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คานา
วิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (GL 204) เป็นหนึ่งในวิชากลุ่มเป้าหมายชีวิต
ทีม่ ุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเส้นทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะ
พระพุทธองค์ทรงเป็นเอกบุคคลผู้มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ ปรารถนาหลุดพ้นจากอาสวกิเลสด้วย
พระองค์เอง และยังทรงมีพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย กล่าวคือ เมื่อตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังทรงทาหน้าที่เป็นพระบรมครูสั่งสอนเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้
บรรลุธรรม สามารถหมดกิเลสตามพระพุทธองค์ไปได้ หรืออย่างน้อยก็ได้มีหลักการดาเนินชีวิตตาม
แนวพุทธศาสนิกชนที่ดี มีแนวทางในการดาเนินชีวิตเพื่อความหลุดพ้นจากอวิชชา กิเลส อาสวะอัน
ร้อยรัดตรึงใจสรรพสัตว์ให้ติดอยู่ในวัฏสงสาร
คณะกรรมการประจาชุดวิชาได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อมาจากพระไตรปิฎก และตารา
สาคัญที่เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนาหลายเล่ม มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
คณะผู้จัดทามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้รับความรู้ในการสร้างบารมีเพื่อความเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธกิจของพระพุทธองค์ ยังความเลื่อมใสในพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ
และพระมหากรุณาคุณให้เกิดขึ้น ในใจ อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาปรารถนาที่จะเป็นอย่าง
พระพุทธองค์ มีพระพุทธองค์เป็นต้นบุญต้นแบบ และตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะหรือผู้รู้แจ้ง
การจัดทาเอกสารประจาวิชานี้ เป็นการทางานร่วมกันของคณะกรรมการหลายฝ่าย แม้จะ
ผ่านการตรวจทาน และปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่ก็อาจจะมีสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์
อยู่บ้าง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้รู้หรือผู้อ่านจะให้คาแนะนา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาเนื้อหาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ยิ่งขึ้นไป
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รายละเอียดรายชุดวิชา
1. คาอธิบายชุดวิชา (Course Description)
GL 204 ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนจะเป็นพระสมณโคมสัมมาสัมพุทธเจ้า
ลักษณะมหาบุรุษ พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ยุคพระศรีอริยเมตไตรย ประวัติพระศรี
อริยเมตไตรย ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิถีสู่ความเป็นพุทธะ
2. วัตถุประสงค์ชุดวิชา (Course Objectives)
1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. เพื่ อ ให้ ป ระเมิ น ตนเองตามบารมี 10 ทั ศ ของพระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน
4. เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5. เพื่อให้สามารถใฝ่รู้ สืบค้น และค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าง
ต่อเนื่อง
6. เพื่อให้ตระหนัก ซาบซึ้ง และมีศรัทธาเสื่อมใสในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์
ในการเป็นต้นแบบการสร้างบารมีของตนเอง
7. เพือ่ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทาความดีตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
8. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. รายชื่อบทเรียน
บทที่ 1 ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 2 ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 3 คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 4 ก่อนจะเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 5 ลักษณะมหาบุรุษ
บทที่ 6 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงแรก)
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ยุคพระศรีอริยเมตไตรย
ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย
ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
วิถีสู่ความเป็นพุทธะ
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วิธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง

ในการศึกษาแต่ละบท นักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้
ก. ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง และควรศึกษาให้จบภายใน 1-2 สัปดาห์
ข. ควรทาแบบฝึกหัดก่อนบทเรียน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ และทากิจกรรมใน
ระหว่างบทเรียนตามที่กาหนดไว้ เมื่อได้ศึกษาบทเรียนเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
ในบทเรียนด้วยการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
ค. ควรศึกษาประกอบกับสื่อการสอนเรื่องพุทธประวัติ และศึกษาผ่านจานดาวธรรม
2. การประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน

ขอให้นักศึกษาทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียนในกิจกรรมก่อนเรียนในแต่ละบท เพื่อวัด
พื้นความรู้เดิมของนักศึกษาว่ามีความรู้ในเนื้อหาที่จะศึกษามากน้อยเพียงใด และควรมุ่งสนใจใน
เนื้อหาใดที่นักศึกษายังขาดความรู้หรือมีความรู้น้อย หลังจากศึกษาเอกสารการสอนโดยตลอดทั้ง
บทแล้ว ขอให้นักศึกษาทาแบบประเมินตนเองหลังเรียนในกิจกรรมท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้ นักศึกษา
สามารถทราบว่า ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยเพียงใด และมีความรู้ในเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์
พอที่จะข้ามไปศึกษาบทต่อไป หรือได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ถือว่าพอใช้ คือตอบถูกประมาณร้อยละ 80 ของ
แบบประเมินผลตนเองก่อนหรือหลังเรียนแต่ละชุด ขอให้นักศึกษาพึงตระหนักว่าการทาแบบ
ประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียนด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองเท่านั้นจึงจะได้ผล
3. การศึกษาเอกสารการสอน

ก่อนศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท ขอให้ศึกษาแผนการสอนประจาบท และในบทนั้นๆ มีกี่
ตอน มีหัวเรื่อง อะไรบ้าง ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
เมื่ออ่านรายละเอียดของแต่ละเรื่องในแต่ละตอนจบแล้ว ควรบันทึกสาระสาคัญของแต่ละ
เรื่องและปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดไว้ในท้ายบท ก่อนจะศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป การปฏิบัติกิจกรรมนี้
จะช่วยให้ นักศึกษาสามารถประเมินผลตนเองได้ว่า นักศึกษามีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านมากน้อย
เพียงใด อันจะเป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษาในแง่ของการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
และมีคุณค่าต่อชีวิตอย่างแท้จริง ฉะนั้นนักศึกษาจึงควรปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างด้วยตนเองและ
อย่างต่อเนื่อง
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4. การทากิจกรรม

นั ก ศึ ก ษาควรบั น ทึ ก สาระส าคั ญ และทากิ จ กรรมทุ ก อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพราะ
กิจกรรมเหล่านี้ จาเป็นมากสาหรับการศึกษาชุดวิชานี้ และควรทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมด้วย
ตนเองก่อนตรวจคาตอบจากแนวตอบท้ายบท
5. ศึกษาผ่านบทเรียนทางการศึกษาธรรมะทางอินเตอร์เน็ต และสื่อเสริม

การศึกษาธรรมะผ่านอินเตอร์เน็ต (www.dou.us และ www.youtube.com/user/
dhammamediachannel) ซึ่งดาเนินการโดยมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นสื่อที่นาเสนอ
สาระความรู้และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และเอื้อต่อการศึกษาวิชาศาสตร์การเป็นพระพุทธเจ้า
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักศึกษาควรหาโอกาสรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยทาความ
เข้าใจในเนื้อหา พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อสอนเสริมบทเรียน (ซึ่งเรียกว่า E-Learning) ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยได้ผลิตขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาโดยตรง
6. การสอบ

การศึกษาวิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการวัดผลด้วยการสอบข้อเขียนทั้ง
แบบปรนัยและอัตนัย อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ แม้การ
วัดผลการเรียนด้วยการสอบข้อเขียนจะมีความสาคัญในการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา แต่
สิ่งสาคัญอย่างยิ่งก็คือ นักศึกษาจะต้องได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้และจะต้องนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ถูกต้อง และเหมาะสมในทุก
สังคม
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บททีที่ 1
ปฐฐมบทว่าด้วย
ศาาสตร์การเป็
ก ปนพระะสัมมาาสัมพุทธเจ้า
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บบทที่ 1 ปฐมบทว่
ป
าด้
า วยศาสสตร์การเป็ปนพระสัมมาสั
ม มพุททธเจ้า
โครงสร้างงเนื้อหา
1..1 ความสําคัคญของศาสตตร์การเป็นพพระสัมมาสัมพุ
ม ทธเจ้า
1..2 ความหมายของศาสตตร์การเป็นพพระสัมมาสัมพุ
ม ทธเจ้า
1..3 ความเป็นจริ
น งของจักรวาล
1..4 ความสัมพัพนธ์ของศาสสตร์การเป็นนพระสัมมาสัสัมพุทธเจ้ากัับความเป็นจจริงของจักรวาล
ร
1.4.1 เรราคือใครในจักรวาล
1.4.2 วัฏจักรของจัักรวาล
1.4.3 จักรวาลเปรียบเสมื
ย อนกรรงขังสรรพสััตว์
1..5 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็
า นผู้หลุดพพ้นจากวัฏฏทุกข์
1..6 วงศ์แห่งพระสั
พ มมาสัมพุ
ม ทธเจ้า
1.6.1 พุพทธวงศ์
1.6.2 อนาคตวงศ์
อ

แนวคิด
1.. วิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมมพุทธเจ้าในนฐานะเป็นเอกสารประ
เ
ะกอบการเรีรียนที่
ศึก ษาเรื่องงราวการสร้ร้างบารมีของพระสั
อ
มม าสัม พุท ธเจ้จ้ าเพื่อตอกยย้ํา ศรัทธาขอองผู้ศึกษาทีที่มีต่อ
พระพุทธองค์ให้แน่นยิิ่งๆ ขึ้นไป และยั
แ งทําให้ห้ผู้ศึกษาได้ตระหนั
ต
กถึงพระคุ
พ ณอันไไม่มีประมาณ
ณของ
ส ฏได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข
พระองค์ ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในกาารการดําเนินนชีวิตในสังสารวั
2.. ศาสตร์ก า รเป็น พระสัสัม มาสัม พุ ททธเจ้า เป็นเรืรื่อ งราวที่ศึกษาว่าทํา ออย่า งไรจึงจะเป็น
พระสั ม มา สั ม พุ ท ธเจ้ าได้
า และทําให้
า เ ห็ น ภา พเส้ น ทางใในการเป็ นพระสั
พ ม มาสัสั ม พุ ท ธเจ้ าตัต้ ง แต่
จุดเริ่มต้นจจนถึงจุดสุดท้าย และพบบความจริงที่ว่า ตําแหน่งพระสั
ง
มมาสัสัมพุทธเจ้าเป็ป็นตําแหน่งกลาง
ง
ของโลก ที่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ แตต่ผู้นั้นต้องมีหหัวใจที่ยิ่งใหหญ่สุดประมมาณ และปฏิฏิบัติตามเส้นทาง
การสร้างบาารมีสู่ความเเป็นพระสัมมาสั
ม มพุทธเจ้จ้าอย่างเต็มที่เต็มกําลัง
3.. สภาพควาามเป็นจริงของจักรวาล มีวัฏจักรอัันประกอบดด้วย การเกิ ิดขึ้น ตั้งอยูยู่ และ
เสื่อมสลายไไป ซึ่งเป็นวััฏจักรที่จะต้้องเกิดขึ้นซ้าําแล้วซ้ําเล่า เป็นระยะเววลายาวนานนอย่างไม่มีทสิี่ส้นิ สุด
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อันมีโโลภะ โทสะะ โมหะคอยบบีบบังคับใจของสรรพสััตว์ให้ทํากรรรมทางกาย วาจา ใจ ส่งผลให้
ง ได้รับ
วิบากก และต้องเวีวียนอยู่ในภพพภูมิทั้ง 31 อย่างไม่มีวนสิ
ัน ้นสุด นอกจากนี้ยังทํ าให้สรรพสัตว์
ต จมอยู่กับ
ความมทุกข์ จนมอองทุกข์ไม่พบ ทําให้ไม่คดิดหนีออกจากทุกข์ แต่เมื่อใดมนุษย์ผผูู ้มีปัญญาเห็ห็นทุกข์ รู้จัก
ทุกข์ เมื่อนั้นก็จะรู
ะ ้จักพยายาามหาต้นเหตตุของทุกข์ให้พบแล้วกําจัจดเสีย ปัญญญาชนิดนี้เกิดเองได้ยากก
ถ้ า มี ผู้ มี ปั ญ ญาเเหนื อ กว่ า มาชี
ม ้ แ จงแน ะนํ า บอกททางให้ ก็ จ ะทํ า ให้ ง่ า ยแและสะดวกกขึ้ น ดั ง นั้ น
พระสสัมมาสัมพุทธเจ้
ท า ผู้ทรงงปัญญาคุณออันประเสริฐ ได้ชี้นําแนนะแนวทางในนการดับทุกข์
ก ออกจากก
คุกไว้ว้แล้ว ขอให้เราได้
เ ตั้งใจศึศึกษาและปฏิฏิบัติตามคําแนะนํ
แ าของพพระองค์ย่อมมบรรลุมรรคคผลนิพพานน
เลิกเวีวียนว่ายตายยเกิด
4. แต่เดิมพระสัมมาสั
ม มพุทธเจ้จ้าก็เป็นมนุษย์
ษ ธรรมดาสามัญเฉกเชช่นมนุษย์ทั่วไป
ว ไม่รู้จัก
เป้าหหมายที่แท้จริิงของการเเกิดมาเป็นมมนุษย์ ดําเนินินชีวิตด้วยคความประมาาท ทําดีบ้าง ทําชั่วบ้าง
เวียนนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสสามเป็นระยยะเวลาที่ยาวนานมาก
า
กระทั่งพระะองค์ทรงเบืบื่อหน่ายต่อ
ความมทุกข์มีความมคิดจะออกกจากวัฏสงสสาร และจะนนําพาเหล่าสรรพสั
ส ตว์ข้าามห้วงแห่งวัฏสงสารไปป
สู่ฝั่งพพระนิพพานน จึงทรงวางงแผนและตั้งงใจบําเพ็ญบารมี
บ อย่างยิยิ่งยวดโดยเออาชีวิตเป็นเดิ
เ มพัน เมื่อ
ทรงสัสั่งสมบารมีจนเต็
จ มเปี่ยมแล้วก็ได้ตรัสสรู้เป็นพระสสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารรถยกตนแลละสรรพสัตว์
ให้หลลุดพ้นจากภพสามไปสู่ฝงแห่
ั่ งพระนิพพพานได้ในทีที่สุด

วัตถุประสงค์
1. นั ก ศึ ก ษาสามาารถบอกคววามสํ า คั ญ และความจํ
แ
จํ า เป็ น ต้ อ งศึศึ ก ษาศาสตตร์ ก ารเป็ น
พระสสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. นักศึกษาสามารถถอธิบายควาามหมายของงศาสตร์การเเป็นพระสัมมมาสัมพุทธเจ้จ้าได้ถูกต้อง
3. นักศึกษาสามารรถรู้และเข้าใใจเกี่ยวกับความเป็
ค
นจริริงของจักรววาลและสามมารถอธิบายย
เชื่อ มมโยงเข้ า กั บความสั
บ
ม พััน ธ์ ข องศาสสตร์ก ารเป็นพระสั
น
ม มาสัม พุท ธเจ้าากับ ความเปป็น จริง ของง
จักรววาลได้อย่างถูถูกต้อง
4. นักศึกษาสามารรถรู้และเข้า ใจถึงพระคุณของพระสสัมมาสัมพุททธเจ้า เมื่อตรั
ต สรู้แล้วได้ด้
สั่งสออนให้สรรพสัสัตว์รู้วิธีพ้นทุทกข์ และอออกจากวัฏฏสสงสารไปสู่ฝงพระนิ
งั่
พพานน
5. นักศึกษาสามารรถอธิบายวงงศ์แห่งพระสัสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และวงศ์
แ
แห่ง
พระสสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาาคตได้อย่างถูถูกต้อง
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บททที่ 1
ปฐมบบทว่าด้วยศาสตร์
ย
กการเป็นพรระสัมมาสััมพุทธเจ้า
ความนํา
มนนุษย์เกิดมาล้วนมีความมแตกต่างกัน ทั้งหน้าตาา สติปัญญาา ความรู้คววามสามารถถ และ
สภาพแวดลล้อมความเป็ป็นอยู่ ในทางพระพุทธศศาสนาได้กล่าวถึงความแแตกต่างเหล่ล่านี้เป็นผลมมาจาก
การกระทําาของแต่ละบบุคคลที่ทําไว้
ไ ในอดีตมาาส่งผลในปัจจุบัน แต่ทว่
ท าความแตตกต่างก็นํามาซึ่ง
ความขัดแย้ย้งหลายประะการ อาทิ การแบ่
ก งแยกกสีผิว การแบบ่งชนชั้นวรรณะ การแบบ่งพรรคแบ่งพวก
เป็นต้น และปัญหาเหล่ล่านี้ก็มีมาเนินนาน
น่
เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมั
สย
นออกจากนี้ ยังมี
ง ความขัดแย้
แ งที่สําคัญญอีกประการรหนึ่ง คือ คววามขัดแย้งททางด้านควาามคิด
เพราะเมื่อมมนุษย์เรามีความต่
ค างกัน ทั้งด้านเชื้ออชาติ เผ่าพันธุ
น ์ สิ่งแวดล้ล้อม ความเชืชื่อ สิ่งเหล่านี้ย่อม
ก่อให้เกิดกาารสั่งสมประะสบการณ์ และหล่
แ
อหลออมความคิดให้แตกต่างกัน ยากต่อกาารลบล้าง ทีสํ่สาคัญ
คือ ความเชืชื่อของมนุษย์ยหลายประกการนําไปสู่คความคิดที่ผดิ ที่เรียกตามมศัพท์ทาง พพระพุทธศาสสนาว่า
มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็ห็นผิดในเรื่องโลกและคววามเป็นจริงของชีวิต เช่น เชื่อว่า ก ารให้ทานไมม่มีผล
การสงเคร าะห์ไม่มีผล พ่อแม่ไม่มีมีคุณ โลกนี้ โลกหน้า ไมม่มี บุญ บาป นรก สวรรรค์ไม่มี เป็ป็นต้น
อ เกิดการกกระทําที่ผิด ต่อศีลธรรมอันดีงามของความเป็นมมนุษย์ และส่งผล
ความเห็นผิดเหล่านี้ก่อให้
กระทบทางงด้านลบต่อการดํ
ก าเนินชีวิตของคนในนสังคมโลกเป็นวงกว้าง
ผลลร้ายจากคววามเห็นผิด มีโทษร้ายแแรงทั้งต่อตนนเองและผู้อนื่ ตลอดจนนสังคมโลก พวกที
พ ่
เห็นผิดจะพพยายามผูกมิตรชักชวนผผู้คนให้เข้ามมาเป็นสมัครพรรคพวกห
ร
หรือเครือข่า ยของตนอยูยู่เสมอ
เช่น ในวงกการพนัน หรืรือวงเหล้า คนที
ค ่ไม่เคยรู้จจักกันมาก่อน
อ เมื่อได้สนทนากั
น
นเพียยงเล็กน้อย ก็ร่วม
วงเล่นการพพนันกันได้ ร่รวมดื่มสุราสสรวลเสเฮฮากันได้ เพียงได้ร่วมวงกันครั
น ้งเดียว พพวกมิจฉาทิฏฐิ
ฏ ชน
ก็สามารถผูผูกมิตร สร้างเครื
ง อข่ายมิจฉาทิ
จ ฏฐิให้กกว้างไกลออกไปได้อย่างรวดเร็ว เหมืมือนไฟลามททุ่ง
ดังงนั้น มิจฉาทิทิฏฐิบุคคลแแม้เพียงคนเดีดียว ย่อมสร้ร้างความปันป่
่น วนวุ่นวายยให้ขึ้นในสังคมได้
เพราะเหตุนนีี้ พระสัมมาาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า มิจฉาทิฏฐิบคคลเดี
ุค ยวหากเกิดขึ้นในโโลก ก็สามารถทํา
ความพินาศศให้เกิดขึ้นแก่
แ โลกได้ ในทางกลลับกัน ผู้ที่มีมีสัมมาทิฏฐิ คือ ผู้ที่มีคววามเข้าใจถูกต้อง
เกี่ยวกับเรื่อองโลกและความเป็นจริงของชี
ง วิต แมม้เพียงคนเดีดียวย่อมยังโลกนี้ให้สว่างงไสวรุ่งเรืองขึ้นได้
ดังเช่นพระะสัมมาสัมพุทธเจ้
ท า ที่ทรงบั
ร งเกิดขึ้นมมาเพื่อยังโลลกนี้ให้สว่างไไสวด้วยแสงงแห่งธรรม ส่สองใจ
สรรพสัตว์ททีี่มืดบอดด้วยอวิ
ย ชชา (ความไม่รู้) ด้วยยความเห็นผิด ให้มีปัญญาสว่
ญ างไสว แแก้ไขความเหห็นผิด
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ให้หมมดไปจากใจของสรรพสัตว์
ต ยังผลให้้เกิดความสงงบสุขร่มเย็นแก่
น มวลมนุนษยชาติ แม้้พระองค์จะ
ดับขัันธปรินิพพาานนานมาแล้ว แต่พระธธรรมคําสอนยังดํารงอยยู่ หากผู้ใดไได้ศึกษาและะปฏิบัติตามม
ย่อมนนําความสงบบสุขร่มเย็นมาสู
ม ่ตน และไได้ชื่อว่าเป็นสั
น มมาทิฏฐิบุบคคลที่จะยังงสังคมให้สงบสุขด้วย
พระสััมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงงเป็นบุคคลสําคัญ ประะเสริฐที่สุดใในโลก เป็นบรมครู
บ
ของง
มนุษษย์และเทวดาทั้งหลาย เป็นที่สุดของงสัมมาทิฏฐิบุคคลที่มนุษย์
ษ และเทวดดาเคารพบูชากราบไหว้
ช
ว้
เราจึงจําเป็นต้องศึ
ง กษาพุทธปประวัติและปปฏิปทาในกการสร้างบารรมีของพระพพุทธองค์ เพืพื่อนํามาเป็น
น วิต ดําเนินนรอยตามปฏฏิปทาของพพระองค์ นําคความสงบสุขมาสู
ข ่ตนเองง
ต้นบุญต้นแบบในนการดําเนินชี
และผูผู้อื่น และช่วยกั
ว นจรรโลงงโลกนี้ให้เกิดดสันติสุข
ดังนั้น วิชาศาสตร์์การเป็นพระะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านจะศึ
น กษาต่ออไปนี้ จึงเป็นวิ
น ชาสําคัญ
ที่ควรรค่าแก่การศึศึกษาอย่างยิง่ เป็นวิชาที่วว่าด้วยเส้นทางการสร้
ท
างบารมีเพื่อเป็ป็นพระสัมมาาสัมพุทธเจ้า
หรือททํา อย่างไรจึจึ งจะเป็น พระสัมมาสัมมพุทธเจ้า เพราะตํา แหหน่งหรือสถ านภาพของงพระสัม มาา
สัมพุททธเจ้านี้เป็นตํ
น าแหน่งกลลางๆ มิได้มกีการผูกขาดแแต่อย่างใด มิใช่เป็นเรื่อง เลื่อนลอยทีเป็
่ นไปไม่ได้
เพราาะในพระชาาติแรกที่ตั้งความปรารถ
ค
ถนาจะเป็นพระสัมมาสัสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็
ร นเพียง
บุคคลธรรมดา แต่
แ มีหัวใจทียิ่ย่งิ ใหญ่ มีใจ อาจหาญ ทีี่จะนําตนเองและสรรพสสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากก
ห้วงททุกข์ให้ได้ นี่แสดงให้เห็นว่
น า มนุษย์ททุกคน ไม่ว่าจะเป็
จ นเพียงคนชนชั้นสาามัญ แต่ขอเเพียงมีหัวใจจ
ที่ ยิ่ งใใหญ่ เอาชี วิวิ ต เป็ น เดิ มพั น ในการสสร้ า งบารมี ดํ า เนิ น ตามมปฏิ ป ทาแหห่ ง การสร้ างบารมี ข องง
พระพพุทธองค์นับตั
บ ้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ย่อมสามารรถตรัสรู้เป็นพระสั
น
มมาสสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด
พระอองค์หนึ่งในออนาคตได้อย่างแน่นอน
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1.1 ความมสําคัญของงศาสตร์การรเป็นพระสัมมมาสัมพุทธเจ้า
คววามรู้ทางโลกนั้นมีการเรีรียนการสอนนหลายศาสตตร์หลายสาขขาวิชา อาทิเเช่น วิทยาศศาสตร์
เศรษฐศาสตตร์ ศิลปศาสสตร์ ศึกษาศศาสตร์ ซึ่งคววามรู้เหล่านีมุม้ ่งเน้นให้คนมี
น ความรู้คววามชํานาญเฉพาะ
ทาง สามารรถนําความรูรูท้ ี่ได้ไปใช้ในการประกอ
น
บสัมมาอาชีชพ เพื่อการดดํารงชีวิตเป็นนสําคัญ
หาากพิจารณาโโดยแยบคายยจะพบว่า กการเกิดมาเป็ป็นมนุษย์นนมิ
ั้น ใช่เป็นเพียยงการดําเนินชี
น วิ ต
เพื่อหล่อเลีลี้ยงสังขารเทท่านั้น หากแต่เวลาของงชีวิตแต่ละวินาทีล้วนมีมีคุณค่าในกการที่จะสั่งสมบุ
ส ญ
สร้างบารมี เพื่อสร้างความสุขให้แก่ตนเองทั้งภภพชาตินี้และสั
ล มปรายภภพ และเป้าหหมายสูงสูดคือให้
หลุดพ้นจากอํานาจกิเลสที
ล ่เป็นเสมืมือนเชื้อโรคคร้าย คอยกััดกร่อนทําร้ายจิตใจเราา ให้แสดงอออกมา
เป็นการกระะทําที่ไม่ดีทางกาย ทางววาจา ก่อให้เเกิดทุกข์โทษษภัยเดือดร้อนใจในชี
อ
วิต
พพุทธศาสตร์ เป็นศาสตร์ร์ของผู้รู้แจ้ง เห็นจริง ผูหลุ
้ห ดพ้นแล้วจากอํานาจ กิเลส เป็นความรู
ค ้
ชนิดที่ไม่มีใใครสามารถถหักล้างได้ เป็
เ นความรู้รรอบ ที่ไม่จํากัดสาขาวิชา เป็นสุดยออดของวิชาในโลก
ทั้งปวง เป็นนความรู้ที่สอนเรื
อ ่องราวความเป็นจริริงของชีวิต สอนให้คนดํดําเนินชีวิตออย่างมีความสุขทั้ง
ในปัจจุบันแและเมื่อละโโลกไปแล้ว และสิ
แ ่งที่สําคั ญที่สุด คือสอนให้คนหหลุดพ้นจากออํานาจกิเลสส ไปสู่
ฝั่งแห่งพระะนิพพาน
ใในยามที่เรายยังมีชีวิตอยูอย่
่อ างปกติ จจริงอยู่เราอาาจจะต้องพึ่งพาวิชาความมรู้ทางโลกในการ
ประกอบอาาชีพ เพื่อให้ชีชวี ิตดํารงอยูยู่ได้ แต่การมีมีความรู้ทางโลกอย่างเดียวนั้นไม่เพียยงพอ ไม่สามารถ
เติมเต็มความสมบูรณ์ให้
ใ กับชีวิตของเราได้
ข
จึ งมีความจําเป็
า นอย่างยิยิ่งที่ต้องอาศัศัยพุทธศาสตร์ใน
การส่งเสริ มให้ประสบบความสุขความสํา เร็จใในการดํา เนินิน ชีวิตควบบคู่กันไป แตต่ใ นยามที่สัสังขาร
เสื่อมโทรม หรือโรคภัยไข้
ย เจ็บรุมล้อม ใกล้จะ ละจากโลกนนี้ไป วิชาใดๆ ที่มีอยู่มาากมายในทาางโลก
ที่ได้กล่าวมมาแล้ว ไม่สามารถช่
า
วยใให้เราปลอดดภัยจากอบาายได้เลย แตต่การศึกษาพพุทธศาสตร์ร์ จะมี
ส่ว นอย่า งสสํา คัญ ในกาารเตรี ย มคววามพร้อ มสํสํา หรั บ ความมตาย เราจะไม่ห วาดกกลั ว ต่ อ มรณ
ณภั ย ที่
คืบคลานเข้ข้ามา เพราะะมีความรู้เพียงพอที
ย
่จะปประคับประคคองสติ ไม่ให้แตกตื่นรนรราน คุณควาามดีที่
ทําไว้ก็จะมีมีโอกาสส่งผลในช่วงวารระสุดท้ายแ ห่งชีวิตมาถึถึงเราจะได้ละโลกไปอย่
ล
ย่างมีชัย ไปสสู่สุคติ
ด้วยอานุภาาพแห่งการศึศึกษา และปฏิบัติตามหลัลักพุทธศาสตตร์
ศศาสตร์ทางโโลกทั่วไป ผู้ที่ค้นพบทฤฤษฎีต่างๆ ส่สวนใหญ่เป็นบุคคลที่มี ความสามาารถ มี
ความเพียรรในการทดลลองค้นคว้า ลองผิดลอองถูกจนกระะทั่งประสบความสําเร็จจในที่สุด และได้
กลายเป็ น บบุ ค คลสํ า คั ญของโลกใ
ญ
ในปั จ จุ บั น วิ ธี ก ารแสววงหาความรู้ นั้ น มุ่ ง เน้ ้ น หาความรูรู้ ด้ ว ย
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การค้ค้นคว้าทดลองทางด้านวัตถุเป็นสํา คัญ จนก่อให้
ใ เกิดการแแบ่งแยกเป็นนสาขาวิชาคความรู้แขนงง
ต่างๆๆ มากมาย อย่
อ างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
ส่ว นวิ ชาพุท ธศาสสตร์นั้ น พรระสัม มาสัมพุพท ธเจ้ า ทรงเป็ น ผู้ส ละะชีวิ ต ในการรค้ น คว้า หาา
ความมจริงของชีวติ ความจริงของโลกและะจักรวาล ด้วยวิ
ว ธีการค้นคว้
น าทางจิต เจริญสมถภภาวนา และะ
วิปัสสสนาภาวนา เป็นสําคัญ ความรู้ที่ททรงค้นพบ เป็นความรูที้ท่บี ริสุทธิ์แล ะถูกต้องตรรงตามความม
เป็นจจริง ถูกวัตถุประสงค์
ป
ของงการเกิดมา เป็นมนุษย์ พระสัมมาสััมพุทธเจ้าจึงงเป็นบุคคลสําคัญเหนือ
โลก ที่ประเสริฐที่สุดในภพสาม (กามภพพ รูปภพ อรูปภพ)
ป โลกไมม่อาจขาดดววงอาทิตย์ทให้
ี่ใ แสงสว่าง
และใให้ความอบออุ่นได้ฉันใด ชีวิตมนุษย์กก็ย่อมไม่อาจจขาดผู้นําซึงเป็
่ นผู้รู้อย่าางแท้จริง ทีจะคอยเป็
่
น
ประททีปส่องสว่างนําทางชีวิตของเราให้ห้ดําเนินไปได้อย่างถูกต้้องฉันนั้น เพพราะหากขขาดผู้รู้อย่าง
แท้จริงมาแนะนําหนทางดํ
า
าเนินชีวิต สรรรพชีวิตก็จะมื
ะ ดบอดประดุจคนเดินนทางในที่มืดฉะนั้น ผู้รู้ทีท่ี
แท้จริงที่จะเกินกว่
ก าพระสัมมาสั
ม มพุทธเจ้จ้าเป็นไม่มี เพราะพระองงค์ทรงเป็นผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ทรงง
เป็นผู้หลุดพ้นจากกกิเลสอาสววะทั้งปวง แลละยังทรงมีพระมหากรุ
พ
ณาอั
ณ นเปี่ยมลล้นที่จะนําพาสรรพสั
พ
ตว์
ทั้งหลลายให้ก้าวลล่วงพ้นจากววัฏสงสาร ซึ่งเปรียบเสมืมือนคุกใบใหหญ่ที่กักขังสสรรพสัตว์เอาไว้
อ เต็มไปป
ด้วยภภยันตรายทุกๆ
ก อนุวินาทีที
วิชาศาาสตร์การเป็นพระสั
น มมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะเป็นเอกสารปร
น
ระกอบการเรีรียนที่ศึกษาา
เรื่ อ งงราวการสรร้ า งบารมี ของพระสั
ข
ม มาสั ม พุ ท ธเจ้
ธ า เพื่ อตอกย้
ต ํ า ศรั ททธาของผู้ ศึ กษาที่ มี ต่ อ
พระ สั ม มาสั ม พุ ทธเจ้
ท า ให้ แน่นน ยิ่ ง ๆ ขึ้ นนไป และยั งทํ
ง า ให้ ผู้ ศึ กษาได้ ต ระหหนั ก ถึ ง พระคุ ณ อั น ไม่ มีมี
น นบุญต้นแแบบในการดํดําเนินชีวิตในนสังสารวัฏไได้อย่างปลออดภัย และมีมี
ประมมาณของพระองค์ ผู้เป็นต้
ความมสุ ข และหหากใครศึ ก ษาแล้ ว เกิ ดดจิ ต กุ ศ ลศรัรั ท ธาอั น แรรงกล้ า มี ค วาามปรารถนนาที่ จ ะเป็ น
พระสสัมมาสัมพุทธเจ้
ท า นั่นย่อมเป็
อ นสิ่งที่ปประเสริฐที่สุสด และยังตรงตามวั
ต
ตถุ ประสงค์ของการจั
อ
ดทํา
ตําราาอย่างแท้จริงอีกด้วย
1.2 คความหมายยของศาสตร์ร์การเป็นพรระสัมมาสัมพุพทธเจ้า
ในลําดับแรกนั
บ
กศึกษาควรทํ
ก
าคความเข้าใจเรื่องศาสตร์ร์การเป็นพรระสัมมาสัมพุพทธเจ้าโดยย
ความมหมายให้เข้้าใจชัดเจนกก่อน เพื่อจะไได้เห็นภาพรรวมของเนื้อหาวิชานี้ว่ามี ความหมายครอบคลุม
ในเรือ่องใดบ้าง
ศ การเป็ป็นพระสัมมาาสัมพุทธเจ้า สามารถแบบ่งคําออกเป็ปน 3 ส่วน คือ
คําว่า ศาสตร์
1. คําว่า ศาสตรร์ ตามพจนาานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ย
หมาายถึง ระบบบวิชาความรูรู้
(ราชบบัณฑิตยสถาาน, 2542: 1100)
1
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2. คําว่า การเป็
ก น เป็นคํ
น านําหน้ากิริยาหรือวิเศษณ์
ศ เพื่อแสดงสภาพ
3. คําว่า พระสั
พ มมาสัมพุ
ม ทธเจ้า หมมายถึง ผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงด้
ป วยพระะองค์เองโดยยชอบ
หรือโดยถูกกต้อง (พระพพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปปยุตฺโต), 25556: 432)
ห ากรวมควาามหมายโดยพยั ญ ชนะะของคํ า ว่ า ศาสตร์ ก ารรเป็ น พระสัสั ม มาสั ม พุทธเจ้
ท า
หมายถึง ระะบบวิชาควาามรู้ที่ว่าด้วยความเป็
ย
นผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงด้วยพพระองค์เองงโดยชอบหรืรือโดย
ถูกต้อง ไม่ผผิิดแผกไปจาากความจริง
หากแปลควาามหมายโดยยนัยสําคัญเ พื่อให้ตรงกักับเนื้อหาในนวิชา หมายยถึง วิชาที่ว่าด้วย
การประมววลเรื่ อ งราววที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ พระสัั ม มาสั ม พุ ทธเจ้
ท า ตั้ ง แตต่ ค วามรู้ ทั่ ววไปของการเป็ น
พระสัมมาสัสัมพุทธเจ้า คุณสมบัติ คุคณธรรม ปรระเภทของพพระสัมมาสัมพุ
ม ทธเจ้า เ ส้นทางการสั่งสม
บารมีจนมาาเป็นพระสัมมาสั
ม มพุทธเจ้
ธ า และตัววอย่างการสสร้างบารมีของพระสั
อ
มมมาสัมพุทธเจ้้าองค์
ปัจจุบัน ตั้งงแต่พระชาติติแรก จนกระะทั่งมาเป็นพพระสัมมาสัมพุ
ม ทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
กลล่าวโดยสรุปคื
ป อ ศาสตร์การเป็นพระะสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเรื่องที่ศึกษาาว่า ทําอย่างไรจึ
ง ง
จะเป็นพระะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ และเมื่อได้ศึกกษาจนครบทุกบทแล้ว จะทําให้เห็ นภาพเส้นทางใน
ท
การเป็นพรระสัมมาสัมพุพทธเจ้าตั้งแตต่จุดเริ่มต้นจจนถึงจุดสุดท้ทาย และพบบความจริงที ่ว่า ตําแหน่น่งแห่ง
พระสัมมาสัสัมพุทธเจ้าเป็นตําแหน่งกลางของโล
ง
ลกที่ทุกคนมีมีสิทธิ์เป็นได้ แต่ผู้นั้นต้อ งมีหัวใจที่ยงใหญ่
ิ่
สุดประมาณ
ณ และปฏิบับัติตามเส้นทางการสร้
ท
างงบารมีสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุททธเจ้าอย่างเต็มที่
เต็มกําลัง
1.3 ความเเป็นจริงของงจักรวาล
คนนในโลกนี้มีหลากหลายค
ห
ความเชื่อด้ววยกัน บางคนก็เชื่อว่าโลลกนี้มี โลกหหน้ามี แต่บางงคนก็
ไม่เชื่อ ซึ่งเป็นความเห็ห็นคู่โลกมาทุทุกยุคทุกสมััย เป็นความมเห็นที่พระสัมมาสัมพุททธเจ้าตรัสว่าเป็น
ความเห็นที่ยังไม่สมบูรณ์
ณแบบ เป็นความเห็นที่ผิด มีผลกระะทบต่อการกระทําของมมนุษย์ ถ้าไมม่เชื่อก็
จะไม่มีความละอาย แลละเกรงกลัวต่อการกระททําชั่ว จะก่อความเดื
อ
อดร้อนทั้งในปัปัจจุบัน และส่งผล
ถึงอนาคต ถึงชาติหน้า เมื่อละโลกกไปแล้วย่อมมทนทุกข์ทรมานในอบา
ร
าย ดั้งนั้นนักกศึกษาจึงควรทํา
ว ออะไร มีความเป็นมมาอย่างไร เกิกิดขึ้น
ความเข้าใจจเกี่ยวกับโลกกและจักรวาาลก่อนว่า แแท้ที่จริงแล้วคื
ตั้งอยู่ และะเสื่อมสลายไปอย่างไร และมนุษย์ซซึึ่งเป็นส่วนหหนึ่งของโลกกและจักรวาาล จะต้องปปฏิบัติ
อย่างไร ดําเนินชีวิตอย่างไร
า ให้มีความปลอดภั
ว
ยยในการอาศัศัยอยู่ในโลกแและจักรวาลลนี้
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จักรวาล มิใช่เป็นเพี
เ ยงแหล่งรรวมของดาววเคราะห์ตางๆ
่า หากแตต่เป็นสถานทที่อาศัยของง
สรรพพสัตว์ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิ
ย
ด เป็ป็นแหล่งรวมมของการสร้ร้างบุญและบบาป จักรวาาลจึงเป็นดัง
กรงกักักขังสรรพสสัตว์ที่ยังไม่หลุ
ห ดพ้นจากกกิเลสอาสววะ ให้เกิดตายวนเวียนออยู่เช่นนี้อย่างไม่จบสิ้น
หากมมนุษย์กระทํทําแต่กุศลกรรรมด้วยกายย วาจา ใจ จัจกรวาลและะโลกจะเจริญญขึ้น และถ้ถ้าทําดีจนถึง
ที่สุด ก็จะมีโอกาาสหลุดพ้นจากกิเลสอาสสวะ ไปสู่ฝั่งพระนิพพานนได้ หลุดพ้นนจากการเวีียนว่ายตายย
เกิดนี้ ดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หลุ ดพ้นจากคุกใบนี
ก ้ เมื่อพระองค์
พ
ตรัสสรู้แล้วก็ทรงนําความรู้ทีท่ี
แท้จริงมาสั่งสอนนสรรพสัตว์ได้รู้ได้เห็นตาามความเป็นจริ
น งว่า แท้ทีท่จี ริงแล้วเราาคือใคร และะควรปฏิบัติติ
ตนอยย่างไรในโลกกที่อยู่ในจักรวาลนี
ร ้ และททําอย่างไรใหห้หลุดพ้นจากคุกใบนี้
1.4 คความสัมพันธ์
น ของศาสตตร์การเป็นพรระสัมมาสัมพุพทธเจ้ากับความเป็นจริริงของจักรววาล
ในโลกขของเรานี้มประชากรอา
ีป
ศัยอยู่หลายยพันล้านคน จะมีสักกี่ค นที่เข้าใจคววามเป็นจริง
ของโโลกและชีวิตได้
ต อย่างถูกต้
ก องตรงต ามเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิ
ข
ดดมาเป็นมนุษย์
ษ หากคนน
เหล่าานั้นมิได้ศึกษาพระพุ
ษ
ทธศาสนาอย่
ธ
าางแท้จริง ย่ยอมใช้ชีวิตไปตามอํ
ไ
านาาจกิเลส โดยปราศจากก
ความมคิดอย่างถูกต้
ก อง เมื่อละโลกแล้วย่ออมเวียนว่ายตายเกิ
ย
ดอยูในสั
่ งสารวัฏฏนี้อย่างไม่มีมวี ันหมดสิ้น
บุคคลที่ประมาททในการดําเนินินชีวิต พระะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า เหมือนนบุคคลที่ตายแล้
า ว ตายย
จากคคุณงามความมดี หมดเวลาในชีวิตไปโดยไร้ประโยยชน์
1.4.1 ความจริงเรืรื่องเราคือใคครในจักรวาาล
มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รรูู้ มีความสงสัยใคร่รู้ในททุกสิ่ง และมักั จะมีคําถามมที่ค้างคาใจจ
อยู่มาากมายว่า เรราคือใคร เกิกิดมาทําไม ททําไมจึงเกิดมาเป็
ด นมนุษย์
ษ ทําไมจึงมมาอยู่ในโลกกนี้ โลกนี้คือ
อะไรร ใครเป็นผู้สร้
ส าง ฯลฯ ปัญหาเหล่าานี้รอคอยการตอบคําถามอยู
ถ
่เสมออ หากใครสามารถตอบบ
คําถาามเหล่านี้ได้ดอย่างมีเ หตตุผลอย่างถู กต้องชัดเจน บุคคลนั้นย่
น อมได้รับบการเชิดชูยกย่
ย อง และะ
วิทยาาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่ง ทีท่ให้คําตอบใในเรื่องรูปธรรมเหล่านีได้
้ไ บ้าง จึงทําาให้นักวิทยาาศาสตร์เป็น
ที่รู้จกักอย่างกว้างขขวางในยุคปัจจุบัน แต่เรื่องนามธรรรมทางด้านจิตใจยังเข้าไมม่ถึงมากนัก
ในยุคที่วิทยาศาสตตร์รุ่งเรืองอยย่างเช่นปัจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร์
ท
ไได้ส่งยานอวกาศออกไปป
สํ า รววจนอกโลก จึ ง มี ค วามแล้ ว ถ่ า ยภาาพโลกกลับมาพบว่
บ
า มีลั ก ษณะกลลม นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จึ ง
สันนิษษฐานว่า โลกมีทรงกลมม และเป็นสถถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ทั้งนี้อาจจเป็นเพราะยังค้นไม่พบ
สิ่งมีชชีีวิตที่ดาวดววงอื่น สําหรัรับโครงสร้า งจักรวาล นักวิทยาศาสสตร์ก็สันนิษษฐานว่าดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กกลาง มีดาวดวงอื่นเช่นโลกเป็
โ นดาวบบริวาร
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แตต่มีความรู้อีอีกแขนงหนึ่งที
ง ่เรียกว่า ความรู้ทางงพุทธศาสตรร์ เป็นความมรู้ของพระสสัมมา
สัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้เห็นด้
น วยการค้นคว้าทางจิต พระองค์ฝกจิ
กึ ตให้ละเอียดลุ
ย ่มลึกควรรแก่การงานน จนมี
ญาณหยั่งรู้ในทุกสิ่งตามมความเป็นจริ
จ ง พระองคค์ทรงแสดงเรื่อื งจักรวาลลวิทยาไว้อย่ างน่าอัศจรรรย์ ซึ่ง
ในหัวข้อนี้ นักศึกษาจะะได้ทําความมเข้าใจภาพ รวมของจักรวาลโดยสรุรุป ในเรื่องคความเป็นจริริงของ
โลกและชีวิตว่า เราอยู่ ณ ส่วนใดของจักรวาล

ภาพที่ 1.1 ภาพรวมภพพสาม
ร
จักรวาลอันเเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์์
1) องค์ประกอบของจั
นั ก ศึ ก ษาคควรทํ า ความเข้ า ใจในเเรื่ อ ง องค์ ประกอบขอ
ป
องจั ก รวาลนันั้ น ประกอบบด้ ว ย
อะไรบ้าง แและจักรวาลนั้นมีมากมาายไหม มีเป็นนล้าน เป็นสิบล้าน เป็นล้ลานล้านจักรรวาล เป็นอนันตจักรวาล หรืรือในทางพรระพุทธศาสนนาเรียกว่า โโลกธาตุ ที่มทัี ้งขนาดเล็ก ขนาดกลาาง ขนาดใหญ
ญ่ตาม
จํานวนจักรรวาลในจักรวาลหนึ
ร
่งๆ นัน้นมีองค์ปรระกอบที่เรียกว่า ภพสามม อันเป็นที่ออยู่ของสรรพพสัตว์
ทั้งหลาย ในนที่นี้จะขออธิบายโดยย่อ คือ
กามภพ คือ ภพอันเป็นที
น ่เกิดของผูผู้ที่ยังเกี่ยวข้้องในกาม มี 11 ภูมิ ได้แแก่
มนุสสภู
ส มิ 1 คือ โลกอั
โ นเป็นที่อยู่อาศัยขอองมนุษย์มี 4 ทวีป ได้แกก่ ปุพพวิเทหหทวีป
อปรโคยานนทวีป อุตตรกุรุทวีป ชมพพูทวีป
อบายยภูมิ 4 คือ ภูมิกํา เนิดขของสัตว์ที่ปราศจากคววามเจริญ เป็ป็ นภูมิต่ําที่สุสด ใน
บรรดาภูมทิทัั้งหมด มีทงหมด
งั้
4 ภูมิ ได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย
ก และสัตว์วเดรัจฉาน
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เทวภูมิ 6 คือ ภูมิอันเป็นนที่อยู่ของชาาวสวรรค์ มี 6 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 จาตตุมหาราชิกา
ชั้นที่ 2 ดาวดึงส์ ชั้นที่ 3 ยามมา ชั้นที่ 4 ดดุสิต ชั้นที่ 5 นิมมานรดี และชั้นที่ 6 ปรนิมมิตวสวัตดี
รูปภพ
ภ คือ ภพออันเป็นที่อยู่ของรูปพรหหม อยู่สูงกว่าเทวภูมิ มี ทิพยสมบัติที่สวยงามม
ละเอีอียดประณีตกว่
ก าเทวภูมิ มีมทั้งหมด 166 ชั้น
อรูปภพ
ป คือ ภพพอันเป็นที่ออยู่ของอรูปพรหม
พ อยู่สงกว่
ู ารูปภพพ มีทิพยสมบัติสวยงามม
ประณ
ณีตกว่ารูปภพ มีทั้งหมด 4 ชั้น
โ
างทาางกายภาพขของจักรวาลล
2) โครงสร้
โครงงสร้างทางกกายภาพขอองจักรวาลหหนึ่ง ประกออบด้วย ภูเขขาสิเนรุ เป็นศู
น นย์กลางง
จักรววาล โดยรอบบภูเขาสิเนรุในทิ
ใ ศทั้ง 4 เป็นที่อยู่ของโลกมนุ
อ
ษย์ 4 โลก ได้แแก่ ชมพูทวีปอยู
ป ่ทางทิศ
ใต้ขอองภูเขาสิเนรุรุ และตั้งแต่ภูภเขาสิเนรุขึ้นไปในอากาาศเป็นที่อยูของสรรค์
่ข
มี 6 ชั้นตามลําดั
า บ สวรรค์ค์
ชั้นที่ 1 จาตุมหาาราชิกา อยู่ที่ไหล่ภูเขาสิสิเนรุ สรรค์ค์ชั้นที่ 2 ดาววดึงส์อยู่หน้ าตัดส่วนบนนภูเขาสิเนรุรุ
น
าดับ และสูงขึ้ นไปจากสววรรค์ชั้นที่ 6
อีก 4 ชั้นอยู่ถัดกันขึ้นไปในออากาศ มีขนนาดใหญ่ขึ้นไปตามลํ
ปรนิมมมิตวสวัตดี เป็นที่อยู่ของรู
อ ปพรหม 16 ชั้น และะสูงขึ้นไปจากรูปพรหมชัชั้ นสุดท้าย เป็ป็นที่อยู่ของง
อรูปพพรหม 4 ชัน้ มีขนาดใหญ
ญ่ขึ้นไปตามลําดับ ส่วนชชั้นล่างภูเขาสิเนรุมีภูเขาา 3 ลูก ที่เรียกว่
ย า ตรีกูฏ
วางเป็ป็น 3 เส้า บริ
บ เวณตรงกลางภูเขาตรีรีกูฏเป็นอุโมงค์ใหญ่เป็นที่อยู่ของอสูสร ซอกเขาทัทั้ง 3 ลูกเป็น
้ง 8 ขุม มีขนาดใหญ่
ที่อยู่ของเปรตและอสุรกาย และใต้ภูเขขาตรีกูฏลงไไปเป็นที่อยูของนรกทั
่
น
ไป
ตามลลําดับ ขุมที่ 8 จะมีขนาดดใหญ่ที่สุด ((พระญาลิไทย,
ท 2554: 14-63)
ดังนั้นมนุษย์จึงอยู่ในจักรว าลหนึ่งในจํจํานวนจักรววาลที่นับไม่ ถ้วน อยู่ในกามภพ ในน
มนุสสสภูมิ ชมพูทวี
ท ป มนุษย์ไม่
ไ ได้มีอยู่เฉฉพาะในโลกขของเราที่เรียกว่
ย าชมพูทวี ปเท่านั้น แต่
แ ยังมีอีก 3
ทวีป ซึ่งเป็นโลกกมนุษย์ ในจัจักรวาล มีภู เขาสิเนรุเป็นศูนย์กลางง และมนุษยย์ก็มีอยู่แต่เดิมก่อนแล้ว
ต ่เกิดขึ้นเป็ป็นอันดับแรรก เหมือนเเป็นพื้นฐานของจักรวาลล สัตว์ในภูมิมอื่นๆ ล้วน
และเเป็นสิ่งมีชีวิตที
แปรเเปลี่ยนไปจาากมนุษย์ทั้งสิ
ง ้น สิ่งมีชีววิิ ตที่นอกเหนนือจากมนุษย์
ษ ที่มีกายล ะเอียดยังคงมีอยู่ในภูมิมิ
อื่นๆ อีกมากมายย เราจึงมีเพือนต่
อ่ างภพอีกจํานวนมากนับไม่ถ้วนใในจักรวาลนีนี้
เมื่ อ ทราบอย่ า งนี
ง ้ จ ะได้ มี คความเข้ า ใจจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ โลกกและจะต้ องศึ
อ ก ษาถึ ง
ความมสัมพันธ์ของการวนเวี
อ
ยนเปลี
ย ่ยนภพพเปลี่ยนชาติให้ลึกซึ้ง เพื
เ ่อสร้างคววามเข้าใจตรรงตามความม
เป็นจจริง สามารถถดําเนินชีวิตให้
ใ ปลอดภัยยในสังสารวัฏอั
ฏ นยาวไกลนี้

12

1..4.2 วัฏจักรของจั
ร
กรวาาล
คววามจริงที่จะต้
ะ องเข้าใจให้ถ่องแท้เกี่ยยวกับโลกแลละจักรวาลอีอีกประการหหนึ่งคือ สรรพพสัตว์
และสรรพสิสิ่งทั้งหลายใในจักรวาล แสนโกฏิจักกรวาล อนันตจักรวาล ไม่
ไ มีสิ่งใดเลยยที่จะยั่งยืนถาวร
น
สิ่งทั้งหลายย ทั้งปวงเหลล่านั้น ล้วนตตกอยู่ภายใต้ต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิน้ (สํ.สฬา. 118/1/1 มจรร) คือ
เป็นของไม่เเที่ยง เป็นทุกข์
ก และไม่ใช่ชตัวตนที่แท้จริง
โดดยสภาพคววามเป็ น จริริ ง ของจั ก ร วาลเองก็ มีมี วั ฏ จั ก รขอองตั ว เอง อั น ประกอบบด้ ว ย
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และะเสื่อมสลายยไป ซึ่งหมุน เวียนเป็นวงงจรอย่างนี้ไม่สิ้นสุดเช่นนกัน ดังนั้นจึงต้อง
ศึกษาอย่างงถ่องแท้ เพื่อทํ
อ าความเข้ข้าใจให้ชัดเจจนยิ่งขึ้นว่า โลกเราเปรี
โ
ยบเสมื
ย อนอยูยู่ในคุกขนาดดใหญ่
ที่ต้องวนเวีวียนตายเกิดอย่
ด างไม่รู้จบสิ้น ทั้งยังงเป็นคุกที่มีความเสื
ค
่อมถถอยอยู่ตลออดเวลา หาความ
เที่ยงแท้ไม่ไได้เป็นเรื่องทีที่ต้องนํามาพิพิจารณาประะกอบกันอย่างมาก เพื่อให้เห็นชัดถึงงสภาพอันแท้
แ จริง
ของจักรวาลที่เราอาศัย และเพื่อตระหนั
ต
กถึงคความสําคัญของปัญญาคคุณ วิสุทธิคคุุ ณ กรุณาคุณ อัน
เป็นพุทธคุณ 3 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงงนําความรูอัอ้ นั แท้จริงมาาเปิดเผยต่อมมวลมนุษยชาติ
1) การเกิดขึ้นของจจักรวาล
จักรวาลลเกิดจากการรวมตัวของงธาตุทั้ง 4 ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐฐานของสรรพพสัตว์
และสรรพสิสิ่งทั้งหลาย การเกิ
ก ดขึ้นของจักรวาลเเริ่มจากในท้้องจักรวาลมีมีเพียงอากาาศที่ว่างเปล่า เมื่อ
เวลาล่วงไปปนานนับปรระมาณไม่ได้ มีการเปลี่ยยนแปลงเกิดขึ้น คือ มีเม็
เ ดฝนตกลงงมา จากเม็ดเล็ก
จนกระทั่งเเม็ดใหญ่เท่าลํ
า าตาล น้ําฝนนั
ฝ ้นถูกลมมพัดรองรับไว้
ไ เหมือนภาาชนะทําให้นน้ําไม่รั่วไหล ลมก็
พัดแทรกน้ําาขึ้นมา ทําให้น้ํานั้นงวดเข้า งวดจากกบนลงล่าง ตามลําดับ ซึ่งแต่ละขั้นตตอนใช้ระยะะเวลา
ยาวนานมาาก
เมื่อระดัดับน้ําลดลง ทําให้ที่ตั้งของภพภูมิต่างๆ
า ตั้งแต่ชนพรหมชั
ั้น
้นลลงมาจนถึงสวรรค์
ส
ชั้นยามา เมมื่อระดับน้ําลดลงมาถึ
า
งระดั
ง บพื้นดิ น ระดับน้ําเริ่มคงที่ไม่ลดลงไปอี
ล
ก เมื่อน้ํานิ่งจึงเกิด
การรวมตัวของตะกอนลอยอยู่บนผิผิวน้ํา มีสีเหลืลือง กลิ่นหออม รสหวาน ตะกอนนี้เกิ ดจากการรวมตัว
ของธาตุหยยาบ (การเกิกิดขึ้นของภพภูมิอื่นเป็นนการรวมตััวของธาตุละเอียดทําใหห้มองไม่เห็นด้
น วย
ตาเปล่า) ซึ่งต่อมาคือแผ่
แ นดินที่รองงรับสิ่งต่างๆๆ ต่อจากนันจะมี
้น กอบัวเกิดขึ้นเป็นบุ พนิมิต กอบบัวนั้น
จะมีดอกบัว ดอกบัวนั้นจะหมายถึ
น
งการบั
ง งเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้
ท าของกัปปนั้น ถ้ามี 1 ดอก
แสดงว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบับงเกิดขึ้น 1 พระองค์ อย่างไรก็ตามม กอบัวนั้นจจะมีดอกบัวไม่
ไ เกิน
ท าจักบังเกิดขึ้นไม่เกิิน 5 พระองงค์ต่อกัป
5 ดอก ซึ่งหหมายถึงพระะสัมมาสัมพุทธเจ้
เมื่อแผ่นดิ
น นตั้งขึ้นแล้
แ ว พรหมใ นชั้นอาภัสราที
ร ่สิ้นบุญก็ลงมายังพื้นนดิน ซึ่งถือว่าเป็น
มนุษย์ต้นกัป พรหมเหหล่านั้นไม่มีเพศ
พ มีกายเบบา เหาะไปมมาในอากาศศได้ มีรัศมีสวว่างไสว มีปติี เป็น

13

อาหาาร ไม่ต้องกินสิ่งอื่น พรหมเหล่านั้นนดําเนินชีวิตอย่างนั้นเป็นเวลาช้านาาน จนในทีสุ่สดก็มีพรหมม
ตนหนึ่ง เกิดกิเลสสมีความต้องการชิ
ง มง้วนนดินที่มีกลิ่นหอม
ห จึงได้นํนาํ เข้าปาก แแค่วางที่ปลายลิ้นง้วนดิน
ก็แผ่ซซ่านไปทั่วกาย มีรสที่ถูกใจอย่างยิ่ง จนกระทั่งพรหมตนอื
ง
อื่นเห็นเข้าต่ างก็พากันทํทาตาม เมื่อ
บริโภภคมากเข้า เป็
เ นระยะเวลานาน ร่างงกายก็หยาบบ รัศมีกายทีที่เคยสว่างก็เเริ่มหดหายไไป ความมืด
เริ่มปปกคลุม เหล่ล่ามนุษย์ยุคต้ตนกัปเกิดคความหวาดกกลัว ดวงอาทิทิตย์จึงบังเกิกิดขึ้น แต่มิได้
ไ ส่องสว่าง
ตลอดดเวลา เมื่อโคจรผ่
โ
านไปปแล้ว ดวงจัจันทร์ ดวงดาวต่างๆ ก็เกิ
เ ดขึ้น ทําใให้เกิดกลางวันกลางคืน
มีฤดูกกาล มีมหาสสมุทร มีภูเขาสิเนรุ เป็น ที่อยู่ของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ส่วนสวรรค์ค์ชั้นดาวดึงส์
อยู่ที่หน้าตัดส่วนบนของภู
น
เขาสิ
ข เนรุ ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใช้ระยะเววลาอันยาวนนาน (ที.ปา..
11/1120-124/899-92 มจร)
2) ความเสื
ค
่อมสสลายของจักกรวาล
เมื่อจักรวาลตั้งขึ้นแล้ว ได้้เ กิดมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้้ มีการสร้างงสังคม มีการปกครองง
มีการรประกอบอาชีพ อายุมนุนษย์ก็มีขึ้นมีลง ผ่านกาลเวลาหลายยยุคหลายสมมัย เนิ่นนานนจนกําหนดด
นับไมม่ได้ว่า เท่านั้นปี เท่านี้ปี กลไกสําคัญญของการเปลีลี่ยนแปลงสิงแวดล้
่ง อมให้ห้เจริญขึ้น หรืรือเสื่อมถอยย
ลงนั้นนอยู่ที่กิเลสภภายในใจขอองมนุษย์โดยยรวม และเมมื่อกิเลสแต่ละชนิ
ล ด ก่อตตัวหนาแน่นขึ
น ้น กระทั่ง
สิ่งแววดล้อมเกิดความผิ
ค ดปกติติอย่างรุนแรงงจนรับไม่ได้ เมื่อนั้นโลกกย่อมถึงการ พินาศไป
ควา มเสื่ อ มของงจั ก รวาลนีนี้ ก็ เ ช่ น กั น อํอ า นาจกิ เ ลสภายในใจจของมนุ ษ ย์ บั น ดาลให้ห้
สิ่งแววดล้อม เริ่มแปรเปลี่ยนไป
น ก่อให้เกิ ดมลพิษในนทุกด้าน จนนโลกตั้งอยู่ไไม่ได้ หากมนนุษย์มีกิเลสส
ตระกูกูลโทสะแรงงกล้าถึงขีดสุด จักรวาลนีนี้ย่อมถูกทําลายด้
ล วยอํานาจแห่
น งไฟ ถ้ามนุษย์มกิีกเิ ลสตระกูล
ราคะะมาก จักรววาลจะถูกทําลายด้
า
วยน้ํา และหากมมนุษย์มีกิเลสตระกูลโมมหะมาก จักรวาลจะถู
ก
ก
ทําลาายด้วยลม
ยกตัตัวอย่างเช่นการที
ก ่จักรวาลถูกทําลายด้วยไฟ เมื่อมลพิษต่างๆๆ ที่เกิดจากออํานาจกิเลสส
ตระกูกูลโทสะในใจจของมนุษย์มากขึ้น จะเกิดปรากฏกการณ์ฝนไม่ตกเป็
ต นเวลาาช้านาน ต้นไม้
ไ น้อยใหญ่
ญ่
พากันนเหี่ยวแห้งตาย
ต ล่วงเวลาต่อมา เมื่ออดวงอาทิตย์โคจรลั
โ บฟ้าไปแล้
ไ ว ควร จะเป็นเวลาากลางคืนแต่ต่
กลับไไม่มี เพราะะเกิดดวงอาาทิตย์ใหม่ข้ึ นอีกหนึ่งดววง ซึ่งมีค วาามรุนแรงกวว่าดวงอาทิตย์ดวงแรกก
ความมร้อนก็เพิ่มพูพนทวีคูณ ท้ทองฟ้าไม่มีเเมฆหมอกปปรากฏ แม่น้นํา้ สายใหญ่ททั้งหลายเหือดแห้
อ งหมดด
ไม่มีผผูู้คนหลงเหลืลืออยู่ ล่วงเววลาต่อมาอีกกยาวนาน ดวงอาทิตย์ดวงที่ 3 ปรา กฏ แม่น้ําใหหญ่ทั้งหลายย
แห้งหหมด เวลาผ่านไปอีกยาวนาน ดวงออาทิตย์ดวงทที่ 4 ปรากฏฏ สระใหญ่ในนป่าหิมพานนต์แห้งหมดด
น้ําในนมหาสมุทรเเริ่มแห้งงวด กาลล่วงไปปอีกยาวนานน ดวงอาทิตย์ดวงที่ 5 ปปรากฏ น้ําในนมหาสมุทร
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แห้งหมด รระยะเวลาผ่านไปอี
า
กยาววนาน ดวงออาทิตย์ดวงทีที่ 6 ก็ปรากฏฏ แผ่นดินภู เขาทั้งหลายยก็สิ้น
ธาตุน้ํา ไม่ สามารถเก าะกุมแผ่นดินไว้ ก็หลุดดกระจาย กลายเป็
ก
นฝุ่นเป็น ควัน คคลุ้งตลบ เป็ป็ นอยู่
ระยะเวลายยาวนาน ครัรั้นดวงอาทิตย์
ต ดวงที่ 7 ปรากฏ โลกธาตุทั้งแสนโกฏิจักรววาลก็ลุกเป็นไฟ
น มี
เสียงระเบิดดดังสนั่นหวั่นไหว
น ยอดภูภูเขาสิเนรุก็หหลุดกระจายยสลายไปในนอากาศ เปลลวไฟประลัยกั
ย ลป์
เกิดที่โลกมมนุษย์ ลุกไหหม้ลามไปยังเทวโลก
ง
ต่ออขึ้นไปยังพรรหมโลกชั้นต้น ปฐมฌาานภูมิ แล้วก็หยุด
เพียงเท่านัน้ และไหม้ลามไปอบาย
ล
ภูมิ 4
สภาพการรตั้งอยู่ของจัจักรวาล แล ะการเสื่อมสสลายของจักรวาล เป็นนวัฏจักรที่จะต้อง
เกิดขึ้นซ้ําแแล้วซ้ําเล่าเป็นระยะเวลาายาวนาน สะะท้อนให้เห็นความเป็
น
นจริ
จ งที่ไม่สาม ารถหลีกพ้นไปได้
น
ไม่ว่าจะเป็น ใครก็ตาม การศึกษาเเรื่องวัฏจักรนนี้ ยิ่งทําให้เราเห็
ร นชัดในนทุกข์โทษภัยยของสังสารรวัฏได้
ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก
1..4.3 จักรวาลเปรียบเสมืมือนกรงขังสสรรพสัตว์
ปรระเด็นที่จะนนําเสนอในหัหัวข้อต่อไปนีนี้ เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนืนื่องกับหัวข้อออื่นๆ ที่จะทําให้
เห็นภาพขอองตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น เมืมื่อได้ศึกษาอองค์ประกอบบของจักรวาาลอันเป็นที่ออยู่ของสรรพพสัตว์
และโครงสสร้างของจักรวาลแล้
ก
ว เห็นเพียงภ าพรวมของงจักรวาลเท่านั้น มิได้เหห็นความสัมพั
ม นธ์
เชื่อมโยงกาารไปเกิดมาเเกิดระหว่างภภพภูมิ ตามกกฎสังสารวัฏ
สังงสารวัฏ คือ การที่สัตว์ทั้งหลายททุกรูปทุกนาามต้องเวียนว่
น ายตายเกิ ดในภพภูมิต่างๆ
รวมทั้งชีวิตตปัจจุบันของมนุษย์ในโลกนี้อย่างไมม่มีวันสิ้นสุด กระบวนกการของสังสสารวัฏมีธรรมเป็น
แบบอิงอาศศัยกันสัมพันธ์
น กันเป็นลูกโซ่
ก ดังนั้นคความเป็นไปขของสังสารวัวัฏจึงประกออบด้วยองค์ 3 คือ
กิเลส กรรมม วิบาก
คววามสัม พัน ธ์ธ ข ององค์ 3 เกิดขึ้ น เมืมื่ อกิ เลส คือ โลภะ โทสสะ โมหะ กํ า เริบ ส่ง ผลลให้ใ จ
เศร้าหมองง บีบบังคับใจมนุ
ใ ษย์ให้ทํทากรรมทา งกาย วาจาา ใจ ส่งผลใให้ได้รับวิบาากอันมีอํานาจนํา
มนุษย์ เมื่ออตายแล้วให้ห้เสวยผลแห่ห่งกรรมในภ พภูมิ 31 และวิบากนีก็้กเ็ ป็นเหตุให้ ้บีบคั้นกิเลสสในใจ
ของสรรพสสัตว์ต่อไปอีกเป็นสภาววะหมุนเวียนนด้วยความเป็นเหตุเป็นผลอยู
น
่อย่าางนี้ไม่มีวันสิ้นสุด
ยกเว้นได้สาําเร็จเป็นพระะอรหันต์เข้าสู
า ่นิพพาน
สังงสารวัฏเป็นเรื
น ่องที่เ ข้าใจได้
า ยากสํําหรับคนทัั่วไปที่มิได้มความศรั
ี
ท ธธาในคําสอนนของ
พระสัมมาสัสัมพุทธเจ้า มีคนจํานวนนมากมีความมเข้าใจว่า คนเราเมื
ค
่อตาายแล้วสูญ ไไม่ต้องกลับมาเกิ
ม ด
ใหม่อีก จึงดดําเนินชีวิตตามความพอ
ต
อใจของตน ไไม่คํานึงถึงหลั
ห กศีลธรรม หรือบางคนนที่เข้าใจเรืองการ
่อ
เวียนว่ายตาายเกิด แต่ยังไม่ทราบวิธีธกี ารที่จะหลุลุดพ้นจากสังสารวั
ง ฏนี้
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มนุษย์นัน้นั มีปัญญาคความรอบรู้ออยู่ในขอบเขตตจํากัด มักจะรู
จ ้เฉพาะปรระสบการณ์
ณ์ชีวิตของตนน
ที่ผ่านนมาในปัจจุบับนชาตินี้เท่านั้น ไม่รู้ไปปถึงชาติในออดีตและชาติติต่อไปในอนนาคต มีเพียงบางกลุ่มที่
พอรู้บบ้าง เช่น ฤาาษีชีไพรที่บําเพ็ญเพียร ทางจิต สามมารถระลึกชาติ
ช ย้อนหลั ัง หรือไปยังข้
ง างหน้าได้ด้
แต่ระะลึกได้จํานววนชาติที่จํากัด ทําให้คว ามรู้นั้นไม่ครบวงจรของงการรู้รอบรูรู้ แจ้ง ยังไม่ครบสมบู
ค
รณ์
ตามคความเป็นจริริง
ส่วนสัตว์
ต บางภูมิ เชช่น สัตว์นรกก เปรต อสุสุรกาย เทวดดา พรหม เววลาเกิดขึ้น เกิดแล้วโตต
ทันทีี สัตว์เหล่านี้สามารถจําเหตุ
า การณ์ใ นชาติเก่าขอองตนได้บ้าง จะจําได้เพี ยงชาติเดียว หรือที่เพิ่ง
ตายมมาย้อนหลังได้
ไ เพียงไม่กชาติ
ชี่ แต่ย่อมมไม่รู้ถึงซึ่งอนนาคต
เมื่ อ เป็ นเช่ น นี้ ม นุ ษ ย์ ห รื อ แแม้ แ ต่ สั ต ว์ ในสุ
ใ ค ติ ภู มิ ย่ อ มไม่ ส ามมารถรู้ ไ ด้ ว่ว า ภพสามม
เปรียยบเสมือนเป็ปนที่คุมขังพววกตนให้วน เวียนตายแลล้วเกิด เกิดแล้
แ วตายไม่มมีี วันจบสิ้น เกิดครั้งใดก็ก็
ไม่มีททางรอดจากกความทุกข์์ ความทุกข์ เป็นสภาพทีที่ทนได้ยาก แม้รู้จักทุกกข์กันดีก็จริง แต่ไม่รู้จัก
วิธีกาารดับทุกข์
ครั้นเมื่อพระสั
อ
มมาาสัมพุทธเจ้าาเสด็จมาบังเกิ
ง ดขึ้นแล้วในโลกมนุ
ว
ษษย์ พระปัญญาคุ
ญ ณของง
พระอองค์ กว้างขววางไม่มีประมาณไม่มีขออบเขตจํากัด พระองค์ทรงรู
ร ้แจ้งแทงตตลอดด้วยญ
ญาณทัสสนะะ
อันบริิสุทธิ์ในควาามเป็นไปขอองสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งปวง ทรงรูแจ้
้แ งเห็นแจ้งซึ ่งพระนิพพานอันเป็นที่
หลุดพพ้นจากภพสสาม เป็นที่ไม่มมีเกิดไม่มีตตาย ตลอดถึถึงทรงทราบวิธีปฏิบัติเพื่ อหลุดพ้นการเวียนว่าย
ตายเเกิด และทรงงพบว่ามนุษย์
ษ นั้นยังตกออยู่ในอํานาจจกิเลส เป็นเหหตุให้ก่อกรรรม และนําไปสู
ไ ่วิบากในน
ภพสาม การเเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภภพสาม จึงเปรี
เ ยบเสมือนกั
อ บคุกที่กกัั กขังสรรพสัสัตว์ ให้หมดด
อิสรภภาพ ไม่เป็นตัตวของตัวเออง ถูกกิเลสบับังคับชักนําให้สร้างกรรมมบาป เกิดอกกุศลวิบาก วนเวี
ว ยนตายย
เกิด ได้รับทุกข์ทรมานอยู
ท
่ในภพภู
น มิต่างงๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด แม้โลกมนุษษย์เองก็เป็นคุ
น กย่อยในน
คุกใหหญ่ คือ ภพสสาม
บางคนนอาจจะนึกไม่ถึงว่าชาวสสวรรค์ ก็ยังมี
ง ความทุกข์ขด้วยหรือ ใในที่นี้ขอกล่าวถึงสภาพพ
ความมทุกข์ของสรรรพสัตว์ทั้งหลายในภพส
ห
สามที่เปรียบเสมื
บ อนคุกขังสรรพสัตว์
สัตว์นรก ทุกข์เพราะถู
พ กลงโโทษทัณฑ์ทรมานด้
ร
วยปรระการต่างๆ อย่างโหดร้ร้ายทารุณถึง
ที่สุดจจากนายนิรยบาล
ย
เปรตต ทุกข์เพราะความหิวโหหย ความห่วงใยในคนที
ว
ผู่ผกพัน
อสุรกาย
ร ทุกข์เพราะความห
พ
หวาดกลัว ไมม่มีที่อยู่ ที่กนิ
สัตว์เดรัจฉาน ทุทกข์เพราะเรืรื่องการหาออาหารเลี้ยงชีชีพเป็นสําคัญ
มนุษย์
ษ ทุกข์เพราะต้องเกิด แก่ เจ็บ ตายย เศร้าโศกเสีสียใจด้วยเรื่อองต่างๆ
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เทวดา ทุกข์
ก เพราะเทววสมบัติและมีมีรัศมีสว่างไสวไม่ทัดเทียมผู
ย ้อื่น
พรหม ทุกข์เพราะควาามเป็นผู้ฌานนไม่เท่าผู้อื่น
อยย่างไรก็ดี สรรพสัตว์ทกชี
ุก วิต ไม่ว่าจจะเกิดในภพพภูมิใดๆ ก็มัมกคุ้นชินอยูยู่กับความทุกข์ใน
ภพภูมิที่ตนนอาศัยอยู่ จนมองความ
จ
มทุกข์ไม่ออ ก เมื่อมองไไม่ออกก็ไม่คิคดิ จะหนีออ กจากทุกข์ ทั้งยัง
แก้ไขอย่างผิดวิธี เหมือนป่
อ วยเป็นไข้ แต่ไม่รู้ว่าป่วย กลับหาของแสลง
ห
งโรคให้กับตตนเอง อากาารของ
โรคจึงเพียบบหนัก เมื่อใดมนุ
ใ ษย์มปัีปญ
ั ญาเห็นทุกกข์ รู้จักทุกข์ข เมื่อนั้นก็จะรู
จ ้จักพยายยามหาต้นเหตุของ
ทุกข์ให้พบแล้วกําจัดเสีย ปัญญาชชนิดนี้เกิดเอองได้ยาก ถ้ามีผู้มีปัญญาเหนื
ญ อกว่าามาชี้แจงแนนะนํา
บอกทางให้ห้ก็จะทําให้งายและสะดว
า่
วกขึ้น
ดดังนั้นพระสัมมาสั
ม มพุทธเเจ้าผู้ทรงปัญญญาคุณอันประเสริ
ป
ฐ ทรงงชี้แนะแนวททางในการดับทุ
บ กข์
เพื่อหลุดพ้นนจากภพสาามไว้ให้แล้ว ขอให้เราไดด้ตั้งใจศึกษาและปฏิบติัตติ ามคําแนะะนําของพระองค์
ย่อมบรรลุมมรรคผลนิพพาน หลุดพ้นจากการเวีวียนว่ายตายยเกิด พระสััมมาสัมพุทธธเจ้าทั้งหลายทรง
สอนอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นหนทางแห่
ห
งการดั
ก บทุกข์ เพื่อการหลุดพ้
ด นจากสังสารวั
ส ฏ พระะพุทธองค์มได้
ิไ ทรง
สอนหมดทุทุกเรื่องที่ได้ตรั
ต สรู้ เหมือนอย่างที่พรระองค์ทรงเปปรียบเทียบวว่า ความรู้ททีี ่พระองค์สอนนั
อ ้น
เป็ น เพี ย งใใบไม้ ใ นกํ า มื อ แต่ ค วาามรู้ นั้ น มี อี กกมากมายดดุ จ ใบไม้ บนต้
น น ในป่ า ปประดู่ ล าย (สํ .ม.
19/1101/6613 มจร)
1.5 พระสัมมมาสัมพุทธเจ้
ธ าเป็นผูหลุ
้ห ดพ้นจากววัฏฏทุกข์
กาารบังเกิดขึ้นของพระสั
น
มมาสัมพุทธธเจ้าเป็นการยาก ทุกพระองค์
พ
ทรงงบังเกิดขึ้นในโลก
เพื่อบําบัดททุกข์บํารุงสุข ยังมนุษยชชาติให้พ้นจาากกองทุกข์ ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานนอย่างแท้จริง แต่
เดิมพระองค์ก็เป็นมนุษย์
ษ ธรรมดาสสามัญอย่างพพวกเรา ไม่ร้จู ักเป้าหมายยที่แท้จริงขอองการเกิดมาเป็
ม น
ย
มาท ทําดีบ้าาง ทําชั่วบ้าง ปะปนคละเคล้ากันไปป แล้วก็เวียนว่าย
มนุษย์ ดําเเนินชีวิตด้วยความประม
ตายเกิดอยูยู่ในภพสาม หรือเปรียบเสมื
บ อนอยู่ใในคุก ในสังสารวั
ง ฏนี้เป็นระยะเวลลาที่ยาวนานนมาก
ไม่ทราบว่าชชาติแรกเริมตรงไหน
ม่
แลละชาติสุดท้าายจะสิ้นสุดเมื
เ ่อใด ถูกคววามทุกข์จากกการเกิด แกก่ เจ็บ
ตาย ครอบงําเรื่อยมา
จนนกระทั่งมีอยู่พระชาติหนึ
ห ่ง เกิดจิตสสํานึกลึกๆ ที่ได้สั่งสมปรระสบการณ์ ได้พบความมทุกข์
มานับภพนันับชาติไม่ถ้วนบี
น บคั้น ทําให้
า พระองค์ เบื่อหน่ายต่อความทุกข์์ มองหาหนททางที่จะออกจาก
ทุกข์ให้ได้ แและตั้งใจมันว่
น่ า เมื่อตนเองออกจากคความทุกข์ในสั
น งสารวัฏได้ จะต้องช่ววยเหลือสรรพพสัตว์
ทั้งหลายให้ห้พ้นจากทุกข์ขไปด้วยให้ได้ด นี่คือความมปรารถนาเริริ่มต้นของกาารเป็นพระสัสัมมาสัมพุทธเจ้
ธ า
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จากนั้นพระองค์
น
กทรงลองผิ
็ท
ดลอองถูกหาวิธการเพื
ีก ่อการดับทุกข์เรื่อยยมา จนเริ่มพบวิธีการทีที่
ถูกต้อองมาตามลําดั
า บ และได้้สร้างบารมีออย่างยิ่งยวดดโดยเอาชีวตเป็
ิต นเดิมพัน สละเลือดเนื้อ อวัยวะะ
ชี วิ ต ผ่ า นอุ ป สรรรคนานั ป การโดยไม่ ย่ อท้ อ มายาาวนานนั บภพนั
ภ บ ชาติ ไ ม่ ถ้ ว น เพื่อให้
อ ไ ด้ ม าซึ่ ง
จ มเปี่ยม แล้ว ในที่สดทรงค้
ุด นพบบ
สัพพััญญุตญาณ อันเป็นควาามปรารถนาาสูงสุด เมื่อสั่งสมบารมีจนเต็
วิธีกาารดับทุกข์เปนผลสํ
ป็
าเร็จ ได้ตรัสรู้ธรรรมเป็นพระสัสัมมาสัมพุทธเจ้
ธ า ผู้สมบูรรณ์พร้อมด้วยวิ
ว ชชาและะ
จรณะ เป็นผู้เลิศประเสริฐกว่ว่ามนุษย์ และเทวดาทั้งปวง
ป สามารถถยกตนให้พ้นนจากกองทุกข์ หลุดพ้น
ง
ปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน อัอนเป็นที่ไม่มีมกี ารเกิด แกก่ เจ็บ ตาย เป็นบรมสุข
จากกการถูกกักขังในภพสามไป
นิรัน ดร์ ซึ่งไม่ได้มีแต่พระพุทธองค์เท่าานั้นที่สามารถยกตนหลลุดพ้นจากกกองทุกข์ แลละออกจากก
พ จเจกพพุทธเจ้า และพระสัมมาา
วัฏสงงสารนี้ได้ ยังมีพระสสาวกที่หมดกิกิเลสเป็นพรระอรหันต์ พระปั
สัมพุททธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่ได้ปรินิพพานนนานมาแล้วมากกว่
ว
าเมลล็ดทรายในท้ท้องพระมหาาสมุทรทั้ง 4
ในหัววข้อต่อไปจึงจะนํ
ง าเสนออเนื้อหาเกี่ยยวกับพุทธวงงศ์ เพื่อเป็นแนวทางในกการศึกษาว่าพระสัมมาา
สัมพุททธเจ้ามีมากกมายหลายพพระองค์
1.6 ววงศ์แห่งพระสัมมาสัมพุพทธเจ้า
เพื่อทําความเข้าใจจในการศึกษษาศาสตร์การเป็
า นพระสสัมมาสัมพุททธเจ้า นักศึกษาควรทํา
ความมเข้าใจถึงกาารบังเกิดขึ้นของพระสั
ข
มมมาสัมพุทธเจ้จ้าที่มิได้มีเพียงพระองค์เเดียวเท่านัน้ ทรงบังเกิด
ขึ้นแล้วมากมายยจนนับไม่ถ้วน
ว ซึ่งเมื่อตตรัสรู้แล้วทรรงสั่งสอน นํนาพาสรรพ สัตว์ให้หมดดกิเลส แล้ว
ะ าวถึงวงงศ์แห่งพระสสัมมาสัมพุทธเจ้
ท าตั้งแต่ต่
ปรินิพพพานตามพพระองค์ไปดด้วย ในเนื้ออหาส่วนนี้จะกล่
ได้รบับพุทธพยากรรณ์เป็นครั้งแรกในส่
แ
วนขของพุทธวงศ์์ และพระสัมมาสั
ม มพุทธ เจ้าที่จะมาบับังเกิดขึ้นอีก
ในอนนาคตกาลภาายภาคเบื้องหน้า คืออนาาคตวงศ์
ในการรที่พระสารีบุบตรได้อาราธธนาขอให้พระสมณโคดม
ร
มพระสัมมา สัมพุทธเจ้าองค์
อ ปัจจุบัน
ทรงแแสดงเทศนนาเกี่ ย วกั บพุพท ธวงศ์ แ ลละอนาคตววงศ์ ในกาลลนั้ น พระองงค์ ท รงแสดงเทศนาถึ ง
พระสสัมมาสัมพุทธเจ้
ท า 26 พระองค์
พ
ได้แก่ พระสัมมาสั
ม มพุทธเจจ้าในอดีต 224 พระองค์ค์ พระสัมมาา
สัมพุททธเจ้าในปัจจุ
จ บัน 1 พระะองค์ และพพระสัมมาสัมพุ
ม ทธเจ้าในออนาคต 1 พ ระองค์ ตามมลําดับ
1.6.1 พุพทธวงศ์ หมมายถึง วงศ์์แห่งพระสัมมาสั
ม มพุทธเเจ้าในอดีต และวงศ์แหงพระสั
ห่
มมาา
สัมพุทธเจ้าในปัจจุ
จ บัน คือ พระสั
พ มมาสัมมพุทธเจ้า 288 พระองค์ค์ (3 พระองงค์แรก ไม่ได้กล่าวถึงนัก
เพราาะไม่ได้พุทธพยากรณ์แด่ดพระสมณโคคดมพระสัมมาสั
ม มพุทธเเจ้า) ซึ่งเสด็จจบังเกิดใน 4 อสงไขยย
แสนมมหากัป นับถอยหลั
ถ
งแต่กัปนี้ไป เรียกว่าพุทธวงศศ์ (ขุ.พุทธ.อ. 73/17 แปปล.มมร.)
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ท าในอดีดีต 24 พระองค์ ได้แก่
1) พระะสัมมาสัมพุทธเจ้
พระองค์ที่ 1
พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจจ้า
พระองค์ที่ 2
พระโกณฑัญญะสั
ญ มมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ที่ 3
พระมังคละสัมมาสัมพุทธเจจ้า
พระองค์ที่ 4
พระสุมนะสัมมาสั
ม มพุทธเจ้้า
พระองค์ที่ 5
พระเรวตะสัมมาสั
ม มพุทธเจ้้า
พระองค์ที่ 6
พระโสภิตะสัมมาสั
ม มพุทธเจจ้า
พระองค์ที่ 7
พระอโนมาทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ที่ 8
พระปทุมะสัมมาสั
ม มพุทธเจ้้า
พระองค์ที่ 9
พระนารทะสัมมาสัมพุทธเจจ้า
พระองค์ที่ 10
พระปทุมุตตระะสัมมาสัมพุทธเจ้
ท า
พระองค์ที่ 11
พระสุเมธะสัมมาสั
ม มพุทธเจ้จ้า
พระองค์ที่ 12
พระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจจ้า
พระองค์ที่ 13
พระปิยทัสสีสมมาสั
มั มพุทธเเจ้า
พระองค์ที่ 14
พระอัตถทัสสีสัสมั มาสัมพุทธเจ้
ธ า
พระองค์ที่ 15
พระธัมมทัสสีสัสมั มาสัมพุทธเจ้
ธ า
พระองค์ที่ 16
พระสิทธัตถะสััมมาสัมพุทธเจ้
ธ า
พระองค์ที่ 17
พระติสสะสัมมาสั
ม มพุทธเจ้า
พระองค์ที่ 18
พระปุสสะสัมมาสั
ม มพุทธเจ้า
พระองค์ที่ 19
พระวิปัสสีสัมมาสั
ม มพุทธเจ้า
2
พระสิขีสัมมาสััมพุทธเจ้า
พระองค์ที่ 20
พระองค์ที่ 21
2
พระเวสสภูสัมมาสั
ม มพุทธเจ้จ้า
พระองค์ที่ 22
2
พระกกุสันธะสััมมาสัมมาสััมพุทธเจ้า
พระองค์ที่ 23
2
พระโกนาคมนะะสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ที่ 24
2
พระกัสสปะสัมมาสั
ม มพุทธเจ้า
ท าพระอองค์ปัจจุบัน หมายถึง พรระสมณโคดมมสัมมาสัมพุทธเจ้า
2) พระะสัมมาสัมพุทธเจ้
เป็นพระองค์ที่ 25

19

1.6.2 อนาคตวงศ์ หมายถึง พระสัมมาสสัมพุทธเจ้าในอนาคต
ใ
คื อ พระศรีอริยิ เมตไตรยย
สัมมาาสัมพุทธเจ้า เป็นพระอองค์ที่ 26 และในกาลที่พระอานนนท์ได้ทรงทูลลถามต่อพระะสมณโคดมม
สัมมาาสัมพุทธเจ้า เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ททีี่ได้รับพุทธพยากรณ์ไว้้แล้ว และพรระโพธิสัตว์ทีท่จี ะเสด็จมาา
บังเกิกิดแล้วตร้สรู้ต่อจากพระองค์ในอนาคคต ในกาลลนั้นพระองค์ค์ทรงแสดงสสรุปไว้ว่า พรระโพธิสัตว์ทีท่ี
ได้รับบพุทธพยากรรณ์ไว้แล้ว มีจํานวนทั้งสิ้น 510 พระองค์
พ
ได้แก่
แ พระโพธิสสัตว์ที่มีบารมียังอ่อนอยูยู่
ซึ่งต้อองสร้างบารมีต่ออีกจึงยัังไม่ได้กล่าววถึงพระนามมที่จะเสด็จบังเกิดขึ้นเป็นนพระสัมมาาสัมพุทธเจ้า
มีจํานนวน 500 พระองค์
พ
แลละพระโพธิสสัั ตว์ผู้มีบารมีมีแก่กล้าแล้้ว มีจํานวนน 10 พระองงค์ จักเสด็จ
บังเกิกิดขึ้นเป็นพรระสัมมาสัมพุพทธเจ้าในกาาลต่อไปตามมลําดับ ดังนี้
พระองค์ทีท่ี 1
พระศรีอริ
อ ยเมตไตรยยสัมมาสัมพุททธเจ้า
พระองค์ทีท่ี 2
พระรามสัมมาสัมพุทธเจ้
ท า
พระองค์ทีท่ี 3
พระธัมมราชาสั
ม
มมาสสัมพุทธเจ้า
พระองค์ทีท่ี 4
พระธัมมสามี
ม สัมมาสัสัมพุทธเจ้า
พระองค์ทีท่ี 5
พระนารทสัมมาสัมพุพทธเจ้า
พระองค์ทีท่ี 6
พระรังสีมุมนีสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ทีท่ี 7
พระเทวเเทพสัมมาสัมพุ
ม ทธเจ้า
พระองค์ทีท่ี 8
พระนรสีสีหสัมมาสัมพุพทธเจ้า
พระองค์ทีท่ี 9
พระติสสสั
ส มมาสัมพุทธเจ้
ท า
พระองค์ทีท่ี 10
พระสุมังคลสัมมาสัมพุ
ม ทธเจ้า
พระอนนาคตวงศ์ 100 พระองค์นนีี้ จักมีพระศศรีอริยเมตไตตรยเสด็จบังเเกิดขึ้นเป็นพระองค์
พ
ที่ 1
แต่จักกเป็นพระองงค์ที่ 5 หรือพระองค์
อ
สุดดท้ายในภัทรกั
ร ปนี้ซึ่งมีพระสัมมาสัมมพุทธเจ้าถึง 5 พระองค์ค์
เพราะเป็นมหากััปที่เจริญ พรระสัมมาสัมพพุทธเจ้าในภัภัทรกัปทั้ง 5 พระองค์ค์ ได้แก่ 1) พระกกุ
พ สันธะะ
2) พรระโกนาคมนนะ 3) พระกัสสปะ
ส
4) พรระสมณโคดมม และ 5) พรระศรีอริยเมตตไตรย ดังพุทธพจน์
ท
ว่า
“นนับแต่กัปนี้ไป
ไ ในกัปที่นนัั บไม่ได้ มีพระพุ
พ ทธเจ้า 4 พระ องค์ คือ พรระตัณหังกรร
พระเเมธังกร พระะสรณังกร และพระที
แ
ปังงกรพุทธเจ้า พระพุทธเจจ้าเหล่านั้นมี ในกัปเดียวกั
ว น ต่อจากก
สมัยพพระทีปังกรรพุทธเจ้า ก็มีพระพุทธ เจ้าพระนามว่า โกณฑัฑัญญะ มีพรระองค์เดียว ในกัปหนึ่ง
ระหวว่างกัปของพพระทีปังกรพพุทธเจ้าและะโกณฑัญญะพุทธเจ้าเป็ป็นอันตรกัป นับไม่ถ้วน ต่อจากสมัย
ของพพระโกณฑัญญะพุ
ญ ทธเจ้้าก็มีพระพุททธเจ้าพระนนามว่า มังคละ ระหว่างงกัปของพระะพุทธเจ้า 2
พระอองค์นั้น เป็นอั
น นตรกัปนับไม่
บ ถ้วน พรระสุมังคละ พระสุ
พ มนะ พระเรวตะ
พ
พพระโสภิตะ แม้เหล่านั้น
ก็มีในนกัปเดียวกัน ต่อจากสมััยของพระโสสภิตะพุทธเจจ้า ก็มีพระออโนมาทัสสีพพุุ ทธเจ้า ระหหว่างกัปของง
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พระพุทธเจ้จ้าทั้ง 2 พระองค์
พ
นั้น เป็นอันตรกกัปนับไม่ถ้วน พระอโนมมาทัสสี พระะปทุมะ และพระ
นารทะ แม้้เหล่านั้นก็มีในกัปเดียวกกัน ต่อจากสสมัยของพระะนารทะ มีพระปทุ
พ
มุตตรรทรงบังเกิดขึ้นใน
กัปหนึ่ง ระะหว่างกัปขอองพระนารทะพุทธเจ้า แและปทุมุตรเเป็นอันตรกัปนั
ป บไม่ถ้วน ใน 30,0000 กัป
ต่อจากพระะปทุมุตตรพุทธเจ้ามีพระะพุทธเจ้า 2 พระองค์คอื พระสุเมธะ และพระสสุชาตะ ใน 1,800
1
กัป มีพระพพุทธเจ้า 3 พระองค์
พ
คือ พระปิยทัสสี พระอัตถทัทัสสี และพระธัมมทัสสี เเสด็จบังเกิดขึ้นใน
กัปเดียวกัน ต่อจากกัปนี้ ในกัปที่ 94
9 มีพระองคค์เดียวพระนนามว่า สิทธัตถะ
ต ต่อจากกกัปที่ 92 นัับจาก
กัปนี้มีพระติติสสะ และพพระปุสสะ ต่อแต่
อ กัปนี้ในกักัปที่ 91 มีพระพุทธเจ้าพระนามว่
พ
า วิ ปัสสีพระพุทธเจ้
ท า
ต่อจากกัปนี้ในกัปที่ 31 มี 2 พระอองค์ คือ พระะสิขี และพระะเวสภู ในภัทรกั
ท ปนี้มีพระะผู้นํา 3 พรระองค์
คือ พระกกกุสันธะ พระะโกนาคมนะะ พระกัสสปปะ เราผู้เป็นพระสัมมาาสัมพุทธเจ้าาในปัจจุบัน และ
พระเมตไตรรยเป็นพระสััมมาสัมพุทธเจ้
ธ าในอนาคต พระพุทธเเจ้า 5 พระองค์นี้ เป็นปรราชญ์ผู้อนุเคราะห์
ค
โลก” (ขุ.พุททธ.73/27/643,736-7388 แปล.มมร.))
เมื่อได้ทราบถึงจํานววนของพระสสัมมาสัมพุทธเจ้
ท าที่เสด็จบั
จ งเกิดขึ้นแแล้วในอดีต และที
แ ่
กําลังจะเสด็ด็จบังเกิดขึ้นในอนาคต
น
จะเห็นได้ว่าาพระสัมมาสัสัมพุทธเจ้ามีมากมายจนนนับไม่ถ้วน นี้เป็น
เพียงตัวอย่างที่ปรากฏใในพุทธวงศ์ และอนาคตตวงศ์
ฉะนั้นเรราควรตระหนนักในพระกรรุณาคุณอย่างจะนั
า บจะปประมาณมิได้ ที่พระองค์ค์ได้นํา
ความรู้ที่พรระองค์ทรงค้ค้นพบความจจริง มาชี้แนะให้สรรพสัตว์
ต ทั้งหลายไได้เห็นความมจริงของชีวตที
ิต ่ถูก
กักขังวนเวีวียนอยู่ในภพพสาม อันเปปรียบเสมือ นคุกขังสรรรพสัตว์ และะยังทรงแนะะแนวทางในนการ
ดับทุกข์ นําาพาสรรพสััตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจจากการคุมขัขงในภพสาม พ้นจากคความทุกข์อันแสน
น
ทรมานในกการดําเนินชีวิวิตอยู่ในสังสารวั
ส ฏ
ดังนั้น วิชาศาสตร์การเป็นพระสสัมมาสัมพุทธเจ้
ท านี้ จึงถูกเรียบเรียงขึขึ้น ด้วยตระะหนัก
ถึงกรุณาคุณ อันสุดปรระมาณนี้ โดดยรวบรวมเนืนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมมพุทธเจ้าในหหลาย
แง่มุม มาร้้อยเรียง เพื่อให้นักศึกษาได้
ษ ตระหนันักถึง ปัญญาคุณ วิสุทธิคุณ และกกรุณาคุณ อัันไม่มี
ประมาณขขององค์ ส มเด็
ม จ พระสั มมาสั
ม ม พุ ท ธเจ้ า และ ได้ เ ห็ น เส้นทางการบํ
น
าาเพ็ ญ บารมีมี ข อง
พระสัมมาสัสัมพุทธเจ้าได้
ไ อย่างชัดเจจน เป็นขั้นตตอนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในกการปฏิบัติตนเพื่อ
ความหลุดพพ้นจากกองททุกข์ ออกจาากวัฏฏสงสาาร มุ่งสู่ฝั่งพรระนิพพานให้ห้ได้
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บทที่ 2 ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โครงสร้างเนื้อหา
2.1 ความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.1.1 นิยามของคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.2 คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.2.1 ความหมายของคําว่า พุทธคุณ
2.2.2 พุทธคุณ 9 ประการ
2.2.3 ความยากในการพรรณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.3 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก
2.3.1 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบังเกิดขึ้นพร้อมกัน
2.4 พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
2.5 พุทธอุบัติ
2.5.1 หน่วยเวลา
2.5.2 กัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น
2.6 ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.7 ความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แนวคิด
1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีใจประเสริฐสูงกว่ามนุษย์และเทวา เหตุเพราะพระองค์
ทรงสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติ เพื่อมุ่งทําตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ และคิดที่จะ
ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นตามไปด้วย พระทัยของพระพุทธองค์จึงเปี่ยมล้นด้วยมหา
กรุณามาตั้งแต่ครั้งเป็นพระบรมโพธิสัตว์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก
ได้รับรู้รับทราบในคุณความดีและคุณประโยชน์ของพระพุทธเจ้าที่มีอย่างมากมายเกินกว่าที่บุคคล
ใดจะพรรณนาได้หมด และยังทําให้พระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะได้
เข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในกายของพระองค์
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2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง พระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษ
อันมีพระธรรมกายซ้อนอยู่ภายใน เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นครู
ของมนุษย์และเทวดา เป็นศาสดาเอกของโลก
3. การเสด็จบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นสภาพที่เป็นไปได้โดยยาก ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับว่า การสร้างบารมีของแต่ละพระองค์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะเต็ม
เปี่ยมบริบูรณ์เมื่อใด ซึ่งถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ก็จะต้องสร้างบารมีกันต่อไป จนกว่าจะเต็ม
เปี่ยมและพร้อมที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อนั้นก็จะเสด็จ บังเกิดขึ้นบนมนุสสภูมิ
เพื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนําพระสัทธรรมมาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้รู้
ความเป็นจริงของชีวิตอย่างที่พระองค์ได้รู้แล้ว
4. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็คือ อดีตเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้เป็น
เทพเจ้าผู้วิเศษหรือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรพชีวิตหรือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก แต่
เป็น บุค คลที่ ตั้ง ความปรารถนาที่ จะมาตรัส รู้เป็นพระสัม มาสั มพุ ทธเจ้า จึ งได้ สั่ง สมบารมีอ ย่าง
มากมายหลายภพหลายชาติ เพื่อค้นพบความจริงของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตว่ามีความเป็นมา
อย่างไร เป็นอยู่อย่างไร และแตกสลายสิ้นลงอย่างไร การรู้ความจริงในสิ่งต่างๆ ทําให้สามารถ
ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้อง ทําให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย และเหตุนี้
เองจึงทําให้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกอย่างมากมาย ซึ่งไม่สามารถที่จะนับหรือจะ
ประมาณได้เลย ที่จะมาช่วยนําพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นออกจากวัฏสงสารนี้ไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถูกต้อง
2. นักศึกษาสามารถทราบถึงเหตุไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขตของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และช่วงเวลาในการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง
3. นัก ศึก ษาสามารถรู้แ ละเข้ าใจว่ าพระสัม มาสั มพุ ทธเจ้ าบั งเกิด ขึ้น ได้ ยากซึ่ งปกติ จ ะ
ไม่ทรงบังเกิดขึ้นพร้อมกัน แม้จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็มีมากนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
4. นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความแตกต่างกันของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อย่างถูกต้อง
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ความนา
โลกใบนี้เปรียบเสมือนคุก อันเป็นที่ขังสรรพสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสาม มิอาจ
สามารถกําหนดนับเวลาได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม
อรูปพรหม ตลอดจนสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก ต่างต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้ ถ้า
ภพชาติใดสรรพสัตว์เหล่านั้นทําบุญกุศลก็จะไปเกิดในสุคติ ได้แก่ มนุษย์ เทวดา พรหม อรู ปพรหม
ตามกําลังแห่งบุญ แต่ถ้า ภพชาติใดพลาดพลั้งทําบาปอกุศล ก็จะต้องไปเกิดในทุคติ ได้แก่ สัตว์
เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้หลายภพหลายชาติ ในขณะ
ที่ ต้ อ งเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด อยู่ นั้ น ก็ จ ะต้ อ งประสบเจอกั บ ความทุ ก ข์ ท างกายและทุ ก ข์ ท างใจ
เช่นเดียวกับโลกและจักรวาลที่ต้องมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไป
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ก็ทรงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอย่าง
ยาวนาน พระองค์ได้สั่งสมประสบการณ์ สั่งสมความทรงจําอันแสนทุกข์ทรมานมาอย่างยาวนาน
เมื่อเกิดความทุกข์ซ้ําแล้วซ้ําเล่า ทําให้เกิดดวงปัญญาที่จะหาหนทางพ้นทุกข์ สั่งสมมาทีละน้อย จน
เมื่อประสบเหตุการณ์สะดุดใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงพลันคิดได้ว่า วัฏจักรคือทะเลแห่งกองทุกข์ เป็น
คุกใหญ่ที่กักขังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ทนทุกข์ทรมานอย่างมาก ทําให้สรรพชีวิตต้อ งวนเวียนอยู่ใน
วัฏสงสารแห่งนี้ ซึ่งยากที่จะพ้นไปได้ จึงได้คิดว่า วันหนึ่งเราจักทําลายวัฏสงสารนี้ออกไปให้ได้ จะ
ออกไปให้พ้นจากทะเลแห่งทุกข์นี้ และถ้าวันใดที่ได้ออกไปจากวัฏสงสารนี้แล้ว จะไม่ไปเพียงลําพัง
แต่จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมทุกข์ออกไปด้วย
เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่กว่าจะหามนุษย์สักคนที่คิดเช่นนี้ หรือกว่าที่มนุษย์เช่นนี้
จะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ จะต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบ่มบารมีกันมากมายหลายภพหลายชาติ จึงทําให้มี
ปัญญามากและมีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้นพระพุทธองค์จึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่า
อย่ า งมหาศาลสํ า หรับ สรรพสั ต ว์ ทั้ ง หลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น มนุ ษ ย์ เทวดา พรหม หรื อ แม้ แ ต่ สั ต ว์
เดรัจฉาน ซึ่งพระคุณของพระองค์มีมากมายเกินกว่าที่จะพรรณนาได้หมดจนตลอดชีวิต
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ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วไป ตั้งแต่ความหมาย
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนธรรมชาติของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้อง แล้วนํามาเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีให้ได้เป็นเฉกเช่นอย่างที่พระองค์ที่ได้ทําตาม
ความปรารถนาที่ตั้งไว้จนสําเร็จ

ภาพที่ 2.1 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.1 ความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นการยาก ที่ใครจะนิยามความหมายของคําว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ครอบคลุม
ชัดเจน เพราะเนื่องด้วย คุณลักษณะเฉพาะพระองค์นั้นเป็นเลิศประเสริฐในทุกด้าน เป็นบุคคลที่
สําคัญที่สุดของโลกและจักรวาล พระองค์มีพระคุณอันไม่มีประมาณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะ
ทรงชี้หนทางแห่งการดับทุกข์ อีกทั้งทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามที่จะ
นํา พาสรรพสั ต ว์ ไ ปสู่ ความสุ ข ทั้ งปั จ จุ บั น อนาคต และความสุ ขอย่ า งยิ่ ง คื อ พระนิ พ พาน ทุ ก
ข้อความที่ถูกถ่ายทอดออกมา คําอุปมาที่ยกขึ้นแสดงไม่ถึงเศษเสี้ยวอสงไขยในความเป็นจริงของ
พระองค์ ที่จะยกขึ้นแสดงได้หมด

26

2.1.1 นิยามของคาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คําว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” มีผู้ให้คํานิยามไว้มากมาย มีนัยที่แตกต่างกันไปตามความ
เข้าใจของแต่ละบุคคล อาทิ พุทธศาสนิกชนที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังก็ อาจจะ
เข้าใจความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า คือ พระพุทธปฏิมากรในโบสถ์ หรือพระพุทธรูปที่
กราบไหว้บูชาอยู่บนหิ้งพระ บางท่านอาจจะเข้าใจว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพียงรูปปั้น เป็ นสิ่ง
ที่สมมุติขึ้นมิใช่มีตัวตนที่แท้จริงอยู่ในโลกนี้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อนอกพระพุทธศาสนาที่
พยายามนําพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปกล่าวในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เช่น เป็นอวตารของพระเจ้า
องค์นั้นองค์นี้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นการหาผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนา และเป็นการกลืน
ความเชื่อของศาสนาพุทธให้เข้ากับศาสนาของตนได้อย่างแยบยล นับว่าเป็นอันตรายเป็นภัยต่อ
พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง เพราะผู้ทไี่ ม่เข้าใจย่อมหลงเชื่อได้โดยง่าย
เมื่อกล่าวถึงความหมายของคําว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” หมายถึง บุคคลผู้ตรัสรู้ธรรม
ทั้งปวงโดยชอบด้วยพระองค์เอง (ม.มู.อ.17/121 แปล.มมร.) ซึ่งมีความหมายสําคัญอยู่ 2 นัย คือ
นัยที่ 1 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางกายภาพ หมายถึง กายเนื้อที่ประกอบไปด้วย
ลักษณะมหาบุรุษ ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก ผู้ตรัสรู้เองโดยไม่มีใครสอน เป็นผู้ ห่างไกลจากกิเลส
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย มีประวัติปรากฏเป็น
หลักฐานในประวัติศาสตร์โลก กายเนื้อที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ นี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์
และเป็นอนัตตา จึงมีความเจ็บ ความแก่ ความตาย เหมือนบุคคลทั่วไป แต่กายนี้เป็นร่างกายของ
บุคคลผู้ประเสริฐสูงสุด เพราะได้สั่งสมบารมีมาหลายภพหลายชาติจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ และ
ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วร่างกายนี้ย่อมสูญสิ้นไป ในที่นี้
ขอยกตั ว อย่ า ง พระสมณโคดมพุ ทธเจ้ าผู้ ที่ห ลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ หลุ ด พ้ น จากการเวี ย นว่ า ย
ตายเกิด และตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เอง ซึ่งแต่เดิมคือเจ้าชายสิทธัตถะ
แห่งศากยวงศ์ พระองค์ทรงนั่งเจริญภาวนาปรารภความเพียร เป็นจาตุรังควิริยะ คือ แม้เลือดเนื้อ
จะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่เอ็น หนังหุ้มกระดูกก็ตาม ถ้าไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็ยอม
สละชีวิต จนในที่สุดก็ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์
(องฺ.เอก.33/251/297 แปล.มมร.) เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้เสด็จไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่
สัตว์โลกให้รู้ตามในความรู้ที่พระองค์ ได้ตรัสรู้ ซึ่งพระองค์ได้ประกาศพระพุทธศาสนาตลอด 45
พรรษา มีพระชนมายุได้ 80 ปี ก็ทรงปรินิพพาน
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นัยที่ 2 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางธรรมกาย หมายถึง พระพุทธเจ้าที่อยู่ภายใน
ร่างกายของพระองค์ คือ ธรรมกาย หรือกายธรรมภายในที่อยู่ภายในตัวของพระองค์ซึ่งไม่มีวันสูญ
สลายไป พระธรรมกายที่อยู่ในกายเนื้ออันประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษนี้ เป็นกายที่ไม่มีวันสูญ
สลายไป เมื่อใดที่มนุษย์ประพฤติ ปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําก็จะ
สามารถเข้าถึงกายธรรมภายใน ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ภายในกายอย่างแน่นอน
ดั ง ที่ นิ ย ามมาข้ างต้ น พอสรุ ป ในความหมายที่ ส องได้ ว่ า พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า
หมายถึง พระธรรมกายที่อยู่ภายในกายเนื้อของเจ้าชายสิทธัตถะที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ
ทํ า ให้ พ ระองค์ เป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ดั ง มี พุ ทธพจน์ ยื น ยั น ไว้ ว่ า “ดู ก่ อ น
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ผู้ใดแลมี ศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่น เกิดแต่มูลราก ตั้งมั่นอย่างมั่นคง
อันสมณพราหมณ์ เทวดามารหรือพรหมหรือใครๆ ในโลกให้เคลื่อนย้ายไม่ได้ ควรจะเรียกผู้นั้นว่า
เราเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดจากพระโอษฐ์ ของพระผู้มีพระภาค เกิดจาก พระธรรม พระธรรม
เนรมิตขึ้น เป็นทายาทของพระธรรมดังนี้. ข้อนั้นเพราะอะไร.เพราะคําว่า ธรรมกายก็ดี พรหมกาย
ก็ดี ธรรมภูตก็ดี พรหมภูตก็ดีเป็นชื่อของพระตถาคต” (ที.ปา.15/55/150 แปล.มมร.) และที่ทรง
กล่าวไว้ว่า “อย่าเลย วักกลิ ร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นนี้จะมีประโยชน์อะไร ดูก่อนวักกลิ ผู้ใด
แลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม วักกลิ เป็นความจริง
บุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเรา บุคคลเห็นเรา ก็ย่อมเห็นธรรม” (สํ.ข. 27/216/276 แปล.มมร.)

ภาพที่ 2.2 พระธรรมกาย
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดพอจะสรุปนิยามของคําว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ” ว่ามี
ความหมายอยู่ 2 นัย ในความหมายแรก คือ ร่างกายพระสมณโคดมพุทธเจ้า เป็นกายมนุษย์ที่ถึง
พร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษผู้เป็น ศาสดาเอกของโลก ส่วนความหมายที่ 2 คือ กายธรรมหรื อ
ธรรมกาย หมายถึง พระธรรมกายที่ซ้อนอยู่ภายในร่างกายของพระองค์ ที่ทําให้เป็ นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าได้ อย่างสมบูรณ์ และหากจะกล่ าวความหมายโดยสรุป จากในนั ยสํา คัญทั้ ง สอง
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า หมายถึ ง พระมหาบุ รุ ษ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยกายลั ก ษณะมหาบุ รุ ษ อั น มี
พระธรรมกายซ้อนอยู่ภายใน เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นครูของ
มนุษย์และเทวดา เป็นศาสดาเอกของโลก
ก่อนที่จะสรุปว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไร นักศึกษาควรจะทราบ
ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไร เพื่อนักศึกษาจะได้เห็นคุณลักษณะเฉพาะพระองค์
อย่างกว้างๆ เพื่อความกระจ่างชัดในการให้คําจํากัดความ และอีกประการหนึ่ง จะทําให้เราซาบซึ้ง
ถึงพระคุณของพระองค์อันไม่มีประมาณอีกด้วย
2.2 คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีใจประเสริฐสูงกว่ามนุษย์และเทวาทั้งหลาย ตลอดจนสูงกว่า
ทุก สิ่ง ในภพสาม นอกจากจะทรงมุ่ง ทํ าตนให้ห ลุด พ้น จากทุก ข์ใ นสั งสารวัฏ แล้ว พระองค์ยั ง มี
พระทัยอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นตามไปด้วย พระทัยของพระองค์
เปี่ยมล้นด้วยมหากรุณามาตั้งแต่ครั้งเป็นพระบรมโพธิสัตว์ ซึ่งในหัวข้อนี้จะได้ กล่าวถึงคุณของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 9 ประการ ตลอดจนความยากในการที่จะพรรณนาคุณของพระองค์
2.2.1 ความหมายของคาว่า พระพุทธคุณ
คําว่า “คุณ” มีความหมายอยู่ 2 นัยยะ ประการแรกหมายถึง ความดี ความงาม และอีก
ประการหมายถึง คุณประโยชน์ เมื่อกล่าวถึงความดีของพระสัมมาสัม พุทธเจ้าแล้ว ก็หมายถึง
ความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ที่ปราศจากกิเลสทั้งปวง เป็นความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธองค์ที่
เรียกว่า วิสุทธิคุณ
นอกจากนี้ ความมีปัญญาที่ทรงมีความฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวง ก็เป็นความดีของ
พระพุทธองค์ เพราะเป็นปัญญาที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระพุ ทธองค์เอง โดยที่ไม่ต้องให้ใครมา
สอนที่เรียกว่า ปัญญาคุณ ส่วนคุณประโยชน์ของพระพุทธองค์ หมายถึง ความมีเมตตากรุณาที่คิด
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ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ โดยการสั่งสอนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกและ
ชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อจะได้ดําเนินชีวิตอย่ างถูกต้อง และจะได้ไม่ทําบาปอกุศลให้เกิดขึ้น
อีกต่อไป แล้วในไม่ช้าก็จะเป็นเหมือนอย่างพระพุทธองค์ คือ หมดกิเลสเข้าพระนิพพานในที่สุด ซึ่ง
คุณประโยชน์นี้เรียกว่า กรุณาคุณ
ดังนั้น คําว่า พระพุทธคุณ จึงหมายถึง ความดีและคุณประโยชน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งคุณงามความดี และคุณประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ เป็นคุณความดีของพระพุทธองค์เอง ไม่ใช่เป็น
คุณความดีของคนอื่น และคุณความดีนั้นยิ่งใหญ่มาก จนทําให้ท้าวสักกเทวราชผู้ยิ่งใหญ่และเหล่า
เทวาทั้งหลาย แม้ แต่พ รหมรวมทั้ งมนุ ษยทั้ งหลายก็ใ ห้ความเคารพพระพุทธองค์ เพราะเหตุ ที่
พระพุทธองค์ได้ทุ่มเทสร้างบารมีด้วยกําลังกายและกําลังใจ จนชาติสุดท้ายได้สละราชสมบัติออก
บรรพชา แล้วก็ทรงทุ่มเททําความเพียรอย่างแรงกล้าจนหมดสิ้นอาสวกิเลสบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด
2.2.2 พุทธคุณ 9 ประการ
คุณงามความดีและคุณประโยชน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่า พระพุทธคุณ
ที่มนุษย์และเทวาทั้งหลายต่างกล่าวสรรเสริญ มีทั้งหมด 9 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการที่ 1 อรห แปลว่า ไกล หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่ห่างไกล
จากกิ เลสหรือ พ้ น จากกิ เลส เพราะทรงกํ า จั ด กิ เลสทั้ ง หลายให้ ห มดไปจากใจได้ โดยไม่ เหลื อ
แม้กระทั่งเศษเสี้ยวของกิเลส ทําให้พระพุทธองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนกับแท่งทองชมพูนุท 1 และมี
ใจที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวในอิฏฐารมณ์ และอนิฏฐารมณ์ที่มากระทบ คือ ไม่ทรงยินดีในสิ่งที่น่าปรารถนา
และไม่ทรงยินร้ายในสิ่งที่ ไม่น่าปรารถนาเปรียบเหมื อนกับเสาเขื่อนที่มั่นคง ไม่คลอนแคลนหรือ
หวั่นไหวต่อพายุที่มาจากทิศทั้ง 4
เมื่อพระพุทธองค์ไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใด เพราะสามารถกําจัดกิเลสอาสวะได้จน
หมดสิ้น ไม่เหลือแม้กระทั่งเศษเสี้ยว จึงมีนัยที่แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นผู้ควร หมายถึง เป็นผู้ที่
เหล่ามนุษย์และเทวาทั้งหลายสมควรแก่การเคารพ เทิดทูนบูชาอย่างยิ่ง และเป็นที่พึ่งที่ระลึกอัน
สูงสุดที่แท้จริง
1

ประเทศไทย เรียกว่า ชมพูนุท แต่ในที่อื่นกล่าวไว้ว่า บ่อทองเกิดขึ้นในที่ระหว่างผลหว้าตกที่ฝั่งทั้งสองของแม่นํ้า
ที่ไหลผ่านต้นหว้าใหญ่ เรียกว่า ชมพูนุท แปลว่า เกิดที่ฝั่งแม่น้ําต้นหว้า. (จากหนังสือ 45 พรรษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เล่ม 2, พระสาสนโสภณ, หน้า 103)
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เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลส เพราะพระพุทธองค์เป็นผู้มั่นคง
ไม่หวั่นไหวจากกิเลสทั้งปวงที่จะมากระทบใจได้ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้บุคคลที่ได้มาพบพระพุทธองค์ ก็
จะรู้ว่าพระองค์คือ บุคคลที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้บูชา เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริง
ประการที่ 2 สัมมาสัมพุทโธ มาจาก 3 คํา คือ คําว่า สัมมา, สัม และพุทโธ คําว่า
พุทโธ แปลว่า รู้ เข้าใจ (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2542: 13) หมายความว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่
ทั้งรู้ทั้งเห็นอย่างถูกต้องโดยอาศัยธรรมจักษุ ซึ่งสิ่งที่พระองค์รู้เห็นนั้นตรงตามความเป็นจริง ไม่ใช่
การคาดคะเนหรืออนุมาน ทรงเห็นเหตุทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง การตรัสรู้ของพระองค์มี
ขั้นตอนเป็นไปตามลําดับ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทรงมีความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงทุกประการ
ซึ่งเป็นไปตามเนื้อความในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรตอนหนึ่งที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อปฏิบัติมรรคมี
องค์ 8 แล้ว ก็ทําให้ธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เรา คือ จักขุ ญาณัง ปัญญา วิชชา อาโลโก” (วิ.ม.6/1415/45-46 แปล.มมร.) ซึ่งคุณพิเศษทั้ง 5 นี้ จะเกิดขึ้นมาตามลําดับ อะไรที่เป็นความมืดมน หรือลี้ลับ
ของโลกและชีวิต ก็ถูกเปิดเผยขึ้น พระองค์จึงเป็นเหมือนประทีปธรรมเอกของโลกและจักรวาล ที่นํา
ความสว่างไสวมาสู่ใจของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ดําเนินทางสายกลางคือ มรรคมีองค์ 8 จนสามารถตรัสรู้
รู้เห็นเหตุเกิดของสรรพสิ่งตามความจริง จึงทําให้เข้าใจในสรรพสิ่งตามความเป็นจริงทุกอย่าง และ
ทําให้กําจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิ้น พร้อมกับทรงรู้แจ้งในธรรมทั้งปวง พร้อมทั้งเหตุทั้งผลอย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริง ความรู้เช่นนี้จึงไม่มีบุคคลใดที่จะสามารถมาติเตียนพระพุทธองค์ได้
เพราะว่าการที่บุคคลใดจะทําอะไรหรือเรียนอะไรก็ตาม ย่อมต้องเห็นก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าไม่ได้
เห็นแล้วก็ยากที่จะรู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทําหรือเรียนในสิ่งนั้น ความรู้ที่พระพุทธองค์รู้ นั้น จึง
สามารถแปลได้ว่า ทั้งรู้ทั้งเห็น ไม่ใช่รู้เพียงอย่างเดียว
คําว่า สัม มาจากคําว่า สัง แปลว่า ด้วยตนเอง (ป.หลงสมบุญ,พันตรี, มปป: 687)
เป็นคํานําหน้า พุทโธ จึงหมายความว่า พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่ต้องให้บุคคลใด
มาสอน หรือไม่ได้ไปคัดลอกเลียนแบบใคร เพราะพระพุทธองค์ทรงรู้เห็นด้วยตนเอง
คําว่า สัมมา แปลว่า โดยชอบ ถูกต้อง ( พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2538:
329) เป็นคํานําหน้า สัมพุทโธ จึงหมายความว่า พระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองในสิ่งที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น และในสิ่งที่ตรัสรู้ยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ เพราะสิ่งที่
พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้น มีเหตุผลรองรับกันเสมอ ไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนกัน เนื่องจากพระองค์
ทรงรู้เหตุและผล รู้ว่าอะไรเป็นเหตุและรู้ว่าอะไรเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเหตุเหล่านั้น
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ดังนั้นคําว่า สัมมาสัมพุทโธ จึงมีความหมายว่า เป็นผู้ตรัสรู้แล้วด้วยพระองค์เอง
โดยชอบหรือโดยถูกต้อง คือ เป็นผู้ที่ทั้งรู้ทั้งเห็นในธรรมทั้งหลาย และรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้สิ่งนี้
เกิดขึ้นมาได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ทั้งรู้ทั้งเห็นในเหตุและผลของธรรมทั้งหลายตรงตาม
ความเป็นจริงด้วยพระองค์เอง โดยไม่ได้มีบุคคลใดมาสอน ดังที่พระอัสสชิกล่าวกับพระสารีบุตรว่า
ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และเหตุแห่งความดับแห่ง
ธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ (ขุ.เถร. 40/126 แปล.มมร.)
ประการที่ 3 วิชชาจรณสัม ปันโน มาจากคํา 2 คํา คือ วิชชาและจรณะ คําว่ า
วิชชา หมายเอาวิชชา 8 ประกอบด้วยคือ
1) วิปัสสนาญาณ หมายถึง ความเห็นแจ้ง เห็นวิเศษ พระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งใน
สภาวธรรมตรงตามความเป็นจริง เช่น เห็นขันธ์ 5 ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา
และยังทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในวัฏสงสาร ซึ่งการเห็นแจ้งนั้น ไม่ใช่จะมองเห็นได้ด้วยตา
มนุษย์ แต่พระพุทธองค์ทรงรู้เห็นได้ด้วยตาธรรม คือ ดวงตาภายใน
2) มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ คือ จะนึกให้เป็นอย่างไร ก็เป็นไปตามที่นึกได้
3) อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ เช่น เนรมิตกายคนเดียวเป็นหลายคนได้
4) ทิพพโสต มีหูทิพย์ มีญาณพิเศษที่จะฟังอะไรก็ได้ยินตามที่ปรารถนา
5) เจโตปริยญาณ คือ รู้วาระจิตของผู้อื่น
6) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ สามารถระลึกชาติหนหลังได้ว่า ชาติไหน เกิดเป็น
อะไร
7) ทิพพจักษุ คือ ตาทิพย์ พระองค์ทรงสามารถมองเห็นทุกสิ่งได้หมด ไม่ว่าจะอยู่
ใกล้ไกลอย่างไร และระลึกชาติหนหลังของสัตว์อื่นได้
8) อาสวักขยญาณ คือ ความรู้ที่ทําลายอาสวะให้หมดสิ้น พระองค์ทรงขจัดกิเลสอา
สวะให้หมดสิ้นไปไม่มีเหลือในขันธสันดานเลยแม้แต่นิดเดียว ดังที่ได้ตรัสกับสคารวมาณพว่า เมื่อจิต
เราเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผุดผ่อง หลุดพ้นจากกิเลสแล้ว ก็มีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้น
แล้ว กิจที่ควรทํา ได้ทําเสร็จแล้ว กิจอื่นไม่มี
การที่พระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา 8 ประการนี้ จึงทําให้พระองค์สามารถกําจัด
กิเลสให้หมดสิ้นไป และยังสั่งสอนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รู้เห็นจนสามารถกําจัดกิเลสไปได้หมด
เหมือนอย่างกับพระองค์ วิชชา จึงเป็นความรู้ที่สามารถจะกําจัดความมืด คือ อวิชชา ให้หมดสิ้นไป
ได้อย่างถาวร
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คําว่า จรณะ หมายถึง ความประพฤติอันงดงาม มี 15 ประการ ได้แก่ ศีลสังวร
คือ ความสํารวมในพระปาฏิโมกข์ อินทรีย์สังวร คือ ความสํารวมอินทรีย์ทั้ง 6 ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ โภชเนมัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณในการบริโภค ชาคริยานุโยค คือ การประกอบความ
เพียรที่ทําให้เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ อุปักโม ปัญญาและรูปฌาน 4
สิ่งเหล่านี้แสดงถึงว่า พระพุทธองค์ทรงมีศีลาจารวัตรที่งดงาม ทรงประพฤติปฏิบัติจรณะทั้ง 15
ประการมามากมายหลายภพหลายชาติ จึงทําให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะจรณะทั้ง
15 ประการ เป็นพื้นฐานที่ทําให้พระองค์มีความหนักแน่น มั่นคงอย่างต่อเนื่องในการสร้างบารมี
จนกระทั่งบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้
เพราะฉะนั้น คําว่า วิชชาจรณสัมปันโน จึงหมายความว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะ เพราะพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติจรณะทั้ ง 15 ประการมาหลายภพหลายชาติ
จึงทําให้พระองค์มีวิชชาที่รู้ในสิ่งที่สามารถกําจัดความมืด คือ อวิชชา และบรรลุเป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้ด้วยพระองค์เอง
ประการที่ 4 สุคโต แปลว่า ผู้เสด็จไปดีแล้ว เสด็จไปสู่ที่ดี เสด็จไปโดยชอบ ผู้ทรงละ
กิเลสด้วย อรหัตตมัคคญาณแล้วไม่ทรงกลับมาสู่กิเลสนั้นอีก เสด็จไปจากสงสารแล้วไม่กลับมาอีก
หรือผู้เสด็จไปเพื่อยังประโยชน์ของตนและผู้อื่นให้สําเร็จด้วยดี (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2542:
913) หมายความว่า พระพุทธองค์ทรงประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา ใจ อย่างสม่ําเสมอมาหลายภพ
หลายชาติ โดยดําเนินไปตามเส้นทางของศีล สมาธิและปัญญา จนสามารถกําจัดกิเลสที่อยู่ในใจได้
อย่างหมดสิ้น แล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้ และเมื่อดับขันธปรินิพพานก็ไปสู่พระนิพพาน ซึ่ง
พระพุทธองค์ไม่ทรงกลับมาสู่กิเลสที่พระองค์ละได้แล้วอีก
นอกจากนี้ คําว่า สุคโต ยังแปลว่า ไปสู่ที่ไ หนดีที่นั่น หมายความว่า ไปทําประโยชน์
เกื้อกูลให้ความสุขแก่ที่นั่น ดังเช่นเมื่อคราวที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปยังกรุงเวสาลี เพื่อขจัดทุกข์
โศกโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไป ทําให้เมืองเวสาลีสะอาดหมดจดและชาวเมืองก็กลับมามี
ความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะเหตุที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา และใจมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ชาติที่เกิดมาสร้างบารมี จึงทําให้พระพุทธองค์สามารถกําจัดกิเลสได้หมดสิ้นและไปสู่
พระนิพพาน โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป นอกจากนี้ยังทําให้พระพุทธองค์ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใด
สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะเกิดความชุ่มเย็นด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ที่สั่งสมมา และทําให้สถานที่
นั้ น สะอาดหมดจด มี แ ต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ มนุ ษ ย์ แ ละเทวดาทั้ ง หลายก็ เข้ า ถึ ง ธรรม มี พ ระ
รัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
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ประการที่ 5 โลกวิทู แปลว่า ทรงรู้แจ้งโลก หมายความว่า ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน
ภพสาม คือโลกทั้ง 3 มีสังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก
สังขารโลก คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ หรือที่เรียกว่า ขันธ์ 5
หมายถึง สังขารร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยกายกับใจ ซึ่งมีอาหาร2 เป็นปัจจัย
ปรุงแต่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายดํารงอยู่ได้
สัตวโลก คือ เห็น จํา คิด รู้ หรือที่เรียกว่า ใจ หมายถึง สรรพสัตว์ทั้งหลายที่
อาศัยอยู่ในภพสาม ยังมีจิตซัดส่ายไปในสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือได้สัมผัสทางรูป รส กลิ่น เสียง
หรือวัตถุสิ่งของก็ตาม ก็ทําให้เกิดความรู้สึกนึกคิดไปในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
โอกาสโลก คือ สถานที่ที่รองรับซึ่งกันและกัน หรือที่เรียกว่า ภพสาม หมายถึง
สถานที่ ที่เป็น ที่ อยู่ อาศั ยของสรรพสั ต ว์ทั้งหลาย และยั งเป็ นสถานที่ส ร้า งกรรมดี และกรรมชั่ ว
นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เสวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้กระทําไว้ครั้น
เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้สภาพความเป็นไปของสัตวโลกทั้งหมด ตั้งแต่ยังมี
ชีวิตอยู่อย่างไร จะตายจะเกิดได้อย่างไร จะคิดดีคิดชั่วอย่างไร และต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไร
หรือแม้แต่ภพภูมิ จักรวาลที่อาศัยอยู่นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร
ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสรุปได้ว่า โลกทั้งโลกก็คือคุกขังสรรพสัตว์ทําให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดมา
นับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงทําให้พระพุทธองค์ ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ชื่อว่าความลับไม่มีในโลกใบนี้
สําหรับพระพุทธองค์ เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงชื่อว่า โลกวิทู หมายถึง ผู้รู้แจ้งซึ่งโลก เพราะ
เหตุทที่ รงสั่งสมบารมีมาอย่างยาวนาน จนทําให้พระพุทธองค์เกิดปัญญาแทงตลอด สามารถรู้ในทุก
สิ่งได้ ไม่มีอะไรจะมาปิดบังได้เลย จึงทําให้ความรู้แจ้งทุกอย่างในโลกก็เกิดขึ้นตามมาได้ในที่สุด
ประการที่ 6 อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบ
เหมือ นสารถีผู้ ฝึก สอนคนเป็ นอย่างดี จะหาผู้ อื่ นเสมอเหมื อนไม่ ได้ โดยสอนให้ บรรลุ มรรคผล
นิพพานได้ เพราะพระพุทธองค์ ทรงฝึกโดยไม่ต้องใช้อาชญา แต่พระองค์ทรงรู้จักอุบายในการสอน
มากมายให้เหมาะกับบุคคลนั้นๆ ตามสมควรแก่บารมีของแต่ละคน ถ้าจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ว่า
พระพุทธองค์ทรงใช้อุบายสอนให้เหมาะสมกับอุปนิสัยของแต่ละคนที่ควรฝึกได้ เช่น การปลอบโยน
2

อาหารแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ กวลิงการาหาร หมายถึง อาหารที่รับประทานเข้าไป, ผัสสาหาร คือ การสัมผัส
หรือ การกระทบ หมายถึง ถ้ามีอารมณ์ดีมากระทบก็ทําให้รู้สึกเป็นสุข ถ้าอารมณ์ไม่ดีมากระทบ ก็ทําให้รู้สึกเป็นทุกข์ ถ้า
กระทบกับอารมณที่เป็นกลาง ก็จะรู้สึกเฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย, มโนสัญเจตนาหาร คือ ความคิดความอ่านหรือเจตนาทางใจเป็น
อาหารที่ทําให้เกิดความคิด การพูดและการกระทํา, วิญญาณาหาร คือ ความแจ้งอารมณ์
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การบังคับ การยกย่อง ทําให้บุคคลเหล่านั้นละมานะทิฏฐิได้ เชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนได้
กระทั่งสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด และผู้ที่พระองค์ฝึกให้แล้ว ก็จะได้ผลแห่งการฝึก
ตามสมควรแก่บารมีของแต่ละคนที่ได้สั่งสมมา
ประการที่ 7 สัตถา เทวมนุสสานัง หมายถึง ทรงเป็นพระบรมครูของเทวดาและ
มนุ ษ ย์ทั้ง หลาย เพราะตั้ ง แต่ แ รกที่ ทรงสร้ างบารมี พระพุ ทธองค์ก็ มี ม หากรุ ณาธิ คุณ ตั้ งความ
ปรารถนาที่จะนําพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปสู่พระนิพพาน พระองค์จึงไม่ได้
เทศนาสอนเฉพาะมนุษย์เท่านั้น แต่ทรงเทศนาสอนให้กับเทวดา พรหม อรูปพรหมหมดทุกชั้น
ตลอดจนถึงสัตว์เดรัจฉาน ตามแต่กําลังบุญของแต่ละท่านจะรับได้ ดังที่ปรากฏตามพุทธกิ จ 5
ประการ คือ เวลาย่ํารุ่งพิจารณาเวไนยสัตว์ที่จะพึงโปรดว่าจะมีบุคคลใดบ้าง มีอินทรีย์แก่กล้า มีบุญ
บารมีพอที่จะได้บรรลุธรรม พระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรด เวลาเช้าบิณฑบาตโปรดสรรพสัตว์ให้ได้
บุญบารมีเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป เวลาเย็นแสดงธรรมโปรดสาธุชนที่มาฟังธรรม เวลาพลบค่ําทรงให้
โอวาทภิกษุแก้ไขปัญหาพาไปสู่จุดหมาย คือพระนิพพาน เวลาเที่ยงคืนแก้ปัญหาของเทวดาที่มา
จากสวรรค์ชั้นต่างๆ ซึ่งพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาให้ได้บรรลุธรรมกันเป็นจํานวนมาก
(ที.สี.อ.11/147-152 แปล.มมร.) จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ไม่เคยเบื่อหน่ายในการสั่งสอนเลย และ
ยังทุ่มเทในการฝึกทั้งมนุษย์และเทวดา ทั้งหลายอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์และ
เทวดาทั้งหลายทั้งในโลกนี้ โลกหน้าและการบรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นเปูาหมายสูงสุดที่หัวใจ
แห่งความเป็นครูของพระองค์ทรงต้องการให้ทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับผลอย่างนี้ พระพุทธองค์ทรง
บําเพ็ญพุทธกิจอย่างนี้ ทรงสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวดา ดังนั้นจึงได้พระนามว่า เป็นบรมครูของ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ประการที่ 8 พุทโธ หมายถึง ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว (พระวิสุทธาจารมหา
เถระ, 2535: 259-276)
ผู้รู้ คือ ทรงรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ทั้งรู้ทั้งเห็น นอกจากเห็นแล้วรู้แล้วยัง
กําจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ เพราะพระพุทธองค์ทรงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ว่า มีความ
ทุก ข์เป็ นพื้ น ฐานของชีวิ ต ความทุ กข์ นั้ นเกิ ดจากอะไร จะดับ ด้ วยวิ ธีก ารใด ดั บ แล้ ว จะไปไหน
เป็นอยู่อย่างไร ทรงรู้เห็นตลอดหมด และยังมีพระมหากรุณาธิคุณ นําความรู้ที่ได้รู้ได้เห็นมาแนะนํา
สั่งสอน ซึ่งเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ ที่ออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ ผู้ที่รู้แล้วก็ทําให้บริสุทธิ์ตาม
พระองค์ไปด้วย มีความสุขล้วนๆ ไม่มีทุกข์เจือปน
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ผู้ตื่น คือ ตื่นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย มนุษย์ส่วนใหญ่ยังหลับอยู่ คนหลับก็
เหมือนคนที่ตายไปชั่วขณะ หลับใหลเพราะกิเลสเข้าไปบังคับบัญชา พระพุทธองค์ทรงพ้นจากการ
บังคับบัญชาของกิเลส ทรงรู้วิธีที่จะเอาชนะกิเลส จึงกําจัดกิเลสในตัวได้หมดสิ้น แล้วทรงสอนผู้อื่น
ให้รู้เรื่องการดับทุกข์อย่างแท้จริง ทั้งทําได้ด้วยสอนได้ด้วย ครูทําได้อย่างไร ก็สอนให้ลูกศิษย์ทําได้
อย่างนั้น ไม่มีศาสดาใดในโลกเสมอเหมือนพระองค์
ผู้เบิกบาน คือ พระพุทธองค์ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วสะอาดบริสุทธิ์ เปรียบเหมือน
ดอกประทุมชาติที่เบ่งบานเต็มที่ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะอันบริสุทธิ์ ตื่นแล้ว พ้นแล้ว
จากอาสวกิเลสทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้จึงทําให้พระองค์เบิกบาน เนื่องจากได้ทรงทําพุทธกิจที่ตั้งใจไว้
สําเร็จแล้ว
ประการที่ 9 ภควา (ธรรมวิภาค, 2536: 299) มีความหมาย 2 นัย ความหมายแรก
แปลว่า หัก หมายถึงพระพุทธองค์ทรงหักวัฏสงสารได้ กล่าวคือ อวิชชา ตัณหาและอุปาทาน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ทําให้ต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร ไม่ให้ออกจากภพสาม ได้ แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงหักได้
แล้ว ก็สามารถที่จะออกจากภพสาม ไปสู่พระนิพพานได้ในที่สุด
ความหมายที่ 2 แปลว่า แจก หมายถึง พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้จําแนกธรรมทั้งหลายให้
เห็ นชั ด เจน เข้ าใจได้ง่ าย และง่ ายต่อ การนํ า ไปปฏิ บัติ ที่เหมาะสมกั บสติปั ญญาของสรรพสั ต ว์
ทั้งหลาย ที่พระองค์ทรงทําได้อย่างนี้เพราะเหตุที่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเป็น
สัพพัญญู รู้แจ้งธาตุธรรมทั้งปวง จึงทําให้สามารถจําแนกธรรมทั้งหลายได้อย่างชัดเจนเหมาะกับ
สติปญ
ั ญาของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รู้เห็นและรับปฏิบัติสืบๆ กันมา และทรงประกาศพรหมจรรย์
คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์ อันไพเราะทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและในที่สุด
เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณไม่มีประมาณ และเป็นพุทธวิสัย จึงอยู่เหนือ
จินตนาการหรือการคาดเดาด้วยปัญญาของมนุษย์ ดังนั้นการพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
2.2.3 ความยากในการพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นต้นบุญต้นแบบที่สมบูรณ์ยิ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
ตลอดทั่วทั้งภพสาม และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมยังตลอดทั่วทั้ง ภพสามให้
สว่างไสว ดับความเร่าร้อนของกิเลส ทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย มีหนทางพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสาร
เสมือนบุคคลที่หงายของที่คว่ํา เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ส่องประทีปในที่มืด ให้คนที่มี
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ตาดีได้มองเห็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกว่า พระคุณของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าที่มีอย่างมากมายเกินกว่าที่บุคคลใดจะพรรณนาได้ หมด เหมือนดังที่พระพุทธองค์ตรัส
เอาไว้ว่า พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมาย แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพึงกล่าวคุณของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากกล่าวคุณของกันและกันไปตลอดทั้งกัป กัปพึงสิ้นไปในระหว่างเป็นเวลา
ช้านาน พระคุณของพระตถาคตหาสิ้นไม่ (ม.ม.อ. 21/367 แปล.มมร.)
นอกจากพระดํารัสที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้แล้ว ยังมีพระอรหันตสาวกผู้ที่มีปัญญามาก
ในบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลาย คือพระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระสมณ
โคดมพุทธเจ้า ได้พรรณนาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้มากมาย ดังใจความตอนหนึ่งว่า
“พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้พรรณนาไว้นั้น เป็นสิ่งที่น้อยมาก เมื่ อเทียบ
กับพระคุณที่มีอยู่จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุปมาเหมือนบุรุษคนหนึ่งพึงเอาบ่วงเข็มตักเอาน้ํา
จากแม่น้ําใหญ่ชื่อจันทรภาคา ซึ่งกําลังไหลท่วมสถานที่ถึง 18 โยชน์ คือ ข้างนี้ 9 โยชน์ ข้างโน้นอีก
9 โยชน์ น้ําที่บุรุษมิได้ตักไปมีมากกว่าน้ําที่บุรุษเอาห่วงเข็มตักไป ก็หรือบุรุษพึงเอานิ้วมือจับเอาฝุุน
จากแผ่นดินใหญ่ ฝุุนที่เหลือนั้นแลมีมากกว่าฝุุนที่บุรุษนั้นเอานิ้วมือจับได้มา ก็หรือบุรุษพึงชี้นิ้วไป
ยังมหาสมุทร น้ําที่เหลือนั้นแลมีมากกว่าน้ําตรงที่บุรุษชี้นิ้วไป และบุรุษพึงชี้นิ้วไปยังอากาศ ส่วน
อากาศที่เหลือมีมากกว่าอากาศตรงที่บุรุษชี้นิ้วไป พระพุทธคุณทั้งหลายที่พระเถระไม่เห็นนั้นแล พึง
ทราบว่ามีมากกว่าพระพุทธคุณที่พระเถระได้เห็นแล้ว” (ที.ปา.อ.15/214 แปล.มมร.)
จากคํากล่าวของพระสารีบุตรนั้นแสดงให้เห็นว่า พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี
มากมายสุดประมาณ เหมือนน้ําที่อยู่นอกรูเข็ม แต่ถ้อยคําที่ท่านได้กล่าวไว้นั้น เปรียบเสมือนน้ําที่
ไหลเข้ า ไปในรู เ ข็ ม ซึ่ ง มี ป ริ ม าณเพี ย งเล็ ก น้ อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ น้ํ า ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง หมด ถ้ า จะกล่ า ว
พระพุทธคุณของพระองค์เพียงอย่างเดียวตลอดชีวิต ก็ไม่อาจที่จะพรรณนาไปได้หมดแค่เพียงชาตินี้
เท่านั้น แต่ถ้าบุคคลใดมีปัญญามาก ก็สามารถที่จะพรรณนาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
มาก แต่ถ้าบุคคลใดมีปัญญาน้อย ก็จะสามารถพรรณนาพระคุณของพระพุทธองค์ได้น้อย
ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีคุณประโยชน์อย่างมากมายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลก
ใบนี้ ซึ่งยากที่จะพรรณนาให้หมดไปได้อย่างง่ายดาย เมื่อเทียบกับพระคุณของพระพุทธองค์ที่ยอม
สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อสร้างบารมีมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วสั่งสอนสรรพสัตว์
ทั้งหลาย ให้รู้ความเป็นจริงของชีวิต เพื่อจะได้หลุดพ้นออกจากคุกใบนี้ ไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้ใน
ที่สุด สิ่งเหล่านี้ทําให้พระพุทธองค์เป็นผู้ทรงคุณค่า เป็นที่เทิดทูนบูชาของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
ซึ่งพระคุณของพระพุทธองค์ที่ได้สั่งสมมานั้น เรียกว่า พระพุทธคุณ
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เมื่อได้ศึกษาจากพระพุทธคุณทั้ง 9 และความยากในการพรรณนาคุณของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าแล้ว จะเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ที่จะรื้อสัตว์
ขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสาร ทรงยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ดํารงอยู่ในอริยภูมิอันประเสริฐ
ทรงเป็นที่พึ่งอันเกษมอย่างสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทรงขับไล่อวิชชา คือความไม่รู้ให้ออกไป
จากขันธสันดานของสรรพสัตว์ทั้ งหลาย ทรงเป็นผู้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของโลกและชีวิตอย่าง
แจ่มแจ้ง คุณความดีและคุณประโยชน์เหล่านี้ จึงเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ได้รับการเทิดทูนบูชา
อย่างสูงสุดจากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานมา
ได้ประมาณสองพันกว่าปีแล้ว แต่ถึงกระนั้นพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณ ก็มิได้เลือนหายไปจากใจ
ของพุทธบริษัททั้ง 4 เพราะพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ยังคงปรากฏอยู่ตราบถึงทุกวันนี้
จะเห็นได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ บุคคลผู้มีพระคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าง
มากมาย เกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะพรรณนาได้หมดสิ้น เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระคุณอย่างมากที่
คิดจะหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารด้วยตนเอง และคิดที่จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายออกไปด้วย และ
ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดโดยที่ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเพื่อมาตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทําให้พระองค์เป็นผู้ทรงคุณค่า มีพระคุณและคุณประโยชน์อย่างมากมาย
ต่อสรรพสัตว์ทั้ง หลาย และด้วยเหตุที่พ ระองค์ ทรงสร้า งบารมี มาหลายภพหลายชาติ จึงทําให้
พระองค์ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ คือ กายมหาบุรุษ ไม่ว่าบุคคลใดพบเห็นก็จะเกิดความศรัทธาเลื่อมใส
เทิดทูนบูชา ทําให้พระองค์ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งความปรารถนาไว้คือ การได้มาตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนําพระสัทธรรมอันประเสริฐมาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจาก
วัฏสงสารนี้
2.3 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก
การเสด็จบังเกิด ขึ้นของพระสัมมาสัม พุทธเจ้าย่อมเป็นการยากอย่างยิ่ง ที่เป็นเช่นนี้ ก็
เพราะว่าบุคคลที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้องเป็นบุคคลผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่สุด
ประมาณ ที่เห็นวัฏสงสารนี้เป็นเปรียบเสมือนคุกแห่งความทุกข์ ที่กักขังสรรพสัตว์ทั้งหลายไว้ การ
บังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัม พุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะต้องใช้เวลายาวนานมาก กว่าจะเจอบุคคล
เช่นนี้ แต่เมื่อบุคคลเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วในโลก ก็ยังจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานในการสร้างสมบ่มบารมี
สืบเนื่องมาโดยลําดับ จนกว่าบารมีจะบรรลุถึงความสมบูรณ์ทุกประการ จึงจะมาบังเกิดตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก่อนจะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็เคย
เกิดมาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเรา พระองค์ก็ทรงลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาหนทางพ้นทุกข์มา
โดยตลอด ซึ่งในบางครั้งพระองค์ก็ได้พลาดพลั้งทําบาปอกุศลบ้าง จึงต้องวนเวียนอยู่ในทุคติภูมิเป็น
เวลายาวนาน ทําให้ระยะเวลาในการสร้างบารมีนั้นยาวนาน ยืดเยื้อออกไป แต่เมื่อพระองค์กลับมา
เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาสร้างบารมีอย่างเต็มที่ จนสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ แต่ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณที่ต้องการจะนําพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากคุกแห่งทุกข์นี้ไปด้วย ดังที่ได้ตั้ง
ความปรารถนาไว้ตั้งแต่เริ่มคิดสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้สร้างสมบ่มบารมีมาเป็น
เวลายาวนาน ต้องใช้ความพากเพียรพยายามและกําลังใจเป็นอย่างมาก รวมกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่
จะสร้างบารมีเพื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้ท้อถอยในระหว่างหนทางการสร้าง
บารมี แม้จะต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน จนในที่สุดก็สามารถมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
ทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากวัฏสงสารไปสู่พระนิพพานได้สําเร็จตามความปรารถนา
ที่ตั้งใจไว้ในการสร้างบารมี
การมาบังเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาก
เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ สั่งสมบารมีให้บรรลุถึงความสมบูรณ์
ทุกประการ สั่งสมความเป็นครูของโลก เพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนําพาสรรพ
สัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปด้วย เพราะพระองค์ ไม่ได้เกิดมาเพื่อตนเองเพียงคนเดียว แต่เกิดมา
เพื่อที่จะยกตนและสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารนี้ให้ได้ ดังพุทธดํารัสที่ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลก บุคคลเป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้น
เป็นอัจฉริยมนุษย์ กาลกิริยาของบุคคลผู้เป็นเอกเป็นเหตุแห่งความเสียใจของคนเป็นอันมาก บุคคล
ผู้เป็นเอก ย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ไม่มีที่สอง ไม่มี ใครเช่นกับพระองค์ ไม่มีใครเปรียบ เป็นผู้เลิศกว่าสัตว์
ทั้งหลาย ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกเป็นความปรากฏแห่งจักษุใหญ่ แห่งแสงสว่างใหญ่ แห่ง
ความรุ่งโรจน์ใหญ่ แห่งอนุตตริยะ 6 เป็นการกระทําให้แจ้งปฏิสัมภิทา 4 เป็นการแทงตลอดธาตุ
เป็นอันมากและธาตุต่างๆ เป็นการทําให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล
บุคคลเป็นผู้เอกเป็นไฉน คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ” (องฺ.เอก. 32/139-144/181182 แปล.มมร.)
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จากพุทธดํารัสข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบังเกิด ขึ้นในโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์ ซึ่งจะมาบังเกิดขึ้นได้เพียงครั้งละหนึ่งพระองค์เท่านั้น แต่การมาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ก็
เป็นประโยชน์เกื้อกูลและนําความสุขมาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมาย เพราะเมื่อเสด็จมา
บังเกิดขึ้นตรัสรู้ในโลกแล้ว ทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เกิดปัญญา เข้าใจความจริงอย่างที่
พระองค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงได้แล้ว เพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสาร ไปสู่พระนิพพาน
พ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ จึงทําให้พระองค์ทรงเป็นเอกบุคคล ที่ไม่มีใคร
เสมอเหมือนในทุกๆ ด้าน (บรรจบ บรรณรุจ,ิ 2546: 2)
นอกจากนี้ยังทําให้โลกได้อนุตตริยะ คือ ได้สิ่งที่ยอดเยี่ยม 6 อย่าง ได้แก่ ทัสสนานุตตริยะ
การเห็นยอดเยี่ยม คือ การได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สวนานุตตริยะ การฟังยอดเยี่ยม คือ การ
ได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลาภนุตตริยะ การได้ยอดเยี่ยม คือ การได้ศรัทธา
เชื่อในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิกขานุตตริยะ การศึกษายอดเยี่ยม คือ การได้ฝึกหัดตนตาม
หลักไตรสิกขา ปาริจริยานุตตริยะ การรับใช้ยอดเยี่ยม คือ การได้รับใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
การฝึกหัดตนตามหลักไตรสิกขาอนุสสตานุตตริยะ การหมั่นระลึกถึงยอดเยี่ยม คือ การหมั่นระลึก
ถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทําให้แจ้งปฏิสัมภิทา 4
จึงทําให้แทงตลอดธาตุต่างๆ เป็นอันมาก คือ การรู้และเข้าใจถูกต้องในเรื่องของธาตุที่ประกอบกัน
ขึ้นมาเป็นชีวิตมนุษย์และสัตว์ในภพภูมิต่างๆ ได้ครบถ้วน จนทําให้สรรพสัตว์ทั้ งหลายได้บรรลุ
ผลญาณ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตตผล
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนั้น ย่อมเป็นสภาพที่เป็นไปได้โดย
ยาก ต้องใช้เวลาอย่างยาวนาน จึงจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่ง เพราะว่า
ท่านเป็นบุคคลพิเศษที่ได้สั่งสมบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ซึ่งกว่าที่จะ
ทรงค้นพบทางสายกลาง หรือที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ที่เป็นทางเอกสายเดียวและเป็นความ
ยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบและปฏิบัติได้รับผลสําเร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จะต้อง
อาศัยความเพียรพยายามและกําลังใจอย่างมากด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ถึงแม้
ระยะเวลาในการสร้างบารมีจะยาวนานเพียงใด กว่าบารมีจะสมบูรณ์พร้อมทุกประการ ก็ไม่ได้
ท้อถอยในระหว่างการสร้างบารมี บุคคลนั้นก็จะมาบังเกิดเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ทรงยังประโยชน์เป็นอันมากแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการแนะนําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้จักทาง
หลีกพ้นจากโอฆสงสาร แล้วไปสู่พระนิพพาน
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ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าบรรดาผู้ที่ทําประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในภพสามนี้ ผู้ที่จะ
สามารถทําได้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไม่มี และผู้ที่จะทําประโยชน์อย่างมากมายที่แท้จริง
อย่างนี้ หาได้ไม่ง่ายในโลกใบนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นเอกบุคคลที่ไม่มีบุคคลใดเสมอ
เหมือน และเกิดขึ้นได้ยากยิ่งในโลก ดังพุทธดํารัสการบังเกิด ขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์เป็นการยากว่า
“กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท
การบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก”
(ขุ.ธ. 42/329 แปล.มมร.)
2.3.1 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบังเกิดขึ้นพร้อมกัน
จากหัวข้อที่แล้วได้กล่าวถึงการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก
เพราะต้องใช้เวลาในการสั่งสมบารมีเป็นเวลายาวนานมากกว่าที่จะเสด็จมาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่ง
และยิ่งไปกว่านั้น การที่จะมีบุคคลใดคิดที่จะหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารนี้ จะต้องเป็นบุคคลพิเศษ
กว่ า บุ ค คลทั่ ว ไป เนื่ อ งจากต้ อ งสั่ ง สมบ่ ม บารมี ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยลํ า ดั บ เพื่ อ ที่ จ ะตรั ส รู้ เป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ จึงไม่ใช่เรื่องง่ ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาบังเกิด ขึ้นมา
สักพระองค์หนึ่ง แต่เมื่อใดที่พระพุทธองค์สั่งสมบ่มบารมีจนครบสมบูรณ์ทุกประการ ก็ จะเสด็จมา
บัง เกิ ดขึ้ น ตรัส รู้เป็น พระสัม มาสัม พุทธเจ้า เป็ นเอกบุค คลที่ไ ม่มี บุค คลใดเสมอเหมื อน นํ าพระ
สัทธรรม มาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิต เพื่อจะได้หลุดพ้นออก
จากวัฏสงสารนี้ไปสู่พระนิพพานได้
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้และไม่มีบุคคลใด
เสมอเหมือน เพราะพระพุทธองค์ได้สั่งสมบารมี ฝึกฝนตนเองมาหลายภพหลายชาติ จนทําให้มี
คุณธรรมและคุณสมบัติที่สูงกว่าบุคคลทั่วไป ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงเป็นเอกบุคคลบนโลกนี้
แม้แต่เวลาที่เสด็จมาบังเกิด ก็บังเกิดขึ้นได้คราวละหนึ่งพระองค์เท่านั้น ไม่เสด็จบังเกิดขึ้นพร้อมกัน
ทีเดียวหลายพระองค์ จะบังเกิดขึ้นตามลําดับ โดยรอให้พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์ก่อนนี้หมดสิ้นเสื่อมไปก่อน และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาตรัสรู้ เมื่อนั้ นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าก็มาบังเกิดขึ้น แล้วตรัสรู้สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร
ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ ละพระองค์ ก็ทรงมีเขตของพระองค์ที่เรียกว่า พุทธเขต คือ
เขตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอยู่ 3 เขต ได้แก่ ชาติเขต อาณาเขต วิสัยเขต
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1) พุทธเขต
ชาติเขต คือเขตที่ตรัสรู้ ประกอบด้วยหมื่นจักรวาลเป็นขอบเขต ชาติเขตนี้จะเกิด
การหวั่นไหวด้วยเหตุทั้งหลาย เช่น ทรงถือปฏิสนธิ เสด็จออกบรรพชา กระทําทุกรกริยา ปลง
พระชนมายุสังขาร และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็นต้น ที่แผ่ไปทั่วทั้งชาติเขตนี้
อาณาเขต คือเขตแห่งอํานาจ ประกอบด้ว ยแสนโกฏิจักรวาลเป็นขอบเขต อาณา
เขตเป็นสถานที่อานุภาพของพระปริตร คือ รัตนปริตร เมตตาปริตร ขันธปริตร ธชัคคปริตร เป็นต้น
แผ่คุ้ม ครองแก่ สรรพสัตว์ ทั้งหลายทั่ วทั้ง อาณาเขต เพราะเหตุที่พระปริต รเป็น คุณที่ สรรพสัต ว์
ทั้งหลายในอาณาเขตสามารถรับได้
วิสัยเขต คือเขตแห่งอารมณ์หรือความหวัง เป็นเขตที่ไม่มีแดนสิ้นสุด มีจักรวาลไม่มี
ประมาณ หมายความว่า เป็นเขตที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่สามารถจะประมาณ
ได้ว่า สิ้นสุดเขตที่ใด เนื่องจากพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงมุ่งถึงจักรวาลใด ก็ทรงทราบจักรวาลนั้นได้
เพราะพุทธญาณสามารถครอบคลุมตลอดทั้งวิสัยเขตนี้
ในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถบังเกิดขึ้น
ครั้ ง ละพระองค์ แต่ ก ารที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า จะเสด็ จ บั ง เกิ ด ขึ้ น นั้ น พร้ อ มกั น ที เดี ย วหลาย
พระองค์ยังไม่เคยมีในหลักฐานทางพระพุทธศาสนาเถรวาท แม้จะมีหลักฐานปรากฏอยู่ในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากก็ตาม เช่น หนังสือมิลินทปัญหา (ปุูย แฉงสาย,
2528: 311-313) ซึ่งพอจะสรุปสาเหตุที่คัมภีร์เหล่านี้ กล่าวถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ บังเกิด
ขึ้นในคราวเดียวกันหลายพระองค์ไว้ดังนี้
2) เหตุที่ไม่ทรงบังเกิดขึ้นพร้อมกัน
2.1) ตรัสรู้ธรรมเดียวกันและเหมือนกันทั้งหมด หมายความว่า การตรัสรู้ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ แม้จะแสดงว่าสิ่งที่ตรัสรู้นั้น ไม่มีบุคคลใดเคยรู้ ไม่เคยมีบุคคลใด
สอนมาก่อน แต่การตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ตรัสรู้สิ่งเดียวกัน
ฉะนั้นเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์อื่นเสด็จบังเกิดขึ้น พร้อมกัน ก็จะทําให้พระองค์เป็นผู้ไม่น่า
อัศจรรย์ แม้เทศนา คือคําสอนของพระองค์ก็ไม่น่าอัศจรรย์ แต่ถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
บังเกิดขึ้นองค์เดียว ก็จะทําให้พระองค์เป็นผู้น่าอัศจรรย์ เพราะความรู้นั้นไม่มีบุคคลใดเคยรู้มาก่อน
ไม่มีบุคคลใดสอนมา จึงทําให้พระองค์ชื่อว่า ตรัสรู้เองโดยชอบ และแม้แต่เทศนาของพระองค์ก็เป็น
ของน่าอัศจรรย์
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2.2) ทําให้พุทธบริษัทแบ่งเป็น 2 ฝุาย หมายความว่า เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็ จบั งเกิด ขึ้น 2 พระองค์ แล้ วทรงช่ว ยกั นสั่ง สอนสรรพสั ตว์ ทั้ง หลาย ก็ จะทํา ให้ พุทธบริษั ท
แบ่งเป็น 2 ฝุาย เพราะต่างก็ถือเอาทิฏฐิในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนนับถือ และจะทํา
ให้มีการทะเลาะวิวาทกันเอง ซึ่งทําให้เทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า และ
ไม่ได้ผลดังที่ปรารถนาไว้
2.3) แผ่นดินไม่อาจรองรับได้ หมายความว่า หมื่นโลกธาตุนี้ รองรับได้เฉพาะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว รองรับไว้ได้ซึ่งพระคุณ ของพระตถาคตองค์เดียว ถ้าองค์
ที่ 2 เสด็จบังเกิดขึ้น หมื่นโลกธาตุนี้จะไม่สามารถรองรับไว้ได้ พึงหวั่นไหวสั่นคลอน น้อมไป โอนไป
เอียงไป เรี่ยรายกระจัดกระจายพินาศไป ไม่พึงเข้าถึงการตั้งอยู่ได้ เปรียบเสมือนเรือที่รับบุรุษไว้ได้
คนเดียว เมื่อบุรุษคนหนึ่งขึ้นไป เรือพึงตั้งอยู่ได้พอดี ถ้าบุรุษคนที่สองซึ่งเป็นเช่นเดียวกันโดยอายุ
โดยสี โดยวัย โดยประมาณ โดยอ้วนและผอม โดยอวัยวะน้ อยใหญ่เท่ากัน บุรุษนั้นพึงขึ้นสู่เรือ
ลํา นั้ น เรื อนั้ น พึ งต้ านไว้ ไ ม่ไ ด้ พึง หวั่ นไหว สั่ น คลอนน้อ มไป โอนไป เอี ย งไป เรี่ ย ราย กระจั ด
กระจาย พินาศไป ไม่พึงเข้าถึงการตั้งอยู่ไ ด้ เรือนั้ นพึงจมลงไปในน้ํ า อีกอุป มาหนึ่งว่ า เปรีย บ
เหมือนเกวียน 2 เล่ม บรรจุด้วยรัตนะจนเต็ม และคนทั้งหลายพากันขนเอารัตนะของเกวียนอีกเล่ม
หนึ่งมาเพิ่ม เกวียนเล่มนั้น ย่อมทานไว้ไม่ได้แน่ ดุมของเกวียนนั้นพึงไหวบ้าง กําของเกวียนนั้นพึง
หักไปบ้าง เพลาของเกวียนนั้น พึงหักไปบ้าง ด้วยการขนรัตนะที่มากเกินไป
2.4) ไม่ ชื่ อ ว่ าเป็ น บุ ค คลผู้ ป ระเสริ ฐ เป็ น เอกบุ ค คล หมายความว่ า เมื่ อ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นพร้อมกันในคราวเดียวกัน ก็จะทําให้พระพุทธองค์ไม่ใช่เป็นเอกบุคคล
อีกต่อไป เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นก็มีอยู่บนโลก ซึ่งทําให้คําว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น
ผู้เลิศ เป็นผู้เจริญที่สุด เป็นผู้ประเสริฐที่สุด เป็นผู้วิเศษที่สุด เป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ประเสริฐ ไม่มีผู้เสมอ
เหมือน เป็นผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้ คําเหล่านี้ ก็ย่อมเป็นคําที่ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป อุปมา
เหมือนกับมหาปฐพีอันกว้างใหญ่ย่อมเป็นอันเดียวกัน มหาสมุทรทะเลใหญ่ก็ย่อมเป็นอันเดียวกัน
เทวดาผู้เป็นใหญ่ปกครองสวรรค์แต่ละชั้นก็ย่อมมีเพียงองค์เดียว ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็น
ผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐ เป็นเอกบุคคล ไม่มีผู้เสมอเหมือน จึงเสด็จบังเกิด ขึ้นเพียงพระองค์เดียว
เท่านั้น
2.5) เป็ น สภาพปกติ ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทุ ก พระองค์ หมายความว่ า
พระสัมมาสั มพุทธเจ้า ทุกพระองค์เสด็จบั งเกิด ขึ้นในโลกนี้เป็ นสภาพตามปกติ เพราะคุณของ
พระสั พ พั ญ ญู เ จ้ า ทั้ ง หลาย มี เ หตุ ใ หญ่ มี คุ ณ อั น ประเสริ ฐ อย่ า งใหญ่ ห ลวง อุ ป มาเหมื อ นกั บ
แผ่น ดิน ใหญ่นั้ นมี ผืน เดี ยวเท่ านั้ น สาครใหญ่มี สายเดี ยวเท่ านั้ น ภูเขาสิเนรุ ยอดแห่ง ภูเขาใหญ่
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ประเสริฐที่สุด ก็มีลูกเดียวเท่านั้น อากาศใหญ่มีแห่งเดียวเท่านั้น ท้าวสักกะผู้ใหญ่มีองค์เดียวเท่านั้น
พระพรหมผู้ใหญ่มีองค์เดียวเท่านั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ก็มีพระองค์เดียว
เท่านั้น พระองค์เสด็จบังเกิดขึ้นในที่ใด ที่นั้นก็ไม่มีโอกาสแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายองค์อื่น
ฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น ย่อมบังเกิดขึ้นในโลก
สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถเสด็จมาบังเกิด ขึ้น
ในคราวเดียวกันหลายพระองค์ได้ เพราะจะทํ าให้ตําแหน่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกลดลง
เนื่องจากไม่ใช่เอกบุคคลที่มีเพียงผู้เดียวบนโลก และการนําพระสัทธรรมมาสอนสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ก็ไม่เป็นผลสําเร็จดังที่ปรารถนาไว้ เพราะพุทธบริษัทจะถูกแบ่งออกไปเป็น 2 ฝุายด้วยทิฏฐิที่ตน
ถือเอาจากสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนนับถือ
ดั ง นั้ น ในหั ว ข้ อ นี้ นั ก ศึ ก ษาพึ ง ศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม จากหลั ก ฐานทาง
พระพุทธศาสนาได้ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหลายที่เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเมื่อศึกษาแล้วก็คงต้องใช้
ความคิดพิจารณาของแต่ละท่านจากแหล่งข้อมูลที่ศึกษามาว่าแท้ที่จริงแล้วควรจะเป็นเช่นไร โดย
ทางคณะผู้ จัดทํ าเอกสารประกอบการเรี ยนในชุดวิ ชาศาสตร์ การเป็น พระสัม มาสัมพุ ทธเจ้ าได้
นําเสนอข้อมูลจากพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาทเท่านั้นยังมีแหล่งข้อมูลที่ยังต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อ
เพิ่มพูนสติปัญญาได้ในแหล่งจารึกหลักฐานทางพระพุทธศาสนาในนิกายต่างๆ ที่สามารถนํามา
เปรียบเทียบเชื่อมโยงกันได้
ในปั จ จุ บั น พระสั ม มาสัม พุ ทธเจ้ าที่ เสด็ จ ดั บขั น ธปริ นิ พพานมี จํ า นวนมากนั บ
อสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน แต่ทว่าสามารถนําพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นไปได้จํานวนไม่มาก เมื่อเทียบ
กับสรรพสัตว์ที่มีอยู่ แสดงว่าต้องมีเหตุปัจจัยที่มีอํานาจเหนือความคิดคาดเดา ที่ทําให้พระองค์
ไม่สามารถนําพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปได้ และความน่าจะเป็น ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จมาบังเกิดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน หลายพระองค์ ก็จะช่วยกันสั่งสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้น
โดยเร็ว และเป็นจํานวนมากขึ้นตามไปด้วย ประดุจเรือใหญ่ที่แล่นไปในมหาสมุทรมีจํานวนมากขึ้น
ย่อมสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ลอยเกลื่อนอยู่ในมหาสมุทรได้เป็นจํานวนมากเช่นกัน
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2.4 พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
การตั้งความปารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้จํากัดหรือผูกขาดไว้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระหรือเป็ นฆราวาส ทุกคนสามารถที่จะตั้งความปรารถนา
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ถ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าก็สามารถที่จะเป็นได้ แม้แต่สัตว์
เดรัจ ฉาน เมื่อ ตั้ งใจที่ จะบํ าเพ็ญ บารมีเพื่อ เป็น พระสัม มาสัม พุ ทธเจ้ า ก็ มีโ อกาสที่ จะเป็น ไปได้
เหมือนกัน โดยสัตว์เดรัจฉานนั้นก็คืออดีตมนุษย์ที่ทําบาปอกุศลไว้ จึงทําให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่ ก็ยังเคย ถือกําเนิดเป็นสัตว์
เดรัจฉาน เพียงแต่ต้องมีความตั้งใจอย่างจริงจัง เมื่อถึงเวลาที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ตั้งใจสร้างบารมี
อย่างเต็มที่ ก็จะได้รับพยากรณ์และสามารถที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในภพชาติสุดท้าย

ภาพที่ 2.3 พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

เพราะฉะนั้นการตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงขึ้นอยู่กับว่า บุคคลใดจะมี
ความวิ ริ ย อุ ต สาหะ เพื่ อ ฝึ ก ฝนให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ จ ะนํ า พาสรรพสั ต ว์ ทั้ง หลายไปสู่ ฝั่ ง
พระนิพพานได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าเปรียบเทียบในทางโลกก็อาจเหมือนตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
หรือตําแหน่งประธานาธิบดี เป็นตําแหน่งที่ไม่ได้จํากัดหรือผูกขาดไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถ้า
บุคคลใดมีความรู้มีความสามารถและมีความปรารถนาที่จะเป็นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เช่นกัน
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมิใช่ผู้สร้างสรรพสิ่งและสรรพชีวิตทั้งหลาย และไม่ได้มีบุคคลใดใช้
ให้ พ ระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ ามาตรัส รู้ เพื่ อ โปรดสรรพสั ต ว์ ทั้ง หลาย แต่ พ ระพุ ท ธองค์ ทรงมี ค วาม
ปรารถนาที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อค้นพบความจริงของสรรพสิ่งและสรรพชีวิต
ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เป็นอยู่อย่างไร และแตกสลายสิ้นลงอย่างไร การรู้ความจริงในสิ่งต่างๆ
ทําให้สามารถปฏิบั ติต่อ สิ่ง เหล่ านั้น ได้ ถูกต้ อง ทํา ให้ เกิด ประโยชน์อ ย่า งมากมายต่ อสรรพสัต ว์
ทั้งหลาย ซึ่งการบังเกิดขึ้นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในยุคนี้และไม่ ได้มีเพียง
พระองค์เดียวเท่านั้ น แต่ มีมาแล้ว มากมายนั บพระองค์ ไม่ถ้ว น ซึ่ งมีม ากกว่ า เม็ดทรายในท้อ ง
พระมหาสมุทรทั้ง 4 และจะเสด็จมาบังเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถที่จะนับหรือจะ
ประมาณได้เลย อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ หลังจากที่ได้รับการพยากรณ์จาก
พระทีปังกรพุทธเจ้าแล้ว ยังได้พ บกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกถึง 23 พระองค์ด้วยกัน (นับจาก
พระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า)
นอกจากนี้การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาบังเกิดนั้น ไม่ได้มาบังเกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียว
แต่จะมาบังเกิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่บารมีที่ได้บําเพ็ญมา และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการมา
ตรัสรู้ เพื่อสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าจะมาบังเกิดขึ้นเฉพาะในมหากัปที่เป็นอสุญกัป
เท่านั้น โดยในอสุญกัปนั้นยังแบ่งเรียกตามจํานวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จบังเกิดขึ้นอีก
หลายประการ ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะกล่าวในหัวข้อต่อไป จึงนับว่าบนโลกใบนี้มีพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นอย่างมากมายนับไม่ถ้วน เหมือนการรับช่วงต่อกันในการมาทําหน้าที่อัน
ยิ่งใหญ่นําแสงสว่างแห่งธรรมมาสู่ใจของมวลมนุษยชาติและเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อจะนําไปสู่
ฝั่งแห่งพระนิพพาน อุปมาดังนาวาที่นําเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล่องลอยผ่านทะเลแห่งวัฏสงสาร
ไปสู่ฝั่งพระนิพพาน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์ที่มาบังเกิดขึ้นก็นําพาเหล่าสรรพสัตว์
ไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้อย่างมากมาย
ดั ง นั้ น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ก็ ไ ม่ ใ ช่ ใ ครอื่ น ไกล แต่ คื อ มนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามคิ ด จะออกจาก
วัฏสงสาร และจะนําพาเหล่าสรรพสัตว์ข้ามห้วงแห่งวัฏสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพาน จึงได้วางแผน
และตั้งใจบําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มกําลัง โดยได้ใช้ความอดทน
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ คือการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น คนเราทุกคน
สามารถที่จะตั้งเปูาหมายเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้หรือเดี๋ยวนี้ก็
ย่อมได้ ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มกําลังตามแนวทางแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อนั้นสักวัน
หนึ่งในอนาคตกาล สิ่งเหล่านี้ก็จะประสบผลสําเร็จได้อย่างแน่นอน
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2.5 พุทธอุบัติ
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องใช้เวลาใน
การสร้างบารมีเป็นเวลายาวนานหลายภพหลายชาติ ด้วยความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจและ
ด้วยกําลังใจอย่างมาก ประกอบกับการฝึกฝนตนเองด้วยความอดทน ดังคําที่พระพุทธองค์เคยตรัส
ไว้เมื่อครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่ว่า “มารดาบิดามิได้เป็นที่เกลียดชังของเรา ทั้งยศ
ใหญ่เราก็มิได้เกลียดชัง แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรามากกว่า” (ขุ.ชา. 55/79 แปล.มมร.)
สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้พระองค์ทรงมีพระปัญญาอย่างกว้างขวาง เป็นพระสัพพัญญูรอบรู้ ทุกสิ่ง และ
เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เมื่อพระพุทธองค์ทรงสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ก็จะเสด็จบังเกิดขึ้นยังมนุสสภูมิ
เพื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์จะไม่เสด็จบังเกิดขึ้นในภพภูมิอื่นๆ หรือในทวีปอื่นๆ แต่จะเสด็จบังเกิด ขึ้นเป็นมนุษย์และ
ตรัสรู้ที่ชมพูทวีปเท่านั้น และจะทรงเสด็จบังเกิด ขึ้นเฉพาะกัปที่เป็นอสุญกัปเท่านั้น โดยแต่ละ
พระองค์ที่เสด็จมาบังเกิด ขึ้นนั้น ได้สร้างบารมีมาอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 20 อสงไขยกับแสนมหากัป
เมื่อได้กล่าวมาถึงตอนนี้ บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในความหมายของคําว่าอสงไขย มหากัป จึงจะ
ได้กล่าวอธิบายคําเหล่านี้ต่อไป
2.5.1 หน่วยเวลา
เรื่องของหน่วยเวลาที่นับจํานวนเป็นอสงไขย และเป็นจํานวนมหากัป มีปรากฏเฉพาะใน
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่มีปรากฏในที่อื่น เพราะหน่วยเวลานี้ เป็นหน่วยเวลาที่พระพุทธเจ้าทรง
นํามาตรัสแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ทราบ และเป็นหน่วยเวลาที่พระพุทธองค์ทรงดําเนินชีวิตในการ
สร้างบารมีมาอย่างยาวนานมากจนไม่มีหน่วยเวลาใดที่จะสามารถนับได้ นอกเสี ยจากหน่วยเวลาที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ เพราะหน่วยเวลานี้พระพุทธองค์ทรงรับรู้มาด้วยพระองค์เองจากการสร้าง
บารมี ฉะนั้นหน่วยเวลาในพระพุทธศาสนาจึงมีความยาวนานมาก ทําให้ยากที่จะเข้าใจได้อย่าง
ง่ายดาย เว้นเสียแต่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุถึงธรรมะภายในอย่างที่พระพุ ทธองค์ทรงตรัสรู้
เมื่อใด ก็จะสามารถเข้าใจและเห็นภาพของหน่วยเวลาในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องแน่นอน
ดังนั้นกาลเวลาที่นับอสงไขยและมหากัปนั้น เป็นเวลายาวนานมาก ก็จะได้อธิบายขยายความ
ดังต่อไปนี้
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1) อสงไขย คือ การกําหนดเวลาที่จะนับจะประมาณไม่ได้ ซึ่งมีอุปมาเปรียบเทียบ
ไว้ว่า ฝนตกใหญ่มโหฬารทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลานาน 3 ปี ไม่ได้ขาดสายเลย จนนํ้าฝนท่วมเต็มขอบ
จักรวาลมีระดับความสูง 84,000 โยชน์ ถ้าสามารถนับเม็ดฝนที่ตกลงมาตลอดทั้ง 3 ปี ที่ท่วมเต็ม
ขอบจักรวาลมีระดับความสูง 84,000 โยชน์ อย่างต่อเนื่อง 1 อสงไขย ได้จํานวนเท่าใด จํา นวน
เม็ดฝนที่นับได้เป็น 1 อสงไขย
2) อสงไขยปี คือ หน่วยนับจํานวนอายุที่ยืนยาวที่สุดของมนุษย์ โดยได้กําหนดค่า
ของอสงไขยปีไว้ว่า 1 อสงไขยปีเท่ากับ 10140 (เท่ากับ 1 แล้วตามด้วยเลข 0 อีก 140 ตัว)
3) อายุ กั ป คื อ อายุ ขั ยของสั ต ว์ ที่เกิ ด ในภูมิ นั้ น ๆ เช่ น โลกมนุ ษ ย์ เรานี้ เมื่ อ สมั ย
พุทธกาล มนุษย์ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 100 ปี เป็นอายุกัป ปัจจุบันอายุมนุษย์เฉลี่ย 75 ปี ก็นับเอา 75
ปีเป็นอายุกัป ส่วนในเทวภูมิ เช่น สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุขัย 500 ปีทิพย์ ก็นับเอาจํานวน
ดังกล่าวเป็นอายุกัป แม้ในภูมิอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน
4) กัป คือ หน่วยนับระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไป ระยะเวลาใน
มหากัปหนึ่งๆ นั้นยาวนานมาก ไม่สามารถกําหนดนับได้ ซึ่งมีอุปมาเปรียบเทียบไว้ว่า มีภูเขาหิน
ลูกใหญ่กว้าง ยาว สูง อย่างละ 1 โยชน์ ไม่มีช่อง ไม่มีโพรง เป็นแท่งทึบ บุรุษพึงเอาผ้าจากแคว้น
กาสีมาแล้วปัดภูเขานั้น 100 ปีต่อครั้ง เมื่อใด ภูเขาหินลูกใหญ่นั้น พึงถึงการหมดไป สิ้นไป ยังเร็ว
กว่าแล ส่วนกัปหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไป สิ้นไป กัปนาน อย่างนี้แล (สํ.นิ. 26/430/514 แปล.มมร.)
ยังมีอีกอุปมาหนึ่ งใน สาสปสูตรว่า นครที่ทําด้วยเหล็กยาวหนึ่งโยชน์ กว้างหนึ่ง
โยชน์ สูงหนึ่งโยชน์ เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาด มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน บุรุษพึง
หยิบเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ง ออกจากนครนั้น โดยล่วงไปหนึ่งร้อยปีต่อเมล็ด เมล็ดพันธุ์
ผักกาดกองใหญ่นนั้ พึงถึงความสิ้นไปหมดไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกว่าแล ส่วนกัปหนึ่งยัง
ไม่ถึงความสิ้นไปหมดไป กัปนานอย่างนี้แล ( สํ.นิ. 26/432/516 แปล.มมร.)
5) มหากั ป นั้ น มี ทั้ ง หมด 4 ช่ ว ง แต่ ล ะช่ ว งมี 64 อั น ตรกั ป ดั ง นั้ น ช่ ว งความ
เปลี่ยนแปลงของโลก จึงรวมเวลาเป็น 256 อันตรกัป คือ
ช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่โลกถูกทําลาย มีชื่อเรียกว่า สังวัฏฏอสงไขยกัป หมายถึง
ช่วงที่โลกถูกทําลายหรือกัปกําลังพินาศ อาจจะเกิดไฟไหม้ เกิดน้ําท่วมหรือเกิดลมพายุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป
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ช่วงที่ 2 เป็น ช่ว งที่ โลกกํา ลัง พินาศ มีชื่ อเรี ยกว่า สัง วัฏ ฏฐายีอ สงไขยกั ป
หมายถึงช่วงที่โลกถูกทําลายเรียบร้อยแล้ว จนเหลือแต่อวกาศว่างเปล่า ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป
ช่วงที่ 3 เป็ น ช่ วงที่ โ ลกเริ่ มก่ อ ตั วขึ้ น ใหม่ มี ชื่อ เรี ยกว่ า วิ วั ฏ ฏอสงไขยกั ป
หมายถึง ช่วงที่โลกกําลังเริ่มพัฒนาเข้าสู่ภาวะปกติหรือกัปที่เจริญขึ้น ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป
ช่วงที่ 4 เป็นช่วงที่โลกเจริญ ขึ้น มีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้น มีชื่อเรียกว่า วิวัฏฏ
ฐายีอสงไขยกัป เป็นช่วงที่โลกพัฒนาขึ้นเรียบร้อยเป็นปกติตามเดิม หรือกัปที่เจริญขึ้นพร้อมแล้ว
ทุกอย่าง ตั้งอยู่ตามปกติ คือ มีสิ่งมีชีวิตปรากฏเกิดขึ้น มีต้นไม้ ภูเขา คน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งเป็นช่วงที่
เรากําลังอยู่นี้ โดยเริ่มจากอาภัสราพรหมลงมากินง้วนดิน ใช้เวลาถึง 64 อันตรกัป
6) อันตรกัป คือ ระยะเวลา 1 รอบอสงไขยปี หมายความว่าระยะเวลาที่กําหนดนับ
จากอายุมนุษย์ที่ยืนที่สุด คือ 1 อสงไขยปี แล้วอายุค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ จนเหลือ 10 ปี จากนั้นก็
ค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปอีกครั้งจนถึง 1 อสงไขยปีอีกครั้ง เวลา 1 รอบของการเพิ่มและลดของอายุมนุษย์
เรียกว่า อันตรกัป
หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็อาจจะสมมุติมหากัปเหมือนเค็ก 1 ก้อน ในหนึ่ง
ก้อนแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน คือ ระยะเวลา 4 อสงไขยกัป และในแต่ละชิ้นก็มีระยะเวลา
เท่ากับ 64 อันตรกัป คือ สังวัฏฏอสงไขยกัป สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัป วิวัฏฏอสงไขยกัปและวิวัฏฏ
ฐายีอสงไขยกัป และใน 1 มหากัปนั้น เมื่อรวมทั้ง 4 ช่วงระยะเวลา จึงมีทั้งหมด 256 อันตรกัป
สรุป หน่วยเวลาที่มีปรากฏในพระพุทธศาสนา ที่จะทําให้นักศึกษาสามารถเห็นภาพ
ในการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก โดย
อย่างน้อยที่สุด คือ 20 อสงไขยกับแสนมหากัป ที่จะต้องใช้ความอดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจ ตลอดจน
กําลังใจที่หนักแน่นมั่นคงอย่างมากถึงจะมาบังเกิดขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ดังนั้นคําสอน
ของพระพุทธองค์จึงมีคุณค่าอย่างมาก เพราะพระองค์ทรงสั่งสมความรู้ที่เต็มเปี่ยมบริสุทธิ์บริบูรณ์
มาอย่างมากตลอดหนทางในการสร้างบารมี ฉะนั้นจึงควรที่จะศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์อย่าง
จริงจัง แล้วนํามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นเหมื อนกับที่เป็นประโยชน์กับพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วนับพระองค์ไม่ถ้วน และยังเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย

49

2.5.2 กัปที่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า ใน 1 มหากัป มีระยะเวลาที่ยาวนานมาก และกว่า
ที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งมาบังเกิด ขึ้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จึงทําให้สรรพสัตว์
ทั้งหลายต้องเวียนตาย เวียนเกิดหลายภพหลายชาติ กว่าที่จะได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า และก็ไม่แน่ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาบังเกิด ขึ้นในโลกนี้ทุกมหากัปเสมอไป
บางมหากัปก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิดขึ้น
ฉะนั้น การที่บุคคลผู้ทรงคุณวิเศษเป็นนิยตโพธิสัตว์ จะเสด็จมาตรัสรู้เป็นพระสัมมา
สั ม พุ ท ธเจ้ า นั้ น เป็ น การยากมาก และกว่ า ที่ ส รรพสั ต ว์ ทั้ ง หลายจะได้ ฟั ง พระสั ท ธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยิ่งยากมากอีกด้วย ดังพระดํารัสของพระองค์ที่ตรัสว่า “การฟังพระสัทธรรม
เป็นของยาก การบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก” (ขุ.ธ. 42/329 แปล.มมร.) แต่เมื่อ
นิยตโพธิสัตว์เสด็จมาบังเกิดขึ้นบนโลกนี้เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหากัปใด มหากัป
นั้นย่อมไม่ว่างเปล่าจากคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ คือ มรรคผลนิพพาน และมหากัปนั้น จะถูกเรียกว่า
อสุญกัป เมื่อเป็นอย่างนี้ จึงอาจแบ่งมหากัปออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สุญกัป และอสุญกัป
1. สุญกัป หมายถึง มหากัปที่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพาน คือ ไม่มีพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก แม้เพียงพระองค์เดียว และในสุญกัปนี้ก็ยังไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้า
หรือพระเจ้าจักรพรรดิมาบังเกิดขึ้น ในสุญกัปนี้ย่อมว่างเปล่าจากบุคคลผู้ทรงคุณวิเศษ และไม่มี
มรรคผลนิพพานปรากฏขึ้น
2. อสุญกัป หมายถึง มหากัปที่ไม่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพาน คือ มีพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิดขึ้นในโลก ถึงแม้มีเพียงหนึ่งพระองค์ในมหากัปก็ถือว่าเป็น อสุญกัป และ
ในอสุญกัปนี้ยังมีพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระเจ้าจักรพรรดิมาบังเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีบุคคล
ผู้ทรงคุณวิเศษปรากฏเกิดขึ้นอีกด้วย และอสุญกัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิด ขึ้นนี้ ยัง
มีชื่อเรียกตามจํานวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จมาบังเกิดขึ้นในแต่ละมหากัป ดังต่อไปนี้
- สารกัป หมายถึง มหากัปที่มีแก่นสาร เป็นมหากัปที่ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จมาบังเกิดขึ้น 1 พระองค์
- มัณฑกัป หมายถึง มหากัปที่มีความผ่องใส เป็นมหากัปที่ มีพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเสด็จมาบังเกิดขึ้น 2 พระองค์
- วรกัป หมายถึง มหากัปที่ประเสริฐ เป็นมหากัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
มาบังเกิดขึ้น 3 พระองค์

50

- สารมัณฑกัป หมายถึง มหากัปที่ประเสริฐกว่าและมีแก่นสารมากกว่ากัปที่
ผ่านมา เป็นมหากัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิดขึ้น 4 พระองค์
- ภัทรกัป หมายถึง มหากัปที่เจริญที่สุดและเกิดขึ้นได้ยากที่สุด เป็นมหากัปที่ มี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิดขึ้น 5 พระองค์ ซึง่ ถือว่ามีจํานวนมากที่สุด และจะไม่มีมากกว่า
ในภั ทรกั ป นี้ อี ก แล้ ว จึ ง ทํ าให้ ส รรพสั ต ว์ ทั้ง หลายในกั ป นี้ มี โ อกาสจะกระทํ า อาสวะให้ สิ้ น ไปได้
มากกว่ากัปอื่น
ปัจจุ บัน นี้เรากําลั งอยู่ในยุ คของพระสมณโคดมพุทธเจ้าซึ่ งเป็น พระองค์ที่ 4 ใน
ภัทรกัปนี้ อยู่ในอัน ตรกัปที่ 12 ของวิ วัฏฏฐายี อสงไขยกั ป ในยุค หน้าเป็นสมัยของพระศรีอริ ย
เมตไตรยพุทธเจ้า ที่จะเสด็จบังเกิดขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ซึ่ง
อยู่ในอันตรกัปที่ 13
2.6 ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภาพที่ 2.4 ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะบําเพ็ญบารมีมาเพื่อมาตรัสรู้ หลุดพ้นจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้
พระสัทธรรม แล้วนํามาสั่งสอนสรรพสัตว์เพื่อความพ้นทุกข์เหมือนกันทุกพระองค์ แต่พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ จะมีระยะเวลาในการสร้างบารมี ระยะเวลาในการช่วยเหลือสรรพสัตว์
ให้หลุดพ้นจากทุกข์ไม่เท่ากัน ซึ่งความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขึ้นอยู่กับ
บารมีที่ได้สั่งสมมา จึงแบ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เป็น 3 ประเภท คือ
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1) พระปัญญาธิกพุทธเจ้า คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีชนิดปัญญาแก่กล้า
ทรงมีปัญญามากกว่าศรัทธา โดยมีระยะเวลาในการสร้างบารมี 20 อสงไขย กับอีกแสนมหากัป ซึ่ง
มีระยะเวลาในการสร้างบารมีแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 มโนปณิธาน ทรงดําริในพระทัย โดยไม่ได้เอ่ยปากบอกใคร ใช้เวลา 7
อสงไขย
ระยะที่ 2 วจีปณิธาน คือ การออกปากบอกบุคคลอื่น พร้อมๆ กับสร้างบารมีไป
ด้วย ใช้เวลา 9 อสงไขย
ระยะที่ 3 กายวจี ป ณิ ธ าน เมื่ อ ได้ รั บ พยากรณ์ จ ากพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ใน
ครั้งแรกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาอีก 4 อสงไขย กับ
อีกแสนมหากัป
2) พระสั ท ธาธิ ก พุท ธเจ้ า คื อ พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า ที่ ท รงสร้ า งบารมี ช นิ ด มี ศ รั ท ธา
มากกว่าปัญญา โดยมีระยะเวลาในการสร้างบารมี 40 อสงไขย กับอีกแสนมหากัป ซึ่งมีระยะเวลา
ในการสร้างบารมีแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 มโนปณิธาน ทรงดําริในพระทัย โดยไม่ได้เอ่ยปากบอกใคร ใช้เวลา
14 อสงไขย
ระยะที่ 2 วจีปณิธาน เปล่งวาจา ใช้เวลา 18 อสงไขย
ระยะที่ 3 กายวจี ป ณิ ธ าน เมื่ อ ได้ รั บ พยากรณ์ จ ากพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ใน
ครั้งแรกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้เวลาอีก 8 อสงไขย กับ
อีกแสนมหากัป
3) พระวิริยาธิกพุทธเจ้า คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีชนิดมีความเพียร
แก่กล้า ทรงมีวิริยะมากกว่าปัญญา โดยมีระยะเวลาในการสร้างบารมี 80 อสงไขย กับอีกแสนมหา
กัป ซึ่งมีระยะเวลาในการสร้างบารมีแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 มโนปณิธาน ทรงดําริในพระทัย ใช้เวลา 28 อสงไขย
ระยะที่ 2 วจีปณิธาน เปล่งวาจา ใช้เวลา 36 อสงไขย
ระยะที่ 3 กายวจี ป ณิ ธ าน เมื่ อ ได้ รั บ พยากรณ์ จ ากพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ใน
ครั้งแรกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้เวลาอีก 16 อสงไขย
กับอีกแสนมหากัป
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 3 ประเภท เมื่อจะได้รับคําพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นครั้งแรกนั้น ถ้าหากพระพุทธองค์ทรงกลับใจไม่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่มีความ
ประสงค์ที่จะเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้ทันที ดังนี้
1) พระโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกะ มีปัญญามาก หากปรารถนาเป็นพระสาวก
เพียงฟังพระธรรมเทศนา ไม่ทันจบบาทคาถาที่ 3 ก็จะบรรลุธรรมเป็น พระอรหันต์ พร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทา
2) พระโพธิสัตว์ประเภทศรัทธาธิกะ มีศรัทธามาก เพียงแค่ฟังพระธรรมเทศนาไม่
ทันจบบาทคาถาที่ 4 ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสมั ภิทา
3) พระโพธิสัตว์ประเภทวิริยาธิกะ มีความเพียรมาก เพียงแค่ฟังพระธรรมเทศนา
จบบาทคาถาที่ 4 ก็จะบรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 3 ประเภทนี้ จึงมีระยะเวลาในการสร้างบารมีที่แตกต่างกัน โดย
ในแต่ละประเภทนั้น ก็มีระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างแน่นอน ซึ่งบ่งบอกได้ว่า การที่แต่ละพระองค์
จะมาบังเกิดขึ้นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานมาก ตั้งแต่เริ่มคิดสร้าง
บารมี เพื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเริ่มลงมือสร้างบารมี นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึง
บารมีของแต่ละพระองค์อีกด้วยที่มีความแตกต่า งกัน เนื่องจากระยะเวลาในการสร้างบารมี ที่
แตกต่างกัน
2.7 ความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสมบารมี ฝึกฝนตนเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และ
ด้วยความอดทน จนบารมีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการแล้ว ก็จะเสด็จมาบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์
สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สั่งสมมานั้น ก็ทําให้พระองค์
ได้คุณสมบัติ และคุณธรรมที่ดีกว่า และสูงกว่ามนุษย์ทั่วไป สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงเคารพศรัทธา
และเทิดทูนบูชาพระองค์ไว้เป็น ที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุ ก
พระองค์ทรงได้รับอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกพระองค์ เพราะทรงสร้างบารมีมาเหมือนกัน ถึงแม้จะ
ใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน แต่ทรงตรัสรู้ในสิ่งเดียวกัน ได้รูปสมบัติ คือ กายมหาบุรุษอย่างเดียวกัน
และได้นําพระสัทธรรมมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นอย่างนี้ทุกพระองค์ จนทําให้ได้รับการ
เคารพเทิดทูนบูชาจากสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งภพสาม
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ถึ ง แม้ ว่ า พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า จะมี สิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว แต่ ก็ ใ ช่ ว่ า จะ
เหมือนกันหมดทุกอย่าง ยังมีสิ่งที่แตกต่างกันบ้างในแต่ละพระองค์ที่มาบังเกิดในโลก ซึ่งความ
แตกต่างกันนั้น มีอยู่ 8 อย่าง คือ อายุ ปมาณ ตระกูล ปธาน รัศมี ยาน โพธิพฤกษ์ บัลลังก์
1) ความแตกต่างกันของอายุ คือ ความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุต่างกัน หมายถึง
พระสัมมา-สัมพุทธเจ้าบางพระองค์มีพระชนมายุมาก บางพระองค์มีพระชนมายุน้อย เช่น พระที
ปังกรพุทธเจ้ามีพระชนมายุแสนปี พระเรวตพุทธเจ้า มีพระชนมายุหกหมื่นปี พระสมณโคดมพุทธ
เจ้าของเราพระองค์นี้มีพระชนมายุร้อยปี เป็นต้น
2) ความแตกต่างกันของปมาณ คือ ความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสูงต่างกัน
หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางพระองค์สูง บางพระองค์ต่ํา เช่น พระวิปัสสีพุทธเจ้า มีพระ
สรีระสูง 80 ศอก พระปทุมุตตระพุทธเจ้า มีพระสรีระสูง 58 ศอก พระสมณโคดมพุทธเจ้าของเรา
พระองค์นี้ มีพระสรีระสูง 18 ศอก เป็นต้น
3) ความแตกต่างกันของตระกูล คือ ความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาในตระกูลที่
ต่างกัน หมายถึง พระสัมมาสัม พุทธเจ้าบางพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ บางพระองค์เกิดใน
ตระกูลพราหมณ์ เช่น พระกัสสปพุทธเจ้า เกิดในตระกูลพราหมณ์ พระสมณโคดมพุทธเจ้า เกิดใน
ตระกูลกษัตริย์ เป็นต้น
4) ความแตกต่างกันของปธาน คือ ความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทําความเพียรที่
ต่างกัน หมายถึง การบําเพ็ญความเพียรในชาติสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้ เช่น พระโกณฑัญญพุทธเจ้า
ทรงบําเพ็ญเพียรอยู่ 10 เดือน จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ พระโกนาคมนพุทธเจ้า ทรงบําเพ็ญเพียร
อยู่ 6 เดือน จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ พระสมณโคดมพุทธเจ้า ทรงบําเพ็ญเพียรอยู่ 6 ปี จึงบรรลุ
สัมมาสัมโพธิญาณ เป็นต้น
5) ความแตกต่ า งกั น ของรั ศ มี คื อ ความที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า มี รั ศ มี ต่ า งกั น
หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระรัศมีที่แผ่ออกไปได้มากบ้าง น้อยบ้างไม่เหมือนกัน เช่น
พระมังคลพุทธเจ้ามีพระรัศมีแผ่ไปในหมื่นโลกธาตุ พระปทุมุตตรพุทธเจ้ามีพระรัศมีแผ่ไปได้ 12
โยชน์ พระสมณโคดมพุทธเจ้ามีพระรัศมีแผ่ไปได้ประมาณ 1 วา โดยรอบ เป็นต้น
6) ความแตกต่างกันของยาน คือ ความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามียานที่ดําเนินไป
ต่างกัน หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมียาน คือ พาหนะที่ทรงประทับในวัน ที่ออกบวช
ไม่เหมือนกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางพระองค์ทรงประทับด้วยช้าง บางพระองค์ประทับด้วยม้า
บางพระองค์ประทับด้วยรถ บางพระองค์ดําเนินด้วยพระบาท หรือปราสาท หรือวอ เป็นต้น อย่างใด
อย่างหนึ่ง อย่างเช่น พระสมณโคดมพุทธเจ้าของพวกเรา ทรงประทับด้วยม้า ในวันที่ออกบวช
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7) ความแตกต่างกันของโพธิพฤกษ์ คือ ความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่ง
บําเพ็ญเพียรใต้ต้นไม้ที่ต่างชนิดกัน หมายถึง ต้นไม้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งในวัน ที่
ตรัสรู้นั้นต่างประเภทกัน เช่น พระสุเมธพุทธเจ้า มีโพธิพฤกษ์ชื่อนีปะ คือ ต้นกะทุ่ม พระสิทธัตถพุทธเจ้า มีโพธิพฤกษ์ชื่อ กณิการะ คือ ต้นกรรณิการ์ พระสมณโคดมพุทธเจ้า มีโพธิพฤกษ์ชื่อ
อัสสัตถะ คือ ต้นโพธิ์ เป็นต้น
8) ความแตกต่างกันของบัลลังก์ คือ บัลลังก์ที่ประทับในวันตรัสรู้ต่างกัน หมายถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงใช้บัลลังก์ประทับมีความสูงที่ไม่เท่ากันในวันตรัสรู้ เช่น พระวิปัสสีพุทธเจ้า
มีบังลังก์สูง 53 ศอก พระสุม นพุทธเจ้า มีบังลังก์สูง 60 ศอก พระสมณโคดมพุทธเจ้า มีบังลังก์สูง
14 ศอก เป็นต้น
ความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นความ
แตกต่างกันที่เกิดจากการสั่งสมบ่มบารมี ตลอดจนระยะเวลาในการฝึกฝนตนเองระหว่างเส้นทาง
การบําเพ็ญบารมีและช่วงเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงมาบังเกิดขึ้นนั้นต่างกัน
สิ่งเหล่านี้จึงทําให้แต่ละพระองค์มีความต่างกันในเรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว ถึงแม้ทุกพระองค์จะสั่งสม
บารมี มาเหมือ นกั น เพื่ อให้ไ ด้ คุณสมบัติ และคุ ณธรรมที่ เหมือ นกั น จนกระทั่ง ได้ มาตรั สรู้ ในสิ่ ง
เดียวกัน แต่ทุกพระองค์ก็ได้รับผลในชาติสุดท้ายไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะมีบารมีที่จะมาตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตาม
จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็คือ อดีตเคยเป็นมนุษย์
ธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นเทพเจ้า ผู้วิเศษหรือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรพชีวิตหรือ
สรรพสิ่งทั้งหลายในโลก แต่เป็นบุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงได้สั่งสมบารมีอย่างมากมาย ซึ่งการสร้างบารมีนั้นไม่ใช่เพียงแค่ทําวันนี้ หรือพรุ่งนี้แล้วจะได้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลย แต่ทุกพระองค์ต่างต้องสั่งสมบารมีมาเป็นเวลายาวนานหลายภพหลาย
ชาติ โดยอย่างน้อยที่สุดต้องสร้างบารมี 20 อสงไขยกับแสนมหากัป อย่างเช่นพระโคดมสัมมา
สัมพุทธเจ้า พระองค์ปัจจุบันนี้ แต่ถ้าสร้างบารมีกันยาวนานที่สุดก็ 80 อสงไขยกับแสนมหากัป เมื่อ
บารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมีพระคุณ
และคุณประโยชน์อย่างมากมายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย และทําให้พระองค์ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ คือ
กายมหาบุรุษที่ใครก็ตามที่ได้พบเห็นก็เกิดความเลื่ อมใสศรัทธา เทิดทูนบูชา นอกจากนี้ยังทําให้
พระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะได้เข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใน
กายของพระองค์
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การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์ก็สร้างบารมีกันมายาวนาน
ทรงเกิดในภพต่างๆ เป็นอันมาก และด้วยการเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการฝึกฝนอดทน มุ่งมั่นตั้งใจ
อย่างมาก จึงเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงมีปัญญากว้างขวาง เป็นพระสัพพัญญูรอบรู้ทุกสิ่งทั้งปวง
เพราะพระองค์ได้สะสมปัญญามาจากการเกิดในแต่ละชาติ จึงทําให้พระองค์เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องว่า โลกนี้มีแต่ความทุ กข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่เกิดจากตนเองและที่เกิดมาจากคนอื่น เมื่อมี
ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้น จึงมีความคิดที่จะกําจัดทุกข์ออกไปอย่างถาวร นอกจากนี้ยังตั้งใจที่จะนําพา
สรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์นี้ไปด้วย พระองค์จึงได้เริ่มสร้างบารมี ด้วย
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความเพียรพยายามและด้วยความอดทนเป็นเวลายาวนาน 20-80 อสงไขย
แสนมหากัป จนเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ก็จะเสด็จมาบังเกิดขึ้นยังมนุสสภูมิ ที่ชมพูทวีป
และจะทรงเสด็จมาบังเกิด ขึ้นเฉพาะอสุญกัปเท่านั้น เพื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านํา
พระสัทธรรมมาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ไปสู่พระนิพพาน
ด้วยเหตุนี้ประกอบกับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 3
ประเภท จึงทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิดขึ้นได้ยากบนโลก แต่ก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสรู้แล้วนับไม่ถ้วน อุปมาเหมือนเม็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง 4 มากมายเพียงนั้น ด้วยการ
สั่งสมบารมีและฝึกฝนตนเองที่ใช้เวลายาวนานไม่เท่ากัน และด้วยผลกรรมที่ได้กระทําไว้ในอดีตทั้ง
กุศลกรรมและอกุศลกรรม จึงทําให้บารมีของแต่ละพระองค์มีไม่เท่ากัน และต้องได้รับผลจากที่ได้
กระทําไว้ในอดีตที่แตกต่างกัน จึงทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความแตกต่างกันในชาติสุดท้ายที่
เสด็จมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดังนั้น บุคคลใดก็สามารถที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เพราะตําแหน่งนี้มิได้ผูกขาด
แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ทุกคนสามารถที่จะเป็นได้ทั้งนั้น ถ้ามีใจปรารถนาแล้วสั่งสมบุญบารมีอย่างเต็มที่
เต็มกําลังตามอย่างของพระพุทธองค์ตั้งแต่วันนี้เป็น ต้นไป และตั้งใจฝึก ฝนตนเองในมีนิสัยที่ ดี
เกิดขึ้น โดยการละเว้นจากอกุศลกรรมทุกอย่าง ไม่ว่าใครจะรู้เห็นหรือไม่ก็ตาม แล้วมีใจปรารถนา
ที่มั่นคงแน่วแน่ต่อเปูาหมายที่ตนต้องการ ไม่ทอดถอนหรือหมดกําลังใจเสียก่อน เมื่อถึงที่สุดแล้ว
ผลแห่งกุศลกรรมก็จะส่งผลให้เรา ทั้งในระดับที่ทําให้จิตใจงาม รูปร่างลักษณะดี มีบุคลิกน่าเชื่อถือ
น่าไว้ว างใจ น่าเกรงขามและเป็น ผู้มี ชื่อเสีย งดี มีค นอยากที่จ ะคบค้า สมาคมด้วย เมื่อถึ งคราว
บํ า เพ็ ญ เพี ย รก็ ส ามารถบรรลุ อ นุ ต รสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณหมดกิ เ ลสเข้ า พระนิ พ พานตามอย่ า ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ที่ได้กระทํามาแล้ว
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บทที่ 3
คุณสมบัติและคุณธรรม
ที่ทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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บทที่ 3 คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โครงสร้างเนื้อหา
3.1 ธรรมสโมธาน 8
3.1.1 ความหมายธรรมสโมธาน 8
3.1.2 ความสาคัญธรรมสโมธาน 8
3.1.3 ธรรมสโมธาน 8 ประการ
3.2 พุทธการกธรรม 10
3.2.1 ความหมายของบารมี
3.2.2 ความจาเป็นในการสร้างบารมี
3.2.3 บารมี 10 ทัศ
3.3 อัธยาศัย 6
3.3.1 ความหมายอัธยาศัย 6
3.3.2 ความสาคัญของอัธยาศัย 6
3.4 พุทธภูมธรรม 4
3.4.1 ความหมายของพุทธภูมิธรรม 4
3.4.2 ความสาคัญของพุทธภูมิธรรม 4
3.5 การไม่อยู่ในฐานะอาภัพ 18 ประการ
3.5.1. ลักษณะอาภัพ 18 ประการ
3.5.2 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการ

แนวคิด
1. พระโพธิ สั ต ว์ ทั้ ง หลาย ล้ ว นมี ค วามตั้ ง ใจที่ มุ่ ง มั่ น ในการบรรลุ สั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ แม้
หนทางจะยาวนานเพียงใดและไม่ได้ราบเรียบสะดวกสบาย ก็จะสร้างบารมีอย่างไม่ได้ย่อท้อแต่อย่างใด
ตั้งแต่การสั่งสมบุญบารมี ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ใช้ชาระกิเลส ตัณหา อุปทานให้หมดไป เป็นความประพฤติ
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ที่ดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ จนกระทั่งมีจิตใจที่กล้าแข็งขึ้น เอาชีวิตเป็ นเดิมพัน อย่างไม่หวั่นไหว
จนบารมีครบทั้ง 30 ประการ
2. อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ 6 คือ นิสัยที่คิดจะสร้างบารมี และนิสัยนี้ยังช่วยปูองกันไม่ให้
ทาผิดพลาด ด้วยการทาอกุศลกรรมในระหว่างการสร้างบารมี โดยอัธยาศัยเช่นนี้ พระบรมโพธิสัตว์ได้
สั่งสมแก้ไขปรับปรุง ฝึกฝนตนเองเรื่อยมาตลอดในทุกชาติที่เกิดมาสร้างบารมีไม่ว่าจะเกิดมาในกาเนิด
ใดก็ตาม จนทาให้มีอัธยาศัยทั้ง 6 ประการนี้เกิดขึ้นมาในใจ
3. ธรรมสโมธาน 8 เป็นคุณสมบัติที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างบารมีให้การเป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้านั้นเป็นผลสาเร็จได้ในอนาคต เพราะธรรมสโมธาน 8 เป็นคุณสมบัติที่ทาให้ได้รับพุทธพยากรณ์
ซึ่งเป็นการยืนยันว่า จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้อย่างแน่นอน
4. ตลอดเส้นทางแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์นั้น ท่านจะเกิดมาพร้อมกับ
ภาระและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่จะนาพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปสู่ฝั่ง
แห่งพระนิพพานให้ได้ ซึ่งพุทธภูมิธรรม คือคุณลักษณะพิเศษ 4 ประการ เป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทุกๆ
ท่านจะต้องมีอยู่ในใจอย่างมั่นคง
5. การไม่อ ยู่ในฐานะอาภัพ 18 ประการ ถื อเป็นสิ่ง ที่มีความสาคัญอย่ างยิ่งสาหรับพระ
โพธิสัตว์ ผู้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว เพราะจะทาให้ท่านสามารถสั่งสมบุญบารมีได้อย่างเต็มที่เต็ม
กาลังไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงคุณลักษณะและคุณธรรมที่ทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ และสามารถอธิบายคาว่าบารมี
ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายความหมายลัก ษณะพิเศษและอั ธ ยาศั ย ของพระนิ ต ย
โพธิสัตว์ได้
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกลักษณะอาภัพ 18 ประการได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
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บทที่ 3
คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ความนา
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ย่อมเป็นการยากอย่างยิ่งที่เป็น เช่นนี้ก็
เพราะว่าบุคคลที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้น จะต้องเป็นบุคคลผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ สุด
ประมาณ ที่เห็นวัฏสงสารนี้เปรียบเสมือนคุกแห่งความทุกข์ ที่กักขังสรรพสัตว์ทั้งหลายไว้ และถึงแม้
บุคคลเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วในโลก ก็ยังจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานในการสั่งสมบ่มบารมี จนกว่าบารมีจะ
บรรลุถึงความสมบูรณ์ทุกประการ จึงจะมาอุบัติตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
ยังไม่รู้วา่ อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ และหนทางที่จะนาไปสู่ความดับทุกข์นั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ความไม่รู้นี้เองทาให้หลงเวียนวนในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักจบสิ้น และแม้จะผิดพลาดทาอกุศลกรรมจน
ต้องไปรับผลของการกระทาในอบายภูมิ ก็ยังไม่ลืมความปรารถนาที่ตั้งเปูาหมายไว้ เมื่อกลับมาเกิดใน
มนุสสภูมิอีก ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสั่งสมบารมี ฝึกฝนตนเองเรื่อยไป ด้วยความเพี ยรพยายามและอดทน
จนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เพื่อเปูาหมายที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต
ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลต้นบุญต้นแบบและเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกที่ไม่มี
บุคคลใดทัดเทียมได้ ด้วยเหตุที่ฝึกฝนตนเองอย่างยิ่งยวด จนทาให้พระองค์ประกอบไปด้วยคุณธรรมที่
ยิ่งกว่าบุคคลทั่วไป ถึงแม้จะยังไม่มีความคิดถึ งขั้นปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งใน
อนาคต แต่บุค คลอื่ นก็สามารถนาแบบอย่างในการฝึ กฝนของพระองค์ม าปฏิ บัติใช้ กับตนเองและ
ปลูกฝังความดีและสิ่งที่ดีไว้ในใจให้ฝึกฝนจนเกิดเป็นใจที่ประภัสสรไปได้ตลอดชีวิต และยังต่อเนื่องไป
ในทุกชาติที่เกิดมาสร้างบารมี ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ท่านได้คุณสมบัติ และคุณธรรมที่เลิศกว่าบุคคลอื่น
ฉะนั้นเนื้อหาในบทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงคุณสมบัติและคุณธรรมที่พระองค์ได้ฝึกฝนมาอย่างตลอด
ต่อเนื่องหลายภพหลายชาติจนทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้
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ผู้ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องบาเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ก่อน เมื่อบารมี
เต็มเปี่ยมแล้วจึงจะได้ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม พุทธเจ้าในชาติสุดท้าย สาหรับพระโพธิสัตว์ นั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ (ขุ.พุทฺธ.อ. 73/162-254 แปล.มมร.)
1) พระอนิ ยตโพธิ สัต ว์ คือ พระโพธิสั ตว์ ผู้ยั งไม่ แน่ นอน ว่ าจะได้ตรั สรู้ เป็ นพระสั มมา
สัมพุทธเจ้าหรือไม่ เพราะยังไม่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต จาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง เนื่องจากมีธรรมสโมธานไม่ครบ
2. พระนิ ย ตโพธิ สั ต ว์ คื อ พระโพธิ สั ต ว์ ผู้ จ ะได้ ต รั ส รู้ เ ป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ าอย่ า ง
แน่นอนโดยได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ในชาติที่ได้รับการพยากรณ์จะต้องมีคุณสมบัติและคุณธรรมพิเศษที่เรียกว่า
ธรรมสโมธาน
3.1 ธรรมสโมธาน 8
พระโพธิสัตว์จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีธรรมสาคัญอีกแปดประการ ที่เรียกว่า ธรรมสโมธาน ซึ่ง
เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปนี้
3.1.1 ความหมายของธรรมสโมธาน 8
ธรรมสโมธาน 8 หรือ อัฏฐธัมมสโมธาน คือ การประชุมรวมกันของธรรม 8 ประการ ธรรม ใน
ที่นี้หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่เมื่อพร้อมมูลอยู่ในบุคคลใดแล้วยั งผลให้บุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นนิยต
โพธิสัตว์1
3.1.2 ความสาคัญของธรรมสโมธาน 8
ธรรมสโมธาน 8 เป็นธรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับพระโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งมีมโนปณิธานและ
วจีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่มุ่งมั่นจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ และด้วย
ความที่พระโพธิสัตว์มีความถึงพร้อมด้วยธรรมสโมธานนี้เอง จึงทาให้ท่านเป็นบุคคลที่มีความพิเศษเกิน
กว่าบุคคลทั่วไป และยากจะหาผู้ใดมาเสมอเหมือนได้ ซึ่งธรรมสโมธานนี้มีทั้งหมด 8 ประการ และล้วน

1

อนาคต

นิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ย่อมเที่ยงแท้ว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าใน
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มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
หนึ่งในอนาคต เพราะถ้าหากพระโพธิสัตว์ ขาดธรรมสโมธานข้อใดข้อหนึ่งไป ก็ไม่อาจได้รับ
พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ แต่ถ้ามีธรรมสโมธานครบทุกประการแล้ว และได้สั่งสมบุญ
สร้างบารมีเรื่อยมา กระทั่งได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า
ท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้ว ท่านก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งปวง มี
ความเพียรพยายาม ความอดทนมากยิ่งขึ้ นไปอีก เพราะการได้รับพุทธพยากรณ์เสมือนการได้รับ
กาลังใจจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระโพธิสัตว์นั้นจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่าง
แน่นอน (พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย), 2554: ออนไลน์)
3.1.3 ธรรมสโมธาน 8 ประการ มีดังนี้ (ขุ.พุทธ. 74/580-585 แปล.มมร.)
1) มนุสสัตตัง ความปรารถนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ในชาติที่ตั้งจิตปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณ2 ธรรมสโมธานข้อนี้ถือเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์
จาเป็ น จะต้ อ งมี เพราะการได้อั ต ภาพแห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ นั้ น จะทาให้ ไ ด้ ก ายหยาบที่ มี ลั ก ษณะ
แข็งแกร่งมากกว่าการได้ ไปเกิดในอัต ภาพของเหล่ า เทวดา พรหม อรูปพรหมทั้ง หลาย ดังนั้ น
วัตถุประสงค์หลักของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ก็เพื่อใช้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นี้สั่งสมบุญสร้าง
บารมีให้เต็มที่เต็มกาลังนั่นเอง
2) ลิงคสัมปัตติ ความถึงพร้อมด้วยเพศบุรุษ
การที่พระโพธิสัตว์จะมีโอกาสได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จาเป็น
อย่างยิ่งที่ท่านจะต้องมีเพศที่ไม่วิบัติ หรือไม่เป็นอภัพบุคคล 18 ประการ นั่นก็คือ จะต้องเป็นบุรุษเพศ
หรือเพศชายเท่านั้น เนื่องจากบุรุษเพศจะมีรูปร่างลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะของกายมหาบุรุษมาก
ที่สุด และยังเป็นกายที่สามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างดีที่สุดอีกด้วย แต่ถ้าไม่ได้ความถึงพร้อม
ด้วยเพศชาย กล่าวคือ เป็นเพศหญิง บัณเฑาะว์ กะเทย หรือเป็นบุคคลมีสองเพศในคนเดียวกัน ที่
เรียกว่า อุภโตพยัญชนก พระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต
แก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้นอย่างเด็ดขาด

2

สัมมาสัมโพธิญาณ คือ ญาณอันประเสริฐอันเป็นเครื่องตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

63

3) เหตุสมบูรณ์ ความถึงพร้อมด้วยเหตุ
พระโพธิสัตว์จะต้องมีอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ในขันธสันดาน 3 อย่างแรงกล้า
อันได้แก่ อินทรีย์ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา จะต้องแก่กล้าและพอเหมาะกัน จึงจะมีโอกาส
ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่หากว่าอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ยังไม่เกิดขึ้น
หรือเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่แก่กล้า พระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้
พระโพธิสัตว์ท่านนั้นอย่างเด็ดขาด
4) สัตถารทัสสนะ การได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การได้พบพระพุทธเจ้า ในขณะที่ยังทรงพระชนม์อยู่ สาหรับธรรมสโมธานข้อนี้ ถือเป็น
โอกาสอันสาคัญยิ่ง ที่จะทาให้พระโพธิสัตว์ได้มีโอกาสสั่งสมบุญครั้งใหญ่ พร้อมทั้งตั้งความปรารถนา
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์ และเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ตรวจดูความสาเร็จแห่งความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ ด้วยอนาคตังสญาณ 4 แล้ว พระองค์ก็จะทรง
พยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัม พุทธเจ้ าในอนาคตแก่พ ระโพธิ สัตว์ ท่า นนั้น ซึ่ง พุทธพยากรณ์นั้ น
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น
5) ปัพพัชชา การได้บรรพชา
การที่พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยน้อมไปในการออกบวช ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นนักบวชในบวร
พระพุทธศาสนาหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ตาม ถ้าหากท่านเป็นสัมมาทิฐิ มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม
เชื่อว่าบุญมีจริง บาปมีจริง ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว และมีความมั่นคงในเพศบรรพชิตแล้ว พระพุทธองค์ก็จะ
ทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้น แต่ถ้าหากพระโพธิสัตว์
ดารงตนอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ แม้จะปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพียงใดก็ตาม ก็
มิอาจที่จะทาความปรารถนาให้สาเร็จได้ ทั้งนี้เพราะชีวิตของการครองเรือนนั้น เป็นชีวิตที่ถูกผูกมัด
ด้วยเครื่องจองจาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความห่วงใยในบุตร ภรรยา ทรัพย์สินเงินทอง ฯลฯ จึงทาให้
ไม่สามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกาลังเหมือนกับชีวิตของนักบวช

3
4

ขันธสันดาน หมายถึง อุปนิสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจมาข้ามภพข้ามชาติ
อนาคตังสญาณ คือ ญาณที่ล่วงรู้อนาคต เป็นญาณของผู้มีอภิญญาจิต
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6) คุณสัมปัตติ ความถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษ
พระโพธิสัตว์จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไป โดยจะต้องมี
ความเชี่ยวชาญในอภิญญาและฌานสมาบัติ พระพุทธองค์จึงจะทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าในอนาคตแก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้น
7) อธิกาโร ความถึงพร้อมด้วยการกระทาอันยิ่ง
พระโพธิสัตว์จะทาในสิ่งที่เหนือเกินกว่ามนุษย์ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากสิ่งไหนเป็นสิ่ง
ที่ดี มีประโยชน์ และเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแล้ว แม้คนธรรมดาทั่วไปจะไม่กล้าที่จะคิด พูด หรือ
ทาในสิ่งนั้น แต่ท่านกลับกล้าที่จะคิด พูด และทาในสิ่งนั้น ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเพียรและ
ความมุ่งมั่น กระทั่งสามารถทาสิ่งนั้นสาเร็จได้ในที่สุด ตัวอย่างเช่น เรื่องราวการบาเพ็ญ ทานปรมัตถ
บารมีของพรหมกุมารโพธิสัตว์ ท่านยอมสละชีวิตของตัวเองเป็นทานให้แก่แม่เสือที่กาลังจะกินลูกของ
ตัวเองด้วยความหิวโซ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่กระทาได้ยากยิ่ง แต่ด้วยความที่มุ่งหวังการบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณเป็นสาคัญ จึงกล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสั่งสมบุญสร้างบารมี ด้วยเหตุแห่งความถึง
พร้อมด้วยการกระทาอันเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปนี้เอง จึงได้รับพุทธพยากรณ์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งในอนาคต (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), 2544: 99)
8) ฉันทตา ความถึงพร้อมด้วยความพอใจอย่างแรงกล้าในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในทุกภพทุกชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดมา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตาม ท่านจะมี
ความรักและแรงปรารถนาในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก แม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมา
ขัดขวางการบาเพ็ญบารมีมากสักเพียงใด ก็ไม่ย่อท้อและไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคเหล่านั้นเลย ทั้งนี้ก็
เป็นเพราะจิตใจของท่านรักและมุ่งมั่นที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ให้ได้เป็นสาคัญ
ดังนั้น ธรรมสโมธาน 8 ประการ จึงเป็นธรรมสาคัญ ที่ทาให้สาเร็จเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ใน
อนาคต เมื่อองค์คุณเหล่านี้ครบทั้ง 8 ประการในชาติใดแล้ว ชาตินั้นจึงได้รับ พุทธพยากรณ์ว่า เป็น
นิตยโพธิสัตว์ คือจะได้ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอน และ
พร้อมกันนี้ในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระโพธิสัตว์แต่ละท่าน
จะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่น มีความเพียรพยามอย่างแรงกล้า และมีความอดทนอย่างยิ่งใน
การสร้างบารมี อีกทั้งท่านจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยหลักธรรมอันสาคัญที่เรียกว่า พุทธการกธรรม
(อ่านว่า พุด-ทะ-กา-ระ-กะ-ทา)-หรือ ธรรมสาหรับบ่มพระโพธิญาณ
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3.2 พุทธการกธรรม 10
พุทธการกธรรม 10 คือ ธรรมที่ทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นธรรมที่สาคัญอย่างยิ่ง
ในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ เพราะถ้าหากปราศจากพุทธการกธรรมแล้ว ก็ไม่อาจที่จะตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้ ซึ่งพุทธการกธรรมที่
กล่าวถึงก็คือ บารมีทั้งสิบทัศ (พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย), 2554: ออนไลน์)
3.2.1 ความหมายของบารมี
ค าว่ า “บารมี ” มาจากค าว่ า “ปู ร ะธาตุ ” แปลว่ า เต็ ม เปี่ ย ม สู ง สุ ด หรื อ สมบู ร ณ์ ที่ สุ ด
หมายความว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมหมวดนี้ให้เต็มเปี่ยมหรือ
บริบูรณ์ เพราะความบริบูรณ์ของชีวิตนั้นจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการสั่งสมบุญกุศลทีละเล็กทีละน้อย
อย่างสุดความสามารถโดยเอาชีวิตเป็ นเดิมพัน เมื่อบุญกลั่นตัวมากเข้า จากดวงบุญก็จะกลายเป็นดวง
บารมี ความสมบูรณ์ของชีวิตถึงจะบังเกิดขึ้น การตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณก็สมบูรณ์ และก็เสด็จ
ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน (ขุ.จริยา. 74/ 570 แปล.มมร.)
“บารมี” ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตามพระสูตรต่างๆ แต่เดิมจะหมายถึงความเป็นเลิศ เป็น
ของปัจเจกบุคคล ไม่ได้เน้นเฉพาะว่าต้องเป็นความเป็นเลิศในทางพุทธศาสนา ต่อมามีการใช้มากขึ้นใน
พุทธศาสนามีความหมายเปลี่ยนเป็นความเป็นเลิศในการปฏิบัติธรรม และในที่สุดก็ ได้เจาะจงว่าบารมี
หมายถึง ความเป็นเลิศที่สุดในด้านการปฏิบัติธรรม เป็นการดับสิ้นแห่งอาสวะกิเลส แต่ความหมายนี้ก็
ยังไม่แพร่หลาย ส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายว่าเป็นความเป็นเลิศในการปฏิบัติธรรมในขั้นตอนหนึ่ง
(ม.มู. 12/505/543 แปล.มมร.)
3.2.2 ความสาคัญในการสร้างบารมี
ตั้งแต่เกิดมา มนุษย์นั้นมีนิสัยทั้งดีและไม่ดี นิสัยเหล่านี้เกิดจากการย้าคิด ย้าพูด ย้าทา หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือโปรแกรมประจาตัว ถ้าตอกย้าในสิ่งที่ดี ก็จะได้นิสัยดีติดตัวมา ตรงกันข้ามถ้าย้า
คิด พูด ทาในสิ่งที่ไม่ดี ก็จะได้นิสัยไม่ดีติดตัวมาเช่นกัน ไม่ว่าทางด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตาม หากนึกย้อน
ไปตั้งแต่แรกเกิดจะพบว่า มีสิ่งหนึ่งที่บีบคั้นใจเราให้กระทาสิ่งต่างๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว พระพุทธองค์ทรง
เรียกสิ่งนั้นว่า กิเลส มีอยู่ 3 ตระกูลใหญ่ๆ คือ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งคอยบีบคั้นให้เรากระทาสิ่งที่ไม่ดี
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หากย้าคิด พูด ทา ในทางที่ไม่ดีและกลายเป็นนิสัยหรือโปรแกรมที่ไม่ดีติดตัว ไป (พระภาวนาวิริยคุณ
(เผด็จ ทตฺตชีโว), 2550)
นิสัยไม่ดี นั้นนาความเดือดร้อนมาให้ตลอดเวลาอยู่แล้ว ต้นเหตุที่ทาให้เกิดนิสัยที่ไม่ดี คือ
กิเลส ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่กิเลสจะคอยควบคุมให้
มนุษย์แสดงเป็นพฤติกรรมออกมา ถ้าจะลบล้างได้ ก็ต้องแก้ที่พฤติกรรมที่ไม่ดี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
กิเลสที่ซุกอยู่ในใจ ให้มันฝุอลง ย่าแย่ลง เหมือนเราเป็นไข้ แม้ไม่เห็นเชื้อโรค แต่ว่า มีอาการไข้ เรากิน
ยาเข้าไปเพื่อให้อาการไข้ลดลง แสดงว่าเชื้อโรคถูกทาลายไปด้วย ในเมื่อไม่อยากให้นิสัยไม่ดีเหล่านั้น
อยู่ ใ นตั ว ก็ ต้ อ งใส่ พ ฤติ ก รรมที่ ดี เข้ าไปแทน ย้ าคิ ด ย้ าพู ด ย้ าทาในทางที่ ดี ซ้ าแล้ ว ซ้ าเล่ า กระทั่ ง
หนาแน่นพอก็จะลบล้างนิสัยไม่ดี อันมีสาเหตุมาจากกิเลส 3 ตระกูลออกไปได้ ซึ่งการกาจัดนิสัยไม่ดี
ด้วยนิสัยดีๆ 10 ประการนั้นก็คือ การทาทานเพื่อต่อสู้โลภะ การรักษาศีลเพื่อต่อสู้กับโทสะ เมื่อเกิด
โมหะต้องต่อสู้ด้วยภาวนา และสุดท้ายต้องใช้ทั้ง 7 บารมี (ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขา) เพื่อหักกิเลส 3 ตระกูล และต้องทาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน นิสัยดีทั้ง 10 ประการที่ได้กล่าว
มาแล้วนั้นทางพุทธศาสนาเรียกว่า พุทธการกธรรม หรือบารมี 10 ทัศ
3.2.3 บารมี 10 ทัศ
บารมี 10 ทัศ หรือ พุทธการกธรรม 10 ที่ทาให้บุคคลได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีทั้งหมด
10 ประการ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิ ริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี
อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ซึ่งรายละเอียดของบารมีแต่ละประเภท มีดังนี้
1) ทานบารมี คือ การให้ การบริจาคหรือสละสิ่งของต่างๆ แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นบารมีอันดับ
แรกที่จะต้องกระทาก่อนบารมีอย่างอื่น เพราะพระพุทธองค์มีความปรารถนาที่จะบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณ และจะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากทะเลแห่งทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานด้วย จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเสบียงและทุน เพื่อเกื้อกูลต่อการสร้างทานบารมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
พระองค์จึงเริ่มต้นทาทานบารมีเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้ไ ม่เสียเวลาไปกับการแสวงหาปัจจัยสี่ และยัง
ผลทาให้การบาเพ็ญบารมีอย่างอื่นง่ายและกาจัดความตระหนี่ในใจได้อีกด้วย ทานบารมีจึงเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่จะทาให้การสร้างบารมีอย่างอื่นง่ายขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงมีความยินดีในการ
บาเพ็ญทานเป็นเนืองนิตย์ ไม่ว่าจะกาเนิดเป็นอะไรก็ตาม ย่อมมีใจรักในการบริจาคทาน อุปมาเหมือนกับ
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บุคคล คว่าหม้อน้าที่มีน้าอยู่เต็ม ให้น้าในหม้อไม่เหลือแม้สักหยดหนึ่งฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็
ยินดีในการบริจาคทาน ฉันนั้น พระองค์สามารถให้ได้ทั้งหมดไม่มีเหลือทั้งทรัพย์ ยศ บุตรและภรรยา
หรืออวัยวะน้อยใหญ่ ตลอดจนเลือดและชีวิต พระองค์ให้สิ่งที่เขาต้องการอยากได้ทั้งหมดแก่ยาจก
ผู้มาขอ ดังเช่นที่พระองค์กล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
“เอาเถอะ เราจะเลือกเฟูนธรรมที่กระทาให้เป็นพระพุทธเจ้า ทั้งทางโน้นและทางนี้ ทั้ง
เบื้องบนและเบื้องล่าง ทั้งสิ บทิศตลอดถึงธรรมธาตุ ครั้นเมื่อเราเลือกเฟูนอยู่อย่างนั้น จึงได้เห็นทาน
บารมี ข้อที่ 1 เป็นเส้นทางใหญ่ ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ในกาลก่อน ประพฤติตามคลองธรรมสืบกัน
มาแล้ ว ท่ านจงสมาทานบารมี ข้ อ ที่ 1 นี้ กระท าให้ มั่ น ก่ อ น จงถึ ง ความเป็ น ทานบารมี หากท่ า น
ปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ หม้อน้าเต็มเปี่ยม ใครผู้ใดผู้หนึ่งคว่าปากลง น้าย่อมไหลออกหมด น้า
ย่อมไม่ขังอยู่ในหม้อนั้น แม้ฉันใด ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน เห็นยาจกไม่ว่าจะต่าทราม สูงส่งและปาน
กลาง จงให้ทานให้หมด เหมือนหม้อน้าที่เขาคว่าปากลงไว้ฉะนั้น” (ขุ.อป. 70/1/49 แปล.มมร.)
2) ศีลบารมี คือ การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นบารมีอันดับที่
2 ที่ พ ระสั มมาสัม พุ ทธเจ้าจะต้ อ งสั่ง สมต่ อ ไป เมื่ อ มีเสบีย งแล้ ว ก็ จาต้ องรั กษาศีล ให้บ ริ สุทธิ์ จะได้
วนเวียนอยู่แต่ในมนุสสภูมิ และเทวภูมิเท่านั้น เมื่อถึงเวลาลงมาสร้างบารมีจะสามารถกระทาได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนและไม่เสียเวลา แต่ถ้าหากศีลไม่บริสุทธิ์ อาจพลาดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต
อสุรกายหรือสัตว์นรกได้ ทาให้หมดโอกาสในการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ศีลยังเป็นเหมือน
เกราะคุ้มกันภัย ที่จะกลั่นกาย วาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ทาให้ใจผ่องแผ้วมีสมาธิตั้งมั่นได้ง่าย
เมื่อเป็นเช่นนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงบาเพ็ญศีลบารมีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
อยู่เสมอ ตลอดทุกชาติที่เกิดมาสร้างบารมี โดยที่ไม่ให้ศีลบกพร่องได้ แม้จะต้องเสียสละชีวิตเพื่อรักษา
ศีลไว้ก็ยอม อุปมาเหมือนกับจามรียอมสละชีวิตเพื่อรักษาขนหางของตน ฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็
ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลของตนฉันนั้น ดังเช่นที่พระองค์กล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
“ความจริง พุทธธรรมเหล่านี้ จักไม่มีประมาณเท่านี้ เราจักเลือกเฟูนธรรมแม้อย่างอื่น
อันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณ ครั้งนั้น เราเมื่อเลือกเฟูนอยู่ก็ได้เห็นศีลบารมีข้อที่ 2 ที่ท่านผู้แสวงหา
คุณใหญ่ ในก่อน ถือปฏิบัติเป็นประจา ท่านจงสมาทานศีลบารมีข้อที่ 2 นี้ กระทาให้มั่นก่อน จงถึง
ความเป็นศีลบารมี หากท่านปรารถนาเพื่อจะบรรลุพระโพธิญาณ จามรีหางคล้องติ ดในที่ไหนก็ตาม
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ปลดขนหางออกไม่ได้ ก็ยอมตายในที่นั้น แม้ฉันใด ท่านจงบาเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ในภูมิทั้ง 4 จงรักษาศีล
ไว้ทุกเมื่อ เหมือนจามรีรักษาขนหาง ฉันนั้นเถิด” (ขุ.อป. 70/50 แปล.มมร.)
3) เนกขัมมบารมี คือ การออกบวช การหลีกออกจากกาม ซึ่งเป็นบารมีที่จะช่วยให้มี
ความอิสระในการสร้างบารมีอย่างอื่นได้สะดวก เพราะกามคุณคือสิ่งที่ครอบงาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้
ติดในวัฏสงสาร แม้มีทรัพย์สมบัติมากและได้อัตภาพมนุษย์แล้ว แต่ถ้าเสียเวลาไปกับเรื่องกามคุณ ก็จะ
ทาให้เสียเวลาและเสียกาลังทรัพย์ที่หามาได้ไปกับเรื่องกามคุณ ทาให้สร้างบารมีได้ไม่เต็มที่และไม่
สามารถที่จะหลุดออกจากคุกแห่งความทุกข์นี้ไปได้
ดังนั้นเพื่อความสะดวกสบายเป็นอิสระ และไม่ต้องมัวกังวลใจกับเรื่องกามคุณ เพื่อจะ
ได้ไม่เสียเวลาและเสียกาลังทรัพย์ในการสร้างบารมี พระสัม มาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมพยายาม
แสวงหาทางออกจากกาม ออกจากชีวิตการครองเรือน โดยมุ่งบาเพ็ญเนกขัมมะ ประพฤติพรหมจรรย์
ตลอดมา ทาให้ใจปรารถนาที่จะออกจากคุกแห่งความทุกข์ คือวัฏสงสารนี้ อุปมาเหมือนนักโทษที่ติด
อยู่ในเรือนจา ปรารถนาจะออกจากที่คุมขังฉันใด พระสัมมาสัม พุทธเจ้าย่อมปรารถนาออกไปให้พ้น
จากคุก คือ การเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการบาเพ็ญเนกขัมมบารมีฉันนั้น ดังเช่นที่พระองค์กล่า วไว้เมื่อ
ครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
“ความจริง พุทธธรรมเหล่านี้จักไม่มีเพียงเท่านี้ เราจักเลือกเฟูนธรรมแม้ข้ออื่นๆ อัน
เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณ คราวนั้น เราเมื่อเลือกเฟูนอยู่ ก็ได้เห็นเนกขัมมบารมีข้อที่ 3 ที่ท่านผู้
แสวงหาคุณใหญ่แต่ในกาลก่อนๆ ถือปฏิบัติเป็นประจาแล้ว ท่านจงสมาทานเนกขัมมบารมี ข้อที่ 3 นี้
กระทาให้มั่นก่อน จงถึงความเป็นเนกขัมมบารมี หากท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ บุรุษอยู่มา
นานในเรือนจา ลาบากเพราะความทุกข์ มิได้ทาความยินดีให้เกิดในเรือนจา นั้น แสวงหาความพ้น
ออกไปอย่างเดียว ฉันใด ท่านจงเห็นภพทั้งปวงเหมือนเรือนจา เป็นผู้มุ่งหน้าออกบวช เพื่อพ้นจากภพ
นั้นเถิด” (ขุ.อป.70/51 แปล. มมร.)
4) ปัญญาบารมี คือ ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นบารมีที่สั่งสมความรู้ ตั้งแต่ความรู้จากการได้ฟังที่เป็นสุตมยปัญญา จาก
สานักอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่างๆ ความรู้จากการพินิจพิจารณาไตร่ตรองทดลองด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
จินตมยปั ญ ญา รวมไปถึงความรู้แจ้ ง คือ ภาวนามยปัญญา อั นเกิดจากการเจริญสมถภาวนาและ
วิปัสนาภาวนา หลายภพหลายชาติ ความรู้เหล่านี้จะทาให้สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารไปได้
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ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมฝึกฝนเพิ่มพูนปัญญาบารมีอยู่เสมอ โดย
แสวงหาความรู้จากคนทุกชนชั้ น เพื่อจะนาความรู้ที่ได้จากคนเหล่านั้นมากาจัดอาสวกิเลส แม้จะต้อง
เอาชี วิ ต แลกเพื่ อ ได้ ม าซึ่ ง ความรู้ ก็ ยิ น ยอมโดยไม่ เสี ย ดายชี วิ ต อุ ป มาเหมื อ นกั บ พระภิ ก ษุ ผู้ เที่ ย ว
บิณฑบาตเป็นวัตร ไม่เลือกว่าจะเป็นตระกูลสูง ต่า หรือปานกลางฉันใด พระพุทธองค์ย่อมปรารถนาที่
จะไต่ถามผู้รู้อยู่ตลอดกาลเนืองนิตย์ฉันนั้น ดังเช่นที่พระองค์กล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
“ก็พุทธธรรมเหล่านี้ จักไม่มีเพียงเท่านี้ เราจักเฟูนหาธรรมแม้ข้ออื่นๆ อันเป็นเครื่องบ่ม
พระโพธิญาณ เราเมื่อค้นหาอยู่ในคราวนั้น ก็ได้เห็นปัญญาบารมีข้อที่ 4 ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่ก่อน
ถือปฏิบัติเป็นประจา ท่านจงสมาทานปัญญาบารมีข้อที่ 4 นี้ กระทาให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นปัญญา
บารมี ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ ภิกษุเมื่อขออยู่ ไม่เว้นตระกูลต่า สูง และปานกลาง ย่อมได้
อาหารเป็นเครื่องยังชีพ ด้วยอาการอย่างนี้ แม้ ฉันใด ท่านเมื่อไต่ถามชน ผู้รู้อยู่ตลอดกาลทั้งปวง ถึง
ความเป็นปัญญาบารมี จักได้บรรลุพระสัมโพธิญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน” (ขุ.อป. 70/52 แปล.มมร.)
5) วิริยบารมี คือ ความเพียร ความแกล้วกล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายามด้วยความ
อุตสาหะที่จะสร้างบารมีอย่างไม่ย่อหย่อน ซึ่งเป็นบารมีที่จะทาให้เคยชินกับความดี ไม่รู้จักความชั่วเลย
เพราะคาว่า วิริยะ มาจากคาว่า วีระ แปลว่า กล้า หมายถึง ความกล้าที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
สิ่งใดที่ ไม่ดีเคยชินกับ สิ่งนั้น ก็ปรับ ปรุงแก้ ไขให้ดี ขึ้น และกล้าที่ จะละเว้นหรื อหลีกเลี่ยงความไม่ ดี
ทั้งหลายที่เคยทาไว้ แล้วปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้นไป ให้คิด พูด ทาในความดีล้วนๆ ไม่ว่า
ความดี นั้น จะยากแค่ไ หน พระองค์ก็ กล้ าที่ จะทาให้ไ ด้จ นส าเร็จ แม้จ ะแลกด้ ว ยชี วิต ก็ย อมทาโดย
ไม่กังวลเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงทา
ความเพียรให้เพิ่มพูนอย่างยิ่งยวด มีความกล้าหาญที่จะประกอบกุศลกรรม ทาความดีทุกอย่างโดย
ไม่ลดละ เพื่อการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ตามที่พระองค์ได้ปรารถนาไว้ อุปมาเหมือนพญาราชสีห์ มี
ความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถทั้งปวงฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้มีความเพียรมั่น ไม่ย่อ
หย่อนในการทาความดีทั้งปวงฉันนั้น ดังเช่นที่พระองค์กล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
“ก็พุทธธรรมทั้งหลาย จักไม่มีเพียงนี้เท่านั้น เราจักเฟูนหาธรรมแม้ข้ออื่นๆ อันเป็นเครื่อง
บ่มพระโพธิญาณ ครั้งนั้น เราเลือกเฟูนอยู่ ก็ได้เห็นวิริยบารมีข้อที่ 5 ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ในก่อน ถือ
ปฏิบัติเป็นประจา ท่านจงสมาทานวิริยบารมีข้อที่ 5 นี้ กระทาให้มั่นก่อน จงถึงความเป็นวิริยบารมี ถ้า
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ท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ พญาราชสีห์มฤคราช เป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อหย่อนในการนั่ง ยืน
และการเดิน ประคองใจไว้ในกาลทุกเมื่อแม้ฉันใด ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงประคองความเพียรไว้ให้มั่น
ตลอดทุกภพ ถึงความเป็นวิริยบารมีแล้ว จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้” (ขุ.อป. 70/53 แปล.มมร.)
6) ขันติบารมี คือ ความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคความยากลาบากต่างๆ ซึ่งเป็นบารมี
ที่จะทาให้มีกาลังใจต่อการสร้างบารมี ไม่ท้อถอยต่อเปูาหมายที่ ตั้งไว้ เพราะการสร้างบารมี นั้นย่อมมี
อุปสรรค บางครั้งอาจถูกเย้ยหยันจากคนที่ไม่เข้าใจ อาจถูกกลั่นแกล้ง ซึ่งอาจทาให้หมดกาลังใจในการ
สร้างบารมีได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีความอดทนในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจ เพื่อรักษาใจ
ให้เป็นปกติ ไม่หวั่นไหวในปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น อีกทั้งไม่หลงใหลในคาสรรเสริญเยินยออันจะ
เป็นเหตุให้ประมาท จะต้องมีความหนักแน่นทั้งนินทาและสรรเสริญ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงเพิ่มพูนความอดทนอย่างยิ่งยวด อดทนในการทา
ความดี ไม่กลัวต่อความลาบากตรากตราจากดินฟูาอากาศ อดทนต่อทุกขเวทนาคือความเจ็บปุวยไข้
อดทนต่อการกระทบกระทั่งสิ่งที่ไม่น่าพอใจ อดทนต่อสิ่งเย้ายวนใจ โดยไม่ปล่อยใจให้ยินดียิ นร้ายไป
ตามกระแสแห่งกิเลส อุปมาเหมือนกับแผ่นดิน แม้บุคคลทั้งหลายจะทิ้งสิ่งของที่สกปรกลงแผ่นดิน แต่
แผ่นดินไม่เคยขัดเคืองฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอดทนต่อการสรรเสริญ และนินทาฉันนั้น
ดังเช่นที่พระองค์กล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
“ก็พุทธธรรมทั้งหลายจั กไม่มีเพียงนี้เท่านั้น เราจักเลือกเฟูนธรรมแม้ข้ออื่นๆ อันเป็น
เครื่องบ่มพระโพธิญาณ ในคราวนั้น เราเลือกเฟูนอยู่ ก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่ 6 ที่ท่านผู้แสวงหาคุณ
ใหญ่ชั้นก่อนๆ ถือปฏิบัติเป็นประจา ท่านจงสมาทานขันติบารมีข้อที่ 6 นี้ กระทาให้มั่นก่อน มีใจไม่
ลังเลในขันติบารมีนั้น จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ ธรรมดาแผ่นดินย่อมอดกลั้นสิ่งทั้งปวง ที่เขาทิ้งลง
สะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ไม่กระทาการขัดเคือง เพราะการกระทานั้น แม้ฉันใด แม้ท่าน ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เป็นผู้อดทนต่อการนับถือและการดูหมิ่นของคนทั้งปวง ถึงความเป็นขันติบารมีแล้ว จัก
บรรลุพระสัมโพธิญาณ ได้ ” (ขุ.อป. 70/54 แปล.มมร.)
7) สัจจบารมี คือ ความจริง พูดจริง ทาจริง ในสิ่งที่ตั้งใจไว้ และจริงใจ ไม่แปรผันจาก
ความซื่อตรง ซึ่งเป็นบารมีที่เกิดจากการตั้งใจมั่น ตั้งใจจริงที่จะสร้างบารมีให้เต็มที่ ไม่โลเล คิดสิ่งใด
แล้วก็ต้องทาสิ่งนั้นให้สาเร็จตามที่คิดหรือพูดเอาไว้ ไม่ยอมให้สิ่งใดมาขวางได้ ดังนั้น เมื่อมีลาภ ยศ
สรรเสริ ญ คายกย่อ งชมเชย หรือเจออุป สรรคปัญ หาต่า งๆ ที่ อาจเป็ นเหตุ ให้ ใจหวั่ นไหวออกนอก
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เส้นทางความดีที่ได้ตั้งใจไว้ได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องบาเพ็ญสัจจบารมี เพื่อไม่ให้ออกนอกเส้นทาง
แม้จะมีใครมาข่มเหงรังแกหรือจะฆ่า ก็ยอมตาย แต่จะไม่ยอมออกนอกเส้น ทางที่ตนตั้งใจไว้ คือ บรรลุ
สัมมาสัมโพธิญาณ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทุ ก พระองค์ จึ ง เพิ่ ม พู น รั ก ษาความสั ต ย์ จ ริ ง มี ค วามซื่ อ ตรง
เที่ยงตรง ไม่แปรผันยักย้าย จนกว่าทุกอย่างที่ได้กล่าวมา สาเร็จสมความปรารถนา อุปมาเหมือนกับ
ดาวประกายพรึก เมื่อเคยขึ้นประจาอยู่ทางทิศใด ก็ย่อมโคจรขึ้นประจาอยู่ในทิศนั้น ไม่ว่าฤดูกาลจะ
เปลี่ยนไปก็ย่อมขึ้นเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลงฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่ออกไปนอกทางสัจจะที่
ได้เคยตั้งไว้ ดังเช่นที่พระองค์กล่าวไว้ เมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
“ก็พุทธธรรมทั้งหลาย จะไม่พึงมีเพียงนี้เท่านั้น เราจักเลื อกเฟูนธรรมแม้ข้ออื่น ๆ อัน
เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณ คราวนั้น เราเลือกเฟูนอยู่ก็ได้เห็นสัจจ บารมีข้อที่ 7 ที่ท่านผู้แสวงหาคุณ
ใหญ่ในก่อน ถือปฏิบัติเป็นประจา ท่านจงสมาทานสัจจบารมีข้อที่ 7 นี้ กระทาให้มั่นก่อนมีคาพูดไม่
เป็นสองในข้อนั้น จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ ธรรมดาดาวประกายพรึกเป็นดุจคันชั่ง คือเที่ยงตรงใน
โลก พร้อมทั้งเทวโลก ไม่ว่าในสมัย ฤดู หรือปีก็ตาม ย่อมไม่โคจรและเวียนออกนอกวิถีโคจร แม้ฉันใด
แม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ออกไปนอกทางสัจจะทั้งหลาย ถึงความเป็นสัจจบารมีแล้ว จักบรรลุพระ
สัมโพธิญาณได้” (ขุ.อป. 70/55 แปล.มมร.)
8. อธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการ
กระทาของตนไว้แน่นอน และดาเนินตามนั้นอย่างแน่วแน่ ซึ่งเป็นบารมีที่เกิดจากการตั้งเปูาหมาย เพื่อ
จะได้ ตั้ง มั่น อยู่ กั บเปูาหมายที่ ปรารถนา แม้จ ะมี อุป สรรคหรือ ปัญ หาหรือมีบุ คคลใดมาอิจฉาริษยา
ขัดขวางต่อการทาความดี ก็ไม่หวั่นไหว แต่ตรงกันข้ามกลับมีมุทิตาจิตตอบ ไม่คิดทาร้ายใคร และตราบใด
ที่ยังไม่บรรลุเปูาหมายที่ตั้งความปรารถนาไว้ ก็ไม่ยอมล้มเลิกในการสร้างบารมี แม้อุปสรรคนั้นจะต้อง
แลกด้วยชีวิตก็ตาม ก็ไม่ยอมเลิกราเป็นอันขาด
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมี ย่อมตั้งจิต
ตอกย้าปรารถนาพุทธภูมิซ้าแล้วซ้าเล่า อุปมาเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ ไม่หวั่นไหวโยกคลอนด้วย
แรงลมที่พัดมาจากทิศทั้ง 4 ฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย่อมตั้งจิตอธิษฐานตอกย้าซ้า แล้วซ้าเล่า
จนกว่าจะถึงจุดมุ่งหมาย ฉันนั้น ดังเช่นที่พระองค์กล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
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“ก็พุทธธรรมทั้งหลายจักไม่พึงมีเพียงนี้เท่านั้น เราจักเลือกเฟูนธรรมแม้ข้ออื่นๆ อันเป็น
เครื่องบ่มพระโพธิญาณ ในคราวนั้น เราเลือกเฟูนอยู่ก็ได้เห็นอธิษฐานบารมีข้อที่ 8 ท่านผู้แสวงหาคุณ
ใหญ่ในก่อน ถือปฏิบัติเป็นประจา ท่านจงสมาทานอธิษฐานบารมีข้อที่ 8 นี้ กระทาให้มั่นก่อน ท่านจง
เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้น จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ ภูเขาหินไม่หวั่นไหว คงตั้งอยู่
ตามเดิม ไม่สะเทือนเพราะลมแรงกล้า คงตั้งอยู่ในที่ของตนเอง แม้ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน จง
เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานในกาลทั้งปวง ถึงความเป็นอธิษฐานบารมีแล้ว จัก บรรลุพระสัมโพธิญาณ
ได้” (ขุ.อป. 70/56 แปล.มมร.)
9) เมตตาบารมี คือ ความรักความปรารถนาดี คิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความสุข ซึ่งเป็น
บารมีที่ทาให้มีจิตใจเมตตา มีความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรู
เพราะคิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็ตกอยู่ในความทุกข์ ดังนั้นจึงต้องมีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ทุกชีวิต
เป็นผู้มีมหากรุณา ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง แม้บุคคลใดที่คิดเบียดเบียนประทุษร้าย ท่านก็มีความเมตตา
ต่อบุคคลนั้น แผ่ความปรารถนาดีไปยังทุกที่ให้ได้รับความชุ่มชื่นเบิกบาน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเพิ่มพูนสั่งสมเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่เลือกชนชั้น
วรรณะ เพศ วัย หรือเผ่าพันธุ์ใดๆ ด้วยคิดว่าสัตว์ โลกคือ หมู่ญาติ โดยปรารถนาที่จะพาข้ามวัฏสงสาร
ไปให้หมด อุปมาเหมือนน้าย่อมแผ่ความเย็นไปให้คนดีและคนเลวโดยเสมอกัน และสามารถชาระล้าง
มลทิน คือ ธุลีได้ ฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีจิตเมตตาสม่าเสมอในชนที่เกื้อกูล และไม่เกื้ อกูล
แก่ตนฉันนั้น ดังเช่นที่พระองค์กล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
“ก็พุทธธรรมเหล่านี้ จักไม่มีเพียงนี้เท่านั้น เราจักเลือกเฟูนธรรมแม้ข้ออื่นๆ ที่เป็นเครื่อง
บ่มพระโพธิญาณ คราวนั้น เมื่อเราเลือกเฟูนอยู่ ก็ได้เห็นเมตตาบารมีข้อที่ 9 ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ใน
ก่อน ถือปฏิบัติเป็นประจาท่านจงสมาทานเมตตาบารมีข้อที่ 9 นี้ กระทาให้มั่นก่อนจงเป็นผู้ไม่มีใคร
เสมอเหมือนด้วยเมตตา ถ้าท่านปรารถนาเพื่อจะบรรลุพระโพธิญาณ ธรรมดาน้าย่อมแผ่ความเย็นไปให้
คนดีและคนเลวโดยเสมอกัน ชะล้างมลทินคือธุลีออกได้ แม้ฉันใดแม้ท่าน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงเจริญ
เมตตาให้สม่าเสมอ ในชนที่เกื้อกูลและไม่เกื้อกูล ท่านถึงความเป็นเมตตาบารมีแล้ว จักบรรลุพระสัมโพธิ
ญาณได้” (ขุ.อป. 70/57 แปล.มมร.)
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10) อุเบกขาบารมี คือ การวางใจเป็นกลาง การวางใจสงบ เที่ยงธรรม โดยไม่เอนเอียงไป
ตามความยินดียินร้ายหรือเกลียดชัง ซึ่งเป็นบารมีที่ทาให้จิตใจรักความยุติธรรมในสรรพสัตว์ และทาให้
เป็นผู้ที่ดารงตนอยู่ในทานองคลองธรรม ไม่ลาเอียงด้วยอานาจอคติต่างๆ ต้องวางใจเป็นกลางในธรรม
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นความทุกข์ก็ตาม ทาจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีใจวางเฉย ไม่ยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้ง 8 ประการ คือ ได้
ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา มีสุข มีทุกข์ อุปมาเหมือนแผ่นดินที่คนทิ้งสิ่งของที่
สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง แผ่นดินย่อมไม่แสดงอาการใดๆ มีเเต่นิ่งเฉยไม่หวั่ นไหว ฉันใด พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ก็วางใจเป็นกลาง ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายได้ฉันนั้น ดังเช่นที่พระองค์ได้กล่าวไว้
เมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสว่า
“ก็พุ ทธธรรมเหล่านี้ จักไม่ มีเพี ยงนี้ เท่ านั้น เราจั กเลื อกเฟูนธรรมแม้ ข้ออื่นๆ อันเป็ น
เครื่องบ่มพระโพธิญาณ คราวนั้น เราเลือกเฟูนอยู่ ก็ได้เห็นอุเบกขาบารมีข้อที่ 10 ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่
ในก่อน ถือปฏิบัติเป็นประจา ท่านจงสมาทานอุเบกขาบารมี ข้อที่ 10 นี้ กระทาให้มั่นก่อน ท่านเป็นผู้
มั่นคงประดุจตาชั่ง จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ ธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉย ในของไม่สะอาดและของ
สะอาดที่คนทิ้งลง เว้นจากความโกรธและความยินดีทั้งสองนั้น ฉันใดแม้ท่าน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงเป็น
ประดุจตาชั่งในสุขและทุกข์ในกาลทุกเมื่อ ถึงความเป็นอุเบกขาบารมีแล้ว จักบรรลุพระ สัมโพธิญาณได้”
(ขุ.อป. 70/58 แปล.มมร.)
ด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้วในรายละเอียดของบารมีทั้ง 10 ประการ เป็นการสั่งสมบารมี
นิสัยดีๆ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องบาเพ็ญบ่มบารมีให้
ถึงความแก่รอบ บริบูรณ์ให้ได้ก่อน เมื่อบารมีครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อใด เมื่อนั้นก็จะเสด็จมาตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถนาตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารได้
เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลใดที่ได้ตั้งใจจะทาอะไรแล้ว ก็ต้องทาให้สาเร็จให้ได้ อย่าได้
ท้อแท้ หมดหวังหรือถอดถอนใจไปก่อน แต่ควรที่จะพยายามทาตามแผนที่ตั้งไว้ให้ได้จนกว่าจะสาเร็จ
และแผนที่ตั้งไว้ต้องเป็นไปเพื่อการสร้างบารมี ซึ่งถ้ากล่าวบารมีโดยย่อ ก็คือ การละชั่ว ทาความดี และ
การทาใจให้ผ่องใส ที่ทุกคนต้องทาทุกวันสั่งสมไปเรื่อยๆ อย่างเต็มที่เต็มกาลังแล้วในที่สุดก็จะสาเร็จ
สมปรารถนาที่ตั้งใจไว้ เฉกเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงอดทนเพียรพยายามจนสามารถ
บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้
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3.2.4 ระดับของบารมี
เมื่อพระบรมโพธิสัตว์พิจารณาเห็นพุทธการกธรรม 10 ที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณให้แก่รอบ
แล้วก็สร้างบารมีทั้ง 10 ประการนี้อย่างยิ่งยวดเป็นเวลานานหลายภพหลายชาติ จนกว่าบารมีจะเต็ม
เปี่ยมบริบูรณ์ และด้วยเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องใช้เวลาในการบาเพ็ญบารมีอย่าง
ยาวนาน ซึ่งในแต่ละบารมีก็มีความยิ่งหย่อนในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ฉะนั้นจึงได้มีการแบ่งระดับของ
บารมีออกไปตามความยิ่งหย่อนของการบาเพ็ญ
บารมีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ บารมีสามัญเรียกว่า บารมี บารมีอย่างกลางเรียกว่าอุปบารมี
และบารมีอย่างสูงสุดเรียกว่า ปรมัตถบารมี ซึ่งอาจสรุปบารมีทั้ง 3 ระดับได้อย่างนี้
1. บารมีที่ทรงบาเพ็ญเป็นปกติสามัญ เช่น ในการบริจาคทรัพย์จะมากน้อยเพียงใด ก็
ยังจัดเป็นบารมีในระดับที่ 1 เรียกว่า บารมี
2. บารมีที่ทรงบาเพ็ญยิ่งขึ้นไปกว่านั้น เป็นการบริจาคอวัยวะเลือดเนื้อในร่างกาย เช่น
ดวงตา จัดเป็นบารมีในระดับที่ 2 เรียกว่า อุปบารมี
3. บารมีที่ทรงบาเพ็ญยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก เช่น เป็นการบริจาคชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการ
บริจาคอย่างอุกฤษฏ์ จัดเป็นบารมีประเภทสูงสุดอย่างยิ่ง เรียกว่า ปรมัตถบารมี
บารมีทั้ง 10 ประการ ใน 3 ระดับ จึงเป็นการวางแผนเพื่อฝึกนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง และ
กาจัดนิสัยไม่ดีออกไปจากใจ ซึ่งการวางแผนนี้ ไม่ได้วางแผนเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้ น แต่เป็นการ
วางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นขั้นตอน เป็นการวางแผนผังชีวิตในระยะยาวข้ามภพข้ามชาติ เมื่อวางผังของ
ชีวิตแล้ว ก็มุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างบารมี ซึ่งเปรียบเสมื อนเรือแพเข็มทิศ และเสบียงที่จะข้ามห้วงแห่ง
วัฏสงสาร แม้เส้นทางสายนี้จะไม่ได้ราบเรียบสะดวกสบาย บางครั้งอาจจะพบอุปสรรคปัญหาต่างๆ
มากมาย แต่ก็ไม่ได้ย่อท้อ อดทนพยายามเพื่อเปูาหมายของชีวิตจนกว่าจะสาเร็จได้
เพราะเหตุนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง ทรงพิจารณาบารมีทั้ง 30 ประการ คือ บารมี 10
อุ ป บารมี 10 และปรมั ต ถบารมี 10 ทบทวนไปมาจนครบทั้ ง 30 ประการ อุ ป มาเหมื อ นคนหมุ น
เครื่องยนต์หีบน้ามันจากเมล็ดพืชหมุนกลับไปกลับมา เพื่อคั้นเอาเฉพาะน้ามัน หรืออุปมาเหมือนเอา
ภูเขาสิเนรุให้เป็นโม่กวนมหาสมุทรในจักรวาล ฉะนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูบารมีทั้ง
30 ทั ศ โดยละเอี ย ดเช่ น นี้ ก็ เ พื่ อ จะกลั่ น และกรองเอาเฉพาะสุ ด ยอดบารมี ที่ จ ะท าให้ ต รั ส รู้ เ ป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น
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3.3 อัธยาศัย 6
หัวใจของพระโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่มหาศาลเกินกว่าที่บุคคลใดจะมาเปรียบได้ แม้ว่าท่านจะเจอกับ
อุปสรรคที่หนักหนายิ่งด้วยชีวิต ก็มิหวาดหวั่น ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคหรือสิ่งต่างๆ ที่มากระทบ ยอม
เอาชีวิตของตนเองเข้าแลก ถึงแม้จะมิอาจล่วงรู้ได้เลยว่า ความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าของท่านนั้นจะสาเร็จเมื่อใด แต่ถึงกระนั้น ท่านก็ไม่เคยท้อถอย มีแต่จะมุ่งหน้าสั่งสมบุญสร้างบารมี
เรื่ อ ยไปจนกว่ าจะถึง จุ ด หมายปลายทาง นั่ น ก็คื อ การได้ ต รัส รู้ อ นุต รสัม มาสัม โพธิ ญ าณ เป็น พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ด้วยอัธยาศัยรักในการสั่งสมบารมีอย่างไม่มีประมาณของพระ
โพธิสัตว์ จึงเรียกว่า อัธยาศัย 6
3.3.1 ความหมายของอัธยาศัย 6
อัธยาศัย 6 หมายถึง ความพอใจที่พระนิตยโพธิสัตว์ทั้งปวงจะมีติดอยู่ในขันธสันดานเป็นนิตย์
เพื่อเป็นเครื่องช่วยหล่อเลี้ยงให้พระโพธิญาณแก่กล้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อัธยาศัยที่ทาให้พระโพธิญาณของ
นิตยโพธิสัตว์แก่กล้ายิ่งขึ้น มี 6 ประการ (พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย), 2554:
ออนไลน์)
3.3.2 ความสาคัญของอัธยาศัย 6
อัธยาศัย 6 ประการที่รักในการบาเพ็ญบารมี ถือเป็นลักษณะนิสัยโดยปกติของพระโพธิสัตว์
เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องปูองกันไม่ให้เผลอไปทาบาปอกุศลกรรมในระหว่างเส้นทางแห่งการบาเพ็ญ
บารมี การบาเพ็ญบารมีนี้ ไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะถือกาเนิดอยู่ในสภาวะใดก็ตาม ท่านก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนานิสัยของตนเอง จนกว่าตัวท่านจะมีอัธยาศัย 6 ในการบาเพ็ญบารมีติดเข้าไปในใจ เพราะฉะนั้น
บุคคลใดก็ตามที่มีอัธยาศัย 6 รักในการบาเพ็ญบารมี บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่า เป็นพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งตรงต่อ
หนทางแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้องใช้ระยะเวลาใน
การสั่งสมบารมีอย่างน้อยถึง 20 อสงไขย กับอีกแสนมหากัป จึงไม่แน่เสมอไปว่า พระโพธิสัตว์หรือ
บุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีกาลังใจและมีความอดทนเพียงพอที่จะ
เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง นั่นก็คือการได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกคนหรือไม่
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เพราะฉะนั้น เมื่อเราเข้าใจอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ ขอให้ไตร่ตรองพิจารณาดูว่า เรามี
ธรรมชาติอัธยาศัยที่ดี เหมือนท่านบ้างไหม ถ้ายังไม่มี ก็ฝึกให้มีขึ้นมา โดยน้อมนาคุณธรรมของท่านมา
ใส่ไว้ในตัว ฝึกฝนอบรมตนจนเป็นปกติอัธยาศัยของเราให้ได้ เรารู้แล้วว่าเกิดมาภพชาตินี้เพื่อสร้าง
บารมี มาปรับปรุงแก้ไขตนเองให้สมบูรณ์ขึ้น
3.3.3 อัธยาศัย 6
อัธยาศัยรักในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ มี 6 ประการ ดังต่อไปนี้
1) เนกขัมมัชฌาสัย หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยน้อมไปในการบรรพชา หรือมี
ความคิดที่จะออกบวชในทุกๆ ชาติ เพราะโดยปกติ พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยของกาม และมี
ความรักในเพศบรรพชิตเป็นอย่างยิ่ง
2) วิเวกัชฌาสัย หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยชอบอยู่ในที่เงียบสงัด มีความสงบ
วิเวก และชอบอยู่เพียงลาพังคนเดียวไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ สถานที่ใดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบ
ปราศจากความวุ่นวาย และเสียงอึกทึกครึกโครม พระโพธิสัตว์ย่อมมีความพึงพอใจในสถานที่นั้นยิ่งนัก
เพราะโดยปกติ พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยของการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ท่านจึงมีความยินดีใน
ที่นั่งที่นอนอันสงัดเหมาะสมต่อการทาใจให้สงบ
3) อโลภัชฌาสัย หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยพอใจในการบริจาคทานเป็นชีวิต
จิตใจ หากมีช่องทางใดที่จะทาให้ท่านบริจาคทานได้ ท่านก็จะทาทานอย่างเต็มที่เต็มกาลัง นอกจาก
พระโพธิสัตว์จะชอบการบริจาคทานแล้ว ท่านยังยินดีที่จะคบหากับบุคคลผู้ปราศจากความโลภ และ
ไม่มีความตระหนี่เป็นยิ่งนัก
4) อโทสัชฌาสัย หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยเป็นผู้ไม่มักโกรธ และจะพยายาม
หักห้ามความโกรธอยู่ตลอดเวลา เพราะโดยปกติ พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะให้
สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสาร ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงหมั่นเจริญเมตตาให้แก่สรรพสัตว์
ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา
5) อโมหัชฌาสัย หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยพอใจในการทาลายโมหะ ด้วยการ
บาเพ็ญภาวนา เพื่อให้เกิดดวงปัญญาในการพิจารณาเห็นบาป บุญ คุณ และโทษ ตามความเป็นจริง
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อีกทั้งพระโพธิสัตว์ยังพอใจในการคบหาบัณฑิตหรือ กัลยาณมิตร เพื่อที่ท่านจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาให้
งอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป
6) นิสสรณัชฌาสัย หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยพอใจที่จะยกตนเองออกจาก
ภพ กล่าวคือ ไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสาม และมีความปรารถนาที่จะออกจากคุกแห่ง
วัฏสงสารอันเป็นทุกข์ เพราะโดยปกติ พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยในวัฏสงสาร และยังมีจิตที่มุ่ง
ตรงสู่หนทางแห่งพระนิพพานเพียงอย่างเดียว (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), 2539: 45-47)
3.4 พุทธภูมิธรรม 4
3.4.1 ความหมายของพุทธภูมิธรรม 4
พุทธภูมิธรรม 4 หมายถึง ธรรมที่พระนิยตโพธิสัตว์มีใจยินดี ประกอบกุศลให้ ยิ่งๆ ขึ้นไป อัน
เป็นปัจจัยสั่งสมบารมีให้มากยิ่งขึ้น พุทธภูมิธรรมนี้เป็นลักษณะพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้ที่ปรารถนา
พุทธภูมิ มี 4 ประการ (ขุ.จริยา.อ. 122/334-338 แปล.มมร.) ประกอบด้วย
1) อุสสาโห ทรงประกอบด้วยพระอุตสาหะอยู่เป็นนิตย์ มีความเพียรอันติดแน่นใน
ดวงฤทัยอย่างมั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย หมายความว่า พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความเพียรพยายามในการสั่งสมบุญบาเพ็ญบารมีอย่างมั่นคง ไม่ลดละ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าหาก
ตัดสินใจที่จะลงมือทาสิ่งใดแล้ว จะมีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจที่จะทาสิ่งนั้นอย่างเต็ มที่
เต็มกาลัง เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเพียรนี้เอง จึงทาให้
ตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิดมา จะมีความพากเพียรพยายามในการสั่งสมบุญบาเพ็ญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
แม้ว่าในหนทางของการบาเพ็ญบารมีนั้น จะต้องประสบพบเจอกับอุปสรรคมากมาย แต่ก็มิเคยท้อแท้
ยังคงมุ่งมั่นบาเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินกว่าวิสัยของ
มนุษย์ทั่วไป ความเป็นผู้มีอุตสาหะนี้ จึงเป็นพลังขับเคลื่อนภายในอันสาคัญยิ่งที่ทาให้สามารถเอาชนะ
อุปสรรคเหล่านั้นมาได้ จนกระทั่งสามารถทาความปรารถนาให้สาเร็จได้ในที่สุด
2) อุมัตโต ทรงประกอบด้วยพระปัญญา ทรงมีพระปัญญาเชี่ยวชาญหาญกล้า เฉียบคม
ยิ่งนัก หมายความว่า พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีปัญญาอัน เฉียบแหลมที่สามารถจะสั่งสอนตักเตือนตนเอง
และผู้อื่นได้ โดยก่อนที่จะลงมือทาสิ่งต่างๆ นั้น ท่านจะคิดพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนว่า สิ่งนั้น
ถูกหรือผิด ควรทาหรือไม่ควรทา รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นหรือไม่ ถ้าหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่
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ถูกต้อง ควรทา รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นแล้ว จึงจะตัดสินใจที่ลงมือทา และจะทาอย่าง
เต็มที่เต็มกาลัง เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมนี้เอง จึง
ทาให้ท่านเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นกุศลกรรมอย่างเดียวเท่านั้น จนทาให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์
ผ่องใสด้วยกระแสแห่งบุญล้วนๆ และทาให้สามารถที่จะสั่งสมบุญบาเพ็ญบารมีได้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอด
ทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาอีกด้วย
3) อวั ต ถาหั ง ทรงประกอบด้ ว ยพระอธิ ษ ฐาน ทรงมี พ ระอธิ ษ ฐานอั น มั่ น คง
หมายความว่า พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีความสามารถที่จะวางแผนการดาเนินชีวิตของตนเองได้อย่าง
ชัดเจน ด้วยการอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาที่จะให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณอยู่เป็นประจา ใน
ทุกๆ ครั้งที่ท่านได้สั่งสมบุญบาเพ็ญบารมี จนกระทั่งคาอธิษฐานจิตนี้ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง ด้วย
ความที่ท่านหมั่นอธิษฐานจิตตอกย้าซ้าเดิมอยู่เป็นประจาทุกภพทุกชาตินี้เอง จึงทาให้มโนปณิธานของ
ที่ได้ตั้งความปรารถนาจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เคยที่จะคลอนแคลน
หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลย แต่มโนปณิธานและวจีปณิธานนั้นกลับมั่นคง แนบแน่น และติด
อยู่ในใจของท่านอยู่ตลอดเวลา
4) หิตจริยา ทรงประกอบด้วยพระเมตตา ทรงมีพระเมตตาเป็นนิตย์ หมายความว่า
ท่านเป็นผู้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นปกติ และด้วยเหตุนี้เอง จึง
ทาให้ ท่า นไม่ มี ค วามคิ ดที่ จ ะมุ่ ง ประทุ ษ ร้า ยหรื อว่ า ร้ า ยผู้ อื่น เลย มี แ ต่จิ ต ที่ คิ ด จะชื่น ชมยิ น ดี ใน
ความสาเร็จของผู้อื่นอยู่เสมอ และมีความตั้งใจที่จะบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์
ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา
3.4.2 ความสาคัญของพุทธภูมิธรรม 4
ด้วยพุทธภูมิธรรมทั้ง 4 ประการ เป็นสิ่งที่ทาให้พระโพธิสัตว์ได้ตอกย้าเปูาหมายชีวิตของ
ตนเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทาให้ได้บ่มบารมีให้แก่รอบเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง
และผู้อื่น ด้วยการทุ่มเทแรงกายและแรงใจ สั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกาลังชนิดที่เรียกว่า
เอาชีวิตเป็นเดิมพัน อย่างตลอดต่อเนื่องทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งบุญบารมีทั้งสามสิบทัศของท่านเต็ม
เปี่ยมบริบูรณ์ จึงทาให้ท่านได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด
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พุทธภูมิ ธ รรม หรือคุ ณลั กษณะพิ เศษของพระโพธิสั ต ว์ที่ก ล่า วมาทั้ ง หมดนี้ สามารถสรุป
ออกมาได้เป็นสองประการใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
คุณลักษณะพิเศษของพระโพธิสัตว์โดยสรุปข้อที่ 1 ได้แก่ เป็นผู้มีความตั้งใจที่จะสั่งสมบุญ
บารมีอย่างเต็มที่เต็มกาลั ง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุ สัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งให้ได้ ซึ่งสิ่งนี้เองที่แสดงให้เห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทาประโยชน์ของ
ตนเองให้ถึงพร้อม คือ การกาจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป
คุณลักษณะพิเศษของพระโพธิสัตว์โดยสรุปข้อที่ 2 ได้แก่ เป็นผู้มีจิตใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความกรุณาอันยิ่งใหญ่ ที่คิดจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกองทุก ข์ ตามท่านไปด้วย
ซึ่งสิ่งนี้เองที่แสดงให้เห็นว่า นอกจากที่ท่านจะสามารถทาประโยชน์ของตนเองให้ถึงพร้อมได้แล้ว ยัง
สามารถทาประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมตามท่านไปได้อีกด้วย นั่นก็คือ การนาพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งวัฏสงสารอันมีแต่ความทุกข์ ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขนั่นเอง
ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลต้นบุญต้นแบบ ที่ควรจะนาแบบอย่างที่พระองค์ได้
ทรงทาไว้แล้วมาประพฤติปฏิบัติตาม โดยการตั้งความปรารถนาที่จะทาความดีบาเพ็ญบารมีให้เพิ่มพูน
ขึ้น เพื่อไปสู่ฝั่งพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมที่มีความสุข อย่างแท้จริง ฉะนั้นเมื่อได้อัตภาพเป็นมนุษย์
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา นับว่าโชคดีเป็นบุญลาภอันประเสริฐ จึงควรที่จะเร่งรีบสร้างบุญบารมีอย่าง
เต็มที่เต็มกาลัง เก็บเกี่ยวบุญให้ได้มากที่สุด และให้หมั่นตอกย้า อธิษฐานจิต เตือนตนบ่อยๆ และฝึกฝน
ตนเองให้สม่าเสมอให้มีแต่นิสัยที่ดีติดตัวไปข้ามชาติจนกว่าจะเข้าสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน
3.5 การไม่อยู่ในฐานะอาภัพ 18 ประการ
พระโพธิสัตว์ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบ ปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งนิพพาน ด้วยเหตุที่
ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมสโมธานทั้ง 8 ประการ ทาให้ได้รับอานิสงส์ในการบ่มสัมมาสัมโพธิญาณ
ให้แก่กล้าขึ้น ย่อมไม่ไปบังเกิดในฐานะอาภัพ 18 ประการ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการบาเพ็ญบารมี
ฐานะแห่งความอาภัพ 18 ประการ มีดังต่อไปนี้ (ขุ.สุ.อ. 46/109 แปล.มมร.)
3.5.1. ลักษณะอาภัพ 18 ประการ
1. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนตาบอดแต่กาเนิด
2. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนหนวกแต่กาเนิด
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3. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนบ้า
4. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนใบ้
5. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนแคระ ง่อยเปลี้ย
6. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เกิดในชนชาติมิลักขะประเทศ คือประเทศปุาเถื่อนที่
ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน หรือไม่ได้พบกัลยาณมิตรที่คอยให้คาแนะนาตักเตือน
7. เมื่ อ เกิ ด มาเป็ น มนุ ษ ย์ ย่ อ มไม่ เกิ ด ในท้ อ งของนางทาสี เพราะไม่ มี อิ ส ระแก่ ชี วิ ต
ไม่เป็นไทแก่ตน ต้องอยู่ในความควบคุมของผู้อื่น
8. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนนิยตมิจฉาทิฏฐิ หมายถึง พวกที่มีความเห็นผิด
ที่จะทาให้ไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากวัฏสงสาร และเป็นผู้ถูกห้ามหนทางสวรรค์และหนทางนิพพาน
9. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นเพศหญิง หรือเป็นบัณเฑาะก์หรือเป็นกะเทย หรือ
เป็นบุคคล 2 เพศ (อุภโตพยัญชนก)
10. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่ทาอนันตริยกรรม คือ กรรมหนัก 5 อย่าง คือ ไม่ฆ่าพ่อ
ของตนเอง ไม่ฆ่าแม่ของตนเอง ไม่ฆ่าพระอรหันต์ ไม่ทาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้อพระโลหิต
ไม่ทาให้สงฆ์แตกแยกกัน
11. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนโรคเรื้อน โรคร้ายแรง
12. เมื่อกาเนิดในสัตว์เดรัจฉาน ย่อมเป็นสัตว์อยู่ในประเภทที่มีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ
และไม่ใหญ่กว่าช้าง
13. ไม่เกิดในขุปปิปาสิกเปรต คือ เปรตผู้หิวกระหาย และนิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรต
ผู้ถูกความอยากเผาผลาญ และกาลกัญชิกาสูร คือ เปรตชนิดหนึ่งที่ตัวสูงใหญ่มาก
14. ไม่เกิดในอเวจีมหานรกและโลกันตนรก
15. เมื่ อเกิด เป็น เทวดาในสวรรค์ ชั้น กามาวจร ก็ ไม่ เป็น เทวดาผู้เป็น มิจ ฉาทิ ฏฐิ และ
ไม่เป็นเทวบุตรมาร
16. ไม่เกิดเป็นอสัญญีพรหม ซึ่งเป็นพรหมที่มีแต่รูปร่าง ไม่มีความรู้สึกนึกคิด และไม่เกิด
เป็นสุทธาวาสพรหม เพราะว่าสุทธาวาสพรหมจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้า
17. ไม่เกิดในอรูปภพ เพราะเป็นอรูปพรหมที่ทาฌานที่ไม่มีรูปมากาหนดเป็นอารมณ์ จัก
มีอายุยืนยาวมาก
18. ไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่น
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นอกจากนี้ยังอานิสงส์พิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ การทาอธิมุตตกาลกริยา คือ เมื่อพระองค์
เกิดเป็นเทวดาหรือพระพรหม เกิดความเบื่อหน่ายในการเสวยสุขนั้น ปรารถนาที่จะสร้างบารมีในโลก
มนุษย์ พระองค์ก็สามารถทาการอธิมุตตกริ ยา คือ อธิ ษฐานให้จุ ติลงมาเกิด เป็นมนุษย์ ได้ทันที ไ ด้
โดยง่าย ซึ่งเหล่าเทพเทวดาอื่นๆ ไม่สามารถทาอย่างนี้ได้
3.5.2. อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์
เมื่อพระโพธิสัตว์ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างตลอดต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับพุทธพยากรณ์
จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง อันเป็นเครื่องยืนยันและทาให้ พระโพธิสัตว์เกิด
ความมั่นใจว่า ท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน ก็จะมีอานิสงส์
พิเศษ 18 ประการบังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์นั้น และอานิสงส์พิเศษเหล่านี้ก็จะติดตามไปตลอดทุกภพ
ทุกชาติที่ได้เกิดมาสร้างบารมี
สาหรับอานิสงส์พิเศษทั้ง 18 ประการ ที่พระโพธิสัตว์พึงจะได้รับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย), 2554: ออนไลน์)
1. เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะไม่เป็นคนตาบอดตั้งแต่กาเนิด หมายความว่า หลังจากที่
ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่
ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเกิดมาพร้อมกับดวงตาที่สุกใสสว่างไสว และสามารถที่จะมองเห็นสิ่ง
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนเป็นปกติทั้งสองข้าง นั่นก็คือ.ดวงตาของท่านจะไม่มีวัน มืดบอดหรือพร่ามัว ไป
ตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
2. เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะไม่เป็นคนหูหนวกตั้งแต่กาเนิด หมายความว่า หลังจากที่
ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่
ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเป็นผู้มีหูดีมาตั้ งแต่แรกเกิด ที่สามารถจะรับฟังเสียงของสิ่งต่างๆ ได้
อย่างชัดเจนเป็นปกติทั้งสองข้าง นั่นก็คือหูของท่านจะไม่มี ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน ไปตลอดทุกภพ
ทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
3. เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านย่อมไม่เป็นคนบ้า หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับ
พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่ท่านได้เกิด
มาสร้างบารมี ท่านจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พร้อม และมีดวงปัญญาที่สว่างไสวอยู่ตลอดเวลา
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อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความคิด คาพูด และการกระทาที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี โดยที่ท่านจะไม่มีความ
ผิดปกติหรือมีอาการบกพร่ องทางจิตเลยแม้แต่นิดเดียว นั่นก็คือท่านจะไม่เกิดมาเป็นคนบ้า วิกลจริต
หรือมีสติฟั่นเฟือน ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
4. เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนใบ้ หมายความว่า หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์
จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่ ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
ท่านจะเป็นผู้ที่สามารถพูดจาสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นปกติ อีกทั้งวาจาของท่านก็ยังเป็นไปเพื่อการสร้าง
บารมีอีกด้วย ซึ่งทุกๆ ถ้อยคาที่เปล่งออกมาล้วนเป็นถ้อยคาเพชร ถ้อยคาพลอย ที่ชักชวนให้ผู้อื่นรักใน
การสร้างความดี โดยที่ท่านจะไม่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารด้วยวาจาเลยแม้แต่น้อย นั่นก็คือ
ท่านจะไม่เกิดมาเป็นคนใบ้ที่พูดไม่ได้ ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
5. เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จะไม่เป็นคนแคระและไม่เป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา หมายความว่า
หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ
ไปที่ได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีรูปร่างลักษณะอันงดงาม สมส่วน กล่าวคือ ไม่สูง
เกินไป ไม่เตี้ยเกินไป ไม่ผอมเกินไป และไม่อ้วนเกินไป อีกทั้งบุคลิกลักษณะ ท่าทางการเดินก็ยังเป็น
ที่ตั้งแห่งศรัทธา และท่านจะไม่มีความพิการทางร่างกายเลยแม้แต่น้อย ไปตลอดทุกภพทุกชาติ
6. เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เกิดในชนชาติมิลักขะหรือชนชาติ ปุาเถื่อน ไร้การศึกษา
หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว
ในภพชาติต่อๆ ไปที่ได้เกิดมาสร้างบารมี จะเกิดในชนชาติที่มีอารยธรรมหรือมีการศึกษาที่ดีเท่านั้น
พร้อมทั้งบุคคลรอบตัวของท่านก็จะมีแต่บัณฑิต นักปราชญ์ และกัลยาณมิตร ที่คอยชักชวนทาความดี
ตลอดเวลา จึงทาให้สามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ยิ่งๆ ขึ้นไป
7. เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านย่อมไม่เกิดในท้องของนางทาสี หมายความว่า หลังจากที่ท่าน
ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่เกิดมา
สร้างบารมี ท่านจะเกิดอยู่ในตระกูลสูง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์ในยุคนั้น จึงทาให้มีอิสระใน
การดาเนินชีวิตอย่างเต็มที่ และสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย
8. เมื่อได้เกิด มาเป็นมนุ ษย์ จะไม่ เป็น ผู้ที่มีค วามเห็นผิ ดอย่ างสุด โต่ง หรือ ที่เรี ยกว่า นิย ต
มิจฉาทิฏฐิ อย่างแน่นอน หมายความว่า หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเป็นคนที่มีสัมมาทิฐิมา
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ตั้งแต่เกิด กล่าวคือ เป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องและตรงไปตามความเป็นจริง ซึ่งอานิสงส์ข้อนี้จะทาให้
ท่านมีความคิด คาพูด และการกระทาที่ถูกต้องตามไปด้วย นั่นก็คือ.ท่านจะไม่มีความเห็นผิดอย่าง
รุนแรง จนทาให้ท่านหลุดจากเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดทุกภพ
ทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
9. เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นเพศหญิง ไม่เป็นบัณเฑาะก์ ไม่เป็นกะเทย หรือไม่เป็น
บุคคลสองเพศที่เรียกว่า อุภโตพยัญชนก หมายความว่า หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่ได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเกิดมา
เป็นบุรุษเพศหรือเพศชายเท่านั้น เนื่องจากบุรุษเพศจะมีรูปร่างลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะของกาย
มหาบุรุษ มากที่สุด แต่ ถึงอย่างไรก็ ตามร่างกายของมนุ ษย์เพศชายทั่ วไป ก็ยั งถือ ว่าห่ างมากๆ กั บ
ลักษณะของกายมหาบุรุษ และยังเป็นกายที่สามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างดีที่สุดอีกด้วย นั่นก็
คือ.ท่านจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีเพศไม่วิบัติ ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
10. เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านย่อมไม่กระทาอนันตริยกรรม หมายความว่า หลังจากที่
ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่ได้
เกิ ด มาสร้ า งบารมี ท่ า นจะสั่ ง สมบุ ญ สร้ า งบารมี อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ ต็ ม ก าลั ง โดยจะไม่ พ ลาดไปกระท า
อนันตริยกรรมอย่างแน่นอน เพราะอนันตริยกรรม ถือเป็นกรรมหนักของฝุายบาปอกุศล จะส่งผลก่อน
กรรมอื่นๆ โดยจะทาให้ผู้ที่พลาดพลั้งไปกระทาอนันตริยกรรมต้องตกนรกในทันทีหลังจากทีเ่ สียชีวิต
อนันตริยกรรม มี 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ปิตุฆาต คือ ฆ่าบิดา
2. มาตุฆาต คือ ฆ่ามารดา
3. อรหันตฆาต คือ ฆ่าพระอรหันต์
4. โลหิตุปบาท คือ ทาร้ายพระพุทธเจ้าจนทาให้พระโลหิตออก หรือทาให้ห้อ
พระโลหิต
5. สังฆเภท คือ ทาให้สงฆ์แตกแยก
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นก็คือ ท่านจะไม่กระทาบาปหนักดังกล่าว ไปตลอดทุกภพ
ทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
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11. เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านย่อมไม่เป็นโรคเรื้อน หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับ
พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่ได้เกิดมา
สร้างบารมี ท่านจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งจะไม่เจ็บปุวยเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้เอง จึงทาให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญ
สร้ า งบารมี ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ ต็ ม ก าลั ง โดยไม่ ต้ อ งมาเสี ย เวลา เงิ น ตรา และอารม ณ์ ที่ จ ะต้ อ งมา
รักษาพยาบาลตนเอง นั่นก็คือ.ท่านจะไม่มีเป็นโรคติดต่อทางผิวหนัง ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้
เกิดมาสร้างบารมี
12. เมื่อต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน อันเนื่องมาจากวิบากกรรมในอดีตชาติ ท่านย่อมเป็น
สัตว์ประเภทที่มีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบและไม่ใหญ่เกินกว่าช้าง หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับ
พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่เกิดมาสร้าง
บารมี หากต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน กายของท่านก็จะมีรูปร่างลัก ษณะที่พอดี สมส่วน ไม่เล็ก
จนเกินไปและไม่ใหญ่โตจนเกินไป อีกทั้งยังประกอบด้วยดวงปัญญาที่สว่างไสว มีความแตกต่างจาก
สัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไป โดยในภพชาติสุ ดท้ายที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านจะเกิด
มาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษทั้ง 32 ประการ และอนุพยัญชนะ (ซึ่งเป็นลักษณะ
ปลีกย่อย) อีก 80 ประการ นั่นก็คือแม้ท่านจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน กายของท่านก็ยังมีไว้ใช้
สาหรับการสั่งสมบุญสร้างบารมี ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
13. จะไม่ไปเกิดเป็นขุปปิปาสิก เปรต คือ เปรตผู้หิวกระหาย ไม่ไปเกิดเป็นนิชฌามตัณหิก
เปรต คือ เปรตผู้ถูกความอยากเผาผลาญ และไม่ไปเกิดเป็นกาลกัญชิกาสูร คือ อสูรกายชนิดหนึ่งที่มี
ตัวสูงใหญ่มาก หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด
พระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่ได้เกิดมาสร้างบารมี หากท่านจะต้องไปเกิดอยู่ในภพภูมิของ
เปรต หรืออสุรกาย ท่านจะไม่เกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายที่ถูกตัณหาครอบงาจิตใจอยู่ตลอดเวลา อย่าง
เปรตหรืออสุรกายโดยทั่วไป เพราะตัณหาย่อมไปบดบังดวงปัญญาที่คิดจะสร้างบารมีให้มืดมิดไป
เปรียบเหมือนกับบุคคลผู้มีความหิวและกระหายอย่างมาก ก็ย่อมไม่มีอารมณ์ที่จะคิดทาสิ่งต่างๆ นั่นก็
คือ.แม้ท่านจะต้องไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกาย ท่านก็จะไม่ถูกเบียดเบียนด้วยตัณหาและความหิว
กระหาย ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
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14. จะไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรกและโลกันตนรกอย่างแน่นอน หมายความว่า หลังจากที่ท่าน
ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่เกิดมา
สร้างบารมี หากจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก จะไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรก และโลกันตนรก ที่มีการทัณฑ์
ทรมานอย่างแสนสาหัสโดยไม่มีการหยุดพัก อีกทั้งมีการทัณฑ์ทรมานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก ซึ่ง
บุคคลที่จะไปเกิดในภพภูมิดังกล่าวนั้น คือ ผู้ที่กระทาบาปกรรมอย่างรุนแรง หรือผู้ที่มีความเห็นผิด
อย่างสุดโต่ง แต่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ประกอบด้วยความเห็นที่ถูกต้อง จะไม่พลาดพลั้งไปกระทากรรม
หนักเช่นนั้นอย่างแน่นอน นั่นก็คือ แม้ท่านจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก ก็จะไม่ไปเกิดในภพภูมิที่มีการ
ทัณฑ์ทรมานอย่างหนัก จนทาให้ขาดโอกาสในการสร้างบารมีเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน ไปตลอดทุก
ภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
15. เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจร ท่านจะไม่เป็นเทวดาที่มีความเห็นผิด และ
ท่านจะไม่เป็นเทวบุตรมาร หมายความว่า หลังจากที่ ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่ได้เกิดมาสร้างบารมี หากท่านต้องไปเกิดเป็นเทวดา
จะไม่เกิดเป็นเทวบุตรมาร ที่เป็นมิจฉาทิฐิและชอบขัดขวางการทาความดีของผู้อื่น โดยเมื่อเทวบุตรมาร
เห็นใครทาความดีแล้ว จะรู้สึกขัดใจและทนไม่ได้ อยากที่จะหาทางขัดขวาง กลั่นแกล้ง หรือทาร้าย
เพื่ อจะทาให้ผู้ นั้น ไม่ สามารถทาความดีส าเร็จ ได้ หรื อไม่ส ามารถที่ จะทาความดีไ ด้อ ย่า งเต็ม ที่ ซึ่ ง
อัธยาศัยดังกล่าว เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากพระโพธิสัตว์
เป็นผู้มีจิตใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์ ที่พลอยจะชื่นชมยินดีและอนุโมทนาบุญกับการทาความดีของผู้อื่น
อยู่เสมอ นั่นก็คือ.ไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตาม ท่านจะเป็นผู้ประกอบด้วยความเห็นอัน
ถูกต้อง ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
16. เมื่อได้เกิดในพรหมโลก จะไม่เกิดเป็นอสัญญีพรหม และสุทธาวาสพรหม หมายความว่า
หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติ
ต่อๆ ไปที่ได้เกิดมาสร้างบารมี หากท่านต้องไปเกิดเป็นพรหม ท่านจะไม่เกิดเป็นอสัญญีพรหม หรือที่
เรียกกันว่า พรหมลูกฟัก ซึ่งเป็นพรหมที่มีแต่รูปร่างโดยไม่มีความรู้สึกนึกคิด และไม่สามารถที่จะรับรู้
อะไรได้ทั้งสิ้น กล่าวคือ ความรู้สึกภายนอกดับหมด แต่กิเลสในตัวนั้นยังไม่ดับ อีกทั้งเป็นพรหมที่อยู่ใน
อิริยาบถเดียวเท่านั้น โดยที่ก่อนตายอยู่ในท่าไหน เมื่อตายแล้วก็อยู่ในท่านั้นไปตลอดจนครบอายุขัยใน
พรหมโลก ซึ่งมีอายุขัยถึงห้าร้อยมหากัป และท่ านจะไม่ไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธาวาส เพราะเป็น
สถานที่อยู่ของพระอนาคามีบุคคล ผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอน นั่นก็คือ.เมื่อท่านไป
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เกิดในพรหมโลก ท่านจะไม่เกิดเป็นพรหมที่ไม่มีโอกาสในการสร้างบารมี และท่านจะไม่ไปเกิดเป็น
พรหมในชั้นของพระอนาคามีบุคคล ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
17. จะไม่ไปเกิดในอันติมภพ หมายถึง ภพอันสูงสุดของภพสาม หรือที่เราเรียกกันว่า อรูปภพ
หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง
แล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะไม่ไปเกิดในอรูปภพทั้งสี่ชั้นอย่างแน่นอน ซึ่ง
บุคคลที่จะไปเกิดในอรูปภพนั้น คือ บุคคลที่เจริญภาวนาโดยไม่ได้กาหนดรูปเป็นอารมณ์ กระทั่งฌานที่
ปราศจากรูป หรือ อรูปฌาน เกิดขึ้น และหากบุคคลนั้นตายไปในขณะที่ฌานยังไม่เสื่อม ด้วยอานาจ
แห่งอรูปฌานนี้ก็จะทาให้บุคคลนั้นได้ไปเกิดในอรูปภพ เป็นอรูปพรหมที่มีอายุขัยยืนยาวมาก ยาวนาน
เป็น หลายหมื่นมหากัปเลยที เดี ยว แต่ การที่ พ ระโพธิสั ตว์ ไม่ไ ปเกิดเป็น อรูป พรหม เพราะจะทาให้
เสียเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมี เพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต นั่นก็
คือ จะไม่ไปเกิดในภพภูมิที่มีการเสวยสุขหรือทุกข์นานเกินไป จนทาให้ท่านขาดโอกาสในการสั่งสมบุญ
สร้างบารมีเป็นระยะเวลายาวนาน ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
อานิสงส์พิเศษประการที่ 18 ได้แก่ ท่านจะไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่น หมายความว่า หลั งจากที่
ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆ ไปที่
ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลเดียวเท่านั้น โดยที่ท่านจะไม่พลัดไป
เกิดในจักรวาลอื่นอย่างแน่นอน จนกระทั่งกาลังบุญบารมีทั้งสามสิบทัศของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ท่าน
ก็จะลงมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์หนึ่งในอนาคต นั่นก็คือ
ท่านจะเกิดมาสร้างบารมีอยู่ในจักรวาลเดียวเท่านั้น ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
ดังนั้น การไม่อยู่ในฐานะอาภัพ 18 ประการ เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับพระโพธิสัตว์ ผู้ที่
ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว เพราะจะทาให้ท่านสามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกาลังไป
ตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ซึ่งอานิสงส์พิเศษดังกล่าวนี้ จะบังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
พระโพธิสัตว์ได้ประกอบธรรมสโมธานทั้ง 8 ประการ อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ถ้าหากอานิสงส์พิเศษทั้ง
18 ประการ ได้บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านใดแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะไม่ไปบังเกิดในฐานะ
ที่ไม่เกื้อกูลต่อการสร้างบารมี หรือไม่เกิดในฐานะแห่งความอาภัพทั้ง 18 ประการอย่างแน่นอน ด้ วย
เหตุนี้เอง จึงทาให้ท่านไม่ต้องเสียเวลา หรือถูกยืดระยะเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมี เพื่อที่จะเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป
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บทที่ 4
ก่อนจะเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
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บทที่ 4 ก่อนจะเป็นพระสมณโคมสัมมาสัมพุทธเจ้า
โครงสร้างเนื้อหา
4.1 กาเนิดพระโพธิสัตว์
4.1.1 น้าใจของพระโพธิสัตว์
4.1.2 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ 10 ประการ
4.1.3 ธรรมดาของพระโพธิสัตว์
4.1.4 ประเภทของพระโพธิสัตว์
4.1.5 การตั้งความปรารถนาของพระโพธิสัตว์
4.2 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงดาริในใจ และเปล่งวาจา
4.2.1 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงดาริในใจ
4.2.2 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงเปล่งวาจา
4.3 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงปลาย กายวจีปณิธาน
4.3.1 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งที่ 1- 6
4.3.2 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งที่ 7-12
4.3.3 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งที่ 13-19
4.3.4 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งที่ 20-24
4.3.5 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงหลังได้รับพุทธพยากรณ์
แนวคิด
1. กาเนิดพระโพธิสัตว์ คือ อดีตเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งผู้สั่งสมป๎ญญามามาก เมื่อ
ประสบเหตุการณ์สะดุดใจ จึงพลันได้คิดว่า โลกใบนี้เปรียบเสมือนคุกใบใหญ่ ตัวเรา และสรรพสัตว์
ต่างก็ถูกจับขัง ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักจบสิ้น เราจะต้องหาทางพาตัวเองออกไปจาก
คุกนี้ให้ได้ ซึ่งจะต้องมีน้าใจของพระโพธิสัตว์ที่กว้างใหญ่อยากจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ไปด้วย
จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ 10 ประการ และธรรมดาของพระโพธิสัตว์ คือ ความ
ปกติของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่สั่งสมบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประเภทของ
พระโพธิสัตว์ โดยแบ่งระดับความเข้มข้นในการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ออกเป็น 2 ประเภท
เช่น อนิยตโพธิสัตว์ และนิยตโพธิสัตว์ และการตั้งความปรารถนาของพระโพธิสัตว์
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2. การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงดาริในใจ พระองค์ได้สั่งสมบารมีในหลาย
พระชาติ เช่น มานพผู้เข็ญใจเป็นพระชาติแรกที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า พระเจ้าสัตตุตาปนะ
ผู้เห็นโทษของกาม พระพรหมดาบสผู้เสียสละชีวิต หนุ่ มช่างทองผู้หลงในกาม เจ้าหญิงสุมิตตาตั้ง
ความปรารถนาเป็ นพระสั มมาสั มพุ ทธเจ้า และพระเจ้ า อติ เทพผู้ เริ่ ม อธิ ษฐานจิต ในใจต่ อ หน้ า
พระพักตร์ และการสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงเปล่งวาจา พระองค์ได้สั่งสมบารมีใน
หลายพระชาติ เช่น พระเจ้าสาครจักรพรรดิผู้เปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิ
3. การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงปลาย กายวจีปณิธาน เป็นช่วงที่ตั้งความ
ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกายและวาจา โดยได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใด
พระองค์หนึ่งว่า “จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคต” พระโพธิสัตว์ได้ พบ
พระพุทธเจ้า 27 พระองค์ มิได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า 3 พระองค์แรก แต่ได้รับพุทธ
พยากรณ์จากพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ต่อมา คือ ตั้งแต่พระทีป๎งกรสัมมาสัม พุทธเจ้าจนถึง
พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมระยะเวลาช่วงที่ได้รับพุทธพยากรณ์ 4 อสงไขยแสนมหากัป
ต้องสั่งสมบารมี 30 ทัศอย่างสุดกาลัง ไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะถือกาเนิดใดก็ตาม พระองค์ไม่เคยทิ้ง
การสั่งสมบารมีแม้สักชาติเดียว มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสั่งสมบารมีอยู่ตลอดเวลา จนในชาติ
สุดท้ายเกิดเป็นพระเวสสันดร

วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาสามารถอธิบายการกาเนิดพระโพธิสัตว์ได้
2. นักศึกษาสามารถอธิบายการสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงดาริในใจ และ
เปล่งวาจาได้
3. นักศึกษาสามารถอธิบายการสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ช่วงปลาย กายวจี
ปณิธานได้
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บทที่ 4
ก่อนจะเป็นพระสมณโคมสัมมาสัมพุทธเจ้า
4.1 กาเนิดพระโพธิสัตว์
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร บางชาติได้เกิดเป็นมนุษย์
บางชาติได้เกิดเป็นเทวดา เป็นพรหม บางชาติพลาดพลั้งทาบาป ทาอกุศลกรรมเข้าก็ไปเกิดในทุคติ
ภู มิ เป็ น สั ต ว์ เ ดรั จ ฉานบ้ า ง เป็ น สั ต ว์ น รก เปรต อสุ ร กายบ้ า ง วนเวี ย นอยู่ อ ย่ า งนี้ ห ลายภพ
หลายชาติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่อุปมาให้ฟ๎งว่า
ในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิด ต้องประสบความทุกข์
ทั้งทุกข์เพราะพลัดพรากจากของรัก ประสบสิ่งที่ไม่
ชอบใจ และยังทุกข์เพราะเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกด้วย
น้าตาที่ต้องไหล เพราะความทุกข์ของแต่ละคน หาก
นามารวมกันแล้วยังมากกว่าน้าในมหาสมุทรทั้ง 4 อีก
และกระดู ก ของแต่ ล ะคนเฉพาะในชาติ ที่ เ กิ ด เป็ น
ภาพที่ 4.1 พระโพธิสัตว์
มนุษย์ หากนามากองรวมกันยังสูงกว่าขุนเขาเสียอีก
สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องประสบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัส เพราะการเวียนเกิดเวียน
ตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้ แต่ละภพชาติที่ผ่านไปได้สั่งสมความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับโลก และ
ชีวิตไว้ชาติแล้วชาติเล่า ในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น ย่อมมีสัตว์โลกผู้สั่งสมป๎ญญามามาก เมื่อ
ประสบเหตุการณ์สะดุดใจ จึงพลันได้คิดว่า โลกใบนี้เปรียบเสมือนคุกใบใหญ่ ตัวเราและสรรพสัตว์
ต่างถูกจับขัง ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จั กจบสิ้น เราจะต้องหาทางพาตัวเองออกไปจาก
คุกนี้ให้ได้ และยังมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย จึงได้ตั้งความปรารถนาว่า หากวันใด
เราแหกคุกนี้ไปได้ เราจะไม่ไปคนเดียว แต่จะขนคนไปให้หมดทั้งโลก
จากนั้นเร่งทาความเพียรสั่งสมความดีเรื่อยไป จึงได้เนมิตกนาม คือ นามตามคุณธรรมว่า
พระโพธิสัตว์ ซึ่งแปลว่า สัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (จิตตกานต์, 2550: 52-54)
เพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ และจะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารตามไปด้วย
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4.1.1 น้าใจของพระโพธิสัตว์
พระโพธิ สั ต ว์ เ ป็ น บุ ค คลผู้ มี จิ ต ใจยิ่ ง ใหญ่ ม หาศาลเกิ น เปรี ย บ เพราะพระองค์ ท รงมี
สติ ป๎ ญ ญามากที่ ไ ด้ มองเห็ น ทุก ข์ ภั ย ในวั ฏ สงสาร ที่ เปรี ยบเสมื อ นคุ ก ใบใหญ่ ที่กั ก ขั งสรรพสั ต ว์
ทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติ จึงทาให้มีความคิดที่จะทาลายวัฏสงสารนี้ออกไป
ให้ได้ จะออกไปให้พ้นจากทะเลทุกข์แห่งนี้ และถ้าวันใดที่ออกไปจากวัฏสงสารนี้แล้ว จะไม่ไปเพียง
คนเดียว แต่จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมทุกข์ในวัฏสงสารนี้ออกไปด้วย เพราะว่าในขณะนั้น
ตัวเองยังไม่รู้หนทางที่จะออกจากทุกข์ว่าเป็นเช่นใด รู้เพียงแต่ว่า วันใดวันหนึ่งจะต้องออกไปให้ได้
โดยมีอุปมาที่เปรียบเทียบมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ไว้ดังนี้
อุปมาที่ 1 หากแม้ว่าจักรวาลอั นกว้างใหญ่สุดประมาณนี้ เป็น ปุาไผ่อันแน่นหนาเต็ ม
ไปด้วยเรียวหนามอันแหลมคมวัดได้ไกลถึงหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่ร้อยห้าสิบโยชน์ ท่านก็จะ
เดินลุยไปด้วยเท้าเปล่าจะเหยียบย่าบุกฝุาขวากหนามไปจนสุดปลายทาง
อุปมาที่ 2 หากแม้ว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่สุดประมาณนี้ มีถ่านเพลิงร้อนระอุเต็มไปหมด
ท่านก็จะเดินลุยไปด้วยเท้าเปล่า ไปจนสุดหมื่นจักรวาล
อุปมาที่ 3 หากแม้ว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่สุดประมาณนี้ เต็มไปด้วยภูเขาเหล็กลุกเป็น
ไฟโพลงอยู่ตลอดเวลา และพื้นดินระหว่างซอกภูเขาเหล่านั้น เต็มไปด้วยน้าทองแดงอันเดือด พลุ่ง
ร้อน ละลายอยู่เต็มไปทั่ว ท่านก็จะแหวกว่ายน้าทองแดงอันร้อนแรงนั้นไปด้วยกาลังแขนของตน
จนสุดหมื่นจักรวาล
ด้วยมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ดังกล่าว ที่ทาให้พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีมหากรุณาอันหาที่เปรียบ
มิได้ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ปรารถนาจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุกข์ เพราะผู้ที่ประพฤติ
ผิดพลาดทาอกุศลกรรมจะทาให้พลัดไปเกิดในอบาย พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยให้สรรพสัตว์
เหล่านั้นได้พ้นจากทุกข์ อีกทั้งอยากให้ ผู้ที่กาลังเสวยผลบุญในเทวโลก และพรหมโลกทั้งหมด ได้
พบความสุขอันเป็นอมตะ คือ พระนิพพานด้วย จะได้ไม่เสียเวลาวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอันยาวไกล
(พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร), 2544: 17-18)
ด้วยมหากรุณาอันหาไม่มีประมาณเช่นนี้ ทาให้พระองค์ต้องบาเพ็ญบารมีด้วยความทุ่มเท
เด็ดเดี่ยว ด้วยความเพียรพยายาม และความอดทนอันยิ่งยวด จะต้องไม่ หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆ
ที่เจอในระหว่างแห่งหนทางการสั่งสมบารมี ไม่ว่าจะเกิดในกาเนิดใดก็ตาม เมื่อได้เกิดมาแล้วก็ได้
สั่งสมบารมี ฝึกฝนตนเองอย่างยิ่งยวด โดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ไม่หวาดหวั่นแม้จะต้องแลกด้วย
ชีวิตเพื่อการได้มาซึ่งบารมีที่จะทาให้บรรลุพระสัมมาสั มโพธิญาณ แม้พระองค์จะรักบุตรภรรยา
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หรือมารดาบิดา แต่ท่านรักพระสัมมาสัมโพธิญาณมากกว่า ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า ไม่ใช่ว่าลูกทั้ง
สองเป็นที่เกลียดชังของเราก็หามิได้ มัทรีเทวีไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้ พระสัพพัญํุตญาณเป็นที่
รักของเรายิ่งกว่า เพราะฉะนั้น เราจึงได้ให้บุตร ธิดา และเทวีผู้เป็นที่รักของเรา (ขุ.ชา. 64/765
แปล. มมร.) ที่ตรัสเช่นนี้ เพราะตระหนักดีว่า หากภพชาติใดที่ท่านได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ
พระองค์ย่อมสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับหมู่ญาติทั้งหลาย รวมทั้งสั่งสอนมนุษย์ และเทวดาให้
พบกับพระธรรมอันประเสริฐได้
4.1.2 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ 10 ประการ
การที่พระโพธิสัตว์มีน้าพระทัยอันเต็มเปี่ยมกว้างขวาง มีมหากรุณาอันหาที่เปรียบมิได้นี้
ทาให้ พ ระองค์ มี คุ ณสมบั ติ ที่ พิ เศษของเอกบุ รุ ษ ที่ ไ ม่ มี บุ ค คลใดเสมอเหมื อ นได้ คุ ณสมบั ติ 10
ประการของพระโพธิสัตว์ คือ
1. อะเคธะตา ความไม่ติดอยู่ในของรักของชอบของคนอื่น คือ เป็นผู้ที่มีใจติดใน
การสั่งสมบารมีเพื่อมุ่งไปสู่อายตนนิพพานเพียงอย่างเดียว
2. นิราละยะตา ความไม่อาลัยเกี่ยวข้องในสิ่งของภายนอก คือ เป็นผู้ยินดีที่จะมุ่งสู่
ความบริสุทธิ์หลุดพ้น
3. จาโค ความเสียสละ คือ เป็นผู้ที่ยินดีในการให้มากกว่าการเป็นผู้รับจากคนอื่น
พระองค์เป็นยอดนักเสียสละ นักสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริง
4. ปะหานัง ความปล่อยวาง คือ เป็นผู้ที่มีสามารถปล่อยวางได้ง่ าย ไม่ผูกโกรธ
ไม่ถือสาเอาความ ไม่เอาเรื่องใคร มีแต่จะเอาบุญอย่างเดียว
5. อะปุนะราวัตตินา ความไม่หวนคิดกลับกลอก คือ เป็นคนจริง ไม่มีความคิดกลับ
กลอก คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น พูดอย่างไรก็ทาอย่างนั้น
6. สุขุมัตตา ความละเอียด คือ เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาทเลิน เล่อ
จนเสียการเสียงาน พระองค์จะทางานทุกอย่าง ไม่ว่างานนั้นจะเป็นของพระองค์เอง หรือทาให้คน
อื่น จะทาอย่างพิถีพิถัน ไม่มีความลาเอียงในใจ
7. มะหันตัตตา ความเป็นของใหญ่ คือ เป็นผู้ที่มีความคิดใหญ่ ใจกว้าง เสมือนท้อง
มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล
8. ทุรานุโพธัตตา ความเป็นของรู้ตามได้ยาก คือ เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปรู้ตามได้ยาก
เพราะพระองค์มีความคิดเหนือวิสัยของปุถุชนทั่วไป มีจิตใจสูงส่ง คิดจะช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้น
จากทุกข์ ส่วนคนทั่วไปคิดเพียงว่า ทาอย่างไรตัวเองจึงจะจะได้ประโยชน์มากที่สุด
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9. ทุ ล ละภั ต ตา ความเป็ น ของได้ ย าก คื อ เป็ น ผู้ ท าในสิ่ ง ที่ ค นทั่ ว ไปท าได้ ย าก
สามารถทาของยากให้ง่าย ทาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ ก เพราะเรื่องใหญ่มีเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่อง
ขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้น และช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้
10. อะสะทิสะตา ความเป็นของไม่มีใครเสมอ คือ เป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน เป็น
ผู้นาในการสั่งสมบารมี มีความคิด คาพูด และการกระทาที่ประเสริฐเหนือกว่าคนอื่น มักแสดงออก
ในลักษณะของความเป็นผู้นาตลอดเวลา ไม่ว่าพระองค์จะถือกาเนิดเป็นอะไร จะมีลักษณะของ
ผู้นามาโดยตลอดจนได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ (สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, 2549: 343)
ดั ง นั้ น คุ ณ สมบั ติ ทั้ง 10 ประการ เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่เ กิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลผู้ มี น้ าใจอั น
ยิ่งใหญ่ กว้างขวาง มีมหากรุณา เฉกเช่นพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจาก
จะท าให้ ต นเองมี ค วามสุ ข แล้ ว ยั ง ปรารถนาช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ให้ ไ ด้ รั บ ความสุ ข เช่ น ตน จึ ง เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะของพระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ทไี่ ด้สั่งสมมาอย่างยาวนานจนเป็นอัธยาศัย ไม่ว่าใน
ชาติที่ถือกาเนิดเป็นอะไรก็ตาม ความมีน้าใจช่วยเหลือคนอื่นก็ยังคงมีอยู่เสมอ ไม่มีเปลี่ยนแปลง
อย่างเช่นในชาติที่เกิดเป็นวานรโพธิสัตว์ (ขุ.ชา. 59/332 แปล.มมร.) ถึงแม้จะเอาชีวิตแลกกับการ
ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ก็ยอมตาย ฉะนั้นจึงทาให้พระองค์มีเมตตาจิตแก่ทุกคน อยากที่จะให้
สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากวัฏสงสารไปด้วย
4.1.3 ธรรมดาของพระโพธิสัตว์
ธรรมดาของพระโพธิสัตว์ คือ ความปกติของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่ สั่งสมบารมี เพื่อ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทุกพระองค์จะต้องทาอย่างนี้ทั้งหมด ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของ
เหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องทาอย่างนี้ มีทั้งหมด 16 ประการ คือ
1. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิต มีสติสัมปชัญญะ ลงสู่พระครรภ์พระมารดา
2. เมื่อพระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์พระมารดา จะมีแสงสว่างอันโอฬารปรากฏใน
โลก หมื่นโลกธาตุสะเทือนสะท้านหวั่นไหว
3. มี เ ทพบุ ต ร 4 ตนมาอารั ก ขาทั้ ง สี่ ทิ ศ เพื่ อ ปู อ งกั น มนุ ษ ย์ แ ละอมนุ ษ ย์ มิ ใ ห้
เบียดเบียนพระโพธิสัตว์และพระมารดา
4. พระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงตั้งอยู่ในศีล 5 โดยปกติ
5. พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามในบุรุษทั้งหลาย และจะ
เป็นผู้อันบุรุษใดๆ ผู้มีจิตกาหนัดก้าวล่วงไม่ได้
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6. พระมารดาของพระโพธิสัตว์มีลาภมาก บริบูรณ์ด้วยกามคุณ 5 (รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ)
7. พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่มีโรค มองเห็นพระโพธิสัตว์ในพระครรภ์เหมือน
เห็นเส้นด้ายในแก้วไพฑูรย์ (ตั้งแต่ข้อ 3 ถึง 7 หมายถึง ระหว่างทรงพระครรภ์)
8. เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ 7 วัน พระมารดาย่อมสวรรคตเข้าสู่สวรรค์ชั้นดุสิต
9. สตรี อื่ น บริ ห ารครรภ์ 9 เดื อ นบ้ า ง 10 เดื อ นบ้ า งจึ ง คลอด ส่ ว นมารดา
พระโพธิสัตว์บริหารพระครรภ์ 10 เดือนพอดีจึงคลอด
10. สตรีอื่นนั่งหรือนอนคลอด ส่วนพระมารดายืนคลอด
11. เมื่อประสูติ เทวดารับก่อน มนุษย์รับภายหลัง
12. เมื่อประสูติจากพระครรภ์ ยังไม่ทันถึงพื้น เทพบุตร 4 ตนจะรับวางไว้เบื้องหน้า
พระมารดา และบอกให้ทราบว่า พระโอรสที่เกิดมีศักดิ์ใหญ่
13. เมื่อประสูติ พระโพธิสัตว์เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาด ไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินครรภ์
14. เมื่อประสูติ จะมี ธารน้าร้อนน้าเย็นตกลงมาสนานพระวรกายของพระโพธิสัตว์
และพระมารดา
15. ทันทีที่ประสูติ พระโพธิสัตว์จะผินพระพักตร์ทางทิศเหนือ ดาเนินด้วยพระบาท
7 ก้าว เปล่งพระวาจาประกาศว่า เราเป็นเลิศในโลก และชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
16. เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติ จะมีแสงสว่างไม่มีประมาณปรากฏในโลก และหมื่น
โลกธาตุสะเทือนสะท้าน (ม.ม. 13/12-16 แปล.มมร.)
สิ่ ง เหล่ า นี้ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว นี้ เป็ น เสมื อ นแบบแผน หรื อ ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ที่ ทุ ก
พระองค์ ทรงปฏิบัติสืบๆ กันต่อมาไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยัง สั่งสมบารมีอยู่ หรือในภพชาติ
สุดท้ายที่บารมีเต็มเปี่ยมแล้ว พร้อมที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ก็จะทรง
ปฏิบัติอย่างนี้เช่นกัน ไม่มีพระองค์ใดเลยที่จะปฏิบัตินอกจากนี้ไปได้
4.1.4 ประเภทของพระโพธิสัตว์
แบ่งระดับความเข้มข้นในการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. อนิ ย ตโพธิ สั ต ว์ หมายถึ ง พระโพธิ สั ต ว์ ที่ ยั ง ไม่ เ คยได้ รั บ พุ ท ธพยากรณ์ จ าก
พระสั มมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ ใดพระองค์หนึ่ งเลย เพราะความเข้ม ข้นในการสั่งสมบารมีของ
พระโพธิสัตว์ประเภทนี้ยังไม่ถึงระดับที่จะได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ดั ง นั้ น พระโพธิ สั ต ว์ ที่ ยั ง เป็ น ประเภทอนิ ย ตโพธิ สั ต ว์ จึ ง ยั ง ไม่ แ น่ ว่ า จะได้ เ ป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตหรือไม่ถึงแม้ท่านจะมีน้าใจอันเด็ดเดี่ยว และสั่งสมบารมีมาหลาย
อสงไขยแล้วก็ตาม แต่ท่านก็เป็นได้เพียงแค่ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะสั่งสมบุญสั่งสมบารมีเพื่อที่จะเป็น
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระองค์ ห นึ่ ง เท่ า นั้ น กล่ า วคื อ มี ค วามตั้ ง ใจดี แ ต่ ยั ง ไม่ แ น่ ว่ า จะได้ เ ป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ พระโพธิสัตว์บางพระองค์ที่ตอนแรกได้ตั้งความปรารถนาอยากจะ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ภายหลังกลับถอนใจ คิดเลิกสั่งสมบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่
กลับมาตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันตสาวก แล้วสั่งสมบารมีเพื่อการเป็นอรหันตสาวกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต เช่น พระมหากัจจายนะ พราหมณ์พาวรี เป็นต้น
2. นิยตโพธิสัตว์ หมายถึง พระโพธิสัตว์ที่สั่งสมบารมีจนได้รับพุทธพยากรณ์จาก
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระองค์ ใ ดพระองค์ ห นึ่ ง แล้ ว จะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น นิ ย ตโพธิ สั ต ว์ จั ก ได้ เ ป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน (พุทธการกธรรมทีปนี, ม.ป.ป.: 14-16)
นิยตโพธิสัตว์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1 อุคฆฎิตัญํูโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ประเภทมีป๎ญญามากกว่า ศรัทธา ใช้
เวลาในการสั่งสมบารมีน้อยกว่าพระโพธิสัตว์ประเภทอื่น นับเวลาเริ่มแรกตั้งแต่ปรารถนาพุทธภูมิ
จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวม 20 อสงไขยแสนมหากัป พระโพธิสัตว์ประเภทนี้
เมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว มีชื่อเรียกว่า พระปัญญาธิกสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.2 วิปจิตัญํูโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ประเภทมีศรัทธามากกว่า ป๎ญญา ใช้
เวลาในการสั่งสมบารมีรวม 40 อสงไขย แสนมหากัป เมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว มีชื่อ
เรียกว่า พระสัทธาธิกสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.3 ไนยโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ประเภทมีวิริยะ (ความเพียร) มากกว่าป๎ญญา
ใช้เวลาในการสั่งสมบารมีนานมากกว่า พระโพธิสัตว์ 2 จาพวกข้างต้น คือ รวม 80 อสงไขยแสน
มหากัปเมื่ อตรัสรู้เป็นพระสัม มาสัมพุทธเจ้า แล้วมีชื่อเรี ยกว่า พระวิริยาธิ กสัมมาสั มพุทธเจ้ า
(ประภาส, 2540: 178-179, พระครูธรรมธรสุมนต์, 2549: 43-45)
4.1.5 การตั้งความปรารถนาของพระโพธิสัตว์
การสั่ ง สมบารมี เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า นั้ น จะต้ อ งมี ค วามปรารถนาตั้ ง
ปณิธาน เป็น 3 ระยะเวลาดังนี้
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1. ระยะเวลาที่ 1 : ดาริในใจ (มโนปณิธาน) คือ เริ่มแรกทรงดาริในใจว่า “เราจักได้
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักองค์หนึ่ง ” ได้แต่ทรงนึกอยู่ในใจเช่นนี้อย่างเดีย ว โดยมิได้เปล่ง
วาจาแต่ ป ระการใด เป็ น พระบารมี ต อนต้ น ที่ ท่ า นยั ง เป็ น อนิ ย ตโพธิ สั ต ว์ ช่ ว งก่ อ นได้ รั บ
พุทธพยากรณ์
2. ระยะเวลาที่ 2 : เปล่งวาจา (วจีปณิธาน) คือ ได้เปล่งวาจาแสดงความปรารถนา
ว่า “เราจักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งให้ได้ในอนาคตกาล” แล้วสั่งสมบารมีเรื่อยไป
โดย แสดงความปรารถนาพุทธภูมิ เฉพาะพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ แต่
ยังมิได้ทรงรับพยากรณ์ เนื่องจากสโมธานธรรมมีไม่ครบ 8 ประการ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงได้
ตรัสแนะนาให้ทรงสั่งสมบารมีต่อไป เป็นพระบารมีตอนกลาง ที่ท่านเป็นอนิยตโพธิสัตว์ ช่ วงก่อน
ได้รับพุทธพยากรณ์
3. ระยะเวลาที่ 3 : ได้รับพุทธพยากรณ์ (กายวจีปณิธาน) คือ พระโพธิสัตว์ได้ตั้ง
ความปรารถนาเป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ด้ ว ยกายและวาจา และได้ รั บ พุ ท ธพยากรณ์ จ าก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า “จักได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าง
แน่นอนในอนาคต”เป็นพระบารมีตอนปลาย
ครั้นได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกสาเร็จเป็นพระนิยตโพธิสัตว์แล้ว พระองค์ ต้อง
ใช้เวลาสั่งสมบ่มพระโพธิญาณให้แก่กล้าอีกไปถึงการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระธรรมธี
ราชมหามุนี (วิลาส ญาณวโร), 2533: 15-16)
4.2 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงดาริในใจ และเปล่งวาจา
4.2.1 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงดาริในใจ
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ สั่งสมบารมีทั้ง 30 ทัศครบถ้วนบริบูรณ์ ทรงเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทป๎ญญาธิกะ คือ ทรงเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยป๎ญญา โดยใช้ป๎ญญามากกว่า
ศรัทธา ระยะเวลาสั่งสมบารมีน้อยที่สุด (พุทธการกธรรมทีปนี, ม.ป.ป.: 82-84) สาเร็จได้รวดเร็ว
กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทอื่น โดยนับตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กระทั่ งได้ต รั สรู้ ใช้เวลานานถึ ง 20 อสงไขยแสนมหากัป ได้ พบพระสั ม มาสัม พุทธเจ้ าทั้ งหมด
512,027 พระองค์ ซึ่งการสั่งสมบารมีช่วงดาริในใจว่า “เราจักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์
หนึ่งให้ได้ในอนาคต” โดยมิได้เปล่งวาจา ใช้เวลายาวนานถึง 7 อสงไขย ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งหมด 125,000 พระองค์ (บรรจบ บรรณรุจิ, 2526: 41-44) ดังนี้

97

อสงไขยที่ 1
อสงไขยที่ 2
อสงไขยที่ 3
อสงไขยที่ 4
อสงไขยที่ 5
อสงไขยที่ 6
อสงไขยที่ 7

นันทอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5,000 พระองค์
สุนันทอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 9,000 พระองค์
ปฐวีอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10,000 พระองค์
มัณฑอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 11,000 พระองค์
ธรณีอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 20,000 พระองค์
สาครอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 30,000 พระองค์
ปุณฑริกอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 40,000 พระองค์

โดยมีกรณีศึกษาตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. มานพผู้เข็ญใจปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระชาติแ รกที่ พระโพธิสัตว์ ตั้งความปรารถนาที่จะเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่ อ
20 อสงไขยแสนมหากัปที่แล้ว โลกธาตุว่างจากพระพุทธศาสนา คือ ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
มาบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเวลานานถึง 1 อสงไขย
ในกาลครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือกาเนิดเป็นบุรุษหนุ่มผู้เข็ญใจ มีความยากจนอย่าง
หนักอยู่ในสังคมเกษตรกรรม ต้องทางานเลี้ยงบิดามารดา เมื่อถึงกาลเจริญวัยเป็นมานพหนุ่มแล้ว
บิดามารดาก็คิดจะหาคู่ครองให้กับมานพนั้นตามประเพณี แต่มานพนั้นก็ไม่ได้มีความปรารถนาจะ
แต่งงานด้วยประมาณตนว่า เรามีฐานะอยากจน ครั้นบิดามารดาได้รบเร้าเสมอเพื่อให้มานพนั้น
แต่งงานเร็วๆ มานพหนุ่มจึงตอบบิดามารดาว่า “ข้าแต่บิดามารดาครอบครัวเรามันยากจนไม่มี
สมบัติมีค่าอะไรเลย ผมไม่อยากจะมีครอบครัว แต่ผมปรารถนาจะเลี้ยงดูบิดามารดาจนกว่าชีวิต
กระผมจะหาไม่” พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทาประการใด จึงแล้วแต่ลูกชายมานพนั้นก็ตั้งใจเลี้ยงดูบิดามารดา
ต่อมาไม่นานบิดาท่านถึงแก่กรรมเพราะโรคชรา
นับแต่นั้นมามานพคอยเลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดีตลอดมาโดยทางานหนักกว่าเดิมได้
เที่ยวไปหาของปุามาขาย เมื่อได้เงินมาก็นามาให้มารดามาไว้ใช้สอยก็ได้ทรัพย์มาไม่มาก ในวันหนึ่ง
ในขณะเดินทางกลับจากปุาได้เห็นเรือสาเภาจอดที่ท่าเรือก็เกิดความคิดว่า “เรานั้นยังมีเรี่ยวแรงที่
จะมีอาชีพที่ดีกว่านี้ หาเงินได้มากกว่านี้ มากกว่าการเก็บของปุามาขาย ถ้าเราได้ทางานบนเรือ
สาเภาลานี้ก็คงจะสามารถเลี้ยงดูมารดาได้ดีขึ้น และเมื่อไปถึงเมืองอื่นที่จะมีช่องทามาหากินที่ดีเรา
และมารดาก็จะได้ไปตั้งรกรากที่นั้น ” คิดแล้วมานพก็เข้าไปหาเจ้าของเรือสาเภาซึ่งเป็นพ่อค้าใหญ่
มานพกล่าวขึ้นว่า “ข้าแต่นาย ข้าพเจ้านี้เป็นคนยากจน จะมาขอทางานกับท่าน ข้า พเจ้าจะรับใช้
ท่านด้วยความซื่อสัตว์สุจริต”
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พ่อค้าครั้นได้ฟ๎งคาของมานพนั้นแล้วจึงตัดสินใจรับเข้าทางานเพราะความสงสารและ
เห็นว่ามานพหนุ่มนั้นรูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์สามารถช่วยงานได้อย่างเต็มที่ มานพนั้นได้กล่าวกับ
พ่อค้าต่อไปอีกว่า “กระผมขอความเมตตากับท่านอีกเรื่องหนึ่งจะได้ไหมครับ”
พ่อค้าถามว่า “เจ้ามีเรื่องอะไรรึ”
มานพหนุ่มกล่าวว่า “มารดาของกระผมยังมีชีวิตอยู่ท่านมีอายุมากแล้ว ถ้าอยู่ที่นี่ก็จะ
ไม่มีใครเลี้ยงดูท่านเพราะว่ากระผมไม่มีญาติพี่น้องในที่นี้เลย กระผมไม่อาจจะทิ้งท่านไว้คนเดียวได้
ดังนั้นจึงอยากจะขอความเมตตาจากท่าน ขอกระผมพามารดาไปด้วย”
พ่อค้ าตอบว่า “เจ้ามีความกตั ญํู รู้คุ ณต่ อ
มารดาบิ ด า เราอนุ ญ าตให้ เ จ้ า พามารดาไปด้ ว ยได้ ”
ความกตัญํูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีมีไว้เถิดดีนัก
ส่วนมานพหนุ่มได้ฟ๎งดังนั้นก็ดีใจรีบกลับไป
บ้าน และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้มารดาฟ๎ง พร้อมกับเก็บ
ข้าวเก็บของพร้อมทั้งเตรียมตัวเพื่อจะออกเดินทางไปกับ
พ่อค้าทันที แล้วมานพหนุ่มก็ได้พามารดาขึ้นเรือสาเภา
อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว

ภาพที่ 4.2 มานพหนุ่มแบกมารดา

ครั้นได้เวลาเรือสาเภาออกเดินทางจากท่าเรือเพื่อไปค้าขาย ณ เมืองหนึ่ง พ่อค้านั้นก็ได้
มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่มานพหนุ่มนั้นตามกาลังความสามารถ มานพนั้นได้ทางานทุกอย่างที่
รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มกาลังของตนอย่างดีทีเดียว แล้วได้เลี้ยงดูมารดาของตนโดยไม่ขาดตก
บกพร่องเลย ในขณะที่ทางานที่เรือสาเภาก็ดูแลมารดาไปด้วยทางานบนเรือไปด้วยควบคู่กัน
ในขณะที่เรือสาเภาออกเดินทางมา 7 วัน ลมพายุฝนใหญ่ได้ตั้ งเค้าขึ้นแล้ว ขณะนั้น
คนในเรือพากันหวาดกลัวต่อมรณะภัยที่จะเกิดขึ้นต่างก็พากันเก็บข้าวของที่มีค่าของตน ส่วนมานพ
นั้นได้รีบไปหามารดาของตนเตรียมพร้อมต่อภัยที่เกิดขึ้น ลมพายุฝนใหญ่ก็ยิ่งพัดโหมกระหน่าหนัก
ขึ้น จนกระทั่งเรื่อสาเภาไม่อาจจะทรงตัวอยู่ได้ในที่สุดเรืออับปางจมลงในท้องมหาสมุทร
มานพนั้นได้แบกมารดาผู้ชราภาพกระโดดออกจากเรือสาเภาไปสุดแรง แล้วว่ายน้าไป
ให้ไกลที่สุด ในขณะเดียวกันก็ได้หันหลังมาดูเห็นบรรดาคนที่อยู่ในเรือสาเภานั้น ต่างลอยเคว้งขว้าง
อยู่ในกลางมหาสมุทร ตกเป็นเหยื่อของปลาร้าย แล้วมานพหนุ่มก็แบกมารดาว่ายน้าอย่างสุดชีวิต
โดยตั้งใจพามารดาขึ้นฝ๎่งให้ได้อย่างปลอดภัย มานพหนุ่มมีความมุ่งมั่น ไม่หวาดหวั่นว่ามหาสมุทร
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จะกว้างใหญ่สักเพียงใด ถึงแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยสักเพียงใดก็จะสู้อุตส่าห์อดทนแหวกว่ายพา
มารดาข้ามมหาสมุทรนี้ไปให้ได้
เมื่อมานพหนุ่มแบกมารดาว่ายน้าข้ ามมหาสมุทรทั้งวันทั้งคืน อาการเหน็ดเหนื่อย
อ่อนเพลียก็ย่อมเกิดขึ้น เพราะกายมนุษย์ย่อมมีข้อจากัด อยู่ในน้าได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ในขณะ
นั้นเรี่ยวแรงของมานพหนุ่มเหลือน้อยเต็มที เกือบจมลงในมหาสมุทร แต่ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมา
ทาให้ท่านคิดได้ว่า “วัฏสงสารนี้เป็นทุกข์หนักหนา และชีวิตของมนุษย์นั้น ก็เหมือนแหวกว่ายอยู่ใน
ทะเลแห่งความทุกข์ ถ้าตัวเราต้องตายลงไปในท้องมหาสมุทรพร้อมกับมารดาในตอนนี้ ขอกุศลบุญ
ที่เราได้แบกมารดาว่ายน้าในมหาสมุทรมาด้วยความเหน็ดเหนื่อย จงเป็นป๎จจัยให้เราสามารถข้าม
พ้นทะเลแห่งความทุกข์นี้ได้”
ครัน้ ตั้งจิตเป็นมหากุศลแล้ว มาณพนั้นได้ตั้งปณิธานซ้าลงไปอีกว่า “ถ้าหากเราข้ามพ้น
ห้วงทะเลทุกข์ได้แล้ว ขอให้เราสามารถนาสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากทะเลแห่งวัฏสงสารได้ด้วยเถิด ”
ผู้ที่มีความปรารถนาอย่างนี้จะได้รับเนมิตตกนามว่าพระโพธิสัตว์ เมื่อมาณพหนุ่มได้ตั้งมโนปณิธาน
เช่นนั้นแล้ว ก็เกิดมหาปีติ จากที่กาลังจะหมดเรี่ยวแรง ก็พลันเกิดกาลังใจพร้อมกาลังกายขึ้นมาเป็น
อัศจรรย์ ว่ายน้าแบกมารดาต่อไปได้ถึง 2-3 วัน จนในที่สุดก็พามารดามาขึ้นฝ๎่งได้สาเร็จ
เมื่อถึงฝ๎่งแล้วมานพหนุ่มกับมารดาก็ได้เข้าไปอาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขาทางาน
ด้วยความขยันและอดทน เลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดี กระทั่งมารดาสิ้นอายุขัย และเมื่อถึงคราวที่
มาณพหนุ่มละจากโลกนี้ไปก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลก
ดังนั้นชาตินี้จงึ เป็นปฐมชาติของพระโพธิสัตว์ที่ได้ตั้งความปรารถนานาตนและสรรพสัตว์
ทั้งหลายให้พ้นจากทะเลทุกข์ ซึ่งก็คือฐานะแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ในชาตินี้
จึ ง มี ชื่ อ เรี ย กว่ า ปฐมจิ ต ตุ ป บาทกาล หมายถึ ง การเกิ ด ขึ้ น ของดวงจิ ต ดวงแรกที่ คิ ด จะเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป พระองค์ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ เรื่อยมาหลาย
ภพหลายชาติ คราวใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์ จะมีสติสัมปชัญญะ มีป๎ญญาเฉียบแหลม มองเห็นทุกข์
ภัยในวัฏสงสาร จึงได้ตั้งมั่นทาคุณงามความดีทุกอย่าง เพื่อหาหนทางหลุดพ้นจากวัฏทุกข์ให้ได้
(บรรจบ บรรณรุจิ, 2526: 14-18)
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2. พระเจ้าสัตตุตาปนะผู้เห็นโทษของกาม
พระโพธิ สั ต ว์ ไ ด้ เกิ ด เป็ น กษั ต ริ ย์ มี พ ระนามว่ า พระเจ้ า สั ต ตุ ต าปนะ พระองค์ ทรง
ปกครองประชาราชด้วยทศพิธราชธรรม แต่ มีพระราชอัธยาศัย พอพระทัยในช้างมงคลอย่างมาก
คือ ชอบสะสมช้างมงคล
ครั้งหนึ่งมีนายพรานเข้ามาถวายรายงานว่า พบช้างมงคลเชือกหนึ่ง มีลักษณะสมบูรณ์
พร้อมทุกประการ มีลักษณะเลิศ กว่าช้างทุกเชือก เมื่อทรงทราบอย่างนั้ นจึงทรงให้นายพรานนา
ขบวนเพื่อไปจับช้าง เมื่อทอดพระเนตรช้างเชือกนั้นแล้วทรงดีพระทัยเป็นยิ่งนัก ทรงรีบร้อนให้นาย
หั ต ถาจารย์ ฝึ ก ช้ างเพื่ อ ให้ ทัน วั น มงคลฉลองนั ก ขั ต ฤกษ์ ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ใน 7-8 วั น ข้ า งหน้ า นาย
หัตถาจารย์จึงต้องให้อาหารผสมกับโอสถเพื่อให้ฝึกสอนได้ง่ายโดยเร็วพลัน
เมื่อถึงวันฉลองนักขัตฤกษ์ พระองค์ก็ทรงช้างมงคลเลียบเมืองที่เป็นเขตปุา ซึ่งในราตรี
ที่ผ่านมาปุาแห่งนั้นได้มีโขลงช้างถ่ายมูลไว้ ดังนั้นเมื่อช้างมงคลได้กลิ่นมูลของช้างตัวเมีย ก็ตกมัน
ออกวิ่งตามโขลงช้างนั้นทันที สะบัดนายหัตถาจารย์และข้าราชบริพารที่อยู่บนหลังตกหมด เหลือ
เพียงแต่พระเจ้าสัตตุตาปนะพระองค์เดียว พระองค์ทรงตกพระทัย แต่ยัง ทรงคงพระสติไว้ได้ เมื่อ
ช้างวิ่งผ่านต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งยื่นออกมา พระองค์ทรงจับกิ่งไม้นั้นปล่อยให้ช้างวิ่งไปตามอิสระของมัน
เมื่อเหล่าทหารตามมาทันก็เชิญพระองค์ลงมา พระองค์ทรงพิโรธเป็นอย่างมาก
เมื่อกลับมาถึงพระราชฐาน ทรงเรียกนายหัตถาจารย์เข้ามาเฝูา ทรงซักถามถึงสาเหตุ ที่
ช้างมีอาการเช่นนั้น นายหัตถาจารย์ก็ กราบทูลว่า การที่ช้างมงคลออกวิ่งไปนั้นเพราะมันได้กลิ่น
ช้างพังตัวเมียที่ถ่ายมูลไว้ที่ราวปุา จึงเกิดความอยากจะเสพสังวาสกับช้างตัวเมีย จึ งไม่สนใจแม้
ความเจ็บ และความตายอะไรทั้งสิ้น ถึงแม้จะถูกตะขอสับ และถูกฝึกอย่างดีแล้วก็ตาม เมื่อช้าง
มงคลเชือกนั้นได้ร่วมสังวาสกับช้างพังตัวเมียแล้ว จะเชื่องและกลับมาอยู่ในอานาจมนต์ตามเดิม
เจ็ดวันถัดมาช้างมงคลตัวนั้นก็กลับมายังโรงช้างเช่นเดิม ควาญช้างสั่งให้ทาอะไรก็ทา
ตามทุกอย่าง แม้กระทั่งให้เอางวงถือก้อนเหล็กที่เผาไฟจน
แดง พระเจ้าสัตตุตาปนะจึงทรงสลดพระทัย เห็นโทษภัย
ของกามราคะว่าร้อนแรงมากนัก ก่อให้เกิดภัยอันตรายใหญ่
หลวง มนต์ ก็ ส ะกดไม่ อ ยู่ ไฟราคะนี้ เ องตรึ ง สรรพสั ต ว์
ทั้งหลายให้ติดอยู่ในวัฏสงสาร พระองค์ จึงทรงตั้งพระทัย
อย่างแน่วแน่ที่จะออกจากกาม ให้พ้นจากอานาจของราคะ
ภาพที่ 4.3 พระเจ้าสัตตุตาปนะ
จึ ง ทรงสละราชสมบั ติ อ อกบวชเป็ น ดาบส ประพฤติ
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พรหมจรรย์จนสิ้นอายุขัย เวียนเกิดตายไปอีกนานแสนนาน
นี้คืออีกพระชาติที่ดาริในใจปรารถนาพุทธภูมิ หลังจากที่ได้เริ่มคิดที่จะออกจากวัฏฏะแห่ง
ทุกข์นี้ โดยเห็นโทษของกาม ถือว่าเป็นช่วงเวลาแรกที่ได้เริ่มสั่งสมบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ปธ.9), 2544: 87-97)
3. พระพรหมดาบสผู้เสียสละชีวิต
พระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลก มาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล ชื่อว่าพรหมกุมาร
พระโพธิสัตว์ได้ศึกษาไตรเพทจนสาเร็จ และได้มาเป็นอาจารย์สอนไตรเพทแก่ลูกศิษย์ 500 คน เมื่อ
มารดาและบิดาของพระโพธิสัตว์สิ้นชีพแล้ว พระโพธิสัตว์จึงเรียกประชุมลูกศิษย์ทั้ง 500 คน พร้อม
หน้ากัน ให้โอวาทถึงเรื่องความไม่ประมาทในชีวิต แล้วประกาศตนว่าจะออกบวช เพื่อแสวงหาทาง
พ้นทุกข์ พร้อมกับแบ่งสมบัติทั้งหมดให้กับลูกศิษย์ พระโพธิสัตว์ออกบวชเป็นพระดาบสบาเพ็ญพรต
อยู่ใกล้ภูเขาบัณฑร เหล่าลูกศิษย์ทั้ง 500 คน เมื่อมารดาและบิดาของตนสิ้นชีพแล้ว ก็ได้ออกบวชตาม
พระโพธิสัตว์ บาเพ็ญพรตอย่างเคร่งครัดเสมอมา อยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์พร้อมกับลูกศิษย์คนหนึ่ง
เดินทางขึ้นไปบนยอดภูเขาบัณฑรเพื่อหาผลไม้
ในขณะที่หาผลไม้อยู่นั้น พระโพธิสัตว์มองลงไปที่เชิงเขาแห่งหนึ่ง เห็นแม่เสือพร้อมกับ
ลูกน้อยที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นาน แม่เสือตัวนั้นมีร่างกายที่ผอมโซ เนื่องจากอดอาหารมาหลายวัน ถูก
ความหิวกระหายคุกคามอย่างแรง ได้มองลูกน้อยของตนด้วยจิตที่โหดร้าย โดยคิดว่าจะจับลูกของ
ตนมาเคี้ยวกินเป็นอาหาร
พระโพธิสัตว์เห็นอาการของแม่เสือแล้ว ก็รู้ว่าแม่เสือ กาลังจะกินลูกของตน ท่านจึง
ราพึงว่า “โอหนอ! นี่หรือชีวิตของสัตวโลก แม่เสือตัวนี้จักเคี้ยวกินลูกในไส้ของตนเอง เพื่อรักษา
ชีวิตของตนเพียงฝุายเดียว วัฏสงสารนี้เต็มไปด้วยทุกข์และภยันตราย ช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก”
พระโพธิสัตว์จึงให้ลูกศิษย์ของตนไปหาเศษเนื้อ
ที่ราชสีห์หรือเสือกินเหลือมาให้ ลูกศิษย์ ก็รีบไปหาเศษเนื้อ
ทันที พระโพธิสัตว์รอลูกศิษย์อยู่นานก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมา
สักที จึงพลันคิดขึ้นมาว่า “ร่างกายของเรานี้เป็นร่างกายที่
ปราศจากแก่นสาร ยังเกลือกกลั้วด้วยบาปอกุศลที่หมักดอง
ใจมานานแสนนานมิใช่น้อย และร่างกายนี้เองเป็นเหตุแห่ง
ทุ กข์ ทั้ งหลายทั้ งปวง” จึ งคิ ดไปต่ ออี กว่ า “จะมี วิ ธี ใดที่ จะ
ภาพที่ 4.4 พระพรหมดาบสเสียสละชีวิต สามารถปลดเปลื้องจากความทุกข์นั้นได้ จึงทราบชัดว่ามีแต่
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เพียงบารมีธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ทาให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเท่านั้น ที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้”
เมื่อพระโพธิสัตว์รู้วิธีพ้นทุกข์แล้วจึงคิดต่อไปอีกว่า “การบาเพ็ญบารมี 30 ทัศนี้เป็นสิ่ง
ที่ทาได้โดยยาก คือ ถ้าบุคคลใดที่จะปฏิบัติตาม แต่ไม่สละสิ่งที่สละได้ยาก ย่อมไม่อาจที่จะหลุดพ้น
จากทุกข์ เข้าถึงความสุข ที่แท้จริงได้ ถ้าบุคคลใดที่จะปฏิบัติตามแต่ไม่บริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยาก
ย่อมไม่อาจที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ ถ้าบุคคลใดที่จะปฏิบัติตาม แต่ไม่
อดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยาก ย่อมไม่อาจที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้”
เมื่อพระโพธิสัตว์พิจารณาเห็นสรีระร่างกายมีแต่โทษเป็นอันมาก เต็มไปด้วยทุกข์ใน
การหล่อเลี้ยงรักษา “อนึ่งร่างกายนี้ก็มิได้อยู่ยั่งยืนสิ้นกาลนาน รังแต่จะแตกทาลายตายเมื่อไรก็
ไม่ทราบและจิตใจของเราที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ ย่อมมีอารมณ์ไม่เป็นหนึ่ง คือไม่เที่ยงแท้แน่นอน
ย่อมแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา”
บัดนี้เราจักให้สรีรกายของเรากับทั้งชีวิตนี้เป็นทานแก่เเม่เสือที่มีความหิวคุกคามอย่าง
แรงกล้า เพื่อช่วยชีวิตลูกเสือตัวนั้นไว้ก่อนที่จะให้ชีวิตเป็นทาน พระโพธิสัตว์ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า
“ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเป็นเครื่องพ้นจากทะเล
แห่งทุกข์ในอนาคตภายภาคหน้า ขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร
อันเกลื่อนกล่นด้วยความทุกข์”
ครั้นตั้งจิตปรารถนาการตรัสรู้ธรรม เพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความ
ทุกข์แล้ว พระโพธิสัตว์จึง ได้เปล่งวาจาให้หมู่เทพยดาได้รู้กันทั่วกันว่า “ข้าแต่ทวยเทพทั้งหลาย
ผู้สถิตอยู่ ณ ทั่วทุกแห่งหน (ภุมมเทวา รุกขเทวดา อากาสเทวา ถึงท้าวมหาราชทั้ง 4) ขออัญเชิญ
มาประชุมรวมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของข้าพเจ้าในภายภาคหน้า
ด้วยเถิด และจงมากระทาอนุโมทนาที่ข้าพเจ้าจักได้ถวายชีวิตเป็นมหาทานบารมีในกาลบัดนี้”
ครั้ น เปล่ ง วาจาให้ เหล่ าเทวดาได้ รู้ ว่ า “เราตั้ ง ความปรารถนาที่ จั ก ตรั ส รู้ ธ รรมเพื่ อ
หลุดพ้นจากวัฏสงสารในอนาคตกาลแล้ว” พระโพธิสัตว์ผู้มีจิตใจกล้าหาญก็ได้ทิ้งตัวจากยอดเขาตก
ลงมาตรงหน้าของแม่เสือตัวนั้น เเม่เสือนั้นเห็นพระโพธิสัตว์แล้วไม่กินลูกของมัน แต่กระโจนเข้ามา
กินสรีรทานของพระโพธิสัตว์แทน กัดกินสรีรกายของพระโพธิสัตว์กระจุยกระจายด้วยความหิว
พระโพธิสัตว์ถึงแก่ความตายในที่นั้น ได้ไปบังเกิดในเทวโลกด้วยกุศลกรรมนั้นเอง
ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ ไ ปหาเศษเนื้ อ กลั บ มาถึ ง ก็ ไ ม่ เ ห็ น พระโพธิ สั ต ว์ เ สี ย แล้ ว เที่ ย วตามหา
พระโพธิ สัตว์ ในทุกแห่งก็ ไม่เจอ เมื่ อมองลงไปที่เชิ งเขาก็เห็น สรีร กายของพระโพธิสัต ว์กระจุ ย
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กระจาย เพราะถูกแม่เสือนั้นกัดกินเกิดสลดใจอย่างยิ่ง นึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่ได้เคยสั่งสอน
อบรมมา พร้อมกับจะประพฤติปฏิบัติตามคาสอนของท่านตลอดไป
การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ทรงมีน้าพระทัยที่เด็ดเดี่ยว อาจหาญอย่างยิ่งยวด มิได้
ทรงอาลั ย ใยดี ต่ อ ร่ า งกาย และชี วิ ต เลยแม้ แ ต่ น้ อ ย พระพุ ท ธองค์ ย อมสละชี วิ ต เข้ า แลกกั บ
พระโพธิญาณมาจนนับครั้งไม่ถ้วน (พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ปธ.9), 2544: 98-102)
4. หนุ่มช่างทองผู้หลงในกาม
กาลต่ อ มาพระโพธิ สั ต ว์ ไ ด้ เ กิ ด เป็ น หนุ่ ม ช่ า งทองผู้ มี รู ป งดงามในเมื อ งแห่ ง หนึ่ ง มี
ชื่อเสียงในการทาทองขจรไปไกล วันหนึ่งเศรษฐีของเมืองได้ว่าจ้างให้ทาทองรูปพรรณให้บุตรสาวที่
จะเข้างานวิวาห์ ครั้นเมื่อเศรษฐีเห็นหนุ่มช่างทองก็เกิดลังเล แต่ไม่อาจหาช่างทองที่ฝีมือดีกว่านี้ได้
จึงกล่าวกับหนุ่มช่างทองว่า ถ้าท่านเห็น เพียงแค่มือและเท้าของบุตรสาวเรา ท่านสามารถทาทอง
ได้สวยสดงดงามหรือไม่ หนุม่ ช่างทองก็บอกว่าทาได้ ที่เศรษฐีถามเช่นนั้นเพราะบุตรสาวเป็นหญิงที่
สวยสดงดงาม เมื่อเห็นหน้าตาช่างทองหนุ่ม อาจจะทาให้ทั้งสองเกิดความหวั่นไหว และจะมีป๎ญหา
ในการแต่งงานของลูกสาวกับบุตรชายของเพื่อนเศรษฐีที่หมั้นหมายไว้แล้ว จึงตัดไฟเสียต้นลม
เมื่อถึงวันที่หนุ่มช่างทองทาการวัดมือและเท้าของบุตรสาวเศรษฐี เศรษฐีได้ทาฉากกั้น
ให้บุตรสาวยื่นเฉพาะมือและเท้าออกมาเท่านั้น แต่บุตรสาวเกิดความสงสัยว่าทาไมบิดาจึงทาเช่นนี้
ในขณะที่หนุ่มช่างทองกาลังวัดอยู่ บุตรสาวเศรษฐีก็แอบดูตามช่องที่มองเห็นได้ เมื่อเห็นช่างทองก็
เกิดหลงรักทันที จึงเขียนอักษรนัดแนะหนุ่มช่างทองให้พบกันคืนนี้ทตี่ ้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้าน ฝุาย
หนุ่มช่างทองเมื่อเสร็จภารกิจ ก็กลับไปยังเรือนของตน เมื่อตกค่าช่างทองก็ออกไปพบบุตรสาว
เศรษฐี แต่ ช่างทองมาถึงต้ นไม้ใหญ่ก่อนจึงนั่งรอ ด้วยความเหนื่อยล้าจากการทางานมาทั้งวั น
ประกอบกับเจอบรรยากาศอันร่มรื่นจึงเผลอหลับไป เมื่อนางกาญจนวดีกุมารีมาถึง ก็มิกล้าปลุก
เนื่องจากในยุคนั้นถือกันว่า ถ้าผู้ใดนอนหลับอยู่ห้ามปลุกขึ้นมาเพราะจะเป็นบาป นางจึงนั่งรอเป็น
เวลาพักใหญ่ เมื่อเห็นว่าช่างทองไม่ตื่น จึงวางขันใส่ดอกไม้ไว้แล้วเขียนอักษรไว้ว่า นางได้มาแล้วแต่
ท่านหลับอยู่จึงวางขันดอกไม้ไว้ให้ทราบ และในราตรีต่อไปขอนัดเจอที่เดิมแล้วจากไปตกค่าวัน
ต่อมา หนุ่มช่างทองก็ออกไปตามนัดเช่นเดิม เมื่อไปถึงต้นไม้ใ หญ่ เขาก็เผลอหลับไปด้วยความ
เหนื่อยล้าจากการทางานมาทั้งวัน บุตรสาวเศรษฐีมาถึงก็เห็นช่างทองหลับ จึงเขียนอักษรนัดแนะไว้
เช่นเดิม หนุม่ ช่างทองเมือ่ ตืน่ ขึน้ มาก็พบอักษรที่เขียนไว้ เขาก็นึกโกรธตัวเองที่เผลอหลับสองวันแล้ว
พอตกค่าวันที่ 3 ครั้งนี้หนุ่มช่างทองพยายามเตือนตนเองอย่างเต็มที่ไม่ให้เผลอหลับ
แต่ต้านไว้ไม่อยู่จงึ เผลอหลับไปอีก เมื่อบุตรสาวเศรษฐีมาเห็นก็คิดว่า บุญไม่ต้องกัน และตนกาลังจะ
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เข้างานวิวาห์ นางจึงวางขันดอกไม้ไว้อย่างเดียวเพื่อให้รู้
ว่านางได้มาตามนัดแล้ว แต่ครั้งนี้ไม่ได้เขี ยนอักษรนัด
แนะประการใด เมื่อหนุ่มช่างทองตื่นขึ้นมาก็โกรธตนเอง
ที่เผลอหลับ จึงกลับบ้านด้วยความผิดหวังที่จะได้พบนาง
กาญจนวดีกุมารีบุตรสาวเศรษฐีเพียงสักครั้ง
แล้ ว นางกาญจนวดี กุ ม ารี ก็ เ ข้ า วิ ว าห์ กั บ
บุตรชายเศรษฐีตามกาหนดการ ฝุายหนุ่มช่างทองก็ คร่า
ภาพที่ 4.5 หนุ่มช่างทอง
ครวญถึงนางว่าสมควรจะอยู่ร่วมภิรมย์กับตน จึงคิดหา
อุบายโดยทาเครื่องทองที่ดีเลิศขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วนาไปถวายมหาอุปราช มหาอุปราชทรงพอพระทัย
จึงทรงถามหนุ่มช่างทองว่า มีประสงค์อันใดที่นาเครื่องทองอันดีเลิศมาถวาย หนุ่มช่างทองจึงบอก
จุดประสงค์ไป มหาอุปราชรับปากและออกอุบายช่วยเหลือ จากนั้นก็ให้หนุ่มช่างทองแต่ตัวเป็นสตรี
ปลอมเป็นน้องหญิงของมหาอุปราช แล้วทรงกระบวนช้างผ่านไปยังบ้านเศรษฐี มหาอุปราชตรัส
บอกกับเศรษฐีว่าจะเอาน้องหญิงมาฝากที่บ้านเศรษฐี เพราะต้องออกไปปราบข้าศึกที่ชายแดน โดย
มหาอุปราชได้กาชับเศรษฐีว่าให้บุตรสาวของเศรษฐีอยู่เป็นเพื่อนน้องหญิง ให้นางงดการอยู่ร่วมกับ
สามีชั่วคราว ห้ามผู้ชายทุกคนแม้กระทั่งสามีของบุตรสาวเศรษฐีเข้าไปในเรือนที่น้องหญิงพักอยู่
แล้วมหาอุปราชจะกลับมารับน้องหญิงในภายหลัง
ด้วยความเกรงในอานาจของอุปราชและเห็นว่าท่านทรงห่วงใยน้องหญิงคนนี้มาก จึง
รับทาตามที่มหาอุปราชกาชับด้วยความเต็มใจ หลังจากนั้นหนุ่มช่างทองได้อยู่ร่วมกับนางกาญจนวดี
เป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่มีใครรู้เรื่องเลย จนมหาอุปราชมารับกลับไป
จากกรรมที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ ท าผิ ด ศี ล กาเมมิ จ ฉาแล้ ว ตกนรกเป็ น เวลานานแสนนาน
หลังจากนั้นได้ถือกาเนิดเป็นลา เป็นโค เป็นคนพิการ เป็นตาบอด เป็นคนหูหนวก เป็นกระเทย
และเป็นสตรี อย่างละ 500 ชาติ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่า หากกระทาผิด ศีลด้วยอานาจแห่งโทสะ
และราคะอย่ า งรุน แรง ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ส ร้ า งบุ ญ กุ ศ ลกรรม ที่
ประกอบด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลพรต หรือต่อธรรมที่ กาหนดให้รักษาศีล 5
อย่างศรัทธา ในภายหลังบาปที่ทาไปแล้วนั้นมีกาลังรุนแรงให้เป็นชนกกรรม คือ จะส่งผลทันทีเมื่อ
ได้ตายไปจากภพป๎จจุบัน สัตว์ใดที่ทาบาปอย่างรุนแรง เมื่อตกลงเบื้องต่าอบายภูมิจะหลุดออกจาก
อบายภูมิโดยเร็วพลันนั้นอยากยิ่ง (พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ปธ.9), 2544: 102-108)
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5. เจ้าหญิงสุมิตตาตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์เสวยเศษกรรมชาติสุดท้ายด้วยมีบุญ เก่าหนุนนา จึงเกิดเป็นพระราชธิดา
ของพระเจ้าสุปปบุตรมหาราช พระนามว่า เจ้าหญิงสุมิตตาราชกุมารี และในกัปนั้นเป็นสารกัป
คือ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิดเพียงพระองค์เดียว มีพระนามว่า พระปุราณทีปังกร
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นราชบุตรของพระเจ้าสุปปบุตรมหาราช แต่ต่างมารดากับเจ้าหญิง
สุมิตตาเทวี และมีฐานะเป็นพี่ชายของพระนาง เมื่อพระปุราณทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้แล้ว
สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างได้รับรสพระธรรมนั้นมากมายเหลือคณานับ บังเกิดพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์เป็นรัตนตรัยกระจรไปทั่วสากลจักรวาล ฝุายเจ้าหญิงสุมิตตาจึงมีความศรัทธาใน
พระเชษฐา พระปุราณทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก
วันหนึ่งเวลาใกล้ค่า พระนางยืนอยู่บนปราสาทมองลงมาเบื้องล่างก็เห็นพระภิกษุรูป
หนึ่ ง มาบิ ณฑบาตอยู่ ที่ห น้ าราชวั ง จึ ง ทรงรั บ สั่ ง ให้ บุ รุ ษ รั บ ใช้ ไ ปถามพระภิ ก ษุ รู ป นั้ น ถึ ง การมา
บิณฑบาตยามค่าเช่นนี้ ภิกษุได้ตอบกลับมาว่า จะมาบิณฑบาตน้ามัน เมื่อพระนางทรงทราบจึงได้
อาราธนาพระภิกษุขึ้นมา ณ อาสนะอันสมควร แล้วทรงดารัสถามว่า “พระผู้เป็นเจ้า มีความ
ประสงค์น้ามันไปเพื่อทาอะไร”
พระภิกษุตอบว่า “อาตมาบิณฑบาตน้ามันเป็นอันมากเพื่อจุดประทีปมากมาย ทาการ
สักการบูชาแด่พระปุราณทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนสิ้นราตรียันรุ่งสาง พร้อมทั้งมีเหล่า พระอริย
สงฆ์มาประชุมพร้อมกัน อาตมารับทาภารกิจนี้เสมอมา”
พระนางสุมิตตาเทวีได้รับทราบดังนั้นจึงมีศรัทธาเป็นอันมาก ก็ดาริในพระทัยว่า “พระ
เชษฐาของเราได้ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทาประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลสรรพสัตว์
ทั้งหลาย ในกาลเบื้องหน้ าขอให้เราได้ตรัส รู้เป็น พระสั มมาสั ม
พุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์โลกเหมือนพระองค์ ” หลังจากนั้น
พระนางทรงนาน้ามันมาถวายพระภิกษุจนเต็มบาตร พร้อมทั้งกล่าว
วาจาปณิธานว่า “ด้วยอานิสงส์ผลทานนี้ ขอจงเป็นป๎จจัยให้ความ
ปรารถนาของข้ าพเจ้ าจงส าเร็ จผลตามที่ ปรารถนา และขอให้
พระคุณเจ้าจงมีจิตช่วยกราบทูลพระองค์ด้วยว่าพระน้องนาง ซึ่งมี
นามว่ า สุ มิ ต ตากุ ม ารี มี ค วามศรั ทธาเป็ น ยิ่ ง นั ก ขอกราบแทบ
พระบาทพระพุทธองค์ และขอตั้งความปรารถนาว่า ด้วยผลบุญนี้
จงเป็นป๎จจัยในอนาคตให้ได้ตรัส รู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัก ภาพที่ 4.6 เจ้าหญิงสุมิตตา
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พระองค์หนึ่ง และขอให้มีพระนามว่าสิทธัตถะเหมือนด้วยชื่อนามันพันธุ์ผักกาดนี้ด้วยเถิด”
ครั้งนีพ้ ระภิกษุได้น้ามันจานวนมาก จึงจุดประทีปได้สว่างไสวกว่าทุกวัน ครั้นแล้วก็เข้า
ไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค คืนนี้ข้าพระองค์ได้จุดประทีปบูชาได้มากกว่า
คืนก่อนๆ ด้วยน้ามัน พันธุ์ผัก กาดอั นพระน้ องนางสุมิตตาเทวีถ วายมา และพระนางกล่าววาจา
อธิษฐานว่าพระนางมีความศรัทธาเป็นยิ่งนัก ขอกราบแทบพระบาทพระพุทธองค์ และขอตั้งความ
ปรารถนาด้วยผลบุญนี้จงเป็นป๎จจัยในอนาคตให้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง
และขอให้มีพระนามว่า สิทธัตถะ เหมือนด้วยชื่อน้ามันพันธุ์ผักกาดนี้ด้วยเถิด ข้าพระองค์จึงขอ
โอกาสกราบทูลถามต่อพระองค์ว่า ความปรารถนาของพระน้องนางจะสาเร็จหรือไม่พระเจ้าข้า”
พระพุ ทธองค์เมื่ อได้ส ดับ แล้ ว จึง ตรั สว่ า “พระน้อ งนางยั งเป็น สตรีเพศอยู่ จึง ยัง ไม่
สมควรรับพยากรณ์” พระคุณเจ้าจึงทูลถามต่อ “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็พระน้องนางของ
พระองค์จักไม่มีโอกาสได้สาเร็จพระพุทธภูมิเลยหรือพระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาดูในอดีตภาคของพระน้องนาง ก็ท รงทราบว่า พระนาง
สุมิตตาเทวีได้เคยปรารถนาพุทธภูมิไว้เมื่ อต้นอสงไขย ตั้งแต่ครั้งเป็นมานพแบกมารดาว่ายข้าม
มหาสมุทร และมีทรงพิจารณาดูไปในอนาคตก็ทรงทราบว่าพระน้องนางอาจสาเร็จซึ่ งพุทธภูมิตาม
ความปรารถนา พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “กาลข้างหน้านับจากนี้ไปอีก 16 อสงไขยแสนกัป จักมี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า บังเกิดขึ้นในโลก
แล้วพระน้องนางจะได้รับพุทธพยากรณ์จากพระองค์นั้น”
เมื่อพระคุณเจ้าได้รับฟ๎งคาตรัสของพระพุทธองค์ก็กราบทู ลลา หลังจากนั้นก็ได้ไปยัง
ปราสาทของพระนางสุมิตตาเทวี แล้วบอกข้อความแก่พระนาง นาความปีติแก่พระนางเป็นอย่างยิ่ง
จึงกล่าวปวารณาให้พระคุณเจ้ามารับน้ามันในสานักของพระนางทุกวัน
ครั้ น เวลาอรุณรุ่ง เช้ า ก็ ให้ จั ด แจงอาหารอั น ประณีต เป็ น อั น มาก พร้ อ มด้ ว ยเครื่ อ ง
สักการบูชา มีมาลาและของหอม เป็นต้น แวดล้อมด้วยบริวารเข้าสู่มหาวิหาร ถวายมหาทานแด่
หมู่สงฆ์ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง
ตั้งแต่ นั้น เป็นต้ นมา พระนางก็มี พระหฤทั ยเบื่ อหน่ ายจากความเป็น สตรี เพศยิ่งนั ก
อุตส่าห์ก้มหน้าบาเพ็ญกุศล เป็นต้นว่า บริจาคทาน รักษาศีล สมาทานอุโบสถ ประพฤติพรหมจรรย์
เป็นอาจิณ ครั้นสิ้นพระชนมายุแล้ว ก็ได้ขึ้นไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเสวยทิพยสมบัติในดุสิตเทวโลก
พระโพธิสัตว์ก็หมดสิ้นจากเศษกรรมความล่วงเกินภรรยาของผู้อื่น ตั้งแต่บัดนั้น (พระพรหมโมลี
(วิลาส ญาณวโร ปธ.9), 2544: 108-114)
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6. พระเจ้าอติเทพผู้เริ่มอธิษฐานจิตในใจต่อหน้าพระพักตร์
เมื่อพระนางสุมิตตาสิ้นพระชนมายุไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกชั้นดุสิต เป็นเทพบุตร
เสวยทิพยสมบัติอยู่สิ้นกาลนาน กาหนดได้ห้าสิบเจ็ดโกฏิกับอีกหกล้านปีแล้ว ก็จุติจากดุสิตสวรรค์
ท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดด้ วยอานาจวัฎสงสารอีกนานแสนนาน เป็นเวลาถึง แสนกัป ในกัปที่
แสนนั้นเป็น สารกัป คือ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดหนึ่งพระองค์ ทรงพระนามว่า พระพรหม
เทวสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในขณะนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าอติเทพ มีอามาตย์
นามว่า สิริคุตมหาอามาตย์ เป็นอาจารย์บอกอรรถธรรม ในกาลนั้นพระพรหมเทวสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จมายังพระนครของพระเจ้าอติเทพ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดชาวประชามากมาย
พร้อมทั้งทรงฉับพรรณรังสีหกประการซ่านออกจากพุทธสรีระ คลอบคลุมทั้งพระนคร รัศมีรุ่งเรือง
สว่างไสวน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
ในขณะนั้น พระเจ้าอติเทพกาลังประทับนั่งอยู่บนราชบัลลังก์ในมหาปราสาท มีสิริคุต
มหาอามาตย์หมอบเฝูาอยู่ ครั้น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพุทธรังสีปรากฏอย่างอัศจรรย์ ทรงตก
พระทัยเป็นที่สุด มีอาการแทบจะทรุดลง สิริคุตมหาอามาตย์เมื่อเห็นดังนั้น จึงได้มองไปที่ช่อง
หน้าต่างก็แลเห็นพระบรมศาสดา ทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ พร้อมฉัพพรรณรังสีสว่างไสว จึง
ทราบทันทีว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะมหาอามาตย์ศึกษามามาก และเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะ
ได้ตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสั่งสมบารมีมายาวนานกว่าพระเจ้าอติเทพ
และได้เคยประสบพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมาหลายร้อยชาติ
เมื่อทราบด้วยใจชัด อย่า งนั้นก็ มีความปี ติ
ยินดีเป็นอย่างยิ่ง รีบกราบทูลพระเจ้าอติเทพว่า “ข้าแต่
มหาราช ทรงอย่าได้หวาดพระทัย แสงพระรัศมีที่เห็น
นั้นเป็นแสงแห่งรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็น
มหาบุ รุ ษ เอกของโลก ทรงบั ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เกื้ อ กู ล แก่
สรรพสัตว์ และรื้อสรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์ เป็น
บรมศาสดาของหมู่ เ ทพ และมนุ ษ ย์ น าสรรพสั ต ว์
ทั้งหลายบรรลุนิพพาน”
เมื่อพระเจ้าอติเทพได้ทรงฟ๎งดังนั้น ทรงมี
จิตใจปีติยินดีมากนัก ปีติซาบซ่านไปทั่วพระสรีระ เสด็จ
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เพื่อจะทอดพระเนตร แต่เพราะปีติมีกาลังแรงกล้า ทาให้พระองค์มีพระพักตร์มืดมนขณะหนึ่ง ล้ม
ลงจากชานพระทวารลงมาเบื้องล่างเกือบสิ้นพระชนม์ แต่ด้วยพระราชศรัทธาอันแรงกล้า จึงบังเกิด
อัศจรรย์มีดอกบัวเท่ากงเกวียน ผุดขึ้นมารับประคับประคองพระองค์ไว้ ครั้นทรงได้สติทรงเลื่อน
จากดอกบัว เสด็จไปด้วยพระบาทเปล่า เข้าไปหาเฉพาะพระพักตร์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ถวายนมัสการ กระทาสักการบูชาด้วยศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง ได้บูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆ
ตั้งปณิธานในใจว่า “ในอนาคต ขอให้ข้าพเจ้าตรัสรู้เหมือนพระองค์ จะได้ช่วยให้ผู้อื่นหลุดพ้นจาก
กิเลสด้วยขอให้ข้ามได้เหมือนพระองค์จะได้ช่วยผู้อื่นข้ามได้ด้วย”
หลังจากตั้งพระทัยปรารถนาพุทธภูมิแล้ว ก็มีพระหทัยปลื้มปีติ เป็นอย่างยิ่ง พระองค์
ทรงสั่งสมบารมี กับพระพรหมเทวาโลกสัมมาสั มพุทธเจ้ า ทรงบริจาคทาน สมาทานศี ลอุโบสถ
ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอาจิณ มีพระหฤทัยยินดีในกุศลธรรมสุจริต มิได้เบื่อหน่าย ทรงมุ่งหมายใน
พระพุทธภูมิอยู่ตลอดเวลาตราบกระทั่งสวรรคตแล้วเสด็จไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลก (พระพรหม
โมลี (วิลาส ญาณวโร ปธ.9), 2544: 114-119)
4.2.2 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงเปล่งวาจา
พระโพธิสัตว์ ทรงเปล่ งวาจา (วจีปณิธาน) แสดงความปรารถนาว่า “เราจักเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งให้ได้ในอนาคตกาล” แล้วสั่งสมบารมีเรื่อยไปโดยแสดงความ
ปรารถนาพุทธภูมิ เฉพาะพระพักตร์ของพระสัม มาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ แต่ยังมิได้ทรงรับ
พยากรณ์ เนื่ อ งจากสโมธานธรรมยั ง ไม่ ค รบ 8 ประการ นานถึ ง 9 อสงไขยกั ป ในช่ ว งเวลานี้
พระองค์ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสิ้นถึง 387,000 พระองค์ ดังนี้
อสงไขย ที่ 1. สัพพภัททอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 50,000 พระองค์
อสงไขย ที่ 2 สัพพผุลลอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 60,000 พระองค์
อสงไขย ที่ 3 สัพพรัตนอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 70,000 พระองค์
อสงไขย ที่ 4 อุสภขันธอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 80,000 พระองค์
อสงไขย ที่ 5 มานิภัททอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 90,000 พระองค์
อสงไขย ที่ 6 ปทุมอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 20,000 พระองค์
อสงไขย ที่ 7 อุสภอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10,000 พระองค์
อสงไขย ที่ 8 ขันธุตตมอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5,000 พระองค์
อสงไขย ที่ 9 สัพพผาลอสงไขย ได้สั่งสมบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,000 พระองค์
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รวม 9 อสงไขย พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 387,000 พระองค์ ในช่วงเปล่งวาจา ดังกรณี
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ (พุทธการกธรรมทีปนี, ม.ป.ป.: 54-55)
1) พระเจ้าสาครจักรพรรดิผู้เปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิ
หลั ง จากที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด และสั่ ง สมบารมี ม าอย่ า งยาวนาน ครั้ ง หนึ่ ง
พระองค์ได้ไปบังเกิดยังพรหมโลก เสวยสุขอยู่เป็นเวลา 1 กัป แล้วจุติจากพรหมโลกเกิดเป็นโอรส
ของกษัตริย์ ณ ธัญญวดีมหานคร ได้พระนามว่า สาครราชกุมาร เมื่อเจริญวัยขึ้น พระบิดาสวรรคต
พระองค์ก็ได้สืบราชสมบัติต่อ ทรงมีทศพิธราชธรรม ทรงอุตสาหะ ปฏิบัติในจักรพรรดิวัตรตามที่
เหล่าราชปุโรหิตจารย์ และพระฤาษี กาหนดถวาย และในวันอุโบสถขึ้น 15 ค่า ก็จะทรงอุโบสศีล
(ศีล 8) พระองค์ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอมิได้ขาด และด้วยเดชะบุญแห่งราชกุศลจึงบันดาลให้รัตนะ 7
บังเกิดขึ้น คือ 1) จักรแก้ว อันมีมหิทธิ สามารถไปไหนได้ดั่งใจประสงค์ 2) ช้างแก้ว 3) ม้าแก้ว 4)
แก้วมณี อันส่องสว่างโชติช่วง 5) นางแก้ว ที่เป็นคู่ของจักรพรรดิ 6) ขุนคลังแก้ว และ 7) ขุนพล
แก้ว พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองอาณาจักรสุดขอบที่มหาสมุทรทั้ง 4 ทิศ ทรงมี
พระนามว่า พระเจ้าสาครจักรพรรดิ
กาลครั้งนั้น มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น พระนามว่า พระปุราณศากยมุนีสัมมา
สัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทาให้ทั่วโลกธาตุเกิดหวั่นไหว
เป็นอัศจรรย์ จักรแก้วของพระสาครจักรพรรดิตกลงจากที่ตั้ง ทาให้พระจักรพรรดิตกพระทัยเป็นอย่าง
มาก จึงตรัสถามพระโหราราชครูถึงเหตุอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้น พระโหราราชครูกราบทูลว่า เหตุอันทา
ให้จักรแก้วเลื่อนตกลงไปนั้นมี 2 ประการ คือ
1) เป็นนิมิตแห่งอันตรายต่อพระชนม์ของพระจักรพรรดิ
2) เป็นนิมิตแห่งพระสมเด็จสัมมาพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลก
เมื่อตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว เหตุที่จะเป็นอันตรายต่อพระชนม์นั้นหามีไม่ จึงมีเพียงกรณี
เดียวคื อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บังเกิ ดขึ้น ในโลกแล้ว โหราราชครูก็ กล่าวถึงคุณของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าอีกมาก เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิได้ฟ๎งดังนั้นก็มีพระทัยปีติยินดีอย่างยิ่ง ตรัสว่า “เราจะไป
เฝูาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ ให้ข้าราชบริภารเตรียมสิ่งของให้พร้อม” ขณะเดินทางก็ทรงนึกถึง
คุณของพระพุทธองค์ และด้วยบารมีที่สั่งสมมา เมื่อได้เฝูาพระพุทธองค์แล้วจึงเกิดดาริในพระทัยว่า
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นเอกในไตรโลก ยังสรรพสัตว์ให้ล่วงพ้นจากทุกข์จากภพ
ด้วยพระเมตตาและพระกรุณาต่อสรรพสัตว์ เราก็มีความปรารถนาล่วงพ้นจากทุกข์จากภพ แล้วก็จะ
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นาสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นด้วย” จากนั้นก็ถวายบังคมลา ลุกจากอาสน์ทาประทักษิณพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จกลับคืนสู่พระนคร
เมื่อกลับถึงพระนคร ทรงรับสั่งให้สร้างที่พระทับของพระพุทธองค์และที่อยู่ของสงฆ์ด้วย
ไม้แก่นจันทร์ ครั้นมหาวิหารสาเร็จแล้ว พระเจ้าสาครจักรพรรดิก็เข้าเฝูาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
ถวายวิหาร (วัด) แด่พระพุทธองค์ และรับเสด็จมายังมหาวิหาร ถวายภัตตาหารแด่องค์พระสัมมา
พุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์
เมื่อพระพุทธองค์และเหล่าพระภิกษุสงฆ์ทรงอนุโมทนาแล้ว พระสาครจักรพรรดิมีพระทัย
ผ่องแผ้วยินดีพระทัยเป็นอย่างยิ่ง จึงกล่าววาจาปรารถนาพุทธภูมิต่อพระพักตร์ของพระพุทธองค์ว่า
“ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลนี้ ขอจงเป็นป๎จจัยให้ข้าพระองค์ ได้ตรัส รู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
พระนามว่า พระโคดมเสมอด้วยพระพุทธองค์ด้วยเทอญ” แล้วตรัสต่อว่า “พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้
แล้วยังสรรพสัตว์ให้รู้ตาม พระพุทธองค์ทรงพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ แล้วยังสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์
ด้วย ข้าพระองค์ก็ขอให้เป็นดั่งพระพุทธองค์เถิด”
พระปุราณศรีศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงตรัสว่า “ดูกรมหาบพิตร การที่จะปรารถนาซึ่ง
พระพุทธภูมินั้น ย่อมเป็นการยากยิ่งนักที่บุคคลจะทาสาเร็จได้ ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเข็มแข็ง เพียร
พยายามสั่งสมความดี สั่งสมบารมีแม้ชีวิตจะหาไม่แทบทุกชาติ มหาบพิตรยังคงประสงค์หรือ ”
พระเจ้าจักรพรรดิเมื่อได้สดับดังนั้นด้วยกาลังปีติแก่กล้า จงออกพระวาจาว่า “ข้าพระองค์ ขอเพียร
พยายามสั่งสมบารมีแม้ชีวิตจะหาไม่ ก็จะไม่ท้อถอย”
พระพุทธองค์ทรงตรวจสอบด้วยสัพพัญํุ ตตญาณ จึงทรงทราบว่า ปณิธานของพระเจ้า
จักรพรรดินี้ อีก 12 อสงไขยแสนมหากัป จึงจะสาเร็จได้ ดังนั้นจึงทรงประทานโอวาทว่า “ดูกร
มหาบพิตร ถ้าพระองค์ประสงค์ปรารถนาโพธิญาณแล้ว จงสั่งสมบารมี 30 ทัศ ให้ครบบริบูรณ์เถิด”
พระพุทธองค์ทรงแนะนาแต่ไม่ได้ตรัสพุทธพยากรณ์
เมื่ อ ไ ด้ รั บ พุ ท ธโอวาทดั งนั้ น พระสาคร
จักรพรรดิโพธิสัตว์ก็มีพระทัยยินดีเป็นอย่างยิ่ง หลังจาก
นั้นทรงหมั่นเพียรสั่งสมบารมี ในที่สุดก็ทรงออกบวชเป็น
พระภิกษุในพุทธศาสนา ทรงชานาญในพระไตรปิฏก และ
ทรงสั่งสมความเพียรในสมถกรรมฐาน จนสาเร็จอภิญญา
5 เมื่ อสิ้ น พระชนม์ ก็ ไปบั งเกิ ดขึ้ น บนพรหมโลก (พระ
ภาพที่ 4.8 พระเจ้าสาครจักรพรรดิ
พรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ปธ.9), 2544: 120-131)
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4.3 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ช่วงปลาย กายวจีปณิธาน
การสั่งสมบารมีช่วงปลาย (กายวจีปณิธาน) คือ ระยะเวลา 4 อสงไขยแสนมหากัป เป็น
ช่ว งที่ตั้ ง ความปรารถนาเป็ น พระสั ม มาสั ม พุทธเจ้ า ด้ว ยกายและวาจา ช่ ว งระยะเวลาดั งกล่ าว
พระโพธิสัตว์ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 27 พระองค์ ไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า 3 พระองค์แรก แต่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 24 พระองค์ต่อมา คือ ตั้งแต่
พระทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า (บรรจบ, ม.ป.ป.: 55-99) ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 การสั่งสมบารมีในช่วงกายวจีปณิธานและการได้รับคาพุทธพยากรณ์ 24 ครั้ง
ลาดับอสงไขย/
มหากัป

อสงไขยที่ 1 /
เสลอสงไขย

อสงไขยที่ 2 /
ภาสอสงไขย

ชื่อกัป/
พระพุทธเจ้าที่พระ
พระสิทธัตถโพธิสัตว์ได้รับ
พระพุทธเจ้าต่อกัป สิทธัตถโพธิสัตว์ทรงพบ
พุทธพยากรณ์

สารมัณฑกัป/
4 พระองค์

สารกัป/
1 พระองค์

1. พระตัณหังกร
สัมมาสัมพุทธเจ้า

ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์

2. พระเมธังกร
สัมมาสัมพุทธเจ้า

ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์

3. พระสรณังกร
สัมมาสัมพุทธเจ้า

ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์

4. พระทีป๎งกร
สัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 1
(สุเมธพราหมณ์บวชเป็น
ดาบส มีอภิญญา)

5. พระโกณฑัญญ
สัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 2
(กษัตริย์วิชิตาวีบวชเป็น
ภิกษุ มีอภิญญา)
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ลาดับอสงไขย/
มหากัป

ชื่อกัป/
พระพุทธเจ้าต่อกัป

อสงไขยที่ 3 /
เชยยอสงไขย

สารมัณฑกัป/
4 พระองค์

อสงไขยที่ 4/
รุจิอสงไขย

วรกัป/
3 พระองค์

พระพุทธเจ้าที่พระ
พระสิทธัตถโพธิสัตว์ได้รับ
สิทธัตถโพธิสัตว์ทรงพบ
พุทธพยากรณ์

6. พระมังคล
สัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 3
(สุ รุ จิ พ ราหมณ์ บ วชเป็ น
ภิกษุ มีอภิญญา)

7. พระสุมน
สัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 4
(พญานาคราชอตุละ)

8. พระเรวต
สัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 5
(อติเทพพราหมณ์)

9. พระโสภิต
สัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 6
(สุชาตะพราหมณ์)

10. พระอโนมทัสสี พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 7
สัมมาสัมพุทธเจ้า (พญายักษ์ขเสนาบดี)
11. พระปทุม
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 8
สัมมาสัมพุทธเจ้า (พญาไกสรสีหราช)
12. พระนารทสัมมา พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 9
(บวชเป็นดาบส มี
สัมพุทธเจ้า
อภิญญา)

100,000 มหากัป

สารกัป/
1 พระองค์

13. พระปทุมุตตร
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 10
สัมมาสัมพุทธเจ้า (รัฎฐิกะดาบส)
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ลาดับอสงไขย/
มหากัป

30,000
มหากัป

ชื่อกัป/
พระพุทธเจ้าที่พระ
พระสิทธัตถโพธิสัตว์ได้รับ
พระพุทธเจ้าต่อกัป สิทธัตถโพธิสัตว์ทรงพบ
พุทธพยากรณ์

มัณฑกัป/
2 พระองค์

14. พระสุเมธ
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 11
สัมมาสัมพุทธเจ้า (อุตตระมานพออกบวช
เป็นพระภิกษุมีอภิญญา)
15.พระสุชาต
สัมมาสัมพุทธเจ้า

118 มหากัป

วรกัป/
3 พระองค์

94 มหากัป

สารกัป/
1 พระองค์

92 มหากัป

มัณฑกัป/
2 พระองค์

พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 12
(พระจักรพรรดิออกบวช
เป็นพระภิกษุมีอภิญญา)
16. พระปิยทัสสี
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 13
สัมมาสัมพุทธเจ้า (กัสสปะมานพ)
17.พระอัตถทัสสี
สัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 14
(สุสิมะพราหมณ์บวชเป็น
ดาบสมีอภิญญา)

18. พระธมมทัสสี
สัมมาสัมพุทธเจ้า
19. พระสิทธัตถ
สัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 15
(ท้าวสักกปุรินททะ)
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 16
(มังคลพราหมณ์บวชเป็น
ดาบสมีอภิญญา)

20. พระติสส
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 17
สัมมาสัมพุทธเจ้า (พระเจ้าสุชาตะบวชเป็น
ดาบสมีอภิญญา)
21. พระปุสส
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 18
สัมมาสัมพุทธเจ้า (พระเจ้าวิชิตออกบวช
เป็นภิกษุมีอภิญญา)
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ลาดับอสงไขย/
มหากัป

ชื่อกัป/
พระพุทธเจ้าที่พระ
พระสิทธัตถโพธิสัตว์ได้รับ
พระพุทธเจ้าต่อกัป สิทธัตถโพธิสัตว์ทรงพบ
พุทธพยากรณ์

91 มหากัป

สารกัป/
1 พระองค์

22. พระวิป๎สสี
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 19
สัมมาสัมพุทธเจ้า (อตุละนาคราช)

31 มหากัป

มัณฑกัป/
2 พระองค์

23. พระสิขี
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 20
สัมมาสัมพุทธเจ้า (พระเจ้าอรินทมะ)
24. พระเวสสภู
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 21
สัมมาสัมพุทธเจ้า (พระเจ้ า สุ ทั ส สนะออก
บวชเป็นพระภิกษุ)

29 มหากัป

ภัททกัป/ 5
พระองค์

25. พระกกุสันธ
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 22
สัมมาสัมพุทธจ้า (พระเจ้ า เขมะออกบวช
เป็นพระภิกษุ)
26. พระโกนาคมน พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 23
สัมมาสัมพุทธเจ้า (พระเจ้าป๎พพตะออก
บวชเป็นพระภิกษุ)
27. พระกัสสป
พุทธพยากรณ์ครั้งที่ 24
สัมมาสัมพุทธเจ้า (โชติปาลมาณพออกบวช
เป็นพระภิกษุ)

ดูรายละเอียดในบรรจบ บรรณรุจิ “พระโพธิสัตว์” สิทธัตถะกับพระพุทธเจ้าในอดีต “หน้า 72”
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4.3.1 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งที่ 1- 6
การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งที่ 1- 6 เป็นช่วง
อสงไขยที่ 1-3 ดังต่อไปนี้
1. สุเมธดาบสได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 1 จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์ก็ได้เวียนว่ายตายเกิดในกาเนิดต่างๆ มาหลายภพหลายชาติ เพื่อสั่งสมบารมี
ให้เต็มเปี่ยมจนถึงกัปที่มีชื่อว่า สารมัณฑกัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบังเกิดขึ้น 4 พระองค์ คือ
1) พระตัณหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า 2) พระเมธังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า 3) พระสรณังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า
4) พระทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระโพธิสัต ว์ได้พบพระสัมมาสัม พุทธเจ้าทั้ ง 3 พระองค์ แต่ยัง ไม่ได้รับพุ ทธพยากรณ์
เพราะเหตุที่บารมียังไม่เต็มเปี่ยม ในพระองค์ที่ 4 คือ พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นชาติแรกที่
พระโพธิ สั ต ว์ ไ ด้ รั บ พุ ท ธพยากรณ์ ว่ า จะได้ ต รั ส รู้ เ ป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีเรื่องราวดังต่อไปนี้
นั บ ย้ อ นหลั ง จากภั ท รกั ป นี้ ไ ปอี ก 4 อสงไขย
แสนมหากัป ที่เมืองอมรวดี ซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้ ว ยข้ าวน้า เป็ น ที่ อ ยู่ อาศั ย ของผู้ มี บุญ ในขณะนั้ น
มนุษย์อายุยืนยาวถึงหนึ่งแสนปี พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็น
พราหมณ์ชื่อ สุเมธ ซึ่งท่านได้ถือกาเนิดมาจากตระกูลที่
ภาพที่ 4.9 สุเมธพราหมณ์
ดีที่สุดในยุคนั้น เป็นหนุ่มรูปงาม และมีผิวพรรณผุดผ่อง
น่าเลื่อมใส เป็นผู้คงแก่เรียน ศึกษาจบไตรเพท แตกฉานในศิลปะทุกประการ ต่อมาไม่นานมารดา
บิดาได้ถึงแก่กรรม บริวารผู้จัดการผลประโยชน์ได้นาบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลมาให้ท่าน
สุเมธ พร้อมกับพาไปที่ห้องเก็บสมบัติ ซึ่งเต็มไปด้วยเงินทอง แก้วมณี และรัตนชาติต่างๆ
สุเมธดาบสคิดว่า “มารดาบิดา ปูุย่า ตายาย และตลอดจนทวดของเรา ได้สะสมทรัพย์
เหล่านี้ไว้ม ากมายมหาศาล แต่เมื่อไปสู่ปรโลกก็ไม่สามารถนาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปได้แม้เพียง
กหาปณะเดียว เราจะหาวิธีเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้าให้ได้ ” สุเมธ
จึงขึ้นไปสู่ชั้นบนของปราสาท แล้วนั่งพิจารณาว่า “การเกิดขึ้นเป็นทุกข์ การเจ็บปุวยก็เป็นทุกข์
การตายก็เป็นทุกข์ อันตัวเราย่อมมีเกิด แก่ เจ็บ และตายเป็นธรรมดา เราควรแสวงหาอมตธรรม ที่
ไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุขล้วนๆ เราควรใช้ร่างกายอันเต็มไปด้วยสิ่ง
สกปรกปฏิกูลนี้ แสวงหาทางพ้นจากทุกข์ให้ได้เสมือนกับความสุขย่อมเป็นปฏิป๎กษ์ต่อความทุกข์
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ฉันใด เมื่อวัฏสงสารมีความหลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ย่อมมีได้ ฉันนั้น เมื่อของร้อนมีอยู่ แม้ความเย็น
อันเป็นเครื่องระงับความร้อนนั้นก็ย่อมมี ฉันใด แม้ความสงบเย็นอันเป็นเครื่องดับความร้อนด้วยไฟ
คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็พึ่งมี ฉันนั้น เมื่อความชั่วมีอยู่ ความดีก็ต้องมี ฉันใด เมื่อความเกิดมีอยู่ แม้
ความไม่เกิดก็ย่อมมีได้ ฉันนั้น”
จากนั้นก็ได้พิจารณาเปรียบเทียบถึงการไม่แสวงหาแนวทางพ้นทุกข์กับเหตุการณ์ทั่วไป ที่
ปรากฏอยู่บนโลกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ โดยได้เปรียบเทียบเป็นลาดับไป ดังนี้
1. เมื่อบุคคลตกอยู่ในหลุมคูถ เห็นสระมีน้าสะอาดเต็มเปี่ยม แต่ไม่ล้างตัวที่สระนั้น
จะเป็นความผิดของสระน้านั้นก็หาไม่ ฉันใด เมื่อสระน้า คือ อมตธรรมอันเป็นเครื่องชาระมลทิน
คือ กิเลสมีอยู่ แต่ไม่ยอมแสวงหาอมตธรรมนั้น จะถือว่าเป็นความผิดของอมตธรรมก็หาไม่ แต่เป็ น
ความผิดของบุคคลนั้นเอง ฉันนั้น
2. เมื่อบุคคลถูกศัตรูรุมล้อม ช่องทางหนีไปก็มีอยู่ แต่ไม่ยอมหนีไป จะเป็นความผิด
ของช่องทางนั้นก็หาไม่ ฉันใด บุคคลผู้ถูกกิเลสห่อหุ้มยึดติดไว้ ช่องทางหมดกิเลสไปสู่อมตมหานคร
ก็มีอยู่ แต่ไม่แสวงหาช่องทางนั้น จะเป็นความผิดของอมตมหานครก็หาไม่ ฉันนั้น
3. บุคคลผู้เจ็บปุวย เมื่อหมอรักษาโรคมีอยู่ แต่ไม่ยอมให้หมอรักษาจะเป็นความผิด
ของหมอก็หาไม่ฉันใด บุคคลผู้ได้รับทุกข์ถูกความเจ็บปุวยไข้ คือกิเลสเบียดเบียนแล้วไม่แสวงหา
ครูบาอาจารย์ที่รู้หนทางพ้นทุกข์ จักเป็นความผิดของครูบาอาจารย์นั้นก็หามิได้ ฉันนั้น
หลังจากนั้นก็ได้ พิจารณาว่าตนไม่ควรมีความห่วงใย ไม่ควรมีความต้องการ ละทิ้ง
ร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มด้วยซากศพนี้ไป โดยพิจารณาเปรียบเทียบเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้
1. ธรรมดาเจ้าของเรือย่อมทิ้งเรือที่เก่าคร่าคร่าผุพังมีน้ารั่วเข้าไปได้ ไม่มีความอาลัย
ฉันใด เราก็จักละทิ้งร่างกายนี้ ซึ่งมีของไม่สะอาดไหลออกจากทวารทั้ง 9 แห่งอย่างไม่มีความอาลัย
เข้าไปยังอมตมหานคร ฉันนั้น
2. บุคคลถือรัตนชาติเดินทางไปกับโจร เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน เพราะมีรัตนชาติ
อยู่ จึงรีบหนีโจรเหล่านั้นไปฉันใด ร่างกายนี้ก็เป็นเสมือนโจรปล้นรัตนะ เพราะถ้าความอยากเกิดขึ้น
ในร่างกายนี้ ธรรมรัตน คือ อริยมรรคของเราก็จักพินาศไป ดังนั้นเราทิ้งร่างกายนี้อันเปรียบเสมือน
โจรแล้วเข้าไปยังนคร คือ อมตธรรม ฉันนั้น
ท่านสุเมธจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะออกบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ ได้สละ
ทรั พ ย์ ส มบั ติ ทั้ง หมดเป็ นมหาทานแก่ ช นในเมื อ ง มี ค นก าพร้ า และคนเดิ น ทาง เป็ น ต้ น แล้ ว ก็
เดินทางออกจากอมรวดีนครเพียงผู้เดียว มุ่งตรงสู่ธรรมิกบรรพตในปุาหิมพานต์ เมื่อท้าวสักกะ
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ทรงเห็นดังนั้น จึงสั่งให้วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตอาศรมอันเงียบสงบให้ท่านสุเมธได้พักและเป็นที่
จงกรมอันรื่นรมย์ บริเวณรอบอาศรมมีไม้ดอกไม้ผลนานาชนิดพร้อมกับบ่อน้าดื่มที่ใสสะอาด พื้นที่
บริเวณนั้นปราศจากสัตว์ร้าย และนกที่มีเสียงร้องน่าสะพรึงกลัว เป็นที่สงบสงัด เหมาะแก่ การ
ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง วิสสุกรรมเทพบุตรยังได้เนรมิตพนักพิงไว้ที่สุดทั้ง 2 ด้านของที่จงกรม เป็นศิลา
สีเขียว ส่วนภายในศาลาได้เนรมิตสิ่ง ของที่ควรแก่สมณบริโภคต่างๆ มีบริขารของดาบส เช่น ผ้า
เปลือกไม้ เป็นต้น วิสสุกรรมเทพบุตรจารึกอักษรไว้ที่ฝาบรรณศาลาไว้ว่า ถ้าใครมีความประสงค์ที่
จะออกบวชก็จงถือเอาบริขารเหล่านี้แล้วจงบวชเถอะ แล้ววิสสุกรรมเทพบุตรก็ได้กลับไปยังเทวโลก
ท่านสุเมธเดินทางมาถึงอาศรมที่ วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้ ก็มิได้เห็นรอยเท้าของ
ใครเลย จึงคิดว่าเหล่าบรรพชิตที่อาศัยอยู่ในที่พักนี้คงจะไปแสวงหาอาหารที่หมู่บ้านใกล้ๆ นี้เป็นแน่
จึงนั่งรออยู่บริเวณรอบๆ อาศรม ท่านรออยู่นานก็ไม่เห็นใครมาสักที จึงเปิดประตูเข้าไปข้างใน
อาศรม มองเห็นอักษรจารึกไว้ที่ฝาผนังแผ่นใหญ่ ที่มีข้อความว่า ถ้าใครมีความประสงค์ที่จะออก
บวช ก็ จ งถื อ เอาบริข ารเหล่ านี้ แ ล้ ว จงบวชเถิ ด ท่ า น
สุเมธดาบสจึงได้ถือเพศดาบสแล้วได้เริ่มบาเพ็ญสมณธรรม
ด้วยการเดินจงกรม แล้วนึกถึงเพศนักบวชของตนว่าเป็น
เพศที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด การบวชของเรางดงามจริ ง เราจะ
กระทาสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นไป เราจะได้รับความสุขในการ
ปฏิ บั ติ ธ รรม ซึ่ ง ความสุ ข ในเพศสมณะที่ ท่ า นสุ เมธดาบส
ที่ 4.10 สุเมธดาบสออกบวช
ได้รับมี 8 ประการ หรือที่เรียกว่า สมณสุข 8 ประการ คือ
1. ไม่มีการหวงแหนทรัพย์และของที่มีค่ามาก เพราะชีวิ ตสมณะเป็นชีวิตที่แสวงหา
แต่กุศลธรรมแต่เพียงอย่างเดียว
2. แสวงหาบิณฑบาตที่ไม่มีโทษ หมายถึง ไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์ และไม่ต้อง
ประกอบการหุงต้มอาหารเอง
3. บริโภคบิณฑบาตที่เย็น หมายถึง ปราศจากการบริโภคด้วยอานาจตัณหา
4. ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุบีบคั้นจากราชตระกูลในเรื่องการเสียภาษี และยังได้รับการ
เคารพกราบไหว้จากทุกชนชัน้
5. ปราศจากความกาหนัดความพอใจในเครื่องอุปโภค และเครื่องบริโภคทั้งหลาย ทา
ให้ปราศจาก ภาระในการดูแลรักษาเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภค
6. ไม่ต้องกลัวโจรปล้น
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7. ไม่ต้องคลุกคลีกับพระราชา และอามาตย์ของพระราชา ทาให้อยู่อย่างสงบสงัด
ได้รับความวิเวกทั้งกาย เเละใจ
8. ไม่ถูกขัดขวางในทิศทั้ง 4 เปรียบเสมือนนกที่จากคอนมีอิสระที่จะบินไปทุกแห่งหน
ตามที่ปรารถนา (ขุ.อป. 70/1/23-24 แปล.มมร.)
สุเมธดาบสบาเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่ ต่อมาไม่นานท่านก็พิจารณาเห็นถึงโทษใน
การใช้สอยบรรณศาลา จึงละทิ้งอาศรมนั้นแล้วเข้าไปในปุา อยู่อาศัยที่โคนต้นไม้
ในวันรุ่งขึ้น สุเมธดาบสได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน เหล่าชาวบ้านได้ถวายภัตตาหารเป็น
จานวนมากแก่ท่าน เมื่อท่านได้ทาภัตกิจเสร็จเเล้ว จึงเดินทางกลับมาสู่โคนต้นไม้นั้น แล้วนั่งลง
บาเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษฏ์เพียง 7 วัน ก็สามารถทาสมาบัติ 8 และอภิญญา 5 ให้บังเกิดขึ้นได้
จนกระทั่ง พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จบังเกิดขึ้นในโลก หมื่นโลกธาตุสะเทือน
เลื่อนลั่นหวั่นไหว ได้บังเกิดบุพนิมิต 32 ประการ แต่ท่านสุเมธดาบสมีความสุขอยู่ในสมาบัติ จึง
ไม่ ไ ด้ เ ห็ น และไม่ ไ ด้ ยิ น ในบุ พ นิ มิ ต เหล่ า นั้ น วั น หนึ่ ง พระที ป๎ ง กรสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พร้ อ มด้ ว ย
พระขีณาสพ 400,000 รูป เสด็จไปยังรัมมนคร เพื่อประทับ ณ สุทัสสนมหาวิหาร เมื่อชาวเมือง
ทราบข่าวจึงได้ช่วยกันเตรียมทางเสด็จ โดยได้แผ้วถางหนทาง และปรับพื้นที่ให้เป็นทางเดิน โปรย
ข้า วตอก และดอกไม้ต ลอดหนทางที่ พ ระทีป๎ ง กรสัม มาสัม พุทธเจ้า เสด็จ มาพร้ อมพระขี ณาสพ
400,000 รูป ประดับด้วยธงชัย และธงแผ่นผ้าตลอดทางที่เสด็จมา ตั้งต้นกล้วย และแถวหม้อน้า
ประดับประดาอย่างงดงามตลอดทางเสด็จ
ในเวลานั้นท่านสุเมธดาบสออกจากฌานสมาบัติแล้วได้เปลี่ยนอิริยาบถโดยการเหาะขึ้นไป
บนอากาศ เมื่อเหาะผ่านไปยังรัมมนคร เห็น
ชาวเมื อ งก าลั ง ตกเเต่ ง ประดั บ ประดา
พระนครด้วยความร่าเริงยินดี จึงไปสอบถาม
เมื่ อ ทราบว่ า ชนชาวเมื อ งก าลั ง ท าทางรั บ
เสด็จ พระทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้
ยินคาว่า พุทโธ ก็เกิดความปีติใจเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงคิดที่จะร่วมทาบุญกับชนชาวเมือง จึง
ได้ขอโอกาสจากชาวเมืองเพื่อจะร่วมทาทาง
ภาพที่ 4.11
เสด็ จด้ ว ย เมื่อ ได้รับ อนุญ าตแล้ ว ก็ ได้ ร่ว ม
สุเมธดาบสเหาะผ่านไปยังรัมมนคร
ทาทางเสด็จพร้อมกับชนเหล่านั้น
รัมมนคร
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ขณะที่ ท างเสด็ จ ยั ง ไม่ ทั น เสร็ จ พระที ป๎ ง กร
สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาถึง สุเมธดาบสเห็น ดังนั้นจึงได้
ยอมสละชีวิต โดยใช้ร่างกายของตนทอดเป็นสะพานเหนือ
เปือกตมให้พระพุทธองค์ พร้อมกับพระขีณาสพ 400,000
รูป เสด็จผ่านไป ขณะที่นอนทอดร่างอยู่บนพื้นดินนั่นเอง
สุเมธดาบสได้คิดว่า “ถ้าเราปรารถนาความเป็นพระสาวก
ภาพที่ 4.12
ของพระทีป๎ง กรสั มมาสัมพุ ทธเจ้า ก็จัก สามารถเผากิเลส
ทั้งหลายของเราได้ในวันนี้ แต่จะมีประโยชน์ อะไรแก่เรา สุเมธดาบสนอนทอดกายเป็นสะพาน
ผู้เดียวที่ได้รู้แจ้งธรรมของพระทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ข้ า มฝ๎่ ง ไป โดยที่ ค นอื่ น ไม่ รู้ ด้ ว ยบุ ญ กุ ศ ลอั น ยิ่ ง ใหญ่ ที่ ไ ด้ บ ริ จ าคชี วิ ต นี้ ขอเราจงบรรลุ
พระสัพพัญํุตณาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต เราจะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามฝ๎่งไปด้วย
เราจั ก ตั ด กระแสวั ฏ สงสาร จั ก ทาลายอาสวกิ เลส แล้ ว ยกตนสู่ น าวาธรรม น าพามนุ ษ ย์ และ
สรรพสัตว์ขา้ มไปด้วย”
พระทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยบรรดาพระขีณาสพสาวก 400,000 รูป เสด็จ
มาถึงท่านสุเมธดาบส ทรงทอดพระเนตรดาบสซึ่งนอนทอดกายเป็นสะพาน เพื่อทาการสักการบูชา
ด้วยร่างกายกับชีวิต พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพุทธญาณว่า ดาบสนี้ทรงอภิญญา 5 สมาบัติ 8 ได้
สักการบูชาเรา พร้อมกับตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจักได้เป็น บรรลุ
ความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระนามว่าโคดม พระพุทธองค์จึงทรงดาเนินไปจนถึง
สุเมธดาบส ซึ่งนอนประณมมืออธิษฐานจิตอยู่ แล้วทรงย่างพระบาทข้างขวาเหยียบบนร่างกายของ
สุเมธดาบสเสด็จผ่านไป ทาความปรารถนาที่สุเมธดาบสตั้งไว้ในใจให้บริบูรณ์
เมื่ อ เสด็ จ ผ่ า นไปแล้ ว ก็ ท รงหยุ ด พระด าเนิ น หั น พระวรกายกลั บ มาทอดพระเนตรดู
สุเมธดาบส แล้วจึงทรงพยากรณ์ท่ามกลางพุทธบริษัททั้ง 4 ว่า “ดาบสท่านนี้ตั้งความปรารถนาเพื่อ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคต ความปรารถนาของดาบสท่านนี้จักสาเร็จ ในอนาคตกาลอีก
4 อสงไขยแสนมหากัป จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระนามว่า โคดม จะมีพระนครเป็นที่อยู่
อาศัยชื่อว่า กบิลพัสดุ์ มีพระมารดาพระนามว่า พระนางสิริมหามายา มีพระราชบิดาพระนามว่า
พระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อญาณบารมีแก่กล้าแล้ว จักออกบวช ท่านได้บาเพ็ญเพียร เพื่อแสวงหา
โพธิ ญ าณ ในวั น เป็ น ที่ ต รั ส รู้ จั ก ได้ รั บ ข้ า วมธุ ป ายาสที่ โ คนไม้ นิ โ ครธ (ต้ น ไทร) แล้ ว เสวยข้ า ว
มธุปายาสนั้นที่ริมฝ๎่งแม่น้าเนรัญชรา จากนั้นเสด็จไปยังต้นไม้อัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นศรีมหาโพธิ์
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แล้วทรงประทับนั่งเหนือรัตนบัลลังก์ ณ โคนต้นศรีมหาโพธิ์นั้น จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
โคนต้นศรีมหาโพธิ์ มีพระอัครสาวกเบื้องขวา ชื่อว่า พระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องซ้าย ชื่อว่า
พระโมคคัลลานะ มีพุทธอุป๎ฏฐากชื่อว่าพระอานนท์ พระอัครสาวิการูปที่หนึ่งชื่อว่า พระเขมาเถรี
พระอัครสาวิการูปที่สองชื่อว่า พระอุบลวรรณาเถรี”
เมื่อสิ้นพุทธพยากรณ์ พระอริยสาวกทั้ง 400,000 รูป กระทาการสรรเสริญอนุโมทนาต่อ
ท่านสุเมธดาบส แล้วทาการเวียนประทักษิณพระโพธิสัตว์ จากนั้น พระทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้า
พร้อมด้วยพระอริยสาวก 400,000 รูป ก็ได้เสด็จเข้าเมืองไป
สุเมธดาบสได้ฟ๎งพุทธดารัสเช่นนั้น ก็เกิดโสมนัสใจยิ่งนัก มีความรู้สึกประหนึ่งจะได้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันรุ่งขึ้น สุเมธดาบสมั่นใจว่า ตนจะได้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าง
แน่นอน จึงค้นหาธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติที่จะทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้เห็นพุทธการกธรรม
มีทานบารมีเป็นข้อแรกที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในกาลก่อนเคยบาเพ็ญ และบารมี 10 ประการนี้ แม้
ในอากาศเบื้องบนก็ไม่มี แม้ในแผ่นดินเบื้องล่างก็ไม่มี แม้ในทิศทั้งหลาย มีทิศตะวันออก เป็นต้น ก็
ไม่มี แต่จะตั้งอยู่เฉพาะในภายในใจของเราเท่านั้น ครั้นได้
เห็ น ว่ า บารมี เ หล่ า นั้ น ตั้ ง อยู่ เ ฉพาะในใจอย่ า งนั้ น จึ ง
อธิ ษ ฐานบารมี เหล่ านั้ น ทั้ ง หมด กระท าให้ มั่ น พิ จ ารณา
กลับไปกลับมา ยึดเอาตอนปลายทวนมาให้ถึงต้น ยึดเอา
ตอนต้นทวนให้ถึงตอนปลาย ยึดเอาตอนกลางให้จบลงตอน
สุดข้างทั้งสอง ยึดเอาที่สุดจากข้างทั้งสองให้จบลงตอนกลาง
ภาพที่ 4.13
และเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว จึงได้สมาทานพุทธการกธรรม
10 ประการ แล้วได้เหาะขึ้นไปสู่ท้องฟูา ไปบาเพ็ญภาวนา สุเมธดาบสพิจารณาบารมี 10 ทัศ
ในปุาตลอดชีวิต เมื่อหมดอายุขัย ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก (ขุ.พุทธ. 33/1-187/567-591 มจร)
ดังนั้น การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็น
ผลสาเร็จตามเปูาหมายที่ปรารถนาไว้ เพราะได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้ว สุเมธดาบสจึงได้ปรากฏเนมิตกนามว่า นิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้ว
ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต แต่ก็ยังคงต้องสั่งสมบารมีอีก 4 อสงไขยแสนมหากัป
เพื่อการฝึกฝนตนเองในการทาหน้าที่เป็นครูของโลก
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2. กษัตริย์ วิชิตาวี ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 2
จากพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากพระทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน
กาลเวลาผ่านไปนานถึง 1 อสงไขย ชื่อว่าเสลอสงไขย เป็น
สุญญกัป หมายถึง ช่วงเวลาที่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพาน
คือ ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกแม้เพียง
พระองค์ เ ดี ย ว ไม่ มี พ ระป๎ จ เจกพุ ท ธเจ้ า บั ง เกิ ด ขึ้ น และ
พระเจ้าจักรพรรดิมาไม่มาบังเกิดขึ้นเช่นกัน

ภาพที่ 4.14 กษัตริย์วิชิตาวี

ระยะเวลาผ่านมาถึงมหากัปหนึ่ง เรียกว่า สารกัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น 1
พระองค์ พระนามว่า พระโกณฑัญญสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสมบารมีมา 16 อสงไขยแสนกัป
ทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นภัยในวัฏสงสาร ขณะนั้นมนุษย์อายุยืน
ถึง 100,000 ปี
พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นกษัตริย์พระนามว่า วิชิตาวี แผ่ความเป็นใหญ่โดยมีมหาสมุทรเป็น
ข อ บ เ ข ต ท ร ง เ ป็ น ก ษั ต ริ ย์ ผู้ ท ร ง ธ ร ร ม วั น ห นึ่ ง ไ ด้ ถ ว า ย ม ห า ท า น อั น ป ร ะ ณี ต แ ด่
พระโกณฑัญญสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระขีณาสพประมาณ 10,000 โกฏิ ตลอด 3 เดือน ด้วย
ความเลื่อมใสอย่างยิ่ง ครั้งนั้นพระองค์ได้รับพยากรณ์จากพระโกณฑัญญสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “นับ
จากนี้ไป อีก 3 อสงไขยแสนมหากัป จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ฯลฯ”
เมื่อได้รับพยากรณ์แล้ว ความปลื้มปีติใจอย่างไม่มีประมาณก็พลันบังเกิดขึ้นมาในทันที พระองค์ได้
สละราชสมบัติ ทั้งหมดออกบวช และได้เรียนทั้งพระสูตรและพระวิ นัยทั้งปวง แล้วช่วยประกาศ
พระศาสนา พระองค์เป็นผู้ไม่ประมาท ได้บาเพ็ญเพียรจนสาเร็จถึงสมาบัติ 8 อภิญญา 5 ไปเกิดใน
พรหมโลก (ขุ.พุทธ. 33/1-38/596-601 มจร)
3. สุรุจิพราหมณ์ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 3 จากพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อศาสนาของพระโกณฑัญญสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมสูญไปหมดแล้ว กาลเวลาก็ล่วงมาจน
สิ้นสารกัปนั้น หลังจากนั้นมาเป็นสุญญกัป ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยถึง 1 อสงไขย
เรียกว่า ภาสอสงไขย
ระยะถัดมาถึงอสงไขยที่ 3 เป็นสารมัณฑกัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 4 พระองค์
คือ 1) พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า 2) พระสุมนสัมมาสัมพุทธเจ้า 3) พระเรวตสัมมาสัมพุทธเจ้า
และ 4) พระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้า
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกในสารมัณฑกัปนี้
คื อ พระมั งคล สั มม าสั มพุ ท ธ เจ้ า ทรงประ ก าศ
พระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเป็น
อันมาก ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึง 90,000 ปี
พระโพธิสัตว์มาบังเกิดเป็นพราหมณ์มหาศาล ชื่อ
สุรุจิ ได้ถวายมหาทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้ง
ภาพที่ 4.15 สุรุจิพราหมณ์
พระสาวกหนึ่งแสนโกฏิรูป (ล้านล้านรูป) ตลอด 7 วัน ใน
วันสุดท้ายได้ ถวายเภสัช มีเนยใส เนยข้น น้ามัน น้าผึ้ง
น้าอ้อย จนเต็มบาตรอีกทั้งยังได้ถวายจีวรที่ทาจากผ้าเนื้อดีที่มีมูลค่ามากแด่ หมู่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป
อีกด้วยแม้ภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ก็ยังได้จีวรที่มีค่าถึง หนึ่งแสนกหาปณะ และพระองค์ได้รับพยากรณ์
จากพระมั ง คลสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ว่ า “อี ก 2 อสงไขยแสนมหากั ป พราหมณ์นี้ จ ะได้ ต รั ส รู้ เป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า โคดม ฯลฯ”
เมื่อได้รับพยากรณ์แล้ว ความปลื้มปีติใจอย่างไม่มีประมาณก็พลันบังเกิดขึ้นมาในทันที
พราหมณ์ก็ได้สละราชสมบัติทั้งหมดออกบวชแล้วได้เรียนทั้งพระสูตร และพระวินัยทั้งปวง แล้ว
ประกาศพระศาสนา พระองค์เป็นผู้ไม่ประมาท ได้บาเพ็ญเพียรจนสาเร็จถึงสมาบัติ 8 อภิญญา 5
เมื่อละโลกไปแล้วได้ไปบังเกิดในพรหมโลก (ขุ.พุทธ. 33/1-32/601-607 มจร)
4. พญานาคราชอตุละได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 4 จากพระสุมนสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้ว ทาหมื่นโลกธาตุให้มืดลงพร้อมกัน
มนุษย์ทั้งหลายทีม่ ีอายุ 90,000 ปี แล้วก็ลดลงโดยลาดับจนกระทั่งมีอายุเพียง 10 ปี แล้วเพิ่มขึ้นอีกจน
มีอายุถึง 1 อสงไขยปี แล้วลดลงอีกจนมีอายุ 90,000 ปี
ในสารมัณฑกัปนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่
2 ได้บังเกิดขึ้ น พระนามว่า พระสุมนสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยใน
วัฏสงสารเป็นอันมาก
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานาคราชมีฤทธิ์มาก มี
นามชื่อว่า อตุละ มีฤทธิ์มาก มีทรัพย์สมบัติและนาคบริวาร
มาก ได้ทราบว่าพระสุมนสัมมาสัมพุทธเจ้า บังเกิดขึ้นแล้ว

ภาพที่ 4.16 พญานาคราชอตุละ
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จึงนาเครื่องสักการบูชามายังโลกมนุษย์และทาการประโคมดนตรีที่ไพเราะเลิศ ได้ถวายภัตตาหาร
เป็นมหาทานแด่พระพุทธองค์ พร้อมพระอรหันต์สาวกหนึ่งแสนโกฏิ เมื่อฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว
พญานาคราชอตุละพร้อมบริวารได้ถวายผ้าจีวรทิพย์รูปละ 2 ผืน 200,000 โกฏิผืน และได้ขอถึง
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต
พระสุมนสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อจะทรงอนุโมทนาบุญในมหาทาน ทรงตรวจดูผลบุญของ
พญานาคราชอตุละด้วยอนาคตังสญาณ ทรงเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า พญานาคราชอตุละจะได้เป็น
พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า ในอนาคตทรงพยากรณ์ ว่ า “อี ก 2 อสงไขยแสนมหากั ป จั ก ตรั ส รู้เ ป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดม ฯลฯ”
พญานาคราชอตุละพอได้ฟ๎งพระดารัสมีความรู้สึกหัวใจพองโตเบิกบาน ราวกับว่าจะได้
เป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้าในวั น พรุ่ง นี้ เกิ ด ความอาจหาญร่ า เริ ง ในการสั่ ง สมบารมี 10 ทั ศ ให้
ยิ่งขึ้นไป จนหมดอายุขัย และไปเสวยทิพยสมบัติในเทวโลก (ขุ.พุทธ. 33/1-34/607-612 มจร)
5. อติเทพพราหมณ์ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 5 จากพระเรวตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพระสุมนสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้ว พระศาสนาของพระองค์อันตรธาน
ไปแล้ว พวกมนุษย์ที่มีอายุ 90,000 ปี ก็ลดลงโดยลาดับจนมีอายุ 10 ปี แล้วก็เพิ่มขึ้นโดยลาดับจนมี
อายุ 1 อสงไขย แล้วก็ลดลงอีกจนมีอายุ 60,000 ปี
ในสารมัณฑกัปนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ 3 คือ พระเรวตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้
บังเกิดขึ้น ทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเป็นอันมาก
พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ มีนามว่า อติเทพ จบการศึกษาของพราหมณ์ในยุคนั้น
วันหนึ่ง ได้เห็นพระเรวตสัมมาสัม พุทธเจ้ามีฉัพพรรณรังสี ทรงดาเนินมายังเมืองของตน มีความ
เลื่อมใสจึงเข้าไปฟ๎งพระธรรมเทศนา แล้วใช้ดวงป๎ญญาพิจารณาตามจนแจ่มแจ้ง ท่านได้ปฏิญาณ
ตนขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต และได้กล่าว
สรรเสริญ ศีล สมาธิ ป๎ญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อ
เกิ ด ศรั ท ธาแล้ ว ได้ ถ วายผ้ า จี ว รอั น ประมาณค่ า มิ ไ ด้ แ ด่
พระเรวตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภาพที่ 4.17 อติเทพพราหมณ์

เมื่อพระองค์จะทรงอนุโมทนาแล้ว ทรงพยากรณ์
ท่ามกลางหมู่สงฆ์ว่า “ว่าในอนาคตผ่านไปอีก 2 อสงไขย
แสนมหากัป จั กตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าผู้มีคุณที่
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ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดม ฯลฯ” เมื่ออติเทพพราหมณ์ได้ฟ๎งพุทธพยากรณ์จึงเกิดความ
อุตสาหะที่ จะสั่ งสมบารมี 10 ทั ศ ไปจนตลอดชีวิ ต เมื่อสิ้ นอายุขัย ก็ไปบังเกิดที่ สวรรค์ชั้ นดุสิ ต
เทวโลก แล้วเวียนเกิดเวียนตายเรื่อยมา (ขุ.พุทฺธ. 33/1-29/613-618 มจร)
6. สุชาตะพราหมณ์ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 6 จากพระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพระสุมนสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้ว มนุษย์ที่มีอายุ 60,000 ปี ก็ลดลง
โดยลาดับจนมีอายุ 10 ปี แล้วก็เพิ่มขึ้นโดยลาดับจนมีอายุ 1 อสงไขย แล้วก็ลดลงอีกจนมีอายุ
90,000 ปี ในสารมัณฑกัปนี้ ได้บังเกิด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ 4 พระนามว่า พระโสภิต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเป็นอันมาก
ในกาลครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ได้ถือกาเนิด ในตระกูลพราหมณ์มหาศาล อยู่ในรัมมวดีนคร
เพราะเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งจากทางบิดาและมารดา จึงได้ชื่อว่า สุชาตะ
แปลว่ า เกิ ด ดี วั น หนึ่ ง ได้ ทราบข่ าวว่ า พระโสภิ ต สั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า เสด็ จ มาสู่ พ ระนคร สุ ช าตะ
พราหมณ์จึงได้ไปฟ๎งพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ ไพเราะเบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลาย
บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถ และพยัญชนะ ด้วยจิตทีเ่ ลื่อมใสสุดประมาณ
เมื่ อ จบพระธรรมเทศนาแล้ ว ได้ ข อถึ ง พระรั ต นตรั ย เป็ น ที่ พึ่ ง ได้ ถ วายมหาทานด้ ว ย
ภัตตาหารอย่างประณีตทั้งคาวหวานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด 3
เดือน ในวันสุดท้ายแห่งมหาทาน พระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูผลของมหาทานก็ทรงเห็น
ตั้งแต่ต้นจนจบว่า สุชาตะพราหมณ์นี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน จึงตรัสพยากรณ์ว่า
“ในอนาคตกาลต่อไปภายหน้าอีก 2 อสงไขยแสน
มหากั ป จัก ตรั ส รู้เป็น พระสั มมาสัม พุทธเจ้า ผู้ มี
คุณที่ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่าโคดม ฯลฯ
สุ ช าตะพราหมณ์ ไ ด้ ฟ๎ ง พุ ท ธพยากรณ์
แล้วก็ปีติโสมนัสสุดประมาณ จึงเร่งทาความเพียร
สั่งสมบารมี 10 ทัศให้ยิ่งขึ้นไป จนเมื่อสิ้นอายุขัย
แล้วไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิต (ขุ.พุทฺธ. 33/130/618-623 มจร)

ภาพที่ 4.18 สุชาตะพราหมณ์
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4.3.2 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งที่ 7-12
1) พญายักขเสนาบดีได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 7 จากพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธ
เมื่ อ พระโสภิ ต สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน ไปแล้ ว โลกก็ มื ด มิ ด ปราศจาก
แสงสว่างแห่งพระธรรม มนุษย์ในยุคนั้นดวงใจจะมืด บอด เป็นเวลายาวนานถึง 1 อสงไขยหนึ่ง
เรียกว่า เชยยอสงไขย ซึ่งเป็นสุญญกัป ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ดังนั้นมนุษย์จึงไม่รู้จัก
บาปบุญคุณโทษ จึงถูกอวิชชาเข้าครอบงา
เมื่อ 1 อสงไขยแสนมหากัปที่แล้ว เริ่มกัปใหม่เป็นวรกัป กัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
บังเกิดขึ้นถึง 3 พระองค์ ในกัปนี้ คือ 1) พระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ า 2) พระปทุมสัมมา
สัมพุทธเจ้า และ 3) พระนารทสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า พระองค์ แ รกที่ ม าบั ง เกิ ด ขึ้ น พระนามว่ า พระอโนมทั ส สี
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสมบารมี 16 อสงไขยแสนมหากัป
ทรงประกาศพระสั ทธรรมเพื่อ โปรดสั ตว์ ให้พ้ นจากภั ยใน
วัฏสงสารเป็นอันมาก ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึงหนึ่งแสน
ปี
ในครั้ ง นั้ น พระโพธิ สั ต ว์ เ กิ ด เป็ น พญายั ก ษ์
เสนาบดี มี ฤ ทธิ์ ม าก มี บ ริ ว ารหลายโกฏิ ได้ ท ราบว่ า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้ว จากกัลยาณมิตรยักษ์
ภาพที่ 4.19 พญายักษ์เสนาบดี
ตนหนึ่ ง ที่ ไ ด้ ไ ปฟ๎ ง ธรรมและได้ เ ห็ น พระวรกายของ
พระพุทธองค์สง่างามมาก จึงนามาแจ้งแก่พญายักษ์เสนาบดีว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้น
แล้ว พญายักษ์เสนาบดีเกิดมหาปีติมาเข้าเฝูาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมบริวารเพื่อฟ๎งธรรม เมื่อ
จบพระธรรมเทศนาได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ พึ่ง มีความปี ติยิน ดีเป็ นยิ่ง นัก จึง ได้เนรมิ ต
มณฑปแก้ว 7 ประการ มีลักษณะเป็นรูปโดมโค้งดั่งดวงจันทร์ งดงามวิจิตรยิ่งใหญ่ และได้อาราธนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอริยสาวกเข้าไปในมณฑป บาเพ็ญมหาทานได้ถวายข้าวและน้า
จานวนมากตลอด 7 วัน
ในวันสุดท้ายของการถวายทาน พระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรวจดูกาลังบารมี
จึงได้พยากรณ์ว่า “อีก 1 อสงไขยแสนมหากัป จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณที่ประมาณ
มิได้ในโลก พระนามว่า โคดมฯลฯ” พญายักษ์เสนาบดีได้ฟ๎งพระดารัสแล้ว มีความรู้สึกหัวใจพองโต
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เบิกบาน เกิดความอาจหาญร่าเริงในการสั่งสมบารมี 10 ทัศให้ยิ่งขึ้นไป จนหมดอายุขัย เมื่อละ
อัตภาพพญายักษ์แล้ว ได้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ (ขุ.พุทฺธ. 33/1-29/623-628 มจร)
2) พญาไกรสรสีหราชได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 8 จากพระปทุมสัมมาสัมพุทธเจ้า
กาลเมื่อศาสนาของพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมสูญหมดสิ้นไปแล้ว โลกก็ว่าง
เปล่าจากพระบวรพุทธศาสนาอยู่เป็นเวลานาน มนุษย์ทั้งหลายมีอายุ หนึ่งแสนปี แล้วลดลงโดย
ล าดั บ จนมี อ ายุ 10 ปี แล้ ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยล าดั บ อี ก จนมี อ ายุ ห นึ่ ง แสนปี ในวรกั ป เดี ย วกั น นั บ ได้
พุทธันดรหนึ่งแล้ว จึงปรากฏมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ที่ 2 มาบังเกิดขึ้นในโลกอีกพระองค์
หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระปทุมสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่ อโปรดสัตว์ให้พ้น
จากภัยในวัฏสงสารเป็นอันมาก
ในกาลครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในดิรัจฉานภูมิ ด้วยอานาจแห่งกรรมของการเวียนว่ายตาย
เกิ ด เป็ น พญาราชสี ห์ อ ยู่ ใ นปุ า ใหญ่ วั น หนึ่ ง ขณะออกหาอาหาร ได้ เ ห็ น พระปทุ มุ ต ตรสั ม มา
สัมพุทธเจ้า ทรงมีพระรัศมีเปล่งจากพระวรกายไปรอบพระองค์ทั่ วทุกทิศกับพระภิกษุสงฆ์ กาลัง
ทรงนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ ณ รุกขมูลโคนต้นไม้ใหญ่ พญาราชสีห์เห็นภาพแล้วเกิดความเลื่อมใส จึง
มีจิตยินดีคิดว่า “เราจักทาการพิทักษ์รักษาผู้มีศีลอันสงบเหล่านี้ ไม่ให้มีอันตรายเข้ามาใกล้ด้วย
ชีวิต” แล้วเดินทาประทักษิณรอบพระพุทธองค์และบรรลือสีหนาท 3 ครั้ง เดินวนเวียนเฝูาระวังภัย
ไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นกับพระพุทธองค์และพระสาวก ยอมสละชีวิตไม่ออกไปหาอาหารจนร่างกาย
ผอมโซ ที่ทนได้เพราะเกิดปีติและมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์
เมื่อครบ 7 วันแล้ว พระพุทธองค์และพระสาวกออกจากนิโรธสมาบัติ ทรงมีหทัยดาริใ ห้
ภิกษุ จานวน 1 โกฏิ มาประชุ มกั น ทรงเห็น พญาราชสี ห์เฝูา ระวัง ภัย ให้ พระองค์ และภิ กษุ สงฆ์
พระองค์ ทรงให้ พุ ทธพยากรณ์ท่ามกลางภิ กษุ เหล่า นั้ น ว่ า
“พญาราชสี ห์นี้ นานไปในอนาคต กาหนดอีก 1 อสงไขย
แสนมหากัป จักตรัสรู้เป็นพระสัม มาสั มพุทธเจ้าผู้ มี คุณที่
ประมาณมิ ไ ด้ ในโลกพระนามว่ าโคด ม ฯลฯ”เมื่ อ
พญาราชสี ห์ ฟ๎ ง แล้ ว ความปี ติ ยิ น ดี เ ลื่ อ มใสในพระสั ม มา
สั ม พุ ท ธเจ้ า ก็ มี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ตั้ ง ใจสั่ ง สมบารมี 10 ทั ศ ให้
บริบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อสิ้นอายุขัยก็ไปจุติบนเทวโลก (ขุ.พุทฺธ.
33/1-29/628-633 มจร)
ภาพที่ 4.20 พญาราชสีห์
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3) ดาบสได้ รั บ พุ ท ธพยากรณ์ ค รั้ ง ที่ 9
จากพระนารทสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อศาสนาของพระปทุมสัมมาสัมพุทธเจ้า
เ สื่ อ ม สู ญ ห ม ด สิ้ น ไ ป แ ล้ ว โ ล ก ก็ ว่ า ง เ ป ล่ า จ า ก
พระพุทธศาสนาอยู่เป็นเวลาช้านาน มนุษย์ทั้งหลายมี
อายุหนึ่งแสนปี ลดลงโดยลาดับจนมีอายุ 10 ปีแล้ว ก็
เพิ่มขึ้นอีก เป็นอายุ 1 สงไขย แล้วก็ลดลงเหลือ 90,000
ปี สิ้นกาลนับได้พุทธันดรหนึ่งแล้ว

ภาพที่ 4.21 ดาบสได้รับพุทธพยากรณ์

ในวรกัปเดียวกันนี้ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิดขึ้นในโลกพระองค์ ที่ 3 ทรง
พระนามว่า พระนารทสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยใน
วัฏสงสารเป็นอันมาก ในกาลนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นมนุษย์ และได้ออกบวชเป็นดาบสสร้างอาศรม
อยูใ่ กล้ปุาหิมพานต์ มีตบะสูง บรรลุอภิญญา 5 สมาบัติ 8 สามารถเหาะไปได้รวดเร็ว
วัน หนึ่ ง พระบรมศาสดาพร้ อมด้ วยพระอรหัน ตสาวก 80 โกฏิ และอุบ าสกผู้ เป็ น
พระอนาคามีอีกหนึ่งแสนคน พากันมาใกล้อาศรมของดาบส ในครานั้น ดาบสโพธิสัตว์ทรงอภิญญา
เห็นพระพุทธลักษณะสง่างามดังรูปป๎้นทาด้วยทองคาประดับรัตนะนานาชนิด ยังมีพระรัศมีออก
จากพระวรกายแผ่ไปหนึ่งโยชน์ โดยรอบทุกสารทิศตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน ก็ทราบทันทีว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดถึงที่พัก มีความยินดีปลาบปลื้มใจยิ่งนัก จึงเนรมิตอาศรม
มากมายให้มีจานวนเพียงพอกับพระพุทธองค์ และพระสาวก แล้วถวายให้นั่งเป็นที่เรียบร้อย กล่าว
สรรเสริญพระพุทธคุณอยู่ตลอดคืน
ครานั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม และอานิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธานุสติ แก่
พระสาวกและชฎิล ทาให้ชฎิลมีความปีติปราโมทย์เป็นที่สุด ในวันรุ่งขึ้น จึงเหาะไปยังอุตตรทวีป
เพื่อนาเอาภัตตาหารมาถวายพระพุทธองค์และพระสาวกอย่างเพียงพอ กระทาอย่างนั้นอยู่เป็น
เวลา 7 วัน วันสุดท้ายได้ทาพุทธบูชาสักการะด้วยแก่นจันทร์แดงจากปุาหิมพานต์อันมี มากคุณค่า
มาถวายพระบรมศาสดา ด้วยความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา แล้วตรัส
พยากรณ์ว่า “ชฎิลผู้มีอนุภาพนี้ นานไปในอนาคตอีก 1 อสงไขยแสนมหากัป จักตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดมฯลฯ”
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ชฎิลโพธิสัตว์ครั้นได้ฟ๎งพุทธพยากรณ์แล้ว ก็มีจิตปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้น
ได้เพียรสั่งสมบารมี 10 ทัศ จนสิ้นอายุขัย ก็จุติเป็นพรหมบนพรหมโลก แล้วเวียนเกิดตายต่อไป
(ขุ.พุทฺธ. 33/1-33/633-639 มจร)
ดังนั้น พระโพธิสัตว์ได้สั่งสมบารมีหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกถึงครั้งที่ 9 ครบ 4
อสงไขย ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียง 9 พระองค์เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
น้อยที่สุด แต่ต่อไปเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์ต้องสั่งสมบารมีเพิ่มอีกแสนมหากัปจึงสมบูรณ์
4) รัฎฐิกะชฎิลได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 10 จากพระปทุมมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากศาสนาของพระนารทสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วก็เป็น สุญญกัป ไม่มีพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยใน 1 อสงไขย เรียกว่า รุจิอสงไขย
นั บ ถอยหลั ง จากกั ป นี้ ไ ปหนึ่ ง แสนมหากั ป เป็ น สารกั ป คื อ เป็ น กั ป ที่ มี พ ระสั ม มา
สัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเพียง 1 พระองค์ พระนามว่า พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศ
พระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเป็นอันมาก ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึง หนึ่ง
แสนปี
พระโพธิ สั ต ว์ ไ ด้ เกิ ด เป็ น ชฎิ ล ชื่ อ ว่ า รั ฏ ฐิ ก ะ ได้
ถวายผ้ า พร้ อ มกั บ ภั ต ตาหารแด่ พ ระปทุ มุ ต ตรพุ ท ธเจ้ า
พร้ อ มทั้ ง พระสาวก ครั้ ง นั้ น พระพุ ท ธองค์ ป ระทั บ นั่ ง
ท่ามกลางพระภิกษุสาวก ได้ทรงพยากรณ์ว่า “รัฏฐิกะชฎิล
นี้ ในภัทรกัปอันจะมีในที่สุดแสนมหากัป ท่านจักได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธ” ทาให้รัฏฐิกะชฎิลนั้นเกิดความปีติ
มากแล้ ว ได้ อ ธิ ษ ฐานวั ต รให้ ยิ่ ง ยวดขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะบ าเพ็ ญ
บารมี 10 ให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไป (ขุ.พุทฺธ. 33/1-31/639-644 มจร)

ภาพที่ 4.22 รัฎฐิกะชฎิล

5) อุตตรมานพได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 11 จากพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
ไม่บังเกิดขึ้นเป็นเวลา 70,000 กัป โลกจึงมืดบอดจากพระสัทธรรมเป็นเวลาช้านาน นับแต่กัปนี้
30,000 มหากัป ล่วงมาถึงมัณฑกัปหนึ่ง มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 2 พระองค์ คือ 1)
พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า และ 2) พระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ในสมัยพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
ประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยใน
วัฏสงสารเป็นอันมาก ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึง
90,000 ปี ในคราวนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นมานพ
หนุม่ นามว่า อุตตระ มีสมบัติมากมายมหาศาลถึง 80
โกฏิ และบริวารจานานมากมาย

ภาพที่ 4.23 พระอุตตรได้รับพุทธพยากรณ์

วันหนึ่งได้มีโอกาสพบพระพุทธองค์ผู้งดงาม
มีพระรัศมีแผ่ออกไปโดยรอบถึง 1 โยชน์ ส่องสว่างไปทั่วทุกทิศ ได้เข้าไปฟ๎งพระธรรมเทศนาแล้ว มี
ความศรัทธาแรงกล้า จึงให้บริวารขุดทรัพย์สมบัติขึ้นจากดินทั้งหมดถวายเป็นมหาทานแด่พระผู้มี
พระภาคเจ้าพร้อมด้วยเหล่ าภิกษุ ครั้นพระโพธิสัตว์ได้ฟ๎งอนุโมนากถาในวาระสุดท้ายจึงออกบวช
เป็น พระภิ กษุ โ ดยไม่ ได้อ าลั ยในทรัพย์ สมบัติ พระสุ เมธสัม มาสัมพุ ทธเจ้ าตรั สพุ ทธพยากรณ์ว่ า
“อุตตรภิก ษุนี้ต่ อไปภายหน้ าอีก 30,000 มหากั ป จั กตรั สรู้ เป็น พระสัมมาสั มพุทธเจ้ าผู้มี คุณที่
ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดมฯลฯ”
อุตตรภิกษุเมื่อได้ฟ๎งพระดารัสก็มีความปีติใจเป็นอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานข้อวัตรสั่งสมบารมี
10 ทัศให้บริบูรณ์ อุตส่าห์เล่าเรียนปริยัติ และปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัดไม่ประมาท บาเพ็ญเพียรจน
บรรลุอภิญญา 5 เมื่อสิ้นอายุขัยก็ไปบังเกิดเป็นพรหม (ขุ.พุทฺธ. 33/1-31/645-649 มจร)
6) พระเจ้าจักรพรรดิได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 12 จากพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อศาสนาของพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมสูญหมดสิ้นไปแล้ว โลกก็ว่างเปล่าจากบวร
พุทธศาสนา นับเป็นเวลาช้านานได้พุทธันดรหนึ่ง ในมัณฑกัปเดียวกัน จึงมีพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้า
เสด็จมาบังเกิดขึ้นในโลกอีกพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า
พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระสัทธรรม
เพื่ อ โปรดสั ต ว์ ใ ห้ พ้ น จากภั ย ในวั ฏ สงสารเป็ น อั น มาก
ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึง 90,000 ปี
ในกาลนั้ น พระโพธิ สั ต ว์ ไ ด้ ล งมาบั ง เกิ ด เป็ น
พระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ปกครองทวีปทั้งสี่ อันได้แก่ ชมพูทวีป
ปุพพวิเทหทวีป อุตตรกุรุทวีป และอปรโคยานทวีป ครั้น
ภาพที่ 4.24
พระเจ้าจักรพรรดิโพธิสัตว์ทรงได้ทราบข่าวการบังเกิดของ พระเจ้าจักรพรรดิได้รับพุทธพยากรณ์

130

พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้สึกดี พระทัยยิ่งนัก เสด็จไปฟ๎งธรรมในทันที ทรงเกิด
ความปลื้มปีติโสมนัสอย่างสุดประมาณ จึงทรงถวายรัตนะทั้งเจ็ดประการ อันมีจักรแก้วเป็น
ประธาน และพระราชทรัพ ย์ทั้ง หลายทั้ งปวงในทวี ปทั้ ง สี่ แด่ พ ระสุ ช าตสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า และ
อรหันต์สาวก แล้วตัดสินพระทัยออกบวชในทันที โดยมิได้อาลัยในพระราชสมบัติ หรือความเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิของพระองค์เลยแม้แต่น้อย
ครั้ ง นั้ น ชาวชมพู ทวีป ทั้ ง หลาย ต่ า งก็ นาเอาแก้ว แหวนเงิน ทองซึ่ งเคยเป็ น เครื่ อ งราช
บรรณาการพระเจ้าจักรพรรดิราช มารวมกันเป็นทุนสร้างพระอารามใหญ่แห่งหนึ่งถวายเป็นของ
สงฆ์ ครั้นแล้วเสร็จก็มีการเฉลิมฉลองโดยพากันถวายมหาทานแด่พระอรหันต์ ซึ่งมีพระสุชาตสัมมา
สัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แล้วพระพุทธองค์จึงได้ทรงพยากรณ์ ว่า “ในอนาคตอีก 30,000 มหากัป
จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดมฯลฯ”
พระภิกษุได้ฟง๎ พุทธพยากรณ์แล้ว ยิ่งร่าเริงเบิกบานใจเร่งสั่งสมบารมี 10 ทัศให้ยิ่งยวดขึ้น
ไป พระองค์ก็ทรงตั้งใจปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวด ศึกษาพระสูตร พระวินัย และพระปริยัติ
ธรรม ปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด โดยเจริญพรหมวิหารภาวนาจนตลอดชีวิตและได้บรรลุฌาน และ
อภิญญา 5 เมื่อละจากโลกไปแล้วได้ไปบังเกิดอยู่ในพรหมโลก (ขุ.พุทฺธ. 33/1-36/650-655 มจร)
4.3.3 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งที่ 13-19
1) กัสสปะมานพได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 13 จากพระปิยทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากศาสนาของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันตรธานไปแล้ว ได้เกิดเป็น
สุญญกัป ย้อนหลังไป 118 มหากัปที่แล้วจากภัทรกัปนี้เป็นวรกัป คือ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3
พระองค์ คือ 1) พระปียทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า 2) พระอัตถ
ทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า 3) พระธัมมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในกาลนั้ น พระปี ย ทั ส สี สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ทรงประกาศพระสั ทธรรมเพื่ อ โปรดสั ต ว์ ใ ห้ พ้ น จากภั ย ใน
วัฏสงสารเป็นอันมาก ขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึง 90,000 ปี
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นมาณพหนุ่มชื่อ กัสสปะ เรียนจบไตรเพท
และคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์จนแตกฉาน ครั้นได้มีโอกาสฟ๎ง
พระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา ก็มีจิตเลื่อมใส บริจาค
ทรัพย์หนึ่งแสนโกฏิ เพื่อสร้างสังฆารามถวายแด่ พระปิยทัสสี

ภาพที่ 4.25 กัสสปะมานพ
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สัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระปียทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า
“กาลล่วงไป 118 มหากัป นับแต่กัปนี้ จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ใน
โลกพระนามว่า โคดมฯลฯ”
กัสสปะมานพได้ฟ๎งพุทธพยากรณ์แล้ว เกิดมหาปีติเลื่อมใสอย่างยิ่ง ทาให้มีจิตตั้งมั่น
ในพุทธภูมิอย่างแน่วแน่มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก ตั้งแต่นั้นมากัสสปะมานพก็หมั่นเพียรสั่งสมบารมี 10 ทัศ
ยิ่งขึ้น ท่านตั้งใจบาเพ็ญทานรักษาศีล และเจริญภาวนาตลอดมาจนสิ้นอายุขัย ก็เวียนเกิดตายอีก
หลายชาติ ในหนึ่งพุทธันดร (ขุ.พุทฺธ. 33/1-27/656-660 มจร)
2) สุสิมะดาบสได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 14 จากพระอัตถทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อศาสนาของพระปิยทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันตรธานไปแล้ว มนุษย์ทั้งหลายมีอายุนับ
ประมาณมิได้เจริญแล้วก็เสื่อมลงโดยลาดับ จนมีอายุ หนึ่งแสนปีในวรกัปเดียวกันนั้น พระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าพระองค์ที่ 2 ได้ บังเกิดขึ้ น พระนามว่า พระอัตถทัส สีทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
ประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเป็นอันมาก
ในคราวนั้นพระโพธิสัตว์กาเนิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล นามว่า สุสิมะ ในภายหลังมี
ใจที่จะออกบวช จึงสละทรัพย์ แล้ วออกบวชเป็นดาบสจนบรรลุอภิญ ญา 5 สมาบัติ 8 มี
มหิทธาศักดานุภาพมาก ท่องเที่ยวไปในสวรรค์สองชั้น คือ ชั้นจาตุมหาราชิกา และดาวดึงส์ และได้
นาเอาลายลักษณ์พระพุทธบาทมาทาเป็นพระพุทธบาทเจดีย์ เป็นที่บูชาของปวงชน
วันหนึ่ง สุสิมะดาบสได้มีโอกาสฟ๎งธรรมจากพระอัตถทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธา
อย่างยิ่ง จึงได้เหาะไปยังเทวโลก เอาดอกไม้ทิพย์ต่างๆ มาโปรยให้ตกลงมาเป็นการบูชา แล้วเอา
ดอกไม้ ทิพ ย์ ด อกใหญ่ ถื อ ทาเป็ นฉั ต รบู ช าพระพุทธองค์ ที่ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ เมื่ อ
พระพุทธองค์ทรงเทศนาจบลง จึงตรัสพุทธพยากรณ์แก่
สุสิมะดาบสว่า “ต่อไปในอนาคตอีก 118 มหากัป จัก
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ใน
โลก พระนามว่าโคดม ฯลฯ”
สุสิมะดาบสมีจิตปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงเพียร
สั่งสมบารมี 10 ทัศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อสิ้นอายุ ขัยก็ไป
เกิดบนพรหมโลก (ขุ.พุทฺธ. 33/1-26/660-665 มจร)

ภาพที่ 4.26 สุสิมะดาบส
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3) ท้าวสักกปุรินททะได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 15 จากพระธัมมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพระอัตถทั สสีสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน
แล้ว อันตรกัปก็ล่วงไปแล้ว เมื่อสัตว์ทั้งหลายที่มีอายุนับ
ไม่ ไ ด้ ล ดลงโดยล าดั บ จนมี อ ายุ ไ ด้ ห นึ่ ง แสนปี ในวรกั ป
เดียวกันนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ 3 ของกัปนี้
ได้ บั ง เกิ ด ขึ้ น ทรงมี พ ระนามว่ า พระธั ม มทั ส สี สั ม มา
สัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้
ภาพที่ 4.27
พ้นจากภัยในวัฏสงสารเป็นอันมาก
ท้าวสักกปุรินททะ

ในกาลนั้ น พระโพธิ สั ต ว์ ไ ด้ ถื อ ก าเนิ ด เป็ น
ท้าวสักกปุรินททะ พระองค์ได้นาเทพบริวารเสด็จลงจากวิมานมาบูชาพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ในการ
ประชุมใหญ่แห่งปวงเทวดา ณ ที่นั้นพระธัมมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพุทธพยากรณ์ว่า “นานไปใน
อนาคต อีก 118 มหากัปนับจากนี้ จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลก
พระนามว่า โคดม ฯลฯ” ท้าวสักกปุรินททะได้ฟ๎งพระดารัสดังนั้นก็มีจิตใจยินดีเป็นล้นพ้น แล้วเพียร
สั่งสมบารมี 10 ทัศ ให้สมบูรณ์ขึ้น หลังจากนั้นก็เวียนเกิดตายอีกนานแสนนาน (ขุ.พุทฺธ. 33/125/665-670 มจร)
4) มงคลดาบสได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 16 จากพระสิทธัตถสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่ อ พระผู้ มี พ ระธั ม มทั ส สี สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ปรินิพพานแล้ว ศาสนาของพระองค์ก็อันตรธานไปแล้ว
เมื่อกัปนั้นล่วงไปและล่วงไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกกัป ในกัป
หนึ่ง สุดท้าย 94 มหากัป นับแต่กัปนี้แล้วก็บังเกิดเป็น
สารกัป คือ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 1 พระองค์
คือ พระสิทธัตถสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศสัทธรรม
เพื่ อ โปรดสั ต ว์ ใ ห้ พ้ น จากภั ย ในวั ฏ สงสารเป็ น อั น มาก
ภาพที่ 4.28 มงคลดาบส
ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึงหนึ่งแสนปี
ในกาลนั้นพระโพธิสัตว์ถือกาเนิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล มีนามว่า มงคล ภายหลังได้
สละทรัพย์สมบัติจนหมดสิ้นออกบวชเป็นดาบสได้สาเร็จอภิญญา 5 ฌานสมาบัติ 8 วันหนึ่งได้เหาะ
ไปฟ๎งธรรมในสานักพระสิทธัตถสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยมีความศรัทธาเป็นอันมากจึงได้เหาะไปในปุา
หิมพานต์ แล้วเลือกเอาผลชมพู่ลูกหว้ ามาถวายพระพุทธองค์ และเหล่าพระภิกษุสงฆ์ คราวนั้น
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พระสิทธัตถสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพุทธพยากรณ์ว่า “ท่านมงคลดาบสนี้ นานไปในอนาคต 94
มหากัปต่อจากนี้ไป จักตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า
โคดมฯลฯ” เมื่อมงคลดาบสได้ฟ๎งพุทธพยากรณ์มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพียรสั่งสมบารมี 10
ทัศต่อไป แล้วเกิดตายอีกหลายชาติ (ขุ.พุทฺธ. 33/1-24/670-674 มจร)
5) พระเจ้าสุชาตมหาราชได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 17 จากพระติสสสัมมาสัมพุทธเจ้า
ต่อมาภายหลังจากสมัยของพระสิทธัตถสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ว่างเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไปกัปหนึ่ง มาถึง 92 มหากัปนับแต่กัปนี้เป็นมัณฑกัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น 2
พระองค์ คือ 1) พระติสสสัมมาสัมพุทธเจ้า และ 2) พระมหาปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในสมัยพระติสสสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัย
ในวัฏสงสารเป็นอันมาก ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึง หนึ่งแสนปี ในกาลนั้น พระโพธิสัตว์กาเนิดใน
ตระกู ล กษั ต ริย์ ได้ ค รองราชย์ ทรงพระนามว่ า สุ ช าตะ
ภายหลังพระองค์ทรงเบื่อหน่ายในราชสมบัติ จึงได้สละ
ราชสมบัติ ออกบวชเป็นฤาษี อาศัยอยู่ในปุาใหญ่ ทรงได้
บรรลุอภิญญา 5
วันหนึ่งสุชาตฤาษี ทราบข่าวการบังเกิดขึ้นของ
พระติสสสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความปีติใจเป็นอย่างยิ่ง จึง
ภาพที่ 4.29 สุชาตฤาษี
เข้ า ไปฟ๎ ง พระธรรมเทศนาจากพระพุ ทธองค์ ด้ ว ยความ
ศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมาก จึงเหาะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เข้าไปยังสวนจิตรลดา บรรจุผอบที่
สาเร็จด้วยรัตนะขนาด 1 คาวุต1 ให้เต็มด้วยดอกไม้ ทิพย์มีดอกปทุม ดอกปาริฉัตตกะ และดอก
มณฑารพ เป็นต้น นามาสักการบูชาแด่องค์พระติสสพุทธเจ้าซึ่งกาลังเทศนาอยู่ ด้วยดอกไม้ทิพย์ที่มี
กลิ่นหอมและกั้นดอกปทุมต่างฉัตรคันหนึ่ง ซึ่งมีด้ามเป็นมณี มีเกสรเป็นทอง มีใบเป็นแก้วทับทิม
เหมือนฉัตรที่สาเร็จด้วยเกสรหอมไว้เหนือพระเศียรของพระผู้มีพระภาคเจ้า ยืนอยู่ท่ามกลางบริษัท
4 เมื่อพระองค์ทรงเทศนาจบ ทรงตรัสพุทธพยากรณ์ว่า “ในอนาคต 92 มหากัปต่อจากนี้ไป
สุชาตฤาษี จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดม
ฯลฯ”

1

ระยะทาง 1 คาวุต เท่ากับ 100 เส้น หรือ 80 อุสภ, คาวุตแปลว่า ชั่วสุดเสียงวัวร้อง. (ดู คาพยุต).
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สุช าตฤาษี เมื่ อ ทราบดั ง นั้ น ก็ มี ค วามปี ติ ยิ น ดี
เป็นอย่างยิ่ง ก็ทรงสั่งสมบารมี 10 ทัศให้ยิ่งขึ้น จนสิ้น
อายุขัย ก็เวียนเกิดตายอยู่หนึ่งพุทธันดร (ขุ.พุทฺธ. 33/128/675-680 มจร)
6) พระเจ้าวิชิต ะได้ รับพุทธพยากรณ์ครั้ง ที่
18 จากพระปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้า
ภาพที่ 4.30 พระวิชิตภิกษุ
จากศาสนาของพระติสสสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วง
ไป มนุษย์ทั้งหลายเสื่อมลงโดยลาดับ และเจริญขึ้นอีก จนมีอายุมาก หาประมาณไม่ได้ แล้วก็เสื่อม
ลงโดยลาดับจนมีอายุได้ 90,000 ปี เมื่อ 92 มหากัปที่แล้วใน มัณฑกัปเดียวกัน มีพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเป็นพระองค์ที่ 2 คือ พระปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงประกาศสัทธรรมเพื่อ
โปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเป็นอันมาก
ในกาลนั้นพระโพธิสัตว์กาเนิดเป็นกษัตริย์ พระนามว่า วิชิตะ วันหนึ่งเมื่อพระองค์ได้ทรง
ทราบว่าพระปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้าบั งเกิดขึ้น พระองค์ จึงเสด็จเข้าไปฟ๎งพระธรรมจากพุทธองค์
แล้วทรงสละราชสมบัติทั้งหมด ออกบวชเป็นพระภิกษุ ในครานั้นพระปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
ตรัสพุทธพยากรณ์ว่า “พระวิชิตะภิกษุพระองค์นี้ ในอนาคต 92 มหากัปต่อจากนี้ไป จักตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดม ฯลฯ”
พระวิชิตะภิกษุได้ฟ๎งพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว ก็ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตร
ในการบาเพ็ญบารมี 10 ประการยิ่งขึ้น ได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินัยจบทุกอย่างแล้ว ช่วย
ประกาศพระศาสนา เป็นผู้ไม่ประมาทในคาสั่งสอน เจริญสมาธิภาวนา ถึงความสาเร็จในอภิญญา 5
เมื่อสิ้นอายุขัยได้ไปบังเกิดบนพรหมโลก (ขุ.พุทฺธ. 33/1-25/680-684 มจร)
7) อตุละนาคราชได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 19 จากพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
ภายหลังต่อมาจากสมัยของพระปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้า กัปนั้นพร้อมทั้งอันตรกัปล่วงไป
เมื่อ 91 มหากัปที่แล้ว เมื่อเริ่มกัปใหม่เป็นสารกัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 1 พระองค์ คือ
พระวิปัสสีสัม มาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยในวัฏสงสาร
เป็นอันมาก ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึง 80,000 ปี
ในกาลนั้นพระโพธิสัตว์กาเนิดเป็นพระยานาคราชผู้มีฤทธิ์มาก มีชื่อว่า อตุละ เมื่อได้ทราบ
ข่าวว่าพระวิป๎สสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นในโลก ก็มี ความเลื่อมใส จึงพาเหล่าบริวารหลาย
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โกฏิแวดล้อมเข้าไปประโคมดนตรีทิพย์ถวาย เมื่อได้เข้าเฝูาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว ได้ถวาย
ตั่งทองอันวิจิตรประดับด้วยแก้วมณีและแก้วมุกดาประดับด้วยอาภรณ์ทั้งปวงแด่พระพุทธองค์
หลังจากนั้นพระวิป๎สสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพุทธพยากรณ์ท่ามกลางสงฆ์ว่า “ในอนาคต 91 นับจากนี้
ไป พญานาคนี้ จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดม
ฯลฯ” อตุละนาคราชเมื่อได้ฟ๎งพุทธพยากรณ์ก็มีจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการบาเพ็ญ
บารมี 10 ประการให้ยิ่งขึ้นไป และเวียนเกิดตายอีกนานแสนนาน (ขุ.พุทฺธ. 33/1-37/685-690 มจร)
4.3.4 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งที่ 20-24
1) พระเจ้าอรินทมะได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 20 จากพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากศาสนาของพระวิป๎สสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
ล่วงไป 59 กั ปที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ใน
31 กัปนับแต่กัปนี้ ล่วงมาถึงกัปหนึ่งเป็น มัณฑกัป ซึ่งมี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 2 พระองค์ คือ 1) พระ
สิขีสัมมาสัมพุทธเจ้า และ 2) พระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในยุ ค พระสิ ขี สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงประกาศ
ภาพที่ 4.31 พระเจ้าอรินทมะ
พระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเป็น
อันมาก ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึง 70,000 ปี ในกาลนั้น
พระโพธิสัตว์กาเนิดเป็นกษัตริย์ พระนามว่า อรินทมะ วันหนึ่งทรงมีโอกาสได้พบพระสิขีสัมมา
สัมพุทธเจ้า พระเจ้าอรินทมะ ทรงศรัทธาเป็นอย่างมาก จึงได้ถวายข้าว และน้าแด่หมู่พระสงฆ์ โดย
มีพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน เมื่อฉันแล้วก็ได้ถวายผ้าอย่างดีมากมายหลายโกฏิผืน ถวาย
ช้างที่ประดับแล้วอย่างดีให้เป็นพาหนะที่สมควรแก่สมณะ แล้วนาเข้าไปถวายแด่พระพุทธองค์ด้วย
ความปีติใจเป็นอย่างยิ่ง
พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสพุทธพยากรณ์ท่ามกลางสงฆ์ว่ า “ในอนาคต 31 มหากัป
ต่อจากกัปนี้ไป พระเจ้าอรินทมะนี้ จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลก
พระนามว่า โคดม ฯลฯ” พระเจ้าอรินทมะเมื่อได้ฟ๎งพระพุทธพยากรณ์แล้วได้ยังจิตให้เลื่อมใส
อย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการบาเพ็ญบารมี 10 ประการให้ยิ่ง ขึ้นไป เกิดตายอีกหลายชาติไป
หนึง่ พุทธันดร (ขุ.พุทฺธ. 33/1-28/690-695 มจร)
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2) พระเจ้าสุทัสสนะได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 21 จากพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากศาสนาของพระสิ ขีสัมมาสัมพุ ทธเจ้ า
ล่วงไป มนุษย์ที่มีอายุ 70,000 ปีก็ลดลงโดยลาดับ จนมี
อายุ 10 ปี แล้วเพิ่มขึ้นอีกจนมีอายุนับไม่ได้ แล้วก็ลดลง
โดยลาดับจนมีอายุ 60,000 ปี
ในมัณฑกัปเดียวกันนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ที่ 2 ทรงบังเกิดขึ้น พระนามว่า พระเวสภูสัมมา
ภาพที่ 4.32 พระเจ้าสุทัสสนะ
สั ม พุ ท ธเจ้ า และพระโพธิ สั ต ว์ เกิ ด เป็ น ก ษั ต ริ ย์
พระนามว่า สุทัสสนะ ได้บูชาพระเวสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า
พร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์ ด้วยข้าว น้าและผ้า ได้ถวายมหาทานโดยไม่เกียจคร้านทั้ง กลางคืนกลางวัน
จนเกิดมหาปีติ สละสมบัติออกบวชเป็นพระภิกษุ และตั้งใจฝึกตนโดยไม่ประมาท ตั้งมั่นอยู่ในวัตร
และศีล แสวงหาพระสัพพัญํุตญาณ ยินดีในศาสนาของพระเวสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์
ยังศรัทธาและปีติให้เกิด ถวายบังคมพระเวสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีติเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ เพราะ
เหตุแห่งโพธิญาณนั่นเอง
พระเวสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่า พระเจ้าสุทัสสนะมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจึงทรง
พยากรณ์ว่า “ในอนาคต 31 มหากัป นับจากนี้ จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุท ธเจ้า ผู้มีคุณที่
ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดม” เมื่อพระเจ้าสุทัสสนะได้ฟ๎งพุทธพยากรณ์แล้ว ยังจิตให้
เลื่อมใสอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัตรในการบาเพ็ญบารมี 10 ทัศ ให้ยิ่งขึ้นไป (ขุ.พุทฺธ. 33/1-30/695701 มจร)
3) พระเจ้าเขมะได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 22 จากพระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เมื่อกัปนั้นล่วงไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็
ไม่บังเกิดขึ้นถึง 29 กัป จนมาถึงกัปป๎จจุบัน เป็นภัทรกัป คือ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ มี
รายพระนามดังนี้ 1) พระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้า 2) พระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า 3) พระกัสสป
สัมมาสัมพุทธเจ้า 4) พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ป๎จจุบัน และ 5) พระศรีอริย
เมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในยุคพระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสัทธรรมเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากภัย
ในวัฏสงสารเป็นอันมาก ในขณะนั้นมนุษย์อายุยืนถึง 40,000 ปี ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็น
กษัตริย์ มีพระนามว่า พระเจ้าเขมะ เมื่อพระองค์ได้ทรงพบพระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์
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ทรงศรัทธาอย่างยิ่ง ทรงหมั่นฟ๎งธรรมถวายมหาทานเป็นประจา มีบาตร จีวร ยาหยอดตา ชะเอมเครือ
และสิ่งประเสริฐทุ กอย่างที่ภิ กษุปรารถนา ในที่ สุดพระองค์ทรงออกบวชเป็ นพระภิกษุ ศึกษาจน
แตกฉานในพระธรรมเป็นที่เลื่อมใสของชาวประชา
พระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพุทธพยากรณ์ว่า “ในภัทรกัปนี้ พระเขมะภิกษุนี้ จักได้
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลกพระนามว่า โคดม ฯลฯ”พระเขมะภิกษุ
ได้ฟ๎งพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว ก็ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง เราอธิษฐานวัตรในการบาเพ็ญบารมี 10
ประการยิ่งขึ้น (ขุ.พุทฺธ. 33/1-27/701-706 มจร)
4) พระเจ้าปัพพตะได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 23 จากพระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากศาสนาของพระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้ว สรระสัตว์ทั้งหลายเกิดมามี
อายุ 30,000 ปี ในภัทรกัปเดียวกัน จึงได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระองค์ที่ 2 พระนามว่า
พระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้า
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลกษัตริย์ ทรง
พระนามว่า พระเจ้าปัพพตะ ทรงถึงพร้อมด้วยมิตร และ
อ ามาตย์ มี พ ลนิ ก าย และพาหนะมากมาย ไปเข้ า เฝู า
พระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ฟ๎งธรรมอันยอดเยี่ยม
แล้วได้ถวายทานตามที่ตนปรารถนา ถวายผ้าป๎ตตุณณะ
ผ้ า เมื อ งจี น ผ้ า ไหม ผ้ า ก าพล และรองเท้ า ทองค า แด่
ภาพที่ 4.33 พระเจ้าป๎พพตะ
พระพุ ท ธองค์ และหมู่ พ ระสงฆ์ พระโกนาคมนสั ม มา
สัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งท่ามกลางหมู่ พระสงฆ์ ทรงพุทธพยากรณ์ว่า “กาลใกล้ในอนาคตนับเป็น
ในภัทรกัปนี้ พระเจ้าป๎พพตะนี้ จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณที่ประมาณมิได้ในโลก
พระนามว่า โคดม ฯลฯ”
เมื่อพระเจ้าป๎พพตะได้ฟ๎งพุทธพยากรณ์ แล้วก็ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง และได้อธิษฐาน
วัตรในการบาเพ็ญบารมี 10 ทัศให้ยิ่งขึ้นไป ทรงให้ทาน และสละราชสมบัติอันใหญ่หลวงออกบวช
เป็นพระภิกษุ (ขุ.พุทฺธ. 33/1-29/706-711 มจร)
5) โชติปาละมานพได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งที่ 24 จากพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากศาสนาของพระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้า ล่วงไป สัตว์ที่มีอายุ 30,000 ปี ก็
เสื่อมลดลงโดยลาดับ จนถึงมีอายุ 10 ปี แล้วเจริญอีกจนมีอายุนับไม่ถ้วน แล้วก็เสื่อมลดลงอีกโดย
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ลาดับ จนเมื่อสัตว์เกิดมามีอายุ 20,000 ปี ในภัทรกัปเดียวกัน
จึ ง ได้ มี พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระองค์ ที่ 3 บั ง เกิ ด ขึ้ น ทรง
พระนามว่า พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในกาลนั้น พระโพธิสัตว์เกิดเป็นมาณพหนุ่มรูปงามชื่อ
ว่ า โชติ ป าลมานพ เกิ ด ในตระกู ล พราหมณ์ ในนิ ค มชื่ อ ว่ า
เวภัลลิคะ ฐานะบิดามารดาของโชติปาลก็อยู่ในขั้นเศรษฐี ในยุค
นั้นพราหมณ์เป็นที่นับหน้าถือตายิ่งกว่าวรรณะใดทั้งหมด บิดา
มารดาได้ส่งให้โชติปาลมานพศึกเล่าเรียนไตรเพทจนจบสมบูรณ์
จนมีความเชีย่ วชาญในการดูทิศทางของแผ่นดินและอากาศ

ภาพที่ 4.34
ฆะฏิมานพชวนโชติปาละไป

โชติ ป าลมานพมี เ พื่ อ นตั้ ง แต่ เ ล็ ก คนหนึ่ ง ชื่ อ ว่ า
กราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ฆะฏิมานพ มีวรรณะต่ากว่า แต่ทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก
จนกระทั้งโตเป็นหนุ่ม และครอบครัวของเขามีฐานะธรรมดาอยู่ในขั้นจน มีอาชีพทาหม้อขาย มี
มารดาบิดาที่แก่ และตาบอดต้องดูแล ในขณะนั้นพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลก
และฆะฏิ ม านพก็ ไ ด้ พ บกั บ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ฟ๎ ง ธรรมจากพระพุ ท ธองค์ จนบรรลุ เ ป็ น
พระอนาคามี แต่ไม่สามารถบวชได้ เพราะมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูมารดาบิดาที่ตาบอด
เมื่อฆะฏิมานพบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้ว ก็ยังไปมาหาสู่กับโชติปาลมานพอยู่เช่นเดิม จึง
ประสงค์ที่จะชวนโชติปาลมานพไปเฝูาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟ๎งธรรม เมื่อฆะฏิมานพได้เจอกับ
โชติปาลมานพ จึงได้ชวนไปเข้าเฝูาพระบรมศาสดา แต่ทว่าโชติปาลมานพยังมีญาณอ่อน จึงตอบ
เพื่อนว่า “สมณะหัวโล้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไร การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่ง
ที่ยาก เราจะไปหาสมณะนั้นเพื่อประโยชน์อะไร” ฆะฏิมานพชวนโชติปาละถึง 3 ครั้ง โชติปาละก็
ตอบทานองเดียวกันถึง 3 ครัง้
ฆะฏิมานพจึงชวนโชติปาละไปอาบน้ากันในแม่น้า โชติปาละก็ไปอาบน้ากับฆะฏิมานพ
ระหว่างเดินไปท่าน้า ฆะฏิมานพได้เข้าไปจับ ผ้าชายพกของโชติปาลมานพแล้วกล่าวชวนดังเดิม
โชติปาลมานพสะบัดผ้าชายพกออกจากมือฆะฏิมานพ และปฏิเสธในทานองเดียวกัน ฆะฏิมานพได้
กล่าวชวนอย่างนี้ถึง 3 ครั้งก็ได้รับคาปฏิเสธเช่นเดิม
หลั งจากนั้ น ทั้ง สองคนก็ ลงอาบน้า และกาลัง อาบน้ าอยู่ ฆะฏิ ม านพก็คิ ดว่ า ต้ อ งชวน
โชติปาลมานพไปในวันนี้ให้ได้ จึงย่อมผิดธรรมเนียมของวรรณะ จึงฉุดมวยผมของโชติปาลมานพว่า
“เพื่อนเอ๋ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์อยู่ใกล้นี้เอง เราไปเผ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัน เพราะ
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การได้เฝูาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และฟ๎งธรรมจากพระองค์ถือว่าเป็นการดี ” แทนที่โชติปาละจะ
โกรธกลับแปลกใจว่า “เพื่อนเราชวนทั้งหลายครั้ง และยังยอมผิดธรรมเนียมระหว่างวรรณะ ซึ่งก็คง
ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดา อีกอย่างก็เป็นการรักษาน้าใจเพื่อน” โชติปาละคิดได้ดังนี้จึงตอบตกลงไป
ทั้งสองจึ งขึ้นจากการอาบน้าแต่ งตัวแล้วไปเฝูาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรง
เทศนาให้ฆะฏิมานพ และโชติปาละฟ๎ง ด้วยบารมีของโชติปาละที่สั่งสมมานาน ประกอบกับการเทศนา
ของพระพุทธองค์ โชติปาละจึงมีความศรัทธาเป็นอย่างมาก ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุ พยายามศึกษา
เล่าเรี ยนพระไตรปิฏกจนแม่นย า และปฏิบั ติวิป๎สสนากรรมฐานจนถึ งญาณสู งสุดของโลกีย์ญาณ
และได้รับพุทธพยากรณ์จากพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “โชติปาลภิกษุนี้ในอนาคตจะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่ 4 ในภัทรกัปนี้ ถัดจากพระองค์ มีพระนามว่า โคดม” เมื่อ
โชติปาลภิกษุได้รับพุทธพยากรณ์ได้เพียรสั่งสมบารมีให้ยิ่งขึ้นไป โดยยึดถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นอารมณ์ และได้ตั้งใจประพฤติธรรมจนตลอดอายุขัย
ฝุายฆะฏิมานพก็ได้เป็นมหาอุป๎ฏฐากพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อมารดาบิดาได้สิ้น
อายุ ขั ย ฆะฏิ ม านพก็ ไ ด้ บ วชในศาสนาของพระกั ส สปสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และได้ บ รรลุ เ ป็ น
พระอนาคามี เมื่อโชติปาลภิกษุและฆะฏิภิกษุสิ้นอายุขัย โชติปาละก็ไ ปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิต
ส่วนฆะฏิภิกษุได้ไปเกิดเป็นพระพรหมอยู่ชั้นสุทธาวาสพรหม อันเป็นชั้นพรหมเฉพาะพระอริยะ
อนาคามีเท่านั้น (ขุ.พุทฺธ. 33/1-29/706-711 มจร)
ดังนั้น ในพระชาตินี้ โชติปาลภิกษุ ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบ 24
ครั้ง นับเป็นครั้งสุดท้าย เป็นการยืนยันจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 24 พระองค์ว่า พระโพธิสัตว์
ได้สั่งสมบารมีมากมายนับภพนับชาติไม่ถ้วนนับเวลาได้ 20 อสงไขยแสนมหากัป จะต้องอาศัย
กาลังใจอันมหาศาล เนื่องจากระยะเวลาในการสั่งสมบารมีที่ยาวนาน จนกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็น
พระสัม มาสัมพุ ทธเจ้ า จึ งต้ องใช้ค วามอดทน และความเพีย รพยายาม ความมุ่ง มั่นตั้ งใจอย่าง
แรงกล้าทีจ่ ะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้
ฉะนั้นการที่ไ ด้รับ พุ ทธพยากรณ์จากพระสัม มาสัม พุทธเจ้าพระองค์ ก่อนว่ า จะได้เป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตได้อย่างแน่นอนนั้น จึงเป็นเหมือนการให้กาลังใจแก่พ ระโพธิสัตว์
ผู้มุ่งที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มีกาลังใจ และมีความอดทนที่จะบาเพ็ญบารมีต่อไป
จนกว่ า จะเต็ ม เปี่ ย มบริ บู ร ณ์ และในภั ทรกั ป นี้ จ ะได้ ต รั ส รู้ เป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า ประเภท
ป๎ญญาธิกพุทธเจ้า มีพระนามว่า โคดม ฯลฯ
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ดังนั้น เพื่อการดารงชีวิตอยู่ บนโลกใบนี้อย่างสงบสุขกัน และเพื่อเปูาหมายในการเกิดมา
ของมนุษย์ คือ การสั่งสมบารมี จึงควรที่จะให้กาลังใจซึ่งกัน และกันแก่บุคคลที่ทาความดีให้เขาได้มี
กาลังใจในการทาความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
4.3.5 การสั่งสมบารมีของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ ช่วงหลังได้รับพุทธพยากรณ์
พระโพธิสัตว์หลังได้รับพุทธพยากรณ์ครบ 24 ครั้ง แล้ว พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว แต่คาสอนของพระองค์ยังคงอยู่ โพธิสัตว์ประสงค์จะสั่งสมบารมี 10 ทัศ
ให้เต็ มเปี่ยมบริบู รณ์ พระองค์ ได้ เวียนเกิดเวียนตายบนโลกมนุษย์ และเทวโลกในหลายพระชาติ
ตามลาดับต่อไปนี้ คือ (1) เทวดาประจาสมุทร (2) รุกขเทวดา และ (3) พระอินทร์
หลั ง ศาสนาของพระกั ส สปสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า คื อ ช่ ว งที่ ไ ม่ มี ค าสอนของพระองค์ แ ล้ ว
พระโพธิ สั ตว์ ประสงค์ จะสั่ งสมบารมี 30 ทั ศให้ เต็ มเปี่ ยมบริ บู รณ์ยิ่ งขึ้ นไป เพื่ อบรรลุ พระสั มมา
สัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว ทรงทาอติมุต2 เวียนเกิดเวียน
ตายบนโลกมนุษย์ และเทวโลกในหลายพระชาติ ตามลาดับต่อไปนี้ คือ (1) มหาสุตโสม (2) คุตติละ (3)
พระเจ้าเภรุวราช (4) พระมหากัญจนดาบส (5) มหาโควินท และ (6) พระเวสสันดร ในบทนี้จะกล่าวถึง
พอสังเขปในชาติพระชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นพระเวสันดร ดังต่อไปนี้
1) พระเวสสันดร
เทพบุตรโพธิสัตว์จุติจากดาวดึงส์เทวโลก ถือกาเนิดในครรภ์ของพระนางผุสดี ผู้เป็น
อัครมเหสีของพระเจ้าสัญชัย ในกรุงเชตุดร ส่วนเทพบุตร 60,000 องค์ ซึ่งเคยเป็นบริวารของท่าน
ก็ไปเกิดในบ้านของเหล่าอามาตย์ 60,000 คน เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่า ขณะพระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์
พระมารดา พระนางผุสดีทรงใคร่ปรารถนา จะสร้างมหาทานบารมี จึงรับสั่งให้สร้างโรงทาน 6 แห่ง
คือ ที่ประตูเมืองทั้ง 4 แห่ง กลางเมือง 1 แห่ง ประตูพระราชวังอีก 1 แห่ง ทรงสละพระราชทรัพย์
เป็นทานถึง 600,000 กหาปณะทุกวัน
พราหมณ์ผู้รู้นิมิตทั้งหลายได้ทูลพยากรณ์ว่า ที่พระนางทรงทาเช่นนี้ เพราะท่านผู้ยินดียิ่ง
ในทานมาบังเกิด ในพระครรภ์ของพระราชเทวี ตั้งแต่ที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิ ส่วยอากรของ
พระราชาก็ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยได้ แม้พระราชาในชมพูทวีปต่างก็ส่งเครื่องบรรณาการมาถวาย
พระเจ้าสญชัยทุกวัน ด้วยบุญญานุภาพของพระโพธิสัตว์นั้นเอง เมื่อพระนางผุสดีทรงพระครรภ์
ครบ 10 เดือนบริบูรณ์ ทรงมีพระประสงค์จะชมเมือง จึงกราบทูลพระราชสวามี จากนั้นทรงรถที่นั่ง
2

อธิษฐาน ให้จุติจากภพเทวดา เพื่อไปเกิดบนโลกมนุษย์
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อันประเสริฐทาประทักษิณพระนคร ในขณะนั้นลมกรรมชวาตก็
ป๎่นปุวน พระราชาจึงให้ทาพลับพลาสาหรับประสูติทันที
พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์แห่งพระมารดาเป็น
ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ลื ม พระเนตรทั้ ง สองออกมา เมื่ อ ออกมาก็ เ หยี ย ด
พระหัตถ์ต่อพระมารดาตรัสว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า หม่ อมฉันจัก
บริจาคทาน มีทรัพย์อะไรๆ บ้าง ครั้งนั้นพระชนนีตรัสตอบว่า
พ่อจงบริจาคทานตามอัธยาศัยของพ่อเถิด แล้ววางถุงกหาปณะ
พันหนึง่ ในพระหัตถ์ทแ่ี บอยู่

ภาพที่ 4.35

ครั้งนั้น ในวันถวายพระนามพระโพธิสัตว์ พระประยูร เวสสันดรให้ช้างมงคลแก่พราหมณ์
ญาติทั้งหลายได้ขยายพระนามว่า เวสสันดร เพราะประสูติใน
ถนนแห่งพ่อค้าพร้อมกันนั้น ในวันที่ท่านประสูติ ช้างพังเชือกหนึ่งซึ่งสามารถเหาะได้ ได้นาลูกช้าง
เผือกขาวปลอดมาถวายแล้วก็จากไป เมื่อทรงอายุได้ 4 ขวบ พระราชาทรงให้ทาเครื่องประดับ
สาหรับพระราชกุมารราคาแสนหนึ่ง พระราชกุมารผู้มีใจรักในการให้ทาน พอรับมาประดับได้เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น ก็เปลื้องเครื่องประดับนั้นแก่นางนมทั้งหลายไม่ทรงรับเครื่องประดับที่เหล่านางนม
ถวายคืนอีก เหล่านางนมก็กราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นแด่พระราชา พระองค์ก็ให้ทาเครื่องประดับชิ้น
ใหม่แด่พระโอรส
เมื่อพระชนมพรรษา 8 ชันษา พระราชกุมารได้เสด็จขึ้นไปยืนอยู่ปราสาท ทรงดาริว่า เรา
ให้ทานภายนอกอย่างเดียว ทานนั้น ยังเราให้ยินดีไม่ เราใคร่จะให้ทานภายใน แม้ถ้าใครๆ พึงขอ
หทัยของเรา เราจะพึงให้ผ่าอุระประเทศนาหทัยออกให้แก่ผู้นั้น ถ้าเขาขอจักษุทั้งสองของเรา เราก็
จะควักจักษุให้ ถ้าเขาขอเนื้อในสรีระ เราจะเชือดเนื้อจากสรีระทั้งสิ้นให้จนหมด ถ้าแม้ใครๆ พึงขอ
โลหิตของเรา เราก็จะให้โลหิต หรือว่าใครๆ พึงกล่าวกั บเราว่า ท่านจงเป็นทาสของข้า เราก็ยินดี
ยอมตัวเป็นทาสของผู้นั้น เมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนมพรรษาได้ 16 ชันษา ก็ทรงศึกษาศิลปวิทยา
ทุกอย่าง พระราชบิดาทรงเห็นสมควรว่า ถึงเวลาแล้วที่จะประทานราชสมบัติแก่ พระโพธิสัตว์ จึง
ทรงปรึกษาพระนางผุสดีและพระประยูรญาติ จากนั้นก็ได้นาราชกัญญานามว่า มัทรี ผู้เป็นราชธิดา
ของพระเจ้าลุงจากมัททราชสกุล ให้เป็นอัครมเหสี ให้เป็นใหญ่กว่าสตรีหมื่นหกพัน จากนั้นก็ทรง
มอบราชสมบัติให้กับพระเวสสันดร
พระเวสสันดรทรงอาศัยความเป็ นผู้มีโชคนี้ ทรงได้สละทรัพย์วันละหกแสนกหาปณะ
ตั้งแต่ครองราชสมบัติไม่เคยขาดเลย และพระองค์ยั งประทับบนคอช้างเพื่อเสด็จทอดพระเนตร
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โรงทานทั้งหมดเดือนละ 6 ครั้งเป็นประจาอีกด้วย ทาให้ชื่อเสียงอันดีงามของพระองค์ขจรขจาย
ออกไปทั่วชมพูทวีป สมัยต่อมา พระนางมัทรีประสูติ พระโอรสพระนามว่า ชาลีราชกุมาร เมื่อ
พระราชกุมารนั้นทรงเดินได้ พระนางก็ทรงประสูติพระธิดาพระนามว่า กัณหาชินา
ต่อมาในกาลิงครัฐเกิดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล การเก็บเกี่ยวไม่ดี ข้าวยากหมากแพง ทาให้
ชาวเมืองอดอยาก แถมยังมีโจรชุกชม ฝุายพระราชาทรงแก้ป๎ญหาด้วยการทรงสมาทานศีล รักษา
อุโบสถศีล 7 วัน ถึงกระนั้นฝนก็ยังไม่ตก ชาวเมืองจึงกราบทูลพระราชาขอให้ทรงส่งพราหมณ์ไป
ขอช้างมงคลของพระเวสสันดร ก็จะทาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เมื่อพระราชาทรงสดับเช่นนี้ ก็เลือก
พราหมณ์ 8 คน แล้วรีบส่งไปขอมงคลหัตถีที่กรุงเชตุดรทันที เมื่อพราหมณ์ทั้ง 8 เดินทางถึงกรุงเชตุดร
ก็ได้ปลอมแปลงเป็นยาจกผู้น่าสงสาร นุ่งเสื้อผ้าเก่าๆ ขาดวิ่น เนื้อตัวเปือ้ นฝุุนธุลีไปนั่งรอพระเวสสันดร
ที่โรงทาน
เช้าตรู่วันนั้น เมื่อพราหมณ์ทั้ง 8 เห็นพระเวสสันดรออกตรวจโรงทานก็เข้าไปนั่งล้อมรอบ
ช้างมงคล พระเวสสันดรจึงตรัสถามพราหมณ์ทั้ง 8 จึงทราบว่า ต้องการได้ช้างมงคลไปยังกาลิงครัฐ
พระองค์จึงได้ให้ช้างมงคลไป พวกพราหมณ์พอขอช้างได้แล้วก็พากันแห่ไปท่ามกลางพระนคร เมื่อ
มหาชนเห็ น ช้ า งมงคลแล้ ว ก็ ส อบถามพราหมณ์ จึ ง ทราบว่ า พระเวสสั น ดรบริ จ าคมา ก็ พ ากั น
วิพากษ์วิจารณ์และโกรธพระโพธิสัตว์มาก จากนั้นประชาชนก็รวมตัวชุมนุมกัน ตั้งแต่ราชบุตรจาก
ทุกตระกูล พ่อค้า ชาวนา พราหมณ์ เพื่อร้องเรียนพระเจ้าสัญชัยให้ทรงเนรเทศพระเวสสันดรออก
นอกเมืองสีพี ไปอยู่ที่เขาวงกตเถิด
สาเหตุที่ชาวเมืองไม่ยินดีในการบริจาคช้างมงคลของพระเวสสันดร เพราะช้างมงคลเชือก
นี้ เป็นช้างที่ประดับด้วยเครื่องอลังการราคา 4 แสนที่เท้าทั้ง 4 ข้าง เครื่องอลังการประดับที่ 2
สีข้างของช้างด้านละ 2 แสน ข่ายคลุมหลัง 3 ชนิด คือ ข่ายแก้วมุกดา ข่ายแก้วมณี และก็ข่าย
ทองคา ราคา 3 แสน กระดึงเครื่องประดับที่ห้อยลงมาตามสีข้างทั้งสอง ราคา 2 แสน ผ้ากัมพล
ลาดบนหลังราคา 1 แสน เครื่องประดับใช้คลุมกระพองราคา 1 แสน สายรัด 3 ลาย ราคา 3 แสน
พู่ เ ครื่ อ งประดั บ ที่ หู ทั้ ง 2 ข้ า ง ราคา 2 แสน ปลอกเครื่ อ งประดั บ งาทั้ ง 2 ราคา 2 แสนวลั ย
เครื่องประดับทาบที่งวงราคา 1 แสน เครื่องประดับหาง ราคา 1 แสน เครื่องประดับซึ่งตบแต่ง
งดงามที่กายช้าง และเครื่องประดับอย่างอื่นอีกรวมราคา 22 แสน เกยสาหรับขึ้น ราคา 1 แสน
อ่างบรรจุของบริโภคราคา 1 แสน ทั้งหมดรวมเป็น 24 แสน นอกจากนี้ยังมีมณีที่กาพู่ฉัตรและที่
ยอดฉัตร สร้อยมุกดาที่ขอช้าง สร้อย มุกดาผูกคอช้าง กระพอง และที่ตัวพญาช้างเอง รวมแล้วเป็น
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เครื่องประดับที่หาค่า มิได้ ซึ่งชาวเมืองถือว่าช้างนี้เป็นของคู่บ้านคู่เมือง ไม่ใช่เป็นเพียงช้างของ
พระเวสสันดรเท่านั้น
พระเจ้าสัญชัยสดับคาร้องเรียนเช่นนั้นแล้ว ก็เห็นว่า ไม่สามารถต้านกาลังของชาวเมืองได้
จึงรับสั่งให้พระเวสสันดรพักได้อีกหนึ่งคืน พอเวลาเช้าก็จะให้ออกจากเมือง ถึงกระนั้น พระองค์
ก็มิทรงหวั่นไหว ไม่รู้สึกท้อพระทัยหรือเดือดร้อนกับการสร้างมหาทานบารมี มีแต่เกิดความปี ติ
โสมนัสที่จะได้สร้างทานบารมียิ่งขึ้นไป
ในวันรุ่งขึ้น ก่อนที่จะออกเดินทางไปอยู่ที่เขาวงกต พระองค์จึงได้รับสั่งให้มหาอามาตย์
ชื่อ คุตตะ มาเข้าเฝูา แล้วรับสั่งให้จัดแจงสัตตสตกมหาทาน คือ การให้ทานวัตถุ 7 ชนิด ชนิดละ
700 มีช้าง 700 เชือก ล้วนประดับด้วยคชาลังการมีเครื่องรัดกลางตัวทา ด้วยทองคาบริสุทธิ์ คลุม
ด้วยเครื่องประดับทอง มีนายหัตถาจารย์ถือโตมรนั่งประจา มีม้า 700 ตัว ล้วนประดับประดา
ด้ ว ยอั ศ วาภรณ์ เป็ น ม้ า อาชาไนย เป็ น พาหนะว่ อ งไว มี น าย
อัศวาจารย์ขี่ประจา สวมเกราะถือธนู มีรถ 700 คัน ซึ่งแข็งแรง
มั่นคง หุ้มด้วยหนังเสือเหลือง เสือโคร่ง ประดับด้วยสรรพาลังการ
หลายอย่าง มีคนขับประจา มีสตรี 700 นาง สวมสร้อยทองคา
ประดับกาย แต่ละนางล้วนมีเครื่องประดับประดาสีเหลืองอร่าม
นุ่งห่มผ้าสีเหลือง ประดับอาภรณ์สีเหลือง มีดวงตาโตสวยยิ้มแย้ม
ก่อนจึง พูด มี รูปร่างสวยงาม แม่โคนมอีก 700 ตัว ซึ่ งล้ วนเป็ น
หัวหน้าโคที่ได้คัดสรรเป็นพิเศษ สามารถรีดน้านมได้วันละหม้อ
ภาพที่ 4.36 สัตตสตกมหาทาน
ทาสหญิงอีก 700 และก็ทาสชายอีก 700 คน ทั้งหมดล้วนได้รับ
การฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมเครื่องดื่มและโภชนาหารหาประมาณมิได้ ซึ่งมหาเสนาคุตตะก็
สามารถจัดหามาได้
ในคืนนั้น พระเวสสันดรจึงไปหาพระนางมั ทรี แล้วบอกให้นางทราบถึง เรื่องที่เกิดขึ้ น
นอกจากนี้ ยังสอนให้นางหมั่นทาทานเป็นประจา ให้เลี้ยงดูลูกทั้งสองให้ดี และให้บารุงกษัตริย์ทั้ง
สองพระองค์ด้วยความเคารพ แต่พระนางมัทรีก็ได้อ้อนวอนขอติดตามไปด้วย พระองค์จึงต้องให้
นางติดตามไปด้วย พระเวสสันดรทรงบริจาคสัต ตะสะตะกะมหาทานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น สมความ
ปรารถนาแล้ ว ก็ เ สด็ จ กลั บ พระราชนิ เ วศน์ เพื่ อ ถวายบั ง คมลาพระชนกพระชนนี และเหล่ า
พระประยูรญาติทั้งหมด ฝุายพระนางมัทรีก็ขออนุญาตออกบวชด้วย แต่พระเจ้าสัญชัยก็ทรงห้าม
เอาไว้ แต่พ ระนางก็หาเหตุผลที่จะติดตามพระเวสสันดรให้ได้ ทาให้ พระเจ้าสัญ ชัยอนุญาตให้
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ติดตามไปได้ นอกจากนี้พระนางยังนาพระโอรส และธิดาทั้งสองไปด้วย พระนางกล่าวยืนยันว่า
หากหม่อมฉันทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ ทารกทั้งสองก็จักเป็นสุขเพียงนั้น
เมื่อพระเวสสันดรอาลาพระประยูรญาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ออกเดินทางทันที พระนาง
ผุสดีราชมารดาทรงทราบว่า พระโอรสมีพระทัยยินดีในการบริจาคเหนือสิ่งอื่นใด จึงให้จัดเกวียน
หลายเล่ ม ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยรั ต นะ 7 ประการ พร้ อ มด้ ว ยอาภรณ์ ต่ า งๆ มากมายตามไปส่ ง ฝุ า ย
พระเวสสันดรก็ทรงเปลื้องเครื่องประดับที่มีอยู่ในพระวรกาย พระราชทานแก่เหล่ายาจกผู้มาขอถึง
18 ครั้ง ได้พระราชทานสิ่งที่เหลืออยู่จนหมด และเมื่อเดินทางไปได้ไม่นาน ก็มีพราหมณ์ 4 คน ไม่
ทันรับสัตตะสะตะกะมหาทาน จึง ได้เข้าไปยังพระนคร ครั้นได้ทราบว่าพระเวสสันดรบริจาคทาน
เสร็จ และได้ออกนอกพระนครไปแล้ว จึงรีบติดตามมาเพื่อขอม้า 4 ตัว เมื่อมาถึงพระเวสสันดรก็
พระราชทานม้าทั้ง 4 ตัวไป ส่วนพระองค์เองก็ทรงจูงมือชาลีผู้เป็นพระโอรส พระนางมัทรีทรงจูง
มือพระธิดากัณหาออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขาวงกต
เมื่อพบเจอใครที่เดินสวนทางมา ก็ไต่ถามทางไปเขาวงกต เพราะเป็นสถานที่อยู่ห่างไกล
มาก คนที่ชานาญทางได้แนะนาว่า ตั้งแต่เชตุดรราชธานี ถึงภูเขาชื่อสุวรรณคิรี ประมาณ 5 โยชน์
ตั้งแต่สุวรรณคิรีถึงแม่น้าชื่อ โกนติมารา 5 โยชน์ เดินทางไปอีก 5 โยชน์ ก็จะพบภูเขาอัญชนคีรี
แล้วไปอีก 5 โยชน์จะเป็นบ้านพราหมณ์ชื่อตุณณวิถนาลิทัณฑ์ ไปอีก 10 โยชน์ก็จะถึงมาตุลนคร
รวมตั้งแต่เชตุดรนครถึงแคว้นนั้น เป็น 30 โยชน์ แต่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่า เทวดามาช่วยย่นหนทาง
ทาให้กษัตริย์ทั้ง 4 พระองค์ เสด็จถึงมาตุลนคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นเจตรัฐ โดยใช้เวลาเพียง
วันเดียวเท่านั้น
เมื่อกษัตริย์ทั้ง 4 พระองค์เสด็จถึงเจตรัฐในเวลาเย็น สมัยนั้น มีเจ้าครองนครมาตุลนครถึง
หกหมืน่ องค์ เมือ่ ชาวเมืองรู้ว่า พระเวสสันดร พระนางมัทรี และพระโอรสพระธิดาเสด็จมาด้วยเท้า
เปล่า ก็เกิดความสงสัย และพากันมาเข้าเฝูา แล้วไปแจ้งข่าวให้พระยาเจตราชทั้ง หกหมื่นทราบ
พระองค์ท่านได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เหมือนหมู่ญาติรอคอยบุคคลที่จากไปนาน ด้วยความใจ
จดใจจ่อ พระยาเจตราชทู ลถามพระเวสสันดรถึงเหตุที่พระองค์เดินทางมา เมื่อพระยาเจตราชทั้ง
หกหมื่นทราบ ต่างก็ทรงสงสารพระองค์ยิ่งนัก ที่ทาควมดีแต่ไม่มีใครเห็น จึงพร้อมใจกันกราบทูลให้
พั ก ที่ เ จตรั ฐ นี้ และจะไปบอกพระราชบิ ด า และพระราชมารดาของพระองค์ ใ ห้ ย กโทษ
พระเวสสันดรทรงห้ามปรามเจ้านครเหล่านั้ น ที่พระองค์ต้องถูกเนรเทศออกนอกเมือง เป็นเพราะ
ความไม่ เ ข้ า ใจของชาวเมื อ งสี พี หาใช่ เ ป็ น ความผิ ด ของพระราชบิ ด าไม่ เมื่ อ เป็ น เช่ น นั้ น
พระยาเจตราชทั้ ง หลายก็ ยิ น ยอมพร้ อ มใจที่ จ ะถวายราชสมบั ติ ใ ห้ กั บ พระเวสสั น ดรได้ เ ป็ น
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เจ้าครองนคร ปกครองดูแลพวกตน แต่ท่านก็ไม่ได้ปรารถนา เพียงแต่ขอพักอาศัยที่นครนี้เพียงคืน
เดียวเท่านั้น วันรุ่งขึ้นก็จะพากันออกเดินทางต่อไปเพื่อบาเพ็ญพรตอยู่ในปุาตามลาพัง
จากนั้นกษัตริย์ทั้ง 4 พระองค์ก็เสด็จออกเดินทางไกล โดยมีกษัตริย์ หกหมื่นพระองค์
พร้อมด้วยเหล่าอามาตย์ ข้าราชบริพารมากมายเสด็จตามไปส่งถึง 15 โยชน์ นับเป็นการออกบวช
อย่างมีเกียรติ ด้วยอานุภาพบุญของพระองค์ แม้จะเป็นหนทางไกลแต่ก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็
ถึงปากทางเข้าปุาใหญ่ พระยาเจตราชแต่งตั้งนายพรานคนหนึ่งชื่อ เจตบุตร รักษาทางเข้าปุาใหญ่
เอาไว้ จะได้ไม่มีใครมารบกวนหรือประทุษร้ายกษัตริย์ทั้ง 4 พระองค์ได้ เมื่อรับสั่งนายพรานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็ชักชวนกันเสด็จกลับพระนคร
ขณะนั้น พระอาสน์ของท้าวสักกเทวราชแสดงอาการร้อน ท้าวสักกะทรงพิจารณาแล้ว ก็
ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงรับสั่งให้วิสสุกรรมเทพบุตรสร้าง
อาศรมที่เขาวงกต วิสสุกรรมเทพบุตรจึงเนรมิตบรรณศาลา 2
หลั ง ที่ จ งกรม 2 แห่ ง ที่ พั ก กลางคื น ที่ พั ก กลางวั น และได้
ตระเตรียมบริขารไว้ให้ จากนั้นก็จารึกอักษรไว้ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใด
ใคร่จะบวช ก็จงใช้บริขารเหล่านี้ พร้อมกับห้ามเหล่าอมนุษย์
หมู่เนื้อหมู่นก ที่มีเสียงดังรบกวนไม่ให้เข้ามาใกล้
เมื่อพระเวสสันดรเดินทางมาถึงภูเขาวงกตแล้ว เห็น
สถานที่ซึ่งวิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตไว้ ก็ทรงทราบเหตุนั้น จึงได้
ภาพที่ 4.37
ถือเพศบรรพชิตพร้อมกับพระนางมัทรี และพระโอรสพระธิดา
พระเวสสันดรออกบวช
อาศัยอยู่ในบรรณศาลานี้ โดยมีพระนางมัทรีทาหน้าที่อุป๎ฏฐาก
ดูแลพระเวสสันดร และพระโอรสพระธิดาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อมาอยู่ในที่นี้ พระเวสสันดรก็ได้
ทรงห้ามมิให้พระนางมัทรีเข้ามาหาพระองค์ในเวลาไม่สมควร
ครั้งนั้นยังมีพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่ง ชื่อว่าชูชก เป็นชาวบ้านพราหมณ์ทุนนวิฏฐะ ในกาลิงครัฐ
เที่ยวภิกขาจาร ได้ทรัพย์มา 100 กหาปณะ ก็ฝากไว้กับเพื่อนสนิท จากนั้นก็ออกไปแสวงหาทรัพย์อีก
เมื่อไปนาน พราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนก็ใช้ทรัพย์นั้นจนหมด เมื่อชูชกกลับมาทวงก็ไม่สามารถจะให้คืนได้
จึงยกธิดาชื่อ นางอมิตตตาปนาให้เป็นภรรยา จากนั้นชูชกได้พานางไปอยู่ที่บ้านในกาลิงครัฐ นางก็
ได้ปฏิบัติต่อพราหมณ์เฒ่าด้วยดีเสมอมา เหล่าพราหมณ์หนุ่มๆ เห็นนางอมิตตตาปฏิบัติต่อสามี เฒ่า
เป็นอย่างดี ก็ตาหนิภรรยาของตนว่า ทาหน้าที่สู้นางอมิตตตาไม่ได้ พวกนางจึงเกิดความอิจฉา
หาทางที่จะเหน็บแนมนางอมิตตตาให้นางได้รับความไม่สบายใจ เมื่อนางอมิตตตาไปตักน้าก็ถูก
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บริภาษ และดูหมิ่น นางกระดากอาย จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ ชูกชกฟ๎ง ชูชกหลงใหลในตัวนางอยู่
แล้ว จึ งได้ ปลอบโยน และเอาใจภรรยาสาวโดยไม่ให้ นางไปตัก น้า ตนจะไปตั กมาเอง แต่ นาง
อมิ ตตตากลั บ ปฏิ เสธ เนื่อ งจากไม่ไ ด้เกิด ในตระกูล ที่ ใช้ สามีใ ห้ ตัก น้า จึ ง ให้ ชูช กไปขอทาสจาก
พระเวสสันดรมาให้ตน ถ้าหามาไม่ได้ก็จะไม่อยู่กับชูชกอีก
พอชูชกได้ฟ๎งเช่นนั้นก็ตกใจ กลัวว่าภรรยาสาวจะไม่อยู่กับตน จึงตัดสินใจออกเดินทางไป
ขอทาส และทาสีจากพระเวสสันดร เพื่อเอาอกเอาใจบารุงบาเรอภรรยาสาว โดยไม่เห็นแก่ความ
ยากลาบาก เมื่อชูชกเดินทางเข้าไปในนครเชตุดร ได้ไต่ถามประชาชนที่มาประชุมกันตามสถานที่
ต่างๆ จึงทราบว่าพระเวสสันดรถูกขับไล่ไปอยู่เขาวงกต และรู้ว่าพระเวสสันดรไม่ได้เสด็จไปตาม
ลาพัง แต่ยังมีพระนางมัทรี พระโอรสและธิดาติดตามไปด้วย จึงตั้งใจว่าจะไปพระชาลีราชกุมาร
และพระกัณหาชินาราชกุมารี แล้วมุ่งหน้าไปทางเขาวงกตตาม
ลาพัง
เมื่อไปถึงทางเข้าปุาใหญ่ ชูชกก็ถูกฝูงสุนัขล่าเนื้อวิ่งเข้า
ใส่หมายจะขย้าคอกัดให้ตาย ชูชกเห็นก็รีบวิ่งหนีขึ้นต้นไม้เอาตัว
รอดอย่ า งทุ ลั ก ทุ เ ล ฝุ า ยพรานเจตบุ ต รที่ เ หล่ า พญาเจตราช
แต่งตั้งให้อารักขาพระเวสสันดรนั้น ก็คิดจะฆ่าชูชกเพราะเห็น
ลักษณะท่าทางแล้วเหมือนผู้ไม่ประสงค์ดี แต่ด้วยความเป็นผู้มี
ไหวพริบ จึงพูดโกหกพรานว่า ตนเป็นราชทูตที่พระเจ้าสัญชัยส่ง
มาเชิญพระเวสสั นดรเสด็จกลับพระนคร ทาให้พรานเจตบุตร
ภาพที่ 4.38
ชูชกพบพรานเจตบุตร
เชื่ อ อย่ า งสนิ ท ใจ และเกิ ด ปี ติ ยิ น ดี จึ ง ได้ ชี้ บ อกที่ อ ยู่ ข อง
พระเวสสั น ดรอย่ า งละเอี ย ด แล้ ว ก็ อ อกเดิ น ทางต่ อ ไปจนถึ ง
สานักของอัจจุตฤาษี เมื่อเดินทางไปถึง ก็เข้าไปสนทนากับอัจจุตฤาษีไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกัน
เรียบร้อยแล้ว ชูชกก็เลียบเคียงถามถึงที่อยู่ของพระเวสสันดร ท่านดาบสได้ฟ๎ง เช่นนั้น ก็เกิดความ
สังหรณ์ใจคิดว่า ชูชกคงมีเจตนาไม่ดีอย่างแน่นอน จึงไม่ยอมบอกให้ทราบ แต่ด้วยความมีไหวพริบ
ชูชกจึงแสร้งพูดประจบประแจงถึงประโยชน์ที่ตนมาในครั้งนี้ อัจจุตฤาษีฟ๎งเช่นนั้น หลงเชื่อถ้อยคา
ของชู ช ก จึง ได้เหยี ย ดมื อชี้ ไ ปทางที่ ประทับ ของพระเวสสั นดร พร้ อมกับ แนะนาเส้น ทางอย่ า ง
ละเอียดถี่ถ้วน ชูชกครั้นรู้แล้วก็ขอบคุณพระฤาษี จากนั้นก็รีบออกเดินทางทันที พราหมณ์ชูชก
เดินทางมาถึงสถานที่ที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่เห็นว่า ตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้ว จึงยังไม่เดินทางเข้า
ไปขอพระโอรสพระธิดา จึงพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวขอในเวลาเช้า
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ในคืนนั้นเอง เวลาใกล้รุ่ง พระนางมัทรีได้ทรงพระสุบินว่า เห็นชายคนหนึ่งถืออาวุธเข้ามา
ทาร้ายนาง ทาให้นางสะดุ้งตื่น แล้วรีบเข้าไปหาพระเวสสันดรทันที แต่เมื่อไปถึงพระเวสสันดรก็ทรง
ตาหนิในการมาในเวลาอันไม่สมควร พระนางมั ทรีกราบทูลเรื่องความฝ๎น พระเวสสันดรเมื่อสดับ
ถ้อยคานั้นก็พึงรู้ว่า ในวันพรุ่งนี้ ทานบารมีของพระองค์จะเต็มรอบ จึงทรงสรรหาถ้อยคาที่ทาให้นาง
เบาพระทัย แล้วทรงให้กลับไปที่อาศรมทาภารกิจตามปกติ
เมื่อสว่างแล้ว พระนางมัทรีก็ทรงถือกระเช้าไปหาผลไม้ในปุาตามที่เคยปฏิบั ติทุกวัน ฝุาย
ชูชกคิดว่า บัดนี้พระนางมัทรีคงจะเสด็จเข้าปุาไปแล้ว จึงมุ่งหน้าไปยังอาศรมของพระเวสสันดร
เมื่อพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นการมาของชูชกแล้ว จึงต้อนรับ แล้วถามถึงเหตุที่มาในครั้งนี้
ชูชกจึงได้ขอพระราชทานพระโอรสและพระราชธิดา พระเวสสันดรได้ทรงสดับคาของชูชกเช่นนั้น
ก็ทรงเกิดความปีติโสมนัส จึงได้เอ่ยปากที่จะยกพระราชโอรส
และพระราชธิดามอบให้กับชูชก และชวนให้ชูชกอยู่ค้างคืนหนึ่ง
ก่อน แต่ชูชกรู้ว่าถ้าค้างคืน ก็จะไม่ได้พระโอรสและพระธิดา จึง
ได้กล่าวถ้อยคายกใจพระเวสสันดรเพื่อจะได้ตัดใจยกบุตรทั้งสอง
ให้แก่ตน
พระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีรู้ว่า
พระบิดาจะต้องบริจาคตนให้กับชูชกอย่างแน่นอน ก็ขนลุกชูชัน
ตกใจกลั ว หวาดหวั่ น ไปตามๆ กั น จึ ง พากั น ลงไปยื น อยู่ ใ น
ภาพที่ 4.39
สระโบกขรณี เอาใบบัววางไว้บนพระเศียร ยืนขาสั่น น้าตาไหล พระเวสสันดรทรงบาเพ็ญบุตรทาน
อาบแก้ ม อยู่ ใ นน้ า ฝุ า ยชู ช กไม่ เ ห็ น สองกุ ม าร จึ ง พู ด รุ ก ราน
กระทบกระเทียบพระโพธิสัตว์ พระเวสสันดรจึงได้ลุกออกไปดู ก็ทราบว่าพระโอรสพระธิดาเสด็จไป
ยืนอยู่ในสระโบกขรณี จึงตรัสบอกให้พระโอรส และพระธิดาเข้าใจถึงเหตุในการบริจาคทาน ซึ่งทั้ง
สองพระองค์ก็เข้าใจ จึงได้ขึ้นมาจากสระโบกขรณี และร้องไห้ด้วยความรักในพระโพธิสัตว์ พระองค์
จึงได้พูดปลอบโยนบุตรทั้งสอง แล้วทรงกาหนดราคาพระกุมารพระกุมารีในการไถ่ตัว แล้วทรงจับ
พระเต้าน้า หลั่งน้าลงในมือชูชก พร้อมกับตรัสบอกถึงความรักพระสัพพัญํุตญาณของพระองค์
ครั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทรงบาเพ็ญบุตรทานแล้ว ก็เกิดความปีติโสมนัสในใจ ฝุายชูชกได้เข้า
ไปปุา เอาฟ๎นกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์ขวาของพระชาลีกุมารรวมกันกับพระหัตถ์ซ้ายของ
พระกัณหาชินากุมารี ถือปลายเถาวัลย์ไว้ แล้วเฆี่ยนตีต่อหน้าพระพักตร์ของพระเวสสันดร สั่งให้ทั้ง
สองหยุดร้องไห้ จากนั้นก็ฉุดดึงพระกุมารทั้งสองออกจากปุาไป

148

ขณะนั้ น เทพบุ ต ร 3 องค์ จึ ง จ าแลงกายเป็ น
ราชสีห์ เป็นเสือโคร่ง และเป็นเสือเหลือง นอนกั้นทางเสด็จ
กลับอาศรมของพระนางมัทรีเอาไว้ จนกว่าดวงอาทิตย์จะ
อั ส ดงคต เพื่ อ จะให้ ทานบารมี ของพระโพธิ สั ตว์ ได้ ส าเร็ จ
บริบูรณ์ ฝุายพระนางมัทรีหวั่นพระหฤทัยอยู่ พร้อมกับใน
วันนี้ก็มีเหตุลางสังหรณ์เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น เสียมหลุด
จากพระหัตถ์ กระเช้าหลุดจากบ่า พระเนตรเบื้องขวาเขม่น
พฤกษาชาติที่มีผลก็เหมือนกับไม่มีผล พฤกษาชาติที่ไม่เคยมี
ภาพที่ 4.40 พระเจ้าสัญชัยพระราชทาน
ผลก็เหมือนกับว่ามีผลดก ทิศทั้งสี่ก็กาหนดไม่ได้ ยิ่งเมื่อมา
ทรัพย์เพื่อเป็นค่าไถ่แก่ชูชก
เจอกับสัตว์ร้ายที่นอนขวางทางอยู่ข้างหน้า พระนางก็ตก
พระทัยได้แต่อ้อนวอน แต่สัตว์ร้ ายทั้ง 3 ก็ไม่ยอมลุกขึ้นไปไหน จวบจนพลบค่าจึงหลีกเข้าปุาไป
ฝุายพระนางมัทรีก็รีบเดินทางกลับอาศรมทันที
เมื่อกลับมาถึงก็มองไม่เห็นพระโอรสพระธิดา ก็รีบเสด็จไปเฝูาพระเวสสันดร ทูลถามถึง
พระกุมารกุมารีทั้งสอง ซึ่งพระเวสสันดรไม่ได้ให้คาตอบ แต่กลับต่อว่าที่นางกลับมามืดค่าอย่างนี้
พระนางมัทรีจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ฟ๎ง เมื่อพระเวสสันดรได้สดับแล้ว จึงบอกว่า พระองค์
ได้บริจาคกัณหาชาลีให้กับ ชูชกแล้ว เมื่อนางได้ฟ๎งเช่นนั้น ก็สลบล้มลง เพราะความโศกที่บุตรทั้ง
สองต้องพรากจากไป พระเวสสันดรเห็นเช่นนั้น จึงเข้าไปประครองนางแล้วแก้ไขให้พระนางตื่น
ขึ้น มา เมื่อ ผ่า นไปได้ ไม่ นาน พระนางก็ ได้ สติ รู้ สึก ตัว ขึ้น มา ก็ รี บขอขมาพระโพธิสั ตว์ พร้ อมกั บ
อนุโมทนาบุญในทานที่พระองค์ได้บริจาคบุตรทั้งสองเป็นทาน
ในวันต่อมา ท้าวสักกเทวราชได้ทรงจาแลงเพศเป็นพราหมณ์ไปเฝูาพระเวสสันดร เพื่อขอ
พระนางมัทรี ซึ่งพระโพธิสัตว์ก็ได้ยกให้พระนางมัทรีแก่พราหมณ์จาแลง ท้างสักกเทวราชจึงได้
กล่ า วสรรเสริ ญ พระโพธิ สั ต ว์ แ ละพระนางมั ท รี พร้ อ มทั้ ง ให้ พ ระเวสสั น ดรของพรได้ 8 ข้ อ
พระโพธิ สัต ว์ก็ข อพรครบทั้ง 8 ข้อ ซึ่ง ท้าวสัก กเทวราชได้ให้ คายืนยั นว่า พรทั้ง 8 ข้ อจะสาเร็ จ
แน่นอน ฝุายพราหมณ์ชูชกพากุมารทั้งสองพระองค์ เดินทางไกลจนกระทั่งถึงกรุงเชตุดร ในขณะ
นั้นเอง พระเจ้าสัญชัยทอดพระเนตรไปทางถนน ทรงเห็นสองกุมารกุมารี คนหนึ่งเหมือนพระชาลี
คนหนึ่งเหมือนกัณหาชินา จึงเกิดความสงสัย และรับสั่งให้อามาตย์ไปเชื้อเชิญเข้ามาใกล้ ๆ แล้วได้
ไต่ ถ ามพราหมณ์ ชู ช ก ครั้ น ทราบความจริ ง จึ ง นึ ก สงสั ย ถึ ง การบริ จ าคบุ ต รเป็ น ทานของ
พระเวสสันดร แต่พระชาลีราชกุมารก็ได้อธิบายให้พระเจ้าสัญชัยฟ๎งอย่างละเอียด และยัง บอก
ค่าตัวของพระองค์ที่พระเวสสันดรได้กาหนดเอาไว้ พระเจ้าสัญชัยจึงพระราชทานทรัพย์เพื่อเป็น
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ค่าไถ่แก่ชูชก และเลี้ยงต้อนรับอย่ างดี ทาให้ชูชกผู้ไม่ได้ประมาณในการบริโภคจึงท้องแตกตาย
พระเจ้าสัญชัยจึงโปรดให้ขนทรัพย์ทั้งหมดคืนพระคลังหลวง เนื่องจากไม่มีญาติมารับเอาทรัพย์นั้น
ไป หลังจากนั้นก็ได้เสด็จไปเขาวงกตพร้อมด้วยกองทัพ เพื่อรับพระเวสสันดร และพระนางมัทรี
กลับมา
เมื่อเสด็จไปถึงที่อยู่ของพระเวสสันดร ก็ได้สนทนากันอย่างร่าเริงเบิกบานด้วยความคิดถึง
และขอร้องให้พระเวสสันดรเสด็จกลับไปกรุงเชตุดร เมื่อพระเวสสันดรปฏิเสธก็ได้พากันหมอบลง
ขอร้อง ทาให้พระเวสสันดรจาต้องเสด็จกลับพระนครพร้อมกองทัพ เมื่อพระองค์เสด็จกลับถึง
กรุงเชตุดรแล้ว ก็ทรงปกครองไพร่ฟูา ประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบาเพ็ญทานบารมีจน
ตลอดพระชนม์ชีพ (ขุ.ชา. 28/1655-2440/447-560 มจร) จากนั้นทรงไปบังเกิดเป็นท้าวสันดุสิต
เทวราช เป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นดุสิต พระนามว่า เสตุเกตุเทพบุตร พระองค์มีความสมบูรณ์
พร้ อ มในโลกี ย สุ ข อั น เป็ น เลิ ศ ทั้ ง หลาย เสวยสุ ข บนดุ สิ ต พิ ภ พจนเต็ ม อายุ ขั ย ของเทพชั้ น ดุ สิ ต
(วิ.มหา.อ. 1/9/287 แปล.มมร.)
ประชุมชาดก พราหมณ์ชูชก คือ ภิกษุเทวทัต, นางอมิตตตาปนา คือ นางจิญจมาณวิกา,
พรานเจตบุตร คือ พระฉันนะ, อัจจุตดาบส คือ พระสารีบุตร, ท้าวสักกเทวราช คือ พระอนุรุทธะ,
พระเจ้าสัญชัย คือ พระเจ้าสุทโธทนะ, พระนางผุสดีเทวี คือ พระนางสิริมหามายา, พระนางมัทรีเทวี
คือ ยโสธราพิมพา, ชาลีกุมาร คือ ราหุล, กัณหาชินา คือ พระอุบลวรรณาเถรี, ราชบริษัทนอกนี้ คือ
พุทธบริษัท, พระเวสสันดร คือ พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ขุ.ชา.อ. 64/814 แปล.มมร.)
พระเวสสันดรได้บาเพ็ญทานบารมีในระดับอุปบารมี (ขุ.จริยา. 33/122/177 แปล.มมร.)
คือ การบริจาคภรรยาให้เป็น ปิยทารทาน พระโพธิสัตว์มิได้ยกภรรยาของตนให้เป็นทาน แต่ใน
พระคาถาที่ว่า “ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันได้ถูกบริจาคให้เป็นภรรยาแก่บุคคลอื่นนับด้วยหลาย
พันโกฏิครั้ง แต่หม่อมฉันไม่ได้มีจิตผูกโกรธในพระองค์แม้แต่น้อย” พระเวสสันดรทรงยกพระนาง
มัทรีให้แก่ท้าวสักกะ เป็นเพียงอุบายของท้าวสักกะ เพราะเมื่อได้รับก็ถวายคืน ณ ที่นั้นเอง
การบริจาคบุตร และภรรยาเป็นเรื่องราวในอดีตชาติก่อนบรรลุเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นพุทธประเพณีของพระโพธิสัตว์ที่ต้องกระทาบารมี 30 ทัศให้ครบสมบูรณ์ เพื่อชนะกามตัณหา
เป็นสิ่งสาคัญ และทาให้ การบาเพ็ญทานบารมีในพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ และ
สมบู ร ณ์ แ บบ นอกจากจะส่ ง ผลดี ใ ห้ เ ฉพาะตั ว ท่ า นแล้ ว ยั ง ส่ ง ผลถึ ง เหล่ า ประชาราษฎร์ และ
สรรพสัตว์ อีกมากมายนับไม่ถ้วน เพราะพระองค์มีวิ สัยทัศน์ที่กว้างไกล ทุกอย่างที่พระองค์คิด
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ทุกสิ่งที่พระองค์ทา ทุกถ้อยคาที่พระองค์พูด ต่างก็เป็นไปเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติอย่าง
แท้จริง สมควรที่พวกเราจะยึดเอาท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปกันทุกคน
ดังนั้น ก่อนที่จะเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง
ด้วยประสบการณ์ และการสั่งบุญบารมีมา จึงทาให้พระองค์เกิดป๎ญญา มองเห็นว่า โลกใบนี้มีแต่
ความทุกข์ที่มนุษย์ต้องวนเวียนอยู่อย่างไม่รู้จักจบสิ้น พระองค์จึงเกิดความคิดที่จะหลุดพ้นออกไป
จากวัฏสงสารนี้ และจะไม่ไปเพียงลาพังพระองค์เดียว แต่จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้น
ออกไปด้วย จึงทาให้ได้เนมิตตกนามว่า พระโพธิสัตว์ คือ สัตว์ที่ปรารถนาจะตรัสรู้เป็น พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า
เมื่อพระโพธิสัตว์ปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็จะต้องเร่งสั่งสมบารมีอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 20 อสงไขยกับแสนมหากัป โดยแบ่งระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเป็น 3 ช่วง
คือ การดาริไว้ในใจที่จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่กล้าบอกใคร ต้องสร้างบารมี 7
อสงไขยกับแสนมหากัป ต่อมาเริ่มมีความกล้ามากขึ้นที่จะเปล่งวาจาออกมาบอกแก่คนอื่นให้ได้ยิน
ต้องสร้างบารมีเป็นเวลา 9 อสงไขยกับแสนมหากัป
เมื่อได้สั่งสมบารมีมาอย่างต่อเนื่อง จนรับพุทธพยากรณ์จากพระทีป๎งกรสัมมาสัมพุทธเจ้า
ว่าในอนาคตจะได้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน ได้ยกฐานะจากอนิยตโพธิสัตว์เป็น
นิยตโพธิสัตว์แล้ว พระองค์สามารถที่จะกาจัดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้เลย แต่ด้วยน้าใจอันยิ่งใหญ่
ของพระองค์ที่ไม่ต้องการจะพ้นทุกข์ไปเพียงคนเดียว จึงได้สร้างบารมี 10 ทัศ มีทานบารมี เป็นต้น
และจะต้องสร้างบารมีต่อไปอีก 4 อสงไขยกับแสนมหากัป จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามอย่างยิ่ง แม้จะพบอุปสรรคมากมาย พระองค์ก็ไม่เคย
ท้อถอย ยังคงสั่งสมบารมีด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวต่อไป จนในพระชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นพระเวสสันดร
ทรงสร้างมหาทานอย่างยิ่งใหญ่ที่ทาให้พระสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์เต็มเปี่ยม และแล้ววัน
เวลาที่จะทาให้พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใกล้เข้ามาทุกขณะ โดยศึกษาในเนื้อหาบท
ต่อไป
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บทที่ 5 ลักษณะมหาบุรุษ
โครงสร้างเนื้อหา
5.1 แนวคิดของลักษณะมหาบุรุษ
5.1.1 ความหมาย และความสาคัญของลักษณะมหาบุรุษ
5.1.2 ลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5.1.3 ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ
5.2 การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
5.2.1 การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 1-6 และ 15
5.2.2 การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 7-10 และ14,19
5.2.3 การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 11-13,16 และ31
5.2.4 การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 17-18, 20-23 และ25

แนวคิด
1. ลั ก ษณะมหาบุ รุ ษ หมายถึ ง ลั ก ษณะของบุ รุ ษ ผู้ ยิ่ ง ใหญ่ ลั ก ษณะมหาบุ รุ ษ ทั้ ง 32
ประการและอนุพยั ญชนะ 80 ประการ ที่เป็นลักษณะเสริมกับ ลักษณะ 32 ประการ จึ งทาให้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความพิเศษจากบุคคลทั่วไปหลายประการ ทั้งนี้เพราะผลของกุศลกรรม
ทาให้ได้กายที่สมบูรณ์ที่สุด และข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการที่ 1-32 คือ กายมหาบุรุษเป็น
กายที่เหมาะสมต่อการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีลักษณะที่งดงาม มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ
มาก และมีเรีย่ วแรงมากกว่ากายใดๆ ในโลกนี้
2. การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ เพราะในอดีตต้องสั่งสมบุญอย่างน้อย
16 ประการ อาทิ 1) เป็นผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษ 2) เมื่อเป็นผู้นาในทางโลก ก็ใช้ฐานะตาแหน่งที่มี
อยู่ให้เป็นประโยชน์เต็มที่ 3) เป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีเมตตากรุณา 4) เป็นผู้ไม่หวงของกิน 5) เป็น
ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6) เป็นผู้มีวาจาสุภาษิต 7) เป็นผู้ไม่หวงวิชา 8) เป็นผู้ชอบสนทนาธรรม ไม่การ
นินทาว่าร้าย 9) เป็นผู้ไม่ผูกโกรธใคร 10) เป็นทูตประสานสัมพันธไมตรี 11) เป็นผู้ดูคนเป็นและใช้
คนเป็น 12) เป็นกัลยาณมิตรชั้นเยี่ยม 13) เป็นผู้ไม่ทรมาน ไม่เบียดเบียนรังแกคนและสัตว์ 14)
เป็นผู้มองคนด้วยเมตตา 15) มีนิสัยเป็นผู้นาบุญ 16) เป็นผู้ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคาหยาบ ถึงคราว
ประกอบอาชีพก็ยึดอาชีพสุจริตตลอดมา
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดของลักษณะมหาบุรุษได้
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บทที่ 5
ลักษณะมหาบุรุษ
5.1 แนวคิดของลักษณะมหาบุรุษ
ลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลักษณะพิเศษ เป็นลักษณะเฉพาะ เพราะ
พระองค์เป็นพระมหาบุรุษ อันเป็นลักษณะของบุคคลผู้จะได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การ
สั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้สร้างกันมาเพียงแค่วันสองวั นหรือเป็นปีเป็นเดือน แต่
ทรงสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติ นับกันเป็นอสงไขย เป็นกัป
ดังนั้นเมื่อทรงใช้ระยะเวลายาวนานในการสั่งสมบารมี พระองค์จึงได้ทรงวางแผนทุกอย่าง
และในทุกเรื่องเพื่อที่จะทาให้ความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนาเหล่าสรรพสัตว์
ไปสู่ ฝั่ ง พระนิ พ พานได้ ส าเร็ จ โดยเฉพาะร่ า งกายที่ เ หมาะสมกั บ การมาตรั ส รู้ เ ป็ น พระสั ม มา
สัมพุ ทธเจ้ านั้ น ต้อ งเป็น ร่างกายที่ เป็ นทั้ ง ต้ นบุ ญต้ นแบบ และเหมาะสมต่อ การเป็น พระสั มมา
สัมพุทธเจ้า เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์จึงทรงสร้างบารมีสั่งสมบุญอย่างมากมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกาย
อันสมบูรณ์แบบนั้น
5.1.1 ความหมาย และความสาคัญของลักษณะมหาบุรุษ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มีคุณลักษณะเฉพาะ อันเป็นเครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นคุณ
ความดี หรือลักษณะประจาของพระพุทธองค์ เรียกว่า มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ หรือลักษณะ
มหาบุรุษ 32 ประการ
1) ความหมายของมหาปุริสลักษณะ
มหา แปลว่า มาก, ใหญ่, ยิ่งใหญ่
ปุริส แปลว่า ผู้ชาย หรือ บุรุษ (ทองย้อย, 2557: 164)
ปุริสภาวะ แปลว่า ความเป็นบุรุษ หมายถึง ภาวะอันปรากฏลักษณะอาการต่างๆ ที่
แสดงความเป็นเพศชาย ; คู่กับอิตถีภาวะ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 243)
ลักษณะ หรือ ลักขณะ แปลว่าเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เห็นว่าต่าง จากอีกสิ่งหนึ่ง
คุณภาพและประเภท เป็นต้น
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ดังนั้นคาว่า มหาปุริสลักษณะ หมายถึง ลักษณะของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ได้แก่ ลักษณะมหา
บุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์), 2538: 364)
2) ความสาคัญของลักษณะมหาบุรุษ
2.1) ลั ก ษณะมหาบุ รุษ เป็ น ลั ก ษณะร่ า งกายที่ สุ ด ยอดกว่ า ลั ก ษณะทั้ ง ปวง เป็ น
ร่างกายที่ดีที่สุด เป็นกายของผู้รู้ เป็นกายของผู้ที่จะมาตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็น
ลักษณะของการเริ่มต้นความรู้แจ้งในธรรมทั้งปวง เป็นร่างกายที่น่าชื่นชม เป็นกายที่มีเรี่ยวแรงมาก
2.2) ลักษณะมหาบุรุษ ต้องสั่งสมบุญบารมีทุกอย่างมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งไม่ใช่
พรหมลิขิต หรือสวรรค์ลิขิต แต่เกิดขึ้นเพราะบุญที่ได้สั่งสมไว้บันดาลให้เกิดมาเป็นรูปกาย
ดั ง นั้ น พระพุ ท ธองค์ จึ ง สั่ ง สมบุ ญ บารมี ม ากมายเพื่ อ เปู า หมายแห่ ง การเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมจักได้กายมหาบุรุษเพื่อการแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ แล้วนาความรู้นั้น
มาสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดา เพราะเป็น ร่างกายที่เหมาะแก่การตรัสรู้ธรรม มี
เรี่ยวแรงมาก และยังเป็นร่างกายที่เป็นต้นบุญต้นแบบของมนุษย์ทั้งปวง ทาให้มนุษย์ และเทวดา
ตลอดจนสรรพสัตว์ ทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูช า ยั งความเลื่ อมใสมาสู่ใจของเหล่า สรรพสัต ว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทาได้ ถ้ามีความปรารถนาที่อยากจะได้กายนี้ ก็ต้องรีบสั่งสมบุญ
บารมีให้มากๆ ตั้งแต่วันนี้ แล้วในอนาคตไม่ไกล เราก็มีโอกาสจะทาได้กายมหาบุรุษอย่างแน่นอน
ด้วยเหตุนี้ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สร้างบารมีกันมาอย่ างยาวนาน และ
ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติตลอดจนคุณธรรมที่จะทาให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ด้วยบุญบารมีที่
สั่ ง สมมาตลอดเส้ น ทางการสร้างบารมี ท าให้ ไ ด้ ลั ก ษณะของร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ เหมาะสมกั บ
ตาแหน่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของสรรพสัตว์ตลอดทั่วทั้งภพสาม จึงทาให้
พระสั ม มาสัม พุ ทธเจ้าเป็ น ที่เคารพ ศรัทธา เทิ ดทู น บูช า บุ คคลใดเมื่ อ พบเจอก็เกิ ดจิ ตเลื่ อมใส
พระองค์จึงเป็นเอกบุคคลที่ไม่มีบุคคลใดทั่วทั้งภพสามเสมอเหมือนได้
5.1.2 ลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1) ที่มาของลักษณะมหาบุรุษ
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตกรุงสาวัตถี ทรงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุม แล้วตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระมหา
บุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ เหล่านี้ ย่อมมีคติเป็น 2 เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น ”
ซึ่งขยายความได้ดังนี้
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1.1) ถ้าอยู่ค รองเรือนจะได้เป็นพระเจ้ า
จักรพรรดิ เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา เป็นใหญ่
ในแผ่นดิน มี มหาสมุทรทั้ ง 4 เป็นขอบเขต ทรงมี
ราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยรัตนะ 7 ประการ
ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว
คฤหบดีแก้ว และปริณายกแก้ว พระราชบุตรของ
พระองค์มีกว่า 1,000 พระองค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ
ภาพที่ 5.1 พระเจ้าจักรพรรดิ
มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ายีราชศัตรูได้
พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาญา ไม่ต้องใช้ศาสตราวุธ ครอบครองแผ่นดินโดยธรรม
1.2) ถ้าเสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลส
ในโลก (ที.ม. 10/33/15-16 มจร)
2) ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการนี้มีอยู่ในพระนิยตโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในพระชาติสุดท้ายที่
จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองไว้
ตามที่กล่าวข้างต้น ดังนี้
2.1) มีฝุาพระบาทราบเสมอกัน (ฝุาพระบาทเต็ม)
2.2) มีพื้นฝุาพระบาททั้งสองของมหาบุรุษมีจักรซึ่งมีกาข้างละ 1,000 ซี่ มีกงมีดุม
และมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง
2.3) มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไป
2.4) มีพระองคุลียาว ที่นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบาท
2.5) มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม
2.6) มีฝุาพระหัตถ์และพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย
2.7) มีข้อพระบาทสูง หลังพระบาทดุจหอยสังข์คว่า
2.8) มีพระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย
2.9) เมื่ อ ประทั บ ยื น ไม่ ต้ อ งน้ อ มพระองค์ ล งก็ ท รงลู บ คล าถึ ง พระชานุ ด้ ว ยฝุ า
พระหัตถ์ทั้งสองได้
2.10) มีพระคุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก
2.11) มีพระฉวีดุจสีทอง คือคล้ายทองคา
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2.12) มีพระฉวีละเอียด จนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้
2.13) มีพระโลมชาติเดี่ยว คือในแต่ละขุมขนมีเพียงเส้นเดียว
2.14) มีพระโลมชาติปลายงอนขึ้น คือพระโลมชาติขอดเป็นวง เวียนขวาดังกุณฑล
สีครามเข้มดังดอกอัญชัน
2.15) มีพระวรกายตั้งตรงดุจพรหม
2.16) มีพระมังสะในที่ 7 แห่งเต็มบริบูรณ์ คือ หลังพระหัตถ์ทั้งสอง หลังพระบาท
ทั้งสอง จงอยพระอังสะทั้งสอง และพระศอ
2.17) มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลาตัวท่อนหน้าของราชสีห์
2.18) มีร่องพระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน
2.19) มีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร พระวรกายสูงเท่ากับ
1 วา ของพระองค์ (1 วา ของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกาย)
2.20) มีลาพระศอกลมเท่ากันตลอด
2.21) มีเส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดี
2.22) มีพระหนุดุจคางราชสีห์
2.23) มีพระทนต์ 40 ซี่
2.24) มีพระทนต์เรียบเสมอกัน
2.25) มีพระทนต์ไม่ห่างกัน
2.26) มีพระเขี้ยวแก้วขาวงาม
2.27) มีพระชิวหาใหญ่ยาว
2.28) มีพระสุรเสียงพรหมตรัสดุจเสียงร้องของนกการเวก
2.29) มีดวงพระเนตรดาสนิท
2.30) มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
2.31) มีพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่น
2.32) มีพระเศียรดุจประดับกรอบพระพักตร์ (ที.ปา. 11/200/160-163 มจร)
มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ ตามที่กล่าวไว้ครบถ้วนในลักษณสูตร ทีฆนิกายปาฏิ
วรรคและมหาปทานสู ต ร ที ฆ นิ ก าย มหาวรรค พระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากอานิ ส งส์ ที่
พระโพธิ สัต ว์ ไ ด้ส ร้างกุ ศ ลกรรมได้ สั่ง สมบุ ญ บารมี ข้า มภพข้ า มชาติ จึ ง ได้ ม หาปุ ริ สลั ก ษณะ 32
ประการอย่างครบถ้วน
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ภาพที่ 5.2 ลักษณะมหาบุรุษ

3) อนุพยัญชนะ 80 ประการ
อนุพยัญชนะ 80 หมายถึง พระลักษณะข้อปลีกย่อยของมหาบุรุษ นอกเหนือจากมหา
ปุริสลักษณะ 32 ประการ) อีก 80 ประการ ซึ่งเกิดจากกุศลกรรมที่เคยสั่งสมบุญ บารมีข้ามภพข้าม
ชาติครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ ดังนี้
3.1) นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบาทเหลืองงาม
3.2) นิ้วพระหัตถ์ และพระบาทเรียวออกไปโดยลาดับตั้งแต่โคนจนถึงปลาย
3.3) นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงเป็นอันดี
3.4) พระนขาทั้ง 20 (เล็บพระหัตถ์และพระบาท) มีสีแดง
3.5) พระนขา (ที่พระหัตถ์) ทั้ง 10 งอนงามช้อนขึ้นเบื้องบน
3.6) พระนขาทั้ง 20 มีพรรณเกลี้ยงกลมสนิทมิได้มีริ้วรอย
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3.7) ข้อพระหัตถ์และข้อพระบาท ซ่อนอยู่ในพระมังสะ มิได้นูนขึ้นปรากฏออกมา
ภายนอก
3.8) พระบาททั้งสองเสมอกัน มิได้ย่อมใหญ่กว่ากันมาตรว่าเท่าขนาดเมล็ดงา
3.9) ทรงดาเนินงามดุจอาการเดินแห่งกุญชรชาติ
3.10) ทรงดาเนินงามดุจอาการเดินแห่งราชสีห์
3.11) ทรงดาเนินงามดุจอาการเดินแห่งหงส์
3.12) ทรงดาเนินงามดุจอาการเดินแห่งโคอุสภราช
3.13) ขณะเมื่อประทับยืน จะย่างดาเนินยกพระบาทเบื้องขวาย่างไปก่อน พระกาย
เยื้องไปข้างเบื้องขวาก่อน
3.14) พระชาณุมณฑล เกลี้ยงกลมงามบริบูรณ์มไิ ด้เห็นลูกสะบ้าปรากฏออกมา
3.15) มีลักษณะของบุรุษครบบริบูรณ์ มิได้มีกิริยามารยาทคล้ายสตรี
3.16) พระนาภีมิได้บกพร่องกลมงาม มิได้วิกลในที่ใดที่หนึ่ง (ไม่มีช่อง)
3.17) พระอุทรมีสัณฐานเว้าสมส่วน
3.18) ภายในพระอุทรมีรอยเวียนขวาเป็นทักษิณาวรรต
3.19) ลาพระเพลาทั้งสองกลมงามดุจลาสุวรรณกัทลี คือต้นกล้วยทอง
3.20) ลาพระกรทั้งสองงามดุจงวงแห่งเอราวัณเทพหัตถี
3.21) พระองคาพยพใหญ่น้อยทั้งปวงงามสมกันหาที่ติมิได้
3.22) พระองคาพยพที่ควรหนาก็หนา ที่ควรบางก็บาง
3.23) พระมังสะทั่วพระวรกาย มิได้หด (อิ่มตัว)
3.24) พระสรีรกายทั้งปวงปราศจากต่อม และไฝปานมูลแมลงวัน
3.25) พระวรกายงามบริสุทธิ์สมกันโดยลาดับ
3.26) พระวรกายงามบริสุทธิ์พร้อมสิ้นปราศจากมลทินทั้งปวง
3.27) ทรงพระกาลังมากเสมอด้วยกาลังแห่งกุญชรชาติ
3.28) มีพระนาสิกสูงโด่ง
3.29) ทรงมีสัณฐานพระนาสิกสวยงาม
3.30) ทรงมีพระโอษฐ์บนและล่างมิได้เหลื่อมกัน เสมอกันเป็นอันดี มีสีแดงดุจสีผล
ตาลึงสุก
3.31) มีพระทนต์งามสะอาดปราศจากมูลมลทิน
3.32) พระทนต์ขาวดุจสีสังข์
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3.33) พระทนต์เกลี้ยงสนิทมิได้เป็นริ้วรอย
3.34) ทรงมีพระอินทรีย์ทั้ง 5 บริสุทธิ์
3.35) ทรงมีพระเขี้ยวทั้ง 4 กลมเต็ม
3.36) วงพระพักตร์มีสัณฐานยาวสวย
3.37) พระปรางทั้งสองเอิบอิ่มเปล่งปลั่งเสมอกัน
3.38) ลายพระหัตถ์มีเส้นลึก
3.39) ลายพระหัตถ์มีเส้นยาว
3.40) ลายพระหัตถ์มีเส้นตรงมิได้ค้อมคด
3.41) ลายพระหัตถ์มีเส้นแดงรุ่งเรือง
3.42) รัศมีแผ่ออกจากพระวรกายเป็นวงรอบ (เป็นฉัพพรรณรังสี 6 ประการ คือ
นีละปีตะ โลหิตะ โอทาตะ มัณเชฎฐะ และปภัสสระ)
3.43) กระพุ้งพระปรางทั้งสองบริบูรณ์
3.44) กระบอกพระเนตรกว้างยาวงามพอสมกัน
3.45) ดวงพระเนตรมีประสาททั้ง 5 แจ่มใส
3.46) ปลายเส้นพระโลมามิได้งอมิได้คด
3.47) พระชิวหามีสัณฐานงาม
3.48) พระชิวหาอ่อนมิได้กระด้างมีสีแดงเข้ม
3.49) พระกรรณทั้ง 2 ยาวงามดุจกลีบปทุมชาติ
3.50) ช่องพระกรรณมีสัณฐานกลมงาม
3.51) ระเบียบพระเส้นสละสลวยมิได้ขอดในที่ใดที่หนึ่ง
3.52) แถวพระเส้นซ่อนอยู่ในพระมังสะมิได้เป็นคลื่นโปนขึ้นเหมือนสามัญชน
3.53) พระเศียรสัณฐานงามเหมือนฉัตรแก้ว
3.54) ปริมณฑลพระนลาฏกว้างยาวพอสมกัน
3.55) พระนลาฏมีสัณฐานงาม
3.56) พระขนงมีสัณฐานงามดุจคันธนูที่โก่งไว้
3.57) พระโลมาขนงเส้นละเอียด
3.58) พระโลมาขนราบตามลาดับ
3.59) พระขนงใหญ่
3.60) พระขนงยาวสุดหางพระเนตร
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3.61) ผิวพระมังสะละเอียดทั่วพระวรกาย
3.62) พระวรกายรุ่งเรืองด้วยสิริ
3.63) พระวรกายมิได้มัวหมอง ผ่องใสอยู่เป็นนิตย์
3.64) พระสรีรกายสดชื่นดุจดอกปทุมชาติ
3.65) พระสรีรกายมีสัมผัสอ่อนนุ่มสนิท
3.66) พระวรกายกลิ่นหอมฟุูง ดุจกลิ่นสุคนธกฤษณา
3.67) เส้นพระโลมาเสมอกัน
3.68) เส้นพระโลมาละเอียดทั่วพระวรกาย
3.69) ลมอัสสาสะอันหายพระทัยเข้าออกก็เดินละเอียด
3.70) พระโอษฐ์มีสัณฐานงามคล้ายแย้ม
3.71) พระโอษฐ์มีกลิ่นหอมดุจกลิ่นอุบล
3.72) พระเกศาดาเป็นแสง
3.73) พระเกศากลิ่นหอมฟุูงตลบ
3.74) พระเกศากลิ่นหอมดุจกลิ่นโกมลบุปผชาติ
3.75) พระเกศาเส้นกลมสวยทุกเส้น
3.76) พระเกศาดาสนิททุกเส้น
3.77) พระเกศามีเส้นละเอียด
3.78) พระเกศามิได้ยุ่งเหยิง
3.79) พระเกศาเวียนเป็นทักษิณาวรรตทุกเส้น
3.80) วิจิตรไปด้วยระเบียบพระเกตุมาลา (เป็นแถวแห่งรัศมีอันโชตนาการ ณ เบื้อง
บนพระอุตมังคศิโรตม์) (สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส,
2537: 77-80)
ทั้งหมดนี้คือลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ และอนุพยัญชนะอีก 80 ประการ ของมหา
บุรุษผู้มีร่างกายสมบูรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งบังเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งผลบุญที่ได้สั่งสมมายาวนาน
ตลอดการสร้างบารมีนับแต่พระชาติแรกจวบกระทั่งพระชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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4) ฉัพพรรณรังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ จะมีพระรัศมีเป็นฉัพพรรณรังสีแผ่ออกไปรอบพระ
วรกายเป็นปรกติ ฉัพพรรณรังสี มีอยู่ 6 ประการ ดังนี้
4.1) นีละ สีเขียว เหมือนดอกอัญชัน
4.2) ปีตะ สีเหลือง เหมือนหรดาลทองคา
4.3) โลหิตะ สีแดง เหมือนตะวันอ่อน
4.4) โอทาตะ สีขาว เหมือนแผ่นเงิน
4.5) มัญเชฎฐะ (มัญเชฐะ) สีหงสบาท เหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ (สีแสด)
4.6) ประภัสสร เลื่อมพราย เหมือนแก้วผลึก เปล่งประกายสว่างไสว (ขุ.ป.
31/116/178 มจร)
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางพระองค์มีพระรัศมีที่แผ่ไปได้ 1 วา บางพระองค์มีพระรัศมีที่
แผ่ไปได้โดยรอบกว้างถึง 80 ศอก หรือ 20 วา แต่สาหรับพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะแตกต่าง
จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ อย่างมาก เพราะพระรัศมีของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะเป็นสีทอง และแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุ 1 อีกทั้งพระรัศมีของพระองค์ยังสามารถตั้งอยู่
ตลอดกาลเป็นนิตย์อีกด้วย
5.1.3 ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ
ในพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะมีลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการดังนี้
1) ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการที่ 1-8
1. มีฝุาพระบาทราบเสมอกัน (ฝุาพระบาทเต็ม) คือ มีพื้นเท้าสม่าเสมอ ทาให้
เวลาพระพุทธองค์เสด็จพระดาเนินไปในที่ต่างๆ ดูแล้วสง่างาม เดินตัวตรง นุ่มนวล เหมือนช้างทรง
ของพระราชา เวลาเดินส่วนบนจะไม่เคลื่อนไหว เดินเหมือนเหิน เนื่องจากเดินเบา ไม่ส่ายไปส่ายมา
เพราะมีพื้นเท้าที่เสมอกัน ทาให้น้าหนักที่ลงไปสู่เท้าเวลาเดินมีน้าหนักเท่ากัน จึงทาให้พระองค์เดิน
ดูแล้วสง่างามมาก

1

หมื่นโลกธาตุ หมายถึง หมื่นจักรวาล ซึ่งใน 1 จักรวาลนั้น จะประกอบไปด้วย ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เขาสิเนรุ ทวีป
ทั้งสี่ 4 ได้แก่ ชมพูทวีป อปรโคยานทวีป ปุพพวิเทหทวีป และ อุตตรกุรุทวีป มหาสมุทรทั้งสี่ สวรรค์ 6 ชั้น พรหมโลก อรูป
พรหม และอบายภูมิ
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2. มีพื้นฝุาพระบาททั้งสองของมหาบุรุษมีจัก รซึ่งมีกาข้างละ 1,000 ซี่ มีกงมีดุมและมี
ส่วนประกอบครบทุกอย่าง คือ ลายเท้าของพระองค์ มีรูปเป็นกงจักร จึงทาให้พระองค์เดินได้อย่าง
คล่องแคล่ว พื้นเท้ามีความยืดหยุ่นดีในเวลาเดิน เป็นลักษณะของเฉพาะผู้นาธรรมจักรให้หมุนไป
ยังสรรพสัตว์ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนับไม่ถ้วน
3. มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไป ทาให้รับน้าหนักได้ดี และแรงกดที่ลงมาทั้งตัวเฉลี่ย
เท่ากัน จึงทาให้มีกาลัง เวลายืนจึงกระโดดได้ 40 ศอก และทรงร่างกายได้ผึ่งผายสง่างาม
4. มีพระองคุลียาว ที่นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาท คือ นิ้วมือของพระองค์แต่ละนิ้วมี
ความยาวเท่ากัน สมบูรณ์ด้วยพละกาลัง ทาให้พระองค์เดินได้สะดวก ไม่ปวดเมื่อยง่าย
5. มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม คือ ฝุามือและฝุาเท้านุ่ม ไม่กระโดกกระเดก กระด้าง
แข็ง ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า มีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อดีมาก เปรียบเสมือนยางที่สามารถยืดตัว
ออกไปได้มากแค่ไหนก็สามารถที่จะกลับคืนตัวดังเดิมได้ ซึ่งทาให้พระองค์มีพละกาลังมาก เพราะ
คล่องตัวในทุกอิริยาบถ
6. มีฝุาพระหัตถ์และพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย คือ เป็นลาย
บางๆ จางๆ พอสังเกตออก เป็นเส้นสม่าเสมอเป็นช่อง นิ้วมือ และนิ้วเท้าทั้ง 4 ชิดสนิทกัน เสมอ
กัน (เว้นแต่นิ้วหัวแม่มือและเท้า) ลักษณะเช่นนี้เป็นบุคคลที่มีฝุามือและฝุาเท้าเต็ม และมีความอ่อน
นุ่มด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มือและเท้านั้นมีกาลังมาก ไม่ว่าจะทาอะไรหรือเดินไปไหน จะพลิกตัวก็
มีกาลังมากในการที่จะทาในสิ่งนั้นได้อย่างสะดวกสบาย
7. มีข้อพระบาทสูง หลังพระบาทดุจหอยสังข์คว่า คือ กระดูกข้อพระบาทของพระองค์
ตั้งลอยอยู่หลังพระบาท ไม่ติดกันกลับกลอกได้คล่อง เมื่อทรงดาเนินผิดกว่าสามัญชน หมายความ
ว่า พระองค์มีข้อเท้าสูงกว่ามนุษย์ธรรมดาประมาณ 1 นิ้ว ส้นเท้ายื่นไปด้านหลังมากกว่ามนุ ษย์
ธรรมดา พระองคุลีก็ยาวไปข้างหน้ามากกว่ามนุษย์ธรรมดา หรืออาจจะหย่อนกว่ากันนิดหน่อย
เพราะฉะนั้น จะยาวออกทั้งหน้า หลัง บน เมื่อยืนพระบาทจึงคล้ายสังข์คว่า คือ นูน (ไม่บวม) อิ่ม
(ไม่อืด, อวบ) ซึ่งทาให้ยืนและเดินได้อย่างมั่นคง กระโดดได้ไกลและสูง มีความยืดหยุ่น มีกาลังมาก
8. มี พ ระชงฆ์ เ รี ย วดุ จ แข้ ง เนื้ อ ทราย คื อ มี เ นื้ อ หุ้ ม รอบแข้ ง เต็ ม สั ณ ฐานกลมงาม
หมายความว่า มีแข้งเรียว กลม ยาว สวยและตรงด้วย ได้สัดส่วนรับกับข้อพระบาทที่สูง รับกับ ฝุา
พระบาทที่เต็ม รับกับหลังพระบาทที่อูมอิ่ม รับกับนิ้วพระบาทที่ยาว ส้นพระบาทที่ยาว รับกัน
สวยงามมาก อุปมาเหมือนลักษณะแข้งเนื้อทรายที่รัด แน่น เรียว งาม กลมกลืน ไม่เห็นเส้นเอ็น
หรือกระดูก ซึ่ง ทาให้ มีพละกาลั งมาก ไม่ ว่าจะเดินหรือขยับร่า งกายในอิ ริยาบถไหนก็สามารถ
เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวสะดวก
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2) ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการที่ 9-16
9. เมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูบคลาถึงพระชานุด้วยฝุาพระหัตถ์
ทั้งสองได้โดยที่ไม่ต้องน้อมหรือย่อตัวลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ลักษณะรูปร่างของพระองค์ได้สัดส่วน
เท่ากัน จึงทาให้พระองค์ดูสง่างามมากไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม และถ้าเหยียดแขนขึ้นไป
ข้างบนแล้วเอา 2 หาร จะได้ตรงกลางกาย คือศูนย์กลางกายฐานที่ 7 พอดี
10. มีพระคุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก คือ มีของลับเข้าฝัก ไม่ได้มีลักษณะเหมือนมนุษย์ทั่วไป
ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบดูก็อาจจะเหมือนช้างที่อวัยวะเพศของตัวผู้เข้าไปซ่อนอยู่ข้างใน
11. มีพระฉวีดุจสีทอง คือ คล้ายทองคา คือ มีผิวหนังประดุจหุ้มด้วยแผ่นทองคา มองดู
แล้วเป็นที่ดึงดูดของผู้ที่ได้พบเห็น ซึ่งทาให้ประสาทสัมผัสของร่างกายดี ไม่ปวดเมื่อยง่าย
12) มีพระฉวีละเอียด จนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ ซึ่งทาให้การขับถ่ายทาง
ผิวหนัง เช่น เหงื่อ ของเสียที่ขับออกมาทางร่ างกายจะถูกขับออกมาดีมาก และถ้าเกิดเป็นแผลที่
ผิวหนังก็จะทาให้หายง่ายเร็วกว่าคนทั่วไป นอกจากนี้การยืดหยุ่นที่ผิวก็ดีด้วย ดังนั้นเวลาจะทา
อะไรก็ตาม ทาให้ไม่เหนื่อยง่ายไม่เพลียง่าย
13) มีพระโลมชาติเดี่ยว คือ ในแต่ละขุมขนมีเพียงเส้นเดียว แต่ละเส้นเสมอกันทุกขุมขน
ไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ สวยงามเหมือนกันหมด และขนเกิดขึ้นขุมละเส้น เส้นหนึ่งอยู่ขุมหนึ่ง ซึ่งทาให้
การขับเหงื่อ สามารถระบายความร้อนในตัวได้ดี แล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้อาหารในร่างกาย
ให้เกิดเป็นพละกาลังต่อร่างกายได้ดีมาก
14) มี พ ระโลมชาติ ป ลายงอนขึ้ น คื อ พระโลมชาติ ข อดเป็ น วง เวี ย นขวาดั ง กุ ณฑล
สีครามเข้มดังดอกอัญชัน คือ เส้นขนหมุนวนขวาเวียนประทักษิณ
15) มีพระวรกายตั้งตรงดุจพรหม คือ ท่อนกายตั้งตรงไม่น้อมไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
เหมือนกายของพรหม กายของพระองค์ตรง สง่าผ่าเผย ไม่คดไม่งอ เวลาเอี้ยวตัวจะงามพอดี ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า กายของพระองค์ได้สมดุลน้าหนักตัวทั้งซ้าย และขวาจะเท่ากัน จึงทาให้ยากที่จะเซ
หรือหกล้มได้
16) มีพระมังสะในที่ 7 แห่งเต็มบริบูรณ์ คือ หลังพระหัตถ์ทั้งสอง หลังพระบาททั้งสอง
จงอยพระอังสะทั้งสอง และพระศอ หรือที่ลาคอมีระหว่างพระอังสาเต็ม จะไม่มีเว้าแหว่ง และมี
พระศอเต็มกลมกลึงสวยงาม มีเนื้อเต็ม เป็นลักษณะที่อูมอิ่มไม่เหมือนอาการบวม หมายความว่า มี
เนื้อเต็มพอดี ไม่ย่น ไม่เห็นกระดูก เส้นเอ็น มีบ่าอิ่มเต็มพอดี ไม่เห็นไหปลาร้า ลาคอกลม ไม่เห็น
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เส้นและลูกกระเดือก ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า การที่มีหลังพระหัตถ์และหลังพระบาท และพระอังสามี
เนื้อเต็มพอดีนั้น ก็จะทาให้มีกาลังมีเรี่ยวแรงในการทาการงานหรือแม้แต่เวลาปฏิบัติธรรมก็จะ
ไม่ปวดไม่เมื่อยง่าย สามารถนั่งได้นานๆ ส่วนลักษณะที่มีลาคอกลม ไม่เห็นลูกกระเดือก ซึ่งมีผล
ทาให้เสียงดีมาก และมีผลทางด้านการกินอาหาร กลืนอาหาร
3) ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการที่ 17-24
17) มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลาตัวท่อนหน้าของราชสีห์ คือ อกผายไหล่ผึ่ง มี
ความองอาจสง่างาม มั่นคงประดุจขุนเขา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อวัยวะช่องอก เช่น ปอด เป็นต้น หรือ
แม้กระทั่งตับก็มีพลัง มีกาลังในการทางาน ทาให้มีสุขภาพที่ดีมาก
18) มีร่องพระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน คือ หลังเต็มบริบูรณ์ ตั้งแต่เอวขึ้นไปถึงคอ มีเนื้อ
เต็ม ซึ่งไม่ใช่แผ่นกระดาน และไม่เป็นร่องด้านหลังเหมือนกับคนทั่วไป แสดงให้เห็นว่า กล้ามเนื้อ
หลังมีสปริงดีมาก มีความยืดหยุ่นดี
19) มีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้น ไทร พระวรกายสูงเท่ากับ 1 วา
ของพระองค์ (1 วาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกาย) คือ กายกับวาของพระองค์เท่ากัน เมื่อ
กางแขนเหยียดออกทั้ง 2 ข้าง ก็จะมีความยาวเท่ากับความสูงของพระพุทธองค์ ซึ่งมนุษย์ทั่ว ไปที่มี
ความสูงเท่ากับความยาวของวาตนเองเท่ากันนั้นยากมาก ส่วนใหญ่ถ้าไม่ขาดก็เกิน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า เป็นสรีระที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม ทาให้ร่างกายไม่ปวดไม่เมื่อยในเวลาปฏิบัติธรรม
20) มีลาพระศอกลมเท่ากันตลอด คือ ลาคอกลมเกลี้ยงงาม เมื่อเปล่งเสียงจะไม่เห็นเส้น
ที่ลาคอเลย ไม่มีลูกกระเดือกแหลมออกมา ไม่มีเหนียงยาน ไม่เหี่ยว ไม่ยาน ซึ่งทาให้เสียงของ
พระองค์ดีมาก และไม่เป็นโรคหวัด
21) มีเส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดี คือ มีเส้นประสาทสาหรับรับรสอยู่ 7,000
เส้น รสของอาหารแม้เท่าเมล็ดงาก็แผ่ซ่านไปทั้งร่างกายได้ เปรียบเทียบกับลิ้นของบุคคลทั่วไปเป็น
ประเภทลิ้นชา เหมือนลิ้นจระเข้กินอะไรก็ไม่รู้รส หรือรู้รสแต่การดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายไม่ค่อย
ดี แต่ของพระองค์มีประสาทรับรสอันเลิศ ทาให้การดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายดีมาก แม้กินอาหาร
น้อยก็ได้รับสารอาหารมาก เนื่องจากบุคคลทั่วไปที่กินอาหารก็ทาให้มีกากอาหารมาก ส่วนของ
พระองค์มีกากอาหารน้อย เพราะการรับรส การย่อยอาหารดีมาก ดังเช่นในตอนที่จะหาวิธีการเพื่อ
การตรัสรู้ พระองค์ได้อดอาหารจนกระทั่งผอมมาก ถ้าเอามือลูบท้องเหมือนกับโดนกระดูกสันหลัง
เอามือลูบสันหลังเหมือ นกับโดนหน้าท้อง แต่พระองค์ก็ยังไม่มรณภาพ แล้วเมื่อวันที่จะตรัสรู้ได้
เสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา 49 ปั้น ทาให้พระองค์อยู่ได้ถึง 49 วัน
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22) มีพระหนุดุจคางราชสีห์ คือ พระหนุ หมายถึง คางของพระองค์มีลักษณะมน สวย
โค้ งเหมื อนวงพระจัน ทร์ ซึ่ง อุป มาเหมื อนคางของราชสี ห์ ซึ่ง แสดงให้เห็ นว่ า ฟัน ของพระองค์
แข็งแรงมาก ไม่โยกไม่หักง่าย
23) มีพระทนต์ 40 ซี่ คือ พระองค์มีฟัน 40 ซี่บริบูรณ์ ซึ่งทาให้ใบหน้าตึง และกล้ามเนื้อ
มุมปากเหมือนยิ้มแย้ม ทาให้เคี้ยวอาหารได้ละเอียด พระองค์ไม่ต้องสูญเสียพลังในการย่อยอาหาร
มาก ทาให้พระวรกายแข็งแรงเพราะได้รับสารอาหารได้เต็มที่
24) มีพระทนต์เรียบเสมอกัน คือ พระองค์มีฟันเรียงเป็นระเบียบสวยงาม การบดเคี้ยว
อาหารทาได้ดีมาก ไม่เป็นโรคฟัน
4) ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการที่ 25-32
25) มีพระทนต์ไม่ห่างกัน คือ ฟันไม่ห่าง ไม่โยกเก เรียบสนิทชิดกัน ไม่มีช่องว่าง ทาให้
เศษอาหารไม่ติดฟัน สามารถควบคุมการทางานของแบคทีเรียได้ดี ส่งผลให้ ฟันมีความคงทนไม่ผุ
และฟันไม่ยื่นเขยิน คือ ฟันบนจะยื่นเลยออกไปจากฟันล่างนิดหน่อย จะทาให้เคี้ยวอาหารได้ดีและ
แหลก ซึ่งทาให้กระเพาะอาหารและลาไส้ทางานไม่หนัก จึงทาให้ได้รับประโยชน์จากสารอาหาร
อย่างเต็มที่ และมีกาลังเรี่ยวแรงมาก อายุยืน
26) มีพระเขี้ยวแก้วขาวงาม คือ มีเขี้ยวสีขาวงาม เป็นฟันที่สมบูรณ์ และฟันเขี้ยวใสมาก
ซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ แสงแดดที่ส่องกระทบจะสะท้อนเป็นประกายวาว เหมื อน
แสงแดดที่ตกกระทบกระจกเงา
27) มีพระชิวหาใหญ่ยาว คือ มีลิ้นอ่อนและกว้างยาวกว่าคนทั่วไป สามารถแลบลิ้น
ออกมาให้ถึงหูทั้ง 2 ข้างได้ และแลบออกมาปิดหน้าผากได้ จะทาให้กลมก็ได้ ทาให้แผ่ใหญ่ออกมา
ก็ได้ ซึ่งถือว่าเป็นลิ้นที่สมบูรณ์ ทาให้การรับรสอาหาร และการซึมของสารอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยง
ร่างกายได้ดี เพราะมีปลายเส้นประสาทสาหรับรับรสอาหารได้ตั้งแต่ที่ลิ้น ถ้าปุวยก็จะฟื้นไข้ได้เร็ว
28) มีพระสุรเสียงพรหม ตรัสดุจเสียงร้องของนกการเวก คือ ทุกครั้งที่พระองค์ตรัส
เทศนา จะมีพระสุรเสียงน่าฟัง ไพเราะเหมือนเสียงนกการเวก สรรพสัตว์ทั้งมนุษย์และเทวดาต้อง
หยุดฟังทันที ซึ่งเสียงนี้ประกอบด้วยองค์ 8 อันได้แก่ เสียงสละสลวย เสียงรู้ได้ง่าย เสียงไพเราะ
เสียงน่าฟัง เสียงหยดย้อย เสียงไม่แหบเครือ เสียงลึก และเสียงก้อง การที่มีเสียงไพเราะมากก็
เพราะคอกลม ทั้งลิ้นทั้งฟันได้สัดส่วนหมดทุกอย่าง
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29) มีดวงพระเนตรดาสนิท คือ นัยน์ตาของพระองค์มีสีดาเหมือนสีนิล สีเขียวเข้ม เป็น
นัยน์ตาที่คมแสดงถึงความสง่างาม และความมีอานาจ พร้อมทั้งแสดงถึงความมีเมตตากรุณาที่แฝง
ไว้ในดวงตา ซึ่งทาให้พระองค์เป็นที่น่าเคารพ และเกรงขามมาก และยังทาให้เห็นได้ไกล ได้เร็ว
และชัดเจน แม้จะอยู่ในที่มืด
30) มีดวงพระเนตรแจ่มใส ดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด คือ ตาของพระองค์จะสุกใสมาก เป็น
สายตาที่บ่งบอกถึงความไม่มีมารยา อ่อนโยน และประกอบด้วยเมตตาธรรม เป็นมิตรกับทุกคน ทา
ให้น่าเข้าใกล้
31) มีพ ระอุ ณาโลมระหว่ างพระโขนงสีข าวอ่ อ นเหมือ นปุย นุ่ น คื อ ที่ กลางหน้ าผาก
ระหว่างคิ้ว จะมีขนสีขาวอ่อนๆ นุ่มเหมือนปุยสาลีเวียนขวาเป็นทักขิณาวัฏ ปลายชี้ขึ้น ซึ่งทาให้
ใบหน้าดูเด่นสง่างาม เพราะจะรวบระหว่างคิ้ว หน้าผาก ทาให้กรอบหน้าดูแล้วสมส่วน หน้าผากดู
ไม่สูงไป ใหญ่ไปหรือยาวไป
32) มีพระเศียรดุจประดับกรอบพระพักตร์ คือ มีเนื้อนูนตั้งแต่หูขวาปากขอบหน้าผาก
มาถึ งหูซ้ าย ศีรษะกลมงามบริบูรณ์นูน ขึ้น เบื้อ งบน หมายความว่า พระองค์ทรงมี ศีร ษะรับกั บ
กรอบหน้า งามสมดุลได้สัดส่วน ทาให้ใบหน้าของพระองค์ได้สัดส่วนเท่ากัน 2 ซีก ด้านบนของ
พระเศียรก็มีจอมกระหม่อมสง่างามมากเหมือนสวมมงกุฎ ดูสง่างาม กะโหลกศีรษะสวย พอเส้นผม
ขดทักขิณาวัฏเกาะติดศีรษะจะสง่างามมาก เส้นผมแนบสนิท สูง (หนา) กาลังดี ปลายช้อนขึ้น
นับจานวนได้ คือ กลุ่มผมนับเส้นได้ว่ามีกี่เส้นต่อหนึ่งขด กี่ขดต่อหนึ่งเศียร เป็นระเบียบ ไม่ยุ่งเหยิง
(ที.ปา. 11/198/159-163 มจร)
ดังนั้น ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ คือ ผู้ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
ซึ่งบังเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งบุญ และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในพระชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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5.2 การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
การสร้างบุญให้ได้ ลักษณะของกายมหาบุรุษนั้น เป็นเรื่องราวที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะได้ ตระหนักถึงความวิ ริยะอุ ตสาหะสร้างบุญบารมี กระทั่ง ผลบุญเหล่านั้ นส่งผลให้ไ ด้
ลักษณะที่สมบูรณ์พร้อม มีความพิเศษจากมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ซึ่งจะได้นาเสนอโดยจัดกลุ่มตาม
คุณลักษณะมหาบุรุษ ดังนี้
5.2.1 การสร้างบุญที่ทาให้มีลักษณะมหาบุรุษประการที่ 1-6 และ 15
1) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 1 (มีฝุาพระบาทราบเสมอกัน ฝุาพระบาทเต็ม)
1.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน2 กาเนิดก่อน3 ตถาคต
เกิดเป็นมนุษย์ (1) สมาทานในกุศลธรรม4 (2) สมาทานมั่นคงในกายสุจริต (ประพฤติชอบด้วยกาย) (3)
ในวจีสุจริต (ประพฤติชอบด้วยวาจา) (4) ในมโนสุจริต (ประพฤติชอบด้วยใจ) (5) ในการจาแนกทาน
(6) ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ (7) ในความเกื้อกูลมารดา ในความเกื้อกูลบิดา (8) ในความ
เกื้อกูลสมณะ ในความเกื้อกูลพราหมณ์ (9) ในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และ (10)
ในกุศลธรรม5 อันยิ่งอื่นๆ อีก เพราะตถาคตได้ทาสั่งสม พอกพูน กรรมนั้น ทากรรมนั้นให้ไพบูลย์แล้ว”
(ที.ปา. 11/201-204/163-166 มจร)
1.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. หลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ครอบงาเทพเหล่าอื่นใน
เทวโลกนั้นด้วยฐานะ 10 คือ อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นใหญ่ทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพะทิพย์
2. จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้6 จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ มีฝุา
พระบาทราบเสมอกันขณะเหยียบลงพื้น ยกฝุาพระบาทขึ้นก็ยังเสมอกัน ขณะจรดฝุาพระบาทลง
ทุกส่วนก็แตะพื้นพร้อมกัน มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
2

ชาติก่อน ภพก่อน หมายถึงชาติที่เคยเกิดมาก่อน (ที.ปา.อ. 201/108)
กาเนิดก่อน หมายถึงที่อยู่อาศัยในชาติก่อน (ที.ปา.อ. 201/108)
4
กุศลธรรม หมายถึงกุศลกรรมบถ 10 ประการ (ที.ปา.อ. 201/109)
5
กุศลธรรมอันยิ่ง มีความหมายต่อไปนี้ คือ (1) กามาวจรกุศล (2) รูปาวจรกุศล (3) อรูปาวจรกุศล (4) สาวกบารมี
ญาณ (5) ปัจเจกโพธิญาณ (6) สัพพัญญุตญาณ ในที่นี้หมายถึงสัพพัญญุตญาณ (ที.ปา.อ. 201/110)
6
มาสู่ความเป็นอย่างนี้ หมายถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ คือ เจ้าชายสิทธัตถะ
3
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3. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
3.1 ผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม
3.2 ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต
3.3 ทรงได้รับชัยชนะ มีอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ คือ
จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว คหบดีแก้ว และปริณายก
แก้ว
3.4 มีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสม
เป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ายีราชศัตรูได้
3.5 ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา
3.6 ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต ไม่มีเสาเขื่อน ไม่มีเขตหมาย
ไม่มีรั้วหนาม มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัยสงบ ไร้เสี้ยนหนาม
3.7 ไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นข้าศึกศัตรูข่มเหงได้
4. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก จะ
ไม่มีข้าศึกศัตรูภายในหรือภายนอก คือ ราคะ โทสะ หรือโมหะ หรือสมณพราหมณ์ เทพมาร พรหม
ใครๆ ในโลกนี้จะพึงข่มได้
ที่เป็นเช่นนี้ เพราะพระองค์ทรงยินดีในสัจจะ ในธรรมะ รักในการฝึกฝนอบรมตน มี
ความสารวมระวัง หมั่นทากาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่คิดเบียดเบียนผู้ใด พระองค์รักษา
อุโบสถศีลเป็นประจา ผลบุญนั้นทาให้ทรงเหยียบปฐพีด้วยพระบาทอันเรียบ แม้จะเป็นคฤหัสถ์หรือ
บรรพชิตก็ไม่มีใครข่มได้
2) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 2 (พื้นพระบาททั้ง 2 มีจักรปรากฏ)
2.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติ
ก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ได้นา
ความสุ ข มาให้ แ ก่ ค นหมู่ ม าก บรรเทาภั ย คื อ ความ
หวาดกลั วและความหวาดสะดุ้ ง จั ดการรั กษาปู องกั น
คุ้มครองอย่างเป็นธรรม ให้ทานพร้อมทั้งของที่เป็นบริวาร
เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ทาให้กรรม ภาพที่ 5.3 พื้นใต้ฝุาพระบาทมีลายกงจักร
นั้นไพบูลย์แล้ว” (ที.ปา. 11/204-205/166-167 มจร)
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2.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. หลังจากตายแล้ว ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ตถาคตครอบงาเทพ
เหล่าอื่นในเทวโลกนั้นด้วยฐานะ 10 คือ อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ ความสุขทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็น
อธิบดีทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์และโผฏฐัพพทิพย์
2. จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ พื้นฝุา
พระบาททั้งสองมีจักรซึ่งมีกาข้างละ 1,000 ซี่ มีกงมีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่างและ
จัดวางไว้ในตาแหน่งที่เหมาะสม มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
3. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะทรงมีบริวารมาก คือ มี
พราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์และมหาอามาตย์ แม่ทัพนายกอง ราชองครักษ์
อามาตย์ บริษัท ราชา เศรษฐี กุมารเป็นบริวาร
4. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงมีบริวารมาก คือ มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์
3) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 3, 4, 15
(มีส้นพระบาทยื่นยาว, มีพระองคุลยาว, มีพระวรกายตั้งตรงดุจพระกายพรหม)
3.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ตถาคต
เกิดเป็นมนุษย์ ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความ
เอ็ น ดู มุ่ ง ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล แก่ ส รรพสั ต ว์ อ ยู่ เพราะตถาคตได้ ท า สั่ ง สม พอกพู น กรรมนั้ น
ทาให้กรรมนั้นไพบูลย์แล้ว ฯลฯ” (ที.ปา. 11/206-207/167-169 มจร)
3.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษ 3 ประการนี้
คือ 1) มีส้นพระบาทยื่นยาว 2) มีพระองคุลียาว 3) มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหม มหาบุรุษนั้น
ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะ 3 ประการนั้น
2. ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะมีพระชนมายุยืน ดารง
อยู่นาน ทรงรักษาพระชนมายุไว้ได้นาน ไม่มีข้าศึกศัตรูที่เป็นมนุษย์คนใดสามารถปลงพระชนม์ชีพ
ของพระองค์ได้
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3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะมีพระชนมายุยืน ดารงอยู่นาน ทรงรักษาพระชนมายุไว้ได้ นาน ไม่มีข้าศึกศัตรูที่เป็นสมณะ
พราหมณ์ เทพ มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้
4) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 5, 6
(มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม, ฝุาพระหัตถ์ และฝุาพระบาทมีลายดุจรูปตาข่าย)
4.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติ
ก่ อ น ภพก่ อ น ก าเนิ ด ก่ อ น ตถาคตเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์
สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน (การให้)
เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) อัตถจริยา (การประพฤติ
ประโยชน์) สมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ) เพราะ
ตถาคตได้ ท า สั่ ง สมพอกพู น กรรมนั้ น ทาให้ ก รรมนั้ น
ไพบูลย์แล้ว” (ที.ปา. 11/210-211/170-172 มจร)

ภาพที่ 5.4 ฝุาพระหัตถ์และพระบาท
มีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย

4.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. หลังจากตายแล้ว ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ
2. จุติจากเทวโลกแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ จึงได้ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการนี้
คือ 1) มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม 2) มีฝุาพระหัตถ์และฝุาพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกัน
เป็นรูปตาข่าย มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะ 2 ประการนั้น
3. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะมีบริวารชน อันพระองค์
สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี บริวารชน คือ พราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์และ
มหาอ ามาตย์ แม่ ทั พ นายกอง ราชองครั ก ษ์ อ ามาตย์ บริ ษั ท ราชา เศรษฐี กุ ม ารอั น พระอ งค์
สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี ฯลฯ
4. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงมีบริวารชน อันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี บริวารชน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ อันพระองค์ สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี
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ในการสั่ ง สมบุ ญ ของพระบรมศาสดาให้ มี ลั ก ษณะมหาบุ รุ ษ ประการที่ 1 คื อ มี ฝุ า
พระบาทราบเรียบเสมอกัน ฝุาพระบาทเต็ม เพราะอดีตพระองค์ได้สร้างกุศลธรรมมาตลอดทั้งการ
ประพฤติในกาย วาจา และใจ ตลอดจนการให้ทาน รักษาศีล บารุงบิดามารดาและสมณพราหมณ์
เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและเคารพในการบาเพ็ญอธิกุศล การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ
ประการที่ 2 คือ มีพื้นพระบาททั้ง 2 มีจักรปรากฏ เพราะการที่พระองค์นาสุขมาให้แก่มหาชน ทรง
เป็นผู้นาตั้งแต่ในครอบครัวถึงประเทศชาติ บรรเทาความสะดุ้งหวาดกลัว ปกครองโดยธรรมให้อยู่
เย็นเป็นสุข ให้ทานพร้อมของบริวารอย่างสม่าเสมอ ในการสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการ
ที่ 3, 4, 15 คือ มีส้นพระบาทยื่นยาว มีพระองคุลียาว มีพระวรกายตั้งตรงดุจพระกายพรหม เหตุ
เพราะทรงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์
และการสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 5, 6 คือ ทรงมีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม
ฝุาพระหัตถ์และฝุาพระบาทมีลายดุจรูปตาข่าย เหตุเพราะทรงสงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ
4 คือ ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยา สมานัตตตา
5.2.2 การสร้างบุญให้มลี ักษณะมหาบุรุษประการที่ 7-10 และ 14, 19
1) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 7, 14 (มีข้อพระบาทสูง และมีพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้น)
1.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์ ประกอบด้วยธรรม แนะนาคนหมู่
มาก เป็นผู้นาประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติ เพราะตถาคต
ได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ทาให้กรรมนั้นไพบูลย์ ฯลฯ” (ที.ปา. 11/212-213/172-174 มจร)
1.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ จึง มีลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการ
คือ มีข้อพระบาทสูง และมีพระโลมชาติปลายงอนขึ้น
2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐ
เป็นประมุข เป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ดีกว่าหมู่ชนผู้บริโภคกาม ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุท ธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐ เป็นประมุข เป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ดีกว่าสรรพสัตว์
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2) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 8 (มีพระชงฆ์เรียวดุจแข็งเนื้อทราย)
2.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะเช่นนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะ7 วิชา8 จรณะ9 หรือกรรม10 โดยประสงค์ว่า ทาอย่างไร
ชนทั้งหลายนี้พึงรู้ได้เร็ว พึง ปฏิบัติได้เร็ว ไม่พึงลาบากนาน เพราะตถาคตได้ทาสั่งสม ฯลฯ” (ที.ปา.
11/214-215/174-175 มจร)
2.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ มี
พระชงฆ์เรียวดังแข้งเนื้อทราย มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
2. ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะทรงได้พาหนะอันคู่ควร
แก่พ ระราชา ซึ่ งเป็น องค์ ประกอบแห่ งขบวนทั พของพระราชา เครื่ องราชู ปโภคอัน สมควรแก่
พระราชาโดยพลัน ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงได้ปัจจัยอันควรแก่สมณะ อันเป็นองค์ของสมณะและเครื่องสมณูปโภคอันควรแก่สมณะ
3) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 19, 9
(มีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร, เมื่อประทับยืนพระหัตถ์จับถึงพระชานุ)
3.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะเช่นนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ ย่อมรู้จักชนที่เท่าเทียมกัน รู้จักตนเอง
รู้จักฐานะของบุคคล รู้จักความแตกต่างของบุคคล หยั่งทราบว่าบุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้บุคคลนี้ควรกับ
สิ่งนี้ แล้วทาให้เหมาะกับความแตกต่างในฐานะนั้นๆ ในกาลก่อนเพราะตถาคตได้ทา สั่ งสม พอก
พูนกรรมนั้น ฯลฯ” (ที.ปา. 11/222-223/180-182 มจร)

7

ศิลปะ หมายถึงวิชาชีพมี 2 อย่าง คือ (1) ศิลปะสามัญมีช่างสาน ช่างหม้อ ช่างหูก เป็นต้น (2) ศิลปะอย่างสูงมีช่าง
ลวดลาย นักคานวณด้วยวิธีการนับนิ้ว (มุททา) และนักคานวณด้วยวิธีคิดในใจ (คณนา) (ที.ปา.อ. 214/120)
8
วิชา ในที่นี้หมายถึงวิชาหลายหลากมีวิชาหมองู เป็นต้น (ที.ปา.อ. 214/120)
9
จรณะ ในที่นี้หมายถึงศีล 5 ศีล 10 หรือปาฏิโมกขสังวรศีล (ที.ปา.อ. 214/120)
10
กรรม ในที่นี้หมายถึงปัญญาหยั่งรูค้ วามที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน (ที.ปา.ฏีกา 214/139)
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3.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ จึงได้ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการ
นี้ คือ (1) มี พระวรกายเป็นปริมณฑลดุ จปริมณฑลแห่ง ต้นไทร (2) เมื่อประทับ ยืนไม่ต้องน้อ ม
พระองค์ ล งก็ทรงลูบ คล าถึ ง พระชานุ ด้ ว ยฝุ า พระหั ต ถ์ ทั้ง สองได้ ม หาบุ รุ ษนั้ น ทรงสมบูร ณ์ด้ ว ย
ลักษณะ 2 ประการนั้น
2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะทรงเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์
มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์น่าปลื้มใจมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก มีพระ
คลังเต็มบริบูรณ์ ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ทรัพย์เหล่านี้ คือ สัทธาธนะ (ทรัพย์คือศรัทธา) สีลธนะ
(ทรัพย์คือศีล) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ)
จาคธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา)
4) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 10 (มีพระคุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก)
4.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้นาพวกญาติ มิตรสหาย ผู้มีใจดี ที่หายไปนาน จากกันไปนาน ให้
กลับมาพบกัน คือ นามารดาให้พบกับบุตร นาบุตรให้พบกับมารดา นาบิดาให้พบกับบุตร นาบุตร
ให้พบกับบิดา นาพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่ชายน้องชาย นาพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่สาวน้องสาว
นาพี่สาวน้องสาวให้พบกับพี่ชายน้องชาย นาพี่สาวน้องสาวให้พบกับพี่สาวน้องสาว ครั้นทาให้พบ
กันแล้วก็ได้รับความชื่นชม เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ฯลฯ” (ที.ปา. 11/220221/179-180 มจร)
4.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ มีพระ
คุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
2. ถ้าอยู่ค รองเรือ นจะได้ เป็ น พระเจ้ า จั กรพรรดิ ฯลฯ จะมีพ ระโอรสมากกว่ า
1,000 พระองค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ายีราชศัตรูได้ ฯลฯ
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3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงมีพระอริยสาวกมาก พระอริยสาวกของพระองค์มีจานวนหลายพัน เป็นผู้แกล้วกล้า มีความ
เพียรเป็นคุณสมบัติ กาจัดเสนา (กิเลส) เสียได้
จากเนื้อหาในข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 7, 14
คือ มีข้อพระบาทสูงและมีพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้น เหตุเพราะพระองค์ทรงกล่าววาจาที่เป็น
อรรถเป็นธรรม เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นาประโยชน์สุขมาสู่มหาชน และเป็นผู้บูชาธรรม หมายถึง
อยากได้คาแนะนา อยากทราบวิธีปฏิบัติขนาดเอาชีวิตถวายให้ ในการสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหา
บุรุษประการที่ 8 มีพระชงฆ์เรียวดุจแข็งเนื้อทราย เพราะได้ตั้งใจบอกศิลปะศาสตร์วิทยาโดยความ
เคารพ โดยตั้งใจให้ผู้เรียนรู้ได้เร็ว ปฏิบัติได้เร็ว ไม่ลาบาก โดยที่มิได้ปิดบังอาพรางสิ่งใดเลย แนะนา
ให้ทุกอย่าง การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 19, 9 มีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจ
ปริมณฑลแห่งต้นไทร เมื่อประทับยืน พระหัตถ์จับถึงพระชานุ เพราะพระองค์ได้ตั้งใจบอกศิลปะ
ศาสตร์วิทยาโดยความเคารพ โดยตั้งใจให้ผู้เรียนรู้ได้เร็ว ปฏิบัติได้เร็ว ไม่ลาบาก โดยที่มิได้ปิดบัง
อาพรางสิ่งใดเลย แนะนาให้ทุกอย่าง และการสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 10 มี
พระคุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก เพราะทาให้ญาติมิตรสนิทกันที่จากกันไปนานให้ได้มาพบกัน
5.2.3 การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 11-13, 16 และ31
1) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 11 (มีพระฉวีเปล่งปลั่งดุจทองคา)
1.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ““ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็ นมนุษ ย์ ไม่มี ความโกรธ 11 ไม่มีค วามแค้ นใจ แม้จะถู กว่ากล่ าวอย่ างรุนแรงก็ไ ม่
ขัดเคืองไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่จองล้างจองผลาญ ไม่สาแดงความโกรธ ความคิดประทุษร้าย และ
ความเสียใจให้ปรากฏ เป็นผู้ให้เครื่องลาด มีเนื้ อดีอ่อนนุ่มและให้ผ้าห่ม ที่เป็นผ้าโขมพัสตร์เนื้อดี
ผ้าฝูายเนื้อดี ผ้าไหมเนื้อดี และผ้ากัมพลเนื้อดี เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ฯลฯ
(ที.ปา. 11/218-219/177-178 มจร)

11

ไม่มีความโกรธ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงละความโกรธได้เด็ดขาดด้วยอนาคามิมรรค แต่หมายถึงสามารถบรรเทาความ
โกรธที่เกิดขึ้นได้เร็วพลัน (ที.ปา.อ. 218/124, ที.ปา.ฏีกา 218/146)
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1.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ มีพระ
ฉวีสีทอง คือ คล้ายทองคา มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะทรงได้เครื่องลาดเนื้อดี
อ่อนนุม่ และได้ผา้ ห่ม ทีเ่ ป็นผ้าโขมพัสตร์เนือ้ ดี ผ้าฝูายเนื้อดี ผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากัมพลเนื้อดี ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงได้เครื่องลาดเนื้อดีอ่อนนุ่ม และได้ผ้าห่มที่เป็นผ้าโขมพัสตร์เนื้อดี ผ้าฝูายเนื้อดี ผ้าไหมเนื้อดี
และผ้ากัมพลเนื้อดี
2) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 12 (มีพระฉวีละเอียด)
2.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ได้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ แล้วซักถามว่า ท่านผู้เจริญ อะไรเป็นกุศล
อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเกี่ยวข้อง อะไรไม่ควรเกี่ยวข้องอะไรที่ข้าพเจ้า
ทาอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน หรือว่าอะไรที่ข้าพเจ้าทาอยู่พึงเป็นไปเพื่อ
เกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนาน เพราะตถาคตได้ทาสั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ทาให้กรรมนั้นไพบูลย์
แล้ว ฯลฯ” (ที.ปา. 11/216-217/176-177 มจร)
2.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ มีพระ
ฉวีละเอียด จนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะมีปัญญามากบรรดากาม
โภคีบุคคล ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงมีปัญญามาก ทรงมีปัญญากว้างขวาง ทรงมีปัญญาร่าเริง ทรงมีปัญญาแล่นไป ทรงมีปัญญา
เฉียบแหลม ทรงมีปัญญาชาแรกกิเลสบรรดาสรรพสัตว์ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญา
ประเสริฐกว่าพระองค์
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3) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 13, 31
(มีพระโลมาขุมละเส้น, มีพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่น)
3.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ คือพูดแต่คาสัตย์ ดารงความสัตย์ มีถ้อยคาเป็น
หลัก เชื่อถือได้ ไม่หลอกลวงชาวโลก เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ฯลฯ” (ที.ปา.
11/232-233/189.-190 มจร)
3.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการนี้
คือ (1) มีพระโลมชาติเดี่ยว (2) มีพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่น
2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้ เป็ นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะเป็นผู้ที่คนหมู่มาก คื อ
พราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์และมหาอามาตย์ แม่ทัพนายกอง ราชองครักษ์
อามาตย์ บริษัท ราชา เศรษฐี กุมาร ประพฤติตาม ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก จะ
เป็นผู้ที่คนหมู่มาก คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ ประพฤติ
ตามเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 16 (มีพระมังสะในที่ 7 แห่งเต็มบริบูรณ์)
4.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ ให้ของที่ควรเคี้ยว ของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม ของที่ควรชิม น้าที่ควรดื่ม
อันประณีตและมีรสอร่อย เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ทาให้กรรมนั้นไพบูลย์แล้ว”
(ที.ปา. 11/208-209/169-170 มจร)
4.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. หลังจากตายแล้ว ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ
2. จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ มีพระมังสะในที่ 7 แห่ง
เต็มบริบูรณ์ ได้แก่ ที่หลังพระหัตถ์ทั้งสอง ที่หลังพระบาททั้งสอง ที่จะงอยบ่าทั้งสอง ที่ลาพระศอ
มหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
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3. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิฯลฯ จะทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของ
ที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม ของที่ควรชิม น้าที่ควรดื่ม อันประณีต มีรสอร่อย ฯลฯ
4. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงได้ของที่ควรเคี้ยว ของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม ของที่ควรชิม น้าที่ควรดื่ม อันประณีต มี
รสอร่อย
ดังนั้นจึงสรุปใจความสาคัญได้ว่า 1) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 11
มีพระฉวีเปล่งปลั่งดุจทอง เพราะบริจาควัตถุทานและอามิสทานต่างๆ การกวาดลานพระเจดีย์
ไม่พยาบาท สามารถระงับความโกรธได้ 2) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 12 มี
พระฉวีละเอียด เพราะได้ถามสมณพราหมณ์ให้ทราบถึงสิ่งที่เป็นบาปบุญคุณโทษต่างๆ 3) การ
สร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 13, 31 มีพระโลมาขุมละเส้น, มีพระอุณาโลมระหว่าง
พระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่น เพราะเว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คาจริง มีถ้อยคาเป็น
หลักฐาน และ 4) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 16 มีพระมังสะในที่ 7 แห่งเต็ม
บริบูรณ์ เพราะได้บริจาคอาหารอันประณีต มีรสอร่อยเป็นทานจานวนมาก
5.2.4 การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 17-18, 20-23 และ 25
1) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 17, 18, 20
มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลาตัวท่อนหน้าของราชสีห์, มีพระปฤษฎางค์ราบเรียบ
เต็มเสมอกัน, มีลาพระศอกลมเท่ากันตลอด
1.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หวังประโยชน์ หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความเกษมจาก
โยคะแก่คนหมู่มาก ด้วยมนสิการว่า ทาไฉน ชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธา เจริญด้วยศีล เจริญด้วย
สุตะ เจริญด้วยพุทธิ เจริญด้วยจาคะ เจริญด้วยธรรม เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วยทรัพย์และธัญ
ชาติ เจริญด้วยนาและสวน เจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า เจริญด้ว ยบุตรและภรรยา เจริญ
ด้วยทาสกรรมกรและคนรับใช้ เจริญด้วยญาติ เจริญด้วยมิตร เจริญด้วยพวกพ้อง เพราะตถาคตได้
ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ฯลฯ” (ที.ปา. 11/224-225/182-184 มจร)
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1.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้น ได้ลักษณะมหาบุรุษ 3 ประการนี้ คือ (1) มีพระวรกายทุก
ส่วนบริบูรณ์ดุจลาตัวท่อนหน้าของราชสีห์ (2) มีร่องพระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน (3) มีลาพระศอ
กลมเท่ากันตลอด มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะ 3 ประการนั้น
2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะทรงมีความไม่เสื่อมเป็น
ธรรมดา ได้แก่ (1) ไม่เสื่อมจากทรัพย์และธัญชาติ (2) ไม่เสื่อมจากนา และสวน (3) ไม่เสื่อมจาก
สัตว์สองเท้า และสัตว์สี่เท้า (4) ไม่เสื่อมจากบุตร และภรรยา (5) ไม่เสื่อมจากทาสกรรมกร และคน
รับใช้ (6) ไม่เสื่อมจากญาติ (7) ไม่เสื่อมจากมิตร (8) ไม่เสื่อมจากพวกพ้อง (9) ไม่เสื่อมจากสมบัติ
ทุกอย่าง ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก จะมี
ความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา ได้แก่ (1) ไม่เสื่อมจากศรัทธา12 (2) ไม่เสื่อมจากศีล13 (3) ไม่เสื่อมจาก
สุตะ14 (4) ไม่เสื่อมจากจาคะ (5) ไม่เสื่อมจากปัญญา (6) ไม่เสื่อมจากสมบัติ
2) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 21 (มีเส้นประสาทรับรสพระกระยาหารอันเลิศ)
2.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วยฝุามือ ด้วยก้อนหิน ด้วยท่อนไม้ หรือด้วย
ศัสตรา เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ฯลฯ” (ที.ปา. 11/226-227/184-185 มจร)
2.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุ ติ จากเทวโลกนั้ นแล้ ว ได้ ลั กษณะมหาบุ รุ ษนี้ คื อ มี เส้ นประสาทรั บรสพระ
กระยาหารได้ดี มีเส้นประสาทรับรสเกิดที่ลาพระศอและมีปลายชูชันรับรสพระกระยาหารส่งไปทั่ว
สรรพางค์ มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะมีพระโรคาพาธน้อย มี
พระโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสาหรับย่อยอาหารสม่าเสมอ ไม่เย็นนักไม่ร้อนนักฯลฯ

12

ศรัทธา แปลว่าความเชื่อ มี 2 ระดับ นับจากต่าไปหาสูง คือ (1) โอกัปปนสัทธา คือ ความเชื่อที่ปักใจเชื่อในสิ่งที่น่า
เชื่อ (2) ปสาทนสัทธา คือ ความเชื่อที่อาศัยความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าในสิ่งที่น่าเลื่อมใส (ที.ปา.อ. 225/127, องฺ.ปญฺจก.อ.
3/205/85, ที.ปา.ฏีกา 225/149) และดูเทียบ องฺ.ปญฺจก. 22/205/347
13
ศีล ในที่นี้หมายถึงศีล 5 ศีล 10 (ที.ปา.อ. 225/127)
14
สุตะ ในที่นี้หมายถึงการศึกษาที่นาประโยชน์สุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย (ที.ปา.ฏีกา 225/1149)
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3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะมีพ ระโรคาพาธน้อ ย มีพ ระโรคเบาบาง ประกอบด้ ว ยไฟธาตุ สาหรั บย่ อ ยอาหาร ไม่เย็น นั ก
ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การสั่งสมเพียร
3) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 22 (มีพระหนุดุจคางราชสีห)์
3.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ตถาคต
เกิดเป็นมนุษย์ ละเว้นขาดจากคาเพ้อเจ้อ คือ พูดถูกกาล พูดแต่คาจริง พูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรม
พูด อิง วินั ย พู ดค าที่มี หลั ก ฐาน มี ที่อ้ างอิ ง มีที่ก าหนด ประกอบด้ วยประโยชน์ เหมาะแก่ เวลา
ตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ฯลฯ” (ที.ปา. 11/238-239/194-196 มจร)
3.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ มีพระหนุดุจคางราชสีห์
2. ถ้าอยู่ครองเรือ นจะได้เป็นพระเจ้า จักรพรรดิ ฯลฯ จะไม่มี ข้า ศึกศั ตรูที่เป็ น
มนุษย์คนใดกาจัดพระองค์ได้ ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะไม่มีข้าศึกศัตรูภายในหรือภายนอก คือ ราคะ โทสะ หรือโมหะ หรือสมณพราหมณ์ เทพ มาร
พรหม หรือใครๆ ในโลกกาจัดพระองค์ได้
4) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 23, 25 (มีพระทนต์ 40 ซี่ เรียบสนิทไม่ห่างกัน)
4.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ ละเว้นขาดจากคาส่อเสียด คือ ฟังความจากฝุายนี้แล้วไม่ไปบอกฝุายโน้นเพื่อ
ทาลายฝุายนี้ หรือฟังความจากฝุายโน้นแล้วไม่มาบอกฝุายนี้ เพื่อทาลายฝุายโน้นสมานคนที่แตกกัน
ส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน ชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่คาที่สร้างสรรค์ความสามัคคี
กัน เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้นฯลฯ” (ที.ปา. 11/234-235-/191-192 มจร)
4.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1 จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว ได้ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการ คือ (1) มีพระทนต์ 40
ซี่ (2) มีพระทนต์ไม่ห่าง
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2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ ทรงมีบริษัทที่ไม่แตกแยกกัน
บริษัทที่ไม่แตกแยกกันของพระองค์ คือ พราหมณ์ คหบดีชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์และมหา
อามาตย์ แม่ทัพนายกอง ราชองครักษ์อามาตย์ บริษัท ราชา เศรษฐี ราชกุมาร ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงมีบริษัทที่ไม่แตกแยกกัน บริษัทที่ไม่แตกแยกกันของพระองค์ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์
ดังนั้น 1) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 17, 18, 20 มีพระวรกายทุก
ส่วนบริบูรณ์ดุจลาตัวท่อนหน้าของราชสีห์, มีพระปฤษฎางค์ราบเรียบเต็มเสมอกัน, มีลาพระศอกลม
งามเท่ากันตลอด เพราะมีใจปรารถนาจะทาประโยชน์และคุณแก่มหาชนทั้งหลายเป็นจานวนมาก
2) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 21 มีเส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดี เพราะ
ไม่ได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์ทั้งหลายด้วยฝุามือ ท่อนไม้ ก้อนหิน อาวุธหรือของมีคม 3) การสร้างบุญให้
ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 22 มีพระหนุดุจคางราชสีห์ เพราะไม่ได้พูดคาเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล
4) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 23, 25 มีพระทนต์ 40 ซี่ และมีพระทนต์เรียบ
สนิทไม่ห่างกัน เพราะเว้นจากการพูดส่อเสียด
5.2.5 การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 24,26 30 และ 32
1) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 24, 26 (มีพระทนต์เรียบเสมอกัน มีพระเขี้ยวแก้วขาวงาม)
1.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละมิจฉาอาชีวะแล้ว ดารงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ คือ เว้นขาดจากการโกง
ด้ ว ยตาชั่ ง การโกงด้ ว ยของปลอม การโกงด้ ว ยเครื่ อ งตวงวั ด การรั บ สิ น บน การล่ อ ลวง การ
ตลบตะแลง การตัด (อวัยวะ) การฆ่า การจองจา การตีชิงวิ่งราวการปล้น และการขู่กรรโชก เพราะ
ตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูน ทาให้กรรมนั้นไพบูลย์แล้ว” (ที.ปา. 11/240-241/196-198 มจร)
1.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. หลังจากตายแล้ว ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ครอบงาเทพเหล่าอื่นใน
เทวโลกนั้น ด้วยฐานะ 10 คือ อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นใหญ่ทิพย์ รูป
ทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพะทิพย์
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2. จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว ได้ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการนี้ คือ (1) มีพระทนต์
เรียบเสมอกัน (2) มีพระเขี้ยวแก้วขาวงาม มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะ 2 ประการนั้น
3. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะทรงมีบริวารสะอาด
บริวารที่สะอาดของพระองค์ คือ พราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์และมหา
อามาตย์ แม่ทัพนายกอง ราชองครักษ์ อามาตย์ บริษัท ราชา เศรษฐี กุมาร
4. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะทรงมีบริวารสะอาด บริวารที่สะอาดของพระองค์ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเทวดา
มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์
2) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 27, 28
(มีพระชิวหาอ่อนและยาว มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม)
2.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ ละเว้นขาดจากคาหยาบ คือ พูดแต่คาที่ไม่มีโทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นคา
ของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ฯลฯ” (ที.ปา.
11/236-237/193-194 มจร)
2.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษ 2
ประการนี้ คือ (1) มีพระชิวหาใหญ่ยาว (2) มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม ตรัสดุจเสียงร้องของนก
การเวก มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะ 2 ประการนั้น
2. ถ้ า อยู่ ค รองเรื อ นจะได้ เ ป็ น พระเจ้ า จั ก รพรรดิ ฯลฯ จะมี พ ระวาจาอั น ชน
ทั้ง หลายยอมรับ ชนทั้ ง หลาย คื อ พราหมณ์ คหบดี ชาวนิ ค มชาวชนบท โหราจารย์ แ ละมหา
อามาตย์ แม่ทัพนายกอง ราชองครักษ์ อามาตย์ บริษัท ราชา เศรษฐี ราชกุมาร ยอมรับพระดารัส
ของพระองค์ ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะมีพระวาจาอันชนทั้งหลายยอมรับ ชนทั้งหลาย คือ ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์
อสูร นาค คนธรรพ์ยอมรับพระดารัสของพระองค์
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3) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 29, 30
(มีพระเนตรดาสนิทและมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด)
3.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ไม่ถลึงตาดู 15 ไม่ค้อน ไม่เมิน มองตรง มองเต็มตา และแลดูคนหมู่มากด้วย
ดวงตาเปี่ยมด้วยความรัก เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ฯลฯ” (ที.ปา. 11/228229/186-187 มจร)
3.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกแล้วมา ได้ลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการ คือ (1) มีดวงพระเนตร
ดาสนิท (2) มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะเป็นผู้ที่แลดูน่ารักของคน
หมู่มากและเป็นที่รัก เป็นที่พอใจของพราหมณ์และคหบดีชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์และมหา
อามาตย์ แม่ทัพนายกอง ราชองครักษ์อามาตย์ บริษัท ราชา เศรษฐี กุมาร ฯลฯ
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก
จะเป็นผู้ที่แลดูน่ารักของคนหมู่มาก และเป็นที่รัก เป็นที่พอใจของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
เทวดามนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ทั้งหลาย
4) ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 32 (มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์)
4.1) สาเหตุที่ทาให้พระองค์มีลักษณะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้นาของคนหมู่มากในกุศลธรรม เป็นประมุขของคนหมู่มากในกายสุจริต
ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการจาแนกทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถในความเกื้อกูล
มารดา ในความเกื้อกูลบิดา ในความเกื้อกูลสมณะ ในความเกื้อกูลพราหมณ์ ในความประพฤติ
อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และในกุศลธรรมอันยิ่งอื่นๆ อีก เพราะตถาคตได้ทา สั่งสม พอกพูน
กรรมนั้น ฯลฯ” (ที.ปา. 11/230-231/187-188 มจร)
4.2) อานิสงส์จากการสร้างบุญ
1. จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ มีพระเศียรดุจประดับด้วย
กรอบพระพักตร์ มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น
15

ไม่ถลึงตาดู ในที่นี้หมายถึงไม่จ้องดูด้วยความโกรธจนตาถลนเหมือนตาปู (ที.ปา.อ. 228/127)
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2. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ จะเป็นผู้ที่คนหมู่มาก คือ
พราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์และมหาอามาตย์ แม่ทัพนายกอง ราชองครักษ์
อามาตย์ บริษัท ราชา เศรษฐี ราชกุมาร ดาเนินตาม ฯลฯ 16
3. ถ้ามหาบุรุษออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก จะ
เป็นผู้ที่คนหมู่มาก คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ ดาเนินตาม
ดังนั้น 1) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 24, 26 มีพระทนต์เรียบ
เสมอกัน และมีพระเขี้ยวแก้วขาวงาม เพราะเว้นจากมิจฉาชีพ 2) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหา
บุรุษประการที่ 27, 28 มีพระชิวหาอ่อนและยาว และมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม เพราะเว้น
คาหยาบ กล่าวคาเป็นที่รัก 3) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ 29, 30 มีพระเนตร
ดาสนิทและมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด เพราะไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อนตาดู ไม่ชาเลือง
ตาดู เป็นผู้ตรง มีใจตรง แลดูมหาชนด้วยตาน่ารัก 4) การสร้างบุญให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่
32 มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ เพราะได้เป็นผู้นาในการชักชวนมหาชน
สร้างกุศลให้ทาบุญต่างๆ และทาการกุศลก็มิได้ก้มหน้า เงยหน้าขึ้นด้วยใจที่ปีติยินดี

16

เป็นอภิโยคี ในที่นี้หมายถึงผู้รู้ในลักษณศาสตร์ (ที.ปา.อ. 229/128)
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บทที่ 6
พุทธประวัตพิ ระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
(ช่วงแรก)
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บทที่ 6 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงแรก)
โครงสร้างเนื้อหา
6.1 ปฐมกาล (ประสูติพระบรมโพธิสัตว์)
6.1.1 การจุติจากภพดุสิตของพระบรมโพธิสัตว์
6.1.2 เจ้าชายสิทธัตถะพระบรมโพธิสัตว์
6.1.3 ฆราวาสวิสัย
6.2 มัชฌิมกาล (ตรัสรู้)
6.2.1 เหตุการณ์ก่อนการตรัสรู้
6.2.2 ตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุข

แนวคิด
เนื้อหาบทที่ 6 นี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้พุทธประวัติของพระสมณโคดมสัมมาสัม พุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ทรงเป็นบุคคลต้นบุญต้นแบบในการทาความดี และด้วยพระบารมีที่ทรง
สั่งสมไว้อย่างดีแล้ว ทาให้เกิดความอัศจรรย์หลายเหตุการณ์ ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เหล่าเทวดาหมื่น
จักรวาลทูลอันเชิญเทพบุตรบรมโพธิสัตว์ จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต วันประสูติ พระปรีชาสามารถใน
การศึกษาของพระบรมโพธิสัตว์ แม้ทรงเพียบพร้อมในกามคุณ แต่ก็ทรงรู้สึกเบื่อหน่าย จึงเสด็จ
ประพาสอุทยานกับนายฉันนะ เมื่อพบเทวทูตทั้ง 4 คือ คนชรา คนเจ็บ คนตาย และนักบวช ทรง
เห็นว่านักบวชเป็นเพศภาวะที่ปลอดกังวล จึงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ เสด็จออกแสวงหา
หนทางหลุดพ้น และด้วยพระบารมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระองค์ก็ทรงค้นพบหนทางหลุดพ้นด้วย
พระองค์เอง ตรัสรู้เป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและเข้าใจเหตุการณ์ ในยุคต้นพุทธกาล เหตุการณ์อัศจรรย์ในการประสูติ
การตรัสรู้เพื่อการเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่อ เกิ ดกาลัง ใจในการสร้างบารมี โดยมี พระสมณโคดมสัมมาสั มพุทธเจ้าทรงเป็ น
ต้นบุญต้นแบบในการดาเนินชีวิต
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บทที่ 6
พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงแรก)
ความนา
จากเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมา ได้ศึกษาแล้วว่า การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น
เรื่องยาก ต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง 20 อสงไขยแสนมหากัปจึงจะตรัสรู้เป็นพระปัญญาธิกสัมมา
สัมพุทธเจ้า ใช้เวลา 40 อสงไขยแสนมหากัปจึงจะตรัสรู้เป็นพระศรัทธาธิกสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้
เวลา 80 อสงไขยแสนมหากัปจึงจะตรัสรู้เป็นพระวิริยาธิกสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดมทรงเป็น
พระปัญญาธิกสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงใช้ปัญญายิ่งยวดในการสัง่ สมบารมี รวมระยะเวลา 20 อสงไขย
แสนมหากัป
จุดเริ่มต้นของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ภพชาติที่พระองค์เกิดเป็นมานพหนุ่ม
ผู้แบกมารดาข้ามฝั่ง มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ได้พิจารณาเห็นทุกข์โทษภัยของวัฏสงสารในกลาง
มหาสมุ ท รนั้ น จึ ง เริ่ ม ตั้ ง “มโนปณิ ธ าน”หรื อ “ด าริ ใ นใจ”ที่ จ ะสั่ ง สมบารมี เ พื่ อ ตรั ส รู้ เ ป็ น
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระองค์ ห นึ่ ง ในอนาคต เพื่ อ รื้ อ ขนสรรพสั ต ว์ ใ ห้ พ้ น จากทุ ก ข์ เ ข้ า สู่ ฝั่ ง
พระนิพพาน นับจากชาตินั้นเป็นต้นมา มานพโพธิสัตว์ได้ทุ่มเทสร้างบารมีแบบเต็มที่เต็มกาลัง และ
ได้มีโอกาสพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลายพระองค์ ทุกครั้งที่พบพระพุทธเจ้า มานพโพธิสัตว์ ได้
อธิษฐานจิตในใจที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต รวมระยะเวลาการตั้งมโน
ปณิธานหรือดาริในใจ เป็น 7 อสงไขยแสนมหากัป
จากการด าริในใจก็เข้าสู่ช่ วงของการ “เปล่ งวาจา” หรือ “ตั้ง วจี ปณิ ธาน” คื อ การ
ประกาศด้วยวาจาต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ รวมถึงประกาศด้วย
วาจาต่อหน้าสรรพสัตว์ทั้งหลายว่า มีความปรารถนาจะเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งใน
อนาคต รวมระยะเวลา 9 อสงไขยแสนมหากัป
จากนั้นก็เข้าสู่ช่วง ได้รับพุทธพยากรณ์ ในพระชาติที่พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นสุเมธดาบส
ได้พบพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงประทานปฐมพุทธพยากรณ์แก่สุเมธดาบส
โพธิสัตว์ว่า “นับจากนี้ไปอีก 4 อสงไขยแสนมหากัป ดาบสท่านนี้จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งในอนาคต พระนามว่า พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ...” คาพยากรณ์นั้นยังความ
ปลาบปลื้มใจให้กับสุเมธดาบสอย่างมาก ท่านดาบสโพธิสัตว์จึงเร่งบาเพ็ญเพียรทาภาวนา และ
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รู้ด้วยตนเองว่าต้องสั่งสมทานบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางข้ามวัฏสงสาร
จากนั้นหลายภพชาติถัดมา พระโพธิสัตว์ยังคงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก
หลายพระองค์ รวมระยะเวลา 4 อสงไขยแสนมหากัป
6.1 ปฐมกาล (ประสูติพระบรมโพธิสัตว์)
ในปฐมกาลนี้ จะลาดับเหตุการณ์นับตั้งแต่ พระโพธิสัตว์ จุติจากภพดุสิต การพิจารณา
ปัญจมหาวิโลกนะของพระโพธิสัตว์ก่อนมาประสูติกระทั่งถึงการประสูติในครรภ์พุทธมารดา
6.1.1 การจุติจากภพดุสิตของพระบรมโพธิสัตว์
ก่อนทีพ่ ระบรมโพธิสัตว์จุติลงมายังโลกมนุษย์นั้น พระองค์ทรงประทับอยู่บนสวรรค์
ชั้นดุสิต เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วจะเกิดเหตุการณ์สาคัญหลายประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) เหตุการณ์อัศจรรย์ก่อนการจุติจากภพดุสิต
เมื่อละอัตภาพของพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์บาเพ็ญมหา
ทานบารมี ทรงบังเกิดเป็นท้าวสันดุสิต ผู้ครองความเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดุสิต 1 ทาหน้าที่สอน
ธรรมะแก่เหล่าเทวดา ดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์องค์ก่อนๆ เพื่อรอวันจะจุติลงมาเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะในพระครรภ์ของพระพุทธมารดา เพื่อตรัสรู้เป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข่าวท้ าวสั นดุ สิ ตจะจุ ติ นั้ น เทวดาต่ างรู้ ล่ วงหน้ า
หนึ่งแสนปี สันนิษฐานว่า เป็นช่วงเวลาที่โลกว่างจากการบังเกิดขึ้น
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มีการป่าวประกาศไปทั่วหมื่นจักรวาล
โดยเหล่าพรหมชั้นสุทธาวาส เทวดาในหมื่นจักรวาลต่างมาประชุม
พร้อมกัน เพื่อรอผู้ที่จะจุติยังโลกมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ขณะค้นหานั้นกาลเวลาได้ล่วงมาเนิ่ นนาน เทพบุตร
ท้าวสันดุสิตเกิดบุพนิมิต อันเป็นสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าว่าจะจุติ
ภาพที่ 6.1
ท้าวสันดุสติ โพธิสตั ว์เกิดบุพนิมิตเพื่อจุติ
1
สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นสวรรค์ชั้นที่ 4 ในกามาวจรภูมิ เทพบุตรผู้เป็นใหญ่มีชื่อเรียกตามสวรรค์ชั้นนี้ว่า สันดุสิต
เทวราช เทวดาในชั้นนี้มีอายุขัย 4,000 ปีทิพย์ เมื่อเทียบกับปีมนุษย์เท่ากับ 57 โกฏิ 6 ล้านปี กล่าวกันว่า สวรรค์ชั้นนี้อบอวล
ไปด้วยกลิ่นไอของธรรมะ เป็นที่อยู่ของผู้หนักแน่นในการบาเพ็ญสมณธรรม เป็นธรรมเนียมของเหล่าเทพบุตรพระบรมโพธิสัตว์
ทุกพระองค์ ผู้รอวันลงมาจุติมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป ขณะที่สถิตอยู่ ณ ดุสิตสวรรค์ ได้ทา
หน้าที่สอนธรรมแก่เหล่าเทวดาทั้งหลาย
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ครั้นท้าวสันดุสิตเกิดบุพนิมิต หมู่เทวดาก็ทราบทันทีว่า ท้าวสันดุสิตองค์นี้จะจุติมา
ถือปฏิสนธิเป็นมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข่าวการจะจุติของท้าวสันดุสิตก็สะพัดไป
ยังหมื่นจักรวาล หมู่เทวาทั้งหมื่นจักรวาลตั้งแต่มหาพรหมลงมาจนถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามา
ประชุมกัน แล้วไปอัญเชิญท้าวสันดุสิตให้จุติลงมาบังเกิดเป็นมนุษ ย์ เพื่อตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และโปรดสรรพสัตว์เข้าสู่พระนิพพาน (ม.อุ. 23/379/51 แปล.มมร.)
นับตั้งแต่ จุดเริ่มต้นของการตั้งความปรารถนาดาริในใจที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมา
สั ม พุ ท ธเจ้ า ในพระชาติ แ รกที่ พ ระองค์ ท รงเกิ ด เป็ น มานพหนุ่ ม ลอยคออยู่ ก ลางมหาสมุ ท รได้
พิจารณาเห็นทุกข์โทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิด จึงตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่ อ น าพาตนและสรรพสั ต ว์ ใ ห้ พ้ น จากสั ง สารวั ฏ จนถึ ง พระชาติ สุ ด ท้ า ยที่ ท รงบั ง เกิ ด เป็ น
พระเวสสันดรได้สร้างมหาทานบารมีอย่างยิ่งยวด ภาพเส้นทางสร้างบารมีของพระองค์ชัดเจน ทรง
ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบารมี แบบเต็มที่เต็มกาลัง โดยการสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิตนับครั้งไม่ถ้วน
ตลอดระยะเวลา 20 อสงไขยแสนมหากัป ขณะนี้บารมี 30 ทัศของพระองค์เต็มเปี่ยมแล้ว สมดังที่
พระองค์ได้ตั้งพระทัยไว้แต่แรก และทุ่มเทสั่งสมบารมีตลอดมา ทรงพร้อมจะจุติจากภพดุสิตเพื่อ
ตรัสรู้เป็น พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 ของภัทรกัปนี้
2) พิจารณาปัญจมหาวิโลกนะ
ในกาลนั้น พระโพธิสัตว์ทรงฟังคากล่าวอัญเชิญของเหล่าเทวดาแล้ว ยังมิได้ทรงตอบ
รั บ ในทั น ที จะทรงพิ จ ารณา ปั ญ จมหาวิ โ ลกนะ คื อ การตรวจดู อ ย่ า งละเอี ย ดในเรื่ อ งส าคั ญ
5 ประการ ที่ทรงเลือกได้เช่นนี้ เพราะพระบรมโพธิสัตว์ทรงมีพระบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว ปัญจมหา
วิโลกนะ (ม.อุ. 23/379/51-53 แปล.มมร.) ประกอบด้วยเรื่องสาคัญ 5 ประการคือ
2.1) กาล ก่อนจุติเพื่อเกิดเป็นมนุษย์และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะ
ทรงพิจารณาอายุของมนุษย์ในยุคนั้นๆ ถ้าเจริญขึ้นเกินแสนปีไม่ใช่กาลอันสมควร ด้วยเหตุว่า ใน
กาลที่มนุษย์มีอายุเกินแสนปี ชาติ ชรา มรณะ จักไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลาย เมื่อ ทรงสอนเรื่อง
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เข้ าใจในพระดารัสนั้น ฉะนั้นการสั่งสอนสรรพสัตว์
ปฏิบัติเพื่อหมดกิเลสก็เป็นไปได้ยาก แม้ในกาลที่อายุต่ากว่าร้อยปี ก็ยังมิใช่กาลอันสมควร เพราะใน
กาลนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกิเลสหนาแน่น โอวาทที่จะทรงสั่งสอนแก่สัตว์ผู้มีกิเลสหนาก็จักไม่ เป็นผล
เหมือนรอยไม้ที่ขีดในน้าจึงเป็นกาลที่ไม่สมควร ในกาลแห่งอายุตั้งแต่แสนปีลงมาและตั้งแต่ร้อยปี
ขึ้นไป จึงได้ชื่อว่าเป็นกาลอันสมควร
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2.2) ทวีป ทรงพิจารณาบรรดาทวีปทั้ง 4 คือ อุตตรกุรุทวีป อปรโคยานทวีป ปุพพ
วิเทหทวีป และชมพูทวีป ทรงเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่ไปบังเกิดในทวีปทั้ง 3
เว้นแต่ชมพูทวีปเท่านั้น เพราะชาวชมพูทวีปมีคุณสมบัติพร้อมที่จะรองรับคาสอนของพระองค์ได้
อีกทั้งพระชนกและพระชนนีนี้ก็บังเกิดในชมพูทวีปแล้ว จึงทรงพิจารณาว่า จักทรงเกิดในชมพูทวีป
2.3) ประเทศ ทรงตรวจดูประเทศหรือดินแดนส่วนใดในชมพูทวีปสมควรจะเป็น
ถิ่นกาเนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็พบว่าดินแดนชมพูทวีป ปัจจุบันคือประเทศเนปาล แบ่งเป็น
2 ส่ ว น คื อ ปั จจั น ตประเทศ ได้ แ ก่ ดิ น แดนรอบนอกหรื อ ชายแดน และมั ช ฌิ มประเทศ ได้ แ ก่
ดิ น แดนส่ ว นกลางที่ ป ระกอบด้ ว ยรัฐ ใหญ่ 16 รั ฐ มี ค วามเจริ ญ ทางด้ า น การเมื อ ง เศรษฐกิ จ
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จึงเลือกมัชฌิมประเทศ ณ กรุงกบิลพัสดุ์
2.4) ตระกู ล ทรงตรวจดู ก ลุ่ ม คนในชมพู ท วี ป ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม ใหญ่ ได้ แ ก่
กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร โดยวรรณะกษัตริย์และวรรณะพราหมณ์เป็นกลุ่ม ชนชั้นสูง
ธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่บังเกิดในตระกูลต่าอย่างตระกูลแพศย์หรือ
ตระกูลศูทร แต่จะบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ และตระกูลพราหมณ์ สองตระกูลนี้เท่านั้น สุดแต่ว่าใน
กาลนั้นโลกสมมติว่าตระกูลใดประเสริฐ ก็จะบังเกิดในตระกูลนั้น ก็ในกาลนั้น ตระกูลกษัตริย์
ประเสริฐจึงทรงพิจารณาว่า เราจักบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ มหาราชพระเจ้าสุทโทธนะจักทรงเป็น
พระพุทธบิดา
2.5) พุทธมารดา ทรงตรวจดู พุทธมารดาผู้ ซึ่งสั่งสมบารมีมาแล้วตลอดแสนกัป
ทรงเห็นว่า พระนางมหามายาเทวี จาเดิมแต่เกิดเป็นผูม้ ีศีล 5 ครบถ้วนบริบูรณ์ ทรงพิจารณาต่ออีก
ว่า พระนางมหามายาจักเป็น พระราชมารดา เมื่อตรงตรวจพระชนมายุของพระราชมารดา ก็ทรง
ทราบว่า หลังจากนี้ 10 เดือน หลังทรงมีประสูติกาล จะทรงมีพระชนมายุได้อีก 7 วัน จึงทรงเห็น
ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะจุติ (ม.อุ. 23/379/52-53 แปล.มมร.)
3) เหตุการณ์อัศจรรย์ขณะจุติลงสู่พระครรภ์
เมื่อพระบรมโพธิสัตว์ ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะแล้ว จึงทรงรับปฏิญญาของ
เหล่าเทวดาว่า ถึงกาลอันสมควรที่จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงส่งเทวดาเหล่านั้นกลับไป
แล้ว ได้เสด็จเข้าไปยังสวนนันทวัน ดุสิตเทวโลก (ที.ม.อ.13/56/98 แปล.มมร.) บรรดาเหล่าเทวดา
ชั้นดุสิตก็ห้อมล้อมและคอยเตือนพระบรมโพธิสัตว์ให้ราลึกถึงกุศลกรรมที่ได้กระทาไว้ในกาลก่อน
หลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้จุติแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมหามายาเทวี
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ในกาลนั้น กรุงกบิลพัสดุ์ได้มีงานนักขัตฤกษ์เดือน 8 อย่างเอิกเกริก มหาชนต่าง
พากันเที่ยวเล่นงานนักขัตฤกษ์นั้น ฝ่ายพระนางมหามายาเทวี ตั้งแต่วันที่ 7 ก่อนจะถึงวันบุรณมี ได้
ทรงร่วมงานนักขัตฤกษ์ที่เพียบพร้อมด้วยดอกไม้และของหอม ครั้นในวันที่ 7 ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่
ทรงสละพระราชทรัพ ย์ สี่แ สนถวายมหาทาน ทรงประดั บ ด้ วยเครื่ อ งราชอลั ง การทั้ง ปวง ทรง
อธิษฐานองค์อุโบสถ
ในราตรี นั้ น พระนางทรงมี พ ระสุ บิ น ว่ า ท้ า ว
มหาราชทั้งสี่ได้ยกพระนางขึ้นพร้อมกับพระที่ไสยาสน์ นาไปยังป่า
หิมพานต์ วางพระนางลงบนพื้ นมโนศิลามีประมาณ 60 โยชน์
ภายใต้ต้นสาละ มีขนาด 7 โยชน์ แล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ส่วนสุดข้าง
หนึ่ง ลาดับนั้น เหล่าพระเทวีของท้าวมหาราชทั้ง 4 ต่างพากันมา
น าพระเทวี ไ ปยั ง สระอโนดาต ให้ ส รงสนานเพื่ อ ที่ จ ะช าระล้ า ง
มลทินของมนุษย์ออก แล้วให้ พระนางทรงนุ่งห่มผ้าทิพย์ ทรงลูบ
ภาพที่ 6.2 พระนางมหามายา
ไล้ด้วยของหอม ให้ทรงประดับด้วยดอกไม้ทิพย์
ทรงสุบิน

ในที่ไม่ไกลจากที่นั้น มีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่ง ภายในภูเขานั้นมี วิมานทอง พวกเขาให้
ตั้งพระที่ไสยาสน์อันเป็นทิพย์ มีเบื้องเศียรอยู่ทางทิศตะวันออก ทูลให้พระนางบรรทมในวิมานทอง
นั้น พระบรมโพธิสัตว์ทรงเป็นพญาช้างตัวประเสริฐสีขาวผ่อง ท่องเที่ยวไปในภูเขาทองลูกหนึ่ง ซึ่งมี
อยู่ในที่ไม่ไกลจากที่นั้น ได้ลงจากภูเขาทองนั้นแล้ว ขึ้นไปยังภูเขาเงิน เดินมาทางทิศเหนือได้เอางวง
อันมีสีราวกะว่าพวงเงินจับดอกปทุมสีขาว เปล่งโกญจนาท (บันลือเสียงกึกก้อง) เข้าไปยังวิมานทอง
นั้น พญาช้างได้กระทาประทักษิณพระที่ไสยาสน์ของพระมารดา 3 รอบแล้ว ได้เป็นเสมือนกับผ่า
พระปรัศว์เบื้องขวาเข้าสู่พระครรภ์ของพระนาง (ม.อุ. 23/379/54-55 แปล.มมร.)
ด้วยพระบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ขณะที่ปฏิสนธิสู่พระครรภ์ ได้เกิดแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่และบังเกิดรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเป็นอัศจรรย์ เมื่อประทับอยู่ในพระครรภ์ทรงประทับ
นั่งขัดสมาธิอยู่โดยไม่รู้สึกว่า พระครรภ์คับแคบ และมิได้ ทรงทาความลาบากแก่พระราชมารดา
เหมือนทารกทั่วไป พระราชมารดายังคงมีพระวรกายเบาสบายเหมือนมิได้ทรงพระครรภ์ และทรง
มองเห็นพระราชโอรสที่กาลังประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ในพระครรภ์ได้อย่างชัดเจน
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6.1.2 เจ้าชายสิทธัตถะพระบรมโพธิสัตว์
ภายหลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต สู่พระครรภ์พระนางมหา
มายาเทวีแล้ว ในหัวข้อนี้จะได้นาเสนอเหตุการณ์นับตั้งแต่วันประสูติและปัจจัยเกี่ยวเนื่องแห่งการ
ประสูตินั้นดังต่อไปนี้
1) ประสูติ
พระนางมหามายาเทวี ทรงบริหารพระบรมโพธิสัตว์ด้วยพระครรภ์ตลอด 10 เดือน
เมื่อ พระครรภ์แ ก่เต็ม ที่ ทรงมี พระราชประสงค์จ ะเสด็ จไปยั งเรือ นแห่ง พระญาติ ที่เทวทหนคร
พระนางได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะ พระราชาทรงอนุญาตและรับสั่งให้ทาเส้นทางจากนคร
กบิลพัสดุ์จนถึงนครเทวทหะให้ราบเรียบ ให้ตกแต่งประดับประดาด้วยต้ นกล้วย หม้อน้าเต็ม และ
ธงชาย ธงผ้า เป็นต้น ให้พระเทวีประทับนั่งในสีวิกาทอง ให้อามาตย์พันคนหาม ทรงส่งพระนางไป
ด้วยข้าราชบริพารกลุ่มใหญ่
ระหว่างทางได้ผ่านสวนชื่อ “ลุมพิน”ี ซึ่งในขณะนั้นต้นสาละได้ออกดอกบานสะพรั่ง
ตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายกิ่ง หมู่ภมร 5 สี และมวลหมู่นกนานาชนิดส่งเสียงขับร้องอย่างไพเราะ
ระหว่างกิ่งและมวลดอกไม้ทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่ง เมื่อพระเทวีทอดพระเนตรเห็น ทรงมี
พระประสงค์จะแวะชมสวน จึงเสด็จไปยังโคนต้นสาละอันเป็นมงคล เมื่อพระนางมีพระประสงค์จะ
ทรงจับกิ่งใด กิ่งนั้นก็น้อมลงมาจนถึงฝ่าพระหัตถ์ ประหนึ่งยอดหวายที่ทอดลงอย่างอ่อนช้อยฉะนั้น

ภาพที่ 6.3 ประสูติพระบรมโพธิสัตว์
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ขณะที่พระนางประทับยืนจับกิ่งสาละนั้น ลมกัมมัชวาตของพระนางก็เกิดปั่นป่วน
ลาดับนั้นข้าราชบริพารจึงได้กั้นพระวิสูตรแก่พระนางแล้วหลีกไป ขณะที่พระนางประทับยืนจับกิ่ง
สาละอยู่นั้น พระบรมโพธิสัตว์ ก็ได้ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดา ท้าวสุทธาวาสพรหม
มหาพรหม 4 พระองค์ ก็ถือข่ายทองมารองรับพระบรมโพธิสัตว์แล้ววางไว้เบื้องพระพักตร์พระชนนี
แล้วทูลว่า ข้าแต่พระเทวี ขอพระองค์ทรงดีพระทัยเถิด พระราชบุตรของพระองค์ ผู้มีศักดาใหญ่
อุบัติขึ้นแล้ว ก็สัตว์อื่นเมื่อออกจากครรภ์มารดา ย่อมแปดเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูล แต่พระบรมโพธิสัตว์นั้น
ยื่ น พระหั ต ถ์ ทั้ ง สองและพระบาททั้ ง สอง เหยี ย ดออกจากพระครรภ์ ข องพระชนนี ป ระดุ จ
พระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์ ไม่เปรอะเปื้อนด้วยของไม่ สะอาดไรๆ ที่มีอยู่ในพระครรภ์ของ
พระชนนี สะอาดบริสุทธิ์ รุ่งโรจน์ ประดุจแก้วมณีที่เขาวางไว้บนผ้ากาสิกพัสตร์ ฉะนั้น สายธารแห่ง
น้าสองสายพลุ่งออกมาจากอากาศ โสรจสรงพระสรีระของพระโพธิสัตว์และพระชนนี เพื่อเป็น
สักการะแด่พระบรมโพธิสัตว์และพระชนนี (ม.อุ. 23/373-379/44-45 แปล.มมร.)
พระบรมโพธิสัตว์ทรงตรวจดูทิศใหญ่ทิศน้อยตลอดทั้ง 10 ทิศ ก็มิได้ทรงเห็นผู้ที่
เสมือนกับพระองค์ จึงบ่ายพระพักตร์มุ่งสู่ทิศอุดร เสด็จโดยย่างพระบาท 7 ก้าว มีท้าวมหาพรหม
กั้นเศวตฉัตร ท้าวสุยามะเทวบุตรถือพัดวาลวิชนี เทวดาเหล่าอื่นถือเครื่องราชกกุธภัณ ฑ์ที่เหลือเดิน
ตามเสด็จ เมื่อดาเนินก็ดาเนินไปบนพื้นดินนั่นแหละ ไม่มีผ้าปกปิด แต่ปรากฏแก่สายตาของมหาชน
เหมือนทรงดาเนินไปทางอากาศเหมือนประดับตกแต่งพระองค์ ประดุจทรงพระชนมายุ 16 ขวบ
ฉะนั้น จากนั้นประทับยืน ณ พระบาทที่ 7 ทรงบันลือสีหนาท เปล่งอาสภิวาจา คือ วาจาอัน องอาจ
ว่า “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ
ปุนพฺภโวติ.เราเป็นผู้เลิศของโลก เราเป็นผู้ใหญ่ในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติ
สุดท้าย บัดนี้การเกิดอีกมิได้มี” (ที.ม. 10/31/14 มจร)
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่พระบรมโพธิสัตว์เมื่อออกจากครรภ์พระมารดาแล้ว
ทรงประทับยืนและย่างพระบาทออกไป 7 ก้าวนั้น มีการหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์กันว่า เป็นเรื่องที่
ไม่ น่ า จะเป็ น ได้ บ้ า ง แต่ ง ขึ้ น ในภายหลั ง เพื่ อ ให้ อั ศ จรรย์ บ้ า ง เพราะมี ก ารน ามาเปรี ย บเที ย บ
การแพทย์แผนปัจจุบันบ้าง หลักวิทยาศาสตร์บ้าง แต่สาหรับผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
ย่อมทราบว่า ความอัศจรรย์อันไม่มีประมาณย่อมบังเกิดได้แก่บุคคลอัศจรรย์ที่สั่งสมบารมีอย่าง
ยิ่งยวดกระทั่งเต็มเปี่ยม เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องราวของพระ
พุทธองค์จงึ เป็นเรื่องอจินไตย เหนือวิสัยของคนธรรมดาจะพิจารณาไปถึงได้
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2) สหชาติ
ในการประสูติของบรมโพธิสัตว์ เป็นเหตุอัศจรรย์ อย่างยิ่ง เป็นเหตุแห่ง โลกธาตุ
สะเทือนเลื่อนลั่น เป็นการแสดงความยินดีปรีดาที่ผู้มีบุญญาได้มาบังเกิดในมนุษยโลก นอกจากนี้
ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีกล่าวว่า มีสหชาติ ซึ่งเป็นบุคคล สัตว์ และสิ่งของคู่พระบารมีได้เกิดร่วมกับ
พระบรมโพธิสัตว์ 7 ประการ คือ
2.1) พระนางพิมพา ยโสธรา
2.2) เจ้าชายอานันทะ
2.3) ฉันนะอามาตย์
2.4) กาฬุทายีอามาตย์
2.5) พญาม้ากัณฐกะ
2.6) ต้นมหาโพธิ์พฤกษ์
2.7) ขุมทรัพย์ทั้ง 4 ขุม
ภาพที่ 6.4 พญาม้ากัณฐกะ

3) พราหมณ์บัณฑิตพยากรณ์ลักษณะมหาบุรุษ
หลังจากประสูติแล้ว ชาวนครทั้งสองได้นาเสด็จพระมหาบุรุษไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ ใน
วันนั้นนั่นแล หมู่ทวยเทพในชั้นดาวดึงส์ร่าเริงยินดีว่า พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราช
อุบัติแล้วในนครกบิลพัสดุ์ พระราชกุมารนี้จักประทับนั่ง ณ โคนโพธิพฤกษ์แล้วจักเป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า
เมื่อพระราชโอรสทรงพระชนมายุได้ 3 วัน สมัยนั้นอสิตดาบสหรือกาฬเทวิลดาบส
ผู้ได้สมาบัติ 8 เป็นผู้คุ้นเคยกับราชสกุลของพระเจ้าสุทโธทนะ ทราบข่าวจากเทพชั้นดาวดึงส์ว่า
พระราชโอรสของพระเจ้ าสุ ทโธทนะประสู ติ แล้ ว จั กประทั บ นั่ง ที่ โ พธิมั ณฑสถาน แล้ว จั ก เป็ น
พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักร ดาบสจึงได้ลงจากเทวโลกเข้าไปยังพระราชนิเวศน์ กราบทูลว่า
ข้าแต่มหาบพิตร ได้ยินว่า พระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้ว อาตมาภาพอยากเห็นพระราช
บุตรนั้น พระราชาจึงรับสั่งให้พาพระราชกุมารผู้ประดับตกแต่งแล้ว มาทรงอุ้มไปเพื่อให้นมัสการ
พระดาบส แต่พระบาทของพระมหาบุรุษกลับไปประดิษฐานอยู่บนชฎาของดาบส จริงอยู่บุคคลอื่น
ที่ชื่อว่าพระมหาสัตว์จะพึงไหว้โดยอัตภาพนั้น ย่อมไม่มี
ถ้าผู้ไม่รู้ อาจจะพึงวางพระเศียรของพระบรมโพธิสัตว์ลงแทบบาทมูลของพระดาบส
ก็ถ้าหากทาเช่นนั้น ศีรษะของพระดาบสนั้นจะแตกออกเป็น 7 เสี่ยง พระดาบสคิดว่า เราไม่ควรจะ
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ทาตนของเราให้พินาศ จึงลุกจากอาสนะ ประคองอัญชลีต่อพระบรมโพธิสัตว์ พระเจ้าสุทโธทนะ
ทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นจึงทรงไหว้พระโอรสของพระองค์ นับเป็นอีกเหตุการณ์สาคัญคือ
พระราชาได้ถวายบังคมพระราชโอรสเป็นครั้งแรก ดาบสกาฬเทวิลเห็นลักษณะสมบัติของพระบรม
โพธิ สั ตว์ ก็ ทราบด้ วยอนาคตั ง สญาณว่ า พระโอรสนี้ จั ก ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าอย่ า งไม่ ต้ องสงสั ย
พระราชบุตรนี้เป็นอัจฉริยบุรุษ (ขุ.อป. 70/1/113-114 แปล.มมร.)
เมื่อพระโพธิสัตว์พระชนมายุได้ 5 วัน พระประยูรญาติทั้งหลายให้สนานพระเศียร
แล้วจักเฉลิมพระนาม จึงให้ฉาบทาพระราชมณเฑียรด้วยคันธชาติ 4 ชนิด โปรยดอกไม้มีข้าวตอก
เป็นที่ 5 ให้จัดข้าวปายาสล้วนๆ แล้วเชิญพราหมณ์ 108 ท่าน ผู้เรียนจบไตรเพทให้นั่งในพระราช
มณเฑียร ให้เหล่าพราหมณ์บริโภคโภชนะอย่างดี ถวายสักการะมากมาย แล้ว คัดเลือกพราหมณ์
บัณฑิต 8 ท่าน มีรามพราหมณ์ เป็นต้น มาตรวจดูพระลักษณะของพระมหาบุรุษ
พราหมณ์ทั้ง 7 ท่านได้พยากรณ์เป็นสองส่วนว่า
ผู้ ป ระกอบด้ ว ยลั ก ษณะนี้ เมื่ อ อยู่ ค รองฆราวาสวิ สั ย จั ก ได้ เป็ น
พระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อผนวชจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่
พราหมณ์โกณฑัญญะผู้ หนุ่มที่สุด ได้พยากรณ์เป็นส่วนเดียวว่า
ท่านผู้นี้ไม่มีเหตุที่จะดารงอยู่ในฆราวาสวิสัย จักเป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ผู้ปราศจากกิเลสเท่านั้น
ครั้ ง นั้ น พระประยู ร ญาติ เ มื่ อ ถื อ พระนามของ
พระบรมโพธิ สัตว์นั้ น จึงเฉลิมพระนามว่า “สิทธัต ถะ” เพราะ ภาพที่ 6.5 พราหมณ์โกณฑัญญะ
พยากรณ์พระราชโอรส
กระทาให้สาเร็จความต้องการแก่โลกทั้งปวง พระราชาทรงสดับ
ค าของพราหมณ์ บั ณ ฑิ ต เหล่ า นั้ น แล้ ว ตรั ส ถามถึ ง เหตุ ที่ ท าให้
พระราชโอรสผนวช เหล่าพราหมณ์จึงกราบทูลถึงการเห็นบุพนิมิต 4 ประการ คือ คนแก่ คนเจ็บ
คนตาย และนักบวช พระราชาจึงตรัสสั่ง เหล่าอามาตย์ว่า จาเดิมแต่นี้ไปพวกท่านจงอย่าได้ให้นิมิต
เหล่านั้นเข้าไปในสานักแห่งบุตรของเรา เราไม่ต้องการให้บุตรของเราเป็นพระพุทธเจ้า เราต้องการ
เห็นบุตรของเราครอบครองราชสมบัติจักรพรรดิ ปกครองทวีปใหญ่ทั้ง 4 ซึ่งมีทวีปเล็กสองหมื่นเป็น
บริวารห้อมล้อมด้วยบริษัทอันมีปริมณฑล 36 โยชน์ พระราชาตรัสอย่างนั้นแล้ว ทรงรับสั่งให้วาง
อารักขาไว้ในที่ทุกๆ คาวุตในทิศทั้งสี่ เพื่อจะห้ามมิให้บริษัท 4 มีคนแก่ เป็นต้น เข้ามาปรากฏใน
สายพระเนตรของพระกุมาร
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พราหมณ์เหล่านั้น เมื่อกลับถึงเรือนของตนแล้ว ต่างพากันเรียกบุตรมาสั่งว่า นี่แนะ
พ่อทั้งหลาย พวกเราแก่แล้ว จะทันได้เห็นพระราชบุ ตรของพระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณหรือไม่ก็ไม่รู้ ฉะนั้นเมื่อพระราชกุมารนี้ทรงผนวช บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว พวก
เจ้าพึงบวชในศาสนาของพระองค์เถิด พราหมณ์แม้ทั้ง 7 คนเหล่านั้น ดารงอยู่ตราบเท่าอายุขัยก็
ตายไปตามยถากรรม โกณฑัญญะมาณพเท่านั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บยังมีชีวิตอยู่
ภายหลังเมื่อพระโพธิสัตว์เติบโตเจริญวัยขึ้ นแล้ว บุตรพราหมณ์เหล่านั้นได้ทราบว่า
พระมหาบุรุษทรงผนวชแล้ว โกณฑัญญพราหมณ์จึงได้กล่าวชักชวนบุตรของพราหมณ์เหล่านั้น ให้
บวชตามคาสั่งของบิดา พวกเขาเหล่านั้นสามคนไม่บวช ที่เหลือสี่คนบวชตามพระมหาบุรุษ โดยตั้ง
ให้โกณฑัญญะพราหมณ์เป็นหัวหน้า พราหมณ์ทั้ง 5 นั้น จึงมีชื่อว่า “พระปัญจวัคคีย”์
จะเห็นได้ว่า พราหมณ์บัณฑิตเมื่อเห็นพระลักษณะอันประเสริฐของพระราชโอรส
อันเป็นผลจากการสั่งสมความดีมานับภพชาติไม่ถ้วน ก็ทราบว่า เป็นลักษณะของผู้มีบุญที่จะได้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ตนไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ก็ปรารถนาให้บุตรของตนได้อยู่ใกล้
ครั้ ง นั้ น ตระกู ล พระประยู ร ญาติ แ ปดหมื่ น ตระกู ล ประชุ ม กั น ในมงคลสถาน
พระญาติแต่ละตระกูลก็ทูลปฏิญญาถวายโอรสตระกูลละองค์ด้วยคิดว่า ถ้าพระสิทธัตถะกุมารนี้จัก
เป็นพระพุทธเจ้า ก็จักมีขัตติยสมณะ คอยแวดล้อมจาริกไป แต่ถ้ากุมารนี้จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ก็จักมีขัตติยกุมาร คอยแวดล้อมตามเสด็จไป (ขุ.อป. 70/1/116-119 แปล.มมร.)
เมื่อพระราชโอรสพระชนมายุได้ 7 วัน พระราชมารดาได้สิ้นพระชนม์ พระเจ้า
สุทโธทนะทรงมอบพระราชโอรสให้พระนางปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระมาตุจฉาดูแลต่อมา
4) เหตุการณ์สาคัญในวันพิธีวัปปมงคล
เมื่อเจ้าชายสัทธัตถะทรงเจริญวัยขึ้น วันหนึ่งในพระราชพิธีวัปปมงคล (แรกนาขวัญ)
พระราชาเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยราชบริพาร และทรงนาพระราชโอรสไปในที่ประกอบ
พระราชพิธี ด้วย มีต้นหว้าต้นหนึ่งมีใบหนาแน่น มีเงาทึบ พระองค์ทรงรับสั่งให้ปูลาดพระแท่น
บรรทมของพระราชโอรสภายใต้ต้นหว้า แวดวงด้วยพระวิสูตร วางอารักขาให้พี่เลี้ยงนางนมนั่ง
ห้อมล้อมพระบรมโพธิสัตว์ ส่วนพระราชาเสด็จไปเพื่อจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในขณะที่ทรงไถ
อยู่นั้น มีมหาสมบัติปรากฏขึ้น พวกพี่เลี้ยงนางนมต่างพากันออกมาข้างนอกเพื่อจะดูสมบัติของ
พระราชา เจ้าชายสัทธัตถะทรงแลดูข้างโน้นข้างนี้มองไม่เห็นใคร จึงเสด็จลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิ ยัง
ปฐมฌานให้เกิด ฝ่ายพี่เลี้ยงนางนมรีบกลับมาด้วยคิดว่า พระราชโอรสประทับอยู่พระองค์เดียว จึง
รีบเปิดพระวิสูตรขึ้น เห็นพระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิบนแท่นบรรทม ได้เห็นปาฏิหาริย์ที่เงาของ

197

ต้ น หว้ า นั้ น ตั้ ง เป็ น ปริ ม ณฑลตรงอยู่ จึ ง พากั น เข้ า ไปกราบทู ล พระราชาว่ า “ข้ า แต่ ส มมติ เ ทพ
พระราชกุมารประทับนั่งอย่างนี้ เงาของต้นไม้ต้นอื่นคล้อยไปแล้ว แต่เงาของต้นหว้ายังคงตั้งเป็น
ปริมณฑลตรงอยู่” พระราชารีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์นั้น จึงตรัสว่า "นี่แนะพ่อ"
แล้ ว ทรงถวายบั ง คมต่ อ พระราชกุม าร นี้เป็ น การถวายบั ง คมพระราชกุ ม ารเป็ นครั้ ง ที่ สองของ
พระราชา (ขุ.อป. 70/1/119-120 แปล.มมร.)

ภาพที่ 6.6 พระราชาถวายบังคมพระราชกุมารเป็นครั้งที่ 2

6.1.3 ฆราวาสวิสัย
เจ้าชายสัทธัตถะทรงเจริญพระชนมายุตามฆราวาสวิสัย ดังพระประสงค์ของพระ
ราชบิดา ในช่วงนี้จึงมีเหตุการณ์สาคัญหลายประการเกิดขึ้น ดังนี้
1) อภิเษกสมรส
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระชนมายุ 16 พรรษา พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้สร้าง
ปราสาท 3 ฤดู คือ 1) สุรัมมะ เป็นปราสาทฤดูร้อนมี 9 ชั้น 2) สุภกะ เป็นปราสาทฤดูฝนมี 7 ชั้น
และ 3) รมณะ ซึ่งเป็นปราสาทฤดูหนาว มี 5 ชั้น พร้อมด้วยดนตรีประโคมขับกล่อมโดยเหล่าสตรี
ดรุณีแรกรุ่นที่สวยสดงดงาม ประมาณ 40,000 นาง ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าชายประทับในปราสาท 3 หลัง
สับเปลี่ยนตามฤดู กาล จะได้ ทรงเพลินพระหฤทัย ตามฆราวาสวิสัย เลิกฝักใฝ่ในทางธรรม และ
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พระราชายังทรงสถาปนาเจ้าชายสิทธัตถะไว้ในสิริราชสมบัติ ทรงอภิเษกเจ้าหญิงพิมพายโสธรา2
เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์ทรงครองเพศฆราวาสจนถึงพระชนมายุ 29 พรรษา

ภาพที่ 6.7 เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพิมพา ยโสธรา
2) พระปรีชาสามารถในศิลปศาสตร์
เจ้าชายสิทธัตถะเสวยราชสมบัติอยู่เช่นนั้นเรื่อยมา วันหนึ่งได้มีการพูดคุยกันใน
ระหว่างหมู่พระญาติว่า “เจ้าชายสิทธัตถะทรงเที่ยวขวนขวายอยู่แต่การเล่นเท่านั้น ไม่ทรงศึกษา
ศิลปศาสตร์ เมื่อมีสงครามมาประชิดเข้า จักกระทาอย่างไร” พระราชาสุทโธทนะรับสั่งให้เรียกพระ
ราชโอรสมาแล้วตรัสว่า “นี่แน่ะพ่อ พวกญาติๆ ของลูกพากันพูดว่า สิทธัตถะไม่ศึกษาศิลปศาสตร์
อะไรๆ ขวนขวายแต่การเล่นเท่านั้น เที่ยวไป ในเรื่องนี้ลูกจะเข้าใจอย่างไร ในเวลาประจวบกับพวก
ศัตรู” เจ้าชายจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ไม่มีกิจที่จะต้องศึกษาศิลปศาสตร์ ขอ
พระองค์ได้โปรดให้เที่ยวตีกลองป่าวร้องไปในพระนคร เพื่อให้มาดูศิลปะของข้าพระองค์ ในวันที่ 7
แต่วันนี้ไป ข้าพระองค์จักแสดงศิลปศาสตร์แก่หมู่พระญาติ” พระราชบิดาได้ทรงกระทาตามนั้น
เจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงให้ประชุมนักแม่นธนูผู้ สามารถยิงอย่างสายฟ้ าแลบและผู้ ที่สามารถยิ ง

2

เจ้าหญิงพิมพา ยโสธราทรงเป็นพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธะกับพระนางอมิตา และเป็นพระภคินี
(น้องสาว)ของเจ้าชายเทวทัต แห่งเทวทหนคร เจ้าหญิงทรงเพียบพร้อมด้วยเบญจกัลยาณี คือ ผมงาม, เนื้องาม, ฟันงาม, ผิว
งาม และวัยงาม ย้อนไป 4 อสงไขยแสนมหากัปที่ผ่านมา เจ้าหญิงเกิดเป็นสุมิตตากุมารีบุตรีของคฤหบดีชาวปัจจันตคาม และ
ได้ตั้งความปรารถนาติดตามสุเมธดาบส ต่อหน้าพระพักตร์พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ขนหางสัตว์ได้ แล้วทรงแสดงศิลปะทั้ง 12 ชนิดแก่พระญาติ จึงเป็นเหตุให้พระญาติหมดข้อสงสัย
(ขุ.อป. 70/1/121-122 แปล.มมร.)
3) พบเทวทูตทั้ง 4
พระเจ้าสุทโธทนะและพระประยูรญาติ ทรงปรารถนาให้เจ้าชายเสด็จขึ้นครองราชย์
จึงทรงพยายามหาวิธีผูกมัดพระองค์ให้เพลิดเพลินในกามสุข เพื่อให้เจ้าชายทรงมีจิตใจน้อมในทาง
ฆราวาสวิ สั ย ไม่ ฝั ก ใฝ่ ท างบรรพชา ซึ่ ง ในช่ ว งเวลานั้ น เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะทรงมี ค วามสุ ข อยู่ ใ น
พระราชวัง ทรงเป็นผูค้ รองเรือนเหมือนคนธรรมดาทั่วไป กระทั่งในวันหนึ่งเจ้าชายทรงปรารถนาจะ
เสด็ จ ประพาสอุ ทยาน โดยมี น ายฉั น นะเป็ น
สารถีผู้นาทาง และเป็นสหชาติที่จงรักรักภักดี
ต่อเจ้าชาย
วันแรกของการเสด็จ ประพาส
อุทธยาน เทวดาเนรมิตกายเป็นคนแก่ เจ้าชาย
ได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วและเมื่อทรงทราบว่า
พระองค์จะต้องแก่ชราด้วยเช่นกัน ก็เกิดความ
สลดพระราชหฤทัย

ภาพที่ 6.8 เจ้าชายสิทธัตถะพบเทวทูตทั้ง 4

วันที่สองของการประพาสอุทยาน เทวดาได้ เนรมิตกายเป็นคนเจ็บ เมื่อเจ้าชาย
ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงหดหู่ในพระราชหฤทัยมากยิ่งขึ้น
วั น ที่ ส ามของการประพาสอุ ท ยาน เทวดาเนรมิ ต กายเป็ น คนตาย เจ้ า ชาย
ทอดพระเนตรเห็นคนตายนอนนิ่งเหมือนขอนไม้ เมื่อทรงทราบว่าพระองค์ก็ต้องตายเหมือนกัน ก็
ยิ่งทรงสลดพระราชหฤทัยมากขึ้นอีก
วั น ที่ สี่ ข องการประพาสอุ ท ยาน เทวดาก็ ไ ด้ เนรมิ ต กายเป็ น นั ก บวช เจ้ า ชายได้
ทอดพระเนตรเห็นแล้ว และทรงทราบว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวการครองเรือน มุ่งแสวงหาทาง
หลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ เจ้ า ชายจึ ง ทรงปี ติ แ ช่ ม ชื่ น ใจยิ่ ง นั ก ต่ า งจากเมื่ อ 3 วั น ก่ อ น (ขุ . อป.
70/1/122-123 แปล.มมร.) แต่ในฝ่ายพระทีฆภาณกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า เจ้าชายเสด็จไปเห็น
นิมิตทั้ง 4 ภายในวันเดียวเท่านั้น
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จะเห็นได้ว่า พระบรมโพธิสัตว์ทรงแตกต่างจากมนุษย์ปุถุชนทั่วไปทีแ่ ม้ว่าจะเห็นความแก่
ความเจ็บ และความตาย เป็นประจาก็ไม่ได้คิดอะไร นั่นเป็นเพราะบุญบารมีของบุคคลทั่วไปนั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ จึงยังมองไม่เห็นภัยจากการเกิด ความแก่ ความเจ็บและความตายเหล่านี้ ทาให้ยังคงติด
อยู่ในวิถีชีวิตทางโลกที่ต้องหาเลี้ยงชีพเพื่อดารงสังขารให้คงอยู่ จึงไม่อาจจะหลุดพ้นจากวัฏจักรได้
6.2 มัชฌิมกาล (ตรัสรู)้
หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพบกับเทวทูตทั้ง 4 แล้ว ด้วยบุญบารมีที่พระองค์ได้สั่งสม
เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ จึงมีเหตุการณ์สาคัญและทาให้มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจวบกระทั่งปัจจุบันนี้
6.2.1 เหตุการณ์ก่อนการตรัสรู้
1) เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
ค่าคืนหนึ่งในปราสาทของเจ้าชายมีการขับร้องเต้นรา มีดนตรีเห่กล่อมเหมือนกับ
ทุกคืน แต่คืนนี้เจ้าชายทรงเข้าห้องบรรทมตั้งแต่หัวค่าและทรงตื่นขึ้นกลางดึก ทรงทอดพระเนตร
เห็นนางสนมทั้งหลายที่เคยงดงามในยามเต้นรา นอนหลับใหลในห้องโถงนั้น บางคนก็อ้าปาก
น้ าลายไหลยื ด ก่ า ยกั น ไปมา บ้ า งก็ น อนกรน บ้ า งก็ น อน
ละเมอ บ้างก็นอนจนผ้าหลุดลุ่ย พระองค์ทรงราพึงในใจว่า
หญิงที่เคยงดงามเหล่านี้ บัดนี้ดูไม่แตกต่างไปจากซากศพที่
กองเกลื่ อ นในป่ า ช้ า ชี วิ ต ของการครองเรื อ นช่ า งน่ า เบื่ อ
หน่ายยิ่งนัก ดูแต่นางทั้งหลายเหล่านี้ สักวันก็ต้องตายไป
ร่างกายที่เคยงดงามก็จ ะต้ องเน่า เปื่ อยไปเป็น อาหารของ
หนอน ทุกชีวิตที่เกิ ดมาล้วนแต่ไม่มีอะไรยั่งยืน วันเวลาที่
ผ่านไปก็นาพาชีวิตไปสู่ความตายทุกวัน เจ้าชายทรงหันไป
หยิบพระขันธ์ เสด็จออกจากห้องโถงของปราสาทไปหานาย
ภาพที่ 6.9 เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออก ฉันนะ ทรงรับสั่งให้นายฉันนะเตรียมม้ากัณฐกะ แต่ด้วยเยื่อ
มหาภิเนษกรมณ์
ใยความผูกพัน เจ้าชายเสด็จไปยังห้องบรรทมของพระนาง
พิมพายโสธรา ทรงเห็นพระนางบรรทมกอดพระราหุลซึ่งเพิ่ง
ประสูติไว้ข้างพระวรกาย ใจหนึ่งก็อยากจะเข้าไปชื่นชมพระราหุลกุมาร อีกใจหนึ่งก็ทรงเกรงว่า
พระนางพิมพาจะตื่นจากบรรทม จึงทรงตัดใจจากมาอย่างเด็ดเดี่ยวและไม่เหลียวกลับไปอีกเลย
แล้วพระบรมโพธิสัตว์ทรงม้ากัณฐกะออกจากพระราชวังพร้อมกับนายฉันนะ (ขุ.อป. 70/1/126128 แปล.มมร.)
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เมื่อเสด็จพ้นประตูพระราชวังเท่านั้น วสวัตดีมารได้กล่าวขึ้นว่า “เจ้าชายสิทธัตถะ
ท่านอย่าเพิ่งออกบวชเลย อีก 7 วันข้างหน้าท่านจะได้ครองราชย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ มี
สมบัติมากมายมหาศาล มีบริวารสุดจะนับประมาณมิได้ ท่านจะมีความสุขกับการเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิที่จะหาผู้ใดทัดเทียมมิได้เลย” เจ้าชายสิทธัตถะตรัสตอบพญามารไปว่า “ดูก่อนมาร เรารู้
ว่าจักรรัตนะจะปรากฏแก่เรา เราไม่มีความต้องการราชสมบัติ เราจักเป็นพระพุทธเจ้า ทาหมื่น
โลกธาตุให้บันลือ” มารกล่าวว่า “จาเดิมแต่บัดนี้ไป ในเวลาที่ท่านคิดถึงกามวิตก พยาบาทวิตก
หรือวิหิงสาวิตกก็ตาม เราจักรู้ ดังนี้คอยหาช่องติดตามไปเหมือนเงาฉะนั้น ” (ขุ.อป. 70/1/129130 แปล.มมร.) แล้วหายตัวไป
จวบจนใกล้รุ่งพระมหาบุรุษเสด็จ มาถึงแม่น้าอโนมา ด้วยบุญญาธิการที่พระองค์
สั่งสมมาในอดีตชาติ เป็นเหตุให้เหล่าเทวดาที่สถิตย์ในวิมานชั้นต่างๆ ออกจากวิมานเพื่อลงมา
ปกปักษ์รักษาให้พระมหาบุรุษข้ามแม่น้าอโนมาได้ อย่างปลอดภัย เมื่อพ้นเขตพระนครกบิลพัสดุ์
พระองค์ทรงลงจากหลังม้า ประทับนั่งบนหาดทรายขาวริมแม่น้าอโนมา แล้วตรัสกับนายฉันนะว่า
"ฉันนะ เราจะบวชเป็นบรรพชิต จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้แสวงหาทางพ้นทุกข์ " สิ้นพระสุรเสียง
พระองค์ทรงใช้พระขรรค์ตัดพระเกศาโยนปอยผมไปบนอากาศ ตั้งจิตอธิษฐานว่า "ถ้าการออกบวช
ของเราในครั้งนี้จะทาให้เราได้ตรัสรู้ธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอปอยผมนี้อย่าได้ร่วงลงสู่
พื้นดินเลย แต่ถ้าไม่สามารถตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ขอให้ปอยผมนี้จงร่วงลงสู่ผืน
ดินเถิด" ด้วยบุญญาธิการที่เจ้าชายทรงสั่งสมมาดีแล้วในอดีตชาติ ท้าวสักกเทวราชทรงตรวจดูด้วย
ทิพยจักษุ แล้วทรงเอาผอบแก้วมีประมาณโยชน์หนึ่งรับไว้ ให้ประดิษฐานไว้ในเจดีย์ชื่อ “จุฬามณี
เจดีย์” ในดาวดึงส์พิภพ เมื่อเจ้าชายเห็นว่าปอยผมนั้นลอยอยู่บนอากาศ ไม่ได้ร่วงลงสู่พื้นดิน ทรงมี
พระทัยปีติเบิกบานและมีกาลังใจยิ่งนัก (ขุ.อป. 70/1/131-132 แปล.มมร.)

ภาพที่ 6.10 พระบรมโพธิสัตว์ทรงใช้พระขรรค์ตัดพระเกศา
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พระโพธิสัตว์ทรงดาริต่อว่า “ผ้ากาสิกพัสตร์เหล่านี้ไม่สมควรแก่สมณะสาหรับเรา”
ครั้งนั้นฆฏิการพรหม ซึ่งเป็นพรหมชั้นสุทธาวาส ได้นาผ้าสีย้อมน้าฝาด พร้อมด้วยเครื่องอัฏฐบริขาร
มีบาตร เป็นต้น มาถวายเจ้าชาย พระองค์ทรงนุ่งห่มธงชัยแห่งพระอรหันต์ ทรงถือเพศบรรพชิตอัน
อุดมแล้วตรัสว่า “ฉันนะ เธอจงกราบทูลถึงความสบาย ไม่ป่วยไข้แก่พระชนกและพระชนนีตามคา
ของเรา” นายฉันนะถวายบังคมพระโพธิสัตว์ กระทาประทักษิณแล้วหลีกไป ส่วนม้ากัณฐกะได้ยิน
พระดารัสของพระโพธิสัตว์ผู้ตรัสอยู่กับนายฉันนะ ก็คิดว่า “บัดนี้เราจะไม่ได้เห็นนายของเราอีก
ต่อไป” เมื่อละคลองจักษุไป ม้าไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้ ดวงใจแตกสลายและตาย ณ ที่แห่งนั้น
หลังจากนั้นก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรชื่อ “กัณฐกะ” ในภพดาวดึงส์ ส่วนนายฉันนะในครั้งแรกมี
ความโศกเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อม้ากัณฐกะตายไปถูกความโศกครั้งที่ สองบีบคั้น จึงได้ร้องไห้ร่าไร
กลับไปยังพระนคร (ขุ.อป. 70/1/132-133 แปล.มมร.)
หลังจากที่ทรงสละทุกสิ่งออกบวช เวลานี้นับเป็นช่วงเวลาที่ทรงปลอดโปร่งพระทัย
ยิ่งนัก ทรงอยู่ในอนุปิยอัมพวันซึ่งมีอยู่ในประเทศนั้น 7 วัน ด้วยความสุขอันเกิดจากบรรพชา แล้ว
เสด็จดาเนินด้วยพระบาทสิ้นหนทาง 30 โยชน์ โดยวันเดียวเท่านั้น จึงเสด็จออกบิณฑบาตในเมือง
ราชคฤห์ ในแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิ สารผู้เป็นใหญ่ในแคว้น ทอดพระเนตรจากบนปราสาท ทรง
เห็น พระลักษณะอันงดงามและสารวมของสมณะนั้น จึงส่งราชบุรุษไปสืบข่าว เมื่อ ได้ ทราบถึ ง
พระจริยวัตรของสมณะนี้ ทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาคิดจะแบ่งสมบัติให้ เพราะเข้าใจผิดคิดว่า
“สมณะนี้เป็นเจ้าชายออกบวชด้วยเหตุแห่งความขัดแย้งกันในราชสมบัติ ” สมณะสิทธัตถะทรง
ปฏิเสธราชสมบัติจากพระเจ้าพิมพิสาร เพราะพระองค์ทรงสละราชย์สมบัติออกบวช ทรงไม่มีความ
ปรารถนาครองราชย์อีก และได้ ให้ปฏิญญาว่าจะกลับมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารหากตรัสรู้แล้ว
(ขุ.อป. 70/1/133-135 แปล.มมร.)
2) ทรงแสวงหาอาจารย์
สมณะสิทธัตถะทรงแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะชี้แนะแนวทางแห่งความหลุดพ้น ใน
แคว้นมคธมีสานักเจ้าลัทธิจานวนมาก ซึ่งมี 2 สานักที่มีชื่อเสียง สมณะสิทธัตถะทรงเข้าสู่สานักของ
อาฬารดาบสกาลามโคตร ใช้เวลาไม่นานก็สาเร็จสมาบัติ 7 คือ รูปฌาน 4 อรูปฌาน 3 อันเป็น
ความรู้สูงสุดของอาจารย์ แต่ก็ยังไม่พบสิ่งที่ แสวงหา จึงไปสู่สานักของอุทกดาบส รามบุตร ใช้เวลา
ไม่นาน ก็ทรงสาเร็จสมาบัติ 8 คือ รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 เป็นอันเป็นผลสูงสุดของอาจารย์ แต่ยัง
ไม่ทรงพบทางความหลุดพ้นจากทุกข์ (ม.มู. 18/317-318/415-417 แปล.มมร.) จึงอาลาจาก
อาจารย์อุทกดาบส เพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เอง

203

3) ทรงบาเพ็ญทุกกรกิริยา
หลังจากพระบรมโพธิสัตว์ได้หลีกออกเร้นจากสานักอาจารย์ทั้ง 2 ท่านแล้ว ก็ทรง
แสวงหนทางพ้นทุกข์ คือ พระนิพพาน ด้วยพระองค์เอง เมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลาดับ
จนดาเนินไปถึงตาบลอุรุเวลาเสนานิคม พระองค์พบสถานที่ที่เหมาะสม สมควรแก่การบาเพ็ญเพียร
เป็นราวป่าที่น่าเพลินใจ มีแม่น้าไหลไม่ขาดสาย มีน้าใสสะอาด มีท่าน้าสะอาดดี มีบ้านสาหรับเที่ยว
ภิกษา (การขออาหาร) โดยรอบ จึงได้พักอยู่ในสถานที่นั้น
เมื่อพระโพธิสัตว์อยู่ในสถานที่นั้น เกิดอุปมา 3 ข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งปรากฏแก่
พระโพธิสัตว์ ซึ่งพระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อน ซึ่งอุปมาทั้ง 3 ข้อ มีเนื้อความ ดังนี้ (ม.ม. 13/329331/398-401 มจร.)
อุปมาข้อที่ 1 ความว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีกายและจิตยังไม่
หลีกออกจากกาม ยังมีความพอใจในกาม ยังเสน่หาในกาม ยังหลงอยู่ในกาม ยังกระหายในกาม ยัง
มีความเร่าร้อนในกาม ยังละไม่ได้ และยังให้สงบระงับไม่ได้ในภายใน สมณพราหมณ์เหล่านั้น
ถึงแม้จะได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร หรือไม่ได้เสวย
ทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้ การเห็น
การตรัสรู้อันยอดเยี่ยม เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้า บุรุษนาไม้นั้นมาทาไม้สีไฟด้วย
หวังว่า เราจักก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะสีให้เกิดไฟขึ้นมาได้ เพราะไม้สดนั้นมียาง
ทั้งยังแช่อยู่ในน้า บุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลาบากเปล่า
อุปมาข้อที่ 2 ความว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีกายและจิตหลีก
ออกจากกามแล้ว แต่ยังมีความพอใจในกาม ยังเสน่หาในกาม ยังหลงอยู่ในกาม ยังกระหายในกาม
ยังมีความเร่าร้อนในกาม ยังละไม่ได้ และยังให้สงบระงับไม่ได้ในภายใน สมณพราหมณ์เหล่านั้น
ถึงแม้จะได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพี ยร หรือไม่ได้เสวย
ทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้ การเห็น
การตรัสรู้อันยอดเยี่ยม เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่วางอยู่บนบกห่างจากน้า บุรุษนาไม้นั้นมาทาไม้สี
ไฟด้วยหวังว่า เราจักก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะสีให้เกิดไฟขึ้นมาได้ เพราะไม้ยังสด
และมียาง แม้จะวางอยู่บนบกห่างจากน้า บุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลาบากเปล่า
อุปมาข้อที่ 3 ความว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีกายและจิตหลีก
ออกจากกามแล้ว ไม่มีความพอใจในกาม ไม่เสน่หาในกาม ไม่หลงอยู่ในกาม ไม่กระหายในกาม
ไม่มีความเร่าร้อนในกาม ทั้งละได้และให้สงบระงับได้ในภายในแล้ว สมณพราหมณ์เหล่านั้น ถึงแม้
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จะได้ เสวยทุก ขเวทนาที่ก ล้าแข็ ง หยาบ เผ็ ดร้ อน ซึ่ งเกิด ขึ้น เพราะความเพี ยร หรือ ไม่ ได้ เสวย
ทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ควรแก่การรู้ การเห็น
การตรัสรู้อันยอดเยี่ยม เปรียบเหมือนไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้า บุรุษนาไม้นั้นมาทา
ไม้สีไฟด้วยหวังว่า เราจักก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้น ก็สามารถสีไฟให้เกิดขึ้นมา เพราะไม้แห้งสนิท
ทั้งวางอยู่บนบกห่างจากน้า
เมื่ ออุ ปมาทั้ ง 3 ข้อ เกิ ดขึ้ นแล้ว พระโพธิสั ตว์ จึง ดาริจ ะบ าเพ็ญ ทุ ก กรกิริ ยา เพื่ อ
แสวงหาแนวทางตรัสรู้ โดยมีปัญจวัคคีย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยคิดว่า ถ้าสมณะสิทธัตถะตรัสรู้
ธรรมแล้ว จะได้สั่งสอนพวกตนให้บรรลุธรรมนั้นบ้างŽการบาเพ็ญทุกกรกิริยานี้จะได้แสดงเป็นวาระ
ตั้งแต่ต้นตามที่ปรากฏ ดังต่อไปนี้
วาระแรก ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์ (ใช้ฟันบนฟันล่างขบกันให้แน่น) และกด
พระตาลุด้วยพระชิวหาให้แน่น (ใช้ลิ้นดันกดเพดานปาก) ทรงกระทานานเข้า บังเกิดทุกขเวทนา
แรงกล้าจนเหงื่อไหลออกจากรักแร้ แม้พระวรกายจะปวดร้าวเพียงใด พระองค์ยังคงรักษาพระ
หฤทัยไว้ได้มั่นคง ทรงมีพระสติตั่งมั่น ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่ามิใช่ทางตรัสรู้ ทรงเปลี่ยนวิธีการ
วาระที่สอง ทรงกลั้นลมอัสสาสะ และปัสสาสะ คือ ทรมานด้วยการผ่อนลมหายใจ
เข้าออกให้ลมเดินได้ทีละน้อย เมื่อลมหายใจออกทางจมูกและปากไม่สะดวก ถูกอั้นไว้นานเกิด
แรงดันดังอู้ ในช่องหู เกิดอาการปวดศีรษะ เสียดท้อง เกิดความเร่าร้อนกายเป็น กาลัง กระนั้นยังมี
สติแจ่มใส พิจารณาแล้วทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้แน่ จึงทรงเปลี่ยนวิธีการ
วาระที่ สาม ทรงทรมานอย่า งยิ่งยวดด้วยอดพระกระยาหาร โดยการเสวยให้
น้อยลงทุกวัน จนไม่เสวยเลย มีพระวรกายแห้งเหี่ยว พระฉวีเศร้าหมอง จนมองเห็นพระอัฐิปรากฏ
ทั่วพระวรกาย เมื่อทรงเอามือลูบพระวรกาย พระโลมา (ขน) ก็ร่วงหล่นลง พระกาลังอ่อนล้ายิ่ง แต่
ยังคงมีพระสติมั่น
หลังจากที่ทรงบาเพ็ญทุกกรกิริยาระยะเวลา 6 ปี ก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรมตามที่
ปรารถนาได้กลับได้รับแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียว จนเกือบสิ้นพระชนม์ ในกาลนั้นพระบรมโพธิสัตว์
ได้เกิดความคิดว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตกาล ในอนาคต และในปัจจุบันนี้
ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้า เผ็ดร้อนที่เกิดเพราะความเพียรอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ จะไม่ยิ่งไปกว่านี้
แต่ถึงบาเพ็ญด้วยความเพียรอย่างยิ่งดังนี้ ก็ไม่ได้บรรลุญาณทัสสนะที่ ประเสริฐ อันพิเศษกว่าธรรม
ของมนุษย์ จึงเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางตรัสรู้ หนทางการตรัสรู้นั้นน่าจะเป็นอย่างอื่น (ม.ม. 13/332335/401-405 มจร)

205

6.2.2 ตรัสรู้และเสวยวิมุติสุข

ภาพที่ 6.11 พระบรมโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทา

พระมหาบุรุษทรงทราบด้วยพระองค์เองว่า การบาเพ็ญทุกกรกิริยาเป็นหนทางที่ตึง
เกินไป และความเพียบพร้อมในกามสุข ก็เป็นหนทางที่หย่อนเกินไป ไม่ใช่หนทางสู่ทางพ้นทุกข์ได้
ทรงหวนราลึกถึงครั้งทรงพระเยาว์ในงานแรกนาขวัญ ครั้งนั้นพระองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิใต้
ร่มหว้า ใจสงัดจากกาม จากอกุศลกรรม ได้บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุข เกิดแต่
วิเวก พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยว่า นี้พึงจะเป็นทางเพื่อการตรัสรู้ ทรงถามพระองค์เองว่า กลัว
ต่อความสุขที่สงัดจากกาม ปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายหรือไม่ และทรงตอบพระองค์เองว่า
“พระองค์ไม่กลัวต่อความสุขนั้น”พิจารณาดังนี้แล้ว จึงทรงละการบาเพ็ญทุกกรกิริยา กลับมาเสวย
พระกระยาหารและปฏิบัติทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา
ด้านปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ผู้เฝ้าคอยอุปัฏฐากมาตลอด 6 ปีที่ทรงบาเพ็ญทุก กรกิริยาด้วย
หวังว่าพระสมณะสิทธัตถะบรรลุธรรมแล้ว จะได้บอกธรรมนั้นแก่พวกเรา แต่บัดนี้ สมณะนี้กลับ
เลิกล้มความเพียร กลับมักมากในกามคุณ จึงเสื่อมศรัทธาหนีกลับไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
เมืองพาราณสี (ขุ.อป.70/1/ 137 แปล.มมร.)
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1) ทรงชนะมารก่อนการตรัสรู้
รุ่งเช้าของวันตรัสรู้ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
นางสุชาดาธิดาของคหบดีในอุรุเวลาเสนานิคม ได้นาข้าวมธุปายาส3 ใส่ถาดทองมาถวายพระบรม
โพธิ สั ต ว์ ด้ ว ยความเคารพเลื่ อ มใสในพระลั ก ษณะมหาบุ รุ ษ ที่ ส ง่ า งามผุ ด ผ่ อ งดุ จ ดั่ ง เทวดาของ
พระองค์ พระมหาบุรุษทรงกระทาปั้นข้าว 49 ปั้น ข้าวมธุปายาสนั้นได้เป็นอาหารอยู่ได้ตลอด 7
สัปดาห์สาหรับพระโพธิสัตว์นั้น ผู้ซึ่งจักได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่โพธิมัณฑ์ประเทศเป็นที่
ผ่องใสแห่งพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ (ขุ.ชา. 55/1/113-114 แปล.มมร.) ทรงนาถาดทองมาลอยน้า
และอธิ ษ ฐานจิ ต ว่ า “ถ้ าเราจะได้ ต รัส รู้เป็ น พระพุ ทธเจ้ า ในวั น นี้ ขอถาดทองใบนี้ จ งลอยทวน
กระแสน้ าไป”เมื่ อทรงอธิ ษ ฐานเสร็จ ถาดนั้ น ก็ ลอยทวนกระแสน้ าไป (ขุ. ชา. 55/1/114-115
แปล.มมร.) เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น ก็ทรงมั่นใจว่าจะสามารถตรัสรู้หนทางพ้นทุกข์
อย่างแน่นอน จึงเสด็จไปประทับ ณ ป่าสาลวัน กระทั่งเวลาเย็นจึงเสด็จกลับมาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ4์
ระหว่างทางโสตถิยพราหมณ์ได้ถวายหญ้าคาจานวน 8 กา จึงทรงนามาปูลาดเป็นที่ประทับนั่งใต้ต้น
พระศรีมหาโพธิ์ ทรงประทับนั่งและทรงอธิษฐานจิตเป็นจาตุรงคมหาปธานว่า “แม้เนื้อและเลือด
ในสรีระจะแห้งเหือดไปหมดสิ้น จะเหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูก ก็ตามที ถ้าเรายังไม่บรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณ จักไม่ทาลายบัลลังก์นี้” (ขุ.ชา. 55/1/116 แปล.มมร.)
เทวบุตรมารล่วงรู้ความคิดนั้นก็ทนไม่ได้ จึงคิดทาลายความตั้งใจของพระมหาบุรุษ
มิฉะนั้นแล้วพระองค์จักหลุดพ้นจากอานาจของตน พญามารจึงบอกความนั้นแก่กองกาลังของมาร
แล้วรวบรวมเสนามารและไพร่พลมารทั้งหมดยกทัพมาปราบพระโพธิสัตว์ โดยมีพลพรรคเสนามาร
ที่อยู่ทัพหน้าเป็นทางยาวถึง 12 โยชน์ กองทัพด้านขวาซ้ายด้านละ 12 โยชน์ ส่วนทัพหลังตั้งอยู่
จรดขอบจักรวาลสูงขึ้นเบื้องบน 9 โยชน์ เมื่อพวกมารโห่ร้องเสียงนั้นเสมือนเสียงแผ่นดินคาราม
เทวบุตรมารขี่ช้างคิริเมขล์สูง 150 โยชน์ เนรมิตแขนตั้งพันถืออาวุธนานาชนิด พวกหมู่มารที่เหลือ
3

ข้าวมธุปายาส หรือ ปายาสของนางสุชาดา เป็นการถวายพระกระยาหารก่อนการตรัสรู้ของพระบรมโพธิสัตว์
การถวายบิณฑบาต (ภัตตาหาร) ก่อนตรัสรู้และการถวายบิณบาตรมื้อสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่
กว่าบิณฑบาตอื่น ภายหลังเมื่ อนางสุชาดาได้ทราบว่า พระโพธิสัตว์ฉันข้าวมธุปายาสที่นางถวาย แล้วตรัสรู้เป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า นางก็เกิดความปีติยิ่ง
4
ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมมีชื่อว่าต้น “อัสสัตถพฤกษ์” แต่ที่เรียกว่า “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” เพราะเมื่อพระบรม
โพธิสัตว์ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ใด ต้นไม้นั้นจะได้ชื่อว่า“ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ทั้งสิ้น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นปัจจุบัน ณ สถานที่ตรัสรู้ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตาบลพุทธคยา เป็นต้นที่ 4 ซึ่งแตกหน่อมาจากต้นเดิม ปัจจุบันมีอายุร้อยกว่าปี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้
แพร่ขยายไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงกราบอาราธนาพระเถระมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
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ล้วนมีรูปร่างน่าสะพรึงกลัวและมีฤทธิ์เดชแตกต่างกันไป ต่างมุ่งจู่โจมจากทิศทั้งสี่มายังพระโพธิสัตว์
เหล่าทวยเทพต่างหนีไปอยู่ขอบจักรวาล แม้แต่ท้าวมหาพรหมก็จับยอดเศวตฉัตรเสด็จหนีไปยัง
พรหมโลก (ขุ.ชา. 55/ 1/117 แปล.มมร.)

ภาพที่ 6.12 พระมหาบุรุษทรงระลึกถึงบารมี 30 ทัศ ท่ามกลางกองทัพมาร

พระมหาบุรุษ ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลาพัง จึงทรงราพึงว่า “มารเหล่านี้ทาความ
พากเพียรใหญ่โต เพราะมุ่งหมายทาลายเราผู้เดียว ในที่นี้เราไม่มีพวกพ้องบริวาร มีแต่ทศบารมี
เท่านั้น ที่เป็นเสมือนบริวารชนที่เราชุบเลี้ยงมาตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้นเราควรทาบารมี 30 ทัศ
ให้เป็นยอดขุนพล เอาศาสตรา คือ บารมีนั่นแหละประหาร กาจัดหมู่พลมารนี้ให้ได้ ” ทรงนึกถึง
บารมีทั้ง 10 ทัศรวมไปถึงอุปบารมีและปรมัตถบารมี รวมเป็น 30 ทัศ มิได้ทรงหวาดกลัว ทรงอ้าง
มหาทานบารมีสมัยเป็นพระเวสสั นดร ตอนนี้พยานที่มีชีวิตไม่มี มีแต่แผ่นดินที่ไร้ซึ่งวิญญาณเป็น
พยานให้แก่เรา และพลัน ได้มีมหาปฐพีเป็นพยาน บีบมวยผม ทาให้เกิดกระแสน้าพัดเหล่ามาร
พ่ายแพ้ กองทัพมารต้องยอมแพ้และถอยทัพกลับไป (ขุ.ชา. 55/1/119-121 แปล.มมร.)

208

2) ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ

ภาพที่ 6.14 พระมหาบุรุษทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ
พระมหาบุรุษ ทรงประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงบรรลุ
พระสัพพัญญุตญาณตามช่วงเวลาดังนี้
ปฐมยาม ทรงบรรลุ ปุพเพนิว าสานุส สติญ าณ คือ ทรงสามารถระลึก ชาติ ของ
พระองค์เองได้ว่า ในชาติก่อนๆ พระองค์เกิดที่ไหน เป็นอะไรมีชื่อและโคตรอย่างไร เป็นต้น
มัชฌิมยาม ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ คือ ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพ
สัตว์ทั้งหลายได้หมดสิ้นว่า สัตว์นั้นทากรรมอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหน
ปัจฉิมยาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ทรงสามารถขจัดอาสวกิเลสให้หลุดร่อน
ออกจากใจ เพราะทรงเห็นแจ้งอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค พระองค์ได้ตรัสรู้เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไม่มีใครเทียบได้ ทรงพิจารณาธรรมที่พระองค์
ตรัสรู้ทบทวนไปมา ในที่สุดก็ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน (ขุ.ชา. 55/1/122 แปล.มมร.)
เมื่ออัจฉริยธรรมอันน่าอัศจรรย์ทั้งหลายมีประการต่างๆ ปรากฏแล้ว ได้แทงตลอด
พระสัพพัญญุตญาณ จึงทรงเปล่งอุทานที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงมิได้ทรงละว่า “เราเมื่อแสวงหา
นายช่าง (คือตัณหา) ผู้กระทาเรือน เมื่อไม่ประสบ ได้ท่องเที่ยวไปยังสงสารมิใช่น้อย ความเกิด
บ่อยๆ เป็นทุกข์ ดูก่อนนายช่างผู้กระทาเรือน เราเห็นท่านแล้ว ท่านจักทาเรือนไม่ได้อีกต่อไป
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ซี่โครงทั้งปวงของท่าน เราหักแล้ว ยอดเรือนเรากาจัดแล้ว จิต (ของเรา) ถึงวิสังขาร (นิพพาน)”
(ขุ.ชา. 55/1/123 แปล.มมร.)
3) เสวยวิมุตติสุข
จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงนั่งปฏิบัติธรรมและพิจารณาธรรมตามที่ต่างๆ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 หลังจากประทับนั่งแล้วทรงเปล่งพระอุทานแล้ว ก็ทรงดาริว่า เราแล่น
ไปถึง 4 อสงไขย แสนมหากัป ก็เพราะเหตุบัลลังก์นี้ เราตัดศีรษะอันประดับแล้วที่ลาคอ แล้วให้
ทานไปตลอดกาลมีประมาณเท่านี้ ก็เพราะเหตุบัลลังก์นี้ เราควักนัยน์ตาที่หยอดดีแล้ว และควักเนื้อ
หัวใจให้ไปให้บุตร เช่น ชาลีกุมาร ให้ธิดา เช่น กัณหาชินากุมารี และให้ภรรยา เช่น พระมัทรีเทวี เพื่อ
เป็นทาสของคนอื่นๆ เพราะเหตุบัลลังก์นี้ บัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ชัย เป็นบัลลังก์ประเสริฐของเรา
ความดาริของเราผู้นั่งบนบัลลังก์นี้ ยังไม่บริบูรณ์เพียงใด เราจักไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้เพียงนั้น
จากนั้นพระองค์ทรงประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขโดยบัลลังก์เดียวเป็นเวลา 7 วัน สถานที่นี้จึงชื่อว่า
โพธิบัลลังก์
สัปดาห์ที่ 2 ทรงนั่งปฏิบัติธรรมต่อไปอีก 7 วัน พอครบ 7 วัน ก็ เสด็จลงจากรัตน
บัลลังก์ไปประทับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทอดพระเนตรดูต้นโพธิ์ใหญ่ถึง 7 วัน สถานที่นี้
เรียกว่า อนิมิสสเจดีย์
สัปดาห์ที่ 3 พระองค์ทรงเนรมิตรัตนะจงกรมในระหว่างกลางแห่งต้นศรีมหาโพธิ์
กับอนิมิสสเจดีย์ แล้วเสด็จเดินจงกรมหันหน้าไปทางทิศเหนือของต้นโพธิ์ ใหญ่ ทรงเดินจงกรมอยู่
ที่นี่ 7 วัน สถานที่นี้เรียกว่า รัตนจงกรม
สัปดาห์ที่ 4 เสด็จจากรัตนจงกรมมาประทับนั่งพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกอยู่ที่
เรือนแก้วที่เทวดาทั้งหลายเนรมิตถวายอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้ นโพธิ์ใหญ่นั้น ทรง
พิจารณาธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ เป็นเวลา 7 วัน สถานที่นี้เรียกว่า รัตนฆรเจดีย์
สัปดาห์ที่ 5 เสด็จจากรัตนฆรเจดีย์มาที่ต้นอชปาลนิโครธ 5 ประทับนั่งสมาธิในที่นี้
เป็นเวลา 7 วัน ในที่นี้เองที่พระองค์ได้เจอพราหมณ์ผู้หนึ่งที่มักตวาดผู้อื่นด้วยคาว่า “หึ หึ” ได้เข้า
มาทูลถามพระองค์ถึงธรรม ที่ทาให้บุคคลเป็นพราหมณ์ พระองค์ก็ได้เอาธรรมะที่ทาให้บุคคลให้
เป็นพราหมณ์มาตรัสตอบแก่พราหมณ์

5

ต้นอชปาลนิโครธ คือ ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะ
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สัปดาห์ที่ 6 เสด็จจากต้นอชปาลนิโครธมาประทับนั่งสมาธิภ ายใต้ต้นมุจลินท์ ซึ่ง
ขณะนั้นมีเมฆฝน ดาใหญ่ก่อตัว มุจลินทนาคราชได้ขดตัวล้อมรอบแผ่พังพานใหญ่เหนือพระเศียร
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหวังในใจว่า ความร้อน ฝน แดด ลม อย่าได้เบียดเบียนพระองค์เลย
พอเวลาผ่านไป 7 วัน มุจลินทนาคราชได้แปลงกายเป็นมาณพหนุ่มกราบนมัสการเบื้องพระพักตร์
ของพระบรมศาสดา
สัปดาห์ที่ 7 เสด็จจากต้นมุจลินท์เข้าไปยังต้นราชายตนะ ประทับนั่งบัลลังก์เดียว
เสวยวิมุตติสุข อีก 7 วัน พอครบ 49 วัน ท้าวสักกเทวราชได้นาผลสมอ อันเป็นสมุนไพรมาถวาย
(ขุ.ชา. 55/1/124-129 แปล.มมร.)
ขณะนั้นมีนายกองเกวียนพ่อค้าสองพี่น้อง ชื่อตปุสสะและภัลลิกะ นาข้าวสัตตุก้อน
และสัตตุผงมาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงไม่มีบาตรที่จะรับภัตตาหาร ท้าวจตุ
มหาราช จึ ง น าบาตร 4 ใบมาถวาย พระพุ ทธองค์ ทรงรั บ บาตรศิ ล า แล้ ว ทรงอธิ ษ ฐานให้ เป็ น
ใบเดียวกัน จึงทรงรับบิณฑบาต จากนั้นพ่อค้าสองพี่น้องได้ปวารณาตนเองเป็นอุบาสก จึงมีอุบาสก
เกิดขึ้นคู่แรกของโลก ได้ขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะ เพราะในขณะสมัยนั้น
ยังไม่มีพระสงฆ์ (วิ.ม. 6/6/25 แปล.มมร.)
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บทที่ 7
พุทธประวัตพิ ระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
(ช่วงหลัง)
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บทที่ 7 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงหลัง)
โครงสร้างเนื้อหา
7.1 การประกาศพระพุทธศาสนา
7.1.1 กาเนิดพระรัตนตรัย
7.1.2 โปรดยสกุลบุตรและกาเนิดอุบาสก-อุบาสิกา
7.1.3 พระธรรมทูตชุดแรก
7.1.4 โปรดชฏิล 3 พี่น้องและพระเจ้าพิมพิสาร
7.1.5 พระอัครสาวก
7.1.6 แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
7.1.7 เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งที่ 1 กาเนิดสามเณร -บวชศากยราชทั้ง 6
7.1.8 โปรดอนาถบิณฑิกคหบดี
7.1.9 เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งที่ 2 (โปรดพระพุทธบิดา) – กาเนิดภิกษุณี
7.1.10 โปรดพระพุทธมารดา-โปรดนกุลบิดามารดา
7.1.11 โปรดองคุลีมาลโจร-แต่งตั้งพุทธอุปัฏฐาก (พรรษาที่ 21)
7.2 การปรินิพพาน
7.2.1 มารทูลขอปรินิพพาน-ทรงปลงอายุสังขาร
7.2.2 หมู่บ้านภัณฑคาม
7.2.3 ทรงสรรเสริญพระอานนท์
7.2.4 การทาสักการะ
7.2.5 ปรินิพพานที่กุสินารา
7.2.6 สาวกองค์สุดท้าย
7.2.7 ปัจฉิมโอวาท
7.2.8 เสด็จปรินิพพาน
7.2.9 เหตุการณ์หลังปรินิพพาน
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แนวคิด
เมื่ อ พระสมณโคดมสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า ทรงตรั ส รู้แ ละเสวยวิ มุ ตติ สุ ข แล้ว ทรงพิ จ ารณา
ดอกบั ว 4 เหล่ า และเห็ น ว่ า มี ผู้ มี ปั ญ ญาตรองตามพระสั ท ธรรมได้ จึ ง ด าริ ที่ จ ะเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา โดยมี ปั ญ จวั ค คี ย์ เป็ น สาวกชุ ด แรก จึ ง มี พ ระรั ต นตรั ย บั ง เกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกใน
วันอาสาฬหบูชา จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงวางรากฐานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีหลักการและ
เหตุผล จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงประทานพุทธปัจฉิมโอวาทแด่เหล่าสาวก และทรงตั้ง
พระธรรมคาสอนเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการวางรากฐานประกาศพระศาสนาของพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่อศึกษาเหตุการณ์สาคัญในช่วงปลายพุทธกาล และการปรินิพพาน
3. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติหลังพุทธปรินิพพาน วิธีปฏิบัติต่อพุทธสรีระ การนมัสการ
สังเวชนียสถาน 4 แห่ง
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บทที่ 7
พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงหลัง)
7.1 การประกาศพระพุทธศาสนา
ในบทนี้จะได้นาเสนอพุทธประวัติช่วงหลัง จากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ว ตั้งแต่การ
กาเนิดพระรัตนตรัย กระทั่งถึงพุทธกิจ 45 พรรษา
7.1.1 กาเนิดพระรัตนตรัย
ครั้ น ผ่ า นไป 7 วั น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ออกจากสมาธิ นั้ น แล้ ว เสด็ จ จากควงไม้
ราชายตนะเข้าไปยังต้นอชปาลนิโครธนั้นอีก ทรงปริวิตกว่าธรรมที่พระองค์บรรลุนั้นสุขุมลุ่มลึก เห็น
ได้ยาก รู้ตามได้ยาก เพราะเป็นธรรมที่สงบ ประณีต ละเอียด เป็นวิสัยของบัณฑิตเท่านั้นจะพึง
รู้แจ้ง ก็ถ้าเราจะแสดงธรรม สัตว์เหล่ าอื่นก็จะไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมของเรา ข้อนั้นจะพึงเป็นความ
เหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เรา จะพึงเป็นความลาบากเปล่าแก่เรา พระองค์จึงทรงมีพระทัยน้อมไปเพื่อ
ความขวนขวายน้อย ไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรม1 ความปริวิตกนี้ ทาให้ท้าวสหัมบดีพรหมต้องลง
มาทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ พระพุทธองค์จึง ทรงรับอาราธนาและ
อาศัยกรุณาคุณในหมู่สัตว์ ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระพุทธญาณก็ทรงพบว่า เหล่ามนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมมีอุปนิสัยต่างกันเป็น 4 ประเภท เปรียบเสมือนดอกบัวทั้ง 4 เหล่า (วิ.ม.อ. 6/9/38 แปล.มมร.)
อันประกอบด้วย

1

ประเด็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงท้อพระทัย ขวนขวายน้อย ไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมนั้น ในหนังสือ
คุณานันทเถระ(มูลนิธิธรรมกาย. คุณานันทเถระ ผู้กอบกู้พระพุทธศาสนาในศรีลังกา. กรุงเทพฯ : หจก. เอล.พี.เค. เปเปอรี
แอนด์ ฟอร์ม, 2548. หน้า 114) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า "ความจริงแล้วความท้อพระทัยไม่มีในพระพุทธเจ้า เพราะพระองค์มี
กาลังใจเต็มเปี่ยมในการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพียงแต่เวลานั้นพระองค์กาลังอยู่ในดาริ เมื่อตรวจตราดูธรรมะที่พระองค์ได้
ตรัสรู้ก็พบว่า เป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง ยากที่จะสอนใครให้เข้าใจได้ เพราะสัตว์โลกมีความอยาก อยากได้ อยากมี อยากเป็น คุ้นกับความ
อยาก ไม่มีการหยุดพูดเรื่องการหยุดให้กับคนที่มีความอยาก จึงยากที่จะเข้าใจได้ ซึ่งทั้งหมดนี้พระองค์กาลังอยูในขั้นราพึง
เท่านั้นไม่ได้ทรงท้อพระทัย ที่จะแสดงธรรมจนพรหมต้องมากราบอาราธนา แต่ที่พรหมลงมาอาราธนานั้น เป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่พรหมจะต้องมาอาราธนา พรหมก็ปฏิบัติตามธรรมเนียม และไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ลงมาตรัสรู้ก็ตาม พระองค์ก็
จะดาริอย่างนี้ แล้วพรหมก็มาตามธรรมเนียมอย่างนี้..."
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1) อุคฆฏิตัญญู ได้แก่ ผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลม เพียงแค่ยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดง ก็สามารถ
รู้และเข้าใจได้ในทันที เสมือนดอกบัวที่อยู่เหนือน้ารอคอยแสงอาทิตย์ พอพระอาทิตย์ฉายแสง ก็
เบ่งบานได้ทันที
2. วิปจิตัญญู ได้แก่ ผู้ที่มีปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ออธิบายขยายความหัวข้อธรรม
นั้นแล้ว จึงจะสามารถรู้และเข้าใจได้ เสมือนดอกบัวที่อยู่เสมอผิวน้าจะบานในวันพรุ่งนี้
3. เนยยะ ได้แก่ ผู้ที่พอจะแนะนาได้ คือ พอจะฝึกสอนอบรมให้รู้และเข้าใจได้อยู่ เสมือน
ดอกบัวที่ยังโผล่ไม่พ้นน้า ซึ่งจักบานในวันต่อไป
4. ปทปรมะ ได้แก่ ผู้ด้อยปัญญา สอนให้รู้ได้แต่เ พียงบทคือพยัญชนะหรือถ้อยคา แต่
ไม่อาจเข้าใจอรรถคือความหมายได้ เสมือนดอกบัวที่ยังจมอยู่ในน้าโคลมตม ย่อมเป็นอาหารของ
ปลาและเต่า
เมื่อพระพุทธองค์ทรงตกลงพระหฤทัยดั่งนี้ ทรงทาสังขาราธิษฐาน คือตั้งพระทัยว่าจะทรง
ดารงพระชนม์ชีพอยู่จนกว่าพระพุทธศาสนาตั้งลงได้อย่างมั่ นคง มีพุทธบริษัทบริบูรณ์ และจึงทรง
พิจารณาดาริหาผู้ที่สมควรจะได้รับพระธรรมเทศนาครั้งแรก พระองค์ทรงปรารภถึงอาฬารดาบส
กาลามโคตร ผู้เป็นบัณฑิตที่จะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เร็วพลัน เมื่อตรวจดูทรงทราบว่าอาฬารดาบสนั้น
เสียชีวิตได้ 7 วันแล้ว จึงทรงระลึกถึงอุททกดาบสรามบุตร ก็ทรงทราบว่า แม้อุททกดาบสรามบุตร
ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อพลบค่าเย็นวานนี้ (วิ.ม. 6/10/39 แปล.มมร.) จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ผู้
อุปการะแก่พระพุทธองค์มาก (วิ.ม. 6/11/40 แปล.มมร.) จึงเสด็จออกจากตาบลอุรุเวลาสถานที่
ตรัสรู้ในเช้าของวันขึ้น 14 ค่า เดือน 8 ไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน และเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์
ทรงจาพรรษาแรกที่ป่าแห่งนี้ เย็นวันนั้นปัญจวัคคีย์ คือ โกณฑัญญะ2 วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ
และอัสสชิ เมื่อเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกล ได้นัด แนะกันว่าจะไม่ลุกรับ ไม่ทาการอภิวาท แต่
ได้ปูอาสนะไว้ แต่ครั้นพระพุทธองค์เสด็จมาถึง ต่างก็ลืมกติกาที่ตั้งกันเอาไว้ เหล่าปัญจวัคคีย์พากัน
ลุกรับ อภิวาทกราบไหว้ นาน้าล้างพระบาท มาคอยปฏิบัติ พระพุทธองค์ประทับนั่งบนอาสนะ
ปัญจวัคคีย์เรียกพระองค์ด้วยถ้อยคาที่ตีเสมอว่า “อาวุโส” (แปลว่า ผู้มีอายุ) พระพุทธเจ้าทรงห้าม
แล้วตรัสต่อว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อแสดงอมตธรรม ปัญจวัคคีย์ทูลค้านว่า เมื่อยังทรงบาเพ็ญทุกร
กิริยายังไม่ตรัสรู้ เมื่อทรงเลิกเสียจะตรัสรู้ได้อย่างไร พระพุทธองค์ทรงยืนยัน ว่าทรงได้บรรลุแล้ว

2

ท่านโกณฑัญญะ เป็นหัวหน้าในพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในพราหมณ์จานวน 108 ท่าน ที่มา
ประชุมทานายพระลักษณะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 5 วัน ท่านเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุด ได้ทานายไว้คติเดียวว่า “เจ้าชาย
สิทธัตถะจะเสด็จออกผนวช จักเป็นศาสดาเอกของโลก”

216

ปัญจวัคคีย์ได้คัดค้านเช่นนั้นถึง 3 ครั้ง พระพุทธองค์ทรงให้ปัญจวัคคีย์ระลึกว่า พระองค์ทรงไม่เคย
ตรัสวาจาเช่นนี้มาก่อน ปัญจวัคคีย์จึงตั้งใจฟังพระสัทธรรม (วิ.ม. 6/12/41-44 แปล.มมร.) เห็น
ดังนั้นแล้ว พระพุทธองค์ทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นปฐมเทศนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน
อาสาฬห ขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา เนื้อความโดยย่อว่า
“ทางสุดโต่ง 2 ทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพ คือ กามสุขัลลิกานุโยคกับอัตตกิลมถานุโยค
ควรปฏิบัติทางสายกลาง คือ มัฌชิมาปฏิปทา ประกอบด้วยมรรคมีองค์ 8”
เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรจบ โกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม
บรรลุพระโสดาบัน พระพุทธองค์ประทานการบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทา ทรงกล่าวแก่โกณฑัญญะ
เป็นคนแรกว่า “เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทา
ที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบเถิด” วันอาสาฬหบูชาจึงถือว่าเป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกบังเกิดขึ้น และ
ทาให้ เกิ ดพระรัตนตรัยครบองค์ คื อ พระพุ ทธ พระธรรม และพระสงฆ์ (วิ .ม. 6/13-18/44-50
แปล.มมร.)

ภาพที่ 7.1 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์

จากนั้น พระพุทธองค์ทรงอบรมนักบวช 4 ท่าน ด้วยธรรมะเบ็ดเตล็ด เป็นเหตุให้ท่าน
วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันตามลาดับ
ในวันแรม 5 ค่า แห่งเดือนสาวนะ (ปฏิทินไทยตรงกับวันแรม 5 ค่า เดือน 8) พระพุทธองค์
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร คือ พระสูตรที่แสดงลักษณะของขันธ์ 5 ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์
ไม่ใช่ตัวตน จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ปฏิบัติได้เช่นนี้แล้ว ใจพ้นจากอาสวะได้ เมื่อพระพุทธองค์ทรง
จบพระธรรมเทศนา ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้บรรลุพระอรหันต์ (วิ.ม. 6/19-24/50-56 แปล.มมร.)
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7.1.2 โปรดยสกุลบุตรและกาเนิดอุบาสก-อุบาสิกา
จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดยสกุลบุตร ผู้มีปราสาท 3 หลัง เป็นที่พัก 3 ฤดู
ผู้มีจิตเบื่อหน่ายในการครองเรือน ได้อุทานในเวลาใกล้รุ่งว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ”
พระพุทธองค์ทรงได้ยินและตรัสว่า “ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ ท่านจงมาที่นี่เถิด นั่งลง
เถิด เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน” พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถา3 จากนั้นทรงแสดงสามุกกังสิก
ธรรม (อริยสัจ 4) เมื่อจบพระธรรมเทศนายสกุลบุตรได้สาเร็จเป็นพระโสดาบัน
ครั้นเวลารุ่งสาง บิดาของยสะเดินทางไปตามหาบุตรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ได้พบกับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 โปรด บิดาของยสะเกิดดวงตา
เห็นธรรม กล่าวแสดงตนเป็นอุบาสก นับเป็นอุบาสกคนแรกผู้เปล่งวาจาถึงรัตนตรัยเป็นสรณะ
ขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดบิดา ยสะได้ฟังธรรมอีกครั้งและได้สาเร็จพระอรหันต์และ
ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ ส่วนมารดาและภริยาเก่าของพระยสะ เมื่อฟังธรรมจึงได้บรรลุพระ
โสดาบัน ทั้งสองท่านขอแสดงตนเป็นอุบาสิกาผู้ถึงพระรัตนตรัย นับเป็น การเกิดขึ้นของอุบาสิกาผู้
ถึงพระรัตนตรัยสองท่านแรก จากนั้นสหายอีก 54 คน ทราบข่าวการบวชของพระยสะ จึงมาเยี่ยม
เมื่ อ ได้ ฟั ง อนุ ปุ พ พิ ก ถาและอริ ย สั จ 4 จากพระพุ ท ธองค์ ก็ เ กิ ด ดวงตาเห็ น ธรรมได้ บ รรลุ เ ป็ น
พระอรหันต์ในที่สุด ขณะนั้นมีพระอรหันต์ สาวกบังเกิดขึ้นในโลก 60 รูป ซึ่งพระพุทธองค์ทรง
ประทานการบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกพุทธประวัติ, 2539: 9-29)
7.1.3 พระธรรมทูตชุดแรก
พระธรรมทูตชุดแรกมีพระสาวกอรหันต์ 60 องค์ ประกอบด้วย พระปัญจวัคคีย์ 5 องค์
พระยสและสหายอีก 55 องค์ พระพุทธองค์ทรงเริ่มประกาศพระศาสนา โดยตรัสแก่พระสาวกว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์ แม้พวกเธอก็
พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ของมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และ
ความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ ามกลาง
งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลาย
3

อนุปุพพิกถา เป็นธรรมที่ทรงแสดงแก่ผู้ครองเรือน กล่าวเป็น 5 ลาดับ ดังนี้ ทานกถา แสดงเรื่องการให้, สีลกถา
แสดงเรื่องการรักษาศีล, สัคคกถา แสดงเรื่องสวรรค์, กามาทีนวกถา แสดงถึงโทษและความเศร้าหมองของกาม และเนกขัมมา
นิสังสกถา แสดงถึงอานิสงส์ในการหลีกออกจากกาม
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จาพวกที่มีธุลี คือกิเลสในจักษุน้อย มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมี ...” ซึ่ง
พระพุ ท ธองค์ ก็ ไ ด้ เ สด็ จ ไปประกาศพระพุ ท ธศาสนา ณ อุ รุ เ วลาเสนานิ ค มด้ ว ยเช่ น กั น (วิ .ม.
6/32/72 แปล.มมร.)
เมื่อสาวกไปเผยแผ่พระศาสนา มีกุลบุตรศรัทธาออกบวช ทรงมีพุทธานุญาตให้พระสาวก
สามารถบวชกุลบุตรได้เองเรียกว่า “การบวชแบบติสรณคมนูปสัมมปทา”4 นับแต่นั้นมา การบวช
ในพระพุทธศาสนามี 2 วิธี คือ 1) เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธองค์ทรงประทานการบวชให้
และ 2) ติสรณคมนูปสัมมปทา คือ พระสงฆ์สาวกเป็นผูบ้ วชให้

ภาพที่ 7.2 พระพุทธองค์รับสั่งให้สาวกไปประกาศพระศาสนา

ระหว่างทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่อุรุเวลาเสนานิคม ทรงหยุดพักที่ต้นไม้ใหญ่ มี
ภัททวัคคีย์ 30 คน เข้ามาทูลถามพระองค์ว่า “เห็นหญิงโสเภณี ผ่านมาทางนี้ไหม” พระพุทธองค์
จึงตรัสถามภัททวัคคีย์ว่า “พวกเธอต้องการจะแสวงหาหญิงขโมย หรือต้องการแสวงหาตนเอง”
ภัททวัคคีย์ทั้ง 30 ตอบว่า “ข้าพระองค์แสวงหาตนเองดีกว่าพระเจ้าข้า ”Žพระพุทธองค์จึงทรง
แสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 ภัททวัคคีย์ทั้ง 30 คนได้บรรลุธรรมขั้นต้น พระพุทธองค์จึงทรง
ประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา และทรงแสดงธรรมต่อจนภัททวัคคีย์บรรลุธรรมเป็น
พระอรหันต์ทั้ง 30 คน ในครั้งนั้นมีพระอรหันต์บังเกิดขึ้น 90 องค์ (พุทธประวัติ, 2558: 99)

4

ติสรณคมนูปสัมมปทา เป็นการบวชที่พระสาวกบวชให้ โดยปฏิบัติดังนี้ 1) ให้ปลงผมและหนวด, 2) ให้ครองผ้า
กาสาวะ และ 3) ให้กราบพระภิกษุทั้งหลายแล้วขอถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิต
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7.1.4 โปรดชฏิล 3 พี่น้อง และพระเจ้าพิมพิสาร
ในปลายพรรษาแรกพระพุทธองค์จะเสด็จไปที่ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อโปรดชฎิล 3
พีน่ อ้ ง ชฎิลผู้พี่ชื่ออุรุเวลกัสสปะ มีบริวาร 500 คน คนที่สองชื่อนทีกัสสปะ มีบริวาร 300 คน คนที่
สามชื่อคยากัสสปะมีบริวาร 200 คน นับถือลัทธิบูชาไฟ พระพุทธองค์เสด็จไปยังสานักของอุรุ
เวลกัสสปะก่อน ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ คือ แสดงฤทธิ์ และอาเทสนาปาฏิหาริย์ คือ แสดงวิธีดักใจ
จนอุรุเวลกัสสปะมีความเห็นถูกว่า ลัทธิของตนไม่มีแก่นสาร จึงเกิดความสังเวชใจ และขออุปสมบท
พระพุทธองค์ตรัสให้ไปบอกบริวารก่อน อุรุเวลกัสสปะจึงไปบอกบริวาร บริวารเห็นชอบตาม และ
ขอออกบวชเป็นภิกษุ จากนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้าคยา ตาบลคยาสีสะ กรุงราชคฤห์
พร้อมด้วยพระภิกษุ 1,003 รูป ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร (วิ.ม. 6/55/105 แปล.มมร.) และเมื่อ
ทรงแสดงธรรมจบ พระภิกษุ 1,003 รูปได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยพระภิกษุชฎิลและบริวาร
เพื่อแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร และเหล่าพราหมณ์คหบดี ซึ่งการที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จ
มายังอุรุเวลาเสนานิคมนี้ ด้วยเหตุ 2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อเปลื้องปฏิญญาที่ได้ทรงเคยให้
ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารตั้งแต่เมื่อครั้งที่เสด็จออกผนวช (ขุ.สุ. 47/354/381-384 แปล.มมร.) และ
ประการที่ 2 เพื่อจะทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่ง
เป็นแคว้นทีม่ ีความเจริญในด้านการเมือง สังคม การศึกษา และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ มีผู้คน
เข้าออกจานวนมาก เมื่อทราบข่าวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะพากันกล่าวขาน
และจะมีผู้ทเี่ ดินทางมาเข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระพุทธองค์
นอกจากนี้ กรุงราชคฤห์ยังเป็นเมืองที่รวมเจ้าลัทธิหลายลัทธิ ดังนั้นการจะประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงในกรุงราชคฤห์ซึ่งมีลัทธิอื่นอยู่ก่อนก็มิใช่เรื่องง่าย ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์
จึงทรงเทศนาสั่งสอนเจ้าลัทธิเหล่านั้นให้เกิดความเลื่อมใสในพระองค์ก่อน โดยการเสด็จไปโปรด
นักบวชอุรุเวลกัสสปะดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น เจ้าลัทธิที่ใหญ่ที่สุด และยังเป็น
อาจารย์ทพี่ ระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคธทีท่ รงให้ความเคารพนับถือมาก
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พระพุทธองค์เสด็จประทับจาพรรษา ณ ลัฏฐิวัน ซึ่งเป็นสวนตาลหนุ่มอยู่ทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ของนครราชคฤห์ พร้อมด้วยพระภิกษุชฎิลและบริวาร 1,003 รูป พระเจ้าพิมพิสาร5 กษัตริย์
ผู้ครองแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพร้อมด้วยพราหมณ์คหบดี 12
นหุต (1 นหุต คือ 10,000 คน) ซึ่งในขณะนั้นพระเจ้า
พิ ม พิ ส ารและพราหมณ์ ค หบดี ต่ า งเกิ ด ความสงสั ย ว่ า
ระหว่างชฎิลผู้พกี่ ับพระพุทธองค์ใครเป็นอาจารย์ของใคร
กันแน่ พระพุทธองค์ทรงทราบความคิดเหล่านั้น ด้วย
พระประสงค์จะโปรดให้มีความเข้าใจถูกต้องจึงตรัสถาม
อุรุเวลกัสสปะว่า “ดูก่อน ท่านอุรุเวลกัสสปะ ท่านเคย
เป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชฎิล ท่านเห็นอย่างไรจึงได้ละการ
บูชาไฟ” พระอุรุเวลกัสสปะกล่าวว่า “ยัญทั้งหลายกล่าว
ยกย่อง รูป เสียง กลิ่น และรสที่น่าปรารถนา และสตรี
ภาพที่ 7.3 พระพุทธองค์เสด็จกรุงราชคฤห์ ทั้งหลาย ข้าพระพุทธเจ้าได้รู้ว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินใน
เพือ่ โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
อุปธิทั้งหลายแล้ว เพราะเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดี
ในการเซ่นสรวงการบูชา” พระพุทธเจ้าตรัสถามอีกว่า “ดูก่อนกัสสปะ ใจของท่านไม่ยินดีแล้วใน
อารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น และรสเหล่านั้น ดูก่อนกัสสปะ ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ใจของท่านยินดีในสิ่งไร
เล่า ท่านยินดีในเทวโลกหรือมนุษยโลก” พระอุรุเวลกัสสปะตอบว่า “ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอัน
สงบ ไม่มีอุปธิ ไม่มีกังวล ไม่ติดอยู่ในกามภพ ไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่ธรรมที่ผู้อื่นแนะให้บรรลุ
เพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในการเซ่นสรวงบูชา” ทันใดนั้นเองพระอุรุเวลกัสสปะได้ลุกจากอาสนะซบ
เศียรลงที่พระบาทของพระบรมศาสดา แล้วกราบทูลว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวก”
จากเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น ทาให้ พระเจ้าพิม พิ สารและพราหมณ์คหบดี ได้ ทราบว่ า บัด นี้
อุรุเวลกัสสปะผู้เป็นอาจารย์ของตนได้ยอมรับนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น พระบรมศาสดาแล้ว
จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ จากนั้นทรงแสดงอนุปุพพิกถาและสามุกกังสิกธรรม
5

พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นอทิฏฐสหาย คือสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันกับเจ้าชายสิทธัตถะ ด้วยเหตุที่พระเจ้า
สุทโธทนะมีความสนิทสนมกับพระราชบิดาของพระเจ้าพิมพิสาร ครั้งทีเ่ จ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรษุ เสด็จออกบรรพชา ทรงมา
พักบริโภคอาหารบิณฑบาตรที่เชิงเขาปัณฑวะ ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นและพอพระทัยในบุคลิกของพระมหาบุรุษ จึง
ทูลเชิญให้ครองราชสมบัติครึ่งหนึ่งในแคว้นมคธ พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธและทรงบอกกล่าวว่ามีพระทัยออกบวชเพื่อแสวงหา
“อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ”
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(อริยสัจ 4) โปรดพระเจ้าพิมพิสารและพราหมณ์คหบดี 11 นหุต ได้บรรลุพระโสดาบัน ส่วนอีก 1
นหุต ขอแสดงตนเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัย พระเจ้าพิมพิสารทรงประกาศตนเป็นอุบาสก (วิ.ม.
6/60/110-114 แปล.มมร.) และถวายพระเวฬุวัน (ป่าไผ่) ที่ประพาสส่วนพระองค์ไว้เป็นสังฆาราม
ในพระพุทธศาสนา พระเวฬุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ร่มรื่นเงียบสงบ มีหนทาง
ไปมาสะดวก อยู่ ไ ม่ ใ กล้ ไ ม่ ไ กลจากกรุ ง ราชคฤห์ นครหลวงของแคว้ น มคธ (วิ . ม. 6/63/117
แปล.มมร.)
7.1.5 พระอัครสาวก
หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนายังสถานที่
ต่างๆ ในกรุงราชคฤห์ มีปริพาชกท่านหนึ่งชื่อว่าอุปติสสะ ศึกษาอยู่ในสานักท่านสัญชัยปริพาชก
ได้ มาพบพระอัส สชิ ก็ เกิ ด เลื่ อมใสศรัทธา จึง เข้ า ไปถามพระเถระว่า “ใครเป็ น ศาสดาของท่ าน
ศาสดาของท่านสอนเช่นไร” พระอัสสชิทราบว่าอุปติสสะนี้มีปัญญามาก จึงกล่าวว่า “ธรรมเหล่าใด
เกิดแต่เหตุ พระศาสดาของเราทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับของธรรมนั้น พระองค์ทรง
มีปกติสั่งสอนอย่างนี้” ด้วยปัญญาของอุปติสสะที่ สั่งสมมาหลายภพหลายชาติในอดีต จึงมีดวงตา
เห็นธรรม แล้วรีบกลับไปหาโกลิตะผู้เป็นสหาย และบอกเรื่องราวที่ตนพบเจอมา และเล่าธรรมะที่
ได้ฟังจากพระอัสชิให้โกลิตะฟัง เมื่อโกลิตะฟังจบก็เกิดดวงตาเห็นธรรม (วิ.ม. 6/64-69/122-126
แปล.มมร.)
จากนั้นทั้งสองจึงชักชวนกันเดินทางไปยังวัดเวฬุวันพร้อมบริวารจานวน 250 คน เพื่อเข้า
เฝ้ า พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระพุ ท ธองค์ ท รงเห็ น ในพระญาณ ทรงประทานการบวชแบบ
เอหิภิกขุอุปสัมปทา และแต่งตั้งไว้ในตาแหน่งพระอัครสาวก (วิ.ม. 6/71-72/127-128 แปล.มมร.)
โดยทรงแต่งตั้งพระโมคคัลลานะ (โกลิตะ) ผู้บรรลุพระอรหันต์หลังจากบวชได้ 7 วัน ในตาแหน่ง
อัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้เลิศทางมีฤทธิ์มาก ทรงแต่งตั้งพระสาลีบุตร
(อุ ป ติ ส สะ) ผู้ บ รรลุ พ ระอรหั น ต์ ห ลั ง จากบวชได้ 15 วั น ใน
ตาแหน่งอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศด้านมีปัญญามาก
นับแต่นั้นมาการประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นใน
ชมพูทวี ป เนื่องด้วยพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวก
ทรงทุ่ ม เทประกาศพระศาสนา จนสามารถสถิ ต ตั้ ง มั่ น หยั่ ง
รากลึก และแผ่กิ่งก้านสาขาไปสู่ปริมณฑลด้านกว้างในชมพูทวีป
(สุรีย์ มีผลกิจ, 2555: 240-243)
ภาพที่ 7.4 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ประดิษฐานพระศาสนาในชมพูทวีป
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7.1.6 แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
เมื่อเหล่าพระสาวกได้ แยกย้ายออกจาริกไปเผยแผ่พระศาสนา ก็ไม่ได้มารวมกันหรือ
ประชุมกันเลย ต่างก็แยกย้ายกันออกไปทาหน้าที่ในการเผยแผ่ตามเส้นทางที่ตนได้เดินทางไป ซึ่ง
ทุกรูปที่จาริกไปก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด จึงไม่ได้มีการเรียกประชุมกัน ด้วยเหตุนี้ จึงมีเรื่องอันเป็น
เหตุน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา คือ ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่า เดือน 3) นับ
จากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ 9 เดือน (45 ปี ก่อนพุทธศักราช) ปรากฏว่า มีพระภิกษุสาวก
จานวน 1,250 รูป (ขุ.พุทธ.73/26/730 แปล.มมร.) มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย
ณ พระวิหารเวฬุวัน อันเป็นสถานที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้น การประชุมใน
ครั้งนี้จึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต เพราะประกอบพร้อมด้วยองค์ 4 ประการ คือ
1. เป็นวันอุโบสถขึ้น 15 ค่า เดือน 3 พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. ภิกษุสาวก 1,250 รูป จากทิศทั้ง 4 มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
3. ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งหมด
4. ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ทั้งหมด หรือ
ที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา
ในการประชุมครั้งนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาท
ปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคาสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
และเป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสงฆ์
สาวกได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมี
เนื้อหาสาระสาคัญแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. ความอดทน พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง และ
บรรพชิตผู้ทาร้ายผู้อื่น เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ
คือ อุดมการณ์หรือเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
2. การไม่ ทาบาปทั้ ง ปวง การทากุ ศ ลให้ ถึ ง พร้ อ ม
ภาพที่ 7.5 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
และการทาจิตของตนให้ผ่องใส คือ หลักการดาเนินชีวิตของ
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ชาวพุทธ
3. การไม่กล่าวร้าย การไม่ทาร้าย ความสารวมในพระปาฏิโมกข์ ความเป็นผู้รู้ประมาณใน
ภัตตาหาร อยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัด และประกอบความเพียรในอธิจิต คือ วิธีการที่จะนาไปสู่การ
บรรลุถึงอุดมการณ์และหลักการดาเนินชีวิต
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โอวาทปาฏิโมกข์ทั้ง 3 ส่วนนั้นคือ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ ซึ่งเป็นนโยบายและ
หลักปฏิบัติในการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การประชุมพระอรหันต
สาวกหรือสาวกสันนิบาตเช่นนี้ จะเกิดขึ้นในทุกยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่จานวนครั้งใน
การประชุมและจานวนพระอรหันตสาวกที่เข้าร่วมประชุม แตกต่างกัน (ขุ.พุทธ. 73/2/292-294
แปล.มมร.) ซึ่งวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัม พุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรง
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
7.1.7 เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งที่ 1- กาเนิดสามเณร -บวชศากยราชทั้ง 6
หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ประกาศพระศาสนาไปยังแว่นแคว้นต่างๆ แล้ว พระองค์
ได้เสด็จกลับไปโปรดพระราชบิดาและพระประยูรญาติ ดังเหตุการณ์สาคัญต่อไปนี้
1) เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งที่ 1
นับตั้งแต่ที่พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวชอธิษฐานเป็นบรรพชิตเมื่อทรงมีพระชนมายุ
29 พรรษา พระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาทรงติดตามสดับข่าวของพระราชโอรสอยู่ เนืองๆ ต่อมา
เมื่อทรงทราบว่าเจ้าชายสิทธัต ถะได้ตรัสรู้แล้ว และได้ประทับอยู่ที่พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห์
จึงส่งอามาตย์ 1 คนพร้อมบริวาร 1,000 คน ส่งสาสน์ไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้า 9 ครั้ง ได้เข้าเฝ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์กาลังทรงแสดงธรรม และได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ จึงออก
บวชกันหมด ทาให้ไม่ได้ยื่นสาสน์ที่พระเจ้าสุทโธทนะฝากไป ในที่สุดพระเจ้าสุทโธทนะได้ขอร้องให้
กาฬุทายีซึ่งเป็นอามาตย์ใกล้ชิด เป็นผู้ถือสาสน์ไปกราบนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้ทรง
กาชับว่า ไม่ว่ากาฬุทายีจะออกบวชหรือไม่ก็ตาม จะต้องกลับมาส่งข่าวให้พระองค์ ทรงทราบก่อน
กาฬุทายีและบริวาร 1,000 คนได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ในวันแรก ขณะที่พระองค์กาลังแสดงธรรม
อยู่ เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทาน
การบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา (ขุ.พุทธ. 73/1/61-62 แปล.มมร.) จากนั้นพระสงฆ์กาฬุทายีได้
กราบนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์
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ภาพที่ 7.6 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระพุทธบิดา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์ 20,000 รูปเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์
ในวันที่ 2 ทรงเห็นกิริยาอาการของเหล่าประยูรญาติผู้ใหญ่ไม่เคารพนบนอบพระองค์และเหล่าภิกษุ
จึงทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ เพื่อทาลายมานะทิฏฐิของพวกศากยะ (ขุ.พุทธ. 73/1/85-87 แปล.
มมร.) พระเจ้าสุทโธทนะเห็นความอัศจรรย์นี้ จึงก้มลงกราบพระพุทธองค์ ทาให้เหล่าพระประยูร
ญาติสิ้นทิฐแิ ละก้มลงกราบพระพุทธองค์ ขณะที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาประทับนั่ง ทรงบันดาลฝน
โบกขรพรรษ6 ตกลงมา และจึงทรงอาศัยเหตุนี้ตรัสเวสสันดรชาดก ยังความโสมนัสยิ่งให้กับพระ
ราชบิดาสุทโธทนะและพระญาติ (ขุ.อุ.อ. 44/70/287 แปล.มมร.)
ต่อมาทรงตรัสพระคาถาต่อ พระราชาสุทโธทนะ กล่าวโดยสรุปได้ ว่า บัดนี้ทรงเป็น
พุทธวงศ์ พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงเสด็จเที่ยวบิณฑบาต ประพฤติธรรม ผู้ประพฤติธรรม
ย่อมเป็นสุขทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า เมื่อพระราชาสดับ พระคาถาจบ ทรงบรรลุโสดาปฏิผล (วิ.ม.
6/120/289-291 แปล.มมร.) และสกทามิผล ส่วนพระน้านางทรงบรรลุโสดาปฏิผล (ขุ.อุ.อ.
44/70/288 แปล.มมร.) ตามลาดับ วันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมพระนางพิมพายโสธรา พร้อม
พระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา พระราชาสุทโธทนะ พรรณนาคุณของพระนางพิมพายโสธรา
(ขุ.ชา 60/1890/364-365 แปล. มมร.) จากนั้นพระพุทธองค์เสด็จงานอาวาหมงคลระหว่างเจ้าชาย
นันทกุมาร (พระโอรสในพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาปชาบดีโคตมี) กับเจ้าหญิงชนบทกัลยาณี
พระพุทธองค์ทรงมอบบาตร เจ้าชายนันทะเดินตามพระพุทธองค์ไปถึงพระคันธกุฎี พระพุทธองค์
ตรัสถามว่า จะบวชหรือ นันทกุมารไม่อาจปฏิเสธจึงออกบวช (วิ.ม. 6/120/292 แปล.มมร.) แม้บวช
แล้วพระนันทะยังมีจิตระลึกพึงอดีตคู่หมั้นอยู่ พระพุทธองค์ทรงทราบ ด้วยพุทธานุภาพทรงเนรมิต
6

ฝนโบกขรพรรษ คือ ฝนที่ตกลงมาแล้ว ถ้าผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกก็เปียก ถ้าไม่ปรารถนาให้เปียกก็จะไม่เปียก
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จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาถึง นางเทพอัปสรผู้มีความงามกว่าเจ้าหญิงหลายเท่า เมื่อเทียบกับ
เหล่านางเทพอัปสรแล้ว เจ้าหญิงเปรียบเสมือนนางลิงจุ่น พระพุทธองค์ทรงแนะให้เจ้าชายนันทะ
เจริญสมณธรรม พระนันทะทรงตั้งพระทัยเจริญสมณธรรมทั้งกลางวันกลางคืน ทรงสาเร็จเป็นพระ
อรหันต์ สามารถปลดเปลื้องจากกามคุณได้ในที่สุด (ขุ.ธ. 40/11/159-162 แปล.มมร.)
2) กาเนิดสามเณร
ในวันที่เจ็ดพระนางพิมพายโสธรา ทรงนาพระราหุลมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ยังสานัก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อกราบทูลขอพระราชสมบัติที่ทรงได้สละแล้ว พระพุทธองค์ จึงทรง
ประทานทรัพย์อั นประเสริฐคือ อริยทรั พย์ และมี รับสั่ งให้พระสารีบุ ตรบรรพชาสามเณรให้กั บ
พระราหุลกุมาร พระมหาโมคคัลลานเถระปลงพระเกษาของพระกุมารแล้วถวายผ้ากาสายะ แล้วให้
พระกุมารกราบเท้าพระสารีบุตร พระกุมารประคองอัญชลี ขอไตรสรณคมณ์ คือ การเปล่งวาจาขอ
ถึงพระรัตนตรัย แล้วสมาทานศีล 10 วิธีการบวชนี้เรียกว่า ติสรณคมนูปสัมปทา7 พระราหุลกุมาร
จึงเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ขณะทรงพระชนม์มายุได้ 7 พรรษา โดยมีพระสารีบุตร
ถวายสรณะ พระมหากัสสปเถระได้เป็นโอวาทาจารย์ (วิ.ม. 6/120/293-294 แปล.มมร.)
พระเจ้ า สุ ทโธทนะทรงทราบก็ ทรงโทมนั ส ยิ่ ง เพราะแต่ แ รกทรงประสงค์ จ ะให้
พระนันทราชกุมารสืบรัชทายาท พระนันทะก็ได้บวชเป็นพระภิกษุ แล้ว จึงทรงประสงค์ ให้พระ
ราหุลกุม ารสืบรัชทายาทแทน พระราหุ ล กุมารก็บรรพชาเป็นสามเณรราหุล8 แล้วอีก พระเจ้ า
สุทโธทนะจึงเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดา ทูลขอประทานพุทธานุญาตว่า “ต่อแต่นี้ กุลบุตรผู้ใดแม้
ประสงค์จะบวช หากมารดาบิดายังไม่พร้อมใจอนุญาตให้บวช ขอให้ทรงงดไว้ก่อน อย่าเพิ่งบรรพชา
อุปสมบทแก่กุลบุตรผู้นั้น” พระบรมศาสดาจึงได้ทรงประทานพรนั้นแก่พระพุทธบิดา

7

ติสรณคมนูปสัมปทา คือ การอุปสมบทโดยการขอถึงพระรัตนตรัย ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ให้พระสาวกบวชให้กุลบุตรได้เอง แต่ในปัจจุบันการบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทาใช้ในการบรรพชาสามเณร ส่วนการอุปสมบท
พระ จะใช้แบบ“ญัตติจตุตถกรรมวาจา”
8
กาลภายหลัง พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยในสามเณรราหุล จึงทรงอบรมด้วย “กุมารปัญหา”หรือ“สามเณร
ปัญหา”ทรงตรัสถามปัญหา 10 ข้อ ให้สามเณรราหุลตอบ ทรงสอนวิปัสสนากรรมฐาน ว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นทุกข์
ย่อมเบื่อหน่าย เป็นต้น ในที่สุดสามเณรราหุลก็ได้บรรลุ อรหัตตผล (ขุ.ขุ. 25/2/3-4 แปล.ฉบับหลวง), และสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, 2539: 88)
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3) บวชศากยราชทั้ง 6
ในกาลนั้นศากยราช 6 พระองค์ คือ เจ้าชายกิมพิละ เจ้าชายเทวทัต เจ้าชายภัคคุ
เจ้าชายภัททิยะ เจ้าชายอนุรุทธะ และเจ้าชายอานนท์ ได้ทรงพร้อมพระทัยกันออกบวช และได้
ชวนอุบาลีผู้เป็นภูษามาลา รวมเป็น 7 คน เดินทางสู่มัลลรัฐชนบท เพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ณ
อนุปิยอัมพวัน ถวายอภิวาทแล้วทรงประทานการอุปสมบท ก่อนพระพุทธองค์จะประทานการบวช
เจ้าชายอนุรุทธะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า หม่อมฉันเป็นเจ้าศากยะ ยังมีมานะอันแรง
กล้า อุบาลีผู้เป็นภูษามาลานี้ รับใช้พวกหม่อมฉันมานาน ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงให้อุบาลีบวช
ก่อนเถิด” พระพุทธองค์ทรงประทานพรนั้น ทรงบวชให้อุบาลีก่อน แล้วจึงทรงประทานการบวชให้
ศากยราชทั้ง 6 พระองค์
7.1.8 โปรดอนาถบิณฑิกคหบดี
ครั้งพระพุทธองค์เสด็จมาประทับ ณ ป่าสีตวัน กรุงราชคฤห์ มีท่านอนาถบิณฑิกคหบดี
เป็นชาวกรุงสาวัตถี แคว้นโกศล 9 นามเดิมชื่อสุทัตตะ ซึ่งเป็นน้องเขยราชคหเศรษฐี ได้เดินทางมา
กรุงราชคฤห์ ก็พบว่าราชคหเศรษฐีนิมนต์คณะสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัม พุทธเจ้าทรงเป็นประมุข
วันรุ่งขึ้น เมื่อได้ยินคาว่า “พระพุทธเจ้า” ท่านคหบดีกล่าวว่า “คาว่าพุทธะนี้ยากที่จะหาได้ในโลก”
จึงประสงค์จะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา (วิ.จู. 9/241-244/121-123 แปล.มมร.)
ในคืนนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีนอนนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่า จะได้เข้าเฝ้า
พระพุทธองค์ในคืนนั้น ท่านคหบดีลุกตื่นตอนกลางคืนถึงสามครั้งเพราะเข้าใจว่าสว่างแล้ว จึงออก
เดินไปทางประตูป่าสีตวัน พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ ขณะเดินออกจากพระนคร แสงสว่างหายไป
ความมืดปรากฏเข้ามาแทน ท่านคหบดีเกิดความกลัว คิดจะเดินกลับ ขณะนั้นสีวกยักษ์ ผู้ไม่ปรากฏ
ร่างกล่าวขึ้นว่า “ให้เดินต่อไปข้างหน้า อย่าได้ถอยกลับ ” ความมืดพลันหายไปเกิดแสงสว่างขึ้นมา
แทน ทาให้ความกลัวของท่านคหบดีสงบลง เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นถึงสามครั้ง ในที่สุดท่านคหบดี
ได้เดินไปถึงป่าสีตวัน ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจ้ง ณ เวลาปัจจุสมัยแห่ง
ราตรี ทรงทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคหบดีเดินมาแต่ไกล จึงเสด็จลงจากที่จงกรม ประทับนั่ง
เหนืออาสนะที่ปูลาดแล้วตรัสเรียก “สุทัตตะ เราอยู่ตรงนี้” ยังความปลาบปลื้มใจแก่อนาถบิณฑิก
คหบดีทพี่ ระผู้มีพระภาคตรัสเรียกชื่อตน

9

แคว้นโกศล ตั้งอยู่ในเขตมัธยมประเทศ มีเมืองหลวงชื่อ กรุงสาวัตถี
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พระบรมศาสดาตรัสกับท่านคหบดีว่า “พราหมณ์ผู้ดับทุกข์ได้แล้ว ย่อมเป็นสุขทุกเวลา
ผู้ใดไม่ติดในกาม มีใจเย็น ไม่มีอุปธิ ตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้ แล้วบรรเทาความกระวนกระวาย
ในใจ ถึงความสงบแห่งจิต เป็ นผู้สงบระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุข ” แล้วตรัสเทศนาอนุปุพพิกถาและ
อริยสัจ 4 แก่ท่านอนาถบิณฑิกคหบดี ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบัน ขอเป็นอุบาสก
ผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะอันสูงสุด พร้อมทั้งกราบนิมนต์พระพุทธเจ้า
พร้อมพระสาวกรับภัตตาหารของตนในวันรุ่งขึ้น (ส.ส.อ. 25/826-831/410-413 แปล.มมร.)
หลังจากนั้นท่านอนาถบิณฑิกคหบดี ได้กราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเสด็จไปจาพรรษา
ที่กรุงสาวัตถี โดยท่านคหบดีเดินทางล่วงหน้าไปก่อน และไปขอซื้อที่ ดินจากเจ้าเชตด้วยเงิน 18
โกฏิ (1 โกฏิ = 10 ล้าน) โดยการใช้เงินปูเรียงเต็มพื้นที่ และใช้เงินอีก 18 โกฏิ สร้างวัดพระเชตวัน
มหาวิหาร เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงกราบนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าและหมู่สงฆ์จากทิศทั้ง 4 มา
ทาบุญฉลองวัดด้วยทรัพย์อีก 18 โกฏิ ท่านคหบดีได้บริจาคทรัพย์ในการซื้อที่ดิน การสร้างและ
ฉลองวัดพระเชตวันมหาวิหารรวมทั้งสิ้นถึง 54 โกฏิ (540 ล้าน) พระพุทธองค์ทรงจาพรรษาที่วัด
พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี ยาวนานถึง 25 ปี ทรงแสดงธรรมโปรด ทาให้ชาวเมืองเลื่อมใส
พระรัตนตรัยจานวนมาก อนาถบิณฑิกคหบดีท่านผู้บารุงพระพุทธศาสนาในส่วนทานมัย จึงได้รับ
ยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็น อัครทายก คือ ทายกผู้เลิศ (ขุ.อุ. 44/42/91 แปล.มมร.)
7.1.9 เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งที่ 2 (โปรดพระพุทธบิดา) – กาเนิดภิกษุณี
พระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จกลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์อีกครั้ง โดยมีเหตุการณ์สาคัญดังนี้
1) โปรดพระพุทธบิดา
ในกาลนั้นพระเจ้าสุทโธทนะทรงประชวร พระพุทธองค์เสด็จออกจากที่จาพรรษา
คือ กูฏาคาร ป่ามหาวัน นครเวสาลี (ไพศาลี) เพื่อไปโปรดพระพุทธบิดา ทรงเข้าเฝ้าและแสดงธรรม
โปรดพระพุทธบิดาเป็นเวลาหลายวัน จนพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุพระอรหันตผล ณ กรุงกบิลพัสดุ์
และทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าพระนิพพานโดยมิทันจะได้อุปสมบท พระพุทธองค์ ได้ถวาย
พระเพลิงพระศพของพระพุทธบิดา (ขุ.อุ. 72/136/388 แปล.มมร.)
2) กาเนิดภิกษุณี
พระนางมหาปชาบดีโคตรมีทรงปรารถนาจะออกบวช ได้เข้าไปกราบทูลขอบวชใน
พระธรรมวินัยถึง 3 ครั้ง พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธทั้ง 3 ครั้ง พระนางเกิดความน้อยพระทัย จึงปลง
พระเกศา ทรงครองผ้ากาสาวะ ถือเพศบรรพชิตพร้อมด้วยเจ้าหญิงศากยะจานวนมาก พากันออก
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เดินทางด้วยเท้าเปล่าไปยังกูฏาคารศาลาเพื่อทูลขอบรรพชาอีกครั้ง กระทั่งมาถึงซุ้มประตูกูฏาคาร
ศาลา พระอานนท์ออกมาต้อนรับ เห็นใบหน้าของพระนางนองด้วยน้าตา จึงถามถึงเหตุ นั้น พอ
ทราบความจึงอาสาจะไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์เพื่อขอให้ทรงประทานอนุญาตให้สตรีได้
บวชเป็นบรรพชิต พระอานนท์ทูลขอถึง 3 ครั้ง พระพุทธองค์ก็ยังไม่ทรงอนุญาต พระอานนท์จึงทูล
ถามว่ า “ถ้ า ผู้ ห ญิ ง ปฏิ บั ติ ต นเป็ นนั ก บวช ปฏิ บั ติ ธ รรมเข้ า ถึ ง ธรรมะภายใน เรี ย นรู้ ธ รรมะของ
พระองค์ได้อย่างแจ่มแจ้ง หญิงนั้นสามารถออกบวชได้ไหมพระเจ้าข้า” พระพุทธองค์ตรัสว่า “ได้สิ
อานนท์” พระอานนท์กราบทูลขอว่า “ถ้าเช่นนั้นโปรดประทานการบวชแก่พระนางปชาบดีโคตรมี
ได้ไหมพระเจ้าข้า” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เหตุที่เราไม่อนุญาต เพราะเห็นว่าหากอนุญาตให้
สตรีบวช พระธรรมวินัยจะตั้งอยู่ได้ไม่นาน แต่เราจักบัญญัติครุธรรม 8 ประการ ซึ่งครุธรรมทั้ง 8
ประการ (วิ.ม. 4/410/363 แปล.มมร.) ประกอบด้วย
1. ภิกษุณีอุปสมบทแล้วได้ 100 พรรษา ต้องทาการกราบไหว้ การต้อนรับ
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แก่ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วในวันนั้น ธรรมนี้อันภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับ
ถือ บูชาไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จาพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ธรรมแม้นี้อันภิกษุณีต้อง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
3. ภิกษุณีต้องหวังธรรม 2 ประการ คือ ถามอุโบสถ 1 ไปรับโอวาท 1 จากภิกษุทุก
กึ่งเดือน ธรรมแม้นนี้อันภิกษุณีก็ต้องสักการะเคารพนับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
4. ภิกษุณีผู้จาพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายโดยสถานทั้ง 3 คือ ด้วย
ได้เห็น 1 ด้วยได้ฟัง 1 ด้วยรังเกียจ 1 ธรรมแม้นอันภิกษุณีก็ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
5. ภิกษุณีล่วงละเมิดครุธรรมแล้ว ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์สองฝ่าย ธรรม
แม้นนี้อันภิกษุณีก็ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
6. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์สองฝ่าย เพื่อสิกขมานาผู้ศึกษาสิกขาใน
ธรรม 6 ประการ ครบ 2 ปีแล้ว ธรรมแม้นอันภิกษุณีก็ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วง
ละเมิดตลอดชีวิต
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7. ภิกษุณีไม่พึงด่า ไม่พึงบริภาษภิกษุ โดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรมแม้นนี้
อันภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ เปิดทางให้ภิกษุ
ทั้งหลายสอนภิกษุณีได้ ธรรมแม้นนี้อันภิกษุณีก็ต้องสักการะเคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิด
ตลอดชีวิต
ครุธรรม 8 ประการนี้ เสมือนกั้นคันสระใหญ่ไว้ก่อน เพื่อไม่ให้น้าไหลออก หาก
พระนางยอมรับครุธรรมนี้ได้ ข้อนั้นจักเป็นอุปสัมปทาของพระนาง” พระอานนท์เรียนครุธรรม 8
ประการนี้แล้วก็ออกมาชี้แจงแก่พระนางตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ พระนางชื่นชมยินดี
น้อมรับครุธรรมทั้ง 8 ประการ พระอานนท์จึงกล่าวครุธรรมที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้วอย่างนี้
พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอุปสมบทให้ภิกษุณีได้ พระนางมหาปชาบดี จึงทรงได้เป็น
พระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 5
พรรษา และเป็นระยะเวลาช่วงก่อนย่างเข้าพรรษาที่ 6
เมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับที่เมืองสาวัตถี พระนางพิมพายโสธราทรงดาริว่า
พระสวามีได้ออกบวชเป็นพระบรมศาสดา พระราหุลกุมารได้อุปสมบทในสานักของพระพุทธองค์
ประโยชน์อันใดที่พระนางจะอยู่ทางโลกต่อไป พระนางจึง ตัดสินพระทัย บวชในสานักพระนาง
ประชาบดีเถรี เมื่อออกบวชแล้วพระนางพิมพายโสธราทรงมีนามว่า พระภัททากัจจานาเถรี ทรง
บรรลุพระอรหันต์และได้รับแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ว่า เป็น เอตทัคคะสาวิกา ผู้บรรลุอภิญญาใหญ่
“เอตะทัคคัง ภิกขะเว มะมะ สาวิกานัง ภิกขุนีนัง มหาภิญญาปปัตตานัง ยะทิทัง ภัททากัจจานา”
และเข้าพระนิพพาน เมื่อพระชนมายุ 78 พระชันษา (องฺ.ทุก. 33/150/2 แปล.มมร.)
นั บ แต่ นั้ น มามี กุ ล บุ ต ร กุ ล ธิ ด า หลายท่ า นได้ ม าบวชตามพระพุ ท ธองค์ ท าให้
พระพุทธศาสนามี ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ จานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงถึงความรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนาในยุคพุทธกาล
7.1.10 โปรดพระพุทธมารดา-โปรดนกุลบิดามารดา
ในสมั ย พุทธกาลนั้ น พระพุ ทธองค์ ไ ด้เสด็จ ไปโปรดผู้ค นจ านวนมากให้ ได้ ฟั งพระ
สัจธรรม กระทั่งบรรลุธรรมเป็นจานวนมาก มิใช่แต่เพียงโลกมนุษย์เท่านั้น หากแต่ยังเสด็จไปโปรด
บนสวรรค์ด้วย ดังเหตุการณ์ต่อไปนี้
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1) โปรดพระพุทธมารดา
ในพรรษาที่ 7 พระพุทธองค์เสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อจาพรรษาและโปรด
พุทธมารดา เมื่อพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปแล้ว ได้ประทับนั่งอยู่บนแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ
ควงไม้ปาริฉัตตกะ ท้าวสักกเทวราชผู้เป็นใหญ่ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พร้อมด้วยเหล่าเทวดา
ได้มาเข้าเฝ้า พระพุทธมารดาเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิต ประทับนั่งเป็นประธานในท่ามกลาง
เหล่าเทวดาทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรม 7 คัมภีร์แก่พระพุทธมารดา และ
เหล่ าเทวดาที่ม าเข้ าเฝ้ าทั้ง หมด ในเวลาบิณฑบาต พระพุ ทธองค์ทรงเนรมิ ต พระพุทธนิร มิ ต 10
เพื่อให้แสดงธรรมแทน แล้วเสด็จไปป่าหิมพานต์ ริมสระน้าอโนดาต ณ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
ทรงฉันภัตตาหาร ณ ที่นี่ เมื่อฉันภัตตาหารเสร็จ แล้วตรัสกับพระสารีบุตรซึ่งมารออุปัฏฐากอยู่ ณ
ที่นี่ว่ า “สารีบุ ตร วัน นี้เราแสดงธรรมชื่ อว่ าธัม มสั งคณีให้ กับพระพุทธมารดา และเหล่ าเทวดา
ทั้งหลายบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ขอให้เธอได้นาหัวข้อธรรมสังคณีนี้ไปแสดงโปรดแก่ภิกษุทั้ง 500 รูป
ที่เป็นลูกศิษย์ของเธอด้วย” พระสารีบุตรได้ปฏิบัติตามคาของพระพุทธองค์ จนภิกษุทั้ง 500 รูป ได้
บรรลุธรรม
พระพุทธองค์ ทรงแสดงพระอภิ ธรรมตลอด
3 เดือน เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้ว พระพุทธมารดาตั้งอยู่
ในโสดาปัตติผล ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว พระพุทธองค์เสด็จ
ลงจากดาวดึงส์ ณ ประตูเมืองสังกัสสะ ในวันมหาปวารณา
ขึ้น 15 ค่า เดือน 11 มหาชนจานวนมากทราบข่าวการเสด็จ
ลงมาจากดาวดึงส์ พระมหาโมคคัลลานะได้ มาคอยเฝ้ารั บ
เสด็จอยู่ที่เมืองสังกัสสะ ซึ่งในการเสด็จครั้งนี้พระพุทธองค์
ทรงเปิดภพสามให้เห็นกันหมด เพื่อแสดงปาฏิหาริย์ มหาชน
เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ บางพวกที่เห็นเหตุการณ์นี้ ภาพที่ 7.7 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
ยังดาวดึงส์ โปรดพระพุทธมารดา
ได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
ในอนาคต

10

พระองค์

พระพุทธนิรมิต คือ กายของพระองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตขึ้นมาอีก 1 พระองค์ เพื่อให้แสดงธรรมแทน

231

2) โปรดนกุลบิดามารดา
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดโลกและเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก ในท่ามกลาง
เหล่าเทพยดาและพรหม มหาชนทั้งหลายต่างแซ่ซ้องสาธุการเสียงสนั่นหวั่นไหว พระบรมศาสดา
เสด็จดาเนินสู่ป่าไม้สีเสียดใกล้เมืองสุงสุมารคีรี แคว้นภัคคะ ทรงประทับจาพรรษาที่ 8 ณ ป่าไม้
สีเสียดเภสกลาวัน ในกาลนั้นมีสองสามีภรรยาคฤหบดีชาวเมืองสุงสุมารคีรีมีนามว่า นกุลบิดา และ
นกุลมารดา เข้าเฝ้าพร้อมกับชาวเมืองคนอื่นๆ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดทั้งสองสามีภรรยา
ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ท่านนกุลบิดาได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะใน
บรรดาอุบาสกผู้สนิทสนมคุ้นเคย ส่วนท่านนกุลมารดาก็เป็นเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกาผู้สนิทสนม
คุ้นเคย
7.1.11 โปรดองคุลีมาลโจร-แต่งตั้งพุทธอุปัฏฐาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด
บุคคลทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีชาติตระกูลอย่างไรก็ตาม เป็นคนดีหรือโจรผู้ร้าย หากแต่มี
ดวงปัญญาที่สามารถบรรลุธรรมได้แล้ว ก็มิทรงละเลย ดังเช่นเหตุการณ์ต่อไปนี้
1. โปรดองคุลีมาลโจร (อ้างอิงบทที่ 10 ชัยชนะประการที่ 4 ของพุทธชยมังคล
คาถา) ในพรรษาที่พระพุทธองค์เสด็จกลับมาประทับจาพรรษา ณ สังฆารามแห่งแรกนี้ เป็นการ
ประทับจาพรรษาสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ณ พระเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ ทรงเห็นในพระญาณ
ว่า องคุลิมาลโจรผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการฆ่าคนแล้วเอานิ้วมือมาคล้องคอนี้ จะเป็นอสีติมหาสาวก
องค์ สุ ด ท้าย วั น หนึ่ ง องคุ ลิม าลก าลัง จะฆ่ า มารดาตนเอง พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า จึ ง ทรงปรากฏ
พระองค์ขึ้น องคุลิมาลวิ่งเข้าหาพระองค์ทันทีแต่ตามไม่ทัน องคุลิมาลวิ่งตามมาเป็นระยะทางไกล
ก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากจึงคิด ได้ว่า น่าอัศจรรย์จริงหนอ เมื่อก่อนเราวิ่งเร็วกว่าช้างม้า แต่ครั้งนี้วิ่งจน
สุดกาลังก็ยังไม่ทันสมณะที่เดินตามปกติ จึงร้องตะโกนว่า “สมณะหยุด สมณะหยุด” พระพุทธองค์
ตรัสว่า “เราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด ” แล้วทรงแสดงธรรมจนกระทั่งองคุลิม าลทิ้งดาบลง
พระบรมศาสดาทรงโปรดองคุลิมาลโจรให้กลับใจ ได้ขอบวชและต่อมาก็ได้สาเร็จพระอรหั นต์ นับ
จากพรรษาที่ 21 ถึงพรรษาที่ 44 พระพุทธองค์ทรงประทับจาพรรษา ณ พระนครสาวัตถีเป็นระยะ
เวลานานที่สุด ทรงประทับจาพรรษา ณ พระเชตวันมหาวิหาร 19 ฤดูฝน (ในพรรษาที่ 14 ทรง
ประทับจาพรรษาที่พระเชตวันมาแล้ว 1 พรรษา) อีก 6 ฤดูฝนทรงไปประทับ ณ วิหารบุพพารามที่
นางวิสาขามิคารมารดามหาอุบาสิกาสาคัญ ได้สร้างถวาย อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระเชตวันมหา
วิหารโดยประทับสลับไปมา
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2) แต่งตั้งพุทธอุปัฏฐาก
ในพรรษาแรกที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ กระทั่งถึงพรรษาที่ 20 มิได้มีพระภิกษุรับใช้
อุ ปั ฏ ฐากเต็ ม ตั ว ในวั น หนึ่ ง ประมาณพรรษาที่ 21 ทรงปรารภถึ ง อุ ปั ฏ ฐากประจ า เนื่ อ งจาก
พระพุ ทธองค์ ทรงชราภาพมากแล้ ว พระภิ ก ษุ ทุก องค์ ร วมถึ ง พระสารี บุ ต รขอเสนอตั ว เองเป็ น
อุปัฏฐาก พระพุทธองค์ทรงห้ามแล้วตรัสว่า “พวกเธอทั้งหลายหลุดพ้นแล้ว ไม่ควรมาปฏิบัติเรา”
พระภิกษุเหล่านั้นจึงเสนอชื่อพระอานนท์ พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ 11 พระพุทธองค์ทรง
ประทานพุทธานุญาต พระอานนท์ได้รับตาแหน่งเอตทัคคะ คือ ฐานะอันเลิศ 5 ประการ คือ เป็น
พหูสูต ผู้ทรงจาพุทธวจนะได้มากที่สุด , เป็นผู้มีสติรอบคอบ, เป็นผู้มีคติ คือ มีแนวในการจาพุทธ
วจนะ, เป็นผู้มีธิติ คือ เป็นผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก
7.2 การปรินิพพาน
นับแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ พระองค์ทรงเทศนาโปรดสรรพสัตว์ให้บรรลุธรรม
ตลอดพระชนม์ชีพ จึงได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งมีเหตุการณ์สาคัญเกี่ยวกับการปรินิพพาน ดังนี้
7.2.1 มารทูลขอปรินิพพาน-ทรงปลงอายุสังขาร
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนามาตลอดกระทั่ ง ถึ ง พรรษาที่ 45
ท่ามกลางความเชื่อที่หลากหลาย พระพุทธองค์ทรงประชวรอย่างหนัก อีกทั้ง ทรงพระชนมายุย่าง
เข้าสู่ปีที่ 80 ซึ่งนับว่าทรงพระชราภาพมาก
ในพรรษาที่ 45 พระพุทธองค์เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ เพื่อประทับอยู่ที่หมู่บ้านเวฬุวคาม
เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี แล้วเสด็จไปประทับที่ปาวาลเจดีย์ โดยมี พระอานนท์ติดตามไปด้วย ในที่นี้
พระพุทธองค์ได้ทรงทานิมิตโอภาส เพื่อเปิดโอกาสให้พระอานนท์ได้ทูลอาราธนาให้ดารงพระชนม์อยู่
ต่อไปว่า “ดูก่อนอานนท์ กรุงเวสาลีเป็นที่รื่นรมย์ อุเทนเจดีย์ก็เป็นที่รื่นรมย์ โคตมกเจดีย์ก็เป็นที่
รืน่ รมย์ สัตตัมพเจดีย์ก็เป็นที่รื่นรมย์ พหุปุตตเจดีย์ก็เป็นที่รื่นรมย์ สารันทเจดีย์ก็เป็นที่รื่นรมย์ ปาวาล
เจดีย์ก็เป็นที่รื่นรมย์ ดูก่อนอานนท์ ผู้หนึ่งผู้ใดเจริญอิทธิบาท 4 ทาให้มาก ทาให้เป็นประหนึ่งยาน
11

พร 8 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระอานนท์ ได้แก่ 1) ขออย่าประทานจีวรที่พระองค์ทรงได้มาแก่
ข้าพระองค์ 2) ขออย่าได้ประทานอาหารบิณฑบาตที่ได้มา 3) ขออย่าให้ข้าพระองค์อยู่ร่วมพระคันธกุฎีกับพระองค์ 4) อย่า
พาข้าพระองค์ตามเสด็จไปสู่ที่รับนิมนต์ 5) ขอได้โปรดเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้ 6) ขอให้ข้าพระองค์เข้าเฝ้าได้ทุก
เวลาที่เขามาถึง 7) ขอให้ข้าพระองค์ทู ลถามทุกอย่างที่สงสัยได้ตามปรารถนา และ 8) ขอให้ทรงนาพระธรรมที่ได้ทรงแสดง
ลับหลังข้าพระองค์ มาแสดงให้ข้าพระองค์ได้ฟังด้วย
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ท าให้ เป็ นประหนึ่ งวั ตถุ ที่ ตั้ งแล้ ว ตั้ งไว้ เนื องๆ อบรมไว้ ปรารภด้ วยดี โดยชอบ ดู ก่ อนอานนท์
ผู้นั้น เมื่อปรารถนาก็พึงดารงอยู่ได้ตลอดกัป เกินกว่ากัป ดูก่อนอานนท์ ตถาคตแลได้เจริญอิทธิบาท 4
แล้ว ได้ทาให้มากแล้ว ได้ทาให้เป็นประหนึ่งยานแล้ว ได้ทาให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งแล้ว ตั้งไว้เนืองๆ
แล้วอบรมแล้ว ปรารภด้วยดี โดยชอบแล้ว ดูก่อนอานนท์ ตถาคตนั้น เมื่อปรารถนา ก็พึงดารงอยู่ได้
ตลอดกัป หรือเกินกว่ากัป”
หลั ง จากที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงท านิ มิ ต โอภาสถึ ง 16 ครั้ ง เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
พระอานนท์ได้ทูลอาราธนาให้ดารงพระชนม์มายุสืบต่อไป แต่พระอานนท์ไม่สามารถเข้าใจได้
ไม่ทราบว่าพระพุทธองค์ทรงหมายถึงอะไร เพราะในขณะนั้นท่านได้ถูกมารปิดกั้นความรู้ความเห็น
เอาไว้ พระพุทธองค์จึงให้พระอานนท์ไปเจริญฌานสมาบัติ เมื่อพระอานนท์ออกไปแล้ว มารก็เข้า
มาทูลให้พระองค์เสด็จปรินิพพาน (ที.ม. 13/95/278-279 แปล.มมร.) พระองค์ก็ทรงรับ แล้วทรง
กาหนดพระทั ย ว่าจัก ปรินิ พพานในอี ก 3 เดื อนข้า งหน้ า เมื่อ ทรงกาหนดว่า จะปรินิ พพานแล้ ว
แผ่นดินก็ได้เกิดอาการไหวขึ้น พระอานนท์ได้เห็นเหตุการณ์อย่างนั้น จึงกลับเข้ามากราบทูลถามถึง
สาเหตุ ที่ เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหว พระพุ ท ธองค์ จึ ง ตรั ส ถึ ง เหตุ ที่ ท าให้ แ ผ่ น ดิ น ไหว 8 ประการ (ที .ม.
13/98/280 แปล.มมร.) คือ
1. ดูก่อนอานนท์ แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้า น้าตั้งอยู่ลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ สมัย
ที่ลมใหญ่พัด ย่อมทาน้าให้ไหว ครั้นน้าไหวแล้ว แผ่นดินนี้ย่อมไหว
2. ดูก่อนอานนท์ สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ ถึงความชานาญทางจิต หรือ
เทวดาผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เข้าเจริญปฐวีสัญญาเล็กน้อย เจริญอาโปสัญญามาก ก็ทาให้
แผ่นดินนี้สะเทือน หวั่นไหวได้
3. ดูก่อนอานนท์ เมื่อใด พระโพธิสัตว์เคลื่อนจากดุสิต มีสติสัมปชัญญะ ก้าวลงสู่
พระครรภ์ของพระมารดา เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือน หวั่นไหวได้
4. ดูก่อนอานนท์ ก็เมื่อใด พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะ ประสูติจากพระครรภ์
ของพระมารดา เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือน หวั่นไหวได้
5. ดู ก่ อ นอานนท์ เมื่ อ ใด ตถาคตตรั ส รู้ อ นุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ เมื่ อ นั้ น
แผ่นดินนี้ย่อมสะเทือน หวั่นไหวได้
6. ดูก่อนอานนท์ เมื่อใด ตถาคตยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไป เมื่อนั้ น
แผ่นดินนี้ย่อมสะเทือน หวั่นไหวได้
7. ดู ก่ อ นอานนท์ เมื่ อ ใด ตถาคตมี ส ติ สั ม ปั ช ญญะ ปลงอายุ สั ง ขาร เมื่ อ นั้ น
แผ่นดินนี้ ย่อมสะเทือน หวั่นไหวได้

234

8. ดูก่อนอานนท์ เมื่อใด ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพพานธาตุ เมื่อนั้น
แผ่นดินนี้ย่อมสะเทือน หวั่นไหวได้
เมื่อพระอานนท์ได้ฟังอย่างนั้น ก็ทราบได้ทันทีว่า เพราะเหตุใดจึงเกิดแผ่นดินไหว จึงได้
กราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงดารงพระชนม์อยู่ตลอดไป แต่พระองค์ก็ตรัสห้าม เพราะใน
บัดนี้ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วที่จะมาทูลอาราธนาพระองค์ เพราะจักกลับคืนวาจาที่ได้ตรัสแล้ว
ด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง ชี วิ ต ไม่ อ ยู่ ใ นฐานะที่ พ ระองค์ จั ก กระท าได้ แล้ ว พระพุ ท ธองค์ ก็ ไ ด้ ต รั ส บอกแก่
พระอานนท์ถึงในกาลก่อนที่พระองค์ทรงทานิมิตโอภาสอย่างนี้ถึง 16 ครั้ง แต่พระอานนท์ไม่รู้
เท่าทัน จึงไม่ได้ทูลอาราธนาให้ดารงพระชนม์อยู่ต่อไป จากนั้นจึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ แล้วตรัส
เตือนภิกษุสงฆ์ไม่ให้ประมาทว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านั้น คือ โพธิปักขิยธรรม 37 ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน
4, อิทธิบาท 4, อินทรีย์ 5, พละ 5, โพชฌงค์ 7, มรรคมีองค์ 8 ธรรมเหล่านี้ เราแสดงแล้วเพื่อ
ความรู้ยิ่งแก่พวกเธอ ลาดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ไม่ช้าตถาคตจัก
ปรินิพพาน จากนี้ล่วงไปสามเดือน ตถาคตจักปรินิพพาน แล้วจึงได้ตรัสว่า
“คนเหล่ าใดทั้ ง เด็ ก ผู้ ใ หญ่ ทั้ ง พาล ทั้ ง บั ณฑิ ต ทั้ ง มั่ ง มี ทั้ ง ขั ด สน ล้ ว นมี ค วามตายเป็ น
เบื้องหน้า ภาชนะดินที่ช่างหม้อทา ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่ ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิด มีความแตกทาลายเป็น
ที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น ” และตรัสต่อไปอีกว่า “วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิต
ของเราเหลือน้อย เราจะละพวกเธอไป เราได้ทาที่พึ่ งแก่ตนแล้ว พวกเธอจงไม่ประมาท มีสติ มีศีล
ด้วยดีเถิด จงเป็นผู้มีความดาริตั้งมั่นด้วยดี จงตามรักษาจิตของตนเถิด ผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาท อยู่
ในธรรมวินัยนี้ ผู้นั้นจักละชาติสงสาร แล้วทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ ” (ที.ม. 13/107-108/290-291
แปล.มมร.)
7.2.2 หมู่บ้านภัณฑคาม-จุนทกัมมารบุตร
เช้าวันต่อมา พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลี ขณะเสด็จกลับออกมา ก็
ทรงหยุดประทับยืนทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นนาคาวโลก คือทรงเหลียวดูโดยหันพระวรกาย
กลับมาทั้งตัว แล้วเสด็จไปยังหมู่บ้านภัณฑคาม (หรือเรียกว่า หมู่บ้านภัณฑุคาม) พร้อมด้วยภิกษุ
สงฆ์หมู่ใหญ่ ขณะที่ประทับอยู่ในหมู่บ้านภัณฑคาม ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า “เพราะไม่รู้แจ้งแทง
ตลอด อริยธรรม 4 คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ เราและพวกเธอ จึงเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนาน
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อย่างนี้ บัดนี้เราได้รู้แจ้งแทงตลอดถึงศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติอันเป็นอริยะแล้ว ตัณหาในภพเรา
ถอนเสียแล้ว ตัณหาอันจะนาไปสู่ภพสิ้นแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีแล้ว”
หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในหมู่บ้านภัณฑคามก็ได้เสด็จไปที่โภคนคร
โดยเสด็จผ่านหมู่บ้านหัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม ตามลาดับ จนถึงโภคนคร ได้ประทับอยู่ที่
อานันทเจดีย์ ทรงแสดงมหาปเทส 4 ประการ เพื่อเป็นเครื่องวินิจฉัยพระธรรมวินั ย นอกจากนี้ยัง
ทรงแสดงธรรมอื่นๆ อีกเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายตามสมควร

ภาพที่ 7.8 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร

มหาปเทส 4 ประการ ประกอบด้วย
1. หากมี ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ กล่ า วว่ า นี้ คื อ ธรรม นี้ คื อ วิ นั ย ที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง มาจาก
พระโอษฐ์ของพระศาสดาโดยตรง พวกเธออย่าเพิ่งเชื่อหรือคัดค้าน ขอให้สอบทานในพระสูตร
เทียบเคียงในพระวินัย หากมีข้อความตรงกัน พึงเชื่อได้ว่า นี้เป็นคาสอนของพระศาสดา หากไม่
ตรงกัน แสดงว่าสงฆ์นั้นจามาผิด พวกเธอพึงทิ้งคากล่าวนั้นเสีย
2. หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้ กล่าวว่า นี้คือธรรม นี้คือวินัยที่ได้รับพึงมาจากเหล่า
สงฆ์ ต่อหน้าพระเถระ พวกเธออย่าเพิ่งเชื่อหรือคัดค้าน ขอให้สอบทานในพระสูตร เทียบเคียงใน
พระวินัย หากมีข้อความตรงกัน พึงเชื่อได้ว่า นี้เป็นคาสอนของพระศาสดา หากไม่ตรงกัน แสดงว่า
สงฆ์นั้นจามาผิด พวกเธอพึงทิ้งคากล่าวนั้นเสีย
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3. หากมี ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ กล่ า วว่ า นี้ คื อ ธรรม นี้ คื อ วิ นั ย ที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง มาจาก
พระเถระหลายรู ป ผู้ เป็น พหู สู ต พวกเธออย่ า เพิ่ ง เชื่ อ หรื อคั ด ค้ า น ขอให้ ส อบทานในพระสู ต ร
เทียบเคียงในพระวินัย หากมีข้อความตรงกัน พึงเชื่อได้ว่า นี้เป็นคาสอนของพระศาสดา หากไม่
ตรงกัน แสดงว่าสงฆ์นั้นจามาผิด พวกเธอพึงทิ้งคากล่าวนั้นเสีย
4. หากมี ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ กล่ า วว่ า นี้ คื อ ธรรม นี้ คื อ วิ นั ย ที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง มาจาก
พระเถระรู ป หนึ่ ง ผู้ เป็ น พหู สู ต พวกเธออย่ า เพิ่ ง เชื่ อ หรื อ คั ด ค้ า น ขอให้ ส อบทานในพระสู ต ร
เทียบเคียงในพระวินัย หากมีข้อความตรงกัน พึงเชื่อได้ว่า นี้เป็นคาสอนของพระศาสดา หากไม่
ตรงกัน แสดงว่าสงฆ์นั้นจามาผิด พวกเธอพึงทิ้งคากล่าวนั้นเสีย (ที.ม. 13/112/293 แปล.มมร.
จากนั้น พระพุทธองค์ได้เสด็จไปยังเมืองปาวา ประทับอยู่ที่อัมพวัน คือสวนมะม่วงของ
นายจุนทกัมมารบุตร เมื่อนายจุนทะได้ทราบข่าวจึงได้ไปเข้าเฝ้า แล้วกราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์
และเหล่าภิกษุสงฆ์ไปรับบิณฑบาตที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้น
ในเวลาเช้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังบ้านของนายจุนทะ นาย
จุ น ทะได้ น าสุ ก รมั ททวะ 12 มาถวาย พระพุ ท ธองค์ ก็ ต รั ส สั่ ง ให้ เอาสุ ก รมั ททวะมาถวายเฉพาะ
พระองค์ ส่วนที่เหลือให้เอาไปฝังทิ้งเสีย เพราะนอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถบริโภค
แล้วย่อยได้ แล้วทรงรับสั่งให้อังคาสภิกษุสงฆ์ด้วยอาหารอย่างอื่น หลังจากที่พระพุทธองค์เสวย
ภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบุตรแล้ว เกิดอาพาธอย่างแรงกล้าด้วยโลหิตปักขันทิกาพาธ 13 มี
เวทนาหนั ก ใกล้ ป ริ นิ พ พาน แต่ ท รงมี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ อดกลั้ น ทุ ก ขเวทนาเหล่ า นั้ น ไว้ รั บ สั่ ง
พระอานนท์ว่า “อานนท์ เราจักไปกรุงกุสินารา”
ระหว่างทางทีเ่ สด็จ ทรงแวะพักที่โคนไม้ข้างทางและรับสั่งให้พระอานนท์ไปหาน้ามาถวาย
พระอานนท์กราบทูลว่า น้ายังขุ่นอยู่ เพราะเกวียน 500 เล่มเพิ่งข้ามผ่านไป แล้วทูลเชิญพระองค์
เสด็จ ไปที่ แม่ น้ ากกุธ านที ซึ่ ง อยู่ ไม่ ไ กลจากนี้ แต่ พ ระพุทธองค์ก็ ยั งตรัส เช่น เดิ ม อีก ในครั้ งที่ 3
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สุกรมัททวะ (อ่านว่า สุกะระมัดทะวะ) บางแห่งเรียกว่า สูกรมัทวะ (อ่านว่า สูกะระมัดทะวะ) คืออาหาร
ประเภทใดนั้น ยังไม่มีข้อยุติ เพราะยังมีข้อแย้งกันอยู่ แต่พอจับประเด็นความตามที่พระอรรถกถาจารยให้ความเห็นไว้ สรุปได้
5 อย่าง คือ 1. เนื้อสุกรวัยแรกรุ่น ไม่อ่อนนัก ไม่แก่นัก เนื้อสุกรเช่นนี้อ่อนนุ่มและสนิทแน่น ทาให้สุกแล้ว 2. ข้าวสุกหุงอ่อนๆ
ปรุงกับน้านมโค หรือเบญจโครสและถั่ว 3. อาหารที่ปรุงตามหลักรสายนศาสตร์ของพราหมณ์ ทาเฉพาะในเทศกาลสาคัญ ไม่มี
เนื้อลัตว์ปนในอาหาร 4. หน่อไม้ไผ่ที่สุกรแทะดุน 5. เห็ดที่เกิดในที่สุกรแทะดุน
13
โลหิตปักขันทิกาพาธ คือ อาการที่พระพุทธองค์ทรงประชวรลงพระโลหิต คือ ทรงอาเจียนออกมาเป็นเลือด
และถ่ายพระอุทรแล้วพระโลหิตก็ปนออกมาด้วย

237

พระอานนท์จึงทาตาม ปรากฏว่าน้ากลับใสสะอาด จึงตักน้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับ
กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบ เมื่อพระพุทธองค์เสวยน้านั้นแล้ว ครั้งนั้น ปุกกุสมัลลบุตร สาวก
ของอาฬารดาบสกาลามโคตร เดินทางจากเมืองกุสินาราจะไปเมืองปาวา เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประทับนั่ง ณ โคนต้นไม้ จึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคม และเมื่อได้ฟังสันติวิหารธรรมจากพระพุทธองค์
แล้ว เกิดความเลื่อมใส ได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และได้น้อมนาผ้าเนื้อเกลี้ยง มีสีดังทองสิงคีที่
เรียกว่า ผ้าสิงคิวรรณ จานวน 2 ผืน เข้าไปถวาย พระพุทธองค์ทรงรับเพียงผืนเดียว อีกผืนหนึ่งตรัส
สั่งให้ถวายพระอานนท์ เมื่อปุกกุสมัลลบุตรหลีกไปแล้ว พระอานนท์ได้น้อมผ้าสิงคิวรรณเข้าไปสู่
พระวรกายของพระพุทธองค์ ผ้านั้นปรากฏดังถ่านไฟที่ปราศจากเปลว ผิวกายของพระองค์เปล่ง
ประกายงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง เมื่อพระอานนท์เห็นเช่นนั้นจึงทูลสรรเสริญ พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า
“อานนท์ ในกาลทั้ง 2 กายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ ฉวีวรรณผุดผ่องยิ่ง คือ ในเวลาราตรีที่
ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และในเวลาราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน อานนท์ ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนี้ ตถาคตจักปรินิพพานในระหว่างไม้สาละทั้งคู่ ในสาลวัน
แห่งมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา มาเถิด อานนท์ เราจักไปยังแม่น้ากกุธานที”
เมื่อเสด็จไปถึงแม่น้ากกุธานที ทรงสรง ทรงดื่ม แล้วก็เสด็จไปยังอัมพวัน ตรัสสั่งให้พระ
จุนทกะปูลาดผ้าสังฆาฏิในบริเวณนั้น แล้วทรงพระบรรทมอุฏฐานสัญญามนสิการ14 โดยมีพระจุนทกะ
นั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักตร์ เมื่อพระพุทธองค์ทรงพักบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยแล้ว จึงตรัสสั่งกับ
พระอานนท์ว่า “อานนท์ ต่อไปภายหน้า หากมีใครทาความร้อนใจให้เกิดแก่นายจุนทกัมมารบุตรว่า
ที่พระพุทธเจ้าต้องเสด็จปรินิพพาน ก็เป็นเพราะบริโภคอาหารของท่านŽอานนท์ เธอจงช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของนายจุนทกัมมารบุตร โดยชี้แจงแก่เขาว่า บิณฑบาตที่มีผลเสมอกัน มีอานิสงส์
เสมอกัน มีผลใหญ่กว่า มีอานิสงส์ใหญ่กว่าบิณฑบาตอื่นๆ นั้นมีอยู่ 2 คราว คือ บิณฑบาตที่บริโภค
แล้ ว ตรัส รู้อ นุ ตตรสั ม มาสัม โพธิ ญาณ หมายถึง บิ ณฑบาตที่ นางสุ ช าดาถวายในวั นตรัส รู้ และ
บิณฑบาตที่บริโภคแล้ว เสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง บิณฑบาตที่นายจุนทะ
ถวายในวันปรินิพพาน”
ประเด็นนี้เป็นที่สงสัยกันอย่างมากในเหล่าพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปที่ได้ทราบ จึง มี
การวิพากษ์วิจารณ์ตลอดมากระทั่งถึงปัจจุบัน ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นห่วงนายจุนทะ
เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน แม้พระพุทธองค์จะตรัสกับพระอานนท์แล้ว มีพุทธดารัสปรากฏใน
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พระไตรปิฎก แต่ก็ยังมีบุคคลที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยในประเด็นนี้อยู่ จึงจะได้ชี้แจงประเด็นนี้ต ามที่ได้
ศึกษามาต่อไป
การที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานในวันนั้น ก็เป็นไปตามพระพุทธกาหนด เมื่อทรงปลง
อายุสังขารแล้ว คือ ทรงมีพระประสงค์ที่จะปรินิพพานในวันนั้นอยู่แล้ว วัน เวลา สถานที่ ที่จะเสด็จ
ปรินิพพานนั้น พระองค์ได้ทรงประกาศล่วงหน้าไว้แล้วถึง 3 เดือน และก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จ
มาถึงบ้านของนายจุนทะ แล้วได้บริโ ภคสุกรมัทวะนั้น พระองค์ก็ทรงประชวรมาก่อนแล้ว แม้
ในขณะที่บริโภคอาหารของนายจุนทะก็อยู่ในระหว่างประชวร นอกจากนี้ ยังมีพยานการรู้เห็นการ
ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระอนุรุทธะ ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านตาทิพย์ ซึ่ง
จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป ดังนั้น ไม่ว่าจะทรงเสวยอะไรก็ตาม ก็จะต้องเสด็จดับขันธ์ในวันนั้น พระ
พุทธองค์จึงไม่ได้ทรงปรินิพพานเพราะเสวยสุกรมัททวะ แต่พระพุทธองค์เสวยสุกรมัททวะในวัน ที่
เสด็จดับขันธปรินิพพาน
7.2.3 การทาสักการบูชา
หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับพักในบริเวณสวนมะม่วงแล้ว ก็เสด็จมุ่งตรงยัง
เมืองกุสินารา เมื่อเสด็จถึงสาลวันอันเป็นพระราชอุทยานของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินาราแล้ว ได้
ตรัสสั่งพระอานนท์จัดที่ประทับระหว่างไม้สาละคู่ หันศีรษะไปทางทิศอุดร แล้วทรงบรรทมด้วย
สีหไสยาสน์ ที่เรียกว่า อนุฏฐานไสยา15
ครั้งนั้น แม้ไม่ใช่ฤดูกาล แต่ไม้สาละทั้งคู่ผลิดอกบานสะพรั่ง ร่วงหล่นโปรยปรายลงมาที่
พระสรีระเพื่อบูชาพระองค์ ดอกมณฑารพอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศ โปรยปรายลงมาที่
พระสรีระเพื่อบูชาพระพุทธองค์ แม้จุณแห่งจันทน์อันเป็นของทิพ ย์ ก็ตกลงมาจากอากาศ ร่วงหล่น
โปรยปรายลงมาที่พระสรีระเพื่อบูชาพระพุทธองค์ แม้สังคีตอันเป็นทิพย์ก็บรรเลงเสียงดนตรีใน
อากาศ เพื่อบูชาพระพุทธองค์เช่นเดียวกัน
พระพุทธองค์ทรงปรารภเหตุการณ์นี้ ตรัสกับพระอานนท์ว่า “พุทธบริษัทหรือบุคคลผู้
ปฏิบัติตามธรรม สมควรแก่ธรรม ทาการสักการบูชาตถาคตด้วยสิ่งสักการะอย่างนี้ หรือมากกว่านี้
หาชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งและแท้จริงไม่ หากแต่บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา หรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม
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คาสอนนี้ จึงชื่อว่า เป็นการบูชาตถาคตอย่างแท้จริง” หลังจากนั้น พระอานนท์ได้ทูลถามพระองค์
อีกหลายประการ ดังนี้
1) เครื่องระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ครั้ง นั้ น พระอานนท์ ไ ด้ ก ราบทู ล ถึ ง เครื่ อ งระลึ ก เครื่ อ งเตื อ นใจ หลั ง จากที่ พ ระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “อานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ
1. สถานที่ตถาคตประสูติ
2. สถานที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
3. สถานที่ตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว
4. สถานที่ตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน
สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้ เป็นที่ควรเห็น ควรระลึกของพุทธบริษัทหรือผู้ มีศรัทธา
เลื่อมใสในตถาคต ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่เหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ครั้นทากาละ ก็จัก
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”
2) ข้อปฏิบัติในสตรีของภิกษุ
พระอานนท์ได้ทูลถามข้อที่ภิกษุจะพึงปฏิบัติในสตรี ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสตอบ
ให้ภิกษุปฏิบัติในสตรีอย่างนี้ คือ
1. การไม่มองดูสตรี จัดเป็นการดี
2. หากจาเป็นต้องมอง การไม่พูดจาด้วย เป็นข้อปฏิบัติที่สมควร
3. หากจาเป็นต้องพูดด้วย ก็สารวมระวังตั้งสติไว้ให้มั่นคง อย่าให้แปรปรวน
ด้วยอานาจราคะ
3) วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ
หลังจากนั้น พระอานนท์ได้ทูลถามต่อไปอีกว่า จะพึงปฏิบัติอย่างไรในพระพุทธ
สรีระ พระพุทธองค์ตรัสว่า “อานนท์ พวกเธออย่าขวนขวายเพื่อบูชาสรีระของพระตถาคตเลย พวก
เธอจงสืบต่อในประโยชน์ตน ประกอบตามในประโยชน์ตน ไม่ประมาทในประโยชน์ตน จงตั้งใจ
บาเพ็ญเพียรมุ่งสู่ที่สุดแห่งพรหมจรรย์เถิด บรรดากษัตริย์ พราหมณ์ คหบดีทั้งหลายที่เลื่อมใสใน
พระตถาคตมีอยู่ เขาเหล่านั้นจักทาการบูชาสรีระของพระตถาคตเอง” แต่ด้วยความรอบคอบของ
พระอานนท์จึงทูลถามอีกว่า “พวกชนเหล่านั้นจะพึงปฏิบัติในพระพุทธสรีระด้วยวิธีใด” พระพุทธองค์
ก็ตรัสตอบว่า “ให้ปฏิบัติแบบเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิ”
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พระอานนท์จึงทูลถามว่า “ชนเหล่านั้นจะปฏิบัติกับพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิ
อย่างไร” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ชนทั้งหลายห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่
แล้วซับด้วยสาลี แล้วห่อด้วยผ้าใหม่ โดยอุบายนี้ ห่อด้วยผ้า 500 คู่ แล้วเชิญพระสรีระลงในหีบทอง
ซึ่งใส่น้ามันหอมไว้เต็ม แล้วปิดครอบด้วยหีบทองอีกใบหนึ่ง แล้วอัญเชิญขึ้นสู่จิตกาธานซึ่งทาด้วย
ไม้หอม ถวายพระเพลิงพระสรีระ แล้วสร้างสถูปไว้ในหนทางใหญ่ 4 แพร่ง อัญเชิญพระอัฐิธาตุ
บรรจุไว้ที่พระสถูป”
พระพุทธองค์ตรัสต่อไปถึงอัฐิของบุคคล 4 จาพวกที่สมควรจะบรรจุไว้ในพระสถูป
โดยเรียกบุคคลทั้ง 4 จาพวกว่า “ถูปารหบุคคล 4” ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิ
7.2.4 ประทานโอวาทและตรัสสรรเสริญพระอานนท์
เมื่อเวลาปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้เข้ามา พระอานนท์ผู้ที่ยังเป็นเสขบุคคล
จึ ง มิ อ าจหั ก ห้ า มความโศกเศร้ า ไว้ ไ ด้ ออกไปยื น ร้ อ งไห้ ร าพั น ถึ ง การที่ ต นติ ด ตามอุ ปั ฏ ฐาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานาน จนกระทั่งพระพุทธองค์จะปรินิพพานแล้ว ตนเองก็ยังไม่ได้บรรลุ
พระอรหัตเสียที เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระอานนท์ได้เศร้าโศกเสียใจอยู่ จึงรับสั่งให้เรียก
พระอานนท์มา แล้วตรัสประทานโอวาทแก่พระอานนท์ไม่ให้เศร้าโศกว่า “ความพลัดพลาดจากของ
รักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีเป็นธรรมดา สิ่งใดเกิดแล้ว มีแล้ว ปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ย่อมมีความดับไป
เป็ น ธรรมดา อานนท์ เธอได้ เ ป็ น อุ ปั ฏ ฐากตถาคต ด้ ว ยกายกรรม วจี ก รรม มโนกรรม อั น
ประกอบด้วยเมตตา เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นความสุขไม่มีสอง หาประมาณมิได้มาช้านาน เธอได้
กระท าบุ ญ ไว้ แ ล้ ว จงประกอบความเพี ย รเถิ ด เธอจั ก เป็ น ผู้ ไ ม่ มี อ าสวะโดยพลั น แล้ ว ได้ ต รั ส
สรรเสริญพระอานนท์ว่า เป็นพหูสูต ผู้ทรงจาพุทธวจนะได้มากที่สุด, เป็นผู้มีสติรอบคอบ, เป็นผู้มี
คติ คือ มีแนวในการจาพุทธวจนะ, เป็นผู้มีธิติ คือ เป็นผู้มีความเพียร และเป็นผู้พุทธอุปัฏฐาก”
7.2.5 ประวัติศาสตร์เมืองกุสินารา
หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอวาท เพื่อให้พระอานนท์หายจากความ
เศร้าโศกแล้ว พระอานนท์ได้กราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปปรินิพพานที่เมืองอื่น เช่น เมือง
ราชคฤห์ กรุงสาวัตถี เป็นต้น เพราะเป็นเมืองใหญ่ที่มีขัตติยมหาศาล พราหมณ์มหาศาล คฤหบดี
มหาศาล เป็นต้น คนเหล่านี้ยังมีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธองค์อ ยู่มาก และยังดูสมพระเกียรติ
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ของพระองค์อีกด้วย ไม่ควรเสด็จปรินิพพานในเมืองนี้ เพราะเป็นเมืองเล็กน้อย เป็นเมืองรอง เป็น
เมืองสาขาอย่างกุสินารานี้
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับอย่างนั้น จึงตรัสห้ามไม่ให้พระอานนท์กล่าวอย่างนั้น
ในอดีตเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองใหญ่ มีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่า มหาสุทัสสนะ ผู้ทรงธรรม
เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทร 4 เป็นขอบเขต สมบูรณ์ด้วยรัตนะ 7
ประการ เป็นกษัตริย์ปกครองมีชื่อว่า กุสาวดีราชธานี อาณาเขตยาว 12 โยชน์ กว้าง 7 โยชน์ เป็น
เมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรือง มีชนมาก มีธัญญาผลาผลบริบูรณ์ทุกสิ่งสรรพอาหารมีมากมาย กระจัดกระจาย
โกลาหลไปด้วยสรรพเสียงสาเนียงต่างๆ 10 ประการ16 ทั้งกลางวันและกลางคืน
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงเมืองกุสินาราแล้ว ก็รับสั่งให้พระอานนท์ไปแจ้งข่าว
แก่มัลลกษัตริย์ หลังจากที่เหล่ามัลลกษัตริย์ทราบข่าวแล้ว ก็เศร้าโศกราพึงราพันกันไปต่างๆ แล้ว ก็
พร้อมกันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่สาลวโนทยาน พระอานนท์ก็ได้จัดให้เข้าเฝ้า เป็นสกุล เป็นคณะ
ตามลาดับเสร็จภายในเวลาปฐมยามนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นความสามารถของพระอานนท์ที่แสดง
ถึงความฉลาดรอบรู้ รู้จักกาลเทศะ สมกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริญเอาไว้ เพราะมัลลกษัตริย์
มีหลายพระองค์ด้วยกัน หากจัดให้เพียงพระองค์เดียวเข้าเฝ้าแล้ว ก็จะทาให้ใช้เวลาในการเข้าเฝ้า
นาน เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ และยังเป็นการรบกวนเวลาที่พระพุทธองค์จะได้ทรงพักผ่อนจาก
การประชวรอีกด้วย
ก่อนที่จะได้ผ่านไปยังเหตุการณ์ต่อไป จะได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
เสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา ซึ่งประเด็นนี้เป็นที่สงสัยกันอย่างมาก ในเมื่อพระพุทธองค์ทรง
ประชวรอย่างหนักขนาดนั้น เพราะเหตุใดจึงต้องเดินทางมาไกล เพื่อมาปรินิพพานที่เมืองนี้ ทั้ งที่
เมื อ งอื่ น มี อ ยู่ ม ากมายหลากหลาย และยั ง อยู่ ใ กล้ ก ว่ า เมื อ งกุ สิ น าราอี ก ด้ ว ย โดยสาเหตุ ที่พ ระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาปรินิพพานที่เมืองกุสินารานี้ มีอยู่ 3 ประการ (ที.ม. 13/162/415-416
แปล.มมร.)
1. พระพุทธองค์จะได้แสดงมหาสุทัสสนสูตร ที่แสดงถึงพระเจ้าจักรพรรดิสุทัสสนะ
ผู้ปกครองกุสาวดีราชธานี อันเป็นเมืองกุสินาราในอดีต เมื่อมหาชนฟังแล้วก็จะเกิดกุศล แล้วทา
ตามที่พระพุทธองค์ตรัส ซึ่งถ้าพระพุทธองค์เสด็จไปปรินิพพานในเมือ งอื่นก็จะไม่ได้ทรงแสดง
พระสูตรนี้
16

เสียงทั้ง 10 ประการ ได้แก่ เสียงช้าง เสียงม้า เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงกังสดาล เสียง
ขับร้อง เสียงประโคม และเสียงผู้คนร้องเรียกค้าขายกัน
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2. พระพุทธองค์ทรงหวังจะได้โปรดสุภัททปริพาชก ซึ่งเป็นพุทธเวไนย คือ เฉพาะ
พระองค์เท่านั้นที่โปรดได้ สาวกอื่นโปรดไม่ได้ สุภัททปริพาชกนี้จะเข้ามาสู่สานักของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าแล้วถามปัญหา ขอบรรพชาอุปสมบท เรียนกรรมฐานจากพระตถาคต แล้วจะได้บรรลุ
พระอรหันต์ในขณะทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ เป็นปัจฉิมสาวกโดยแท้ ดังบุญที่ตนเอง
ได้ทาไว้ในอดีตชาติ กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตระและพระภิกษุ 100,000 รูป ถึง 7 วัน แล้วตั้ง
ความปรารถนาไว้ว่าขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่น โดยในอดีต ได้คิดทาบุญช้ากว่าพี่ชาย รอให้ทานาเสร็จ
เสียก่อนจึงค่อยถวายทาน แต่พี่ชายคิดทาบุญก่อน แม้น้องชายจะห้ามและไม่ยอมทาด้วยก็ตาม แต่
ตนเองก็ได้ทาตามที่ปรารถนาไว้ โดยพี่ชายในชาตินั้น ได้มาเกิดเป็นพระโกณฑัญญะ และด้วยบุญที่
คิดทาก่อน จึงทาให้เป็นสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา ท่านได้รับการยกย่องจากพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้รัตตัญญู หมายถึง เป็นผู้ได้บรรลุอมตธรรมก่อน
สาวกรูปอื่น ส่วนน้องชายในชาตินั้น ได้มาเกิดเป็นสุภัททปริพาชก และด้วยบุญที่คิดทาทีหลัง จึงทา
ให้เป็นสาวกองค์สุดท้าย (ที.ม. 13/162/434 แปล.มมร.)
3. การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลือกที่จะเสด็จปรินิพพานที่เมืองเล็กๆ อย่างกุสินารา
ก็เป็นผลดีต่อบ้านเมือง ที่จะทาให้ไม่เกิดสงครามระหว่างเมืองขึ้นเพื่อแย่งพระบรมสารีริกธาตุ โดย
มีโทณพราหมณ์เป็นผู้ระงับการวิวาท แล้วแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ แต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จปรินิพพานที่เมืองใหญ่ๆ ก็อาจจะเกิดสงครามระหว่างเมืองแน่นอน เพราะด้วยความที่ ตนเป็น
เมืองใหญ่ ก็คงจะใช้อานาจในการที่จะเก็บพระบรมสารีริกธาตุไว้ในเมืองของตน
7.2.6 สาวกองค์สุดท้าย
สุภัททปริพาชกเป็นชาวเมืองกุสินารา หลังจากที่ทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ
เสด็จปรินิพพาน จึงเกิดความปริวิตกขึ้น ปรารถนาจะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทูลถาม
ปัญหาที่ตนยังสงสัย ได้ขออนุญาตกับพระอานนท์ถึง 3 ครั้ง แต่พระอานนท์ไม่อนุญาต เพราะเกรง
ว่า พระพุทธองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อย พระพุทธองค์ทรงสดับคาเจรจาของพระอานนท์กับสุภัทท
ปริพาชก จึงตรัสให้พระอานนท์อนุญาตให้สุภัททปริพาชกเข้าเฝ้าตามประสงค์ เมื่อ สุภัททปริพาชก
เข้าเฝ้าแล้ว ก็ถามถึงครูทั้ง 617 ซึ่งเป็นเจ้าลัทธิที่ต่างปฏิญญาว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ เป็นพระอรหันต์
ได้ตรัสรู้ยิ่งด้วยปัญญา เจ้าลัทธิเหล่านั้นได้ตรัสรู้จริงหรือไม่
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กัมพล

ครูทั้ง 6 คือ ปูรณกัสสปะ, มักขลิโคสาล, นิครนถนาฏบุตร, สญชัยเวลัฏฐบุตร, ปกุทธกัจจายนะ และอชิตเกส
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เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับอย่างนั้นแล้ว ได้ตรัสห้ามสุภัททปริพาชก แล้วทรงแสดง
ธรรมแก่ สุ ภัททปริพ าชกว่ า “ดู ก่ อ นสุ ภั ททะ ศาสนาใด ไม่มี อ ริ ยมรรคอั น ประกอบด้ ว ยองค์ 8
ศาสนานั้น ย่อมไม่มีสมณะ ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 แต่ว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 มีอยู่ใน
ศาสนาใด แม้สมณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ก็มีอยู่ในศาสนานั้น สุภัททะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์
8 มีอยู่ในศาสนานี้ ดังนั้น สมณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ก็มีอยู่ในศาสนานี้ หากภิกษุทั้งหลายยังคง
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 นี้แล้ว โลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์
ส่วนลัทธิอื่นๆ ไม่มีสมณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 418 จึงว่างจากสมณะผู้รู้”
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจบแล้ว สุภัททปริพาชกเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมาก ได้
ทูลขออุปสมบท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงติตถิยปริวาส คือวิธีการอยู่กรรมสาหรับพวก
เดียรถีย์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนา โดยต้องอยู่ปริวาสเป็นเวลา 4 เดือน จึงจะได้บ วชเป็นภิกษุได้
แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสอย่างนี้ สุภัททปริพาชกก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะบวช และยัง
กราบทูลว่า จะอยู่นานถึง 4 ปี ก็ย่อมได้ แล้วค่อยบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์จึงดารัสสั่งให้
พระอานนท์น าสุ ภัททปริพ าชกไปอุป สมบท และเมื่ อสุ ภัททอุ ปสมบทและได้รั บกรรมฐานจาก
พระพุทธองค์แล้ว ก็ตั้งใจบาเพ็ญเพียรจนสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ในขณะที่พระพุทธองค์ยังมี
พระชนมชีพอยู่
7.2.7 ปัจฉิมโอวาท
ครั้งนั้น ภิกษุสงฆ์ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทแก่
ภิกษุสงฆ์ไว้อย่างนี้
1) เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว อย่าพึงมีความคิดว่า ศาสดาไม่มีแล้ว เพราะธรรม
และวินัยที่ตถาคตแสดงแล้ว บัญญัติไว้แล้ว ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาแทนพระองค์
2) การร้องเรียกกันด้วยคาว่า อาวุโส ในตอนนี้เป็นการเสมอกันไปทั้งแก่และอ่อน
ฉะนั้น ต่อไปนี้ ภิกษุผู้แก่กว่าพึงเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่า ด้ วยชื่อ ด้วยตระกูล หรือด้วยคาว่า อาวุโส
ส่วนภิกษุผู้อ่อนกว่า พึงเรียกภิกษุผู้แก่กว่าว่า ภันเต หรือ อายัสมา
3) ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ในเวลาที่ตถาคตปรินิพพานแล้ว
ก็อนุญาตให้สงฆ์ถอดถอนได้
18

สมณะที่ 1 หมายถึง พระโสดาบัน, สมณะที่ 2 หมายถึง พระสกิทาคามี, สมณะที่ 3 หมายถึง พระอนาคามี,
สมณะที่ 4 หมายถึง พระอรหันต์
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4) ให้ พ ระอานนท์ ล งพรหมทั ณฑ์ แ ก่ ฉั น นภิ ก ษุ ด้ ว ยการไม่ ใ ห้ ค ณะสงฆ์ ว่ า กล่ า ว
ตักเตือน สั่งสอน และคบหาสมาคมด้วย
จากนั้นจึงทรงประทานโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ถามความข้องใจสงสัยในพระรัตนตรัย หรือแม้
ในข้อปฏิบัติที่ยังสงสัยอยู่ แต่ปรากฏว่าไม่มีภิกษุรูปใดทูลถาม แม้พระพุทธองค์จะตรัสถามถึง 3
ครั้ ง ก็ ต าม พระพุ ท ธองค์ จึ ง ตรั ส ว่ า เพราะภิ ก ษุ ที่ ป ระชุ ม กั น อยู่ 500 รู ป นี้ อย่ า งน้ อ ยก็ เ ป็ น
พระโสดาบัน มีอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดา มีทางที่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในภายภาคหน้า และพระพุทธองค์
ได้ทรงประทานปัจฉิมโอวาทแก่พุทธบริษัทสี่ไว้ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา เธอทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

ภาพที่ 7.9 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาท

7.2.8 เสด็จดับขันธปรินิพพาน
เมื่อประทานปัจฉิมโอวาทเสร็จสิ้นแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานใน
เวลาใกล้รุ่งของคืนวันเพ็ญ 15 ค่า เดือน 6 เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ตรงตามเวลาที่ทรงปลง
อายุสังขารไว้ โดยทรงปรินิพพานอย่างสง่างามด้วยการเจริญกัมมฐานแบบอนุโลม 8 ปฏิโลม 9
ด้วยสมาบัติ 8 และสมาบัติ 9 แล้วเสด็จปรินิพพาน การเข้าญาณสมาบัตินี้ มีพระอนุรุทธะ ผู้เป็น
เลิศทางด้านทิพยจักขุเป็นพยานรู้เห็นการปรินิพพานของพระองค์
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เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ สั่นสะเทือนเลื่อนลั่น
สนั่นหวั่นไหว มหาสมุทรปั่นป่วนหวั่นไหว ทั้งกลองทิพย์ก็บันลือขึ้น

ภาพที่ 7.10 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน

7.2.9 เหตุการณ์หลังจากปรินิพพาน
เมื่อถึงเวลาเช้า พระอนุรุทธะได้ให้พระอานนท์แจ้งข่าวการปรินิพพานแก่ มัลลกษัตริย์
เมื่อมัลลกษัตริย์ทราบข่าว ก็เศร้าโศกเสียใจ และได้ดารัสสั่งให้ประกาศข่าวการปรินิพพานของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พวกชาวเมืองให้รู้ทั่วกัน จากนั้นก็มีผู้คนจากทุกสารทิศ ทั้งคฤหัสถ์และ
บรรพชิตนาเครื่องสักการบูชาพระบรมศพกันอย่างเนืองแน่นตลอดเวลา 6 วัน
ในวันที่ 7 บรรดามัลลกษัตริย์ได้ปรึกษากันว่า จะจัดขบวนแห่พระบรมศพออกไปทางทิศ
ใต้ของเมืองกุสินารา แล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพในที่นั้น จึงได้จัดเตรียมอัญเชิญพระบรมศพ
ออกไป แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนพระบรมศพออกจากที่ได้ จึงเข้าไปถามพระอนุรุทธะจึงได้ทราบว่า
ที่บรรดามัลลกษัต ริย์ทาไปนั้นไม่เป็ นไปตามประสงค์ ของเหล่ าเทวดา เหล่าเทวดาประสงค์จ ะ
อัญเชิญพระบรมศพไปทางด้านทิศเหนือ แล้วเข้าสู่พระนครทางประตูด้านทิศเหนือนั้น ผ่านเข้ามา
ใจกลางพระนคร แล้วออกมานอกพระนครทางประตูทิศตะวันออก แล้วนาไปประดิษฐานถวาย
พระเพลิงที่มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกุสินารา เมื่อพวกมัลลกษัตริย์ทา
ตามนั้นก็สามารถเคลื่อนพระบรมศพได้
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1) การถวายพระเพลิง
เมื่ออัญเชิญพระบรมศพมาถึงมกุฏพันธนเจดีย์ ก็จัดการตามวิธีที่พระพุทธองค์ได้
ตรัสตอบพระอานนท์ไว้ทุกประการ เมื่อได้เวลาถวายพระเพลิง มัลลกษัตริย์ทั้ง 4 ก็ทรงนาไฟเข้าไป
จุด แม้จะทรงพยายามเท่าไร พระเพลิงก็ไม่ติดขึ้นมา จึงเข้าไปถามพระอนุรุทธะก็ได้ทราบว่า เหล่า
เทวดาต้องการให้รอพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงก่อน พวกมัลลกษัตริย์จึงรอคอยการเดินทางมา
ของพระมหากัสสปะ
ทางด้านพระมหากัสสปะพร้อมกับภิกษุประมาณ 500 รูป กาลังเดินทางออกมาจาก
เมืองปาวา เพราะได้ทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับที่เมืองกุสินารา ระหว่าง
ทางได้หยุดพักที่ใต้ร่มไม้ริมทาง ได้เห็นอาชีวกคนหนึ่ งเดินถือดอกมณฑารพมาจากเมืองกุสินารา
โดยเอามาป้ อ งศี รษะเป็ น ร่ม กั้ น แสงแดด เมื่ อ พระมหากั ส สปะเห็ น เช่ น นั้ น แล้ ว จึ ง คิ ด ว่ า ดอก
มณฑารพเป็ น ดอกไม้ ทิ พ ย์ ไม่ ไ ด้ มี อ ยู่ บ นโลกมนุ ษ ย์ แต่ ห ากจะมี ก็ เ ฉพาะในวั น และเวลาที่
พระโพธิ สั ต ว์ ป ระสู ติ ออกบรรพชา ตรั ส รู้ เป็ น ต้ น จึ ง จะบั น ดาลให้ ด อกมณฑารพตกลงมาสู่
มนุษยโลก จึงเข้าไปถามก็ทราบความว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว
เมื่อได้ฟังเช่นนั้น ภิกษุพวกที่เป็นปุถุชนก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก ส่วนภิกษุผู้
เป็นอรหันตขีณาสพก็เกิดธรรมสังเวช แต่มีพระสุภัททะภิกษุ ผู้บวชตอนแก่ ได้กล่าวห้ามไม่ให้ภิกษุ
เหล่านั้นร้องไห้ แต่ให้ดีใจกลับการเสด็จปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะจะได้ไม่ต้องมี
ใครคอยมาสอนอีกต่อไป และจะทาอะไรก็ได้ตามความชอบใจ พระมหากัสสปะได้ฟังเช่นนั้น รู้สึก
หดหู่ใจและจะลงโทษแก่พระสุภัททะ แต่เห็นว่ายังไม่ใช่เวลานี้ จึงปลอบประโลมเหล่าภิ กษุ ออก
เดินทางต่อไปจนถึงเมืองกุสินารา
เมื่อพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงเมืองกุสินารา เข้าไปสู่พันธนเจดีย์ แล้วกระทา
ประทักษิณ คือ เดินเวียนขวารอบจิตกาธาน 3 รอบ แล้วยืนอยู่เบื้องพระยุคลบาท ตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้พระยุคลบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาแรกออกมาจากหีบพระบรมศพ ทันใดนั้นพระยุคล
บาททั้งคู่ ก็โผล่ออกมาภายนอก พระมหากัสสปะเหยียดมือทั้งสองจับพระยุคลบาท ยกขึ้นวางไว้
บนศีรษะของตน และเมื่อถวายบังคมแล้ว พระยุคลบาททั้งสองก็ถอยกลับคืนสู่หีบทองดังเดิม โดย
ที่ผ้าคลุมหีบทองและเชิงตะกอน ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวจากที่แต่ประการใด เป็นเหตุการณ์ที่น่า
อัศจรรย์อย่างยิ่ง
ในขณะนั้น ได้เกิดเสียงร้องไห้ปริเวทนาของเหล่าเทวาและมนุษย์ทั้งหลายมากมาย
ยิ่ง กว่ า วั น ดั บ ขั น ธปรินิ พ พาน แล้ ว เกิ ดพระเพลิ ง ลุ ก ขึ้ น ไหม้ พ ระบรมศพเอง เมื่ อ ไฟมอดดั บ ลง
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พระอัฐิ พระเกศา พระโลมา พระนขา และพระทันตา กับผ้าหุ้มห่อพระสรีระกายชั้นในและผ้าคลุม
ที่อยู่ภายนอกสุดอีกผืนหนึ่ง ไม่ได้ถูกไฟเผาไหม้ไปด้วย นอกนั้นถูกไฟเผาไหม้จนหมดสิ้น ไม่ได้มี
ปรากฏหลงเหลืออยู่เลย จากนั้นมีท่อน้าไหลออกมาเองจากท้องฟ้า มีน้าพุขึ้นจากต้นสาละดับ
จิต กาธาน รวมทั้ ง เหล่ ามั ล ลกษั ต ริย์ ก็ น าน้ าหอมทั้ ง หลายช่ ว ยกั น ดั บ แล้ ว จึ ง อั ญ เชิ ญ พระบรม
สารีริกธาตุไปประดิษฐานที่สัณฐาคารศาลาภายในเมืองกุสินารา มีเครื่องป้องกันรอบอาคาร มี
ทหารถือธนูคอยพิทักษ์ มีงานฉลองสักการบูชาต่ออีก 7 วัน การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระใน
วันแรม 8 ค่า เดือน 6 เรียกวันนี้ว่า “วันอัฐมีบูชา”
2) การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
เมื่อข่าวการปรินิพพานและถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แพร่ออกไปตามเมืองและแว่นแคว้นต่างๆ ทาให้บุคคลที่มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์ เช่น
พระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์ลิจฉวี เป็นต้น รวม 7 แห่ง ต่างส่งทูตเชิญราชสาสน์มาขอส่วนแบ่ ง
พระสารีริกธาตุ เพื่อ นาไปสร้างสถู ปทาการสักการบูชา แต่ละเมืองได้ ส่งคณะทหารร่ วมมากั บ
ราชทู ต พากั น ตั้ ง ล้อ มเมื อ งกุ สิ น าราไว้ อ ย่ า งแน่ น หนา แต่ พ วกมั ล ลกษั ต ริ ย์เกิ ด ความหวงแหน
พระบรมสารีริกธาตุ เพราะเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาปริ นิพพานในแคว้นของตน จึงจะ
ไม่ยอมแบ่งพระสารีริกธาตุให้ใคร ทาให้เหล่ากษัตริย์เกิดความไม่พอใจ คิดที่จะทาสงครามกัน เพื่อ
แย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ
ในขณะนั้น โทณพราหมณ์ ซึ่ง เป็นชาวเมือ ง
กุสินารา เป็นอาจารย์ผู้มีลูกศิษย์ทั่วชมพูทวีป แม้แต่กษัตริย์
ทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ของโทณพราหมณ์ ได้พิจารณาเห็น
อย่ า งนั้ น จึ ง เข้ า มาระงั บ การทาสงครามในครั้ ง นี้ และได้
กล่าวเตือนสติเหล่ากษัตริย์ทั้งหลาย ทาให้ทุกฝ่ายพร้อมใจ
ให้โทณพราหมณ์ดาเนินการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โดยทา
การแบ่งเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน เหล่ากษัตริย์พร้อมด้วยราชทูต
ที่มาจากแคว้นต่างๆ จึงแยกย้ายกันกลับไป และภายหลัง
โมริยกษัตริย์ได้อัญเชิญพระอังคารที่ได้รับจากมัลลกษัตริย์ไป
ทาสถูปบรรจุไว้ให้มหาชนสักการบูชา ณ ปิปผลิวัน แม้แต่
พระอิ น ทร์ ก็ เ สด็ จ มาอั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ไ ป
ประดิษฐานไว้ ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ ใ นสวรรค์ชั้ นดาวดึง ส์
เพื่อให้เทวดาทั้งหลายสักการบูชา

ภาพที่ 7.11 การแบ่งพระบรม
สารีริกธาตุ
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หลั ง จากที่ ทาการแบ่ ง พระบรมสารี ริ ก ธาตุ กั น แล้ ว ล่ ว งเลยมาได้ 3 เดื อ น พระ
มหากัสสปะได้ปรารภเหตุที่พระสุภัททะผู้บวชตอนแก่ กล่าวจาบจ้วง แสดงความไม่เคารพในพระ
พุทธองค์ จึงได้ทาการสังคายนาพระธรรมวินั ยขึ้นเป็นครั้งแรก ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
ปรินิพพานแล้ว โดยในการทาสังคายนาในครั้งนี้ ได้ประชุมกันที่ถ้าสัตตบรรณคูหา ภูเขาเวภาร
บรรพต เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ มีพระมหากัสสปะเป็นประธานและทาหน้าที่เป็นผู้ถาม โดยมี
พระอุบาลีเป็นผู้วิสัชชนาตอบพระวินัย พระอานนท์ เป็นผู้วิสัชชนาตอบพระสูตรและพระอภิธรรม
พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเป็นศาสนูปถัมภก สนับสนุนการทาสังคายนา กระทาอยู่ 7 เดือนจึงเสร็จสิ้น
เหตุการณ์ต่างๆ ที่นาเสนอมาทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องราวที่เ กิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของ
พระชนม์ชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะทาให้พุทธบริษัททั้ง 4 ได้เห็นความเป็นบรมครูของโลก
อย่างเช่นพระพุทธองค์ ที่ทรงทาหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยไม่ได้เห็นแก่ความเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้น เมื่อเสด็จไปในที่ใดก็ทรงสั่งสอนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
แล้วนาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์กับตนเอง และด้วยพระปัญญาญาณของพระพุทธองค์ ทาให้
ความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นในชมพูทวีป เพราะเหตุแห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์
การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นสิ่งที่จะบอกให้ทุกชีวิต
ได้ทราบว่า ทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงจากกฎไตรลักษณ์ คือ ยังต้องมีการเกิด
การแก่ การเจ็บ และการตายในที่สุด แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่สุดใน
โลก ก็ยังทรงต้องเสด็จดับขันธปรินิพพาน ดังพระพุทธองค์ประทานปัจฉิมวาจาว่า ไม่ให้ภิกษุสงฆ์
ตั้งอยู่ในความประมาท เพราะสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เมื่อพระพุทธองค์
เสด็จปรินิพพานแล้ว ก็ทรงมีคุณงามความดีและเกียรติคุณอันสุดประมาณ ที่ยังประจักษ์อยู่ในโลก
และยังคงอยู่ในความทรงจาอันงดงามของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
ปรินิพพานแล้ว พระพุทธองค์ทรงไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นศาสดาแทน แต่ทรงให้พระธรรมและ
วินัยที่พระองค์ได้ตรัสสอนและบัญญัติไว้เป็นศาสดาแทน ให้พุทธบริษัทได้ถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน
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บทที่ 8 ยุคพระศรีอริยเมตไตรย
โครงสร้างเนื้อหา
8.1 พระอชิตะบรมโพธิสัตว์
8.1.1 การถวายผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตรมี
8.1.2 พระอชิตะบรมโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์
8.2 ความอัศจรรย์แห่งยุคพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า
8.2.1 ความแตกต่างของยุคพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้ากับยุคป๎จจุบัน
8.2.2 ความอัศจรรย์แห่งยุคพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า
8.2.3 สิ่งพิเศษในยุคพระศรีอริยเมตไตรย
8.3 พระเจ้าจักรพรรดิในยุคพระศรีอริยเมตไตรย
8.3.1 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ
8.3.2 อดีตชาติพระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ
8.3.3 พระเจ้ามหาปนาทะ
8.3.4 ภัททชิกุมาร
8.3.5 ปราสาททองแก้วเจ็ดชั้น

แนวคิด
1. ในยุคต้นของกัปขัยลง เมื่อมนุษย์มีอายุเฉลี่ย 80,000 ปี พระศรีอริยเมตไตรยสัมมา
สัมพุทธเจ้า ก็จะเสด็จอุบัติลงมาบังเกิดบนโลก เป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกพุทธเจ้า หรือ
พระพุทธเจ้าผู้ยิ่งด้วยความเพียร ในยุคของท่านจะมีความแตกต่างกับโลกในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น
สภาพดิน อากาศ ฟ้า ต้นไม้ ภูเขา แม่น้า ความเป็นอยู่ของผู้คน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมไป
ถึงป๎จจัยสี่ด้วย กระทั่งรูปสมบัติ ลักษณะของร่างกายของมนุษย์ในยุคนั้น กับมนุษย์ในยุคของเรานี้ก็
จะแตกต่างกัน
2. ในยุคที่พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาบังเกิด เป็นยุคที่มีความศิวิไลซ์เป็น
ที่น่าอัศจรรย์และน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างยิ่ง จ้าแนกเป็นหัวข้อคร่าวๆ ได้อย่างน้อย 6 ประการ คือ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม สุขอนามัย ชีวิตการครองเรือน เรื่องอาชญากรรม สภาพดินฟ้าอากาศ
และสิ่งแวดล้อม และพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งผลจากการบ้าเพ็ญบารมี 30 ทัศมาอย่างต่อเนื่อง
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ยาวนานกว่า 80 อสงไขยแสนมหากัป ท้าให้ยุคของท่านยังมีสิ่งพิเศษอีกหลายประการ เช่น ไม่มีคน
บ้าใบ้ ไม่มีคนตาบอด ไม่มีคนง่อยเปลี้ย ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีการขู่อาฆาตมาดร้ายระหว่า งกัน
และกัน มีแต่ผู้คนที่มีรูปร่างสมส่วนงดงาม ผู้คนจะมีความสะดวกสบายในการเดินทาง แผ่นดินจะ
ราบเรียบสม่้าเสมอไม่ขรุขระ เป็นต้น
3. พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเสด็จลงมาบังเกิดตรงกับสมัยของพระเจ้า
สังขบรมจักรพรรดิ แห่งเกตุมดีนคร ผู้ทรงมีมีปราสาททองประดับด้วยรัตนชาติ ผุดขึ้นมาจากแม่น้า
คงคาเพื่อรองรับพระราชพิธีราชาภิเษกของพระองค์ พระเจ้าสังขะบรมจักรพรรดิยังทรงใช้ปราสาท
ทองหลังนี้ เป็นที่บ้าเพ็ญจักรวรรดิวัตร 12 และรักษาอุโบสถศีลอีกด้วย ในกาลต่อมา เมื่อพระองค์
ทรงได้มาพบและได้ฟ๎งธรรมจากพระศรีอริยเมตไตรยแล้ว พระองค์ก็จักเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายใน
ฆราวาสวิสัย ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ พร้อมทั้งรัตนทั้งเจ็ดประการเพื่อออกบวช และ
พระองค์จักได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย

วัตถุประสงค์
1. เมื่อศึกษาเรื่องพระอชิตะบรมโพธิสัตว์แล้ว นักศึกษาสามารถอธิบายประวัติของพระ
อชิตบรมโพธิสัตว์ในชาติที่ได้รับพุทธพยากรณ์ได้
2. เมื่อศึกษาเรื่องความอัศจรรย์แห่งยุคพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า นักศึกษา
สามารถอธิบายความแตกต่างของยุคพระศรีอริยเมตไตรยกับยุคป๎จจุบันได้อย่างถูกต้อง
3. เมื่อศึกษาเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิในยุคพระศรีอริยเมตไตรยแล้ว นักศึกษาสามารถบอก
ความสัมพันธ์ของพระเจ้าจักรพรรดิกับพระศรีอริยเมตไตรยได้
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เรื่องราวของพระศรีอริยเมตไตรยที่จะได้กล่าวต่อไปนั้นคือพระโพธิสัตว์ที่จะมาบังเกิดเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้
ซึ่งเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์นั้น ถือเป็นเรื่องราวที่พวกเราชาวพุทธทุกๆ
คนควรจะรู้และจ้าเป็นต้องรู้ เพื่อที่จะได้น้าเอาเรื่องราวการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้ าแต่ละ
พระองค์มาเป็นทิฏฐานุคติ หรือเอามาเป็นแบบอย่างในการด้าเนินชีวิต รวมถึงชาวโลกทุกคนด้วย
ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มีการบันทึกอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นเนื้อความจากพระไตรปิฎก
อรรถกถา และในคัมภีรอ์ น่ื ๆ อีกด้วย
ในบทที่ 8 นี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเรื่องราวการสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรยใน
พระชาติที่ลงมาบังเกิดเป็นพระอชิตะบรมโพธิสัตว์ และได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะได้ศึกษาถึงความแตกต่างของยุคพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า กับ
ยุคป๎จจุบัน และสิ่งพิเศษในยุคพระศรีอริยเมตไตรย เพื่อจะท้าให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างคุณ
งามความดียิ่งๆ ขึ้นไป
8.1 พระอชิตะบรมโพธิสัตว์
8.1.1 การถวายผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตมี
เมื่อใดก็ตามที่พระโพธิสัตว์ ผู้บ้าเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวด มีบารมีเพียงพอที่จะได้มาตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต มีโอกาสได้มาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว การพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นกิจที่ส้าคัญอย่าง
หนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์จะต้องทรงกระท้า แม้ในยุคของพระสัมมาสัม พุทธเจ้า
องค์ป๎จจุบัน พระพุทธองค์ก็ทรงได้ประทานพุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แก่
พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเช่นกัน ซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้ก็มีปรากฏในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถา
เรื่องมีอยู่ว่า ในสมัยที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งที่สอง
ครั้งแรกพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพุทธบิดาและเหล่าพระประยูรญาติ พระนางมหาปชาบดีโคตมี
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ทรงมีความตั้งใจที่จะน้าผ้าสาฎก1 ที่คัดสรรมาอย่างดีและกรรมวิธีในการท้าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
เสร็จสิ้น ล้วนท้าอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถันมากกว่าผ้าสาฎกผืนใดๆ ในโลกไปถวายแด่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในขั้นตอนแรก พระนางมหาปชาบดีโคตรมี จะทรงรับสั่งให้ช่างทองท้าอ่างทองค้าขึ้นมา
ทั้งหมดเจ็ดใบ เพื่อเอาไว้ส้าหรับปลูกเมล็ดฝ้ายที่จะน้ามาใช้ทอผ้าสาฎกทั้งสองผืน ขั้นตอนต่อมา
หลังจากได้อ่างทองค้าแล้ว พระนางก็ทรงรับสั่งให้น้าทองค้าบริสุทธิ์มาฝนจนเป็นผงละเอียด แล้ว
เอามาผสมกับเครื่องปรุงที่ประกอบไปด้วยจตุมธุรสทั้งสี่ อันได้แก่ น้้ามันเนย น้้ามันงา น้้าผึ้ง และ
น้้าตาลโตนด ที่ท้าหน้าที่เหมือนเป็นวิตามินที่ช่วยเสริมให้เมล็ดพันธุ์ฝ้ายเจริญเติบโต และมีความ
อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ เมื่อได้ส่วนประกอบต่างๆ แล้ว ก็น้าส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ากับดินเนื้อ
ดี แล้วน้าไปบรรจุ ใส่ลงในอ่างทองค้าทั้งเจ็ดใบที่เตรียมเอาไว้ จากนั้น จึงน้าเมล็ดฝ้ายมาปลูกพร้อม
กับรดด้วยน้้านมโคสดผสมผงทองค้าบริสุทธิ์ทุกวัน
เมื่อต้นฝ้ายเริ่มเจริญงอกงามขึ้น จนผลิดอกออกบานสะพรั่ง พระนางก็จะทรงเก็บดอก
ฝ้ายน้ามาใส่ในผอบทองค้า แล้วทรงน้าดอกฝ้ายเหล่านั้นไปหีบ ดีด และป๎่น ท้าให้เป็นเส้นใยด้วย
พระองค์เองอย่างพิถีพิถัน และด้วยกรรมวิธีในการผลิตเส้นใยที่มีความละเอียดประณีตถึงขนาดนี้
จึงท้าให้เส้นใยส้าหรับทอผ้าสาฎกของพระนางมีความละเอียดประณีต ยากที่จะมีเส้นใยทอผ้า
อื่นใดมาเสมอเหมือนได้เลย
ในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้เส้นใยส้าหรับทอผ้าสาฎกทั้ง
สองผืนแล้ว พระนางก็จะทรงเฟ้นหาช่างทอผ้าชั้นเลิศที่มีฝีมือในการทอผ้าแบบหาตัวจับยาก เมื่อได้
ตัวช่างทอผ้าฝีมือดีแล้ว จะทรงดูแลช่างทอผ้าเหล่านั้นเป็นอย่างดี โดยให้ช่างเหล่านั้นรับประทาน
แต่อาหารเลิศรส อีกทั้งพระนางยังทรงมอบเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับที่สวยงามเป็นจ้านวน
มาก เพื่อเป็นของก้านัลและเป็นก้าลังใจให้แก่ช่างเหล่านั้น อีกด้วย ในทุกๆ วันพระนางจะเสด็จ
เดินทางไปคุมการทอผ้าด้วยพระองค์เองมิได้ขาด จนกระทั่งการทอผ้าสาฎกทั้งสองผืนเสร็จสมบูรณ์
และด้วยกรรมวิ ธีในการผลิ ตผ้าสาฎกทั้ งสองผืน ที่มีค วามละเอีย ดประณีตและพิ ถีพิถั นในทุก ๆ
ขั้นตอน จึงท้าให้ผ้าสาฎกทั้งสองผืนมีเนื้อผ้าที่สวยงาม มีความละเอียดอ่อนประณีต และมีสัมผัส
นุ่มนวลเป็นอย่างมาก อีกทั้งสีของผ้าสาฎกทั้งสองผืน ยังเป็นสีทองเหลืองอร่ามที่มีประกายเปล่ง
ปลั่งงดงามประดุจท้าด้วยเส้นใยทองค้า ที่แลดูมีมูลค่ามหาศาลมิอาจจะประเมินราคาได้
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ผ้าส้าหรับใช้นุ่งห่มของพระภิกษุ
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เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ผ้าสาฎกทั้งสองผืนมาแล้วก็ได้น้าผ้าสาฎกคู่นั้นใส่ไว้ใน
ผอบแก้ว แล้วรีบน้าไปถวายแด่พระบรมศาสดาในทันที แต่พระพุทธองค์ก็ทรงหาได้รับผ้าสาฎก
คู่นั้นไม่ แม้พระนางจะทูลอ้อนวอนให้พระพุทธองค์ทรงรับถึงสามครั้งแล้วก็ตาม พระพุทธองค์กลับ
ตรัสบอกให้พระนางถวายผ้าสาฎกคู่นั้นแด่คณะสงฆ์แทน (ม.อุ. 14/376/424 มจร)
สาเหตุที่พระบรมศาสดาไม่ทรงรับผ้าสาฎกคู่นั้น เป็นเพราะว่าทรงหวังจะให้พระนาง
ปชาบดีโคตมีได้อานิสงส์ใหญ่ ทั้งนี้เพราะพระน้านางทรงถึงพร้อมไปด้วยเจตนาทั้งสามกาล คือ
บุพพเจตนา (คือ ก่อนให้ก็ดีใจ) มุญจนเจตนา (คือ ขณะให้ก็เลื่อมใส) และ อปราปรเจตนา (คือ
ครั้นให้ไปแล้วก็มีจิตที่แช่มชื่นเบิกบาน) ดังนั้น หากพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ถวายวัตถุทานอัน
ประณีตนี้แด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานแล้ว บุญก็จะบังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลแก่พระนางเอง
อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน
ปาฏิปุคคลิกทาน2 คือ การถวายทานที่เฉพาะเจาะจง (ม.อุ. 14/376/427- 429 มจร) มี
อานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานแบบสังฆทานเป็นอย่างมาก ซึ่งการถวายทานแบบปาฏิปุคคลิกทาน
จะมีอานิสงส์ตามล้าดับ ดังนี้
1. เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่สัตว์เดียรัจฉาน ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่
ผู้ให้ 100 เท่า
2. เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่ปุถุชนผู้ทุศีล ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้
1,000 เท่า
3. เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่ปุถุชนผู้มีศีลเป็นปกติ ผลแห่งทานนั้ นจะย้อนกลับมา
ส่งผลแก่ผู้ให้ 100,000 เท่า
4. เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่นักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้ มีฌานอภิญญา ปราศจาก
ความก้าหนัดในกาม ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้แสนโกฏิเท่า

2

ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานมีอานิสงส์ 100 เท่า หมายความว่า มีอานิสงส์ตามส่งผล 100 อัตภาพ หรือ 100 ชาติ
ดังนั้น ค้าว่า เท่า หมายถึง อัตภาพหรือชาตินั่นเอง ปกติการให้ทานจะได้อานิสงส์หลัก 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
และปฏิภาณ ยกตัวอย่างเช่น ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน 1 ตัว ผู้ให้ย่อมได้อานิสงส์ 100 ชาติ กล่าวคือ ย่อมได้อายุ วรรณะ สุขะ
พละ ปฏิภาณ อย่างละ 100 ชาติ นั่นเอง
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จากอานิสงส์ของข้อ 4 ในข้างต้น จะเห็นได้ว่า บุคคลใดให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อท้าโสดา
ป๎ตติผลให้เกิดขึ้น แม้ผู้ปฏิบัติจะเป็นพระภิกษุสามเณรที่พึ่งบวชในวันนั้นก็ตาม แต่พระภิกษุ
สามเณรผู้นั้นก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท้าโสดาป๎ตติผลให้แจ้ง ทายก (หรือผู้ให้ทาน) นั้น จะได้รับ
อานิสงส์แห่งบุญนับประมาณมิได้ ดังนั้น ทานที่ท้ากับพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบัน (หรือผู้
ปฏิบัติเพื่อท้าโสดาป๎ตติผลให้เกิดขึ้น) พระสกทาคามี (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อท้าสกทาคามิผลให้เกิดขึ้น )
พระอนาคามี (หรือ ผู้ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ท้ า อนาคามิ ผ ลให้ เ กิ ด ขึ้ น ) พระอรหั น ต์ (หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ท้ า
อรหั ต ตผลให้ เกิ ด ขึ้ น ) พระป๎ จ เจกพุ ทธเจ้ า พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า จึ ง มี อ านิ ส งส์ ม ากมายมิ อ าจ
ประมาณได้
แต่ถึงกระนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่า ปาฏิปุคคลิกทานมีอานิสงส์
มากกว่าสังฆทานเลย พระพุทธองค์กลับทรงยืนยันพร้อมกับตรัสบอกให้พระนางปชาบดีโคตมี
ถวายผ้าสาฎกทั้งสองผืนนั้นแด่คณะสงฆ์แทน เมื่อพระนางปชาบดีโคตมีได้ทราบอานิสงส์แห่ง
สังฆทานเช่นนี้แล้ว ความรู้สึกปลื้มปีติปราโมทย์ใจก็พลันบังเกิดขึ้นมาแทนที่ พระนางจึงทรงน้อม
ถวายผ้าสาฎกทั้งสองผืนนั้นแด่คณะสงฆ์ โดยเริ่มถวายจากพระอัครสาวกทั้งสอง และพระอสีติ
มหาสาวกก่อน แต่พระอรหันตสาวกเหล่านั้น กลับไม่มีรูปใดรับผ้าของพระนางเลย
ด้วยเหตุนี้ พระนางจึงได้น้าผ้าไปถวายพระสาวกรูปอื่นๆ ไล่ลงมาเรื่อยๆ แต่สุดท้ายก็ยัง
ไม่มีภิกษุรูปใดยอมรับผ้าของพระนาง จะเหลือก็แต่พระอชิตะภิกษุซึ่งนั่งอยู่ท้ายแถว ซึ่งอชิตะภิกษุ
รูปนี้เป็นพระภิกษุผู้บวชใหม่ในพระศาสนา และในที่สุดพระนางก็ได้เข้าไปถวายผ้าทั้งสองผืนนั้นแด่
พระอชิตะ ด้วยความที่พระนางปชาบดีโคตมีทรงทุ่มเทในการท้าผ้าสาฎกทั้งสองผืนอย่างสุดหัวใจ
แต่เมื่อครั้นน้าผ้าสาฎกมาถวายแด่พระบรมศาสดาและคณะสงฆ์แล้ว กลับไม่มีพระอสีติมหาสาวก
รูปใดยินดีน้อมรับผ้าผืนนี้เลยแม้สักรูปเดียว จะมีก็แต่อชิตะภิกษุที่เป็นพระบวชใหม่ที่นั่งอยู่ท้ายแถว
เท่านั้น เมื่อเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ พระนางปชาบดีโคตมีจึงทรงรู้สึกเสียพระทัยเป็นอย่างมาก
เพราะผู้ที่ได้รับผ้าสาฎกใหม่เนื้อดีนั้น แทนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออสีติมหาสาวก แต่
กลับกลายเป็นพระภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ชื่อว่า "พระอชิตะ"
8.1.2 พระอชิตะบรมโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์
พระบรมศาสดาทรงประกาศให้พระนางปชาบดีโคตมี รวมถึงเหล่าเทวดาและมนุษ ย์
ทั้งหลาย ได้รับทราบไปพร้อมๆ กันว่า พระอชิตะที่รับผ้าสาฎกจากพระน้านางของพระองค์นั้น
ความจริงแล้วเป็นผู้ที่คู่ควรกับผ้าสาฎกคู่นี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า
ท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป
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ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงตรัสเรียกพระอานนท์ให้ไปน้าบาตรของพระองค์มา เมื่อพระ
อานนท์ได้น้าบาตรของพระพุทธองค์มาแล้ว ก็ทรงประคองบาตรด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง พร้อมกับ
ทรงอธิษฐานจิตว่า “บาตรใบนี้เป็นบาตรของเรา ผู้ใดมีก้าลังบุญที่คู่ควรกับบาตรใบนี้ ขอให้ผู้นั้นจง
น้าบาตรมาคืนแก่เราเถิด” ทันทีที่ทรงอธิษฐานจบ บาตรของพระพุทธองค์ก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศ
แล้วก็อันตรธานหายวับไปทันที ภายหลังจากบาตรของพระพุทธองค์ได้หายวับไปในอากาศแล้ว
พระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งเป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นด้านป๎ญญา ก็ได้ทราบถึงความตั้งใจใน
พระอากัปกิริยาที่พระบรมศาสดาทรงแสดงออกมาให้เห็นก่อนใครว่า พระพุทธองค์ทรงมีความ
ตั้งใจที่จะให้ตนเองและเหล่าพระอสีติมหาสาวกทั้งหมดไปตามหาบาตรใบนี้มาคืนแด่พระพุทธองค์
ถึงแม้พระสารีบุตรจะสามารถล่วงรู้ความตั้งใจของพระพุทธองค์ แต่ท่านก็ไม่สามารถเข้าใจใน
พระประสงค์ที่แท้จริงของพระบรมศาสดา
จากนั้น พระสารีบุตรก็ได้ขันอาสาที่จะไปน้าบาตรมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาเป็น
รูปแรก โดยท่านได้เหาะลอยขึ้นไปบนอากาศ แล้วตรวจตราหาบาตรของพระพุทธองค์ด้วยดวง
ป๎ญญาอันเป็นเลิศของท่าน หลังจากที่เวลาล่วงเลยผ่านไปได้ไม่นานนัก ด้วยความที่พระสารีบุตร
เป็นผู้ที่มีป๎ญญามาก ท่านจึง ทราบว่าก้าลังบุญของท่านคงไม่เพียงพอที่จะน้าบาตรมาถวายคืนแด่
พระบรมศาสดาเป็นแน่ จึงได้เหาะกลับมาพร้อมกับมือที่ว่างเปล่า
หลังจากนั้น พระโมคคัลลานะผู้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย ซึ่งเป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นด้านการ
แสดงฤทธิ์ ก็ได้ขันอาสาที่จะไปตามหาบาตรมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาเป็นรูปต่อไป และ
ในทันทีที่ท่านออกไปตามหาบาตร ท่านก็ได้แสดงฤทธานุภาพอันเป็นเลิศของท่าน เพื่อช่วยในการ
ตามหาบาตรของพระพุทธองค์ อาทิ เช่น ปาฏิหาริย์กายออกไปอย่างมากมาย เพื่อให้ แต่ละกาย
แยกกันตามหาบาตร เป็นต้ น ถึงแม้ท่านจะเป็นเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นทางด้านการแสดงฤทธิ์มาก
เพียงใดก็ตาม แต่ถึงกระนั้น ท่านก็ไม่สามารถน้าบาตรมาถวายคืนแด่พระพุทธองค์ได้เช่นกัน
แม้แต่พระอนุรุทธะซึ่งเป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นด้านทิพยจักษุ เมื่อท่านได้ขันอาสาที่จะไปตาม
หาบาตรมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาแล้ว ท่านก็ได้ใช้ทิพยจักษุอันเป็นเลิศ เล็งแลหาบาตรของ
พระพุทธองค์ในทันที ถึงแม้ท่านจะใช้ทิพยจักษุตรวจดูสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลา แต่ในครั้งนี้.ไม่ว่าท่าน
จะตรวจตราดูเพียงใด บาตรของพระบรมศาสดาก็ไม่ปรากฏให้เห็นในข่ายญาณของท่านเลย
เหนือจากนั้น พระอสีติมหาสาวกทั้งหลาย ที่ล้วนเป็นเลิศในด้านต่างๆ ก็ได้ขันอาสาที่จะ
ไปหาบาตรมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาด้วยเช่นกัน แต่ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานสัก
เพียงใด ก็ยังไม่มีพระอสีติมหาสาวกรูปใดที่จะสามารถน้าบาตรมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาได้
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แม้แต่รูปเดียว ในที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับสั่งกับอชิตภิกษุว่า “อชิตะ เธอจงไปน้าบาตร
ของตถาคตมาเถิด”
เมื่อท่านอชิตภิกษุได้ฟ๎งพระบรมศาสดาทรงรับสั่งเช่นนั้น ก็พลันเกิดความคิดขึ้นมาว่า
“เหตุการณ์ในวันนี้ มันช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก ขนาดพระอสีติมหาสาวกทั้งหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธานุภาพ กลับไม่มีผู้ใดสามารถน้าบาตรมาถวายคืนแด่พระพุทธองค์ได้เลย
ส่วนตัวเรานั้นยังเป็นภิกษุปุถุชนธรรมดา ผู้ถูกกิเลสครอบง้าอยู่ เหตุไฉนหนอ พระจอมไตรจึงตรัส
สั่งให้เราแสวงหาบาตร จะต้องมีเหตุพิเศษส้าหรับเราเป็นแน่”
ครั้นแล้ว ท่านอชิตภิกษุก็ได้ลุกขึ้นไปยืนอยู่กลางแจ้ง จากนั้นก็ได้มองขึ้นไปบนอากาศ
แล้วกระท้าสัตยาธิษฐานว่า “อันตัวเรานี้ ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังประพฤติ
พรหมจรรย์ และรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสาร หากว่าศีลของเรายังบริสุทธิ์มิได้มี
สิ่งใดด่างพร้อย ก็ขอให้บาตรของพระบรมศาสดาจงมาสถิตในมือของเราด้วยเถิด”
เมื่อท่านอชิตภิกษุกระท้าสัตยาธิษฐานจบลง ท่านก็ได้เหยียดมือออกไป ในทันทีที่มือทั้ง
สองได้เหยียดออกไปจนเกือบจะสุดแขน บาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตกลงมาจากนภากาศ
มาประดิษฐานอยู่ที่มือของท่าน เสมือนเป็นการบอกเหตุว่า บาตรใบนี้เป็นบาตรของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยิ่งกว่าพระอสีติมหาสาวกและเหล่าพระสาวกทั้งหลาย การที่พระอชิตะ
สามารถรับบาตรของพระบรมศาสดาได้นั้น ทั้งนี้เพราะท่านมิได้ตั้งความปรารถนาจะเป็นเพียง
พระสาวกหรือพระป๎จเจกพุทธเจ้า แต่อชิตภิกษุผู้นี้ที่แท้ก็คือหน่อเนื้อแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่จะได้มาตรัสรู้ธรรมในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า
เมื่อพระนางปชาบดีโคตมีได้ทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นต่อหน้าของ
พระนางแล้ว ความเศร้าโศกเสียใจที่เคยมีก็พลันมลายหายสูญ และกลับแปรเปลี่ยนเป็นความปลื้ม
ปีติปราโมทย์ใจ จนยากที่จะหาสิ่งใดมาพรรณนาเปรียบเทียบได้ และด้วยที่พระนางปชาบดีโคตมี
ทรงเป็นผู้ที่มีดวงป๎ญญามาก พระนางจึงทรงสามารถตรองตามเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ได้ในทันทีว่า “ท่านอชิตภิกษุผู้นี้ คงไม่ใช่ภิกษุธรรมดาอย่างที่เราคิดเอาไว้ตอนแรกเป็นแน่ ท่านต้อง
เป็นบุคคลที่พิเศษมากถึงขนาดสามารถน้าบาตรของพระพุทธองค์กลับมาคืนได้อย่างน่าอัศจรรย์
คือ เพียงแค่ช่วงเวลาที่ท่านเหยียดแขนทั้งสองออกมายังไม่ทันสุด บาตรของพระตถาคตเจ้าก็พลัน
ตกลงมาจากนภากาศ และมาประดิษฐานอยู่ที่มือของท่าน”
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ในกาลนั้นเอง พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่พระอชิตะ
ว่า “ท่านอชิตภิกษุรูปนีท้ ี่แท้แล้วคือหน่อเนื้อแห่งพุทธะที่จักได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ซึ่งจะมีพระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า” พร้อม
กันนั้น พระพุทธองค์ก็ ตรัสบอกถึงพระนามของพุทธบิดา พุทธมารดา สถานที่กระท้าความเพียร
โพธิบัลลังก์ พระอัครสาวกซ้าย-ขวา พระอัครสาวิกาซ้าย-ขวา และพุทธอุป๎ฏฐาก เป็นต้น ด้วย
ครั้นพระนางปชาบดีโคตมีได้ทรงสดับตรับฟ๎งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่
ท่านอชิตภิกษุแล้ว ก็ยิ่งท้าให้ความปลื้มปีติใจของพระนางปชาบดีโคตมีทับทวีหนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
ทรงปลื้มปีติในมหาทานบารมีครั้งนี้อย่างสุดประมาณ
ท่านอชิตภิกษุ เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระบรม
ศาสดาแล้ว ความปลื้มปีติโสมนัสอย่างหาที่สุดมิได้ ก็พลันบังเกิดขึ้นอยู่ภายในใจของท่านในทันที
ปานประหนึ่งว่าท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในวันพรุ่งนี้ ไม่เพียงแต่อชิตภิกษุ
เท่านั้นที่บังเกิดความปลื้มปีติใจ เหล่า เทวดาและมหาชนทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น ต่างก็พลอย
เกิดความปลื้มปีติยินดีที่ได้เห็นว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตด้วยตาของตัวเอง พร้อมกันนั้น
มหาชนทั้งหลายต่างก็ได้ประคองอัญชลีแล้วตั้งความปรารถนาคล้ายๆ กันว่า “ถ้าหากเราไม่ได้
บรรลุธรรมในยุคของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ขอให้เราได้ไ ปบรรลุธรรมในยุคที่
พระอชิตะภิกษุรูปนี้ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิด”
ด้วยความปลื้มปีติใจที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ ที่ได้รู้ว่าตนเองจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน ท่านอชิตะภิกษุจึงได้น้อมน้าผ้าสาฎกคู่นั้นไปประดับตกแต่ง
อยู่ภายในพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อกระท้าการสักการะแด่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการแบ่งเอาผ้าผืนหนึ่งไปขึงอยู่บนเพดานภายในพระคันธกุฎีของพระ
พุทธองค์ ส่วนผ้าอีกผืนหนึ่งก็น้าไปตัดแบ่งออกเป็นสี่ส่วน แล้วน้าผ้าแต่ละส่วนไปผูกเป็นผ้าม่าน
ห้อยลงมาจากมุมทั้งสี่ของเพดานอย่างสวยงาม หลังจากที่ท่านอชิตภิกษุได้สร้างมหาทานในครั้งนี้
แล้ว ท่านก็ได้อธิษฐานจิตเพื่อตอกย้้าผังแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะบังเกิดขึ้นกับท่าน
ในอนาคตให้หนาแน่นเพิ่มยิ่งๆ ขึ้นไปอีกว่า “ขอให้ผลบุญจากการน้อมน้าผ้าสาฎกคู่นี้ ที่ถวายเป็น
พุ ท ธบู ช าแด่ อ งค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า จงเป็ น ไปเพื่ อ การบรรลุ พ ระโพธิ ญ าณเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าด้วยเทอญ”
หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น ท่านอชิตภิกษุผู้ที่มีพุทธบารมีอันเต็มเปี่ยม ก็ได้ตั้งใจบ้าเพ็ญ
เพียรและศึกษาธรรมะจนแตกฉาน แต่ด้วยความที่ท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
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สุดท้ายของภัทรกัปนี้ การบรรลุอรหัตตผล ส้าเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ จึงยังไม่บังเกิดขึ้นแก่
ท่าน เพราะท่านมีภาระและหน้าที่อันยิ่งใหญ่กว่านี้รอคอยอยู่ในภพชาติเบื้องหน้า ซึ่งก็คือการเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้นท่านอชิตภิกษุละอัตภาพจากภพชาตินั้นไปแล้ว ท่านก็ได้ไปบังเกิดเป็น
เทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งในขณะนี้ ท่านเทพบุตรบรมโพธิสัตว์ก็ก้าลังรอคอยเวลาที่จะลงมา
ตรัสรูเ้ ป็นพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าสืบไป
8.2 ความอัศจรรย์แห่งยุคพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในยุคสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในยุคของพวกเรานั้น พระพุทธศาสนา
จะยืนยาว และยังประโยชน์อันไพบูลย์ให้เกิดแก่โลกและจักรวาล ได้ยาวนานอย่างน้อย 5,000 ปี
หลังจากนั้น พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งป๎ญญาและเหตุผล ก็จะค่อยๆ เลือนหายไปจากโลก
เพราะมนุษย์จะเริ่มเสื่อมจากศีลธรรมลงไป เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ถูกกิเลสครอบง้าอย่างแรงกล้าจน
ท้าให้มีป๎ญญาหยาบและไม่ตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม เมื่อนั้นพระพุทธศาสนาและค้าสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะสูญสิ้นไปจากโลกใบนี้ในที่สุด และด้วยเหตุที่คนเสื่อมจาก
ศีลธรรมนี้เอง จึงส่งผลท้าให้อายุขัยของมนุษย์ใ นช่วงนั้น สั้นลงไปเรื่อยๆ ป๎จจุบันอายุขัยเฉลี่ย
มนุษย์อยู่ที่ 75 ปี จากนั้นอายุขัยเฉลี่ยมนุษย์ก็จะลดลงไปจนกระทั่งเหลือเพียงแค่ 10 ปี
เมื่อใดที่อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ลดลงจนเหลือเพียงแค่ 10 ปี เมื่อนั้นโลกของเราก็จะเข้า
สู่ช่วงกลียุค ซึ่งเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่บนโลกจะถูกอกุศลกรรมครอบง้าจิตใจ (ที.ปา. 11/103/73
มจร) และในช่วงนี้เองคนที่ถูกอกุศลกรรมครอบง้าจิตใจ หรือ “คนชั่ว” ก็จะออกมาฆ่าฟ๎นกันเอง
ส่วนคนดีหรือคนที่ประกอบแต่กุศลกรรม ซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยในยุคนั้น ก็จะพากันหลบหนีเข้าไป
อยู่ในป่า เมื่อคนชั่วได้เข่นฆ่ากันเองจนตายเกือบหมดสิ้น คนดีก็จะกลับออกมาแล้ว ได้เห็นคนชั่ว
นอนตายกันเกลื่อน ก็จะเกิดอาการสลดใจว่า เหตุใดหนอมนุษย์ต้องมาเข่นฆ่ากันเช่นนี้
หลังจากนั้น ผู้ที่เหลือรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในครั้งนั้น ก็จะเริ่มตั้งใจท้าความดี
ส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ คือ จากสิบจะเป็นยี่สิบ จากยี่สิบจะเป็นสี่
สิบ จากสี่สิบจะเป็นแปดสิบ จากแปดสิบจะเป็นหนึ่งร้อยหกสิบ แล้วทับทวีเป็นเท่าตัวแบบนี้ไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ยาวนานถึงอสงไขยปีเลยทีเดียว และเมื่อใดที่อายุขัยเฉลี่ย
ของมนุษย์ยืนยาวมากถึงอสงไขยปี มนุษย์ในยุคนั้นก็แทบจะไม่รู้จักกับความตายและเมื่อความตาย
อยู่ไกลเกินกว่าที่มนุษย์ในยุคนั้นจะเข้าถึง มนุษย์ก็จะเริ่มด้ารงชีวิตด้วยความประมาท และเริ่มถอย
ห่างจากศีลธรรมไปทีละเล็กละน้อย
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จากจุดนี้เอง ได้ส่งผลท้าให้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์จากเดิมที่อายุยืนถึงอสงไขยปี ก็จะเริ่ม
ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ กล่าวคือ จากอสงไขยปีจะค่อยๆ ลดน้อยถอยลงจนเหลือโกฏิปี จากโกฏิปี
จะค่อยๆ ลดน้อยถอยลงจนเหลือ แสนปี จากแสนปีจะค่อยๆ ลดน้อยถอยลงจนเหลือแปดหมื่นปี
และเมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป กระทั่งอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ลดลงเหลือประมาณแปดหมื่นปี
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ซึ่งมีพระนามว่า “พระศรีอริยเมตไตรย
สัมมาสัมพุทธเจ้า” ก็จะเสด็จอุบัติลงมาบังเกิดบนโลก (ที.ปา. 11/107/78 มจร) พระองค์ทรงเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งด้วยความเพียร (ขุ.อป.อ.
1/240 มจร) เหตุเพราะพระองค์ทรงสร้างบารมีมาอย่างยาวนานถึง 80 อสงไขยแสนมหากัป ซึ่ง
ยาวนานกว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีมา 20 อสงไขยแสนมหากัป
8.2.1 ความแตกต่างของยุคพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้ากับยุคปัจจุบัน
พระศรีอริยเมตไตรยทรงเป็นพระวิริยาธิกพุทธเจ้า ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีมา
ยาวนานกว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสี่เท่า ทั้งสองพระองค์ จะได้ลักษณะมหาบุรุษ
เช่นเดียวกัน แต่พระฉัพพรรณรังสีที่เปล่งตามปกติจะต่างกัน ความสว่างจากพระวรกายจะต่างกัน
ขึ้นอยู่กับก้าลังบารมี การบังเกิดของพระพุทธองค์ก็จะแตกต่างกัน แต่บรรลุความเป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าเหมือนกัน จะทรงมีความรู้เดียวกัน คือ ความรู้ที่จะดับกิเลส หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
จะเหมือนกันไม่แตกต่างกัน อีกทั้งการเดินทางไปสู่อายตนนิพพานก็จะเหมือนกัน นอกจากนี้โลกใน
ยุคนี้กับในยุคของพระศรีอริยเมตไตรยจะแตกต่างกันทั้ง ดิน อากาศ ฟ้า ต้นไม้ ภูเขา แม่น้า ความ
เป็นอยู่ของผู้คน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ป๎จจัยสี่ กระทั่งรูปสมบัติ ลักษณะของร่างกายของ
มนุษย์ก็จะแตกต่างกันด้วย
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น ถือเป็นการยากอย่างยิ่ง ถ้าจะ
ให้อุปมาดั่งกับการงมเข็มในมหาสมุทร กว่าจะพบเจอเข็มที่เล็กแสนเล็กในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่
ได้นั้น ช่างยากเย็นแสนเข็ญเพียงใด การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับยากแสนยาก
ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก ทั้งนี้เพราะผู้ที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะต้องบ้าเพ็ญบารมี
ด้วยพยายามอันยิ่งใหญ่จึงจะส้าเร็จได้ และต้องใช้เวลาหลายพันโกฏิกัป พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีก้าลังใจ
เปี่ยมล้นเหลือคณา มีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบประดุจ
บุคคลผู้มีใจที่จะเดินก้าวข้ามห้องที่มีขนาดใหญ่เท่ากับจักรวาล ซึ่งหนทางข้างหน้าล้วนเต็มไปด้วย
ถ่านเพลิงอันร้อนแรง ผู้ใดมีใจที่จะก้าวข้ามไปถึงสุดห้องให้ได้โดยไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคขวากหนาม
อันใด ใจของผู้นั้นย่อมยิ่งใหญ่พอที่จะสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
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เพราะเหตุแห่งความยากแสนยากในการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากเพียงนี้
โลกแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านไปยุคแล้วยุคเล่า จนกองกระดูกของสรรพสัตว์ทั้งหลายสูงท่วมเป็น
ภูเขา ก็ยังยากต่อการได้เกิดมาพบเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในแต่ละกัป นั้นจะมีพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าบังเกิดได้ไม่เกินห้าพระองค์ บางกัปก็ไม่มี บางกัปก็มีเพียงพระองค์เดียว
ในช่วงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ทุกๆ
พระองค์จะต้องบ้าเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวด ชนิดที่เรียกว่าทรงยอมสละทรัพย์ อวัยวะ เลือดเนื้อ
รวมถึงสละชีวิตเป็นเดิมพัน ในการสร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จนกระทั่งจิตใจมีความ
มุ่ ง มั่ น และมี ค วามปรารถนาอย่ างแรงกล้ า ที่ จ ะเป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า อย่ า งไม่ ล าพุ ทธภู มิ
หลังจากนั้น พระโพธิสั ตว์จะต้องลงมาบังเกิด ร่วมยุคสมัยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใด
พระองค์หนึ่งก่อน และจะต้องได้มีโอกาสถวายมหาทาน แล้วตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าต่อเบื้องพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นด้วย
เมื่อได้ถวายมหาทานและตั้งความปรารถนาแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้น ก็จะ
ทรงสอดข่ายพระญาณเพื่อตรวจดูด้วยอนาคตังสญาณ3 ครั้นทรงพิจารณาเห็นว่าในอนาคตกาลภาย
ภาคเบื้องหน้า บุคคลผู้นจี้ ะได้มาตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอน
พระองค์ก็จะทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งตรัสบอกถึงพระนาม พระโคตร
พระพุทธบิดา พระพุทธมารดา อัครสาวก-สาวิกา โพธิบัลลังก์ และระยะเวลาที่จะได้มาตรัสรู้ เป็นต้น
เพื่อจะได้เป็นเครื่องยืนยันในการตรัสรู้ธรรมในอนาคต และเป็นเสมือนการให้ก้าลังใจในการบ้าเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นต่อไป
8.2.2 ความอัศจรรย์แห่งยุคพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยเหตุที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงสร้างบารมีมายาวนานเช่นนี้ วงบุญ 4 ของพระองค์จึงมี
ขนาดใหญ่และแวดล้อมไปด้วยผู้ที่มีบุญบารมีเป็นจ้านวนมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมท้าให้ในยุคที่
พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้าจะลงมาบังเกิด จึงกลายเป็นยุคที่มีความศิวิไลซ์เป็นที่น่า
อัศจรรย์และน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างยิ่ง คนในยุคป๎จจุบันเมื่อเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในยุค
สมัยของพระศรีอริยเมตไตรยแล้ว อาจจะต้องกล่าวว่าเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะ
มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบนโลก ซึ่งความอัศจรรย์แห่งยุคพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้มี
3

ญาณหยั่งรู้ส่วนอนาคต
หมู่คณะที่ร่วมสร้างบารมี

4

262

บันทึกในพระไตรปิฎกคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย รวมถึงคัมภีร์อื่นๆ ซึ่งจ้าแนกเป็นหัวข้อได้อย่างน้อย
6 ประการ ดังต่อไปนี้
1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
โลกในยุคของพระศรีอริยเมตไตรยนั้น ผู้มีบุญจะลงมาเกิดกันจนเต็มแผ่นดิน จนเป็น
ผลท้าให้โลกในยุคนั้นมีแต่สันติสุขและจะไม่มีการรบราฆ่าฟ๎น เหตุเพราะผู้คนในยุคนั้นมีศีลธรรม
ประจ้าใจ มีความรักใคร่ฉันพี่น้อง มองกันด้วยความเอื้ออาทร ในภาพรวมของยุคนั้นจะมีประชากร
เป็นจ้านวนมาก และสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆ กัน แต่ถึงกระนั้นอาหารการกินกลับอุดมสมบูรณ์
ไม่ขัดสนแม้สักนิดเดียว และยังปราศจากความเหลื่อมล้้าทางสังคมอีกด้วย กล่าวคือ จะไร้ซึ่งอัคร
มหาเศรษฐีผู้รวยล้นฟ้าอยู่เพียงผู้เดียว ไร้ซึ่งยาจกวณิพกผู้ยากไร้ เพราะทุกๆ คนที่เกิดมาในยุคนั้น
จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หรือถ้าจะกล่าวให้เข้าใจกัน
ง่ายๆ คือ แต่ละคนจะมีความหล่อ สวย รวย ฉลาด ใกล้เคียงกันนั่นเอง อีกทั้งโลกในยุคนั้นจะไม่มี
คนอนาถาเข็ญใจไม่มีที่อยู่อาศัย ทั้งนีเ้ พราะของกินของใช้ ผ้านุ่งผ้าห่มในยุคนั้น จะสามารถบันดาล
ได้จากต้นกัลปพฤกษ์ที่มีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง หากใครต้องการสิ่งใดก็จะไปที่ต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อของ
สิ่งของต่างๆ ตามที่ตนเองปรารถนา ดังนั้ นค้าว่า เศรษฐกิจตกต่้า หรือภาวะข้าวยากหมากแพง
ดังเช่นในยุคป๎จจุบัน ย่อมไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนในยุคนั้น
ในยุคนั้น จะไม่มีคนพิการทางร่างกายและพิกลทางจิตใจแม้สักคนเดียว ดังนั้น คนหู
หนวก ตาบอด ง่อยเปลี้ยเสียขา ใบ้บ้าป๎ญญาอ่อน จะไม่มีปรากฏให้เห็น ทุกคนล้วนดูดี สมส่วน
สง่างาม ดูเจริญตาพาเจริญใจเป็นอย่ างยิ่ง อีกทั้งคนและสัตว์ต่างๆ ที่เกิดในยุคนั้น จะพูดจาภาษา
เดียวกัน กล่าวคือ สัตว์สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ มีเมตตาจิตต่อกัน ไม่คิดท้าร้ายกัน และจะตั้งมั่น
อยู่แต่ในสุจริตธรรม เพราะมนุษย์ทุกคนรวมถึงสัตว์ทุกตัวที่เกิดขึ้นในยุคนั้น จะมีศีลห้าเป็นปกติ
ดังนั้น พวกสัตว์ที่เป็นคู่เวรคู่กรรม อย่างเช่น นกเค้าแมวกับหนู งูกับพังพอน เมื่อไปเกิดยุคนี้ทั้งสอง
ฝ่ายจะกลายเป็นมิตรกัน
2) สุขอนามัย
มนุษย์ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรยจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไร้โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายร้ายแรงมาเบียดเบียน ดังนั้น โรงพยาบาลต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษา
โรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นในยุคป๎จจุบัน ก็จะหมดความจ้า ทั้งนี้ก็ด้วยบุญญาบารมีของผู้คนในยุคนั้น
นั่นเอง แต่ก็มิใช่ว่ามนุษย์ในยุคนั้นจะไม่มีโรคมาเบียดเบียนเอาเสียเลย เพราะในความเป็นจริงแล้ว
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ยังมีโรคที่มาเบียดเบียนผู้คนในยุคนั้นได้อยู่เหมือนกัน แต่จะมีเพียงแค่ 3 ประเภทเท่านั้น (ที.ปา.
11/106/77 มจร) ได้แก่
1. โรคหิวอาหาร ถือเป็นโรคประจ้าขันธ์ของมนุษย์ทุกคน ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดมา
ยุคใดสมัยใด มนุษย์ก็ต้องเป็นโรคนี้ด้วยกันทั้งนั้น ส่วนสาเหตุที่ท้าให้เกิดโรคหิวอาหาร ทั้งนี้ก็เป็น
เพราะกายหยาบต้องการอาหาร เมื่อไหร่ที่เราลืมบริโภคอาหาร เมื่อนั้นโรคหิวอาหารก็จะก้าเริบ
และแสดงอาการออกมาให้เห็น เช่น อาการท้องร้อง เป็นต้น
2. โรคเมาอาหาร ส้าหรับโรคชนิดนี้มีสาเหตุมาจากการบริโภคมากจนเกินไป
เมื่อใดที่บริโภคมากจนเกินไป เมื่อนั้นโรคที่เกิดจากความเมาอาหารก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็น
เช่น ร่างกายจะรู้สึกอึดอัด ไม่สบายเนื้อสบายตัว เป็นต้น ทั้งนี้เพราะว่าอาหารในยุคนั้น ล้วนมี
รสชาติกลมกล่อมชวนให้ลิ้มรสเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เมื่อใครได้บริโภคอาหารเข้าไปแล้ว จึงติดใจและ
ยากที่จะห้ามใจได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ภาวะเมาอาหารจึงเกิดขึ้น
3. โรคชรา ซึ่งถือเป็นโรคชนิดสุดท้ายที่จะมาเบียดเบียนผู้คนที่เกิดในยุคพระศรี
อริยเมตไตรย ซึ่งโรคชนิดนี้ถือเป็นโรคประจ้าขันธ์ของมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกับโรคหิวอาหาร
ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดมายุคใดสมั ยใด มนุษย์ก็ต้องเป็นโรคนี้ด้วยกันทุกคน ถึงแม้อายุขัยเฉลี่ยของ
มนุษย์ในยุคนั้นจะยืนยาวถึงแปดหมื่นปี ก็ใช่ว่าทุกคนจะหลีกเลี่ยงโรคชราลงไปได้ ซึ่งโรคชราในยุค
ของพระศรีอริยเมตไตรยนั้นไม่ได้หมายถึงวัยชรา หรือโรคที่ท้าให้กลายเป็นคนแก่หง่อมอย่างที่
หลายๆ คนเข้าใจ เพราะในยุคนั้นจะไม่มีคนแก่ปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่เพียงคนเดียว เมื่อมนุษย์มี
วัยมาถึงช่วงปลายของชีวิต สังขารร่างกายก็จะเริ่มอ่อนก้าลังลงไปเรื่อยๆ เช่น จากที่เคยมีเรี่ยวแรง
หรือมีก้าลังมาก ก็จะเริ่มมีก้าลังลดน้อยถอยลงไป แต่ทว่าสภาพร่างกายภายนอกกลับดูไม่มีความ
แตกต่างจากคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเลย กล่าวได้ว่าผู้คนในยุคนั้นจะมีลักษณะคล้ายชาวสวรรค์
คือ เวลาที่เทวดาองค์ไหนใกล้จะหมดบุญหรือใกล้จะจุติ (ตาย) สภาพกายก็ยังคงดูเป็นปกติ ไม่ได้
เหี่ยวย่นแต่อย่างใด ถ้าจะมีอาการให้เห็นก็แค่รัศมีกายเศร้าหมอง หรือเหงื่อออกตามรักแร้ เป็นต้น
เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนภพภูมิหรือถึงเวลาจุติ กายที่เป็นทิพย์ก็จะหายไปในทันที ซึ่งช่วงบั้น
ปลายชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆ แบบนี้
3) ชีวิตการครองเรือน
ส้าหรับชีวิตการครองเรือนของมนุษย์ในยุคนั้น ผู้หญิงที่มีอายุเข้าสู่ปีที่ 500 จะเริ่ม
คิดถึงการมีครอบครัวและเข้าสู่วัยแห่งการแต่งงาน (ที.ปา. 11/105/77 มจร) ซึ่งการมีครอบครัว
ของคนในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล้วนส้ารวมในกามด้วยกันทุกคน อีกทั้งบรรดาเพศที่
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สาม ชายไม่จริงหญิงไม่แท้ หรือชายที่อยากเป็นหญิง หรือหญิงที่อยากเป็นชาย หรือชายที่รักชาย
หรือหญิงที่รักหญิง จะไม่มีปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่คนเดียว เพราะในยุคนั้นจะมีแต่ผู้ที่มีเพศบริสุทธิ์
เป็นชายจริงและหญิงแท้ลงมาเกิดกันทั้งสิ้น และไม่ใช่ เพียงแค่มนุษย์เท่านั้น หากแต่สัตว์ประเภท
กลายเพศกลายพันธุ์ รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ท้าให้จิตใจของมนุษย์เกิดวิปริต หรือสิ่งยั่วยุให้หมกมุ่นใน
อกุศล ก็จะไม่มีเกิดขึ้นในยุคของพระศรีอริยเมตไตรยอีกด้วย
4) เรื่องอาชญากรรม
สภาพสังคมในยุค พระศรีอริยเมตไตรยนั้น จะเป็นสังคมที่มีแต่คนดีล้วนๆ ในทุก
พื้นที่บนโลก จะไม่มีคนพาล ไม่มีคนชั่ว ไม่มีโจรผู้ร้ายที่คอยปล้นฆ่าผู้คน ไม่มีพวกมิจฉาชีพที่คอย
จ้องฉกชิงวิ่งราวหรือคอยคดโกงหลอกลวงต้มตุ๋นทรัพย์ของผู้อื่นเลยสักคนเดียว แม้ในยามวิกาล ซึ่ง
เป็นช่วงที่ผู้คนส่วนใหญ่ก้าลังนอนหลับพักผ่อน บ้านเรือนในยุคนั้นก็ไม่จ้าเป็นต้องปิดประตูหน้าต่าง
เพื่อกันขโมยแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ในยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรย จึงไม่มีเรื่องราวที่เป็นข่าว
เด่นประเด็นร้อน หรือเรื่องราวที่ท้าให้เกิดความไม่สบายใจ อย่างเช่นในยุคป๎จจุบัน
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะผู้คนในยุคนั้น ล้วนหมั่นขวนขวายท้าแต่กุศลกรรม
เพียงอย่างเดียว จะไม่มีการเบียดเบียนหรือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน และปราศจากการเข่นฆ่ากันโดย
สิ้นเชิง ดังนั้น ภาษิตในยุคป๎จจุบันที่ว่า “จงท้าดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่น
เกิน” ก็จะหมดความหมายในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย
5) สภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อม
สภาพภูมิประเทศในยุคนั้น พื้นที่จะมีลักษณะราบเรียบสม่้าเสมอกันเป็นหน้ากลอง
ในทุกพื้นที่ กล่าวคือ ไม่มีพื้นที่ใดในโลกที่จะมีลักษณะขรุขระหรือเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนอย่างโลก
ในยุคป๎จจุบัน ส้าหรับสภาพภูมิอากาศจะไม่มีช่วงที่อากาศหนาวเกินไปหรือร้อนเกินไป จะมีอยู่
เพียงฤดูเดียวเท่านั้น คือ ฤดูสบายตลอดทั้งปี อากาศวิปริต ฝนตกในช่วงหน้าร้อน หรืออากาศร้อน
ในช่วงหน้าหนาว ภาวะโลกร้อน หรือมหันตภัยทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้้าท่วม อย่างในยุค
ป๎จจุบัน จะไม่มีให้เห็น ฝนจะตกทั่วถึงกันในทุกพื้นที่ จะตกทุกสิบห้าวัน และจะตก ในช่วงเวลาใกล้
รุ่ง ดังนั้น วิกฤตการณ์ภัยแล้ง ฝนตกไม่ทั่วฟ้า จึงไม่มีปรากฏในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย
ส้าหรับสภาพของห้วย หนอง คลอง บึง จะมีน้าเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ ไม่มีวันพร่องหรือ
ล้นท่วมให้ผู้คนต้องเดือดร้อน บริเวณริมฝ๎่งน้้าก็จะเต็มไปด้วยหาดทรายสีขาวที่แลดูระยิบระยับ
สวยงามสะอาดตา น้้าจากแหล่งต่างๆ จะมีความใสเย็น สะอาดบริสุทธิ์ และมีรสหวาน สามารถดื่ม
ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการกรองหรือเครื่องต้มเพื่อฆ่าเชื้อ ดังนั้นประเพณีการแห่นางแมวขอฝน
หรือพิธีเซ่นสรวงเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ก็จะหมดความจ้าเป็น เพราะใน
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ยุคนั้น ทุกพื้นที่จะมีแต่ความชุ่มชื่นและมีความอุดมสมบูรณ์ ใกล้เคียงกันกัน ต้นไม้ใบหญ้าต่างเขียว
ขจีแลดูงดงามไปทั่วทุกพื้นที่ ดอกไม้นานาพรรณต่างก็จะผลิดอกออกช่อ ส่งกลิ่นหอมรวยระรื่นชื่น
ใจไปตลอดทั้งปี
การคมนาคมทางน้้าในยุคนั้น ถือ
เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก เพราะแม่น้าแต่
ละสายจะถู ก แบ่ ง ด้ ว ยกระแสน้้ า ออกเป็ น สอง
ช่องทางตามธรรมชาติกล่าวคือ แม่น้าแต่ละสาย
จะมีช่องทางของกระแสน้้าขึ้นกับช่องทางของ
กระแสน้้าลง อยู่ในสายเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้
จึ ง ท้ า ให้ ก ารเดิ น ทางสั ญ จรทางน้้ า ไม่ มี ค วาม
ล้าบากแต่อย่างใดเลย ดังนั้น การถ่อหรือการ
พายเรือให้เหนื่อยแรงจึงไม่มีความจ้าเป็น เพราะเรือจะแล่นไปเองตามช่องทางของกระแสน้้าที่ตน
เลือก ใครอยากให้เรือของตนแล่นไปทิศทางไหนก็เลือกได้ตามชอบใจ
6) พืชพันธุ์ธัญญาหาร
โลกในยุคนั้น ต้นไม้จะออกดอกออกผลและสุกงอมตลอดทุกฤดูกาล ข้าวกล้าเพียง
เมล็ดเดียว หากตกลงบนพื้นดินก็จะสามารถเจริญงอกงามขึ้นเป็นต้น เป็นหน่อ เป็นกอใหญ่ๆ ที่
ขยายตัวและออกดอกออกผลเป็นจ้านวนมาก ภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างเช่นยุคป๎จจุบันจะไม่
ปรากฏให้เห็น
ความอัศจรรย์อย่างน้อยทั้งหกประการที่บังเกิดขึ้นในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย
ล้วนเป็นความอัศจรรย์ที่ยากต่อการจินตนาการของมนุษย์ในยุคป๎จจุบัน แต่ด้วยบุญของมนุษย์ใน
ยุคนั้นมีก้าลังมาก เพราะผ่านการสั่งสมบุญสร้างบารมีและเคยอธิษฐานจิตขอติดตามพระศรีอริย
เมตไตรยมาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระองค์มาก่อน สิ่งอัศจรรย์ทั้งหกรวมถึงบุคคลอัศจรรย์ที่
โลกและจักรวาลรอคอยจึงได้บังเกิดขึ้น
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8.2.3 สิ่งพิเศษในยุคพระศรีอริยเมตไตรย
ในยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความบริบูรณ์เพียบพร้อมในทุก
เรื่อง ทั้งนี้ก็เพราะบารมี 30 ทัศ ที่พระองค์ทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่เต็มก้าลังตลอดต่อเนื่องยาวนาน
กว่า 80 อสงไขยแสนมหากัปนั่นเอง นอกเหนือจากบารมี 30 ทัศ แล้ว ยังมีบุญพิเศษที่ท้าให้เกิดสิ่ง
พิเศษอีกหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ 9 ประการ ดังต่อไปนี้
1) ไม่มีคนบ้าใบ้
ในอดีตชาติที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ทรง
เป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิต ไม่เคยพูดปดมดเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่นและทรงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดระยะเวลา
แห่ ง การบ้ า เพ็ ญ บารมี ก ว่ า 80 อสงไขยแสนมหากั ป ส้ า หรั บ บุ ค คลที่ มี วิ บ ากกรรมประเภทนี้
กล่าวคือ ชอบพูดจาโกหกมดเท็จ หลอกลวง ผู้นั้นก็จะไม่สามารถมาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกับ
พระศรีอริยเมตไตรย
2) ไม่มีคนตาบอด
ในอดีตชาติที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ทรงมี
ปกติมองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพรักและเทิดทูนบูชาอย่างสูงสุด ยังทรงมองยาจกวณิพ ก
ทั้งหลายด้วยนัยน์ตาและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาอยู่ตลอดเวลา โดยที่พระองค์จะ
ทรงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการบ้าเพ็ญบารมีกว่า 80 อสงไขยแสนมหากัป ส้าหรับบุคคล
ที่มีปกติตรงกันข้ามจากนี้ กล่าวคือ มีปกติไม่มองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพ เป็นต้น ผู้นั้นก็จะไม่
สามารถมาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรยได้
3) ไม่มีคนง่อยเปลี้ย
ในอดีตชาติที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ทรง
เป็นผู้ที่มีความซื่อตรง เลี้ยงชีพโดยสุจริต และไม่เคยคิดคดโกงผู้อื่น ทรงปฏิบัติเช่นนี้ตลอด
ระยะเวลาแห่งการบ้าเพ็ญบารมีกว่า 80 อสงไขยแสนมหากัป ส้าหรับบุคคลใดที่มีปกติชอบคิดคด
ทุจริต คิดไม่ซื่อ หรือเป็นคนประเภทคดในข้องอในกระดูก ผู้นั้นจะไม่สามารถมาบังเกิดร่วมยุคสมัย
เดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรยได้
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4) ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย
ในอดีตชาติที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ทรงเคย
ถวายยารักษาโรคแก่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่เจ็บป่วยไข้เป็นทานอยู่เนืองนิตย์ โดยที่พระองค์จะทรง
ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการบ้าเพ็ญบารมีกว่า 80 อสงไขยแสนมหากัป ส้าหรับบุคคลใดที่
ไม่เคยสั่งสมบุญด้วยการถวายยารักษาโรคแก่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่เจ็บป่วยไข้ เป็นทานเลยแม้แต่
ครั้งเดียว ผู้นั้นก็จะไม่สามารถมาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรยได้
5) ไม่มีการขู่อาฆาตมาดร้ายระหว่างกันและกัน
ในอดีตชาติที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ไม่เคย
อาฆาตมาดร้ายใคร และไม่เคยท้าให้ใครต้องหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจ โดยที่พระองค์จะทรงปฏิบัติ
เช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการบ้าเพ็ญบารมีกว่า 80 อสงไขยแสนมหากัป ส้าหรับบุคคลใดที่มีวิบาก
กรรมขู่อาฆาตมาดร้ายผู้อื่น ท้าให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจ ผู้นั้นก็จะไม่สามารถมาบังเกิดร่วม
ยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรยได้
6) มีแต่ผู้คนที่มีรูปร่างสมส่วนงดงาม
ในอดีตชาติที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ทรง
สละสิ่งของที่พระองค์รักเป็นทานให้แก่สมณพราหมณ์หรือยาจกวณิพกอยู่เสมอ โดยที่พระองค์จะ
ทรงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการบ้าเพ็ญบารมีกว่า 80 อสงไขยแสนมหากัป ส้าหรับบุคคล
ที่เป็นคนตระหนี่ และไม่เคยสละสิ่งของที่ตนเองรักให้แก่สมณพราหมณ์หรือยาจกวณิพกเลย แม้สัก
ครั้งเดียว ผู้นั้นก็จะไม่สามารถบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรยได้
7) ผู้คนจะมีความสะดวกสบายในการเดินทาง
ในอดีตชาติที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ทรงเคย
สละช้าง สละม้า สละราชรถ หรือสละสิ่งที่ใช้เป็นยานพาหนะส้าหรับการเดินทางเป็นทาน โดยที่
พระองค์จะทรงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการบ้าเพ็ญบารมีกว่า 80 อสงไขยแสนมหากัป
ส้าหรับบุคคลใดที่ไม่เคยสละยวดยานพาหนะ ไม่เคยสละช้าง ไม่เคยสละม้า ไม่เคยสละราชรถ
หรือไม่เคยสละสิ่งที่ใช้เป็นยานพาหนะส้าหรับการเดินทางเป็นทานให้แก่ผู้อื่นเลย ผู้นั้นก็จะไม่
สามารถบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกับพระศรีอริยเมตไตรยได้
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8) แผ่นดินจะราบเรียบสม่่าเสมอไม่ขรุขระ
ในอดีตชาติที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ทรงแผ่
เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วถึง และทรงปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ และทรงปฏิบัติเช่นนี้ตลอด
ระยะเวลาแห่งการบ้าเพ็ญบารมีกว่า 80 อสงไขยแสนมหากัป ส้าหรับผู้ที่ขาดความเมตตา ไม่เคย
แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยแม้สักครั้งเดียว ผู้นั้นก็จะไม่สามารถบังเกิดร่วมยุคสมัย
เดียวกับพระศรีอริยเมตไตรยได้
9) มนุษย์จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย และมีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วย
ทุกสิ่งทุกอย่าง
ในอดีตชาติที่พระศรีอริยเมตไตรยทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ทรงให้
ทานด้วยทรัพย์และสิ่งของเงินทอง ตามที่ชนทั้งหลายปรารถนาโดยทั่วถึงกัน โดยที่พระองค์จะทรง
ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการบ้าเพ็ญบารมีกว่า 80 อสงไขยแสนมหากัป ส่วนผู้ใดที่ไม่เคย
บริจาคทานด้วยทรัพย์สมบัติและสิ่งของที่คนอื่นปรารถนาเลยแม้สักครั้งเดียว ผู้นั้นก็จะไม่สามารถ
มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกับพระศรีอริยเมตไตรยได้
8.3 พระเจ้าจักรพรรดิในยุคพระศรีอริยเมตไตรย
8.3.1 พระเจ้าสังขะจักรพรรดิ
ในช่วงที่พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาบังเกิดบนโลกนั้น จะตรงกับ
สมัยของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า สังขะ ทรงปกครองเกตุมดีนคร (ที.ปา. 11/106/77 มจร)
ซึ่งเรื่องราวตอนส้าคัญของพระองค์มีอยู่ว่า
เมื่อครั้งที่พระเจ้าสังขะมีพระชนมายุเจ็ดพรรษา พระองค์ทรงเป็นพระราชกุมารที่มีพระ
ปรีชาสามารถเป็นอย่างมาก เพราะพระองค์สามารถเล่าเรียนศิลปะศาสตร์ทุกแขนงจนจบทั้งหมด
เมื่อถึงคราวที่พระเจ้าสังขะจะทรงราชาภิเษกครองราชสมบัติต่อ จากพระราชบิดา ก็ได้มีปราสาท
ทองประดับด้วยรัตนชาติ ผุดขึ้นมาจากแม่น้าคงคาเพื่อรองรับพระราชพิธีราชาภิเษกของพระองค์
ครั้นปราสาททองผุดขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงจัดพระราชพิธีราชาภิเษกในปราสาททองหลังนี้
นอกจากจะทรงจัดพระราชพิธีราชาภิเษกในปราสาททองหลังนี้แล้ว พระองค์ยังทรงใช้
เป็นสถานที่ส้าหรับบ้าเพ็ญจักรวรรดิวัตรและรักษาอุโบสถศีลอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญที่พระเจ้า
จักรพรรดิทุกพระองค์จะต้องทรงปฏิบัติ เพราะหากไม่ทรงปฏิบัติเช่นนี้ ก็จะไม่สามารถเข้าถึงความ
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้
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จักรวรรดิวัตร 12 ประการ
จักรวรรดิวัตร คือ ธรรมอันเป็นพระราชจริยานุวัตรส้าหรับพระเจ้าจักรพรรดิ และ
พระราชาเอกในโลก (ที.ปา. 11/90/66 มจร) มี 12 ประการ ดังต่อไปนี้
1) อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ หมายความว่า สงเคราะห์คนในราชส้านัก และ
ข้าราชการฝ่ายทหาร
2) ขตฺติเยสุ หมายความว่า สงเคราะห์กษัตริย์ทั้งหลายผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพ
(หรือสงเคราะห์กษัตริย์เมืองขึ้นทั้งหลาย)
3) อนุยนฺเตสุ หมายความว่า สงเคราะห์พระราชวงศานุวงศ์ และเหล่าข้าราช
บริพารทั้งหลาย
4) พฺราหฺมณคหปติเกสุ หมายความว่า คุ้มครองพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย
5) เนคมชานปเทสุ หมายความว่า คุ้มครองราษฎรทั้งหลาย
6) สมณพฺราหฺมเณสุ หมายความว่า คุ้มครองสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีล
7) มิคปกฺขีสุ หมายความว่า คุ้มครองฝูงเนื้อ ฝูงนกและสัตว์ทั้งหลายให้ปลอดภัย
อีกทั้งมิให้สูญพันธุ์
8) อธมฺมการปฏิกฺเขโป หมายความว่า ห้ามปรามประชาชนทั้งหลายมิให้
ประพฤติผิดธรรม
9) อธนาน้ ธนานุปฺปทาน้ หมายความว่า ป๎นทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ประชาชนผู้ไร้
ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น
10) สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปํฺหาปุจฺฉน้ หมายความว่า เข้าไปหาและ
สอบถามป๎ญหากับสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีล
11) อธมฺมราคสฺส ปหาน้ หมายความว่า ละความก้าหนัดยินดีอันไม่ประกอบด้วย
ธรรม
12) วิสมโลภสฺส ปหาน้ หมายความว่า ละความโลภ ไม่ปรารถนาลาภที่มิควรจะได้
ครั้นเมื่อพระเจ้าสังขะทรงได้บ้าเพ็ญจักรวรรดิวัตรและรักษาอุโบสถศีลแล้ว รัตนะทั้งเจ็ด
ประการอันเป็นสมบัติคู่ บุญของพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งประกอบด้วย จักรแก้ว ดวงแก้ว ช้างแก้ว
ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว และนางแก้ว ก็พลันบังเกิดเป็นสมบัติคู่บุญของพระองค์ในกาลนั้น
(ที.ปา. 11/106/78 มจร) ในกาลต่อมา เมื่อพระเจ้าสังขะจักรพรรดิทรงได้มาพบและฟ๎งธรรมจาก
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พระศรีอริยเมตไตรยแล้ว พระองค์ก็จักเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัย แม้นมี
ต้า แหน่ งเป็น ถึ งพระเจ้าจัก รพรรดิ ที่ปกครองทวีป ทั้ งสี่ แต่ ด้ว ยความที่ มี พ ระทัย น้ อมไปในการ
บรรพชา และทรงมีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาเป็นอย่างมาก พระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยสละ
ราชสมบัติพร้อมทั้งรัตนะทั้งเจ็ดประการเพื่อออกบวช และจักได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์
หนึ่งในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย
8.3.2 อดีตชาติพระเจ้าสังขะจักรพรรดิ
ในอดีตชาติ พระเจ้าสังขะจักรพรรดิได้ไปบังเกิดเป็นลูกของนายช่างจักสาน และด้วย
บุญญานุภาพในอดีตชาติ จึงบังเกิดมีปราสาททองผุดขึ้นมาจากแม่น้าคงคา เพื่อรองรับพระราชพิธี
ราชาภิเษกของพระองค์ ถือเป็นปราสาทที่มีความแตกต่างจากปราสาททั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ในระหว่างที่สองพ่อลูกก้าลังขนไม้ไผ่ไปที่แม่น้าคงคา ทั้งสองได้เห็นพระป๎จเจกพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งก้าลังประทับอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ครั้นเมื่อสองพ่อลูกได้เห็นศีลาจารวัตรของพระป๎จเจก
พุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้ว ก็เกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้นิมนต์พระป๎จเจกพุทธเจ้าไปฉัน ภัตตาหาร
ที่บ้านของตน หลังจากที่พระป๎จเจกพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้ว สองพ่อลูกต่างก็ร่วมมือกันขนไม้อ้อกับ
ไม้มะเดื่อ เพื่อน้ามาใช้สร้างบรรณศาลาซึ่งตั้งอยู่ บริเวณริมฝ๎่งแม่น้าคงคาถวายแด่พระป๎จเจก
พุทธเจ้าเพื่อที่จะได้อยู่จ้าพรรษา ณ ที่แห่งนี้ตลอดทั้งไตรมาส
ครั้นออกพรรษาแล้ว สองพ่อลูกก็ได้น้อมถวายผ้าไตรจีวรแด่พระป๎จเจกพุทธเจ้าด้วยหัวใจ
ที่ปลื้มปีติเบิกบานอย่างสุดประมาณ ซึ่งในภพชาติดังกล่าวนั้นสองพ่อลูกคู่นี้ได้ มีโอกาสนิมนต์พระ
ป๎จเจกพุทธเจ้าให้มาอยู่จ้าพรรษา ณ บรรณศาลาที่พวกตนสร้างถวายถึงเจ็ดพระองค์ และก็ได้
ปรนนิบัติดูแลและถวายผ้าไตรจีวรแด่พระป๎จเจกพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์อีกด้วย ภายหลังจากที่
สองพ่อลูกได้ละจากโลกไปแล้ว ก็ได้วนเวียนอยู่ในสุคติภูมิแต่เพียงอย่างเดียว โดยได้ไปบังเกิดอยู่
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยกันทั้งคู่ (ขุ.ชา.อ. 60/429 แปล.มมร.)
8.3.3 พระเจ้ามหาปนาทะ
กาลเวลาล่วงเลยผ่านไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก นายช่างจักสานผู้เป็นพ่อได้ลงมา
บังเกิดเป็นพระราชา มีพระนามว่า มหาปนาทะ เมื่อพระเจ้ามหาปนาทะได้ขึ้นครองราชย์สมบัติสืบ
ต่อจากพระราชบิดาของพระองค์แล้ว ด้วยอานุภาพแห่ง ผลบุญในอดีตชาติที่พระองค์เคยร่วมสร้าง
บรรณศาลาเพื่อใช้เป็นที่ประทับส้าหรับจ้าพรรษาถวายแด่พระป๎จเจกพุทธเจ้าถึงเจ็ดพระองค์ ก็ได้
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ดลบันดาลให้ท้าวสักกเทวราช ซึ่งเป็นเทวราชาแห่งดาวดึงส์เทวภูมิ เกิดอาการอดรนทนไม่ไหว จึง
ได้ส่งวิษณุกรรมเทวบุตรจ้าแลงแปลงกายลงมาเป็นนายช่างใหญ่เพื่อท้าการเนรมิตสร้างปราสาท
ทองแก้วเจ็ดชั้นถวายแด่พระเจ้ามหาปนาทะ ซึ่งการเนรมิตปราสาททองแก้วเจ็ดชั้นในครั้งนี้ ท่าน
วิษณุกรรมเทวบุตรได้ใช้เทวานุภาพที่บังเกิดขึ้นจากบุญญานุภาพแห่งผลบุญในอดีตชาติของพระเจ้า
มหาปนาทะนั่นเอง ภายหลังจากที่นายช่างใหญ่ได้เนรมิตปราสาททองแก้วเจ็ดชั้ นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
พระเจ้ามหาปนาทะก็ทรงใช้ปราสาททองแก้วเจ็ดชั้นหลังนี้เป็นที่ประทับนับตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมา
ตลอดช่วงเวลาที่พระเจ้ามหาปนาทะทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น ทรงเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ใน
ความไม่ประมาท โดยการหมั่น ท้าทานและสั่งสมบุญเอาไว้อย่างมากมายเป็นนิตย์ เมื่อถึงกาลที่
พระองค์เสด็จสวรรคต พระองค์ก็ทรงไปบังเกิดอยู่ในเทวโลกตามเดิม ส่วนปราสาททองแก้วเจ็ดชั้น
ซึ่งเป็นปราสาทคู่บุญของพระองค์นั้น ก็ได้จมหายลงสู่เบื้องล่างของแม่น้าคงคาในทันที แม้ปราสาท
ทองแก้วจะจมหายไปแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หายไปไหน ยังรอคอยผู้มีบุญที่จะมาเป็นเจ้าของใน
อนาคตต่อไป (ขุ.ชา.อ. 60/438 แปล.มมร.)
8.3.4 ภัททชิกุมาร
ครั้นกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาจนถึงในยุคพุทธกาล ท่านเทพบุตรมหาปนาทะก็ได้ลงมา
บังเกิดสร้างบารมีอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ได้เกิดเป็นบุตรชายคนเดียวของภัททิยเศรษฐี ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
เศรษฐีของภัททิยนคร ที่มีทรัพย์สมบัติอยู่อย่างมากมาย โดยมีนามว่า ภัททชิกุมาร ท่านได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดี หรือกล่าวได้ว่าเป็นสุขุมาลชาติกันตั้งแต่เกิดทีเดียว ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
ภัททชิกุมารจะมีปราสาทสามฤดู เพื่อให้เลือกอยูต่ ามสภาพอากาศที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
ในเวลาที่ภัททชิกุมาร จะย้ายจากปราสาทหลังหนึ่งไปอยู่ปราสาทอีกหลังหนึ่ง ก็จะมีเหล่า
บริวารจ้านวนมากคอยดูแล ไม่ว่าจะเป็นคนดูแล นักฟ้อน นักดนตรี เมื่อถึงคราวที่ภั ททชิกุมารจะ
ย้ายออกจากปราสาท ชาวเมืองก็จะตื่นเต้น และต่างชักชวนกันมาดูทรัพย์สมบัติและเหล่าขบวน
บริวารของภัททชิกุมารกันเป็นจ้านวนมา
อยู่มาวันหนึ่ง ในระหว่างที่ภัททชิกุมารก้าลังย้ายจากปราสาทหลังหนึ่งไปอยู่ปราสาทอีก
หลังหนึ่งนั้น เดิมทีจะต้องมีชาวบ้านเป็นจ้านวนมากมาเฝ้าดูการย้ายปราสาทของภัททชิกุมาร แต่
ในคราวนี้กลับไม่มีชาวบ้านคนใดมาเฝ้าดูการย้ายที่อยู่เลยสักคน ด้วยเหตุนี้ จึงท้าให้ภัททชิกุมาร
เกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาว่า “ในทุกๆ ครั้งที่เราจะย้ายจากปราสาทหลังหนึ่งไปสู่ปราสาทอีกหลัง
หนึ่ง ชาวบ้านจะต้องพากันมามุงดูเป็นจ้านวนมาก แต่ท้าไมหนอในครั้งนี้กลับไม่มีใครมามุงดูเรา
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เลยสักคน สงสัยจะต้องมีเหตุการณ์ที่ส้าคัญมากเกิดขึ้นอย่างแน่นอน พวกชาวบ้านถึงหายหน้าไป
กันหมด” เมื่อเหล่าบริวารได้ฟ๎งเช่นนั้น จึงได้บอกความจริงกับภัททชิกุมารว่า “นาย เหตุที่ท้าให้
ชาวบ้านไม่มามุงดูการย้ายปราสาทที่ อยู่ของนาย เหมือนเมื่อครั้งที่ผ่านๆ มา ก็เป็นเพราะว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับอยู่ที่เมืองของเราได้ประมาณสามเดือนแล้ว และในวันนี้
พระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรมโปรดชาวเมืองเป็นวันสุดท้าย ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม
จบแล้ว พระพุทธองค์ก็จะเสด็จไปยังเมืองอื่นต่อในทันที ดังนั้น ชาวเมืองทั้งหลายจึงรีบพากันไปฟ๎ง
ธรรมของพระพุทธองค์”
เมื่อภัททชิกุมารได้ฟ๎งเหล่าบริวารกล่าวเช่นนั้น จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า “ในเมื่อชาวบ้าน
ทุกๆ คนต่างเดินทางไปฟ๎งธรรมของพระพุทธองค์ แล้วท้าไมเราถึงไม่ไปกับเขาบ้าง” ว่าแล้วภัททชิ
กุมารก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปฟ๎งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยเหล่าบริวาร
ทั้งหมด แต่ด้วยความที่มีมหาชนเป็นจ้านวนมาก เดินทางมาฟ๎งธรรมของพระพุทธองค์ในครั้งนี้จึง
ท้าให้ภัททชิกุมารและเหล่าบริวารจ้าต้องยืนฟ๎งธรรมอยู่ท้ายแถว ครั้นเมื่อได้ฟ๎งธรรมเทศนาและ
พิจารณาธรรมตามพระสุรเสียงของพระพุทธองค์แล้ว ภัททชิกุมารก็สามารถท้าพระนิพพานให้แจ้ง
โดยการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ทั้งๆ ที่ยืนอยู่ท้ายแถวนั้นเอง
เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าภัททชิกุมารได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว จึงทรงเรียก
ภัททิยเศรษฐีผู้เป็นบิดาของภัททชิกุมารมาเข้าเฝ้า แล้วตรัสถามว่า “ท่านมหาเศรษฐี ในวันนี้บุตรของ
ท่านได้บรรลุธรรมส้าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว บุตรของท่านควรจะบวชดีหรือควรจะปรินิพพานดี”
เหตุที่พระพุทธองค์ตรัสถามภัททิยเศรษฐีเช่นนั้นก็เพราะว่า ธรรมดาของผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระ
อรหันต์แล้ว หากยังครองเพศภาวะเป็นคฤหัสถ์ ก็จะต้องปรินิพพานภายใน 7 วัน นับจากวันที่
บรรลุเป็นพระอรหันต์ เพราะเพศภาวะของคฤหัสถ์ไม่สามารถที่จะรองรับได้
ภัททิยเศรษฐีได้ยินพระพุทธองค์ตรัสถามเช่นนั้น จึงได้กราบทูลไปว่า “ข้าพระองค์ยังไม่
อยากให้บุตรชายคนเดียวของข้าพระองค์ปรินิพพานในตอนนี้ ขอพระตถาคตเจ้าทรงเมตตาประทาน
การบวชให้แก่บุตรชายของข้าพระองค์ด้วยเถิด”
ครั้นภัททิยเศรษฐีตัดสินใจให้ภัททชิกุมารบวชแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงประทานการบวช
ให้แก่ภัททชิกุมารในกาลนั้นเอง เมื่อบวชแล้วภัททิยเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาก็ได้มาถวายมหา
สักการะใหญ่แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกติดต่อกันถึงเจ็ดวัน
ภายหลั ง จากที่ พ ระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ท รงอยู่ เ ป็ น เนื้ อ นาบุ ญ ให้ ท่ า นเศรษฐี แ ละชาวเมื อ ง
ภัททิยนครได้ท้าการถวายมหาทานต่ออีกเจ็ดวันแล้ว เมื่อถึงวันครบก้าหนด พระพุทธองค์ก็ทรงพา
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พระภัททชิพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวกเสด็จเที่ยวจาริกออกจากภัททิยนครไปจนถึงหมู่บ้าน
โกฏิคาม เมื่อชาวบ้านโกฏิคามเห็นพระพุทธองค์และเหล่าพระสงฆ์สาวกเดินทางมาถึง มหาชนต่าง
ดีอกดีใจ รีบน้าภัตตาหารพร้อมด้วยเครื่องสักการะต่างๆ มาถวายแด่คณะภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ โดยมี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข
ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระภัททชิได้เดินออกไปจากหมู่บ้าน แล้วไปนั่งสมาธิอยู่ที่โคนต้นไม้
ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ ฝ๎่งของแม่น้าคงคา จากนั้น พระภัททชิก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า “เราจะออกจาก
ฌานและจะลุกจากที่ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเท่านั้ น” ครั้นพระภัททชิได้ตั้งจิต
อธิษฐานเช่นนั้นแล้ว ท่านก็ได้เข้าฌานสมาบัติอยู่ ณ ที่แห่งนั้นในทันที เมื่อพระมหาเถระทั้งหลาย
ได้เดินผ่านมายังจุดที่พระภัททชิก้าลังนั่งเข้าฌานสมาบัติ ท่านก็ไม่ได้ลุกขึ้นยืนต้อนรับพระมหาเถระ
แต่อย่างใด เพราะใจของท่านในขณะนั้นก้าลั งด้า ดิ่งลงสู่ห้วงแห่งฌานสมาบัติ แต่ในเวลาที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึง ท่านก็ได้ออกจากฌานแล้วลุกขึ้นยืนต้อนรับในการเสด็จมาของ
พระบรมศาสดาในทันที เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เป็นเพราะพระภัททชิได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ก่อนหน้าที่
ท่านจะเข้าฌานสมาบัตินั่นเอง และเป็นธรรมดาของผู้ที่ได้ฌานที่จะสามารถก้าหนดวันเวลาในการ
ออกจากฌานได้ ดังนั้น เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ ท่านจึงออกจาก
ฌานสมาบัติเพื่อลุกขึ้นมาต้อนรับในการเสด็จมาของพระพุทธองค์
เมื่อเหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นปุถุชน ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็น พระอริยบุคคล ได้เห็น
พระภัททชิแสดงอากัปกริยาเช่นนั้นแล้ว ต่างก็ได้พากันติเตียนพฤติกรรมของพระภัททชิ ซึ่งถือเป็น
ภิกษุผู้บวชใหม่ว่า “พระภิกษุรูปนี้เพิ่งบวชโดยแท้ แต่ท้าไมจึงแสดงอากัปกริยาเช่นนี้ต่อเหล่า
พระมหาเถระ” ครั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จมาถึง ก็ทรงประทับยืนอยู่บนเรือขนานที่ชาวบ้านได้ผูก
เอาไว้ในท่ามกลางสงฆ์ และด้วยความที่ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก จึงทรงทราบความในใจของเหล่า
พระภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นปุถุชนที่มีต่อพระภัททชิ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสเรียกหาพระภัททชิให้
มายืนในเรือล้าเดียวกันกับพระองค์
เมื่อพระภัททชิได้เหาะมายืนในเรือล้าเดียวกันกับพระบรมศาสดาแล้ว เรือก็ได้แล่นไป
จนถึงกึ่งกลางของแม่น้าคงคา ในเวลานั้นเองพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสถามพระภัททชิว่า “ปราสาท
ทองที่ท่านได้ครอบครองในสมัยที่ท่านเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ใด” ด้วยความที่พระภัททชิ
ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว จึงมีดวงตาภายในที่สามารถล่วงรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ป๎จจุบัน
และในอนาคตได้ จึงได้กราบทูลต่อพระพุทธองค์ว่า “ปราสาททองหลังนั้นได้จมลงสู่เบื้องล่างของ
แม่น้าคงคา ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้เองพระเจ้าข้า”
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เมื่อเหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นปุถุชนได้ฟ๎งเช่น นั้นต่างก็พากันคิดไปว่า “พระภัททชิคง
กล่าวอวดอุตตริมนุษยธรรมเป็นแน่” พระบรมศาสดาทรงทราบความคิดของพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้น
พระพุทธองค์จึงตรัสกับพระภัททชิว่า “ดูก่อนภัททชิ เธอจงท้าให้พวกภิกษุทั้งหลายได้หายสงสัย
เถิด” ครั้นพระภัททชิได้ฟ๎งพระพุทธองค์ตรัสเช่นนั้น ท่านก็ได้ถวายบังคมรับพระด้ารัสของพระบรม
ศาสดา แล้วได้เหาะขึ้นไปสู่เวหาและดิ่งลงใต้แม่น้าคงคา จากนั้นท่านก็ได้น้าประสาทแก้ว 7 ชั้นที่
จมอยู่ใต้แม่น้าคงคาเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศอีกครั้ง (ขุ.ชา.อ. 58/115-122 แปล.มมร.)
8.3.5 ปราสาททองแก้ว 7 ชั้น
เมื่อปราสาททองแก้ว 7 ชั้น ได้ถูกพระภัททชิน้าขึ้นมาจากแม่น้าคงคาลอยปรากฏอยู่กลาง
อากาศแล้ว พวกปลา เต่า กบ และนาค เป็นต้น ต่างก็พลัดตกจากปราสาทลงสู่แม่น้าเป็นอันมาก
ซึ่งพวกปลา เต่า กบ และนาคเหล่านั้น ก็ไม่ใช่ใครอื่น ทั้งหมดล้วนเป็นอดีตพระประยูรญาติของ
พระภัททชิในภพชาติที่ท่านเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะทั้งสิ้น แต่เพราะด้วยความรัก ความผูกพัน
และหวงแหนในปราสาททองแก้วหลังนี้มาข้ามภพข้ามชาติ จึงท้าให้พวกเขาเหล่านั้นต้องเวียนว่าย
ตายเกิดวนเวียนอยู่ในปราสาทหลังนี้มานานกว่าพุทธันดรหนึ่งแล้ว ซึ่งก็คล้ายๆ กับพวกปู่โสมเฝ้า
ทรัพย์ เพราะใจนั้นติดและผูกพันในทรัพย์ จึงท้าให้ต้องมาเกิดเฝ้าทรัพย์ ไปไหนไม่ได้
หลังจากที่พระภัททชิได้น้าปราสาททองแก้ว 7 ชั้น ขึ้นมาปรากฏอยู่กลางอากาศแล้ว
พระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งให้พระภัททชิปล่อยปราสาทนั้นให้กลับลงสู่เบื้องล่างของแม่น้าคงคา
ตามเดิม ทันทีที่สิ้นพระสุรเสียง พระภัททชิก็ได้ปล่อยปราสาททองแก้ว จมลงสู่เบื้องล่างของแม่น้า
คงคา โดยมิได้มีความหวงแหนในปราสาททองแก้วซึ่งถือเป็นสมบั ติคู่บุญของท่านแม้แต่น้อย แต่
อย่างไรก็ตาม ปราสาททองแก้ว 7 ชั้นหลังนี้ก็ไม่ได้หายไปไหน เพราะยังคงรอคอยผู้มีบุญญาบารมี
ผู้ที่เป็นเจ้าของอีกท่านหนึ่ง บุคคลท่านนั้นก็คือพระเจ้าสังขจักรพรรดิ บุตรชายของนายช่างจักสาน
ที่ได้สร้างบรรณศาลาถวายแด่พระป๎จเจกพุทธเจ้าในภพชาติก่อนเช่นกัน ซึ่งท่านจะลงมาบังเกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ในยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
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โครงสร้างเนื้อหา
9.1 อชิตะพราหมณ์บรมโพธิสัตว์
9.1.1 ประวัติอชิตะพราหมณ์
9.1.2 อชิตะพราหมณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
9.2 การสลายร่างพระมหากัสสปะในยุคพระศรีอริยเมตไตรย
9.2.1 บุพกรรมของพระศรีอริยเมตไตรยกับพระมหากัสสปเถระ
9.2.2 พระมหากัสสปะตรวจดูอายุสังขาร
9.3 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย
9.3.1 พระเจ้าสังขจักรบําเพ็ญปรมัตถบารมี
9.3.2 พระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราช

แนวคิด
1. พระศรีอริยเมตไตรยสัม มาสัม พุทธเจ้า เมื่อ เสด็จ ลงมาบัง เกิ ดบนโลกแล้ วจะทรงมี
พระนามว่า อชิตะพราหมณ์ โดยจะมีพุทธบิดาพระนามว่า สุพรหมพราหมณ์ พุทธมารดาพระนาม
ว่า พรหมวดีพราหมณี โดยพระองค์จะทรงประสูติที่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน ครั้นประสูติแล้วจะทรง
พระเกษมสําราญในปราสาทแก้วสามฤดู จะทรงมีนางจันทมุขีพราหมณีเป็นภรรยา และจะทรงอยู่
ครองเพศฆราวาส 8,000 ปี จนกระทั่งวันหนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ
สมณะที่เทวดาได้เนรมิตกายเอาไว้ พระองค์จึงเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตทางโลกและรู้สึกสลดใจ จึง
ทรงตั้งจิตที่จะออกบวช เหล่าเทวดาทั้งหลายจักมาประชุมรวมกัน ณ ที่พระองค์ทรงประทับอยู่ใน
ขณะนั้น ปราสาทแก้วสามฤดูจักลอยขึ้นไปบนอากาศเคลื่อนเข้าไปในปุาใหญ่ และไปประดิษฐาน
อยู่ภายในปุาแห่งนั้น เพื่อรองรับการบวชของพระองค์ ครั้นเมื่อทรงตัดพระเกศาด้วยพระขรรค์แก้ว
แล้ ว ความเป็ น สมณะก็ พลั น บั ง เกิ ด ขึ้ น แก่ พ ระองค์ ใ นกาลนั้ น เอง เมื่ อ ทรงทํ า ภั ต ตกิ จ เสร็ จ แล้ ว
พระองค์ก็จะเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ เพื่อบําเพ็ญเพียรใต้ต้นมหาโพธิพฤกษ์ ซึ่งใน
ยุคนั้นคือต้นกากะทิง
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2. ในคราวที่พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้
เสด็จเดินทางผ่านมาที่ภูเขาที่มีชื่อว่ากุกกุฏสัมปาตะ ทันใดนั้นเองภูเขาก็จะแยกออกจากกัน เผยให้
เห็นร่างของพระมหากัสสปเถระ หลังจากนั้นพระศรีอริยเมตไตรยจะทรงยื่นพระหัตถ์ขวาช้อนเอา
ร่างของพระมหากัสสปะขึ้นมาไว้บนฝุาพระหัตถ์ของพระองค์ ทรงประกาศสรรเสริญคุณธรรมของ
พระมหากัสสปะ หลังจากนั้น ไฟอัศจรรย์ที่มีความบริสุทธิ์และไร้ซึ่งเถ้าธุลี ก็จะพลันบังเกิดขึ้นแล้ว
ลุกไหม้ไปตามร่างกายของพระมหากัสสปะ จนกระทั่งร่างของท่านสลายหายไปบนฝุาพระหัตถ์ของ
พระพุทธองค์ ทั้งนี้เพราะบุพกรรมของพระศรีอริยเมตไตรยกับพระมหากัสสปเถระ ที่ท่านทั้งสองได้
ทําร่วมกันมาในอดีตชาติ
3. พระชาติแรกที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ คือ พระชาติที่พระองค์ทรง
บังเกิดเป็นพระรัตนเถระ หรือ พระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราช ซึ่งตรงกับยุคสมัยของพระมหุตต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ภายหลังจากที่พระรัตนเถระได้รับปฐมพุทธพยากรณ์แล้ว ทรงเกิดความปลื้มปีติ
ปราโมทย์ใจ นับตั้งแต่วันนั้นก็ยิ่งตั้งใจบําเพ็ญพระบารมีทั้งสิบทัศ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างเอา
ชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งหมดอายุขัย ครั้นเมื่อถึงเวลาลงมาบังเกิดสร้างบารมีอีกในภพชาติต่อๆ
มา ก็ทรงมุ่งมั่นและตั้งใจบําเพ็ญพระบารมีทั้งสามสิบทัศตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมา ไม่ลาพุทธภูมิ
กระทั่งตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัตถุประสงค์
1. เมื่อศึกษาเรื่อ งอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัต ว์แล้ว นักศึก ษาสามารถบอกประวัติอชิ ต
พราหมณ์บรมโพธิสัตว์ได้
2. เมื่อศึกษาเรื่องการสลายร่างพระมหากัสสปะ นักศึกษาสามารถบอกบุพกรรมของพระ
มหากัสสปะได้
3. เมื่อ ศึก ษาเรื่องการสร้างบารมีข องพระศรีอ ริย เมตไตรย นัก ศึก ษาสามารถบอกถึ ง
การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรยได้
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9.1 อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์
เรื่องราวของพระศรีอริยเมตไตรยในช่วงลงมาบังเกิดบนโลก เรียบเรียงข้อมูลมาจากคัมภีร์
ไตรภูมิโลกวินิจฉัย1 ในบางช่วงก็นําข้อมูลมาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา แม้แต่ละคัมภีร์จะมีความ
เหมือนกันในหลายๆ ประเด็น แต่ก็มีความแตกต่างกัน น้อยบ้าง มากบ้าง ซึ่งคณะผู้จัดทําได้ค้นคว้า
รวบรวม และนําเสนอสาระสําคัญดังนี้
9.1.1 ประวัติอชิตพราหมณ์
ในอนาคตกาล เมื่อพระบรมโพธิสัตว์ ได้เสด็จลงมาบังเกิดบนโลกแล้ว พระองค์จะทรงมี
พระนามว่าอชิตพราหมณ์ โดยมีพระบิดานามว่าสุพรหมพราหมณ์ ซึ่งเป็ปุโรหิต2 ของพระเจ้าสังข
บรมจักรพรรดิ และมีพระมารดานามว่าพรหมวดีพราหมณี โดยพระองค์จะประสูติที่ปุาอิสิปตน
มฤคทายวัน ครั้นประสูติแล้ว อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย จะพรั่งพร้อม
ไปด้วยโลกียสมบัติทุกอย่าง และจะทรงพระเกษมสําราญในปราสาทแก้วสามฤดู อีกทั้งยังทรงมีนาง
จันทมุขีพราหมณีเป็นภรรยา และจะทรงอยู่ครองเพศฆราวาส 8,000 ปี
จนกระทั่งวันหนึ่ง ในขณะที่อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์กําลังเดินทางไปยังพระราชอุทยาน
โดยราชรถ ได้ทอดพระเนตรเห็นคนที่อยู่ในช่วงเบื้องปลายของชีวิต ซึ่งยุคนั้นไม่มีคนแก่ แม้อายุจะ
อยู่ในช่วงวัยชราหรือช่วงเบื้องปลายของชีวิต แต่หน้าตายังดูเต่งตึงไม่แพ้คนวัยหนุ่มสาว ถ้าดูจาก
รูปลักษณ์ภายนอกจะดูไม่ออก แต่เทวดาได้เนรมิตกายเอาไว้ เพื่อสะกิดใจให้พระองค์ไม่ทรงไปยึด
ติดในร่างกายอันไม่เที่ยง เมื่อทอดพระเนตรเห็น ดังนั้นแล้ว ก็ทรงรู้สึกสะท้อนพระทัยและเกิด
ความคิดขึ้นมาว่า “สักวันหนึ่งเราก็คงจะต้องกลายเป็นคนชราเช่นนี้แน่ๆ” พระองค์จึงเริ่มรู้สึก
เบื่อหน่ายกับชีวิตทางโลกนับตั้งแต่วินาทีนั้น ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงหมดอารมณ์ที่จะเดินทางต่อ
และตัดสินพระทัยเสด็จเดินทางกลับในทันที

1

ต้นฉบับโดยพญาลิไทสมัยสุโขทัย
ที่ปรึกษาของพระราชา

2

279

ในวันต่อมา ขณะที่อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์กําลังเสด็จไปยังพระราชอุทยาน พระองค์ก็
ได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บที่เทวดาได้เนรมิตกายเอาไว้ เพื่อสะกิดใจให้พระองค์ไม่ทรงไปยึดติดใน
ความไม่มีโรค ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บในยุคนั้น มีอยู่เพียงแค่ 3 โรคเท่านั้น ได้แก่
1. โรคที่เกิดจากความหิว
2. โรคที่เกิดจากความเมาอาหาร กล่าวคือ กินอาหารเกินพอดี
3. โรคที่เกิดจากสังขารเสื่อม เรี่ยวแรงถดถอย แต่สภาพภายนอกยังแลดูไม่แก่
เหมือนยังเป็นหนุ่มสาว
เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บเช่นนั้นแล้ว จึงทรงรู้สึกสะท้อนพระทัยและเกิด
ความคิดขึ้นมาว่า “สักวันหนึ่ง เราก็คงจะต้องมีอาการเจ็บปุวยด้วยโรคใดโรคหนึ่งแน่ๆ” ทรงยิ่งรู้สึก
เบื่อหน่ายกับชีวิตทางโลกมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้จึงตัดสินพระทัยเสด็จเดินทางกลับทันที
ในรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่ง ขณะที่อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ กําลังทรงเสด็จเดินทางไปยัง
พระราชอุทยาน พระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายที่เทวดาได้เนรมิตกายเอาไว้ เพื่อสะกิดใจ
ให้พระองค์ไม่ทรงไปยึดติดในชีวิตอันยืนยาว เพราะอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนั้นยืนยาวถึง
80,000 ปี เมื่อ พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายเช่นนั้นแล้ว ก็รู้สึกสลดใจและเกิดความคิด
ขึ้นมาว่า “สักวันหนึ่ง เราก็คงจะต้องตายเช่นชายคนนี้เหมือนกัน ” จึงยิ่งรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตทาง
โลกมากขึ้นทับทวี ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงตัดสินพระทัยเสด็จเดินทางกลับในที่สุด
เมื่ออชิตพราหมณ์โพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตร
เห็ น สมณะ ผู้ ซึ่ ง เทวดาได้ เ นรมิ ต กายให้ เ ห็ น แล้ ว
พระองค์ จึ ง ทรงเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยในชี วิ ต ทางโลก
และรู้ สึก เบื่ อหน่า ยในทรัพย์ สมบัติ ทั้งหลายทั้ง มวลที่
ทรงมีอย่างบอกไม่ถูก เพราะในขณะนี้พระองค์ทรงมี
ความปรารถนาอย่ า งแรงกล้ า ที่ จ ะออกบวชในเพศ
สมณะ และเพื่อทําการทดสอบว่าพระองค์พร้อมที่จะ
ภาพที่ 9.1 อชิตพราหมณ์ประกอบความเพียร บรรพชาหรือไม่ จึงทรงดําริที่จะประกอบความเพียร
ติดต่อกัน 7 วัน
ติดต่อกันถึง 7 วัน ด้วยการละความสะดวกสบายทุก
ประการ และหันหน้ามาประพฤติธรรมเยี่ยงสมณะ
หลังจากครบ 7 วันแห่งการบําเพ็ญเพียรอย่างไม่ถอนถอย ใจของอชิตพราหมณ์บรม
โพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย ก็ยิ่งมีความแน่วแน่และมุ่งตรงสู่หนทางแห่งการบรรพชา
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ออกบวชเป็นเพศสมณะมากยิ่งขึ้นนับประมาณมิได้ เมื่อพระองค์ทรงรู้หนทางที่แท้จริงของชีวิตด้วย
ตัวของพระองค์เองแล้ว อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย จึงตัดสินใจที่จะออก
มหาภิเนษกรมณ์ หรือออกบวชเพื่อแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
ในทันทีที่อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ทรง
ตั้งจิตที่จะออกมหาภิเนษกรมณ์ เหล่าเทวดาและ
มหาพรหมตลอดหมื่นจักรวาล ซึ่งต่างก็มีหูทิพย์
และตาทิพย์ ก็จักพากันโจษจันและจักมาประชุม
รวมกัน ณ ผืนดินที่พระองค์ประทับอยู่ในขณะนั้น
ในช่วงนั้นเองก็ได้เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ ปราสาทแก้ว
สามฤดูที่พรั่งพร้อมไปด้วยเหล่าบริษัทบริวารของ
อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ได้ลอยขึ้นไปบนอากาศ ภาพที่ 9.2 ปราสาทแก้วสามฤดูลอยเคลื่อนเข้าสู่
เพื่ อ รองรั บ การออกบวชที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระองค์
ปุาใหญ่ ไปประดิษฐานรองรับการบวชของ
อชิตพราหมณ์
ประดุ จ ดั่ ง พญาหงส์ ท องที่ กํ า ลั ง บิ น ทะยานขึ้ น สู่
ท้องฟูา เหตุที่ทําให้เกิดเหตุอัศจรรย์ถึงขนาดนี้ก็
ด้วยบุญญานุภาพของอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์เป็นหลัก และเมื่อบุญญานุภาพของพระองค์มา
รวมกับบุญญานุภาพของเหล่าบริษัทบริวาร ที่ต่างเคยสั่งสมบุญสร้างบารมีและปรารถนาที่จะ
ติดตามสร้างบารมีร่วมกับพระองค์มานับภพนับชาติไม่ถ้วน และเทวานุภาพของเหล่าเทวดาตลอด
หมื่นจักรวาลที่มาประชุมรวมกันในวันนั้นเป็นส่วนเสริม จึงทําให้เกิด เหตุอัศจรรย์เช่นนี้ จากนั้น
ปราสาทแก้ ว สามฤดู พ ร้ อ มด้ ว ยเหล่ า บริ ษั ท บริ ว ารก็ จ ะลอยเคลื่ อ นเข้ า ไปในปุ า ใหญ่ และไป
ประดิษฐานอยู่ภายในปุาแห่งนั้น ซึ่งภายในปุาที่ปราสาทแก้วสามฤดูประดิษฐานอยู่ ถือเป็นสถานที่
ที่สงบร่มรื่น เหมาะแก่การบําเพ็ญสมณธรรมของอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์เป็นอย่างยิ่ง
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เมื่ อ อชิ ต พราหมณ์ บ รมโพธิ สั ต ว์ ไ ด้
ประทับยืน ณ ผืนปุาแห่งนั้นแล้ว อัฐบริขารอัน
เป็ น ทิ พ ย์ ซึ่ ง บั ง เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยบุ ญ ญานุ ภ าพของ
พระองค์และอานุภาพของท้าวมหาพรหม ก็พลัน
บังเกิดขึ้นเพื่อรองรับการออกบวชของพระองค์
ในทันที ครั้นพระองค์ทรงตัดพระเกศาด้วยพระ
ขรรค์แก้วแล้ว ความเป็นสมณะก็พลันบังเกิดขึ้น
ภาพที่ 9.3 อัฐบริขารอันเป็นทิพย์บังเกิดขึ้นด้วย แก่พระองค์ในกาลนั้นเอง เมื่อมหาชนทั้งหลายได้
บุญญานุภาพของอชิตโพธิสัตว์
เห็นความอัศจรรย์ ที่ปราสาทแก้วทั้งหลังลอยขึ้น
ไปในอากาศ จากนั้ น ก็ ไ ด้ เหาะลอยไปลงในปุ า
ใหญ่ ทุกคนต่างก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการออกบวชของพระองค์เป็นอย่างมาก และต่างก็
ปรารถนาที่จะออกบวชตามพระองค์ด้วยเช่นกัน ใจของทุกคนในที่นั้นล้วนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับ
พระองค์ สาเหตุที่ทําให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเช่นนี้ เพราะบุญในตัวของแต่ละคนที่เคยสั่งสมมา และ
ความปรารถนาที่จะติดตามสร้างบารมีร่วมกับพระองค์มานับภพนับชาติไม่ถ้วนนั่ นเอง ครั้นมหาชน
ทั้งหลายต่างมีความปรารถนาเช่นนั้น ความอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง มหาชนที่ได้เห็นการเสด็จ
ออกบวชของอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ ต่างก็ได้เหาะลอยขึ้นไปในอากาศด้วยบุญญานุภาพของอ
ชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ และบุญญานุภาพของแต่ละคนที่ต่างเคยสั่งสมมาเพื่อออกบวชและบรรลุ
ธรรมในพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย
เมื่ออชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ทรงออกบวชแล้ว พระนางจันทมุขีเทวี3 ก็จะนําเอาข้าว
มธุปายาส มาน้อมถวายแด่พ ระองค์ ในกาลนั้น เมื่ อทรงทํ าภัตตกิ จเสร็จ แล้ว ก็ จะเสด็ จไปตาม
หนทางที่เหล่าเทวดาได้ประดับตกแต่งเอาไว้อย่างวิจิตรงดงาม เพื่อจะนําพาพระองค์ไปสู่สถานที่
สําคัญ นั่นก็คือ บริเวณใต้ต้นมหาโพธิพฤกษ์ ในยุคนั้นคือต้นกากะทิง ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่พระองค์
ใช้ประทับในการบําเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ต้นมหาโพธิพฤกษ์ที่พระองค์จะใช้เป็นที่ประทับในการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
จะมีขนาดลําต้นที่สูงจากพื้นไปถึงคาคบราว 120 ศอก (หรือ 60 เมตร) จากคาคบไปจรดถึงยอดสูง
อีกราว 120 ศอก (หรือ 60 เมตร) ถ้ารวมความสูงจากพื้นไปจรดถึงปลายยอด ต้นมหาโพธิพฤกษ์
จะสูงถึง 240 ศอก (หรือ 120 เมตร) กิ่งของต้นมหาโพธิพฤกษ์ยังมีขนาดที่ใหญ่โตและแผ่ออกไป
3

ในพระปฐมสมโพธิกถากล่าวไว้แตกต่างกัน คือ นางสุนันทาพราหมณี เป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาส
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เป็นวงกว้าง โดยกิ่งหลักๆ จะมีอยู่ทั้งหมดสี่กิ่ง ซึ่งแต่ละกิ่งจะทอดยาวออกไปในทิศทั้งสี่ โดยจะมี
ความยาวกิ่งละ 120 ศอก และใบของต้นมหาโพธิพฤกษ์ จะมีสีสดเขียวอยู่เป็นนิตย์ ดอกและเกสร
จะส่งกลิ่นหอมฟุูงขจรขจายไปไกลถึง 500 โยชน์ (ประมาณ 8,000 กิโลเมตร)
นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบของต้นมหาโพธิพฤกษ์4 ยังจะมีทรายสีขาวประดุจแก้วเจียระไน
เนื้ อละเอี ย ดที่ สะท้ อนแสงระยิ บระยับ จั บตา ราวกั บแสงของเพชรและแสงของพลอยผสมกั น
เรียงรายเป็นปริมณฑลหรือเป็นวงกลมอยู่โดยรอบ ซึ่งจะมีรัศมียาวถึงครึ่งโยชน์ (8 กิโลเมตร)
ถัดจากบริเวณพื้นทรายสีขาวที่แลดูสวยงามราวแก้วเจียระไนแล้ว จะห้อมล้อมไปด้วยมวลหมู่ไม้
หอมนานาพันธุ์ที่พากันผลิช่อออกดอกบานสะพรั่งและส่งกลิ่นหอมฟุูงรวยระรินชื่นใจอยู่ตลอดเวลา
เมื่อพระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์เสด็จมาถึงต้นมหาโพธิพฤกษ์แล้ว พระองค์ก็จะทรง
เสด็จขึ้นสู่โพธิบัลลังก์อันประเสริฐและประทับนั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ เพื่อบําเพ็ญเพียรอยู่ภายใต้ควง
ต้นมหาโพธิพฤกษ์ ผ่านการบําเพ็ญเพียรจนกระทั่งเข้าสู่วันที่เจ็ด พญามาร (บางตําราระบุว่าเป็น
ท้าวปรนิมมิตวสวัตดีมาร) จะกรีฑาทัพใหญ่โดยนําไพร่พลและเหล่าเสนามารมาในวันนั้น เพื่อหวัง
จะขัดขวางการบําเพ็ญเพียรของพระองค์ แต่ด้วยบุญญาบารมีที่พระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ได้
สั่งสมบารมีมาอย่างยิ่งยวดและยาวนานกว่า 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป พญามารและเหล่า
กองทัพไพร่พลมาร เพียงแค่ได้เห็นพระรัศมีที่รุ่งโรจน์โชตนาการของพระองค์เท่านั้น ต่างก็สะทก
สะท้านตื่นตระหนกตกใจ และพากันหนีกระจัดกระจายกันไปจนถึงสุดขอบจักรวาล
9.1.2 อชิตพราหมณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในค่ําคืนนั้นเอง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา
พระจั น ทร์ เสวยวิ ส าขฤกษ์ พระอชิ ต พราหมณ์
บรมโพธิสัตว์ ก็ตั้งความเพียรอันประกอบไปด้วย
องค์สี่ หรือ จาตุ รงคมหาปธาน โดยพระองค์ ไ ด้
ทรงตั้งพระทัยอย่าแน่วแน่ว่า “แม้เนื้อและเลือด
จะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่เอ็น กระดูก หนัง ก็
ตามที หากยังไม่บรรลุพระสัพพัญํุตญาณแล้ว
ภาพที่ 9.3 พระศรีอริยเมตไตรยตรัสรู้
4

สําหรับต้นมหาโพธิพฤกษ์ หรือต้นไม้ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น จะมีแตกต่างกันไป
ตามแต่ล ะยุ ค สมั ย อย่ า งของพระสมณโคดมสัม มาสัม พุ ทธเจ้ าของพวกเรานั้ น ต้ นมหาโพธิ พฤกษ์ ข องพระองค์ ก็ คือ ต้ น
อัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นโพธิ์
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เราก็จะไม่ลุกจากที่” แล้วก็ทรงประทับนั่งเข้าที่ ตั้งพระวรกายตรง ดํารงสติมั่น อยู่ภายใต้ควงต้น
มหาโพธิพฤกษ์
ครั้นช่วงเวลาแห่งรัตติกาลได้ล่วงเข้าสู่ช่วงปฐมยาม คือ ช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม
พระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์จักทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือสามารถระลึกชาติหนหลัง
ของพระองค์เองได้
ต่อมาเมื่อเวลาแห่งรัตติกาลได้ล่วงเข้าสู่ช่วงมัชฌิมยาม คือ ช่วงเวลาตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสอง
พระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์จักทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ คือ สามารถล่วงรู้การเกิดและการดับ
ของหมู่สัตว์ทั้งหลายได้
เมื่อเวลาแห่งรัตติกาลได้ล่วงมาถึงช่วงสุดท้ายหรือป๎จฉิมยาม คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ตีสองถึง
หกโมงเช้า ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแห่งค่ําคื นวันวิสาขะ พระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์จักทรง
หยั่งพระญาณเพื่อพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม จักทรงบรรลุอาสาวกขยญาณ
อันเป็นความรู้ที่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะกิเลส
ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันจนเป็นลูกโซ่ และเป็นป๎จจัยติดต่อกัน
ไม่ขาดสาย กล่าวคือ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น (วิ.ม. 4/1/1 มจร)
ดังนั้น การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท จึงเป็นขั้นตอนการพิจารณาของจิตในการเกิดขึ้นและดับไป
แห่งทุกข์ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ประการ โดยจะกล่าวเฉพาะหัวข้อหลักๆ เพื่อให้ทราบโดยสังเขป ดังนี้
1. เพราะมีอวิชชา (ความไม่รู้) สังขารจึงเกิดขึ้น
2. เพราะมีสังขาร (สิ่งปรุงแต่งจิตที่ทําให้เกิดการกระทําออกมาทางกาย วาจา
ใจ ทั้งที่เป็นกุศล เป็นอกุศล หรือที่ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศล) วิญญาณจึง
เกิดขึ้น
3. เพราะมีวิญญาณ (ดวงจิตที่นําไปเกิดในภพภูมิต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับบุญ บาป
หรือไม่บุญไม่บาป ที่แต่ละคนได้สั่งสมเอาไว้) นามรูปจึงเกิดขึ้น
4. เพราะมีนามรูป (ขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) สฬายต
นะ จึงเกิดขึ้น
5. เพราะมีสฬายตนะ (อายตนะภายในทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ผัสสะ
จึงเกิดขึ้น
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6. เพราะมีผัสสะ (การกระทบกันของอายตนะภายในกับภายนอก ได้แก่ ตากับ
รูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับสัมผัส ใจกับอารมณ์ต่างๆ)
เวทนาจึงเกิดขึ้น
7. เพราะมีเวทนา (อารมณ์สุข ทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์) ตัณหาจึงเกิดขึ้น
8. เพราะมีตัณหา (ความอยาก ได้แก่ กามตัณหา อยากมีนั่นมีนี่ อยากไม่เป็น
แบบนั้นไม่อยากเป็นแบบนี้) อุปาทานจึงเกิดขึ้น
9. เพราะมีอุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น) ภพจึงเกิดขึ้น
10. เพราะมีภพ (สถานที่รองรับการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย) ชาติจึงเกิดขึ้น
11. เพราะมีชาติ (การถือกําเนิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย) ชราและมรณะจึงเกิดขึ้น
12. เพราะชรา (ความแก่) มรณะ (ความตาย) จึงมีโสกะ (ความโศกเศร้า) ปริเทวะ
(ความคร่ําครวญ) ทุกข์ (ความไม่สบายกาย) โทมนัส (ความไม่สบายใจ) และ
อุปายาส (ความคับแค้นใจ) ก็มีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้
ดังนั้น อวิชชา จึงเป็นต้นเหตุของกระบวนการทั้งหมด วันใดที่ขจัดอวิชชา ด้วยการทําใจ
หยุดนิ่งอย่างสบายๆ จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้รู้ภายใน เมื่อนั้น วิชชา คือ การรู้แจ้งเห็นแจ้ง
เป็นไปตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้น ซึ่งความรู้ตรงนี้จะเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่จะนําไปสู่ความ
หลุดพ้นอันแท้จริง
ในช่วงรุ่งอรุณที่แสงแห่งดวงตะวันได้สาดแสงสีทองส่องอร่ามไปทั่วท้องฟูา พระอชิตบรม
โพธิสัตว์จักบรรลุอาสวักขยญาณ ก็ทําลายกิเลสอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นสมุทเฉทปหาน
ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระศรีอริยเมตไตรยนั้นทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง 32 ประการ โดย
พระวรกายของพระองค์จะมีความสูงถึง 88 ศอก (หรือ 44 เมตร) อีกทั้งพระองค์จะทรงมี
พระชนมายุถึง 80,000 ปี ในยุคสมัยของพระองค์ภายหลังการตรัสรู้แล้วจะทรงประกาศพระ
ศาสนา มนุษย์ทุกคนบนโลกจะมีความเชื่อความศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวง
เดียว ซึ่งก็คือคําสอนในพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งป๎ญญาและเหตุผล ที่เกิดขึ้นจากคําสอน
ของผู้รู้แจ้งเห็นจริง
การเผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนาในยุ ค ของพระศรี อ ริ ย เมตไตรยนั้ น ในความเป็ น จริ ง แล้ ว
พระองค์ก็จําต้องมีทีมงานที่รู้ใจทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งทําหน้าที่ประดุจพระหัตถ์ทั้งสอง
ของพระองค์ ดังเช่นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ป๎จจุบัน พระศรีอริยเมตไตรยสัมมา
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สัมพุทธเจ้าจะทรงมีพระอัครสาวกเบื้องขวาชื่อว่า พระอโสกเถระ ซึ่งเป็นภิกษุผู้เป็นเลิศทางด้าน
ป๎ ญ ญาที่ ไ ม่ มี พ ระภิ ก ษุ รูป ใดมาเสมอเหมื อ น และมี พ ระอั ค รสาวกเบื้ อ งซ้ า ยชื่ อ ว่ า พระพรหม
เทวเถระ ซึ่งเป็นภิกษุผู้เป็นเลิศทางด้านฤทธานุภาพหรือการแสดงฤทธิ์ ที่ไม่มีพระภิกษุรูปใดมา
เสมอเหมือน ทรงมีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาคือ พระปทุมาเถรี และมีพระอัครสาวิกาเบื้องซ้าย คือ
พระสุมนาเถรี ทรงมียอดอุบาสกพุทธอุป๎ฏฐากที่สําคัญอยู่สองท่านด้วยกัน ได้แก่ สุทัตตคหบดี
และสังฆคหบดี ส่วนอุบาสิกาพุทธอุป๎ฏฐากก็มีอยู่สองท่านเช่นกัน คือนางยสปวดี และ นางสังฆา
9.2 การสลายร่างพระมหากัสสปะในยุคพระศรีอริยเมตไตรย
พระมหากั สสปะเถระเป็ น ภิก ษุ ใ นสมั ย ของพระสมณโคดมสั ม มาสั มพุ ทธเจ้ า พระองค์
ป๎จจุบั น หากแต่มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ พระศรีอ ริยเมตไตรยสัมมาสัม พุทธเจ้า ตั้งแต่อดี ตชาติ ดั ง
เหตุการณ์ต่อไปนี้
9.2.1 บุพกรรมของพระศรีอริยเมตไตรยกับพระมหากัสสปเถระ
ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย มีเหตุการณ์สําคัญอีก ประการหนึ่ง คือ เมื่อพระศรีอริย
เมตไตรยพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ได้เสด็จผ่านมาที่ภูเขาลูกหนึ่งที่มีชื่อว่า กุกกุฏสัมปาตะ 5
ทันใดนั้นเอง ภูเขากุกกุฏสัมปาตะก็จะแยกออกจากกัน แล้วเผยให้เห็นร่างของพระมหากัสสปเถระ
ซึ่ ง ท่ า นเป็ น ผู้ เลิ ศ ทางด้ านการอยู่ ธุ ด งค์ เป็ น วั ต ร ในสมั ย ของพระสมณโคดมสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า
หลังจากนั้น พระศรีอริยเมตไตรยจะทรงยื่นพระหัตถ์ขวาช้อนเอาร่างของพระมหากัสสปะขึ้นมาไว้
บนฝุาพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วจะทรงประกาศสรรเสริญคุณธรรมของพระมหากัสสปะ ท่ามกลาง
เหล่าภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ จากนั้นไฟอัศจรรย์ที่มีความบริสุทธิ์และไร้ซึ่งเถ้าธุลี ก็บังเกิดขึ้นแล้วลุกไหม้
ไปตามร่างกายของพระมหากัสสปะ กระทั่งร่างของท่านสลายไปบนฝุาพระหัตถ์ของพระองค์
สาเหตุ ที่ พ ระศรี อ ริ ย เมตไตรยพุ ทธเจ้ า
สามารถช้ อ นร่ า งของพระมหากั ส สปะไว้ บ นฝุ า
พระหัตถ์ของพระองค์ได้ นั่นเพราะพระสรีระของ
พระองค์ที่สูงถึง 88 ศอก หรือ 44 เมตร ซึ่งสูงกว่า
มนุ ษ ย์ ใ นยุ ค ป๎ จ จุ บั น นี้ เป็ น อย่ า งมาก ดั ง นั้ น ฝุ า
พระหัตถ์จึงมีขนาดใหญ่ตามสัดส่วนของพระสรีระ
ภาพที่ 9.4 พระศรีอริยเมตไตรยช้อนร่าง
5
พระมหากั
ในพระหั
อ่านว่า สกุกสปะไว้
-กุ-ตะ-สั
ม-ปา-ตะตถ์
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ด้วยเช่นกัน ส่วนพระมหากัสสปะนั้น ท่านได้มาบังเกิดในยุคที่มนุษย์มีอายุเพียง 100 ปี ถ้าเทียบ
รูปร่างของท่านกับมนุษย์ในสมัยป๎จจุบันนี้ ท่านจะมีความสูงประมาณฝรั่งร่างใหญ่ เพราะฉะนั้น
เมื่อเทียบโดยสัดส่วนของพระศรีอริยเมตไตรยกับพระมหากัสสปะเช่นนี้แล้ว พระพุทธองค์จึง
สามารถช้อนร่างของพระมหากัสสปเถระไว้บนฝุาพระหัตถ์ได้
พระศรีอริยเมตไตรยต้องมาสลายร่างพระมหากัสสปะด้วยพระองค์เอง เนื่องจากพระองค์
และพระมหากัสสปเถระได้มีบุพกรรมที่เคยกระทําร่วมกันมาก่อนในอดีต เรื่องก็มีอยู่ว่า ในสมัยที่
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสัตตุตาปราชา 6 พระองค์ทรงเป็น
พระราชาที่โปรดปรานช้างเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทรงชอบสะสมช้างที่มีลักษณะดีเอาไว้อีกด้วย
กระทั่งวันหนึ่ง พระเจ้าสัตตุตาปราชาได้ทรงทราบข่าวว่า มีคนพบเจอช้างเผือกที่มีลักษณะดีอยู่ใน
ปุา และเมื่อได้ทรงสดับเรื่องราวและลักษณะของช้างเผือกตัวประเสริฐนั้นแล้ว ก็ทรงรู้สึกดีพระทัย
ยิ่งนัก พระองค์จึงไม่รอช้ารีบเสด็จออกจากปราสาทเพื่อไปจับช้างเชือกนั้นมาทันที ครั้นทรงจับ
ช้างเผือกตัวนั้นมาได้แล้ว ก็ทรงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์เป็นผู้ดูแลและฝึ กช้างเผือกตัวนั้น เพื่อที่จะ
ได้ทรงนําช้างเผือกตัวนี้มาเป็นช้างมงคลพระที่นั่งในงานมหรสพที่จะมีขึ้นในอีกเจ็ดวันข้างหน้า
เมื่อถึงกําหนดวันงานมหรสพ พระเจ้าสัตตุตาปะก็ทรงประทับช้างมงคลพระที่นั่ง ซึ่งก็คือ
ช้างเผือกที่พระองค์ทรงจับมา ออกว่าราชการและเสด็จเที่ยวรอบเมืองเป็นที่สําราญพระราชหฤทัย
ยิ่งนัก จากนั้นก็ทรงเสด็จเลียบเลาะไปตามหนทาง เพื่อเข้าสู่เขตพระราชอุทยานอันงดงามและ
ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ด้วยที่ค่ําคืนที่ผ่านมานั้น ได้มีช้างปุาโขลงใหญ่พากันบุกตะลุยเข้า
มาหาอาหารภายในเขตพระราชอุทยาน จนส่งผลทําให้ต้นไม้ใหญ่น้อยในเขตพระราชอุทยานเกิด
ความเสียหายเป็นอย่างมาก ซ้ําช้างปุาบางตัวยังถ่ายมูลทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเปรอะเปื้อนเต็มไปหมด
ครั้นพระเจ้าสัตตุตาปะทรงช้างมงคลพระที่นั่งผ่านเข้ามาภายในเขตพระราชอุทยานแล้ว
ทันใดนั้นเอง ช้างมงคลก็ได้กลิ่นมูตรและคูถของนางช้างพังตัวเมีย ซึ่งยังสดใหม่ กลิ่นสาบสางอ่อนๆ
ของนางช้างตัวเมียนั้นมีอํานาจเหลือคณาราวกับพายุที่โหมกระพือให้ไฟกามราคะเผาผลาญดวงใจ
ของช้างมงคล ให้เกิดความกระสันซ่านทรวง และบีบเค้นบังคับให้ช้างมงคลถึงกับต้องหยุดเยื้องย่าง
แล้วหันมาสูดหาแต่กลิ่นของนางช้างพังตัวนั้น เมื่ออํานาจแห่งกามราคะท่วมท้นจนสุดที่จะระงับไว้
ได้ ช้างมงคลจึงเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ตกมัน และสะบัดกายจนทําให้นายหัตถาจารย์พลัดตกลงมา
จากหลัง เหลือก็แต่เพียงพระเจ้าสัตตุตาปะเท่านั้น แม้จะทรงตกพระทัยเพียงใด แต่ยังทรงมีพระสติ
ใช้ขอเกี่ยวเหนี่ยวรั้งมิให้พระองค์ตกจากหลังของช้างมงคลนั้น
6
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ฝุายช้างมงคลพระที่นั่งที่กําลังตกมันอย่างสุดขีด
ก็พลันส่งเสียงร้องกึกก้องไปทั่วพระราชอุทยาน พร้อมกัน
นั้นก็ได้วิ่งถลาทําลายกําแพงของพระราชอุทยาน แล้ววิ่ง
เตลิดตามกลิ่นของนางช้างตัวเมียเข้าไปในปุา แม้พระเจ้า
สัตตุตาปะจะทรงใช้พระแสงขออันคมกริบ สับลงไปที่
หลังของช้างมงคลพระที่นั่งอยู่หลายครั้ง เพื่อหวังบังคับ
ภาพที่ 9.5 พระเจ้าสัตตุตาปะใช้ขอเกี่ยว ให้ช้างมงคลหยุดวิ่งด้วยพละกําลังของพระองค์ แต่ความ
มิให้ทรงตกจากหลังช้างมงคล
เจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากพระแสงขอ ก็ไม่อาจเอาชนะพลัง
อํานาจแห่งกามราคะที่กําลังห่อหุ้มดวงจิตของช้างมงคลพระที่นั่งได้เลย มันยังคงวิ่งตะบึงตามกลิ่น
ของนางช้างตัวเมียต่อไปโดยไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น
เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปะทรงเห็นว่า หมดหนทางที่จะบังคับช้างมงคลพระที่นั่งของพระองค์
ได้แล้ว พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยโหนกิ่งมะเดื่อที่ห้อยลงมา แล้วปล่อยให้ช้างนั้นวิ่งเตลิดหาย
เข้าไปในปุาตามลําพัง ฝุายพวกทหารราชองค์รักษ์ ครั้นตามรอยช้างมาจนพบพระเจ้าสัตตุตาปะ
แล้ว ก็ได้ทูลเชิญเสด็จกลับสู่พระนครในทันที นายหัตถาจารย์ได้เข้ามากราบทูลว่า ที่ช้างมงคลเป็น
เช่นนั้น ก็เป็นเพราะอํานาจแห่งกามราคะที่กําลังคุกรุ่นอยู่ภายในใจของมัน เมื่อไหร่ที่กามราคะของ
มันสงบลง หรือเสร็จสมความต้องการของมันแล้ว ก็จะกลับมาหาพระองค์ภายในเจ็ดวันอย่าง
แน่นอน ส่วนช้างมงคลนั้น เมื่อได้อยู่ร่วมกับนางช้างพังจนสมความปรารถนาแล้ว มันก็กลับมาสู่
โรงช้างตามเดิมในวันที่เจ็ดนั้นเอง
ครั้นนายหัตถาจารย์ทราบว่าช้างมงคลพระที่นั่งกลับมาแล้ว จึงรีบไปเข้าเฝูากราบทูลถวาย
รายงานพระเจ้าสัตตุตาปะในทันที เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปะได้ทรงทราบเรื่องแล้ว ก็ทรงดีพระทัยเป็น
ยิ่งนัก รีบเสด็จสู่โรงช้างเพื่อทอดพระเนตรช้างมงคลด้วยพระองค์เองและพบว่า ช้างมีอาการสงบนิ่ง
จึงได้ตรัสถามนายหัตถาจารย์ว่า “เจ้าฝึกช้างได้ถึงเพียงนี้ แต่ทําไมในวันก่อนนั้น แม้เราจะเอาขอที่
คมกล้าสับลงที่ตัวช้างสักเท่าไร ก็มิอาจบังคับควบคุมมันได้เล่า ” นายหัตถาจารย์จึงทูลตอบว่า
“ขึ้นชื่อว่ากามราคะ ความกําหนัดยินดีในกามแล้ว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์ที่ถูกฝึกมาดี ย่อม
มีกําลังอันแรงกล้าเกินกว่าคมของพระแสงขอร้อยเท่าพันทวี อีกทั้งกามราคะนั้น ยังร้อนรุ่มสุมทรวง
ยิ่งกว่าไฟใดๆ และมีพิษที่ซึมซาบเร็ว แรง ร้ายกาจยิ่งกว่าพิษของพญานาคทั้งสี่ตระกูลเป็นไหนๆ
เพราะเหตุนี้เอง พระองค์จึงมิอาจหยุดยั้งช้างเชือกนี้ด้วยพระแสงขอของพระองค์พระเจ้าข้า”
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เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปะได้ฟ๎งนายหัตถาจารย์ทูลเช่นนั้น จึงได้ตรัสถามต่อไปว่า “แล้วทําไม
ช้างเชือกนี้จึงกลับมาหาเจ้าตามเดิมได้เล่า” นายหัตถาจารย์ก็ทูลว่า “ที่ช้างกลับมา ใช่ว่าจะมาโดย
ความตั้งใจของมันเอง แต่มาเพราะอํานาจมนตรามหาโอสถของข้าพระองค์พระเจ้าข้า”
ครั้นนายหัตถาจารย์กล่าวประโยคนี้จบลง พระเจ้าสัตตุตาปะจึงตรัสสั่งให้นายหัตถาจารย์
แสดงมนต์ดังกล่าวให้พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร ในทันทีที่สิ้นเสียงรับสั่ง นายหัตถาจารย์ก็ได้สั่ง
ให้คนนําก้อนเหล็กไปเผาจนร้อนแดง แล้วใช้คีมคีบออกจากเตามาให้ จากนั้นจึงเรียกช้างมงคล
พระที่นั่งมายืนอยู่ต่อหน้า พร้อมกับร่ายมนต์บังคับให้ช้างเอางวงจับก้อนเหล็กแดงร้อนว่า “ช้างเอ๋ย
เจ้าจงเอางวงหยิบก้อนเหล็กร้อนแดงเดี๋ยวนี้ หากเรายังไม่ได้บอกให้วาง เจ้าจงอย่าวางเด็ดขาด”
ด้วยอํานาจแห่งมนต์ของนายหัตถาจารย์ ช้างก็ได้ยื่นงวงออกมาจับก้อนเหล็กแดงร้อนที่กําลังลุก
โชน แม้ว่าความร้อนจากก้อนเหล็กจะทําให้งวงของช้างมงคลพระที่นั่งไหม้เกรียมเพียงใดก็ตาม แต่
ช้างก็ไม่อาจจะทิ้งก้อนเหล็กร้อนลงได้
พระเจ้ า สั ต ตุ ต าปะได้ ทอดพระเนตร
เห็นดังนั้น ก็ทรงรู้สึกสงสารและสลดพระทัย
เกรงว่าช้างมงคลพระที่นั่งจะตาย ทรงพิจารณา
ถึงอํานาจแห่งกามราคะว่า “แม้มนต์ของนาย
หัตถาจารย์จะมีกําลังสามารถบังคับและควบคุม
ช้างได้ถึงขนาดนี้ แต่ถึงกระนั้น ก็มิอาจสู้กําลัง
แห่งความกําหนัดยินดีในกามได้เลย สรรพสัตว์
ทั้ ง หลายก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ล้ ว นตกเป็ น ทาสแห่ ง
ภาพที่ 9.6 พระเจ้าสัตตะตุปะทรงพิจารณาถึงอํานาจ
อํานาจของกามราคะแทบทั้งสิ้น ถูกกามราคะ
แห่งกามราคะ
ย่ํายีให้จมอยู่ในห้วงแห่งวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด
แม้แต่บุตร ธิดา บิดา มารดา หรือสามี ภรรยา ที่รักกันนักหนา ก็ยังต้องมาเบียดเบียนบีฑาฆ่าฟ๎น
กันมากมาย ก็ด้วยอํานาจแห่งกามราคะนี้เอง”
จากนั้น พระเจ้าสัตตุตาปะทรงมอบรางวัลให้แก่นายหัตถาจารย์ แล้วทรงดําริขึ้นมาว่า
“สัตว์ทั้งหลาย จะพ้นจากอํานาจแห่งกามราคะได้ด้วยประการใดหนอ” ในกาลเดียวกันนั้นเอง
พระเจ้าสัตตุตาปะก็ทรงเห็นแจ้งในพระราชหฤทัยขึ้นมาว่า “การได้บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เท่านั้นที่จะพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสารนี้ได้ ” จึงทรงตั้งปณิธาน
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติออกบวช โดยพระองค์ทรงถือเพศ
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เป็นดาบส บําเพ็ญพรตอย่างยิ่งยวดตราบจนสิ้นอายุขัย เมื่อพระองค์ละโลกในภพชาตินั้นไปแล้ว
ด้วยกําลังแห่งการบําเพ็ญพรตอย่างยิ่งยวด ก็ส่งผลทําให้พระองค์ได้ไปบังเกิดบนสุคติโลกสวรรค์
ซึ่งพระเจ้าสัตตุตาปราชาในครั้งนั้น ก็คือพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ช้างมงคลพระที่นั่งใน
ครั้งนั้นก็คือพระมหากัสสปเถระ นายหัตถาจารย์ในครั้งนั้นก็คือพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า
9.2.2 พระมหากัสสปะตรวจดูอายุสังขาร
เมื่อกาลได้ล่วงเลยผ่านไปจนถึงยุคของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากัสสป
เถระก็ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีเป็นภพชาติสุดท้าย โดยในภพชาตินี้ ท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์
และถือเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกในสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านมีอายุ
ครบ 120 ปีพอดี ท่านก็ได้ตรวจดูอายุสังขารด้วยญาณทัศนะของตัวท่านเอง แล้วก็พบว่า อายุ
สังขารของท่าน เหลืออีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น
ครั้น ถึ ง เวลาเย็ น พระมหากั ส สปเถระก็ ไ ด้ เดิ น ทางมาที่ กุ ก กุ ฏ สั ม ปาตบรรพต ซึ่ ง เป็ น
สถานที่ที่ท่านจะปรินิพพาน เมื่อมาถึงแล้ว ท่านก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดมหาชนเป็นครั้ง
สุดท้าย เมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วท่านก็ได้เดินเข้าไปในซอกของกุกกุฏสัมปาตบรรพตซึ่ งมี
ลักษณะเป็นภูเขาสามลูก หลังจากนั้น พระมหากัสสปเถระก็ได้นั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติ แล้วตั้งจิต
อธิษฐานว่า “หากเราสิ้นอายุสังขารเข้านิพพานเมื่อใด ขอให้ภูเขาทั้งสามลูกนี้ จงมารวมกันเป็น
ภูเขาลูกเดียวเพื่อบรรจุร่างของเราเอาไว้อยู่ภายใน และเพื่อรอวันเวลาที่พระศรีอริยเมตไตรย
สัมมาสัมพุทธเจ้า จะเสด็จเดินทางมาสลายร่างของเราบนฝุาพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์”
เหตุที่พระมหากัสสปเถระได้ตั้งจิตอธิษ ฐานลงไปเช่นนั้น เพราะท่านได้เห็นถึงบุพกรรมใน
อดีตที่ตัวท่านและพระศรีอริยเมตไตรยได้เคยกระทํากรรมร่วมกันมาในสมัยที่ตัวท่านเกิดเป็นช้าง
มงคลพระที่นั่ง และพระศรีอริยเมตไตรยทรงเกิดเป็นนายหัตถาจารย์ ดังนั้น เมื่อเรื่องราวทั้งหมดยัง
ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม จึงไม่มีผู้ใดที่จะสามารถรื้อผังแห่งวิบากกรรมตรงนี้ไปได้ แม้แต่ผู้ที่เป็น
พระสั มมาสั มพุทธเจ้า อย่างพระสมณโคดมสัม มาสัม พุทธเจ้า หรือพระศรีอ ริยเมตไตรยสัมมา
สัมพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถที่จะรื้อผังแห่งวิบากกรรมในอดีตที่ทรงเคยกระทําผิดพลาดเอาไว้ได้
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9.3 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย
พระศรีอ ริย เมตไตรยสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า ได้ ทรงสร้ า งบารมี ม าอย่ า งยาวนานตลอด 80
อสงไขยแสนมหากัป ในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะพระชาติสําคัญในการสร้างบารมี ดังนี้
9.3.1 พระเจ้าสังขจักรบาเพ็ญทานปรมัตถบารมี
เรื่องราวการสร้างบารมีในพระชาติแรกที่พระศรีอริยเมตไตรยได้บําเพ็ญปรมัตถบารมีและ
ได้ตั้งความปรารถนาต่อเบื้องหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง เรื่องก็มีอยู่ว่า
ในสมัยของพระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ซึ่งในกาลต่อมาก็คือพระศรีอริยเมตไตรย ได้
บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแห่งนครอินทป๎ตถ์ โดยมีพระนามว่า พระเจ้าสังขจักร อยู่มาวันหนึ่ง
พระเจ้าสังขจักรทรงมีพระทัยปรารถนาอย่างแรงกล้าขึ้นมาว่า หากบุคคลใดมาบอกข่าวแก่พระองค์
ว่า ในขณะนี้พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ได้บังเกิดขึ้นแล้ว พระองค์จะสละราชสมบัติ
ให้แก่บุคคลผู้นั้นทั้งหมด และถ้ามีใครมาบอกข่าวอันเป็นมงคลกับพระองค์เช่นนั้นจริงๆ ก็จะทรง
สละราชสมบัติแล้วรีบเสด็จไปเข้าเฝูาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในทันที
สาเหตุที่พระเจ้าสังขจักรทรงดําริเช่นนี้ก็เป็นเพราะพระองค์ทรงบังเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า
ราชสมบัติอันโอฬารที่ชนทั้งหลายพากันหลงใหลนี้ หากนําไปเทียบกับการได้พบเห็นบุคคลอัน
ประเสริฐ ดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พ้นแล้วซึ่งทุกข์ทั้งปวง ราชสมบัติเหล่านั้น ก็กลับกลาย
กองดินหรือเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไร้ความหมายไปทันที ในเวลาต่อมา ได้มีสามเณรรูปหนึ่งเดินทางผ่านมาที่
กรุงอินทป๎ตถ์ เมื่อชาวเมืองได้พบเห็นสามเณรผู้สงบสํารวมแล้ว แทนที่จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
กลับเข้าใจผิดคิด ว่าสามเณรรูปนี้เป็นยัก ษ์เพราะเห็ นว่า สามเณรนุ่ง ห่มแปลกและผิดแผกจาก
นักบวชที่พวกตนเคยเห็น เนื่องจากพระพุทธศาสนายังไม่เผยแผ่เข้ามาในเมืองนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้
ชาวเมืองจึงพากันวิ่งเข้าไปหมายจะทําร้ายสามเณร เมื่อสามเณรเห็นเช่นนั้นก็ตกใจกลัวเป็นอย่าง
มาก และรีบวิ่งหนีไปทันที ในระหว่างที่สามเณรกําลังวิ่งหนีอยู่นั้น สามเณรก็ได้พลัดหลงเข้าไปใน
เขตพระราชวังของพระเจ้าสังขจักร
ครั้นสามเณรวิ่งหลบเข้าไปในเขตท้องพระโรงแล้ว ชาวเมืองที่วิ่งไล่ตามมาก็ไม่กล้าวิ่งไล่
เข้าไปภายในเขตพระราชวัง เพราะเกรงพระราชอาญา เมื่อสามเณรวิ่งหลบเข้าไปในเขตท้อง
พระโรงแล้ว ก็ได้ไปพบกับพระเจ้าสังขจักร และในทันที ที่พระองค์ได้พบกับสามเณร ก็ทรงแปลก
พระทัยเป็นอย่างมาก จึงทรงสอบถามสามเณรว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านมีเรื่องเดือดร้อนอันใดหรือ จึง
วิ่งเข้ามาในท้องพระโรงของเรา” สามเณรได้อธิบายว่า “เราได้ถูกชาวเมืองเข้าใจผิด คิดว่าเป็นยักษ์
จําแลงแปลงกายมา จึงได้วิ่งหนีเข้ามาในเขตราชวังของพระองค์” พระเจ้าสังขจักรจึงทรงสอบถาม
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ต่อว่า “แล้วท่านเดินทางมาจากไหนหรือ ” สามเณรจึงทูลตอบพระเจ้าสังขจักรว่า “เราเป็น
สามเณรที่บรรพชาในสํานักของพระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” ทันทีที่
พระสังขจักรได้ยินว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอุบัติขึ้นแล้วเท่านั้น ความปีติยินดี
อย่างสุดประมาณก็พลันบังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ อุปมาเหมือนดั่งคนที่เดินอยู่กลาง
ทะเลทรายมาเป็นเวลานานแสนนาน ครั้นมีผู้มาบอกให้ทราบว่า ถ้าเดินตรงไปตามทางข้างหน้านี้
อีกไม่ไกลนักก็จะได้พบแหล่งน้ําอันอุดมสมบูรณ์แล้ว เขาย่อมรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่ความปีติ
ยินดีของชายผู้อยู่กลางทะเลทรายแล้วได้พบแหล่งน้ํา แม้จะมีมากสักเพียงใดก็ตาม ย่อมไม่อาจ
เทียบได้กับความปลื้มปีติยินดีที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระเจ้าสังขจักรในเวลานี้ได้เลย
ด้วยความปลื้มปีตินี้เอง พระเจ้าสังขจักรถึงกับทรงเปล่งอุทานขึ้นดังๆ ว่า “อโห พุทโธ โอ
พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงอุบัติขึ้นแล้ว” แล้วก็ไม่ทรงรอช้า ทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปเข้า
เฝูาพระพุทธเจ้าทันที โดยไม่ตรัสบอกให้ใครตามเสด็จแม้แต่คนเดียว อีกทั้งไม่ทรงใช้ยานพาหนะ
ใดๆ ในการเดินทางในครั้งนี้ ซึ่งระยะทางที่จะต้องเดินทางไปนั้น ยาวไกลถึง 16 โยชน์เลยทีเดียว
แต่เนื่องจากพระเจ้าสังขจักรทรงเป็นกษัตริย์สุขุมาลชาติ ทรงมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมาโดยตลอด
และทรงไม่เคยต้องกระทําในสิ่งที่ลําบากพระวรกายมาก่อน ดังนั้น เมื่อเสด็จไปได้เพียงวันเดียว
พระบาททั้งสองก็แตกช้ํา
สามวันต่อมา พระบาททั้งสองข้างก็แตกจนมีพระโลหิตไหลออกมา ถึงขนาดที่พระองค์
ต้องค่อยๆ คลานไป แต่ด้วยกําลังพระอุตสาหะอันแรงกล้า แม้ จะเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส
เพียงใด พระองค์ก็มิได้ทรงย่นย่อท้อถอย กลับทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะไปเข้าเฝูาพระบรม
ศาสดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งกว่าผู้ใดในโลก จึงทรงอดทนอดกลั้น ต่อทุกขเวทนาต่างๆ ที่
บังเกิดขึ้น โดยหาได้มีความอาลัยอาวรณ์ในพระวรกายเลยแม้แต่น้อย ด้วยความเพียรพยายามอัน
หาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ จึงได้เสด็จไปถึงที่ประทับของพระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้า
ครั้นพระเจ้าสังขจักรเสด็จเข้าไปถึง ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ใน
พระวิหาร เมื่อมองเข้าไปก็เห็นพระรัศมีกายของพระตถาคตเจ้าสว่างไสวเรืองรองเป็นอย่างมาก
เมื่อได้เห็นเช่นนั้น พระเจ้าสังขจักรก็ทรงเกิดความปลื้มปีติยินดีล้นพระทัยอย่างไม่มีประมาณ จนถึง
กับวิสัญญีภาพสลบลงไป ณ ที่นั้นนั่นเอง เมื่อพระเจ้าสังขจักรทรงฟื้นได้ พระสติขึ้นมาแล้ว ก็ทรง
น้อมตัวเสด็จเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้า จากนั้นก็ได้ประคองอัญชลีประณมเหนือเศียรเกล้า
พร้อมกับตรัสว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลก” ครั้นตรัสได้เพียงแค่นี้ พระเจ้าสังขจักรก็
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ทรงนิ่งอึ้งและมิอาจตรัสคําอื่นต่อไปได้อีก ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยความปลื้มปีติปราโมทย์ใจที่เปี่ยมล้นอยู่
เต็มพระหฤทัยของพระองค์
ครั้นพระผู้มพี ระภาคเจ้าทรงเห็นเช่นนั้น ก็ทรงแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องคุณของพระนิพพาน
ครั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมได้เพียงบทเดียว พระเจ้าสังขจักรก็ดําริว่า “พระนิพพานนี้ ถือว่า
เป็นที่สุดแห่งโลกหล้า มิอาจหาสิ่งใดมาเทียบได้ ส่วนเศียรเกล้าของเราพร้อมทั้งมหามงกุฎนี้ก็ถือ
เป็นที่สุดแห่งโลกเช่นกัน ควรที่เราจะทําสักการบูชาพระธรรมเทศนาของพระองค์ด้วยเศียรเกล้า
และมหามงกุฎนี้ ” เมื่อทรงดําริดังนี้แล้ว จึงได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
พระธรรมเทศนาทั้งปวงนั้น มีพระนิพพานสิ่งเดียวเป็นที่สุด บัดนี้ ข้าพระบาทจะตัดเศียรเกล้ากับ
มงกุฎ กระทําสักการบูชาพระธรรมเทศนาของพระองค์ ด้วยเดชะแห่งผลสักการบูชาของข้าพระบาทนี้
ขอให้ข้าพระองค์ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิด ” ว่าแล้ว
พระเจ้าสังขจักรก็ทรงอธิษฐานให้พระแสงขรรค์ของพระองค์มีความคมกล้า แล้วตัดพระศอขาด
สะบั้นลง สิ้นพระชนมายุต่อหน้าพระพุทธองค์ ณ ที่นั้น
สําหรับการสละชีวิตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาของพระเจ้าสังขจักรในครั้งนี้ ถือเป็นการ
บําเพ็ญปรมัตถบารมีสําหรับผู้ที่มีใจปรารถนาพุทธภูมิ ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ต้อง
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการบําเพ็ญปรมัตถบารมี คือ การบําเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่กระทําได้โดยยาก
เพราะเป็นการกระทําความดีที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต ไม่ได้ทําเพราะถูกโมหะจิต (จิตที่ประกอบด้วย
ความหลง) เข้าครอบงํา แต่เป็นการกระทําเพื่อมุ่งปรารถนาพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในอนาคต ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ก็ทรงผ่านการบําเพ็ญปรมัตถบารมี หรือยอม
สละชี วิ ต ถวายเป็ น พุ ทธบู ช ามาทั้ ง สิ้น และด้ ว ยความที่ พ ระเจ้ า สั ง ขจั กรทรงยอมสละชี วิ ต ของ
พระองค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ ถือเป็นการกระทํา
ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายแต่อย่างใด ดังนั้น บุญที่เกิดขึ้น
จากการบําเพ็ญปรมัตถบารมีในครั้งนี้ จึงส่งผลทําให้พระเจ้าสังขจักรมีจิตที่ผ่องใส และเมื่อละจาก
โลกไป พระองค์ก็ทรงไปบังเกิดอยู่บนดุสิตเทวโลกในทันทีที่พระองค์สิ้นพระชนม์
สําหรับพระชาตินี้ ถือเป็นพระชาติแรกในการบําเพ็ญปรมัตถบารมี ที่พระบรมโพธิสัตว์ได้
ทรงตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ด้วยการถวายชีวิตเป็น
พุทธบูชา ต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากภพชาตินั้นเป็นต้นมา พระ
บรมโพธิสัตว์หรือพระเจ้าสังขจักร ก็ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมุ่งตรงต่อหนทางแห่งการเป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เต็มกําลัง
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9.3.2 พระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราช
หลังจากภพชาติที่พระบรมโพธิสัตว์ หรือพระเจ้าสังขจักรได้สั่งสมบุญสร้างบารมี มุ่งตรง
ต่อหนทางแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมา
ในระหว่างที่พระบรมโพธิสัตว์กําลังสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมนั้น พระบรมโพธิสัตว์ (ซึ่ง
จัดเป็นพระวิริยาธิกโพธิสัตว์) จะมีโอกาสได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง 2,048,109 พระองค์
โดยในช่วง 16 อสงไขยแสนมหากัปสุดท้าย ซึ่งเป็นช่วงที่บารมีของพระบรมโพธิสัตว์เพีย งพอที่จะ
ได้รับพุทธพยากรณ์ พระบรมโพธิสัตว์ประเภทพระวิริยาธิกโพธิสัตว์ จะทรงได้รับพุทธพยากรณ์จาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมแล้วกว่า 109 พระองค์
พระชาติแรกที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ ก็คือ พระชาติที่ทรงบังเกิดเป็น
พระรัตนเถระ หรือ พระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราช ซึ่งตรงกับยุคสมัยของพระมหุตตสัมมา
สัมพุทธเจ้า เรื่องก็มีอยู่ว่า
ในกาลสมัยของพระมหุตตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมโพธิสัตว์ได้ลงมาบังเกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ผู้ปกครองทวีปทั้งสี่ มีพระนามว่า ปภาวันตะ จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าปภาวั นต
จักรพรรดิราชได้ทรงสดับ ข่าวอันเป็นมงคลว่า บัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นบนโลก
แล้ว ในกาลนั้นเองพระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราชพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารที่แวดล้อมพระองค์
รวมเป็นพื้นที่กว้างยาวถึง 36 โยชน์ ก็ได้รีบเสด็จออกเดินทางไปเข้าเฝูาพระมหุตตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหุตตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ความปลื้มปีติใจสุดล้นพ้นก็พลัน
บังเกิดขึ้นอยู่ภายในพระราชหฤทัย และด้วยผลแห่งความปลื้มปีติใจสุดล้นพ้นนี้เอง พระองค์จึงทรง
กระทําการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการถวายรัตนะทั้งเจ็ดประการ อันถือเป็นสมบัติคู่บุญของ
พระเจ้าจักรพรรดิ พร้อมกันนั้นก็ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศาสดา แล้วทรงประทับนั่งอยู่ ณ ที่
สมควรส่วนข้างหนึ่ง ในกาลนั้นเอง พระพุทธองค์ผทู้ รงรู้แจ้งโลกได้ตรัสพระธรรมเทศนาไปตามจริต
อัธยาศัยของพระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราช ภายหลังจากที่พระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราชได้สดับ
ตรับฟ๎งพระธรรมเทศนาจากพระมหุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจบลงแล้ว พระองค์ทรงมีพระทัยเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงทรงสละจักรพรรดิสมบัติทั้งหลายทั้งปวง แล้วเสด็จออกผนวช
เป็นพระภิกษุในพระศาสนาของพระมหุตตสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้น
เมื่อพระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราชได้ ทรงออกบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว มี
พระนามใหม่ว่า พระรัตนเถระ ทรงเป็นพระภิกษุผู้มีสีลาจารวัตรที่งดงาม ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ
และป๎ญญา สามารถบําเพ็ญฌานและอภิญญาให้บังเกิด ขึ้น และด้วยพระอัธยาศัยที่จะรื้อสัตว์ขน
สัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปสู่ฝ๎่งพระนิพพานให้ได้ จึงทรงตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมา
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สัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ทําให้พระองค์ทรงบริบูรณ์พร้อมไปด้วยธรรมสโมธาน พร้อมที่
จะได้รับปฐมพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ขุ.พุทฺธ.อ. 74/36/ 580 แปล.มมร.)
ด้วยเหตุที่พระรัตนเถระทรงมีวิริยะอุตสาหะในการบําเพ็ญทานเป็นอย่างยิ่ง จึงทําให้
พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งประชุมกันอยู่ในธรรมสภา ต่างก็เกิดความคิดคํานึงขึ้นมาคล้ายๆ กันว่า
“พระรัตนเถระผู้มีวิริยะอุตสาหะในการบําเพ็ญทานรูปนี้ ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า ท่านจัก
ได้ไปบังเกิดเป็นเทวดา หรือเป็นท้าวสักกเทวราช หรือเป็นท้าวมหาพรหม หรือว่าท่านจักได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแน่หนอ” เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของเหล่าภิกษุ
ทั้งหลายที่นั่งประชุมรวมกันอยู่ ณ ธรรมสภาแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงไขข้อสงสัยเหล่านั้นด้วยการ
ประทานพุทธพยากรณ์ให้แก่พระรัตนเถระ ท่ามกลางเหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายว่า “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย พระรัตนเถระรูปนี้จักเป็นผู้รู้พุทธวิชา
ในอีก 16 อสงไขยกับเศษแสนมหากัปนับจากนี้ โดย
ท่านจักได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมี
พระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า ”
พร้อมกันนั้น พระศาสดาได้ตรัสบอกถึงพระนามของ
พุทธบิดา พุทธมารดา สถานที่กระทําความเพียร
โพธิบัลลังก์ พระอัครสาวกซ้าย-ขวา พระอัครสาวิกา
ซ้าย-ขวา และพุทธอุป๎ฏฐากไว้ด้วย
ภาพที่ 9.7 พระรัตนเถระได้รับพุทธพยากรณ์จาก
พระมหุตตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ภายหลั ง จากที่ พ ระรั ต นเถระได้ รั บ ปฐม
พุทธพยากรณ์จากพระมหุตตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ก็ทรงเกิดความปลื้มปีติปราโมทย์ใจ และนับตั้งแต่วันนั้นพระรัตนเถระก็ยิ่งตั้งใจบําเพ็ญพระบารมี
ทั้งสิบทัศใน 3 ระดับ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งหมดอายุขัย ครั้น
เมื่อถึงเวลาลงมาบังเกิดสร้างบารมีอีกในภพชาติต่อๆ มา พระบรมโพธิสัตว์ก็ทรงมุ่งมั่นและตั้งใจ
สั่งสมบารมีทั้งสิบนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมา ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีในช่วงสุดท้าย
ซึ่งก็คือช่วง 16 อสงไขยแสนมหากัป
ส่วนพระชาติที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งสุดท้าย ก็คือ พระชาติที่
พระองค์ทรงเกิดเป็นพระอชิตภิกษุ ในยุคสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ป๎จจุบัน
ว่าจักได้มาบังเกิดเป็นพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้าย
ของภัทรกัปนี้
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บทที่ 10
ความยิ่งใหญ่ของ
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
(ช่วงหลัง)
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บทที่ 10 ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
โครงสร้างเนื้อหา
10.1 พระพุทธคุณ
10.1.1 ความหมายของพุทธคุณ 2, พุทธคุณ 3 และพุทธคุณ 9 ประการ
10.1.2 ความสัมพันธ์ของพุทธคุณ 2, พุทธคุณ 3 และพุทธคุณ 9 ประการ
10.2 พุทธชยมงคลคาถา ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ 8 ประการ
10.2.1 ชัยชนะประการที่ 1 ชนะพญามาร
10.2.2 ชัยชนะประการที่ 2 ชนะอาฬวกยักษ์
10.2.3 ชัยชนะประการที่ 3 ชนะช้างนาฬาคีรี
10.2.4 ชัยชนะประการที่ 4 ชนะองคุลิมาล
10.2.5 ชัยชนะประการที่ 5 ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณวิกา
10.2.6 ชัยชนะประการที่ 6 ชนะสัจจกนิครนถ์
10.2.7 ชัยชนะประการที่ 7 ชนะนันโทปนันทนาคราช
10.2.8 ชัยชนะประการที่ 8 ชนะพกพรหม
10.3 อานุภาพและอานิสงส์ของการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
10.3.1 อานุภาพของการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
10.3.2 อานิสงส์ของการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แนวคิด
เนื้อหาบทที่ 10 นี้ จะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านเรื่องราวของ
พระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ป๎จจุบัน ในหัวข้อพุทธคุณ ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 มาบ้าง
แล้ว ส่วนบทนี้จะได้อธิบายขยายความเพิ่มเติม ในประเด็นความสัมพันธ์ของพุทธคุณ 2 พุทธคุณ 3
และพุทธคุณ 9 หรือบทสวดอิติปิโส จากนั้นจะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัม
พุทธเจ้าผ่านบทสวดพุทธชยมงคลคาถา ซึ่งกล่าวถึงชัยชนะครั้งสําคัญ 8 ประการ ที่คณะสงฆ์ได้
สวดในงานมงคลต่างๆ เช่น ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เป็นต้น และในช่วง
ท้าย จะกล่าวถึงอานุภาพและอานิสงส์ของการกล่าวสรรเสริญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีอานิสงส์
มากคือ ทําให้เป็นผูถ้ ึงพร้อมด้วย มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของพุทธคุณ 2 พุทธคุณ 3 และพุทธคุณ 9
โดยพุทธคุณ 9 ได้ถูกเรียงร้อยไว้เป็นบทสวดมนต์บทอิติปิโส
2. เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจ ถึงความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า จาก
ตัวอย่างชัยชนะครั้งสําคัญ 8 ประการ ที่ถูกเรียงร้อยไว้เป็นบทสวดมนต์พุทธชยมงคลคาถา
3. เพื่อได้ศึกษาอานุภาพและอานิสงส์ของการกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากตัวอย่างของบุคคลในสมัยพุทธกาล ที่ได้รับอานิสงส์ใหญ่ จากการกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์
ทําให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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บทที่ 10
ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
ความนา
จากการศึกษาบทที่ 1 ถึง บทที่ 9 นักศึกษาได้ทราบแล้วว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็น
ผู้เลิศในภพสาม การที่จะตรัสรู้เป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้น ทรงต้องสั่งสมบารมี 30
ทัศ ระยะเวลาถึง 20 อสงไขยแสนมหากัป บุญบารมีนี้ทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณในตัวของ
พระองค์ เอง และทรงมีคุ ณต่ อ สรรพสัต ว์ ทั้งหลายในภพสาม จึง จะนํา เรื่ องพุ ทธคุ ณมาอธิ บ าย
เพิ่มเติมจากบทที่ 2 โดยในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายและความสัมพันธ์ของพุทธคุณ 2 พุทธคุณ 3
และพุทธคุณ 9
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสมบารมีครบ 30 ทัศ จึงทรงมีชัยชนะต่อพญามาร
และตรัสรู้พระสัทธรรม แม้ตรัสรู้แล้วก็ยังต้องผจญมารในรูปแบบต่างๆ แต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีชัย
ชนะมาตลอด ชัยชนะนั้นมีมาก มิอาจจะกล่าวได้ในระยะเวลาอันสั้น ในบทเรียนนี้จะนําตัวอย่าง
ของชัยชนะ ซึ่งได้ถูกเรียงร้อยไว้ในบทสวดมนต์บทถวายพรพระ คือ บทพุทธชยมงคลคาถา ชัยชนะ
อันยิ่งใหญ่ 8 ประการของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า มากล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
และในช่วงท้ายจะมีการยกตัวอย่างบุคคลในอดีตที่กล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
อานิสงส์ของการกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหัวข้อที่ชัดเจนอีกด้วย
10.1 พุทธคุณ
10.1.1 ความหมายของพุทธคุณ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้เลิศที่สุดในภพสาม คือ ทรงเลิศที่สุด ในกามภพ รูปภพ
และอรู ป ภพ ทรงเป็ น พระบรมครูข องภพสาม เพราะเมื่ อ พระพุ ทธองค์ ทรงหลุ ด พ้ น จากทุ ก ข์
ในสังสารวัฏแล้ว ยังทรงมีใจช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นตาม น้ําพระทัยของพระองค์
เปี่ยมล้นด้วยพระคุณไม่มีประมาณ (ที.ปา.อ. 15/ 93/ 214-215 แปล.มมร.) จึงยากที่จะกล่าวถึง
พุทธคุณได้อย่างหมดสิ้น
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ลําดับนี้จะกล่าวถึงพุทธคุณเพื่อความเข้าใจทีช่ ัดเจนมากขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) พุทธคุณ 2 คือ คุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยย่อ 2 ประการ ดังนี้
1.1) อัตตหิตสมบัติ คือ ความถึงแห่งประโยชน์ตน ทั้งนี้เพราะพระพุทธองค์ทรง
บําเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์เองเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คือ ทรงมีความบริสุทธิ์จากการสั่งสมบารมี
30 ทัศ จึงทําให้ทรงมีพระป๎ญญาในการตรัสรู้ สามารถปราบกิเลสทั้งปวงของพระองค์เองได้หมด
สิ้น ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
1.2) ปรหิตสมบัติ คือ การปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ทั้งนี้เพราะพระพุทธองค์
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้ว ได้ นําแสงสว่างของธรรมะจากป๎ญญาตรัสรู้ เทศนาสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้ง
กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ให้หมดกิเลสตามพระพุทธองค์และเข้า สู่ฝ๎่งพระนิพพาน(ขุ.เถร.อ.
(บาลี) 1/19 มจร., ที.ปา.อ. 15/93/214-215 แปล มมร.)
2) พุทธคุณ 3 คือ คุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการ ดังนี้
2.1) บริสุทธิคุณหรือวิสุทธิคุณ คือ ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสั่งสมบารมี 30 ทัศ
ที่บริบูรณ์แล้ว เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนับว่าเป็น
พระคุณสําคัญยิ่ง ที่ทําให้พุทธบริษัท 4 นับถือเลื่อมใสในความบริสุทธิ์ ดังจะเห็นได้จากคุณลักษณะ
ของพระพุทธองค์ ดังนี้
1. ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะทรงล่วงพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวง ทรงละการ
ทําความชั่วทั้งทางกาย วาจา และใจ ไม่มีเหตุที่ใครจะยกขึ้นตําหนิได้
2. ทรงทําได้อย่างที่สอน ทรงสอนอย่างไร ก็ทรงประพฤติปฏิบัติ เช่นนั้น ดัง
พุทธพจน์ที่ว่า “ตถาคตพูดอย่างใด ทําอย่างนั้น จึงเป็นตัวอย่างที่ดี และให้พุทธบริษัทเกิดความ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคําสอนได้”
3) ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน ทรงสั่งสอนสัตว์โลก ด้วยมุ่งหวัง
ประโยชน์สูงสุด คือนําสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ หมดกิเลส และเข้าสู่ฝ๎่ง พระนิพพาน
โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใด
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2.2) ป๎ญญาคุณ คือ ทรงมีพระป๎ญญา ได้แก่ ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทาญาณ 4
เป็นต้น ทศพลญาณ1 คือ ญาณอันเป็นกําลังของพระตถาคตที่ทําให้สามารถบันลือสีหนาท ประกาศ
พระศาสนาได้อย่างมั่นคง ปฏิสัมภิทาญาณ 4 คือ ป๎ญญาแตกฉานในด้านต่างๆ ซึ่งมีในพระมหาสาวก
ด้วย คือ 1) อรรถปฏิสัมภิทา 2) ธรรมปฏิสัมภิทา 3) นุรุตติปฏิสัมภิทา และ 4) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
2.3) กรุณาคุณ คือ ทรงมีพระกรุณา พระพุทธองค์ทรงมีกรุณาธิคุณ เป็นอย่างยิ่ง
จึงทรงประกาศพระพุทธศาสนาและโปรดสรรพสัตว์ ทําให้พระบริสุทธิคุณและพระป๎ญญาธิคุณ
เป็นที่ปรากฏ ทรงเป็นโลกัตถจริยา ทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่โลก ในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิก ของ
สังคมโลก ทรงบําเพ็ญประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาอย่างแท้จริง เพราะทรงเป็นบรมครูผู้เลิศ ของ
มนุษย์และเทวดา ดังจะเห็นได้จากพุทธกิจประจําวัน 5 ประการ2
3) พุทธคุณ 9 (นวหรคุณ) คือ คุณความดีและคุณประโยชน์ 9 ประการของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า (วิ.มหา. 1/9/185-214 แปล.มมร.) ประกอบด้วย
3.1) อรหํ คือ ทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
หมดกิเลสได้ด้วยพระองค์เอง
3.2) สมฺมาสมฺพุทฺโธ คือ ทรงตรัสรู้เอง ตรัสรู้ชอบ คือ อริยสัจ 4 อันได้แก่ ทุกข์
สมุทัย นิโรธ มรรค

1

ทศพลญาณ หรือตถาคตพลญาณ 10 ประการ คือ 1) ทรงหยั่งรู้สิ่งที่เป็นไปได้ และ เป็นไปไม่ได้ 2) ทรงหยั่งรู้ผล
แห่งการกระทําทั้ง อดีต ป๎จจุบัน อนาคต 3) ทรงหยั่งรู้ข้อปฏิบัติ ที่จะนําไปสู่คติทั้งปวง (คติ -ทางที่จะไปในอนาคต) 4) ทรง
หยั่งรู้สภาวของโลก อันประกอบด้วยธาตุต่างๆ 5) ทรงหยั่งรู้ความโน้มเอียง และความถนัดแห่งบุคคล 6) ทรงหยั่งรู้ความยิ่งและ
ความหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย 7) ทรงหยั่งรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว การออกแห่งญาณ สมาธิ และ สมาบัติ
8) ทรงหยั่งรู้ชาติก่อนๆ ในอดีต 9) ทรงหยั่งรู้จุติ และอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย และ 10) ทรงหยั่งรู้ความสิ้นไป แห่งอาสวะ
ทั้งหลาย
2
พุทธกิจประจําวัน 5 ประการ (ที.สี. 11/90/147 แปล.มมร.) ประกอบด้วย
1) กิจในปุเรภัตเวลาเช้าทรงโปรดสัตว์เสด็จบิณฑบาต
2) กิจในป๎จฉาภัต เวลาเย็นทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน
3) ปุริมยามกิจ เวลาค่ําทรงประทานโอวาทและแสดงธรรมแก่ภิกษุสงฆ์
4) มัชฌิมยามกิจ เวลาเที่ยงคืนทรงแสดงธรรมและตอบป๎ญหาแก่เทวดาทั้งหลาย
5) ป๎จฉิมยามกิจ เวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกที่อาจจะรู้ธรรมซึ่งพระองค์ทรงแสดงแล้ว ได้รับผลตามสมควร
แก่อุปนิสัยบารมีของคนเหล่านั้น
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3.3) วิ ชฺ ช าจรณสมฺ ป นฺ โ น คื อ ทรงเป็ น ผู้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยวิ ช ชาและจรณะ วิ ช ชา
หมายถึง วิชชา 3 วิชชา 8 ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถกําจัดอาสวกิเลสให้หมดไป และจรณะ 15 คือ
ความสํารวมในศีล เป็นต้น
3.4) สุคโต คือ ทรงเสด็จไปดีแล้ว เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้เสด็จดําเนิน
ตามอริยมรรคมีองค์ 8 เข้าสู่พระนิพพาน
3.5) โลกวิทู คือ ทรงเป็นผู้ รู้แจ้งโลก เนื่องจากพระพุทธองค์ ทรงรอบรู้โลกทาง
กายภาพ เช่น โลกมนุษย์ สัตว์โลก สังขารโลก โอกาสโลก และทรงรู้โลกภายในคือ ทุกข์ เหตุแห่ง
ทุกข์ ความดับทุกข์ และหนทางแห่งการดับทุกข์
3.6) อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ คือ ทรงเป็นสารถีผู้ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องจาก
พระองค์ทรงรู้นิสัย (ความเคยชิน) อุปนิสัย (มีแวว) อธิมุตติ (ความถนัด) อินทรีย์ (ความพร้อม) ของ
บุคคลระดับต่างๆ และทรงสอนด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะแก่บุคคลเหล่านั้น
3.7) สตฺถา เทวมนุสฺสานํ คือ ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ ทรงสอนด้วยความ
เมตตา มุ่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้หมดกิเลสให้ได้มากที่สุดจนสามารถเข้าสู่ฝ๎่งพระนิพพาน
3.8) พุทฺโธ คือ ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเป็นอิสระ
จากอํานาจของโลภ โกรธ หลง เมื่อทรงตื่นแล้วก็ทรงแจ่มใสเบิกบาน มีพระทัยบริสุทธิ์สะอาด
3.9) ภควา คือ ทรงเป็นผู้แจกแบ่งธรรม เนื่องจากทรงมีพระป๎ญญาอันเลิศ จึงทรง
สามารถจําแนกธรรมที่ลึกซึ้งให้เป็นที่เข้าใจง่าย ทรงแสดงธรรมได้ลุ่มลึกตามลําดับ
10.1.2 ความสัมพันธ์ของพุทธคุณ 9 พุทธคุณ 3 และพุทธคุณ 2
ดังที่นักปราชญ์ได้ร้อยกรองเพื่อให้เป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าในบทอิติปิโส ที่ว่า “อรหํ, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมป๎นโน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตตโร
ปุริสทัมมสารถิ, สัตถา เทวมนุสสานัง, พุทโธ, ภควา”
พุทธคุณ 9 ประการ สามารถสรุปเป็น พุทธคุณ 3 ได้ ดังนี้
1) วิสุทธิคุณ หรือบริสุทธิคุณ คือ ความบริสุทธิ์อันยิ่ง ได้แก่ พระคุณข้อที่ 1) อรหํ,
ข้อที่ 3) วิชชาจรณสัมป๎นโน และข้อที่ 9) ภควา
2) ป๎ญญาคุณ คือ ป๎ญญาอันยิ่ง ได้แก่ พระคุณข้อที่ 2) สัมมาสัมพุทโธ ข้อที่ 5)
โลกวิทู และข้อที่ 8) พุทโธ
3) กรุณาคุณ คือ กรุณาอันยิ่ง ได้แก่ พระคุณข้อที่ 4) สุคโต, ข้อที่ 6) อนุตตโร ปุริ
สทัมมสารถิ และข้อที่ 7) สัตถา เทวมนุสสานัง
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จากพุทธคุณ 3 สามารถสรุปโดยย่อให้เป็น พุทธคุณ 2 ได้ ดังนี้
1) อัตตหิตสมบั ติ คือ ความมีสมบัติ ที่เป็นคุณแห่ งตน ด้วยพระบารมี 30 ทัศ ที่
พระพุทธองค์ทรงสั่งสมมาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ทรงมีความบริสุทธิ์ อันยิ่ง คือ วิสุทธิคุณ และเมื่อ
ทรงทําภาวนา จึงเกิดป๎ญญาตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง เรียกว่า ป๎ญญาคุณ คือ พระป๎ญญาตรัสรู้
เป็นอัตตนาถะ คือทรงพึ่งตนเองได้
2) ปรหิตปฏิบัติ คือ ความมีสมบัติที่เป็นคุณแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วภพสาม เพื่อ
นําพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพาน พระคุณข้อนี้มุ่งเอาประโยชน์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เป็นหลัก พระพุทธองค์ทรงบําเพ็ญ พุทธกิจ จึงทรงเป็นโลกนาถ คือ เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้ด้วย
ทรงมีพระกรุณาคุณ
10.2 พุทธชยมงคลคาถา ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ 8 ประการ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าเป็น เอกบุคคลในภพสาม คือ กามภพ รูปภพและ
อรูปภพ พระพุทธองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างแก่สรรพชีวิต ทําให้สรรพสัตว์
ทั้งหลาย หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมาร พ้นจากความมืดคืออวิชชา ได้พบแสงสว่างแห่งพระสัทธรรม
เฉกเช่น พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ป๎จจุบัน
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีชัยชนะเหนือพญามารด้วยพระบารมี 30 ทัศ ที่
เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่ทรงสั่งสมไว้ดีแล้วในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ยาวนานถึง
20 อสงไขยแสนมหากัป ทรงบําเพ็ญมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ คือ การบริจาคบุตรและภรรยา ใน
สมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสัสดร เป็นต้น และเนื่องด้วยพระพุทธองค์ทรงมีชัยชนะต่อหมู่มาร
จึงทรงได้รับการเฉลิมพระนามว่า “พระชินเจ้า” “พระชินสีห์” หรือ “พระอนันตชิน” ซึ่งหมายถึง
ผู้มีชัยชนะตลอดกาล
ชัยชนะครั้งสําคัญซึ่งพระธรรมาจารย์ได้พรรณนาเรียงร้อยเป็นบทเจริญพระพุทธชยมงคล
คาถา หรือ“บทสวดพาหุงฯ” ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ 8 ประการของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประกอบด้วย
1. ชัยชนะที่มีต่อพญามาร
2. ชัยชนะที่มีต่ออาฬวกยักษ์
3. ชัยชนะที่มีต่อช้างนาฬาคีรี
4. ชัยชนะที่มีต่อองคุลิมาล
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5. ชัยชนะที่มีต่อนางจิญจมาณวิกา
6. ชัยชนะที่มีต่อสัจจกนิครนถ์
7. ชัยชนะที่มีต่อนันโทปนันทนาคราช
8. ชัยชนะที่มีต่อพกพรหม
10.2.1 ชัยชนะครั้งที่ 1 ชนะพญามาร
พุทธชยมงคลคาถาบทที่ 1 พระธรรมาจารย์ได้รจนาไว้ว่า
“พาหุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ
ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ”
พระจอมมุนีได้ชัยชนะพญามารผู้เนรมิตแขนตั้งพัน มีอาวุธครบมือ
ขี่คชสารครีเมขล์พร้อมด้วยเสนามาร มาโห่ร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีมีทานบารมี เป็นต้น
ด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนั้น ขอสรรพมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
(ขุ.พุทธ. 73/26/720-725 แปล.มมร.)
การชนะศึกพญามาร เป็นชัยชนะก่อนการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นชัยชนะครั้ง
ยิ่งใหญ่ที่กล่าวไว้อันดับแรกในบทชยมงคลกถา เป็นชัยชนะที่แท้จริง เพราะรบกับพญามารตัวจริง
ซึ่งมีอานุภาพมาก พญามารสามารถบังคับบัญชาได้ทั้งมนุษย์ เทวดา พรหม อรูปพรหม แต่มีอยู่
สถานที่หนึ่งที่พญามารไม่สามารถบังคับบัญชาได้ คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของใจ
ณ ตําแหน่งอยู่ภายในกลางกายเหนือสะดือ 2 นิ้วมือ ดังที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวง
พ่อวัดปากน้ํา ได้เทศนาไว้ในเทศน์ 63 กัณฑ์ ซึ่งเปรียบเสมือนหลุมหลบภัย ดังนั้นการทําสมาธิ
ภาวนาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 จะทําให้ปลอดภัยจากมาร 5 ประเภท คือ กิเลสมาร
ขันธมาร เทวบุตรมาร มัจจุมาร และอภิสังขารมาร จนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่
ระลึกอันสูงสุดได้อีกด้วย
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10.2.2 ชัยชนะครั้งที่ 2 ชนะอาฬวกยักษ์
พุทธชยมงคลคาถาบทที่ 2 พระธรรมาจารย์ได้รจนาไว้ว่า
“มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ
ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ”
พระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง
ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์มาก ได้เข้ามาต่อสู้จนตลอดทั้งคืน ด้วยวิธีทรมานอย่างดี
คือ พระขันติธรรม ด้วยเดชแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้านั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิด
(สํ.ส. 25/838-846/423-426 แปล. มมร.)
ชัยชนะครั้งที่ 2 ที่กล่าวในพุทธชัยมงคลคาถา เป็นชัยชนะด้วยขันติธรรมเป็นเลิศ และด้วย
เมตตานุภาพอันไม่มีประมาณของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีเรื่องราวพอสังเขปดังนี้
สมัยพุทธกาล พระราชาเมืองอาฬวีถูกยักษ์จับตัวไป พระองค์ทรงต่อรองโดยให้สัญญากับ
ยักษ์ว่า ถ้าหากยักษ์ปล่อยพระองค์ไป พระองค์จะส่งคนมาให้ยักษ์กินเป็นอาหารทุกวัน ยักษ์จึง
ปล่อยพระราชาไป หลังจากนั้นพระราชาก็ทรงรับสั่งให้อํามาตย์นํานักโทษใส่ถาดทองส่งไปให้ยักษ์
กิน ครั้งแล้วครั้งเล่าจนนักโทษหมดเรือนจํา พระราชาก็ทรงรับสั่งให้ส่งเด็กทารกไปเป็นอาหารของ
ยักษ์ เป็นเหตุให้หญิงใกล้คลอดต้องหลบหนีไปคลอดบุตรที่เมืองอื่น เหลือแต่อาฬวกุมารพระองค์
เดียว ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังตัดสินพระทัยให้ส่งพระกุมารไปให้ยักษ์กิน แต่พระพุทธองค์เสด็จไป
โปรดยักษ์ก่อน พระกุมารจึงยังพระชนม์ชีพอยู่
ขณะเดียวกัน ณ พระเชตวันวิหาร เมืองสาวัตถี พระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกใน
เวลาใกล้ รุ่ง ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาป๎ตติผลของอาฬวกยักษ์ จึงเสด็ จไปยั งที่อยู่ของยักษ์ ซึ่ง มี
ระยะทางถึง 300 โยชน์ พระองค์ได้เสด็จไปประทับยืนอยู่ที่ประตูวิมานของยักษ์ ขณะนั้นอาฬวก
ยักษ์กลับจากการประชุมสมาคมยักษ์ที่หิมวันตประเทศ เห็นเช่นนั้นก็โกรธมาก ลุกขึ้นยืนบนพื้น
มโนศิลาด้วยเท้าซ้าย เท้าขวาเหยียบบนยอดเขาไกรลาส ทําลมให้ตั้งขึ้น ด้วยคิดจักทําลายพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ลมพายุใหญ่ได้ถาโถมพุ่งตรงไปยังอาฬวีนคร ทําให้สถานที่ต่างๆ พินาศ ลมพัดหลังคา
บ้านลอยไปในอากาศ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานว่า “ขอภัยพิบัติอย่าได้มีแก่ใครๆ” ด้วยแรง
อธิษฐาน ทําให้พายุใหญ่ไม่สามารถทําอันตรายต่อผู้คนได้
จากนั้นอาฬวกยักษ์ได้ทําห่าฝนให้ตกลง เพื่อจะให้ น้ําท่วมพระพุทธองค์ให้ตาย ฝนก้อน
เมฆตั้งร้อยตั้งพันก่อตัวขึ้นแล้วตกลงมา ด้ว ยความแรงของฝนทําให้แผ่นดินแตกเป็นช่องๆ แต่ ก็
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ไม่อาจทําให้จีวรของพระพุทธองค์เปียกได้ อาฬวกยักษ์บันดาลฝนแผ่นหิน ฝนเครื่องประหาร ฝน
ถ่านเพลิง ฝนขี้เถ้า ฝนทราย ฝนเปือกตมให้ตกลงมา แต่ฝนเหล่านั้นกลับกลายเป็นทิพยมาลาเป็น
ของหอมทิพย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผ่านไปครึ่งคืนยักษ์ไม่สามารถเอาชนะได้ จึงแก้ทุสสาวุธ ยกชูขึ้น เหาะเวียนวนอยู่ใกล้ๆ
พระผู้มีพระภาค ยักษ์ปล่อยอาวุธไปในอากาศทุสสาวุธมีเสียงน่าสะพรึงกลัว แล่นไปในอากาศ
ประดุจสายฟูา แต่ครั้นมาใกล้พระพุทธองค์ ก็กลับกลายเป็นผ้าเช็ดพระบาทตกลงที่เบื้องพระบาท
ยักษ์เห็นดังนั้นก็คิดว่า เหตุใดหนอสมณะจึงไม่กลัว ในที่สุดยักษ์ก็ทราบว่า เพราะพระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงตั้งอยู่ในเมตตาธรรม จึงคิดจะทําให้พระองค์โกรธ ด้วยการขับไล่พระพุทธองค์ให้ออกไป
เมื่ อ อาฬวกยั ก ษ์ ขั บ ไล่ เช่ น นั้ น พระองค์ ก็ เ สด็ จ ออกไปโดยดี เห็ น ดั ง นั้ น ยั ก ษ์ เ ริ่ ม มี จิ ต
อ่อนโยนด้วยคิดว่า “สมณะนี้ว่าง่ายจริง เราบอกคําเดียวก็ออกไปแล้ว เราสามารถชนะสมณะนี้ด้วย
คําพูดเพียงเท่านี้ เสียแรงอุตส่าห์ต่อยุทธกับสมณะนี้อยู่ตั้งครึ่งค่อนคืนด้วยอาวุธร้ายแรง” ยักษ์
ทดสอบให้พระบรมศาสดาเสด็จเข้าออกเช่นนี้ถึง 3 ครั้ง เพื่อดูว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ว่าง่ ายจริง
หรือไม่ พระพุทธองค์ก็ทรงทําตามที่ยักษ์สั่ง ครั้งที่ 4 ยักษ์เกิดความคิดชั่วว่า “เราจะทําให้สมณะนี้
ลําบากตลอดคืนด้วยการเข้าๆ ออกๆ เช่นนี้ ” ยักษ์จึงสั่งว่า “ท่านจงออกไปสมณะ” พระพุทธองค์
ตรัสตอบว่า “เราไม่ออกไป ท่านจงกระทํากิจที่ท่านควรทําเถิด” ครั้งนี้พระพุทธองค์ไม่เสด็จออกไป
ตามคําสั่ง แล้วตรัสต่อว่า “เรายังไม่เห็นบุคคลใดในโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ อีกทั้ง
สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ ที่จะควักหทัยของเราโยนทิ้ง จะพึงฉีกหทัยของเรา หรือจับเราที่เท้า
ทั้งสองแล้วขว้างไปที่ฝ๎่งนํ้าคงคาได้ ดูก่อนยักษ์ เมื่อท่านหวังจะถามป๎ญหาก็ถามเถิด เราจักตอบ”
อาฬวกยักษ์เริ่มทูลถามป๎ญหารวม 8 ข้อ เช่น “อะไรหนอเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอัน
ประเสริฐของคนในโลก, อะไรหนอที่ บุคคลประพฤติดีแล้วนําความสุขมาให้, อะไรหนอเป็นรสอัน
ล้ําเลิศกว่ารสทั้งหลาย, นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่อย่างไร ว่าประเสริฐสุด ”
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า “ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ ธรรมอันบุคคล
ประพฤติดีแล้วนําความสุขมาให้ ความสัตย์เป็นรสอันล้ําเลิศ นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของผู้ที่
เป็นอยู่ด้วยป๎ญญาว่าประเสริฐสุด ” อาฬวกยักษ์ทูลถามต่อว่า “คนข้ามโอฆะได้อย่างไร ข้าม
อรรณพได้อย่างไร ล่วงทุกข์ได้อย่างไร บริสุทธิ์ได้อย่างไร” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า “คน
ข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร บริสุทธิ์ได้
ด้วยป๎ญญา”
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อาฬวกยักษ์ถามป๎ญหาที่ลึกซึ้งมากขึ้น เมื่อได้ฟ๎งคําตอบ ก็ยิ่งเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะใน
พระบรมศาสดา เมื่อยักษ์ได้ตั้งใจสดับธรรมะทุกข้อที่พระองค์ทรงตอบ ในที่สุดอาฬวกยักษ์ได้ตั้งอยู่
ในโสดาป๎ตติผลเป็นผู้มั่นคงต่อหนทางพระนิพพาน กลายเป็นยักษ์ใจดี ที่สํารวมระวังในศีล ยึดถือ
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
10.2.3 ชัยชนะครั้งที่ 3 ชนะช้างนาฬาคีรี
พุทธชยมงคลคาถาบทที่ 3 พระธรรมาจารย์ได้รจนาไว้ว่า
“นาฬาคิรึ คชวรํ อติมตฺตภูตํ ทาวคฺคิจกฺกมสนีว สุทารุณนฺตํ
เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ”
พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ได้ชัยชนะต่อช้างตัวประเสริฐ
ชื่อนาฬาคิรซี ึ่งเป็นช้างตกมัน สุดแสนที่จะทารุณร้ายกาจ
ด้วยนํ้าพระทัยเมตตา ด้วยเดชแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้านั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่าน
(วิ.จู. 9/377-380/296-299 แปล.มมร.)
สมัยพุทธกาล พระเทวทัตปรารถนาจะปกครองสงฆ์ ขาดความเคารพในพระบรมศาสดา จึง
ได้ร่วมมือกับพระเจ้าอชาตศัตรูและสัญญากันไว้ว่า “ถ้ามหาบพิตรปลงพระชนม์พระราชบิดา แล้ว
เป็นพระราชา อาตมภาพจะปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า แล้วจักเป็นพระพุทธเจ้า”
พระเทวทัตเข้าไปในโรงช้าง สั่งคนเลี้ยงช้างว่า ให้ช้างนาฬาคิรีดื่มเหล้าถึง 16 หม้อ แล้วให้
ปล่อยไปในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ เมื่อช้างถูกมอมเหล้า จึง
เกิดอาการเมาอย่างหนัก เป็นช้างตกมันดุร้ายเกรี้ยวกราด ไม่มีใครจะห้ามได้ ทันทีที่ถูกปล่อยออก
จากโรงช้าง มันรีบวิ่งตรงไปตามถนน ขณะนั้นพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปในกรุงราชคฤห์พร้อม
ภิกษุ 500 รูป ดําเนินมาถึงตรอกนั้น ช้างได้ชูงวง วิ่งรี่ตรงไปทางที่พระพุทธองค์เสด็จดําเนินทันที
ภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จเห็นดังนั้นพากันกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “พระพุทธเจ้าข้า
ช้างนาฬาคิรีตัวนี้ดุร้าย หยาบช้า ฆ่ามนุษย์ กําลังวิ่งเข้ ามาในตรอกนี้ ขอพระสุคตเจ้าจงเสด็จกลับ
เถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มาเถิดภิกษุ เธออย่ากลัวเลย ภพชาตินี้ไม่ใช่โอกาส ไม่ใช่ฐานะที่
บุ ค คลอื่ น จะปลงชี วิ ต ของตถาคตได้ เพราะพระตถาคตทั้ ง หลายย่ อ มไม่ ป ริ นิ พ พานด้ ว ยความ
พยายามของผู้อื่น”
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แม้ภิกษุสงฆ์จะเชื่อในพระดํารัส แต่ก็เป็นห่วงพระพุทธองค์ จึงทูลขอร้องให้เสด็จกลับถึง 3
ครั้ง พระผู้มีพระภาคเจ้ายังตรัสคําเดิม ขณะเดียวกันมหาชนต่างพากันหนีขึ้นไปอยู่บนปราสาทบ้าง
บนบ้านร้างบ้าง พวกที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ก็กล่าวว่า “พระมหาสมณะกําลังจะถูกช้างทําร้าย”
ส่วนผู้มีศรัทธาก็ชื่นชมว่า “วันนี้อานุภาพของพระพุทธเจ้าจะปรากฏเลื่องลือ พวกเราจะได้ดูการต่อ
ยุทธ์ของพญาช้างกับพระพุทธเจ้า”
บรรดาพระมหาสาวกทั้งหลายต่างรับอาสาจะทรมานช้างนาฬาคิรี พระพุทธองค์ตรัสว่า
“การทรมานช้างนาฬาคิรีไม่ใช่วิสัยของเธอ เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้า ” ขณะนั้นพระอานนท์ซึ่ง
จงรักภักดีในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนัก รีบก้าวออกไปยืนขวางหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคิดว่า
“ขอช้างจงฆ่าเราเถิด เราจะสละชีวิตแทนพระพุทธองค์” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามถึง 3 ครั้ง ว่า
“อานนท์จงหลีกไป” พระอานนท์ก็ไม่ยอมหลีกไป คงยืนขวางหน้าอยู่เช่นนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงแผ่เมตตาให้กับช้างนาฬาคิรี ช้างได้สัมผัสกระแสแห่งเมตตาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ช้าง
จึงสร่างเมาเป็นปลิดทิ้ง ลดงวงลง ค่อยๆ เยื้องกรายเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้า และยืนอยู่เบื้อง
หน้าของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาฬาคิรี พลางตรัสว่า “ดูก่อน
กุญ ชร เจ้ าอย่าเข้าไปหาพระพุทธเจ้ าด้ วยจิ ตที่ คิด จะฆ่ า อัน เป็น เหตุ ให้ เกิ ดทุ ก ข์ใ นอบาย ผู้ ฆ่ า
พระพุทธเจ้าจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าจะไม่มีสุคติเลย เจ้าจงสร่างเมาและอย่าประมาท ผู้ที่ประมาท
แล้วจะไปสู่สุคติไม่ได้ เจ้านี่แหละจักทําโดยประการที่จักไปสู่สุคติได้ ดูก่อนช้างนาฬาคีรี เจ้านี้เป็น
เดรั จฉานมีโ อกาสพบเราตถาคตในครั้ง นี้ นับ เป็น กุ ศ ลอย่ า งยิ่ ง ตถาคตนี้ อุ ปมาดั งพญาช้างตั ว
ประเสริฐ ประกอบด้วยคุณของพระอรหันต์ เป็นใหญ่ในโลกทั้ง 3 ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เจ้าอย่าดุร้าย
ไล่ทิ่มแทงมนุษย์อีก จงมีเมตตา ยังใจให้โสมนัส อย่าได้ประกอบโทษ จงหมั่นเจริญเมตตาให้ยิ่งๆ
ขึ้นไป สิ้นชีพแล้วเจ้าจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์”
ด้วยเมตตานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์ ทําให้ช้างนั้นมีจิตชื่นชมโสมนัส ซึ่ง
หากเป็นมนุษย์จะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบัน แต่เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทําให้ไม่สามารถบรรลุ
โลกุตตรธรรมอันยอดเยี่ยมได้ แต่ก็เป็นอุปนิสัยติดไปในภพหน้า จากนั้นช้างได้เอางวงลูบละอองธุลี
พระบาทของพระองค์ แล้วพ่นลงบนกระหม่อมของตน ย่อตัวถอยออกไป ชั่วระยะที่แลเห็นพระผู้มี
พระภาคเจ้า แล้วเดินกลับเข้าไปสู่โรงช้าง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ช้างนาฬาคิรีก็ได้ชื่อใหม่ว่า “ช้าง
ธนปาล”
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มหาชนเห็นเมตตานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้า ต่างเกิดปีติโสมนัส ต่างกล่าวสรรเสริญ
พระพุทธองค์ว่า “ชาวเราเอ๋ย ช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอ คนบางพวกย่อมฝึกช้างและม้า ด้วยการใช้
ท่อนไม้บ้าง ใช้ขอบ้าง ใช้แส้บ้าง แต่พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างโดยใช้เมตตาธรรม”
10.2.4 ชัยชนะครั้งที่ 4 ชนะองคุลิมาล
พุทธชยมงคลคาถาบทที่ 4 พระธรรมาจารย์ได้รจนาไว้ว่า
“อุกฺขิตตฺ ขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ ธาวนฺติโยชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ
อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ”
พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ทรงใช้ฤทธิ์ทางใจ ให้เป็นอิทธาภิสังขาร ทรงชนะองคุลิมาล
ผู้แสนโหดเหี้ยมร้ายกาจ มีฝีมือฉกรรจ์ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ สิ้นทาง 3 โยชน์
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน”
(ม.ม. 21/521-526/141-145 แปล.มมร.)
องคุลิมาลเป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิตกับพราหมณีมันตานี เกิดในฤกษ์ของดาวโจร บิดา
จึงคิดจะฆ่าลูกตั้งแต่แรกเกิดเพื่อตัดไฟแต่ต้นลม แต่พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงเมตตาให้เลี้ยงไว้
พราหมณ์จึงตั้งชื่อทารกว่า อหิงสกุมาร แปลว่า กุมารผู้ไม่เบียดเบียนใคร เมื่อเจริญวัยขึ้น มารดา
บิดาได้ส่งไปศึกษาศิลปวิทยาที่เมืองตักสิลา เนื่องจากประพฤติตนดีจึงเป็นที่รักของอาจารย์ ทําให้
ลูกศิษย์คนอื่นเกิดความอิจฉา จึง ใส่ความว่าอหิงสกุมารดีแต่ต่อหน้าอาจารย์ ลับหลังเกะกะเกเร
อาจารย์จึงคิดจะกําจัดอหิงสกุมารโดยการขอยืมมือของผู้อื่นฆ่าลูกศิษย์ อาจารย์สั่งให้อหิงสกุมารไป
ฆ่ามนุษย์ นํา นิ้ ว มือมา 1,000 องคุลี แล้ วจะสอนวิช าสํา เร็จ เป็ นเจ้ าโลกให้ ด้ วยอาจารย์คิ ดว่ า
อหิงสกุมารไปฆ่าคนไม่ต้องถึง 1,000 คน ก็จะโดนผู้อื่นฆ่าเสียก่อน
อหิงสกุมารฉลาดแต่ไม่ได้เฉลียวใจ มุ่งแต่จะเรียนวิชาเป็นเจ้าโลก จึงเข้าปุาไปดักฆ่ามนุษย์
แล้วร้อยนิ้วมือเป็นพวงมาลัยคล้องคอ จึงได้รับฉายาว่า องคุลิมาลโจร สร้างความหวาดกลัวให้แก่
ชาวบ้านยิ่งนัก ต่างพากันไปร้องทุกข์ต่อพระราชาปเสนทิโกศล พระราชาดําริจะยกทัพเพื่อไปปราบ
โจรองคุลิมาล ฝุายนางพราหมณีผู้เป็นมารดาเมื่อทราบว่า พระราชาปเสนทิโกศลจะยกทัพไปปราบ
อหิงสกุมารลูกชายสุดที่รัก ด้วยความรักลูก นางจึงรีบเดินทางไปหาอหิงสกุมารแต่เช้าตรู่ เพื่อจะไป
บอกข่าวให้ลูกชายทราบและรีบหนีไปโดยเร็ว
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เช้าวันเดียวกันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นองคุลิมาลปรากฏใน
ข่ายพระญาณว่า “องคุลิมาลนี้จะเป็นอสีติมหาสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธองค์ ” เช้าวันนั้นจึง
เสด็จไปถึงองคุลิมาลก่อนใคร ซึ่งถ้าหากโจรองคุลิมาลเจอนางพราหมณีผู้เป็นมารดา ก็จะฆ่ามารดา
ด้วยหมายจะตัดนิ้วมือเพื่อให้นิ้วครบ 1,000 องคุลี เพราะได้นิ้วมาแล้ว 999 องคุลี พระบรมศาสดา
ทรงเห็นว่า “หากองคุลิมาลทํามาตุฆาต ชาตินี้จะเป็นอาภัพสัตว์ ไม่สามารถบรรลุอรหัตตผลได้
พระพุทธองค์จึงเสด็จไปพบองคุลิมาลก่อนใคร
พระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ทําให้องคุลีมาลวิ่ งตามไม่ทัน ทั้งๆ ที่พระองค์
เสด็จดําเนินตามปกติ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลแผ่นดินให้เป็นแม่นํ้าบ้าง เป็นหล่ม เป็นเลน
บ้าง ขวางหน้าองคุลิมาล เป็นดังนี้ตลอด 3 โยชน์ องคุลิมาลรู้สึกเหน็ดเหนื่อย คิดว่าน่าอัศจรรย์จริง
หนอ ไม่เคยเป็นเช่นนี้ เมื่อก่อนแม้ช้างม้ากําลั งวิ่ง รถกําลังแล่นเรายังวิ่งตามได้ทัน แต่ครั้งนี้เราวิ่ง
จนสุดกําลังยังไม่อาจทันสมณะที่เดินตามปกติได้ องคุลิมาลจึงหยุดยืนพลางร้องบอกพระพุทธองค์
ว่า “สมณะ หยุด สมณะ หยุด” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด” องคุลิมาล
คิดว่า “สมณศากยบุตรเป็นคนพูดจริง แต่สมณะรูปนี้กําลังเดินอยู่แท้ๆ กลับพูดว่า เราหยุด แล้ว”
จึงถามว่า “ดูก่อนสมณะ ท่านกําลังเดินอยู่กลับบอกว่าหยุดแล้ว แต่ท่านก็ยังไม่หยุด ที่ท่านกล่าวถึง
ข้าพเจ้าผู้หยุดเดินแล้วว่าไม่หยุด การหยุดของท่านเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ายังไม่หยุดนั้น เป็นอย่ างไร”
พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ดูก่อน องคุลิมาล เราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้ว จึงชื่อว่าหยุดแล้ว
ส่วนท่านไม่สํารวมในสัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่ายังไม่หยุด ถึงแม้ว่าท่านหยุดในบัดนี้ก็ดี แต่ท่านจะต้องวิ่ง
ต่อไปในอบายภูมิในภายหน้า” ฟ๎งดังนั้นองคุลิมาลก็คิดว่า “เห็นทีสมณะนี้คงเป็นใหญ่ในโลก เสด็จ
มาเพื่อโปรดเรา” จึงทิ้งดาบลงแล้วทูลขอบรรพชา พระพุทธองค์ตรัสว่า “ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ”
เพศฆราวาสพลันหายไปด้วยบุญที่สั่งสมมา ไตรจีวรและอัฐบริขารได้เกิดทันที พระองคุลิมาลจึงตาม
เสด็จพระพุทธองค์กลับวัดพระเชตวัน
ขณะเดียวกัน พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีด้วยขบวนม้าประมาณ 500
เข้าไปในพระอาราม เพื่อเข้าเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้า และกราบทูลถึงพระราชกรณียกิจที่จะต้องไป
ปราบโจรองคุลิมาล พระพุทธเจ้าค์ตรัสว่า “มหาบพิตร ถ้ามหาบพิตรทอดพระเนตรเห็นองคุลิมาล
ผู้ปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ ออกบวชเป็นบรรพชิต ประพฤติพรหมจรรย์ มหาบพิตรจัก
พึงทํากับเขาอย่างไร” พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันพึงไหว้ พึงลุก
รับ พึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะ พึงบํารุงด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานเภสัช บริขารหรือพึง
จัดการรักษาคุ้มครองปูองกันอย่างเป็นธรรม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองคุลีมาลนั้นเป็นคนทุศีล มีบาป
จักมีความสํารวมด้วยศีลปานนี้เชียวหรือ”
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พระพุทธองค์ทรงชี้ไปทางพระองคุลิมาลซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกล ตรัสว่า “มหาราช นั่นองคุลิมาล”
พระราชาทรงตกพระทัย พระโลมชาติชูชัน เหล่าทหารที่ติดตามก็ขนลุกชูชัน สะดุ้งหวาดหวั่น ไป
ตามๆ กัน พระบรมศาสดาตรัสว่า “อย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตร องคุลิมาลเป็นผู้ไม่มีภัยต่อใครอีก
ต่อไปแล้ว” เมื่อพระราชาทรงหายกลัว ได้เสด็จเข้าไปสนทนากับพระเถระว่า “ท่านผู้เจริญ ขอ
พระคุณเจ้าจงบําเพ็ญสมณธรรมเถิด ข้าพเจ้าจักทําความขวนขวายในป๎จจัย 4 แด่พระคุณเจ้าเอง”
พลางเปลื้องผ้าคาดเอวถวายแด่พระองคุลิมาล
พระราชาตรัสชมเชยว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริงหนอ พระพุทธองค์ทรง
ทรมานองคุลิมาลได้ ทรงยังบุคคลที่ใครๆ ทําให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ ทรงยังบุคคลที่ใครๆ หยุดไม่ได้
ให้หยุดได้ เพราะหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานองคุลิมาลได้แม้ด้วยอาชญา แม้ด้วยศาสตรา แต่
พระพุทธเจ้าทรงทรมานได้ โดยไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศาสตราใดๆ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
หม่อมฉันดีพระทัย จะขอทูลลาไปในบัดนี้”
10.2.5 ชัยชนะครั้งที่ 5 ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณวิกา
พุทธชยมงคลคาถาบทที่ 5 พระธรรมาจารย์ได้รจนาไว้ว่า
“กตฺวาน กฏฺฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา จิํฺจาย ทฺุฐวจนํ
ฏฺ
ชนกายมชฺเฌ
สนฺเตน โสมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ”
พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะคํากล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา
ผู้ทําอาการเหมือนหญิงมีครรภ์ ได้ทําไม้สัณฐานกลมผูกติดไว้
ทรงชนะด้วยวิธีที่งดงาม คือ สันติวิธี ความสงบพระทัยในท่ามกลางมหาชน
ด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
(ขุ.ธ. 42/23/255-259 แปล.มมร.)
ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา มหาชนจํานวนมากมี
ศรัทธาและออกบวชตามพระพุทธองค์ ทําให้พวกเดียรถีย์ซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเสื่อม
จากลาภสักการะ จึงหาทางกําจัดพระพุทธองค์ ด้วยการใส่ร้ายโดยใช้นางจิญจมาณวิกาปริพาชิกา
เป็นเครื่องมือ จึงได้เล่าแผนการให้นางฟ๎ง ในช่วงเเย็นวันนั้นเอง นางจิญจมาณวิกาเดินมุ่งหน้าเข้าไป
ในวัดพระเชตวัน แต่งตัวเรียบร้อย ถือดอกไม้ของหอมเข้าไป สวนทางกับ สาธุชนที่ฟ๎งธรรมแล้ว
กําลังเดินออกจากวัด ผู้คนเกิดความสงสัยไต่ถามว่า “นี่เธอจะไปไหนล่ะ” นางตอบว่า “ฉันจะไป
เข้าเฝูาพระพุทธเจ้า” ครั้นลับสายตาของผู้คน แทนที่นางจะเข้าไปในวัดเชตวัน ก็ไปพักค้างที่อาราม
พวกเดียรถีย์ ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดพระเชตวัน
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รุ่งเช้าเมื่อสาธุชนออกจากเมืองจะไปเข้าเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้า นางทําทีเหมือนเพิ่งออก
จากวัดพระเชตวัน ก็เดินสวนทางออกมา ครั้นมีผู้ถามว่า “แม่นาง เมื่อคืนเธอไปนอนที่ไหนมา”
นางตอบว่า “เมื่อคืนฉันพักอยู่ในวัดพระเชตวันนี่แหละ” นางอดทนทําเช่นนี้อยู่เป็นนิจ เมื่อถูกถาม
ก็ ต อบว่ า “ฉั น พั ก อยู่ ใ นพระคั น ธกุ ฎี เ ดี ย วกั น กั บ พระพุ ท ธเจ้ า ” พุ ท ธบริ ษั ท ฟ๎ ง แล้ ว เกิ ด ความ
คลางแคลงสงสัย ที่เป็นปุถุชนอยู่ก็เชื่อ จึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นทุกวัน
เวลาผ่านไป 3-4 เดือน นางทําทีเหมือนเริ่มมีท้อง แล้วให้พวกเดียรถีย์ปุาวประกาศว่า
นางตั้งครรภ์กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครบ 9 เดือน นางแสร้งทําเป็นท้องแก่ โดยเอาไม้กลม
วางที่หน้าท้อง แล้วเอาผ้าห่มทับอีกชั้นหนึ่ง เย็นวันหนึ่ง ขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแก่
มหาชน นางเดินเข้าไปท่ามกลางมหาชนยืนอยู่หน้าพระพุทธองค์ พลางร้องตะโกนว่า “พระองค์น่ะ
ดีแต่แสดงธรรมให้คนอื่น หม่อมฉันครรภ์แก่แล้ว ไม่เห็นมาสนใจเลย ทําไมพระองค์ไม่รีบไปหา
สถานที่สําหรับคลอดลูกของเราล่ะ ถ้าหากพระองค์ไม่ทําเองก็น่าจะบอกอุป๎ฏฐากให้จัดการให้ก็ได้ ”
พระพุทธองค์ทรงนิ่งอย่างประเสริฐ พลางตรัสด้วยพระสุรเสียงอันสงบราบเรียบว่า “ดูก่อนน้อง
หญิง คําที่เธอกล่าวนั้น มีแต่เพียงเราและเธอเท่านั้นที่รู้”ทรงนิ่งพระพักตร์เป็นปกติ
นางจิญจมาณวิกาด่าบริภาษอยู่มิได้หยุดปาก เป็นเหตุให้ทิพอาสน์ของท้าวสักกะร้อนขึ้น
จึงทรงสอดส่องทิพยจักษุดู ก็ทราบว่า “หญิงงามแต่ใจทรามกําลังกล่าวตู่พระตถาคต” ท้าวสักกะ
ดําริว่า “เราจะต้องเป็นผู้ชําระคดีนี้ด้วยตัวเอง” จึงเสด็จมาพร้อมกับเทพบุตร 4 องค์ เทพบุตรได้
แปลงเป็นลูกหนูเข้าไปกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ไว้ แล้วทําลมให้พัดผ้าห่มขึ้น นางมัวแต่ยืนด่าไม่ทัน
ระวังตัว ไม้กลมที่มัดไว้ก็กลิ้งตกลงบนหลังเท้า ทําให้นางเจ็บปวดทรมานมาก
เมื่อความจริงได้ปรากฏขึ้น มหาชนต่างพากันไล่ทุบตีนางด้วยความโกรธแค้น นางตกใจ
เพราะความแตกแล้ว จึ ง รีบ วิ่ งหนี ทั น ที ที่ลั บ คลองจัก ษุ ข องพระพุ ทธองค์เท่ า นั้ น แผ่ น ดิ น หนา
240,000 โยชน์ ไม่สามารถจะรองรับกรรมอันชั่วช้าที่นางกระทําไว้ได้ จึงแยกออกเป็นช่องเปลวไฟ
ตั้งขึ้นจากอเวจีมหานรก ดูดนางลงไปสู่อเวจีมหานรกทันที เพราะนางทํากรรมหนัก คือการใส่ร้าย
พระบรมศาสดาผู้บริสุทธิ์ จึงได้รับผลกรรมทันตาเห็น
10.2.6 ชัยชนะครั้งที่ 6 ชนะสัจจกนิครนถ์
พุทธชยมงคลคาถาบทที่ 6 พระธรรมาจารย์ได้รจนาไว้ว่า
“สจฺจํ วิหาย มติสจฺจกวาทเกตุ วาทาภิโรปิตมนํ อติอนฺธภูตํ
ปํฺญาปทีปชลิโต ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ
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พระจอมมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือป๎ญญา
ได้ทรงชนะสัจจกนิครนถ์ผู้เป็นคนมืดบอด
มีอัธยาศัยไม่ยอมรับความจริง มีใจคิดแต่จะยกตนข่ม
ด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
(ม.มู. 19/392-399/76-83 แปล.มมร.)
สัจจกนิครนถ์นี้เป็นผู้มีป๎ญญามาก ทะนงตนว่าเป็นนักปราชญ์ เป็นอาจารย์สอนศิลปวิทยา
ให้กับพระกุมารของเจ้าลิจฉวี เหตุที่ทะนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มาก จึงเอาแผ่นเหล็กรั ดท้องไว้เกรง
ว่าท้องจะแตก แต่ในที่สุดสัจจกนิครนถ์ต้องยอมจํานนในพระสัพพัญํุตญาณของพระบรมศาสดา
วันหนึ่ง สัจจกนิครนถ์กล่าวในที่ประชุมว่า “เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่
เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ แม้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่โต้ตอบป๎ญหากับ
เราแล้วจะไม่ประหม่า ไม่สะทกสะท้าน ไม่หวั่นไหว แม้แต่ผู้เดียว หากเราโต้วาทะกับเสาที่ไม่มีจิตใจ
แม้เสานั้นก็ถึงอาการหวั่นไหว จะปุวยกล่าวไปไยกับมนุษย์ทั่วไป”
ขณะนั้นพระอัสสชิเถระกําลังเดินเข้าไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลี สัจจกนิครนถ์เดินมาแล
เห็นพระเถระแต่ไกล จึงเข้าไปหาพลางถามว่า “ท่านอัสสชิผู้เจริญ ก็พระสมณโคดมแนะนําสาวก
อย่างไร และคําสั่งสอนของพระสมณโคดม เน้นไปในเรื่องใดมาก” พระอัสสชิเถระตอบว่า “พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงแนะนําสาวกทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่
เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขาร
ไม่ใช่ตัวตน วิญญาณไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน ดูก่อนอัคคิเวสสนะ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนํ าสาวกทั้งหลายเช่นนี้ และคํ าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเน้ น
เรื่องนี้กับสาวกทั้งหลาย”
สัจจกนิครนถ์ฟ๎งแล้วไม่คล้อยตาม กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไปพบกับพระสมณโคดมผู้เจริญ
ด้วยตัวของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะได้ช่วยปลดเปลื้องพระสมณโคดม จากความเห็นผิดนั้นเสีย ” จึง
ชักชวนเจ้าลิจฉวีประมาณ 500 องค์ ที่กําลังประชุมอยู่ในศาลาแห่งหนึ่งเดินทางร่วมกัน เพื่อจะไป
โต้วาทะกับพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อพบพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พลาง
ทูลถามป๎ญหาว่า “ข้าพเจ้าขอถามพระสมณโคดมหน่อยเถิด ถ้าพระองค์จะให้โอกาสเพื่อการกล่าว
แก้ป๎ญหาแก่ข้าพเจ้า” พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อน อัคคิเวสสนะ ท่านประสงค์จะถามอะไรก็เชิญ
ถามเถิด” นิครนถ์ถามว่า “พระสมณโคดมมีปกติแนะนําพวกสาวกอย่างไรบ้าง” พระพุทธองค์ตรัส
ตรงกับที่พระอัสสชิเถระกล่าวไว้ สรุปคือ ขันธ์ 5 เป็นอนิจจัง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่ไม่ควร
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ยึดมั่นถือมั่น นิครนถ์ได้ฟ๎งแล้วไม่ยอมรับ เพราะตนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอัตตาควร
ยึดถือไว้
หลังจากนี้ไปเป็นปุจฉาวิสัจนา ของพระพุทธองค์และนิครนธ์
พระพุทธองค์ : ดูก่อนอัคคิเวสสนะ ท่านกล่าวว่า รูปเป็นตนของเรา เวทนาเป็นตนของเรา สัญญา
เป็นตนของเรา สังขารเป็นตนของเรา วิญญาณเป็นตนของเรา ดังนี้มิใช่หรือ
นิครนธ์:

ถูกแล้ว ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนั้น ประชุมชนเป็นอันมากก็กล่าวเช่นนั้น

พระพุทธองค์ : ถ้าเช่นนั้น เราจักสอบถามท่าน ท่านเห็นควรอย่างไร ท่านพึงแก้อย่างนั้น ดูก่อน
อัคคิเวสสนะ ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉน อํานาจของพระราชาผู้มุรธา
ภิเษกแล้ว เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศลและพระเจ้ามคธราชอชาตศัตรู อาจฆ่าคนที่
ควรฆ่ า ริ บ สมบั ติ ค นที่ ค วรริ บ เนรเทศคนที่ ค วรเนรเทศ พึ ง ให้ เ ป็ น ไปได้ ใ น
พระราชอาณาเขตของพระองค์มิใช่หรือ
นิครนธ์:

ถูกต้อง พระราชาเหล่านั้นย่อมทําในสิ่งที่พระองค์ตรัสมาแล้วทั้งหมดได้ แม้แต่
เจ้าวัชชี มัลละ ก็อาจฆ่าคนที่ควรฆ่า เนรเทศคนที่ควรเนรเทศได้ เพราะอํานาจ
ของพระราชาผู้มุรธาภิเษกแล้วนั้น ต้องให้เป็นไปได้ด้วย ควรจะเป็นไปได้ด้วย

พระพุทธองค์ : ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ข้อที่ท่านกล่าวว่า รูปเป็นตนของเรา อํานาจ
ของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เถิด ดังนี้ได้หรือ
พระพุทธองค์ตรัสถามถึง 2 ครั้ง นิครนถ์ยังนิ่งเฉยไม่ยอมตอบคาถาม จึงตรัสว่า
พระพุทธองค์ : บัดนี้เป็นการอันสมควร ท่านจงแก้เถิด ไม่ใช่กาลที่ท่านควรนิ่ง ผู้ใดถูกตถาคตถาม
ป๎ญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึง 3 ครั้ง หากมิได้แก้ ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็น 7 เสี่ยง
พระพุทธองค์ : ท่านยังยืนยันขันธ์ 5 ว่าเป็นอัตตาอยู่หรือไม่
นิครนถ์ไม่ยอมตอบ เพราะเมื่อได้ฟ๎งแนวคิดจากพระพุทธองค์ ก็เริ่มเข้าใจว่า
เบญจขันธ์นี้เป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ความคิดตนนั้นผิด แต่ด้วยทิฏฐิมานะ จึงนั่งนิ่ง ครั้นถูก
พระองค์รุกถามหนักเข้า จึงกล่าวว่า “พระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถิด ข้าพเจ้าจักแก้ ณ บัดนี้”
พระพุทธองค์ : ดูก่อนอัคคิเวสสนะ ท่านจะสําคัญความข้อนี้เป็นไฉน ท่านกล่าวว่า รูปเป็นตน
ของเรา เป็นต้น เป็นไปตามอํานาจเช่นนี้หรือ
นิครนถ์ :

ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย พระโคดมผู้เจริญ
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พระพุทธองค์: ดูก่อนอัคคิเวสสนะ ท่านจงทําไว้ในใจเถิด ครั้นทําไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้ เพราะคํา
หลังกับคําก่อน หรือคําก่อนกับคําหลังของท่านไม่ตรงกัน ท่านกล่าวว่า เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณเป็นตนของเรา ดังนี้อํานาจของท่านเป็นไปในเวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ว่า เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณของเราจงเป็น
เช่นนั้นเถิด อย่าได้เป็นเช่นนี้เลย มิใช่หรือ
นิครนถ์ :

ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญ

พระพุทธองค์: ดูก่อนอัคคิเวสสนะท่านจงทําไว้ในใจเถิด ครั้นท่านทําไว้ในใจแล้ว จึงกล่าวแก้
เพราะคําหลังกับคําก่อน หรือคําก่อนกับคําหลังของท่านไม่ตรงกันท่านจะสําคัญ
ความข้อนั้นเป็นไฉน รูป เวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง
นิครนถ์ :

ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า

พระพุทธองค์: ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข
นิครนถ์ :

สิ่งนั้นเป็นทุกข์

พระพุทธองค์: ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่ง
นั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นตนของเรา
นิครนถ์ :

ข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญ

พระพุทธองค์: ดูก่อนอัคคิเวสสนะ ผู้ใดติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์แล้วกลํ้ากลืนทุกข์แล้ว ยังตามเห็น
ทุกข์ว่านั่นของเรา เราเป็นสิ่งนั้น นั่นเป็นตนของเรา ผู้นั้นกําหนดรู้ทุกข์ได้เอง
หรือจะทําทุกข์ให้สิ้นไปได้มีอยู่บ้างหรือ
นิครนถ์ :

จะพึงมีได้เพราะเหตุไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระเจ้าข้า

พระพุทธองค์: ดูก่อนอัคคิเวสสนะเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์อยู่แล้ว กลํ้ากลืนทุ กข์
แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตนของเรา ดังนี้มิใช่หรือ
นิครนถ์ฟ๎งแล้วก็ยอมรับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกอุปมาตรัสอธิบายให้นิครนถ์แจ่ม แจ้ง
ยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้ ได้แสวงหาแก่นไม้ถือขวานที่คมเข้าไปสู่ปุา เขาเห็นต้น
กล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในปุานั้น มีต้นตรงยังกําลังรุ่น ไม่คด เขาตัดต้นกล้วยที่โคนต้น ตัดยอดริดใบออก
เขาไม่พบแม้แต่กระพี้ แล้วจะพบแก่นได้แต่ที่ไหน แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อว่า
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พระพุทธองค์: ดูก่อนอัคคิเวสสนะ เราซักไซ้ไล่เลียงท่าน สอบสวนในถ้อยคําของตนเองก็พบกับ
ความว่างเปล่า ท่านเคยกล่าวว่า “เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่
เจ้าคณะผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ที่สามารถโต้ตอบกับเราได้ ดูก่อนอัคคิ
เวสสนะ หยาดเหงื่อของท่านบางหยาด หยดจากหน้าผากลงยังผ้าห่มแล้วตกที่
พื้น ส่วนเหงื่อในกายของเราเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย”
แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเปิดพระวรกาย มีพระฉวีดังทอง ให้สัจจกนิครนถ์ได้เห็นเป็นมงคล
แก่จักขุประสาท เหตุทพี่ ระองค์ทรงรุกสัจจกนิครนถ์อย่างหนัก เพราะทรงทราบว่า เขาเป็นผู้มีทิฏฐิ
มาก เพราะฉะนั้นเมื่อนิครนถ์เห็นพระวรกายแล้ว ก็นั่งนิ่ง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า ไร้ปฏิภาณ แต่
ถึงกระนั้น เมื่อหยุดชะงักไปสักครู่ เนื่องจากยังมีทิฏฐิมานะมาก จึงถามต่อไปว่า
นิครนถ์ :

ด้วยเหตุเท่าไรสาวกของพระโคดมจึงชื่อว่า เป็นผู้ทําตามคําสั่งสอนปราศจาก
ความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่า ข้อนี้เป็นอย่างไรเป็นผู้ถึงความแกล้วกล้า
ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น อยู่ในคําสอนของศาสดาตน

พระพุทธองค์: ดูก่อนอัคคิเวสสนะ สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ ย่อมเห็นเบญจขันธ์ด้วยป๎ญญา
อันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณอัน
ใดอันหนึ่ง ทั้ง ที่ล่วงไปแล้ว ทั้งที่ยัง มาไม่ ถึงทั้งที่ เกิดขึ้น เฉพาะในบัดนี้ ที่เป็ น
ภายในก็ดี ที่เป็นภายนอกก็ดี หยาบก็ดีละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ในที่ไกล
ก็ดี ในที่ใกล้ก็ดีทั้งหมด ก็เป็นแต่รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ นั่นไม่ใช่
ของเราเราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตนของเรา
นิครนถ์ได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธามาก ได้ถามอีกว่า
นิครนถ์ :

ข้าแต่พระโคดมด้วยเหตุไร ภิกษุชื่อว่าเป็นพระอรหันต์

พระพุทธองค์: ดูก่อนอัคคิเวสสนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นเบญจขันธ์ด้วยป๎ญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้ง
ที่ล่วงไปแล้ว ทั้งที่ยังไม่มาถึง ทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ ที่เป็นภายในก็ ดี ที่เป็น
ภายนอกก็ดี หยาบก็ดีละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกล้ก็ดี ก็
เป็นแต่รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น
นั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้ จิตจึงพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่น อัคคิเวสสนะ ด้วยเหตุ
เท่านี้แหละ ภิกษุชื่ อว่าเป็นพระอรหันต์ มีอาสวะสิ้นแล้ว ปลงภาระเสียแล้ว มี
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ประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลําดับ มีสังโยชน์อันจะนําไปสู่ภพสิ้นแล้ว พ้นวิเศษดีแล้ว
เพราะความรู้ยิ่ง
นิครนถ์ :

ข้าแต่พระโคดม ข้ าพเจ้าเป็น คนคอยกําจั ดคุณผู้อื่ น เป็น คนคะนองวาจา ได้
สําคัญถ้อยคําของพระโคดมว่า ตนอาจรุกรานได้ด้วยถ้อยคําของตน บุรุษมา
ปะทะช้างซับมันเข้าก็ดี เจอกองไฟอันกําลังลุกโพลงก็ดี กระทบงูที่มีพิษร้ายก็ดี
ยังพอเอาตัวรอดได้บ้าง แต่มาเจอพระโคดมเข้าแล้ว ข้าพเจ้าไม่มีทางเอาตัวรอด
ได้เลย ข้าแต่พระโคดม ข้าพเจ้าเลื่อมใส ขอพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับ
นิมนต์เพื่อฉันภัตตาหาร ในวันรุ่งขึ้นด้วยเถิด

ในที่สุดสัจจกนิครนถ์ก็ยอมแพ้ในป๎ญญาคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างป๎ญญาของนิครนถ์กับสัพพัญํุตญาณแล้ว ป๎ญญาของสัจจกนิครนถ์
เป็นเสมือนแสงหิ่งห้อยในยามราตรี ที่ไม่อาจเทียบกับแสงตะวันได้ ดังพุทธพจน์ว่า “พุทฺโธ ปวทตํ
วโร บรรดาชนผู้แถลงคารม พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุด ” นี้เป็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธิ
ป๎ญญารู้แจ้งโลกทั้งหมด
10.2.7 ชัยชนะครั้งที่ 7 ชนะนันโทปนันทนาคราช
พุทธชยมงคลคาถาบทที่ 7 พระธรรมาจารย์ได้รจนาไว้ว่า
“นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต
อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส
ไปปราบนันโทปนันทนาคราช ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก
ด้วยวิธีให้แสดงฤทธิ์ทรมานให้สิ้นฤทธิ์
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงเกิดมีแก่ท่าน
(ขุ.อป. 70/4/505-511 แปล.มมร.)
สมัยหนึ่งพระพุทธองค์ ประทับนั่งอยู่ที่วิหารเชตวั น ทรงเข้า มหากรุณาสมาบัติแผ่ข่า ย
พระญาณไปทั่วหมื่นโลกธาตุในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นนันโทปนันทนาคราชเข้ามาในข่ายพระญาณ
พระองค์รู้ว่าพญานาคนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิและดุร้ายนัก เพราะเหตุที่เคยสั่งสมบุญไว้ในปางก่อน จึงมี
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ฤทธิ์มาก หากพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดก็จะหันมานับถือพระศาสนา ทั้งจะได้อุปนิสัยอันเป็น
ป๎จจัยที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติต่อไป
ขณะนั้ น พญานาคนั น โทปนั น ทะ เนรมิ ต กายประดุ จ เทพเจ้ า บนสวรรค์ นั่ ง อยู่ บ นรัต น
บัลลังก์ เสวยทิพยสมบัติด้วยความสําราญ ครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสาวกจํานวนมาก
เหาะมาก็โกรธตามประสาผู้มีทิฏฐิมานะว่า “สมณะเหล่านี้เห็นทีจะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อไป
ก็ต้องเหาะข้ามหัวเรา ฝุุนละอองที่ติดเท้าก็จะร่วงหล่นใส่บนกระหม่อมเรา เราจักไม่ยอมให้พวก
สมณะเหล่านี้ทําเช่นนี้อีก ” คิดแล้วก็ลุกขึ้นไปยังเชิงภูเขาสิเนรุ แล้วปาฏิหาริย์กายให้ใหญ่ เอาหาง
รัดภูเขาสุเนรุซึ่งสูงประมาณ 84,000 โยชน์ ถึง 7 รอบ ใช้พังพานปิดภพดาวดึงส์ บันดาลให้เกิด
หมอกควันกลบไปทั้งภพทําให้มองไม่เห็น
พระรัฐบาลเถระเห็นความผิดปกตินั้นจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “พระพุทธเจ้าข้า
เมื่อก่อนพวกข้าพระองค์มายืนอยู่ตรงนี้สามารถเห็นภูเขาที่อยู่ล้อมภูเขาสิเนรุเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
และเวชยันตปราสาท อีกทั้งเห็นธงเบื้องบนเวชยันตปราสาท แต่มาบัดนี้ กลับไม่เห็นอะไรเลยเป็น
เพราะเหตุไรพระเจ้าข้า” เมื่อรู้ว่าพญานาคผู้มีอานุภาพเป็นผู้บันดาลฤทธิ์มาขั ดขวางหนทางของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระรีบอาสาที่จะไปปราบพญานาค เพื่อให้รู้จักคุณของพระบรมศาสดา
พระพุทธองค์ตรัสห้ามพระเถระ พระอรหันต์รูปอื่น เช่น พระภัททิยะ พระราหุล ต่างทูลอาสาที่จะ
ไปปราบพญานาค พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไว้เช่นกัน เพราะรู้ว่าไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต์รูปอื่นที่
จะทําลายทิฏฐิมานะของพญานาคผู้มีฤทธานุภาพมาก ครั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระทูลอาสา จึง
ทรงอนุญาตทั้งทรงประทานพรให้มีชัยชนะแก่พญานาคด้วย
เมื่อพระมหาโมคคัลลานะเถระได้รับพุทธานุญาตแล้ว ก็ได้เนรมิตเป็นพญานาคที่มีกาย
ใหญ่กว่านันโทปนันทนาคราชถึง 2 เท่า แล้วรัดกายของพญานาคราชให้อัดแน่นกับเขาสุเนรุ มิให้
เคลื่อนไหวได้ พญานาคราชถูกรัดจนกระดูกแทบจะแตกก็โกรธมาก จึงบังหวนควันพุ่งใส่พระเถระ
เต็มที่ พระเถระเข้าวาโยธาตุบันดาลให้ควันเกิดขึ้นมากยิ่งกว่า พญานาคจึง ไม่สามารถทําอันตราย
พระเถระได้ พญานาคพ่นเปลวไฟอันร้อนแรงเข้ าใส่อีก พระเถระเข้าเตโชกสิณเนรมิตไฟที่ร้อนแรง
กว่าต้านทาน ไฟของพญานาคไม่อาจระคายเคืองผิวของพระเถระ แต่พญานาคกลับถูกไฟของพระ
เถระเผาลนปางตาย พญานาคคิดว่าสมณะรูปนี้ชื่ออะไรหนอ ทําไมจึงมีฤทธิ์มากเช่นนี้ พระมหาโมค
คัลลานะเถระรู้ความในใจของพญานาค จึงตอบว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พญานาคจึง
หาเรื่องอีกว่า “ท่านเป็นสมณะ ทําไมจึงมาทําร้ายข้าพเจ้า การกระทําของท่านมิควรแก่สมณะเลย”
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พระมหาโมคคัลลานะเถระตอบว่า “เรานี้ไม่ได้ลงโทษท่านเพราะความโกรธ แต่ที่ทรมาน
ท่านด้ว ยหวังจะให้ท่านละความเห็นผิ ด ตั้ง อยู่ ในทางของพระอริย เจ้ า ท่ านอย่ าโกรธเราเลย”
จากนั้นพระเถระได้กลับร่างเป็นสมณะเช่นเดิม พลางสอนว่า “ท่านเป็นเดรัจฉาน มีความประมาท
มิรู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่รู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ตลอดจน
มารดาบิดา ครูอาจารย์ ควรหรือที่ท่านจะมาสําแดงความโกรธในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระ
สาวกผู้มีคุณมาก แม้ละอองพระบาทจะตกลงมาเหนือเศียรของท่านสิ่งนั้นก็เป็นมหามงคลยิ่งนัก หา
เป็นอัปมงคลไม่”
พระมหาโมคคัลลานะเถระชี้ให้เห็นอานิสงส์ของการบูชาพระพุทธองค์ว่า “ผู้ที่บังเกิด
ขึ้นมาในโลกนี้ยากนักที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้า บางคนเกิดมาหลายอสงไขยชาติก็มิ ได้พบ อย่าว่าแต่
การได้พบพระองค์เลย แม้แต่รอยพระบาทก็ยากจะได้เห็น ดังนั้นผู้ใดมีความเลื่อมใสในพระองค์ จะ
ได้ผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งใน 6 ชั้น เพราะพระพุทธเจ้ามี
คุ ณ ไม่ มี ป ระมาณ พุ ท ธคุ ณ ของพระองค์ ม ากมายเกิ น กว่ า จะพรรณนาได้ ห มด ท่ า นเป็ น สั ต ว์
เดียรัจฉานในกําเนิดชั้นต่ํา ถ้าไม่รีบกลับใจก็มีแต่จะต้องตกไปในอบายอย่างเดียวเท่านั้น”
พระเถระรู้วาระจิตว่า พญานาคยังไม่ยอมจํานน พระเถระคิดจะทรมานให้หนักยิ่งขึ้นไป
อีก จึงเข้าไปทางช่องหูขวาของพญานาคแล้วออกทางช่องหูซ้าย เข้าไปทางช่องหูซ้ายออกทางช่องหู
ขวา เข้ า ทางช่ อ งจมู ก ขวาออกทางช่ อ งจมู ก ซ้ า ย เข้ า ทางช่ อ งจมู ก ซ้ า ยออกทางช่ อ งจมู ก ขวา
พญานาคถูกทรมานเช่นนั้นก็เกิดทุกขเวทนาอย่างมาก คิดหาอุบายว่า “ในนาคพิภพไม่มีใครต่อกร
กับเราได้ แต่สมณะรูปนี้กลับทรมานเราจนเหลือจะทน เห็นทีจะต้องล่อหลอกให้สมณะนี้เข้าไปใน
ปากเราจะได้เคี้ยวกินให้แหลกลาญไปเลย” คิดดังนั้นก็ทําทีเป็นร้องทุกข์กับพระเถระว่า “ข้าแต่
พระคุณเจ้า ธรรมดาว่าสมณะย่อมมีแต่เมตตากรุณา ทําแต่สิ่งที่ชอบธรรมมิใช่หรือ แต่นี่ท่านมา
แกล้งทรมานข้าพเจ้าให้เป็นทุกข์เหลือประมาณ” จากนั้นพญานาคอ้าปากแยกเขี้ยวเข้าใส่พระเถระ
หมายจะขบกัด แต่พระเถระไม่ได้สะทกสะท้านในคําขู่หรืออาการดุร้ายใดๆ และตอบว่า “การที่เรา
ทรมานท่านนั้น ก็เพราะหวังจะให้ท่านสํานึกผิด มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า จะได้เป็นอุปนิสัยไปในภพ
เบื้องหน้า ใช่ว่าจะเกลียดชังท่านก็หามิได้” พระเถระได้ปาฏิหาริย์กายให้เล็กลง เหาะเข้าไปในปาก
ของพญานาค เข้าไปเดินจงกรมอยู่ในท้องของพญานาค พญานาคเจ็บปวดทรมานกระสับกระส่าย
ไปมา แต่ในใจยังไม่ยอมจํานนอยู่นั่นเอง
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณว่า “บัดนี้พญานาคแกล้งยอมแพ้โมคคัลลานบุตร
ของเรา แต่นาคตนนี้เจ้าเล่ห์ยิ่งนัก คิดจะเข่นฆ่าในขณะที่พระมหาโมคคัลลานะเผลอ” พระองค์ทรง
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เปล่งโอภาสอยู่บนนภากาศ ตรัสเตือนพระเถระว่า “พญานาคตัวนี้มีฤทธิ์ยิ่งนัก ท่านจงมนสิการให้ดี
อย่าได้ประมาท” พระมหาโมคคัลลานะทูลว่า “พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าบําเพ็ญอิทธิบาท 4
มิได้เกียจคร้าน ทําจนชํานาญปรารภอยู่มิได้ขาด ย่อมไม่หวั่นไหวต่อพญานาคตนนี้”
พญานาคแกล้งขอร้องว่า “ขอพระคุณเจ้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย จงออกจากท้อง
ของข้ า พเจ้ าเถิ ด ” พระเถระทราบความประสงค์ ข องพญานาคจึ ง เหาะออกมานั่ ง อยู่ ข้ า งนอก
พญานาคยังไม่สิ้นพยศ คิดจะระบายลมออกทางจมูกให้แรงที่สุดเพื่อทําลายพระมหาโมคคัลลานะ
ให้ได้ พระเถระรู้วาระจิตของนาคราช ได้เข้าจตุตถฌานรักษาตนมิให้เป็นอันตราย ลมที่เร่าร้อนนั้น
ไม่อาจทําความระคายผิวหรือเส้นขนของท่านได้ พระอรหันต์รูปอื่นอาจจะทําปาฏิหาริย์ได้ แต่การ
เข้าออกจตุตถฌานที่แคล่วคล่องไม่ติดขัดเช่นพระโมคคัลลานเถระ ใช่จะทําได้ง่าย นี่จึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเฉพาะพระโมคคัลลานเถระเท่านั้น
พญานาคไม่อาจทําอันตรายใดได้เลย ทั้งพระมหาโมคคัลลานะเถระก็มิได้หวาดกลัวแต่
อย่างใด พญานาคจึงเกิ ดความหวั่นไหว เพราะมองไม่ เห็นวิธี การที่จะต่อสู้กับ พระเถระ คิดว่ า
“สมณะรูปนี้มีฤทธิ์มากกว่าเรา ถ้าขื นสู้ต่อไป เราจะได้รับแต่ความเจ็บปวดอาจถึงตายเป็นแน่ เรา
จะต้องรีบหนีไปก่อน ไม่ยอมให้สมณะรูปนี้ทรมานได้อีกต่อไป” พระเถระล่วงรู้ความคิดนั้น จึง
เนรมิตกายเป็นพญาครุฑบินตามไป พญานาครีบแปลงกายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ หนีไป พระเถระก็
ติดตามมิได้ลดละ เมื่อเห็นว่าหนีไม่พ้ น พญานาคจึงแปลงกายเป็นมาณพเข้าไปกราบแทบเท้าพระ
เถระ กล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอยอมแพ้แล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความเห็นผิด มีใจบาปหยาบช้า มิได้เห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตน เมื่อมาพบพระคุณเจ้า ก็มิได้ถวายอภิวาท ขอพระคุณเจ้าจงเป็นที่พึ่งแก่
ข้าพเจ้าด้วยเถิด” พระมหาโมคคัลลานะเถระกล่าวว่า “เราเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรา ท่านจงไปเข้าเฝูาพระศาสดาเพื่อยึดพระพุทธองค์เป็นสรณะเถิด ”
พระเถระได้พาพญานาคไปเข้าเฝูาพระพุทธองค์ พญานาคกราบทูลว่า “ข้าพระองค์สํานึกผิดแล้ว
แต่ก่อนข้าพระองค์เป็นพาลมิได้รู้จักบาปบุญคุ ณโทษ ขอพระองค์ได้โปรดอโหสิกรรมในความผิดที่
ได้พลั้งพลาด เพราะอกุศลเข้าสิงจิตด้วยเถิด บัดนี้ ข้าพระองค์รู้ชัดแล้วว่า พระองค์เป็นประมุขเป็น
นาบุ ญ ของโลก นั บ แต่ นี้ ไ ปข้ า พระองค์ ข อสละรู ป กายบู ช าพระรั ต นตรั ย ตราบชี วิ ต จะหาไม่ ”
พระพุทธองค์ทรงประทานศีล 5 และแสดงธรรมแก่น าคราช พญานาคราชรักษาศีลและมีศรัทธา
มั่นคงในพระรัตนตรัย
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10.2.8 ชัยชนะครั้งที่ 8 ชนะพกพรหม
พุทธชยมงคลกถาบทที่ 8 พระธรรมาจารย์ได้รจนาไว้ว่า
“ทุคฺคาหทิฏฺฐิภุชเคน สุทฏฺฐหตฺถํ พฺรหฺมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ
ญาณาคเทน วิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ
พระชินสีห์ผู้เป็นจอมมุนีได้ชนะพกพรหมผู้มีฤทธิ์ สําคัญตนว่า
เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีอสรพิษคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้ ด้วยเทศนาญาณวิธี
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่าน
(ม.มู. 19/551-556/441-448 แปล.มมร.)
สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าล่วงรู้ความคิดของพกพรหมซึ่งมีฤทธิ์และเป็นมิจฉาทิฐิ จึงไป
ปรากฏกายที่พรหมโลก เสมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดแขนและคู้แขนในเวลาอันสั้นก็ถึงพรหมโลก
พกพรหมเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล ก็ทูลว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ นานทีเดียวหนอที่ท่าน
ไม่ได้มาในที่นี้ ท่านผู้นิรทุกข์ พรหมสถานที่นี้เที่ยงแท้ มั่นคง ยั่งยืน ไม่เกิด ไม่ตาย เป็นที่ออกจาก
ทุกข์สุข ที่ยิ่งกว่าพรหมสถานย่อมไม่มี” ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อพญามาร3 รู้ว่า พระสมณโคดมกําลังจะ
ไปพรหมโลกเพื่อโปรดพกพรหม พญามารคิดว่า จะไม่ยอมให้พกพรหมไปสู่อํานาจของพระพุทธเจ้า
พญามารจึงปาฏิหาริย์กายติดตามพระบรมศาสดาไป แล้วมายืนกําบังตัวในระหว่างหมู่พรหม เข้าสิง
พรหมปาริสัชชา
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ว่า เสียงที่กล่าวออกมานั้น ไม่ใช่เสียงของพรหม เป็นพรหมที่ถูก
มารเข้าสิง พระพุทธองค์จึงบันลือสีหนาทว่า “แน่ะมาร เราเท่านั้นในพรหมโลกนี้ที่รู้จักท่าน เหล่า
พรหมและบริษัทพรหมอยู่ในอํานาจของท่าน ท่านคิดว่า แม้เราก็ต้องตกอยู่ในอํานาจของท่านหรือ
แต่เราไม่อยู่ในอํานาจของท่านหรอก” พกพรหมกล่าวถึงความเป็นใหญ่ของตน อวดอ้างอิทธิฤทธิ์
ของตนว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่เทียมเท่าตน พระพุทธองค์ตรัสว่า “เรารู้แล้วว่าท่านเป็นผู้มีอานุภาพมาก
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรส่องทิศให้สว่างอยู่เท่าใด อํานาจของท่านเป็นไปในพันจักรวาล
3

พญามารตนนี้ พยายามขัดขวางพระพุทธองค์โดยตลอด ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์เสด็จออกผนวช มารกล่าวขัดขวาง
ไม่ให้เจ้าชายออกผนวชทํานองที่ว่า “ท่านอย่าเพิ่งออกบวชเลยอีก 7 วัน ท่านจะได้ครองราชย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ที่
จะหาผู้ใดทัดเทียมมิได้เลย” แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ได้ มารก็ยังคงคอยหาทางกลั่นแกล้งขัดขวางเรื่อยมา
แม้พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมแล้ว ก็ยังตามรังควานตลอด ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน พญามารได้เฝูาติดตามว่า “วันนี้พระสมณโคดม
จะไปโปรดใครเราจะต้องไปขัดขวาง”
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เท่านั้น ท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและประณีต รู้จักสัตว์ที่มีราคะและไม่มีราคะ รู้จักจักรวาลนี้และ
จักรวาลอื่น รู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลาย ดูก่อน พกพรหม เราย่อมรู้ความสําเร็จและ
อานุภาพของท่าน แต่ท่านไม่รู้ไม่เห็นกาย 3 อย่าง ส่วนเราตถาคตทั้งรู้ทั้งเห็นกาย 3 อย่าง คือ กาย
อาภัสสระ กายสุภกิณหะ กายเวหัปผลา เราเป็นผู้รู้สูงกว่าท่าน ดูก่อนพกพรหม กายหมู่สัตว์ชื่อ
อาภัสสระมีอยู่ กายสุภกิณหะและเวหัปผลามีอยู่ ท่านเคลื่อนแล้วจากไหนมาอุบัติในที่นี้ ท่านมีสติ
หลงลืมเพราะความอยู่อาศัยมานาน เพราะเหตุนั้น ท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นกายนั้น ส่วนเรารู้เห็นกายนั้น
ดูก่อนพรหม เราเป็นผู้อันท่านเทียบไม่ได้แม้เพียงส่วนเสี้ยวหนึ่ง แล้วเราจะเป็นผู้ตํ่ากว่าท่านได้
อย่างไร ที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่าน เรารู้จักดิน น้ํา ลม ไฟ รู้จักสรรพสัตว์ เทวดา พรหม
อรูปพรหมทุกชั้น เรารู้จักสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา รู้จักนิพพาน
อันสัตว์ไปถึงได้ยาก โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นอมตธรรม เราไม่ได้มีความยึดถือในสิ่งทั้งปวง ไม่ได้มี
ความยึดถือแล้วว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของเรา”
เมื่อพกพรหมได้ฟ๎งธรรมเช่นนั้นก็กล่าวว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ เพราะท่านรู้ว่านิพพานที่สัตว์ถึง
ไม่ได้โดยความเป็นอย่างนั้น ถ้อยคําของท่านอย่าได้ว่างเสียเลย นิพพานอันผู้บรรลุพึงรู้แจ้งได้
เป็นอนิทัสสนะ คือเห็นไม่ได้ด้วยจักษุวิญญาณ เป็นอนันตะ คือไม่มีที่สุด หรือหายไปจากความ
เกิดขึ้นและเสื่อมไป มีรัศมีในที่ทั้งปวงอันสัตว์ถึงไม่ได้ โดยความที่ดินเป็นดิน โดยความที่น้ําเป็นน้ํา
โดยความที่ไฟเป็นไฟ โดยความที่ลมเป็นลม โดยความที่เหล่าสัตว์เป็นเหล่าสัตว์ หรือโดยความที่สิ่ง
ทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวง ถ้าท่านรู้มากกว่าเรา หรือเก่งกว่าเราแล้วละก็ เราจะหายตัวไปจากท่าน หาก
ท่านมีอานุภาพจริงก็จงตามหาเราให้พบ”
พระบรมศาสดาทรงรับคําท้าว่า “เอาเถิด หากท่านหายตัวได้ก็จงหายตัวไปเถิด” เป็นเรื่อง
ที่น่าแปลกว่า แม้พกพรหมจะหายตัวไปหลบอยู่ที่ไหน ก็ไม่อาจพ้นจากทัสสนะของพระพุทธเจ้าได้
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เอาล่ะ เราจะหายตัวไปจากท่านบ้าง” พกพรหมกล่าวว่า “ถ้าท่าน
หายตัวได้ ก็จงหายตัวไปเถิด”พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์หายไป พวกพรหมจึงมอง
ไม่เห็นพระพุทธองค์ ได้ยินแต่พระสุรเสียงที่ตรัสอยู่ใกล้ๆ ว่า “เราเห็นภัยในภพและเห็นภพของสัตว์
ผู้แสวงหา ที่ปราศจากภพแล้วไม่กล่าวยกย่องภพอะไรเลย ทั้งไม่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นด้วย”
จากนั้ น พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส เล่ า ชี ว ประวั ติ ข องพกพรหมเพิ่ ม เติ ม ว่ า นานมาแล้ ว
พกพรหมได้เกิดเป็นมนุษย์ เห็นโทษในกามทั้งหลาย ได้ออกบวชเป็นฤาษีทําสมาบัติให้เกิดขึ้น ได้ไป
สร้างศาลาอยู่ที่ริมฝ๎่งแม่นํ้าคงคา ครั้งหนึ่งท่านปรารถนาจะให้น้ําเป็นทานแก่คนและสัตว์ที่กําลัง
ลําบากอยู่เพราะหลงทาง จึงได้อธิษฐานด้วยอภิญญาจิตให้ท่อนํ้าพุ่งขึ้นจากแม่นํ้าคงคาตรงไป
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ในทางที่กันดารแห่งหนึ่งในทะเลทราย ซึ่งพวกพ่อค้าเกวียน 500 เล่มและโคเทียมเกวียนกําลัง
อัตคัดขาดแคลนนํ้าอยู่ในขณะนั้น นอกจากนั้น พกพรหมยังได้ช่วยคนและสัตว์ ให้พ้นจากอํานาจ
ของมหาโจร ด้วยฤทธิ์ของตน อีกทั้งได้ช่วยมหาชนให้พ้นจากอํานาจของพญานาคราชที่ดุร้าย และ
ในชาติที่เป็นฤาษีมีชื่อว่าเกสวฤาษี พระองค์ได้เกิดเป็นกัปปฤาษี ผู้เป็นศิษย์ของเกสวฤาษี ซึ่งเพราะ
อาศัยพระองค์สนองกิจการงานเกสวฤๅษีจึงเลี้ยงชีพได้ และพระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อนพกพรหม
เราย่อมรู้อายุของท่าน อายุของท่านไม่ได้ยืนนานอะไรเลย ท่านยังต้องมีการจุติและการเกิดอีก อายุ
ของท่านไม่ได้มากอย่างที่คิดเลย”
พรหมทั้งหลายต่างอัศจรรย์ใจที่เห็นพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงพากันกล่าว
สรรเสริญพระพุทธองค์ และก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศที่สุด ประเสริฐที่สุด ไม่มีใคร
ยิ่งกว่า ขณะนั้นมารเห็นว่าพวกพรหมจะล่วงวิสัยของตน ก็เข้าสิงพรหมปาริสัชชาอีกผู้หนึ่ง พลาง
กล่าวห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ เมื่อท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนํา อย่าสั่งสอน
อย่าแสดงธรรมแก่สาวกหรือบรรพชิตทั้งหลาย เชิญท่านเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิด อย่าได้สั่งสอน
สัตว์เลย เชิญท่านเป็นผู้มักน้อย ตามประกอบความอยู่สบายในชาตินี้เถิด เพราะการไม่พูดเป็น
ความดี ท่านอย่าสั่งสอนสัตว์เลย”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูก่อนมาร เรารู้จักเล่ห์ของท่าน ท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้ ท่านเป็น
ผู้ไม่มีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูล จึงได้ห้ามเราแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นตามที่เราตรัสรู้ เพราะเกรงว่าจะ
ล่วงอํานาจของท่านไป เราชื่อว่าตถาคตเป็นพระพุ ทธเจ้า เมื่อแนะนําแสดงธรรมแก่สาวก ก็ต้อง
แนะนําแสดงธรรมตามที่เรารู้มา” พกพรหมได้ฟ๎งเรื่องที่พระบรมศาสดาตรัสเล่าถึงอดีตของตนก็
ระลึกชาติได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงเล่าให้ฟ๎ง จึงทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เป็นผู้รู้แจ้ง
เห็นจริงมีอานุภาพมากจริง เป็นผู้เสด็จมาดี ทําให้พรหมโลกสว่างไสวด้วยแสงธรรม จึงยอมละ
ความเห็นผิดที่มีมาแต่เดิมได้
ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดจากพระบารมีที่เต็มบริบูรณ์ 30
ทัศ ซึ่งทรงสั่งสมมาตลอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 20 อสงไขยแสนมหากัป ดังเรื่องราวตัวอย่างใน
บทสวดมนต์พุทธชยมงคลคาถา ชัยชนะครั้งสําคัญ 8 ประการ โดยสรุป คือ ชัยชนะครั้งที่ 1 ทรง
ชนะด้วยมหาทานบารมี, ชัยชนะครั้งที่ 2 ทรงชนะด้วยขันติบารมี, ชัยชนะครั้งที่ 3 ทรงชนะด้วย
เมตตาบารมี, ชัยชนะครั้งที่ 4 ทรงชนะด้วยอิทธาภิสังขาร, ชัยชนะครั้งที่ 5 ทรงชนะด้วยสันติวิธี,
ชัยชนะครั้งที่ 6 ทรงชนะด้วยการแสดงป๎ญญาบารมีทางวาทะ, ชัยชนะครั้งที่ 7 ทรงชนะด้วยทรงให้
พระมหาโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์ และชัยชนะครั้งที่ 8 ทรงชนะด้วยเทศนาญาณวิธบี ารมี
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พระพุทธองค์ทรงสั่งสมบารมีเพื่อนําพาพระองค์เองและสั่งสอนสรรพสัตว์ทั่วภพสามให้
หมดกิเลสพ้นทุกข์ตาม พระพุทธองค์จึง ทรงมีพระนามว่า “พระบรมครู” นี้คือ ความยิ่งใหญ่ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมิได้เป็นใหญ่ด้วยกิเลส ทรงเป็นใหญ่ด้วยบุญบารมี 30 ทัศ ทรงเป็นใหญ่
ด้วยคุณงามความดี ซึ่งสามารถย่อและขยายความเป็น พุทธคุณ 2, พุทธคุณ 3 และพุทธคุณ 9
ประการ ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระคุณไม่มี
ประมาณ จึงมีอานิสงส์ที่มากมิอาจประมาณได้กับตัวผู้กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ ดังจะกล่าวถึง
อานุภาพและอานิสงส์ของการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในลําดับนี้
10.3 อานุภาพและอานิสงส์ของการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ลําดับนี้จะนําตัวอย่างของบุคคลในสมัยพุทธกาล ซึ่งได้กล่าวสรรเสริญพระคุณของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกาย วาจา และใจ ท่านเหล่านั้นได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ได้มนุษย์สมบัติ คือ
เกิดเป็นพระราชา เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ, ได้ทิพยสมบัติ คือ บังเกิดเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ในเท
วโลก และได้นิพพานสมบัติ คือ เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยม ท่านจะออกบวชในพระพุทธศาสนา ได้ฟ๎ง
ธรรมจากพระพุทธองค์ ได้ปฏิบัติธรรม จนสามารถบรรลุอรหัตตผลได้ในที่สุด
10.3.1 อานุภาพของการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอกบุคคลของโลก ผู้ที่สั่งสมบารมีมาอย่าง
ยิ่งยวด ย่อมมีอานุภาพอย่างไม่มีประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) พระสตรังสีเถระ
มีวาระภาษิตที่ปรากฏในสตรังสิยเถราปทาน ความว่า “ผู้ใดได้ถวายอัญชลีนี้ และ
สรรเสริ ญคุ ณของพระพุ ทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ผู้นั้ นจัก ได้เสวยเทวสมบัติ ตลอด 30,000 กัป ใน
แสนกัป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า “โคดมอังคีรส” ผู้มีกิเลสดังหลังคาเปิด จักเสด็จอุบัติใน
ภพนั้น ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น อันธรรมเนรมิต
แล้ว จักเป็นพระอรหันต์มีชื่อว่าสตรังสี” (ขุ.อป.อ. 71/54/212-215 แปล.มมร.)
พระสตรังสีเถระได้มีโอกาสบําเพ็ญบุญกุศลกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ
จนกระทั่งในสมัยของพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มี
ชื่อเสียง ยุคนั้นเป็นยุคแห่งความดีงาม เพราะผู้มีบุญลงมาเกิดสร้างบารมี เป็นจํานวนมาก ท่านใช้
ชีวิตอยู่ท่ามกลางความรักของหมู่ญ าติ เมื่อเติ บโตขึ้นก็ได้ รับการศึกษาอย่างดี ท่ านเป็นคนที่ มี
ป๎ ญ ญาดี ม าก เฉลี ย วฉลาด สามารถศึ ก ษาวิ ช าความรู้ ข องตระกู ล พราหมณ์จ นหมดสิ้ น จน มี
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ความชํ า นาญในวิ ช าพยากรณ์ลั ก ษณะของมนุ ษ ย์ แ ละสรรพสั ต ว์ ทั้ง หลาย มี ค วามแตกฉานใน
ไตรเพท เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ท่านเห็นว่าชีวิตการครองเรือนเป็นทุกข์ ปูุย่าตาทวดของเราต่าง
ใช้ชีวิตอย่างนี้ ไม่เห็นมีใครพยายามที่จะออกจากวังวนแห่งความทุกข์ไปได้เลย ท่านจึงคิดจะออก
บวช เพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริง
ท่านจึงตัดสินใจเข้าปุาบวชเป็นฤๅษี บําเพ็ญเพียรอยู่ที่อาศรมในหิมวันตประเทศเป็น
เวลานาน กระทั่งพระปทุมมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น เมื่อพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณแล้วก็ทรงประกาศพระสัทธรรมไปทั่วชมพูทวีป วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปรารถนาที่
จะแสวงหาความวิเวก จึงเสด็จหลีกเร้นขึ้น ไปสู่ภูเขาสูงลูกหนึ่ง ทรงประทับนั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ มี
ฉัพพรรณรังสีออกจากพระวรกาย แลสว่างไสวดุจกองไฟที่ลุกโพลง
ฤๅษีมองเห็นฉัพพรรณรังสีที่สว่างไสวออกมาจากพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่ง
ประทับนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากอาศรมของตน เมื่อตรวจดูก็ทราบว่า “มหาบุรุษนี้ มีบุญบารมีมาก
หากอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าออกบวชก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ เป็ น เลิ ศ ในภพสาม นั บ เป็ น บุ ญ ลาภของเราจริ ง หนอ ที่ ไ ด้ เห็ น พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า
ผู้ประเสริ ฐ ฤาษีเกิด ปีติโ สมนัส ประคองอั ญชลีกล่ าวสรรเสริ ญคุ ณของพระผู้มี พระภาคเจ้ าว่ า
“พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อุดมบุรุษนี้ เป็นพระผู้ห่างไกลจากกิเลส เป็นผู้บริสุทธิ์หมดสิ้นกิเลสอาสวะ
ไม่ข้องในกามทั้งหลาย พระมหาวีรเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่า เทวดา ทรงประกาศธรรมอันประเสริฐ
แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ทรงรุ่งเรืองดังกองไฟ พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุ รู้แจ้งแทงตลอดใน
ภพสาม ไม่ทรงกําเริบดังมหาสมุทร หาผู้ต้านทานได้ยากดุจห้วงมหรรณพ ไม่ทรงครั่นคร้าม องอาจ
เหมือนราชสีห์ ทรงแสดงธรรมอันนําออกจากภพ หาผู้เสมอมิได้ เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เป็นบุญลาภของเราหนอที่ได้ประนมอัญชลีบูชา”
พระบรมศาสดาปทุมมุตตระทรงทราบถึงความคิดของฤๅษีนั้น ทรงปรารถนาที่จะให้
มหาปีติบังเกิดขึ้นกับพระฤๅษี จึงประทับยืนขึ้นในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ และตรัสพยากรณ์ว่า “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดได้ถวายอัญชลีและชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ผู้นั้นจักได้เสวยเทวรัช
สมบัติตลอด 30,000 กัป ในแสนกัป ยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคดมอังคีรส ผู้มีกิเลส
ดังหลังคาเปิด จักเสด็จอุบัติในภพนั้น ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้น อันธรรมเนรมิตแล้ว เมื่อเธอผู้นั้นมีอายุ 7 ปี จะออกบวชเป็นบรรพชิต มีนามว่า สตรังสี
สรีระของเธอจักมีรัศมีแผ่ออกไป จะเป็นผู้เพ่งฌาน ยินดีในฌาน ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตลอด 60,000 กั ป นั บแต่ นี้ ไปเธอจั กได้ เป็ นพระเจ้ าจั กรพรรดิ 4 ครั้ ง ทรงพระนามว่ า “โรมะ”
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สมบู ร ณ์ ด้ ว ยแก้ ว 7 ประการ มี พ ละมาก ชาติ สุ ด ท้ า ย จั ก ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ วิ เ ศษเหล่ า นี้ คื อ
ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 เธอจะสมปรารถนา บรรลุพระนิพพานในกาลที่สุด ด้วย
อานุภาพบุญที่ได้กล่าวคําสรรเสริญ ประนมอัญชลี บูชาเราตถาคต”
เมื่อสิ้นสุดคําพยากรณ์ มหาปีติอันไม่มีประมาณได้บังเกิดขึ้นมาอย่างท่วมท้น ฤๅษี
เกิดอัศจรรย์ใจยิ่งนักว่า ผลแห่งการบูชาเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมนี้ น่าอัศจรรย์เหลือเกิน มหาสมบัติ
จะบังเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการสรรเสริญพระคุณของพระตถาคตเจ้า แล้วก็ก้มลงกราบแทบ
พระบาทของพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ด้วยอานุภาพแห่งบุญ
หลังจากจุติจากอัตภาพนั้น ท่านได้เสวยทิพยสมบัติในกามาวจรเทวโลกทั้ง 6 ชั้น จากนั้นบังเกิด
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ท่านได้เสวยสมบัติอันเลิศในทุกภูมิที่ไปเกิด ในสมัย ของพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ท่านมาบังเกิดในตระกูลแห่งหนึ่ง เมื่ออายุ 7 ขวบ ก็ออกบรรพชาและได้บรรลุ
พระอรหัตทันที เพราะท่านมีญาณแก่รอบด้วยอํานาจบุญที่สั่งสมมาในกาลก่อนนั้นเอง
2) พระสิริมาเถระ (เทวลดาบส)
ในสมัยพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น มีพราหมณ์ท่านหนึ่งเป็นผู้ชํานาญ
ในพระเวท ชื่อว่าพราหมณ์เทวละ เกิดเบื่อหน่ายในการครองเรือน จึงออกบวชเป็นดาบสและมี
ดาบสบริวาร 84,000 ท่านอาศัยอยู่ในอาศรมที่เ ทวดาเนรมิตในปุาหิมพานต์ เทวละดาบสปฏิบัติ
ธรรมจนสําเร็จอภิญญาสมาบัติ จึงระลึกชาติย้อนไปภพชาติ ในอดีต ก็ทราบว่ามีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าท่าน
คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทวลดาบสปรารถนาจะระลึกถึงพุทธคุณให้ได้ตลอดเวลา จึงได้ก่อ พระ
เจดีย์ทรายที่คุ้งนํ้าเพื่อบูชาพระพุทธองค์ ทุกครั้งทีบ่ ูชาพระเจดีย์ ก็เกิดปีติใจเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้น
เทวลดาบสได้ประกาศพระคุณอันหาประมาณมิได้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้
เหล่าบริวารได้ฟ๎งว่า “พระพุทธองค์เป็นผู้เลิศที่สุดในโลก พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีพระจักษุ มียศใหญ่
ท่านทั้งหลายได้พบแล้วในบทมนต์ของเรามิใช่หรือ เรานมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด มียศใหญ่
เหล่านั้น” ท่านยังได้พรรณนาอีกว่า “พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ มี
พระทนต์ครบ 40 ซี่ มีดวงพระเนตรเหมือนตาโค และเหมือนผลมะกลํ่า อนึ่ง พระพุทธเจ้าเหล่านั้น
เมื่อเสด็จดําเนินไป ก็ย่อมทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก พระชานุของพระองค์ไม่ลั่น เมื่อเสด็จ
ดําเนินไป ย่อมไม่รีบร้อน ทรงก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อน นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
และพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่หวาดกลัว เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ไม่ทรงยก
พระองค์และไม่ทรงข่มขี่สัตว์ทั้งหลาย ทรงหลุดพ้นจากการถือตัวและดูหมิ่น ทรงเป็นผู้มีพระองค์
เสมอในสัตว์ทั้งปวง การที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ทรงยกพระองค์นี้ เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้า
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ทั้งหลาย และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้น พระองค์ ทรงแสดงแสงสว่าง ทรง
ประกาศวิการ 6 ทั่วพื้นแผ่นดินนี้ ไฟในนรกย่อมดับลง มหาเมฆยังฝนให้ตก นี้เป็นธรรมดาของ
พระพุ ทธเจ้ าทั้ ง หลาย พระพุ ทธเจ้ าผู้มี ย ศใหญ่ เหล่า นั้ น ไม่ มี ใครเทีย บเท่ า เป็ นผู้ มี พ ระคุ ณหา
ประมาณมิได้”
เหล่าศิษย์ได้ฟ๎งแล้วมีจิตเลื่อมใส จึงนําดอกบัวมาบูชาพระเจดีย์เป็นประจํา กาล
ต่อมาพระปทุมุตตระ จุติลงสู่ครรภ์ของพระมารดา พุทธนิมิต 32 ประการปรากฏขึ้น ทั่วโลกธาตุ
สะเทือนเลื่อนลั่น เหล่าศิษย์เห็นเหตุอัศจรรย์จึงถามเทวลดาบสว่า “แผ่นดินบันลือลั่นดุจโคอุสภะ
คํารนดุจมฤคราช จักมีผลเป็นอย่างไร” เทวลดาบสกล่าวว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดที่
เราประกาศ ณ ที่ใกล้พระสถูป ในบัดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดา เสด็จลงสู่พระครรภ์
พระมารดาแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ จะได้พ้นจาก
ความทุกข์ในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้ ” เมื่อละโลก เทวลดาบสและเหล่าศิษย์ได้บังเกิดในพรหมโลก
และได้ท่องเที่ยวในสุคติ ในเทวโลก พรหมโลกและมนุษย์ยาวนานเป็นกัป
ในสมัยพุทธกาลของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ เทวลดาบสท่านได้มาเกิดใน
ตระกูลคฤหบดีในกรุงสาวัตถี บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่า สิริมา มีน้องชายคนหนึ่งชื่อสิริวัฒน์ ทั้งสองได้
เห็ น อานุ ภ าพในครั้ ง ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงแสดงปาฏิ ห าริ ย์ จึ ง มี ศ รั ท ธาออกบวช (ขุ .เถร.อ.
51/277/90 แปล. มมร.) พระสิริมาเมื่อบวชแล้วเป็นผู้มีลาภน้อยเพราะมีกรรมมาตัดรอน ท่าน
ตั้งใจปฏิบัติกรรมมัฏฐาน มีความเพียรอย่างกลั่นกล้า ในที่สุดท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
ผู้ทรงอภิญญา ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ ว ท่าน
ไม่ติดใจในลาภสักการะ ติดแต่ในรสอันยอดเยี่ยม
พระสิริมาเถระได้เปล่งอุทานด้วยความปีติในธรรมว่า “เราได้เสวยสุขในเทวโลกถึง
18 กัป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 500 ครั้ง และได้เสวยสมบัติในเทวโลกเกิน 500 ครั้ง ในกัปที่
เหลือเราได้ท่องเที่ยวไปในสุคติภูมิ โดยไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการก่อเจดีย์ทราย ในเดือนที่
ดอกโกมุทบาน ต้นไม้มากมายต่างออกดอกบาน ฉันใด เราเป็นผู้อันพระศาสดาผู้แสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ่ให้บานแล้วในสมัย ฉันนั้น ความเพียรของเรานํามาซึ่งธรรมอันเป็ นแดนเกษม เราตัดกิเลส
เครื่ อ งผู ก ดั ง ช้ า งตั ด เชื อ กแล้ ว เป็ น ผู้ ไ ม่ มี อ าสวะ ในกั ป ที่ แ สนแต่ ภั ท รกั ป นี้ เราได้ ส รรเสริ ญ
พระพุทธเจ้าองค์ใด ด้วยการสรรเสริญนั้น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญ เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ว คําสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทําสําเร็จแล้ว”
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10.3.2 อานิสงส์การสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การสวดสรรเสริญบทพุทธคุณนั้น ใช้เวลาสวดมนต์เพียงไม่กี่นาที แต่ มีอานิสงส์มากมาย
เพราะเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระคุณไม่มีประมาณ หากท่องจําบทสวดมนต์ได้ จะ
สามารถทําสมาธิในขณะสวดมนต์ได้ด้วย จิตใจจะผ่องใส ผลบุญจากการสวดมนต์จะติดตัวเราตั้งแต่
ชาติป๎จจุบันนี้ และติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน โดยสรุป การ
สรรเสริญพุทธคุณจะทําให้มีความสุขในป๎จจุบัน เมื่อละโลกก็สามารถไปสู่สุคติโลกสวรรค์ และ
สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด
ดังนั้นการสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณจึงเป็นเรื่องสําคัญ ควรตั้งใจสวดมนต์ ด้วยท่าทางที่
นอบน้อมต่อพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ ด้วยท่าเทพบุตร เทพธิดา พนมมือ หลับตา เปล่งเสียง
ออกมาจากภายในกลางกาย ซึ่งเป็นแหล่งสภาวธรรมที่บริสุทธิ์ภายใน สวดด้วยใจที่เบิกบาน เสียง
สวดมนต์จะมีอานุภาพไปไกล เมื่อมนุษย์ อมนุษย์ได้ยิน จะเกิดความชุ่มชื่น เบิกบานใจ เกิดความ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย และสรรพสัตว์เหล่านั้นจะร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกับเราด้วย กระแสความ
บริสุทธิ์จากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกระแสความเมตตาจากใจที่อ่อนโยนจะแผ่ขยาย
ทําให้สภาพแวดล้อม ดิน อากาศ ฟูา มีความบริสุทธิ์ชุ่มเย็นตามเราไปด้วย (พระเทพญาณมหามุนี
วิ.(หลวงพ่อธัมมชโย), 2547)
ผู ้ที ่ส วดมนต์ กล่า วสรรเสริญ คุ ณ ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เป็ น นิ จ เจริญ สมถและ
วิป๎สสนา นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ จะเป็นผู้มีใจบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นนิจ ด้วยจิตใจที่
เลื่อมใสอย่างแท้จริง ย่อมได้รับ อานิสงส์อย่างน้อย 3 ประการ คือ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และ
ได้นิพพานสมบัติ ดังนี้
1) มนุษย์สมบัติ
- มีรูปสมบัติที่งดงาม เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
- มีอวัยวะครบถ้วน ไม่พิการ
- มีอายุขัยยืนยาว
- มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส
- เป็นผู้มีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส
- มีน้ําเสียงไพเราะ
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพปากและฟ๎นที่ดี
- มีไหวพริบปฏิภาณ เฉลียวฉลาด
- เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ มีทรัพย์มาก
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- เกิดในตระกูลสูง ในตระกูลสัมมาทิฐิ
- มีบุตร ภรรยา และบริวารที่ดี
- มีหน้าที่การงานที่ดี ประกอบสัมมาอาชีวะ
- ได้เกิดในปฏิรูปเทส ได้พบพระพุทธศาสนา
- เป็นผู้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยอันตรายต่างๆ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ
เช่น แผ่นดินไหว น้ําท่วม ลมพายุ ไฟไหม้ อุบัติภัย และภัยอันตรายทั้งปวง
ฯลฯ
2) ทิพยสมบัติ ผู้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณจะมีใจสะอาดบริสุทธิ์เป็นนิจ และ
เป็นเหตุให้มีทิพยสมบัติ เช่น การได้เกิดสุคติภูมิ เกิดในเทวโลก พรหมโลก ไม่ไปเกิดในอบาย การมี
วิมาน ยศ อธิปไตย บริวาร ที่เป็นทิพย์ ฯลฯ
3) นิพพานสมบั ติ คื อ สามารถหมดกิ เลสเป็ น พระอรหั นต์ เข้า สู่ พระนิพ พานได้
เพราะขณะที่กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณนั้น คุณธรรมและความบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้หลั่งไหลมาสู่กายและใจผู้กล่าวสรรเสริญ ทําให้มีจิตใจเป็นสมาธิ ใจหยุดนิ่งถูกส่วน แล้วเจริญ
วิป๎สสนากัมมฐาน จนสามารถหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด
การสรรเสริญพุทธคุณเป็น หนึ่งในมงคลชีวิต 38 ประการ ในหัวข้อที่ 3 คือ บูชาบุคคลที่
ควรบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงถึงพร้อมด้วยคุณในพระองค์เอง และ
พระคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดัง กล่าวในพุทธคุณ 2, พุทธคุณ 3 และพุทธคุณ 9 ประการ การ
สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วเจริญวิป๎สสนา
กัมมฐาน จะทําให้มีความบริสุทธิ์ตามพระพุทธองค์ไปด้วย จนสามารถหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้
ดังนั้น ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยิ่งใหญ่ด้วยพุทธคุณ และ
บุญบารมี 30 ทัศ จากชัยชนะ 8 ประการ ในบทพุทธชยมงคลคาถา เป็นชัยชนะที่งดงาม ปราศจาก
การทําร้ายชีวิต ชนะด้วยป๎ญญาอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ เป็นชัยชนะที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคล
และสรรพสัตว์อย่างแท้จริง ทําให้บุคคลและสรรพสัตว์เหล่านั้นได้บรรลุธรรมตามกําลังบุญ จึงกล่าว
ได้ว่า พระพุทธองค์ทรงเป็น ศาสดาเอกของโลก การปฏิบัติธรรมเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระคุ ณของพระพุ ทธองค์ เป็ น การเจริญ พุ ทธานุ ส ติ การกราบไหว้ พ ระพุ ทธองค์ เป็ น นิ จ จึ ง มี
อานิสงส์มากประมาณมิได้ ทําให้สามารถปิดนรกเปิดหนทางสู่สวรรค์ เข้าถึงธรรมได้ง่าย และบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ง่าย ไม่ว่าผู้กล่าวจะสรรเสริญพุทธคุณขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงดํารงอยู่ หรือ
เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ก็ได้รับอานิสงส์เช่นกัน
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บทที่ 11
วิถีสู่ความเป็นพุทธะ
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บทที่ 11 วิถีสู่ความเป็นพุทธะ
โครงสร้างเนื้อหา
11.1 ความหมายของคาว่าพุทธะ
11.2 มัชฌิมาปฏิปทาวิถีสู่ความเป็นพุทธะ
11.2.1 ความหมายของมัชฌิมาปฏิปทา
11.2.2 มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัตินาไปสู่ความหลุดพ้น
11.2.3 มัชฌิมาปฏิปทาในทางปฏิบัติ
11.2.4 มรรคมีองค์ 8 เกิดขึ้นพร้อมกัน
11.3 การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพุทธะไปตามลาดับ
11.4 สรุปสาระสาคัญศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แนวคิด
1. คาว่า พุทธะ หมายถึง ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หรือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน แบ่งตาม
อรรถกถาที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจก
พุทธเจ้า พระสาวกพุทธะ
2. การปฏิ บัติ สู่ ความเป็น พุ ทธะ คื อ การปฏิบั ติ ตามมัช ฌิ มาปฏิป ทา มัช ฌิ มาปฏิป ทา
หมายถึ ง ข้ อปฏิบัติ สายกลางเพื่ อความหลุด พ้น อั นประกอบด้ วยมรรคมี องค์ 8 ประกอบด้ว ย
สัม มาทิ ฐิ สั ม มาสั งกั ป ปะ สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น ตะ สัม มาอาชี ว ะ สั ม มาวายามะ สั ม มาสติ
สัมมาสมาธิ มรรคมีองค์ 8 ประการนี้ ย่อมบังเกิดในภูมิทั้ง 4 คือ กามาพจรภูมิ รูปาวจรภู มิ อรูปาว
จรภูมิ และโลกุตตรภูมิ เมื่อบังเกิดในโลกุตตรภูมิได้ชื่อว่าโลกุตตรมรรค เมื่อบังเกิดในกามาพจรภูมิ
ก็ได้ชื่อว่าโลกียมรรค ซึ่งโลกียมรรคได้แก่ การสั่งสมความดี มีทาน ศีล ภาวนา ส่วนโลกุตตรมรรค
คือ ใช้สมาธิเป็นตัวรวบรวมองค์มรรคทั้ง 7 ให้มีกาลังในการกาจัดกิ เลส เรียกว่า มรรคสมังคี และ
การปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ในเชิงปฏิบัตินั้น หมายถึง การหยุด ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ของ
มนุษย์ ซึ่งสามารถหาศูนย์กลางกายได้ โดยจินตนาการว่าขึงเส้นด้ายสองเส้น เส้นหนึ่งขึงจากสะดือ
ตรงไปทะลุสันหลัง อีกเส้นหนึ่งจากสีข้างด้านขวาตรงไปทะลุด้านซ้าย ณ จุดที่เส้นด้ายตัดกันซึ่ง
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ขนาดเล็กเท่ากับปลายเข็ม คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ 6 เหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือ คือ ศูนย์กลาง
กายฐานที่ 7
3. ผู้ใดเจริญมรรคมีองค์ 8 ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ถูกต้องตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาแล้ว ใจจะ
ว่างเว้น จากความยิน ดียิ นร้ายทั้ง ปวง มีแ ต่ความวางเฉยที่มีชี วิตชี วา เต็ มไปด้วยสติปั ญญา จะ
สามารถเข้าถึงดวงปฐมมรรคหรือ ดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้ดาเนินจิตเข้าสู่กลางดวงปฐม
มรรค ในไม่ช้ามรรคสมังคีก็จะขยายออกกว้าง จิตก็จะดาเนินสู่ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวง
วิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ตามลาดับ ดวงเหล่านี้มีลักษณะซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ เมื่อดาเนินจิต
ต่อไปอีกก็จะพบกายในกาย ตามหลักสติปัฏฐาน 4 ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ให้ตามเห็น
กายในกายเข้าไปเรื่อยๆ กายต่างๆ ตั้งแต่กายที่เป็นโลกิยะยังตกอยู่ในไตรลักษณ์ ได้แก่ กายมนุษย์
กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด กายอรูป
พรหม กายอรูปพรหมละเอียด ส่วนกายธรรมนั้นมิได้ตกอยู่ในไตรลักษณ์ จึงเรียกว่า ธรรมขันธ์ ด้วย
เหตุว่า เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อันมีอยู่ในกายธรรมนั้น ถูกกลั่นจนใสสะอาดบริสุทธิ์
กระนั้นก็ตามกายธรรมยังถูกจาแนกออกเป็นหลายระดับ ด้วยเหตุว่ามีความบริสุทธิ์ต่างกัน
กายธรรมหรือธรรมกาย อยู่ถัดจากกายอรูปพรหมละเอียดเข้าไปนั้น ประกอบด้วย กาย
ธรรมโคตรภู กายธรรมโคตรภูละเอียด กายธรรมพระโสดาบัน กายธรรมพระโสดาบันละเอียด
กายธรรมพระสกิทาคามี กายธรรมพระสกิทาคามีละเอียด กายธรรมพระอนาคามี กายธรรมพระ
อนาคามีละเอียด กายธรรมพระอรหัต และกายธรรมพระอรหัตละเอียด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายความหมายของคาว่า “พุทธะ”
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นพุทธะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากบทเรียน นาไปสู่การปฏิบัติจริงและฝึกฝนตนเอง เพื่อ
การเข้าถึงหรือการเข้าใกล้ความเป็นพุทธะให้มากขึ้น
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บทที่ 11
วิถีสู่ความเป็นพุทธะ
ความนา
ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ค้นพบวิถีสู่ความเป็นพุทธะได้สาเร็จนั้น มีองค์ประกอบ
หลายประการที่ทาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด ประการหนึ่งคือพระองค์ทรงใช้ความอดทนและ
ความเพียรพยายามอุตสาหะอย่างไม่ลดละ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี ต้องผ่านพบ
อุปสรรคมากมายที่เข้ามาทบสอบกาลังใจ แต่พระองค์ไม่เคยท้อแท้พระทัย มีเป้าหมายสูงสุด คือ
การบรรลุสัพพัญญุตญาณ เป็นแรงผลักดันให้พระองค์ฟันฝ่าอุปสรรคอันยากลาบากนั้นมาได้ จนใน
ที่สุดก็ได้พบหนทางอันประเสริฐ อันเป็นหนทางที่จะนาพา สรรพชีวิตให้หลุดพ้นจากวัฏทุกข์ได้
หนทางที่พระองค์ทรงค้นพบนั้น คือ มัชฌิมาปฏิปทา มีทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
โดยประมวลรวมแล้ว เรียกว่า มรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ เมื่อประมวลรวมกันแล้วก็
คือ คาสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเอง ซึ่งก็คือธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศน์สอน
พระองค์ทรงแจกแจง และจาแนกได้อย่างละเอียดลุ่มลึก แล้วสามารถนามาสรุปย่อเป็นข้อๆ ได้
เชื่อมโยงไปถึงการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
การที่ใครสักคนหนึ่งจะบังเกิดขึ้นและมีปัญญาอันบริสุทธิ์หยั่งรู้ความจริงของชีวิตได้อย่าง
ลึกซึ้งถึงต้นสายปลายเหตุนั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเลย หากผู้นั้นมิได้บากบั่นพากเพียรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อหาหนทางแห่งความหลุดพ้นแล้ วละก็ ย่อมไม่สาเร็จเป็นแน่ แต่เมื่อผู้ใดได้ทุ่มเทเอา
ชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีเพื่อหาหนทางสู่ความดับทุกข์ จนค้นพบหนทางอันประเสริฐนี้
ได้แล้ว ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่า พุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เพราะดวงจิตปราศจากอาสวกิเลสทั้งปวง
ในบทนี้เป็นบทสรุปของวิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะกล่าวถึงหลักการ
ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้รู้ หรือพุทธะ นักศึกษาจะได้ทาความเข้าใจเส้นทางสู่การเป็นพุทธะ ที่ลุ่มลึก
ไปตามล าดั บ มี ทั้ง ภาคทฤษฏี ที่มี ป รากฏอยู่ ใ นพระไตรปิ ฎ ก และส่ ว นในภาคปฏิ บั ติ จะได้ น า
แนวทางปฏิบัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้า ภาษีเจริญ
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ที่ได้เทศนาไว้ในโอกาสต่างๆ ขึ้นประกอบ เนื่องจากพระมงคลเทพมุนีเป็นผู้
ที่แตกฉานในการศึกษาด้านปริยัติและยังเป็นนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ที่ทุ่มเทเอาชี วิตเป็นเดิมพัน
ดาเนินรอยบาทพระศาสดาอีกด้วย จนสามารถค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้
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กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เป็นผลแห่งความเพียรที่หาบุคคลใดเสมอเหมือนได้ยาก ท่านได้เผยแผ่
หลักการปฏิบัติที่ได้ค้นพบนี้ออกไปอย่างกว้างขวางทั่ งในประเทศ และต่างประเทศ จนมีลูกศิษย์
จานวนมากที่ได้เข้าถึงและเป็นพยานในผลแห่งการปฏิบัติธรรมตามท่าน อีกทั้งเทศนาเหล่านั้นมี
ความชัดเจน ที่จะนามาพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการทางปริยัติได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งจะทาให้
นักศึกษามีความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น
11.1 ความหมายของคาว่า “พุทธะ”
คาว่า “พุทธะ” นั้น มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกในหลายพระสูตร แต่จะขอนาเสนอเพียง
ส่วนที่ครอบคลุมเนื้อหาเท่านั้น
พุทธะ หมายถึง ผู้ตรัสรู้แล้ว ผู้ตื่นแล้ว ผู้เบิกบานแล้ว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 795)
พุทธะ หมายถึง ผู้ขจัดซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลาย โดยทาสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปในประโยชน์
เกื้อกูล และถอยกลับจากสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูล (ม.มู. 17/52/337 แปล.มมร.)
พุทธะ หมายถึง ผู้ตรัสรู้สรรพธรรมโดยชอบ คือ ไม่วิปริต โดยพระองค์เอง คือ พระผู้มี
พระภาคเจ้านั้น ตรัสธรรมเพื่อละวัฏทุกข์ทั้งสิ้น เห็นปานนี้ ที่เราได้รับอยู่ในบัดนี้ และที่มีความเกิด
อย่างนี้ เป็นอย่างหนึ่ง และเพื่อดับไม่เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง ตรัสธรรมที่ไม่ผิด ตรงกันข้ามความจริง
ความที่พระศาสดาสาเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะทรงแสดงธรรมไม่ผิดแผก พระองค์มีหมู่
แห่งอริยบุคคล 8 (ขุ.อุ. 44/62/212 แปล.มมร.)
พุทธะ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2528: 189) หมายถึง ผู้ตรัสรู้แล้ว ผู้รู้อริยสัจ
4 อย่างถ่องแท้ ซึ่งอาจจะมีการแบ่งได้หลายประเภท แต่หากแบ่งตามอรรถกถาที่มีกล่าวไว้ใน
พระไตรปิฎกแล้ว ท่านแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ขุ.อุ. 44/42/94 แปล.มมร.) คือ
ประเภทที่ 1 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ท่านผู้ตรัสรู้เองและสอนผู้อื่นให้รู้ตาม
ประเภทที่ 2 พระปัจเจกพุทธเจ้า คือ ผู้ตรัสรู้เองจาเพาะผู้เดียว
ประเภทที่ 3 พระสาวกพุทธะ คือ ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า เรียกอีกอย่างว่า อนุพุทธะ
ดังนั้นคาว่า “พุทธะ” กล่าวโดยรวมหมายถึง ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หรือผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน ในการเข้าถึงพุทธะ อันเป็นพุทธะภายในไปตามลาดับ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการเข้าถึง
พุทธะภายในของพระอัญญาโกณฑัญญะในธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพราะท่านเป็นพระภิกษุรูปแรกที่
ปฏิบัติตามคาสอน ได้เข้าถึงและเป็นพยานการตรัสรู้ธรรมของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
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11.2 มัชฌิมาปฏิปทาวิถีสู่ความเป็นพุทธะ
เนื่องจากชาวโลกทั้งหลายยังตกอยู่ในกองทุกข์ ทาให้ไม่เข้าใจสภาพที่แท้จริงของทุกข์ จึง
ทาให้ต้องวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ร่าไป แม้ละโลกไปแล้วบังเกิดในสวรรค์ ก็ยังคงเป็นสถานที่ ที่มี
ความทุกข์อยู่ดี เพียงแต่มีสุขมากกว่าเท่านั้น และหากตกไปสู่อบายภูมิ ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอีก
หลายเท่าทวีคูณ และยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วน การที่ใครสักคนจะหาทาง
หลุดพ้นจากทุกข์ได้นั้นมิใช่เรื่องง่ายเลย อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า บุคคลที่หาทางพ้นจากทุกข์ได้ จึง
ถูกขนานนามว่า พุทธะ คือ ผู้ค้นพบทางสายกลางเพื่อความหลุดพ้น หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ปฏิบัติ
ตามเส้นทางสายกลางจนไปสู่ความหลุดพ้นได้ในที่สุด
ในสมั ย ที่ ส มณะสิ ท ธั ต ถะก าลั ง ค้ น หาหนทางที่ จ ะพ้ น ทุ ก ข์ พระองค์ ท รงเลื อ กวิ ธี ก าร
แสวงหาการดับทุกข์ด้วยการกระทาทุกกรกิริยา ทรมานตนเองอย่างอุกฤษฏ์ด้วยวิธีการต่างๆ ตาม
อย่างนักบวชที่นิยมทากันในสมัยนั้น เพียงเพื่อทดลองให้ถึงที่สุดว่า หนทางสายนี้ช่วยให้พระองค์
ทรงพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้พบคาตอบว่าวิธีการนี้มิใช่คาตอบ เช่นเดียวกับ
ก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงออกผนวช พระองค์เป็นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้ง 5 หาผู้ใด
เสมอเหมือนมิได้ ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายทุกอย่าง ไม่มีเรื่องใดให้ต้องทุกข์ร้อนใจ แม้จะพรั่งพร้อม
อย่างนั้น ก็ไม่ช่วยให้พระองค์พ้นจากความทุกข์ได้ จนกระทั่งเมื่อพระองค์ทรงละจากวิธีการทรมาน
ตนเอง อุปมาเหมือนเสียงพิณ 3 สายที่บรรเลงแว่วมา สายที่หนึ่งขึงตึงเกินไป ดีดไม่นาน สายก็ขาด
สายที่สอง ขึงหย่อนเกินไป ดีดเท่าไรเสียงก็ไม่ไพเราะ สายที่สามขึงได้พอดี ดีดได้ไพเราะจับใจ ทา
ให้พระองค์นึกถึงความพอดี คือ ความเป็นกลางๆ หรือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางๆ หรือที่เรารู้จักกันว่า
“มัชฌิมาปฏิปทา”
ในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงค้นพบหนทางพ้นทุกข์ด้วยการดาเนินตามเส้นทางสายกลาง คือ
มัชฌิมาปฏิปทา จนกระทั่งได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์
ในหัวข้อต่อไปนี้ นักศึกษาจะได้ทาความเข้าใจในเรื่องข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ ทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ โดยนาเอาเนื้อหาสาระสาคัญของธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมาเป็นบทวิเคราะห์ เพราะ
เป็นปฐมเทศนาที่มีความสมบูรณ์ในตัว เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้ ปรากฏว่า
พระอัญญาโกณฑัญญะ ท่านได้ตรองตามเนื้อความในพระสูตรจนบรรลุผลได้เป็นพระโสดาปัตติผล
อันเป็นพุทธะเบื้องต้น แสดงว่าพระสูตรนี้ เป็นพระสูตรที่มีความบริบูรณ์ด้านเนื้อหา และหลัก
ปฏิบัติอันนาไปสู่ความเป็นพุทธะได้อย่างยอดเยี่ยม
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11.2.1 ความหมายของมัชฌิมาปฏิปทา
มัชฌิมาปฏิปทานั้น มีความหมายตรงไปตรงมา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มีความลึกซึ้งยิ่งนัก
ซึ่งมีความหมายดังนี้ คือ
มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางสายกลาง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 850)
มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางสายกลาง ข้อปฏิบัติเป็นกลาง ไม่หย่อนจนเกินไป ไม่ตึง
จนเกินไป ไม่ข้องแวะที่สุด 2 อย่าง คือ กามสุขัลลิกานุ โยค และอัตตกิลมถานุโยค ทางแห่งปัญญา
อันพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย คือ ความดับกิเลสและความดับทุกข์ หรือความหลุดพ้นเป็นอิสระ
(พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2528: 189)
มัชฌิมปฏิปทา หากกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มรรคมีองค์ 8 นั่นเอง ซึ่งในที่นี้อาจจะกล่าวถึง
คาใดคาหนึ่ง ก็ให้ทราบว่าเป็นคาที่มีนัยเดียวกัน
หากกล่าวโดยรวมเพื่อให้ได้ความหมายที่ครอบคลุม มัชฌิมปฏิปทา หมายถึง ข้อปฏิบัติ
สายกลางเพื่ อ ความหลุ ด พ้ น คื อ มรรคมี อ งค์ 8 ประกอบด้ ว ย สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป ปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
11.2.2 มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัตินาไปสู่ความหลุดพ้น
ข้ อ ปฏิ บั ติ อั น เป็ น กลางในเชิ ง พระปริ ยั ติ ธ รรมหรื อ เชิ ง ทฤษฏี นั้ น มี ป รากฏอยู่ ใ น
พระไตรปิฎกวิภังคสูตร (ส.ม.อ. 30/41/26 แปล.มมร.) และพระพุทธเจ้าโปรดประทานพระธรรม
เทศนาในทุกขนิโ รธคมินี ปฏิ ปทาอริ ยสั จ ในธั มมจัก กัปปวัต ตนสูตร มี ใจความว่ า “ดูก่ อนภิก ษุ
ทั้งหลาย หนทางธรรมปฏิบัติ คือ มรรคมีองค์ 8 นี้ สามารถดับทุกข์ให้สาเร็จซึ่งพระนิพพาน เป็น
ความจริงแท้แห่งพระอริยเจ้าทั้งหลาย มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น เป็นประธาน พระอริยเจ้า
ทั้งหลายย่อมปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 นี้ทุกพระองค์ เพราะว่าเป็นวิธีเผาผลาญกิเลส และให้สาเร็จ
มรรคผลนิพพานเป็นที่สุด”
องค์ประกอบของมรรคมีองค์ 8
มรรคมีองค์ 8 ประการ ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ซึ่งสามารถย่อลงเป็นไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา มีรายละเอียด ดังนี้
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1) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ
1.1) กล่าวโดยปริยายเบื้องต่า ความเห็นชอบ คือ ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องโลก
และความเป็นไปของชีวิต คือ ทานที่ให้แล้วมีผล การสงเคราะห์ที่ทาแล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล
ผลคือวิบากของกรรมที่ทาดีและทาชั่วมี โลกนี้โลกหน้ามี พ่อแม่มีคุณ เป็นต้น ความเห็นถูกต้องตาม
ทานองคลองธรรม เช่นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น ถ้าบุคคลเห็นไม่ตรงแม้ในเรื่องเบื้องต้นเช่นนี้แล้ว
ก็เป็นการยากที่จะก้าวหน้าในคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไป
1.2) กล่าวโดยปริยายเบื้องสูง คือ ความรู้หรือญาณในอริยสัจ 4 ดังบาลีว่า
“กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ย โข ภิกฺขเว ทุกฺเข ญาณ ทุกฺขสมุทเย ญาณ ทุกฺขนิ
โรเธ ญาณ ทุกฺขโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฐิ”
คาว่า “ญาณ” ในที่นี้หมายถึงญาณ 3 อันเป็นไปในอริยสัจ 4 ประกอบด้วย สัจจญาณ
กิจจญาณ และกตญาณ บุคคลจะเป็นสัมมาทิฏฐิโดยสมบูรณ์นั้นจะต้องละกิเลสได้แล้วโดยสิ้นเชิง
คือ รู้ในทุกขอริยสัจ, ทุกขสมุทยอริยสัจ, รู้ในทุกขนิโรธอริยสัจ และรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริ ย สั จ แล้ ว ปฏิ บั ติ ถ อนซึ่ ง อวิ ช ชา และตั ณหา เมื่ อ เป็ น ดั ง นั้ น แล้ ว ย่ อ มไม่ เห็ น คลาดเคลื่ อ นใน
ปรากฏการณ์ตา่ งๆ เพราะรู้เบื้องหลังของปรากฏการณ์แล้วอย่างดี
2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความดาริชอบ
2.1) กล่าวโดยปริยายเบื้องต่า หมายถึง ความดาริชอบก็คือความคิดชอบ คือ คิด
ในทางมีคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น วางแนวจิตของตนไว้ในทางที่ก่อประโยชน์ เช่น ตั้งใจ
ในทางที่ดี ความคิดในการต่อสู้อุปสรรค คาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบ่งบอกความสาคัญ
ของความคิดว่า “มโนปุพพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมย มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต น ทุกฺขมนฺเวติ จกฺก ว วโห ปท ” แปลว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมี ใจเป็นประธาน สาคัญที่ ใจ
ย่อมสาเร็จได้ด้วยใจ ถ้าคนคิดไม่ดี ย่อมพูดไม่ดี ทาไม่ดี จากนั้นความทุกข์ก็ตามมา เหมือนล้อ
เกวียนที่ตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป
2.2) กล่าวโดยปริยายเบื้องสูง ซึ่งมีพระพุทธพจน์เป็นอุทเทสดังนี้
“กตโม จ ภิ กฺ ข เว สมฺ ม าสงฺ ก ปฺ โ ป โย โข ภิ กฺ ข เว เนกฺ ข มฺ ม สงฺ ก ปฺ โ ป อพฺ ย า
ปาทสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ ภิกฺขเวสมฺมาสงฺกปฺโป” แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ความดาริ
ชอบคืออย่างไร ภิกษุทั้งหลาย คือ ความดาริในการออกจากกาม ความดาริในการไม่พยาบาท
ความดาริในการไม่เบียดเบียน นี้แล เราเรียกว่า ความดาริชอบ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
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1. ความดาริในการออกจากกาม (เนกขัมมสังกัปปะ)
1.1. ทาไมจึงต้องมีความดาริในการออกจากกาม เบื้องต้นต้องทราบก่อนว่า
มรรคมีองค์ 8 โดยปริยายเบื้องสูงนี้เป็นทางดาเนินไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับ
ภพทั้งปวง ทั้งกามภพ รูปภพ และอรูปภพ การที่จะพ้นจากกามได้ก็ต้องออกจากกามด้วยการ
บาเพ็ญเนกขัมมบารมี ให้ตลอดต่อเนื่อง
1.2. คุณของการหลีกออกจากกาม ย่อมได้ความปลอดโปร่งใจเป็นอย่างยิ่ง
เกษมจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง (โยคฺกเขม) ย่อมรู้สึกว่าได้ประสบภาวะใหม่ ชีวิตใหม่ อยู่ในโลกใหม่
อันเรืองรองด้วยปัญญา ได้พบความจริงว่า โลกใหม่นี้ดีกว่า สะอาดกว่า มีความสุขกว่า
2. ความดาริในความไม่พยาบาท (อัพยาปาทสังกัปปะ)
2.1 ความพยาบาท คือ ความปองร้าย มุ่งให้ผู้อื่นถึงความพินาศ เช่น คิดอยู่
ในใจว่า เมื่อไรหนอคนนั้นจะตาย ตกน้าตาย ถูกฆ่าตาย ทรัพย์สมบัติพินาศ ความไม่พยาบาท คือ
ความไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น ไม่ปรารถนาร้ายแก่เขา กล่าวอย่างสั้นว่ามีความปรารถนาดีแก่ผู้อื่น
2.2 โทษของความพยาบาท ซึ่งความพยาบาทนี้เป็นไฟภายในอย่างหนึ่งที่มี
อานุภาพเผาผลาญจิตใจ ยิ่งมากเท่าใดก็จะยิ่งเผาเจ้าตัวให้เร่าร้อนมากเท่านั้น เมื่อออกจากตนเองก็
ไปเผาผูอ้ ่นื ให้เร่าร้อน ทาให้สังคมพลอยเร่าร้อนไปด้วย
2.3. คุ ณของความไม่ พ ยาบาท ผู้ มี ปั ญ ญาเห็ น แจ้ ง ดั ง นี้ จึ ง ได้ ด าริ ใ นการ
ไม่พยาบาท คืออยู่ด้วยการให้อภัยในชีวิต ในทรัพย์สิน และในความรู้สึกของผู้อื่น คือไม่ทาลายชีวิต
ไม่ทาลายทรัพย์สิน และความทาลายความรู้สึกของคนอื่น การให้อภัยจึงเป็นทานอันยิ่งใหญ่ อย่าง
หนึ่งเรียกว่า อภัยทาน ซึ่งเป็นทางดาเนินของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
3. ความดาริในการไม่เบียดเบียน (อวิหิงสาสังกัปปะ)
3.1. ความไม่เบียดเบียน คือ การไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน เพื่อความสุขหรือ
เพื่อประโยชน์ของตน อันมีสาเหตุมาจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ต่างกับความพยาบาท
ตรงที่ว่าพยาบาท นั้นเป็นการผูกเวรจองเวร ผูกใจเจ็บกระทาตอบแก่ผู้ที่ทาตนก่อน ส่วนความ
เบียดเบียนนั้น อาจทาได้ แม้แต่บุคคลที่ไม่เคยทาอะไรให้ตนเดือดร้อน
3.2 โทษของการเบียดเบียน โลภ โกรธ หลง เป็นอกุศลมูล คือ ต้นเหตุแห่ง
ความชัว่ บุคคลย่อมเบียดเบียนผู้อื่นเพราะมี โลภ โกรธ หลง อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจ หรือเพราะ
ทั้ง 3 อย่างรวมกัน เมื่อคิดเบียดเบียนเขา ใจของตนก็เศร้าหมองเร่าร้อนเป็นทุกข์ ซึ่งจัดเป็นการ
เบียดเบียนตนเองให้ทุกข์ก่อน แล้วจึงยังความทุกข์นั้นไปสู่คนรอบข้างโดยทางตรง ส่วนทางอ้อม
ตัวเราก็เบียดเบียนตนเองไปแล้ว
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3.3 คุณของความไม่เบียดเบียน ทาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน เห็นซึ้งลงไปใน
ความทุกข์ของผู้อื่น ความรู้สึกอันนั้นย่อมแสดงออกมาที่ใบหน้า แววตา เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คน
เข้าหา และมีความรักใคร่ใยดี เคารพนับถือ มีความสุข ความปราโมทย์เมื่อได้พบเห็น แม้ผู้มีใจ
กระด้างเมื่อได้สัมผัสกับความกรุณาของบุคคลเช่นนั้น ก็คลายความกระด้างลงกลายเป็นผู้มีจิตใจ
อ่อนโยน ควรแก่การปลูกฝังคุณธรรมอื่นๆ ลงไป
3) สัมมาวาจา คือ การพูดชอบ
มีพระพุทธพจน์เป็นอุทเทสดังนี้ “กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา ยา โข ภิกฺขเว มุสาวาทา
เวรมณี, ปิสุณาย วาจาย เวรมณี ผรุสาย วาจาย เวรมณี สมฺผปฺปลาปาเวรมณี อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมา
วาจา” แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจาเป็นไฉน ภิกษุทั้งหลาย การเว้นการพูดเท็จ เว้นการพูด
ส่อเสียด เว้นจากการพูดคาหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่า สัมมาวาจา เหตุไฉนจึงทรงสอน
ให้เว้นทุจริต คือ การพูดไม่ดี 4 อย่าง ทาไมไม่ทรงสอนให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ จึงจะเป็นสัมมาวาจา
สัมมาวาจา ได้แก่ วจีสุจริต 4 ประการ คือ
3.1) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการโกหก มายา ล่อลวง สับปลับ ทาให้
ผู้อื่นเสียทรัพย์สินสิ่งของ
3.2) ปิสุณาวาจา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการกล่าววาจาส่อเสียด ให้ผู้อื่นได้รับ
ความเดือดร้อนใจ ให้เคืองแค้นขัดใจ ให้ได้รับความฉิบหาย
3.3) ผรุสวาจา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการกล่าววาจาหยาบคาย
3.4) สั ม ผั ป ปลาปวาจา เวรมณี หมายถึ ง เว้ น จากการกล่ า วค าตลกคะนอง
เพ้อเจ้อ ไร้สาระ
4) สัมมากัมมันตะ คือ การงานชอบ
มีพระพุทธพจน์เป็นอุทเทสดังนี้ “กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมากมฺมนฺโต ยา โข ภิกฺขเว ปาณา
ติปาตา เวรมณี, อทินฺนาทานา เวรมณี อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมากมฺมนฺโต” แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย
สัมมากั มมันตะเป็นไฉน ภิกษุทั้งหลายงดการเว้ นจากปาณาติ บาต เว้นจากอทิ นนาทาน เว้นจาก
กาเมสุมิจฉาจาร นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ (การกระทาชอบ)
สัมมากัมมันตะนั้น ได้แก่ กายสุจริต 3 ประการ คือ
4.1) ปาณาติบาตา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตให้ถึงตาย
4.2) อทินนาทานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการลอบลักทรัพย์ของผู้อื่น หรือ
การถือเอาของของ ผู้อื่นมาเป็นของตน โดยที่เจ้าของมิได้อนุญาต
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4.3) กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี หมายถึง เว้นจากการประพฤติผิดในกามต่อบุคคล
ต้องห้าม เช่น บุตร ภรรยา หรือสามีของผู้อื่น เป็นต้น
5) สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สัมมาอาชีวะ มุ่งเน้นถึงพระสาวกในบวรพุทธศาสนานี้
พึ ง ปฏิ บั ติ ต นละเสี ย ซึ่ ง มิ จ ฉาอาชี ว ะ คื อ เลี้ ย งชี พ โดยมิ ช อบธรรม ประกอบด้ ว ยอเนสนา คื อ
หลอกลวงด้วยการอวดอุตริมนุสสธรรม ออกปากขอต่อคนที่ไม่ควรขอ เป็นต้น แม้ไม่ได้เป็นนักบวช
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่า พุทธมามกะ คือ อุบาสกอุบาสิกา ผู้นับถือพระรัตนตรัย ไม่ควร
ประกอบอาชีพ หรือไม่ควรทามิจฉาวณิชชา 5 อย่าง คือ
5.1) ค้าขายอาวุธเพื่อการประหัตประหาร
5.2) ค้าขายมนุษย์
5.3) ค้าขายสัตว์เพื่อนาไปฆ่า
5.4) ค้าขายน้าเมา
5.5) ค้าขายยาพิษ
เพราะทรงเห็ น ว่ า การค้ า ขายสิ่ ง ทั้ ง หลายเหล่ า นี้ จ ะน ามาซึ่ ง ความเดื อ ดร้ อ นใจใน
ภายหลั ง และยั ง ขั ด ต่ อ ค าสอนของพระพุ ท ธองค์ อี ก ด้ ว ย การเลี้ ย งชี วิ ต โดยชอบธรรม เป็ น ที่
สรรเสริญแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลาย
6) สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ
ความเพียรชอบ จัดเป็นคุณธรรมสาคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง เป็นคุณธรรมที่ศาสดา
ของทุกศาสนายกย่อง นักปราชญ์ทั้งปวงสรรเสริญ ความเพียรเป็นคากลางๆ และเป็นดาบสองคม
แล้วแต่บุคคลจะใช้ความเพียรไปในทางใด ถ้าใช้ไปในทางที่ชอบก็เป็นสัมมาวายามะ ก่อให้เกิดมี
ความสุข ความเจริญเป็นผล ถ้าใช้ไปในทางไม่ชอบเป็นมิจฉาวายามะ เช่น ความพยายามของโจรก็
มีความทุกข์ ความต่าทรามเป็นผล
วายามะ และ วิ ริ ย ะ มี ค วามหมายอย่ า งเดี ย วกั น ต่ า งแต่ พ ยั ญ ชนะเท่ า นั้ น ใน
พระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสาวก และนักปราชญ์ทั้งหลายได้สรรเสริญความเพียร
ไว้มาก เช่น ในขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่มที่ 33 หน้าที่ 595 กล่าวไว้ว่า “ท่านทั้งหลายเห็นความ
เกี ย จคร้ า นเป็ น ภั ย เห็ น ความเพี ย รเป็ น ธรรมเกษม คื อ ปลอดภั ย แล้ ว จงเป็ น ผู้ มี ค วามเพี ย ร
สม่าเสมอเถิด นี่เป็นพุทธานุศาสนี (การพร่าสอนของพระพุทธเจ้า)”
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สมเด็จพระบรมศาสดา เมื่อทรงประกอบความเพียรเพื่อบรรลุพระโพธิญาณ ทรงตั้ง
จตุรงคมหาปธาน ซึ่งเป็นความเพียรอันประกอบด้วยองค์ 4 ว่า “เลือดและเนื้อในสรีระของเราจะ
เหือดแห้งไป เหลือแต่เอ็นและกระดูก ก็ช่างเถิด ถ้ายังไม่บรรลุผลที่เราต้องการ คือสัพพัญญุตญาณ
แล้ว จะไม่ยอมหยุดความเพียรเป็นอันขาด” อย่างนี้เรียกว่า ทรงทาความเพียรแบบมอบกายมอบ
ชีวิต ไม่ทรงอาลัยในชีวิต ในที่สุดพระองค์ก็ได้บรรลุผลสมความมุ่งหมาย สัมมาวายามะที่ปรากฏ
ในมัคควิภังคสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการจาแนกมรรคพระพุทธองค์ทรงนิทเทส (บทขยาย)
สัมมาวายามะ ไว้ในสัมมัปปธาน 4 ว่า
6.1) สังวรปธาน คือ เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น
6.2) ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
6.3) ภาวนาปธาน คือ เพียรให้กุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น
6.4) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ดารงอยู่และเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
รวมความว่า ทรงหนุนให้เพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว
เพียรให้ความดีเกิดขึ้น เพียรรักษาความดีให้ดารงอยู่และเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
7) สัมมาสติ คือ การระลึกชอบ
มรรคข้อนี้ ในพระบาลีมัคควิภังคสูตร อธิบายว่า การระลึกในสติปัฏฐาน 4 คือ ระลึก
ในกาย เวทนา จิต และธรรม ให้รู้ตามเป็นจริง เพื่อไม่หลงในสิ่งเหล่านั้น เพื่อเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่อง
ของกาย เรื่อ งของเวทนา (ความรู้สึก) เรื่องของจิต และเรื่องของธรรมที่เกี่ยวกั บจิต กล่าวคื อ
ปรากฏการณ์อันเกิดขึ้นกับจิต ให้รู้ว่าอย่างไหนทาให้จิตเสื่อม อย่างไหนทาให้จิตเจริญ
สติปัฏฐาน 4 นี้ พระพุทธองค์ทรงยกย่องมาก ทรงยกย่องไว้แต่เริ่มต้นของสติปัฏฐาน
สูตรว่า “เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา” เป็นอาทิ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็น
ทางสายเอก มีอยู่เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย (ผู้เดินไป) เพื่อล่วงพ้นหรือข้ามแดนแห่งความ
โศกความคร่าครวญ ราพัน เพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์โทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ควรรู้น่ารู้ และ
ทานิพพานให้แจ้งทาง ดังกล่าวนี้คือสติปัฏฐาน 4
สัมมาสติ ความหมายในเบื้องต่า หมายถึง สติที่ระลึกนึกคิดในเรื่องบุญ เป็นต้นว่า คิด ที่
จะบาเพ็ญทาน รักษาศีล ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ระลึกถึงผู้มีพระคุณ เช่น บิดา มารดา ครู
อาจารย์ เป็นต้น ส่วนความหมายโดยเบื้องสูง หมายถึง การบาเพ็ญสติปัฏฐาน ดังที่ก ล่าวมาแล้ว
ข้างต้น อันได้แก่ การตั้งสติกาหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามสภาวะ
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ที่ สิ่ ง นั้ น เป็ น อยู่ ต ามปกติ มี 4 ประการ ในการอธิ บ ายความหมายของสติ ปั ฏ ฐาน 4 จะขอน า
พระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร (มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2528) มา
ประกอบการอธิบายเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
กายานุปัสสนา คือ การพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองๆ เป็นการเห็นกายต่างๆ ซึ่ง
ซ้อนอยู่ภายในกายมนุษย์นี้ นับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝัน กระทั่งถึงกายธรรมระดับต่างๆ
เวทนานุปัสสนา คือ การพิ จารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู่
เนืองๆ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนานี้ ในระดับต้นนั้น คือ การเห็นสุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ ของ
กายในกายที่ซ้อนกันอยู่ เวทนาภายนอกคือเวทนาของกายมนุษย์ เวทนาภายใน คือ เวทนาของ
กายภายใน ตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดเข้าไปตามลาดับ
จิตตานุปัสสนา คือ การพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่เนืองๆ เป็น
การรู้ชัดถึงสภาวะจิตตลอดเวลา เช่น ถ้าจิตระคนด้ วยราคะ หรือ โทสะ หรือ โมหะ ก็รู้ชัดว่าจิต
ระคนด้วยกิเลสอย่างใด หรือถ้าจิตหลุดพ้น ก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้น ไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้น จิต
ภายนอก คือ จิตของกายมนุษย์ ส่วนจิตภายใน คือ จิตของกายภายใน นับแต่กายมนุษย์ละเอียด
เป็นต้นไป
ธัมมานุปัสสนา คือ การพิจารณาธรรมภายในและภายนอกอยู่เนืองๆ ซึ่งการพิจารณา
เห็นธรรมภายในนั้นเป็นการเห็นดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายภายในต่างๆ ตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดเข้า
ไปตามลาดับ ส่วนการพิจารณา เห็นธรรมภายนอกนั้นคือ เห็นดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายมนุษย์ หาก
ปราศจากดวงธรรมเหล่านี้เสียแล้ว กายต่างๆ ก็มิอาจดารงอยู่ได้
8) สัมมาสมาธิ คือ สมาธิชอบ
สมาธิ เป็นพื้นฐานแห่งความสาเร็จทุกอย่าง แต่คนส่วนมากพอได้ยินคาว่า สมาธิ ใจก็นึก
ไปถึงฌาน วิปัสสนาชั้นสูง ความจริงแล้วสมาธิต้องใช้ในการงานทุกอย่าง ไม่ว่างานสูงต่าอย่างไร
จะต่างกันก็แต่ว่าจะต้องใช้สมาธิสูงต่าเพียงใด สมาธิเพียงเบาบางหรือเข้มข้นเพียงไร
สมาธิ คือ ลักษณะที่จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่านกระสับกระส่าย วุ่นวายไปใน
อารมณ์อื่นอันเป็นเหตุภายนอก เหมือนเสาเรือนที่ปักลงมั่นคงย่อมรับน้าหนักได้ดี ไม่โยกไม่คลอน
ฉันใด ดวงจิตที่มั่นคงด้วยกาลังสมาธิก็ฉันนั้น ย่อมไม่วอกแวกหวั่นไหว กระแสดวงจิตก็เหมือน
กระแสน้า ถ้าพุ่งไปทางเดียวก็มีกาลังแรง เมื่อแยกไปหลายทาง กาลังแรงก็อ่อนลง สมาธินี้เป็น
สิ่งสาคัญยิ่ง กุศลธรรมทั้งปวง จะสาเร็จได้ก็ด้วยสมาธิจิตของเราเองเป็นสาคัญ สมาธิจิตนี้เป็นที่
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ประชุ ม ไว้ ซึ่ ง กุ ศ ลธรรมทั้ ง ปวง กองกุ ศ ลทั้ ง ปวงจะมี ผ ลมาก ก็ ด้ ว ยอาศั ย สมาธิ จิ ต สมาธิ แ บ่ ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ
ขณิกสมาธิ ได้แก่ สมาธิชั่วขณะ สมาธิจิตแห่งเราท่านทั้งปวงที่ตั้งมั่นได้ในระยะ
สั้นๆ ชั่วขณะช้างกระดิกหูเพียงทีเดียว
อุปจารสมาธิ ได้แก่ สมาธิจวนจะแน่วแน่ จิตตั้งมั่นลงในที่ ในระดับใกล้จะได้ฌาน
อัปปนาสมาธิ ได้แก่ สมาธิแน่วแน่เป็นองค์ฌาน มีปฐมฌาน เป็นต้น จิตที่ตั้งอยู่ใน
ฌานทั้ง 8 คือ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 นั้น ได้ชื่อว่า อัปปนาสมาธิ
ในพระธรรมเทศนาเรื่อง “ชีวประวัติ ผลงาน และธรรมเทศนา ๖๓ กัณฑ์ ของหลวงพ่อ
วัดปากน้า พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)” (มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย,
2528) กล่าวถึงสมาธิแบ่งเป็นสมาธิในปริยายเบื้องต่าและสมาธิในปริยายเบื้องสูง สมาธิในปริยาย
เบื้องต่า ถือเอาตามพระบาลีว่า อิธ อริยสาวโก แปลว่า พระอริยสาวกในพระธรรมวินัย โวสฺสค
คารมฺมณ กริตวา ทาให้ปราศจากอารมณ์ทั้ง 6 ทาง ตา (รูปารมณ์) ทางหู (สัทธารมณ์) ทางจมูก
(คันธารมณ์) ทางลิ้น (รสรมณ์) ทางกาย (โผฏฐัพพารมณ์) ทางใจ(ธรรมารมณ์) ได้สมาธิในความ
ตั้งมั่น ได้ซึ่งความที่จิตเป็นหนึ่ง สมาธิในทางปฏิบัติ ผู้ได้ ผู้ถึง เห็นปรากฏชัดทีเดียว
เริ่ม แรกเป็ นการกาหนด บริกรรมนิมิต คือ สิ่ง ที่กาหนดในระยะแรกสุ ดเพื่ อภาวนา
บริกรรมนิมิต เป็นสิ่งที่ต้องทาให้เกิด เมื่อจิตตั้งมั่นเริ่มเป็นอุปจารสมาธิ แทนขณิกสมาธิ จะเห็น
บริกรรมนิมิต ติดอยู่ ภายในใจเป็นมโนภาพ แม้หลับตาก็จะเห็นชัดเหมือนยิ่งกว่าลืมตาเห็น คือ
เมื่อบริกรรมนิมิต เปลี่ยนเป็นอุคคหนิมิต อุคคหนิมิตที่ตั้งมั่นยิ่งขึ้นเป็นอุปจารสมาธิอย่างสมบูรณ์
อุคคหนิมิตจะเปลี่ยนเป็นปฏิภาคนิมิตชัดเจน สามารถ เปลี่ยนขนาดรูปร่างได้ อุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิตเป็นนิมิต ที่ต้องทาให้เจริญ จาเป็นต้องรักษาให้ดีจนกว่า อัปปนาสมาธิจะเกิดขึ้นและ
สาเร็จเป็นฌาน ซึ่งเป็นสมาธิปริยายเบื้องสูง
สัมมาสมาธิในเบื้องต่า หมายถึง ความตั้งใจจวนจะแน่วแน่แห่งจิตในขณะบาเพ็ญทาน
รักษาศีล เจริญภาวนา สดับฟังพระธรรมเทศนา ความแน่วแน่แห่งจิตในขณะบาเพ็ญกุศลธรรม
ดังกล่าวแต่ละขณะ จัดเป็นขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิจึงถือว่าเป็นสัมมาสมาธิด้วย
สัมมาสมาธิในเบื้องสูง จึงหมายถึง สมาธิระดับอัปปนาสมาธิ คือ สภาวะที่จิตสงัดจาก
กิเลสกามและวัตถุกามแล้ว เข้า รูปฌาน 4 (ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน) และอรูป
ฌาน 4 พระอริยบุคคลทั้งหลายจะสาเร็จซึ่งมรรคผลนิพพานนั้นด้วยสมาธิจิตอันเป็นฐานทาให้เกิด
ปัญญารู้แจ้งในวิปัสสนาภาวนานี้เอง สมาธิจิตจึงเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าทั้งปวง
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มรรคมี องค์ 8 นั้ น เป็น ปัจ จัยเกื้อ กูลกั นจะขาดข้ อใดข้ อหนึ่ งไปไม่ ได้ ในเชิ งทฤษฏี
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ที่เป็นรูปธรรมได้ด้วยการสั่งสมความดี มีศีล สมาธิ ปัญญา
ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาเห็นเป็นหลักการตามนี้ว่า เมื่อบุคคลสร้างกุศลกรรม อานิสงส์ย่อม
ได้สมบัติ 3 คือ มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ ซึ่งกุศลกรรม ประกอบด้วย
1) ศีล ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
2) สมาธิ ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
3) ปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะ
บุคคลผู้มีความดาริที่จะสร้างกุศลกรรม มีศีล การมีความดาริที่จะเว้นจากวจีทุจริต
กายทุจริต และมิจฉาอาชีวะ ในขณะที่บาเพ็ญกุศล ย่อมได้ชื่อว่า สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ การมีความดาริพากเพียรในการสร้างกุศลกรรม ย่อมได้ชื่อว่า สัมมาวายามะ บังเกิด
ขึ้นในสันดาน การมีความคิดที่คอยระลึกถึงการสร้างกุศลกรรมอยู่เป็นนิจ ได้ชื่อว่า สัมมาสติ บังเกิด
ขึ้ น ในสั น ดาน ความคิ ด ที่ จ ะยั ง จิ ต ให้ ตั้ ง มั่ น เป็ น อารมณ์ เ ดี ย ว คื อ เอกั ค คตา ย่ อ มได้ ชื่ อ ว่ า มี
สัมมาสมาธิ บังเกิดในสันดาน
มรรคมีองค์ 8 ย่อมบังเกิดในภูมิทั้ง 4 คือ กามาพจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
และโลกุตตรภูมิ แต่เมื่อบังเกิดในโลกุตตรภูมิ ก็ได้ชื่อว่า โลกุตตรมรรค เมื่อบังเกิดในกามาพจรภูมิก็
ได้ ชื่ อ ว่ า โลกิ ย มรรค มรรคอั น เป็ น โลกี ย์ นั้ น คื อ สั ต บุ รุ ษ ผู้ มี ศ รั ทธาสร้ า งกุ ศ ลอั น ประกอบด้ ว ย
การบาเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และสดับฟังพระธรรมเทศนาเป็น สาคัญ หมายความว่า
ถ้าบุคคลรักษาศีล เจริญสมาธิ และปัญญา สดับฟังพระธรรมเทศนาในเวลาใด เวลานั้นได้ชื่อว่า
บาเพ็ญมรรคมีองค์ 8 เพราะมรรคมีองค์ 8 เกิดขึ้นทุกครั้งที่ได้ประกอบกุศลกรรม
11.2.3 มัชฌิมาปฏิปทาในทางปฏิบัติ
มัชฌิมาปฏิปทาในภาคทฤษฎีทาให้ได้เข้าใจความหมายของมรรคมีองค์ 8 ในระดับหนึ่ง
ส าหรั บ มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาในภาคปฏิ บั ติ นั้ น พระเดชพระคุ ณ พระมงคลเทพมุ นี ไ ด้ ป รารภไว้ ใ น
พระธรรมเทศนาเรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2498 ว่า “เรื่องกลางนี้เป็น
เรื่องลึกซึ้งยิ่งนัก ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเข้าใจกันเลย แท้จริงแล้วธรรมที่เรียกว่า ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางนั้น
หมายถึง การส่งใจเข้าไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย มนุษย์สามารถหาศูนย์กลางกายได้ โดยจินตนาการ
ว่าขึงเส้นดายสองเส้น เส้นหนึ่งขึงจากสะดือตรงไปทะลุสันหลัง อีกเส้นหนึ่งจากสีข้างด้านขวาตรง
ไปทะลุด้านซ้าย ณ จุดที่เส้นด้ายตัดกันซึ่งขนาดเล็กเท่ากับปลายเข็ม คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ 6
เหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือ คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7”
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ภาพที่ 11.1 ภาพแสดงฐานที่ตั้งทั้ง 7 ฐาน

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 นี้คือ ศูนย์กลางกายอันเป็นที่ตั้งถาวรของใจ นอกจากนี้ศูนย์กลาง
กายฐานที่ 7 ยังเป็นที่สถิตของดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายมนุษย์ ดวงธรรมนี้มีขนาดเท่าฟองไข่แดง
ของไก่มีลักษณะใสบริสุทธิ์ เมื่อแรกที่คนเรามาเกิด เราก็เอาใจหยุดอยู่ตรงกลางดวงธรรม ที่ทาให้
เป็นกายมนุษย์นี้ เวลาหลับ ใจก็อยู่ตรงกลางดวงธรรมนี้ เวลาตาย ใจเราก็อยู่ตรงกลางดวงธรรมนี้
เช่น กัน ด้ว ยเหตุนี้ จึง กล่ าวได้ว่ า ดวงธรรม ที่ทาให้ เป็ นกายมนุษ ย์นี้แ หละ เป็น ทั้ง ที่เกิ ด ที่ดั บ
ที่หลับ และที่ตื่น ของมนุษย์ทุกคน
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ได้อรรถาธิบายต่อไปว่า การที่เราสามารถน้อมใจไป
หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้นั่นแหละได้ชื่อว่า มัชฌิมา พอหยุดได้ก็หมดดีหมดชั่ว คือ จัดเป็นดีก็มิได้
จัดเป็นชั่วก็มิได้ จัดเป็นบุญก็มิได้ จัดเป็นบาปก็มิได้ ต้องจัดเป็นกลาง พอหยุดได้แล้ว ย่อมห่างจาก
หนทางที่สุดทั้งสองอย่าง คือ กามสุขัลลิก านุโยค และอัตตกิลมถานุโยค ห่างจากที่สุดทั้งสองนี้ คือ
ทางไปทางถึงอรหัตตผลนั่นเอง นี่เป็นความหมายของพระบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่า
“ตถาคเตนอภิสมฺพุทฺธา แปลว่า พระตถาคตเจ้ารู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง”
เมื่อเราทาใจให้หยุดนิ่ง อยู่ตรงดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายมนุษย์นี้ ถือได้ว่ามีใจเป็นปกติ
ครั้นปฏิบัติได้ถูกส่วน นั่นคือ มรรคมีองค์ 8 ประการ ได้มาประชุมพร้อมกันตรงศูนย์กลางกายฐาน
ที่ 7 ก็จะปรากฏดวงใสขึ้น เรียกว่า ดวงปฐมมรรค หรือ ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งมี
ความใสบริ สุ ท ธิ์ ป ระดุ จ คั น ฉ่ อ ง ขนาดเท่ า ดวงจั น ทร์ ห รื อ ดวงอาทิ ต ย์ ปรากฏขึ้ น มาตรงกลาง
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ดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายมนุษย์นั้น เมื่อหยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปอีก พอ
ถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงศีล มีขนาดเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกัน เมื่อหยุดอยู่กลางดวงศีลอีก
พอถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงสมาธิ เมื่อหยุดอยู่กลางดวงสมาธิ พอถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงปัญญา เมื่อ
หยุดอยู่กลางดวงปัญญา พอถูกส่วน ก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติ เมื่อหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ก็จะเข้าถึง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ เมื่อหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงกาย
มนุษย์ละเอียด
ทั้งหมดนี้คือลาดับขั้นการปฏิบัติอันเป็นกลาง ซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้
และปฏิบัติแล้วด้วยพระปัญญาอันยิ่ง เมื่อใจเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดแล้ว จึงเป็นอันหมดหน้าที่
ของกายมนุษย์หยาบ ลาดับไปย่อมเป็นหน้าที่ของกายมนุษย์ละเอียด

ภาพที่ 11.2 ภาพดวงธรรมภายใน

ใจของกายมนุ ษ ย์ ล ะเอี ย ด ก็ ห ยุ ด นิ่ ง อยู่ ที่ ศู น ย์ ก ลางดวงธรรมที่ ท าให้ เ ป็ น กายมนุ ษ ย์
ละเอียด พอถูกส่วนก็จะเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนา
สติปัฏฐาน พอถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงศีล เมื่อหยุดอยู่กลางดวงศีล พอถูกส่วนก็จะเข้าถึ งดวงสมาธิ
เมื่อใจหยุดอยู่กลางดวงสมาธิ พอถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงปัญญา เมื่อใจหยุดอยู่กลางดวงปัญญา พอ
ถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติ เมื่อหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ พอถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณ
ทัสสนะ เมื่อหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พอถูกส่วนก็จะเข้าถึงกายทิพย์
เราคงจะได้เห็นแล้วว่า ลาดับขั้นการส่งใจเข้าไปใน กลาง จากดวงธรรมที่ทาให้เป็นกาย
มนุ ษ ย์ ไ ปจนถึ ง กายมนุ ษ ย์ ละเอี ย ด และจากดวงธรรมที่ ทาให้ เป็ น กายมนุ ษ ย์ล ะเอี ย ดไปจนถึ ง
กายทิพย์นั้น มีลักษณะและขั้ นตอนทานองเดียวกัน คือ ต้องวางใจหยุดนิ่งอยู่ กลางศูนย์กลางกาย
ฐานที่ 7 พอถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อใจหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนา
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สติปัฏฐาน พอถูกส่วนก็เข้าถึงดวงศีล เมื่อวางใจในทานองเดียวกันพอถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงสมาธิ
ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติญาณทัสสนะตามลาดับ
โดยการส่งใจในทานองเดียวกันนี้ ใจของกายทิพย์ก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดเข้าไปรวม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจของกายทิพย์ละเอียด ครั้นแล้วใจของกายทิพย์ละเอียดก็จะเข้าถึงกายรูป
พรหมเข้าไป ติดแน่นอยู่กับใจของกายรูปพรหม ต่อจากนั้น ใจของกายรูปพรหมก็จะเข้าถึงกายรูป
พรหมละเอียด จากกายรูปพรหมละเอียดก็จะเข้าถึงกายอรูปพรหม จากกายอรูปพรหมก็จะเข้าถึง
กายอรูปพรหมละเอียด จากกายอรูปพรหมละเอียดก็จะเข้าถึงกายธรรม หรือธรรมกายนั่นเอง
การดาเนินจิตเข้าไปภายในเช่นนี้ คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า ตามเห็นกาย
ในกาย เพื่อ ให้เข้าใจง่ ายขึ้ น จึ งอาจจะเปรี ย บได้ กับ การเดิ นทางของเราในปั จจุ บั น เป็ น ต้น ว่ า
จะต้องเริ่มจากการโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากบ้าน เพื่อไปลงเรือข้า มฟากแม่น้า แล้ว
โดยสารรถยนต์ เพื่อไปต่อรถไฟ หรือเครื่องบินต่อไป จนกระทั่งบรรลุจุดหมายปลายทาง จึงพอสรุป
ได้ว่า ดวงและกายต่างๆ นับตั้งแต่ดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายมนุษย์ จนถึงกายธรรมนั้น เป็นทางผ่าน
ของใจ และมีลักษณะซ้อนกันอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ 7 นั่นเอง
11.2.4 มรรคมีองค์ 8 เกิดขึ้นพร้อมกัน
มรรคมีองค์ 8 นี้ ย่อมบังเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 8 ประการ ดังที่พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ
ได้ฟังพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แล้วสาเร็จพระโสดาปัตติผลฉะนั้น มรรคมีองค์ 8 ยังจิตให้บรรลุ
โสดาปัตติผลนั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 8 ประการ กล่าวคือ
สัมมาทิฏฐิ อันได้แก่ ปัญญาตรัสรู้อริยสัจทั้ง 4 ประการ โดยรู้แจ้งว่า
อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 ชื่อว่าทุกขอริยสัจ เพราะเป็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งปวง
ตัณหาอันก่อให้เกิดอุปาทานขันธ์นั้น ชื่อว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ
อาการที่ดับตัณหาได้เด็ดขาดมิให้บังเกิดขึ้นอีกได้นั้น ชื่อว่าทุกขนิโรธอริยสัจ
มรรคทั้ง 8 นั้น ชื่อว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
สัมมาสังกัปปะ คือ วิตก หรือดาริ ก็สามารถละเสียได้เด็ดขาด ซึ่งมิจฉาวิตก 3 ประการ
อันได้แก่ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก
สัมมาวาจา ก็สามารถละเสียได้เด็ดขาด ซึ่งมิจฉาวาจา 4 ประการ อันได้แก่ มุสาวาท
ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปวาจา
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สั ม มากั ม มั น ตะ ก็ ส ามารถละเสี ย ได้ เ ด็ ด ขาด ซึ่ ง มิ จ ฉากั ม มั นตะ 3 ประการ คื อ
ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
สัมมาวายามะ คือ วิริยะ ก็สามารถละมิจฉาวายามะได้เด็ดขาด ได้แก่ อกุศล ที่บังเกิดแล้ว
ให้ขาดไปจากสันดาน ขณะเดียวกันก็ปิดกั้นอกุศลที่ยังไม่บังเกิด มิให้บังเกิดขึ้นได้ ยังกุศลอันมิเคย
บังเกิดมาก่อน คือ โสดาปัตติมรรคจิตให้บังเกิดขึ้น และยังกุศลอันบังเกิดแล้วให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป
สัมมาสติ อันเป็นไปในอารมณ์ทั้ง 4 (สติปัฏฐาน 4) คือ
พิจารณาเห็นว่า รูปขันธ์ตกอยู่ใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
พิจารณาเห็นว่า เวทนาขันธ์นั้นเองที่เป็นทุกข์
พิจารณาเห็นว่า วิญญาณขันธ์ คือ จิต นั้นเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ ดับเกิดอยู่
ตลอดเวลา
พิจารณาเห็นว่า สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ว่าเป็นอนัตตา คือ ควบคุมไม่ได้
มรรคมีองค์ 8 นี้ บังเกิดพร้อมกันในโสดาปัตติมรรคจิตและกระทากิจต่างๆ กันดังนี้ คือ
สัมมาสังกัปปะ เป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิ มีอุปมาดุจมืออันเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ คือ เมื่อบุคคล
จะมองดูสิ่งต่างๆ เช่น เงินและทอง ก็ใช้มือหยิบเงินทองนั้นพลิกกลับไปมา จักขุ นั้นมองดูแล้วก็รู้ว่า
เงินและทองนั้นดีหรือไม่ ข้อนี้มีอุปมาฉันใด การที่สัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิ ก็มีอุปมา
ฉันนั้น คือ สัมมาสังกัปปะยังให้เกิดดาริอารมณ์อยู่เนืองๆ สัมมาทิฏฐิจึงทาหน้าที่พิจารณาอารมณ์
นั้ น ว่ า ธรรมหมู่ นี้ เ ป็ น กามาวจร ธรรมหมู่ นี้ เ ป็ น รู ป าวจร ธรรมหมู่ นี้ เ ป็ น อรู ป าวจร แล้ ว ก็ น าไป
พิจารณาต่อในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สัมมาสังกัปปะ เป็นเสมือนพนักงานนาเสนอ ดาริอารมณ์
ให้กับสัมมาทิฏฐิ ในทานองเดียวกับมือ ซึ่งจับเงินทองพลิกกลับไปกลับมาให้จักขุมองฉะนั้น
สั ม มาวาจาและสั ม มากั ม มั น ตะ ก็ เ ป็ น เหตุ ปั จ จั ย ให้ แ ก่ สั ม มาอาชี ว ะ ด้ ว ยเหตุ ว่ า เมื่ อ
กายกรรม วจีกรรม สุจริตแล้ว การเลี้ยงชีพย่อมสุจริตตามไปด้วย
ส่วนสัมมาวายามะและสัมมาสติ ก็เป็น เหตุปัจจัยให้แก่สัมมาสมาธิ อุปมาว่า บุรุษ 3 คน
เป็นสหายกัน ชวนกันเข้าไปในอุทยาน ครั้นบุรุษคนที่หนึ่งเห็นดอกจาปาก็ปรารถนาจะได้ดอกไม้นั้น
แต่ต้นจาปานั้นอยู่สูงสุดเอื้อม สหายคนที่หนึ่งจึงก้มหลังให้เหยียบ สหายอีกคนก็น้อมกายลงให้จับ
บุรุษนั้นก็เหยียบหลังสหายคนหนึ่ง และจับบ่าสหายอีกคนหนึ่ง จึงสามารถเก็บดอกจาปามาได้
ข้อนี้มีอุปมาฉันใด สัมมาวายามะก็เปรียบเสมือนบุรุษผู้ก้มหลังให้เหยียบ สัมมาสติเปรียบเสมือน
บุรุษผู้น้อมบ่าลงให้จับ สัมมาสมาธิ นั้นเปรียบประดุจบุรุษผู้เหยียบหลังสหายแล้วเก็บดอกจาปาได้
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กล่าวคือ มรรคมีองค์ 8 เป็นธรรมอันอุดมล้าเลิศประเสริฐยิ่งของพระอริยเจ้า เปรียบ
ประดุจบรมจัก รพรรดิ ผู้ทรงไว้ซึ่งพระเดชานุภาพอันสู งส่ง เหล่าอริ ราชทั้งมวล ย่อมเกรงกลั ว
ไม่อาจต้านทานต่อราชฤทธิ์ของพระองค์ได้ มรรคมีองค์ 8 เป็นที่รวมแห่งโพธิปักขิยธรรมทั้งปวง
แม่น้าน้อยใหญ่บรรดามีในโลกนี้ ย่อมหลั่งไหลลงสู่มหาสมุทรทั้งสิ้น ฉันใด มรรคมีองค์ 8 นี้ก็เป็น
องค์ประชุมแห่งโพธิปักขิยธรรมทั้งปวง อันประกอบด้วยสติปัฏฐาน 4 สัมมัปธาน 4 อิทธิ บาท 4
อินทรีย์ 5 พละ 5 และโพชฌงค์ 7 ฉันนั้น
มรรคมีองค์ 8 ถ้าจะจัดโดยขันธ์ ก็อาจจัดได้เป็น 3 ขันธ์ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
จั ด อยู่ ใ นปั ญ ญาขั น ธ์ , สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น ตะ สั ม มาอาชี ว ะ จั ด อยู่ ใ นสี ล ขั น ธ์ , ส่ ว น
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จัดอยู่ในสมาธิขันธ์ อธิบายว่า ผู้เป็น อริยสาวก (สาวก
พุทธะ) ก็พึงกาจัดอวิชชาคือตัวโมหะ อันเป็นเหตุให้ลุ่มหลงเสียด้วยปัญญาขันธ์ กาจัดโทสะ คือ
ตั ว พยาบาทเสี ย ด้ ว ยสี ล ขั น ธ์ และก าจั ด โลภะเสี ย ด้ ว ยสมาธิ ขั น ธ์ ดั ง นั้ น มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา
อันประกอบด้วยมรรคมีองค์ 8 จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการประหารกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจ
นาไปสู่ความหลุดพ้นจากอานาจกิเลสที่ครอบงา เข้าสู่ความเป็นพุทธะไปตามลาดับ
11.3 การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพุทธะไปตามลาดับ
ดังที่กล่าวมาโดยลาดับแล้ว ในเรื่องการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพุทธะ คือ ผู้รู้ภายใน ต้องปฏิบัติ
ตามทางสายกลาง อันมีข้อปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 นั้น จาเป็นต้องรวมองค์ทั้ง 7 เบื้องต้นตั้งแต่
สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติ ด้วยสัมมาสมาธิ เพื่อให้มีกาลังในการประหารกิเลสได้ เหมือนการใช้แว่น
แก้วรวมแสงจากพระอาทิตย์เพื่อให้เกิดความร้อน สามารถนาไฟที่เกิดขึ้ นนั้นไปเผาสิ่งต่างๆ ได้
เช่นเดียวกัน เมื่อพลัง บริสุทธิ์รวมหยุดเป็นจุดเดียวก็สามารถใช้ในการประหาณกิเลสได้ ดังนั้น
สมาธิจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ในการเดินทางสู่ผู้รู้ภายใน
จากหั วข้ อที่ ก ล่าวถึ งการเข้าถึง พุทธะด้ วยมัช ฌิม าปฏิ ปทาในเชิ งปฏิบั ติ จะเห็น ลาดั บ
ขั้นตอนของการดาเนินตามทางสายกลางด้วยการวางใจในกลางดวงและกาย จนถึงกายที่ละเอียด
ลุ่มลึกไปตามดับ ดับกิเลสเป็นชั้น ๆ ไป ในส่วนของหัวข้อนี้จะขยายความเพิ่มเติมต่อจากหัวข้อ
ดังกล่าว ในส่วนของการเข้าถึงพุทธะไปตามลาดับดังนี้
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ขณะที่ โ ยคาวจร 1 บ าเพ็ ญ มรรคมี อ งค์ 8 ได้ บ ริ สุ ท ธิ์ บ ริ บู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ อ งตามหลั ก
มัชฌิมาปฏิปทา คือส่งใจเข้าไปอยู่ในตัว ตั้งมั่นอยู่ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 แล้ว ใจจะปล่อยวาง
จากอารมณ์ภายนอก ครัน้ ปฏิบัติได้ถูกส่วน ก็จะเห็นดวงใสสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้น ณ ศูนย์กลางกาย
ฐานที่ 7 ดวงใสนี้เรียกว่า ดวงปฐมมรรค หรือดวงธรรมานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน อย่างเล็กมีขนาดเท่า
ดวงดาวในอากาศ อย่างกลางขนาดดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ อย่างใหญ่ก็ขนาดดวงอาทิตย์ตอน
เที่ยงวัน ดวงปฐมมรรคเกิดขึ้นจากการประชุมพร้อมกันของมรรคมีองค์ 8 หรือเรียกว่า มรรคสมังคี
ซึ่งเป็นต้นทางเดินของใจไปสู่อายตนนิพพาน

ภาพที่ 11.3 ภาพองค์พระซ้อนกับดวงธรรมภายในจากมุมบน

เมื่อโยคาวจรดาเนินจิตบรรลุถึงดวงปฐมมรรคแล้ว ถ้าวางจิตนิ่งอยู่กับที่ จิตก็อาจจะถอน
กลับมาสู่อารมณ์ภายนอกดังเดิม ดังนั้นพระมงคลเทพมุนีจึงสอนมิให้วางจิตอยู่กับที่ แต่ให้ดาเนิน
จิตเข้า สู่กลางดวงปฐมมรรคนั้น ไม่ช้ ามรรคสมังคี ก็จะขยายออกกว้า ง จิต ก็จะดาเนินสู่ ดวงศี ล
ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ตามลาดับ ดวงเหล่านี้มีลักษณะซ้อนกัน
อยู่เป็นชั้นๆ เมื่อดาเนินจิตต่อไปอีกก็จะพบกายในกาย ตามหลักสติปัฏฐาน 4 ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส
สอนไว้ว่า ให้ตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆ กายต่างๆ ที่เห็นอยู่ภายในนั้น หากเป็นกายที่ตกอยู่
ในไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ก็จงปล่อยวางเสีย แล้วดาเนินจิตผ่านไป
เรื่อยๆ จนเข้าถึงกายธรรม ซึ่งเป็นกายละเอียดที่สุด

1

โยคาวจร หมายถึง ผู้หยั่งลงสู่ความเพียร ผู้ประกอบความเพียร ผู้เจริญภาวนา
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กายต่างๆ ที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ และอยู่ระหว่างดวงปฐมมรรคกับกายธรรมนั้น ได้แก่
กายมนุษย์ กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด
กายอรูปพรหม กายอรูปพรหมละเอียด กายเหล่านี้ล้วนประกอบด้วยขันธ์ 5 อันได้แก่ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ และมีบางกายเป็นขันธ์ 4
ส่ว นกายธรรมนั้น มิไ ด้ต กอยู่ ในไตรลั กษณ์ จึ งเรีย กว่า ธรรมขั นธ์ ด้ ว ยเหตุว่ า เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ อันมีอยู่ในกายธรรมนั้น ถูกกลั่นจนใสสะอาดบริสุทธิ์ กระนั้นก็ตาม
ธรรมกาย2 ยังถูกจาแนกออกเป็นหลายระดับด้วยกัน ด้วยเหตุว่ามีความบริสุทธิ์ต่างกัน กายธรรม
ระดับต้นที่สุด ซึ่งอยู่ถัดจากกายอรูปพรหมละเอีย ดเข้าไปนั้น คือ กายธรรมโคตรภู ถัดไปเป็นกาย
ธรรมโคตรภู ล ะเอี ย ด กายธรรมพระโสดาบั น กายธรรมพระโสดาบั น ละเอี ย ด กายธรรม
พระสกิทาคามี กายธรรมพระสกิทาคามีละเอียด กายธรรมพระอนาคามี กายธรรมพระอนาคามี
ละเอียด กายธรรมพระอรหัตต์ กายธรรมพระอรหัตต์ละเอียด รวมทั้งสิ้น 10 กายด้วยกัน
การละกิเลสออกเป็นชั้นๆ โยคาวจรผู้เจริญมรรคมีองค์ 8 ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ และถูกต้อง
ตามหลัก มัชฌิ มาปฏิป ทาแล้ว ใจก็ ว่างเว้ นจากความยิ นดี ยินร้ ายทั้ งปวง มี แต่ ความวางเฉยที่ มี
ชี วิ ต ชี ว า และเต็ ม ไปด้ ว ยสติ ปั ญ ญา อั น จะทาให้ เข้ า ถึ ง ช่ อ งทางไปสู่ อ ายตนนิ พ พานได้ ถู ก ต้ อ ง
ความวางเฉยเช่นนี้ คือสิ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงสนับสนุน และทรงเรียกว่า อุเบกขา สภาวะจิตที่
วางเฉยเช่นนี้คือ สภาวะที่ห่างจากกิเลส หรือที่เรียกว่า การละหรือการพ้นจากกิเลส ยิ่งพ้นกิเลสได้
มากเพียงใด จิตก็ยิ่งสามารถดาดิ่งผ่านกายต่างๆ ไปได้มากเพียงนั้น กล่าวคือ กิเลสในกายมนุษย์นั้น
ประกอบด้วยอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ เมื่อจิตบริสุทธิ์พ้นจากกิเลสทั้ง 3 ดังกล่าวแล้ว จิตก็
จะเข้าถึงกายทิพย์

2

ธรรมกาย คือ เป็นกายโลกุตระ เป็นกายตรัสรู้ธรรม ซึ่งอยู่เหนืออานาจกิเลสทั้งปวง และมีอยู่ในตัวของมนุษย์
ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่สักคนเดียว กายธรรมหรือธรรมกายนี้ คือตัวพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง พระธรรมคาสอน ทั้งสิ้นของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มต้นจากเมื่อพระองค์เข้าถึงกายธรรม กระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรม จนแยกออกจากกัน
ไม่ได้ ดังที่พระพุทธองค์รับสั่งว่า “ธมฺมกาโย อห อิติปิ แปลว่า เราตถาคตคือธรรมกาย”
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กิเลสในกายทิพย์นั้น ประกอบด้วยโลภะ โทสะ และโมหะ เมื่อจิตบริสุทธิ์ พ้นจากกิเลส
ในกายทิพย์แล้ว ก็จะเข้าถึงกายรูปพรหม ซึ่งกิเลสในกายรูปพรหมนั้นประกอบด้วยราคะ โทสะ
และโมหะ เมื่อจิตบริสุทธิ์พ้นจากกิเลสในกายรูปพรหมแล้ว ก็จะเข้าถึงกายอรูปพรหม กิเลสใน
กายอรูปพรหมนั้น ประกอบด้วยกามราคานุสัย ปฏิฆานุ สัย อวิชชานุสัย เมื่อจิตพ้นจากกิเลสใน
กายอรูปพรหมแล้วก็จะเข้าถึ งกายธรรมหรือเรียกว่า ธรรมกายเบื้องต้น อยู่ในระดับโคตรจิตเป็น
โคตรภูบุคคล
ครั้นโคตรภูบุคคลเข้าญาณสมาบัติ เพ่งอริยสัจ 4 ในกายมนุษย์หยาบและมนุษย์ละเอียด
เป็นอนุโลมและปฏิโลม แล้วจิตก็จะเข้าถึงกายธรรมพระโสดา เป็นพระโสดาบัน ถึงความเป็น
พระอริยบุคคลผู้ สามารถละสังโยชน์ได้ 3 ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส
ลาดับต่อไป กายธรรมพระโสดาบันจะเข้า ญาณสมาบัติเพ่งอริยสัจ 4 ในกายทิพย์เป็น
อนุโลมและปฏิโลม ถึงขีดสุดแล้วจะสามารถละกิเลสได้อีก 3 ประการ คือ ราคะ โทสะ โมหะ
ชั้นหยาบ แล้วจิตจะเข้าถึงกายธรรมสกิทาคามี เป็ นพระสกิทาคามี คือ พระอริยบุคคลผู้สามารถ
ละกิเลสได้ 3 ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กับทาราคะ โทสะ โมหะให้
เบาบางลง
ครั้นแล้ว กายธรรมพระสกิทาคามีจะเข้า ญาณสมาบัติเพ่งอริยสัจ 4 ทานองเดียวกันนั้น
ในกายรูปพรหมต่อไป ถึงขีดสุดสามารถละสังโยชน์เบื้องต่าได้ทั้งหมด คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะ เข้าถึงกายพระอนาคามี ครั้นแล้วกายธรรมพระอนาคามี
ก็เข้าญาณสมาบัติเพ่งอริยสัจ 4 ทานองเดียวกันนั้นต่อไป ถ้าสามารถละสังโยชน์เบื้องสูงได้หมด คือ
รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหัต ต์ ซึ่งการละสังโยชน์
ทั้งหมดนั้นเป็นสมุจเฉท คือ เด็ดขาด โยคาวจรก็จะบรรลุถึงพระอรหัตตผล ปราศจากซึ่งอาสวะ
กิเลสทั้งปวง ดังนั้น การละกิเลสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายมีลักษณะ
ละออกไปเป็นชั้นๆ เป็นลาดับตามอรรถาธิบายดังกล่าวแล้ว
การรู้เห็น ธรรมทั้ง ปวงด้ วยญาณแห่ง ธรรมกาย หมายความว่ า ขณะที่ โ ยคาวจรเจริญ
สมถภาวนา ด าเนิ นจิ ต ผ่านกายต่างๆ เข้ า ไปจนถึ งกายธรรมโคตรภู แ ล้ว ใจของโยคาวจรก็ จ ะ
รวมสนิ ท แนบแน่ น กั บ กายธรรมนั้ น กลายสภาวะเป็ น โคตรภู บุ ค คล ใจของกายธรรมนั้ น
ประกอบด้วย ดวงเห็น จา คิด รู้ ซ้อนๆ กันอยู่เช่นเดียวกับกายมนุษย์ แต่ทว่าใจของกายธรรมนั้น
สามารถขยายแผ่เป็นวงกว้างออกไป โดยมีเส้นผ่าศูนย์เท่ากับหน้าตักของกายธรรม ตัวอย่างเช่น
ถ้ากายธรรมโคตรภูมิมีหน้าตักกว้าง 5 วา ดวงใจของโคตรภูบุคคลก็สามารถแผ่ ขยายออกเป็น
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ดวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 วา และถ้าโยคาวจรบรรลุถึงกายธรรมในลาดับที่สูงขึ้นไปอีก ดวงใจ
ของกายธรรมใหม่นั้น ย่อมขยายเป็นวงกว้างขึ้นอีก ตามส่วนแห่งหน้าตักของกายธรรมใหม่ ดวงใจที่
สามารถขยายแผ่ออกไปเช่นนี้เรียกว่า ญาณ

ภาพที่ 11.4 ภาพองค์พระภายในจากมุมบน

โดยเหตุที่ดวงใจของกายธรรมโคตรภูขยายกว้างออกไปเป็นญาณ จึงสามารถมองเห็น
ย้อนกลับมาดูกายต่างๆ ที่ผ่านไปทั้ง 8 กายอย่างชัดเจน นับตั้งแต่กายมนุษย์จนถึงกายอรูปพรหม
ละเอียด จึงประจักษ์แจ้งกายทั้ง 8 นั้นตกอยู่ในไตรลักษณ์ อันประกอบด้วยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
การเห็น ทั้ ง หมด นี้ เรีย กว่ า เห็ น ด้ว ยตาแห่ ง กายธรรม การรู้ ทั้ง หมดนี้ เรี ยกว่ า รู้ ด้ ว ยญาณแห่ ง
กายธรรม ณ ที่นี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของวิปัสสนา
ครั้นเมื่อโยคาวจรเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปอีก ก็ย่อมจะบรรลุถึงกายธรรมชั้นสูงขึ้นไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงกายธรรมพระอรหัต ต์ละเอียด ย่อมบรรลุถึงภาวะแห่งสีติภูโต คือ เป็นผู้เย็น
แล้ว อาสวะกิเลสสิ้นแล้ว กิจที่ต้องทาสิ้นสุดแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีกแล้ว
11.4 สรุปสาระสาคัญศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ลาดับนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างบท เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวม
ของชุดวิชามากยิ่งขึ้น ดังนี้
บทที่ 1 กล่าวถึงโลก ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเรา จัดอยู่ในกามภพ โลกมีสรรพสัตว์เวียนว่าย
ตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน มีสภาพไม่เที่ยงแท้ เปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรของไตรลักษณ์ แต่หาก
ยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่ที่จะนาพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้น
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จากกองทุกข์ ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน พระองค์ ทรงทุ่มเทสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยม เมื่อตรัสรู้อนุตร
สัมมาสั มโพธิ ญาณ จึ งทรงเห็น ความจริ ง ที่ว่ า โลกใบนี้เปรี ยบเสมือนคุก ผู้ ที่ห มดกิ เลสเข้าสู่ฝั่ ง
พระนิพพาน คือ ผู้ที่หลุดพ้นจากคุกไปได้ กล่าวคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่สามารถออกจาก
คุกไปได้ และยังทรงนาความรู้จากการตรัสรู้มาสั่งสอนสรรพสัตว์ได้รู้ได้เห็น และปฏิบัติตาม เพื่อให้
สรรพสัตว์หลุดพ้นจากคุกตามพระพุทธองค์ไปได้
บทที่ 2-4 กล่าวถึง ธรรมชาติโดยทั่วไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ อาทิเช่น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร ความยากในการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุที่พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าไม่ทรงบังเกิดขึ้นพร้อมกัน ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณธรรมที่ทาให้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ เป็นต้น
บทที่ 5 เป็นเรื่องการสร้างบารมี ของพระบรมโพธิสัตว์ พระชาติก่อนๆ ที่จะตรัสรู้เป็น
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 6-7 กล่าวถึงพุทธประวัติพระสมณโคดม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน
และการประกาศพระศาสนาของพระพุทธองค์
บทที่ 8-9 เป็นเรื่องราวของพระศรีอริยเมตไตรย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และ
เป็นพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้
บทที่ 10 กล่ าวถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ข องพระสมณโคดมพระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ า โดยผ่ า น
พุทธคุณบทสวดอิติปิโส และบทสวดพุทธชยมงคลคาถา ชัยชนะ 8 ประการ ของพระพุทธองค์
บทที่ 11 เป็นการกล่าวสรุป วิธปี ฏิบัติเพื่อการเป็นพุทธะ เป็นการปฏิบัติเข้าไปในทางสาย
กลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ทางแห่งความหลุดพ้นที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และนามาสั่งสอน
ชาวโลก ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การดาเนินสู่ความเป็นพุทธะ คือการดาเนินเข้าไปใน
มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
เชิ ง ทฤษฎี คื อ การศึ ก ษาเนื้ อ หาธรรมะบทธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร ซึ่ ง เป็ น
พระสู ต รแรกที่ พ ระพุ ทธเจ้ าทรงเทศนาโปรดปั ญ จวั ค คี ย์ ในวั น เพ็ ญ เดื อ น 8 วั น อาสาฬหบู ช า
มีพระอัญญาโกณฑัญญะปฏิบัติตาม รู้เห็นตาม เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ และ
ขอออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก
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เชิงปฏิบัติ คือ ปฏิบัติตามพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่ง
ท่า นอธิ บ ายค าว่า “ทางสายกลาง” หมายถึง การปฏิบั ติ สมาธิที่ด าเนิ น จิต ไปให้ ห ยุด นิ่ งอยู่ ณ
ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ได้ นั่นคือมัชฌิมาปฏิปทา และเข้ากลางดวงธรรมภายใน เข้ากลางกาย
ภายในไปตามลาดับ จนสามารถละกิเลสได้ในที่สุด
นับเป็นความโชคดีที่มีโอกาสมาพบคาสอนของพระมงคลเทพมุนี ผู้ทุ่มเทเอาชีวิตเป็น
เดิมพันในการฝึกปฏิบัติสมาธิ จนประสบความสาเร็จ และได้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติ ให้กว้างขวาง
ออกไป กระทั่งเป็นที่รู้จักมาถึงปัจจุบัน คาเทศนาของพระมงคลเทพมุนี นอกจะมีพระบาลีอ้างอิง
เพื่อยืนยันความถูกต้องตามพระพุทธวจนะแล้ว ยังลงรายละเอียดลึกซึ้งนาไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย
ดังนั้นพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนีที่นามาประกอบการอธิบายในเรื่องการปฏิบัติเพื่อเข้า
สู่ความเป็นพุทธะนั้น จึงทาให้เกิดความเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่อาจจะเกิดข้อสงสัยในบางประเด็น
หรือศัพท์บางคาที่ไม่คุ้นเคย และหากไม่เคยปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายมาก่อน ย่อมต้อง
ใช้เวลาในการศึกษามากขึ้นจึงจะเข้าใจ หรือศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือมรดกธรรม หลวงพ่อวัด
ปากน้า (รวมเทศน์ 63 กัณฑ์) ของวัดปากน้า ภาษีเจริญ
การศึกษาวิชาศาสตร์การป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนครบทุกบท นักศึกษาจะได้มีความ
เข้าใจเส้นทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัด เจนขึ้น ที่สาคัญคือ เมื่อศึกษาแล้วจะได้
นาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนตนเอง เดินตามรอยของพระบรมศาสดา และหากเกิด
กุศ ลจิต ศรั ทธา ปรารถนาที่จ ะเป็น พระสั ม มาสั ม พุทธเจ้า พระองค์ห นึ่ ง ในอนาคต นั บ เป็น สิ่ ง ที่
ประเสริฐสุดของการเป็นมนุษย์ ผู้ต้องการพ้นจากคุกแห่งนี้
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พุทธศาสนิกชนทั
ช ่วไป.
พระรราชภาวนาวิวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย).
2547 ธรรมะเพื
ธ
่อประชาชน ฉบบับการบําเพพ็ญบารมี. มูลนิธิวัดพระะธรรมกาย:
บ ษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (11977) จํากัด.
บริ
ด
พระรราชวรมุนี (ปประยุทธ์ ปยุยุตโต).
2528 พจนานุ
พ
กรมพพุทธศาสน์ ฉบับประมววลศัพท์. กรุรงเทพฯ: ด่านนสุธาการพิมพ์
ม จํากัด.
ไพโรจน์ (ลออ) คุค้้มไพโรจน์.
2531 พุพทธประวัตจากสั
จิ
งเวชนีนียสถานในอิอินเดีย. บริษัษทอมรินทร์ พริ้นติ้งกรุพ๊ จํากัด.
มูลนิธธิิพุทธภาวนาวิชชาธรรมมกาย.
2528 ชีวประวัติ ผลงาน และธธรรมเทศนาา 63 กัณฑ์ ของหลวงพพ่อวัดปากน้น้ํา.
ก งเทพฯ: เททคนิค.
กรุ
โรงเรีรียนพระปริยัยัติธรรม วัดพระธรรมกา
พ
าย.
2555 นักธรรมชั้นตรี
ต . พิมพ์ครัง้ั ที่ 5. ปทุมธานี
ธ . บริษัทสุขขุมวิทกา รพิมพ์.
ส.พลลายน้อย (นาามแฝง).
2558 ตามรอยพุ
ต
ทธประวั
ธ ต.ิ สําานักพิมพ์ พิมพ์คํา.
สมเด็ด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสั
จ งฆราาช สกลมหาาสังฆปรินายก.
2539 45
4 พรรษาของ พระพุททธเจ้า. พิมพ์ครัง้ ที่ 4 โรงงพิมพ์มหาม กุฏราชวิทยาลัย.
สิริมงงคล อุ่นใจ.
2556 “วิ
“ เคราะห์วถีถิ สี ู่ความเป็นนพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเถ
เถรวาท.” วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุดุษฎีบัณฑิต. สาขาพระพพุทธศาสนา. มหาจุฬาลงงกรณราชวิทยาลั
ท ย.
2556 “ความเป็
“
นพระพุ
พ ทธเจ้าาในพระพุทธศาสนาเถร
ธ
รวาท.” สารรนิพนธ์พุทธศศาสตรดุษฏี
บัณฑิต. สาขาพระพุทธศศาสนา.มหาจจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัยย.
2557 คัมภีร์เป็นพรระพุทธเจ้า (BUDDHA)) SCRIPTU
URE). กรุงเททพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ล
ลงกรณราชวิ
ทยาลัย.
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สุรีย์ มีผลกิจ.
25566 พระสัมมาสั
ม มพุทธเจ้า. กรุงเทพพฯ: พิมพ์ทบริ
บี่ ษัทคอน ฟอร์
ฟ ม จํากัดด.
สํานักพิมพ์ศิลปาบรรณ
ณาคาร.
25499 มิลินทปัปัญหา. พิมพ์พครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: พิมพ์
ม ที่โสภณกการพิมพ์.
ข้อมูลออนไไลน์
พระเทพญาาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธั
อ มมชโย).
25544 (ออนไลลน์) ค้นเมื่อ 17 สิงหาคมม 2560. จากก: https://ggoo.gl/oDnnH9k.
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ภาคผนนวก
อักษษรย่อชื่อคัมภี
ม ร์
คัมภีร์ที่ใช้อ้างอิงในที่นี้มีพรระไตรปิฎกบบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฎฎก 2500 ฉบบับมหาจุฬา
ลงกรรณราชวิทยาลัย พ.ศ.25535 (เล่ม/ข้ข้อ/หน้า บาลี.มจร) พระะไตรปิฎกภ าษาไทย ฉบบับมหาจุฬา
ลงกรรณราชวิทยาลัย ชุด 455 เล่ม พ.ศ.2539 ใช้
ใ ตัวย่อ (เลล่ม/ข้อ/หน้ ้า มจร) ตัวอย่าง (สํ.ม..
19/11101/613 มจร)หมายถึ
ม
ง สุตตันตปิฎฎก สังยุตตนินิกาย มหาวรรค เล่มที่ 119 ข้อ 1101 หน้า 6133
ภาษาาไทย พระไไตรปิฎกฉบัับมหามกุฏรราชวิทยาลัยพร้
ย อมอรรถถกถา แปล ชชุด 91 เล่ม พ.ศ. 25255
ใช้ตัววย่อ (เล่ม/ข้
/ อ/หน้า แปล.มมร.)
แ
ตตัวอย่าง (ขุ.พุ
. ทธ. 73/227/736-7388 แปล.มมรร.) หมายถึง
สุตตันนตปิฎก ขุขททกนิกาย พุทธวงศ์ เลล่มที่ 73 ข้อ 27 หน้า 7336-738 ภาษษาไทย หากกมีอรรถกถาา
ด้ ว ย ก็ จ ะเพิ่ ม ตั ว อ. ต่ อ ท้ าย (เล่ ม /หน้น้ า ) ตั ว อย่าง
า (ขุ . พุ ท ธ..อ. 73/17 แปล.มมร.) หมายถึ ง
ตั ลาสินี เลล่มที่ 73 หน้น้า 17
สุตตันนตปิฎก ขุททกนิกาย พุพทธวงศ์ อรรรถกถามธุรตถวิ
พระวิวินัยปิฎก
วิ.ม.
วิ.จู.

วินัยปิฎก มหาวรรค
วินยปิฏก จูฬวคฺค

พระสสุตตันตปิฎก
สุตฺตนฺตปิฏก
ที.ม.
ฏ ทีฆนิกายย มหาวคฺค
ที.ปาา.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ ทีฆนิกายย ปาฎิกวคฺค
ม.มู.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ มชฺฌิมนิกาย มูลปณ
ณฺณาสก
ม.ม.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ มชฺฌิมนิกาย มชฺฌมปณฺ
ิม ณาสก
ม.อุ.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺ
ป ณาสก
สํ.นิ.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ สํยุตฺตนิกกาย นิทานวคฺค
สํ.ข.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ สํยุตฺตนิกกาย ขนฺธวาารวคฺค
สํ.ม.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ สํยุตฺตนิกกาย มหาวาารวคฺค
อง.เออก.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ องฺคุตฺตรรนิกาย เอกนินิปาต
อง.ทุก.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ องฺคุตฺตรรนิกาย ทุกนิปาต
ขุ.ธ.
สุตฺตนฺตปิฏก
ฏ ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
ป
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ขุ.ชา.
ขุ.อุ.
ขุ.สุ.
ขุ.ป.
ขุ.อป.
ขุ.พุทฺธ.
ขุ.เถร.
ขุ.จริยา

ตฺ ตปิฏก ขุทฺททกนิกาย
สุตตนฺ
สุตตนฺ
ตฺ ตปิฏก ขุทฺททกนิกาย
สุตตนฺ
ตฺ ตปิฏก ขุทฺททกนิกาย
สุตตนฺ
ตฺ ตปิฏก ขุทฺททกนิกาย
สุตตนฺ
ตฺ ตปิฏก ขุทฺททกนิกาย
สุตตนฺ
ตฺ ตปิฏก ขุทฺททกนิกาย
สุตตนฺ
ตฺ ตปิฏก ขุทฺททกนิกาย
สุตตนฺ
ตฺ ตปิฏก ขุทฺททกนิกาย

ชชาตก
ออุทาน
ออุทาน
ปปฏิสมฺภิทามมคฺค
ออปทาน
พพุทฺธวํส
เเถรคาถา
จจริยาปิฏก

อรรถกถาพพระวินัย
วิ.ม.อ.
วินยปิฏก สมนฺตปาสาทิ
ต
กา
วิ.มหา.อ.
วินยปิฏก สมนฺตปาสาทิ
ต
กา
อรรถกถาพพระสุตตันตปิปิฎก
ที.สี.อ.
ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิ
ล ลาสินี สีลลกฺขนฺธวคฺคฏฐกถา
ฏ
ที.ปา.อ.
ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิ
ล ลาสินี ปาาฏิกวคฺคฏฐกกถา
ม.ม.อ.
มชฺฌิ
ฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี มมชฺฌิมปณฺณาสกฏฐกถา
ม.มู.อ.
มชฺฌิ
ฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี มูลปณฺณาสกกฏฐกถา
สํ.ส.อ.
สํยตฺตุ ตฺ นิกาย สาารตฺถปฺปกาสิสินี สคาถวคฺคฏฐกถา
ขุ.สุ.อ.
ขุททกนิ
ทฺ กาย ปรรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตตฏฐกถา
ขุททกนิ
ทฺ กาย ปรรมตฺถทีปนี ออุทานฏฐกถา
ขุ.อุ.อ.
ขุ.ชา.อ.
ขุททกนิ
ทฺ กาย ชาตตกฏฐกถา
ขุ.พุทธ.อ.
ขุททกนิ
ทฺ กาย มธธุรตฺถวิลาสินนีี พุทฺธวํสฏฐฐกถา

