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           พระภิกษุณี 
ในสมัยพระพุทธกาล 
 
ภิกษุณี คือ  
หญิงที่ไดอุปสมบทแลว, พระผูหญิงในพระพุทธศาสนา 
ความเปนมา  
ภิกษุณี เกิดขึ้นในพรรษาที่ ๕ แหงการบําเพ็ญพุทธกิจ โดยม ี
พระมหาปชาบดีโคตรม ีพระมาตุจฉา ซึ่งเปนพระมารดาเลี้ยงของ
เจาชายสิทธัตถะ เปนพระภิกษุณีรูปแรก  
 
ดังเรื่องปรากฏ 
ในภิกษุณีขันธกะและอรรถกถา สรุปไดความวา 
หลังจากพระเจาสุทโธทนะ ปรินิพพานแลว วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจา
ประทับอยูที ่นิโครธาราม ในเมืองกบิลพัสดุ พระนางมหาปชาบดีโคตร
มี เสด็จเขาไปเฝา และทูลขออนุญาตใหสตรีสละเรือนออกบวชในพระ
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ธรรมวินัย แตการณนั้นมิใชงาย พระพุทธเจาตรัสหามเสียถึง ๓ ครั้ง 
 
ตอมาพระพุทธเจาเสด็จไปยังเมืองเวสาลี ประทับที่กูฎาคารศาลาในปา
มหาวัน พระนางมหาปชาบดีโคตรมี ไมละความพยายาม ถึงกับปลงผม 
นุงหมผากาสาวะเอง ออกเดินทางพรอมดวยเจาหญิงศากยะจํานวนมาก 
(อรรถกถาวา ๕๐๐ นาง) ไปยังเมืองเวสาลีและไดมายืน 
กันแสงอยูที่ซุมประตูนอกกูฏาคารศาลาพระบาทบวม พระวรกาย
เปรอะเปอนธุล ี 
พระอานนทมาพบเขา สอบถามทราบความแลว รับชวยไปกราบทูลขอ
อนุญาตให แตเมื่อพระอานนทกราบทูลตอพระพุทธเจาก็ถูกพระองค
ตรัสหามเสียถึง ๓ ครั้ง 
 
ในที่สุด พระอานนทเปลี่ยนวิธีใหม โดยกราบทูลถามวา  
“ÊµÃÕÍÍ¡ºÇªã¹¾ÃÐ¸ÃÃÁÇÔ¹ÑÂáÅ�Ç¨ÐÊÒÁÒÃ¶ºÃÃÅØâÊ´Ò»�µµÔ¼Å

¨¹¶Ö§ÍÃËÑµ¼Åä �́ËÃ×ÍäÁ�”  

พระพุทธเจาตรัสตอบวา...ได  
พระอานนทจึงอางเหตุผลนั้น พรอมทั้งการที่พระนางมหาปชาบดีโคตร
มีเปนมาตุจฉาและเปนพระมารดาเลี้ยง มีอุปการะมากตอพระองค แลว
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ขอใหทรงอนุญาตใหสตรีออกบวช 
พระพุทธเจา ทรงอนุญาตโดยมีเงื่อนไขวา พระนางจะตองรับปฏิบัติ
ตาม “ครุธรรม ๘ ประการ”  
พระนางยอมรับตามพุทธานุญาตที่ใหถือวาการรับคุณธรรมนั้นเปนการ
อุปสมบทของพระนาง สวนเจาหญิงศากยะ ที่ตามมาทั้งหมด
พระพุทธเจาตรัสอนุญาตใหภิกษุสงฆอุปสมบทให 
 
ในคราวนั้น พระพุทธเจาไดตรัสแกพระอานนทวา ¡ÒÃãË�ÊµÃÕºÇªáÅÐ

à»�¹àËµØãË�¾ÃËÁ¨ÃÃÂ� ¤×Í ¾ÃÐÈÒÊ¹ÒËÃ×ÍÊÑ·¸ÃÃÁµÑé§ÍÂÙ�äÁ�ä �́ÂÑè§Â×¹

¨ÐÁÕÍÒÂØÊÑé¹à¢�Òà»ÃÕÂºàËÁ×Í¹µÃÐ¡ÙÅ·ÕèÁÕºØÃØÉ¹�ÍÂÁÕÊµÃÕÁÒ¡¶Ù¡¼Ù�Ã�ÒÂ

·íÒÅÒÂä �́§�ÒÂ ËÃ×ÍàËÁ×Í¹¹Ò¢�ÒÇ·ÕèÁÕË¹Í¹¢ÂÍ¡Å§ ËÃ×ÍàËÁ×Í¹äÃ� 

Í�ÍÂ·ÕèÁÕà¾ÅÕéÂÅ§ Â�ÍÁÍÂÙ�ä �́äÁ�Â×¹¹Ò¹พระองคทรงบัญญัติครุธรรม ๘ 
ประการ กํากับไวก็เพื่อเปนหลักคุมกันพระศาสนาเหมือนสรางคันกั้น
สระใหญไวกอน เพื่อกันไมใหน้ําไหลลนออกไป  
(พระศาสนาจักอยูไดยั่งยืนเชนเดมิ) และไดทรงแสดงเหตุผลที่ไมให
ภิกษุไหวภิกษุณี แตใหภิกษุณีไหวภิกษุไดฝายเดียว เพราะนักบวชใน
ลัทธิศาสนาอื่นทั้งหลาย ไมมีใครไหวสตรีกันเลย  
กลาวโดยสรุปวา  
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หากถือเหตุผลทางดานสภาพสังคมศาสนาแลว จะไมทรงอนุญาตให
สตรีบวชเลย แตดวยเหตุผลในดานความสามารถโดยธรรมชาติ จึงทรง
อนุญาตใหสตรีบวชได 
 
เมื่อภิกษุณีสงฆ เกิดขึ้นแลว สตรีที่จะบวชตอมาตองเปน สิกขมานา 
รักษาศีล ๖ ( คือ ๖ ขอแรกในศีล ๑๐) ไมใหขาดเลยตลอด ๒ ปกอน จึง
ขออุปสมบทได และตองรับการอุปสมบทโดยสงฆสองฝาย คือ  
บวชโดยภิกษุณีสงฆแลว ตองบวชโดยภิกษุสงฆ เจริญแพรหลายใน
ชมพูทวีปอยูชานาน เปนแหงใหการศึกษาแหลงใหญแกสตรีทั้งหลาย 
ภิกษุณีสงฆประดิษฐานในลังกาทวีป ในรัชการของพระเจาเทวานัมปย
ติสสะ โดยพระสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราช 
เดินทางจากชมพูทวีปมาประกอบอุปสมบทกรรมแกนางอนุฬาเทวี 
ชายาของพระเจามหานาค อนุชาของพระเจาเทวานัมปยติสสะ  
พรอมดวยสตรีอื่นอีก ๑,๐๐๐ คน 
 
ภิกษุณีสงฆเจริญรุงเรืองในลังกาทวีปยาวนานไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ป แต
ในที่สุดไดสูญสิ้นไปดวยเหตุใด สากลใดไมปรากฏชัด สวนในประเทศ
ไทยไมปรากฏหลักฐานวาไดเคยมีการประดิษฐานภิกษุณสีงฆ 
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áµ�»�¨¨ØºÑ¹¹Õé »ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¾ÃÐÀÔ¡ÉØ³Õà¡Ô´¢Öé¹áÅ�Ç à»�¹¾ÃÐÀÔ¡ÉØ³Õ·Õè

à¡�§´�Ò¹ÍÀÔ¸ÃÃÁ ÁÕ·Ñé§ÍØºÒÊ¡ ÍØºÒÊÔ¡Òä»»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ ºÒ§¤ÃÑé§ÁÕ

¤³Ð¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂ�¹íÒ¾ÒÅÙ¡ÈÔÉÂ�ä»»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ·Õè¹Ñè¹   

 

ÊíÒ¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ ¹ÔâÃ¸ÒÃÒÁ 127 ËÁÙ� 6 µ.´ÍÂá¡�Ç Í.¨ÍÁ·Í§ ¨.

àªÕÂ§ãËÁ� 50160 â·Ã 084-8042040 
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¾ÃÐÁËÒ»ªÒº´Õâ¤µÃÁÕà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูรัตตัญู 
 
พระมหาปชาบดีเถรี เปนราชธิดาของพระเจาสุปปพุทธะ แหงพระนคร
เทวทหะ เปน พระกนิษฐภคินีของพระนางสิริมหามายา (พุทธมารดา) 
พระประยูรญาตถวายพระนามวา  
“โคตม”ี 
เปนทั้งพระนานางและพระมารดาเลี้ยง 
พระนางสิริมหามายาทรงอภิเษกเปนพระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ
ศากยราช แหงพระนครกบิลพัสดุ ตอมาพระบรมโพธิสัตวจุติจาก
สวรรคช้ันดุสิต ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางสิริมหามาย
ราชเทวี พอประสูติพระราชโอรส คือเจาชายสิทธัตถะไดเพียง  
๗ วัน พระนางสิริมหามายาราชเทวี ก็สวรรคตไปบังเกิดเปนเทพบุตร
สวรรคช้ันดุสิต พระเจาสุทโธทนะ ทรงมอบใหการเลี้ยงดูเจาชายสิทธัต
ถะแกพระนางมหาปชาบดีโคตรมี ผูมีศักดิ์เปนพระมาตุจฉา (พระนา
นาง) ซึ่งตอมาไดสถาปนาพระนางไวในตําแหนงพระอัครมเหสี และ 
ไดประสูติพระราชโอรสนามวา “นันทกุมาร” และพระราชธิดานามวา 
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“รูปนันทา” 
 
ครั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตวเสด็จออกผนวชไดบรรลุพระสัพพัญุต
ญาณแลว เสด็จไปโปรดพระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ เสด็จเขาไป
บิณฑบาตในพระนคร และทรงแสดงธรรมกถาโปรดพระเจาสุทโธท
นะพุทธบิดา ในระหวางถนน ใหดํารงอยูในอริยภูมิช้ันพระโสดาบัน 
ครั้นวันที่ ๒ เสด็จเขาไปบิณฑบาตในถนน ใหดํารงอยูในอริยภูมิช้ัน
พระโสดาบัน ครั้นวันที่ ๓ เสด็จเขาไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราช
นิเวศน ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระนานางยังพระบิดา
ใหดํารงอยูในพระสกทาคามี ยังพระนานางใหบรรลุพระโสดาปตติ 
ผล และในวันรุงขึ้น ทรงแสดงมหาปาลชาดกโปรดพระเจาสุทโธทนะ 
พอจบลง พระพุทธบิดาทรงบรรลุเปนพระอริยบุคคลช้ันพระอนาคาม ี
ขอบวชแตผิดหวัง 
ในวันที่ ๔ แหงการเสด็จโปรดพระประยูรญาติ พระพุทธองคเสด็จไป
ในพิธีอาวาหมงคลอภิเษกสมรส นันทกุมารพระอนุชาตางพระมารดา 
กับพระนางชนปทกัลยาณี เมื่อเสร็จพิธีอาวาหมงคล พระพุทธองคได
นํานัทกุมาร ไปบวชในวันนั้น ครั้นถึงวันที่ ๗ แหงการเสด็จกรุง
กบิลพัสดุ ไดทรงพาราหุลกุมารออกบรรพชาเปนสามเณรอีก จึงยัง
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ความเศราโศกใหบังเกิดแกพระเจาสุทโธทนะยิ่งนักเพราะเกรงวาจะ
ขาดรัชทายาทสืบสันติวงศ 
ครั้นกาลตอมา พระเจาสุทโธทนะไดบรรลุพระอรหัตผลแลวเขาสู
ปรินิพพาน เมื่อการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นลงแลว พระ
นางมหาปชาบดีโคตรมีรูสึกวาเหวพระทัย มีพระประสงคจะทรงผนวช
ในพระพุทธศาสนาจึงเสด็จไปเฝาพระบรมศาสดาที่นิโครธาราม กราบ
ทูลขออุปสมบท แตพระพุทธองคไมทรงอนุญาตใหสตรีบวชใน
พระพุทธศาสนา พระนางกราบทูลออนวอนถึง ๓ ครั้ง ก็ไมเปนผล 
รูสึกผิดหวังเศราโศกโทมนัสเปนอยางยิ่ง จึงกราบทูลลาเสด็จ 
กลับพระราชนิเวศน 
 
พระบรมศาสดาประทับ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ โดยสมควรแก
พระอัธยาศัยแลว พรอมดวยภิกษุสงฆบริวาร เสด็จไปยังพระนครเวสาลี
ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวันพระอานนทชวยกราบทูลจึงได
บวช ขณะนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี ผูมีพระทัยเปยมดวยศรัทธา 
รับสั่งใหชางกัลบกมาปลงกระเกศา แลวครองผากาสาวพัสตร นําพาศา
กิยนารีเปนบริวารประมาณ ๕๐๐ พระองค  
(นางกษัตริยเหลานี้สวามีออกบวชไปกอนแลว) เสด็จมุงตรงไปยัง
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เมืองเวสาลีแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลออนวอนของ
อุปสมบท ถึงอยางนั้น พระพุทธองคก็ยังไมทรงอนุญาต จึงเสด็จออกมา
ยืนรองไหอยูที่ซุมประตู ขณะนั้น พระอานนทผานมาพบจึงสอบถาม 
ทราบความโดยตลอดแลว พระเถระรูสึกสงสารคิดจะชวยพระนาง จึง
เขาเฝากราบทูลถามพระพุทธองควา: 
“¢�Òáµ�¾ÃÐ¼Ù�ÁÕ¾ÃÐÀÒ¤à¨�Ò ¶�ÒÊµÃÕºÇªã¹¾ÃÐÈÒÊ¹ÒáÅ�Ç ÍÒ¨·íÒãË�

á¨�§«Öè§¾ÃÐâÊ´Ò»�µµÔ¼Å ÃÐÊ¡·Ò¤ÒÁÔ¼Å ÃÍ¹Ò¤ÒÁÔ¼Å áÅÐ¾ÃÐ

ÍÃËÑµ¼Åä �́ËÃ×ÍäÁ� ¾ÃÐà¨�Ò¢�Ò ?” 
“ดูกอนอานนท อาจทําใหแจงไดเหมือนบุรุษเพศทุกประการ”  
“ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเชนนั้นควรจะอนุญาตเพื่ออนุเคราะหแกพระ
นางมหาปชาบดีโคตมี ผูมีคุณูปการบํารุงเลี้ยงดูพระองคมาต้ังแตทรง
พระเยาว ใหสมปรารถนาดวยเถิด พระเจาขา” 
“ดูกอนอานนท ถาปชาบดีโคตรมีรับประพฤติครุธรรม ๘ จากพระผูมี
พระภาคโดยลําดับ คือ: 
 
๑. ภิกษุณีแมอุปสมบทแลวได ๑๐๐ พรรษา ก็พึงเคารพกราบไว 
พระภิกษุ แมอุปสมบทไดวันเดียว 
๒. ภิกษุณี จะอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีพระภิกษุนั้นไมได ตองอยู
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ในอาวาสที่มีพระภิกษุ 
๓. ภิกษุณี จะตองทําอุโบสถกรรม และรับฟงโอวาทจากสํานักภิกษุ
สงฆทุกกึ่งเดือน 
๔. ภิกษุณี อยูจําพรรษาแลว วันออกพรรษาตองทําปวารณาในสํานัก
สงฆทั้งสองฝาย  
(ภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ) 
๕. ภิกษุณี ถาตองอาบัติสังฆาทิเสส อยูปริวาสกรรม ตองประพฤติ
มานัตในสงฆสองฝาย 
๖. ภิกษุณี ตองอุปสมบทในสํานักสงฆสองฝาย หลังจากเปนนาง
สิกขมานารักษาสิกขาบท ๖ ประการ  
คือ ๑. เวนจากการฆาสัตว ๒. เวนจากการลักขโมย ๓. เวน 
จากการประพฤติผิดพรหมจรรย ๔.เวนจากการพูดเท็จ ๕. เวนจาการดื่ม
สุราเมรัยและของมึนเมา ๖. เวนจากการรับประทานอาหารในเวลา
วิกาล  
ทั้ง ๖ ประการนี้มิใหขาดตกบกพรองเปนเวลา ๒ ป ถาบกพรองใน
ระหวาง ๒ ป ตองเริ่มปฏิบัติใหม 
๗. ภิกษุณี จะกลาวอักโกสกถาคือ ดาบริพาษภิกษุ ดวยอาการอยางใด
อยางหนึ่งมิได 



¤ÕµÐ¸ÒÃÒ                                                          µíÒ¹Ò¹¾ÃÐÀÔ¡ÉØ³Õ 

 

 

12 

๘. ภิกษุณี ต้ังแตวันอุปสมบทเปนตนไป พึงฟงโอวาทจากภิกษุเพียงฝาย
เดียว จะใหโอวาทภิกษุมิได 
 
พระเถระจดจํานําเอาครุธรรมทั้ง ๘ ประการนี้มาแจงแกพระนางมหาป
ชาบดีโคตมี พระนานางไดสดับแลวมีพระทัยผองใสโสมนัส ยอมรับ
ปฏิบัติไดทุกประการ พระพุทธองคจึงประทานการอุปสมบทใหแกพระ
นานางสมเจตนาพรอมศากยขัดติยนารีที่ติดตามมาดวยทั้งหมด 
 
เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมี ไดอุปสมบทสําเร็จเปนนางภิกษุณีแลว
เรียนพระกรรมฐานในสํานักพระบรมศาสดา อุตสาหบําเพ็ญเพียรดวย
ความไมประมาทไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตผล พรอมดวยภิกษุณี
บริวารทั้ง ๕๐๐ รูป และไดบําเรฑญกิจพรศาสนาเต็มกําลัง
ความสามารถ 
ลําดับตอมา เมื่อพระศาสดาประทับ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร ทรง
สถาปนาภิกษุณีในตําแหนงเอตทัคคะ หลายตําแหนง พระพุทธองคทรง
พิจารณาเห็นวา พระนางมหาปชาบดีโคตม ีเปนผูมีวัยวุฒิสูง คือรูกาล
นาน มีประสบการณมาก รูเหตุการณตาง ๆ มาต้ังแตตน จึงทรง 
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สถาปนาพระนางนําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลาย ใน
ฝาย ผูรัตตัญู คือ ผูรูราตรีนาน 
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¾ÃÐà¢ÁÒà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูมีปญญา 
 
พระเขมาเถรี เกิดในราชสกุล กรุงสาคละ แควนมัททะ พระประยูรญาติ 
ไดใหพระนามวา “เขมา” เพราะพระนางมีผิวพรรณเลื่อมเรื่อดังสีน้ํา
ทอง เมื่อเจริญพระชันษาแลวไดอภิเษกสมรสเปนมเหสีของพระเจาพิม
พิสารแหงนครราชคฤห เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู ณ พระวิหาร
เวฬุวัน ใกลกรุงราชคฤหนั้นพระนางไดสดับขาววา พระพุทธองคทรง
แสดงโทษในรูปสมบัติและเพราะความที่พระนางเปนผูหลงมัวเมาใน
รูปโฉมของตนเอง จึงไมกลาไปเขาเฝาพระทศพล ดวยเกรงวาพระพุทธ
องคจะแสดงโทษในรูปโฉมของพระนางหลงอุบายถูกหลอกใหไปวัด 
ฝายพระเจาพิมพิสาร ก็ทรงดําริวา “เราเปนอัครอุปฏฐากของพระ
ศาสดา แตอัครมเหส ีของอริยสาวกเชนเรานี้กลับไมไปเฝาพระทศพล 
ขอนี้เราไมชอบใจเลย” ดังนั้น พระองคจึงคิดหาอุบายดวยการใหพวก
นักกวีผูฉลาด แตบทกวีประพันธถึงคุณสมบัติความงดงามของพระ
วิหารเวฬุวันราชอุทยานแลว รับสั่งใหนําไปขับรองใกล ๆ ที่พระนาง



¤ÕµÐ¸ÒÃÒ                                                          µíÒ¹Ò¹¾ÃÐÀÔ¡ÉØ³Õ 

 

 

15 

เขมาเทวีประทับ เพื่อใหทราบสดับบทประพันธนั้น 
 
พระนางไดสดับคําพรรณนาความงดงามของพระราชอุทยานแลว ก็มี
พระประสงคจะเสด็จไปชม จึงเขาไปกราบทูลพระราชาผูสามี ซึ่งทาว
เธอก็ทรงยินดีใหเสด็จไปตามพระประสงค เมื่อพระนางไดเสด็จชม
พระราชอุทยานจนสิ้นวันแลวใครจะเสด็จกลับ พวกราชบุรุษทั้งหลาย
ไดนําพระนางไปยังสํานักของพระบรมศาสดาทั้ง ๆ ที่พระนางไมพอ
พระทัยเลยพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระนางกําลังเสด็จมา จึง
ทรงเนรมิตนางเทพอัปสรนางหนึ่ง ซึ่งกําลังถือพัดกานใบตาลถวายงาน
พัดใหพระองคอยูเบื้องหลัง พระนางเขมาเทวี เห็นนางเทพอัปสรนั้น
แลวถึงกับตกพระทัยดําริวา  
“แยแลวสิเรา สตรีที่งามปานเทพอัปสรเห็นปานนี้ยืนอยูใกล ๆ พระทศ
พล แมเราจะเปนปริจาริกา หญิงรับใชของนาง ก็ยังไมคูควรเลย เพราะ
เหตุไร เราจึงเปนผูตกอยูในอํานาจจิตคิดช่ัวหลงมัวเมาอยูในรูปเชนนี้
หนอ” 
พระนางยืนทอดพระเนตรเพงดูสตรีนัน้อยู ในขณะนั้นเอง พระบรม
ศาสดา ไดทรงอธิษฐานใหสตรีนั้นมีสรีระเปลี่ยนแปลงลวงเลยปฐมวัย
แลวยางเขาสูมัชฌิมวัย ลวงจากมัชฌิมวัยแลวยางเขาสูปจฉิมวัย เปนผูมี
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หนังเหี่ยวยน ผมหงอก ฟนหัก แกหงอม แลวลมลงกลิ้งพรอมกับ 
พัดใบตาลนั้น 
พระนางเขมาเทวี ไดทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีนั้นโดยตลอดแลว จึง
ดําริวา  
“สรีระที่สวยงามเห็นปานนี้ยังถึงงามวิบัติอยางนี้ได แมสรีระของเราก็
จักมีคติเปนไปอยางนี้เหมือนกัน” 
ขณะที่พระนางกําลังมีพระดําริอยางนี้อยูนั้น พระพุทธองคไดตรัสพระ
คาถาภาษิตวา: 
“ชนเหลาใดถูกราคะยอมแลว ยอมตกไปในกระแสราคาเหมือนแมลง
มุมตกไปในขายใยที่ตนทําเองเมื่อชนเหลานั้นตัดกระแสนั้นได โดยไม
มีเยื่อใยแลวละกามสุขเสียได ยอมออกบวช” 
 
เมื่อจบพระพุทธดํารัสคาถาภาษิตแลว พระนางเขมาเทวี ไดบรรลุพระ
อรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ในอิริยาบถที่ประทับยืนอยู
นั่นเอง 
พระอรหันตฆราวาสเปนไดไมนานธรรมดาผูอยูครองเรือน เมื่อบรรลุ
พระอรหัตแลวจําตองปรินิพพานหรือไมก็บวชเสียในวันนั้น เพราะเพศ
ฆราวาสไมสามารถจะรองรับความเปนพระอรหัตถได แตพระนางรูวา
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อายุสังขารของตนยังเปนไปได จึงเสด็จกลับพระราชนิเวศนใหพระ
เจาพิมพิสารพระสวามีทรงอนุญาตการบวชกอน แมพระราชาก็ทรง
ทราบโดยสัญญาณคืออาการที่พระนางแสดงวาบรรลุอริยธรรมแลว 
ทรงพอพระทัยเปนอยางยิ่ง ใหพระนางประทับบนวอทองแลวนําไป
อุปสมบทในสํานักของภิกษุณีสงฆ 
เมื่อพระนางบวชแลวไดนามวา “พระเขมาเถร”ี เพราะอาศัยเหตุที่พระ
นางมีปญญามาก บรรลุพระอรหัตผลทั้ง ๆ ที่อยูในเพศฆราวาส พระ
บรมศาสดาจึงทรงยกยองเธอไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวา
ภิกษุณีทั้งหลายในฝาย ผูมีปญญา และทรงแตงต้ังใหเปน อัครสาวิกา
ฝายขวา 
วิชชา ความรูแจง ความรูวิเศษ มี ๘ คือ 
๑. วิปสสนาญาณ ญาณอันนับเขาในวิปสสนา 
๒. มโนมยิทธิ ฤทธ์ิทางใจ 
๓. อิทธิวิธี แสดงฤทธ์ิตาง ๆ ได 
๔. ทิพพโสต หูทิพย 
๕. เจโตปริยญาณ รูจักกําหนดใจผูอื่นได 
๖. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได 
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๗. พิทพจักขุ ตาทิพย (จุตูปปาตญาณ) 
๘. อาสวักขยญาณ รูจักทําอาสวะใหสิ้น 
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¾ÃÐÍØºÅÇÃÃ³Òà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูมีฤทธิ ์
 
พระอุบลวรรณาเถรี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี บิดามารดาได
ต้ังช่ือใหนางวา “อุบลวรรณา” ตามนิมิตลักษณะที่นางมีผิวพรรณ
เหมือนกลับดอกอุบลเขียวเพราะสวยบาดใจจึงตองใหบวช 
เมื่อนางเจริญวัยเขาสูวัยสาว นอกจากจะมีผิวงามแลวรูปรางลักษณะยัง
งดงามสุดเทาที่จะหาหญิงอื่นทัดเทียมได จึงเปนที่หมายปองตองการ
ของพระราชาและมหาเศรษฐีทั่วทั้งชมพูทวีป ซึ่งตางก็สงเครื่อง
บรรณาการอันมีคาไปมอบใหพรอมกับสูขอเพื่ออภิเษกสมรสดวย 
 
ฝายเศรษฐีผูบิดาของนางรูสึกลําบากใจดวยคิดวา  
“เราไมสามารถที่จะรักษาน้ําใจของคนทั้งหมดเหลานี้ได เราควรจะหา
อุบายทางออกสักอยางหนึ่ง” 
 แลวจึงเรียกลูกสาวมาถามวา: 
“แมอุบลวรรณา เจาจะสามารถบวชไดไหม ?” 
นางไดฟงคําของบิดาแลวรูสึกรอนทั่วสรรพางคกายเหมือนกับมีคน
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นําเอาน้ํามันที่เคี่ยวใหเดือด ๑๐๐ ครั้ง ราดลงบนศีรษะของนาง ดวยวา
นางไดสั่งสมบุญมาแตอดีตชาติ และการเกิดในชาตินี้ก็เปนชาติสุดทาย
ของนาง ดังนั้น นางจึงรับคําของบิดาดวยความปติยินดีเปนอยางยิ่ง  
เศรษฐีผูบิดาจึงพานางไปยังสํานักของภิกษุสงฆแลวใหบวชเปนที่
เรียบรอย 
 
เมื่อนางอุบลวรรณาบวชไดไมนาน ก็ถึงสาระที่จะตองไปทําความ
สะอาดโรงอุโบสถ เธอไดจุดประทีปเพื่อขจัดความมืดแลวกวาดโรง
อุโบสถ เห็นเปลวไฟที่ดวงประทีปแลวยึดถือเอาเปนนิมิตร ขณะที่กําลัง
ยืนอยูนั้นไดเขาฌานมีเตโช กสิณเปนอารมณ แลวกระทําฌานนั้นให
เปนฐานเจริญวิปสสนา ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล พรอมดวยปฏิสัมภิทา
และอภิญญาทั้งหลาย ณ ที่นั้นนั่นเอง 
 
เมื่อพระเถรีสําเร็จเปนพระอรหันตแลว ไดเที่ยวจาริกไปยังชนบทตาง ๆ 
แลวกลับมาพักที่ปาอันธวัน สมัยนั้นพระผูมีพระภาคยังมิไดทรงบัญญัติ
หามภิกษุณีอยูในปาเพียงลําพัง ประชาชนไดชวยกันปลูกกระทอมไวใน
ปาพรอมทั้งเตียงต่ังกั้นมานแลวถวายเปนที่พกัแกพระเถรีนั้น 
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ฝายนันทมาณพ ผูเปนลูกชายของลุงของพระเถรีนั้น มีจิตหลงรักนาง
ต้ังแตยังไมบวชเมื่อทราบขาววาพระเถรีมาพักที่ปาอันธวันใกลเมืองสา
วัตถี จึงไดถือโอกาสขณะที่พระเถรีเขาไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีนั้น 
ไดเขาไปในกระทอมหลบซอนตัวอยูใตเตียง เมือ่พระเถรีกลับมา 
แลว เขาไปในกระทอมปดประตูแลวนั่งลงบนเตียง ขณะที่สายตายังไม
ปรับเขากับความมืดในกระทอม นันทมาณพก็ออกมาจากใตเตียงตรง
เขาปลุกปล้ําขมขืนพระเถรี ถึงแมพระเถรีจะรองหามวา: 
 
“เจาคนพาล เจาอยาพินาศฉิบหายเลย เจาคนพาล เจาอยาพินาศฉิบหาย
เลย” 
นันทมาณพ ก็ไมยอมเช่ือฟง ไดทําการขมขืนพระเถรีสมปรารถนาแลว
ก็หลีกหนีไป พอเขาหลบหนีไปไดไมไกล แผนดินใหญก็มีอาการ
ประหนึ่งวาไมสามารถจะรองรับน้ําหนักของเขาเอาไวได จึงออนตัวยุบ
ลงแลวนันทมาณพก็จมดิ่งลงในแผนดิน ไปเกิดในอเวจีมหานรก 
ฝายพระอุบลวรรณาเถรี ก็มิไดปดบังเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไดบอกแจงเหตุ
ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย ตอจากนั้นเรื่องราวของพระเถรีก็
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ทราบถึงพระบรมศาสดา พระพุทธองคไดตรัสพระคาถาภาษิตวา: 
 
“คนพาล ยอมราเริงยินดีในบาปกรรมลามกที่ตนกระทํา 
ประดุจวาดื่มน้ําผ้ึงที่มีรสหวานจนกวาบาปกรรมนั้นจะใหผล 
จึงจะไดประสบกับความทุกข เพราะกรรมนั้น” 
พระขีณาสพเหมือนไมแหงไมผุเมื่อกาลเวลาลวงไปภิกษุทั้งหลาย
สนทนากันในโรงธรรมเกี่ยวกับเหตุการณของพระอุบลวรรณาเถรี นั้น
วา: 
“ทานทั้งหลาย เห็นทีพระขีณาสพทั้งหลาย คงจะยังมีความยินดีในกาม
สุข คงจะยังจะพอใจในการเสพกาม ก็ทําไมจะไมเสพเลา เพราะทาน
เหลานั้นมิใชไมผุ มิใชจอมปลวก อีกทั้งเนื้อหนังรางกายทั่วทั้งสรีระก็
ยังสดอยู ดังนั้น แมจะเปนพระขีณาสพก็ช่ือวายังยินดีในการเสพ 
กาม” 
พระบรมศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่พวกภิกษุ
เหลานั้นสนทนากันแลวจึงตรัสวา: 
 
“ภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลายนั้นไมยินดีในกามสุข ไมเสพกาม
เปรียบเสมือนหยาดน้ําตกลงในใบบัวแลวไมติดอยู ยอมกลิ้งตกลงไป 
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และเหมือนกับเมล็ดพันธุผักกาด ยอมไมติดต้ังอยูบนปลายเหล็กแหลม 
ฉันใด ขึ้นช่ือวากามก็ยอมไมซึมซาบ ไมติดอยูในจิตของพระ 
ขีณาสพ ฉันนั้น” 
 
ตอมาพระบรมศาสดา ทรงพิจารณาเห็นภัยอันจะเกิดแกกุลธิดาผูเขามา
บวชแลวพักอาศัยอยูในปา อาจจะถูกคนพาลลามกเบียดเบียน
ประทุษราย ทําอันตรายตอพรหมจรรยได จึงรับสั่งใหเชิญพระเจาป
เสนทิโกศลมาเฝา ตรัสใหทราบพระดําริแลว ขอใหสรางที่อยูอาศัยเพื่อ
นางภิกษุณีสงฆในที่บริเวณใกล ๆ พระนคร และต้ังแตนั้นมา ภิกษุณีก็มี
อาวาสอยูในบานในเมืองเทานั้น  
พระอุบลวรรณาเถรี ปรากฏวาเปนผูชํานาญในการแสดงฤทธ์ิตาง ๆ ดัง
จะเห็นไดในวันที่ พระบรมศาสดาทรงกระทํายมกปาฏิหาริยนั้น พระ
เถรีก็กราบทูลอาสาขอแสดงฤทธ์ิเพือ่ตอสูกับพวกเดียรถียแทนพระ
พุทธองคดวย และทรงอาศัยเหตุนี้จึงไดทรงสถาปนาพระอุบลวรรณา 
เถรี นี้ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลาย ในฝาย ผูมี
ฤทธ์ิ และเปนอัครสาวิกาฝายซาย 
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¾ÃÐ»¯Ò¨ÒÃÒà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูทรงพระวินัย 
 
พระปฏาจาราเถรี เปนธิดาของมหาเศรษฐีในเมืองสัตถี เมื่ออายุยางได 
๑๖ ป เปนหญิงมีความงดงามมาก บิดามารดาทะนุถนอมหวงใยใหอยู
บนปราสาท ช้ัน ๗ เพื่อปองกันการคบหากับชายหนุม 
 
แมกระนั้น เพราะนางเปนหญิงโลเลในบุรุษ จึงไดคบหาเปนภรรยาคน
รับใชในบานของตน ตอมาบิดามารดาของนางไดตกลงยกนางใหแก
ชายคนหนึ่ง ที่มีชาติสกุลและทรัพยเสมอกัน เมื่อใกลกําหนดวันวิวาห 
นางไดพูดกับคนรับใชผูเปนสามีวา: 
“ไดทราบวา บิดามารดาไดยกฉันใหกับลูกชายสกุลโนน ตอไปทานก็
จะไมไดพบกับฉันอีก ถาทานรักฉันจริง ทานก็จงพาฉันหนีไปจากที่นี่
แลวไปอยูรวมกนัที่อื่นเถิด” 
เมื่อตกลงนัดหมายกันเปนที่เรียบรอยแลวชายคนรับใชผูเปลี่ยนฐานะมา
เปนสามีนั้น ไดไปรออยูขางนอกแลวนางก็หนีบิดามารดาออกจากบาน 
ไปรวมครองรักครองเรือนกันในบานตําบลหนึ่งซึ่งไมมีคนรูจัก ชวยกัน
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ทําไร ไถนา เขาปาเก็บผักหักฟนหาเลี้ยงกันไปตามอัตภาพ  
นางตองตักน้ําตําขาวหุงตมดวยมือของตนเอง ไดรับความทุกขยากแสน
สาหัส เพราะตนไมเคยทํามากอน 
 
กาลเวลาผานไป นางไดต้ังครรภบุตรคนแรก เมื่อครรภแกขึ้นนางจึง
ออนวอนสามีใหพานางกลับไปยังบานของบิดามารดาเพื่อคลอดบุตร 
เพราะการคลอดบุตรในที่ไกลจากบิดามารดาและญาตินั้นเปนอันตราย 
แตสามีของนางก็ไมกลาพากลับไปเพราะเกรงวาจะถูกลงโทษอยางรุน 
แรง จึงพยายามพูดจาหนวงเหนี่ยวเธอไว จนนางเห็นวาสามีไมพาไป
แน วันหนึ่ง เมื่อสามีออกไปทํางานนอกบาน นางจึงสั่งเพื่อนบาน
ใกลเคียงกันใหบอกกับสามีดวยวานางไปบานของบิดามารดาแลวนางก็
ออกเดินทางไปตามลําพัง เมื่อสามีกลับมาทราบความจากเพื่อนบาน
แลว ดวยความหวงใยภรรยาจึงรีบออกติดตามไปทันพบนางในระหวาง
ทาง แมจะออนวอนอยางไรนางก็ไมยอมกลับ ทันใดนั้น ลมกัมมัชวาต  
คือ อาการปวดทองใกลคลอด ก็เกิดขึ้นแกนาง จึงพากันเขาไปใตรมริม
ทาง นางนอนกลิ้งเกลือกทุรนทุรายเจ็บปวดทุกขทรมานอยางหนัก ใน
ที่สุดก็คลอดบุตรออกมาดวยความยากลําบาก 
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เมื่อคลอดบุตรโดยปลอดภัยแลว ก็ปรึกษากันวา  
“กิจที่ตองการไปคลอดที่เรือนของบิดามารดานั้นก็สําเร็จแลว จะ
เดินทางตอไปก็ไมมีประโยชน”  
จึงพากันกลับบานเรือนของตน อยูรวมกันตอไป 
 
ตอมาไมนานนักนางก็ต้ังครรภอีก เมื่อครรภแกขึ้นตามลําดับนางจึง
ออนวอนสามีเหมือนครั้งกอน แตสามีก็ยังคงไมยินยอมเชนเดิม นางจึง
อุมลูกคนแรกหนีออกจากบานไป แมสามีจะตามมาทันชักชวนใหกลับ
ก็ไมยอมกลับ จึงเดินทางรวมกันไป เมื่อเดินทางมาไดอีกไมไกลนัก  
เกิดลมพายุพัดอยางแรงและฝนก็ตกลงมาอยางหนัก พรอมกันนั้นนางก็
ปวดทองใกลจะคลอดขึ้นมาอีก จึงพากันแวะลงขางทาง ฝายสามีไดไป
หาตัดกิ่งไมเพื่อมาทําเปนที่กําบังลมและฝน แตเคราะหรายถูกงูพิษกัด
ตายในปานั้น นางทั้งปวดทองทั้งหนาวเย็น ลมฝนก็ยังคงตกลงมาอยาง 
หนัก สามีก็หายไปไมกลับมา ในที่สุดนางก็คลอดบุตรคนที่สองอยาง
นาสังเวช ลูกของนางทั้งสองคนทนกําลังลมและฝนไมไหว ตางก็
รองไหกันเสียงดังลั่นแขงกับลมฝน นางตองเอาลูกทั้งสองมาอยูใตทอง 
โดยนางใชมือและเขายืนบนพื้นดินในทาคลาน ไดรับ ทุขเวทนาอยาง
มหันตสุดจะรําพันได เมื่อรุงอรุณแลวสามีก็ยังไมกลับมาจึงอุมลูกคน
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เล็กซึ่งเนื้อ หนังยังแดง ๆ อยูจูงลูกคนโตออกตามหาสามี เห็นสามีนอน
ตายอยูขางจอมปลวกจึงรองไหรําพันวาสามีตายก็เพราะนางเปนเหตุ 
เมื่อสามีตายแลว ครั้นจะกลับไปที่บานทุงนาก็ไมมีประโยชน จึง 
ตัดสินใจไปหาบิดามารดาของตนที่เมืองสาวัตถี โดยอุมลูกคนเล็ก และ
จูงลูกคนโตเดินไปดวย ความทุลักทุเลเพราะความเหนื่อยออนอยาง
หนักดูนาสังเวชยิ่งนัก 
 
นางเดินทางมาถึงริมฝงแมน้ําจิรวดี มีน้ําเกือบเต็มฝงเนื่องจากฝนตก
หนักเมื่อคืนที่ผานมา นางไมสามารถจะนําลูกนอยทั้งสองขามแมน้ําไป
พรอมกันไดเพราะนางเองก็วายน้ําไมเปน แตอาศัยที่น้ําไมลึกนักพอที่
เดินลุยขามไปได จึงสั่งใหลูกคนโตรออยูกอนแลว อุมลูกคนเล็กขาม 
แมน้ําไปยังอีกฝงหนึ่ง เมื่อถึงฝงแลวไดนําใบไมมาปูรองพื้นใหลูกคน
เล็กนอนที่ชายหาดแลวกลับไปรับลูกคนโตดวยความหวงใยลูกคนเล็ก 
นางจึงเดินพลางหันกลับมาดูลูกคนเล็กพลาง ขณะที่มาถึงกลางแมน้ํา
นั้น มีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินวนไปมาอยูบนอากาศ มันเห็นเด็กนอยนอน
อยูมีลักษณะเหมือนกอนเนื้อ จึงบินโฉบลงมาแลเฉ่ียวเอาเด็กนอยไป 
นางตกใจสุดขีดไมรูจะทําอยางไรได จึงไดแตโบกมือรองไลตามเหยี่ยว
ไป แตก็ไมเปนผล เหยี่ยวพาลูกนอยของนางไปเปนอาหาร  
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สวนลูกคนโตยืนรอแมอยูอีกฝงหนึ่ง เห็นแมโบกมือทั้งสองตะโกนรอง
อยูกลางแมน้ํา ก็เขาใจวาแมเรียกใหตามลงไป จึงวิ่งลงไปในน้ําดวย
ความไรเดียงสา ถูกกระแสน้ําพัดพาจมหายไป 
เมื่อสามีและลูกนอยทั้งสองตายจากนางไปหมดแลวเหลือแตนางคน
เดียวนางจึงเดินทางมุงหนาสูบานเรือนของบิดามารดา ทั้งหิวทั้งเหนื่อย
ลา ไดรับความบอบชํ้าทั้งรางกายและจิตใจ รูสึกเศราโศกเสียใจสุด
ประมาณ พลางเดินบนรําพึงรําพันไปวา: 
“บุตรคนหนึ่งของเราถูกเหยี่ยวเฉ่ียวเอาไป บุตรอีกคนหนึ่งถูกน้ําพัดไป
สามีก็ตายในปาเปลี่ยว” 
นางเดินไปก็บนไปแตก็ยังพอมีสติอยูบางไดพบชายคนหนึ่งเดินสวน
ทางมา สอบถามทราบวามาจากเมืองสาวัตถี จึงถามถึงบิดามารดาของ
ตนที่อยูในเมืองนั้น ชายคนนั้นตอบวา: 
“นองหญิงเมื่อคืนนี้เกิดลมพายุและฝนตกอยางหนักเศรษฐีสองสามี
ภรรยาและลูกชายอีกคนหนึ่ง ถูกปราสาทของตนพังลมทับตายพรอม
กันทั้งครอบครัวเธอจงมองดูควันไฟที่เห็นอยูโนน ประชาชนรวมกันทํา
การเผาทั้ง ๓ พอ แม และลูกบนเชิงตะกอนเดียวกัน” 
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นางปฏาจารา พอชายคนนั้นกลาวจบลงแลวก็ขาดสิตสัมปชัญญะไม
รูสึกตัววาผานุงผาหมที่นางสวมใสอยูหลุดลุยลงไป เดินเปลือยกายเปน
คนวิกลจริตรองไหบนเพื่อรําพันเซซวนคร่ําครวญวา: 
“บุตรสองคนของเราตายแลว สามีของเราก็ตายที่ทางเปลี่ยว มารดาบิดา
และพี่ชายของเราก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกัน” 
นางเดินไปบนไปอยางนี้ คนทั่วไปเห็นแลวคิดวา 
 “นางเปนบา”  
พากันขวางปาดวยกอนดินบาง โรยฝุนลงบนศีรษะนางบาง และนาง
ยังคงเดินตอเรื่อยไปอยางไรจุดหมายปลายทาง 
 
ขณะนั้น พระพุทธองคทรงแสดงธรรมอยูทามกลางพุทธบริษัท ทรง
ทราบดวยพระฌาณวานางปฏาจารามีอุปนิสัยแหงพระอรหัต จึงบันดาล
ใหนางเดินทางมายังวัดพระเชตวัน นางไดเดินมายนืเสาศาลาโรงธรรม
อยูทายสุดพุทธบริษัทหมูคนทั้งหลายพากันขับไลนางใหออกไป แต 
พระบรมศาสดาตรัสหามไวแลวตรับกับนางวา  
“จงกลับไดสติเถิด นองหญิง” 
ดวยพุทธานุภาพ นางกลับไดสติในขณะนั้นเอง มองดูตัวเองเปลือยกาย
อยู รูสึกอายจึงนั่งลง อุบาสกคนหนึ่งโยนฝาใหนางนุงหม นางเขาไป
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กราบถวายบังคมพระศาสดาที่พระบาท แลวกราบทูลเคราะหกรรมของ
นางใหทรงทราบโดยลําดับ พระพุทธองคไดตรัสพระดํารัสวา: 
“แมน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ก็ยังนอยกวาน้ําตาของคนที่ถูกความทุกข
ความเศราโศกครอบงํา ปฏาจารา เพราะเหตุไร เธอจึงยังประมาทอยู” 
ปฏาจารา ฟงพระดํารัสนี้แลวก็คลายความเศราโศกลง พระบรมศาสดา 
ทรงทราบวานางหายจากความเศราโศกลงแลว จึงตรัสตอไปวา: 
“ปฎาจารา ขึ้นช่ือวาบุตรสุดที่รัก ไมอาจเปนที่พึ่ง เปนที่ตานทานหรือ
เปนที่ปองกันแกผูไปสูปรโลกได บุตรเหลานั้น ถึงจะมีอยูก็เหมือนไมมี 
สวนผูรูทั้งหลายรักษาศีลใหบริสุทธ์ิแลว ควรชําระทางไปสูพระ
นิพพานของตนเทานั้น” 
เมื่อจบพระธรรมเทศนา นางปฏาจาราดํารงอยูในโสดาปตผล เปนพระ
อริยบุคคลช้ันพระโสดาบันแลว กราบทูลขออุปสมบท พระพุทธองค
ทรงอนุญาตแลวจึงบวชเปนภิกษุณี ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตผล 
เมื่อนางปฏาจาราไดอุปสมบทแลว ปรากฏวาเปนพระเถรีผูมีความรอบ
รูในเรื่องพระวินัยเปนอยางดี อาศัยเหตุนี้ พระบรมศาสดาจึงทรงยกยอง
เธอไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายในฝาย ผูทรง
พระวินัย 
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¾ÃÐ¹Ñ¹·Òà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูแพงดวยฌาน 
 
พระนันทาเถรี เปนธิดาของพระเจาสุทโธทนะกับพระนางมหาปชาบดี
โคตมี เปนกนิษฐภคินีของเจาชายนันทะ พระนามเดิมวา “นันทา” แต
เพราะนางมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก นาทัศนา นารัก นาเลื่อมใส พระ
ประยูรญาติจึงพากันเรียกวา “รูปนันทา” บาง “อภิรูปนันทา” บาง 
“ชนปทกัลยาณี” บางเมื่อเจาชายสิทธัตถะ ผูนับเนื่องเปนพระเชษฐา
ของนาง เสด็จออกบรรพชา ไดตรัสรูเปนพระสัพพัญูพุทธเจาแลว 
เสด็จมาโปรดพระประยุรญาติ ณ พระนครกบิลพัสดุ เทศนาสั่งสอน 
ใหไดบรรลุมรรคผลตามวาสนาบารมี ทรงนําพาศากยกุมารทั้งหลายมี
พระนันทะ พระราหุล และพระภัททิยะ เปนตน ออกบรรพชา 
ครั้นกาลตอมา พระเจาสุทโธทนะมหาราชพุทธบิดา เสด็จเขาสูพระ
นิพพานแลว พระนางมหาปชาบดีโคตรมีพระมารดา และพระนางยโส
ธราพิมพาพระมารดาของพระราหุล ตางก็พาสากิยกุมารีออกบวชใน
พระพุทธศาสนาดวยกันทั้งสิ้น นางจึงมีพระดํารัสวา  
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“เหลือแตเราเพียงผูเดียว ประหนึ่งไรญาติขาดมิตร จะมีประโยชนอะไร
กับการดํารงชีวิตในฆราวาสวิสัย สมควรที่เราจะไปบวชตามพระ
ประยูรญาติผูใหญของเราจะประเสริฐกวา” 
 
เมื่อพระนางมีพระดําริดังนี้แลว จึงจัดเตรียมผากาสาวพัสตร เสด็จไปสู
สํานักพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี กราบแทบเทากลาวขอบรรพชา
อุปสมบทพระเถรี ก็โปรดใหบรรพชาตามปรารถนา แตการบวชของ
พระนางนันทานั้นมิใชบวชดวยความศรัทธา แตอาศัยความรักใน 
หมูญาติจึงออกบวชครั้นบวชแลว พระรูปนันทาเถรีไดกราบวา พระ
พุทธองคทรงตําหนิติเตียนเรื่องรูปกาย จึงไมกลาไปเฝาพระศาสดา เพื่อ
รับพระโอวาท เมื่อถึงวาระที่ตนจะตองไปรับโอวาทก็สั่งให 
ภิกษุณีรูปอื่นไปรับแทน พระบรมศาสดาทรงทราบวาพระนางหลงมัว
เมาในพระสิริโฉมของตนเอง จึงตรัสรับสั่งวา: 
“ตอแตนี้ ภิกษุณีทั้งหลาย ตองมารับโอวาทดวยตนเอง จะสงภิกษุณีรูป
อื่นมารับแทนไมได” 
ต้ังแตนั้น พระรูปนันทาเถรี ไมมีทางอื่นที่จะหลีกเลีย่งไปได จึงจําเปน
และจําใจไปรับประโอวาท ทั้ง ๆ ที่ไมปรารถนา ไปเฝาพระบรมศาสดา
พรอมกับภิกษุณีทั้งหลาย แตมิกลาแมกระทั่งจะนั่งอยูแถวหนา จึงนั่ง
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หลบอยูดานหลัง 
พระพุทธองค ทรงเนรมิตรูปหญิงสาววัยรุนคนหนึ่งใหมีรูปสิริโฉม
สวยงามสุดที่จะหาหญิงใดในปฐพีมาเปรียบได ใหหญิงนั้นดูประหนึ่ง
วาถือพัดวีชนีถวายงานพัดอยูเบื้องหลังของพระพุทธองค และให
สามารถมองเห็นเฉพาะพระพุทธองคกับพระรูปนันทาเถรีเทานั้น 
พระรูปนันทาเถรี ไดเห็นหญิงรูปเนรมิตนั้นแลวก็คิดวา เราหลงผิดคิด
มัวเมาอยูในรูปโฉมของตนเองโดยใชเหตุ จึงมิกลามาเฝาพระพุทธองค 
หญิงคนนี้มีความสนิมสนมอยูในสํานักพระบรมศาสดา รูปโฉมของเรา
นั้นเทียบไมไดสวนเสี้ยวที่ ๑๖ ของหญิงนี้เลย ดูนางชางงามยิ่ง 
นัก ผมก็สวย หนาผากก็สวย หนาตาก็สวย ทุกสิ่งทุกอยางชางสวยงาม
พรอมทั้งหมด พอเบื่อหนอยก็ไดสําเร็จ 
เมื่อพระรูปนันทาเถรี กําลังเพลิดเพลินช่ืนชมโฉมของรูปหญิงเนรมิตอยู
นั้น พระพุทธองคทรงอธิษฐานใหรูปหญิงนั้นปรากฏอยูในวัยตาง ๆ 
ต้ังแตเปนหญิงวัยรุน เปนหญิงสาววัยมีลูกหนึ่งคน มีลูก ๒ คน จนถึงวัย
กลางคน วัยชราและวัยแกหงอม ผมหงอก ฟนหัก หลังคอม และ 
ลมตายลงในขณะนั้น รางกายมีหมูหนอนมาชอนไชเจาะกินเหลือแต
โครงกระดูก  
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พระพุทธองคทรงทราบวาพระรูปนันทาเถรี เกิดความสังเวชสลดจิต
เบื่อหนายในรูปกายที่ตนยึดถือแลวจึงตรัสวา: 
“ดูกอนนันทา เธอจงดูอัตภาพรางกายอันเปนเมืองแหงกระดูกนี้ (อฏฐีนํ
นครํ) อันกระสับกระสาย ไมสะอาด อันบูดเนานี้เถดิ เธอจงอบรมจิตให
แนวแนมั่นคง มีอารมณเดียวในอสุภกรรมฐาน จงถอนมานะละทิฏฐิให
ไดแลวจิตใจของเธอก็จะสงบ จงดูวารูปนี้เปนฉันใด รูปของเธอก็เปน
ฉันนั้น รูปของเธอเปนฉันใดรูปนี้ก็เปนฉันนั้น รูปอันมีกลิ่นเหม็นบูด
เนานี้ ยอมเปนที่เพลิดเพลินอยางยิ่งของผูโงเขลาทั้งหลาย” 
พระรูปนันทาเถรี สงกระแสจิตไปตามพระพุทธดํารัส เมื่อจบลงก็สิ้น
กิเลสาสวะ บรรลุพระอรหัตผลเปนพระอเสขบุคคลในพระพุทธศาสนา 
ปรากฏวาเมื่อพระนางสําเร็จเปนพระอรหันตแลวเปนผูมีความชํานาญ
พิเศษในการเพงดวยฌาน ดวยเหตุนี้ พระบรมศาสดาจึงทรงยกยองเธอ
ไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายในฝาย ผูแพง
ดวยฌาน หรือ ผูทรงฌาน 
 
ฌาน การเพงอารมณจนใจแนวแนเปนอัปปนาสมาธิ มี ๔ คือ 
๑. ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ มีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
๒. ทุติยฌาน ฌานที่ ๒ มีองค ๓ ปติ สุข เอกัคคตา 



¤ÕµÐ¸ÒÃÒ                                                          µíÒ¹Ò¹¾ÃÐÀÔ¡ÉØ³Õ 

 

 

35 

๓. ตติยฌาน ฌานที่ ๓ มีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตา 
๔. จตุถฌาน ฌานที่ ๔ มีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 
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¾ÃÐ¸ÃÃÁ·Ô¹¹Òà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูเปนธรรมกถึก 
 
พระธรรมทินนาเถรี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองราชคฤห เมื่อเจริญวัย
แลว ไดเปนภริยาของวิสาขเศรษฐี ผูซึ่งเปนพระสหายของพระเจาพิม
พิสาร แหงพระนครราชคฤหนั้น 
 
วิสาขเศรษฐี ไดไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้งแรกโดยการชักชวนของ
พระเจาพิมพิสาร และไดรวมฟงพระธรรมเทศนาดวยกัน เมื่อจบพระ
ธรรมเทศนาลงแลว วิสาขเศรษฐีไดบรรลุโสดาปตติผล ตอมาภายหลัง
ไดไปฟงธรรมจากพระพุทธองคอีกและไดบรรลุเปนพระอนาคาม ี
เมื่อกลับจากวัดมายังบาน โดยปกติทุก ๆ ครั้ง นางธรรมทินนาจะยืน
คอยทาอยูที่เชิงบันได เมื่อวิสาขเศรษฐีมาถึงก็ยื่นมือใหเกาะกุมแลวขึ้น
บันไดไปดวยกัน แมวันนั้นนางธรรมทินนาก็ยังปฏิบัติเชนเดิม แตฝายวิ
สาขเศรษฐีผูสามีไมเกาะมือ และไมแสดงอาการยิ้มแยม ดังเชนเคยทํา
มา แมแตเวลาบริโภคอาหาร ซึ่งนางคอยนั่งปฏิบัติอยู ทานเศรษฐีก็ไม
ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้น ทําใหนางคิดหวั่นวิตกวา  
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“ตนคงจะทําผิดตอสาม”ี  
ครั้นวิสาขเศรษฐีผูสามีบริโภคอาหารเสร็จแลวนางจึงถามวา: 
“ขาแตนาย ดิฉันทําสิ่งใดผิดหรือ วันนี้ทานจึงไมจับมือและพูดจาอะไร
เลย ?” 
ทานเศรษฐีกลาวตอบวา: 
“ธรรมทินนา เธอไมมีความผิดอะไรหรอก แตนับต้ังแตวันนี้เราไมควร
นั่งไมควรยืนในที่ใกลเธอ ไมควรถูกตองสัมผัสเธอ และไมควรใหเธอ
นําอาหารมาใหแลวนั่งเคี้ยวกินในที่ใกล ๆ เธอ ตอแตนี้ไป ถาเธอ
ประสงคจะอยูที่เรอืนนี้ก็จงอยูตอไปเถิด แตถาไมประสงคจะอยูก็จง
รวบรวมเอาทรัพยสมบัติตามความตองการแลวกลับไปอยูที่ตระกูลของ
เธอเถิด” 
นางธรรมทินนา จึงกลาววา 
 “ขาแตนาย ดิฉันไมขอรับเอาขยะหยอกเยื่ออันเปรียบเสมือนน้ําลายที่
ทานถมทิ้งแลวมาเดินบนศีรษะหรอก เมื่อเปนเชนนีข้อทานไดโปรด
อนุญาตใหดิฉันบวชเถิด” 
วิสาขเศรษฐี ไดฟงคําของนางแลวก็ดีใจ ไดกราบทูลพระเจาพิมพิสาร
ขอพระราชทานวอทอง นํานางธรรมทินนา ไปยังสํานักของนางภิกษุณี 
เพื่อขอบรรพชาอุปสมบทเมื่อนางธรรมทินนา ไดบรรพชาอุปสมบทสม
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ดังความปรารถนาแลว อยูในสํานักของอุปชฌาย (ภิกษุณีสงฆ) เพียง 
๒-๓ วัน ก็ลาไปจําพรรษาอยูในอาวาสใกลหมูบานแหงหนึ่ง  
บําเพ็ญเพียรเจริญวิปสสนากรรมฐาน ไมนานนักก็ไดบรรลุพระ
อรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย 
 
ตอมาพระนางธรรมทินนาเถรี คิดวา  
“กิจของเราบรรลุถึงความสิ้นสุดแลว เราควรกลับไปกรุงราชคฤห เพื่อ
หมูญาติไดอาศัยเราแลวทําบุญกุศลใหกับตนเอง” 
วิสาขอุบาสก ทราบวานางกลับมาจึงไปหานางยังที่พัก มีความประสงค
ที่จะทราบวานางไดบรรลุคุณธรรมวิเศษอยางใดหรือไม แตมิกลาถาม
ตรง ๆ จึงเลี่ยงถามปญหาวาดวยเรื่องเบญจขันธ พระนางธรรมทินนา
เถรี ก็วิสัชนาอยางคลองแคลวชัดเจนทุกประเด็นปญหา  
วิสาขอุบาสกก็ทราบวา พระนางธรรมทินนาเถรี มีฌานแกกลา จึงถาม
ปญหาในลําดับของพระอนาคามีที่ตนไดบรรลุแลว เมื่อพระเถรีวิสัชนา
ไดอีก จึงกาวล้ําถามปญหาในวิสัยพระอรหัตมรรค 
พระเถรีทราบวา อุบาสกมีวิสัยเพียงอนาคามีนั้นแตถามปญหาเกินวสิัย
ของตน จึงกลาวเตือนวา: 
“วิสาขะ ทานยังไมอาจกําหนดที่สุดแหงปญหาได ถาทานยังหวังที่จะ
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กาวหยั่งลงสูประตูพระนิพพานแลว ขอทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาค
แลวกราบทูลถามขอความนั้นเถิด เมื่อพระพุทธองคทรงพยากรณ
อยางไร ก็จงจําไวอยางนั้น” 
วิสาขอุบาสก ทําตามคําแนะนําของพระเถรี ไปเฝาพระบรมศาสดาแลว
กราบทูลเนื้อความตามนัยแหงปุจฉาและวิสัชนาถวายใหทรงสดับทุก
ประการทรงยกยองเปนผูเลิศทางแสดงธรรม 
พระผูมีพระภาค ทรงสดับแลวตรัสวา: 
“ธรรมทินนาเถรีธิดาของเรานี้ ไมมีตัณหาในขันธทั้งหลาย ทั้งในอดีต
ปจจุบัน และอนาคต เธอเปนบัณฑิต มีปญญามาก ถาวิสาขอุบาสก ถาม
ขอความนั้นกับเรา แมเราเองก็จะพยากรณ เหมือนอยางที่ธรรมทินนา
เถรีพยากรณแลวนั้นทุกประการ ขอทานจงจําเนื้อความนั้นไว 
เถิด” 
ตอมา เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู ณ พระเชตะวันมหาวิหาร เมื่อ
ทรงสถาปนาบรรดาภิกษุณีในตําแหนงตาง ๆ ตามลําดับ ทรงพิจารณา
ความสามารถในการวิสัชนาปญญาของพระนางธรรมทินนาเถรี ในครั้ง
นั้นเปนเหตุ จึงทรงสถาปนาพระเถรีนี้ในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศ 
กวาภิกษุณีทั้งหลายในฝาย ผูเปนธรรมกถึก 
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¾ÃÐâÊ³Òà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูปรารถนาความเพียร 
 
พระโสณาเถรี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี ไดช่ือวา “โสณา” 
เมื่อเจริญวัยแลวไดมีคูครองที่มีฐานะเสมอกัน อยูรวมกันมามีบุตร ๗ 
คน มีธิดา ๗ คน 
 
เมื่อบุตรธิดาทั้งหลายเจริญวัยแลวไดแตงงานมีคูครองเรือนแยกยายกัน
ออกไปอยูตามลําพัง ตางก็มีฐานะความเปนอยูสุขสบายตามสมควรแก
อัตภาพฆราวาสวิสัย ตอมาสามีของนางถึงแกกรรมลง นางไดปกครอง
ดูแลทรัพยสมบัติทั้งหมดโดยยังมิไดจัดสรรแบงปนใหแกบุตรธิดา 
เลย และตอมา บุตรธิดาเหลานั้นไดพากันพาพูดกับนางบอย ๆ วา: 
“คุณแม บิดาของพวกขาพเจาก็ตายไปแลว ทรัพยสมบัติเหลานี้แมจะ
เก็บเอาไวทําไม หรือแมเกรงวาพวกเราทั้ง ๑๔ คนนี้จะเลี้ยงแมไมได” 
 
นางโสณาไดฟงคําของลูก ๆ มาพูดกันอยูบอย ๆ ก็คิดวา  
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“เมื่อเราแบงทรัพยสมบัติใหแลว ลูก ๆ ก็คงจะเลี้ยงดูเราใหมีความสุข
ได ไมตองลําบาก” 
เมื่อคิดอยางนี้แลว นางก็แบงทรัพยสมบัติใหแกลูกชายหญิงทั้ง ๑๔ คน 
ๆ ละเทา ๆ กันแลวนางก็ไปอยูอาศัยกลับลูกชายคนโต เมื่อไปอยูใหม ๆ 
ก็ไดรับการปฏิบัติ ดูแลอยางดี แตเมื่อนานไปลูกสะใภก็เริ่มมีความ
รังเกียจ พูดจาเสียดสีขึ้นวันละเล็กวันละนอย พรอมทั้งไปยุแหยให 
สามีรังเกียจแมของตนเอง เมื่อพูดบอย ๆ เขา สามี ก็เห็นคลอยตามดวย 
จนกระทั่งวันหนึ่ง ลูกสะใภไดพูดกับนางวา: 
“คุณแมความจริงแมก็มีลูกชายลูกหญิงต้ังหลายคน ทรัพยสมบัติ
ทั้งหลายแมก็แบงใหเทา ๆ กัน มิใชวาฉันจะได ๒ สวนมากกวาคนอื่น 
ๆ แตทําไมแมจึงมาอยูมากินแตที่บานฉันคนเดียว แมไมรูจักทางไป
บานลูกคนอื่นเลยหรือ ?” 
 
นางโสณา ไดฟงคําของลูกสะใภแลว อีกทั้งลูกชายก็ดูทาทีคลอยตาม
ภรรยาของตน นางจึงจําใจหอของใชสวนตัวไปอาศัยลูกคนตอ ๆ ไป 
และเหตุการณก็เปนไปทํานองเดียวกัน นางไมสามารถจะพึ่งพาอาศัย
ลูกชายและลูกหญิงทั้ง ๑๔ คนนั้นได จึงคิดวา  
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“จะมีประโยชนอะไรกับการอาศัยลูกเหลานี้เราไปบวชเปนภิกษุณีจะ
ดีกวา” 
นางโสณา ไดไปยังสํานักภิกษุณีสงฆ ขอบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุณี 
เพราะความที่นางเปนผูมีลูกมาจึงไดช่ือวา  
“พหุปตติกาเถร”ี  
นางเองก็คิดวา “เราบวชในวัยชราไมควรที่จะอยูดวยความประมาท” จง
ไดชวยนางภิกษุณีทั้งหลายทําวัตรปฏิบัติตามกิจของภิกษุณีสงฆ แต  
เพราะความเปนผูบวชใหม และอยูในวัยชราจึงทํากิจบกพรอง นาง
ภิกษุณีทั้งหลายจึงกระทําทัณฑกรรมลงโทษแกเธอโดยใหเธอทําหนาที่ 
ตมน้ําอุนใหภิกษุณีทั้งหลายสรง ทั้งเชา-เย็นเปนประจํา บุตรธิดาของ
เธอไดมาเห็น ก็พากันพูดจาเยาะเยยจนเธอรูสึกสลดใจ 
วันหนึ่ง พระโสณาเถรี ไดไปหาฟนและตักน้ํามาไวในโรงครัว แตยัง
มิไดกอไฟ พระเถรีก็คิดวา  
“เราไมควรประมาท ควรจะอาศัยเวลาและสถานที่อันสงบสงัดนี้ 
บําเพ็ญสมณธรรมทั้งกลางวันและกลางคืน” 
 คิดดังนี้แลวก็ไดพิจารณาอาการ ๓๒ ทองบนภาวนาไป เดินจงกรมไป
โดยยึดเสาโรงครัวเปนแกนกลางเดินวนรอบเสาสํารวมจิตเจริญ
วิปสสนา 
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ขณะนั้น สมเด็จพระบรมศาสดา ประทับอยูในพระคันธกุฎี ทรงทราบ
ดวยพระฌาณ จึงทรงเปลงพระโอภาสรัศมีปานประหนึ่งวาประทับอยู
ตรงหนาพระเถรีนั้นแลวตรัสสอนวา: 
“ดูกอนนพหุปุตติกา ชีวิตความเปนอยูเพียงวันเดียวครูเดียว ของผูที่เห็น
ธรรมอันสูงสุดที่เราไดแสดงแลว ดีกวาประเสริฐกวาชีวิตความเปนอยู
ต้ัง ๑๐๐ ป ของผูไมเห็นธรรม” 
 
พอสิ้นสุดพุทธดํารัสพระเถรีก็ไดบรรลุพระอรหัตผลพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย และเมื่อสําเร็จเปนพระอรหันตแลว จึงคิดวา  
“เมื่อภิกษุณีเหลานั้นมาเพื่อตองการน้ําอุน พอเห็นเราแลวไมทันได
ใครครวญ ก็จะพูดลวงเกินดูหมิ่นเราเหมือนกอน ก็จะไดรับบาปกรรม
อันหนัก เราควรจะทําอะไรพอเห็นที่สังเกตใหพวกเขากําหนดรูสัก
อยางหนึ่ง”  
แลวนางก็ยกภาชนะตมน้ําขึ้นต้ังบนเตาไฟ แตมิไดกอไฟเพียงแตใสฟน
เขาไว เมื่อนางภิกษุณีทั้งหลายมาที่โรงครัว เพื่อจะนําน้ําอุนไปสรง เห็น
มีแตภาชนะตมน้ําอยูบนเตาไฟแตไมเห็นไฟ จึงกลาววา: 
“พวกเราบอกใหหญิงแกคนนี้ตมน้ําถวายภิกษุณีเพื่อนําไปสรง จนบัดนี้
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นางก็ยังไมไดใสไฟในเตาเลย ไมทราบวานางมัวทําอะไรอยู” 
พระโสณาเถรี จึงกลาววา: 
“ขาแตแมเจา ถาทานทั้งหลายตองการน้ําอุนไปสรง ก็จงตักเอาจาก
ภาชนะนั้นเถิด”  
แลวพระเถรี ก็อธิษฐานเตโชธาตําทําใหน้ํานั้นอุนขึ้นทันท ี
ภิกษุณีทั้งหลายไดฟงคําของนางแลวก็คิดวา 
 “คงจะมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งเปนแน” จึงทดลองใชมือจุมลงใน
ภาชนะ ก็ทราบวาเปนน้ําอุน จึงตักเอาไปสรงทั่วกัน แตวาตักสัก 
เทาใด น้ําก็ยังปรากฏเต็มภาชนะอยูเชนเดิม ภิกษุณีทั้งหลายจึงทราบชัด
วา พระเถรีนี้ สําเร็จเปนพระอรหันตแลว ตางก็พากันตกใจ 
นางภิกษุณี ผูมีวัยออนกวา ก็กมกราบแทบเทากลาวขอขมาโทษวา 
 “ขาแตพระแมเจา พวกขาพเจาไดพูดจาดูหมิ่นลวงเกินทาน พระความ
เขลาเบาปญญา มิไดพิจารณาใหรอบครอบตลอดกาลนานมาแลว ขอ
พระแมเจาจงเมตตาอดโทษแกพวกขาพเจาดวยเถิด” 
สวนนางภิกษุณีผูมีวัยแกกวาก็นั่งกระหยง (นั่งคุกเขา) กลาวขอขมาให
อดโทษานุโทษใหเชนกัน โดยขอขมาโทษดวยคําวา 
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 “ขาแตพระแมเจาพวกขาพเจาไดพูดจาดูหมิ่นลวงเกินทาน โดยมิได
พิจารณาใหรอบคอบตลอดกาลนานมาแลว ขอทานจงอเมตตาอดโทษ
ใหพวกขาพเจาดวยเถิด” 
 
ต้ังแตนั้นมา คุณงามความดีของพระโสณาเถรี ก็ปรากฏเปนทีท่ราบกัน
ทั่วไปวา  
“พระเถรี ผูแมบวชในเวลาแกเฒา ก็ยังสามารถดํารงอยูในพระอรหัตผล
ไดในเวลาไมนาน เพราะอาศัยความเปนผูปรารภความเพียรไมเกียจ
คราน” 
พระบรมศาสดา ขณะประทับอยู ณ พระเชตะวันมหาวิหาร เมื่อทรง
สถาปนาภิกษุณีทั้งหลาย ในตําแหนงตาง ๆ ตามลําดับแลว อาศัยความ
เปนผูปรารภความเพียร ขยัน ไมเกียจครานของพระเถรีนี้ จึงไดทรง
สถาปนาพระนางโสณาเถรี นี้ในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวา 
ภิกษุณีทั้งหลายในฝาย ผูเปนผูปรารถนาความเพียร 
 
อภิญญา ปญญาเปนเครื่องรูยิ่ง มี ๖ อยาง 
๑. อิทธิวิธี แสดงฤทธ์ิตาง ๆ ได 
๒. ทิพพโสต หูทิพย 
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๓. เจโตปริยญาณ ญาณที่ใหทายใจคนอื่นได 
๔. ปุพเพนิวาสานุสสติ ญาณที่ทําใหระลึกชาติได 
๕. ทิพพจักขุ ตาทิพย  
๖. อาสวักขยญาณ ญาณที่ทําใหอาสวะสิ้นไป 
(๕ อยางแรกเปนโลกิยอภิญญา ขอสุดทายเปนโลกุตตรอภิญญา) 
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¾ÃÐÊ¡ØÅÒà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูมีทิพยจักษุ 
 
พระสกุลาเถรี เกิดในตระกูลพราหมณ ผูมีฐานะอยูในขั้นมหาเศรษฐี 
บิดามารดาต้ังช่ือวา “สกุลา” เปนผูมีจิตศรัทธานอมไปในการบรรพชา
อันเปนผลมาจากบุญกุศลเกาในอดีตชาติอยูแลว 
 
ครั้นเมื่อ พระบรมศาสดา เสด็จเที่ยวจาริกเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตวไป
ตามคามนิคมนอยใหญตาง ๆ ยังหมูสัตวทั้งหลายใหบรรลุมรรคผล 
ตามอุปนิสัยอํานาจวาสนาบารมีของแตละคน เสด็จมายังพระนครสาวัต
ถี ประทับ ณ พระมหาวิหารเชตวันที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางถวาย  
นางไดเห็นพระบรมศาสดาผูสมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ เสด็จเขาไป
บิณฑบาตในเมืองสาวัตถีแลวเกิดศรัทธาเลื่อมใส ไดแสดงตนเปน
อุบาสิกา ขอถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตอมาภายหลัง ไดฟงธรรมใน
สํานักของพระอรหันตองคหนึ่งแลวเกิดความสลดใจในโลกสันนิวาส 
จึงไดออกบรรพชาในสักของภิกษุณี อุตสาหบําเพ็ญเพียรเจริญวิปสสนา
ไมนานนัก ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล พรอมทั้งวิชชา ๓ และอภิญญา ๖ 
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พระสกุลาเถรี เมื่อไดสําเร็จเปนพระอรหันตแลว ปรากฏวาเปนผูมีความ
ชํานาญในฤทธ์ิทั้งหลาย มีทิพพจักขุญาณ ทิพพโสตญาณ และบุพเพนิ
วาสานุสสติญาณ เปนตน 
ทั้งนี้ ก็ดวยอานิสงสจากอดีตชาติ ครั้งพระศาสนาพระพุทธเจานามวา 
กัสสปะ นางไดบวชเปนปริพาชิกา คือ นักบวชนอกพระพุทธศาสนา 
นางไดจุดประทีบโคมไฟถวายบูชาพระเจดียของพระกัสสปสัมมาสัม
พุทธเจา ดวยศรัทธาเลื่อมใส จึงเปนผลสงใหนางมีความชํานาญใน 
ทิพพจักขุญาณ สามารถมองทะลุฝา ทะลุกําแพง และภูเขาไดตามความ
ปรารถนาดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคจึงทรงประกาศยกยองพระสกุลา
เถรีนี้ไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายในฝาย ผูมี
ทิพยจักษุ 
 
วิชชา ความรูแจง ความรูวิเศษ มี ๓ คือ 
๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรูที่ใหระลึกชาติได 
๒. จุตูปปาตญาณ ความรูจุติและอุบัติเกิดของสัตวทั้งหลาย 
๓. อาสวักขยญาณ ความรูที่ทําอาสวะใหสิน้ 
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¾ÃÐÀÑ··Ò¡Ø³±Åà¡ÊÒà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูตรัสรูเร็วพลัน 
 
พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เปนธิดาของเศรษฐี ในกรุงราชคฤห บิดา
มารดาต้ังช่ือใหวา “ภัททา” 
 
ในวันที่นางเกิดนั้น ไดมีบุตรของปุโรหิตในกรุงราชคฤหเกิดในวัน
เดียวกันนี้ดวย ขณะที่เขาคลอดจากครรภมารดา ไดเกดิเหตุอัศจรรย คือ 
บรรดาอาวุธทั้งหลายในบานของปุโรหิตเองและในบานคนอื่น ๆ ตลอด
จนถึงในพระราชนิเวศนตาง ๆ ก็เกิดแสงประกายรุงโรจนไปทั่วพระ 
นครตลอดคืนยันรุงปุโรหิตทราบในบุพนิมิตดีวา บุตรของตนเกิดฤกษ
โจร เมื่อเขาโตขึ้นจะตองเบียดเบียนทําความเดือดรอนฉิบหายแก
ชาวเมือง จึงเขาเฝาพระราชาแตเชาตรูกราบทูลความใหทรงทราบ 
โดยตลอดแลวทูลเสนอแนะวา ขอพระองคโปรดรับสั่งใหประหารชีวิต
เขาเสีย เพื่อมิใหเปนภัยแกชายเมืองในอนาคต แตพระราชาตรัสวา เมื่อ
เขาไมไดเบียดเบียนเราก็ไมเปนไร อยาไปฆาเขาเลย ปุโรหิตจึงเลี้ยงดู
บุตรตอไป โดยไดต้ังช่ือใหวา “สัตตุกะ” 
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สัตตุกะเมื่อโตขึ้นอยูในวัยเด็ก นายสัตตุกะก็ได ตัดชองยองเบาลักขโมย
ทรัพยและสิ่งของมีคานอยบางมากบางตามแตจะไดมาเปนเครื่องเลี้ยง
ชีพจนไดช่ือวาไมมีบางหลังใดที่ไมถูกยองเบาลักขโมยเลย ความ
เดือดรอนของชาวเมืองทราบไปถึงพระราชา จึงรับสั่งใหหนาที่ติดตาม 
จับกุมโจรช่ัวนั้นใหได พวกเจาหนาที่ทั้งหลายจึงออกติดตามสืบพบหา
จนจับตัวไดแลวนํามาถวายพระราชาเพื่อทรงวินิจฉัยตัดสินโทษ 
พระราชา รับสั่งใหโบยโจรพรอมทั้งนําตัวตระเวนออกไปตามถนน ให
ทั่วทั้งพระนครกอนแลวจึงนําออกไปประหารที่เหวสําหรับทิ้งโจร 
 
ขณะนั้น นางภัททา ธิดาเศรษฐีมีอายุยางเขาวัย ๑๖ ป มีรูปรางสวยงาม 
บิดามารดาจึงระวังรักษาใหอยูบนปราสาทช้ันที่ ๗ ใหหญิงรับใชหนึ่ง
คนคอยดูแลรับใชของนาง ก็เปนธรรมดาของหญิงสาวในวัยนี้ ยอมมี
ความฝกใฝในชายหนุม ดังนั้น เมื่อเจาหนาที่นําโจรหนุม 
ตระเวนมาทางบานของนาง พอนางเปดหนาตางมองลงไปเห็นโจร
เทานั้นก็เกิดจิตปฏิพัทธรักใครในตัวโจรทันทีคิดวา 
 “ชาตินี้ถาไมไดโจรหนุมมาเปนคูครองก็จะไมขอมีชีวิตอยู”  
และรูวาพวกเจาหนาที่กําลังนําโจรไปประหาร ความรูสึกของนาง
เหมือนกับกําลังสูญเสียสามีสุดที่รัก ความทุกขเศราโศกเสียใจสุดจะ
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หามก็ตามมา ฝายสาวใช เห็นเชนนั้นจึงรีบแจงใหเศรษฐีผูเปนบิดา
มารดาทราบโดยดวน บิดามารดาของนางพอมาถึง ก็ไดไตถามทราบ
จากปากของธิดาวา 
 “ถาไมไดโจรหนุมคนนั้นมาเปนคู ก็จะไมขอมีชีวิตอยูอีกตอไป” 
 แลวก็นอนกลิ้งเกลือกอยูบนเตียนนอนนั้น มารดาจึงพูดออนวอนวา: 
“ภัททา ลูกแม อยาทําอยางนี้เลย อีกไมนานเจาก็จะไดสามีที่มีทรัพย
สมบัติและชาติสกุลเสมอกัน” 
“คุณแมคะ ดิฉันไมตองการชายอื่น ถาไมไดชายคนนี้จะขอตายดีกวา” 
บิดามารดาทั้งสอง ชวยกันพูดออนวอนอยูเปนเวลานาน แตก็ไมเปนผล
ดวยความรักและหวงใยในลูกสาว จึงติดสินบนเจาหนาที่ดวยทรัพย
จํานวนหนึ่งพันกหาปณะ ขอไถชีวิตโจรหนุมคนนั้นโดยใหนํามาสงที่
บาน ฝายเจาหนาที่ราชบุรุษทั้งหลาย รับทรัพยไปแลวทําเปนถวงเวลา
รอจนมืดค่ํา จากนั้นไดนําโจรหนุมคนนั้นมามอบใหแกเศรษฐีแลว นํา
นักโทษอีกคนหนึ่งไปประหารชีวิตแทนแลวกราบทูลพระราชวาฆาโจร
สัตตุกะเรียบรอยแลว 
เศรษฐีรับตัวโจรหนุมสัตตุกะไวแลว ใหอาบน้ําชําระรางกายและมอบ
เสื้อผาช้ันดีสวมใสพรอมทั้งอาภรณเครื่องประดับช้ันดีตาง ๆ นําไปยัง
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ปราสาทของลูกสาว ทําพิธีสงตัวใหเปนคูผัวเมียกันแลว บิดามารดาทั้ง
สองก็กลับไปยังที่พักของตน 
โจรสัตตุกะมีความสุขอยูในบานของเศรษฐีซึ่งมีใหพรั่งพรอมทุกอยาง
ไดทั้งภรรยาที่แสนสวย ทรัพยสินเงินทองก็มีใหใชอยางสุขสบายไมขัด
สน การงานก็มีคนรับใหทําให ไมตองดิ้นรนขวนขวยใด ๆ ทั้งสิ้น แต
เขาก็อยูไดไมนานเพราะนิสัยสันดานโจรอดที่จะทําช่ัวไมได เขา 
คิดวางแผนฆาภรรยาเพื่อจะนําเอาเครื่องประดับอันมีคานั้นไปขายแลว
นําเงินมาหาความสุขดวยการดื่มสุรา แลวเขาก็เริ่มดําเนินการตามแผน 
ดวยการแสดงกิริยาใหภรรยาพอใจแลวกลาววา: 
“นองหญิง การที่พี่รอดชีวติจากการถูกประหารอยางหนึ่ง และการที่
ไดมาแตงงานอยูกับนองหญิงอีกอยางหนึ่ง ก็ดวยอานุภาพของเทวดาที่
สิงสถิต ณ ภูเขาทิ้งโจร เพราะพี่ไดบนบานบวงสรวงกับทานเขาไว 
ขณะนี้ก็สําเร็จสมประสงคทั้ง ๒ ประการแลว พี่เห็นวาควรจะทําการแก 
บนถวายเครื่องพลีกรรมแกเทวดานัน้ ขอใหนองหญิงจงจัดเครื่องพลี
กรรมสังเวยใหพรอมแลว ประดับอาภรณใหสวยงามไปรวมทําพิธีพลี
กรรมที่ภูเขาทิ้งโจรนี้กับพี่เถิด” 
นางภัททา ดวยความรักสามีสุดหัวใจ จึงเห็นชอบเช่ือตามคําสามีทุก
ประการ โดยใหทาสชายหญิงจัดเครื่องพลีกรรมเรียบรอยแลว ขึ้นนั่งรถ
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คันเดียวกันกับสามีไปยังเหว เมื่อมาถึงเชิงเขา โจรสัตตุกะบอกกับ
ภรรยาวา  
“ใหเหลาบริวารที่ติดตามมานั้นกลับไปกอน เราสองคนเทานั้นที่จะขึ้น
ไปทําพลีกรรม”  
เมื่อบริวารแยกทางกลับไปแลวก็ชวยกันถือเครื่องสักการะสังเวยขึ้นไป
บนยอดเขา นางภัททารูสึกมีความสุข ความอิ่มใจที่ไดชวยกิจของสามี 
และไดโอกาสมาทัศนาโลกภายนอก แตพอถึงยอดเขา โจรสัตตุกะก็พูด
กับนางดวยเสียงอันแข็งกราวเด็ดขาดวา: 
“ภัททา เจาจงเปลื้องผาหมออกแลวถอดเครื่องประดับทั้งหมดมัดหอ
รวมกันไวเดี๋ยวนี”้ 
นางภัททา ไดฟงคําและเห็นกิริยาของสามีเปลี่ยนไปเชนนั้นก็ตกใจ ทํา
อะไรไมถูกละล่ําละลักถามสามีวา: 
“นายจา ดิฉันทําอะไรผิดหรือ ?” 
“นางหญิงโง ความจริงเราจะควักตับกับหัวใจของเจาถวายแกเทวดาที่นี่
แลวยึดเอาเครื่องอาภรณของเจาทั้งหมดไปใชจายหาความสุข” 
“นายจา ก็ทั้งตัวดิฉันกับเครื่องประดับทั้งหมดนี้ก็เปนของทานอยูแลว
ทําไมทานจะตองฆาฉัน เพื่อยึดเครื่องประดับดวยอีกเลา” 
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แมนางจะออนวอนช้ีแจงอยางไร เจาโจรโงใจรายก็ไมยอมรับฟง ต้ัง
หนาแตจะฆานางเอาเครื่องประดับอยางเดียว นางตกอยูในสถานการณ
จนตรอกมองเห็นความตายอยูแคเอื้อม จึงรวบรวมสติไวแลวคิดวา 
 “ขึ้นช่ือวาปญญาที่ติดกับตัวมาต้ังแตเกิดนั้น มิไดมีไวเพื่อตมแกงกิน 
แตมีไวเพื่อพิจารณาหาหนทางดําเนินชีวิตและแกปญหาชีวิต เราควรจะ
ทําอะไรสักอยางเพื่อเอาชีวิตรอด” 
 เมื่อคิดดังนี้แลว จึงกลาวกับสามีโจรช่ัววา: 
“เอาละนายจา วันทีท่านถูกราชบุรุษเจาหนาที่บานเมืองจบักุมพา
ตระเวนประจานไปทั่วเมืองกอนนํามาประหารที่ภูเขาทิ้งโจรนี้ ดิฉันได
ออนวอนบิดามารดาใหสละทรัพยเปนอันมากไถชีวิตทานแลวนํามา
แตงงานกับดิฉัน และดิฉันก็มีความรักตอทานอยางสุดหัวใจ วันนี้ทานม ี
ความประสงคจะฆาดิฉันใหได เพื่อตองการเครื่องประดับ แตกไ็ม
เปนไร กอนที่ดิฉันจะตายขอใหดิฉันไดแสดงความรักตอทานเปนครั้ง
สุดทายสักหนอยเถิด เพราะเปนโอกาสสุดทายที่จะไดใกลชิดทาน 
ขอใหทานจงยืนตรงนั้นแลวดิฉันจะขอสวมกอดทานทั้ง ๔ ทิศหลัง
จากนั้นทานก็จงประหารดิฉันเถิด” 
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โจรช่ัวสัตตุกะเห็นกิริยาอาการและฟงคําพูดของนางดูเปนปกติสมจริง
จึงอนุญาตใหนางกระทําตามที่ขอแลวไปยืนตรงที่นางบอกบนยอดเขา 
ขณะนั้น นางภัททาผูเปนภรรยาไดทําการประทักษิณเดินเวียนขวารอบ
สามี ๓ รอบ แลวไหวทั้ง ๔ ทิศ พรอมกับกลาววา 
“นายจา นี่เปนการเห็นทานเปนครั้งสุดทาย นับตอแตนี้การที่ดิฉันจะได
เห็นทาน และทานจะไดเห็นดิฉันก็คงไมมีอีกแลว”  
เมื่อกลาวจบนางก็สวมกอดขางหนาแลวก็เปลี่ยนมากอด 
ขางหลัง ขณะที่โจรช่ัวเผลอตัวอยูนั้น นางไดผลักโจรตกลงไปในเหว 
รางของโจรช่ัวแหลกเหลวเปนช้ินเล็กช้ินนอย จบชีวิตอันช่ัวรายของเขา
ที่เหวทิ้งโจรนั้น 
นางภัททา หลังจากผลักโจรช่ัวผูสามีตกลงไปในเหวแลว คิดวา  
“ถาเรากลับบานไป บิดามารดาก็จะถามวา สามีเจาหายไปไหน ถาเรา
บอกความจริงวาเราฆาเขาตายแลว ก็จะพากันประณามติเตียนวา นาง
เด็กดือ เจาออนวอนพอแมใหเสียทรัพยเพื่อไถชีวิตโจรเอามาทําผัว แต
พอไดเขามาแลวกลับฆาเขาตาย เจาทําอยางนี้ไดอยางไร แมเราจะบอก
วาเขาตองการฆาดิฉันเพื่อตองการเครื่องประดับทานทั้งสองก็จักไมเช่ือ
เรา เมื่อเปนเชนนี้ เราไมควรกลับบาน ควรจะไปบวชในสํานักใดสํานัก
หนึ่งดีกวา” 
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ครั้นนางภัททาคิดดังนี้แลว ก็ทิ้งหอเครื่องประดับไวบนยอดเขานั้นแลว
เดินลงจากภูเขาไป เดินลัดเลาะไปตามปา ไดพบสํานักของพวกนิครนถ 
(นักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ขอบรรพชาในสํานักนั้น พวกนิครนถ
ถามนางวา “จะบวชโดยวิธีไหน ?” นางจึงตอบวา “วิธีใดที่จัดวาเปนสิ่ง
สูงสุดในสํานักของทาน ก็ขอใหดิฉันบรรพชาดวยวิธีนั้นนั่นแหละ” 
พวกนิครนถจึงเอากานตาลถอนผมนางจนหมดศีรษะ ถือวาเปนวิธีบวช
ที่สูงสุดของสํานัก เมื่อนางบวชแลวผมที่งอกขึ้นมาใหมก็มวนกลมเปน
กลุมเปนกอนไมเหยียดยาวเหมือนเดิม ดังนั้น นางจึงไดช่ือวา “กุณฑล
เกสา” 
เมื่อนางบวชแลว ไดศึกษาศิลปะวิทยาการตาง ๆ ในสํานักนั้นจนจบสิ้น
นางเห็นวาสํานักนี้ไมมีศิลปะวิทยาที่สูงไปกวานี้อีกแลว จึงออกเที่ยว
แสวงหาบัณฑิตผูรูทั้งหลายแลวขอศึกษาสิ่งที่บัณฑิตเหลานั้นรูทั้งหมด 
นางเที่ยวแสวงหาบัณฑิตดวยการโตวาทะ โดยวิธีใชกิ่งหวาปกบนกอง 
ทรายแลวประกาศวา 
 “ถาผูใดสามารถที่จะโตวาทะกับเราไดก็จงเหยียบกิ่งหวานี”้  
โดยมีขอตกลงกันวา  
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“ถาผูที่โตวาทะชนะนางเปนคฤหัสถ นางก็จะขอยอมเปนทาสรับใช แต
ถาผูโตวาทะชนะเปนนักบวช นางก็จะขอบวชเปนศิษยในสํานักนั้น” 
นางถือกิ่งหวาเที่ยวประกาศทาไดวาทะไปตามหมูบานตําบลตาง ๆ 
ชาวบานพอไดทราบขาววานางภทัทามาทางบานของตนก็จะพากัน
หลีกหนีไป นางเขาไปถึงตําบลใดก็จะปกกิ่งหวาบนกองทรายแลว นั่ง
รอผูที่รับคําทามาเหยียบกิ่งหวาของนาง บางตําบลนางรอถึง ๗ วัน ก็ไม
มีผูใดกลามาเหยียบกิ่งหวาของนางเลย นางจึงตองถอนกิ่งหวาแลวหลีก
ตอไปที่อื่น นางไดถือกิ่งหวาทองเทีย่วไปโดยทํานองนี้ จนไดช่ือใหมวา 
“นางชัมพุปริพาชิกา” (นางปริพาชิกาไมหวา, ชัมพุ = ไมหวา) 
 
ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเจา เสด็จประทับอยูที่พระเชตะวันวิหาร กรุงสา
วัตถี ฝายนางกุณฑลเกสา ก็ดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีแลวปกกิ่งหวาบน
กองทราย ประกาศทาโตวาทะเหมือนเดิมแลวออกไปหาอาหารบริโภค 
ขณะนั้น พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร เดินผานมาเห็นเด็ก ๆ กําลังยืนรุม
ลอมดูกิ่งหวาบนกองทรายพรอมกับวิจารณกันเซ็งแซ เกิดความสงสัย
จึงเขาไปถามเด็ก ๆ ไดทราบความโดยตลอดแลวจึงบอกกับเด็ก ๆ วา: 
“เจาหนูทั้งหลาย ถาอยางนั้น พวกเจาจงเหยียบกิ่งหวานั้นเถิด” 
“พวกกระผมกลัวขอรับ พระคุณเจา” 
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“ไมตองกลัวหรอก พวกเจาเปนคนเหยียบ เราจะเปนผูแกปญหาเอง” 
เด็กบางพวกไมกลา บางพวกก็กลัว ๆ กลา ๆ แตผลที่สุดก็ชวยกัน
เหยียบกิ่งหวาและกองทรายนั้นจนกระจัดกระจาย นางชัมพุปริพาชิกา 
มาเห็นแลวก็ดุตอวาเด็กเหลานั้น แตพอเด็ก  ๆบอกวา  
“พระคุณเจารูปนั้น ใชใหเหยียบ”  
นางจึงเขาไปถามพระเถระวา: 
“พระคุณเจาผูเจริญ ทานจักโตวาทะถามปญหากับดิฉันหรือ ?” 
“ใชแลว นองหญิง” พระเถระตอบ 
นางฟงคําของพระเถระแลวคิดวา 
 “เราควรจะใหชาวพระนครสาวัตถีไดรูกําลังปญญาของเราวายิ่งใหญ
หาผูเทียมทานไมได”  
จึงแจงใหชาวเมืองมาชมมาฟงกันใหมาก ๆ ชาวพระนครพอทราบขาว
ตางก็พากันไปหอมลอมจนแนนขนัด 
ลําดับนั้น พระเถระไดใหโอกาสแกนางชัมพุปริพาชิกา เปนผูถาม
ปญหาขึ้นกอน นางก็ถามศิลปวิทยาที่ตนเรียนรูมาตามลัทธิตน ถามจน
หมดความรูที่นางมีอยู พรเถระก็ตอบแกไดทั้งหมด นางก็ตกใจเพราะ
ไมเคยถามใครมากอยางนี้มากอนเลย จึงนิ่งเฉยอยู พระเถระจึงกลาววา  
“ทานถามเราหมดแลว ตอไปนี้เราจะขอถามทานบาง” 
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“ถามเถิด พระคุณเจา” 
“ที่ช่ือวาหนึ่ง นั้นคืออะไร ?” 
“พระคุณเจา ดิฉันไมทราบ เจาขา” 
 
นางชัมพุปริพาชิกา ยอมพายแพตอพระเถระดวยปญหาเพียงขอเดียว
เทานั้น นางหมอบลงกราบแทบเทาพระเถระ ขอศึกษาวิชาพุทธมนตใน
พระพุทธศาสนา พรอมทั้งขอบรรพชาและถึงพระเถระเปนสรณะ แต
พระเถระบอกวาขอใหนางถึงพระพุทธองคเปนสรณะเถิด แลวพานาง 
ไปยังพระวิหารเชตวัน นําเขาเฝาพระผูมีพระภาค พระพุทธองคทรง
ทราบจริยาอัธยาศัยของนางดีแลว จึงตรัสพระธรรมเทศนาคาถาภาศิต
วา: 
“ผูใดกลาวคาถาที่ไมประกอบดวยประโยชน แมต้ัง ๑,๐๐๐ คาถา 
ผูกลาวคาถาที่ประกอบดวยประโยชนแมเพียงคาถาเดียวยังผูฟงใหสงบ
ระงับได ช่ือวา ประเสริฐกวาแล” 
พอจบพระธรรมเทศนาคาถาภาษิต ทั้งที่นางกําลังยืนอยูนั้น ยังไมทันจะ
นั่งลงก็ไดบรรลุพระอรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ในขณะ
นั้น แลวกราบทูลขอบรรพชา  
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พระพุทธองคทรงอนุญาตแลวสงนางใหไมบวชในสํานักภิกษุณีสงฆ 
เมื่อนางบวชแลว ไดช่ือวา “กุณฑลเกสาเถร”ี ภิกษุทั้งหลายสนทนากัน
ในโรงธรรมวา  
“พระภัททากุณฑลเกสาเถรีนี้ ยิ่งใหญจริงหนอ บรรลุพระอรหัตผลใน
เวลาจบคาถาเพียง ๔ บาทเหลานั้น” 
พระศาสนาทรงปรารภเหตุนี้ จึงทรงสถาปนาพระภัททากุณฑลเกสาเถรี 
ในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายในฝาย ผูตรัสรูเร็ว
พลัน 
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เอตทัคคะในฝายผูมีบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 
พระภัททกาปลานีเถรี เปนธิดาของเศรษฐีช่ือโกสิยพราหมณ ในนครสา
คลนคร มารดาช่ือสุจิบดี เมื่อเจริญวัยขึ้นมาไดทําอาวาหมงคลเปน
ภรรยาของปปผลิมานพ ตระกูลสัสสปะ เรียกช่ือตามตระกูลวา “กัสส
ปะ” นับวาเปนสามีภรรยาที่แปลกเพราะทั้งคูไมยินดีในการถูกเนื้อ 
ตองตัวกัน แมจะนอนบนเตียงเดียวกันแตก็ขึ้นคนละขาง และมีแจกัน
ดอกไมกั้นตรงกลาง อยูครองคูกันจนบิดามารดาของทั้งสองฝายถึงแก
กรรม ทรัพยสมบัติทั้งหลายจึงตกอยูในปกครองดูแลรับผิดชอบของคน
ทั้งสอง 
 
เนื่องดวยตระกูลทั้งสองนั้น เปนตระกูลเศรษฐีมีทรัพยมาก เมื่อรวมเปน
ตระกูลเดียวกันก็ยิ่งมากมายมหาศาล มีสัตวเลี้ยง และคนงานจํานวน
มาก ทั้งสองสามีภรรยาตองบริหารสั่งการทุกอยาง วันหนึ่ง ขณะที่กัสส
ปะผูสามีออกไปตรวจดูการทําไรไถนาอยูนั้น เห็นนกกาจิกกินสัตว 
เหล็กสัตวนอยแลวรูสึกสลดใจที่ตนเองจะตองคอยรับบาปกรรมที่คน
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อื่นทํา แมนางภัททกาปลาน ี
ใชใหทาสและกรรมกรนําเมล็ดถั่วเมล็ดงามาตากที่ลานหนาบาน เห็น
นกกามาจิกกินตัวหนอนก็เกิดสลดใจเชนกัน 
ดังนั้น เมื่อสองสามีภรรยาอยูกันพรอมหนาจึงปรึกษากันแลวมี
ความเห็นตรงกันวาไมควรจะมานั่งคอยรับบาปกรรมที่คนอื่นกระทํา
เพื่อตนเลย จึงพรอมใจกันมอบทรัพยสมบัติทั้งหมดใหแกหมูญาติและ
ทาสกรรมกรแบงกันไปดูแลสวนตนทั้งสองไดปลงผมแลวนุงหม 
ผากาสาวพัสตร อธิษฐานเพศบรรพชิต บวชอุทิศตอพระอรหันตในโลก
แลวเดินทางออกจากบานไปดวยกัน พอถึงทางแยกสองแพรง กัสสปะ
ไดไปทางขวา และไดพบพระบรมศาสดาที่ใตรวมพหุปุตตนิโครธ แลว
กราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
 
สวนนางภัททกาปลานี แยกไปทางซาย เดินทางไปพบสํานักของ
ปริพาชก จึงบวชอยูในสํานักนั้นถึง ๕ ป เนื่องดวยขณะนั้นพระพุทธ
องคยังมิทรงอนุญาตใหสตรีบวชในพระพุทธศาสนา ตอมาเมื่อพระนาง
ปชาบดีโคตมีไดบวชแลว นางจึงไดมาบวชในสํานักของนางภิกษุณี ได 
ศึกษาพระกรรมฐานบําเพ็ญวิปสสนา ก็ไดบรรลุพระอรหัตผลพรอม
ดวยวิชชา ๓ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๓ อภิญญา ๖ เปนผูชํานาญในบุพเพ
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นิวาสานุสสติญาณ คือ ญาณเปนเครื่องระลึกชาติ 
ดังนั้นพระบรมศาสดา ขณะประทับอยู ณ พระเชตะวันมหาวิหาร เมื่อ 
ทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไวในตําแหนงตาง ๆ ตามลําดับ จึงทรง
สถาปนาพระภัททกาปลานีเถรี ในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวา
ภิกษุณีทั้งหลายในฝาย ผูมีบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
วิโมกข ความหลุดพนจากกิเลส มี ๓ ประการ 
๑. สุญญตวิโมกข หลุดพนดวยเห็นอนัตตาคือความวาง 
๒. อนิมิตตวิโมกข หลุดพนดวยเห็นอนิจังแลวถอนนิมิตได 
๓. อัปปณิหิตวิโมกข หลุดพนดวยเห็นทุกขแลวถอนความปรารถนาได 
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¾ÃÐÀÑ··Ò¡Ñ¨¨Ò¹Òà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูทรงอภิญญา 
 
พระภัททากัจจานาเถรี เปนราชธิดาของพระเจาสุปปพุทธะ แหงโกลิ
ยวงศ ในพระนครเทวทหะ เปนพระกนิษฐภคินีของพระเทวทัต บรรดา
พระประยูรญาติไดขนานพระนามวา 
“ภัททากัจจานา” หรือที่นิยมเรียกพระนามวา “ยโสธราพิมพา” 
 
พระชนมายุ ๑๖ พรรษา ไดรับอภิเษกเปนอัครมเหสีของเจา 
ชายสิทธัตถะ บรมโพธิสัตว แหงศากยวงศ ในพระนครกบิลพัสดุ และ
เมื่อพระชนมายุ ๒๙ พรรษา ไดประสูติพระโอรสพระนามวา “พระ
ราหุลกุมาร” 
ในวันที่พระราหุลกุมารประสูตินั้นเจาชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตวได
เสด็จออกทรงผนวช และทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๖ ป ก็ไดบรรลุพระ
สัพพัญุตญาณ ที่โคนตนพระศรีมหาโพธ์ิ จากนั้นพระพุทธองค ก็ทรง
จาริกไปตามคามนิคมตาง ๆ เพื่อเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตวใหไดบรรลุ
อมฤตธรรม ตามสมควรแกอํานาจวาสนาบารมีแลวไดเสด็จสงเคราะห
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พระประยูรญาติ ณ กบิลพัสดุบุร ียังพระประยูรญาติศากยวงศ มีพระเจา
สุทโธทนะพุทธบิดาเปนประธาน ไดดื่มน้ําอมฤตธรรม จนไดบรรลุอริย
ภูมิต้ังแตพระโสดาบันจนถึงพระอรหันตเปนจํานวนมาก 
ในคราวที่พระบรมศาสดา เสด็จโปรดพระประยูรญาติครั้งนี้ พระราหุล
กุมาร ก็ไดติดตามองคพระบิดาบรรพชาเปนสามเณร นอกจากนี้ศากย
กุมารทั้งหลายจากสกุลอื่น ๆ ก็เสด็จออกบวชเปนจํานวนมาก ครั้นกาล
ตอมา พระเจาสุทโธทนะพุทธบิดาเขาสูพระปรินิพพานแลว จาก 
นั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี พรอมดวยขัติยนารีชาวศากยะ ๕๐๐ 
นาง ก็พากันเสด็จออกบรรพชาในสํานักพระศาสดากันทั้งสิ้น 
 
ทางดานพระนครกบิลพัสดุ ก็วางเวนกษัตริยที่จะปกครองดูแล หมู
อํามาตยราชปุโรหิตทั้งหลายไดประชุมปรึกษาเห็นพองตองกันไดทํา
พิธีราชาภเิษกอัญเชิญเจาชายมหานามศากยราช ผูเปนพระเชษฐโอรส
ของพระเจาอมิโตทนะ ขึ้นครอบครองราชยสมบัติในกรุงกบิลพัสดุสืบ
ตอไป 
 
ฝายพระนางยโสธราพิมพาราชเทวี พระชนนีของพระราหุลกุมาร ทรง
วาเหวาโศกาดูรดวยพระดําริวา 
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 “โลกสันนิวาสนี้ มิมีอะไรแนนอน พระสวามีและลูกนอยตางก็ไดเสด็จ
ออกบรรพชา อีกทั้งพระประยูรญาติทั้งชายหญิง ก็พากันออกบวชตาม
เสด็จ เมื่อเปนเชนนี้ จะมีประโยชนอะไรแกเราในเพศฆราวาส เราควร
สละสมบัติทั้งปวงแลวออกบวชโดยเสด็จพระภัสดาในบัดนี้ จะ
ประเสริฐกวา” 
พระนางจึงเสด็จเขาไปกราบทูลลาพระเจามหานามะ แลวพรอมดวย
พระนางรูปนันทาชนบทกัลยาณีและสาวสนมกํานัล รวมประมาณ 
๕๐๐ นาง เสด็จไปยังพระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ถวายอัญชลีแลว
กราบทูลขออุปสมบท สมเด็จพระบรมศาสดาประทานสงเคราะห 
ดวยครุธรรม ๘ ประการ 
พระนาง ครั้นบวชแลวไดนามปรากฏวา “ภัททากัจจานาเถร”ี ไดเรียน
พระกรรมฐานในสํานักพระบรมศาสดาแลวเจริญวิปสสนา ไดบรรลุ
พระอรหัตผล พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ประการ 
เมื่อบรรลุเปนพระอรหันตแลว ปรากฏวาพระเถรีเปนผูเช่ียวชาญ
ชํานาญในอภิญญาทั้งหลาย นั่งขัดสมาธิครั้งเดียวสามารถระลึกชาติได
ถึงหนึ่งอสงไขยยิ่งดวยแสนกัปเมื่อคุณความสามารถปรากฏเชนนั้น 
พระบรมศาสดา ไดทรงสถาปนาแตงต้ังพระเถรีนี ้ในตําแหนง
เอตทัคคะ เปนผูเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝาย ผูทรงอภิญญา 
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¾ÃÐ¡ÕÊÒâ¤µÁÕà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูทรงจีวรเศราหมอง 
 
พระกีสาโคตมีเถรี ถือกําเนิดในสกุลคนเข็ญใจในกรุงสาวัตถี บิดา
มารดาต้ังช่ือใหนางวา “โคตม”ี แตเพราะความที่นางเปนผูมีรูปรางผอม
บอบบาง คนทั่วไปจึงพากันเรียกนางวา“กีสาโคตม”ี 
 
ในกรุงสาวัตถีนั้น มีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพยสินเงินทองมากมายถึง ๔๐ 
โกฏิ แตตอมาทรัพยเหลานั้นกลายสภาพเปนถานไปทั้งหมด เศรษฐีจึง
เกิดความเสียดายเศราโศกเสียใจ กินไมไดนอนไมหลับ รางกายซูบผอม
ไปจากเดิม มีสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนไดทราบสาเหตุความ 
ทุกขของเศรษฐีแลว จึงแนะนําอุบายที่จะใหถานเหลานั้นกลับมาเปน
เงินเปนทองดังเดิมวา: 
“แนะสหาย ทานจงนําถานทั้งหมดนี้ออกไปวางที่ริมถนนในตลาด ทําที
ประหนึ่งวานําสินคาออกมาขาย ถามีคนผานไปผานมาพูดวา 
“คนอื่น ๆ เขาขายผา ขายน้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย เปนตน แตทานกลับเงิน
เอาทองมานั่งขาย”  
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ถาคนที่พูดนั้นเปนหญิงสาว ทานก็จงสูขอนางมาเปนสะใภ แลวมอบ
ทรัพยทั้งหมดนั้นใหแกเธอ ทานก็จงอาศัยเลี้ยงชีพอยูกับเธอนั้น แตถา
คนที่พูดเปนชายหนุม ทานก็จงยกธิดาของทาน ใหแกเขาแลวมอบ
ทรัพยทั้งหมดใหแกเขาโดยทํานองเดียวกัน 
 
เศรษฐีไดฟงสหายแนะนําแลวเห็นดีดวย จึงทําตามสหายแนะนําทุก
อยาง ประชาชนที่ผานไปผานมาตางก็พูดกันวา  
“คนอื่น ๆ เขาขายผา ขายน้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย เปนตน แตทาน 
กลับมานั่งขายถาน”  
เศรษฐีตอบวา  
“ก็เรามีแตถานอยางเดียว สิ่งอื่น ๆ ของเราไมม”ี 
วันนั้น นางกีสาโคตมีเดินเขาไปธุระในตลาดเห็นเศรษฐีแลวนึกประ
หลายใจจึงถามวา  
“คุณพอ คนอื่น ๆ คนอื่น ๆ เขาขายผา ขายน้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย เปนตน 
แตทําไมคุณพอกลับเงินเอาทองมาขายเลา”  
“เงินทองที่ไหนกัน แมหน”ู เศรษฐีกลาว 
“คุณพอ ก็ที่กองอยูนี่ไง” พูดแลวนางก็กอบเต็มมือใหเศรษฐีดู ทัน
ใดนัน เศรษฐีก็เห็นถานในกํามือของนางกลายเปนเงินเปนทองจริง  ๆ
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จากนั้น เศรษฐีไดสอบถามถึงสถานที่อยูและตระกูลของนางแลว ไดสู
ขอนางมาทําพิธี อาวาหมงคลกับบุตรชายของตนแลวมอบทรัพย ๔๐ 
โกฏินั้นใหแกนาง ทรัพยเหลานี้ก็กลับเปนเงินเปนทองดังเดิม 
 
นางไดอยูรวมกับสามีจนมีบุตรหนึ่งคนในขณะที่บุตรของนางอยูในวัย
พอเดินไดเทานั้นก็ถึงแกความตาย นางหามมิใหคนนําบุตรของนางไป
เผาหรือไปทิ้งในปาชา เพราะนางไมเคยเห็นคนตาย จึงอุมรางบุตรชายที่
ตายแลวนั้นเที่ยวเดินถามตามบานเรือนตาง ๆ วามียารักษาบุตรของ 
นางบางหรือไม คนทั้งหลายพากันคิดวา  
“นางคงจะเปนบา จึงเที่ยวหายารักษาคนตายใหฟน” 
อุบาสกผูมีปญญาคนหนึ่งเห็นกิริยาของนางแลวก็คิดวา  
“นางคงจะมีบุตรคนแรกจึงรักบุตรมาก และคงจะไมเคยเห็นคนตาย จึง
ไมรูวาความตายเปนอยางไร เราควรจะแนะนําทางใหนางดีกวา”  
จึงกลาวกับนางวา: 
“แมหนู ฉันเองไมรูจักยารักษาลูกของเธอหรอก แตพระสมณโคดม 
ขณะนี้ประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน พระองคทานรูจักยาที่รักษาลูกของ
เธอได” 
นางรูสึกดีใจที่ทราบวามีคนสามารถรักษาลูกนองของนางมใหหายได 
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จึงอุมลูกนอยรีบมุงหนาตรงไปยังพระวิหารเชตวัน เขาไปกราบถวาย
บังคมพระบรมศาสดาแลวทูลถามหายาที่จะมารักษาลูกของนางใหหาย
ได 
พระพุทธองครับสั่งใหนางไปหาเมล็ดพันธุผักกาดหยิบมือหนึ่ง มาเปน
เครื่อปรุงยา แตมีขอแมวาจะตองเปนเมล็ดพันธุผักกาด ที่ไดจากบานที่
ไมเคยมีคนตายมากอนเทานั้นจึงสามารถใชเปนเครื่องปรุงยาได 
 
ในดวงจิตของนางคิดวา ของสิ่งนี้หาไมยาก นางอุมรางลูกนอยเขาไป
ในหมูบาน ออกปากขอเมล็ดพันธุผักกาดต้ังแตบานหลังแรกเรื่อยไป 
ปรากฏวาทุกบานมีเมล็ดพันธุผักกาดทั้งนั้น แตพอถามวาที่บานนี้เคยมี
คนตายหรือไม เจาของบานตางก็ตอบเหมือนกันอีกวา 
 “ที่บานนี้ คนที่ยังเหลือยูนี้นอยวาคนที่ตายไปแลว” 
 เมื่อทุกบานตางก็ตอบนอยางนี้นางจึงเขาใจวา 
 “ความตายนั้นเปนอยางไร และคนที่ตาย ก็มิใชวาจะตายเฉพาะลูกของ
เธอเทานั้น ทุกคนเกิดมาก็ตองตายเหมือนกันหมด” 
 นางจึงวางรางลูกนอยไวในปาแลวกลับไปกราบทูลพระบรมศาสดาวา 
“ไมสามารถจะหาเมล็ดพันธุผักกาดจากบานเรือนที่ไมเคยมีคนตายได” 
พระพุทธองคไดสดับคํากราบทูลของนางแลวตรัสวา: 
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“โคตมี เธอเขาใจวาลูกของเธอเทานั้นหรือที่ตาย อันความตายนั้นเปน
ของธรรมดาที่มีคูกับสัตวทั้งหลายที่เกิดมาในโลก เพราะวามัจจุราช
ยอมฉุดคราสัตวทั้งหมด ผูมีอัธยาศัยเต็มเปยมไปดวยกิเลสตัณหา ใหลง
ไปในมหาสมุทรคือ อบายภูมิ อันเปนเสมือนวาหองน้ําใหญ ฉะนั้น” 
นางไดฟงพระดํารัสของพระบรมศาสดาจบลงก็ไดบรรลุอริยผลดํารง
อยูในพระโสดาบันแลวกราบทูลขอบรรพชา พระบรมศาสดารับสั่งให
ไปบรรพชาในสํานักของภิกษุณีสงฆ นางบวชแลวไดนามวา “กีสาโคต
มีเถร”ี 
วันหนึ่งพระเถรีไดไปทําความสะอาดโรงอุโบสถ เห็นแสงประทีปที่จุด
อยูลุกโพลงขึ้นแลวหรี่ลงสลับกันไป นางจึงถือเอาดวงประทีปนั้นเปน
อารมณ กรรมฐานวา  
“สัตวโลกก็เหมือนกับแสนประทีปนี้ มีเกิดขึ้นและดับไป แตผูถึงพระ
นิพพานไมเปนอยางนั้น” 
ขณะนั้น พระผูมีประภาคประทับอยูภายในพระคันธกุฎิ ทรงทราบดวย
พระญาณวานางกําลังยึดเอาเปลวดวงประทีปเปนอารมณกรรมฐานอยู
นั้น จึงทรงแผพระรัศมีไปปรากฏประหนึ่งวาพระองคประทับนั่ง
ตรงหนาของนางแลวตรัสวา: 
“อยางนั้นแหละโคตมี สัตวทั้งหลายยอมเกิดขึ้นและดับไป เหมือนเปลว
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ดวงประทีปนี ้แตผูถึงพระนิพพานแลว ยอมไมปรากฏอยางนั้น ความ
เปนอยูแมเพียงช่ัวขณะเดียวของผูเห็นพระนิพพาน ยอมประเสริฐกวา
ความเปนอยูต้ัง ๑๐๐ ป ของผูไมเห็นพระนิพพานนั้น” 
เมื่อสิ้นสุดพระพุทธดํารัส นางก็ไดบรรลุพระอรหัตผล ดํารงตนเปน
พระเถรีผูเครงครัดในการใชสอยบริหาร ยินดีเฉพาะผาไตรจีวรที่มีสี
ปอน ๆ และเศราหมองเที่ยวไปทุกหนทุกแหงดวยเหตุนี้ พระบรม
ศาสดา จึงไดประทานแตงต้ังพระเถรีนี้ ในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศ
กวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝาย ผูทรงจีวรเศราหมอง 
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¾ÃÐÊÔ§¤ÒÅÁÒµÒà¶ÃÕ 

เอตทัคคะในฝายผูพนกิเลสดวยศรัทธา 
 
พระสิงคาลมาตาเถรี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในกรุงราชคฤห เดิมมีช่ือ
อยางไรไมปรากฏ เมื่อเจริญวัยไดแตงงานกับชายหนุมผูมีชาติตระกูล
และทรัพยเสมอกัน อยูครองเรือนจนมีบุตรหนึ่งคน บรรดาหมูญาติได
ต้ังช่ือบุตรชายของนางวา “สิงคาลกุมาร” ดวยเหตุนี้ ชนทั้งหลายจึง 
เรียกนางวา “สิงคาลมาตา” 
 
สิงคาลกุมาร เมื่อเจริญวัยเติบโตขึ้น เปนผูเครงครัดในการปฏิบัติไหว
ทิศทั้ง ๖ เปนประจําทุกวัน คือ 
๑. ทิศเบื้องหนา (ทิศตะวันออก) 
๒. ทิศเบื้องขวาง (ทิศใต) 
๓. ทิศเบื้องหลัง (ทิศตะวันตก) 
๔. ทิศเบื้องซาย (ทิศเหนือ) 
๕. ทิศเบื้องลาง 
๖. ทิศเบื้องบน 
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วันหนึ่ง พระบรมศาสดาเสด็จออกจากพระวิหารเวฬุวันเขาไป
บิณฑบาตในกรุงราชคฤห ไดทอดพระเนตรเห็นสิงคาละ ผูลุกขึ้นแต
เชาตรู มีผมและเสื้อผาเปยก กําลังประคองอัญชลีไว 
ทิศทั้ง ๖ อยูจึงตรัสถามวา 
“สิงคาละ เพราะเหตุไร เธอจึงลุกขึ้นแตเชา ทั้งผมและเสื้อผาเปยกชุมทํา
การไหวทิศทั้ง ๖ อยูอยางนี ้
สิงคาลกุมาร กราบทูลวา 
“ขาแตพระองคผูเจริญ กอนที่บิดาของพระพุทธเจาจะตายไดสั่งใหขา
พระองคไหวทิศทั้ง ๖ เหลานี้ ขาพระองคสักการะ เคารพ นับถือ และ
บูชาคําสั่งของบิดา จึงทําอยางนี้พระเจาขา” 
สิงคาละ ตามธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยะนั้น เขาไมไหวทิศ ๖ 
กัน อยางนี้ แตทิศทั้ง ๖ ของพระอริยะนั้น คือ 
๑. ทิศเบื้องหนา ไดแก มารดาบิดา 
๒. ทิศเบื้องขวาง ไดแก ครูอาจารย 
๓. ทิศเบื้องหลัง ไดแก บุตรภรรยา 
๔. ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรสหาย 
๕. ทิศเบื้องลาง ไดแก ทาสกรรมกร 
๖. ทิศเบื้องบน ไดแก สมณพราหมณ 
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ซึ่งกุลบุตรจะตองบํารุงดูแลรักษาและปองกันตามสมควรแกฐานะ และ
หนาที่อยางถูกตองเหมาะสม แลวพระพุทธองคไดตรัสพระคาถาภาษิต 
ยังสิงคาละใหรื่นเริงบันเทิงใจ เกิดศรัทธาเลื่อมใสประกาศตนเปน
อุบาสกถึงพระรัตนตรัย เปนสรณะตลอดชีวิต แลวเสร็จกลับสู 
พระเวฬุวัน 
 
ตอมา สิงคาลมาตา หลังจากที่สามีไดถึงแกกรรมแลว และบุตรชายของ
นางก็เขาถึงพระรัตนตรัย นางไดฟงพระธรรมกถาของพระบรมศาสดา
แลวเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยางแรงกลา จึงเขาไปกราบทูลขอบรรพชา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนาตอพระผูมีพระภาค พระพุทธองคทรง 
อนุญาตใหไปบวชในสํานักภิกษุณีสงฆ ครั้นบวชแลวศรัทธาของนาง
กลับเพิ่มทวียิ่งขึ้น 
วันหนึ่ง นางไปยังพระวิหารที่ประทับของพระบรมศาสดาเพื่อฟงธรรม 
เมื่อเห็นพระพุทธองคเทานั้น ยังมิทันที่จะเขาไปกราบถวายบังคม ไดแต
ยืนเพงมองดูพระสิริสมบัติของพระทศพล อยูดวยกําลังศรัทธาอยางแรง
กลา ขณะนั้น พระบรมศาสดาทรงทราบวานางเปนผูดํารงมั่นในศรัทธา 
จึงตรัสพระธรรมเทศนาอันเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส แมนางเองก็
อาศัยศรัทธาเปนที่ต้ัง สงจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนา ไดบรรลุ
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พระอรหัตผลในขณะที่ยืนอยูนั้น 
ในสมัยที่พระพุทธองคประทับอยูที่พระเชตวัน เมื่อทรงสถาปนาภิกษุณี
ทั้งหลายในตําแหนงตาง ๆ ตามลําดับ ไดทรงสถาปนา พระสิงคาล
มาตาเถรี ในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายใน
ฝายศรัทธาวิมุตติ คือ ผูหลุดพนกิเลสดวยศรัทธา 
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