
                                               คํานํา  
        พุทธประวัติเปนตํานานท่ีแสดงพระจรรยาของพระพุทธเจา  ผู 
นับถือพระพุทธศาสนาควรรู  เพ่ือจะไดปฏิบัติตนใหเปนไปตามแนว 
ของพระพุทธองค  ถาไมรูก็ยากท่ีจะปฏิบัติใหตรงตอจุดประสงคของ 
พระพุทธศาสนา  เมื่อเปนเชนนี้  ทานจึงไดจัดเรื่องพุทธประวัติไวเปน 
หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาดวยประเภทหน่ึง  สนามหลวงไดออก 
ปญหาสอบไล  และเรียบเรียงเฉลยไวสําหรับตรวจจําเดิมแตมีการสอบ 
ไลนักธรรมเปนลําดับมา  มหามกุฎราชวิทยาลัยไดจัดพิมพข้ึนไวเปน 
ตัวอยางเฉพาะบางศก  และมีเอกชนรวบรวมพิมพข้ึนตามลําดับศกบาง 
แตกองตํารามหามกุฎ ฯ  เห็นวา  ไมสะดวกแกการศึกษาของนักเรียน 
จึงไดจัดพิมพใหเปนไปตามลําดับหมวดตอนของหนังสือพุทธประวัติ 
แตก็ยังมีไขวเขวกันอยูบางเล็กนอย  เพราะปญหามีความพาดพิงเกี่ยว 
ถึงกัน  กิจการท้ังปวงเกี่ยวแกการทําหนังสือน้ี  กองตําราไดมอบภาระ 
ใหแกพระมหาสนธ์ิ๑  กิจฺจกาโร  ป. ๕  วัดบวรนิเวศวิหาร  จัดทําทุก 
ประการ. 
        การจัดพิมพไดตัดขอท่ีซ้ํากันหรือคลายคลึงกันออก  และการ 
รวบรวมปญหาเฉลยน้ี  นอกจากของสนามหลวงแลว   ยังไดรวบรวม 
ปญหาเฉลยของสนามมณฑล  และสํานักเรียนบางสํานักมาไวอีกดวย 
ปญหาขอไหน  ออกศกไหน  ไดลงเลขบอกไวขางลางทุกขอไป  ตอน 
ไหนเห็นวาสมควรมีปญหาอีก   ทานผูรวบรวมก็แตงเพ่ิมข้ึนและลง 
อักษรยอคํากํากับ  "ส. ป."  (สนธิ ์เปรียญ)  และบางขอเห็นวา  ควร. 
 
๑.  ปจจุบันเปน  พระญาณวโรดม. 

 
มีเชิงอรรถ กไ็ดทําอักษรยอบอกไวในที่นั้น ๆ  สําหรับการออกปญหา 
พุทธประวัติสอบในสนามหลวง  ไดเริ่มเม่ือ  พ.ศ. ๒๔๕๕  เปนตนมา. 



        การประมวลปญหาและเฉลยจัดพิมพข้ึนดวยวิธีนี้  เชื่อวาจักอํานวย 
ประโยชนแกนักศึกษา  และแกผูใครแกขอปฏิบัติ. 
        กองตําราขอขอบใจพระมหาสนธ์ิ  กิจฺจกาโร ป. ๕  วัดบวรนิเวศ- 
วิหาร  ผูรวบรวมแลเรียบเรียง  และขออุทิศผลอันเกิดแตหนังสือน้ี 
บูชาพระคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ผูใหกําเนิดนักธรรม  และทานบุรพูปธยาจารย  ผูบริหารพระศาสนา 
สืบ ๆ  กันมา. 
                                                                กองตํารา 
มหามกุฎราชวิทยาลัย 
๒๐  มกราคม  ๒๔๘๐  
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                           ปญหาและเฉลยพุทธประวัติ    
                        นักธรรม และ  ธรรมศึกษาชั้นตรี 
 
                                      ขอความท่ัวไป 
        ถาม.  พุทธประวัติคืออะไร ?  เปนสําคัญอยางไรที่พวกเราตอง 
เรียนรู ? 
        ตอบ.  พุทธประวัติ  คือ  เรื่องที่พรรณนาความเปนไปของพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา.  เปนสําคัญในการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา 
เพราะแสดงพระพุทธจรรยาใหปรากฏ  อยางเดียวกับตํานานยอมเปน 
สําคัญของชาติคน  ที่ใหรูไดวา  ชาติไดเปนมาแลวอยางไร. 
                                                        ๒๑/๘/๖๙-๑๔ ธ. ค. ๒๕๑๔ 
        ถ.  การเรียนรูความเปนไปของพระพุทธเจา  ที่เรียกวาเรียน 
พุทธประวัติ  มีประโยชนอยางไร ? 
        ต. การเรียนรูความเปนไปของพระพุทธเจาน้ัน  ยอมเปนสิ่ง 
สําคัญและมีประโยชนมาก  เพราะพุทธประวัติเปนเรื่องที่แสดงพระ 
พุทธจรรยาของพระพุทธเจาใหปรากฏ  ทั้งที่เปนสวนอัตตสมบัติและ 
สัตตูปการสัมปทา  เปนสิ่งสําคัญของผูปฏิบัติพระศาสนา  อยางเดียว  
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กับตํานาน  ยอมเปนสําคัญของชาติตน  ที่ใหรูไดวา  ชาติไดเปนมา    
แลวอยางไรฉะน้ัน  เพราะพระองคเปนเยี่ยงอยางอันดีทั้งอุบายวิธีและ 
ระเบียบดําเนินการในสวนท่ีทําแกพระองคเองและแกสัตวอ่ืน  ผูที่ได 
ศึกษาพุทธประวัติแลว  ยอมจะทราบพระพุทธจรรยาที่ไดทรงดําเนิน 
แลวอยางไร  เทากับไดเห็นตัวอยางที่ดี  เปนเหตุใหทําชีวิตของตนให 
เปนประโยชน  นําความปฏิบัติใหถูกตองตามคลองธรรม  อันจะให 
ไดบรรลุผลที่มุงหมายในพระพุทธศาสนา  ซึ่งผูปฏิบัติตองประสงค 
อยางตํ่า ๆ  เมื่อเรียนรูจักหยิบนอมเอามาใชในกิจการทางโลก  จะ 
เปนสวนพระวิริยะหรือพระขันติเปนตนก็ตาม   ก็ยังเปนประโยชนมาก 
สวนผูไมไดศึกษาเลาเรียนใหรูใหเขาใจแลว  ยอมจะนําความปฏิบัติ 
ของตนใหผิดไปหรือเขวไป  ไมเปนผลดี  หรือบางทีอาจเสียผลแกตน 
เอง  คาท่ีคนเราคนหน่ึง ๆ  ไมมีปญญาของตนเองจะรูใหรอบคอบใน 
สิ่งท้ังปวงได  ตองอาศัยไดยินไดฟงไดเห็นอยางของทานผูมีปญญา 
กวาตน  เชนดังพระบรมศาสดาผูเลิศทางปญญาเปนตน  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงกลาวสุตะการฟงวาเปนทรัพยอันประเสริฐ  ใชแตเทาน้ัน  ผู 
ศึกษาเมื่อรูจักความเปนไปของพระองคแลว  ยอมจะรูสึกพระคุณ 
ของพระองคมากข้ึน   อันเปนเหตุเจริญศรัทธาความเชื่อม่ันเลื่อมใส 
เทากับระลึกถึงบุรพบุรุษผูไดทําประโยชนไวในตนวงศสกุล  แลวระลึก 
ถึงบุญคุณของทานน้ัน. 
                                                                        ๒๒/๖/๕๘ 
        ถ.  พุทธประวัติ  ก็แปลวา  ประวัติและความเปนไปแหงพระ 
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พุทธเจา  แตเหตุไฉนทานจึงนําเรื่องพระสาวกมาพรรณนาไวเปนอันมาก  
ทําใหผูศึกษาตองอานและจํามากเขา ?   
        ต.  การที่ทานเอาเรื่องสาวกเขามากลาวไวในเรื่องพระพุทธเจา 
ดวยน้ัน  คือเปนธรรมดาอยูเองของการรจนาหนังสือตาง ๆ  ซึง่มีเนื้อ 
ความติดตอเกี่ยวเนื่องกับยืดยาว  อันนับเปนเรื่องเปนราว  ก็จําตอง 
มีทั้งคนดีและคนชั่ว เด็กและผูใหญ  ผูหญิงและผูชาย  มิตรและอมิตร 
บาวและนายเปนตนอยูดวย  แตใครเปนตัวการสําคัญอยูในเรื่องนั้น 
เขาก็ใหชื่อวาเรื่องของคนนั้น  เชนเรือ่งวงศ ๆ  จักร ๆ   ทางโลก 
เปนตน  สวนคนนอกน้ันก็เปนแตเพียงผูหนุนเหตุหนุนความดี  เปนผู 
รับรองของผูนั้นใหปรากฏชัดแจงมากข้ึน  และใหเนื้อความม่ันและแรง 
ข้ึนเปนตน  แมถึงเรื่องพุทธประวัติของเราก็เปนเชนนั้น ที่ทาน 
พรรณนาถึงพระสาวกไวดวย  ก็เพ่ือจะหาผูรับรองและเปนพยานใน 
พระคุณความดีของพระพุทธเจา  และพระธรรมท่ีพระองคไดตรัสรู 
แลววาเปนของดีจริง  ถาหากทานจะไมพรรณนาถึงพระสงฆสาวก 
ไวดวย   ไหนเลยจะรูไดวาธรรมนั้นดีแทจริง  ไมมีใครเปนพยานแหง 
ความตรัสรูของพระองค  คน ๆ  เดียวยากท่ีจะใหคนอ่ืนผูที่เขายังไม 
รูจักหัวนอนปลายเทาของตนเชื่อถือได  ตอมีพยานหรือคนรับรอง 
หลาย ๆ  ปากเขา  นั้นแหละคนท้ังหลายเปนอันมากจึงจะเชื่อถือ  ดวย 
เหตุผลที่กลาวมาเพียงเทานี้เปนตน  เรื่องพุทธประวัติจึงตองมีเรื่อง 
พระสาวกเขาแทรกอยูดวยเปนอันมาก  แตพระพุทธเจาเปนประธาน 
สําคัญในเรื่องนี้  ทานจึงขนานนามเรื่องนี้วา  "พุทธประวัติ." 
                                                                        ๒๒/๖/๕๘  
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        ถ.  พุทธประวัติกับปฐมสมโพธิ   เปนเรื่องแสงพุทธจรรยา  
อยางเดียวกัน  แตทางรจนาไปคนละอยาง  อยางไหนทานมุงอยางไร ?   
        ต.  พุทธประวัติมุงตํานาน  ปฐมสมโพธิทานมุงอภินิหาร. 
                                                ๖/๙/๖๑-๑๗/๙/๖๖ 
        ถ.  ยุคทีเ่ปนอยู  ณ  บัดนี้เปนยุคอะไร  ?  จําเดิมแตเปนมาลวงไป 
ไดสักเทาใด  พระศาสดาของเราท้ังหลายจึงอุบัติข้ึนในโลกน้ี ? 
        ต.  เปนกลียุค.  ลวงไปไดประมาณสัก  ๒๐๐๐  ปเศษ. 
                                                        ๔/๙/๖๖ 
        ถ.  พุทธประวัติยอมเปนเหตุสําคัญท่ีใหเกิดสัทธาปสาทะ  ในการ 
ศึกษาและปฏิบัติพระศาสนา  แตเปนเรื่องที่นําสืบกันมานาน  ทานวามี 
เปลือกและกระพ้ีเขาแทรกปน  เชนนีท้านจะศึกษาและปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  ตองวิจารณสอดสองใหรูชัดวา  ตอนน้ีเปนเปลือก  ตอนน้ี 
เปนกระพ้ี  นี้เปนแกพุทธประวัติแท  ตามเหตุผลที่จะพึงมีเปนได 
ตามคติแหงธรรมดา  และพิจารณาใหเห็นวาจะพึงประพฤติอยางไร 
จึงจะไมไรผลที่ชอบ  แลวเลือกดําเนินแตในสิ่งท่ีเปนประโยชน  เชน 
ปฏิบัติตามคําสอนที่พิจารณาเห็นและตามพระจรรยา  ของสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา  อันเปนวิสัยที่ตนจะทําไดดวยความไมประมาท. 
                                                        ๓/๙/๖๔ 
        ถ.  พุทธประวัติที่ใชเปนองคนักธรรมชั้นตรีในเวลาน้ี ทานผู 
รจนามุงอะไร ?  และมีประโยชนอยางไรในชั้นนี้  ? 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ.  
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        ต.  พุทธประวัติเลม  ๑  ที่ใชเปนองคนักธรรมชั้นตรีในเวลาน้ี  
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงรจนาข้ึน 
เพ่ือมุงตํานาน.  มีประโยชนอยางสําคัญในการศึกษาและการปฏิบัติ   
พระพุทธศาสนา  เพราะแสดงพระพุทธจรรยาใหปรากฏ  อยางเดียว 
กับตํานานซ่ึงเปนประโยชนสําคัญของชาติฉะนั้น. 
                                                        ๒๙/๘/๖๕ 
        ถ.  พระพุทธประวัติเกี่ยวกับการปฏิบัติพระธรรมวินัย  อยางไร 
ทานจึงเอามารวมไวในสวนหนึ่งของการศึกษาแผนกน้ี ? 
        ต.  เกี่ยวดวยเปนตนเคาแหงการปฏิบัติ  เปนตัวอยางวิธีดําเนิน 
การในทางพระพุทธศาสนา  เปนอุบายทําใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสใน 
พระรัตนตรัย  ใหไดมีแกใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย  โดยไม 
ตองมีใครมาบังคับดังน้ีเปนตน. 
                                                                ๒๔๖๗ 
        ถ.  คติการศึกษาพระพุทธประวัติ  พูออยางรวม ๆ ก็มี  ๓  ทาง 
ทางหนึ่งเกี่ยวกับตํานาน  ทางหน่ึงเกี่ยวกับอภินิหาร  อีกทางหนึ่งเกี่ยว 
กับธรรมปฏบิัติ  ทั้ง  ๓  นี้  ทางไหนใหสําเร็จผลแกผูศึกษาอยางไร ? 
        ต.  ทางตํานาน  ใหสําเร็จผลคือทราบเรื่องของพระพุทธเจาวา 
เปนมาอยางไร.  ทางอภินิหาร  ใหสําเร็จผลคือผูหนักในทางนั้น 
ไดความอัศจรรยในพระพุทธานุภาพ   เกิดความเลื่อมใสพอใจใน 
ธรรมปฏิบัติ.  ทางธรรม  ใหสําเร็จผลคือใหหยั่งทราบขอปฏิบัติและ  
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เหตุผลที่เปนความจริงโดยละเอียด.    
                                                        ๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  การเรียนธรรมกท็ราบกันไดแลววามีประโยชนมากอยู  คือ 
จักไดปฏิบัติตามสวน  การเรียนรูพุทธประวัติมีประโยชนอยางไรดวย 
เลา  ทานจึงจัดเปนสวนหน่ึงของการศึกษา ? 
        ต.  การเรียนรูความเปนไปของพระพุทธเจาน้ัน  ยอมเปนสิ่ง 
สําคัญและมีประโยชนมาก  เพราะพุทธประวัติเปนเรื่องที่แสดงพระ 
พุทธจรรยาของพระพุทธเจาใหปรากฏ  ทั้งเปนสวนอัตตสมบัติและ 
สัตตูปการสัมปทา  เปนสิ่งสําคัญของผูปฏิบัติพระพุทธศาสนา  อยางเดียว 
กับพงศาวดารยอมเปนสิ่งสําคัญของชาติคน  ที่ใหรูไดวาชาติใดไดเปน 
มาแลวอยางไรฉะน้ัน.  เพราะพระองคเปนเยี่ยงอยางอันดีทั้งอุบายวิธี 
และระเบียบดําเนินการ  ในสวนท่ีทรงทําแกพระองคเองและแกสัตว 
อ่ืน  ผูที่ไดศึกษาเทากับไดเห็นตัวอยางท่ีดี  เปนเหตุใหทําชีวิตของตน 
ใหเปนประโยชนนําความปฏิบัติใหถูกตามคลองธรรม  อันจะให 
บรรลุผลที่มุงหมายในพุทธศาสนาซึ่งผูปฏิบัติตองประสงค  อยางตํ่า ๆ 
เพ่ือเรียนใหรูจักหยิบนอมเอามาใชในกิจการทางโลก  จะเปนสวน 
พระวิริยะหรือพระขันติก็ตาม  ก็ยังเห็นไดวาเปนประโยชนมาก  ใช 
แตเทาน้ัน ผูศึกษาเมื่อรูจักความเปนไปของพระองคแลว  ยอมจะรูสึก 
พระคุณของพระองคมากข้ึน อันเปนเหตุเจริญศรธาปสาทะ  เทากับ 
ระลึกถึงบุรพบุรุษผุไดทําประโยชนไวในตนวงศสกุลแลวระลึกถึงบุญคุณ 
ของทานน้ันเปนเหตุใหทําตาม  การเรียนพุทธประวัติมีประโยชนโดย  
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สังเขปดังน้ี.    
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  การเรียนอะไรก็ตองเรียนใหรู  จับวิชาใดมาเรียนตองใหรู 
กระจางในวิชานั้น  สนามหลวงเชื่อวานักเรียนตองมีความรูกระจางใน 
วิชาพุทธประวัติดีแลว   สามารถถือเอาคติใหสําเร็จผลไดจริง  จึงขอให 
นักเรียนแสดงคติที่ไดจากการเรียนวิชานี้มาดูสัก  ๓  ทาง ? 
        ต.  การเรียนวิชาพุทธประวัตินี้  ไดคติ  ๓  ทาง  คือ (๑)  ทาง 
ตํานาน  ใหสําเร็จผล  คือใหทราบเรื่องของพระพุทธเจาวาเปนมา 
อยางไร  พรอมกับทั้งผูที่เกี่ยวของกับพระองคที่เราควรรู. (๒)  ทาง 
อภินิหาร  ใหสําเร็จผล  คือไดเห็นวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ที่พระองคทรงกระทําสําเร็จอยางนาอัศจรรย  ผูที่หนักในทางอภินิหาร 
ก็จะไดศรัทธาปสาทะในพระพุทธานุภาพยิ่ง ๆ ข้ึน.  (๓)  ทางธรรม 
ใหสําเร็จผล  คือไดหยั่งทราบขอปฏิบัติและเหตุผลที่เปนจริงโดยละเอียด 
แลวปฏิบัติไดอยางถูกตอง. 
                                                                        ๒๔ ธ. ค.  ๒๕๑๕ 
                                        ประเฉทท่ี  ๑ 
        ถ.  ชมพูทวีปนั้น  ในบัดนี้ทานเขาใจวาไดแกประเทศอะไร ? 
ต้ังอยูทางทิศไหนแหงประเทศไทย ? 
        ต.  เขาใจวาไดแกประเทศอินเดีย.  ซึ่งต้ังอยูทางทิศพายัพ  คือ 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือแหงประเทศไทย. 
                                                                                ส. ป.                  
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        ถ.  การตั้งชื่อสถานตาง ๆ  โดยมากทานมักถือเอานิมิตอยางใด     
อยางหน่ึงเปนที่ต้ัง  สําหรับการต้ังชื่อประเทศท่ีชื่อวาชมพูทวีปนั้น 
ทานเขาใจวาถือเอาอะไรมาเปนนิมิต ? 
        ต.  เขาใจวา  ที่ประเทศน้ัน  คงจักมีไมหวาท่ีใหญประจําทวีป 
เมื่อทานจะขนานนามแหงทวีปจึงถือเอาตนหวาน้ันเปนนิมิตแลว  จึง 
ต้ังชื่อวา ชมพูทวีป. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  คนพวกอริยกะนั้นวิเศษอยางไร  พระอาจารยจึงไดพรรณนา 
วา  พระบรมศาสดาของเราไดเกิดในคนจําพวกน้ัน ? 
        ต.  พวกอริยกะเปนพวกท่ีรอบรูขนบธรรมเนียม  เปนผูชํานาญ 
ในวิธีปกครอง  เปนพวกท่ีมีฤทธิ์มีอํานาจมาก  ดวยเหตุนี้จึงสามารถ 
เขาต้ังถิ่นฐานอยูในชมพูทวีปได  พวกน้ีไมใชเจาของถิ่นเดิม  ยกลงมา 
จากแผนดินขางเหนือ  ขามภูเขาหิมาลัย  รุกไลพวกมิลักขะเจาของ 
ถิ่นเดิม  ใหหลบหนีไปอยูปลายเขตปลายแดน  พวกอริยกะมีฤทธิ ์
มีเดชดังน้ี  พระอาจารยจึงไดพรรณนาวา  พระบรมศาสดาของเรา 
ไดเกิดในคนจําพวกนี้. 
                                                                ๑๖/๗/๕๖-๖๕ 
        ถ.  ชมพูทวีปนั้นแบงเปนกี่จังหวัด ?  จังหวัดไหนเปนที่อยูของ 
ชนชาติไร ?  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 9 

        ต.  เปน ๒  จังหวัด.  มัชฌิมชนบทเปนที่อยูของชนชาติมิลักขะ    
กอน  ชนชาติอริยกะมาแยงเปนเจาของถิ่น  ภายหลงัรุกไลชนชาติ 
มิลักขะใหไปอยูปจจันตชนบท. 
                                                                        ๖/๙/๖๑ 
        ถ.  จงพรรณนาชมพูทวีปใหฟง  วาแบงแขกกันอยางไร ? 
        ต.  ชมพูทวีปนั้น แบงเปน  ๒  จังหวัด ๆ  ในเรียกวามัธยมชนบท 
จังหวัดนอกเรียกปจจันตชนบท.  มัธยมชนบทพวกอริยกะอยู  ปจจันต- 
ชนบทพวกมิลักขะอยู  ครัง้พุทธกาลมีกําหนดดังนี้  ทิศบูรพา  ภายใน 
แตมหาสาลนครเขามา  ทิศอาคเนย  ภายในแตแมน้ําสัลลวตีเขามา 
ทิศทักษิณ  ภายในแตเสตกัณณนิคมเขามา  ทิศปศจิม  ภายในแตถูณคาม 
เขามา  ทิศอุดร  ภายในแตภูเขาอุสีรธชะเขามา  ที่ในกําหนดน้ี 
เรียกมัธยมชนบท  นอนนี้ออกไปเรียกปจจันตชนบท  แมกาลลวงมา 
นาน  ชื่อบานเมืองเปลี่ยนแปลงไป  แตก็วายังมีปรากฏแบงเขต 
อยูในแผนท่ีอินเดียทุกวันนี้. 
                                                                ๑๙/๑๑/๕๗ 
        ถ.  มชัฌิมชนบท  ในครั้งพุทธกาล  ทานกําหนดเอาอะไรเปน 
ขอบเขตใหรูได ? 
        ต.  ทานกลาวไวในบาลีจัมมขันธกวินัย  กําหนดเอานครบาง 
แมน้ําบาง  นิคมบาง  ภูเขาบาง  คือ  ทางทิศบูรพาภายในแตมหา- 
สาลนครเขามา  ในทิศอาคเนยภายในแตแมน้ําสัลลวตีเขามา  ในทิศ  
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ทักษิณภายในแตเสตกัณณนิคมเขามา  ในทิศปศจิมภายในแตถูณคาม    
เขามา  ในทิศอุดรภายในแตภูเขาอุสีรธชะเขามา  ภายในกําหนดนี้ 
เรียกวา  มัชฌิมชนบท. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  เขตของมัชฌิมชนบทนั้น  ในบัดนี้เราจะรูไดอยางไร ? 
        ต. ในบดันี้เราจะรูไดตามแผนท่ีอินเดีย  คือในทิศบูรพาภายใน 
แตประเทศเบงคอลเขามา  ในทิศทักษิณภายในแตประเทศเดกกันเขา 
มา  ในทิศปศจิมภายในแตประเทศบอมเบยเขามา  ในทิศอุดรภายใน 
แตประเทศเนปาลเขามา  ภายในกําหนดน้ีเปนมัชฌิมชนบท. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อาณาจักรในชมพูทวีป  ครัง้พุทธกาลปรากฏโดยชื่อ  คือ 
อะไรบาง ? 
        ต.  คือ  อังคะ  มคธะ  กาสี  โกสละ  วัชช ี มลัละ  เจตี วังสะ 
กุรุ  ปญจาละ  มัจฉะ  สุรเสนะ  อัสสกะ  อวันตี  คันธาวะ  กัมโพชะ 
รวมเปน ๑๖  อาณาจักร  มีวิธีปกครองตาง ๆ  กัน  มีพระเจาแผนดิน 
ดํารงยศเปนมหาราชบาง  เปนแตเพียงราชาบาง  และมีอธิบดีบาง 
เปนผูปกครองโดยทรงอํานาจสิทธิ์ขาดบาง  โดยสามัคคีธรรมบาง. 
                                                                ๒๔๖๘-๗๑ 
        ถ.  ในสมัยกอนพุทธกาล  แบงคนเปนกี่พวก  เรียกวาอยางไร ?         
        ต.  แบงคนเปน  ๔  จําพวก  คือ  กษัตริย   จําพวกทหาร ๑ 
พราหมณ  จําพวกครูสอน  ๑  แพศย  จําพวกคาขาย ๑  ศูทร   จําพวก  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 11 

รับใช  ๑  ทั้ง  ๔  จําพวกนี้รวมเรียกวาวรรณะ  มีธรุะตางกันอยางนี้  
กษัตริย  มีธรุะทางรักษาบานเมือง  พราหมณ  มีธุระทางฝกสอน   
และทําพิธี  แพศย  มีธุระทางทํานาคาขาย  ศูทร  มธีุระทางรับจาง 
ทําการทําของ.  นี้กลาวเฉพาะจําพวกใหญ ๆ  ซึ่งเปนหลักฐาน.  นอก 
จากน้ียังมีอีก  คือ  จําพวกคนเกิดจากบิดามารดาตางวรรณะ  เชนพวก 
พราหมณไดดับศูทร  มีบตุรออกมาจัดเปนอีกจําพวกหนึ่ง  เรียกวา 
จัณฑาล  แตเปนพวกท่ีเลวทั้งน้ัน เขาไมนิยมนับถือ. 
                                                ๑๓/๑๒/๕๗-๒๕/๑๒/๕๘ 
        ถ.  การศึกษาของคนในยุคนั้นเปนอยางไร  ? 
        ต.  การศึกษาของคนในยุคนั้น  ยอมเปนไปตามประเภทของ 
วรรณะ  พวกกษัตริยก็ศกึษาไปในยุทธวิธี  พวกพราหมณก็ศึกษาไปใน 
ศาสนาและวิทยาตาง ๆ  พวกแพศยก็ศึกษาไปในศิลปะและกสิกรรม 
พาณิชยการ  พวกศูทรก็ศึกษาไปในการงานท่ีจะพึงทําดวยแรง. 
                                                ๑๓/๑๒/๕๗-๑๐/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ความเห็นของคนในยุคโนน  อันปรารภความเกิดความตาย 
และสุขทุกขเปนตาง ๆ  กนั  สวนความนิยมในพระพุทธศาสนาตาง 
ออกไปหรือเหมือนกับเขาอยางไหน ? 
        ต.  ความเห็นของคนในยุคโนน  อันปรารภความเกิดความตาย 
และสุขทุกขเปนตาง ๆ กัน  ยนลงสั้นคงเปน  ๒  คือถือวาตายแลวเกิด 
ก็มี  ตายแลวสูญก็มี  ความนิยมในพระพุทธศาสนาเหมือนกับพวกตน 
ตางจากพวกหลัง  ในพวกท่ีถือวาตายแลวเกิด  บางพวกเห็นวาเกิดเปน  
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อะไรก็เปนอยูอยางนั้นไมแปรผันตอไป  บางพวกเห็นวาเกิดแลวแปรผัน    
ตอไป  ความนิยมในพระพุทธศาสนาเหมือนกับพวกท่ีถือวาเกิดแลว 
แปรผันตอไป  ตางจากพวกท่ีถือวาเกิดเปนอะไรก็เปนอยางนั้นไมแปร 
ผัน  สวนใหญ  สุขทุกข  บางพวกถือวาไมมีเหตุปจจัย  บางพวกถือวา 
มีเหตุปจจัย  ความนิยมในพระพุทธศาสนาตางจากพวกที่ถือวาไมมี 
เหตุปจจัย  เหมือนกับพวกท่ีถือวามีเหตุปจจัย  ในพวกท่ีถือวาสุขทุกข 
มีเหตุปจจัย  บางพวกถือวามีมาเพราะเหตุภายนอกมีเทวดาเปนตน 
บางพวกถือวามีมาเพราะเหตุภายในคือกรรม  ความนิยมในพระพุทธ- 
ศาสนาตางจากพวกที่ถือวามีมาเพราะเหตุภายนอก  เหมือนกับพวก 
ที่ถือวามีมาเพราะเหตุภายใน. 
                                                                 ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  อาชญาแหงบางเมืองเปนเครื่องปกครองบุคคลได  แตไม 
สนิทเทาศาสนาซ่ึงเปนเครื่องรักษาน้ําใจคน  ประเทศที่เจริญแลวจึง 
มักมีศาสนาเปนหลักเปนพ้ืนเมือง  ก็ประเทศท่ีพระบรมศาสดาของ 
เราอุบัติข้ึนมีศาสนาอะไรเปนพ้ืนเมือง ?  ไฉนไมทรงแสวงหาโมกข- 
ธรรมในศาสนานั้น  หรือทรงแสวงแลวเหมือนกันแตไมได  จงเลือก 
ตอบตามแตจะมีหลักประกอบ ? 
        ต.  มีศาสนาพราหมณเปนพ้ืนเมือง.  ทรงแสวงแลวเหมือนกัน 
แตไมได  เชนเสด็จไปอยูในสํานักอาฬารดาบสกาลามโคตร และอุทก- 
ดาบสรามบุตร  ซึ่งมหาชนนับถือวาเปนคณาจารยใหญ  ทรงศึกษา 
ลัทธิสมัยของทาน ๆ  ไดสั่งสอนตามลัทธิของตนจนส้ินแลว  สรรเสริญ  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 13 

พระองควา  มีความรูเสมอดวยตน  ชวนใหอยูสอนหมูศิษยตอไป  
พระองคไดทรงทําทดลองในลัทธินั้นทุกอยาง  ทรงเห็นวาไมใชทาง   
พระสัมมาสัมโพธิญาณ   จึงเสด็จออกจากสํานักพระดาบสท้ัง ๒  นั้น 
เปนตัวอยาง. 
                                                                ๑๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  เม่ือกอนพระพุทธเจาบังเกิดข้ึนในโลก  ประชาชนโดยมาก 
ในครั้งน้ันนับถือศาสนาอะไร ? 
        ต.  นับถือศาสนาพราหมณโดยมาก.  ทราบไดจากพฤติการณ 
ตาง ๆ ที่ปรากฏในตํานาน  เชนการแบงหนาท่ีแหงวรรณะ  และการ 
ทําพิธีกรรมตาง ๆ  ซึ่งมีพราหมณเขาเปนเจาการในทางศาสนพิธี. 
                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  พระศาสดาของเราเกิดข้ึนในพวกไหน   และพวกนี้ดีอยางไร  ? 
        ต. พระศาสดาของเราเกิดในพวกกษัตริย  ชาติอริยกะ.  พวก 
อริยกะนั้นเปนพวกเจริญดวยความรูและขนบธรรมเนียม  ชํานาญในวิธี 
ปกครอง มีอํานาจมาก. 
                                                                ๒๕/๑๒/๕๘ 
        ถ.  ในคําสรรเสริญพระศาสดา  มีขอวา  "เกิดในพวกอริยกะ 
ในมัธยมชนบท"  ดังน้ี  เปนคูกับขอวา  "เปนกษัตริยโดยชอบ" 
กลาวโดยยองเปนเกียรติยศหรือกลาวโดยสักวาเปนไปอยางน้ันเทาน้ัน 
จงตอบใหไดความกระจาง ? 
        ต.  ไมเพียงกลาวตามความเปนไปเทาน้ัน  ทานมุงยกยองเปน  
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เกียรติยศดวย   เพราะพวกอริยกะผูยกเขามาตั้งในชมพูทวีปเปนผูเจริญ  
ดวยความรูและขนบธรรมเนียม  และมีฤทธิ์มีอํานาจมากครอบพวก   
มิลักขะเจาของถิ่นเดิม  และมัธยมชนบทน้ันเปนถิ่นฐานท่ีพวกอริยกะ 
เขาต้ังอยูเปนใจกลางแหงการปกครอง    ผูใดไดเกดิในพวกอริยกะ 
ผูนั้นยอมเปนที่นิยมถือ  ทั้งคนพวกเดียวกันทั้งของคนพวกมิลักขะ 
เชนเดียวกับในบัดนี้  คนเกิดเปนฝรั่งมีผิวขาวยอมเปนที่นิยมนับถือทั้ง 
ของพวกฝรั่งดวยกัน  ทั้งของพวกอื่นผูสูไมไดก็ดี  ก็ปรารถนาจะเอา 
อยางก็ดี  เพราะความรุงเรืองของพวกฝรั่งน้ันเปนมูล  และผูใดเกิด 
เติบโตในมัธยมประเทศ  ผูนั้นยอมไดพบเห็นและรูการงานตาง ๆ 
ไดรับการฝกหัดในสํานักที่ดี  ไดสมาคมกับคนมีปญญา   เขายอมฉลาด 
กวายอมสามารถกวาท่ีเกิดในคนปจจันตชนบท  เชนเดียวกับคนเกิด 
ในเมืองหลวงลวงชาวบานนอกดวยวุฒิของเขา  พระศาสดาเกิดข้ึน 
แลวในพวกอริยกะในมัธยมชนบท  จัดวามีกําเนิดเปนพ้ืนมา. 
                                                                ๔/๗/๖๐ 
        ถ.  พระศาสดาของเราเสด็จอุบัติข้ึนในคนพวกไหน  ชาติอะไร ? 
และคนชาตินี้ดีอยางไรทานจึงยกยองนัก  หรือสักวาพระศาสดาไดเกิด 
ในหมูนั้นก็พลอยดีไปตาม  จงเฉลยใหชอบแกเหตุ ? 
        ต.  พระศาสดาของพวกเราเสด็จอุบัติข้ึนในคนพวกกษัตริย  ชาติ 
อริยกะ  เปนพวกเจริญดวยความรูและขนบธรรมเนียม  ชํานาญท้ัง 
ยุทะวิธีและการปกครองและมีฤทธิ์มีอํานาจมาก  การท่ีไดรับยกยอง  
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เชนนี้ไมเฉพาะในยุคของพระศาสดา  แมกอนแตนั้นก็ปรากฏวาชาติ    
นี้ดีมาแลว  พึงเห็นไดในพวกอริยกชาติรุกไลพวกมิลักขะเจาของถิ่น 
เดิมเสีย  นี่ก็เพราะอํานาจและชํานาญในยุทธวิธี  และเมื่อเขายึดม่ัน 
ในถิ่นนั้นเปนกรรมสิทธิแ์ลว   ก็ปรากฏวาชาติอริยกะอาจปกครอง 
และทําความเจริญไดดีกวาเจาของถิ่นเดิม  ฉะนี้จึงเห็นไดวาคนชาตินี้ 
ดีจริง  ไมแตสักวาพระศาสดาไดเกิดข้ึนเทาน้ัน. 
                                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  พระบรมศาสดาของเราเสด็จอุบัติในคนพวกไหน ?   สกุล 
โคตร  เปนอยางไร ? 
        ต.  พระบรมศาสดาของเราเสด็จอุบัติในชนพวกอริยกชาติ  จัง- 
หวัดมัชฌิมชนบท  ชมพูทวีป  แควนสักกะ  สกลุกษัตริย  พวกศากยะ 
ผูโคตมโคตร  เปนพระโอรสของพระเจาสุทโธทนศากยะกับพระนาง- 
สิริมหามายา เจากรุงกบิลพัสดุ. 
                                                                        ๒๙/๘/๖๕ 
        ถ. สมเด็จพระศาสดาของเราทรงอุบัติข้ึนในประเทศไหน ?  ทวีป 
อะไร ?  และมีพระชาติ  พระโคตร  พระสกุล  เปนอยางไร ? 
        ต.  ทรงอุบัติข้ึนในมัชฌิมประเทศ  ชมพูทวีป.  มีพระชาติเปน 
กษัตริย  โคตมโคตร  สกลุศากยะ. 
                                                                        ๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  เม่ือกลาวแตครั้งดึงดําบรรพ  พระวงศของพระศาสดา 
สืบเนื่องมาจากชนพวกไหน ?  
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        ต.  สืบเนื่องมาจากชนชาติอริยกะ.    
                                                        ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนเมื่อไร   ที่ไหน  และใครเปนผูต้ังข้ึน 
ดวยวิธีการอยางไร ? 
        ต.  พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนเมื่อกอนพุทธศก  ๔๕  ป  ที่มัธยม- 
ประเทศแหงชมพูทวีป  พระพุทธเจาเปนผูต้ังข้ึน ดวยวิธีการบําเพ็ญ 
พระองคใหตรัสรู  แลวทรงสั่งสอนธรรมใหผูอ่ืนตรัสรูตาม. 
                                                                ๒๔๗๗ 
                                        ปริเฉทท่ี  ๒ 
        ถ.  ชาติภูมิของพระองคเรียกชนบทอะไร ?  ประเทศไทยของ 
เรานี้ต้ังอยูในทิศไหนแหงชนบทนั้น ? 
        ต.  เรียกวาสักกชนบท.  ตองอยูในทิศอาคเนยแหงชนบทนั้น. 
                                                                ๔/๙/๖๖ 
        ถ. ชาติภูมิของพระองคอยูที่ไหน ?  สกุลเปนอยางไร ? 
        ต.  ชาติภูมิของพระองคอยูในชมพูทวีป   จังหวัดมัชฌิมชนบท 
แควนสักกะ  กรุงกบิลพัสดุ.  สกุลของพระองคเปนกษัตริย  ครอง 
กรุงกบิลพัสดุนั้น  สืบเชือ้สายลงมาโดยลําดับ  จนถึงพระบิดาของ 
พระองค  ทั้งพระองคเปนพระโอรสรชัทายาก. 
                                                                ๓/๑๑/๖๐ 
        ถ.  สักกชนบทเปนประเทศใหญหรือเล็ก ?  มีอะไรเปนหลักที่จะ  
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อางใหเห็นสม ?   
        ต.  สักกชนบทเปนประเทศเล็ก.  มีบาลีอุโบสถสูตรในติกนิบาต. 
อังคุตรเปนหลักท่ีอาง  คือสักกชนบทไมมีปรากฏใน  ๑๖  มหาชนบท 
นั้น. 
                                                                        ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  สกลุของสมเด็จพระบรมศาสดาอยูในอาณาจักรชื่ออะไร ?  มี 
ประวัติเปนมาอยางไร  จึงไดชื่อวาอยางนั้น ? 
        ต.  ชื่อสักกะ  มีประวัติเปนมาอยางนี้   พระเจาโอกกากราช 
เสวยราชสมบัติในพระนครหน่ึง  มีพระราชบุตร  ๔  พระองค พระราช- 
บุตรี ๕  พระองค  อันประสูติแตพระมเหสี  ซึ่งเปนพระราชภคินีของ 
พระองค  ครั้นอยูมาพระมเหสีทิวงคต  ไดพระมเหสีใหมอีก  พระ 
มเหสีใหมนั้นประสูติพระโอรสอีกองค  ๑    พระองคทรงปราโมทย 
พลั้งพระราชทานพรใหพระนางเจาเลือกสิ่งท่ีตองประสงค  พระนางก็ไม 
ยอม  ขืนกราบทูลออนวอนอยูเนือง ๆ  ไดลั่งวาจาไปแลวจะไม 
พระราชทานก็เสียสัตย  พระองคจึงตรัสสั่งพระราชบุตร  ๔  พระองค 
ใหพาพระภคินียกจตุรงคินีเสนาไปสรางพระนครอยูใหมในดงไมสักกะ 
ต้ังเปนอาณาจักรข้ึน  จึงไดนามวาสักกะ  อนึ่ง ทานวาเมื่อพระโอรส 
เหลาน้ันสรางพระนครเสร็จแลว  พระบิดาทรงทราบตรัสชมวา  อาจ ๆ 
จึงถือเอาพระวาจานั้นมาขนานชนบทเพ่ือเปนศรีพระนคร  เพราะคําวา  
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อาจ  ศัพทบาลีวา  สักกะ  เหตุนี้จึงไดชื่ออยางนั้น.    
                                                        ๑๕/๖/๖๘ 
        ถ.  พระวงศของพระศาสดาเรียกวาอยางไร  ?  ต้ังอยูที่ไหน ?  มี 
มูลเหตุเปนมาอยางไร ?  กลาวแตเพียงยอ ๆ. 
        ต.  เรียกวาศากยะ  ต้ังอยูในสักกชนบท  ชมพูทวีปตอนเหนือ 
จังหวัดประเทศหิมพานต.  มีตํานานตัดเลาแตยอ ๆ  วา  ดวยความ 
พลั้งของพระเจาโอกกากราช  ที่พระราชทานพรแกพระมเหสีใหม 
ใหพระนางเลือกสิ่งท่ีตองประสงค    พระนางจึงทูลขอราชสมบัติ 
ใหแกพระโอรสของพระองค  เพ่ือรักษาสัตย  พระเจาโอกกากราชจึง 
จําตองให  พระราชโอรสซ่ึงประสูติแตพระมเหสีองคเกา  ๔  พรองค 
กราบถวายบังคมลาพาพระภคินี  ๕  พระองค  ยกจตุรงคินีเสนาออก 
จากพระนครไปสรางพระนครในดงไมสักกะ  ประเทศหิมพานต  ชนบท 
นั้นจึงไดนามวา  สักกชนบท.   พวกศากยะน้ันนาจะไดชื่อตามชนบท 
แตในอรรถกถาวาไดชื่อดังน้ัน  เพราะความสามารถต้ังบานเมืองและ 
ต้ังวงศตามลําพัง  พระเจาโอกกากราชพระราชบิดาออกพระโอฐชมวา 
เปนผูอาจ. 
                                                                        ๒๑/๘/๖๙ 
        ถ.  ในสมัยที่พระพุทธเจาอุบัติข้ึนนั้น   สักกชนบทมีวิธีปกครอง 
กันอยางไร ?  และเทียบกับวิธีปกครองของประเทศไหน  ในสมัย 
เดียวกัน ? 
        ต.  สมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  ทรงสันนิษฐานไววา  มีวิธี  
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ปกครองโดยสามัคคีธรรม  ไมมีผูใดผูหน่ึงทรงอํานาจสิทธิ์ขาด  และ    
เทียบเคียงกันกับแควนวัชชีและแควนมัลละ. 
                                                                        ๒๙/๙/๗๕ 
        ถ.  ระบบการปกครองประเทศชาติของพระพุทธเจา   เปนไป 
อยางไร ?  และใครเปนผูปกครองสักกประเทศ ? 
        ต.  ปกครองโดยสามัคคีธรรม  มีเจาครองนครเปนสวน ๆ 
เชนพระเจาสุทโธทนะ  เจาภัททิยะ  และเจามหานาม  เปนตน  บางครั้ง 
ก็รวมเขาในจักรวรรดิโกศลมหาประเทศ.  ไมปรากฏวาใครทรงอํานาจ 
สิทธิ์ขาดแตผูเดียวอยางบางประเทศ. 
                                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  วงศของพระผูมีพระภาคครองนครไหน ?  มีวิธีปกครอง 
อยางไร ? 
        ต.  วงศของพระผูมีพระภาคเจา  ฝายพระชนกครองนครกบิล- 
พัสดุ  ฝายพระชนนีครองนครเทวทหะ.  วิธีปกครองไมไดกลาวไวชัด 
ถาสันนิษฐานตามประเพณีแลว  ปกครองโดยสามัคคีธรรม  เหมือน 
ในแวนแควนวัชชีซึ่งมีเจาวงศหน่ึง  เรียกวาลิจฉวี   เสมิกันทั้งนั้น 
เมื่อมีกิจเกิดข้ึน  เชนการสงครามเปนตน   เจาเหลาน้ันก็ประชุมกัน 
ปรึกษาแลวชวยกันจัดตามสมควร. 
                                                                ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  พระเจาสุทโธทนะพุทธบิดาเปนกษัตริยมิใชหรือ  เมื่อเชน  
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นั้น  การท่ีพระอาจารยในอรรถกถาเขาใจวาทานเปนราชาทีเดียว  ก ็   
เปนอันไมผิดนะซิ ?     
        ต.  เปนกษัตริย.  จะจัดเอาเปนถูกแนทีเดียวยังไมได  จริงอยู 
ภาษาไทยเราเมื่อกลาววากษัตริย  ก็มกัรูสึกกันวาเปนคําสําหรับเรียก 
ทานผูดํารงพระยศเปนราชา  พระการจัดวรรณะไมปรากฏแพรหลาย 
ในประเทศเรา  คําวากษัตริยกับราชดปูระหน่ึงวาใชเปนไวพจนแหง 
กัน  ความจริงคําวากษัตริยเปนชื่อของคนพวกหนึ่ง  ซึ่งมีหนาที่รักษา 
บานเมืองและเปนนักรบตางหาก  ชนบทเชนสักกะตามประเพณีนิยม 
ปกครองโดยสามัคคีธรรม    แมศากยะบางองคจะมีเรียกกันวาราชา 
ก็นาจะเปนอันวานั่นเปนยศสืบกันมาตามสกุลเทาน้ัน  จึงมีสันนิษฐาน 
ลงไปไมถนัดวา  พระเจาสุทโธทนะพุทธบิดาเปนพระราชา. 
                                                                                ๔/๘/๖๖ 
        ถ.  พระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติข้ึนในที่ไหน ?   เปนบุตรหลาน 
ของใคร  จงเลามาตามท่ีจําได ? 
        ต.  พระพุทธเจาอุบัติข้ึนในแควนสักกะ  จังหวัดมัชฌิมชนบท 
ชมพูทวีป  ในชนพวกอรยิกชาติ  สกลุกษัตริย  พวกศากยะ.  เปนพระ 
ราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ  เจากรุงกบิลพัสดุกับพระนางมายา 
และพระองคเปนพระราชนัดดาของกษัตริย  ๒  พระนคร  คือ  พระเจา 
สีหหนุและพระนางกัญจนาเปนพระเจาปูพระเจายา  พระเจาอัญชนะกับ 
พระนางยโสธราเปนพระเจาตาพระเจายาย. 
                                                                                ๓/๙/๖๔  
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        ถ.  พระพุทธบิดา  พระพุทธมารดา  ทรงพระนามวาอยางไร ?    
เปนพระราชวงศอะไร ?   
        ต.  พระพุทธบิดา  ทรงพระนามวาสุทโธทนะ  ศากยวงศ.  พระ 
พุทธมารดา  ทรงพระนามวาพระนางมายา  โกลิยวงศ. 
                                                                        ๒๑/๘/๖๙ 
        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดา   ทราบกันแลววาเปนพระโอรสใคร 
พระชนกใครและพระภัสดาของใคร  แตอยากทราบความสัมพันธทาง 
พระญาติของพระองคกับพระเจาสีหหนุและพระเจาอัญชนะวา พระองค 
เปนอะไรของทานทั้ง  ๒  นั้น ๆ ?   (จงเรียกโดยราชาศัพท) 
        ต.  เปนพระราชนัดดา. 
                                                                        ๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ใครเปนพระเจาปู  พระเจายา  พระเจาตา  พระเจายาย 
ของพระพุทธเจา ? 
        ต.  พระเจาสีหนุเปนพระเจาปู  พระนางกัญจนาเปนพระเจายา 
พระเจาอัญชนะเปนพระเจาตา  พระนางยโสธราเปนพระเจายาย  ของ 
พระพุทธเจา. 
                                                                        ๒๒/๖/๕๘ 
        ถ.  พระชนกชนนีของสมเด็จพระบรมศาสดาก็รูกันอยูแลว  ใคร 
จะทราบตอไปวา   ทานท้ังสองเปนโอรสของใคร ?   ครองนคร  
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ชื่อไร  ?     
        ต.  ฝายพระชนกเปนพระโอรสของพระเจาสีหนุกับพระนางเจา 
กัญจนา  ครองนครกบิลพัสดุ  ฝายพระชนนีเปนพระราชธิดาของ 
พระเจาอัญชนะกับพระนางยโสธรา  ครองนครเทวทหะ. 
                                                                ๒๕/๘/๖๘ 
        ถ.  พระเจาสุทโธทนะกับพระนางมายาเก่ียวของเปนพระญาติกัน 
โดยทางไหนบางหรือเปลา ?  และจงระบุพระนามพระภาคพระภคินีที่ 
รวมพระชนกชนนีทั้ง ๒  ฝาย ? 
        ต.  พระเจาสุทโธทนะกับพระนางมายาเก่ียวของเปนพระญาติกัน 
โดยพระชนกของพระเจาสุทโธทนะ  เปนพระเชฏฐภาดาแหงพระชนนี 
ของพระนางมายา  พระชนกของพระนางมายาก็เปนพระเชฏฐภาดา 
แหงพระชนนีของพระเจาสุทโธทนะ   ถาพูดตามภาษาสามัญก็วาลูกพ่ี 
ลูกนอง  แตจะวาใครเปนลูกพ่ี  ใครเปนลูกนองไมถนัด  ฝายพระเจา 
สุทโธทนะ  มีพระภาคา  ๔  พระองค  คือ  สุกโกทนะ  ๑  อมโิตทนะ ๑ 
โธโตทนะ  ๑  ฆนิโตทนะ  ๑  พระภคินี  ๒  พระองค  คือ  ปมติา ๑ 
อมิตา  ๑  ฝายพระนางมายามีพระภาดา  ๒  พระองค  คือ  สุปปพุทธะ ๑ 
ทัณฑปาณิ  ๑  พระภคินีพระองค  ๑  คือพระนางปชาบดีโคตมี. 
                                                                ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  มีใครบางที่เปนพระภาดาและพระภคินีของพระองค  ซึ่งรวม 
พระบิดากัน  หรือไมมี ? 
        ต.  ม ี พระนันทะและพระนางรูปนันทา  ซึ่งเกิดแตพระนาง  
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มหาปชาบดีโคตมีพระนานาง  สวนองคอ่ืนไมปรากฏ.    
                                                                ๑๘/๑๑/๕๗ 
        ถ.  พระเจาสุทโธทนะ  มีพระโอรสและพระธิดากี่องค  ?  องคไหน 
เปนเลิศ  มีพระมารดาทรงพระนามวาอยางไร ?   วงศไหน ? 
        ต.  พระเจาสุทโธทนะ    มีพระโอรส  ๒  พระองค  คือพระสิท- 
ธัตถกุมาร ๑  พระนันทกมุาร  ๑  ราชธิดา  คือนางรูปนันทา  ๑ ฯ 
สิทธัตถกุมาร  เปนเลิศเพราะไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  ศาสดาเอก 
ในโลก  มีพระมารดาทรงพระนามวา  สิริมหามายา  ฝายโกลิยวงศ, 
นันทกุมารและนางรูปนันทาน้ัน  มีพระมารดาทรงพระนามวา  ปชาบดี- 
โคตมี  พระนองนางของสิริมหามายา  เปนวงศเดียวกัน. 
                                                        ๑๙ ธ. ค. ๒๕๐๒ 
        ถ.  หากวาพระศาสดาจักไมไดเกิดในศากยวงศ  และจักเกดิใน 
สกุลตํ่ากวาน้ัน  ผลจักผิดจากท่ีไดเปนมาแลวอยางไรบาง ? 
        ต.  ผลท่ีไดรับผิดจากที่เปนมาแลวอยางนี้  คือ  เมื่อพระองคได 
ตรัสรูแลว  จะเสด็จไปเท่ียวประกาศพระศาสนาแสดงธรรมคําส่ังสอน 
ของพระองคใหแพรหลาย  ผลที่ไดก็จัดทรามลง  เพราะวาคนที่มี 
ชาติสูงตระกูลสูง  ยอมมีทิฏฐิถือชาติสกุลของตนเปนเบื้องหนา  ในเวลา 
ที่พระองคทรงสั่งสอน  ก็จักไมเชื่อถือตอธรรมคําสั่งสอนของพระองค 
เพราะเห็นวาพระองคมีชาติอันตํ่าชาเลยทราม  ตัวอยางเชนในบัดนี้ 
จะมีคนที่รูหลักนักปราชญก็ดี  แตงหนังสือหรือแสดงธรรมคําสั่งสอน 
ของตนใหคนเชื่อถือไดก็ดี   แตเกิดในสกุลท่ีตํ่า   กไ็มสามารถจะส่ัง  
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สอนคนท่ีมีสกุลสูงชาติสูงกวาตนใหเชื่อถือโดยงายได   จะส่ังสอนให  
เชื่อถืองายไดก็แตคนที่มีสกุลตํ่ากวาตน  เชนนี้ก็พอจะแลเห็นไดวาคน    
ที่มีชาติสูงสกุลสูง ยอมไมนับถือคนท่ีมีชาติสกุลตํ่า.  อน่ึง คนที่มี 
ชาติและสกุลตํ่ากวาพระองค  แตมีความนิยมนับถือในบุคคลผูมีชาติ 
และสกุลสูง  (ซึ่งเรียกวารูปปปมาณิกา)  ก็จะมีความเชื่อม่ันตอธรรม 
คําส่ังสอนของพระองคนอยลง  ไมเปนเหตุที่จะปลูกศรัทธาความเชื่อ 
และความเลื่อมใสของบุคคลจําพวกน้ีใหแนนข้ึนได  เพราะฉะนั้น  เมื่อ 
พระองคเกิดในชาติและสกุลสูง  ซึ่งเปนผูนิยมนับถือของชนท้ังหลาย 
ศาสนาของพระองคจึงไดแพรหลาย   เปนที่นิยมนับถือของชนท่ัวไป 
ตลอดกาลนาน. 
                                                                        ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  เพราะเหตุไร  พวกศากยะจึงถือตัวมากนัก ? 
        ต.  เพราะวาสกุลของพวกศากยะเปนสกุลที่สูง  และเขานิยม 
นับถือวาเปนชาติที่บริสุทธิ์ทั้งฝายบิดามารดา  ซึ่งเรียกวาอุภโตสุชาติ 
ไมปนคละกับชาติที่เลว  มีชาติจัณฑาลเปนตน  ซึง่มหาชนไมนับถือ 
และพวกน้ีมีสกุลเนื่องมาแตกษัตริย  ซึ่งพวกชนในครั้งน้ันเขานิยม 
นับถือกัน  เพราะฉะนั้น  พวกน้ีจึงถือตัวระวังไมใหพวกท่ีมีชาติตํ่า 
สกุลตํ่าโคตรตํ่ากวาตนเขามาปนคละ  เพ่ือจะรักษาสกุลใหบริสทุธิ์ 
เปนที่นิยมนับถือของมหาชนท่ัวไปตลอดกาลนาน. 
                                                                        ๗/๘/๕๕  
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        ถ.  พระพุทธเจาซ่ึงเปนพระศาสดาของเราเกิดในจําพวกไหน ?  
และเม่ือไดตรัสรูแลว  ทรงบัญญัติพระศาสนานิยมตามนั้น  หรอื   
นิยมตางออกไปอยางไร ? 
        ต.  พระพุทธเจาเกิดในพวกกษัตริย  ซึ่งเปนที่นิยมในเวลาน้ัน 
ครั้นตรัสรูแลวหาไดทรงนิยมตามวรรณะนั้นไม  แตทรงนิยมตาม 
คุณธรรมที่ไดทําใหเกิดข้ึน  แตถึงดังน้ัน  ในสวนคดีโลกซึ่งไมเสีย 
ธรรม  เชนการพูดจาพระองคก็อนุมัติตาม. 
                                                                        ๑๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  พระศาสดาของเราท้ังหลายเสด็จอุบัติข้ึนในคนจําพวกไหน ? 
สกุลอะไร ?  ต้ังแตนั้นถึงบัดนี้ไดกี่ปแลว ? 
        ต.  พระศาสดาของเราท้ังหลายไดเสด็จอุบัติข้ึนในคนพวกอริยก- 
ชาติ  ในจังหวัดมัชฌิมชนบท  ชมพูทวีป  แควนสักกะ  ในสกลุ 
กษัตริย  พวกศากยะผูโคตมโคตร  เปนพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะ 
เจากรุงกบิลพัสดุกับพระนางมายา.  ต้ังแตนั้นมาถึงบัดนี้ได ๒๕๓๙ ป 
แลว.  (เอา ๘๐  บวก  พ.ศ.  ปจจุบัน) 
                                                                ๑๐/๑๑/๕๘-๑๕/๑๑/๕๙ 
                                          ปริเฉทที่  ๓ 
                                             ประสูติ 
        ถ.  พระพุทธเจาเสด็จอุบัติดวยรูปกายอุบัติ   และธรรมกาย- 
อุบัติเมื่อไร ?  เมื่อพระองคปรินิพพานแลว  ในสวนพระกายทั้ง ๒  นั้น 
ยังคงเหลืออยูอยางไรหรือไม ?๑ 

 
๑.  ปมสมโพธิ.  ส. ป.  
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        ต.  รูปกายอุบัติ  เมื่อเสด็จสูพระครรภและประสูติ.  ธรรม-    
กายอุบัติ  เมื่อไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ.  ยังเหลืออยู 
ทั้ง ๒  คือ  สวนรูปกาย  พระสารีริกธาตุยังเหลืออยู    สวนธรรมกาย 
พระธรรมคําส่ังสอนเหลืออยู. 
                                                                        ๑๒/๑๐/๕๙ 
        ถ.  พระบรมศาสดาประสูติเมื่อศกเทาไร ?  มีพระชาติเปน 
อยางไร ? 
        ต.  พระบรมศาสดาประสูติเมื่อกอนพุทธศก  ๘๐  ป.  ไดมาอุบัติ 
ข้ึนในหมูชนชาติอริยกะ  ในสกุลกษัตริยศากยวงศ  ที่ต้ังอยูในจักหวัด 
มัชฌิมชนบท  ชมพูทวีป  พระองคเปนพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะ 
กับพระนางเจามายา  พระเจาสุทโธทนะเปนพระโอรสของพระเจา 
สีหหนุ ๆ  เปนพระโอรสของพระเจาชยเสนะ  ตํานานกลาวไววาพระเจา 
โอกกากราชเปนตนพระวงศของพระบรมศาสดา. 
                                                                        ๑๖/๗/๕๖-๖๕ 
        ถ.  พระองคประสูติที่ไหน  ?  เหตุไรจึงประสูติที่นั้น ? 
        ต.  พระองคประสูติที่ปาลุมพินีวัน  ในระหวางกรุงกบิลพัสดุ  และ 
กรุงเทวทหะตอกัน.  พระคันถรจนาจารยแสดงเหตุวา  พระนางเจา 
ปรารถนาจะเสด็จเยี่ยวสกุลของพระองคในเทวทหานคร.  (ธรรมเนียม 
พราหมณ  ภรรยามีครรภหาคลอดท่ีเรือนของสามีไม  กลับไปคลอด 
ที่เรือนสกุลแหงตน)  เผอิญประชวรพระครรภจึงประสูติที่นั้น.  
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        ถ.  ในการท่ีพระศาสดาประสูติ  ณ  ปาลุมพิน ี ไดความเปน  ๒  
นัย   นัย  ๑  วาพระนางเจามายาเสด็จประพาสตําบลน้ัน  นัย  ๑  วา   
พระนางเสด็จเยี่ยมสกุลของพระองคในเทวทหนคร    ถึงตําบลน้ัน 
ประจวบเวลาประชวรพระครรภ  นัยไหนที่หลักฐานอยางไรท่ีฟงได ? 
        ต.  นัยหลังมีหลักฐานที่ฟงได  สมดวยธรรมเนียมพราหมณ 
ภรรยามีครรภหาคลอดท่ีเรือนของสามีไม  กลับไปคลอดท่ีเรือนของ 
สกุลแหงตน  คนในยุคนัน้ถือตามลัทธิของพราหมณโดยมาก  พระนาง 
เจามายาก็นาจะถือตามนั้น  พระนางทรงพระครรภแกใกลจะประสูติ 
จักเสด็จประพาสสถานไกลเชนนั้นดมูิใชเหตุ. 
                                                                                ๓/๙/๖๖ 
        ถ.  ทําไมพระนางมายาเม่ือจะประสูติพระโอรสผูมีบุญญาธิการ 
ถึงเพียงนี้  จึงเสด็จไปประสูติกลางปากลางดง  ซ้ําตองยืน  ไมนั่งนอน 
อยางคนปกติ  ดูนาทุเรศทุรังนัก ? 
        ต.  ถาเฉลยโดยซัดธรรมดางาย ๆ  วาเปนธรรมดาพระโพธิสัตว 
ตองเปนเชนนั้น.  พุทธประวัติวา  ธรรมเนียมพราหมณเวลาจะคลอด 
บุตร  ยอมไปคลอดท่ีเรือนแหงสกุลของตน  แตความจริง  คงเสด็จ 
ไปเพ่ือจะเยี่ยมสกุลของพระองค  เมื่อทรงเหนื่อยในมรรคา  ทั้งพระ 
ครรภก็สมควรจึงไดประสูติที่นั้น  สถานที่เชนนั้น คงไมเหมาะแกการ 
นอนการน่ัน  จึงไดประทับยืน.   อันบคุคลผูมีบุญญาธิการก็ตองแปลก 
จากธรรมดาคนสามัญ  เปนลางนิมิตวาทานผูนี้ชอบกลคอยดูไปเถิด. 
                                                                                ๖/๙/๖๑  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 28 

        ถ.  พระบรมศาสดาประสูติที่ไหน ?  และเม่ือไร ?    
        ต.  พระสูติที่ใตรมไมสาละในลุมพินีวัน   ซึ่งต้ังอยูริมเขตเมือง 
กลิลพัสดุและเมืองเทวทหะตอกัน  ในปจจุบันสถานที่นั่นอยูในตําบล 
รุมมินเด  แขวงเปชวาร  ประเทศเนปาล.  และประสูติเม่ือกอน 
พุทธศก  ๘๐  ป. 
                                                                        ศ. อ. น. 
        ถ. พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระโอรสของใคร ?  และมีใคร 
เกิดรวมพระชนกหรือพระชนนีอีกบาง ? 
        ต.  เปนพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะและพระนางเจามายา 
มีพระนันทะกับพระนางรูปนันทาเกิดรวมพระชนก  แตไมมีผูเกิดรวม 
พระชนนีเลย. 
                                                                        ๓/๘/๗๔ 
        ถ.  พระองคประสูติจากสกุลนั้น  เปนเหตุสะดวกแกการแผพระ 
ศาสนาอยางไรบางหรือไม ?  จะอางหลัก. 
        ต.  เปนเหตุสะดวกแกการแผพระศาสนาอยางนี้  นําใหผูนิยมใน 
สกุลสูงและผูถือสกุลนอมใจนักถือพระศาสนาโดยงาย  วาสั้น ๆ  ก็คือ 
ทานชั้นสูงเขาใกลไดสนิท  เปนปจจัยทําคนชั้นตอลงมาใหนิยมตาม 
เปนโอกาสที่พระองคจะทรงสั่งสอนธรรมไดทั่วถึงเร็ว.  อางครั้งพระ 
องคเสด็จถึงกรุงราชคฤห  ประทับอยู ณ  ลฏัฐิวัน  ครั้งน้ันก็คงมีกิตติศัพท 
ขจรไปวา   พระสมณโคดมโอรสแหงศากยราช  ละหราวาสสมบัติเสีย 
เสด็จออกบรรพชา  จากศากยสกุล  เปนตนดังน้ี.  พระเจาพิมพิสาร  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 29 

พระเจาแผนดินมคธ  ไดทรงสดับกิตติศัพทนั้นแลว  เสด็จพระราช  
ดําเนินพรอมดวยราชบริวาร  ออกไปเฝาพระศาสดาถึงลัฏฐิวัน  ใน   
คราวนั้นแล   พระศาสดาทรงแสดงธรรม  พระเจาพิมพิสารและราช- 
บริวาร   แบงเปน  ๑๒  สวน  ๑๑  สวนไดจักษุเห็นธรรม  สวน  ๑  ต้ัง 
อยูในไตรสรณคมน.  ความมีสกุลสูงเปนเหตุสะดวกดังน้ี. 
                                                                ๑๐/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ถาเพงตามตํานาน  ขอวาพอประสูติแลวก็ทรงดําเนินดวย 
พระพาทได  ๗  กาว  เราเชื่อตามนี้  ทานวายังเปนการกลืนผลไมทั้ง 
เปลือก  ถาปลอนเอาแตเนื้อใน  จะสันนิษฐานวากระไร๑ ? 
        ต.  สันนิษฐานวา  เทียบกับการเกิดดวยนามกายเปนพระพุทธเจา 
พระองคตรัสรู  ณ  จังหวัดคยาอันเปนหนใต  ประกาศพระศาสนาข้ึนไปหน 
เหนือ  นับชนบทท่ีอยูในอาณาจักรเดียวกันเปนหน่ึงได  ๗  ชนบท  คือ  กาสี 
กับโกศล  ๑  มคธกับอังคะ  ๑  สกักะ  ๑  วัชชี  ๑  มลัละ  ๑  วังสะ  ๑  กุร ุ๑  ทรง 
หยุดเพียงเทานี้  ไมกาวตอไป  ก็ไดแกสิ้นเวลาของพระองคเพียงเทาน้ัน. 
                                                                                ๑๒/๑๐/๗๘ 
        ถ.  ตามท่ีทานพรรณนาถึงอภินิหารของสมเด็จพระบรมศาสดา 
วา  พอพระองคประสูติแลวก็ทรงดําเนินได  ตรัสได  แปลกกวา 
สามัญชน  เรือ่งนี้เขาใจความอยางไร ? 
        ต.  สันนิษฐานวาเปนความแสดงเทียบปฏิปทาเมื่อไดตรัสรูแลว 
ทําใหเปนเชิงบุรพนิมิต  ขอวายางพระบาทไปได ๗  กาว  แลวหยุด 
ยืนนั้น  นาจะไดแกทรงแผพระศาสนาใหแพรหลายใน  ๗  ชนบท  หรือ 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ  ส. ป.  
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เพียงเสด็จดวยพระองคเอง  จํานวนชนบทก็ไดกัน  นับชนบทท่ีอยูใน     
อาณาจักรเดียวกันเปนแตหน่ึง  คือ  กาสีกับโกศล  ๑  มคธกับอังคะ ๑   
สักกะ  ๑  วัชช ี ๑  มัลละ  ๑  วังสะ  ๑  กุร ุ ๑  เปน  ๗ นอกจากน้ีมี 
แตชนบทนอย  ที่ข้ึนกับชนบทใหญ  ทรงหยุดเพียงเทาน้ัน  ไมกาว 
ตอไป  ก็ไดแกสิ้นเวลาของพระองคเพียงเทาน้ัน  ที่ทาตรัสประกาศ 
พระองควาเปนเอกในโลก  ก็ไดแกตรสัพระธรรมเทศนาที่คนไดฟง 
อาจหยั่งเห็นพระคุณวาพระองคเปนยอดปราชญเพียงไร. 
                                                                        ๒๕/๘/๖๘ 
        ถ.  พระบรมศาสดาไปประกาศพระศาสนาดวยพระองคเอง  ไดกี ่
ชนบท ?  ชนบทอะไรบาง ?  ขอน้ีเทียบดวยอภินิหารในเวลาประสูติ 
ขอไหน ? 
        ต. ได  ๗ ชนบท  นบัชนบทที่อยูในอาณาจักเดียวกันเปนแตหน่ึง 
คือ  กาสีกับโกศล  ๑  มคธกับอังคะ  ๑  วัชชี  ๑  สกักะ  มลัละ  ๑  วังสะ  ๑  กุรุ ๑. 
ขอวาเม่ือประสูติพระครรภแลวทรงยางพระบาทได  ๗  กาว 
                                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  จําเดิมแตประสูติใหม  เขาเขาใจกันวาพระบรมศาสดามีคติ 
เปนอยางไร ?  ขอน้ีเปนเพราะเหตุไร ? 
        ต.  เขาเขาใจกันวา  พระบรมศาสดามีคติเปน  ๒  สถาน  ถา 
อยูครองฆราวาสจะไดเปนพระเจาจักรพรรด ิ ครองแผนดินมีสมุทร- 
สาคร  ๔  เปนของบเขต  ถาออกผนวชจะไดเปนพระศาสดาเอกในโลก 
ขอน้ีเปนดวยพระองคมีพระลักษณะตองดวยพระมหาบุรุษลักษณะ  ๓๒ 
ประการ   อันมีในตํารับของพราหมณศาสตร  เพราะฉะนั้น  เขาจึง  
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ไดพยากรณคติพระองคเปนอยางนั้น.    
                                                        ๒๙/๕/๖๕ 
        ถ.  ใครเปนผูทํานายพระสิทธัตถะวา  ถาเปนฆราวาส  จักเปน 
พระบรมจักรพรรดิ  ถาผนวชจักเปนศาสดาเอกในโลก  เขารูไดอยางไร 
จึงทํานายเชนนั้น ? 
        ต.  อสติดาบส.  เขารูไดโดยเห็นพระลักษณะตองตามคัมภีร 
มหาปุริสลักษณะพยากรณศาสตร. 
                                                        ๖/๙/๖๑ 
        ถ.  ทานเหลาน้ี  คือ  กบิลดาบส  อสิตดาบส  เกี่ยวของกับพระ 
มหาบุรุษอยางไร ?  ในสมัยไหน ? 
        ต.  กบิลดาบส  เปนผูชี้สถานที่สรางพระนครในดงไมสักกะแก 
ศากยกุมาร  ผูเปนตนวงศของพระมหาบุรุษ. 
        อสิตดาบส  เปนผูคุนเคย  และเปนที่เคารพนับถือของศากสกุล 
โดยเฉพาะพระเจาสุทโธทนะซ่ึงเปนพระพุทธบิดา  และในเวลาที่พระ- 
มหาบุรุษประสูติใหม  ๆ  ทานไดไปเยี่ยมและไดพยากรณทํานายพระ 
ลักษณะของพระมหาบุรุษวามีคติเปน ๒  กอนคนอ่ืนทั้งหมด. 
                                                        ๒๓  ธ.ค.  ๒๕๐๗ 
        ถ.  เม่ือประสูติแลว  ภายใน  ๗  วันมีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องดวยองค 
พระกุมารน้ันอยางไร ? 
        ต.  มีดังนี้ :- 
                อสิตดาบสเขาไปเฝาเยี่ยมและทํานายพระลักษณะ.  
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        ๒.  เลี้ยงพราหมณ  ๑๐๘  และมกีารทํานายพระลักษณะพรอมกับ    
                ขนานพระนาม. 
        ๓.  พระมารดาทิวงคต. 
                                                                                ๒๔๗๑ 
        ถ.  พระเจาสุทโธทนมหาราช  ทรงนับถือในพระสิทธัตถกุมาร 
ซึ่งเปนพระโอรสของพระองคถึงเพียงไหน ?  เมื่อไร ? 
        ต.  ถึงกับควายบังคมพระโอรส.  เม่ืออสิตดาบสมาเฝาคราวหนึ่ง 
เมื่อแรกนาขวัญคราวหน่ึง  แตในพุทธประวัติแสดงวา  ถวายบังคม 
แตแรกนาขวัญเทาน้ัน   ครั้งเมื่ออสิตดาบสมาเฝาไมไดถวายบังคม. 
                                                                        ๖/๙/๖๑ 
        ถ.  ตามธรรมดาเด็กตองไหวผูใหญ  ลูกตองไหวพอแม  แตตาม 
พุทธประวัติปรากฏวามีนักบวชไหวเด็ก  พอไหวลูก  ทานไดศึกษาพุทธ- 
ประวัติมาแลว  เห็นตอนไหนท่ีเปนไปในทํานองน้ี  ลองเลามาพอ 
ไดความ  ? 
        ต.  นักบวชไหวเด็ก  ตอนอสิตดาบส  (อีกอยางหนึ่งเรียก  กาฬ- 
เทวิล)  ผูอาศัยอยูขางภูเขาหิมพานต  เปนที่คุมเคยและนับถือของ 
ราชสกุลศากยะ  ไดทราบขาววาพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะประสูติ 
ใหม  จึงเขาไปเย่ียม  ครั้นเห็นพระโอรสตองดวยพระลักษณะของ 
ตํารับมหาบุรุษ  เมื่อเห็นอัศจรรยอยางนั้นแลว  กม็ีความเคารพนับถือ 
มาก จึงลุกข้ึนกราบที่พระบาทท้ังสองของพระโอรสนั้น ฯ  พอไหวลูก 
ตอนวัปปมงคลแรกนาขวัญ  ซึ่งเปนนกัษัตรฤกษของบานเมือง  พระราช-  
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บิดาเสด็จแรกนาขวัญดวยพระองคเอง  โปรดใหเชิญสิทธัตถกมุารไปดวย    
ใหประทับภายใตชมพูพฤกษ  ฝายพระกุมารอยูพระองคเดียว  จึงเสด็จ 
ข้ึนนั่งขัดสมาธิเจริญอานาปานสติ   ยังปฐมฌานใหเกิดข้ึน ขณะนั้น 
เวลาบาย  เงาตนไมอ่ืนก็ชายไปตามตะวัน  แตเงาตนชมพูตรงอยูดุจ 
เวลาเที่ยง  ครั้นความทราบถึงพระบิดา  พระองคเสด็จมาและบังคม 
พระโอรส  เปนเกียรติปรากฏสืบมา  ดังน้ี.         
                                                                ๒๓ ธ.ค.  ๒๕๐๗ 
        ถ.  เม่ือประสูติแลว  ไดรับคําทํานายวาอยางไร  ?  และสมจริง 
ตามคําทํานายนั้น  เมื่อพระชนมเทาไร ? 
        ต.  ไดรบัคําทํานายวา   ถาอยูครองฆราวาสจักไดเปนพระเจา- 
จักรพรรดิ   ถาเสด็จออกทรงผนวชจักไดตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา   เปนศาสดาเอกในโลก.  และสมจริงตามคําทํานายนั้น 
เมื่อพระชนมได  ๓๕  และตอมาตลอดพระชนมายุ. 
                                                                ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  พระปญจวัคคียทั้ง  ๕  รูป ๆ ไหนท่ีปรากฏแนนอนวามีอายุ 
แกกวาพระพุทธเจา ?   ขอน้ีมีอะไรเปนเครื่องอาง  ? 
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะมีอายุแกกวาพระพุทธเจา.  เพราะ 
ปรากฏตามตํานานวา  เมื่อพระพุทธเจาประสูติได  ๕  วัน  มกีารเลี้ยง 
พราหมณ  ๑๐๘  ซึ่งมีโกณฑัญญพราหมณหนุมรวมอยูในจํานวนน้ีดวย. 
                                                                ๒๔๗๗  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 34 

        ถ.  การพรรณนาความงดงามแหงพระรูปสมบัติ  ของพระพุทธเจา  
ดูไมเกี่ยวแกธรรมปฏิบัติ  เหตุไฉนในตํานานจึงกลาวไวดวย ?   
        ต.  ไมเกี่ยวแกธรรมปฏิบัติโดยตรงก็จริง  แกก็ตองมีผลอยูบาง 
จะเรียกวาเกี่ยวโดยออยก็ได  เพราะชนบางเหลายอมพอใจในความ 
งดงามแหงรูป  เมื่อทราบวาพระพุทธเจามีพระรูปงาม ก็เปนเหตุให 
เกิดความเลื่อมใสได  เปนทางใหสมใจในธรรมท่ีพระองคทรงสั่งสอน 
หรือเพ่ือแสดงอภินิหารของพระองควา  เปนผูประเสริฐทุกอยาง  แม 
แตพระรูปก็ยังหาท่ีติมิได. 
                                                                        ๒๑/๘/๗๓ 
        ถ.  พระคันถรจนาจารยกลาวความบริบูรณของพระศาสดา  เมื่อ 
ครั้งยังดํารงอยูในฆราวาสเปนนักเปนหนา  ดวยมุงหมายอยางไร ? 
        ต.  ดวยมุงหมายจะแสดงวา  พระองคมิใชเปนผูขาดแคลน  หรือ 
เปนผูที่สกุลของพระองคไมชอบ  ไมอุปถัมภบํารุง  จึงตองจําพระหฤทัย 
เสด็จออกทรงผนวช. 
                                                                        ๒๑/๘/๖๙ 
        ถ.  การสรรเสริญพระลักษณะแหงพระกาย  จนถึงวาเปนเหตุ 
ไดรับคําทํานาย  ๒  สถาน  มีประโยชนอยางไร  ? 
        ต.  ความตรัสรูไมเกี่ยวแกรูปรางก็จริง  แตคุณธรรมความดี 
ของมนุษยโดยมากมักมีในทานผูมีรูปรางที่นําใหเกิดความนับถือ  นอย 
ทีเดียวจะมีในทานท่ีมีรูปรางไมสมประกอบ  ความมีรูปรางประกอบ 
ดวยลักษณะอันดีนั้น  ยอมทําใหเกิดความเลื่อมใสของพวกชนผูหนัก  
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ในรูปซึ่งเรียกวา  รูปปฺปมาณิกา   อันที่แทนําใหเกิดความเลื่อมใส   
เบื้องตน  แมแกคนจําพวกอ่ืนดวย  การสรรเสรญิลกัษณะแหง   
พระกาย  มีประโยชนจะแสดงใหเห็นวาเปนภาชนะที่ควรรองรับพระ 
โพธิญาณ  และนําใหเกิดความเลื่อมใสในเบื้องตนอยางนี้  พระชาติ 
อุดหนุนพระโพธิญาณไดฉันใด  พระกายอันประกอบดวยพระลักษณะ 
ก็ไดฉันนั้น  ทานจึงสรรเสริญไว. 
                                                                        ๑๖/๗/๕๖ 
        ถ.  ทานกลาวพระลักษณะพระกายแหงพระศาสดาคือชมวางาม 
ดวยมุงผลอยางไร ?  การตรัสรูธรรมไมเกี่ยวดวยรูปสวยหรือไมสวย 
มิใชหรือ ? 
        ต.  จริงอยู  การตรัสรูธรรมไมเกีย่วดวยรูปโฉม  แตผูมีรูปงาม 
เปนสงาอาจปลูกความนับถือในเบ้ืองตน   อันนําใหเขาไปหา  ใชแต 
เทาน้ัน  ยังนาอัศจรรยอีกวา  คนผูทรงคุณสมบัติยอมมีรูปโฉมนํามา 
ซึ่งความนานับถืออันสมควรกัน   นาน  ๆ  จะไดเห็นหรือไดยินสักครั้ง 
หน่ึงคราวหน่ึงวา  คนมีรูปรางนาเกลียดนาชังเปนคนดีฉลาดหลักแหลม 
เชนพระลกณุฏกภัททิยะผูเต้ียเล็กแตเปนพระอรหันต แมตําราทาย 
ลักษณะรูปโฉมมีตํารามหาบุรุษลักษณะเปนอยางสูง  ยอมต้ังเกณฑ 
ตามเคาน้ีเอง  พระคันถรจนาจารยกลาวชมพระลักษณะพระกายแหง 
พระศาสดา  นาเพงความอยางน้ี   และเพ่ือเชื่อมอนุสนธิเรื่องเน่ืองมา 
แตการทํานายนั้นดวย. 
                                                                        ๔/๗๑๖๐  
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        ถ.  พระบรมศาสดาทรงสมบูรณดวยสมบัติอยางไร  ชาวเราจึง  
เคารพนับถือโดยสนิทใจ  ไมนึกนอยหนาพวกศาสนิกอื่น ๆ ?  จงแสดง   
พอไดความ. 
        ต.  ทรงสมบูรณดวยสมบัติทั้งปวง  มิไดบิพรองแมแตอยางใด 
อยางหน่ึง  ซึ่งควรยกข้ึนคอนขอดติเตียน  เชนพระองคมีพระชาติ 
สูง  คือเปนพระโอรสแหงกษัตริย  มีหนาที่จะไดครองราชสมบัติแทน 
พระบิดา  มีพระรูปโฉมงดงาม  ตองตามตําราพยากรณศาสตร  ทรง 
สมบูรณดวยโภคสมบัติบริวารสมบัติอยางลนเหลือ  มีพระปรชีา 
เฉียบแหลมในศิลปวิทยาตาง ๆ  มียุทธวิธีเปนตน  เพราะไดทรงศึกษา 
มาดวยดี  จนไดรับยกยองจากหมูพระญาติวา  เปนผูทรงสามารถ 
ไมมีราชกุมารอ่ืน ๆ  เทียมถึง  นี้เปนสวนทางโลก  สวนทางธรรม 
พระองคทรงถึงพรอมดวยปญญาคุณ  คือมีพระปญญารอบรูสรรพ- 
ธรรมทั้งอยางหยาบและอยางละเอียดโดยส้ินเชิง  ทรงถึงพรอมดวย 
ปาริสุทธิคุณ  คือมีพระขันธสันดานบริสุทธิ์หมดจด  เพราะละกิเลสา- 
สวะทั้งปวงและวาสนาไดเด็ดขาด  และทรงถึงพรอมดวยกรุณาคุณ 
คือมีพระหฤทัยประกอบดวยพระกรุณา  เสด็จไปแสดงธรรมโปรด 
หมูสัตวในที่ตาง ๆ  โดยไมทรงคํานึงถึงความยากลําบากและอามิส 
สําหรับตอบแทนเลย  พระองคทรงสมบูรณดวยสมบัติดังแสดงมา 
ฉะน้ี  ชาวเราจึงเคารพนับถือโดยสนทิใจ  ไมนึกนอยหนาพวก 
ศาสนิกอ่ืน ๆ. 
                                                                ๑/๑๐/๗๙  
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        ถ.พระบรมศาสดาของเรา  ไมใชพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระองคแรกดอกหรือ ?  จึงกลาวถึงในคําทํานายเทาน้ัน ?   
        ต.  ถาพิจารณาตามอักษร  พระบรมศาสดาของเราก็ไมใชพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคแรก  แตความเขาใจของขาพเจา 
วาเปนพระองคแรกที่ทรงบัญญัติพระพุทธศาสนา  เปนธรรมดาอยูเอง 
ในยุคหน่ึงจําจะตองมีผูใดผูหน่ึง  เปนโจกในการสอนศาสนา  และ 
คําส่ังสอนน้ันก็คงจะชี้บาปบุญคุณโทษสุขทุกขเหตุผล  และชักนําให 
ปฏิบัติเพ่ือความบริสุทธิ์และความสงบสมกัน โดยใจความ  ในคํา 
ทํานายน้ันชะรอยจะหมายทานผูเปนศาสดาโจกเชนนั้น  แตใชภาษา 
วาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  จึงพาใหเห็นวากลาวดวยอํานาจ 
สัสสตทิฏฐิ. 
                                                                ๑๖/๗/๕๖-๖๕ 
        ถ.  พระนามเดิมของพระศาสดาวาอยางไร  ?  แปลวาอะไร ?  มี 
อธิบายอยางไร ? 
        ต. พระนามเดิมวา  สิทธัตถกุมาร  แปลวา  มคีวามตองการ 
สําเร็จ.  นาจะหมายความวา ไดพระโอรสเปนแรกสมหวัง  แตพระ 
อรรถกถาจารยแกวาความบริบูรณ  จะตองการอะไรไดทั้งหมด. 
                                                                ๒๑/๘/๖๙ 
        ถ.  ลองนึกดูวา   พระบรมศาสดาของเราเปนจักรพรรดิราชกับ 
เปนพระศาสดาเอกในโลก  ขางไหนจะมีประโยชนมากกวากัน   เมื่อ  
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เปนเชนนั้น  ไฉนพระราชบิดาเปนตน  จึงผูกพันไวในกามสุขตาง ๆ    
เลา ? 
        ต.  การเปนพระเจาจักรพรรดิซึ่งมีสมุทรสาครทั้ง  ๔  เปนขอบเขต 
อันจะทําประโยชนแกมหาชนในทวีปนั้น ๆ  ได  ก็เพียงแตมนุษย- 
สมบัติและสวรรคสมบัติ  ซึ่งนับวาเปนโลกียสุขเทาน้ัน  สวนเปน 
พระศาสดาเอกในโลก  จักไดเที่ยวตรัสเทศนาโปรดสัตวดวยประโยชน 
ทั้ง ๓  ตามอุปนิสัย  ใหไดมนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  และนพิพาน- 
สมบัติ  ซึ่งนับวาเปนโลกุตรสุขยอดเยี่ยมกวากัน  แกพระญาติวงศ 
มีพระราชบิดาเปนตน  มีพระราชประสงคจะใหสืบพระราชสันตติวงศ 
ทั้งไมทรงทราบวา  การท่ีเปนพระศาสดาจะเปนไปเพ่ือประโยชนสุขอัน 
ยอดเยี่ยมสักเพียงไร  ฉะนั้น  จึงไดทรงผูกพันไวในกามสุขตาง ๆ  ฉะนี้. 
                                                                        ๒๙/๘/๖๕ 
        ถ.  การไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาดีกวาเปนพระเจาจักรพรรด ิ
มิใชหรือ  ?  เหตุใดจึงวาจําเปนอยูเองท่ีพระราชบิดาเปนตน  ปรารถนา 
จะใหอยูครองฆราวาสสมบัติยิ่งกวา  จึงตองผูกพนดวยกามสุขตาง ๆ ? 
        ต. ดีซิ  แตพระเจาสุทโธทนะคงพอพระหฤทัยในการเปนพระ 
เจาจักรพรรดิมากกวา  จึงทรงผูกพันในกามสุข. 
                                                                        ๓/๙/๖๔ 
        ถ.  ความเปนพระพุทธเจาก็วิเศษอยางยิ่ง  แตเหตุไฉนพระราช- 
บิดาจึงไมทรงยินยอม  คิดผูกพันไวแตในทางฆราวาสสมบัติ ? 
        ต.  เพราะเหตุวาความเปนพระพุทธเจา  หาไดเปนประโยชนโดย  
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ตรงแกพระญาติวงศเหมือนความเปนพระเจาจักรพรรดิไม  สวนความ    
เปนพระเจาจักรพรรดิไมเปนเพียงแตทําประโยชน  ทั้งเชิดชูพระเกียรติยศ 
แหงสกุลวงศดวย เพราะเหตุนี้จําเปนอยูเองท่ีพระราชบิดาจะตองผูกพัน 
ไวในฆราวาสสมบัติ. 
                                                                        ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  พระคันถรจนาจารย   พรรณนาความเสวยกามสุขของพระ 
มหาบุรุษไวทําอะไร ? 
        ต.  เพ่ือจะแสดงใหเห็นวา  แมพระองคไดรับความสุขเชนนั้น 
ซึ่งมนุษยชนสามัญนิยมรักใครวาเปนของดี  พระองคยังสละเสียได  ไม 
มีความนิยมยินดี  และเพ่ือจะใหบุคคลท่ีมีความมัวเมาอยูในกามสุข- 
สมบัติ  มีความนิยมยินดี และสรรเสรญิกามสุขสมบัติวาเปนของดี 
เบื่อหนายดวยอาศัยที่ยกพระศาสดาข้ึนเทียบเคียง  แตนั้นก็จะเกิด 
ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตอพระองค  ปลงปญญาลงเห็นตาม 
ความเปนจริง  ก็สามารถท่ีจะประสบคุณธรรมไดตามความสามารถ 
แหงความปฏิบัติของตน. 
                                                                        ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  เหตุไฉนพระองคจึงไมมัวเมาในกามสุขนั้น  และกลบัเบื่อ 
หนายเสียอีก ? 
        ต.  จริงอยู  ธรรมดากามสุขเปนของท่ีนาเพลิดเพลินเจริญใจ 
ของชนท้ังหลาย  และชนทั้งหลายโดยมากซ่ึงยังเปนปุถุชนอยู  ยอม 
สรรเสริญเยนิยอนักวา  กามสุขเปนของดีนาปรารถนา  แตนัน้แล  
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เมื่อทานผูมีปญญาไตรตรองไปแลว  ก็จะเห็นไดตามความเปนจริง  
ของธรรมดา  หนีธรรมดาไมพน  ธรรมดาเขาบงอยูแลววา  สภาพ   
ทั้งปวงยอมมีเปนคู ๆ  กนั  เชนมรีอนแลวตองมีเย็นเปนเครื่องแกกัน 
เปนตน  เพราะฉะนั้น  เมื่อท่ีใดมีสุข ที่นั้นยอมมีทุกขเจือปนอยูดวย 
นี้แลธรรมดาบงอยูเชนนี้  การท่ีจะรูจะไรไดวาเปนทุกข  ก็ตอง 
อาศัยไดรับความสุขมาเสียใหเพียงพอกอน  ก็เมื่อพระมหาบุรุษทาน 
จะไดรูวา  กามสุขเปนทุกข  ก็เพราะพระองคไดเสวยกามสุขมาเสีย 
เพียงพอแลว   คือในระหวางท่ีพระองคยังดํารงอยูในฆราวาสสมบัติ 
นั้น  พระประยูรญาติทั้งหลายมีความเอื้อเฟอชวยกันอภิบาล  จะได 
ขางไหนก็มีเศวตฉัตรกั้น  เพ่ือจะปองกันเสียซึ่งสัมผัสตาง  ๆ  ทั้งมี 
ปราสาท  ๓  หลังเปนที่อยู  อันสมควรแกความสบายในฤดู  เมื่อมี 
พระชนมายุสมควรจะมีพระชายาไดแลว  พระบดิาก็สงทูตไปขอนาง 
พิมพา  ซึ่งเปนพระราชธิดาของพระเจากรุงเทวทหะ  มาใหเปนพระ 
ชายา  จนเกิดบุตรดวยกันคนหน่ึงเรียกวาราหุลง พระมหาบุรุษเจา 
พระองคไดเสวยกามสุขมาเสียจนเพียงพอเชนนี้แลว  พระองคจึงรูไดตาม 
ความเปนจริงของธรรมดาวามีทุกขเจือปน  จึงทําใหพระองคเบื่อหนาย 
ตอกามสุข. 
                                                                        ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  พระสิทธัตถะไดรับการศึกษาอยางไรบาง  ? 
        ต.  ไดรบัการศึกษาวิทยาหลายอยางมีวิชานักรบเปนตน จากครู  
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วิศวามิตร.     
                                                                ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  วาถงึสวนการศึกษา พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติมาเปนแบบ 
อยางที่ดี  ในเวลาท่ีเปนคฤหัสถ  และในเวลาที่ทรงผนวชเพ่ือแสวงหา 
โมกขธรรมมีบางหรือไม ?  จงชี้แจง. 
        ต.  ม.ี  เมื่อพระองคเปนคฤหัสถ  ไดทรงศึกษาศิลปวิทยา  มี 
อักขรสมัยและยุทธวิธีเปนตน  จนมีความรูดีหาผูเปรียบไดยากในสมัย 
นั้น   ทรงผมผนวชแลว ชัน้ตนเสด็จไปทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบส 
และอุทกดาบส   จนหมดความรูของอาจารย  ไดรับความยกยองจาก 
อาจารยวาเปนเยี่ยม  ทั้งน้ีก็เพราะอาศัยที่ทรงศึกษาจริง  มีพระวิริยะ 
ไมยอหยอน  ควรเปนแบบอยางที่ดียิ่งของผูศึกษาท่ัวไป. 
                                                                ๒๑/๘/๗๓ 
        ถ.  พระบรมศาสดา  ทรงมีพระปรีชารอบรูในธรรมฝายศาสนา 
อยางเดียวหรือ  ๆ  วาทรงมีพระปรีชารอบรูในศิลปวิทยาฝายโลกดวย ? 
มีอะไรเปนหลัก ? 
        ต.  พระองคมีพระปรีชารอบรูเฉพาะในทางธรรมฝายศาสนาอยาง 
เดียวหามิได  พระองคยังมีพระปรีชารอบรูในทางศิลปวิทยาฝายโลก 
ดวย.   มีตํานานตอนหนึ่งเปนหลักอาง  คือเม่ือพระองคไดทรงเจริญ 
วัยสมควรแกการศึกษาศิลปวิทยา  พระราชบิดาไดทรงพาไปมอบไว 
ในสํานักของครูวิศวามิตร  พระองคทรงเรียนไดวองไว  จนส้ินความรู 
ของอาจารยแลว  ไดแสดงใหปรากฏแกพระญาติ  ไมมีพระราชกุมาร  
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อ่ืนจะเทียมถึง  นับวาพระองคมีความรอบรูในเชิงศิลปวิทยาทางโลก    
เปนอยางดีเหมือนกัน. 
                                                ๑๒/๑๐/๗๘-๑๔  ธ.  ค.  ๒๕๑๖ 
        ถ.  พระชายาของสิทธัตถกุมารคือใคร ?  มีเชื้อสายเกี่ยวพันกัน 
อยางไร ? 
        ต.  คือพระนางยโสธราหรือพิมพา.   เปนพระธิดาของพระเจา 
สุปปพุทธะ  ผูเปนพระมาตุละ  กับ  พระนางอมิตามเหสี  ผูเปนพระ 
ปตุจฉา. 
                                                                ๒๔๗๑ 
                                          ปริเฉทที่ ๔ 
                                    เสด็จออกบรรพชา 
        ถ. พระองคทรงพระปรารภเหตุอะไรจึงเสด็จออกทรงบรรพชา ? 
        ต.  ตามบาลีมัชฌิมนกิายแสดงวา  พระองคทรงปรารภความแก 
ความเจ็บ  ความตาย  เปนตน. 
                                                                ๒๙/๘/๖๕ 
        ถ.  เหตุไฉนจึงเสด็จออกทรงผนวช ๆ  ที่ไหน  ?  เมื่อไร ? 
        ต.          ๑.  ทรงเห็นคนแก  คนเจ็บ  คนตาย  ชวนใหสังเวช. 
                ๒.  ทรงเห็นบรรพชิต  ชวนใหพอพระหฤทัย. 
                ๓.  พระโอรสประสูติ  ทําใหเปนหวงผูกพัน.  
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        ๔.  ทรงเห็นกิริยาวิปลาสของนางสนมกํานัลในราตรี.    
เหลาน้ีประมวลกันซ้ําเติมใหทรงเบ่ือหนายที่สุด  จึงเสด็จออกทรง 
ผนวช ๆ  ที่ฝงแมน้ําอโนมา. เมื่อวันอาสาฬหปุรณมี กอนพุทธศก 
๕๑  ป. 
                                                                        ๒๔๗๑ 
        ถ.  พระองคทรงผนวชเมื่อพระชันษาไดเทาไร ?  พอทรงผนวช 
แลวก็ไดตรัสรูทีเดียวหรือ  ๆ  ตอเม่ือไร ? 
        ต.  ๒๙  ป.  ลวงไปได  ๖ ป  จึงไดตรัสรู. 
                                                                ๒๕/๘/๖๘ 
        ถ.  ผูทีอ่อกบวชเปนบรรพชิต  บางคนปรารภตนเอง  บางคน 
ปรารภคนอ่ืน  พระมหาบุรุษเมื่อเสด็จออกบรรพชา  ทรงปรารภใคร ? 
จงอธิบาย. 
        ต.  พระมหาบุรุษเมื่อเสด็จออกบรรพชา  ทรงปรารภตนเองดวย 
ทรงปรารภคนอ่ืนดวย ฯ  อธิบายวา  ทรงปรารภคนอ่ืนนั้น  คือปรารภ 
ถึงคนแก  คนเจ็บ  คนตาย  ที่ปรากฏในระหวางทางวา  ทุกคนท่ีเกิดมา 
ในโลกน้ี  ไมมีทางที่จะรอดพนไปได  ปรารภถึงบรรพชิตวา  เปนวิธีหา 
ทางรอดพนไดดีที่สุด  และทรงปรารภถึงพระองคเองวา  แมพระองคก็จะ 
ตองแก  เจ็บ  ตายเชนนั้น  ควรจะหาทางรอดพน  ดวยการบวชอยาง 
บรรพชิตท่ีเห็นนั้น. 
                                                                ๓.  ธ.ค.  ๒๕๑๗ 
        ถ.  เม่ือพระองคเสด็จออกบรรพชา  พระชนมายุเทาไร ?   มีใคร  
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ไดบวชโดยเสด็จคราวเดียวกันบาง ?  หรือเสด็จออกเฉพาะพระองค  
เดียว  จงอางหลักฐานใหพอฟงได.   
        ต.  พระชนมายุ  ๒๙  ป.  ไมมีใครไดบวชโดยเสด็จในคราวเดียว 
กัน  ทรงผนวชเฉพาะพระองคเดียว.  (มีหลักฐานในการเสด็จหนีออก 
บรรพชาเปนขออาง) 
                                                                ๒๕/๑๒/๕๘ 
        ถ.  เม่ือเสด็จออกบรรพชานั้น  ไมถูกหามปรามดอกหรือ ? 
        ต.  เม่ือพระองคเสด็จออกบรรพชานั้นไมถูกหามปราม.  จริงอยู 
พระญาติทั้งหลาย  มีพระบิดาเปนตน  มีความเอ้ือเฟอรักใครตอ 
พระองค  ดวยหวังวาจะใหพระองคอยูครบครองราชสมบัติ  เพราะ 
พระองคเปนรัชทายาท  สมควรจะไดเสวยราชยแทนพระบิดาตอไป 
ยิ่งกวาจะยอมใหพระองคออกบวช  ซึ่งอสิตดาบสไดทํานายไววา 
พระองคมีคติ  ๒  อยาง  คือถาอยูในฆราวาสจักไดเปนจักรพรรดิ  ถา 
ออกบวชจักไดเปนพระศาสดาเอกในโลก   เพราะพระองคพรอมดวย 
มหาปุริสลักษณะสมตามตํารา  ก็แตวาเมื่อพระองคจะออกบวชน้ัน 
พวกพระญาติทั้งหลายมีพระบิดาเปนตนคงลงความเห็นวา  เปนการ 
ออกบวชเพ่ือบําเพ็ญพรตครั้งหนึ่งตามศาสนาพราหมณ  จึงไดยอมให 
ตามความประสงคไมหามปราม  และทั้งเพ่ือจะถนอมพระหฤทัยของ 
พระองคดวย  แตเมื่อพระองคออกบวชแลวไมกลบัเสียเฉย ๆ  พวก 
พระญาติไมรูจะทําอยางไร   มิหนําซ้ําพระองคยังตัดพระเมาลีของ 
พระองคดวย  แตเมื่อพระองคออกบวชแลวไมกลบัเสียเฉย ๆ  พวก 
พระญาติไมรูจําทําอยางไร   มิหนําซ้ําพระองคยังตัดพระเมาลีของ 
พระองคเสีย  เพื่อจะใหพระญาติสิ้นหวังในการท่ีพระองคจะกลับมา 
อีก  เพราะคนในสมัยนั้นถือกันวา  การโกนหัวเสียเปนอัปรียจัญไร  
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เพราะเหตุดังกลาวมานี้แล   จึงทําใหพระองคออกบวชไดโดยไมมีผูใด  
ขัดขวาง.   
                                                                ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  พระศาสดาเปนกษัตริยโดยพระชาติ  นาจะทรงพอพระหฤทัย 
ในการยุทธและปรารถนาเปนผูปกครองเมืองและประชาชน  อยางไร 
จึงพอพระหฤทัยในความเปนพระศาสดาสอนพระศาสนามากกวา  จน 
ถึงยอมเปลี่ยนภาวะของพระองค ? 
        ต.  พระคันถรจนาจารยกลาววา  เพราะทรงปรารภถึงชราพยาธิ 
มรณะ  อันจะพึงมีแกพระองคและคนอ่ืน  แลวยงัสังเวชพระหฤทัยบาง 
หลีกหาอุบายปลดเปลื้องบาง  ขอแรกไมสมแกคําวา  พระองคทรงพระ 
มหากรุณาเปนพ้ืนมาเดิม  และไดบําเพ็ญพระบารมีมาดวย  ขอหลังฟง 
ได  แตความยังไมกระจาง  เพ่ือความประสานตามคําน้ัน  มาลงกัน 
สันนิษฐานวา  ทรงเบ่ือในภาวะเปนกษัตริยผูบําเรอดวยกามคุณ 
ลุมหลงอยู  แกเจ็บตามไปเปลา  ทําชวิีตใหเปนหมัน  พระองค 
ปรารภนาจะยังพระชนมของพระองค  ใหสําเร็จประโยชนแกมหาชนมาก 
ที่สุด  จึงทรงเลือกเอาขางเปนพระศาสดา  ผูสอนพระศาสดา  ยอม 
เปลี่ยนภาวะของพระองค. 
                                                                        ๔/๗/๖๐ 
        ถ.  พระองคทรงสมบูรณดวยพระสิริราชสมบัติทุกประการ  ซึ่ง 
จะเปนที่ลอพระหฤทัยไมใชหรือ ?   เหตุไฉนจึงไดเสด็จออกทรงผนวช 
เสียเลา ?  
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        ต.  พระองคทรงสมบูรณดวยพระสิริราชสมบัติทุกประการ  นา    
จะเปนที่ลอพระทัยอยูก็จริง  แตเพราะพระองคเปนผูมีพระบารมีและ 
อินทรียอันไดอบรมมา  จึงทําใหพระหฤทัยกลับเบ่ือหนายเสียอีก  ทั้ง 
ไดทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท้ัง ๔  คือ  คนแก  คนเจ็บ  คนตาย  กับ 
เพศบรรพชติ  ยิ่งมีพระหฤทัยสังเวชมากข้ึน  จึงไดทรงพระดําริตอ 
ไปวา  บรรดาสภาวธรรมทั้งปวงยอมมีของแกตรงกันขาม  เชนมีรอน 
อยางนี้มีเย็นแก  มีมืดแลวคงมีสวางแก  บางที่จะมีทางแกทุกข ๓ 
อยางนี้ไดบางกระมัง  แตอยูในฆราวาสไมอาจแสวงหาได  เพราะ 
เพศน้ีเปนที่ต้ังแหงความคับแคนและเปนที่ต้ังแหงอารมณ  อันเปนที่ทํา 
ใจใหเศราหมองขุนมัว  ดุจเปนทางมาแหงธุลี  บรรพชานี้แลเปนชอง 
ฉะน้ัน  พระองคจึงไดเสด็จออกทรงผนวชเสีย  ดงัน้ี. 
                                                                ๑๕/๑๑/๕๙ 
        ถ.  ปฏปิทาของนักปราชญ  ที่ยอมสละธรรมท่ีชอบ  ดวยมุง 
ผลอยางหน่ึง  ดูไมปรากฏมิใชหรือ ?  เมื่อเชนนี้  ขอวาเสด็จหนีออก 
บรรพชาก็ดี  เสด็จออกทั้งท่ีพระมารดาบิดาทรงกันแสงอยูก็ดี ก็เปน 
ขอท่ีกลืนไมลงนะซิ ? 
        ต.  กลนืไมลงจริง.  แตหาใชกลนืไมลงเพราะทึกทักเอาวาเปน 
การเสพปฏิปทาแหงนักปราชญ  ดังสํานวนที่ทําใหเปนเทาเปนทางไว 
ในปญหาไม  คือกลืนไมลงเพราะยังไมไดเหตุอันพอ  โดยประการอ่ืน  
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แหงอาการอ่ืนที่เสด็จออกบรรพชา  ดังมีแจงในตําราพุทธประวัติ.    
                                                                ๒๔๕๗ 
        ถ.  ธรรมดาสภาวะท้ังปวง  ยอมมีของที่เปนขาศึกแกกัน  เชน 
มีรอนแลวมีเย็นแก  มีมืดแลวมีสวางแก  บางทีจะมีอุบายแกทุกข  ๓ 
อยางนี้ไดบางกระมัง นี้หมายความอยางไรจึงจะเทียบเขาขางตนได ? 
        ต.  หมายความวา  เมื่อมีสิ่งท่ีแก  ที่เจ็บ  ที่ตายแลว   ก็นาจะมี 
สิ่งมีไมแก  ไมเจ็บ  ไมตาย  แกกันอยางน้ี  จึงเทียบความขางตนได. 
                                                                ๑๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  พระมหาบุรุษทรงดําริวา  สภาวธรรมทั้งปวงลวนเปนของ 
มีขาศึกแกกัน  เชนรอนก็มีเย็นแก  มดืก็มีสวางแก  โดยนัยนี้  พระองค 
จึงทรงเห็นทุกข  ๓  อยางนั้นมีอะไรเปนเครื่องแก ?   ทรงดําริดังน้ันให 
สําเร็จประโยชนอยางไร ? 
        ต.  ทรงเห็นวา  เมื่อมีการ  แก  เจ็บ  ตายแลว  ก็นาจะมีการ 
ไมแก  ไมเจ็บ  ไมเจ็บ  เปนเครื่องแกกัน.  ใหสําเร็จประโยชน  คือ 
ทําใหพระองคกําจัดความเมาในวัย  ในความไมมีโรคและในชวิีตเสีย 
ไมหลงยินดีเพลิดเพลินอยูในกามสุข  พิจารณาเห็นฆราวาสเปนท่ีต้ัง 
แหงอารมณอันทําใจใหเศราหมอง  เหตุความรัก  ความชัง  ความหลง 
ไมมีชองทางท่ีจะขวนขวายหาอุบายแกทุกข  ๓  อยางนั้นได  ตอนั้นก็มี 
อัธยาศัยนอมไปในบรรพชาไมไยดีในฆราวาสสมบัติ. 
                                                                        ๑๒/๑๐/๗๘ 
        ถ.  พระดําริเชนนั้น  เปนความคิดของผูคงแกเรียน  คนออน  
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เรียนยากท่ีจะจับหลักคิดเชนนั้นจริงไหม เพียงนี้ก็สอวา  พระบรมศาสดา    
ของเราทรงแกการศึกษามาแลว  มิทําใหขอวา  ตรัสรูดวยลําพังพระองค 
ออนไปหรือ ?  จงบริหาร. 
        ต.  ถูกแลว  พระดําริเชนนั้น  เปนความคิดของผูคงแกเรียน 
คนออนเรียนยากที่จะจับคิดเชนนั้นจริง ขอน้ีสอวา  พระองคทรง 
แกการศึกษามานานแลว  แตไมอาจทําใหขอวา   ตรัสรูดวยลําพังพระ- 
องคออนไปเลย  กลับทําใหแข็งวิเศษข้ึนเสียอีก  เพราะการท่ีทรงแก 
การศึกษามาแลวน้ัน  เปนอันรับรองวาพระองคเฉลียวฉลาดปราศจาก 
ความงมงาย  พระขันธสันดานของพระองคเปนภาชนะเลิศ  ควรรอง 
รับพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม  ความเปนผูบริบูรณดวย 
พระมหาปุริสลักษณะ  เปนภาชนะท่ีควรรองรับพระโพธิญาณฉันใด 
แมความเปนผูไมงมงาย   มีพระขันธสันดานเฉลียวฉลาด  ก็เปนภาชนะ 
ที่ควรรองรับพระสัมมาสัมโพธิญาณฉันนั้น  อันพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
เปนพระรัตนะอยางยอดเยี่ยม  จึงไดขนานนามวา  อนุตตระ  ประดิษฐาน 
ลงในขันธสันดานท่ีเฉลียวฉลาดจึงสมกัน  ขันธสันดานท่ีงมงายหา 
อาจที่จะแสวงหาพระโพธิญาณนั้นไดไม. 
        ถ.  หากพระองคจะต้ังพระหฤทัยและพากเพียรไปในทางเปนพระ 
เจาจักรพรรดิและสําเร็จดวย  โลกจะไดรับประโยชนเพราะความเกิด 
ของพระองคมากกวา  หรอืนอยกวาท่ีไดเพราะเสด็จออกผนวช ?  จง 
อธิบาย. 
        ต.  หากวาพระองคจะอยูครองฆราวาส  และจักไดเปนพระเจา  
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จักรพรรดิดวย  โลกจะไดรับประโยชนเพราะความเกิดของพระองค  
เทาน้ัน แตนอยกวาท่ีไดเพราะเสด็จออกผนวช  พระองคจักปกครอง   
เฉพาะประชาชนผูอยูใตพระบารมี  ใหอยูเย็นเปนสุขปราศราศจากภัย 
อันตราย  ชั่วพระชนมของพระองคเปนอยางมาก  หากจะไดทรงตั้ง 
พระราชกําหนดกฎหมายท่ีใชเปนประโยชนสืบลงมา   ก็สําหรบัคน 
พวกหน่ึงเทานั้น  ไมนานเทาไรอาณาจักรก็จะเปลี่ยนแปลงไป  ประโยชน 
นั้นก็ไมยั่งยืน  และประโยชนที่พระองคจะพึงใหเกิดข้ึนนั้น  ก็เพียงใน 
ปจจุบันและเปนทางแหงสุคติตอไป  รวมใจความวา  เปนแตเพียงสวน 
โลกีย  พระองคเสด็จออกผนวชทรงสั่งสอนพระศาสนาในตางอาณา- 
จักรก็ได  หากวาครั้งทรงพระชนมอยูทรงแผพระศาสนาไปไมไดกวาง 
เทาไรนัก  ถงึอยางนั้นในภายหลังพระศาสนาก็ยังไดแผออกมาตลอด 
ดินแดน   นอกจากชมพูทวีปที่เปนอาณาเขตของพระเจาจักรพรรดิ 
พระพุทธบัญญัติและบรมพุทโธวาทยังต้ังอยูเปนประโยชนแกเวไนย- 
นิกร  และประโยชนที่พระองคใหเกิดเปนอยางสูงถึงภูมิโลกุดร  เพียง 
จะเทียบชมพูทวีปอันตกอยูในอํานาจของพวกตางชาติตางศาสนา  ถาพระ- 
องคครองฆราวาส แมเปนพรเจาจักรพรรดิดวย  โลกจักไดรับประโยชน 
นอยกวา  เพราะเสด็จออกผนวช. 
                                                                ๑๖/๗/๕๖-๖๕ 
        ถ.  พระมหาบุรุษทรงบริบูรณดวยความสุขอยางลนเหลือ นาจะ 
ทรงพอพระหฤทัยในทางฆราวาส  แตเหตุไฉนกลับมีพระหฤทัยทรง  
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ยินดีในบรรพชา ?      
        ต.  เพราะพระองคมีพระปรีชาลวงสามัญชน  มิไดทรงเมาในกาม 
สุขสมบัติ   ที่คนทั้งหลายอ่ืนเห็นวาเปนสุขอยางยิ่งในทางโลกีย  ทรงเห็น 
วาความเปนอยูเชนนั้นทําชีวิตใหเปนหมันไมมีผล  ยิ่งทรงพระปรารภ 
ถึงคนอ่ืนที่เปนอยูดวยอาการเชนนั้น  อันพระกรณุาเตือนพระหฤทัย 
ใหทรงพระอุตสาหะทรงยินดีในบรรพชา  เพ่ือเปนชองจะไดบําเพ็ญ 
ปฏิบัติใหเปนประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน  ทําชีวิตใหมีผล  ไม 
เปนหมัน. 
                                                        ๒๑/๘/๖๙ 
        ถ.  กามสุขทานวาเปนเครื่องเหน่ียวสัตวโลกไวใหติดในอาลัย  ยิ่ง 
กามสุขในราชกุลยิ่งมีแรงมากกวาท่ีเปนสามัญชน  แตไฉนสมเด็จพระ 
บรมศาสดาจึงไมติดอาลัย  เสด็จออกบรรพชา ? 
        ต.  กามสุขถึงจะเปนเครื่องเหน่ียวสัตวโลกก็จริง  ก็เหน่ียวอยู 
แตผูที่ไรปญญา  ถาผูที่สมบูรณดวยกําลังปญญาแลว  เหนี่ยวเทาไรก็ 
ไมอยู  สมเด็จพระศาสดาพระองคทรงเพียบพรอมท้ังพระกําลังปญญา 
ทั้งพระกําลังกรุณา  จะเหนี่ยวพระองคไวไหวที่ไหน  อยาเอ้ือมถึง 
สมเด็จพระศาสดาเลย  พระสาวกของพระองคเหน่ียวทานเทาไรไมอยู 
ก็ถมไป  จะหาตัวอยางในบัดนี้ก็ได 
                                                                ๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  เม่ือทรงครองฆราวาสสมบัติก็นับวาทรงสมบูรณพอ  และ 
ตอไปภายหนาก็มีเงาอยูวาจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  เสวยสมบัติ  
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อยางมหึมา  เหตุไฉนจึงเสด็จออกบรรพชาเสีย ?    
        ต.  เพราะทรงปรารภชนา  พยาธิ  มรณะ  อันครอบงํามหาชน 
ทุกคนไมลวงพนไปได  ผูที่เกิดมาแลวตอง  แก  เจ็บ  ตาย  ไปเปลา 
หาไดทําชีวิตใหมีประโยชนอะไรไม  แมเปนอยางน้ันเพราะโทษที่หลง 
มัวเมาอยูในวัยในความไมมีโรคและในชีวิต  เหมือนหนึ่งเปนคนจะไม 
ตองแกเจ็บตาย  มีแตขวนขวายหาของอันมีสภาวะเชนนั้น  ไมคิด 
หาอุบายเครื่องพนบางเลย  และทรงพิจารณาเห็นกามสุขสมบัติเปน 
เครื่องพาใหลุมหลงและถมทุกขทวีข้ึน  ไมมีโอกาสท่ีจะพนได  พระ 
องคทรงเบื่อหนายความเปนอยูของพระองคดวยอาการเชนนั้น  ที่คน 
อ่ืนสําคัญเห็นเปนสุขอยางยิ่งทางโลกีย  ทรงเห็นบรรพชาเปนทางที่ 
หางจากอารมณอันลอใหหลงและมัวเมา  เปนชองทางท่ีจะไดบําเพ็ญ 
ปฏิบัติ  เพ่ือประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน  ทาํชีวิตใหมีผลไมเปน 
หมัน  ฉะนั้น  จึงไดเสด็จออกบรรพชา. 
                                                                        ๒๖/๘/๗๐ 
        ถ.  ไฉนไมทรงแสวงหาในฆราวาสวิสัย ? 
        ต.  เพราะฆราวาสเปนที่คับแคบ  เปนที่ต้ังแหงอารมณทําใจให 
เศราหมอง  เหตุความรักความหลง  ดุจเปนทางที่มาแหงธุลี  จึงไม 
ทรงแสวงหาในฆราวาสวิสัย. 
                                                                        ๒๔๕๗ 
        ถ.  การที่พระองคไมทรงยินดีในการเปนพระราชาครองแผนดิน 
เสด็จออกบรรพชาเสีย  เปนเพราะเบื่อหนายในความเปนอยูของ  
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พระองคอยางไร  ?  หรือเพราะทรงกรุณาแกหมูสัตว ?    
        ต.  ขอน้ีเปนทั้ง ๒  อยาง  คือทรงเบ่ือหนายในความเปนอยูของ 
พระองคอันไมไดทําชีวิตใหเปนประโยชนพอแกพระประสงค  หาได 
ทรงเบ่ือหนายเพราะขัดของในทางฆราวาสไม  ทั้งประกอบดวยพระ 
มหากรุณา  ดวยทรงเห็นมหาชนอันความแกความเจ็บความตายครอบงํา 
อยู  ถึงอยางนั้นเพราะโทษที่ไมไดฟงคําส่ังสอนของนักปราชญ   จึงเมาอยู 
ในวัยในความไมมีโรคในชีวิต  ไมคิดหาอุบายอันเปนเครื่องพน  พระ- 
องคทรงสลดพระหฤทัยในขอ    จึงนอมพระหฤทัยในทางเปนพระ 
ศาสดาส่ังสอนสัตวชักนําประชาชนในทางนี้  ทั้งเปนประโยชนกวางขวาง 
แกประชาชนทุกหมูเหลา  พอแกพระประสงคดวย. 
                                                                ๓/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระศาสดาไดทรงศึกษาทรงรอบรูสมแกสกุลแลวมิใชหรือ 
อันนาจะเปนเครื่องพระหฤทัยใหทรงยนิดีในทางเปนฆราวาสครอง 
อาณาจักร  แตไฉนจึงทรงพอพระหฤทัยในทางทรงผนวชเปนสมณะ ? 
        ต.  ทรงรอบรูอยางนั้นแนแลว  พึงเห็นไดในคราวทรงแสดงให 
ปรากฏในหมูพระญาติ  และทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของฆราวาสก็มี  แตเพราะองคมีพระหฤทัยเต็มไปดวยพระ 
กรุณาดังหวงน้ําใหญ  จึงสูทรงผนวชทรงสอนพระศาสนาทั้งในอาณา- 
จักรและตางอาณาจักร  ทรงหมายประโยชนกาวขวางและประโยชน 
อยางตํ่าถึงอยางสูงสุดที่จะพึงมีแกเวไนยนิกรทั่วไป  ตลอดกาลนาน 
อันผูอยูครองฆราวาสแมเปนจักรพรรดิราชก็มิอาจบําเพ็ญ  ใหเสมอ  
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เหมือนได   จึงไดพอพระหฤทัยในทางนี้.    
                                                                ๑๐/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ตามตํานานเกาเลาวา  เมื่อพระองคดํารงอยูในฆราวาส- 
สมบัติ  พระชนกทรงหามไมใหเห็นคนแก  คนเจ็บ  คนตาย  การหาม 
เรื่องนี้สําเร็จไดหรือไม ?  ของจงอธิบายความจริง. 
        ต.  ไมสําเร็จ  โดยอธิบายวา  ธรรมดามีเกิดข้ึนแลว  ตองมีแก 
เจ็บ   ตาย  ทกุ ๆ  สมัย  พระองคพระชนมถึง  ๒๙  ป  พระกายของพระ 
องคเองก็ตองมีชราแปรปรวนและปกติเดิมมาโดยลําดับ  และการเจ็บไข 
ก็ตองมีในบางครั้ง  ถึงไมมากก็พอทรงทราบได  ถึงพระชนกและ 
พระประยูรญาติชั้นผูใหญของพระองค  ก็ตองทรงชราลงตามระยะกาล 
ความตายก็จําตองมีแกพวกพระประยูรญาติชั้นผูใหญ  หรือแมแกผูนอย 
ใกลเคียง  แมพระชนนีของพระองคเอง  ก็ไมปรากฏอยูในระหวางนั้น 
โดยเหตุนี้เปนอันวาจําตองทรงรูทรงเห็น  ที่ทรงหามดังปญหาน้ัน  จะ 
สําเร็จไดก็เพียงไมใหทรงเยี่ยมคนตายเทาน้ัน. 
                                                        ๒๖/๘/๗๐-๒๘  พ. ย.  ๒๕๐๖ 
        ถ.  ถาลงความเห็นวา  พระองคเคยไดทรงเห็นคนแก  คนเจ็บ 
คนตายมาแลว  ที่พระองคตรัสปฏิญญาในพระธรรมจักรวา  "เรา 
(ตถาคต)  ไดเกิดรูเห็นข้ึนในธรรมท้ังหลายที่เราไมเคยฟงมาแลวใน 
กาลกอนวาน้ีทุกข" ทุกขคือชาติ  ชรา  มรณะเปนตน  ไฉนพระองค 
จึงไมทรงยินดี  มิแยงกันหรือ  ? 
        ต.  ไมแยงกัน  เพราะชาติ  ชรา  มรณะ  ที่พระองคทรงเห็นมา  
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นั้นโดยสมมติ  คือทรงทราบวาบุตรของคนน้ันเกิด  คนนี้ตาย  ทรงพบวา  
คนนั้นแก  สวนความรูเห็นในพระธรรมจักรเทศนานั้น  โดยปรมัตถคือ   
ทรงเห็นดวยพระญาณวา  ชาติก็คือความปรากฏแหงเบญจขันธ  ชรา 
ก็คือความแปรแหงเบญจขันธ  มรณะก็คือความสลายแหงเบญจขันธ 
แตอันที่จริง  คําน้ันเปนชัจจาเปกขะ  เพงทุกขครอบทั่วไป๑  ขอท่ีวา 
เห็นทุกขนั้น  คือเห็นทุกขที่ละเอียดซึ่งแตกอนพระองคยังไมเคยเห็นวา 
เปนทุกข.  อยาวาถึงทุกขอันพระพุทธเจาจะพึงเห็นเลย   แตกัลยาณชน 
ยังอาจเล็งเห็นทุกขบางอยาง  อันสามัญชนเห็นเปนสุขโดยสวนเดียว. 
                                                                ๑๙/๑๑/๕๗ 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงสันนิษฐานพระหฤทัยอยางไร  จึงเสด็จออก 
บรรพชา  ? 
        ต.  ทรงสันนิษฐานพระหฤทัยวา  บรรพชาเปนทางที่หางจาก 
อารมณที่ลอใหหลงและมัวเมาประมาท  เปนโอกาสท่ีจะไดบําเพ็ญตน 
ใหเปนประโยชนแกตนและผูอ่ืน  ทําชีวิตไมใหเปนหมัน  และเปน 
โอกาสใหบรรลโุมกขธรรม. 
                                                                ๒๔๗๗ 
        ก.  ขอวา พระองคทรงเห็นปราสาทอันคับค่ังดวยนางบริวาร 
เหมือนปาชา  มีอธิบายอยางไร ? 
        ถ.  มีอธบิายวา  พระองคทรงเบื่อหนายภาวะแหงกษัตริย  ผู 
พรั่งพรอมดวยกามคุณ หมกมุนในกามคุณอยูกับสตรี  ไมลงจาก 
 
๑.  เพงกําเนิด - มิใชเพงประเภท.  ส. ป. 
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ปราสาทที่เขาเห็นวาเปนสุข  แตทําชีวิตใหเปนหมัน  ทอดพระเนตร    
เห็นไมเปนที่เจริญพระหฤทัย  ดุจอยูในปาชา  และไปทางไหนก็คงพบ 
แตสิ่งเปนที่ต้ังแหงสังเวชทั้งน้ัน.                 
                                                                ๑๐/๑๑/๕๘ 
        ถ.  หากมีผูกลาววา  การท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาของเราเสด็จ 
ออกบรรพชาก็เพราะคับพระหฤทัย  เหตุเพราะนางมหาปชาบดีโคตมี 
พระนางเจาเกียดกันจะใหราชสมบัติแกนันทกุมารผูโอรส  ขอน้ีมีเคา 
แหงความจริงหรือไม ?  จงแสดงมา. 
        ต.  ขอน้ีไมมีเคาแหงความจริงท่ีควรฟงเลย   ตามพระจรรยาที่ 
ปรากฏในตํานานวา  สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อยังเปนฆราวาส  ทรง 
บริบูรณดวยคุณสมบัติประจักษแกประชาชน  พระญาติทั้งหลายตาง 
หวังพระองคเปนที่พ่ึง  เหตุไดฟงคําทํานายของอสิตดาบส  ไดพรอม 
พระหฤทัยรกัถนอมพระองค  ถวายพระกุมารใหเปนพระราชบริพารบาง 
รับทําธุระอยางอ่ืนบาง  สวนพระนานางก็ทรงรับหนาท่ีเปนพระนม 
ตําแหนงหนึ่ง  พระชนกนาถก็ทรงผูพันดวยประการตาง ๆ เพ่ือให 
พระองคทรงเพลิดเพลินอยูในกามสุข  เพราะตองการใหเปนพระเจา- 
จักรพรรดิมากกวา  จึงทําใหพระองคเสด็จออกทรงบรรพชาไดโดยยาก 
ดังปรากฏอยูในเรื่องตํานานพุทธประวัติแลว  อนึ่ง  พระเจาสุทโธทนะ 
สวรรคตแลว  พระนางไดขอบบรรพชาเปนภิกษุณีในสํานักของพระองค 
ซึ่งเปนขอพิสูจนใหเห็นไดวา  พระนางมีพระหฤทัยภักดีมาแตเดิมจริง 
เหตุผลทั้งหลายดังบรรยายมาน้ี  จึงชวนใหลงสันนิษฐานวา พระองค  
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เสด็จออกบรรพชาดวยทรงมุงเสวงหาโมกขธรรม  หาใชเพราะความ  
คับพระหฤทัยไม.           
                                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  เม่ือพระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา  รับสั่งใหนายฉันนะ 
ตามเสด็จดวยนั้น  โดยมพีระประสงคอยางไร ? 
        ต.  นาจะเขาใจวา   มีพระประสงคจะใหนายฉันนะนํามาและ 
เครื่องทรงกลับ  พรอมท้ังสงขาวการผนวชดวย. 
                                                                ๓/๙/๖๔ 
        ถ.  พระองคไดเห็นอยางที่ไหนหรือนึกข้ึนเอง  จึงบรรพชา ? 
จงตอบใหชอบแกเหตุ. 
        ต.  ที่จรงิการถือบวชที่เรียกวาบรรพชา  ในครัง้น้ันก็มีผูนิยม 
ถือบวชกันอยูแลว  จนถึงพวกท่ีออกบวชน้ันต้ังกันเปนคณาจารย 
ใหญ ๆ  ก็มี.  ก็แตวากอนพระมหาบุรุษเจาจะเสด็จออกบรรพชานั้น 
พระองคก็คงมีหวังอยูวา  จะแสวงหาอุบายเปนเครื่องดับทุกข  เมื่อ 
นึกคนหาตอไปก็เห็นไดตามความจริงวา ที่ใดมีสุข ที่นั้นยอมมีทุกข 
เจือปนอยูดวย.  การอยูครอบครองฆราวาสสมบัติไมเปนหนทางที่จะ 
แสวงหาเครื่องตรัสรูได   เพราะจะตองเปนกังวลอยูในการบริหาร 
รักษาทรัพยสมบัติบริวาร  และเปนที่ต้ังแตความขัดเคือง  ในอารมณ 
เปนที่ต้ังแหงความขัดเคืองเปนตน  และเปนทางมาแหงธุลีตาง ๆ แต 
นั้นพระหฤทัยของพระองคก็นอมไปในบรรพชา  ซึ่งไดเห็นตัวอยางเขา 
ประพฤติกัน  เพ่ือแสวงหาอุบายเปนผูตรัสรู  เห็นวาบรรพชาการถือบวช  
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สามารถจะเปนหนทางเพ่ือความตรัสรูสิ่งท่ีประสงคได    เพราะฉะน้ัน  
เมื่อพระองคจะเสด็จออกบรรพชาก็ดวยอาศัยเห็นตัวอยางมาแลว  และ 
เอาเขามาเทียบเคียงหาเหตุผลฉะน้ี.   
                                                                ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  มีอะไรเปนเครื่องอางหรือไมวา  พระมหาบุรุษเปนผูมีพระ 
หฤทัยเด็ดเด่ียว  เมื่อทรงทําอะไรก็ทําจริง ? ถาไมมีก็แลวไป  ถามี 
จงแสดงมา. 
        ต.  ม.ี  คือเม่ือเสด็จออกบรรพชา  ก็ทรงตัดกามสุขไดอยาง 
เด็ดเด่ียว  มิไดสํานึกถึงความผูกพันอยางไรเลย  เมื่อทรงบรรพชาแลว 
ทรงมุงหาความตรัสรูอยางไมทอถอย  ในครั้งท่ีสุด  ถึงกับต้ังปณิธานวา 
เลือด  เนื้อ  ในรางกายจะเหือดแหงไป  เหลือแตหนัง  เอ็น  กระดูก 
ก็ตามที  เม่ือไมบรรลุธรรมพิเศษแลว  จะละเลิกความเพียรนั้นเสียเปน 
อันไมมี  ดังนี้  เปนเครื่องแสดงความเด็ดเด่ียว. 
                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  ตอนออกบรรพชาแลว  กอนตรัสรู  ไดเสด็จสูแควนสักก- 
ชนบทบางหรือเปลา ?  จงเฉลยใหผลสมเหตุ. 
        ต.  ไดเสด็จไป.  ทราบไดโดยที่พระองคไดเสด็จไปศึกษาลัทธิ 
ในสํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบสเปนคณาจารยใหญ  มีสาํนักอยูใน 
แควนสักกชนบท. 
                                                                ๔/๙/๖๑ 
        ถ.  ทานอาฬารดาบสกาลามโคตร  และทานอุทกดาบสรามบุตร 
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เกี่ยวของกับพระมหาบุรุษอยางไร ?  ในสมัยไหน ?    
        ต. ทานท้ังสองเปนคณาจารยที่พระบรมศาสดาของเราเคยไปอาศัย 
ศึกษาลัทธิสมัยของทาน  จนเจนจบความรูในลัทธสิมัยของทานทั้งสอง 
นั้น  คือ  จบรูปฌาน  ๔  และอรูปฌาน  ๓  ในสํานักทานอาฬารดาบส  ฯ 
แลวจบอรูปฌานท่ี ๔  ในสํานักทานอุทกดาบส ฯ  ในสมัยทีก่าํลังแสวงหา 
โมกขธรรมอยู. 
                                                                        ศ. อ. น. 
        ถ.  อยางไร  พระองคจึงไมทรงศรัทธาและเลื่อมใสในศาสดาอัน 
เปนพ้ืนเมือง ? 
        ต.  พระองคทรงพระสติปญญาหลักแหลมเกนิกวาคนในยุคของ 
พระองค  ทั้งเปนเจานายในราชสกุลดวย  ลัทธิอันงมงายของคนเจาลัทธิ 
เชนถือพระเปนเจาและออนวอนบนบานก็ดี   ประพฤติอัตตกิลมถา- 
นุโยคทรมานตนใหลําบากไมเขาเรื่อง  หรืออีกทางหนึ่งมัวหมดมุนอยูใน 
กามสุขัลลิกานุโยค  ลวนแตเปนเหตุหลงงมงาย  จึงไมสมารถจะยัง 
พระองคใหเลื่อมใสได.  เทียบเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 
เจาอยูหัว  ทรงผนวชก็พอจะเห็นเปนอุทาหรณ. 
                                                                        ๑๖/๗/๕๖-๘๕ 
        ถ.  ในการท่ีพระบรมศาสดาทรงผนวช  ตํานานกลาววา  ทรงได 
ผากาสยะและบาตรท่ีเปนของทิพยลอยมาของอากาศบาง  มีพรหมผูหน่ึง 
นํามาถวายบาง  ในขอน้ี  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาชริญาณ 
วโรรส  ทรงสันนิษฐานวากระไร ?  
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        ต.  ทรงสันนิษฐานวา  นาจะทรงไดในสํานักของบรรพชิตผูได  
สมาบัติ  เพราะสมาบัติเปนเหตุแหงความเกิดเปนพรหม  หรือไดมาดวย 
การตระเตรียมไวกอน.   
                                                                ๑๒ ธ. ค.  ๒๕๐๘ 
                                            ปริเฉทที่  ๕ 
                                                 ตรัสรู 
        ถ.  ทรงผนวชแลว  ประทับแรมอยูที่ไหน ?  และตอน้ันเสด็จไป 
ไหน ?  เพ่ือประโยชนอะไร ? 
        ต.  ที่อนุปยอัมพวัน แขวงมัลละ  ตอนั้นเสด็จไปสูกรุง 
ราชคฤห.   เพ่ือแสวงหาคณาจารยผูมีความรูดี  ซึ่งมีอยูมากในกรุงน้ัน. 
                                                                        ๒๔๗๑ 
        ถ.  เม่ือทรงบรรพชาแลว  เสด็จไปทรงศึกษาในสํานักไหน ? 
ไดความรูอยางไร ?  ไฉนจึงวาตรัสรูเอง ? 
        ต.  เม่ือบรรพชาแลว  ไดเสด็จไปทรงศึกษาในสํานักอาฬาร- 
ดาบสกาลามโคตรและอุทกดาบสรามบุตร.  ไดความรูในรูปฌานท้ัง ถ 
และอรูปฌาน  ๔  ขอท่ีวาไดความรูในสํานักดาบสท้ัง  ๒  นั้น  เปน 
เพียงแตโลกิยธรรม  สวนที่ตรัสรูใหมนั้น  คืออริยสัจ  ๔  อันเปน 
โลกุตรธรรม  เพราะฉะนั้น  จึงวาตรัสรูโดยลําพังพระองค. 
                                                                ๒๙/๘/๖๕ 
        ถ.  ในระหวางนั้นไดทรงทํากิจแหงบรรพชิตดวยอาการอยางไรบาง ? 
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        ต.  ทรงผนวชแลว  ไปทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบสและ    
อุทกดาบส  ไดสมาบัติ  ๘  หมดลัทธขิองอาจารย  ทรงเห็นวาไมเปน 
ทางที่พระองคตองประสงค  จึงลาออกจากสํานักนั้น ๆ  ทรงบาํเพ็ญ 
ทุกรกิริยาตอไป  ภายหลังทรงเลิกทุกรกิริยาเสียโดยประการท้ังปวง 
กลับเสวยพระอาหารทําพระกายใหกลบัมีกําลังไดอยางเดิมแลว  ทรง 
เริ่มความเพียรเปนไปในจิต  จึงไดตรัสรู. 
                                                                        ๒๕/๘/๖๘ 
        ถ.  ถามีผูกลาวยกยองการบําเพ็ญทุกรกิริยานัน้วา  เปนการบําเพ็ญ 
พระบารมี  คือยางกิเลสใหออนแลว  จึงเปนเหตุใหไดพระปญญาบรรล ุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณได  ถาหาไมก็คงไมสําเร็จ  เธอจะเห็นอยางไร ? 
เพราะเหตุอะไร ? 
        ต.  เห็นวาไมตองยางกิเลสดวยการบําเพ็ญทุกรกิริยา  พระ 
บรมศาสดาก็จะบรรลุพระโพธิญาณได  เพราเหตุวาการทําความเพียร 
ทางจิตยอมใหกิเลสออนระงับไดดีกวา.  เมื่อตรัสรูแลวพระองคจึงได 
ทรงติเตียนทุกรกิริยาอันเปนคูกับกามสุขัลลิกานุโยควา  เปนธรรมลามก 
บรรพชิตไมควรเสพ  ไมใชทางตรัสรู  ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาใหพระ 
สาวกปฏิบัติไดสําเร็จเปนพยานมีอยูเปนอันมาก  เวนแตผูสําคัญผิด. 
                                                                        ๓/๙/๖๔ 
        ถ.  ทุกรกิริยา  ใจความโดยยอวาอยางไร ?  เหตุไฉนจึงหลง 
ไปทรงทําดวยเลา  หรือทรงเขาใจผิด ? 
        ต. ทุกรกิริยานั้นใจความโดยยอดังน้ี  คือการบําเพ็ญอัตตกิลม.  
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ถานุโยค  ไดแกทําความเพียรทําตนใหไดความลําบากตาง ๆ  ซึ่งไมใช  
ทางที่จะไดบรรลุมรรคผล  มีแจงอยูในพระพุทธประวัตินั้นแลว.  ขอท่ี 
พระองคทรงหลงไปทํานั้น  โดยขาพระหฤทัยวา  จะเปนทางแหงความ   
ตรัสรูไดบาง  เพราะในยุคนั้นพวกนักพรตถือการบําเพ็ญทุกรกิริยา 
วาเปนวัตรอยางสําคัญ. 
                                                                        ๒๙/๘/๖๕ 
        ถ.  พระองคมุงประโยชนอะไร   จึงดทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิา ? 
        ต.  พระองคหวังจะปองกันจิต  ไมใหนอมไปในกามารมณ 
จึงไดทรงบําเพ็ญ  ทั้งเวลานั้นลัทธิแหงศาสนาพราหมณถือวา  การ 
บําเพ็ญทุกรกิริยาเปนการบุญอยางอุกฤษฏ  พระองคจึงทรงทดลองดู 
เพ่ือวาจะเปนทางแหงสัมมาสัมโพธิญาณบาง. 
                                                                        ๓/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ณ  ที่ไหน ?  มีใครรูเห็นเปนพยานวา 
ไดทรงบําเพ็ญจริงกี่ปาก  ?  อางมาใหหมด. 
        ต.  ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  แควนมคธชนบท  มีมากวา  ๕ 
ปากข้ึนไป  ผูใกลชิด  ๕  ทาน  พระโกณฑัญญะ  ๑  พระวัปปะ  ๑ 
พระภัททิยะ  ๑  พระมหานามะ  ๑  พระอัสสชิ  ๑  นอกจากน้ีก็คือ 
พวกชาวบานที่มากลาวทักพระฉวีของพระองค. 
                                                                        ๔/๙/๖๖ 
        ถ.  กอนแตตรัสรู  ตองเสวยทุกรกิริยาทรมานทรกรรมรมิตาย 
ครั้งไดตรัสรูแลว  พวกพุทธบริษัทพากันยกยองสรรเสริญการขอน้ัน  
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เปนอันดี  ถาพระองคจะไมไดตรัสรู จะมีทางชมหรือทางติประการใด ?  
        ต.  จะชมจะติไดทั้งนั้น  แลวแตหนักในทางไหน  นักชมกชม   
พระวิริยะอุตสาหะไมเสียทีที่ไดปฏิบัติจนถึงท่ีสุด  นักติก็ติวางมงายใน 
ทางอัตตกิลมถานุโยค. 
                                                                ๖/๙/๖๑ 
        ถ.  การทําการคิดอะไรผิดพลาด  เปนของนาละอายไมนาอวด 
แตไฉนจึงนํามาเผยแผในคราวที่ทรงแสดงปฐมเทศนา  ดวยทรงเห็น 
เปนเกียรติอยางไร ? 
        ต.  หาทรงเห็นเปนพระเกียรติอยางไรไม   แตทรงเห็นเปน 
ประโยชนในการเทศนาน้ัน  ดวยจะใชชี้ใหเห็นวาการทําเชนนั้นเปน 
อัตตกิลมถานุโยคไมถูกทาง  พระองคเคยทรงทดลองชิมรสมาแลว 
ไมไดรับผลดีอะไร  เพ่ือจะไดใหพระปญจวัคคียเห็นโทษในการน้ัน 
แลวละความนิคมในอาการเชนนั้นเสีย. 
                                                                ๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  การทําทุกรกิริยาชื่อวาดําเนินทางผิดมิใชหรือ ?  เหตุอะไร 
พระองคจึงไดทรงทําเลา ?  ขอน้ีมีประโยชนอยางไร ? 
        ต.  การทําทุกรกิริยาชื่อวาดําเนินทางผิดจริง.  ในชั้นแรกพระองค 
ทรงสําคัญวาเปนทางตรัสรูไดบางกระมัง  เพราะในยุคนั้นเขานิยมกัน 
นัก  พระองคจึงไดทดลองดู  เมื่อทรงเห็นวาไมเปนทางตรัสรูแลว  จะ 
ไดทรงคัดคานการทําทุกรกิริยานั้นวาเปนทางชั่วไมควรดําเนิน  ไมม ี
ใครจะทําใหยิ่งไปกวาเรา  ที่สุดเพียงเราก็ยังไมเปนผลอันดีได  ผูฟงจะ  
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ไดหยั่งความเห็นลงเชื่องาย.  ดังขอความท่ีพระศาสดาไดเทศนาใน    
พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ทรงยกทางผิด  ๒  อยางข้ึนทรงติเตียน 
เปนเบื้องตนกอน  ภายหลังทรงส่ังสอนมัชฌิชมาปฏิปทาตอไป  ในท่ีสุด 
พระปญจวัคคียทั้ง ๕  ไดหยั่งความเห็นเชื่อแนเปนอันดี  อันเปนภาชนะ 
ที่จะรองรับพระธรรมอันอ่ืนอีกตอไป. 
                                                                        ๑๕/๑๑/๕๙ 
        ถ.  ทําไมพระองคจึงทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา  มปีระโยชนอยางไร 
บาง ? 
        ต.  เพราะในเวลานั้น  มหาชนนิยมวา  ทุกรกริิยาเปนขอปฏิบัติ 
อันอุกฤษฏ  พระองคทรงสําคัญวาจะเปนทางใหตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณไดจึงทรงบําเพ็ญ.     มีประโยชนที่จะตัดความสําคัญผิดนั้นเสียได 
และเม่ือตรัสรูแลว  ถาพระองคจะทรงแสดงธรรมส่ังสอนใคร ๆ  ใหละ 
อัตตกิลมถานุโยค  ก็จะไดทรงแนะนําใหสิ้นสงสัยวาพระองคไดเคยทรง 
ประพฤติมาแลวเปนอยางยิ่ง  ก็ไมเปนทางที่จะใหรูธรรมพิเศษอยางใด 
อยางหน่ึง  ผูนั้นก็ไดละความนิยมนับถือในอัตตกิลมถานุโยคนั้นแลว 
ปฏิบัติตมคําสอนของพระองค  เพ่ือบรรลุประโยชนตามสมควร. 
                                                                        ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  พระมหาบุรุษทรงหวังประโยชนอยางไร   จึงทรงบําเพ็ญ 
ทุกรกิริยา ?   ที่ทรงบําเพ็ญแลวเลิกเสีย  เปนอันทรงทําผิดทางมิใช 
หรือ  ถาเชนนั้นมิแยงกับขอท่ีวาทรงพระปรีชาลวงสามัญชนไปหรือ ? 
        ต.  ทรงหวังประโยชนจะปองกันจิตไมใหนอมไปในกามารมณ  
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ที่ทรงทําแลวเลิกเสีย  เปนอันทรงทําผิดทางจริง  แตไมแยงกับขอวา  
ทรงพระปรีชาลวงสามัญชนเลย  เพราะพระองคมิไดหลงงมงายอยาง   
เขาทั้งหลายอ่ืนที่เห็นวาเปนบุญโดยสวนเดียว  ทรงจับแยบยลเห็นวา 
มิใชทางแลว ทรงเลิกเสีย  กลับแสดงวาทรงพระปรีชาอยางแนนอน 
เสียอีก. 
                                                                                ๒๑/๘/๖๙ 
        ถ.  ลองคิดดู  ถาหากพระศาสดาจักตรัสรูไดงาย  ไมพักตอง 
บําเพ็ญทุกรกิริยากับที่ตองทําเชนนั้น  และเม่ือตรสัรูแลวผิดกนัอยางไร 
บาง ? 
        ต.  ผิดกนัอยางนี้  คือ  ถาพระองคตรัสรูไดโดยงายดาย  ไมพัก 
ตองบําเพ็ญทุกรกิริยา  เวลาจะเสด็จไปเท่ียวส่ังสอนเวไนยสัตวผูนิยมอยู 
ในการปฏิบติัทรมานรางกายใหลําบาก  ซึ่งเรียกวาอัตตกิลมถานุโยค  จะ 
ใหดําเนินไปในทางที่ถูก  ซึ่งเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา  ดวยอาศัยที่เขามี 
ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติเชนนั้นฝงอยูในใจ  ศาสนาของพระองคก็จะ 
ไมแพรหลายไดรวดเร็ว   ผลที่ไดจากการไมบําเพ็ญทุกรกริิยา  มีนัยดัง 
อธิบายมาฉะน้ี  ก็การท่ีพระองคไดบําเพ็ญทุกรกิรยิาซึ่งเรียกวาเปนทาง 
ที่ผิด  ใหเปนพยานเสียกอนแลวจึงไดตรัสรูเมื่อภายหลัง  การแนะนํา 
สั่งสอนเวไนยสัตวที่เครงครัดอยูในการทรมานรางกายก็งายเขา  ดวย 
อาศัยที่อางพระองคเอง  ใหเห็นเปนพยานวา  การทรมานตนเชนนี้ไม 
เปนหนทางเพ่ือความตรัสรูได  พระองคไดเคยทอดลองมาจนเต็มกําลัง 
แลว  ไมมีใครปรารภความเพียรใหยิ่งปกวาน้ีได  อยางยิ่งก็เพียงเรา  
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เทาน้ัน.  เพราะฉะนั้น  เมื่อบุคคลผูที่มีความถือม่ันอยูในการทรมาน    
รางกาย  ไดรับคําส่ังสอนแลวก็จะคลายทิฏฐิความเช่ือม่ันอันนั้นเสียได 
ดวยอาศัยที่จะยกพระองคข้ึนเปนพยาน  เพราะฉะน้ัน  ผลที่ไดแก 
พระองคในการบําเพ็ญทุกรกิริยาจึงดีข้ึน. 
                                                                ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  เหตุไรที่นําใหพระองคทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา  ? 
        ต.  ทานวาเพราะอุปมา  ๓  ขอมาปรากฏแกพระองค  คือ  ขอ ๑ 
วาสมณพราหมณเหลาใดมีกายยังมิไดออกจากกาม  มีความพอใจในกาม 
สมณพราหมณเหลาน้ันจะเสวยสุขหรือทุกขก็ตาม  ยอมไมควรเพ่ือตรัสรู 
ได  เหมือนไมสดชุมดวยยางและแชอยูในน้ําไมอาจจะสีไฟใหติดขึ้นได. 
ขอ ๒  วาแมสมณพราหมณที่มีกายออกจากกามแลว  แตยังมีความพอใจ 
ในกาม  จะเสวยเวทนาอยางไรก็ตาม  ก็ไมควรเพ่ือตรัสรู  เหมอืนไมที่ 
อยูหางนํ้าแตยังสดชุมดวยยาง  ก็ไมอาจสีไฟใหติดได.  ขอ ๓  วาสมณ- 
พราหมณที่มีกายออกจากกามแลว  และละความรักใครความยินดีในกาม 
ใหสงบระงับดีแลว  จะไดเสวยทุกขเวทนาอันเกิดแตความเพียรก็ด ี
ไมไดเสวยก็ดี  ก็ควรจะตรัสรูได  เหมือนไมแหงอันหางน้ําอันบุคคล 
วางไวบนบก  บุรุษอาจจะสีไฟใหติดข้ึนได  เพราะเปนของแหงและอยู 
บนบก  พระองคจึงกั้นจิตจากกามารมณ  จึงไดทรงเลิกพําเพ็ญทุกรกิริยา. 
                                                                        ๓/๙/๖๔ 
        ถ.  การบรรพชาของพระองคกอนแตจะไดตรัสรู  ตามตํานาน 
มีเรื่องวา  พระยามารยกพลเสนามาผจญ  พระองคทรงนึกถึงพระบารมี  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 66 

๑๐  ทัศที่ไดทรงบําเพ็ญมา  ต้ังมหาปฐพีไวในท่ีเปนพยาน  เสี่ยงพระบารมี    
๑๐  ทัศนั้นเชาชวยผจญตอสู  ยังพระยามารกับหมูพลเสนาใหปราชัย 
ขอน้ีถาถอดใจความแสดงธรรมาธิษฐาน  จะพึงสันนิษฐานวากระไร ? 
        ต.  สันนิษฐานเห็นวา  เปนเรื่องแสดงนํ้าพระหฤทัยของพระ 
มหาบุรุษโดยบุคลาธิษฐาน  คือกลาวเปรียบดวยตัวบุคคล  กิเลสกาม 
เปรียบดวยพระยามาร  กิเลสอันเปนฝายเดียวกันเปรียบดวยเสนามาร 
กิเลสเหลาน้ันเกิดข้ึนทองเที่ยวอยูในจิตของพระมหาบุรุษ  ใหนึกถึง 
ความเสวยสุขสมบัติในปางหลังและหวนกลับ เปรยีบดวยพระยามาร 
ยกพลเสนามาผจญ.  พระบารมี  ๑๐  นั้น  ทาน  ศลี  เนกขัมมะ  ปญญา 
วิริยะ  ขันติ  สัจจะ  อธิษฐาน  เมตตา  อุเบกขา  พระมหาบุรุษทรง 
บําเพ็ญพระบารมีเหลาน้ีมา  ทรงนึกถงึแลวทําพระหฤทัยใหหนักแนน 
เปรียบดวยต้ังมหาปฐพีไวในที่เปนพยาน  ทรงยึดพระคุณสมบัติเห็น 
ปานน้ัน  มาหักพระหฤทัยหามความคิดกลับไปเสีย  เปนเด็ดขาด 
เปรียบดวยเสี่ยงพระบารมีผจญมารไดชัยชนะดังน้ี. 
                                                                        (ของเกา) 
        ถ.  พระบารมี  ๑๐  คืออะไรบาง ?  ยอมอบรมพระอัธยาศัยให 
เปนอยางไรบาง ?  พระหฤทัยจึงหนักแนนดุจมหาปฐพี  สามารถผจญ 
มารไดชัยชนะ. 
        ต.  พระบารมี  ๑๐  คือ  ทาน  ๑  ศลี  ๑  เนกขัมมะ  ๑  ปญญา  ๑ 
วิริยะ  ๑  ขันติ  ๑  สัจจะ  ๑  อธิษฐาน  ๑  เมตตา  ๑  อุเบกขา ๑ 
ทาน  ยอมอบรมพระอัธยาศัยใหเผ่ือแผ  ศีล  ใหมพีระมรรยาทอันงาม  
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เนกขัมมะ  ใหมีพระมนัสไมติดในกามคุณ  ถึงเปนเหตุหวงใยไมอาจ    
จาก  ปญญา  ใหมีพระปรชีาพอจะไมหลงหมกมุนอยูในกามสุข  วิริยะ 
ใหทรงกลาหาญบากบ่ันเพ่ือสําเร็จผลซึ่งมุงหมาย   ขันติ  ใหทรงอดทน 
พอที่จะประคองพระวิริยะมิใหถอยหลัง  สัจจะ  ใหทรงรักษาสัตยมั่นคง 
สามารถผูกไมตรี อธิษฐาน  ใหมีพระอัธยาศัยมั่นคงในกิจท่ีปลงพระ 
มนัสจะทําไมจืดจาง  เมตตา ใหทรงสามารถพอที่จะพราสุขประโยชน 
ของพระองคเพ่ือผูอ่ืน  อุเบกขา  ใหทรงรูจักวางพระมนัสเปนกลางไม 
ใหตกไปในฝายความยินดีหรือยินราย  เมื่อมีพระอัธยาศัยเปนเชนนี้  ก็พอ 
จะทําพระหฤทัยใหหนับแนนดุจมหาปฐพี  สามารถที่จะผจญกิเลสมาร 
อันเกิดข้ึนทองเท่ียวอยูในจิตใหปราชัยได. 
                                                ๓/๑๑/๖๐-๑๔/๙/๖๗ 
        ถ.  พระองคประทับบําเพ็ญสมณธรรมท่ีตําบทไหน ?  เหตุไฉน 
จึงทรงเลือกท่ีนั้น ? 
        ต.  พระองคประทับบําเพ็ญสมณธรรมท่ีตําบลอุรุเวลาเสนานิคม 
ในมคธชนบท  เพราะไดทอดพระเนตรเห็นพ้ืนที่ราบรื่นแนวปาเขียวสด 
เปนที่เบิกบานใจ แมน้ําไหล  มีน้ําใสสะอาด  มีทาอันดีนารื่นรมยใจ 
โคจรคามคือหมูบานท่ีอาศัยเท่ียวภิกขาจาร  ก็ต้ังอยูใกลโดยรอบ  ทั้งเปน 
สถานที่สงัด  ไมพลุกพลานดวยหมูชนผูสัญจรไปมา  ทรงดําริเห็นวา 
ประเทศน้ัน  ควรเปนที่ต้ังแหงความเพียรของกุลบุตรผูมีความตองการ 
ดวยความเพียรได  จึงทรงเลือกที่นั้นเปนที่ประทับบําเพ็ญสมณธรรม. 
                                                                ๒๕/๑๒/๕๘  
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        ถ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา  กอนแตตรัสรู  พระองคทรงตั้งพระ  
หฤทัยอยางไร  จึงไดสําเร็จเปนพระพิชิตมาร ?   
        ต.  พระองคทรงนั่งเรียบรอยแลว  ทรงอธิษฐานในพระหฤทัย 
วา  มังสะและพระโลหิตจะเหือดแหงไป  เหลือแตพระตจะ  (หนัง) 
พระนหารุ  (เอ็น)  พระอัฐิ  (กระดูก)  ก็ตามที  ถายังไมบรรล ุ
พระสัมมาโพธิญาณเพียงใด  จะไมเสด็จลุกข้ึนเพียงนั้น. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระพุทธเจาของเรา  พระองคทรงเคยบําเพ็ญสมถวิปสสนา 
บางหรือไม ?  ถาไมเคยก็แลวไป  ถาเคยบําเพ็ญ  พระองคไดบําเพ็ญ 
เมื่อครั้งไหน ?  จงแสดง. 
        ต.  พระองคทรงเคยบําเพ็ญเหมือนกัน.  เมื่อครั้งจะไดตรัสรู 
พระองคไดทรงทําจิตใหสงบจากอารมณตาง ๆ  อันเปนเครื่องฟุงซาน 
จนถึงยังฌานที่  ๑-๒-๓-๔  ใหเกิดข้ึนได  นี้คือการเจริญสมถะ  ตอมา 
ก็ไดพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรม  มีอวิชชาเปนตน  โดยอนุโลมปฏิโลม 
คนควาหาเหตุผลแหงธรรมนั้น ๆ  นั้นคือการเจริญวิปสสนา. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระบรมศาสดาทรงบําเพ็ญเพียรทางจิตอยางไร  จึงไดตรัสรู 
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ? 
        ต.  ทรงบําเพ็ญเพียรทางจิตอยางน้ี  คือ ทรงเจริญสมถภาวนา 
ทําจิตใหเปนสมาธิ  บริสทุธิ์จากกิเลสนิวรรณธรรม  สุขุมเขาโดยลําดับ  นบั  
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วาไดบรรลุฌานท่ี  ๑-๒-๓-๔  ตอจากนั้นทรงยังญาณอันเปนองค    
ปญญา  ๓  ประการ  คือ  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ๑  จุตูปปาตญาณ  ๑ 
อาสวักขยญาณ  ๑  ใหเกดิข้ึนในยาม  ๓  แหงราตรีตามลําดับ  จึงได 
ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในเวลาอรุณข้ึน. 
                                                                        ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๐๘ 
        ถ.  สมเด็จพระศาสดาตรัสรูอะไร  จึงไดพระคุณนามวา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ ? 
        ต.  ตรัสรูวิทยา  ๓  ประการ  พรอมทั้งเหตุและผล  จบลงดวยรู 
อริยสัจ  ๔. 
                                                        ๒๙/๘/๖๕-๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  ตรัสรูอะไร  ดวยอาการอยางไร  มใีครรูเห็นเปนพยาน ? 
        ต.  ตรัสรูอริยสัจ  ดวยอาการที่ทรงเจริญสมถภาวนา  ทําจิตใหเปน 
สมาธิ  ไดบรรลุฌานท้ัง ๔  และไดญาณ  ๓  โดยลําดับ  ในเวลาตรัสรูไมมี 
ใครเห็น  แตภายหลังมีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนตนไดรูเห็นเปนพยาน 
                                                                        ๒๔๗๑ 
        ถ.  พระองคทรงรูเห็นธรรมอะไร  จึงพอพระหฤทัยวารูและหยุด 
การแสวงตอไป   ทรงเริ่มสั่งสอนผูอ่ืน ? 
        ต.  เม่ือสันนิษฐานตามพระธรรมจักรประถมเทศนา  เห็นไดชัด 
วาทรงตรัสรูอริยสัจธรรมท้ัง ๔. 
                                                                        ๒๑/๘/๖๙  
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        ถ.  เม่ือพระชนมเทาไร  ไดทรงผนวชและตรัสรู ?    
        ต.  พระชนม  ๒๙  พรรษาทรงผนวช.  ๓๕  ตรสัรู. 
                                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  พระองคทรงทําอยางไรจึงตรัสรู  ?  และตรัสรูอะไร ? 
        ต.  พระองคทรงละนิวรณ  ๕  ต้ังพระหฤทัยในสติปฏฐาน  ยัง 
โพชฌงคทั้ง ๗  ประการใหบังเกิดข้ึน  จึงไดตรัสรูอริยสัจ. 
                                                                        ๖/๙/๖๑ 
        ถ.  พระองคตรัสรูธรรมอะไร  จึงปฏิญญาวาตรัสรู ? 
        ต.  พระองคไดตรัสรูวิทยา  ๓  ประการ  พรอมทั้งเหตุและผล 
จบลงดวยรูอริยสัจ   คือความจริงอยางสูง ๔  ประการ  คือรูทุกข  ๑ 
รูทุกขสมุทัย  เหตุเกิดแหงทุกข  ๑ รูทุกขนิโรธ  ความดับแหงทุกข ๑ 
รูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ทางดําเนินใหถึงความดับทุกข  ๑.  หรือ 
กลาวสั้นวา  รูทุกข  สมุทยั  นโิรธ  มรรค  และรูอาสวะ  เหตุเกิดอาวะ 
ความดับอาสวะ  ทางดําเนินใหถึงความดับอาสวะ  จึงปฏิญญาวาพระ 
องคตรัสรู. 
                                                                ๗/๘/๕๕-๒๕/๑๒/๕๘ 
        ถ.  พระองคตรัสรูที่ไหน  ?  ในดีถี  เดือน  และพระพุทธศักราช 
เทาไร ? 
        ต.  พระองคตรัสรูที่รมไมอัสสัตถพฤกษ  ที่อุรุเวลาประเทศ 
เสนานิคม  ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา.  ในบุรณมีเพ็ญแหงเดือนวิสาขะ  
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กอนพุทธศักราช  ๔๕  ป.    
                                                        ๑๘/๑๑/๕๗ 
        ถ.  พระองครูเห็นธรรมอะไร  ที่ใหพระองคยืนยันวาเปนพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา  หรือผูตรัสรูเองชอบ  จะอางที่ไหนวาอยางไร ? 
        ต.  ทรงเห็นอริยสัจ  ๔  คือ  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค. 
อางในธรรมจักรที่ตรัสวา  "เมื่อใดปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงแลว 
อยางไรในอริยสัจ  ๔  เหลาน้ี  ของเราหมดจดดีแลว  เมื่อน้ันเราอาจ 
ยืนยันตนวาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ  ไมมีใครสูในโลก"  ดังน้ี. 
                                                                ๑๙/๑๑/๕๗ 
        ถ.  พระองคแสวงหาความรูใหมทางศาสดาดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  พระองคแสดงหาความรูใหมในทางศาสนา  ดวยอาการ 
กําหนดรูธรรมอันเปนเหตุและผลเน่ืองกันอยางไร  ประพฤติกาย 
วาจาใจในทางที่ถูก  ไมใหหลงงมงายในทางที่ผิด  รักษาตนใหบริสุทธิ์ 
และอยูโดยสงบ และมีกรณุาพอจะสอนผูอ่ืนใหประพฤตในทางนั้นไม 
เห็นแกความยากลําบาก. 
                                                                ๑๖/๗/๕๖-๖๕ 
        ถ.  ต้ังแตทรงผนวชแลวกี่ป  จึงไดตรัสรู ? 
        ต.  ต้ังแตทรงผนวชแลว  ๖  ป  จึงไดตรัสรู. 
                                                                ๑๓/๑๒/๕๗-๑๐/๑๑/๕๘  
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        ถ.  ดวยเหตุไฉน  กวาจะไดตรัสรูจึงชาถึงเทานั้น ?    
        ต.  ทานกลาววา  เปนเพราะธรรมดานิยมใหพระองคแสวงหา 
ความตรัสรูในลัทธิเกา  จนเห็นวาไมเปนทางแลวจึงไดแสวงหาตามลําพัง 
พระองค  เพ่ือเปนอุปการะแกการทรงสั่งสอนเวไนยนิกร  เมื่อตรัสรู 
แลว. 
                                                                ๑๓/๑๒/๕๗ 
        ถ.  พระสิทธัตถะ  พระมหาบุรุษ  พระอรหันต  พระสัมมาสัม- 
พุทธเจา และพระศาสดา  เปนพระนามของพระพุทธเจาทราบแลว 
ไมถาม   แตอยากทราบวาใครต้ังถวาย ?  เพราะเหตุไรจึงทรงพระนาม 
อยางนั้น ? 
        ต.  พระสิทธัตถะ  พระเจาสุทโธทนมหาราช  และพระญาติวงศ 
ทรงขนานเม่ือประสูติแลวได  ๕  วัน  เพราะไดพระโอรสพระองคแรก 
สมหวัง  จึงไดพระนามวาสิทธัตถะ  ฯ  พระมหาบุรุษ  พระอรหันต 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  และพระศาสดาไมมีใครต้ังให  เปนพระเนมิตก- 
นามเกิดข้ึนแกพระองคเอง ฯ  เพราะไดเสด็จออกบรรพชา  ประ- 
พฤติพระองคเปนบรรพชิต  แสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณ  จึงไดพระ 
นามวา  พระมหาบุรุษ ฯ  เพราะไดพระปญญาตรัสรูธรรมพิเศษ  เปน 
เหตุถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสาสวะ  จึงไดพระนามวา  พระอรหันต ฯ 
เพราะตรัสรูชอบ  โดยลําพังพระองคเอง  จึงไดพระนามวา  พระสัมมา- 
สัมพุทธเจา ฯ  เพราะเปนครูสั่งสอนเทวดาและมนุษย  จึงไดพระนามวา 
พระศาสดา. 
                                                                ๒๘  พ.ย. ๒๕๐๖  
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        ถ.  พระนามใหญของพระผูมีพระภาคเจา  คือพระนามวาอยางไร ?  
เพราะเหตุผลอะไร ?   
        ต.  คือ   พระนามวา  "อรห"  และ "สมฺมาสมฺพุทฺโธ"  ฯ 
เพราะทรงไดปญญาตรัสรูธรรมพิเศษ  เปนเหตุถึงความบริสุทธจาก 
อาสวะ  จึงไดพระนามวา  "อรห"  และตรัสรูชอบโดยลําพังพระองค 
เอง  จึงไดพระนามวา  "สมฺมาสมฺพุทฺโธ"  พระนามทั้งสองเปนพระนาม 
ใหญโดยคุณนิมิตอยางนี้. 
                                                                ๑๗  ธ. ค. ๒๕๑๓ 
        ถ.  จงแสดงพระญาณ ๓  ประการ  ที่พระศาสดาตรัสรูมาใหฟง 
และชี้ใหเห็นวา  พระญาณไหนเห็นอยางไร ?  มีผลอยางไร ? 
        ต.  พระญาณท่ีตนเรียกบุพเพนิวาสญาณ  ทานแจกอรรถโดย 
อาการระลึกชาติหนหลังของตนได  อธิบายอีกอยางหน่ึงวา  หยั่งรู 
อัตภาพโดยเปนแตสภาวะอยางหน่ึง ๆ  คุมกันเขาเปนขันธ  เชนแยก 
สัตวออกเปนเบญจขันธโดยลักษณะ  และขันธหน่ึง ๆ  นั้นคุมกันข้ึน 
จากสภาวะยอย ๆ  อีก  เปนอยางนี้ทั้งในอดีต  ทั้งในปจจุบัน  ทั้งใน 
อนาคต  เหมือนกันหมด  พระญาณน้ียอมนําความหลงในขันธอันเปน 
เหตุรักหรือชังเสีย.  พระญาณที่ ๒  จุตูปปาตญาณ  แปลวาความรูใน 
จุติและเกิดของสัตวทั้งหลาย  ทานแจกโดยอรรถรูวาสัตวทั้งหลายอันดี 
เลวสุขทุกขตางกันดวยอํานาจของกรรมท่ีทําไว  วิชชานี้เรียกทิพพจักขุ 
บางก็มี  อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา  ขันธทั้งหลายอันคุมกันเขาเปนสัตว 
บุคคล  แลวก็สลายไปตามคติของธรรมดาที่ดีเลวสุขทุกขตางกันดวย  
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อํานาจแหงกรรมที่ทํา  พระญาณนี้นําความหลงในขันธอันเปนเหตุสําคัญ  
ผิดออกเสีย.  พระญาณท่ี ๓  อาสวักขยญาณ  แปลวาความรูเปนเหตุสิ้น   
อาสวะ  คือกิเลสอันดองอยูในสันดาน  ทานแจกอรรถโดยการกาํหนด 
รูขันธทั้งอาการ  โดยความเปนเหตุผลเนื่องกันไป  จบลงดวยรูอริยสัจ ๔ 
เมื่อพระองครูเห็นอยางนี้  จิตก็พนจาอาสวะท้ังปวง  ไมถือม่ันดวย 
อุปาทาน  ดังนี้. 
                                                                ๓/๙/๖๔ 
        ถ.  อุปาทาน  ๔  มีกามุปาทานเปนตน  เกิดมีเพราะอะไรเปน 
ปจจัย ?  และอุปาทานนั้นพระองคทรงแสดงเพ่ือใหปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  อุปาทาน  ๔  นั้น  เกิดมีเพราะตัณหาเปนปจจัย.  และอุปาทาน 
นั้นพระองคทรงแสดงเพ่ือไมใหถือม่ัน  ไมไดแสดงเพ่ือใหพัวพันอยู 
ดวยอันใดอันหน่ึงเลย. 
                                                                ๒๑/๘/๖๙ 
                                             ปริเฉทที่ ๖ 
                                 ปฐมเทศนาและปฐมสาวก 
        ถ.  พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมพิเศษแลว  ในสัปดาหแรก 
เสด็จประทับอยู ณ  ที่ไหน ?  และทรงทําอะไรบาง ? 
        ต.  เสด็จประทับอยู ณ  ภายใตรมไมมหาโพธิ์ ฯ  เสวยวิมุตติสุข 
คือสุขอันเกิดแตความพนจากกิเลสาสวะ  สิ้น ๗  วัน.  ครั้งน้ัน  พระ 
องคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทท่ีพระองคไดทรงกําหนดรูแลว  ตาม 
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ลําดับและถอยกลับทั้งขางเกิดและขางดับ   ตลอดยาม ๓  แหงราตรี  
แลวเปลงอุทานคือพระวาจาที่ตรัสดวยความเบิกบานพระหฤทัย  ยาม   
ละครั้ง. 
                                                                ๒๗  ธ. ค.  ๒๕๑๒ 
        ถ  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูไดพิจารณาปฏิจจสมุปบาท 
ตลอด  ๓  ยาม  ทานกลาววา  ไดเปลงอุทานยามละครั้ง อุทาน๑ 

ในยามท่ี  ๑-๒-๓  วากระไร ?  ทําไมจึงเรียกวาอุทาน ? 
        ต.  อุทานในยามตนวา  เมื่อใด  ธรรมท้ังหลายปรากฏแก 
พราหมณผูมีเพียนเพงอยู  เมื่อน้ัน  ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น 
ยอมส้ินไป  เพราะมารูแจงธรรมวาเกิดแตเหตุ. 
        อุทานในยามที่ ๒  วา  เมื่อใด  ธรรมท้ังหลายปรากฏแกพระพราหมณ 
ผูมีเพียรเพงอยู  เม่ือน้ัน  ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมสิ้น 
ไป  เพราะไดรูความสิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย. 
        อุทานในยามที่ ๓  วา  เมื่อใด  ธรรมท้ังหลายปรากฏแกพราหมณ 
ผูมีเพียรเพงอยู  เม่ือน้ัน  พราหมณนั้นยอมกําจัดมารและเสนามารเสีย 
ได  ดุจพระอาทิตยอุทัยกําจัดมืดทําอากาศใหสวางฉะน้ัน.  เพราะพระ 
องคเปลงออกดวยความเบิกบานพระหฤทัย  จึงไดรียกวาอุทาน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ขอที่วากําจัดมารและเสนามารเสียได  นั้น  อะไรเปนมารและ 
เสนามาร ? 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ  ส. ป. 
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        ต.  กิเลสอันเปนสวนใหญ  คือ  อวิชชา  ความไมรูแจง ได  
ชื่อวาเปนมาร  กิเลสที่เปนฝกฝาย  เชนตัณหา  ความทะยานอยาก 
ราคะ  ความกําหนัดเปนตน  ไดชื่อวาเปนเสนาของมาร.    
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  เม่ือไดตรัสรูแลว  ทรงแสดงธรรมแกใครกอน ? 
        ต.  ทรงแสดงแกพราหมณ  หึ  หึ  กอน  แตทานไมนับเปน 
ประถมเพราะไมมีชิ้น  จับประถมต้ังแตทรงแสดงแกพระปญจวัคคีย. 
                                                                ๖/๙/๖๑ 
        ถ.  พระธรรมเทศนาที่ทรงพยากรณแกพราหมณผูหน่ึง ซึ่งเปน 
หุหุกชาติมักตวาดผูอ่ืนวาหึ ๆ  นั้น  ดชูางเหลากันแท ๆ  เหมือนได 
ทรงทราบเรื่องของแกมา  ถาไมซัดใหพระสัพพัญุตญาณ  จะสันนิษ- 
ฐานวากระไร ? 
        ถ.  สันนิษฐานวา  แกคงจะไดตวาดเอาใครผูหน่ึง  ซึ่งอยูใน 
บริเวณนั้น  เชนจําพวกคนเลี้ยงแพะท่ีมาอาศัยรมเงาตนนิโครธ  ให 
พระองคทรงเห็นอาการของตนเขา  หรือหึเอาแมแกพระองคดวยซํ้า 
ไป  ครั้นแกทูลถามถึงคนท่ีเปนพราหมณ  จึงไดทรงยกความเปนผู 
ไมมีกิเลสอันเปนเหตุตวาดผูอ่ืนวาหึ ๆ  ข้ึนเปนคุณบทของพราหมณดวย 
ขอหนึ่ง  ซึ่งไมเปนแตทรงแกปญหา  เปนอันไดทรงพระกรุณาโปรดใช 
พระวาจานั้นระสะเก็ด  คือกิเลสหยาบของแกเสียดวย  ไดประโยชน 
ถึง  ๒  ชั้น. 
                                                                ๑๗/๑๑/๕๗  
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        ถ.  จงชีตั้วอยางที่ทรงแกศาสนาพราหมณมาดู  และอธิบายให  
เห็นวาดีกวาศาสนาเกาอยางไร ?   
        ต.  พระธรรมเทศนาที่ทรงแกศาสนาพราหมณนั้นมีมาก  แตใน 
ที่นี้จักชี้โดยเอกเทศ  เชนศาสนาเกาถือวาคนท่ีจะไดชื่อวาเปนพราหมณ 
ผูยอดเยี่ยม  ก็เพราะสืบเชื้อมาแตพรหม  และถือการอาบนํ้าลอยบาป 
ในแมน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ตามสมัย  เปนเหตุใหบริสุทธิ์เปนตน  อันเปน 
ปจจัยแหงการถือโคตรรังเกียจกันดวยชาติ  นับถือความบริสุทธ์ิดวยเหตุ 
ภายนอก  ซึ่งเปนการปนชั้นปนตอนชนไมใหรวมสมัคคีกันติด  ตัดทาง 
เจริญแหงวรรณะอ่ืน  ทําใหชนเขาใจผิดฮึกเหิมทํากรรมหยาบขาดเมตตา 
ในกันและกนั  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแกวา คนท่ีจะชื่อวาเปน 
พราหมณผูวิเศษอันแทจริง ก็เพราะคุณสมบัติ  จะบริสุทธิ์ก็เพราะสันดาน 
ปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมองเปนอาทิ  อันเปนการตัดความรังเกียจ 
ในสิ่งไมจําเปน  สมานสามัคคีเปดทางความเจริญแกคนทุกชั้นใหประสบ 
ความจริงท่ีแนแท  ทนตอวิจารณของผูที่คงแกเรียนนั้น.  มีพระธรรม- 
เทศนาที่ประทานแกพราหมณหุหุกชาติเปนเครื่องสาธก. 
                                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  เม่ือไดตรัสรูแลว   ครั้งเสด็จอยูที่รมไมมุจลินท  ไดทรง 
เปลงอุทานในที่นั้นวาอยางไร ? 
        ต.  ไดทรงเปลงอุทานวา  ความสงัดเปนสุขของบุคคล  ผูมี 
ธรรมปรากฏแลว  ยินดีอยูในที่สงัดรูเห็นตามเปนจริงอยางไร  ความ 
ไมเบียดเบียน  คือความสํารวมในสัตวทั้งหลาย  และความปราศจาก  
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กําหนัด  คือความลวงกามทั้งหลายเสียไดดวยประการทั้งปวง  เปน    
สุขในโลก  ความนําอัสมิมานะ  คือถือวาตัวตนใหหมดได  เปนสุข 
อยางยิ่ง. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  เม่ือตรัสรูแลว  ใครไดเลื่อมใสนับถือพระองคกอน ? 
        ต.  ตปสุสะ  ภัลลกิะ  ๒  พาณิชไดเลื่อมใสถึงกับแสดงตนเปฯ 
อุบาสก  ถึงพระพุทธกับพระธรรมเปนสรณะกอนกวาคนอ่ืนทั้งส้ิน. 
                                                                        ๑๘-๑๑-๕๗ 
        ถ.  ใครเปนผูถึงพระรัตนะตรัยเพียง ๒  และใครถึงครบท้ัง ๓ 
ซึ่งนับเปนคนแรกในแผนกนั้น ๆ ?  และลักษณะท่ีถึงนั้น  เรียกตาม 
บาลีวาอยางไร ? 
        ต.  พาณิช ๒  พ่ีนอง  คือ  ตปุสสะ  และภัลลิกะ  ถึงพระพุทธ 
กับพระธรรมเปนสรณะกอนกวาผูอ่ืน  มาดาบิดาและภรรยาเกาของ 
พระยสะถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนสรณะกอนกวาผูอ่ืน ฯ 
ลักษณะท่ีถึงเรียกตามบาลี  เทฺววาจิตอุบาสก  และเตวาจิกอุบาสก 
ตามลําดับ  ถาเปนหญิงเรียกวาอุบาสิกา.                 
                                                                ๒๐  ธ.ค.  ๒๕๑๐ 
        ถ. ขอวา  พระบรมศาสดาทรงทําอายุสังขาราธิษฐาน กับทรง 
ปลงอายุสังขาร  นั้น  หมายความตางกันอยางไร ?  ทรงปรารภอะไร 
เปนเหตุ ? 
        ต.  ขอวา  พระบรมศาสดาทรงทําอายุสังขาราธิษฐาน  น้ัน  หมาย 
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ความวา  ทรงต้ังพระหฤทัยที่จะแสดงพระธรรมส่ังสอนมหาชน  และ  
ทรงตั้งพุทธปณิธานใครจะดํารงพระชนมอยู  กวาจะไดประกาศพระ   
ศาสนาใหแพรหลายประดิษฐานใหมั่นคง  สําเร็จประโยชนแกมหาชน 
ทั้งหลายทุกหมูเหลาดังน้ี  ทรงปรารภเวไนยสัตวผูควรไดรับพระธรรม- 
เทศนา  ดวยพระมหากรุณาเปนเหตุ ฯ  ขอท่ีวา  ทรงปลงอายุสังขาร 
นั้น  หมายความวา ทรงปลงพระหฤทัยวา จงทรงบําเพ็ญพุทธกิจตอ 
ไปอีกไมไดแลว  ต้ังแตนี้ไปอีก  ๓  เดือน  เราตถาคตจักปรินิพพาน 
ทรงปรารภมารผูมาเตือนพระหฤทัยใหปรินิพพานเปนเหตุ. 
                                                                ๑๔  ธ. ค.  ๒๕๑๖ 
        ถ.  เม่ือพระองคไดตรัสรูแลว  ทรงทําในพระหฤทัยอยางไร  จึง 
ไดตกลงวาจะประกาศพระศาสนา ? 
        ต.  ทรงทําในพระหฤทัยวา  สัตวโลกมีอินทรยีตาง ๆ  กัน  พอจะ 
รูไดก็มี พอจะอบรมใหคอยรูไปก็มี  เหมือนดอกบัวตางชนิดที่ข้ึนพนน้ํา 
พอตองรัศมีพระอาทิตยจักบานก็มี  น้าํยังเลี้ยงอยูจักบานในวันเปนลําดับ 
กันไปก็มี  ธรรมท่ีพระองคทรงแสดงอนุปุพพปฏิปทา  คือปฏิบัติ 
โดยลําดับ  คงจะสําเร็จประโยชนทั่วกนั  เวนเสียแตคนไมใชเวไนยที่ 
เปรียบดวยดอกบัวเปนภักษาหารแหงสัตวน้ํา. 
                                                                ๒๕/๑๒/๕๘ 
        ถ.  พระหฤทัยพระศาสดาเต็มเปยมอยูดวยพระมหากรุณามิใช 
หรือ  เหตุไฉนเม่ือพระองคไดตรัสรูแลว  กลับทอพระทัยเสียเลา 
ภายหลังทรงดําริอยางไร  จึงไดทรงอธิษฐานพระหฤทัยวา  จะทรง 
แสดงธรรม ?  
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        ต.  พระหฤทัยของพระศาสดาเต็มเปยมอยูดวยพระมหากรุณา  
ขอน้ันจริง  แตวาเมื่อพระองคไดตรัสรูแลวกลับทรงทอพระหฤทัยเสีย   
เพราะทรงดําริวา  ธรรมท่ีเราไดตรัสรูแลวลึกซึ้งนัก  ยาที่หมูสตัว   
ผูมีกิเลสดังธุลีมีราคะเปนตน  จะตรัสรูไดโดยฉับพลัน  ภายหลังทรง 
รําพึงถึงหมูสัตวที่มีกิเลสดังธุลีมีราคะเปนตน  อันเบาบางเปนทางตรัสรู 
มีอยูบาง.  ดังดอกบัวทั้ง ๓  เหลา  คือเหลาหนึ่งยังจมอยูในนํ้า  เหลา 
หน่ึงต้ังอยูเสมอน้ํา  เหลาหนึ่งต้ังข้ึนพนน้ําแลว  ดอกบัวท้ัง ๓  ประเภท 
นี้  ก็จักเจริญข้ึนตามลําดับกันไปฉันใด  แมถึงเวไนยสัตวอันมีอินทรีย 
ยิ่งและหยอนและปานกลาง  ก็ยอมมีดุจเดียวกันฉันนั้น  เพราะฉะนั้น 
พระองคจึงไดทรงอธิษฐานพระหฤทัยวา  จงทรงแสดงธรรมเทศนา 
โปรดมหาชนตอไป  ดังนี้.         
                                                                ๑๙/๑๑/๕๙ 
        ถ.  พระบรมศาสดา  เมื่อจะทรงเทศนาโปรดเวไนยสัตว  ทรง 
เทียบดวยดอกอุบล  ๔  เหลา  ขอน้ีโดยพระพุทธประสงคอยาไร ? 
จงเลามา. 
        ต.  ขอน้ีโดยพระพุทธประสงควา  จะไมตรัสเทศนาสอนสัตว 
เพราะเห็นวาธรรมที่พระองคตรัสรูนั้นลึกซึ้งนัก  ยากท่ีสัตวผูมีอาลัย 
คือกิเลสจะตรัสรูตามได  ภายหลังทราบหวนถึงบุคคล  ๔  จําพวก 
คือ  อุคฆติตัญู  ผูซึ่งทานผูเปนศาสดายกขอธรรมข้ึนแสดงพอจบ 
ก็ตรัสรูไดโดยเร็ว  เหมือนดอกอุบลพอถูกแสดงอาทิตยก็บานฉะนั้น 
จําพวกหน่ึง  วิปจิตัญู  ผูที่ทานเปนศาสดา  ตอเมื่อจําแนกขอธรรม  
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ออกไปจึงไดตรัสรู   เหมือนดอกอุบลอันจะบานในวันรุงข้ึนฉะนั้น  
จําพวกหน่ึง.  เนยยบุคคล  ไดแกเวไนยสัตวอันทานผูเปนศาสดาแนะนํา 
พร่ําสอนอยูเสมอ ๆ  เพ่ือบรรลุมรรคผล  เหมือนดอกอุบลอันจะบาน   
ในวันหนาตอ ๆ  ไปฉะนั้น  จําพวกหน่ึง.  และ  ปทปรมบุคคล  ไดแก 
สัตวผูฟงธรรมจําไมไดทั้งไมปฏิบัติตาม  เหมือนดอกอุบลอันจะเปน 
ภักษาหารแกปลาและเตาฉะนั้น  จําพวกหนึ่ง. 
                                                                ๒๙/๘/๖๕ 
        ถ.  อันนรชนผูมีปญญาแหลมหลัก   จะประกอบกิจการเมื่อเห็น 
วามีทางไดมากกวาทางเสียจึงทําการนั้น  สมเด็จพระบรมศาสดา 
ปรากฏวาเปนพระองคหนึ่งในชนพวกนั้น  ขอน้ีมพีระจรรยาเปนเครื่อง 
สาธกบางหรือไม ?  ทรงเม่ือไร ?  ที่ไหน ? 
        ต.  ม.ี  เมื่อตอนประถมโพธิกาตรัสรูใหม ๆ  พระองคประทับ 
อยูที่ควงไมอชปาลนิโครธ  ทรงพิจารณาถึงธรรมท่ีตรัสรูวาสุขุมลึกซึ้ง 
ยากท่ีผูอ่ืนจะรูตามได   ทรงทอพระหฤทัยในการแสดงธรรมส่ังสอน 
แตอาศัยความที่พระองคทรงพระกรุณาในหมูสัตวเปนที่ต้ัง    นําให 
หวนพิจารณาสอดสอง  ทรงเห็นปญญาและอุปนิสัยของสัตวตาง ๆ 
กัน  ที่อาจรูถงึธรรมเพียงยกหัวขอข้ึนแสดงไดก็มี   ที่ไดรับอธิบาย 
แลทราบตลอดก็มี   ที่ตองอบรมก็มี  ที่ไมสามารถเลยก็มี   จึงเทียบ 
ดวยดอกอุบล  ๔  เหลา  แตที่ควรแนะนําไดมีจํานวนมากกวา แตนั้น 
จึงไดทรงอธิษฐานพระหฤทัย  ทรงบําเพ็ญสัตตูปการกิจ   พระจรรยานี้ 
เปนเครื่องสาธก. 
                                                                        ๒๔๖๗ 
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        ถ.  อาฬารดาบสกาลามโคตรและอุทกดาบสรามบุตร  มีภูมิธรรม  
ดีอยางไร.  แมพระพุทธเจาก็ตรัสชมวาเปนบัณฑิต ?   
        ต.  อาฬารดาบสกาลามโคตรไดฌานสมาบัติถึง ๗   สวนอุทก- 
ดาบสรามบุตรไดฌานสมาบัติครบทั้ง ๘. 
                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  ขอที่พระองคทรงปรารภอาฬารดาบส  และอุทกดาบสวา 
เธอทั้ง  ๒  เปนผูฉลาดสามารถจะรูธรรมน้ีโดยฉับพลัน  แตเธอท้ัง ๒ 
สิ้นชีพเสียแลว  มคีวามฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ  ดังน้ี  นําใหได 
ความเขาใจวากระไร ? 
        ต.  นําใหไดความเขาใจวาดาบสท้ัง ๒  นั้น  แมจะบริบูรณดวย 
ฌานสมาบัติดีกวาคนสามัญ  สิ้นชีพแลวอุบัติในพรมโลกดวยกําลัง 
แหงสมาบัติก็จริง  แตก็ยงัตกอยูในวิสัยแหงธรรมดา   คือยังตอง 
เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  อยูตอไป. 
                                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  ขอที่พระคันถรจนาจารยกลาวถึงทาวสหัมบดีพรหมก็ดี  กลาว 
ถึงทาวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาเพ่ือทรงแสดงธรรมก็ด ี กลาวถึงทรง 
รับอาราธนาของทาวสหัมบดีพรหมก็ดี   ถอดความเปนธรรมมาธิษฐานวา 
กระไร ? 
        ต.  ทาวสหัมบดีพรหม   ถอดความวา พรหมนั้นมีเมตตากรุณา 
เปนวิหารธรรม  กลาวถึงทาวสหัมบดีพรหม  ก็คือกลาวถึงพระกรุณาใน 
สัตวโลกน่ันเอง,  กลาวถงึพรหมกราบทูลอาราธนา  ก็คือกลาวถึงพระ  
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กรุณาทําใหกลับทรงพระปรารภถึงการแสดงธรรมอีกเลา,  กลาวถึงทรง  
รับอาราธนาของพรหม  ก็คือทรงเปดชองแกพระกรุณาใหเปนปุเรจาริก 
คือไปขางหนา.   
                                                                ๓๐  ธ.ค.  ๒๕๐๙ 
        ถ.  ถามีผูกลาววา   ขอวา   พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูมีพระ 
มหากรุณาบริบูรณในพระองคนั้น  ยอมไมเปนจริง   ที่จะพึงเห็นไดก็คือ 
แมจะเทศนาส่ังสอนสัตว   ก็ยังตองใหทาวสหัมบดีพรหมอาราธนา 
ไมไดเกิดข้ึนจากพระดําริของพระองคเลย  นี้ก็เปนการแสดงใหเห็นได 
วาขาดเมตตา  ถาเขากลาวข้ึนเชนนี้ จะพึงบริหารกับเขาวากระไร ? 
        ต.  พระบริหารกับเขาวา  พระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน   พระองค 
ทรงเต็มเปยมไปดวยพระเมตตาเปนอยางยิ่ง   ขอท่ีวาทาวสหัมบดีพรหม 
มาอาราธนาน้ัน  ทานพรรณนาไวเปนบุคลาธิษฐาน  เทียบดวยตัว 
บุคคล  เพราะบุคคลท่ีชื่อวาเปนพรหมน้ัน  ยอมเปนผูมีเมตตาเปน 
วิหารธรรม  ในชั้นเดิมพระพุทธองคทรงมีพระหฤทัยนอมไปในการไม 
แสดงธรรมจริง   หากแตทรงประกอบดวยพระเมตตา  พระเมตตา 
เตือนพระหฤทัยจึงไดทรงอุตสาหะแสดงธรรม   หาใชพระพรหมชนิด 
ที่เปนตัวเปนตนไม  พระพุทธเจาก็เปนผูประเสริฐกวาเทวดา  มาร 
พรหม  อยูแลว  ทั้งเปนผูสั่งสอนพวกเทวดา  มาร  พรหม   ดวย  พระ 
พรหมจะมาตักเตือนพระองคอยางไร. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  คําวา   ฆฏกิารพรหม  สหัมบดีพรหม   พรหมทัณฑ  
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ไดแกอะไร ?    
        ต.  คําวา  ฆฏิการพรหม   ไดแกพระพรหมทานหน่ึง  มีชื่ออยาง 
นั้น  ซึ่งเปนผูนําบาตรและผากาสายะมาถวายพระมหาบุรุษ  ตอนเสด็จออก 
บรรพชา ฯ  คําวาสหัมบดีพรหม  ไดแกพระพรหมอีกทานหน่ึง  มีชื่อ 
อยางนั้น  มีศักดิ์เปนราชาแหงพรหม  ทานจึงเรียกวาทาวสหัมบดีพรหม 
ซึ่งเปนผูลงมาจากพรหมโลก   กราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาให 
ทรงแสดงธรรม  และไดกลาวคาถาแสดงความสังเวชและความเลื่อมใส 
แหงตน  ในสมัยพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน ฯ  คําวาพรหมทัณฑ 
ไดแกการลงโทษโดยวิธีหน่ึง  โดยการไมวากลาวตักเตือน  ปลอยไปตาม 
เรื่อง  จะทําอยางไรก็ชาง. 
                                                                ๒๔  ธ.ค.  ๒๕๑๕ 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงดําริจักแสดงประถมเทศนาแกใครกอน ? 
และเพราะเหตุไรจึงไมไดทรงแสดง ? 
        ต.  ทรงดําริจักแสดงประถมเทศนาแกอาฬารดาบสกาลามโคตร 
และอุทกดาบสรามบุตรกอน.  และเพราะทานทั้ง ๒  ถึงมรณะเสียกอน 
จึงไมไดทรงแสดง. 
                                                                ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  สมเด็จพระศาสดาพระองคออกทรงบําเพ็ญพระโพธิญาณมา 
เปนนาน  พอสําเร็จก็ไมทันทรงพักผอนใหสมแกทรงเหน็ดเหน่ือยมา 
รีบทรงดําริจะทรงแสดงธรรมแกผูอ่ืนทีเดียว  ดูเปนการอยากอวด 
เต็มที  ถาพวกพาเหียรเขาจะถือเอาขอนี้เปนเลศกลาวติเตียน  พวกเรา 
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จะชวยกันแกอยางไร ?    
        ต.  ควรแกเขาวา  ไมเปนเชนนั้นดอก  ธรรมดาทานท่ีเปน 
อุฬารบุรุษ   ยอมมีอัธยาศัยกวางขวาง  มีเมตตากรุณาคิดเผ่ือแผอยู 
เปนนิตย  เมื่อมีอะไรควรแจกจายไดก็เก็บไวบริโภคแตผูเดียวไมได 
ยิ่งของนั้นเปนของแปลก   อกใจย่ิงเตนแรงข้ึนในการที่จะรีบแจกจาย 
ไป  สมเด็จพระศาสดาของเราก็เปนเชนนั้น  พระองคมีพระหฤทัย 
ประกอบดวยพระกรุณาเปนยอดย่ิง  จนถึงมีคําของโลกเปนพยานวา 
มหาการุณิโก  ดังนี้  เพราะฉะนั้น  เมื่อพระองคทรงพบรสพระธรรม 
แลว  ทั้งเปนรสที่แปลก   จะไมใหพระองคตองทรงแสดงแกผูอ่ืน 
เพ่ือเปนการแบงใหเขาไดชิมบางอยางไรได  อีกประการหน่ึง  ตาม 
เรื่องในตํานานท่ีกลาววา  เมื่อพระองคเสด็จกลับไปประทับภายใต 
รมไมอชปาลนิโครธ  ไดทรงดําริถึงธรรมที่พระองคไดตรัสรูแลววาเปน 
ของลึก  ยากท่ีบุคคลผูยินดีในอาลัยจะตรัสรูตามได แตอาศัยพระ 
กรุณาในหมูสัตว  จึงทรงพิจารณาดู  ก็ทรงทราบดวยพระปญญาวา 
บุคคลผูควรจะรูทั่วถึงไดมีอยู  แลวจึงทรงต้ังพระหฤทัยในที่จะแสดง 
ธรรมสั่งสอนมหาชน  ดงัน้ี  ก็เปนพยานใหเห็นชัดวา  พระองคไมใช 
เปนคนต่ืน  ไมใชเปนคนอยากอวด  ถาเปนเชนทานวา  พระดําริเชน 
นั้นบอกความทอพระหฤทัยอยูในตัวแลวในการทีจ่ะทรงแสดงธรรม  แต 
หากทนพระกรุณาไมไหวตางหาก  จึงไมเหลียวแลถึงความเหน็ดเหน่ือย 
ที่ไดตรากตรํามา. 
                                                                        ๑๕/๑๑/๖๒  
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        ถ.  ธรรมดาประวัติหรือตํานาน  โดยมากผูแตงมักกลาวถึงแต  
เรื่องจะเปนชิ้นเปนอัน  สําหรับไวชูเกียรติเจาของบาง  เปนแบบอยาง 
ในทางประพฤติและวิธีดําเนินการของผูอ่ืนบาง  ในพระพุทธประวัติ   
ตอนท่ีกลาวถึงอุปกาชีวก  เดินสวนมาพบสมเด็จพระศาสดากลางทาง 
แลวสนทนากันเล็กนอยถงึเรื่องครูบาอาจารย  แลวตางก็หลีกจากกัน 
ไป  ในตอนนี้มีเรื่องที่เปนชิ้นเปนอันอะไรหรือ  ทานจึงนํามากลาว 
ประดับพระประวัติของสมเด็จพระศาสดาไว ? 
        ต.  ธรรมเนียมแตงประวัติ  เมื่อมีอะไรในระหวาง  จําตอง 
ลงไว   ที่จริงขอน้ีก็เปนชิ้นเปนอัน  เพราะภายหลังทานวา  อุปกาชีวกได 
มาเฝาพระศาสดา  ฟงธรรมไดบรรลุอนาคามิผล   เพราะการที่สนทนากัน 
นั้นเปนปจจัย  และการที่ไดเห็นพระพุทธเจาน้ัน  จัดเปนทัสนานุตริยะ. 
                                                                        ๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ผูที่ไดพบประหรือสนทนากับพระพุทธเจา  บางคนก็ไดรับผล 
แหงพระศาสนา   บางคนก็ไมไดรับผลอะไรเลย  ดังน้ี   มีตัวอยางบาง 
หรือไม ? 
        ต.  มีมากท้ัง ๒  เชนพราหมณหุหุกชาติและอุปกาชีวกเปนตน 
ไมไดรับผลอะไรเลย  พระปญจวัคคียเปนตน  ไดบรรลุอรหัตผล. 
                                                                ๒๔๗๖-๒๕๑๑ 
        ถ.  ในปแรกตรัสรู  พระบรมศาสดาเสด็จจําพรรษาที่ไหน ? 
และไดทรงทําอะไร  ใหเปนประโยชนสมแกความที่พระองคเปนพระ 
สัมมาสัมพุทธะ  ซึ่งควรใสใจไวเปนแบอยาง ?  
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        ต.  เสด็จจําพรรษาที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ไดทรงแสดง    
ธรรมและประทานอุปสมบทแกพระสาวกใหบรรลพุระอรหัตผล  ๖๐  องค 
จนไดทรงสงไปประกาศพระศาสดา  กับทั้งไดใหมารดาบิดาและภรรยา 
เกาพระยสะถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ  เปนอุบาสิกา  นี้เปน 
พุทธกิจที่ทรงบําเพ็ญในพรรษาตรัสรูใหม. 
                                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  ในพรรษาแรก  ตรัสสอนธรรมอะไรบาง ? 
        ต.  ๑.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.  ๒.  อนัตตลกัขณสูตร.  ๓.  อนุ- 
ปุพพีกถา.  ๔.  อริยสัจ.  ๕.  ปกิณณกเทศนา. 
                                                                        ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  พระปญจวัคคียคือใคร ?  ออกบําเพ็ญพรตตามพระศาสดา 
ดวยประสงคอะไร ? 
        ต.  พระปญจวัคคีย  คือพวกบรรพชิต  ๕  รูป  คือโกณฑัญญะ ๑ 
วัปปะ  ๑  ภัททิยะ  ๑  มหานามะ  ๑  อัสสชิ ๑  แตเดิมเปนพราหมณ 
ไดเห็นบางไดยินบาง  วาพระมหาบุรุษมีลักษณะตองตามมหาปุริส- 
ลักษณพยากรณศาสตร    จึงมีความเคารพนับถือและเชื่อในพระองค 
เปนอันมาก  เมื่อพระองคเสด็จออกทรงผนวช   พราหมณทั้ง ๕  คน 
นั้นดําริเห็นบรรพชาของพระมหาบุรุษ  จักไมเลวทรามเส่ือมเสียจาก 
ประโยชน   คงมีผลแกผูอ่ืนดวย  มีหวังอยูวา  ถาพระองคไดบรรล ุ
ธรรมพิเศษแลว  จักทรงสัง่สอนใหตนบรรลุธรรมบาง  จึงพากัน 
ออกบวชตามพระมหาบุรุษ  คอยเฝาอยูปฏิบัติทุกเชาคํ่า. 
                                                                ๒๕/๑๒/๕๘  
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        ถ.  พระปญจวัคคียทั้ง ๕ รูป ๆ  ไหนท่ีปรากฏแนนอนวา  มีอายุ 
แกกวาพระพุทธเจา  ขอน้ีมีอะไรเปนเครื่องอาง ?   
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะมีอายุแกกวาพระพุทธเจา  เพราะ 
ปรากฏตามตํานานวา  เมื่อพระพุทธเจาประสูติได  ๕  วัน  มกีารเลี้ยง 
พราหมณ  ๑๐๘  ซึ่งมีโกณฑัญญะพราหมณหนุม  รวมอยูในจํานวนน้ีดวย. 
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  รูมาวาพระอัญญาโกณฑัญญะมีอายุแกกวาพระศาสดาเมื่อเปน 
เชนนั้น  อยางไรจึงยอมตนลงเปนศิษยงาย ๆ  ต้ังแตครั้งยังไมไดตรัสรู ? 
        ต.  มีคําเลาวา  ทานเปนพราหมณผูหน่ึง  ในจํานวนพราหมณ 
ผูตรวจพระลักษณะของพระศาสดา  เมื่อประสูติใหม  แลวพยากรณวา 
มีคติเปน  ๒  คืออยูเปนฆราวาสจักเปนพระเจาจักพรรดิราช  ออก 
ผนวชจักไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  ครั้นพระศาสดาเสด็จออกผนวช 
จึงเชื่อตามตํารับมหาบุรุษลักษณพยากรณศาสตร  จึงออกบวชตาม  และ 
เฝาอุปฏฐากพระองคมา  เมื่อไดธรรมจักษุแลวเปนอันสิ้นมานะ 
อยูเอง. 
                                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  รัตตัญูภาพ  เปนคุณสมบัติดีอยางไร  พระศาสดาจึงทรง 
ปรารภถึง  และตรัสยกยองพระอัญญาโกณฑัญญะไววา  เปนยอด 
แหงภิกษุผูทรงคุณสมบัติอยางนี้  ? 
        ต.  ผูบวชมากอน  ยอมพบเห็นและไดยินไดฟงมามาก  ยอม 
ทรงจําธรรมเนียมและธรรมวินัยไวไดมาก   จึงเปนคุณสมบัติอยางดี  
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อยาวาถึงในครั้งน้ันที่ยังไมไดใชหนังสือเลย  แมในทุกวันบัดนี้ คนมี 
อายุที่เปนผูรูเห็นการณไกล  ก็ยังเปนที่นิยมของคนท้ังหลายอยู  พระ    
ศาสดาทรงยกยองพระอัญญาโกณฑญัญะวาเปนยอดในฐานะน้ี  ก็ดวย 
อธิบายอยางน้ี. 
                                                                ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระองคเทศนาสั่งสอนแกใครกอน ?  และใครไดเห็นธรรม 
กอน  และเห็นอยางไร ? 
        ต.  ทรงเทศนาส่ังสอนโปรดภิกษุปญจวัคคียกอน.  พระอัญญา- 
โกณฑัญญะหัวหนาพวกภิกษุปญจวัคคียไดดวงตาเห็นธรรม. เห็นวา 
สิ่งใดส่ิงหน่ึง  คือสภาพท่ีปจจัยประชุมแตงท้ังหลาย  ลวนเปนทุกข 
ไมใชตัวไมใชตนท้ังสิ้น  มีความเกิดเปนธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งหมด 
มีความดับเปนธรรมดา. 
                                                                ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  ต้ังแตตรัสรูแลวพระองคไดทรงทํากิจของพระพุทธเจาอยางไร 
เปนครั้งแรก ? 
        ต.  ไดทรงแสดงพระธรรมเทศนา   ที่เรียกวาพระธรรมจักรแก 
ภิกษุปญจวัคคีย. 
                                                                        ๑๓/๑๒/๕๗ 
        ถ.  เหตุไฉนจึงทรงเลือกแสดงธรรม  แกพวกบรรพชิตดวยกัน 
กอน ? 
        ต.  เพราะบรรพชิตไดอบรมมาในทางปฏิบัติมากแลว  เหมือน  
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ดอกบัวท่ีเกิดข้ึนพนน้ําแลว  พอไดรัศมีพระอาทิตยก็จักบาน.      
                                                                ๒๕/๑๒/๕๘ 
        ถ.  ในพรรษาตรัสรูใหม  ไดทรงทําอะไรใหเปนประโยชนสมแก 
ความท่ีพระองคเปนพระสัมมาสัมพุทธะ  ซึ่งควรสนใจไวเปนอยางดี ? 
        ต.  นับแตวันข้ึน  ๑๔  คํ่าแหงเดือนอาสาฬหะ  คือเดือน  ๘  เสด็จ 
ไปสูอิสิปตนมฤคทายวัน  เสด็จจําพรรษาอยู  ณ  ทีน่ั้น  จนถึงทรง 
สงสาวกไปประกาศพระศาสดา    พระองคก็เสด็จไปตําบลอุรุเวลา 
ที่ควรสันนิษฐานวาออกพรรษาแลว.  ในระยะกาลน้ี  ไดทรงแสดง 
ธรรมและประทานอุปสมบทแกสาวกใหบรรลุพระอรหัตผล  ๖๐  องค 
คือภิกษุปญจวัคคีย  ๕  พระยสะ  ๑  สหายของพระยสะพวกกอน  ๔ 
พวกหลัง  ๕๐.  ใหมารดาบิดาและภรรยาเกาของพระยสะถึงพระรัตน- 
ตรัยเปนสรณะ  เปนอุบาสก  ๑ เปนอุบาสิกาข้ึนในโลกทีแรก  ๒,  พระ 
องคไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจสมแกความที่เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  ใน 
พรรษาตรัสรูใหม  ดังน้ี. 
                                                                        ๑๐/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ประถมเทศนาชื่อวาอะไร ?   ทรงแสดงเม่ือไร ?   ที่ไหน ? 
        ต.  ประถมเทศนาชื่อวาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.   ทรงแสดง 
เมื่อวันเพ็ญเดือน  ๘  พรรษาแรกท่ีตรัสรู.  ทรงแสดงที่ปาอิสิปตน - 
มฤคทายวัน  แขวงเมืองพาราณสี. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จไปถึงพวกปญจวัคคียแลว  ตาม  
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ตํานานกลาววา  พวกปญจวัคคียยังแสดงอาการไมเคารพพระผูมีพระ-    
ภาค  เธอแสดงอาการอยางไร  จึงวาไมเคารพ ?  จงแสดง. 
        ต.  ที่จะยกข้ึนแสดงใหเห็นไดก็คือ   เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จ 
ไปถึงแลว  พวกปญจวัคคียยังใชถอยคําพูดกับพระผูมีพระภาควาอาวุโส. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  เม่ือเสด็จไปถึงก็แสดงธรรมทีเดียวหรือ ๆ  วายังไดไปพักผอน 
เสียกอน  จึงทรงแสดง ? 
        ต.  เม่ือเสด็จไปถึงยังไมไดแสดงธรรมทีเดียว  แตจะวาทรงพัก 
ผอนก็ไมได  เพราะเม่ือเสด็จไปถึงยังตองไปโตตอบกับพระปญจวัคคีย 
อยูอีก   ดวยเหตุที่ปญจวัคคียยังไมเชื่อวาไดตรัสรู  ตอเมื่อปญจวัคคีย 
มีความเชื่อบางแลว  จึงทรงแสดงธรรม. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  พระองคทรงทําอยางไร  พวกปญจวัคคียจึงมีความเชื่อใน 
การตรัสรูของพระองค ? 
        ต.  เม่ือพระองคตรัสบอกวา  เราไดตรัสรูอมฤตธรรมโดยชอบ 
เองแลว  เหลาปญจวัคคียไมเชื่อ  พระองคจึงใหพวกปญจวัคคียตาม 
ระลึกถึงความหลังวา  วาจาเชนนี้เราไดเคยกลาวบางไหนในกาลกอน 
เมื่อปญจวัคคียลองนึกดู  ก็นึกไดวา  วาจาอยางนี้ไมเคยมีเลย  จึง 
ทําใหมีความเชื่อข้ึนบาง. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  ประถมเทศนาแสดงโดยใจความมีวาสอยางไรบาง ?  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 92 

        ต.  อยางน้ี  เบื้องตนทรงแสดงที่สุด  ๒  อยางวา  บรรพชิตไม  
ควรเสพ  แลวทรงแสดงมัชฌิมาปฏิทาที่บรรพชิตควรเสพวา  เปน   
ทางที่จะใหบรรลุธรรมพิเศษได  ตอนั้นก็ทรงแสดงของจริง  ๔  อยาง 
แลวตรัสวาพระองคไดรูเห็นของจริง ๔  อยางนั้นแลว  ในท่ีสดุทรง 
แสดงวิมุตติซึ่งเปนผลแหงการรูของจริงน้ัน. 
                                                                ๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  ประถมเทศนาทรงติเตียนอัตตกิลมถานุโยค  สวนพระองค 
ไดทรงประกอบมานาน  จะบริหารวากระไร ? 
        ต.  เพราะทรงประกอบมาเปนนาน  ไมสําเร็จประโยชนอะไร 
จึงไดทรงติ. 
                                                                ๑๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  จงยกอุทาหรณมาแสดงใหเห็นวา  พระบรมศาสดาทรง 
สั่งสอนเพ่ือใหพุทธศาสนิกบริษัทปรารภความเกิดความตาย  และสุขทุกข 
ถูกทางแลวและดําเนินปฏิปทาอยางไร ? 
        ต.  อุทาหรณที่จะพึงแสดงในขอนี้  เชนที่พระองคทรงแสดง 
อริยสัจ  ๔  คือทรงแสดงวา  ความเกิดและความดับยอมเปนไปตาม 
เหตุ  ความเกิดจะมีก็มีเพราะเหตุเกิด  ความดับจะมีก็มีเพราะเหตุดับ 
ความเกิดความตายและสุขทุกขก็ลวนอยูในอํานาจแหงเหตุ  แลว 
ทรงแสดงมรรคาอันเปนทางกลาง  ไมใหตกไปขางยอหยอนเลวทราม 
ไมใหตึงเครียดจนถึงตองลําบากเปลาหาประโยชนมิได  เพ่ือให 
พุทธศาสนิกบริษัทยึดถือเปนปฏิปทาแหงตน  หรือเชนที่ทรงแสดงวา  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 93 

อิฏฐผลไมเปนสิ่งอันบุคคลจะพึงไดดวยความปรารถนา  และออนวอน    
ยอมไดดวยปฏิปทาอันเปนเหตุและผลน้ัน  ๆ  เอง  แลวทรงชกันําให 
ต้ังอยูในความไมประมาท. 
                                                                        ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  พระบรมศาสดาปรากฏตามพระพุทธประวัติวา  เมื่อทรง 
พระเยาวก็ไดทรงรับการศึกษาในสํานักครูวิศวามิตร  เมื่อทรงบรรพชา 
แลวก็ไดทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบส  แตไฉนจึง 
ไดรับคํายกยองแหงพุทธศาสนิกชนทั่วไปวา   ตรสัรูชอบโดยลําพัง 
พระองคเอง  ปราศจากครูสั่งสอน  แมพระองคเองก็ตรัสเชนนั้น  ดัง 
ปรากฏในประถมเทศนา ? 
        ต.  อันผูเกิดมา  ถาไมไดรับการศึกษาอะไรเลยแลวจะฉลาด 
ข้ึนเองน้ันเปนอันมีไมได  อันการศึกษาก็คือการเรียนสําเหนียก 
ตามท่ีพบปะความคิดความเห็นของผูอ่ืนมาเปนเครื่องเทียบเคียง  เพ่ือ 
จะไดใชปญญาพิจารณาใหไดความรูความเขาใจละเอียดยิ่งข้ึน  อัน 
บุคคลผูเรียนรูอยางไรแลวก็ถือแบบคงแตตามลัทธิครู  คนนั้นชื่อวา 
รูเพราะครูสอนรูเพราะการเรียน  ถาหากพระบรมศาสดาเปนเชนนั้น 
พระองคก็ทรงเปนพระราชาครองแผนดินหรือดาบสเทานั้น  ไมอาจ 
ทําประโยชนอันยิ่งใหญแกโลกนี ้ แตเพราะพระองคไดรับการศึกษาแลว 
ยังไมพอพระหฤทัยเพียงเทาการศึกษานั้น  จึงทรงมุงหาพระสัมมา- 
สัมโพธิญาณตอไป  จนเปนเหตุใหพระองคไดความรูอยางสูงสุดใน 
ธรรมซึ่งไมไดเรียนมาจากผูอ่ืน   ดังมคํีาปรากฏในประถมเทศนาวา 
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"ภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปญญา  วิทยา  แสงสวาง  ไดเกิดข้ึน    
แลวแกเรา  ในธรรมที่เราไมไดเคยฟงมาแลว"  เพราะเหตุนี้จึงมี 
พระนามปรากฏโดยพระคุณนิมิตวา  "พระสัมมาสัมพุทธะ." 
                                                                ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  ความเกิด  ความแก  ความตายเปนตน  เปนทุกขอยางหน่ึง ๆ 
ดังน้ีตรัสอยูแลวในทุกขอริยสัจตอนตน  แตตอนหลังตรัสโดยใจความวา 
ญาณปชาไดเกิดแกเรา  ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมไดเคยฟงมาแลว 
ในกอนวา  ขอน้ีทุกข  ซึ่งเปนความปฏิเสธ  ๒  ตอนน้ีประสงคความ 
ตางกันอยางไร ? 
        ต. ประสงคความตางกันอยางนี้  ตอนตนประสงคความโดย 
สมมติวา  ผูนี้เกิด  ผูนั้นแก  ผูโนนตาย  เปนตน  โดยเฉพาะไมทั่ว 
ไป.  ตอนหลงัประสงคความโดยปรมัตถวา  เบญจขันธหมดทุกสวน 
เปนทุกข  และประสงคเอาความรูเห็นเบญจขันธเปนทุกขอยูอยางเดียว 
ไมกลับเปนสุขในกาลบางที  ดังสามัญชนเห็น. 
                                                                ๒๖/๘/๗๐ 
        ถ.  ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแกใคร  ?  ที่ไหน ?  มีผล 
และอัศจรรยอยางไรบาง ? 
        ต.  แกพระปญจวัคคีย.  ที่ปาอิสปิตนมฤคทายวัน.  พระอัญญา- 
โกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม  หม่ืนโลกธาตุสะเท้ือนสะทานหวั่น 
ไหวถึงพรหมโลก. 
                                                                        ๒๔๗๑  
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        ถ.  พระภิกษุปญจวัคคีย  ไดบรรลพุระโสดปตติผลและพระ-  
อรหัตพรอมกันหรือ ๆ  เร็วชากวากันอยางไร ?   
        ต.  พรอมกันบาง  ไมพรอมกันบาง  คือพระโสดาปตติผล 
พระอัญญาโกณฑัญญะไดบรรลรุูปเดียวเปนประถม  พระวัปปะ  พระ 
ภัททิยะ  ไดบรรลใุนวันตอมา  สวนพระมหานามและพระอัสสชิ  ได 
บรรลุภายหลัง  แตการบรรลุพระอรหัตผลน้ันพรอมกันทุกรูป. 
                                                                         ๒๔๗๘ 
        ถ.  พระปญจวัคคียเปนผูสมควร  เมื่อไดสดับธัมมจักกัป- 
วัตตนสูตร  นาจะสําเร็จเปนพระอรหันตทั้งหมด  กลับไมมีใครสําเร็จ 
เปนแตพระอัญญาโกณฑัญญะไดสําเร็จเพียงองคเดียว  ขอน้ีเปน 
อยางไร  ? 
        ต.  อนมุานวา  นาจะมีตถาคตโพธิสัทธาไมเต็มที่  เพราะใน 
เบื้องตนไดโตแยงกันแลว  เมื่อเถียงไมข้ึนก็นิ่งปลอยใหเทศนา  ครั้น 
ไดสดับเทศนาแลว  สันธินทรียจึงบริบูรณ  ถาเฉยลโดยทํานองกําปน 
ทุบดิน  ก็ตอบวา  เพราะมีอินทรียยังไมบริบูรณ. 
                                                                        ๖/๙/๖๑ 
        ถ.  มีเกณฑอยางไรหรือ  สมเด็จพระบรมศาสดาจึงยกเอาพระ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรข้ึนเทศนากอนสูตรอ่ืน  มผีลอยางไรแกพระ 
องคบางหรือไม ? 
        ต.  มีเกณฑที่จะไดทรงประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ  ตาม 
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พุทธประเพณี  ซึ่งเทียบดวยจักรรัตนะประกาศความเปนจักรพรรดิราช    
มีผลทําใหพระองคทรงเบิกบานพระหฤทัย  เพราะพระอัญญาโกณ- 
ฑัญญะเปนพระสาวกองคแรกที่ไดบรรลโุลกุตรธรรม  เปนพยานแหง 
ความตรัสรู  และสําเร็จความต้ังพระหฤทัยของพระองค  เปนอันวา 
ทรงยังความเปนพระสัมมาสัมพุทธะใหสําเร็จบริบูรณ  ดวยเทศนาโปรด 
ผูอ่ืนใหรูตามไดดวยอยางนี้. 
                                                                ๑๔/๙/๖๗ 
        ถ.  พระปญจวัคคีย  ๕  คือใครบาง ?  และทานสําเร็จมรรคผล 
เบื้องตํ่าถึงเบื้องสูง  เพราะฟงพระธรรมเทศนาอะไร ? 
        ต.  พระปญจวัคคียทั้ง  ๕  คือ  พระอัญญาโกณฑัญญะ  ๑  พระ 
วัปปะ  ๑  พระภัททิยะ  ๑  พระมหานามะ  ๑  พระอัสสชิ  ๑.  พระ 
อัญญาโกณฑัญญะสําเร็จพระโสดาปตติผล  เพราะฟงพระธัมมจักกัปป- 
วัตตนสูตร  สวนทานทั้ง ๔  สําเร็จพระโสดาปตติผล  เพราะฟง 
ปกิรณกเทศนาในระหวาง  ในที่สุดทานท้ัง ๕  ไดสําเร็จพระอรหัตผล 
เพราะฟงพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรพรอมกัน. 
                                                                ๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  วันอาสาฬหบูชา  มีในวันกี่คํ่าเดือนไหน ?  มีความสําคัญ 
อยางไร  จึงไดถือเปนวันสําคัญในพระพุทธศาสนา ?  โปรดอธบิาย. 
        ตง  มีในวันข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๘  ฯ  สําคัญคือ  คลายกับวันที่ 
พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา  แกเบญจวัคคีย  ครั้นจบลง 
โกณฑัญญะหัวหนาเบญจวัคคียไดบรรลุโสดาปตติผล  แลวไดบวช  
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เปนพระอริยสาวกสงฆองคแรก  จึงเปนอันวา  พระรัตนตรัย  คือพระพุทธ  
พระธรรม - พระสงฆ  ไดมีครบบริบูรณในวันนั้น  จึงไดถือวันเพ็ญเดือน   
อาสาฬหะ  คือข้ึน ๑๕  คํ่า  เดือน  ๘  เปนวันบูชาพระรัตนตรัสเปนพิเศษ 
ดวยเหตุนี้จึงเรียกโดยยอวา "วันอาสาฬบูชา"  และไดถือเปนวันสําคัญ 
ในพระพุทธศาสนาสืบมาทุกป. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  ธรรมจักษุ  คือดวงตาเห็นธรรมอยางที่เกิดแกพระโกณ- 
ฑัญญะ  ทานกลาววาเปนโลกุตรธรรมอยางหน่ึง  ผูไดธรรมนี้จะ 
จัดเปนพระอริยบุคคลชั้นไหน ?  และเรียกทานวาอยางไร ? 
        ต.  ชั้นตํ่า.  เรียกทานวาพระโสดาบัน.         
                                                        ๑๕/๑๑/๖๒-๑๗/๙/๖๖ 
        ถ.  ผูที่ไดธรรมจักษุนั้น  มีความเห็นอยางไรเกิดข้ึน  ?  และใคร 
เปนผูไดกอน ? 
        ต.  มีความเห็นวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรม  สิ่งน้ัน 
ทุกอยางมีความดับเปนธรรม.  พระอัญญาโกณฑัญญะเปนผูไดกอน. 
                                                                        ๔/๗/๖๐ 
        ถ.  คําวา  "ธรรมจักษุ  (ดวงตาเห็นธรรม)"   และคําวา 
"ธัมมจกกัปปวัตตนสูตร  (สูตรที่หมุนลอแหงธรรม)."  ทั้ง ๒  นี้ม ี
ความหมายอยางไร ? 
        ต.  ธรรมจักษุ  หมายความวา  โสดาปตติมรรค  สวนธัมมจัก- 
กัปปวัตตนสูตร  หมายความวา  พระธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระ-  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 98 

พุทธเจาทรงแสดง  เปรียบดวยจักรรัตนะของพระเจาจักรพรรดิ.   
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  พระอัญญาโกณฑัญญะ  เมื่อเปนพราหมณยังไมไดบวชใน 
พระพุทธศาสนา  ทานมีชื่อจริงวาอยางไร ?  และที่มีชื่อวาอัญญา- 
โกณฑัญญะ  นั้น  เพราะอะไร ? 
        ต.  เม่ือเห็นพราหมณทานมีชื่อจริงวา  โกณฑัญญพราหมณ ฯ 
ที่มีชื่อวา  อัญญาโกณฑญัญะ  นั้น  เพราะเมื่อทานไดฟงปฐมเทศนาได 
ดวงตาเห็นธรรม  พระบรมศาสดาทรงทราบวาทานไดดวงตาเห็นธรรม 
แลว  จึงทรงเปลงพระอุทานวา  โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ๆ  เพราะ 
พระอุทานวา  อัญญาสิ ๆ  ที่เปนภาษามคธ  คําวาอัญญาโกณฑญัญะ 
จึงไดเปนชื่อของทานต้ังแตกาลน้ันมา. 
                                                                        ๑๐  ธ.ค.  ๒๕๑๑ 
        ถ.  พระสาวกผูไดตรัสรูธรรม  ไมจําเพาะแตพระอัญญาโกณ- 
ฑัญญะ  ไฉนพระบรมศาสดาจึงทรงเปลงอุทานวา  อัญญสิ ๆ  จําเพาะ 
แตพระองคเดียวเลา ?  จงออกความเห็นใหเต็มที่. 
        ต.  เพราะพระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระสาวกองคแรก  ที่ได 
ตรัสรูธรรม  เปนพยานของความสําเร็จแหงความต้ังพระหฤทัยของพระ 
องค  ก็เปนธรรมดาอยู  ผูทํากิจการอะไรที่รูสึกวายาก  เมื่อบากบ่ันกระ 
ทําไปจนเห็นฝงแหงความสําเร็จ  ก็ยอมจะเกิดความเบิกบานวา  "ได 
การ"  หรือออกอุทานวา  "สําเร็จ"  ขอน้ีฉันใด  พระองคผูทรงบําเพ็ญ 
พระบารมีมา  กวาจะสําเร็จดวยแสนยากแสนลําบาก  ก็เพ่ือวาจะไดทรง  
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แสดงธรรมสั่งสอนสัตวใหไดตรัสรูตาม  และไดทรงพระพุทธปริวิตกอยู  
แลววา  พระธรรมที่พระองคตรัสรูเปนของลึก  ยากท่ีสัตวจะตรัสรูได   
แตอาศัยพระกรุณาจึงไดต้ังพระหฤทัยถึงกับทอดพระชนมลงไปในการ 
ทรงแสดงธรรมส่ังสอนสัตว  ความต้ังพระหฤทัยของพระองคจะเปนผล 
สําเร็จได  ก็ดวยมีผูตรัสรูตามไมมากเพียงผูหน่ึง  ก็เปนอุทาหรณที่จะ 
ตรัสสอนผูอ่ืนได  เพราะผูหน่ึงรูได  ก็นาท่ีอีกผูหนึ่งจะรูไดตอ ๆ ไป 
ผูตรัสรูตามองคแรกเปนสําคัญ  ที่จะใหไดสันนิษฐานวาสําเร็จ  พระ 
อัญญาโกณฑัญญะเปนพระสาวกองคแรกที่ไดตรัสรูธรรม  เปนพยาน 
ของความสําเร็จแหงความต้ังพระหฤทัยของพระองค  จึงไดทรงเปลง 
อุทานวา  "อัญญาสิ ๆ "   แทนท่ีจะตรัสวา  "ไดการ ๆ"  หรือทรง 
เปลงอุทานวา  "สําเร็จ ๆ"  แมขอนี้ก็ฉันนั้น. 
                                                                        ๑๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  แมในยุคตนกอนพุทธกาล  คนทั้งหลายก็สนใจในทางธรรม 
มาแลวมิใชหรือ  แตไฉนจึงไมปรากฏวามีผูลวงทุกขอันแทจริงได  เมื่อ 
พระศาสดาไดตรัสรูแลว  ตรัสเทศนาชี้อุบายใหพนทุกขไวอยางไร ? 
จงอางที่มา. 
        ต.  ถูกแลว แตเพราะยังไมรูจักจุดท่ีประสงค  ตอเม่ือพระศาสดา 
ของเราไดตรัสรูแลวไดทรงชี้อุบายวา   ทุกขจะเกิดข้ึนก็เพราะตัณหา 
ตัณหาจะดับไดก็เพราะปฏิบัติตามทางมัชฌิมาปฏิปทา  ดังปรากฏในพระ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประถมเทศนา. 
                                                                        ๔/๙/๖๖  
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        ถ.  ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเมื่อไร  ?  อยากทราบวา  
ตอจากนั้นไปอีกกี่วัน  จึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร ?   
        ต.  ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเมื่อวันเพ็ญเดือน  ๘.  และตอ 
ไปอีก ๕  วัน  ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร  คือวันข้ึน  ๕  คํ่า  เดือน ๙ 
ในครั้งน้ัน  เทากับแรม  ๕  คํ่า  เดือน  ๘  ในบัดนี้. 
                                                                        ๒๑/๘/๓๗ 
        ถ.  พระศาสดาทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร แกใคร  ที่ไหน  ใจ 
ความแหงพระสูตรนั้นวาดวยเรื่องอะไร ? 
        ต.  แตพระเบญจวัคคีย ฯ  ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงเมือง 
พาราณสี ฯ  มีใจความวาดวยเรื่อง  รปู  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ 
เปนอนัตตา  ไมใชตน. 
                                                                ๒๙  ธ.ค.  ๒๕๒๐ 
        ถ.  พระปญจวัคคียไดสําเร็จพระอรหัต  เพราะไดฟงธรรมเทศนา 
วาอยางไร ? 
        ต.  พระปญจวัคคียไดสําเร็จพระอรหัต   เพราะไดฟงธรรมเทศนา 
เรียกอนัตตลักขณสูตร  ซึง่มีใจความวา  รางกายของเราน้ีเปนของไมเที่ยง 
มีความดับความทําลายเปนธรรมดา  ก็เม่ือไมเที่ยงแลวก็เปนทุกข  เมื่อ 
เปนทุกขแลว  จะมาถือวาเปนตัวเปนตน  เปนเราเปนของเรา  ก็เปน 
การไมสมควร  เพราะเหตุไดฟงธรรมเทศนานี้  พระปญจวัคคียจึงได 
สําเร็จพระอรหัต  แตทานไดฟงโทษาของกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลม- 
ถานโยค  และไดทราบมัชฌิมาปฏิปทามาครั้งหน่ึงแลว  เมื่อเทศนา  
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ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.    
                                                        ๑๖/๗/๕๖-๖๕ 
        ถ.  เหตุไฉนในพระธรรมเทศนานั้น พระองคจึงไดทรงยกตนข้ึน 
ปฏิเสธ ? 
        ต.  ในพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตร  พระองคทรงยกตนข้ึน 
ปฏิเสธน้ัน  เพราะความเขาใจของคนทั่วไปวา  มีธรรมชาติอันหน่ึง 
ซึ่งเรียกวาอัตตา  และแปลวาตน  เปนสภาพเที่ยงย่ังยืนไมรูจักตาย 
สิงอยูในรางกายของสัตว  ถึงคราวมรณะรางกายเหลาน้ันทรุดโทรมไป 
สวนอัตตาน้ันออกจากรางกายไปสิงสรีระต้ังข้ึนใหม  พระองคตรัสคัดคาน 
อัตตานี้  เพ่ือจะแสดงใหเห็นเหตุและผล  เชนอาศยัอายตนะภายใน 
มีจักษุเปนตน  อายตนะภายนอกมีรูปเปนตน  ประจวบกันเขาเกิดเปน 
วิญญาณข้ึน  แลวเกิดสัมผัส  เวทนา  สญัญา  สญัเจตนา  วิตก  วิจารตอไป 
เปนไปโดยธรรมดา  ใคร ๆ  จะปรารถนาฝนธรรมดาไมได  แตยอมวา 
เบญจขันธนี้  มีอะไรเปนมูลเหตุรูไมได  ที่เรียกวาอวิชชา  ยอมไมปรากฏ. 
                                                                        ๑๖/๗/๕๖-๖๕ 
        ถ.  พระปญจวัคคีย  ไดดวงตาเห็นธรรม  และไดอุปสมบท  ใน 
พระพุทธศาสนา  พรอมกันหรือไมพรอมกัน ?  อยางไร ? 
        ต.  พรอมกันก็มี  ไมพรอมกันก็มี  ฯ  อยางนี้คือ :- 
        พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมและไดอุปสมบทกอน 
เพียงองคเดียว,  ตอจากนั้น  พระวัปปะกับพระภัททิยะ ไดทั้ง ๒  อยาง 
พรอมกันสององค,  ตอจากนั้น  พระมหานามะกับพระอัสสชิ  ไดทั้ง ๒  
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อยางพรอมกันสององค.    
        อีกนัยหนึ่ง  พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมและได 
อุปสมบทเพียงองคเดียว  ในวันเพ็ญเดือน ๘  ซึ่งเปนวันที่พระพุทธเจา 
ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร,  อีก ๔  องคไดอุปสมบทในวัน 
นั้นเหมือนกัน  แตหลังจากพระอัญญาโกณฑัญญะ,  สวนการไดดวงตา 
เห็นธรรม  พระวัปปะไดในวันแรม  ๑  คํ่า  พระภัททิยะไดในวันแรม ๒ 
คํ่า  พระมหานามะไดในวันแรม  ๓  คํ่า  พระอัสสชิไดในแรม  ๔  คํ่า 
เดือน  ๘  นัน้เหมือนกัน. 
                                                                ศ. อ. น. 
        ถ.  ใครเปนสาวกองคแรกของพระองค ?  และทานน้ันไดสําเร็จ 
อริยผลภูมิไหนบางหรือไม ? 
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญยะ.  ไดสําเร็จภูมิอรหัต. 
                                                                ๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  อะไรเปนคุณท่ีสุดแหงพรหมจรรย ?  คุณนั้นพวกไหนได 
สําเร็จกอน  ดวยพระธรรมเทศนาอะไร ? 
        ต.  พระอรหัตผลเปนคุณท่ีสุดแหงพรหมจรรย. คุณน้ันพวกภิกษุ 
ปญจวัคคียไดสําเร็จกอน  ดวยพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตร. 
                                                                ๓/๑๑/๖๐ 
                                              ปริเฉทที ่๗ 
                              สงสาวกไปประกาศพระศาสนา 
        ถ.  จงเลาประวัติของพระยสะมาใหฟงโดยยอ  ต้ังแตตนจนถึงได  
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ฟงพระธรรมเทศนา ?    
        ต.  ยสะเปนบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี  มีเรือนอยูตามฤดูทั้ง 
๓  และมีนางบําเรอพรอมมูล  ไมมีบุรุษเจือปน  วันหน่ึงยสะนอนหลับ 
กอนพวกบริวารและต่ืนกอน  เมื่อต่ืนข้ึนเห็นอาการของนางบําเรอเหลา 
นั้นตาง ๆ  กนั ซึ่งไมเปนท่ีต้ังแหงความยินดี  กลับมีความสังเวชเกิด 
ความรําคาญใจ  ถึงออกอุทานวา  ที่นี่วุนวายหนอ  ที่นี่ขัดของหนอ  จึง 
หนีออกจากที่อยูบายหนาไปสูปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เวลาน้ันพระศาสดา 
ก็กําลังเสด็จประทับอยูที่ปาน้ัน  ในเวลาใกลรุงทรงจงกรมอยูในท่ีแจง 
ทรงไดยินเสียงยสะกําลังเดินบนมา  จึงตรัสเรียกวา  ทานมานี่เถิด  ที่นี ่
ไมวุนวาย  ที่นี่ไมขัดของ  นั่งลงเถิด  เราจักแสดงธรรมแกทาน   ยสะ 
ไดยินเสียงดังน้ันก็เขาไปใกล  ไหวแลวน่ังลง  ณ  ที่นั้น  เมื่อยสะน่ังลง 
เรียบรอยแลว  พระศาสดาจึงตรัสพระธรรมเทศนาอนุปุพพีกถาใหฟง. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระศาสดาทรงแสดงอนุปุพพีกถานั้น  ทรงแสดงอะไรบาง ? 
และมีพระพุทธประสงคอยางไรจึงทรงแสดง ? 
        ต.  ทรงแสดง  ทานกถา  สลีกถา  สัคคกถา  กามาทีนพ  และ 
เนกขัมมานิสงค.  มีพระพุทธประสงคจะฟอกจิตผูรับเทศนาใหหมดจด 
เปนชั้น ๆ  ทรงฟอกจากความเห็นแกตัวและความตระหนี่ดวยทานกถา 
ทรงฟอกจากความประพฤติลําพองดวยสีลกถา  ทรงชี้แจงใหพอใจดวย 
สัคคกถา  ทรงฟอกจากความเพลิดเพลินในกามดวยแสดงโทษแหงกาม 
อานิสงสแหงเนกขัมมะ  จนควรรับอริยสัจจเทศนา  ดุจผาอันฟอกดีแลว  
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ควรรับน้ํายอมฉะนั้น.                           
                                                        ๔/๗/๖๐-๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  สมเด็จพระศาสดาทรงเห็นประโยชนในธรรมเทศนากัณฑนี้ 
อยางไรหรือ  จึงพอพระหฤทัยเทศนาโปรดใครตอใครกัน  จนเหลือท่ี 
จะจําได ? 
        ต.  ความจริงพระธรรมเทศนากัณฑนี้  แมสมเด็จพระศาสดา 
จะเคยทรงแสดงแกใครตอใครมาเปนอันมากก็ดี  ถาสังเกตจะเห็นไดวา 
ที่ทรงแสดงน้ัน  มักทรงแสดงแตแกผูที่แรกนอมเขามาในศาสนา  และ 
ทั้งยังไมมีภูมิปฏิบัติติดตัวมาดวย  เชนพระยสะเปนตัวอยาง  แตถาเขา 
มีภูมิปฏิบัติมาบางแลว  เชนพระปญจวัคคียหรือพวกชฎิล  พระองคก็ 
หาทรงแสดงกัณฑนี้ไม  เมื่อถาความจริงเปนดังท่ีวาน้ี  การท่ีพระองค 
พอพระหฤทัยทรงแสดงน้ัน  ก็คงเปนเพราะทรงเห็นประโยชนในขอวา 
ทําใหเขาฟงงายจับใจเขา   เพราะแสดงขอปฏิบัติต้ังแตตํ่าไปหาสูงเปน 
ลําดับ ๆ ไป  และทั้งสมารถจะฟอกใจเขาใหหมดจดเปนชั้น ๆ  ไปได 
จนถึงความแกอันรับอริยสัจจเทศนา ดุจผาที่ฟอกดีแลวควรรับน้ํายอม 
ฉะน้ัน. 
                                                                ๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  พระธรรมเทศนาชื่ออนุปุพพีกถา  คืออะไรบาง ?  และพระ 
พุทธเจาทรงแสดงแกบรรพชิตหรือคฤหัสถ ?  เมื่อทรงแสดงธรรมน้ีจบ 
แลว  มักทรงแสดงธรรมอะไรตอไป๑ ? 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ. ส. ป.  
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        ต.  คือ  ๑.  ทานกถา  ๒.  สีลกถา  ๓.  สัคคกถา  ๔.  กามาทีนวกถา  
๕.  เนกขัมมานิสังสกถา.  พระองคมักทรงแสดงแกคฤหัสถเมื่อจบแลว   
จึงทรงแสดงอริยสัจ  ๔  ตอไปอีก. 
                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  อนปุุพพีกถานั้นอยางไรบาง  ? เหตุไรจึงทรงแสดงเฉพาะแก 
ผูมีอุปนิสัยจะไดตรัสรู๑ ? 
        ต.  อนปุุพพีกถามี  ๕  อยาง  คือ  ทาน  ๑  ศลี ๑  สวรรค  ๑ 
อาทีนพ  โทษของกาม ๑  เนกขัมมะ  คือการบรรพชาหนีออกจากกาม / 
การท่ีพระองคทรงแสดงอนุปุพพีกถาเฉพาะแกผูมีอุปนิสัยนั้น  ก็เพราะ 
พระองคเปนผูฉลาดในเทศนาวิธี  ผอนผันยักยายตามอุปนิสัยของสัตวที่ 
จะตรัสรูไดดวยธรรมอยางไร  ถาหมูสตัวไมมีอุปนิสัย  ไมสามารถจะ 
ตรัสรูได  พระองคก็ไมทรงแสดง  เปรียบเหมือนดอกบัวซึ่งต้ังอยูในน้ํา 
ลึก  ยอมจะเปนภักษาหารของปลาและเตาเปนธรรมดา  อนึ่ง  ผูมีปญญา 
สามารถจะตรัสรูไดโดยฉับพลัน  พระองคก็ทรงผอนผันสั่นสอนในธรรม 
เทศนาสูง  ซึ่งไมเกี่ยวดวยทานศีลเปนตน  เชนพวกภิกษุปญจวัคคีย 
ทานเหลาน้ีลวนเปนคฤหบดีอยูในราชสกุล  มีปญญารอบรูมีตําราทาย 
มหาปุริสลักษณะ  และเฉลียวฉลาดในราชกิจและไดละเคหสถานออกมา 
บรรพชา  เพ่ือแสวงหาความสุขเชนนี้  พระองคก็ทรงสั่งสอนในทาง 
ธรรมที่ตํ่าเปนชั้น ๆ  ข้ึนไป  กวาจะไดปญญาเล็งเห็นธรรม  เชนพระองค  
ทรงแสดงอนุปุพพีกถาเปนตัวอยาง  แตผูที่ไมมีอุปนิสัย  ไมสามารถจะ 
ตรัสรูไดเสียเลย  พระองคก็ไมทรงแสดง. 
                                ๗/๘/๕๕ 
                                                                        ๗/๘/๕๕ 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ  ส.ป.  
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        ถ.  เทศนากัณฑไหน  ที่พระพุทธเจาทรงแสดงบอย ๆ  กวาเทศนา  
อ่ืน ๆ ในประถมโพธิกาล ?   
        ต.  อนปุุพพีกถาและจตุราริยสัจ. 
                                                        ๖/๙/๖๑-๑๗๑๙/๖๖ 
        ถ.  ผูฟงธรรมเทศนาอยางเดียวกันซ้ําถึง  ๒  ครั้ง   คือใคร  ?  ได 
บรรลุอะไร ?  และมีขอความอยางไร ? 
        ต.  คือพระยสะ  ฟงครั้งแรกไดบรรลโุสดาปตติผล  ครัง้ท่ี ๒ ได 
บรรลุพระอรหัตผล.  และมีขอความดังน้ี  คือ ทานกถา  สลีกถา  สัคคกถา 
กามาทีนวกถา  เนกขัมมานิสังสกถา  เรียกวาอนุปุพพีกถา  ในที่สุดทรง 
แสดงอริยสัจ  ๔  คือ  ทุกข  สมุทัย  นโิรธ  มรรค. 
                                                                                ๒๔๗๑ 
        ถ.  ผูจะรับพระธรรมเทศนา  ตองพรอมดวยองคอะไรบาง  พระ 
บรมศาสดาจึงทรงแสดงอนุปุพพีกถา๑ ? 
        ต.  ตองพรอมดวยองค  ๓  คือ  เปนมนุษย  ๑  เปนคฤหัสถ  ๑ 
มีอุปนิสัยแกกลาควรบรรลุโลกุตรคุณในที่นั้น  ๑  ฉะน้ีแลว  จึงทรง 
แสดงอนุปุพพีกถา.                          
                                                        ๒๑/๘/๖๙-๒๕๑๕ 
        ถ.  สังฆรัตนะอุบัติข้ึนในโลกเมือ่ไร ? 
        ต. สังฆรัตนะเกิดข้ึนในโลก  เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดายังพระ 
 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ.  ส. ป.  
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ธรรมจักรใหเปนไป.    
                                                        ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  ใครเปนคนแรกผูรับนับถือพระรัตนตรัย  แตไมบวช  เรียก 
วาอะไร ? 
        ต.  ฝายชาย  บิดาพระยสะผูเปนเศรษฐีในเมืองพาราสี  เปน 
คนแรก  เรียกวาอุบาสก  ฝายหญิง  ภรรยาเกาของพระยสะกับมารดา 
พระยสะท่ีเปนภรรยาทานเศรษฐี  เปนคนแรก  เรียกวาอุบาสิกา. 
                                                                        ๑๑/๗/๕๖ 
        ถ.  พระรัตนตรัยที่ทานอุปมาดวยปน  ๓  กระบอกพิงกันอยูไมลม 
นั้น  อธิบายอยางไร ? 
        ต.  โดยอธิบายวา  พระรัตนตรัยตองอาศัยกันเนื่องกัน  พราก 
จากกันไมได  คือพระพุทธเจาไดตรัสรูพระธรรม  พระสงฆเปนสาวก 
ของพระพุทธเจาปฏิบัติตามพระธรรมท่ีพระองคตรัสสอน  อีกนัยหน่ึง 
ถาจะมีแตพระธรรมอยางเดียว  อีก  ๒  รัตนะไมมี   พระธรรมก็ไมมี 
ปรากฏแกโลก  เพราะไมมีผูรูและปฏบิัติตาม  ถาจะมีแต ๒  รัตนะ 
ขางตน  พระสงฆไมมี  ความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะไมปรากฏ 
เต็มที่  เพราะขาดพระพุทธกิจ  และประโยชนก็มีนอยนิด  เฉพาะมีแก 
พระพุทธเจาเทาน้ัน  ไมแผไพศาลท่ัวไปแกสัตวโลกเปนอันมาก  เพราะ 
เหตุนั้น  พระรัตนตรัยจึงพรากจากกันไมได  ยอมเนื่องกันเหมือนปน  ๓ 
กระบอกพิงกันอยูเนื่องกันอยู  ถาอาออกเสีย  ๑  อีก ๒  กระบอกก็ลม 
หรือมีแตกระบอกเดียวก็ต้ังอยูไมได  ตอพรอมกันทั้ง ๓  กระบอกจึงพิง  
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กันอยูไดฉะนั้น.    
                                                ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  พระยสะไดรับอุปสมบทดวยวิธีอยางไร ?  ใครเปนอุปชฌายะ 
อาจารย ? 
        ต.  ไดรบัอุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  พระพุทธเจาทรง 
ใหอุปสมบทเอง  ดวยพระวาจาวา  ทานจงเปนภิกษุมาเถิด  ธรรมเรา 
กลาวดีแลว  ทานจงประพฤติพรหมจรรยเถิด.  การท่ีพระยสะอุปสมบท 
นี้  เมื่อถือเอาโดยความ  กคื็อพระพุทธองคทรงเปนอุปชฌายะเอง  แต 
อาจารยไมมี. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  การอุปสมบทของพระโกณฑัญญะกับพระยสะ  ตางกันหรือ 
เหมือนกันอยางไร ?  ทําไมจึงเปนเชนนั้น ? 
        ต.  เหมอืนกันโดยชือ่วา  เอหิภิกขุอุปสัมปทา  ตางกันโดยพระ 
วาจาที่ตรัส  ตรัสแกโกณฑัญญะวา  ทานจงเปนภิกษุมาเถิด  ธรรมเรา 
กลาวดีแลว  ทานจงประพฤติพรหมจรรยเถิด  เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบ. 
สวนตรัสแกพระยสะน้ัน  คําที่วา เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบไมมี.  ทั้งน้ี 
เพราะพระยสะไดถึงท่ีสุดทุกขแลวจึงทูลขออุปสมบท  สวนโกณฑัญญะ 
ยังไมถึงท่ีสุดทุกข  เปนเพียงโสดาบันเทาน้ัน  เพราะฉะนั้น  การประทาน 
อุปสมบทจึงตางกัน. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระบรมศาสดาหลังจากตรัสรูแลว  เสด็จรับบิณฑบาตทาน  
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เสวยพระกระยาหารท่ีบานใครเปนครั้งแรก ?  ใครรวมกันจัดถวาย ?    
ผูนั้นเปนคนสําคัญอยางไร ? 
        ต.  ที่บานเศรษฐีบิดาพระยสะ ฯ  บิดาและมารดาพระยสะ  พรอม 
ทั้งภรรยาเกาของพระยสะ  รวมกันจัดถวาย  ฯ  คนท้ัง ๓  นั้นเปนอุบาสก 
อุบาสิกา  ถึงพระรัตนตรัยกอนกวาบุคคลอ่ืนในโลก. 
                                                                        ๑๙  ธ.ค.  ๒๕๐๒ 
        ถ.  สหายของพระยสะ  ๔  คน  ทีม่ีชื่อคือใครบาง ?  ไดสําเร็จ 
พระอรหัตดวยธรรมเทศนาชื่อวาอะไร ? 
        ต.  คือวิมละ  ๑  สุพาหุ ๑  ปุณณชิ  ๑  ควัมปติ  ๑  ไดสําเร็จ 
พระอรหัตดวยฟงพระธรรมเทศนาอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ขอความในพุทธประวัติตอนท่ีวา  ครั้งน้ันมีพระอรหันตข้ึน 
ในโลก  ๑๑  องค  อยากทราบวา  ทานทั้ง  ๑๑  องคนั้น  คือใคร ? 
        ต.  คือพระสัมมาสัมพุทธเจา  ๑  พระเบญจวัคคีย  ๕  คือ  โกณ- 
ฑัญญะ  ๑  วัปปะ ๑  ภัททิยะ  ๑  มหานามะ  ๑  อัสสชิ  ๑  และยสะ ๑ 
วิมละ  ๑  สพุาหุ  ๑  ปุณณชิ ๑  ควัมปติ  ๑  รวมเปน  ๑๑ ฯ 
                                                                                ๑๔  ธ.ค.  ๒๕๑๔ 
        ถ.  ติสรณคมนูปสัมปทาน้ัน   ทรงพระพุทธานุญาตเม่ือครั้งไร ? 
ทรงอนุญาตแกใคร ?  ทรงปรารภเหตุอะไร ? 
        ต.  ทรงอนุญาตเม่ือครั้งสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนาใน 
ตอนแรก  ไดทรงอนุญาตแกพระสาวกท่ีไดไปเที่ยวประกาศพระศาสนา  
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นั้นเอง.  ทรงปรารภถึงความลําบากของพระสาวก  ผูเปนอาจารยของ      
กุลบุตรผูจะบรรพชาอุปสมบท  เพราะเม่ือยังไมทรงอนุญาตการบรรพชา 
อุปสมบทนั้น  พระสาวกเท่ียวประกาศเผยแผศาสนาไป  เมื่อมีผูเลื่อมใส 
ใครจะบวช  ก็ตองพากันมาเฝาพระผูมีพระภาค  ขอใหทรงบรรพชา 
อุปสมบทให  ยอมพากันไดรับความลําบากท้ังอาจารยและศิษย  เนื่อง 
ดวยทางกันดารเปนตน พรองคทรงปรารภเหตุนี้แลว  จึงทรง 
อนุญาตติสรณคมนูปสัมปทา. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ธรรมดาวาผูเปนประมุข  เมื่อจะสงผูแทนไปทํากิจสําคัญ 
ในที่ตาง ๆ  มักจะเรียกมาประชุมเพ่ือใหโอวาทและตักเตือนหรือแนะนํา 
กอนแลวจึงสงไป  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  นับวาเปนประมุขของ 
พระสงฆ  ทรงเคยทําเชนนั้นบางหรือไม ?  ถาเคยทํา ๆ  เมื่อไร  ?  และ 
ประทานพระโอวาทวาอยางไร ? 
        ต.  ไดทรงเคยกระทํามาแลวเหมือนกัน ฯ  เมื่อครั้งจะสงพระ 
อรหันตสาวก  ๖๐  องคไปประกาศพระศาสนาคราวแรก ฯ  ไดประทาน 
พระโอวาทวา  เราไดพนจากบวงทั้งปวง  ทั้งที่เปนของทิพยและของ 
มนุษย  แมพวกเธอก็เหมือนกัน  พวกเธอจงเที่ยวไปในชนบทตาง ๆ 
เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนเปนอันมาก  แตอยาไปทางเดียวกัน ๒ 
รูป  จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน  ในทามกลางและในท่ีสุด  จงประ- 
กาศพรหมจรรยอันบริสทุธิ์สิ้นเชิง  พรอมท้ังอรรถและพยัญชนะ  สัตว 
ทั้งหลายท่ีมีกิเลสธุลีในปญญาจักษุนอยมีอยู  เพราะโทษท่ีไมไดฟงธรรม  
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ยอมเสื่อมจากคุณท่ีพึงไดพึงถึง  ผูรูทั่วถึงธรรมจักมอียู  แมเราก็จะไป  
ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพ่ือจะแสดงธรรมเหมือนกัน  ดังนี้.   
                                                                        ๓  ธ. ค.  ๒๕๑๗ 
        ถ.  เม่ือสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จพุทธดําเนินไปโดยทางท่ีจะไป 
ยังตําบลอุรุเวลา  ไดเสด็จแวะไปพักอยูที่กัปปาสิกวัน  (ปาไรฝาย) 
ไดทรงทําอะไรใหเปนประโยชนแกชนอ่ืนบาง ? 
        ต.  ไดตรัสเทศนาอนุปุพพีกถาและอริยสัจ  ๔  โปรดภัททวัคคีย- 
กุมาร  ๓๐  คน  ใหเกิดดวงตาเห็นธรรมแลว  และประทานเอหิภิกขุ 
อุปสมบทแลว  ไดสงไปใหชวยประกาศพระศาสนา. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระบรมศาสดาทรงเผยแผพระศาสนาดวยวิธีอยางไร  จึง 
ขยายไดกวางขวางและรวดเร็ว ?  พวกเราผูพุทธศาสนิกชนควรชวยกัน 
ทําอยางไร  พระพุทธศาสนาจึงจะดํารงมั่นและเจริญยิ่งข้ึนตลอดกาล 
นาน ? 
        ต.  ทรงเผยแผพระศาสนาดวยการเสด็จไปดวยพระองคเองกอน 
ครั้นมีสาวกข้ึนพอใหชวยประกาศพระศาสนาไดแลว  ก็ทรงสงสาวก 
เหลาน้ันไปตามนิคมชนบทนอยใหญ  เพ่ือประกาศพระศาสนา  ทั้งพระ 
องคก็มิไดทรงหยุด  การเผยแผพระศาสนาของพระองคนั้น  มักเปนไปใน 
ชนที่มีปญญามาก  มีกิเลสเบาบาง  เปนหัวหนาคณะซ่ึงเรียกวาชนชั้นสูง  
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กอน  แลวจึงเลื่อนลงไปในชนชั้นตํ่า  แปลกจากการเผยแผศาสนาของ  
ศาสดาอ่ืน ๆ  ซึ่งมักแผไปในชนชั้นตํ่ากอน  แลวจึงเลือนไปในชนชั้นสูง   
อน่ึง  การแสดงธรรม  ก็ทรงแสดงใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริง  ประกอบดวยเหตุ 
ผลไมมีผูคัดคานได  และใหผูฟงไดรับผลจริง  ตามภูมิชั้นของตน ๆ 
มิไดไรผลเลย  เพราะอยางนี้พระศาสนาของพระองคจึงขยายไดกวางขวาง 
และรวดเร็ว. 
        พวกเราผูเปนพุทธศาสนิก  ควรต้ังใจศึกษาพระธรรมคําส่ังสอน 
ของพระองคใหรูใหเขาใจแลว  ปฏิบัติตามใหถูกตองและชวยกันเผยแผ 
พระศาสนา  ชักจูงผูไมมีศรัทธาใหมีศรัทธา  ผูมีศรัทธาแลวใหมียิ่ง ๆ 
ข้ึน  ชวยกันเกียดกันอลัชชีบุคคล  อยาใหมีในพระศาสนา  ชวยกันสัง- 
คายนา  รอยกรองศาสนธรรมใหเปนระเบียบแบบแผนแลว  ต้ังใจชวย 
กันรักษาอยาใหอันตรธานเสื่อมสูญ  เมื่อชวยกันอยางนี้  พระศาสนาก็ 
ต้ังม่ันและเจริญยิ่งข้ึนตลอดกาลนาน 
                                                                        ๑/๑๐/๗๙ 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงประกาศพระศาสนา  ใหแพรหลายโดยรวด 
เร็วดวยอุบายอยางไร ? 
        ต.  ดวยอุบายดังน้ี  คือ :- 
        ๑.  เสด็จไปส่ังสอนเองบาง  สงสาวกไปชวยบาง 
        ๒.  ทรงมุงแสดงธรรมแกผูที่เปนประมุขแหงมหาชน  เชนทรง 
สั่งสอนชฎิล  ๓  พ่ีนอง  และพระเจาพิมพิสารเปนตน. 
        เมื่อหัวหนานับถือแลว  บริษัทบริวารของชนเหลาน้ันก็เลื่อมใส  
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ตามหัวหนาของตนโดยมาก.    
                                                                ๒๔๗๑ 
        ถ.  พระศาสดาสอนพระศาสดาใหแพรหลายได  ดวยอาการ 
อยางไร ? 
        ต.  ดวยอาการท่ีทรงส่ังสอนธรรม  ขอปฏิบัติแหงคฤหัสถ 
บรรพชิต  และแตงต้ังวินัยอันเปนพุทธบัญญัติแกเหลาสหธรรมิกทั้ง ๕ 
ยังสัทธรรม  ๓  ประการ  คือปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  ใหเปนไปใน 
สาวกมณฑล  เพ่ืออนุตรผลคือวิมุติอันเปนผลท่ีสุดแหงพรหมจรรย 
ประดิษฐานบริษัท ๔  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ใหได 
ปรีชาญาณหย่ังเห็นธรรม  ดํารงตนในเอตทัคคสถาน  คือคุณสมบัติอยาง 
ยอดย่ิงในทางหน่ึง. 
                                                                ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงแผศาสนาดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  ในชัน้ตน  พระองคทรงเท่ียวแสดงธรรมสั่งสอนใหบุคคลได 
ความเชื่อความเลื่อมใส  จนบางคนมีศรัทธาอุตสาหะในการอุปสมบท 
ไดทูลขออุปสมบท  พระองคก็ประทานใหแลว  ตอไปทั้งพระองคเอง 
และทรงสงพระสาวกไปเที่ยวประกาศพระศาสนา  เมื่อถึงเวลาอันสมควร 
ก็ทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนตามควรแกเหตุ. 
                                                ๑๘/๑๑/๕๗-๑๕/๑๑/๖๙ 
        ถ.  คนนอกศาสนาเขาพูดวาพระพุทธศาสนาเผยแผไปไดเร็ว 
เปนเพราะแผไปในชนชัน้สูงกอนแลวไดอาศัยกําลังของชนเหลาน้ันชวย  
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อุดหนุน  จึงแผไดเร็ว  ไมวิเศษและอัศจรรยอะไรเหมือนศาสนาของเขา    
ซึ่งแผไปในชนชั้นตํ่ากอน  ขอน้ีเปนความจริงเพียงไร ?  ขอความเห็น. 
        ต.  การแผไปเร็วหรือชาในคนชั้นสูงหรือตํ่ากอน  ไมสูเปนการ 
สลักสําคัญอะไร  ขอสําคัญอยูที่ศาสนานั้นเปนของดีจริงหรือไมเทาน้ัน 
ถาดีจริงแลว  จะแผไปในคนชั้นสูงหรือตํ่ากอนก็ได  แตวาสําหรับผูมี 
ความหลักแหลมสักเล็กนอย  ก็ตองเลือกแผไปในคนชั้นสูงกอน  เพราะ 
คนชั้นสูงยอมตองเปนคนสูงดวยปญญาความคิด  เมื่อทนปญญาความ 
คิดของคนชั้นนั้นได  แปลวาคนชั้นนั้นรับรองแลว  จะคํานึงอะไรถึง 
คนชั้นตํ่า  ซึ่งเปนคนฟงงายเชื่องายดวยไมรูจักใชวิจารณญาณ  หรือไมมี 
วิจารณญาณจะใช   ซึ่งเมื่อเห็นชนชั้นสูงรับรองแลวก็พลอยสาธุเอางาย ๆ 
การแผไปในชนชั้นสูงกอนมีแตมดีกวาหลายประการเชน :- 
        ๑.  จะทําใหหมดระแวงในเรื่องเปนของเก. 
        ๒.  จะพนขอครหาวา  ดีแตหลอกคนความคิดบอด. 
        ๓.  จะทําใหพนขอดูหม่ินวา  เปนของตํ่าทรามไมคูควรแกผูดี 
เปนตน  แตถาไดรับความรับรองของคนชั้น ๑  ในขอวา  รูจักยื่นของ 
ใหแกผูที่รูราคาของ  ไมหลงไปย่ืนแกวใหแกวานร  ตีราคาดังน้ี. 
        ตามท่ีไดพรรณนามาน้ี  ความจริงจะมีอยางไร   กโ็ปรดสนันิษ- 
ฐานเอาเถิด. 
                                                                ๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  เม่ือพระศาสดาจะทรงสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนาใน 
ที่ตาง ๆ  พระองคทรงเห็นตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเปนสําคัญอยางไร  
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จึงเสด็จไปดวยพระองคเอง ?  ถาหากจะทรงสงพระสาวกองคใดองค  
หน่ึงไป  จะมีผลผิดกันอยางไร ?   
        ต.  ที่นัน้เปนสําคัญ เพราะเปนที่อยูแหงชฏิลคณาจารยใหญ  ๓ 
พ่ีนองซึ่งมีบริวารถึง  ๑,๐๐๐  ไมใชนอย  ถาจะทรงสงพระสาวกไป  นา 
จะไมสําเร็จประโยชน  แตพระองคเสด็จเองยังลําบากในการทรมาน 
แตเมื่อทรงทําสําเร็จเปนอันไดผลุคุม  สะดวกในการประกาศพระ 
ศาสนาตอไป  ทั้งเปนกําลังอันใหญดวย  สะดวกในการประกาศพระ 
ศาสนาตอไป  ทั้งเปนกําลังอันใหญดวย  ดวยเหตุวา  ชฏลิทั้ง ๓  นั้น 
เปนคณาจารยใหญเปนที่นับถือของชาวแควนมคธ  พึงเห็นเมื่อคราว 
เสด็จประทับ  ณ  ลฏัฐิวัน  พระเจาพิมพิสารเสด็จไปเฝา  ราชบริพารยัง 
ไมออนนอมโดยเรียบรอย  ตอเม่ือพระอุรุเวลกัสสปะประกาศตนวา 
เปนพระสาวกของพระองคแลว   ราชบริพารก็นอมจิตเชื่อถือโดยงาย 
ต้ังโสตคอยสดับพระธรรมเทศนา. 
                                                                ๓/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ชฎลิทั้ง ๓  ซึ่งเปนคณาจารยใหญนั้นคือใครบาง ?   บานชอง 
ต้ังอยูที่ไหน ? 
        ต.  คืออุรุเวลกัสสปะ  ๑  นทีกัสสปะ  ๑  คยากสัสปะ  ๑.  ต้ัง 
อาศรมอยูที่ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา  ตําบลอุรุเวลา. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระอุรุเวกัสสปะทรงคุณท่ีนานับถือทางไหน ? 
        ต.  ทานทรงคุณท่ีนานับถือ  กลาวคือต้ังตัวเปนผูหลักผูใหญ 
เขาใจสงเคราะหบริษัทบริวารดวยสังคหวัตถุธรรม  ดวยนํ้าใจอันงาม  
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จึงควบคุมบริษัทบริวารไวไดมากถึงเพียงนั้น  สมเด็จพระบรมศาสดา  
ก็ไดทรงยกยองทานวาเปนเยี่ยมในทางนี้. 
                                                                          ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  ที่เสด็จไปแสดงอาทิตตปริยาสูตรแกพวกชฎิลนั้น  โดยมี 
พระพุทธประสงคอยางไร ?  และไดรับผลดีอยางไรบาง ท 
        ต.  โดยมีพระพุทธประสงคจักใหพวกชฎิลเหลาน้ันเปลื้องความ 
เห็นผิดในลัทธิบูชาไฟนั้นเสีย  ทั้งจะไดพาเขาเฝาเปนองคพยานในการ 
เสด็จเขาไปประกาศศาสนธรรมในกรุงราชคฤห  และก็ไดรับผลดี 
สมหมาย  คือใหชฎิล  ๓  พ่ีนองพรอมท้ังบริวารเลิกลัทธินั้นได  จน 
สําเร็จพระอรหัตผล  ยอมตนเปนสาวก  ตามเสด็จเขาไปเปนองค 
พยานในการประกาศศาสนธรรมในกรุงราชคฤห  ซึ่งทําใหชาวเมืองนั้น 
กลับใจงายข้ึน. 
                                                                        ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  ถาพระองคจะไมเสด็จไปทรงทรมานปุราณชฎิล  ใหขอ 
อุปสมบทเปนภิกษุพุทธสาวกกอน  และเสด็จไปกรุงราชคฤหแตพระองค 
เดียวทีแรก  การเสด็จน้ีจะไดผลตางกันหรือไม ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ไดผลตางกัน  คนในกรุงราชคฤหนั้นนับถือทานปุราณชฎิล 
เปนอันมาก  ถาพระศาสดาเสด็จไปแตพระองคเดียว  คงจะลงไมสนิท 
โดยเร็ว  พึงเห็นเมื่อเสด็จไปถึงแลวประทับอยู  ณ  ลฏัฐิวัน  ราช- 
บริพารของพระเจาพิมพิสารท่ีมาเฝามีอาการตาง ๆ  กัน  ไมออนนอม 
เรียบรอย   พระองคตรัสใหพระอุรุเวลกัสสปะ  ซึ่งเปนที่นับถือของ  
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ชนเหลาน้ัน  ประกาศความไมมีแกนสารแหงลัทธิเกาใหทราบ  ใหเขา  
สิ้นความเคลือบแคลงแลวต้ังใจคอยฟงพระธรรมเทศนาดังน้ี  พอจะ   
เห็นไดวา  การปลูกความนิยมของคนท้ังหลายตองทําใหผูใหญอันเปน 
ที่นับถือของเขานิยมกอน  จึงจะสําเร็จไดดี. 
                                                                        ๑๐/๑๑/๕๘ 
        ถ.  การที่พระองคมุงอาศัยชฎิลทั้ง ๓  ชวยเปนกําลังประดิษฐาน 
พระศาสนาในแควนมคธน้ัน  มิสอวาพระองคหมดพระปญญาส้ินความ 
สามารถไปหรือ ๆ  วากระไร ? 
        ต.  เม่ือเพงโดยเผิน ๆ  นาชวนใหเห็นวาหมดพระปญญาส้ิน 
ความสามารถจริง  แตเมื่อจะเพงพินิจพิจารณาใหซึ้งลงไปกลับสอให 
เห็นวา  พระองคทรงพระปรีชาสามารถดําเนินอุบายวิธีอยางแยบยล 
เสียอีก  ผูรูจักกาลเทศะทํากรเหมาะแกเหตุไดรับความสะดอกเปนผล 
รูจักใชคนที่สามารถใหเปนกําลัง  แมทําการเพียงเล็กนอยอาจยังการ 
ใหญใหสําเร็จได  ควรเปนทิฏฐานุคติของอนุชนไดอยางดี  เทานี้ 
ก็สอใหเห็นวา  พระองคทรงพระปรีชาสามารถเพียงไร. 
                                                                ๒๔๖๗ 
        ถ.  พวกชฎิลเหลาน้ันไดสําเร็จพระอรหัตดวยพระธรรมเทศนา 
ชื่อกระไร ?  ใจความวากระไร ? 
        ต.  ชื่ออาทิตตปริยายสูตร.  ใจความวา  อายตนะภายในภาย 
นอก  วิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา  รวมเรยีกวาส่ิงท้ังปวง  สิ่งทั้งปวง 
เหลาน้ีลวนเปนของรอน  รอนเพราะไฟคือราคะ  ความกําหนัด  โทสะ  
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ความโกรธเคืองประทุษราย  โมหะ  ความหลง   ความเกิด  แก  ตาย  
ความโศก ความร่ําไรรําพัน  เจ็บไข  เสียใจ  คับใจ  เมื่อเห็น   
อยูอยางนี้  ยอมมีความเบื่อหนาย  ไมยึดถือในสิ่งท้ังปวงน้ันเสียได 
เมื่อเบื่อหนาย  จิตก็ปราศจากความกําหนัดรับใคร  แตนั้นจิตยอม 
พนจากความยึดมั่นถือม่ัน  นี้เปนใจความยอในอาทิตตปริยายสูตร. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ธรรมลวนเปนของดีทั้งน้ันมิใชหรือ  การแสดงไมสูจําเปน 
ที่จะตองเลือกนัก  เมื่อผูฟงปฏิบัติได  ยอมไดรับผลท้ังน้ัน  แตเพราะ 
เหตุไร  พระสัมมาสัมพุทธเจาเม่ือจะทรงแสดงจึงยังตองเลือกอีกเลา ? 
        ต.  จะวาธรรมแลวเปนของดีทั้งนั้นก็ได.  แตเมื่อพิจารณาดู 
ใหละเอียดแลว  ธรรมท้ังสิ้นจะเหมาะแกคนทุก ๆ  คนไมได  เปรียบ 
เหมือนอาหาร  ใคร ๆ  กท็ราบแลววาเปนเครื่องเลี้ยงชีพได  ถึงอยาง 
นั้น  อาหารบางอยางก็ยังตองเหมาะแกคนบางคนไมทั่วไป  แมใน 
คน ๆ  เดียวกัน  บางคราวตองยักยายอาหารอีกก็มี  เชนบางคราวตอง 
ใชอาหารออน  บางคราวก็ตองใชอาหารแข็ง  ธรรมก็เหมือนกัน  ถา 
เปนสิ่งท่ีไมเหมาะกับอัธยาศัย  แมจะปฏิบัติก็ตองเปนไปอยางฝน ๆ 
เมื่อเปนเชนน้ี  ผลก็เกิดไดยาก  ถาเหมาะกันอัธยาศัยแลว  รูสึกปฏิบัติ 
โดยเต็มอกเต็มใจ  ผลก็เกิดไดเร็ว.  เพราะเหตุนี้  พระสัมมาสัมพุทธเจา 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม  จึงตองกําหนดเลือกแสดงใหถูกกับอัธยาศัย 
ของเขาจริง ๆ  เพ่ือใหรูปฏิบัติไดรับผลเร็วยิ่งข้ึน. 
                                                                                ส. ป.  
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        ถ.  เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคจึงตองทรงแสดงอาทิตต-  
ปริยายสูตรแกพวกชฎิล ?  จงตองใหชอบแกเหตุ.   
        ต.  เพราะจะใหเหมาะกับอัธยาศัยของพวกชฎิล   พวกชฎลิม ี
ความพอใจในการบูชาไฟเปนอยางยิ่ง  และไฟก็เปนของรอน  จึงได 
ทรงยกของรอนคือกิเลสอันเปรียบดวยไฟข้ึนแสดง   เมื่อทรงเทียบ 
เคียงความรอนใหเห็นเชนนี้  พวกชฎลิก็มีความเชื่อไดงาย  ในไมชา 
ก็ไดสําเร็จพระอรหัต. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  การไดเอหิภิกขุอุปสัมปทา  เฉพาะมีแตแกผูที่ต้ังอยูในอริยภูมิ 
แลวแตนั้นหรือ ๆ  แกบุคคลอ่ืนก็มีไดบาง ?  ถาไมมีก็แลวไป  แตถามี 
จงอางมาสักรูปหน่ึง. 
        ต.  ม.ี  เชนพระอุรุเวลากัสสปชฎิลเปนตน. 
                                                                ๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  เม่ือสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  เสด็จไปสูกรุงราชคฤหใน 
คราวไดตรัสรูใหม  พระเจาพิมพิสารพรอมดวยบริวาร  ๑๒  นหุต  มา 
เฝา  แตบริษัทนั้นมีอาการตาง ๆ  แลวกลับนอมใจเชื่อถือ  คอยฟงพระ 
ธรรมเทศนา  ดังนี้  ดวยความเห็นอยางไร ? 
        ต.  เพราะไดรูลัทธิเดิมของปุราณชฎิล  คือการบูชายัญเปนลัทธ ิ
ไมมีแกนสาร  ตามถอยคําท่ีทานอุรุเวลกัสสปะกราบทูลสมเด็จพระบรม 
ศาสดาวา  ยัญทั้งหลายกลาวสรรเสรญิรูป  เสียง  กลิ่น  รส  และสตรี 
เปนอารมณที่สัตวปรารถนา  ใครบูชายัญแลวจักไดตามความตองการ  
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แตกามวัตถุนั้นเปนเครื่องเศราหมอง  ตกอยูในกิเลสลวนเปนมลทิน    
ทานไดรูแลวจึงเลิกบูชายัญเสีย  และไมยินดีในเทวโลกและมนุษยโลก 
มีแตเห็นทางอันสงบไมมีกิเลสเปนเหตุกอใหทุกขเกิด  เปนธรรมไมแปร 
ปรวน  เปนคุณอันบุคคลเห็นดวยใจ  ดังนี้แลวแสดงอาการเคารพดวย 
ลุกข้ึนกราบลงที่พระบาทสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาดังน้ี  บริษัททั้งปวง 
จึงไดสิ้นสงสัย  มีอาการสงบ  ต้ังใจฟงพระธรรมเทศนาโดยเคารพ. 
                                                                        ๓/๙/๖๔ 
        ถ.  ความคิดความเห็นของมนุษยยอมมีตาง ๆ กันมิใชหรือ  แต 
ไฉนพระบรมศาสดาทรงส่ังสอนชฎิล  ๑,๐๐๓  องค  ใหสําเร็จคราวเดียว 
กันได  ขอน้ีจะใหฟงวากระไร ? 
        ต.  ความคิดความเห็นของมนุษยยอมแตกตางกันซึ่งในเม่ือไมมี 
หลัก  ถาไดหลักความจิรงแลว  ความคิดเห็นก็ยอมรวมลงกันกับ 
ความจริง  เพราะความจริงมีอันเดียว คือขอท่ีจริงนั้นแมจะคิดเห็นไป 
อยางไร ๆ  กต็าม  ยอมหนีความจริงไปไมได  เพราะเหตุฉะน้ัน  พระ 
บรมศาสดาจึงทรงสามารถสอนชฏลิ  ๑,๐๐๓  องค  ดวยหลกัคืออาทิตต- 
ปริยายสูตรใหสําเร็จในคราวเดียวกันได. 
                                                                        ๑๗/๙/๖๖ 
        ถ.  ความเปนผูมีบริวารมากเปนผลเนื่องมาจากอะไร ?  และเปน 
คุณสมบัติดีอยางไร ?  พระเถระองคไหนไดรับยกยองในพระคุณขอน้ี ? 
        ต.  ความเปนผูมีบริวารมาก  เปนผลเน่ืองมาจากความประพฤติ 
ตนเปนคนโอบออมอารี  มีอัธยาศัยกวางขวาง  รูจักเอาใจบริษัท  
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รูจักสงเคราะหบริษัทดวยอามิสบาง  ดวยธรรมบาง  ตามสมควร    
อยางไร  ผูประกอบดวยคุณสมบัติอยางนี้  ยอมเปนผูอันบริษัทรัก 
ใครนับถือ   สามารถควบคุมบริษัทไวได  ทั้งเปนกําลังใหญไดชวย 
เหลือในเม่ือมีกิจเกิดข้ึน  ทั้งหางจากภยันตรายอันจะมีมาพองพาน 
เพราะบริวารน้ันเปนประหน่ึงกําแพงคอยปองกัน   ทั้งเปนสงาราศี 
เชิดชูวงศสกุล  เปนทางชักจูงคนใหสมาคมคบหามากข้ึนตามลําดับ 
พระอุรุเวลากัสสปะไดรับยกยองในพระคุณขอน้ี. 
                                                                        ๑๔/๙/๖๘ 
                                         ปริเฉทที่ ๘ 
                           ประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
        ถ.  พระอุรุเวลกัสสปะ  ไดชวยเปนกําลังประดิษฐานพระพุทธ- 
ศาสนาอยางไรบาง ?  เพราะทานมีคุณสมบัติอยางไร ? 
        ถ.  ทานไดชวยเปนกําลังอยางนี้ คือ  ไดชวยใหราชบริพารของ 
พระเจาพิมพิสารมีจิตออนนอม  คอยฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา 
ไดโดยงาย  ดวยอาการทูลประกาศความไมมีแกนสารแหงลัทธิเกา 
ของตน  และทูลประกาศวา  พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดาของตน 
ตนเปนพระสาวกผูฟงคําสอน ฯ  เพราะทานมีคุณสมบัติคือความเปนผู 
เปนที่นับถือของชนเหลานั้น. 
                                                                ๓๐  ธ.ค.  ๒๕๐๙ 
        ถ.  ตอนท่ีทรงดําริจะเสด็จไปประดิษฐานพระศาสนาในแวน 
แควนมคธ  เสด็จแวะโปรดชฎิล  ๓  คนพ่ีนองกอนแลว  โปรดใหทาน  
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เหลาน้ันตามเสด็จไปในงานน้ันดวย  ตรงนี้แปลชดั ๆ  ก็คือจะตองอาศัย    
กําลังของทานเหลาน้ัน ใหชวยบันดาลความสําเร็จแหงการน้ันนั่นเอง 
ถาการน้ีแหลไมผิด  ก็ตองแปลวาพระองคสิ้นพระปรีชาสามารถที่จะ 
ทรงเองโดยลําพังแลวมิใชหรือ ๆ  อยางไร ?  นิมนตเฉลย. 
        ต.  ถาเชนนั้น  การประดิษฐานพระศาสนาในแควนมคธน้ัน 
ไมใชเปนของงาย  เปนการใหญโตและหนักมาก เพราะแวนแควน 
เชนนั้นอุดมดวยคนคนท่ีแหลม  ๆ  พวกคณาจารยเจาลัทธิทิฏฐิกลาแข็ง 
ก็มีมาก  ทั้งพระศาสดาเปนของใหม  เปนปรปกษกันกับลัทธินัน้ ๆ 
เสียดวย  ยอมเปนการยากท่ีจะประดิษฐานใหสําเร็จได  อันกิจการ 
ทั้งหลายท่ียาก ๆ ถึงถาทําใหสําเร็จไดดวยความยากแลว   ขอน้ันก็ไม 
เปนการประหลาดอะไรไมใชหรือ  เพราะเปนเหมือนของหนักท่ีหลาย 
คนยกข้ึน  ไมสอความเฉียบแหลมของการกระทํา  คนเฉียบแหลมยอม 
มีกุสโลบายท่ีเฉียบแหลมเปนสมบัติ  จะทําอะไรก็ไมปลอยตนใหบุกไป 
ในความยาก  เพราะเปนการลูคมของคนแหลม  ตองหาอุบายคิด 
แกจนใหหายยากได  เพระฉะนั้น  คนที่พนจากทุกขยากลําบากได 
จึงปรากฏเปนคนเฉียบแหลมแทบทั้งนั้น  สมเด็จพระศาสดาเปนศาสดา 
ที่เฉียบแหลมจนไมมีตัวจับ  ทั้งเทวดาและมนุษย  จนถึงโลกก ็
ยอมถวายพระคุณนามวา  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  ทราบกันแลว ฉะน้ัน 
ไฉนจะทรงทําการเพียงเทาน้ันใหสําเร็จโดยลําพังไมไดเลา  การท่ีโปรด 
ใหทานชฎิลเหลาน้ันตามเสด็จไปในงานน้ันดวย  ก็เพียงเปนพระกุสโล- 
บายท่ีจะแกความยากใหเปนงายเทาน้ัน  ไมใชเปนเพราะส้ินพระปรีชา  
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สามารถหรือมีพระปรีชาสามารถออนแอกวาทานเหลาน้ัน ขอน้ีมีพยาน    
พิสูจนใหเห็นโตง ๆ  แลว  เพราะฉะน้ัน  การแปลในปญหานีจึ้งเห็น 
เปนแปลผิดแท ๆ  ที่ถกูการทรงทําเชนนั้นควรเห็นเปนความดําเนิน 
พระกุสโลบาย  ที่เหมาะกับเหตุเหมาะกับกาลเทศะเปนอยางดี  ซึ่งสมควร 
เปนทิฏฐานุคติเสียดวยซํ้า. 
                                                                ๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  อนปุพพีกถาวาดวยเรื่องอะไรบาง ?  นับแตตรัสรูแลว  จน 
ถึงไดอัครสาวก  ในระหวางนี้  ตรัสกถาน้ีกี่ครั้ง ? โปรดใคร ? 
        ต.  วาดวยทาน  ศีล  สวรรค  กามาทีนพ  และเนกขัมมานิสงส ฯ 
ตรัส  ๗  ครัง้ ฯ 
        ครั้งท่ี ๑  โปรดนายยสะ  บุตรเศรษฐี  เมืองพาราณสี 
        ครั้งท่ี ๒  โปรดเศรษฐีบิดาพระยสะ 
        ครั้งท่ี ๓  โปรดมารดาและภรรยาเกาของพระยสะ 
        ครั้งท่ี ๔  โปรดโปรดบุตรเศรษฐี  ๔  คน  ซึง่เปนสหายของพระยสะ 
        ครั้งท่ี ๕  โปรดสหาย  ๕๐  คน  ของพระยสะ 
        ครั้งท่ี ๖  โปรดภัททวัคคีย  ผูเปนสหายกัน  ๓๐  คน 
        ครั้งท่ี ๗  โปรดพระเจาพิมพิสาร  พราหมณ  คฤหบดี  ชาวมคธ. 
                                                                ๒๘  พ. ย.  ๒๕๐๖ 
        ถ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่ 
ไหนกอน ?   เพราะทรงเห็นประโยชนอยางไร  จึงทรงประดิษฐาน 
ณ  ที่นั้น ? 
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        ต.  ที่กรงุราชคฤห  ฯ  เพราะเมืองนี้ดีหลายอยาง  เปนเมืองที่     
บริบูรณมั่งค่ัง   และมีศาสดาเจาลัทธิมาก  ถาไดโปรดพวกน้ีใหเกิดความ 
เสื่อมใสไดแลว  การเผยแผพระพุทธศาสนาก็สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
เพราะศาสดาเจาลัทธิตาง ๆ  นั้น  ลวนมีศิษยานุศิษยมาก  ผูคนนับถือ 
มาก  ดวยเหตุนี้  จึงทรงเลือกเมืองนี้เผยแผกอน. 
                                                                ๒๗  ธ.ค.  ๒๕๑๒ 
        ถ.  อยางไรพระองคจึงเสด็จไปประดิษฐานพระศาสนาในมคธ- 
ชนบทกอนกวาในสักกชนบทอันเปนชาติภูมิของพระองค ? 
        ต.  มคธชนบทเปนประเทศใหญและบริบูรณ  ทั้งอยูในระยะทาง 
อันจะพึงถึงกอน. 
                                                                        ๔/๗/๖๐ 
        ถ.  ทําไมจึงเสด็จเขากรุงราชคฤหกอนกรุงกบิลพัสดุ ? 
        ต.  เพราะทรงรับปฏิญญากับพระเจาพิมพิสารไวอยางนั้น. 
                                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  พระพุทธเจาของเราตอนท่ีตรัสรูแลว  มีกษัตริยองคไหนที่ 
มีโอกาสไดเขาเฝาฟงพระธรรมเทศนาของพระองค ?  และประกาศความ 
สําเร็จแหงความปรารถนาของพระองคตอพระพุทธเจา  ความปรารถนา 
นั้นวาอยางไร ? 
        ต.  มีพระเจาพิมพิสาร  กษัตริยมคธ ฯ  พระองคทรงประกาศ 
ความสําเร็จ  ๕  ขอ  คือ 
        ๑.  ขอใหขาเจาไดรับอภิเษกเปนพระเจาแผนดินมคธน้ี  
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        ๒.  ขอใหทานผูเปนพระอรหันต  ผูรูเองเห็นเองโดยชอบ  พึงมา  
ยังแวนแควนของขาพเจาผูไดรับอภิเษกแลว    
        ๓.  ขอใหขาพเจาพึงไดนั่งใกลพระอรหันตนั้น 
        ๔.  ขอใหพระอรหันตนั้น  พึงแสดงธรรมแกขาพเจา 
        ๕.  ขอใหขาพเจา  พึงรูทั่วถึงธรรมของพระอรหันตนั้น. 
                                                                        ๒๐ ธ. ค.  ๒๕๑๐ 
        ถ.  เวฬวัุนมหาวิหาร  ใครเปนผูถวาย ? 
        ต.  พระเจาพิมพิสารถวาย. 
                                                                        ๑๙/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ถวายเมื่อครั้งไหน ?  จงเหลาใหฟง. 
        ต.  ถวายเมื่อครั้งเสด็จมาสูกรุงราชคฤหคราวแรกต้ังแตตรัสรูแลว 
มีเรื่องเลาวา  พระองคทรงรับปฏิญญาของพระเจาพิมพิสารไววา  ตรัสรู 
แลวจะเสด็จไปแสดงธรรมแกพระองค  ครั้นตรัสรูแลวจึงไดเสด็จไป 
และทรงแสดงธรรมตามปฏิญญา    แตอันที่จริงมคธรัฐเปนชนบท 
สมบูรณสมควรจะประดิษฐานพระศาสนา  จะเสด็จดวยเหตุนั้น  ครั้งน้ัน 
ประทับอยู  ณ  ลฏัฐิวัน  ชะรอยพระเจาพิมพิสารจะเห็นวาไมเหมาะ 
จึงไดทรงถวายเวฬุวัน. 
                                                                        ๑๙/๑๑/๕๗ 
        ถ.  เดิมพวกภิกษุเที่ยวเรรอนอยู   มีอารามเปนของตนข้ึนท่ีไหน 
กอน  และเม่ือไร ? 
        ต.  ภิกษุมีอารามเปนของตนข้ึนในแควนมคธเปนครั้งแรก  ที ่ 
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พระราชอุทยานเวฬุวัน   อันต้ังอยูใกลเมืองราชคฤห  เปนสวนไมไผที่     
เงียบสงัด  สมควรแกสมณะ  มีข้ึนเมื่อพระเจาพิมพิสารถวาย  เมื่อครั้ง 
พระศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆไปฉันภัตตาหารท่ีพระราชนิเวศน เมื่อ 
พระศาสดาเสด็จไปในแควนมคธ  เพ่ือประกาศพระศาสนา. 
                                                                        ๑๖/๗/๕๖ 
        ถ.  คนในครั้งพุทธกาลท่ีเปนชั้นสูงยอมมีมานะถือตัวจัด  เหตุชาติ 
และโคตร  การถือเชนนั้นเปนความเสียหายอยางไร  พระบรมศาสดาจึง 
ทรงชักนําพุทธศาสนิกบริษัท  ไมใหหนักในการถือชาติเปนเหตุดูหม่ิน 
ผูอ่ืน ?  จงตอบใหเห็นเหตุอันเพียงพอทั้งฝายโลกและฝายพระศาสนา. 
        ต.  อันการยึดถือตัวจัดยอมเปนความเสียหายในฝายโลก  เปน 
อุปสรรคกางก้ันไมใหคนชั้นตํ่าเขาสนิทกันคนชั้นสูงได  ยอมเปนเหตุ 
ผอนกําลัง  แมแหงคนชั้นสูงเองในเมื่อถึงคราวจําเปนที่จะตองรวม 
กําลังกันประกอบกิจตามหนาที่อันประชาชนพึงกระทํา  ในฝายพระ 
ศาสนายอมเปนเหตุไมสะดวกแกการแผพระศาสนา ๆ  จะเปนไปไดแต 
ในหมูคนชั้นสูง  ไมสําเร็จประโยชนแกคนทุกหมูเหลา  จะเปนเหตุ 
ทอนอายุพระศาสนา  ดวยเหตุวาชนชั้นสูงซ่ึงเปนอิสระในสมัยหน่ึงมิใช 
วาจะมั่นคงถาวรตลอดกาลนาน  เม่ือทานกําลังเหตุไมอยู  ยอมเปนไป 
ตามทางความเส่ือม  ก็ถาพระศาสนาประดิษฐานแตในหมูอิสรชน 
ถาถึงคราวที่อิสรชนเสื่อมก็จักเส่ือมไปดวย  เปนความเสียหายอยางนี้. 
                                                                                ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  พระสารีบุตรแลพระโมคคัลลานะ  ถือบวชอยูในลัทธิอ่ืน  
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เหตุไฉนจึงละลัทธินั้นเสีย  ชอบมาอยูในพระพุทธศาสนา ?      
        ต.  ทานมีปกติเปนผูต่ืนไมงมงาย  ถือบวชอยูในลัทธิของสญชัย 
เวลัฏฐบุตรไมไดบรรลโุมกขธรรม  จึงทํากติกากันไววา  ผูใดไดโมกข- 
ธรรมกอน  ผูนั้นจงบอกแกอีกคนหน่ึง พระสารีบุตรไปพบพระอัสสชิ 
เขา เลื่อมใสในอินทรียของทาน  ถามไดความวาเปนพุทธสาวก  ขอ 
ใหทานแสดงธรรม  ทานกลาวหัวใจพระพุทธศาสนาที่ถือวา  ธรรม 
ทั้งหลายยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุ  ยอมดับก็เพราะดับแหงเหตุ  ได 
ธรรมจักษุแลวกลับมาเลาแกพระโมคคัลลานะ ๆ  ไดฟงแลวไดธรรมจักษุ 
เหมือนกัน  จึงชวนกันมาเขาสํานักพระศาสดา. 
                                                                                ๒๔๖๐ 
        ถ.  พระอัครสาวก   ปรากฏวาไดสําเร็จอริยผลภูมิโสดาบันมา 
กอนบวชท้ังคู  องคไหนสําเร็จดวยไดฟงธรรมวาอะไร ?  ในสํานักใคร ? 
        ต.  พระสารีบุตรสําเร็จดวยไดฟงธรรมวา   ธรรมใดเกิดแตเหตุ 
พระศาสดาทรงแสดงเหตุแหงธรรมนั้น  และความดับแหงธรรมนั้น 
ในสํานักพระอัสสชิ  สวนพระโมคคัลลานก็สําเร็จดวยฟงธรรมอยาง 
เดียวกันกับพระสารีบุตร แตในสํานักพระสารีบุตร. 
                                                                                ๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  พระโมคคัลลานะอุปสมบทแลวกี่วันจึงไดบรรลุอรหัตผล ? 
เพราะไดฟงธรรมอะไร ? 
        ต.  ๗  วัน  ฯ  เพราะไดฟงอุบายเปนเครื่องแกงวง  ๘  อยางแลว 
ไดฟงอุบายที่จะไมใหจิตเหินหางจากสมาธิ  ๒  ประการ  คือ ไมชูงวง  
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(ถือตัว)   เขาสูสกุล  ๑  ไมพูดคําเปนเหตุเถียงกัน  ๑  แลวไดฟงพระ    
พุทโธวาทใหอยูในเสนาสนะอันสงัดตามสมณวิสัย  ในที่สุดไดฟงตัณหัก- 
ขยธรรม  คือธรรมอันเปนเครื่องปฏิบัตินอมไปเพื่อส้ินตัณหา. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  อุบายเครื่องแกงวง ๘  อยางที่พระศาสดาทรงสอนพระโมค- 
คัลลานะนั้น ไดแกอะไร ? 
        ต.  อุบายแกงวง  ๘  อยางนั้น  คือ :- 
๑.  นกึถึงเรื่องที่จํา ๆ  มาใหมาก ๒.  ตรึกตรองถึงธรรมตามท่ีไดศึกษามา 
๓.  สาธยายธรรม  ๔.  ยอนชองหู  ๕.  ลุกข้ึนยืน  เอาน้ําลูบหนา 
เหลียวดูทิศดวงดาว  ๖.  ทาํความสําคัญในแสดงสวาง ๗.  จงกรมสํารวม 
อินทรีย  และ ๘.  นอนตะแคงขวา  มีสติสัมปชัญญะต้ังใจวาจะลุกข้ึน. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  กลาวโดยยอ  ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร  ภิกษุชื่อวานอม 
ไปในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ? 
        ต.  กลาวโดยยอ  คือ ไมควรยึดมั่นบรรดาธรรมท้ังปวง  กําหนด 
รูธรรมทั้งปวงดวยปญญาอันยิ่ง  ไดเสวยเวทนาอยางใด  ก็พิจารณาเห็น 
วาไมเที่ยง  นาเบ่ือหนาย  มองใหเห็นความดับ  และสละคืนเวทนา 
นั้น ๆ  ไมยึดมั่นอะไร  ๆ  ในโลก  ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ีแล  ภิกษุ 
ชื่อวานอมไปในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา. 
                                                                        ศ. อ.น. 
        ถ.  จงเลาประวัติของพระสารีบุตร   กอนหนาจนถึงไดมาอุป- 
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สมบทในพระธรรมวินัยนี้ ?    
        ต.  พระสารีบุตรเปนบุตรพราหมณนายบาน  ชื่ออุปติสสะ  อีก 
ชื่อหนึ่งวาวังคันตะและนางพราหมณีชื่อสารี   ต้ังบานอยูไมไกลจาก 
กรุงราชคฤห  มชีื่อตามโคตรของบิดาวาอุปติสสะ  มีอีกชื่อหนึ่งวา 
สารีบุตร  เพราะเปนบุตรของนางสารี  วันหน่ึงไปดูการเลนดังเคยมา 
กับโกลิตมาณพคือพระโมคคัลลานะ   นึกถึงคนผูเลาวาไมชาเทาไร 
ก็จักตายไปตามกัน  ไมสนุกเหมือนกอน ๆ  เห็นวาควรจะแสวงหา 
โมกขธรรมดีกวา  รวมใจกันโกลิตมาณพไปบวชเปนปริพาชกอยูใน 
สํานักสญชัย  ไมไดบรรลโุมกขธรรมในสํานักนั้น  วันหน่ึงพบพระ 
อัสสชิพุทธสาวกในพวกพระปญจวัคคีย  มีมรรยาท  ใหเกิดความ 
เลื่อมใส   ถามทานและไดรับบอกวาเปนพุทธสาวก  ถามถึงหัวใจ 
พระศาสนาไดฟงวา สอนใหกําหนดเหตุและผล  ไดธรรมจักษุแลว 
กลับไปเลาแกโกลิตมาณพ  ๆ  ไดฟงแลว  ไดธรรมจักษุเหมือนกัน  จึง 
รวมใจกันพาบริวารมาทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย. 
                                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ไดยนิวา  ทานไดสําเร็จพระอรหัตทีหลังพวกพระสาวกผูเปน 
บริวารเดิมของทาน  ถาคําน้ีถูก  ขอวาเปนผูมีปญญาหลักแหลมกวา 
เพ่ือนน้ัน  ยอมไมสมมิใชหรือ ? 
        ต.  ไมอยางนั้น  ผูมีปญญามากเสียอีกไดสําเร็จชากวา  เพราะ 
ใชความคิดตริตรองเปนเบ้ืองหนา  ไมนอมใจเชื่อลงงาย ๆ  แตพระ 
ศาสดายังทรงเสาะหาพระโพธิญาณอยูถึง  ๖  ป  ยิง่นานกวาพระสารีบุตร  
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เสียอีก.  พระอรรถกถาจารยเปรียบไววา  เหมือนอยางวาบุรุษสามัญ  
ไปขางไหนไดงาย ๆ  ไมตองชักชา  สวนพระราชาเสด็จขางไหนตอง 
ตระเตรียมนานวัน  อุปไมยในการท่ีพระสารีบุตรไดสําเร็จพระอรหัต 
ชากวาบริวารเดิมของทานก็เชนนั้น.   
                                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระสารีบุตรเปนผูมาอุปสมบทภายหลัง  แตไฉนจึงไดรับ 
ยกยองวา  เปนพระอัครสาวกฝายขวา ? 
        ต.  เพราะมีปญญาหลักแหลมกวาเพ่ือน  เปนฝายขวานั้น ตามคํา 
กลาวนั่งขางขวาแหงพระศาสดา  แตนาเขาใจวาเปนผูไดรับมอบพุทธ- 
ธุระใหไปประกาศพระศาสนาในหนทักษิณ  กลาวโดยยอ  เปนเจาคณะ 
หรือเปนคณาจารยในหนทักษิณ  คือทิศใตที่เปนขวาของผูหันหนาทางทิศ 
บูรพา.                                 
                                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระสารีบุตรอัครสาวกฝายขวา  เปนผูมีปญญาอยางยอดเยี่ยม 
ก็ปรากฏแลว  ใครจะสดับวาทานเปนผูมีความกตัญูเพียงไร ? 
        ต.  พระสารีบุตรนับวาทานเปนศรีของพระศาสนาอยางอุกฤษฏ 
องคหน่ึง  ใครไดทําคุณแกทานแมแตเล็กนอยก็มิไดลืมคุณ  ขอน้ีพึง 
สาธกดวยเรื่องราธพราหมณ   ความวา  วันหน่ึงทานเที่ยวบิณฑบาต 
ไดรับภิกษุประมาณทัพพี  ๑  จากราธพราหมณ  ภายหลังราธพราหมณ 
มีศรัทธาปรารถนาจะบวชในพระธรรมวินัย  แตยังไมเปนโอกาสท่ีจะ 
สนอง  ตอไดรับพระพุทธานุญาตสมเด็จพระบรมศาสดาแลว  จึง 
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รับเอาเปนธุระใหราธพราหมณนั้นไดบวชในพระธรรมวินัย  จนได    
บรรลุพระอรหัต  อีกบรรยายหน่ึง  ทานเปนผูไมลืมคุณของอาจารย 
คือทานไดเขาใจหัวขอพระศาสนา  จากพระอัสสชิเถระ  ภายหลังแม 
ทานไดเปนอัครสาวกก็หาไดลืมคุณไม  เมื่อจะนอนยอมทําความเคารพ 
นับถืออาจารยเสมอ  อาจารยอยูทิศใด  ทานนมัสการแลวจึงนอนหัน 
เศียรไปทิศนั้น  ดังนี้  ขอเหลาน้ีสอใหเห็นวา   ทานเปนผูเยี่ยมในความ 
เปนผูกตัญูกตเวที  ควรเปนตัวอยางของผูนับถือ. 
                                                                        ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  มีอะไรสอใหรูวา  บรรดาพระสาวก  พระสารีบุตรเปนผูมี 
ปญญาหลักแหลมกวาเพ่ือน ? 
        ต.  มีพระวาจาของพระศาสดาท่ีตรัสยกยองวาเปนยอดแหงพระ 
สาวกผูมีปญญา  และตรสัสรรเสริญวา  สมารถแสดงพระธรรมจักร 
และพระจตุราริยสัจไดกวาวขวางพิสดารแมนพระองค   ประกอบกับ 
พระธรรมเทศนาของทานสอใหรู. 
                                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ. พระสาวกองคไหน  สําเร็จมรรคผลเพราะเพ่ือนบอก ?  และ 
บอกวาอยางไร ? 
        ต.  พระโมคคัลลานะสําเร็จโสดาปตติผลเพราะเพ่ือนบอก  คือ 
พระสารีบุตรบอก  และบอกวา  ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ  พระตถาคต 
ตรัสเหตุแหงธรรมนั้น  และความดับแหงธรรมนั้น  พระมหาสมณะ 
มีปกติตรัสอยางนี้. 
                                                                        ๒๙/๘/๗๕ 
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        ถ.  พระโมคคัลลานะเจริญสมณธรรมอยูเปนอยางไร  พระศาสดา  
จึงเสด็จไปทรงแสดงธรรมแกทาน ?   
        ต.  ทานเจริญสมธรรมน่ังงวงโงกอยู  พระศาสดาจึงเสด็จไป 
ทรงแสดงธรรมอุบายระงับความงวงโงกเปนตน                  
                                                                ๓/๙/๖๔ 
        ถ.  พระโมคคัลลานะอัครสาวกฝายซาย  ปรากฏวาเปนผูมีฤทธิ ์
ทานเอาภารธุระพระศาสนาอยางไร ? 
        ต.  พระโมคคัลลานะทานเอาภารธุระพระศาสนารองพระศาสดา 
ฝายซาย  คือทานเปนกําลังใหญของพระศาสดาองคหน่ึง  ชอบเท่ียว 
ไปโปรดสัตวในทิศตาง ๆ  เปนผูฉลาดในอุบายวิธีสั่งสอนเทวดาและ 
มนุษยใหเชื่อกรรมและผลแหงกรรม  คนผูไมรูคุณของพระศาสนา 
ดวยอํานาจความตระหน่ีครอบงํา   เชนมัจฉริยโกสิยเศรษฐีและสัตว 
ผูมีมานะทิฏฐิแรงกลา  เชนนันโทปนันทนาคราชเปนอาทิ   ทาน 
ทรมานได  เหตุฉะนั้น  พระบรมศาสดาจึงทรงยกยองทานวา  เปนผูเยี่ยม 
ในทางนี้. 
                                                                ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  พระอัครสาวกของพระศาสดาคือใครไมถาม  แตอยากจะ 
ถามวา  ทานองคไหนไดสําเร็จมรรคผลเร็วชากวากันอยางไร ? และ 
ไดสําเร็จดวยธรรมอะไร ?  จงเลามาใหฟง. 
        ต.  พระสารีบุตรไดสําเร็จโสดาปตติมรรคโสดาปตติผลกอน  ดวย  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 133 

การท่ีไดฟงพระธรรมเทศนาโดยยอ  อันเปนหัวใจพระศาสนาจะพระ    
อัสสชิเถระ  พระมหาโมคัลลานะไดสําเร็จถัดจากน้ัน  ดวยการท่ีไดรับฟง 
จากพระสารีบุตรอีกตอหนึ่ง,  สวนพระอรหัตผลพระมหาโมคัลลานะได 
สําเร็จกอน  ดวยพระพุทธเจาทรงแสดงพระโอวาท  เรื่องตัณหักขยธรรม 
โปรดเฉพาะ  ภายหลังอุปสมบทแลว ๗  วัน,  พระสารีบุตรไดสําเร็จ 
อรหัตผลภายหลังอุปสมบทแลว  ๑๕  วัน  ดวยการท่ีพระพุทธเจาทรง 
แสดงธรรมชื่อเวทนาปริคคหสูตร  โปรดทีฆนขปริพาชก  อัคคิเวสนโคตร 
ทานมีโอกาสถวายอยูงานหัด  ไดเปนผูสงจิตไปตามกระแสพระธรรม 
เทศนานั้น  พอจบก็ไดสําเร็จ. 
                                                                ๑๒ ธ.ค.  ๒๕๐๘ 
        ถ.  พระอัครสาวกเบื้องขวาและเบ้ืองซายของพระบรมศาสดาคือ 
ใคร ?  มีคุณสมบัติที่เปนพิเศษอยางไร ? 
        ต.  พระอัครสาวกเบื้องขวาคือ  พระสารีบุตร  เบื้องซายคือ 
พระโมคคัลลานะ.  องคกอนเลิศวาสาวกอ่ืนในทางปญญา  องคหลัง 
ในทางฤทธานุภาพมาก. 
                                                                ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ทราบกันแลววา  พระสารีบุตรเลิศทางไหน  แตอยากทราบ 
คุณอยางอ่ืนของทาน  วามีอะไรอีก  ซึ่งเปนปฏิปทาอันดีเย่ียม  แมพวก 
เราก็ควรปฏิบัติตาม๑  ? 
        ต.  กตัญูกตเวทิตาธรรม. 
                                                                ๑๔/๙/๖๗ 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ.  ส. ป.  
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        ถ.  เพ่ือชูเกียรติของทานพระสารีบุตร  กับ  พระมหากัสสปะ  
จงเลาเรื่องมาประกอบกับคําตอบสูกันฟง ?   
        ต.  เรื่องราวของพระสารีบุตร  อันจะเปนตัวอยางแหงคุณสมบัติ 
นั้น  ดังนี้  ทานไดฟงระธรรมอันพระอัสสชิแสดง  ไดธรรมจักษุแลว 
มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  ต้ังแตนั้นมา  ทานนับถือพระอัสสชิ 
เปนอาอาจารย  มิไดทะนงตนวาเปนอัครสาวก  เมื่อไดทราบวา  พระ 
อัสสชิอยูในทิศใด  ก็นมสัการและนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น  อีก 
เรื่องหน่ึงราธพราหมณปรารถนาจะอุปสมบท  แตไมมีใครอุปสมบท 
ให  ทานก็สงเคราะหใหไดอุปสมบทตามประสงค  เพราะนึกถงึอุปการะ 
ของราธพราหมณที่ไดถวายภิกษาแกทาน.  อีกเรื่องหน่ึง  ทานหา 
โอกาสอยูเสมอท่ีจะทรมานมารดาผูเปนมิจฉาทิฏฐิ  แตไมสําเร็จ  จน 
ในที่สุดจะปรินิพพาน ไดไปท่ีบานเดิม  เทศนาโปรดมารดาไดสําเร็จ 
พระโสดาปตติผล.  สวนเรื่องของพระมหากัสสปะนั้น  ปรากฏวา 
เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว  ทานเปนสังฆเถระอยูในเวลาน้ัน  พอ 
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวได  ๗  วัน  ทานก็ประชุมสงฆยกเอา 
คําสุภัททวุฑฒบรรพชิตท่ีกลาวจวงจาบหมิ่นพระศาสนาข้ึน  แลวชักชวน 
ภิกษุสงฆทําสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยข้ึน  ต้ังไวเปนแบบแผน 
เปนการสนองพระคุณสมเด็จพระบรมศาสดาอยางดี. 
                                                                ๑๔/๙/๖๗  
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                                       มัชฌิมโพธิกาล    
                                           ปริเฉทที่ ๙ 
                          ทรงบําเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบท 
        ถ.  พระสาวกรูปไหนที่บรรพชาอุปสมบทไมเหมือนใคร ?  จงเลา 
การบวชของทานมาใหฟงพอไดใจความ  ? 
        ต.  พระมหากัสสปะ ฯ  ทานละฆราวาสถือเพศเปนบรรพชิต  ออก 
บวชอุทิศพระอรหันตในโลก  ภายหลงัไดเห็นพระบรมศาสดา  มีความ 
เลื่อมใสเขาไปเฝา  รับเอาพระองคเปนศาสดาของตน  พระบรมศาสดา 
ทรงรับทานเปนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ดวยประทานพระโอวาท ๓ 
ขอวา  กัสสปะ  ทานพึงศึกษาวา  เราจักเขาไปต้ังความละอายและความ 
เกรงในภิกษุทั้งท่ีเปนผูเฒา  ทั้งที่เปนผูใหม  ทั้งท่ีเปนปานกลาง  เปน 
อยางแรงกลา  ดังนี้ขอ  ๑  เราจักฟงธรรมอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งประกอบ 
ดวยกุศล  เราจักเง่ียหูลงฟงธรรมนั้น  พิจารณาเนื้อความ  ดังนี้ขอ  ๑ 
เราจักไมละสติที่ไปในกาย  คือ พิจารณารางกายเปนอารมณ  ดงัน้ีขอ  ๑ ฯ 
                                                                        ๒๓ ธ.ค.  ๒๕๐๗ 
        ถ.  การอุปสมบทในพระพุทธศาสนามี  ๓  วิธี  คือ  เอหิภิกขุอุป- 
สัมปทา  ติสรณคมนูปสัมปทา  และญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา  อยาก 
ทราบวาการอุปสมบทของพระมหากัสสปะสงเคราะหเขาในวิธีไหนไดบาง 
หรือไม ?  ตอบใหมีหลักฐานประกอบสักหนอย. 
        ต.  สงเคราะหเขาในวิธีแรก  คือ  เอหิภิกขุอุปสัมปทาได ฯ  ม ี
พระมหาสมณวินิจฉัยเปนหลักฐานอยูตอนหน่ึงวา  "อาการทรงรับพระ  
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มหากัสสปะเขาในพระธรรมวินัย  และโปรดใหรบัพระพุทโธวาท  ๓  ขอ  
นี้ --- เห็นจะไมพนไปจากประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา."   
                                                                                ศ. อ. น. 
        ถ.  ในครั้งท่ีพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบทน้ันได 
ทรงบําเพ็ญเน่ืองดวยเรื่องอะไรเปนพ้ืน ?  รูไดอยางไรจึงตอบเชนนั้น ? 
        ต.  เน่ืองดวยประทานอุปสมบทเปนพ้ืน ฯ  รูไดจากคําติเตียน 
ของคนผูไมเลื่อมใส  เขาติเตียนวา  พระสมณโคดมชักนําเพ่ือความเปฯ 
ผูไมมีบุตร เพ่ือความเปนหมาย  เพ่ือความขาดแหงสกุล. 
                                                                                ศ. อ. น. 
        ถ.  วันเพ็ญเดือน  ๓  มีความสําคัญอยางไร  พุทธศาสนิกชนได 
นิยมกระทําการบุชาพระรัตนตรัยเปนพิเศษสืบตอกันมาทุก ๆ  ป ? 
        ต.  สําคัญเพราะวาเปนวันคลายกับวันที่พระบรมศาสดาประทับ 
อยู  ณ  เวฬุวนาราม  กรุงราชคฤห  ไดมีการประชมุใหญคราวหน่ึงเรียกวา 
จาตุรงคสันนิบาต  แปลวาการประชุมมีองค  ๔  คือ  ๑.  พระที่มาประชุม 
ลวนเปนพระอรหันต  ๑,๒๕๐  องค  ๒.  พระเหลาน้ันลวนเปนเอหิภิกขุ 
๓.  พระเหลาน้ันมากันเองมิไดนัดหมาย   ๔.  พระศาสดาทรงประทาน 
พระโอวาทปาฏิโมกข. 
                                                                                ศ. อ. น. 
        ถ.  อะไรเปนหัวใจพระพุทธศาสนา  ?  หัวใจน้ันปรากฏข้ึนที่ 
ไหน ?  อยางไร ?  
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        ต. พระโอวาทปาฏิโมกข ฯ  ปรากฏข้ึนที่พระเวฬุวนาราม ฯ  
อยางนี้  คือ เมื่อวันเพ็ญเดือน  ๓  ครั้งหนึ่ง  มีพระอรหันต  ๑,๒๕๐  องค   
ซึ่งลวนแตเปนเอหิภิกขุ   ที่พระพุทธองคทรงสงไปประกาศพระศาสนา 
ไดกลับมาเฝาพระพุทธเจาโดยมิไดนัดหมายกัน  พระบรมศาสดาทรง 
เห็นเปนโอกาสอันดี  จึงทรงแสดงธรรมอันเปนหัวใจพระศาสนา  เพ่ือ 
จะใหพระสาวกจะไดถือเอาเปนหลักไวสําหรับสอนพระศาสนา  ธรรม 
อันเปนหัวใจนั้นก็ไดแกโอวาทปาฏิโมกข  ๓  อยาง  คือ  ๑.  การไมทํา 
บาปท้ังปวง  ๒.  การทํากศุลใหถึงพรอม  ๓.  การทําจิตใหผองใส. 
                                                                        ศ. อ. น. 
        ถ.  พระศาสดาทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกขเพียงครั้งเดียวเทา 
นั้นหรือ ?  หรือวาหลายครั้งจนตลอดพระชนมายุ ? 
        ต.  มิใชครั้งเดียว ฯ  ไดทรงแสดงแกภิกษุสงฆในวันอุโบสถ 
ทุกกึ่งเดือนหลายครั้ง  แตไมตลอดพระชนมายุ  มางดเสียเม่ือไดทรง 
อนุญาตใหภิกษุสงฆเอาสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว  มาสวดในท่ีประชุม 
แทน  เรียกวาสวดปาฏิโมกขแลว. 
                                                                        ศ. อ. น. 
        ถ.  ในสมัยกอนภิกษุยอมอาศัยอยูที่โคนไมบาง  ซอกเขาบาง 
ลอมฟางบาง  ตอมาภายหลังทรงอนุญาตภิกษุอยูในเสนาสนะ  ๕  ชนิด 
คืออะไร  ? 
        ต.  คือ  วิหาร  ไดแกกฏุิมีหลังคา   มีปก  ๒  ขางอยางปกติ  ๑ 
อัฑฒโยค  คือ  กฏุิมุงซีกเดียว ๑  ปราสาท  คือกุฏหิลายชั้น ๑  หัมมิยะ  
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คือกุฏิหลังคาตัด ๑ คูหา คือถ้ําแหงภูเขา ๑.    
                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  ใครสรางวิหารถวายสงฆปลูกเสร็จในวันเดียว  ๖๐  หลัง ? 
และพระพุทธองคไดทรงอนุโมทนาวากระไร ? 
        ต.  ราชคหกเศรษฐี ฯ  พระพุทธองคไดทรงอนุโมทนาวา 
        ๑.  วิหารน้ันยอมกําจัดเย็นรอน  สัตวราย  และลมแดดเสียได. 
        ๒.  วิหารน้ันเหมาะแกการอยูอยางสบายเพ่ือลําเพ็ญวิปสสนา. 
        ๓.  ภิกษุผูคงแกเรียนอาศัยอยูในวิหารอันมีเครื่องใชสอยบริบูรณ 
ยอมจะแสดงธรรมเปนเครื่องบรรเทาทุกข  แกผูถวายวิหารเปนตนนั้น 
ซึ่งเขารูธรรมแลวจักสิ้นอาสวะเย็นใจ.                 
                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  ชนเหลาใดเรียกวา  "สบิณฑะ  ผูรวมกอนขาว ?  ชน 
เหลาใดเรียกวา  "สมาโนทก"  ผูรวมน้ํา ? 
        ต.  บรุพบิดรเพียง ๓  ชั้น  คือบิดา  ๑  ปู ๑  ทวด  ๑  เปนผูอัน 
จะพึงเซนดวยกอนขาวเรียกวา  "สบิณฑะ"  ฯ  บรุพบิดรท่ีพนจากทวด 
ข้ึนไปก็ดี  ญาติผูไมไดสืบสายตรงก็ดี  เปนผูจะพึงไดรับน้ํากรวดเรียกวา 
"สมาโนทก.ไ 
                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  การทําทักษิณาที่เรียกวาศราทธะ  หรือปุพพเปตพลี  ใน 
พวกพราหมณ  กับของชาวพุทธเหมือนกัน  หรือตางกันอยางไรบาง ? 
        ต.  เหมอืนกันตรงท่ีถวายไทยธรรมอุทิศใหเปตชนคือผูตาย  ตาง 
กันตรงท่ีผูรับไทยธรรม  พวกพราหมณเอาไทยธรรมไปต้ังใหสัตวเชนกา  
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เปนตนจิกกิน  สวนชาวพุทธถวายไทยธรรมแกพระสงฆ.    
                                                                        ศ.อ.น. 
        ถ.  เปตชน  คือผูละโลกน้ีไปแลวถือกําเนิดในสุคติก็ดี  ในทุคติก็ดี 
ยอมเปนอยูไดดวยอะไร ?   ทานท่ีทายกอุทิศใหเขาจะไดรับหรือไม ? 
หากไมไดรับทานน้ันมิสูญเปลาหรือ ? 
        ต.  ยอมเปนอยูไดดวยอาหารในคติที่เขาเกิด ฯ  ไมไดรับ ฯ 
มิสูญเปลา  เพราะเปตชนท่ีไปเกิดในปตติวิสัย  แดนแหงเปรต  เปน 
จําพวกอทิสสมานกาย  ยอมไดรับ. 
                                                                        ศ.อ.น. 
        ถ.  เปตชนผูเกิดในปตติวิสัยยอมไดรับผลทานท่ีทายกอุทิศใหเสมอ 
ไป  หรือวาตองถึงพรอมดวยสมบัติอยางไรบาง ? 
        ต.  ไมเสมอไป  ตองถึงพรอมดวยสมบัติ ๓  ประการ  คือ 
                ๑.  ทายกบริจาคทานแลวอุทิศถึง         
                ๒.  ปฏิคาหกผูรับทานตองเปนทักขิเณยยะ 
                ๓.  เปตชนน้ันไดอนุโมทนา. 
                                                                        ศ. อ.น. 
        ถ.  คําวา  ปุพพเปตพลี  ทกัษิณานุประทาน  มตกทาน  เหลาน้ี 
มีความหมายตางกันอยางไรบางหรือไม  ? 
        ต.  คําวา  ปุพพเปตพลี  หมายถงึทักษิณาอุทิศเฉพาะบุรพบิดร 
ซึ่งตางจากคําวา  ทักษิณานุประทาน  และ  มตกทาน เพราะ ๒  คําน้ี 
หมายถึงทักษิณาอุทิศใหคนตายท่ัวไป.  จึงเห็นไดวา  คําแรกตางจากคํา  
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หลังท้ัง  ๒,  คําหลังท้ัง ๒  ไมตางกัน.        
                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.การกระทําปุพพเปตพลีก็ดี  ทาํทักษิณานุประทานหรือมตก- 
ทานก็ดี  มีผลอยางไร  จงแถลงใหสิ้นเชิง ? 
        ต.  มีผลมาก  ยากท่ีจะแถลงใหสิ้นเชิงได  แตจะแถลงโดยใจความ 
ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
        ๑.  ประโยชนสุขยอมสําเร็จแกเปตชนโดยฐานะอันควรส้ินกาล 
นาน 
        ๒.  ทายกชื่อวาไดแสดงญาติธรรมใหปรากฏ 
        ๓.  ทายกชื่อวาไดยกยองบูชาเปตชนอยางโอฬาร 
        ๔.  ทายกชื่อวาไดเพ่ิมกําลังใหแกภิกษุ 
        จึงเปนอันวาทานผูกระทํายอมไดบุญไมนอยเลย.  อีกประการหน่ึง 
ชื่อวาไดบํารุงความรักและนับถือในบุรพบิดรของตน  ใหเจริญกุศล 
สวนกตัญุตากตเวทิตา  เปนทางมาแหงความรุงเรืองแหงวงศสกุล. 
                                                                ศ. อ.น. 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงยกยองพระสารีบุตรวามีปญญาเลิศอยางหน่ึง 
และยักยกยองวาอยางไรอีก  โปรดเลาพอเปนเลาความ ? 
        ต.  ทรงยกยองวา เปนสัตบุรุษเปนคนกตัญูกตเวที ฯ  มีเรื่อง 
ยอวา  วันหน่ึงพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นราธพราหมณผอมผิดปกติ 
จึงตรัสถาม  ไดความวาพราหมณอยากบวช  แตพระทั้งหลายไมบวชให 
เพราะเห็นวาเปนคนแก  พระศาสดาจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา  ใครระลึก  
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ถึงอุปการคุณของพราหมณนี้ไดบาง  พระสารีบุตรกราบทูลวา  ระลึกได  
คือเคยไดรับขาว ๑  ทัพพีจากพราหมณนี้  พระศาสดาจึงตรัสยกยองวา 
ดีละ ๆ  สารบีุตร เปนสัตบุรุษเปนคนกตัญูกตเวที.   
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  ใครไดอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาเปนองคแรก ? 
และใครไดเปนอุปชฌายองคแรก ? 
        ต.  พระราธะ ฯ  พระสารีบุตร. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  พระศาสดาทรงมอบใหสงฆเปนใหญในกจิท่ีสําคัญมีอุปสมบท- 
กรรมเปนตน  ต้ังแตเมื่อไร ? 
        ต.  ต้ังแตวันที่ทรงอนุญาตใหพระสารีบุตรเปนอุปชฌายะรับราธ- 
พราหมณเขาอุปสมบทดวยวิธีญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา.  ต้ังแตวันนั้น 
มาทรงเลิกการรับอุปสมบทดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาและติสรณคมนู- 
ปสัมปทา  แมกรรมอ่ืน ๆ  ก็ทรงมองใหสงฆพรอมเพรียงกันทําทุกอยาง. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  พระพุทธองคทรงสอนพระศาสนาผอนลงมาถึงคดีโลกอยางไร 
บาง ? 
        ต.  ทรงสอนโดยวิธีอนุโลมตามคตินิยมของชาวโลก  แตโนมนาว 
จิตใจใหเขาสูธรรมตามความเหมาะสม  เชนทรงเห็นสิงคาลมาณพกําลัง 
มนัสการทิศทั้ง ๖  อยู  คือทิศเบ้ืองหนา  เบื้องขวา เบื้องหลัง  เบื้องซาย 
เบื้องลาง  เบื้องบน  จึงตรัสถาม  ก็ไดความวา  เนื่องจากมีความเคารพ  
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ในคําของบิดาซึ่งไดสั่งไวกอนจะตายวาใหไหวทิศ ๖  พระองคจึงตรัส    
วา  ในศาสนาของพระอริยเจา  เขาหาไหวทิศ ๖  อยางนี้ไม  เมื่อสิงคาล- 
มาณพทูลถามวา  เขาไหวกันอยางไร  จึงทรงแสดงการไหวทิศ ๖  วา 
        ทิศเบ้ืองหนาคือมารดาบิดา  บุตรไหวดวยการบํารุงดวยสถาน  ๕ 
มีเลี้ยงดูใหเปนสุขเปนตน 
        ทิศเบ้ืองขวาคืออาจารย  ศิษยไหวดวยสถาน  ๕  มีการออนนอม 
ลุกข้ึนยืนรับเปนตน 
        ทิศเบ้ืองหลังคือภรรยา  สามีไหวดวยการบํารุงดวยสถาน ๕  ม ี
ยกยองนับถือวาเปนภรรยาเปนตน 
        ทิศเบ้ืองซายคือมิตร   กุลบุตรไหวมิตรดวยการสงเคราะหดวย 
สถาน ๕ มีการใหปนเปนตน 
        ทิศเบ้ืองลางคือลูกจาง  นายจางไหวดวยการอนุเคราะหดวยสถาน 
๕  มีจัดงานใหทําตามสมควรแกกําลังเปนตน 
        ทิศเบ้ืองบนคือสมณพราหมณ  กลุบุตรไหวดวยการบํารุงดวย 
สถาน  ๕  มคิีด  ทํา  พูด  ประกอบดวยเมตตาเปนตน. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  การทําเทวตาพลี  คือทําบุญใหแกเทวดา  ของพวกอริยกะ 
ในครั้งพุทธกาล  กับของพวกชาวพุทธ  ตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกันอยาน้ี  คือ 
        พวกอรยิกะนับถือเทวดาเปนองค ๆ  ทั้งท่ีใหดี  ทั้งที่ใหราย 
ตกแตงเครื่องสังเวยมีขาว  ขนม  นม  เนย  ผลไม  สังเวยเทวดาท่ีใจดี  
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เพ่ือใหเกิดความเอ็นดูชวยคอยพิทักษรักษา,  ตกแตงเครื่องสังเวยมีเนื้อ  
เลือด  แมชีวิตคนหรือสัตว  สังเวยเทวดาที่มีใจราย  เพ่ือมิใหคิดราย   
ทํารายใหเดือดรอน.  สวนพวกชาวพุทธ  พระพุทธเจาทรงสอนวิธีทํา 
เทวตาพลี  โดยใจความวา  ผูฉลาดอยูในสถานท่ีใด ๆ  ควรนิมนต 
พรหมจารีผูมีศีลสํารวมดี  ใหฉันภัตตาหารในท่ีนั้น ๆ  แลว  พึงอุทิศ 
ใหแกเทวดาบรรดาที่มาถึงเขา  เมื่อทําดังน้ี เทวดาท่ีบุคคลบูชาแลว 
ยอมบูชาตอบ  ที่บุคคลนับถือแลว  ยอมนับถือตอบ  จําเดิมแตนั้นไป 
เทวดานั้น  ก็ยอมอนุเคราะหผูบูชานับถือน้ันดวยเมตตาจิต  เหมือน 
มารดาอนุเคราะหบุตร  ทุกเม่ือ,  บุคคลท่ีเทวดารักษาอนุเคราะหแลว 
ยอมเห็นผลอันเจริญ  ตลอดกาลทุกเม่ือ  ดังนี้แล. 
                                                                        ศ.อ.น. 
        ถ.  วิธีทาํเทวตาพลี  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแกใคร ?  ที่ 
ไหนกอน ? 
        ต.  ทรงแสดงแกสุนิธพราหมณและวัสสการพราหมณ  มหา- 
อํามาตย ฯ  ณ  ที่เมืองใหม  ชื่อเมืองปาฏลิบุตร  แควนมคธ. 
                                                                        ศ.อ.น. 
        ถ.  ประตูเมืองปาฏลิบุตร  ที่พระพุทธเจาเสด็จออกมีชื่อวากระไร  ? 
และทานํ้าท่ีพระศาสดาเสด็จขามไป  มีชื่อวาอยางไร ? 
        ต.  ประตูนั้น  มีชื่อวา  โคตมทวาร ฯ  สวนทาน้ําน้ัน  มีชื่อวา 
โคตมติตถะ. 
                                                                        ศ.อ.น.  
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        ถ.  พระศาสดาตรัสชมเมืองปาฏลิบุตรวาอยางไรบาง ?  และทรง 
พยากรณเหตุการณที่จะพึงเกิดแกเมืองน้ีวาอยางไร ?    
        ต.  ตรัสชมวา  สรางดี  มีระเบียบเรียบรอย ฯ  ไดทรงพยากรณ 
วา  จักเปนยอดนคร  จักเปนศูนยการคา  แตจักมีอันตราย  ๓ ประการ 
คือ ๑.  เพลิงไหม ๒.  น้ําทวม ๓.  จักแตกสามัคคีกันเอง. 
                                                                        ศ. อ.น. 
        ถ.  กรุงราชคฤหมีความสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยางหร ? 
        ต.  มีความสําคัญมากอยาง คือ  ๑.  เปนที่ประดิษฐานพระพุทธ- 
ศาสนาครั้งแรก  ๒.  พระพุทธเจาตอนท่ีทรงบําเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบท 
ไดเสด็จประทับ  ณ  ที่กรงุราชคฤหมากกวาตําบลอ่ืน  ๓.  พระสาวกไปสอน 
ศาสนาที่อ่ืน ๆ  แลวกลับมาพักที่กรุงราชคฤห  แมพระศาสดาก็เชน 
เดียวกัน  ๔.  พระศาสดาไดคูพระอัครสาวกขวาซายก็ที่กรุงราชคฤห 
๕.  พระสาวกอรหันตก็ไดประชุมเปนจํานวนมาก   และพระผูมีพระภาค 
ไดทรงประทานพระโอวาทปาฏิโมกข ณ  กรุงราชคฤห  และเม่ือภายหลัง 
พุทธปรินิพพาน  พระอรหันตสาวกก็ไดปรุชุมทาํปฐมสังคายนา  ณ  กรุง 
ราชคฤห. 
                                                                        ศ. อ.น. 
                                           ปริเฉทที่  ๑๐ 
                                        เสด็จสักกชนบท 
        ถ.  สักกชนบท  อันเปนถิ่นฐานบางเกิดเมืองนอนแหงตนตระกูล 
ของพระบรมศาสดา  เมื่อลวงกาลผานมาถึงสมัยมัชฌิมโพธิกาล  ตาม  
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ตํานานวาไดแบงออกเปน ๓  หรือ ๔  นคร  อยากทราบวา  นครอะไร ?  
เปนที่อยูของชนพวกไหน ?   
        ต.  ที่วาแบงเปน ๓  นคร  คือ 
        ๑.  นครกบิลพัสดุ ฯ เปนที่อยูของพวกศากยะชาวเมืองกบิลพัสดุ 
        ๒.  นครวิธัญญา ฯ            "                        "               ชาวเมืองวิธัญญา 
        ๓.  นครโคธาฬี  ฯ            "                        "               ชาวเมืองโคธาฬี 
        ที่วาแบงเปน ๔  กเ็พราะรวมนครโกฬิยะเขาดวย  คือ 
        ๔.  นครโกฬิยะ ฯ  เปนที่อยูของพวกศากยะชาวเมืองรามคาม. 
                                                                        ศ. อ.น. 
        ถ.  นักเรียนทั้งหลายไดเรียนพุทธประวัติมาถึงตอนเสด็จสักกชนบท 
แลว  พอจะทราบไดไหมวา  พระศาสดาทรงอนุญาตใหใครบรรพชา 
เปนสามเณรองคแรก ?  และโปรดใหใครเปนผูจัดการบรรพชาให  ดวย 
วิธีอยางไร ? 
        ต.  ทราบไดอยูวา   ทรงอนุญาตใหราหุลกุมารบรรพชา  เปน 
สามเณรองคแรก ฯ  และโปรดใหพระสารีบุตรจัดการ  ดวยวิธสีรณคมนู- 
ปสัมปทา  ทีท่รงเลิกใชอุปสมบทเปนภิกษุแลว  เปลี่ยนมาใชบรรพชา 
เปนสามเณร. 
                                                                        ศ. อ.น. 
        ถ.  พระเจาสุทโธทนะทรงทราบวา  พระศาสดาเสด็จจาริกส่ังสอน 
บรรพชิตและคฤหัสถมาโดยลําดับ  บดันี้ประทับอยู  ณ  กรุงราชคฤห 
ประสงคจะทรงเห็น  ไดสั่งใครใหไปเชิญเสด็จ ?  สําเร็จสมพระราช- 
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ประสงคหรือไม ?    
        ต.  ไดทรงใชอมาตยอ่ืน  ครั้งละนาย ถึง ๙  นาย  แตไมสําเร็จ 
สมพระราชประสงค  ครั้งท่ี ๑๐  ตรัสสั่งใหกาฬุทายีอมาตยไปเชิญเสด็๗ 
จึงไดสําเร็จสมพระราชประสงค.         
                                                                        ศ. อ.น. 
        ถ.  กรุงราชคฤห  กบักรุงกบิลพัสดุ  หางกันเทาไร ?  ถาเดินทาง 
ดวยเทา  จะหมดเวลาเทาไรจึงจะถึงกันได ? 
        ต.  หางกัน ๖๐  โยชน ฯ ถาเดินรีบเรง  หมดเวลา ๑  เดือนก็ถึง 
แตถาเดินอยางสบาย ๆ  ตามปกติ  ตอง ๒  เดือนจึงจะถึงกันได. 
                                                                        ศ. อ.น. 
        ถ.  พวกศากยะทราบขาววาพระศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จ 
มา  ไดจัดการรับเสด็จอยางไร  ?  ใหประทับที่ไหน ? 
        ต.  อันดับแรกไดเลือกสถานที่ประทับกอน  ก็เลือกไดนิโครธาราม 
จัดไวเปนที่ประทับในวันเสด็จถึง ฯ  จัดขบวนคนออกไปรับเสด็จ  เชิญ 
เสด็จเขาพระนครใหประทับที่นิโครธาราม. 
                                                                        ศ. อ.น. 
        ถ.  ครั้นพระศาสดาเสด็จถึง  พวกศากยะไดแสดงความเคารพ 
อภิวาทนดีอยูหรือ ? หรือวามีปฏิกิริยาอยางไรบาง ?  ขอทราบความ 
สําคัญตอนน้ีสักหนอย. 
        ต.  พวกศากยะผูเจริญพระชนมายุกวา  ถือมานะไมถวายอภิวาทน 
จะอภิวาทนก็แตผูที่มีพระชนมายุนอยกวาเทาน้ัน ฯ  ไมปรากฏวามีปฏิ-  
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กิริยาโตตอบอยางใด ฯ  พระศาสดาไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยในอากาศ  
ดุจวาโปรยละอองพระบาทลงเหนือศีรษะ  พระเจาสุทโธทนะทรงเลื่อมใส 
ถวายอภิวาทนกอนแลว  พวกศากยะเหลาน้ันก็พลอยทําตามท้ังหมด.   
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  เรื่องอิทธิปาฏิหาริย  คนยุคปรมาณู  หรือยุคจรวดน้ีไมคอยจะ 
กระดิกหู  เพราะฉะน้ัน  เรื่องที่พระศาสดาทรงแสดงปาฏิหาริยในอากาศ 
ใหพระญาติที่มาประชุมกันที่นิโครธารามเกิดความเลื่อมใสน้ัน  นักเรียน 
ควรจะถอดใจความมาเลาใหเขาใจ  หรือพอฟงได  ใหทันยุคทันสมัย 
ลองดู ? 
        ต.  ถาจะถอดใจความในเร่ืองนี้ ก็ตองเปลี่ยนเปนอนุสาสนี 
ปาฏิหาริย   คือตรัสเทศนาเปนมหัศจรรย  ซึ่งมีใจความวา  พระศาสดา 
ทรงแสดงใหเห็นความจริง  ใหเชื่อถอืดวยความมั่นใจเพราะรูเห็นความ 
จริงแลว  ใหมีอาจหาญแกลวกลา  และใหราเริงบันเทิงใจในอันที่ 
จะปฏิบัติตาม  ทําใหพวกศากยะพระประยูรญาติสิ้นมานะ  ยอมรับนับถือ 
ความเปนใหญของพระองคเหนือตน  ดุจวาทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยใน 
อากาศ  ดังนี้นาจะพอกระดิกหูกันไดบาง. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  การประชุมศากวงศรับเสด็จพระศาสดาท่ีนิโครธาราม  เปน 
มหาสันนิบาต  เรียกชื่อวากระไร ?  ทุก ๆ องคมีความรูสึกอยางไร ? 
และมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึนในวันนั้นอยางไร ?  โปรดแถลง. 
        ต.  เรียกชื่อวา  "ญาติสมาคม"  ฯ  ทุก ๆ  พระองคไดจากพระ  
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ศาสดามาชานาน  พอไดเห็นเขาก็เกิดปติชื่นบาน ฯ  มีฝนโบกขรพรรษ  
ตกลงมาใหชุมชื่นทั่วกัน พระศาสดาไดตรัสเวสสันตรชาดก  โปรด 
พระญาติ.   
                                                                ศ. อ.น. 
        ถ.  ความแตกต่ืนอลหมาน  มักจะเกิดข้ึนแกประชาชน  เพราะ 
ไดเห็นคนหรือสัตว  หรอืวัตถุที่แปลกประหลาด  ซึ่งไมเคยมีมากอน 
อยากทราบวาชาวกรุงกบิลพัสดุสมัยสมัชฌิมโพธิกาล  ไดเกิดมอีลหมานกัน 
ข้ึนบางหรือไม ?  ถาไมมีก็แลวไป  ถามี มีเพราะไดเห็นอะไร ? 
        ต.  ม ีฯ  เพราะไดเห็นขัตติยะลงเท่ียวขอภิกขา  (บิณฑบาต). 
                                                                ศ. อ.น. 
        ถ.  พุทธประวัติตอนมัชฌิมโพธกิาล  เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดา- 
จารยทรงแสดงพระคาถาเปนเครื่องเตือนจิตสมณะวา  ไมพึงประมาทใน 
บิณฑบาต  พึงประพฤติธรรมใหเปนสุจริต  ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปน 
สุข  ท้ังในโลกน้ี  ทั้งในโลกอ่ืนดังน้ี  ปรากฏวาไดมีบุคคลสําคัญไดบรรล ุ
ธรรมพิเศษในพระพุทธศาสนาหรือไม  ถามีอยากทราบวา  บุคคลสําคัญ 
นั้นเปนใคร ?  ไดบรรลุธรรมพิเศษชั้นไหน ? 
        ต.  ม ีฯ  คือสมเด็จพระเจาสุทโธทนะพุทธบิดา ฯ  ทรงไดบรรล ุ
ธรรมพิเศษชั้นโสดาปตติผล  สําเร็จเปนพระโสดาบันอริยบุคคล  ในพระ 
พุทธศาสนา. 
                                                                        ๒๒  ธ.ค.  ๒๕๑๘  
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                                         ปริเฉทที่ ๑๑  
                                     เสด็จโกศลชนบท   
        ถ.  โกศลชนบท  อยูในเขตมัธยมชนบทหรือวาในเขตปจจันต- 
ชนบท ?   และต้ังอยูในภาคไหนแหงชมพูทวีป ?  มีนครหลวงชื่อ 
อยาไร ? 
        ต.  อยูในเขตมัธยมชนบท ฯ  ภาคเหนือ ฯ  ชื่อกรุงสาวัตถี. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  โกศลชนบทมีอาณาเขตกวางหรือแคบ ?  ทราบไดอยางไร ? 
        ต.  สันนิษฐานวาคงจะกวางอยู  ฯ  ทราบไดตามประวัติวา  รวม 
กาสีชนบทอันจดอยูดานใตเขาเปนมหาอาณาจักรเดียวกัน,  และในบาง 
สูตรวา  สักกชนบทก็รวมอยูในโกศลชนบทดวย. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  ในสมัยที่พระศาสดาเสด็จถึงโกศลชนบทครั้งแรก  ใครเปน 
ผูปกครองชนบทนั้น ? 
        ต.  พระเจาปเสนทิ. 
        ถ.  จงแสดงอาณาเขตแหงโกศลชนบท  โดยอนุมานตามระยะทาง 
เสด็จพุทธจาริก  และโดยประการอ่ืน ๆ  มาดู  ? 
        ต.  มีอาณาเขตดังนี้ 
        ๑.  ดานเหนือ  จดกุรุชนบท  หรือแดนภูเขาหิมพานต 
        ๒.  ดานตะวันออก  หรือตะวันออกเฉียงใต  จดวัชชีชนบท 
        ๓.  ดานใต  จดอังคชนบทและมคธชนบท  
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        ๔.  อีกดานหน่ึงไมแนวาทิศไหน  จดภัคคชนบท.   
                                                                          ศ. อ.น. 
        ถ.  คฤหบดีนามวา  สุทัตตะ  ไดเนมิตกนามวา  อนาถบิณฑิกะ 
เพราะอะไร ?  ทานทําบุญอะไรท่ียังมีซากปรากฏอยูในประเทศอินเดีย 
กระทั่งทุกวันนี้ ? 
        ต.  เพราะมีกอนขาวสําหรับคนอนาถา  ฯ  ทานสรางวัดพระเชตวัน. 
                                                                ๑๗ ธ.ค.  ๒๕๑๓ 
        ถ.  สุทตัตเศรษฐี  กับ  ราชคหกเศรษฐี  ทั้ง ๒  ทานนี้  มีถิน่ฐาน 
อยูที่ไหน ?  มีความเกี่ยวของกันอยางไรบาง ? 
        ต.  สุทตัตเศรษฐีมีถิ่นฐานอยูในกรุงสาวัตถีพระนครหลวงแหง 
โกศลชนบท  สวนราชคหกเศรษฐีมีถิ่นฐานอยูในกรุงราชคฤหพระนคร 
หลวงแหงมคธชนบท ฯ  เกี่ยวของกันโดยท่ีไดภคินีมาเปนภรรยา. 
                                                                        ศ. อ.น. 
        ถ.  ขอทราบประวัติยอ ๆ  ของสุทัตตเศรษฐีต้ังแตตนจนถึงได 
เนมิตกนามวา  อนาถบิณฑิกเศรษฐี ? 
        ต.  ประวัติยอมีอยูวา  วันหน่ึง  สทุัตตเศรษฐีไดไปธุระที่บาน 
ของราชคหกเศรษฐี  เห็นราชคหกเศรษฐีจัดเตรียมอาหารมากมาย  เพ่ือ 
ถวายสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขในวันรุงข้ึน ก็เกิดความเลื่อมใส 
รุงข้ึนกอนรับประทานอาหาร  ไดรีบไปเฝาพระพุทธเจา  ซึ่งประทับอยู 
ณ  สีตวัน ไดฟงอนุปุพพีกถาและจตุราริยสัจ ก็ไดธรรมจักษุบรรลโุสดา- 
ปตติผล  ประกาศตนเปนอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต,  
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ต้ังแตนั้นมาก็ไดบริจาคทรัพยมหาศาล  ใหเปนประโยชนแกพระพุทธ-  
ศาสนาและต้ังโรงบริจาคทานแกมหาชน  พวกคนอนาถาไดอาศัยอาหาร   
ในโรงทานนั้นเลี้ยงชีวิต  ทานจึงไดเนมิตกนามวา   "อนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี"  ซึ่งมีความหมายวา  "เศรษฐีผูมีกอนขาวสําหรับคนอนาถา" 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                                                        ศ. อ. น.  
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                                      ปจฉิมโพธิกาล  
                                   ทรงปลงอายุสังขาร   
        ถ.  พระศาสดาทรงบําเพ็ญพุทธกิจบริบูรณทุกประการแลวเสด็๗ 
จําพรรษาที่ ๔๕  ณ  ตําบลไหน ? 
        ต.  ณ  ตําบลเวฬุวคาม  แขวงเมืองไพศาลี. 
                                                                ๒๖/๘/๗๐ 
        ถ.  ในพรรษาที่ ๔๕  พระบรมศาสดาทรงอธิษฐานพรรษาที่ไหน 
และเสด็จไปปรินิพพานในท่ีนั้นเองหรือท่ีไหน ? 
        ต.  ที่บานเวฬุวคาม  เขตไพศาลีนคร  แตปรินพิพานท่ีสาล- 
วโนทยาน  เขตกรุงกุสินารานคร. 
                                                                ๒๑/๘/๗๓ 
        ถ.  กอนแตที่พระผูมีพระภาค  จะไดเสด็จมาจะพรรษา  ณ  บาน 
เวฬุวคามน้ัน  พระองคไดเสด็จมาจากไหน ?  สถานที่นั้นใครเปนผู 
ถวาย ? 
        ต.  พระองคไดเสด็จมาจากอัมพปาลีวัน.    นางอัมพปาลีคณิกา 
เปนผูถวาย. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือพระองคเสด็จประทับจําพรรษา  ณ  บานเวฬุวคามน้ัน 
โดยเฉพาะไดตรัสแกพระอานนทวาอยางไร  ซึ่งควรที่พวกเราจะยึดไว 
เปนหลักขอปฏิบัติ ?  
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        ต.  ไดตรัสวา  ทานทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะเปนที่พ่ึง  มิใชบุคคล  
มีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพ่ึง  คือจงมีธรรมเปนเกาะเปนที่พ่ึงอยูทุกอิริยาบถเถิด.   
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เรื่องพระศาสดาทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดียนั้น   ใจ 
ความเพียงไร  ที่พอถือเอาเปนประมาณได ? 
        ต.  มีเพียงเทาน้ี  พระองคทรงพระมหากรุณาและทรงอุตสาหะ 
ในอันบําเพ็ญพุทธกิจ  พึงเห็นต้ังแตคราวทรงทําอายุสังขาราธิษฐาน 
คือต้ังความปรารถนาจะทรงพระชนมอยู  กวาจะไดประดิษฐานพระ 
ศาสนาลงเปนมั่น  พุทธบริษัทไดรูทั่วถึงศาสนธรรม  ทรงบําเพ็ญ 
พุทธกิจมาดวยไมยอทอ  แมจับประชวรเสาะแสะก็ยังทรงฝนทําตอมา 
ที่ทานกลาววาทรงขมอาพาธ  ในคราวท่ีวาทรงปลงอายุสังขารนั้น 
ชะรอยจะตรัสแกพระอานนทถึงความทุพพลภาพของพระองค  พระ 
อานนทไมไดกราบทูลสนับสนุนเพ่ือประคองพระอุตสาหะไว  จึงทรง 
คลายอายุสังขาราธิษฐานเดิมนั้น  ทรงปลงพระธุระวา  จักทําพุทธกิจ 
ตอไปไมไหวละ  ที่ทานกลาวโดยบุคลาธิษฐานวา   มารเขาไป 
อาราธนาใหปรินิพพาน  และแสดงความตกลงของผูนับถือ  ผูรูความ 
เขาเปรียบ   อัศจรรยหว่ันไหวเปนโกลาหล. 
                                                                        ๔/๗/๖๐ 
        ถ.  ขอวา  พระองคปลงสังขารนั้น  จะถือความวาแบงสมบัติ 
หรือทําพินัยกรรมถูกหรอืไม ?   ถาอนุวัตรตามน้ันก็แลวไป  ถาไม 
ยอมจะถือเอาความวากระไร ?  
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        ต.  ขาวาปลงสังขารน้ัน จะถือเอาความวาแบงสมบัติหรือทํา  
พินัยกรรมไมถูก.  ควรถอืเอาความวา  พระองคปลงพระหฤทัยวา   
จะทรงบําเพ็ญพุทธกิจตอไปอีกไมไดแลว   เพราะปรารภถึงสังขาร 
ของพระองควา  ทรงพระชราแกเฒาเปนผูใหญ  ลวงกาผานวัย 
เสียแลว  ที่ทรงเปรียบวากายของพระองคเปนประหน่ึงเกวียนที่ซอม 
แซมดวยไมไผ  มิใชสัมภาระแหงเกวียนฉะนั้น  ถือเอาความอยางนี้ 
จึงจะถูก. 
                                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  ในเวลาปลงพระชนมายุสังขาร  เกิดอัศจรรยอยางไรบาง ? 
และพระองคทรงเปลงอุทานในเวลานั้นอยางไร  ? 
        ต.  เกิดอัศจรรย คือ  แผนดินไหวใหญและขนชันยอดสยอง 
นาสะพึงกลัว   ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่นในอากาศ.  ทรงเปลงอุทาน 
โดยความวา  ผูรูไดสละปลงเสียแลวซ่ึงโลกิยกรรม   เครื่องแตงภพ 
เปนสัมภวะเครื่องเกิด  ที่พึงชั่งไดและชั่งมิได  พระพุทธเจาน้ันเปน 
ผูยินดีแลว  ณ  ภายใน  ต้ังม่ันดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ  พระ 
องคืไดทําลายเสียแลวซ่ึงอัตสมภพในตนใหพินาศไป  ประหน่ึงโยธา 
ใหญในสงคราม  อันทําลายเสียซึ่งเกราะฉะน้ัน. 
                                                                        ๑๓/๑๐/๗๗ 
        ถ.  อยางไรจึงจะรูไดวา  พระศาสดาทรงปลงพระชนมายุสังขาร 
ในวันมาฆบูรณมี ? 
        ต.  รูได  เพราะคําวาต้ังแตนั้นลวงมา ๓  เดือนพอดีปรินิพพาน  
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ถาปรินิพพานในวันเพ็ญวิสาขมาส  ปลงสังขารตองมีในวันเพ็ญมาฆมาส.    
                                                                        ๑๙/๑๑/๕๗ 
        ถ.  เหตุที่จะใหแผนดินไหวใหญ  มีกี่อยาง ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ม ี ๘  อยาง   คือ  ลมกําเริบ  ๑  ทานผูมีฤทธ์ิบันดาล  ๑ 
พระโพธิสัตวจุติจากดุสิตลงสูพระครรภ  ๑  พระโพธิสัตวประสูติ  ๑ 
พระตถาคตเจาตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ๑  พระตถาคตเจา 
ใหพระอนุคตรธรรมจักรเปนไป  ๑   พระตถาคตเจาปลงอายุสังขาร  ๑ 
พระตถาคตเจาปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ๑. 
                                                                        ส. ป. 
        ๑.  การที่พระองคทรงสรรเสริญอิทธิบาทวา   ผูใดเจริญอยู 
เนือง ๆ  แลว  ผูนั้นปรารถนาจะดํารงชีวิตอยูกัลป  ๑  หรือยิ่งกวาก็ได 
ขอน้ีดูคอนขางจะเกินไป  เมื่อเปนจริงอยางน้ัน  เพราะเหตุไรพระองค 
จึงไมเจริญใหพระชนมชพีดํารงอยูเลา  ? 
        ต.  ไมเปนการเกินไปดอก  เมื่อเจริญใหบริบรูณอยูแลว  ยอม 
ทรงชีพอยูไดเหมือนกัน.  การท่ีพระองคไมยอมดํารงพระชนมชีพอยู 
ตอไป  ก็เพราะพระองคไดลั่นพระวาจารับอาราธนาของมารเสียแลว 
ทั้งพระองคเมื่อตอนแรกตรัสรูใหม ๆ  ประทับอยูที่ควงไมอชปาล- 
นิโครธ  ก็ไดตรัสไววา  ถาบริษัท  ๔  ยังไมแพรหลายตราบใด  จักยัง 
ไมปรินิพพานตราบน้ัน  เมื่อบริษัท  ๔  แพรหลายแลว  พระองคจะมา 
คือคําเพราะความอาลัยในชีวิตน้ันยอมเปนไปไมได  พุทธวิสัย  ยอม 
มีน้ําพระทัยเด็ดเด่ียว  ตรสัแลวอยางไร  ยอมใหเปนไปอยางนั้น  แม  
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จะทรงทราบวา   "ถาเจริญอิทธิบาทอยูแลว  ยอมดํารงอยูได"  
แตจะมาทําใหพระวาจาเสียสัตยไปไมได.  อน่ึง  อิทธิบาทท้ัง  ๔  นี้   
ถาเมื่อผูใดเจริญอยูไดตราบใด  ผูนั้นยอมมีชีวิตอยูไดตราบน้ัน. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสโอภาสปริยาย  ใหพระอานนททูล 
เชิญเสด็จใหดํารงชีพอยูตอไป  มารเขาดลใจพระอานนทเสียจึงไม 
กราบทูล  สําหรับมารในท่ีนี้มีตัวตนเปนอยางไร ?  หรือจะสันนิษฐาน 
วากระไร ? 
        ต.  มารในท่ีนี้  มิใชเปนสิ่งท่ีมีตัวตน  ที่ทานกลาวไวนั้นเปน 
บุคลาธิษฐาน   เมื่อสันนิษฐานดูแลวเขาใจวา  เปนความเขลาของ 
พระอานนท   คือมีโมหะมาบังปญญาไวจึงทําใหนึกไมทัน  ถาจะวา 
เปนมาร  ก็คงไดแกกิเลสมาร. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  สถานท่ี ๆ  ตรัสนิมิตโอภาสน้ันมีกี่ตําบล ?  ที่ไหนบาง ? 
        ต.  ม ี ๑๖  ตําบล  เมืองราชคฤห  ๑๐  ตําบล  เมืองเวสาลี  ๖ 
ตําบล.  เมืองราชคฤห  ภูเขาคิชฌกูฏ  ๑  โคตมนิโครธ  ๑  เหวที่ 
ทิ้งโจร  ๑  ถ้าํสัตตบัณณคูหา  ๑  กาฬสิลา  ๑  สัปปโสณฑิกา 
ณ   สีตวัน  ๑  ตโปทาราม  ๑  เวฬุวัน  ๑  ชีวกัมพวัน  ๑  มัททกุจฉิ- 
มฤคทายวัน  ๑  เมืองเวลาสี  อุเทนเจดีย  ๑  โคตมกเจดีย  ๑ 
สัตตัมพเจดีย ๑   พหุปุตตเจดีย  ๑  สารนัทเจดีย  ๑  ปาวาลเจดีย  ๑. 
                                                                        ส. ป  
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        ถ.  ขอที่วาสมเด็จพระบรมศาสดามีพระวาจาไมเปน  ๒  นั้น  ม ี 
อะไรเปนขออางใหเห็นตาม ?   
        ต.  มีพระพุทธภาษิตท่ีตรัสแกพระอานนท  ในคราวเมื่อทานทูล 
อาราธนาจะใหดํารงพระชนมอยูตอไปวา  อานนท !  สิ่งใดพระตถาคต 
ไดบริจาคแลว  คายแลว  ปลอยเสียแลว  มละเสียแลว  สละคืน 
เสียแลว  อายุสังขารอันใด  พระตถาคตเจาปลงเสียแลว  วาจาพระ 
ตถาคตไดภาษิตโดยสวนเดียวเปนคําขาดแลววา  ความปรินิพพาน 
แหงพระตถาคตจักมีไมชา  โดยกาลทีล่วงแหง  ๓  เดือนแตนี้ไป  พระ 
ตถาคตจะปรินิพพาน  ขอท่ีพระตถาคตจะกลับคืนมาเพราะเหตุแหง 
ชีวิต  ไมเปนฐานท่ีจะมีได  ดังนี้  อีกอยางหน่ึง  บรรดาพระพุทธ- 
ภาษิตที่พระองคไดตรัสแลว  ลวนเปนของจริงท้ังน้ัน  ขอใดที่ตรัสวา 
เปนที่ต้ังแหงความบริสุทธ์ิผองแผวหรือเศราหมอง  ขอน้ันก็เปนฉันนั้น 
จริง  ขอปฏิบัติที่ตรัสวา   เปนมรรควิถีแหงนิพพานหรือสุคติภพ 
หรืออบายภูมิ  ขอปฏิบัติก็เปนมรรคาวิถีดังน้ันจริง  นี้เปนขออางให 
เห็นตาม. 
                                                                        ๑๔/๙/๖๗ 
        ถ.  อภิญญาเทสิตธรรม  คืออะไรบาง ?  เพราเหตุไร  จึงได 
ชื่ออยางนั้น ? 
        ต.  อภิญญาเทสิตธรรม  คือ  สติปฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔ 
อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  มรรค  ๘.  เพราะ 
เหตุธรรมเหลาน้ีพระองคทรงแสดง  เพ่ือใหสัตวรูยิ่งเห็นจริงในธรรม  
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ที่ควรรูควรเห็น  จึงไดชื่ออยางนั้น.    
                                                        ๒๙/๘/๖๕-๑๗/๙/๖๖ 
        ถ.  อภิญญาเทสิตธรรมน้ัน   ทรงแสดงแกใคร ?  ที่ไหน  ? 
        ต.  ทรงแสดงแกภิกษุทั้งหลายท่ีอาศัยอยูในเมืองเวสาลี  ทรง 
แสดงท่ีศาลาโรงฉัน    ครัง้เมื่อเสด็จพุทธดําเนินไปยังกุฏาคารศาลา 
ปามหาวัน. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือครั้งเสด็จพุทธดําเนินไปยังกุฏาคารศาลาปามหาวันน้ัน 
ไดตรัสเทศนาอะไรบาง  สอนภิกษุทั้งหลายในที่นั้น ? 
        ต.  ทรงแสดงอภิญญาเทสิตธรรม และสังเวคกถา  อัปปมาท- 
ธรรม  สอนภิกษุทั้งหลายในที่นั้น. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ครั้งเมื่อเสด็จเขาไปภิกษาจารในเมืองเวสาลี  ครั้นกลับจาก 
บิณฑบาต  ไดทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเปนนาคาวโลกนั้น  ทอด 
พระเนตรอยางไร ?  การทอดพระเนตรอยางนั้น  มิผิดเสขิยวัตรหรือ 
เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  คือเหลียวหลังมาดูดวยความสงบเสง่ียม  เหมือนอยาง 
ชางเหลียวหลัง  การทอดพระเนตรเชนนั้นไมผิดเสขิยวัตร  เพราะ 
พระพุทธเจาเม่ือจะเสด็จไปขางไหน  ยอมมีความสํารวมอยางดี  มิได 
ทําอาการอยางผูที่ยังเต็มไปดวยกิเลส   เมื่อจะดูหรือจะเหลียวก็ยอม 
สํารวม  สําหรับเสขิยวัตรทานหามดูดวยอาการไมสํารวม  คือเดิน  
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ไปพลางเหลียวแลไปพลาง  เมื่อหยุดแลวแลดู  ไมจัดวาผิดเสขิยวัตร  
พระพุทธเจาเม่ือจะทอดพระเนตร   ก็คงตองหยุดกอนแลวจึงทอดพระ   
เนตร  จึงวามองอยางชาเหลียวหลัง  ซึ่งเรียกวานาคาวโลก. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ธรรมอะไรบาง  เรียกวาอริยธรรม ?  เพราะเหตุใดจึงเรียก 
ชื่ออยางนั้น ? 
        ต.  ศลี  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  เรียกวาอริยธรรม  เพราะเปน 
ธรรมอันประเสริฐ  เปนทางที่ใหผูปฏิบัติถึงความเปนพระอริยบุคคล 
คือผูดําเนินตนใหถึงอริยะได  ก็ตองอาศัยธรรมเหลาน้ี. 
                                                                ส. ป. - ๒๕๑๙ 
        ถ.  อริยธรรมนั้น   โดยเฉพาะพระองคทรงแสดงแกใคร ?  ที่ 
ไหน ? 
        ต.  โดยเฉพาะพระองคทรงแสดงสอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อครั้ง 
เสด็จประทับอยูที่บานภัณฑุคาม. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ธรรมวินัยทั้งสิ้นมีอะไรเปนแกน  ?  ทางท่ีจะปฏิบัติใหถึงแกน 
แหงธรรมวินัยได  ตองทําอยางไร ? 
        ต.  มีวิมตุติเปนแกน   ตองปฏิบัติใน  ศลี  สมาธิ  ปญญา  ให 
บริบูรณ  จึงจะถึงวิมุตติซึ่งเปนแกนแหงธรรมวินัยได.  
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        ถ.  เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จอยู  ณ  บานภัณฑุคาม  ปรากฏวา  
ไดตรัสสอนภิกษุทั้งหลายดวยไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  มาก   
กวาอยางอ่ืน  จึงอยากทราบวา  ทรงแสดงอานิสงสแหงธรรมเหลาน้ัน 
อยางไรบาง  ? 
        ต.  ทรงแสดงอานิสงสวา   ศีลเปนที่ต้ังอันใหญแหงคุณพิเศษ 
เบื้องบน  ประหน่ึงแผนดินเปนที่อาศัยทํากิจการท่ีจะพึงทําดวยเรี่ยวแรง 
ฉะน้ัน   ศีลเมื่อบริบูรณดวยดีอบรมสมาธิแลว  สมาธิก็มีผลมีอานิสงส 
ใหญยิ่ง  เมื่อสมาธิไดอบรมปญญาเลา  ปญญามีผลใหญหลวง  เมื่อ 
ปญญาอบรมจิตแลว  จิตก็วิมุตติหลุดพนพิเศษ  จากอาสวะทั้งหลายที่ 
ดองสันดาน. 
                                                                ๑๐  ธ.ค.  ๒๕๑๙ 
        ถ.  มหาปเทสฝายพระสูตรมีเทาไร ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ม ี๔  คือ :- 
        ๑.  ถาจะมีผูมาอางพระศาสดา  แลวแสดงวา   นี้เปนธรรม 
เปนวินัย  เปนสัตถุศาสนา  แกผูใด  ผูไดฟงนั้นอยางพึงรีบยินดีรับ 
ภาษิตของผูมาอางนั้น  และอยาพึงหามภาษิตน้ันกอน  ใหพึงเรียนบท 
พยัญชนะใหแนนอนแลว  พึงสอบในสูตร  พึงเทียบใหไดกันกับวินัย 
ถาภาษิตน้ันขัดกันแลวไซร  พึงเขาใจวา  มิใชคําของพระผูมีพระภาค 
เธอผูนี้รับมาผิด   จํามาคลาดเคลื่อนแน  ถาเทียบแลวไมขัดกัน  พึง 
เขาใจวา  เปนคําของพระผูมีพระภาค  เธอผูนั้นรับมาดวยดีไมวิปริต. 
        ๒.  ถาจะมีผูมาอางสงฆ  ผูอยูในอาวาสโนนเปนใหญ   เปน  
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ประธาน  แลวแสดงวา  นี้เปนธรรมเปนวินัย. . . . เธอผูนี้รับมาดวยดี    
ไมวิปริต. 
        ๓.  ถาจะมีผูมาอางคณะคือภิกษุเถระมากดวยกันอยูในอาวาสโนน 
เปนพหุสูต  เปนผูเชี่ยวชาญในปริยัติ  ทรงธรรมวินยั  ทรงมาติกา  แลว 
แสดงวา  นี้เปนธรรมเปนวินัย. . . .  เธอผูนี้รับมาดวยดีไมวิปริต. 
        ๔.  ถาจะมีผูมาอางบุคคล  คือภิกษุเถระอยูในอาวาสโนน  เปน 
พหุสูต  เปนผูเชี่ยวชาญในปริยัติธรรม   ทรงธรรมวินัย  ทรงมาติกา 
แลวแสดงวา  นี้เปนธรรมเปนวินัย. . . .  เธอผูนี้รับมาดวยดีไมวิปริต. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระศาสดาเมื่อใกลจะปรินิพพาน  ไดทรงแสดงธรรมเทศนา 
อะไรมากกวาอยางอ่ืน ?  พระธรรมเทศนานอกจากนั้น  ทําไมจึงไมคอย 
ทรงแสดง ? 
        ต.  ไตรสิกขามากกวาอยางอ่ืน  เพราะไตรสิกขาเปนทางใหถึง 
วิมุตติ  ถาจะแสดงธรรมกถาอยางอ่ืนมากก็ไมสมกับกาลสมัย  เพราะ 
เปนเวลาใกลจะปรินิพพานแลว. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  จงคนหาเหตุวา  ทําไมเมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปเสวยท่ีเรือน 
ของนายจุนทะ  จึงตรัสใหนายจุนทะอังคาสพระองคดวยโภชนะที่เรียก 
วา  "สูกรมททฺว"  (เนื้อสุกรออน)  ไมใหถวายแกภิกษุอ่ืน  แมสวน 
ที่เหลือจากที่พระองคเสวยก็ใหนําไปท้ิง  แตจงอยางอางวาเทวดาเอา 
ของทิพยมาใส  คนอ่ืนไมควรบริโภค ? 
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        ต.  ตามทางสันนิษฐานวา  ธรรมดาเนื้อสุกรออนเปนของเสียงาย  
นายจุนทะตระเตรียมเลี้ยงพระมาก  ทําเร็วไมได  ชะรอยจะตอง   
ทําไวคางคืน  เนื้อสุกรเกดิบูดข้ึน  ทั้งเน้ือสุกรออนก็เปนของยอมยาก 
อาจเปนโทษแกผูบริโภค  แตเจาของไมทันสังเกต  ทรงเสวยเฉพาะ 
พระองค  ครั้นพระองคตรัสบอกเขาโดยตรง  คงเกรงวาศรัทธาของ 
เขาจักถอยไป  แมพระองคเองก็จักตองเสด็จดับขันธในที่สุดแหงราตรี 
วันนั้น  จะเสวยหรือไมเสวยก็คงตองเปนดังน้ัน  จึงทรงเสวยเพ่ือ 
รักษาศรัทธาของเขา  เสวยเสร็จแลวจึงใหนําไปท้ิง. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระศาสดาเปนสัพพัญูสารพัดที่จะรูจะเห็น   ไมทรงรู 
หรือวา  เนื้อสุกรออนท่ีนายจุนทะถวายจักใหโทษ  เมื่อเปนเชนนี้ 
ก็ตองนับวาไมมีโภชนมัตตัญู    จะสมกับที่วาเปนพระสัพพัญู 
อยางไร ? 
        ต.  ทรงรู   ไมใชวาจะไมมีโภชนมัตตัญู     แตเพ่ือจะรักษา 
ศรัทธาของเขาไว  ถึงจะอยางไร ๆ  กต็ามพระองคก็คงจักตองปรินิพพาน 
ในที่สุดแหงคืนวันนั้นแน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ทรงประชวรพระโรคอะไร ?    พวกมิจฉาทิฏฐิเขาพอใจยก 
โทษวาพระองคเสียพระชนมเพราะตะกลาม  จริงหรือ ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ทรงประชวรพระโรคลงพระโลหิต   คือถายพระอุทร  เรียก  
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วาปกขันทิกาพาธ   พระองคประชวรเสาะแสะมานานแลว  วันหน่ึง  
เสด็จไปทําภัตกิจท่ีเรือนนายจุนทะ  เสวยเนื้อสุกรที่ทําเปนกับขาว   
ชนิดหน่ึงเรียกสุกรออน  บางทีจะเปนหมูผัดที่เฉือนเอาแตชิ้นมันก็ได 
พระโรคนั้นกําเริบข้ึน ปรินิพพานในท่ีสุดแหงคืนนั้นเอง  มีเรื่องเลาวา 
พอพระองคเสด็จไปถึงเรือนนายจุนทะ  ทอดพระเนตรเห็นเนื้อสุกรนั้น 
ตรัสหามมิใหอังคาสพระสงฆดวยเนื้อสุกรนั้น  ใหอังคาสพระองคเทา 
นั้น  ครั้นเสวยแลวตรัสสั่งใหเอาเน้ือสุกรอันเหลือไปฝงเสีย  เพ่ือมิให 
ผูใดผูหน่ึงบริโภค  พวกมิจฉาทิฏฐิถือความขอน้ีข้ึนโพนทะนา  แม 
พระคันถรจนาจารยก็คงจะอืดอัดในในอยูเหมือนกัน  จึงไดแกความวา 
บิณฑบาตใน  ๒  สมัย  คือเมื่อจะตรัสรูและเม่ือจะปรินิพพาน  เทวดา 
เอาโอชาทิพยมาแทรก  มนุษยสามัญบริโภคแลวไมอาจใหยอย  เปน 
อันตรายแกชีวิต  พิจารณาดูตามเคาเง่ือน  ของที่เปนเดนใครเคยจัก 
หวง   ตรัสสัง่ใหเอาไปฝงเสียเชนนั้นคงเปนของไมควรบริโภค  เพราะ 
เปนของเสียก็ได  เมื่อเปนเชนนี้ก็พอจะเขาใจความบริโภค  เพราะ 
เปนของเสียก็ได  เมื่อเปนเชนนี้ก็พอจะเขาใจความไดวา   เนื้อสุกร 
โดยปกติไมเหมาะแกธาตุของพวกภิกษุ  หรือมิฉะน้ัน  คราวนั้นจะเปน 
หนาลงทอง  แตครั้นจะทรงหามมิใหถวายภิกษุสงฆ  ก็คงเปนการ 
ขายหนาเจาของบาน  จึงรับสั่งใหอังคาสพระองคเสียเอง   เปนแต 
เพียงทรงรับประเคนแลวไมเสวยก็เหมือนกัน  ถึงแมไดเสวยและพบ 
วาเปนของเสีย  จึงไดตรัสสั่งใหฝงเสีย  พระธาตุของพระองคออน 
อยูแลว  ถูกเน้ือสุกรเชนนั้นเขาพระโรคจึงกําเริบ  พระองคหาไดทรง 
ทําเชนนั้นเพราะตะกลามไม  ไดทรงดาํริรอบคอบแลวจึงทํา  แม  
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เมื่อเสด็จกลับ   ยังไดตรัสสั่งพระอานนทใหกลับไปพูดปลอบนายจุนทะ  
อยาใหรอนใจ  ใหนักวาเปนลาภ  เพราะถวายบิณฑบาตครั้งท่ีสุด  พระ   
พุทธจรรยานี้นาสรรเสริญเสียอีก   เทียบตัวอยางมารดาบิดาหามมิให 
บุตรกิจขนมจีนในคราวหนาลงทอง  หรือหามบุตรผูเจ็บไมใหกินของ 
แสลง  ไมควรจะไดรับคําติเตียนเลย. 
                                                                         ๑๖/๗/๕๖ 
        ถ.  พระพุทธเจาก็วาเปนผูหมดกิเลสตัณหาแลว  แตเมื่อทรง 
ประชวรทําไมจึงเกิดมีตัณหาข้ึนอีกเลา  ถึงกับขมไวไมไหว  ดังจะ 
เห็นได  เมื่อครั้งทรงประชวรมีทุกเวทนากลากระหายนํ้ามาก   ถงึกับ 
ตองใชใหพระอานนทไปเที่ยวหาถึง ๒-๓  ครั้ง  ขอน้ีจะแสดงวาหมด 
กิเลสตัณหาไดอยางไร  ? 
        ต.  กิเลสตัณหาหมดจริง  อาการท่ีทรงกระหายนํ้าถึงกับใชให 
ไปหาน้ัน  จะวาเปนกิเลสตัณหาไมได  เปนความอยากชนิดที่เปน 
ธรรมดาของสังขารตางหาก  เพราะความอยากท่ีเปนไปตามธรรมดา 
ของสังขาร  ทานไมจัดเปนกิเลสตัณหา. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ในบรรดาสาวกของทานอาฬารดาบส  กาลามโคตร  มีใคร 
บางที่เลื่อมใสยอมตนเปนสาวกของพระบรมศาสดา ?  เพราะฟงธรรม 
อะไร ?  จําไดไหมวา  เขาไดถวายอะไรเปนเครื่องบุชาธรรมแกพระ 
บรมศาสดา ?  
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        ต.  ทานปุกกุสะ  บุตรแหงมัลลกษัตริย ฯ  สันติวิหารธรรม ฯ    
ผาสิงคิวรรณ  ๑  คู. 
                                                นัยแหง ๒๐ ธ.ค.  ๒๕๑๒ 
        ถ.  ผาสิงคิวรรณเปนผาชนิดไหน  ?  ใครเปนผูถวาย ? 
        ต.  ผาเนื้อเกลี้ยง  มสีีเหมือนทองสิงคี.  ปุกกสุะบุตรของ 
มัลลกษัตริยเปนผูถวาย. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระฉวีวรกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ยอมบริสุทธิ์ 
ผุดผองอยูโดยธรรมดา  แตปรากฏวาพระฉวีวรกายของพระองค  ม ี
พรรณะบริสุทธิ์ผุดผอนยิ่งข้ึนเปนพิเศษในกาลไหนบาง ? 
        ต.  ในยามรัตติกาลพิเศษ  ๒  คือ  ในยามรัตติกาลท่ีจะไดตรัสรู 
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ๑  ในยามรัตติกาลท่ีจะปรินิพพานดวย 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑. 
                                                        ๒๒  ธ.ค.  ๒๕๑๘ 
        ถ.  เมื่อปรินิพพานทรงประชวรพระโรคอะไร ?  พระอาการ 
ที่ทรงประชวรน้ันใหเปนอยางไร ?  รูไดอยางไร ? 
        ต.  โรคลงพระโลหิต.  มีอาการออนพระหฤทัย  รอนพระกาย 
กระหายนํ้าเปนกําลัง.  รูไดจากกระยะทางที่คราวเสด็จพระดําเนินจาก 
พระนครปาวาไปยังกุสินารา  ตองเสด็จพักเปนระยะ ๆ  ใตรมพฤกษา 
บางคราวถึงมีพระดํารัสใหพระอานนทรีบปูผาสังฆาฏิพับใหเปน  ๔ ชั้น  
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โดยเร็ว  เพราะทรงเหน็ดเหนื่อยมาก    และรับสั่งใหไปหานํ้ามาดื่ม  
เพ่ือระงับความกระหายใหสงบ.   
                                                                ๒๕/๘/๖๘ 
        ถ.  เสด็จปรินิพพานท่ีเมืองไหน ?   ประชวรพระโรคอะไร ? 
เก็บพระศพไวนานเทาไร  จึงไดถวายพระเพลิง ? 
        ต.  ปรนิิพพานท่ีเมืองกุสินารา.  ประชวรดวยพระโรคลงพระ 
โลหิต  หรือท่ีเรียกวาปกขันทิกาพาธ.  เก็บพระศพไวนาน ๗  วัน  จึง 
ไดถวายพระเพลิง. 
                                                                ๒๔๕๕-๖๗ 
        ถ.  บิณฑบาตทานครั้งไหนบาง  ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัส 
วามีผลมากกวาบิณฑบาตทั้งหลายอ่ืน ?  ที่ตรัสเชนนั้นดวยพระพุทธ- 
ประสงคอยางไร ? 
        ต.  บิณฑบาตทานที่สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสวามีผลมากกวา 
บิณฑบาตท้ังหลายอ่ืนมี ๒  ครั้ง  คือบิณฑบาตท่ีนางสุชาดาถวายในวัน 
จะไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครั้งหนึ่ง บิณฑบาตท่ีนายจุนทะถวาย 
ในวันจะเสด็จดับขันธปรินิพพานครั้งหน่ึง  ที่ตรัสเชนนั้น  ดวยพระ 
ประสงคเพ่ือจะบรรเทาวิปฏิสารอันจะบังเกิดข้ึนแกนายจุนทกัมมารบุตร 
พะยุงใจใหชื่นบานในบิณฑบาตทานของตน. 
                                                                ๓/๑๑/๖๐  
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        ถ.  พระศาสดาตรัสสรรเสริญบิณฑบาตทานของนางสุชาดาวามี  
ผลเลิศก็พอเห็นสม  แตสวนบิณฑบาตทานของนายจุนทะไมควรบริโภค 
และเม่ือเสวยแลวก็ปรินพิพาน  ตรัสวามีผลเลิศมากดวย  ดูอยางไรอยู ?   
จงอธิบายใหเห็นจริง. 
        ต.  ขอน้ีมีอธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจาไมไดปรินิพพานเพราะ 
เหตุนั้น  คือถึงแมวาจะไมเสวยสุกรมัททวะนั้น  กค็งเสด็จปรินิพพาน 
ตามพระพุทธพจนบริหารกอนแกปรนิิพพานต้ัง ๓  เดือน  ซึ่งเรียกวาทรง 
ปลงพระชนมายุสังขารน้ัน   และบิณฑบาตทานของนายจุนทะนั้นเปน 
บิณฑบาตครั้งสุดทาย  ไมมีใครถวายไดอีกตอไป. 
                                                                        ๓/๙/๖๔ 
        ถ.  เม่ือใกลจะปรินิพพาน  พระองคทอดพระเนตรเห็นสักการ 
บูชาที่เทพดามนุษยเปนอันมากทําถวาย   พระองคไมทรงยินดีอามิส- 
บูชาและทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชา  ขอน้ี  เพราะเหตุไร ?  และทําอยางไร 
จึงจะเปนปฏิบัติบูชา ? 
        ต.  เพราะพระองคทรงหวังประโยชนแกพุทธเวไนยจริง ๆ  ไม 
เพงถึงผลสวนพระองค    จึงทรงชักจูงในทางปฏิบัติ  ผูใดปฏิบติั  ผูนั้น 
ยอมไดผลสมควรแกความปฏิบัติ   นกึถึงพระวาจาน้ีแลวปฏิบัติตาม 
พระบรมพุทโธวาทใหเปนธรรมานุธรรมปฏิบัติ  เปนตนวาทําประโยชน 
ตนประโยชนทาน  ใหบริบูรณดวยความไมประมาท  จึงจะเปนปฏิบัติ- 
บูชา.                                 
                                                                ๑๙/๑๑/๕๗  
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        ถ.  พระองคตรัสสั่งแกภิกษุทั้งหลายเมื่อใกลจะปรินิพพานวา  ผู  
ที่บูชาพระองคดวยอามิสบูชา  ไมประเสริฐเทาบูชาดวยปฏิบัติบูชา  ดวย      
พระพุทธประสงคอยางไร ? 
        ต.  ดวยพระพุทธประสงคจะใหพุทธบริษัทเคารพในปฏิบัติบูชา 
เพราะปฏิบัติบูชาสามารถจะยังพระศาสนาใหต้ังอยูไดตลอดกาลนาน. 
                                                                ๒๕/๑๒/๕๘ 
        ถ.  บชูาพระพุทธเจาอยางไร   ทีพ่ระองคทรงสรรเสริญวาเปน 
การบุชาอยางยิ่ง  เพราะเหตุไรจึงตรัสสรรเสริญอยางนั้น ? 
        ต.  บชูาดวยการปฏบิัติตามคําส่ังสอน  ที่ชื่อวาบูชาอยางยิ่ง  เพราะ 
เปนเหตุใหพนจากทุกข  และเปนเหตุใหพระพุทธศาสนาสถิตถาวร. 
                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  เน่ืองในคราวน้ัน   โปรดใหศึกษาบูชาประเภทไหน ?  มี 
ความวากระไร ? 
        ต.  โปรดใหศึกษาปฏิบัติบูชาในธรรมวินัย  มคีวามท่ีตรัสแก 
พระอานนทผูรับเทศนาวา  อานนท  เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา  เรา 
ทั้งหลายจักเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบยิ่ง  ปฏิบัติ 
สมควร  ดังนี้. 
                                                                ๒๖/๘/๗๐ 
        ถ.  พระองคทรงมุงประโยชนแกสัตวจริง ๆ  ไมทรงมุงประโยชน 
สวนพระองคเลย  ขอน้ีทราบไดจากอะไร ?  จงหามา  ๒  อุทาหรณ. 
        ต.  ขอท่ีพระองคทรงมุงประโยชนแกสัตวจริง ๆ  นั้น   ทราบได  
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จากพระพุทธจริยา.  อุทาหรณที่ตน  ทรงพระอนุญาตใหพระสงฆเปน  
อิสระในการพระศาสนา มีอุปสมบทกรรมเปนตน.   อุทาหรณที่  ๒   
เมื่อครั้งจะปรินิพพาน  ตรัสแกพระอานนทวา  พระองคไมเชื่อวาอัน 
บริษัททําสักการบูชาดวยเครื่องสักการามิส    แมเทาท่ีทําในเวลานั้น 
บุคคลผูใดปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม  บุคคลผูนั้นชื่อวาบูชาพระ 
ตถาคตดวยบูชาอยางยิ่ง. 
                                                                        ๒๔๕๗ 
        ถ.  สังเวชนียสถาน  คืออะไรบาง ? 
        ต.  คือ ๑.  ที่ประสูติ  ๒.  ที่ตรัสรู  ๓.  ที่เทศนาธรรมจักร  ๔.  ที ่
ปรินิพพาน. 
                                                                ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  สถานท่ีสําคัญ    ควรใหเกิดสังเวชสลดจิตของพุทธบริษัท 
มีกี่แหง ?  อยูที่ไหนบาง ? 
        ต.  ม ี ๔  แหง  คือสถานท่ีพระคถาคตเจาประสูติ  อยูทีส่วน 
ลุมพินีวัน ๑.  สถานท่ีตรัสรู  อยูทีอุรุเวลาเสนานิคม  ๑.  สถานท่ีตรัส 
ธรรมจักร  อยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ๑.  สถานท่ีปรินิพพาน  อยูที ่
สาลวัน  ณ  กรุงกุสินารา  ๑. 
                                                                ๒๑/๘/๗๓ 
        ถ.  กาลและสถานท่ี  ซึ่งเนื่องดวยพระศาสดาท่ีเราควรคํานึงถึง 
มีอะไรบาง ?  เพราะเหตุไร  จึงวาอยางนั้น ? 
        ต.  กาลที่เนื่องดวยพระศาสดาซ่ึงเราควรคํานึงถึง  คือ เพ็ญ  
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วิสาขมาส   อันเปนวันตรงกับวันประสูติ  ตรัสรู  และปรินิพพาน  ของ    
พระบรมศาสดาคราวหน่ึง เพ็ญมาฆมาส   เปนมงคลสมัยตรงกับ 
จาตุรงคสันนิบาตท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข 
แกพระอรหันตลวน  ๑,๒๕๐  ผูมาประชุมกันในวันนั้น  โดยมิไดนัด 
หมายคราวหน่ึง (เพ็ญอาสาฬหมาส   อันเปนวันตรงกับวันทรงแสดง 
ธรรมจักรและไดอริยสาวกสงฆองคแรก๑)   สวนสถานที่อันเนื่องดวยพระ 
ศาสดาน้ัน  พระองคทรงแสดงไว  ๔  ตําบล  คือ  ที่ประสูติ ๑ ที่ตรัสรู  ๑ 
ที่แสดงธรรมจักร ๑  ที่ปรินิพพาน  ๑  แตตอนหลังมามีเจดียบรรจุพระ 
บรมธาตุบาง    บรรจุบริขารอันนับเปนบริโภคเจดียบาง  บรรจุพระ 
ธรรมเรียกธรรมเจดียบาง  ตลอดจนถึงพระพุทธรูปอันจัดเปนอุทเทสิก 
เจดีย  ซึ่งมีอยูในที่นั้น  ๆ  ทั้งกาลและสถานท่ีนั้น  เมื่อคํานึงถึงแลวเปน 
เหตุใหเกิดศรัทธาปสาทะใหอุตสาหะปฏิบัติชอบประณีตยิ่งข้ึน  เหตุนี้จึง 
วาควรคํานึงถึง. 
                                                                        ๓/๙/๖๔-๖๗ 
        ถ.  กอนท่ีพระบรมศาสดาจะเสด็จปรินิพพาน  พระอานนทได 
ทูลถามวา  ภิกษุจะปฏิบัติในสตรีภาพอยางไร  และพระบรมศาสดา 
ตรัสประทานพระโอวาทไวอยางไร  ? 
        ต.  อยางน้ี  คือพระอานนททูลถามดวยอันจะพึงปฏิบัติในสตรี- 
ภาพคือมาตุคามเปนไฉน   พระบรมศาสดาตรัสสอนวา  ดูกอน 
อานนท  ความไมเห็น  ไมดูมาตุคามเสียเลยนั่นแลเปนความดี  พระ 
 
๑.  ศ. อ. น.  
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อานนททูลวา  เมื่อจําเปนเชนนั้นจะมีข้ึน  ตรัสสอนวา  ไมใหเจรจา  
พระอานนททูลวา  เมื่อจําเปนเชนนั้นจะมีข้ึน  ตรัสสอนวา  ใหเจริจา   
ดวยสามารถธรรมีกถาตาง ๆ  พึงต้ังสติไวอยาใหแปรปรวนดวยราคะ 
ดําฤษณาและละเมิดจากมารยาทท่ีดีของสมณะได  ทางสั่งสอนใหภิกษุ 
ปฏิบัติในสตรีภาพดวยประการฉะน้ีแล. 
                                                                        ๒๙/๘/๖๕ 
        ถ.  ทรงผทมอุฏฐานไสยากับอนุฏฐานไสยาตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  คือ  อุฏฐานไสยาน้ัน  ไดแกทรงผทมดวยมี 
ความสําคัญในอันจะลุกข้ึน  อนุฏฐานไสยา  ทรงผทมดวยไมมีความ 
สําคัญวาจะลุกข้ึน. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ขอที่พระองคทรงสั่งใหเขาจัดการพระสรีรศพ  ใหทําอยาง 
ปฏิบัติในพระสรีรศพแหงพระเจาจักรพรรดินั้น  ดูเปนการยกยองพระ 
องคเองมากเกินไป  เมื่อเปนเชนนี้จะชื่อวาพระองคไมทรงยินดีใน 
โลกธรรมอยางไรไดเลา ? 
        ต.  ที่พระองคตรัสอยางนั้นมิใชวาจะบังคับใหเขาทํา  เนื่องจาก 
พระอานนทกราบทูลถาม  จึงทรงแสดงใหฟงตามสมควร  เมื่อเปน 
เชนนี้จะชื่อวาพระองคยินดีในโลกธรรมไมได. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ถูปารหบุคคลมีเทาไร ?  อะไรบาง ?  ทําไมจึงเรียกอยางนั้น. 
        ต.  ม ี๔  คือ  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ๑.  พระ 
ปจเจกพุทธเจา  ๑.  พระสาวกอรหันต  ๑.  พระเจาจักรพรรดิราช ๑. 
เพราะเปนผูสมควรแกพระสถูป  สมควรท่ีจะสรางสถูปบรรจุไวสําหรับ  
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กราบไหวบูชา.    
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พวกศากยะชื่ออะไรบางที่ไดบรรพชาอุปสมบท  เมื่อครั้งพระ 
ศาสดาเสด็จไปประทับอยูที่อนุปยนิคม ? 
        ต.  พวกศากยะท่ีไดบรรพชาอุปสมบท  เมื่อครั้งพระศาสดา 
เสด็จประทับอยูที่อนุปยนิคมน้ัน  ชื่อภัททิยศากยาราชา  ๑.  อนรุุทธะ ๑. 
        อานันทะ  ๑.  ภคุ  ๑.  กิมพิละ  ๑.  (โกลิยะเทวทัต  ๑.) 
                                                                ๒๕/๑๒/๕๘ 
        ถ.  การปฏิบัติอุปฏฐากเจาใหญนายโตเชนพระพุทธเจา    เปนการ 
ยากมิใชหรือ  พระอานนทก็ปรากฏวาไมนําพาในลาภ  ยศ  สรรเสริญ 
อยูแลว  ไฉนทานจึงรับหนาท่ีนั้น  ดวยนํ้าใจอันงามถึงเพียงนั้น   จง 
เฉลยดู ? 
        ต.  การปฏิบัติเจาใหญนายโตเชนพระพุทธเจา  เปนการลําบาก 
ก็จริงอยู   แตผูมีปญญาเชนพระอานนทคงเห็นวา   เปนบุญลาภอัน 
ประเสริฐ   ชือ่วาบําเพ็ญบารมีหลายประการ   ขอน้ียอมเห็นไดจริง 
ดังพระพุทธภาษิตตรัสสรรเสริญทานวา  กตปฺุโสิ   อานนฺท 
ดูกอนอานนท !   เธอเปนบุคคลมีบุญไดทําไวแลว  ขอเหลาน้ีแล  นํา 
ใหสันนิษฐานวา  ทานคงมุงแตจะใหเปนคุณประโยชนอยางเดียว  จึง 
รับเปนพุทธอุปฏฐาก. 
                                                                ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  พระอานนทเปนอะไรกันกับพระบรมศาสดา ?  ทานรอบคอบ  
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อยางไร  จึงไดรับเลือกเปนพุทธอุปฏฐาก ?     
        ต.  พระอานนทเปนพระอนุชาของสมเด็จพระบรมศาสดา.  พระ 
องคทรงเชื่อความสามารถของทานวา   จักเปนผูรอบรอบในเหตุ- 
การณทั้งปวง   ทั้งไดรับอบรมในราชสกุล  จึงโปรดใหทานเปน 
พุทธอุปฏฐาก  ขอน้ีเปนผลสําเร็จไดจริง  ดังที่พุทธภาษิตตรัสชม 
ทานวา  ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  อานนฺโท  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อานนท 
เปนบัณฑิต  ยอมรูวากาลน้ีเปนกาลแหงบริษัทจะเฝาพระตถาคตเจา 
กาลน้ีเปนกาลแหงภิกษุ  กาลน้ีเปนกาลแหงภิกษุณี   กาลน้ีเปนกาล 
แหงอุบาสก กาลน้ีเปนกาลแหงอุบาสิกาเปนตน. 
                                                                ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  พระอานนทไดรับความสรรเสริญจากพระศาสดาอยางไรบาง ? 
อยางไหนไดผลเนื่องมาถึงพวกเราดวย ? 
        ต.  ไดรบัความสรรเสริญหลายอยาง  คือพระศาสดาทรงยกยอง 
พระอานนทวา   เปนยอดอุปฏฐากของพระพุทธเจาและเปนบัณฑิต 
ดําเนินดวยพระปญญารูจักกาลควรและไมควร  และทรงแสดงคุณของ 
พระอานนทที่นาอัศจรรย  ๔ ประการ  คือบริษัททั้ง ๔  เมื่อเขาไปใกล 
ทานแลว   เพียงแตไดเห็นก็มีจิตยินดี   ยิ่งแสดงธรรมก็ยิ่งยินดีมาก 
ข้ึน  ถาทานหยุดธรรมกถาเสีย  บริษัทที่ไดสดับนั้นก็มีความเสียดาย 
แตอยางที่ทรงสรรเสริญในท่ีบางแหงวา   เปนผูมีปญญา  เปนพหุสูต 
จําทรงพระพุทธวจนะไดมากน้ัน   ขอนี้นับวาเปนผลเนื่องมาถึงพวกเรา 
เพราะทานไดเปนผูชวยทําสังคายนาครั้งแรก   วางแบบแผนลงไวให 
เปนอายุพระพุทธศาสนาสืบมาจนบัดนี้. 
                                                                        ๑๔/๑๑/๕๙ 
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        ถ.  จงเลาประวัติของพระอานนท   พอใหรูวาเปนใคร  มาจาก  
ไหน  เปนพระสาวกสําคัญอยางไร ?   
        ต.  พระอานนทเปนโอรสของสุกโกทนะ  ซึง่เปนนองพระเจา 
สุทโธทนะพระบิดาของพระพุทธเจา   ทานเปนสาวกสําคัญในการท่ี 
พระศาสดาทรงยกยองวาเปนพหุสูต  จําทรงพระพุทธวจนะไดแมนยํา 
และไดเปนพุทธอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคดวย  และทานไดเปนผู 
วิสัชนาฝายพระสุตตันปฎกและพระอภิธรรมปฎก  ในการสังคายนา 
ครั้งแรกดวย. 
                                                                        ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  พระอานนทก็มีภาระมากในพระศาสนาองคหน่ึง  ไดทรงตั้ง 
ไวในเตทัคคะสถานไหน๑ ? 
        ต.  ทางพหุสูต  มีสติ  มีธิติ  เปนพุทธุปฏฐาก. 
                                                                        ๒๖/๘/๗๐ 
        ถ.  จงเรียงประวัติพระอานนทอยางยอพอไดความตามท่ีจําได ? 
        ต.  พระอานนทเปนโอรสของสุกโกทนศากยะ  ซึ่งเปนกนิฏฐ- 
ภาดาของพระเจาสุทโธทนะ  ไดออกบรรพชาอุปสมบทในพระธรรม- 
วินัยเปนพุทธปฏฐากองคหลังสุด  พระศาสดาทรงสรรเสริญคุณสมบัติ 
หลายประการ  คือความเปนพหูสูต  มีสติ  มีธิติ  มีความเพียร 
และเปนยอดแหงภิกษุพุทธุปฏฐาก  เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพาน 
แลวไดสําเร็จพระอรหัตผล  และชวยพระมหากัสสปะสังคายนาพระ 
ธรรมวินัยเปนปฐม  รับหนาท่ีวิสัชนาปญจกนิกาย  (พระสูตรกบัพระ 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ.  ส. ป.  
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อภิธรรม)  เสร็จแลวจึงนิพพาน.    
                                                                ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  การดําเนินแหงสังขตธรรม  มกัเปนไปดวยอํานาจความ 
เทียมกัน  ทีสุ่ดตนไมไรวิญญาณ  ข้ึนอยูโดยมักสูงชา  ถาเคียงกัน 
หรือมีหลักปกมักสูงเร็ว  เมื่อไดฟงเรื่องเมืองกุสินารา  ที่แตกอนเปน 
เมืองใหญ  ทําใหนึกวากระไร ? 
        ต.  ทําใหนึกถึงความแปรปรวนของสังขตธรรม  ที่ไมทันสมัย 
หรือทานกําลังเหตุไมอยู  ยอมแปรปรวนไปขางเส่ือมส้ิน  เชนนคร 
กุสินาราเคยเปนเมืองใหญกลับกลายมาเปนเมืองดอน   ก็คงเปนเพราะ 
เหตุเชนเดียวกัน. 
                                                                ๑๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  บัดน้ีใครเปนศาสดาของเราเหลาพุทธบริษัท   และใคร 
ต้ังให ? 
        ต.  ธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว  ทรงบัญญัติแลว 
เปนศาสดาของเรา  และพระพุทธเจาเปนผูทรงตั้งให. 
                                                                        ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  พระศาสดาไมไดทรงตั้งสาวกรูปใดรูปหน่ึงไวแทนพระองค 
มิใชหรือ  เชนนั้นพระศาสนานําสืบมาไดดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  ทรงต้ังพระธรรมวินัยไวในท่ีแทนพระองค  พระธรรมวินัย 
นั้นพระสงฆเปนผูรักษา    เม่ือมีความเขาในแผกกันข้ึน  ไดทําสังคายนา  
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ตัดสินและวางแบบไวเปนคราว ๆ  มา.    
                                                                ๔/๗/๖๐-๗๔ 
        ถ.  พระศาสดาก็ปรินิพพานเสียแลว   ชนผูเกิดมาภายหลังจะได 
ใครเปนครูสั่งสอนเลา ?  จงอางหลัก. 
        ต.  ไดพระธรรมวินัยเปนครูสั่งสอน   เพราะเม่ือจวนจะปริ- 
นิพพานประทานพระพุทธโธวาทไวแกภิกษุพุทธบริษัท  เพื่อจะใหมี 
ความเคารพตอธรรมวินัยต้ังไวในที่แหงศาสดาวา  อานนท  ธรรมก็ด ี
วินัยก็ดี  อันใด  อันเราไดแสดงไวแลว  ไดบัญญัติไวแลว แกทาน 
ทั้งหลาย  โดยลวงไปแลวแหงเรา  ธรรมและวินัยนั้นจักเปนศาสดาแหง 
ทานท้ังหลาย  ดังน้ี  พระพุทโธวาทน้ีแล  เปนหลกัฐานแสดงใหเห็นวา 
แมพระศาสดาจะปรินิพพานไปแลว  พุทธศาสนิกชนผูเกิดในภายหลัง 
ก็ยังไดพระธรรมวินัยที่พระองคแตงต้ังไวเปนครูสั่งสอนตอไป. 
                                                        ๒๕/๑๒/๕๘-๒๖/๘/๗๐ 
        ถ.  เม่ือจะเสด็จปรินิพพาน  ไดตรัสใหภิกษุบริษัทต้ังพระธรรม 
วินัยไวในท่ีแหงพระศาสดาวา  ดูกอนอานนท  ธรรมก็ด ี วินัยก็ดี  อันใด 
อันเราไดแสดงแลว  ไดบญัญัติไวแลว  แกทานท้ังหลาย   ธรรมและ 
วินัยนั้น   จักเปนศาสดาแหงทานท้ังหลาย  โดยกาลท่ีลวงไปแหงเรา 
ดังน้ี  การตรสัเชนนี้  ใหเกิดประโยชนแกพระศาสนาอยางไรบาง ? 
        ต.  ใหเกิดแกพระศาสนาหลายประการ  เชน 
        ก.  พระศาสนาดํารงอยูโดยความเปนอิสระแกตัว  ไมตองตกอยู  
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             ในอํานาจของผูใดผูหน่ึง    
        ข.  ปรากฏชัดวาพระองคมีพระหฤทัยบริสุทธิ์อยางแทจริง 
             มิไดทรงเห็นแกผูใดผูหน่ึง  ดวยอํานาจอคติ. 
        ค.  พุทธศาสนิกตางมุงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  ไม 
             ตองทําตนเปนคนหัวประจบ     คอยแตจะออนวอนผูเปน 
             ศาสดาใหคอยชวยเหลือ. 
        ฆ.  ปองกันการแตกกันในระหวางผูสืบอายุพระศาสนาท่ีจะแยงกัน 
             เปนศาสดาในอนาคต. 
        ง.  เปนเหตุใหพุทธบริษัทมีความเคารพพระธรรมวินัย  เหมอืน 
กับวา  พระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยู  ตางชวยกันสืบตออายุ 
พระพุทธศาสนา  เมื่อเกิดความเขาใจแผกกันข้ึน  ก็ทําสังคายนาตัดสิน 
แลววางแบบแผนไวเปนคราว ๆ  มาจนถึงทุกวันนี้. 
                                                                ๓๐  ธ.ค.  ๒๕๐๙ 
        ถ.  เทาน้ันก็เปนอันไมตองมีเจาคณะสิ  พระธรรมวินัยมอียางใด 
ทําอยางนั้นก็แลวกัน ? 
        ต.  ตองมีแท.  เปรยีบใหเห็นงาย  พระราชบญัญัติของสมเด็จ 
พระเจาแผนดินตองมีเจากระทรวงเปนผูรักษาใหเปนไป  และลงโทษ 
แกคนผูฝาฝน  ไมเชนนัน้ก็ไมมีประโยชน  พระธรรมวินัยก็เปนดุจ 
กัน  ตองมีเจาคณะเปนผูรักษา  เปนผูนิคหะภิกษุผูละเมิด  เมื่อคราว 
ตติยสังคายนา  เจาคณะไมเอาธุระรักษา  พระสงฆจึงไมปรองดองกัน 
จนไมทําอุโบสถรวมกัน    ลงปลายมือ   เหลือทนเขา  เอาธุระเขา  
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บริษัทจึงเรียบ.  ขอท่ีทรงตั้งพระธรรมวินัยไวแทนพระองคนั้น  ไดแก  
วงระเบียบนําความปฏิบัติของสาวกใหเปนแบบเดียวกันตางหาก.   
                                                                ๑๕/๑๑/๕๙ 
        ถ.  ในมหาปรินิพพานสูตร   ตรัสกับพระอานนทวา  ถาสงฆ 
ปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบาง  เม่ือเราลวงไปแลวก็จง 
ถอนเถิด  นัน่มีพระพุทธประสงคอยางไร  แตไฉนจึงไมมีใครคิดถอน 
ตามพระพุทธานุญาตนั้น ? 
        ต.  ที่ตรสัเชนนั้น  เขาใจวาคงมีพระพุทธประสงคใหพระธรรม 
วินัยของพระองคเปนไปเหมาะสมัย  แตหากไมสมพระพุทธประสงค 
ดวยเหตุวา  พระสาวกท้ังหลายไมสันนิษฐานแนใจวา  สิกขาบทเชนไร 
ควรถอน  เชนไรไมควรถอน  ทั้งเกรงวาจะไมเปนการสม่ําเสมอท่ัวไป 
เพราะสาวกมณฑลมีมาก  บางพวกก็จะเห็นวาเชนนั้นควรถอน  เชน 
นั้นไมควรถอน  บางพวกก็เห็นเปนอยางอ่ืน  เปนเหตุใหมีความเห็น 
แตกตางไมลงรอยกันไดงาย  จึงหาไดมีสาวกองคใดคิดถอนตามพระ 
บรมพุทธานุญาตนั้นไม. 
                                                        ๑๖/๑๑/๕๙-๑๗/๙/๖๖ 
        ถ.  จะทราบไดอยางไรหรือไมวา  แมสมเด็จพระศาสดาของเรา 
ทั้งหลายก็ทรงเคารพในพระธรรมคือคุณความดีเปนหลักเหมือนกัน ? 
        ต.  ทราบไดอยางนี้   คือในคราวจวนจะปรินิพพานตรัสสอน 
ภิกษุสงฆวา  ธมมฺทีปา  ภกิฺขเว  วหิรถ  ธมมฺสฺสวณา  อนฺส-ฺ 
สรณา  แปลวา  ภิกษุทั้งหลาย  ทานจงมีธรรมเปนที่พํานัก  มีธรรม 
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เปนที่พ่ึง  อยามีอ่ืนเปนสรณะอยูเถิด  แมในท่ีอ่ืน  ก็มีเรื่องเลาวา        
ทรงพระพุทธดําริวา  คนไมมีที่เคารพยอมอยูลําบาก  แตพระองค 
ยังไมทรงเล็งเห็นผูอ่ืนที่ควรเปนทีเคารพของพระองค  จึงทรงต้ังพระ 
หฤทัยถือเอาพระธรรมเปนที่เคารพของพระองค. 
                                                                ๑๔/๙/๖๗ 
        ถ.  พระพุทธศาสนามีผลอะไรเปนที่สุด ?       เพ่ือบรรลุผลน้ัน 
พระองคตรัสสอนใหดําเนินปฏิปทาอยางไร ? 
        ต.  มีวิมตุติเปนที่สุด.  ตรัสสอนใหดําเนินในศีล  สมาธิ  ปญญา 
คือ  ตองกําจัดกิเลสอยางหยาบดวยศีลแลว  กําจัดกิเลสอยางกลาง 
ดวยสมาธิแลว   กําจัดกิเลสอยางละเอียดดวยปญญา  เมื่อปญญา 
อบรมจิตแลว  จึงจะบรรลุวิมุตติได. 
                                                                ๔/๙/๖๖ 
        ถ.  คําวา  ธรรม  คําวา    วินัย  ซึง่เรียกควบกันวา  พระ- 
ธรรมวินัยนัน้  หมายความวาอยางไร ? 
        ต.  เรียกแยกกัน    ธรรมหมายเอาความปฏิบัติอันไมนับเขาใน 
พุทธอาณา   กลาวคือกฎหมาย  หรือปกรณอันแสดงความเปนเชนนั้น 
ไดแกพระสูตรและพระปรมัตถ.   วินัย  หมายเอาความปฏิบัตินับเขาใน 
พุทธอาณาหรือปกรณอันแสดงความเชนนั้น   ไดแกพระวินัย  เรียก 
ควบกันวา  พระธรรมวินัย  หมายเอาพระศาสนา  ที่สงเคราะหดวย 
องค  ๒  นั้น. 
                                                                ๑๒/๑๑/๕๘  
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        ถ.  ธรรมวินัยที่ทรงแสดงบัญญัติแลว  เพ่ือมุงอะไรเปนผลที่สุด  
และมีคําเปรียบธรรมวินยัอยางไร ?   
        ต.  เพ่ือมุงวิมุตติอันเปนผลท่ีสุด  และมีคําเปรียบธรรมวินยั      
ไววา  เหมือนมหาสมุทรซ่ึงมีรสเค็มเปนอันเดียวกัน. 
                                                                ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  บานเมืองที่รุงเรืองมาเปนปกแผน   เขามักต้ังผูสํารองไว 
คอยรั้งหนาที่แทนกันเพ่ือสะดวกแกการปกครองสืบไป  สมเด็จพระบรม 
ศาสดาไมทรงทําอยางนั้น   กลับตรัสวาธรรมและวินัยจะเปนศาสดา 
ตางพระองคในเมื่อเสด็จปรินิพพานแลว  ขอน้ีเปนเพราะไมทรงไววาง 
พระหฤทัยแกพระสงฆที่อยูในที่ประชุมนั้นใชไหม ?   ขอความเห็น. 
        ต.  ไมใช.   การท่ีพระองคไมทรงต้ังผูสํารองไวรับหนาที่แทน 
ก็เพราะทรงเห็นการณไกล  หากวาจะทรงต้ังใครผูหน่ึงในประชุมนั้น 
ใหรับหนาที่แทนพระองค  ก็จะเปนไปชั่วคราวชั่วสมัยของผูนั้นเทาน้ัน 
ภายหลังมีผูที่ไดรับหนาที่ตอชวงไปก็จะมีผูยําเกรงนอย  เพราะไมได 
รับต้ังจากพระองคลดความนับถือลงไปเปนชั้น ๆ  เหมือนสัญญาบัตร 
และประทวน  ไมเปนการยั่งยืนเหมือนทรงตั้งธรรมวินัย  และผูนั้นจะ 
รับหนาที่แทนไปไดก็ตองอาศัยพระธรรมวินัยเปนหลักนั้นเอง  ทั้งอาจ 
ทําใหการปกครองตอ ๆ ไปไมเรียบรอยก็เปนไป   สวนการต้ังธรรม- 
วินัยไวแทนพระองค  เปนการแนนแฟมสม่ําเสมอย่ังยืนตลอดกาลนาน 
ทําใหผูนับถือมีความยําเกรงธรรมวินยั  เหมือนพระองคยังทราบพระชนม  
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อยู  ดวยเหตุนี้  จึงทรงต้ังธรรมวินัยไวตางพระองค  หาใชเพราะ    
ไมวางพระหฤทัยแกสงฆหมูนั้นไม. 
                                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงพระชนมเทาไร ?   ระหวางท่ีอยูในฆราวาส 
เทาไร ?  ออกผนวชแลวทรงแสวงหาธรรมเปนเครื่องตรัสรูเทาไร ? 
เปนพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจอยูเทาไร ? 
        ต.  พระพุทธเจาทรงพระชนมายุ  ๘๐ ป.  ในระหวางที่อยูใน 
ฆราวาส  ๒๙  ป.  แลวทรงผนวชในปที่มีพระชนม  ๒๙  นั้น  แสวงหา 
ธรรมเปนเครื่องตรัสรูอยู  ๖  ป  จึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณ.   ต้ังแตตรัสรูมาแลวไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจอยู  ๔๕  ป.  สิริรวม 
พระชนมายุของพระองคได  ๘๐  ป  แลวจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน. 
                                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  พระองคไดทรงบําเพ็ญสัมมาสัมพุทธกิจอยูกี่ป  ?    จงกลาว 
สรูปสัมมาสัมพุทธกิจนั้นมา. 
        ต.  ทรงบําเพ็ญสัมมาสัมพุทธกิจอยู  ๔๕  ป  สรูปสัมมาสัมพุทธ- 
กิจท่ีทรงบําเพ็ญน้ัน  คือทรงประกาศพระศาสนาใหเวไนยนิกรไดรูทั่ว 
ถึง  ชายเปนภิกษุ  หญิงเปนภิกษุณี  ทรงตั้งพระวินัยบัญญัติ  และ 
ทรงแสดงธรรมส่ังสอนเพ่ือประพฤติกายวาจาใจในทางบริสุทธ์ิ  และ 
ประพฤติเพ่ือประโยชนแกคนทั้งหลาย  ฝายคนผูยังพอใจครองฆราวาส 
ทรงสั่งสอนใหเปนผูมีศีล  ใหเปนผูมีธรรมอันงาม  เปนคฤหัสถอยางดี 
ชายเปนอุบาสก  หญิงเปนอุบาสิกา   ยนกลาววาทรงต้ังบริษัท  ๔  ให  
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ไพบูล  ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงเปนหลัก.     
                                                ๑๖/๗/๕๖-๑๐/๑๑/๕๘-๑๕/๑๑/๕๙ 
        ถ. ตลอดเวลา  ๔๕  พรรษา   สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงนอม 
พระชนมของพระองคใหเปนไปอยางไร ?   และไดทรงกระทํากิจน้ัน 
ต้ังตนแตไหน  เปนที่สุดเพียงไหน ? 
        ต.  ตลอดเวลา  ๔๕  พรรษานั้น  พระองคทรงนอมพระชนมให 
เปนไปในทางทรงบําเพ็ญสัตตูปการกิจ  ไมทรงคิดความลําบากของพระ 
องคในการเสด็จเท่ียวจาริกโปรดเวไนยสัตว  เสด็จไปยังคามนิคมชนบท 
ราชธานีนั้น ๆ  ประดิษฐานพระศาสนาใหเปนประโยชนแกชุมชนทุก 
หมูเหลา  ต้ังตนแตตรัสพระธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประถม 
เทศนา  เปนที่สุดเพียงตรัสเทศนาโปรดสุภัททปริพาชกปจฉิมสาวก. 
                                                                ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  พระบรมพุทโธวาทในระหวางนี้ขออะไรเปนแรก ?  ขออะไร 
เปนสุดทาย ? 
        ต. พระบรมพุทโธวาทขอแรกน้ัน  ถาจะเล็งถึงพระธรรมเทศนา 
สําคัญ  ไดแกพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ถาเล็งถึงธรรมอะไร ๆ   ที ่
ทรงแสดงแลว  ไดแกธรรมที่ทรงแสดงแกพราหมณที่มาเฝาเมื่อแรก 
ตรัสรูที่ควงไมไทร  อชปาลนิโครธ  ทานจึงอธิบายวา  พราหมณนั้น 
ตองเปนคนชนิดไร  และธรรมอะไรท่ีทําบุคคลใหเปนพราหมณ  แต 
ถาจะเล็งพระธรรมเทศนาทีแรก     พระองคทรงชี้โทษของท่ีสุด  ๒ 
ประการแลว  ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาท่ีเปนทางใหถึงพระสัมมา-  
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สัมโพธิญาณ  พระบรมพุทโธวาทท่ีเปนขอสุดทาย   คือพระบรม-    
พุทโธวาทท่ีประทานแกพระสงฆสาวกวา   สิ่งท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนแลว 
ยอมดับสูญไปเปนธรรมดา      ใหภิกษุทั้งหลายยังประโยชนตนและ 
ประโยชนผูอ่ืนใหเกิดข้ึนโดยความไมประมาท. 
                                                                ๑๖/๗/๕๖ 
        ถ.  ตลอดเวลา  ๔๕  ป  สมเด็จพระผูมีพระภาคไดเสด็จประกาศ 
พระศาสนาใหแพรหลายกี่ชนบท ?  ต้ังตนตรัสประถมเทศนาในชนบท 
ไหน ?  เสด็จปรินิพพานในชนบทไหน ? 
        ต.  ตลอดเวลา  ๔๕  ป  สมเด็จพระผูมีพระภาคไดเสด็จประกาศ 
พระศาสนาใหแพรหลายไป  ๗  ชนบท  นับชนบทท่ีอยูในอาณาจักร 
เดียวกันเปน ๑  คือ    กาสีกับโกศล  ๑  มคธะกับอังคะ  ๑  สักกะ  ๑ 
วัชชี ๑  มลัละ  ๑  วังสะ  ๑  กุร ุ๑  เปน ๗  นอกจากน้ีก็มีแตชนบท 
นอยท่ีข้ึนแกชนบทใหญ.    ต้ังตนตรัสประถมเทศนาในกรุงพาราณสี 
อันเปนแควนกาสี   เสด็จปรินิพพานในกรุงกุสินาราแควนมัลละ. 
                                                        ๓/๑๑/๖๐-๒๕/๘/๖๘ 
        ถ.  ในระหวางที่ทรงบําเพ็ญพุทธกิจน้ัน  ไดเสด็จจาริกไปใน 
เมืองอะไรบาง ? 
        ต.  เม่ือพระองคยังทรงพระชนมอยูนั้น   ไดเสด็จจาริกไปใน 
เมืองตาง ๆ  หลายเมือง  คือ เมืองพาราณสี ๑  เมืองราชคฤห  ๑ 
เมืองสาวัตถี  ๑  เมืองกบิลพัสดุ  ๑  เมอืงไพศาลี ๑  เมืองปาฏลิบุตร ๑ 
เมืองโกสัมพี  ๑  เมืองเวรัญชา  ๑  เมืองกุสินารา  ๑   เมืองปาวา  ๑  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 184 

เมืองสาเกต  ๑  เมืองจําปา  ๑  เมืองเวฏฐทีปกะ  ๑  เมืองอัลลกัปปะ ๑  
เมืองโมลิยะ  ๑.   
                                                                        ๒๔๕๕ 
        ถ.  สังเกตในพุทธประวัติก็ดี  ในที่อ่ืนก็ดี   จะรูไดหรือไมวา 
พระองคเสด็จอยูในเมืองไหนมาก ?  จะอางอะไรเปนพยาน ? 
        ต.  พระองคเสด็จประทับ  ณ กรุงสาวัตถีมากกวาสถานอ่ืน.  อาง 
นิทานวจนะตนพระสูตรโดยมากวา  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย 
วิหรติ  ดังนี้  เปนพยาน. 
                                                                        ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  กรุงราชคฤหกับกรุงสาวัตถี  สังเกตไดวากรุงไหนอยูใต  กรุง 
ไหนอยูเหนือ  อางขอไหนเปนหลัก ? 
        ต.  กรุงสาวัตถีอยูเหนือกรุงราชคฤห  อางคําของพระปุกกุสาติ 
ซึ่งเวลานั้นอยูในกรุงราชคฤห  กราบทูลพระบรมศาสดาวา  มีเมือง 
อยูในชนบทขางทิศอุดรแหงหนึ่งชื่อวาสาวัตถี  ดังนี้  เปนหลัก. 
                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  จงยกอุทาหรณมาเปนเครื่องสาธก   ในการท่ีพระองคทรง 
ชักนําพุทธศาสนิกบริษัทปรารภความเกิด  ความตาย  และสุขทุกข 
ถูกทางแลว  จะดําเนินปฏิปทาอยางไร ? 
        ต.  อุทาหรณอันเปนเครื่องสาธก   พึงเห็นในการที่ทรงรับคน 
เขาอุปสมบทในพระศาสนาไมเลือกชาติตระกูล  เปนคนดีไมตองหาม 
ตามกฎหมายและพระวินัยแลว  ก็ทรงรับเขาอุปสมบทมีสิทธิ์ปฏิบติั  
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พระวินัยไดเสมอกัน  ฝายคฤหัสถก็ไดทรงสั่งสอน   เชนทรงแสดง  
สมานัตตตาเปนสังคหวัตถุประการหนึ่ง  ชัดนําประชาชนใหสามัคคี   
กลมเกลียวกนั. 
                                                                ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  พระองคทรงมีพระพุทธประสงคอยางไร ?    จึงโปรดใหเลิก 
ติสรณคมนูปสัมปทาเสีย    ทรงอนุญาตใหอุปสมบทดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา  ซึ่งตองเพิ่มความลําบากและเสียเวลามากข้ึนอีก ? 
        ต.  พระองคมีพระพุทธประสงค  จะใหการอุปสมบทสาํเร็จดวย 
สังฆสามัคคี   ปรกึษาหารือเห็นพรอมกัน   จึงทรงยกเลิกติสรณ- 
คมนูปสัมปทา  ซึ่งเปนหารสําเร็จดวยบุคคลเสีย. 
                                                                ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  อุปสมบทกรรม    มีกี่อยาง ?    พระสาวกรูปไหนผูไดรับ 
อุปสมบทดวยวิธีนั้น ๆ  เปนครั้งแรก ? 
        ต.  ม ี ๓  อยาง  คือเอหิภิกขุอุปสัมปทา  ที่พระศาสดาทรงเอง  ๑ 
ติสรณคมนูปสัมปทา   ที่ทรงอนุญาตแกสาวก  ๑  ญัตติจตุตถกรรม 
ที่ทรงอนุญาตแกสงฆ  เพ่ือใหสงฆเปนใหญในกิจที่สําคัญ  ที่เนื่องดวย 
การปกครองของหมูสาวกที่เปนบรรพชิต ๑.  พระอัญญาโกณฑัญญะ 
เปนผูไดรับอุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเปนครั้งแรก.  ผูไดรับอุป- 
สมบทดวยติสรณคมนูปสัมปทาเปนครั้งแรกไมปรากฏชื่อ.  ราชพราหมณ 
เปนผูไดรับอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมเปนครั้งแรก. 
                                                        ๒๕/๑๒/๕๘-๒๙/๘/๖๗  
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        ถ.  การทรงอนุญาตใหอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม  ก็แปล  
วาทรงมอบอํานาจสิทธิ์ขาดใหแกสงฆในกิจอันสําคัญเชนนั้น ไมได   
ทรงมอบใหแกบุคคล   แตไฉนจึงทรงอนุญาตใหมีอุปชฌายะดวยเลา 
ไมเปนอันยกบุคคลข้ึนเปนใหญดอกหรือ ? 
        ต.  หามไิด  การท่ีทรงอนุญาตใหมีอุปชฌายะดวยน้ัน   ก็เพียง 
เพ่ือใหเปนผูนําเขาหมูสงฆ   และเปนผูคอยดูแลผิดชอบเทาน้ัน  สิทธ ิ
ทั้งปวงก็มีอยูแกสงฆนั้นเอง. 
                                                                ๒๙/๘/๖จ 
        ถ.  วิธีอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม  ไมมีจํากัดอุปสัมปทา- 
เปกขะวาเปนคนภูมิไหน  คําสวดประกาศท้ังสวนญัตติทั้งสวนอนุสาวนา 
มีเต็มที่เหมือนกันหมด  ไมลดไมเพ่ิมอะไร วิธีของเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
ก็เห็นจะอยางเดียวกันกระมัง  หรือตางกันอยางไร ? 
        ต.  ไมอยางเดียวกัน  ตางกันที่จํากัดอุปสัมปาทาเปกขะ   คือ 
เอหิภิกขุอุปสัมปทาน้ัน  ถาอุปสัมปทาเปกขะเปนอเสขะ  พระวาจาที่ตรัส 
ก็ยกคําวา  เพ่ือจะทําท่ีสุดทุกขโดยชอบออกเสีย  ถาไมใชอเสขะ  ก็ตรัส 
เต็มที่  ดังตัวอยางในอุปสมบทของทานปญจวัคคียและพระยสะ. 
                                                ๑๕/๑๑/๖๒-๑๗/๙/๖๖ 
        ถ.  ผูที่เขามาเปนพุทธบริษัท  ประเภทไหนตองตําวิธีอยางไร 
บาง ? 
        ต.  ผูทีจ่ะเปนภิกษุประเภทท่ี ๑ ในชั้นแรก  พระองคประทาน 
เอหิภิกขุอุปสัมปทา  ดวยพระวาจาวา  เอหิ  ภิกขฺุ  สฺวากฺขาโต  
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ธมฺโม   จร  พฺรหฺมจริย ั สมฺมาทุกฺขสสฺ  อนฺตกิริยาย  ดังนี้.  ตอมาโปรด  
ใหเปนภิกษุดวยติสรณคมนูปสัมปทา  คือใหภิกษุอ่ืนใหไตรสรณคมน   
ภายหลังโปรดใหลดอุปสัมปทาท่ี ๒  มาเปนบรรพชาของสามเณร.  ทรง 
อนุญาตใหเปนภิกษุดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  คือ  คณะสงฆสวดประกาศ 
ใหทราบกันดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา.  ผูที่จะเปนภิกษุณีประเภทท่ี ๒ 
ในชั้นแรก  พระองคแสดงครุธรรม  ตอมาโปรดใหอุปสมบทดวยญัตติ- 
จตุตถกรรมวาจาในอุภโตสงฆ,  ผูที่จะเปนอุบาสกอุบาสิกาประเภทท่ี ๓ 
กับที่ ๔  ตองเปลงวาจาแสดงตนเปนอุบาสกอุบาสิกา. 
                                                                ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  พระบรมศาสดาทรงเห็นอยางไร  จึงไมใครพระหฤทัย 
จะใหสตรีบวชในพระพุทธศาสนา ? 
        ต.  ถาสตรีจักไมบวชในพระธรรมวินัยนี้แลว  พรหมจรรยจักต้ัง 
อยูไดนาน  เพราะสตรีไดบวชแลว  พรหมจรรยจักต้ังอยูไมนาน เหมือน 
สกุลหนึ่งสกุลใด  สตรีมากบุรุษนอย  สกุลนั้นโจรกําจัดไดงาย,   เพราะ 
เหตุนี้  จึงไมคอยพอพระหฤทัยใหสตรีบวชในพระพุทธศาสนา. 
                                                                        ๒๔๗๑ 
        ถ.  พระศาสดาทรงปกครองพระศาสนาดวยวิธีอยางไร ? 
        ต.  ทรงปกครองพระศาสนาดวยทรงอนุญาตใหสงฆเปนใหญใน 
กิจท่ีสําคัญ   เชนใหอุปสมบทกุลบุตร  และทรงต้ังวินัยบัญญัติไว 
สําหรับเปนแบบปกครอง. 
                                                                        ๑๐/๑๑/๕๘  
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        ถ.  จงแสดงความตางแหงการพระศาสนา  อันสงฆกับบุคคล  
ปกครองวามีผลอยางไร ?   
        ต.  สงฆปกครองพระศาสนาโดยสมัคคีธรรม  พรักพรอม 
ปรึกษาหรือหลายความเห็นดวยกัน  จักทําไปตามควร  ใหสังฆกิจ 
นั้น ๆ  สําเรจ็ลุลวงไปดวยดี  ทั้งมีอายุยืนยาวสืบเนื่องกันไป  เปลี่ยน 
แตคณะปูรกะ  สวนบุคคลปกครองน้ัน  เสี่ยงไดเสี่ยงเสียอยู  ถาสบ 
เหมาะก็ดีมาก  ถาพลาดก็ไมมีความเห็นอ่ืนชวย  ทัง้มีอายุนอยชั่ว 
ผูนั้นผูเดียว  ตองเปลี่ยนตัวเสมอไป  ความตางแหงการปกครองของ 
๒  ฝายมีผลดังน้ี. 
                                                ๑๒/๑๑/๕๘/๑๔/๙/๖๗-๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  ระบอบการปกครองของประเทศชาติของพระพุทธเจาเปนไป 
อยางไร  และใครเปนผูปกครองสักกประเทศ ? 
        ต.  ปกครองโดยสามัคคีธรรม    มีเจาครองนครเปนสวน ๆ 
เชนพระเจาสุทโธทนะ  เจาภัททิยะและเจามหานามเปนตน  บางครั้ง 
ก็รวมเขาในจักรวรรดิโกศลมหาประเทศ  ไมปรากฏวาใครทรงอํานาจ 
สิทธิ์ขาดแตผูเดียวอยางบางประเทศ. 
                                                                ๑๒/๑๐๑๗๘ 
        ถ.  มีคํากลาวสรรเสริญพระบรมศาสดาวา    ทรงมุงประโยชน 
แกสัตวโลกจริง ๆ  มิไดเห็นแกประโยชนสวนพระองคเลย  ขอน้ีทราบ 
ไดจากอะไร ?  จงหาอุทาหรณมาสาธก  ๒  เรื่อง. 
        ต.  ขอท่ีพระองคทรงมุงประโยชนแกสัตวโลกจริง ๆ  นัน้  ทราบ  
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ไดจากพระพุทธจรรยา.  อุทาหรณที่ตน  ทรงอนุญาตใหพระสงฆเปน  
อิสระในการพระศาสนา  มีอุปสมบทกรรมเปนตน.   อุทาหรณที่ ๒   
เมื่อจวนจะปรินิพพาน  ดาํรัสแกพระอานนทวา  พระองคไมชื่อวาเปน 
อันบริษัทบูชาสักการะแลวดวยเครื่องสักการามิส  แมเทาท่ีทําในเวลา 
นั้น ผูใดปฏบิัติตามสมควรแกธรรม  ผูนั้นชื่อวาบูชาพระตถาคตดวย 
บูชาอยางยิ่ง. 
                                                                ๑๔/๙/๖๗ 
        ถ.  พระพุทธพจนที่ตรัสวา  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา 
ดังน้ี   มีสาวกองคไหนเปนตัวอยาง ?  คืออยางไร ? 
        ต.  มีพระปุกกุสาติกุลบุตรเปนตัวอยาง.    ในชั้นแรกทานไม 
รูจักพระผูมีพระภาค   ครั้นไดฟงธาตุวิภังคสูตรสําเร็จพระอนาคามิผล 
แลว  จึงรูจักพระองค. 
                                                                ๑๗/๙/๖๖ 
        ถ.  จงออกชื่อพระสาวกที่เปนกําลังใหญของพระศาสดา  ในการ 
ประกาศพระศาสนาตามท่ีจําได ? 
        ต.  พระสาวกเชนนั้น  ครั้งพระศาสดาดํารงพระชนมอยู  พระ 
ปญจวัคคีย ๕  รูป  พระยสะ   พระอรุุเวลกัสสปะ  พระนทีกัสสปะ 
พระคยากัสสปะ  พระสารีบุตร  พระมหาโมคคัลลานะ  นี้กลาวตาม 
ตํานาน.  ที่ปรากฏวามีชื่อในพระสูตรโดยมาก  พระสารีบุตร  พระ 
มหาโมคคัลลานะ  พระกจัจายนะ.  เมื่อครั้งพระศาสดาปรินิพพานแลว  
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พระมหากัสสปะ   พระอบุาลี  พระอานนท    
                                                                ๑๗/๙/๖๖ 
        ถ.  กิจการทางพระพุทธศาสนาก็ยังนิยมการจัดที่คือแตงต้ังอาสนะ 
ใหเหมาะแกการงาน   ในหนาที่นี้ทรงยกยองวาใครเปนผูสามารถ๑ ? 
        ต.  กิจการทางพระศาสนายิ่งเปนการสําคัญ  เพราะเปนเหมือน 
ธงของชาติ  การแตงต้ังอาสนะ  ทรงยกยองพระทัพพมัลลบุตรวาเปน 
ผูสามารถ. 
                                                                ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  คนถือพระพุทธศาสนาในบาลีจัดเปนกี่เหลา  ?  และเรียกชื่อ 
อยางไร ? 
        ต.  จัดเปน  ๔  เหลา  เรียกวาบรษัิท  ๔  คือ  ภิกษุบริษัท ๑ 
ภิกษุณีบริษัท ๑  อุบาสกบริษัท ๑ อุบาสิกาบริษัท ๑. 
                                                                ๑๓/๑๒/๕๗ 
        ถ.  จงยนบริษัท  ๔  ลงเปน  ๒ ?  พระโอวาทท่ีทรงแสดงแกบริษัท 
๒  นั้น  ในบริษัทเหลาไหน  จะยนลงในธรรมหมวดไหน ? 
        ต.  ยนบริษัท  ๔  ลงเปน ๒  ภิกษุ  ภิกษุณี  เปนฝายบรรพชิต 
อุบาสก  อุบาสิกา  เปนฝายคฤหัสถ,  พระโอวาทท่ีทรงแสดงแกบริษัท 
๒  เหลาน้ัน  ในฝายบรรพชิตยนลงในไตรสิกขา  ในฝายคฤหัสถยนลง 
ในทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชนและสมัปรายิกัตถประโยชน. 
                                                                ๓/๑๑/๖๐ 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ.  ส.ป.  
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        ถ.  บรษัิท  ๔  ใครเปนตนของบริษัทไหน ?    
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะเปนตนฝายภิกษุ  พระนางปชาบดี- 
โคตมีเปนตนฝายภิกษุณี  บิดามารดาพระยสะเปนตนฝายอุบาสกอุบาสิกา 
ถาเทฺววาจิกอุบาสก  ตปุสสะ  ภัลลกิะ  เปนตน. 
                                                                ๒๙/๘/๖๕ 
        ถ.  บรษัิท  ๔  ในทางพระพุทธศาสนา  คือบริษัทอะไรบาง ? 
เวลาน้ียังอยูครบบริบูรณ  หรือขาดบรษัิทอะไรบาง ?  แมชีนับเปน 
บริษัทอะไร ? 
        ต.  บรษัิท  ๔  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ฯ  เวลานี้ 
ภิกษุณีบริษัทไมมีแลว ฯ  แมชีนับเปนอุบาสิกาบริษัท ฯ 
                                                                ๒๐  ธ.ค.  ๒๕๑๐ 
        ถ.  จงยนพระคุณสมบัติของพระพุทธเจาท่ีทรงบําเพ็ญมา  คือทรง 
ตรากตรําตอทุกขก็ดี  ทรงบากบ่ันตออุปสรรคน้ัน ๆ  ก็ด ี ทรงรอบคอบ 
ในการส่ังสอนสัตวโลกใหไดรับประโยชนตามฐานะก็ดี  ไมทรงหวาด 
หว่ันหรือเกรงกลัวเหตุภายนอกก็ดี  เหลาน้ีจัดเขาในพระคุณอะไร ? 
        ต.  ทรงตรากตรําตอความทุกขก็ดี  ทรงบากบั่นฝาอุปสรรคก็ดี 
จัดเขาในพระกรุณาคุณ,   ทรงรอบคอบในการสอนสัตวโลก  จัดเขา 
ในพระปญญาคุณ,  ไมทรงหวาดหว่ันหรือกลัวเกรงเหตุภายนอก  จัด 
เขาในพระบริสุทธิคุณ. 
                                                                ๑๗/๙/๖๑ 
        ถ.  พระองคมีพระมหากรุณาเปนลักษณะมิใชหรือ  ถาเชนนั้น  
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จงแสดงมา  ๒  อุทาหรณ  เพ่ือเปนทางปฏิบัติตาม  ?    
        ต.  พระองคมีพระมหากรุณาเปนลักษณะ  มีอุทาหรณดังน้ี 
วันหน่ึง  ทอดพระเนตรเห็นราธพราหมณ  มีรางกายอันผอม  มีผิว 
เศราหมองไมสดใส  ตรสัถามไดความวา  ราธพราหมณอยากจะบวช 
ไมมีใครบวชให  เมื่อไมไดบวชสมประสงค  จึงไดเปนเชนนั้น  จึง 
ทรงเปนพระธุระใหราธพราหมณบวชไดตามตองการ  อีกอุทาหรณ 
หน่ึง  เมื่อจะปรินิพพานประชวรหนักอยูแลว  สุภัททปริพาชก  มา 
เพ่ือจะทูลถามปญหา  พระอานนทกันเสียไมใหเขาไป  ทรงทราบเขา 
ประทานพระอนุญาตใหสุภัททะเขาเฝาและทุกลภามปญหา  ทรงแสดง 
ธรรมโปรดสุภัททะใหไดศรัทธาเลื่อมใส   ขอบวชในพระธรรมวินัย 
และไดบรรลธุรรมพิเศษเปนลําดับมาเปนปจฉิมสาวก  พระองคทรง 
แสดงพระมหากรุณาคุณแกสุภัททะ   ทํากิจของพระศาสนาฉะนี้. 
                                                                        ๑๐/๑๑/๘๕ 
        ถ.  คําวา  ขาแตพระผูมีพระภาค  ถาติตถิยปริวาส  มีกําหนด 
๔  เดือนฉะนั้นแลว  ขาพระองคจะอยูใหนานถึง  ๔  ป  ตอลวง  ๔ ป 
ภิกษุทั้งหลายจะใหขาพระองคบรรพชาอุปสมบทเพ่ือเปนภิกษุเถิด  ดังนี ้
เปนคํากราบทูลของใคร  ?  ทานผูนี้มีความสําคัญที่ควรจดจําอยางไร ? 
        ต.  เปนคําพูดของสุภัททาปริพาชก   ทลูวิงวอนขอเฝาพระผูมี 
พระภาค   และขอบรรพชาอุปสมบท  กอนท่ีพระองคจะเสด็จดับขันธ- 
ปรินิพพาน ฯ  ทานผูนี้มีความสําคัญที่ควรจดจํา  คือ  เปนสักขิสาวก 
สาวกทันเห็นองคสุดแหงพระผูมีพระภาคเจา. 
                                                                ๑๔  ธ.ค.  ๒๕๑๔  
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        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อใกลจะเสด็จปรินิพพาน  ไดทรง  
แสดงพระกรุณาและพระขันติ  ใหสมแกไดเปนพระศาสดาไวอยางไรบาง   
หรือไม ? 
        ต.  ตอนท่ีสุภัททปริพาชกเฝาทูลถามปญหา  ในเวลาท่ีกําลัง 
ประชวรหนกัจะเสด็จปรินิพพานอยูแลวน้ันอยางไรเลา  ทรงแสดงพระ 
กรุณาและพระขันติสมแกเปนพระศาสดาไวอยางถึงท่ี  คือเวลานั้น 
กําลังประชวรหนัก  สุภัททะจะเขาไปเฝา  พระอานนทหามเสีย ทรง 
ทราบ  ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดใหเขาไปเฝา  และทูลถามปญหา 
แลวทรงแสดงธรรมโปรดจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสทูลขอบวช  กท็รง 
พระกรุณาจัดการใหไดบวชสมประสงค  ตอมาทานผูนั้นก็ไดสําเร็๗ 
พระอรหัตผลเปนปจฉิมสาวก  ดังนี้. 
                                                                ๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  คําวา  "วนะ"  หรือ  "วัน"  ทีแ่ปลวาปาน้ัน  ยอมมีความ 
สําคัญตอประเทศชาติ  และพระศาสนา  ในพุทธประวัติ  ปรากฏวา 
พระพุทธเจา  ทรงอาศัยปาเปนที่แสดงพระธรรมเทศนามีอยูมากแหง 
ฉะน้ัน  จงบอกชื่อปาท่ีเคยทรงอาศัยแสดงพระธรรมเทศนามาสัก ๓ 
แหง  ?  และพระธรรมเทศนานั้นชื่ออะไร ?  ทรงแสดงแกใคร ? 
        ต.  ปาทีเ่คยทรงอาศัยเปนที่แสดงพระธรรมเทศนา  ๓ แหง  คือ 
             วัตตนสูตร,  แกเบญจวัคคีย. 
        ๒.  ลัฏฐิวัน,  ทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ  ๔,  แกพระ  
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              เจาพิมพิสาร.    
        ๓.  สาลวัน,  ทรงแสดงอริยมรรคมีองค  ๘,  แกสุภัททปริพาชก.  
                                                                ๒๙  ธ.ค.  ๒๕๒๐ 
        ถ.  เม่ือพระองคจะปรินิพพาน  ไดประทานพระบรมพุทโธวาท 
ไวอยางไร  เปนครั้งสุดทาย ? 
        ต.  ไดประทานไววา  เราเตือนทานทั้งหลาย  สังขารมีความส้ิน 
ไปเปนธรรมดา  ทานทั้งหลายจงยังประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืนให 
ถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด. 
                                                ๔/๗/๖๐-๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ธรรมที่สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทยิ่งกวา 
ขออ่ืนคืออะไร ? 
        ต.  คือพหุลานุสาสนี.   เพราะปญญาท่ีกําหนดนามรูป   โดย 
ลักษณะท้ัง  ๓  นี้เปนคุณเบื้องบนแหงพรหมจรรย  สัตวทั้งหลายจะ 
บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวกิเลสทั้งหลายก็ดวยปญญา  เพราะปญญาเปน 
เครื่องดําเนินถึงความบริสุทธิ์. 
                                                                ๑๔/๙/๖๗ 
        ถ.  เม่ือจะปรินิพพาน  พระองคไดประทานพระบรมพุทโธวาท 
ครั้งท่ีสุดไววาอยางไร ? 
        ต.  พระองคไดประทานปจฉิมโอวาทไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ทานท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวง    คือประโยชนตนและผูอ่ืนใหถึงพรอม 
ดวยความไมประมาทเถิด และยังไตรสิกขา คือ ศีล   สมาธิ  ปญญา 
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ใหถึงพรอม  ดวยความไมประมาทเถิด.    
                                                                        ๒๔๕๕ 
        ถ.  พระโอวาทท้ังส้ิน  ที่พระองคไดประทานแลวในระหวาง ๔๕ 
พรรษานั้น  รวมเขาเปนอยางเดียวไดแกอะไร ?  เหตุไฉนจึงเฉลย 
อยางนั้น ? 
        ต.  รวมเขาเปนอยางเดียวไดแกอัปปมาทธรรม.    บรรดาธรรม 
ทั้งส้ินที่เปนกุศล  ลวนมีความไมประมาทเปนมูล  เปนที่ประชุมทั้งน้ัน 
บัณฑิตทั้งหลาย  มีพระพทุธเจาเปนตน  ตรัสยกยองอัปปมาทธรรมวา 
เปนยอดของกุศลธรรมเหลาน้ัน  เพราะฉะนั้น  จึงไดเฉลยเชนนี้. 
                                                                ๑๕/๑๑/๕๙ 
        ถ.  จงแสดงเบ้ืองตนท่ีสุดแหงสาวกและเทศนาดวย ? 
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะเปนตนสาวก  พระสุภัททะเปนที่สุด 
สาวก.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเปนตนเทศนา.  อัปปมาทธรรมเปนที่สุด 
เทศนา. 
                                                                ๖/๙/๖๑ 
        ถ.  พระโอวาทท่ีประทานแกบริษัทเหลานี้มีอยางไร ?  จงแสดง 
พอเปนตัวอยาง. 
        ต.  ในบริษัท  ๔  นัน้ยนลงเปน  ๒  คือบรรพชิตบริษัทและคฤหัสถ- 
บริษัท๑  พระโอวาทท่ีประทานแกบรรพชิตบริษัทยนลงในสิกขา  ๓  คือ 
ศีล   สมาธิ  ปญญา  พระโอวาทท่ีประทานแกคฤหัสถบริษัทยนลงใน 
ประโยชนปจจุบัน  คือใหหม่ันทําการงาน    รูจักรักษาทรัพยซึ่งได 
 
๑.  หมายถึงบริษัท  ๔  คือ ภกิษุ  ภกิษณุี  อุบาสก  อุบาสิกา.  ส.ป. 
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เพราะการงาน  รูจักเลี้ยงชีวิตพอสมควรแกกําลังทรัพย  รูจักคบ    
คนดีเปนมิตร   รูจักใชจายทรัพยในทางท่ีเปนประโยชน  และรูจัก 
ประพฤติแกบุคคลท่ีตนเก่ียวของดวยความสมควร  และประโยชนภาย 
หนา  คือใหอบรมคุณสมบัติ  คือ  สัทธา  สีล  จาคะ  ปญญา  หรือ 
เติมหิริโอตตัปปะและสุตะใหครบอริยทรัพย  ๗  เปนตน. 
                                                                                ๒๔๕๗ 
        ถ.  พระโอวาทสุดทายของพระองควาอยางไร ?  และจงลองคิด 
วามีพุทธประสงคอยางไร ?  จึงทรงแสดงอยางนั้น. 
        ต.  โดยความวา  ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้  เราเตือนทานทั้งหลาย 
ใหรู  สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเปนธรรมดา  ทานท้ังหลายจงยังกิจ 
อันเปนประโยชนตนและประโยชนชนอ่ืนใหบรบิูรณ  ดวยความไม 
ประมาทเถิด.  เพราะสามัญชนมักสําคัญถือมั่นในสงัขารวาเที่ยงเปนตน 
แลวประมาทอยู   ไมใครทํากิจท่ีเปนประโยชนตนและประโยชนชนอ่ืน 
โดนถูกตอง  เมื่อไดฟงคําเตือนของพระองค  จะไดมีสติพิจารณาให 
เห็นวาสังขารไมเท่ียงเปนตนแลวไมหลงยึดมั่น  และจะไดไมประมาท 
รีบทํากิจท่ีเปนประโยชนตนและประโยชนชนอ่ืน. 
                                                                        ๑๘/๑๑/๕๗ 
        ถ.  พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนดวยรูปกายและธรรมกาย  อุบัติ 
เมื่อไร ?   เมื่อพระองคปรินิพพานแลวในสวนพระกายทั้ง  ๒  นั้น  ยัง 
คงเหลืออยูอยางไรหรือไม๑ ? 
        ต.  รูปกายอุบัติเมื่อเสด็จสูพระครรภและประสูติ   ธรรมกาย 
 
๑.  ปฐมสมโพธิ  ส.ป.  
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อุบัติเมื่อไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ.  ยงัเหลืออยูทั้ง ๒  คือ  
สวนรูปกาย  พระสารีริกธาตุยังคงเหลืออยู.  สวนธรรมกาย  พระธรรม 
คําส่ังสอนคงเหลืออยู.   
                                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  พระองคเสด็จไปปรินิพพานท่ีนครกุสินาราน้ัน  ถาเปนเพราะ 
เสด็จไปถึงเขาโดยลําดับก็แลวไป   ถาทรงมุงหมายมากอนแลว   จง 
อธิบายพุทธประสงคใหชอบแกเหตุ ? 
        ต.  พระองคเสด็จไปปรินิพพานท่ีนครกุสินาราน้ัน  พิจารณา 
ตามทองเรื่องนาเห็นวาเปนเพราะเสด็จไปถึงเขาโดยลําดับ  แตพระ 
คันถรจนาจารยจะแสดงใหเห็นวา   ทรงมุงหมายมากอนแลว  ถา 
เปนอยางนี้ชะรอยจะมีพระพุทธประสงค  จะกันมิใหพระนครใหญ  ๆ 
โทมนัสวา  พระองคโปรดพระนครชื่อน้ันมากกวา  แลวและโทมนัส 
และอิสสาพระนครที่เสด็จไปปรินิพพาน  อันจะพึงเปนเหตุราวรานกัน 
ข้ึนก็ได   เสด็จปรินิพพานที่พระนครนอยเชนนี้  จะไดไมมีผูโทมนัส 
และอิสสา  เทียบการณในปจจุบัน  นานาประเทศจะรวมกันจัดการ 
อยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนกลางทั่วไป  มักประชุมที่ประเทศนอย  และ 
มอบใหประเทศเชนนั้นเปนหัวหนาจัดการ   เชนการสากลไปรษณีย  ม ี
ประชุมที่ประเทศสวิสเซอรแลนด  และมองใหประเทศน้ันเปนหัวหนา 
จัดการ. 
                                                                ๑๖/๗/๕๖ 
        ถ.  เหตุไร  พระพุทธเจาจึงเสด็จไปปรินิพพานที่นครกุสินารา  
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ซึ่งเปนนครนอย   ไมเสด็จไปปรินิพพานท่ีนครใหญ  เพ่ือใหสม     
เกียรติยศ  ?  (อยาอางวานครกุสินาราเคยเปนนครใหญแตกอน). 
        ต.  นาจะสันนิษฐานวา  ถาปรินิพพานในมหานคร  พระมหา- 
กษัตริยเจาประเทศน้ันมีกําลังมาก  กจั็กปองกันหวงหามไวได   พระ 
บรมสารีริกธาตุก็จะไมแพรหลายไป  ใหสมกับความที่พระองคเปน 
พระศาสดาเอกมีคนนับถือมาก   หรือมิฉะน้ันก็จะเกิดสงครามใหญ 
เพราะเหตุพระสารีริกธาตุนั้น  เชนทีว่าเกือบจะเกิดข้ึนที่นครกุสินารา 
แมเปนนครนอยน้ัน   ถาเสด็จไปปรินิพพานท่ีนครนอย   เจาพระนคร 
มีกําลังนอยคงจักไมอาจหวงหามไวได   และไมเกิดสงครามใหญ 
คงจะแบงปนพระสารีริกธาตุไปแกนานาประเทศ  เชนโทณพราหมณ. 
                                                                        ๑๘/๑๑/๕๗ 
        ถ.  เสด็จปรินิพพานท่ีไหน ?  ไดตรัสสอนวาอยางไรไว  เปน 
ปจฉิมโอวาทอันควรจับใจยิ่งนัก ? 
        ต.  เสด็จปรินิพพานท่ีปารัง   อันเปนระยะที่พักของมัลลกษัตริย 
ใกลนครกุสนิารา.  ไดตรสัสอนไวเปนปจฉิมโอวาทวา  ภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้  เราเตือนทานทั้งหลายใหรู  สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมเปน 
ธรรมดา   ทานท้ังหลายจงยังกิจอันเปนประโยชนตนและประโยชนผู 
อ่ืน  ใหบริบรูณดวยความไมประมาทเถิด. 
                                                                        ๑๐/๑๑/๕๘ 
        ถ.  พระองคเสด็จปรินิพพานเมื่อดิถีและเดือนไหน  ?  ศกเทาไร ? 
        ต.  ปรนิิพพานเม่ือดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะ   กอนพุทธศาสนายุกาล 
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๑  ป.    
                                                        ๒๙/๘/๖๗ 
        ถ.  พระพุทธเจาปรินิพพานแลว  ถือเอาความวาอยางไร ? 
        ต.  ถือเอาความวาดับสิ้นแลว  เหมือนดวงประทีปที่หมดเชื้อ 
ดังไปฉะนั้น. 
                                                        ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  พระพุทธเจาปรินิพพานเมื่อวันเดือนปใด  ?  และใครบอกวา 
ปรินิพพานในหัวตอแหงรูปฌานและอรูปฌาน   ทาํไมจึงปรินิพพาน 
อยางนั้น ? 
        ต.  พระพุทธเจาปรินิพพานเมื่อวันเพ็ญวิสาขมาส  กอน  พ.ศ.๑ 
(วันอังคารเพ็ญเดือน ๖  ปมะเส็ง)  และพระอนุรุทธเถรเจาเปนผูบอก 
วา  ปรินิพพานในหัวตอ.  ที่ปรินิพพานอยางนั้น  เพราะฌานทั้งรูป 
ทั้งอรูปเปนภพและเปนโลกิยะ  โลกตุรฌานไมมี. 
                                                                ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงทําปรินิพพานบริกรรมดวยอนุบุพพวิหาร  ๙ 
อยางไร ? 
        ต.  ทรงทําดังน้ี  คือ  เขารูปฌาน  ๔  และอรูปฌาน  ๔  ไปโดยลําดับ 
แลวเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติดับจิตตสังขาร  คือสัญญา  เวทนา และ 
ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว  เขาแนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ถอยกลับมาทีละชั้น  ถึงปฐมฌานแลว  ออกจากปฐมฌานเขาทุติยฌาน 
เลื่อนตอไปถึงออกจากจตุตถฌาน   ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ดังน้ี. 
                                                                ๓/๙/๖๔  
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        ถ.  พระศาสดาปรินิพพานพระชนมไดเทาไร ?  ทรงผนวชได  
กี่พรรษา ?              
        ต.  พระชนมได  ๘๐  ป.  ทรงผนวชได  ๕๑  พรรษา. 
                                                                                ๔/๙/๖๖ 
        ถ.  เม่ือวันพระศาสดาปรินิพพาน   มีพระสาวกผูใหญกี่รปู  ที ่
เปนประธานอยูในที่นั้น ? 
        ต.  มีพระสาวกผูใหญ  ๒ รูป  คือพระอนุรุทธเถระกับพระอานนท- 
เถระ  เห็นประธานอยูในที่นั้น. 
                                                                ๑๐  ธ.ค.  ๒๕๑๑ 
        ถ.  จงเติมขอความท่ีถูกตองลงในชองวาง  ในขอตอไปน้ี 
                ก.  ขอปฏิบัติเปนทางสายกลางเรียกวา ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
                ข.  พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข  ณ  สถานที่ 
                     ชื่อวา ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
        ค.  ถูปารหบุคคล  ๔  จําพวกคือ ๑---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- 
              ๒---- ---- ---- ---- ---- ----   ๓---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- 
             ๔---- ---- ---- ---- ---- ----      
        ฆ.  เม่ือวันที่พระศาสดาปรินิพพาน   มีพระสาวกผูใหญเปน 
             ประธานอยูในที่นั้น  ๒  รูป  คือ ๑---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- 
             ๒---- ---- ---- ---- ---- ---- ? 
        ต.  เติมดังน้ี :-  ก.  มชัฌิมาปฏิปทา.  ข.  เวฬุวนาราม  แควนมคธ 
ค.  คือ  ๑.  พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา  ๒.   พระปจเจกพุทธเจา 
๓.  พระสาวกอรหันต  ๔.  พระเจาจักรพรรดิราช.  ฆ.  คือ  ๑.  พระอนุรุทธ-  
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เถระ  ๒.  พระอานนทเถระ.    
                                                                ๒๙ ธ.ค.  ๒๕๒๐ 
        ถ.  พระพุทธเจาของเราอุบัติข้ึนในโลกไดกี่ปมาแลว  จับอะไร 
เปนหลักแหงการคํานวณ ? 
        ต.  พระพุทธเจาของเราอุบัติข้ึนในโลกได  ๒๕๔๐๑  ปมาแลว  จับ 
พ. ศ.  ๒๔๖๐  บวกกับพระชนม  ๘๐. 
                                                                        ๓/๑๑/๖๐ 
                                            อปรกาล 
        ถ.  เม่ือพระองคปรินิพพานแลว  ใครเปนผูจัดการพระพุทธสรีระ 
ตามธรรมเนียมของบานเมืองในยุคนั้น ?    หรือจัดตามแบบไหน  ม ี
ตํารับตําราหรืออยางไร ? 
        ต.  พวกมัลลกษัตรยิ  จัดตมแบบพระบรมศพพระเจาจักรพรรด ิ
ไมปรากฏวามีตํารา   ทําตามพุทธานุมัติ  ซึ่งพระอานนททูลถามไวเม่ือ 
ใกลจะปรินิพพาน. 
                                                                ๒๕/๘/๖๘ 
        ถ.  การปฏิบัติพระพุทธสรีระเมื่อปรินิพพานแลว  ตลอดถึงพระ 
สารีริกธาตุ   ทํากันอยางไร ? 
        ต.  การปฏิบัติพระพุทธสรีระ  ขาววาทําตามแบบอยางพระศพ 
พระเจาจักรพรรดิ  พวกมัลลกษัตริยจัดทํา,  พระสารีริกธาตุบรรจุ 
พระสถูปที่สรางข้ึนไวในนครน้ัน  ๆ  เจานครน้ัน ๆ  จัดทํา. 
                                                        ๔/๗/๖๐-๑๕/๑๑/๖๔ 
 
๑.  นับตามเวลาท่ีออกปญหา  อ.  
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        ถ.  วันวิสาขบูชาและมาฆบูชา  ปรารภเหตุอะไรบาง ?  
        ต.  วิสาขบูชา  ปรารภวันประสูติ  ตรัสรู  และปรินิพพานรวม   
กัน,  มาฆบูชา  ปรารภวันแสดงโอวาทปาฏิโมกข  และปลงพระชน- 
มายุสังขารรวมกัน. 
                                                                ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  เรื่องราวของพระพุทธเจาท่ีสําคัญ  เนื่องดวยวันเพ็ญมีหลาย 
ครั้ง   เพราะฉะนั้น  จงอางมาสัก  ๕  ครั้งเปนอยางนอย ? 
        ต.  ๑.  พระพุทธเจาประสูติ.  ๒.  ตรัสรู.  ๓.  ปรินิพพาน 
๔.  แสดงโอวาทปาฏิโมกข  และ  ๕.  ปลงอายุสังขาร. 
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  พระศาสดาประสูติที่ไหน ?   ตรัสรูที่ไหน ?  ตรัสปฐมเทศนา 
ที่ไหน ?  และปรินิพพานท่ีไหน ? 
        ต. ประสูติที่ปาลุมพินีวัน   ในระหวางนครกบิลพันดุและนคร 
เทวทหะตอกัน  แขวงสักกชนบท.  ตรัสรูที่ใตตมหาโพธิ  ตําบล 
อุรุเวลาเสนานิคม  แขวงมคธชนบท.  ตรัสปฐมเทศนาที่ปาอิสิปตน- 
มฤคทายวัน  แขวงนครพาราณสี.  ปรนิิพพานท่ีสาลวันที่พักของพวก 
มัลลกษัตริย  แขวงนครกุสินารา. 
                                                        ๔/๗/๖๐-๑๕/๑๑/๖๒ 
        ถ.  พวกเราทําบูชาใหญในมาฆมาส  ๑  ครั้ง  ในวิสาขมาส  ๒ 
ครั้ง  เปนงานประจําป  มีตนเหตุเปนมาอยางไร ? 
        ต.  มีตนเหตุเปนมาอยางนี้   มาฆปุณณมี  เปนจาตุรังคิก-  
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สันนิบาต    สมเด็จพระบรมศาสดาไดทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข    
ณ  ทามกลางวิสุทธิสงฆ  องคพระอรหันต  ๑,๒๕๐  องค,  วิสาขปุณณมี 
เปนมหามงคลดิถีที่ไดประสูติ  ตรัสรู  และเสด็จดับขันธปรินิพพาน,  วัน 
อัฏฐมี  นับแตวันวิสาขปุณณมีไป  ๘ วัน    เปนมหามงคลสมัยที่ได 
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ. 
                                                                ๑๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  วารดิถีเน่ืองดวยสมเด็จพระบรมศาสดา  อันเราเหลาพุทธ- 
ศาสนิกชนพึงกําหนดวา  เปนอภิลักขิตสมัยสําคัญนั้น  คืออะไรบาง ? 
และสําคัญอยางไร ? 
        ต.  คือวิสาขปุณณมี   ดิถีเพ็ญกลางเดือน  ๖  อัฏฐมี  ดถิีที่ ๘ 
แหงกาฬปกษ  นับแตวันวิสาขปุณณมีไป  มาฆปุณณมี  ดิถีเพญ็ 
กลางเดือน  ๓.   สําคัญอยางนี้  คือวิสาขปุณณมีเปนมหาภิลักขิตสมัย 
คลายวันประสูติ  ตรัสรู  และเสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระ 
บรมศาสดา.  อัฏฐมี  เปนอภิลักขิตสมัยคลายวันถวายพระเพลิงพระ 
สรีระของสมเด็จพระบรมศาสดา.   มาฆปุณณมี  เปนอภิลักขิตสมัย 
คลายวันทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข  ณ  ทามกลางวิสุทธิสงฆองคพระ- 
อรหันต  ๑,๒๕๐  องค  และเปนอภิลักขิตสมัยคลายวันทรงปลงพระ 
ชนมายุสังขารของสมเด็จพระบรมศาสดา. 
                                                                        ๑/๑๐/๗๙ 
        ถ.  จงบอกพระชนมายุพระศาสดาในระยะกาลน้ี  เมื่อเสด็จออก 
บรรพชา  เมื่อตรัสรู  เมื่อปรินิพพาน ?  
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        ต.  เม่ือเสด็จออกบรรพชา  พระชนมายุได  ๒๙  ป.  เมื่อได  
ตรัสรู  พระชนมายุได  ๓๕  ป.  เมื่อเสด็จเขาสูปรินิพพาน  พระชนมายุ   
ได  ๘๐ 
                                                                        ๒๔๕๕ 
        ถ.  จงแบงพระชนมของพระศาสดา  เมื่อครองฆราวาสสมบัติ 
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   ทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิา  ตรัสรู  ทรงทําพุทธกิจ 
และปรินิพพาน  ตอนไหนพระชนมเทาไร ? 
        ต.  พระองคทรงครองฆราวาสสมบัติอยู  ๑๓ ป๑     คือแตพระ 
ชนม  ๑๖  ถงึ  ๒๙  เสด็จออกมหาภิเนษกรมณในปนั้น  แลวทรงบําเพ็ญ 
ทุกรกิริยาอยู  ๖ ป  คือแตพระชนม  ๒๙  ถึง  ๓๕  ไดตรัสรูในปนั้น 
แลวบําเพ็ญพุทธกิจอยู  ๔๕  ป  คือแตพระชนม  ๓๕  ถึง  ๘๐  ปรินิพพาน 
ในปที่  ๘๐  นั้น. 
                                                                        ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  เม่ือพระบรมศาสดาปรินิพพานแลว   ตอนั้นมามีเทพยดา 
และมนุษยมีความสังเวชใจก็มี  มีความเสียใจรองไหก็มี   มีความ 
ดีใจก็มี  อยากทราบเพียงวา  ใครแสดงความดีใจ และแสดง 
วาอยางไร ? 
        ต.  พระสุภัททะ  วุฑฒบรรพชิต  เปนผูแสดงความดีใจ  คือ 
เมื่อเห็นพวกภิกษุคร่ําครวญถึงพระบรมศาสดา  จึงรองหามวา  หยุด 
เทาน้ันเถิด  ทานทั้งหลายอยาเศราโศกร่ําไรถึงพระสมณะน้ันเลย  เรา 
ทั้งหลายไดพนเสียแลวดวยดีจากพระสมณะน้ัน  ดวยวาทานส่ังสอนวา 
สิ่งน้ีควร  สิ่งนี้ไมควร  เราเกรงก็ตองทําตาม   เปนความลําบากนัก 
 
๑.  มุงถึงตอนเสวยรัชสิริแลว  จึงเรียกวาครองฆราวาส.  ส. ป.  
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ก็บัดนี้เราจะทําส่ิงใด  หรอืมิพอใจทําสิ่งใด  ก็ไดตามปรารถนา  จะตอง  
เกรงแตบัญชาผูใดเลา.   
                                                                ๒๔  ธ.ค.  ๒๕๑๕ 
        ถ.  ใครเปนผูจัดการแบงพระบรมสารีริกธาตุ ?  ถาไมไดทาน 
ผูนั้นมาจัดการแบง  จักมีความเสียหายอยางไร ? 
        ต.  โทณพราหมณ  ถาไมไดทานมาเปนผูแบงแลว  อาจเกิด 
ศึกสงครามสัมประหารกันใหญโต  เพราะตางฝายตางก็จะแยงเอาดวย 
พลการ  ฝายที่มีอํานาจและกําลังมากกวา  ก็ฉวยเอาไปไวแตฝายเดียว 
ฝายมีกําลังนอยก็ขุนแคน   อาจรวมกําลังกันคิดตอสูรบเอาคืนมาไดอีก 
เมื่อเปนเชนน้ีโลกจะปนปวนไมมีความสงบสุขได  พระบรมสารีริกธาตุ 
ก็จะไมแพรหลาย  แมกอนที่จะตกลงกันโดยความสามัคคีนั้น  ก็ยังเกือบ 
จะรวนกันอยูแลวเหมือนกัน. 
                                                                ๒๕/๘/๖๘ 
        ถ.  โทณพราหมณไดกลาวสุนทรพจนในวันที่จะแจกพระสารีริก- 
ธาตุ  ใจความโดยยอพอถือเปนคติอยางไร ? 
        ต.  ๑.  แถลงวา  พระพุทธเจาทรงสรรเสริญขันติธรรม  และ 
ตําหนิในการท่ีจะทําสงครามกัน.  ๒  ชวนใหสามัคคีรวมใจกัน  ยอม 
แบงสวนพระสารีริกธาตุนําไปประดิษฐานไวในนานาประเทศ. 
                                                                        ๒๔๗๑ 
        ถ.  เม่ือเสด็จปรินิพพานแลวไมชา  จวนจะเกิดสงครามใหญ 
เพราะเรื่องพระสารีริกธาตุ  สงครามน้ันสงบไดเพราะโทณพราหมณ  
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ประกอบอุบายอันเหมาะแกเหตุนั้นอยางไร ?    
        ต.  เพราะโทณพราหมณมีความเฉลียวฉลาด  แสดงสุนทรพจน 
ประกอบดวยคุณธรรมอันเปนไปในทางสามัคคี  ซึ่งเปนสมุฏฐานแหง 
ความสงบ  และเปนเหตุใหปูชนียสถานทวีมากข้ึน ใหคณะทูตานุทูต 
ผูเชิญราชสาสนและพราหมสาสน  มีความเห็นชอบรวมกันแลว 
จึงไดแบงพระสารีริกธาตุเปนสวน  ๆ  เทา ๆ  กัน. 
                                                                ๒๖/๘/๗๐ 
        ถ.  มีภาษิตวา  อตฺเถ  ชาเต  จ ปณฑฺิต  เม่ือเรื่องราว 
เกิดข้ึน  ยอมตองการบัณฑิต  อยากทราบวา   เมื่อคราวเกิดเรื่องแยง 
พระสารีริกธาตุ  ไดใครทําหนาท่ีบัณฑิต ?  ทานผูนั้นคิดอยางไร ? 
        ต.  ไดโทณพราหมณทําหนาท่ีบัณฑิต.  ทานคิดถึงเหตุ ๓  ประ- 
การคือ (๑)  การไมแบงพระสารีริกธาตุนั้นไมควร  เพราะพระพุทธเจา 
ไมใชญาติสาโลหิตแหงเรา  เรานับถือก็เพราะพระองคทรงสั่งสอนเรา 
ถึงสมันตราชท่ีตองการพระธาตุก็เหมือนเรา    เราไมควรตัดไมตรี 
(๒)  การรบน้ันขัดตอคําสอนของพระพุทธเจา  พระพุทธเจาทรงสอน 
ในทางขันติธรรมและสามัคคีธรรม    ไกลจากวิหิงสาและอาฆาต 
(๓)  การเก็บพระสารีริกธาตุไวแหงเดียวไมควร   เพราะพระพุทธเจา 
เมื่อยังทรงพระชนมอยู  ชนทั้งหลายไดเห็นไดบูชา  ณ  ที่ตาง ๆ  บัดนี ้
พระองคปรินิพพานแลว  พระสารีริกธาตุนี้แล  จักไดเปนที่ไหวที่ 
สักการะบูชาฉลองพระองค  ณ  ที่ทั่วไปส้ินกาลนาน. 
                                                                        ๒๙ ธ.ค.  ๒๕๑๕  
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        ถ.  ภิกษุณีเสื่อมหมดไปจากพระธรรมวินัย  แตเมื่อระหวาง  
คราวไหน ?   
        ต.  ภิกษุณีสูญหมดไปในระหวางปลายสังคายนาครั้งท่ี  ๔  และ 
ตนครั้งท่ี ๕  เมื่อตอนตนครั้งท่ี ๔  ยังมีตํานานวา  พระเจากรุง 
ลังกาสงทูตไปเชิญพระนางสังฆมิตตา   ซึ่งเปนพระราชธิดาของพระ 
เจาศรีธรรมาโศกราช  ณ  ชมพูทวีป  นีแ้กตามท่ีมา  แตความจริงนา 
เห็นวาสูญมากอนแลว  ต้ังแตปจฉิมโพธิกาลมา  เรื่องภิกษุณีไมคอย 
ปรากฏนัก  ที่กลาวถึง  สาวเขาไปก็เปนเรื่องไมติดตอ  เปนแตกลาวถึง 
แลวท้ิงเสีย. 
                                                                        ๒๔๕๘ 
        ถ.  สถานท่ีตอไปนี้ต้ังอยูที่ไหน ?    เกี่ยวของกับพระพุทธเจา 
อยางไร ?  สวนลุมพินีวัน  ตําบลคยาสีสะ  ปาวาลเจดีย  มกุฏพันธนเจดีย 
        ต.  สวนลุมพินีวัน  ต้ังอยูกึ่งกลางแหงกรุงกบิลพัสดุและกรุง 
เทวทหะตอกัน  เปนที่ประสูติแหงพระพุทธเจา.   ตําบลคยาสีสะ  ต้ัง 
อยูใกลแมน้ําคยา  เปนที่ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร.  ปาวาลเจดีย 
ต้ังอยู  ณ  บานเวฬุวคาม  แขวงนครไพศาลี  เปนที่ทรงปลงพระชนมายุ 
สังขาร.  มกฏุพันธนเจดีย  ต้ังอยู  ณ  ดานตะวันออกแหงนครกุสินารา 
เปนที่ถวายพระเพลิงพระสรีระแหงพระพุทธเจา. 
                                                                        ๑/๑๐/๗๙ 
        ถ.  จงแสดงภูมิรูในชื่อท่ีระบุตอไปนี้คือ  ปาวาลเจดีย  อุทเทสิก- 
เจดีย  ไดแกเจดียเชนไร  ? 
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        ต.  ปาวาลเจดีย  เปนที่ปลงพระชนมายุสังขาร  สวนอุทเทสิก-  
เจดียคือพระพุทธปฏิมา  หรือพระพุทธรูปที่เขาทําข้ึนเปนเครื่องหมาย 
แทนองคพระพุทธเจา.   
                                                                ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  ปาวาลเจดีย,   อานันทเจดีย,  มกุฏพันธนเจดีย,  เหลาน้ี 
มีความเกี่ยวของกับพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางไร ? 
        ต.  ปาวาลเจดีย  เปนที่ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ฯ  อานันท- 
เจดีย  เปนที่ทรงแสดงมหาปเทส  ๔ ฯ  มกฏุพันธนเจดีย  เปนที่ถวาย 
พระเพลิงพระพุทธสรีระ. 
                                                        ๒๗  ธ.ค.  ๒๕๑๒ 
        ถ.  พระพุทธสรีระฝงหรือถวายพระเพลิง  ทํากันอยางไร  ?  จง 
เลาโดยใจความ. 
        ต.  พระพุทธสรีระนั้น  ไมไดฝง  ไดถวายพระเพลิง  ทํากัน 
ดังน้ี  หุมดวยผาขาวมีสําลีซับถึง  ๕๐๐  ชั้น  และบรรจุลงในรางเหล็ก 
ชุมไปดวยนํ้ามัน  มีรางเหล็กปดเปนฝาอีก   พวกมัลลกษัตริยเปน 
เจาภาพจัดการ  มกีารมหรสพประโคม  มีเครื่องสักการะใหญหลวง 
พระสรีระนี้  ยกไปจากท่ีปรินิพพานใตตนไมรังทั้งคู  เขาทางประตู 
ทิศอุดรแหงนครกุสินารา   ออกทางประตูทิศบูรพา  ถวายพระเพลิง 
นอกเมือง  ต้ังจิตกาธารรองรางเหล็ก  ใชไมหอมตาง ๆ  เปนฟน 
ตํานานเลาไววา  มัลลปาโมกข ๔  คนชําระการแลว  เตรียมการติดไฟ 
จะถวายพระเพลิง  แตบันดาลไมใหติด  พระอนุรทุธะแกวา  เปน  
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เหตุเพราะพระมหากัสสปะจะมาถวายพระเพลิงพระสรีระ  ตองคอยจน  
ทานมาแลว  จึงจะถวายพระเพลิงได  ตํานานกลาวตอไปวา  เมื่อ   
พระมหากัสสปะกับภิกษุสงฆอ่ืน ๆ  ที่มากับทานไดนมัสการพระสรีระ 
เสร็จแลว  เพลิงติดข้ึนเองไหมเผาผาหอจนส้ิน  เหลืออยูชั้นเดียว 
สําหรับหอพระอัฐิ  พระเกสา  โลมา  นขา  ทันตา กับตโจ  สวนเน้ือ 
เอ็นไฟเผาเสียสิ้นไมมีเหลือ    พระอัฐินั้นมัลลกษัตริยจัดการรักษาไว 
จนกวาจะไดแบงกัน  การถวายพระเพลิงไดทํากันดังไดพรรณนามาน้ี. 
                                                                ๑๑/๗/๕๖ 
        ถ.  อังคารสถูปหมายถึงอะไร ?   ประดิษฐานอยูที่ไหน ? 
ใครเปนผูสราง ? 
        ต.  หมายถึงพระเจดียสําหรับบรรจุพระอังคาร  (ถานเถา)  ที ่
รวบรวมไดจากจิตกาธารในคราวถวายพระเพลิงพระสรีระ  ของ 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ฯ  ประดิษฐานอยู  ณ  เมืองปปผลิวัน ฯ 
กษัตริยโมริยะเปนผูสรางข้ึนไวเปนที่สักการบูชา   ภายหลังแตวันถวาย 
พระเพลิงพระพุทธสรีระแลวใหม ๆ. 
                                                                ๑๙  ธ.ค.  ๒๕๐๒ 
        ถ.  ต้ังแตนั้นมา๑  พุทธบริษัทไดปฏิบัติกันอยางไร  พระศาสนา 
จึงไดเจริญแพรหลายมาจนบัดนี้ ? 
        ต.  โดยพุทธบริษัทฝายบรรพชิต   ไดศึกษาและรวมสามัคคี 
ปฏิบัติตามวินัย  และทํากิจท่ีควรทําอยางอ่ืนตามพระพุทธานุมัติ  ทั้ง 
แสดงธรรมสั่งสอน   ตามโอกาสท่ีควร  ตลอดจนพุทธบริษัทฝาย 
 
๑.  หมายถึงต้ังแตปรินิพพานมา.  ส.ป.  
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คฤหัสถ  เมื่อมีสัทธรรมปฏิรูปปรากฏข้ึน  ชวยกันสังคายนาตรวจ    
สอบกําจัดที่ผิดเสีย  รวบรวมบันทึกไวแตที่เปนสาระเปนคราว ๆ  กัน 
มา  เพ่ือเปนแบบแผนที่สมควรปฏิบัติสืบตอไป  สวนคฤหัสถกป็ฏิบัติ 
ในศีลและธรรมตามภูมิที่ควรแกตน ๆ  และเฉลี่ยรายไดทําอุปการะ 
แกสงฆเปนตน  ตามกําลังศรัทธาและสามารถ  ไดปฏิบัติกันโดยนัยนี้ 
พระศาสนาจึงเจริญแพรหลายมาจนบดัน้ี. 
                                                                        ๒๖/๘/๗๐ 
        ถ.  ในพระศาสนามีธรรมเปนสําคัญไมใชหรือ  เหตุไฉนมัลล- 
กษัตริยจึงหวงพระสารีริกธาตุจนเกือบชัดศึกมาติดพระนคร ? 
        ต.  การที่มัลลกษัตรยิ  ไมยอมแบงพระสารีริกธาตุใหแกทูตตาง 
เมืองในชั้นตน  ก็เปนรฏัฐาภิปาลโนบายอันชอบยิ่งของมัลลกษัตริย 
ทั้งหลาย  และเปนการสมควรแทที่มัลลกษัตริยทั้งหลายจะตองดําเนิน 
การเชนนั้น  ดวยเหตุหลายประการ  คือไมตกลงสันนิษฐานแนพระ 
หฤทัยในการท่ีจะแบงปน   และทั้งมีความเชื่อม่ันตอพุทธานุภาพดวย 
คือมัลลกษัตริยคิดกันวา  ถาเราจะรีบรอนแบงปนสวนแจกใหทูต 
ตางพระนครเสียโดยเร็วแลว ก็ยากท่ีจะสันนิษฐานลงใหแนไดวา 
การแบงพระบรมสารีริกธาตุ  จะเสร็จแตเพียงเทาน้ีหรือ ๆ  จะมีทูลตาง 
พระนครมาขออีก  พระบรมสารีริกธาตุเทาน้ีไฉนจะพอแบง.  อน่ึง  ทรง 
เห็นวา  การท่ีพวกทูตตางพระนครเชิญพระราชสาสนพราหมณสาสนมา 
นี้   เราจะแบงใหไป ๆ  โดยไมพรอมหนาพรอมตากัน  ก็ยากท่ีจะ 
ปฏิบัติใหตองตามพระอัธยาศัยของเจานครน้ัน ๆ.  อนึ่ง  ทรงเห็นวา  
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พวกทูตท่ีรับราชอาณัติและบัญชามาแตเจาพระนครน้ัน ๆ  เพ่ือขอสวน  
พระบรมสารีริกธาตุ  ถาไมไดสมประสงคก็คงไมรีบรอนกลับไปเสีย   
กอน  หรือคงจะไมฮึกหาญทําสงครามตามพลการของตนเองกอน 
หรือหากจะเปนไปได  กด็วยอาศัยความเชื่อม่ันตออิทธานุภาพขององค 
สมเด็จพระศาสดาจารย   ซึ่งถาพระองคทรงเห็นอันตรายอันจะเกิดมี 
มาแกกรุงกุสินาราและมัลลกษัตริยทั้งหลาย  เพราะเหตุแหงพระบรม 
สารีริกธาตุนี้แลว  พระองคคงไมเสด็จทรมานพระองคมาปรินิพพาน 
ที่เมืองนี้  อนึ่ง  ทรงเห็นวาถารอแบงใหพรอมหนาพรอมตากันแลว 
เมื่อภายหลังจะมีผูมาขอสวนอีกก็จะไดอางวา  ไดแบงปนใหไปเทา ๆ กัน 
แลว  ถาหากเขาจะไมเชื่อถือถอยคํา  ขืนจะหักหาญเอาใหได  ก็จะได 
อาศัยเจาพระนครน้ัน ๆ  ชวยปองกันอันตรายอันจะเกิดมีข้ึนในภายหลัง 
เสียได  ดวยอาศัยเหตุดังที่กลาวมานี้แล  มลัลกษัตริยทั้งหลายจึงไมยอม 
แบงใหในชั้นตน. 
                                                                ๒/๘/๕๕ 
        ถ.  พระองคเปนผูตรัสรูพระธรรมเอง   พระธรรมเปนคําสอน 
ของพระองคมิใชหรือ ?    ขอวาทรงเคารพพระธรรมนั้น   คือทรง 
ทําอยางไร ?  จงอธิบายและอางเรื่องใหเห็นจริง. 
        ต.  พระธรรมเปนคําสอนของพระองคก็จริง๑   แตพระองคทรง 
เคารพในธรรมนั้น   คือทรงทําอยางน้ี :- 
 
๑.  ธรรมมี  ๒  อยาง   คือสภาวธรรม  ไดแกธรรมท่ีเปนอยูโดยธรรมดา  ๑  ศาสนธรรม  ไดแก 
คําสอนของพระพุทธเจา  ๑  ในท่ีนี้ประสงคเอาศาสนธรรม.  ส. ป.  
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        ๑.  ไมทรงละเลยพระพุทธกิจ  ขอสาธกเรื่องทรงทําธรรมเทศนา-  
ธิษฐาน  เมื่อครั้งประทับ  ณ  รมไมอชปาลนิโครธ  แตแรกทรงพิจารณา   
ธรรมที่ไดตรัสรูแลววาเปนคุณอันลึก  ยากท่ีคนผูยินดีในกามคุณจะรู 
ตามได  พระหฤทัยก็นอมไปเพ่ือเพิกเฉยเสีย  ไมคิดแสดงธรรมสอน 
ประชาชน  แตพระกรุณามาเตือนพระหฤทัยใหทรงปรารภถึงพุทธ- 
เวไนยอันมีตาง ๆ  ที่ยังควรไดรับประโยชนอบรมไปโดยลําดับ  จึง 
ไดทรงตั้งพระหฤทัยจะแสดงธรรม  เรื่องนี้สอใหเห็นวาพระองคทรง 
เคารพในธรรมคือพระพุทธกิจ    จึงมิไดเสวยวิมุตติสุขเฉพาะพระองค 
ยังมีคํากลาววา  พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของผูใด  อยู 
ใกลหรือไกลแมเปนผูดุราย  เปนเสด็จไปสั่งสอนผูนั้น. 
        ๒.  ทรงประพฤติธรรมคือคุณความดีเปนหลัก  พึงเห็นในคราว 
จวนจะปรินิพพาน  ตรัสสอนภิกษุสงฆวา  "ธมฺมทีปา  ภิกฺขเว 
วิหรถ  ธมฺมปฏิสฺสรณา  อนฺสรณา"   แปลวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
ทานท้ังหลายจงอยูมีธรรมเปนที่พํานัก   มีธรรมเปนที่พ่ึง  อยามีอยางอ่ืน 
เปนสรณะ"  ในท่ีอ่ืนมีเรื่องเลาวา   ทรงพระพุทธดําริวา  คนไมมี 
ที่เคารพยอมอยูลําบาก.  แตพระองคยังไมทรงเล็งเห็นผูอ่ืนวาควรเปน 
ที่เคารพของพระองค   พระองคจึงทรงต้ังพระหฤทัยถือเอาพระธรรม 
เปนที่เคารพของพระองค. 
        ๓.  ไมทรงฝนอํานาจแหงเหตุ  พึงเห็นในคราวประทานพระ- 
พุทธานุญาตใหมาตุคามอุปสมบทเปนภิกษุณี  เติมพระองคไมประทาน 
ภายหลังพระอานนทกราบทูลถามวา  สตรีเปนภัพพบุคคลเพ่ือจะบรรลุ  
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ธรรมพิเศษดุจบุรุษหรือหาไม  พระองคตรัสรับ   ทานจึงกราบทูลขอ  
เพ่ือประทานพระพุทธานุญาต   เฉลยเทาน้ีพอเปนเครื่องสาธก.   
                                                                ๑๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  เม่ือพระตถาคตปรินิพพานแลว  พระสาวกรูปไหนเปนผูใหญ 
อยูในหมูสงฆ ? 
        ต.  พระมหากัสสปะ. 
                                                                ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  จงแสดงประวัติของพระมหากัสสปะ  ผูที่เรารูกันวาเปนหลัก 
ในพระพุทธศาสนา  เมื่อครั้งพระศาสดาปรินิพพานแลว ? 
        ต.  พระมหากัสสปะ  เปนบุตรพราหมณชื่อกปละ  ในเมือง 
ราชคฤห  เดมิทานชื่ออปปผลิ  เรียกตามโคตรวากัสสปะ  มีภรรยาชื่อ 
ภัททกาปลานี  เมื่อมารดาบิดาตายแลว  มีความเบ่ือหนายในฆราวาส 
พรอมกันออกบวชจําศีล  วันหน่ึง  พระมหากัสสปะพบพระบรมศาสดา 
ที่ใตรมไทรที่เรียกวา  พหุปุตตกนิโครธ  อันต้ังอยูในระหวางเมือง 
ราชคฤหกับเมืองนาลันทาตอกัน  มีความเลื่อมใส  แสดงตนเปนสาวก 
พระศาสดาก็ทรงอนุญาตใหอุปสมบท  แลวประทานโอวาท  ๓  ขอ 
ทานรับโอวาทแลวบําเพ็ญเพียร  ตอมาก็สําเร็จพระอรหัต  พระศาสดา 
ทรงยกยองวามีธรรมเครื่องอยูเสมอดวยพระองค  และเม่ือพระพุทธ- 
องคเสด็จปรินิพพานแลว  ทานไดเปนประธานบริหารพระศาสนา 
และชักชวนภิกษุสงฆใหทําสังคายนาเปนครั้งแรก. 
                                                                ๑๙/๑๑/๕๗-๘/๑๑/๖๐  
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        ถ.  ทานเปนเอตทัคคะในทางไหน ?    
        ต.  ทางธุดงค. 
                                                                ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระสาวกน้ัน   หมายเอาเฉพาะทานผูไดรับเอหิภิกขุ- 
อุปสัมปทาหรือหมายเอาทานผูอ่ืนดวย  ?  รูไดดวยอยางไร ? 
        ต.  หมายเอาทานผูอ่ืนดวย.   รูไดดวยเรื่องสุภัททปริพาชกได 
รับอุปสมบทแลว  ไดสําเร็จพระอรหัตเมื่อคืนวันปรินิพพาน  กลาว 
ในบาลีวา  เปนสาวกองคที่สุดครั้งยังทรงพระชนม  พระสุภัททะนั้น 
มิใชเอหิภิกขุ  ตรัสใหพระอานนทพาไปบรรพชาและอุปสมบท.  แม 
อุบาสกก็เรียกวาสาวกได  รูไดดวยบาลีเอตทัคคะ  มีอุทาหรณวา 
ภิกษุทั้งหลาย  สุทัตตคฤหบดี  อนาถปณฑิกะ  เปนยอดแหงอุบาสก 
สาวกของเราผูทายก. 
                                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  การงานอันเปนไปเพ่ือประโยชนแกพระศาสนาของพระมหา- 
กัสสปะ  มีอะไรเปนชิ้นเปนอันบาง ?  ทานทําอยางไร ? 
        ต.  มีการทําประถมสังคายนา.   ทานปรารภถึงคําอันสุภัททวุฑฒ- 
บรรพชิตพูดเมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลวได  ๗  วันวา  พระองค 
ปรินิพพานเสียดีแลว  พวกเราพนจากพระองค  ไมตองถูกบังคับ  จะทํา 
หรือไมทําอะไรก็ไดตามปรารถนา  ทานประสงคไมใหพวกอธรรมวาที 
จูงเอาพระธรรมวินัยไปตามใจ  จึงชวนพระสาวกท้ังหลายที่เปนผูรูเขา 
กับเปนสังฆสันนิบาต  ๕๐๐  รูป  ทําสังคายนาพระธรรมวินัยที่กรุงราช-  
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คฤห  คือสอบถามถึงพระธรรมวินัยที่ทรงบัญญติัไวบาง  ถึงพระธรรม    
ที่ทรงแสดงไวบาง  ตอสาวกผูรูเห็น  ออกชื่อในเรื่องวาพระอุบาลีเปน 
ผูวิสัชนาพระวินัย  พระอานนทเปนผูวิสัชนาพระธรรม  แตนาจะมี 
รูปอ่ืนดวย  ยกข้ึนปรึกษาในสังฆสันนิบาต  สวนท่ีฟงไดยกข้ึนต้ังไว 
เปนแบบแผน  ชวยกันทัง้จําท้ังรักษาตอมา  สังคายนาน้ี  ทานเริ่มทํา 
ในเดือนกลางพรรษาแหงปปรินิพพานน่ันเอง  สําเร็จใน  ๗  เดือน. 
                                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระสาวกสงฆมีคุณอยางไร  ทานจึงจัดเปนรัตนะอยางหน่ึง 
ในรัตนะทั้ง ๓ ? 
        ต.  พระสาวกสงฆมีคุณพนคณนาจะกลาวเฉพาะแตที่เปนขอใหญ 
ใจความ  คือพระพุทธเจาตรัสรูพระธรรมและทรงแสดงธรรม  ถาขาดผูรู 
ธรรมและรับปฏิบัติ  ความตรัสรูของพระพุทธเจาก็จักไมสําเร็จประโยชน 
และพระสาวกสงฆนั้นเปนกําลังใหญของพระบรมศาสดา  ในการชวย 
ประกาศพระธรรมวินัย  ประดิษฐานพระศาสนาข้ึน  เพ่ือประโยชนสุขแก 
ชนเปนอันมาก  ตลอดถึงชนผูเกิดภายหลัง  นับวาเปนบุรพการีรองพระ 
ศาสดามาของพุทธศาสนิกชน ดุจบุรพการีของทานผูเปนตนวงศสกุล. 
                                                                        ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  วรรณะ  ๔  ตางมีธุระอันเปนหนาที่ของตน   สวนพระพุทธเจา 
มีหนาที่ทําอะไร ?  ทรงทําไดกี่ป  ?  ตอจากสมัยแหงพระองค  ไดใคร 
เปนหลักในพระศาสนา ?   เพราะทําอะไร ? 
        ต.  มีหนาท่ีบําเพ็ญพุทธกิจโปรดเวไนยสัตว  ๔๕  ป.  ไดพระ 
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มหากัสสปเถระเปนหลกั.   เพราะไดเริ่มริทําประถมสังคายนาซ่ึงยัง    
ไมมีตัวอยาง๑  ระเบียบอันนั้นก็ไดเปนเนตติตลอดมา. 
                                                                ๖/๙/๖๑ 
        ถ.  การประดิษฐานพระธาตุเจดีย  มีประโยชนอยางไรบาง ? 
        ต.  การประดิษฐานพระธาตุเจดียมีประโยชน   กลาวคือจะได 
เปนเครื่องเตือนใจประชาชนใหระลึกถึงพระศาสดาของเรา  นึกถึง 
ความดีถึงคุณสมบัติสวนพระองค  และพระคุณที่ไดมีแกประชาชนเปน 
อันมาก  เปนเครื่องที่จะชวยใหพุทธบริษัทเจริญพุทธานุสสติไดงายข้ึน 
การระลึกถึงพระศาสดาของเราเปนทางใหเราคิดจะเอาอยาง  คิดเดิน 
ตรมรองรอยของพระองค  ตํานานมีกลาวไววา  พระรูปหน่ึงกวาด 
วันอยูเปนนิตย  ไดเห็นพระพุทธรูปที่มารนิรมิตระลึกถึงพระพุทธเจา 
ของเราแลวเจริญวิปสสนาไดสําเร็จพระอรหัต  การประดิษฐานพระธาตุ 
เจดีย  มีประโยชนดังอธิบายมา. 
                                                                ๑๖/๗/๕๖ 
        ถ.  เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว  ในตอนตนมีพระสถูปเจดีย- 
สถานที่ตําบล ?  ที่ไหนบาง ?  ใครเปนผูสราง ? 
        ต.  มีธาตุเจดีย  ๘  ตําบล.   คือพระเจาอชาตศัตรูทางสรางที่ 
กรุงราชคฤห  ๑.  กษัตริยลิจฉวีทรงสรางที่อัลลกัปปนคร ๑.  โกลิย- 
กษัตริยทรงสรางที่รามคาม ๑.  มหาพราหมณสรางที่เวฏฐทีปกนคร ๑ 
มัลลกษัตริยทรงสรางที่นครปาวา ๑.   มัลลกษัตริยทรงสรางที่นคร 
 
๑.  ท่ียังไมมีตวัอยางนัน้  เพงเดียงรอยกรองธรรมวินัย.  ส. ป.  
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กุสินารา  ๑.  (ราม  ๖)  กบัโมริยกษัตริยทรงสรางอังคารสถูปที่นคร  
ปปผลิวัน  ๑.  โทณพราหมณสรางตุมพสถูปที่นครกุสินารา  ๑.  รวม        
เปน  ๘  ตําบล. 
                                                ๑๘/๑๑/๕๗-๒๕/๘/๖๘ 
        ถ.  เจดียที่สรางเฉพาะพระพุทธเจามีกี่ประเภท ?  อะไรบาง ? 
มีประโยชนอยางไร ? 
        ต.  ในชัน้ตนมี  ๒  ประเภท  พระสารีริกธาตุ  ๘  สวน  ซึ่ง 
โทณพราหมณไดแบงปนแลว  ตางเชิญไปประดิษฐาน  ณ  ที่นัน้ ๆ  เปน 
ธาตุเจดีย  ตุมพเจดีย  อังคารสถูป  และสังเวชนียสถาน  ๔  ตําบล 
เปนบริโภคเจดีย,  ภายหลังพุทธศาสนิกบริษัทซึ่งมีความเลื่อมใสคิด 
เห็นอํานาจแหประโยชนวา   การสรางพระพุทธรูปยอมเปนเคร่ือง 
เตือนจิตใหระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาได  จึงไดสรางประดิษฐาน 
ไวเปนปูชนียวัตถุ  นิยมนามวาอุทเทสิกเจดีย  อนึ่ง  วิญูชนบาง 
จําพวกสรางพระสถูปบรรจุใบลานจารึก  พระปริยติัธรรมประดิษฐาน 
ไวเปนปูชนียวัตถุบาง  จึงเกิดเปนเจดียข้ึนอีกประการหนึ่ง  นิยมนามวา 
ธรรมเจดีย  รวมเปนเจดีย  ๔  ประเภท  เจดียเหลาน้ันมีประโยชน 
เพ่ือเปนเครื่องเตือนจิตพุทธศาสนิกชนใหระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา 
แลว  และเกิดศรัทธาปสาทะเจริญพุทธานุสสติเปนอารมณ  จะไดเพ่ิมพูน 
บําเพ็ญบุญจริยาโดยสมควรแกปฏิปทาแหงตน. 
                                                                                ๓/๑๑/๖๐ 
        ถ.  เจดียมีกี่ประเภท ?  กลาวโดยชื่อตางกันอยางไร ?  เพราะ  
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เหตุไรจึงไดชื่ออยางนั้น ?  พระพุทธรูปสงเคราะหเขาในเจดียประเภท  
ไหน ?    
        ต.  เจดียมี  ๔  ประเภท ฯ  โดยชือ่ตางกันดังนี้  คือ  ๑.  ธาตุเจดีย 
๒.  บริโภคเจดีย  ๓.  ธรรมเจดีย  ๔.  อุทเทสิกเจดีย ฯ   เหตุไดชื่ออยาง 
นั้นเพราะถือเอาตามวัตถุที่บรรจุและเจตนาของผูสราง  เชนเจดียที่บรรจุ 
พระบรมสารีริกธาตุ  ไดชื่อวาธาตุเจดีย, เจดียที่บรรจุพุทธบรโิภคมี 
บาตรจีวรและบริขารพิเศษ  มีธมกรกเปนตน  ไดชือ่วาบริโภคเจดีย, 
เจดียที่บรรจุใบลานที่จารึกพระพุทธพจนมีปฏิจจสมุปบาทเปนตน  ได 
ชื่อวาธรรมเจดีย,  เจดียที่สรางไวประดิษฐานปูชนียวัตถุ  เพ่ือเปน 
เครื่องเตือนใจใหระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดชื่อวาอุทเทสิกเจดีย ฯ 
พระพุทธรูป  สงเคราะหเขาในอุทเทสิกเจดียประเภทนี้ดวย. 
                                                                        ๓  ธ.ค.  ๒๕๑๗ 
        ถ.  พระพุทธศาสนาย่ังยืนสืบมาจนบัดนี้  ดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  พระพุทธศาสนาย่ังยืนมาจนบัดนี้ดวยบริษัท  ๔  เหลา  มีดระ 
เจาแผนดินเปนอัครศาสนูปถัมภกชวยกันบริหารสืบมา  ดวยอาการทํา 
สังคายนาเปนคราว ๆ  และนับถือปฏบิัติสืบเน่ืองมาโดยลําดับจนทุกวันนี้. 
                                                                        ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  พระสาวกไดเปนกําลังของพระศาสดาอยางไรบาง ? 
        ต.  พระสาวกไดเปนกําลังของพระศาสดา  ในเวลายังทรงพระ 
ชนมอยูไดชวยประกาศพระศาสนา   ในเวลาปรินิพพานแลวไดชวย 
กันบริหารพระศาสนา  และทําสังคายนาวางแบบพระธรรมวินัย. 
                                                                        ๑๓/๑๒/๕๗  
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        ถ.  พระพุทธศาสนาท่ีเจริญหรือเส่ือม  เพราะบุคคลประเภทไหน  
ประพฤติอยางไร ?   
        ต.  พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนานี้เองประพฤติตามพระธรรม- 
วินัย  พระพทุธศาสนาก็เจริญ  หากประพฤตินอกพระธรรมวินัย  พระ 
พุทธศาสนาก็เสื่อม. 
                                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  อะไรเปนเหตุอันหนึ่ง   ซึ่งทําใหพระพุทธศาสนายั่งยืนหรือ 
ทรุดโทรม ? 
        ต.  การสังคายนาเปนเหตุอันหน่ึงใหพระพุทธศาสนายั่งยืน  และ 
การไมสังคายนาก็เปนเหตุอันหน่ึงที่ทําใหพระพุทธศาสนาทรุดโทรม. 
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  เม่ือพระพุทธปรินิพพานแลว   ทานพระมหาสาวกองคใด 
เปนมหาสังฆนายกในเวลานั้น ?   ทานไดทํากิจสําคัญอะไรท่ีใหสําเร็จ 
ประโยชนเนือ่งมาถึงพวกเราทั้งหลายจนบัดนี้ ? 
        ต.  ทานพระมหากัสสปะ  ทานไดทํากิจสําคัญ  คือทานได 
ชักชวนพระอรหันตพุทธสาวกใหรวมใจกันทําสังคายนา  วางแบบแผน 
พระธรรมวินัย  ต้ังไวเปนหลักพระศาสนาเปนครั้งแรก  นับแต 
พุทธปรินิพพานลวงมาได  ๓  เดือน. 
                                                                ๒๑/๘/๖๙ 
        ถ. เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว  พระสาวกไดนําพระศาสนา 
มาดวยอาการอยางไร ?  จงเลาความพอเปนสังเขป.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลยพุทธประวัติ - หนาท่ี 220 

        ต.  เม่ือพระศาสดาปรินิพพานแลว  สาวกท้ังหลายไดนําพระ      
ศาสนาตอ ๆ  กันมา  ดวยอาการทําสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัย 
ใหเขาระเบียบ   คือในชั้นตนเมื่อสมเด็จพระทศพลปรินิพพานแลว 
ได  ๓ เดือน  พระมหากัสสปะ  ๑  พระอุบาลี  ๑  พระอานนท  ๑  เปน 
หัวหนาพรอมดวยสงฆ  ๕๐๐  รูป  ปรารภสุภัททภิกษุผูบวชภายแก 
เจรจาหยาบชาตอพระศาสนาใหเปนเหตุ    กระทําสังคายนาท่ีเมือง 
ราชคฤห  ไดพระเจาอชาตสัตตุราชเปนศาสนูปถัมภก  ครั้งตอมา 
พระพุทธศาสนาลวงได  ๑๐๐ ป  พระยสกากัณฑกบุตร  ๑  พระ 
เรวตเถระ  ๑  พระสัพพกามี  ๑  พรอมดวยสงฆ  ๗๐๐  รูป  ปรารภ 
ภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีเจรจาวัตถุ  ๑๐  ประการ  ซึ่งนอกจากพระ 
ธรรมวินัยใหเปนเหตุ  กระทําสังคายนาที่วาลุการรามเมืองเวสาลี  ไดพระ 
เจากาลาโศกราชเปนศาสนูปถัมภก.  ครั้นถึงรัชกาลพระเจาธรรมาโศก 
มหาราช  พระพุทธศาสนาลวงได  ๒๓๔  ป  แตในท่ีบางแหงกลาววา 
๒๑๘  ป  ซึ่งเปนปพระเจาอโศกมหาราชเสวยราชสมบัติซึ่งยังไมถึงเวลา 
พระโมคคัลลีบุตรพรอมดวยสงฆ  ๑,๐๐๐  รูปปรารภพวกเดียรถียผูปลอม 
บวชในพระศาสนาใหเปนเหตุ  สังคายนาคราวน้ีทําท่ีอโศการามเมือง 
ปาฏลีบุตร  ไดพระเจาอโศกมหาราชเปนศาสนูปถัมภก. 
        ครั้นกาลตอมาพระพุทธศาสนาลวงได  ๒๓๖  ป  พระมหินทเถระ 
พระอริฏฐะ  ๑  พรอมดวยสงฆ  ๖๘,๐๐๐  รูป  เปนมาสันนิบาต ประสงค 
จะใหพระพุทธศาสนาต้ังลงในลังกาทวีป     จึงพรอมกันทําสังคายนา 
ในถูปารามเมืองอนุราธบุรี   การทําสังคายนาน้ีไดพระเจาเทวานัมปย-  
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ติสสะเปนศาสนูปถัมภก.  ครั้นถึงรัชการพระเจาวัฏฏคามินีอภัย  พระ    
พุทธศาสนากาลลวงได  ๔๕๒ ป  พระพุทธทัตตเถระ  ๑  พระติสสเถระ ๑ 
พรอมดวยพระสงฆ  ๑,๐๐๐  รูป  ปรารภเห็นความเส่ือมถอยปญญาของ 
กุลบุตรเปนเหตุ  จึงพรอมกันทําสังคายนาในมหาวิหารเมืองลังกา  การ 
ทําสังคายนาคราวน้ีไดจารึกลงในใบลาน.  พระพุทธศาสนาไดนําสืบ ๆ 
กันมาดวยอาการอยางน้ี   และมีการบวชกุลบุตรใหสืบอายุพระพุทธ- 
ศาสนาตอมาจนถึงกาลทุกวันนี้. 
                                                                ๗/๘/๕๕ 
        ถ.  พระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจนบัดนี้ดวยวิธีอยางไร ? 
        ต.  ดวยวิธีที่พระสงฆสาวกผูใหญ    มีพระมหากัสสปะเปน 
ประธานจัดการทําสังคายนา   วางแบบแผนท่ีถูกตองลงไวในพระ 
พุทธศาสนาเปนครั้งแรก  เพ่ือใหบริษัททั้ง ๔  ศกึษาเลาเรียนและปฏิบัติ 
ตาม  เมื่อส่ิงไรไมเปนธรรมไมเปนวินัยเกิดข้ึนอีก  ทานก็ชวยกันทํา 
สังคายนาเปนครั้งท่ี ๒   และครั้งท่ี ๓  เปนลําดับกนัมา  เพ่ือจะชําระ 
สัทธรรมปฏริูปนั้นเสีย  จนถึงเลือกคัดข้ึนจารึกไวในพระคัมภีรให 
แพรหลาย  เพ่ือเปนแบบฉบับสืบตอไป  ทั้งจัดการสงพระสงฆบาง 
รูปที่มีความสามารถใหไปประกาศพระศาสนาส่ังสอนประชุมชนในตําบล 
ประเทศตาง ๆ  ใหเกิดความเชื่อความเลื่อมใสแลวปฏิบัติตาม  พระพุทธ- 
ศาสนาสืบเนื่องมานานดวยอาการอยางน้ีแล. 
                                                                        ๑๕/๑๑/๕๙ 
        ถ.  พระศาสนาสืบเนื่องมาถึงพวกเราดวยอาการอยางไร ?  จง 
แสดงมาโดยลําดับ.  
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        ต.  พระศาสนาสืบเนื่องมาถึงพวกเราดวยอาการท่ีทานพระเถรา-  
นุเถระพรอมเพรียงกันชําระอธรรมวาทีใหหมดสิ้นไป  รอยกรองธรรม   
วินัยใหถูกตองตามพระโอวาทไวเปนปทัสถานแหงความประพฤติ  เมื่อ 
ถึงคราวอันควรก็จารึกเปนตัวอักษรเปนคราว ๆ  มา   สอดสองถึง 
ภูมิประเทศอันควรท่ีจะนําพระศาสนาไปประดิษฐาน  เชื้อเชิญทาน 
ผูมีปรีชาญาณใหเปนประมุข  และแนะนําใหกุลบุตรไดอุปสมบท 
สืบอายุพระพุทธศาสนา. 
                                                        ๒๔๖๗-๒๕๐๘ 
        ถ.  อยางไรพระศาสนาจึงเปนมาไดยืดยาวถึงปานนี้  ?  จงตอบ 
เพียงสั้น ๆ. 
        ต.  พระศาสนาเปนมาไดยืดยาวถึงปานนี้   เพราะสาวกผูเปน 
ประธานในยุคนั้น ๆ  เอาเปนธุระสืบกันมา  กิจอันทานไดทําเปนสําคัญ 
คือทําสังคายนาวางแบบธรรมวินัยไว   เพ่ือไดศึกษาและปฏิบัติ. 
                                                                        ๑๓/๑๒/๕๗ 
        ถ.  ต้ังแตพระพุทธเจาปรินิพพานมาแลว  พระศาสนาดําเนินมา 
ไดจนถึงบัดน้ีดวยวิธีอยางไร ? 
        ต.  ต้ังแตพระพุทธเจาปรินิพพานแลว  พระพทุธศาสนาดําเนิน 
มาไดจนบัดน้ีดวยอาศัยบริษัท  ๔  มพีระสงฆเปนประธาน  ชวยกัน 
ศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  เมื่อสัทธรรมปฏริปูเกิด 
ข้ึนมา   ก็ชวยกันทําสังคายนาคัดเลือกทําลายเสีย   จดจารจารึกไว 
แตพระธรรมวินัยที่แทจริง   เพ่ือเปนแบบฉบับสืบตอไป  และจักการ  
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สงภิกษุไปต้ังเปนหมูคณะสั่งสอนประชานิกร  ในคามนิคมและชนบท  
นั้น ๆ  ใหไดปฏิบัติตาม  พระพุทธศาสนาดําเนินสืบตอมาจนบัดนี้ไดดวย   
อุบายอยางนี้. 
                                                                        ๑๒/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ใครเปนผูริทําสังคายนาคราวแรก ?  ทํากันอยางไร ? 
        ต.  พระมหากัสสปะ  ปรารภถอยคําท่ีสุภัททะผูบวชเม่ือภายแก 
กลาวหยาบหยามตอพระศาสดา   เมื่อครั้งเดินทางมาจากเมืองปาวา 
เมื่อปรินิพพานแลว  ๗ วันเทาน้ัน  จึงชัดชวนกันวาควรจะทําสังคายนา 
สรางหลักของพระพุทธศาสนาไวจะไดเจริญตลอดกาลนาน  พระสงฆ 
สาวกพรอมใจกันเลือกพระมหากัสสปะใหเปนหัวหนาจัดการในเรื่องนี้ 
พรอมดวยพระอรหันตทั้งหลาย  ๕๐๐ องค  ทําท่ีเมืองราชคฤห  พระ 
เจาอชาตศัตรูเปนศาสนูปถัมภก  ปฏสิังขรณมหาวิหาร  ๑๘  ตําบล 
เปนที่พักแลว  ทูลความปรารภท่ีจะทําสังคายนา   บรมกษัตรยิทรง 
อนุโมทนา  และใหสรางมณฑปใหญแหงหน่ึงเปนที่ประชุมกนัทํา  ม ี
ปุจฉาและวิสัชนา   พระมหากัสสปะเปนผูถาม  พระอุบาลีวิสัชนา 
พระวินัย   พระอานนทวิสัชนาพระธรรม.  พระวินัยจัดเปนปฎก  ๑ 
พระธรรมแยกเปน  ๒  ปฎก  คือสุตตันตปฎกและอภิธรรมปฎก  เมื่อทํา 
เสร็จปฎกหนึ่ง ๆ  พระสงฆสาธยายพรอม ๆ  กัน  แลวทรงจําไว. 
                                                                        ๒๖/๗/๕๖ 
        ถ.  สังคายนาพระธรรมวินัย  คราวไหนไดทําที่ไหน ?  และใคร 
เปนผูทํา  เมื่อพระพุทธศักราชเทาไร ?  
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        ต.  ประถมสังคายนา   ทําท่ีถ้ําสัตตบัณณคูหาขางเวภารบรรพต  
แขวงกรุงราชคห  พระมหากัสสปะเปนผูริเริ่มและเปนประธาน  ในปตน 
พุทธศักราช  ๓ เดือน  ต้ังแตพุทธปรินิพพานมา.  ทุติยสังคายนา 
ทําท่ีเมืองเวสาลี  พระเรวัตหรือพระสัพพกามีเถระเปนประธาน  เมื่อ   
พุทธศักราชได ๑๐๐  ป   ตติยสังคายนา  ทําที่อโศกราม  กรุง 
ปาฏลีบุตร   พระโมคัลลบีุตรติสสเถระเปนประธาน  พุทธศักราช 
ลวงไปราว  ๒๓๔.   ตอจากนี้เปนแตสังคายนาเฉพาะประเทศเชนใน 
ลังกา  ไมควรยกข้ึนกลาว. 
                                                                ๑๘/๑๑/๕๗ 
        ต.  ในการทําสังคายาคราวหนึ่ง ๆ  ฝายภิกษุใครเปนผูริเริ่ม 
และฝายฆราวาสใครเปนผูอุปถัมภ ? 
        ต.  ในประถมสังคายนา  ฝายภิกษุ  พระมหากัสสปะเปนผูริเริ่ม 
ฝายหราวาส  พระเจาชาตศัตรูเปนผูอุปถัมภ.  ในทติุยสังคายนา  ฝาย 
ภิกษุ  พระยสะ  บุตรกากัณฑกพราหมณ  ฝายฆราวาส  พระเจา 
กาลาโศกมหาราช.  ในตติยสังคายนา  ฝายภิกษุ  พระโมคคัลลีบุตร- 
ติสสเถระ  ฝายฆราวาส  พระเจาศรีธรรมาโศกราช.  ในจตุตถ- 
สังคายนา  ฝายภิกษุ  พระอริฏฐมหาเถระ  ฝายฆราวาส  พระเจา 
เทวานัมปยติสสะ.  ในปญจมสังคายนา  ฝายภิกษุ  พระพุทธัตตเถระ 
ฝายหราวาส   พระเจาวัฏฏคามินีอภัย. 
                                                                ๑๑/๘/๖๖ 
        ถ.  ขอจงพรรณนาพระคุณของพระมหากัสสปเถรเจา  ซึ่งมีแก  
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พวกเราและไมพองกับของพระเถระองคอ่ืน ?    
        ต.  พระมหากัสสปะมีพระคุณแกพวกเรา  เพราะทานไดเปน 
ประธานแหงพระสงฆรักษาพระศาสนามาคราวหนึ่ง  และในกาลของ 
ทานไดทําสังคายนาพระธรรมวินัยวางไวเปนแบบแผน  ที่สืบเนื่องมา 
ถึงพวกเราผูเกิดในภายหลัง  และทานแสดงปฏิปทาไมเห็นแกตัว 
อยางเดียวของทานไวเปนแบบอยางแกพวกเราดวย. 
                                                                        ๑๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ในหมูภิกษุสาวกนั้นปรากฏวา  พระมหากัสสปเถระประกอบ 
ดวยคุณ  คือทานชอบถือธุดงค  ทานเปนผูริเริ่มและเปนประธานในการ 
ทําประถมสังคายนา  ทั้ง ๒  อยางนี้  ควรเลื่อมใสอยางไหนเปนยอดย่ิง ? 
ไฉนจึงเฉลยอยางน้ัน ? 
        ต.  เลื่อมใสอยางที่ทานเปนผูริเริ่มและเปนประธาน  ในการทํา 
ประถมสังคายนาเปนยอดย่ิง  เพราะคุณขอน้ี  ไดเปนประโยชนแก 
เวไนยนิกรทั้งหลาย  ทั้งคฤหัสถแสะบรรพชิตทุกจําพวก  ตลอดกาล 
ยืดยาว   ผูจะสมควรประพฤติธุดงคตามทานได  ก็ตองเลาเรียนให 
รูแบบแผนพระธรรมวินัยท่ีต้ังอยูไดดวยการสังคายนาน้ันกอน  และ 
ปฏิบัติทางธุดงคก็มีแตภิกษุพวกเดียว  ไมทั่วไปแกคนทุกหมู  จึงเลื่อมใส 
ทานในคุณขอน้ีเปนอยางเยี่ยม. 
                                                                        ๑๐/๑๑/๕๘ 
        ถ.  พระศาสนาต้ังสืบมาดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  ต้ังสืบมาดวยอาการทําสังคายนา    วางแบบแผนแหงพระ  
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ธรรมวินัยลงไวและแนะนําส่ังสอนใหบริษัท  ๔  ประพฤติตามนั้น  เปน  
คราว ๆ  มา.   
                                                                        ๑๐/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ทําสงัคายนา  มีประโยชนแกศาสนาอยางไรบาง ? 
        ต.  มีประโยชนอยางนี้  คือ  ๑.  ไดกําจัดเส้ียนหนามพระศาสนา 
ใหสิ้นไป   ๒.  ไดจัดระเบียบวางรูปการณพระศาสนาใหถาวร. 
                                                                        ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  การทําสังคายนา  มีปรากฏบางหรือไมวาพระพุทธเจาเคย 
ทรงอนุมัติไวที่ไหน ? 
        ต.  ม.ี  เมื่อครั้งมัลลกษัตริยเชิญเสด็จไปประทับอุพภตกสัณฐา- 
คารสถาน.  ทรงอนุมัติตามคําของพระสารีบุตร   ที่แสดงแกภิกษุสงฆ 
ในสังคีติสูตร. 
                                                                        ๒๔๗๑ 
        ถ.  การสังคายนาพระธรรมวินัยที่ทานทํากันมาแตประถมสังคีติ 
กาล  ไดมาจากไหนหรือทานริทํากันข้ึนเอง ? 
        ต.  ทานมิไดริข้ึนเอง  นาจะดําเนินตามคําปรารภของพระสารีบุตร 
เมื่อครั้งนิครนถนาฏบุตรทํากาลกิริยา  สาวกแตกกระจัดกระจายกันดวย 
อํานาจลัทธิ  ทานจึงแสดงสังคีติสูตรจัดระเบียบธรรมไวเปนหมวด ๆ 
และไดรับพระพุทธานุมัติของสมเด็จพระศาสดา   พระสารีบุตรนิพพาน 
เสียกอน  พระมหากัสสปะเพ่ิงมาจัดทําข้ึนเมื่อภายหลังแตพุทธปรินิพพาน  
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จึงไดเปนตัวอยางทํากันตอมา  ดังนี้.    
                                                                ๑๔/๙/๖๗ 
        ถ.  พระศาสนาแผออกมานอกชมพูทวีปแตครั้งไหน  ?  แผมา 
ดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  พระศาสนาแผออกมานอกชมพูทวีป  แตครั้งทําสังคายนา 
ครั้งท่ี ๓  แลวพระโมคคัลลีบุตรพิจารณาเห็นเหตุวา  พระธรรมวินัย 
จะไมเจริญในชมพูทวีป  จึงสงพระสงฆไปประกาศพระศาสนา  พระเถระ 
ทั้งหลายไปมากสายแตหาปรากฏชือ่ไม  ปรากฏแตสายพระมหินทเถระ 
สายเดียวท่ีไปลังกาทวีป  เมื่อไปถึงแลว  ทานก็ไดสั่งสอนใหชนทั้งหลาย 
นับถือพระพุทธศาสนาเปนอันมาก   บางพวกไดสําเร็จมรรคผลก็มี 
ตอมาทานก็ไดทําสังคายนา  รอยกรองพระธรรมวินัยไวเปนแบบแผน 
ในที่นี่อีก. 
                                                                ๑๖/๗/๕๖ 
        ถ.  พระพุทธศาสนา  ไดแพรหลายออกจากมัธยมประเทศ  เมื่อ 
พุทธศักราชลวงแลวไดเทาไร ?  ใครเปนผูจัดทําอยางไร ?  และนับแต 
พุทธปรินิพพานกี่ป   จึงไดจารึกพระธรรมวินัยเปนตัวอักษรลงใน 
ใบลาน ? 
        ต.  พระพุทธศักราชลวงแลวได  ๒๓๖  ป ฯ  พระโมคคัลลีบุตร 
เปนผูจัดสงพระเถระท้ังหลายไปประกาศพระศาสนาเปนอันมากทั่ว 
ดินแดนอันใกลเคียงกับมัธยมประเทศ ฯ  นับแตพุทธปรินิพพานได  
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๔๕๐  ป.       
                                                        ๒๐  ธ.ค.  ๒๕๑๐ 
        ถ.  สังคายนาที่ไดทํากันในชมพูทวีปกี่ครั้ง ๆ  ไหนพุทธศักราช 
ลวงไดเทาไร ?  ตอจากนั้นพระพุทธศาสนาที่สืบสายมาถึงประเทศเรา 
นี้มาทางสายไหน ? 
        ต.  สังคายนาที่ทํากันในชมพูทวีป  ๓  ครั้ง  ครั้งท่ี  ๑  พระพุทธ- 
ศักราชลวงได  ๓  เดือน  ครั้งท่ี ๒  พระพุทธศักราชลวงแลวได  ๑๐๐  ป 
ครั้งท่ี  ๓  พระพุทธศักราชลวงแลวได  ๒๓๔  ป  ในสมัยตอจากตติย- 
สังคายนาน้ี  พระโมคคัลลีบุตรไดสงพระเถระท้ังหลายไปประกาศพระ 
ศาสนาทั่วดินแดนท่ีใกลเคียงกับชมพูทวีป   พระมหินทเถรเจาไดถูกสง 
ไปประกาศพระศาสนาในลังกาทวีป   ฝายพระคัมภีรของเราไดสืบกัน 
มาแตแบบลังกาที่อางวาสายพระมหินทเถรเจา. 
                                                                ๑๖/๑๑/๕๙ 
        ถ.  ไดยนิวาในชั้นตน   พระธรรมวินัยทานจําทรงนําสืบมาโดย 
มุขปาฐะ  เพ่ิงมาจารึกเปนตัวหนังสือ   เมื่อพระพุทธศาสนายุกาลลวงได 
เทาไร ? 
        ต.  ลวงได  ๔๕๐  ป. 
                                                                ๔/๙/๖๖ 
        ถ.  เม่ือพระพุทธศาสนายุกาลลวงไปไดเทาไร  จึงไดทําสังคายนา 
จารึกพระปริยัติธรรมเปนอักษรลงในใบลาน ?  ทําที่ไหน ? 
        ต. ตามพุทธประวัติเลม  ๓  วา  เมื่อพระพุทธศาสนายุกาลลวง  
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ได  ๔๕๐  ป  ณ  อาโลกเลณสถานในมลัยชนบท  ตามปญจมสังคายนาวา  
เมื่อ  พ. ศ.  ๔๓๓  ณ  ติสสมหาวิหาร.  แตสังคายนาคราวนี้เลากันมาวา   
ไดทําในรัชการแหงพระเจาวัฏฏคามินีอภัยครั้งท่ี  ๒  ถาเชนนัน้ตองทําใน 
ระหวาง  พ.ศ.  ๔๕๒  ถงึ  ๔๖๓  ที่มหาวิหาร  ในอนุราธบุรี. 
                                                                ๓/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ตามเรื่องพระไตรปฎกใหจารึกลงเปนอักษร  ในสังคายนา 
ครั้งไหน ? 
        ต.  ในสังคายนาครั้งท่ี ๕. 
                                                                ๑๑/๘/๖๖ 
        ต.  จงหาหลักมาพิสูจนวา  พระพุทธศาสนาท่ีเปนมาแลวหรือ 
ที่ต้ังอยูเดี๋ยวนี้  และตอไปขางหนาดวยเหตุอยางไร   จึงบริสุทธิ์ 
บริบูรณ ? 
        ต.  ดวยมีผูประพฤติปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระองค  ใหดํารง 
ถาวรมาไดตลอดทุกวันนี้  ถายังมีผูศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตาม  พระ 
ศาสนาก็ยังไมสิ้นสูญ  คงปรากฏประดิษฐานอยูได  ดวยอาศัยกุลบุตร 
สืบ ๆ  ตอกนัทะนุบํารุงปฏิบัติตามใน  ๓  กาล  เมื่อสัทธรรมปฏิรูป 
เกิดข้ึน  พระสงฆก็ชวยกันชําระกําจัดเสีย  รอยกรองพระธรรมวินัยที่ 
แทจริงไวเปนหลักฐาน. 
                                                                ๑๗/๙/๖๖ 
        ถ.  พระพุทธประวัติเกี่ยวกับการปฏิบัติพระธรรมวินัย  อยางไร 
ทานจึงเอามารวมไวในสวนหนึ่งของการศึกษาแผนกน้ี ?  
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        ต.  เกี่ยวดวยเปนตนเคาแหงการปฏิบัติ  เปนตัวอยางวิธีดําเนิน      
การในทางพระพุทธศาสนา  เปนอุบายนําใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสใน 
พระรัตนตรัย  ใหไดมีแกใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย  โดยไมตอง 
มีใครบังคับ  ดังนี้เปนตน. 
                                                                ๒๙/๘/๖๗ 


