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ประวัตพิระพทุธเจา้ 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

ณ บดันีอ้าตมาจะไดแ้สดงธรรมีกถาพรรณนาคาํสอนของ

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพ่ือจะไดเ้ป็นเครื่องปฏิการ

เฉลิมฉลองศรทัธาท่านทัง้หลายท่ีไดพ้ากนัมาในวนันี ้วนันีเ้ป็น

วนัวิสาขปรูณมี เพ็ญเดือน ๖ เป็นวนัคลา้ยกบัวนัท่ีพระพทุธเจา้

ของเราไดป้ระสติูตรสัรูแ้ละปรนิิพพานตรงในวนัเดียวกนั เรา

ท่านทัง้หลายไดส้ละกิจการงาน บา้นเรอืน ความสขุสว่นตนมา

เพ่ือบาํเพ็ญกรณียกิจคือกิจท่ีสมควรแก่พทุธบรษัิททัง้หลายท่ีจะ

พงึกระทาํ  

อนัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเรานัน้ กวา่แตท่ี่

พระองคจ์ะไดต้รสัรูพ้ระอนตุตรสมัโพธิญาณ พระองคไ์ดบ้าํเพ็ญ

บารมีมาตลอดถึง ๓๐ ทศัน ์คือทานบารมี ศีลบารมีเป็นตน้ ทาน

อปุบารมี ศีลอปุบารมี เป็นตน้ ทานปรมตัถบารมี ศีลปรมตัถ

บารมี เป็นตน้ การท่ีพระองคไ์ดบ้าํเพ็ญมานัน้เป็นเวลาถงึส่ี

อสงไขย แสนกปัป์ ในชัน้สดุทา้ยท่ีพระองคไ์ดบ้าํเพ็ญบารมี 
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พระองคไ์ดไ้ปเกิดเป็นพระเวสสนัดร ไดท้รงบรจิาคปัจจยัทาน

ทัง้หลาย จนกระทั่งถงึไดบ้รจิาคบตุรทาน และไดบ้รจิาคภรรยา 

ไดบ้รจิาคทรพัยส์มบติัทัง้สิน้ พระองคเ์สด็จไปสูเ่ขาวงกต โดย

การท่ีประชาชนไม่ชอบวา่พระองคบ์รจิาคมากเกินไป ตอ่มา

ภายหลงัพระองคก็์ไดก้ลบัมาครองราชสมบติั ไดอ้ธิษฐาน

เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ตอ่ไปในอนาคต แลว้พระองคก็์ได้

เสด็จขึน้ไปอยู่ในชัน้ดสิุต  

เม่ือพระองคไ์ดไ้ปบงัเกิดเป็นเทพบตุรชัน้ดสิุตแลว้ พวก

เทวดาทัง้หลายอาราธนาใหพ้ระองคม์าบงัเกิดบนโลกมนษุย ์

พระองคก็์ไดพ้จิารณาถงึวา่บดันีส้มควรแกก่าลท่ีเราจะลงไปเกิด

ในโลกมนษุยแ์ลว้ พระองคจ์งึไดเ้สด็จลงมาจากชัน้ดสิุตเขา้สู่

คพัโภทรของนางสิรมิหามายา ผูซ้ึง่เป็นพระมเหสีของพระเจา้สิริ

สทุโธทนะ  

ในกาลนัน้นางสิรมิหามายาก็ไดท้รงนิมิตเห็นชา้งเผือกมา

จากภเูขาสเุนรุราช อนัท่ีเป็นภเูขาเงินและภเูขาทองลอยมาท่ี

อากาศเขา้สูค่พัโภทรของพระองค ์ตอ่มาเม่ือไดท้รงอยู่ในพระ
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ครรภสิ์บเดือนแลว้ พระองคก็์ไดป้ระสตูรออกจากพระครรภก็์คือ

วนันี ้เป็นวนัวสิาขะเพ็ญเดือน ๖ วนันี ้เม่ือพระองคป์ระสตูรออก

มาแลว้ พระองคก็์ไดมี้ปรุสิลกัษณะครบถว้นบรบิรูณ ์คือ

พระองคมี์ลายมือเป็นกงจกัรแลว้ก็มีพระทนต ์๔๐ ซี่ แลว้ก็มีผิว

นัน้ผงธุลีตกถกู ไม่ไดค้า้งคาอยู่ในผิวหนงั ตลอดถึงพระบาทของ

พระองคก็์มีกงจกัรอย่างนีเ้ป็นตน้  

พวกพราหมณท์ัง้หลายท่ีพระเจา้สทุโธทนะผูท่ี้เป็นพระราชา

จงึไดเ้ชิญพราหมณท์ัง้หลาย ๑๐๘ ท่ีทรงคณุวฒุิมาทาํนายทาย

ทกัวา่ พระโอรสนีจ้ะเป็นดงัฤา พราหมณท์ัง้หลายก็พากนัยกขึน้

มาสองนิว้ดว้ยกนัทัง้นัน้วา่ ถา้หากวา่ครองราชสมบติัจะไดเ้ป็น

เจา้จกัรพรรดิ ถา้ออกบวชจะไดเ้ป็นศาสดาเอกในโลก ยงัมี

พราหมณค์นนงึช่ือวา่โกณฑญัญะพราหมณ ์ทา่นไดย้กขึน้มานิว้

เดียววา่พระโอรสนีจ้ะเป็นศาสดาเอกในโลก หรอืเป็นพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้แตเ่พียงอย่างเดียวเท่านัน้ 

ในกาลตอ่มานัน้ พระเจา้สิรสิทุโธทนะมีพระสหายช่ือวา่ฤาษี

กปิลละ ฤาษีนัน้เม่ือไดท้ราบข่าววา่พระเจา้แผ่นดินมีพระราช
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โอรสก็เสด็จมาเย่ียม ทนัใดนัน้พระเจา้สทุโธทนะก็อุม้ลกูพระราช

โอรสเพ่ือท่ีจะไปนมสัการทา่นพระฤาษี ทา่นพระฤาษีมองเหน็

ชดัเจนวา่ ออ๋ น่ีเป็นองคส์พัพญั�ใูนอนาคต หากใหเ้ด็กนีม้า

ไหวเ้รา หวัเราจะแตกเจ็ดเส่ียงเป็นแน่ แลว้จงึไดร้บีอุม้พระราช

โอรสนัน้วางไวบ้นศีรษะ พวกพระญาติพระวงศต์า่งๆก็พากนั

ฉงนสนเทห่ ์พระดาบสจงึไดก้ลา่ววา่ ในกาลนี ้พระโอรสนีใ้ครๆ

จะใหก้ราบไหว ้จะไปรบัการกราบไหวไ้ม่ได ้มีแตค่นอ่ืนเท่านัน้ท่ี

จะกราบไหว ้ถา้ใครใหพ้ระโอรสนีก้ราบไหว ้ผูน้ัน้จะหวัศีรษะ

แตกเจ็ดเส่ียงแน่นอน พระราชโอรสนีคื้อหน่อสพัพญั�ท่ีูจะได้

ตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้พระดาบสนัน้ก็ลากลบั  

พระเจา้แผ่นดินจงึไดถ้ามพวกราชครูตา่งๆ หรอืพวก

พราหมณป์โุรหิตวา่เหตดุงัฤาท่ีจะทาํใหพ้ระราชโอรสของเรา

ออกบวช พวกพราหมณก็์ทลูถวายวา่ เทวทตูทัง้ ๔ คือคนเกิด 

คนแก่ คนเจ็บ และคนตาย จะเป็นหนทางใหพ้ระราชโอรสนีเ้บ่ือ

หนา่ยสมบติัแลว้ก็จะออกบวช เม่ือพระเจา้แผ่นทรงทราบเช่นนัน้

จงึไดส้รา้งปราสาทขึน้สามหลงั หลงันงึเพ่ือฤดรูอ้น หลงันงึเพ่ือ
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ฤดฝูน หลงันงึเพ่ือฤดหูนาว ใหพ้ระราชโอรสนัน้อยู่อย่างสขุอย่าง

สบายนบัมาตัง้แตอ่บุติับงัเกิดขึน้ จนกระทั่งโตขึน้มา เม่ือโตขึน้

มาแลว้พระเจา้แผ่นดินก็ไดพ้ยายามจะกีดกนัคนแก ่คนเจ็บ คน

ตายใหห้นีออกไป ใหห้่างไกล ไม่ใหพ้ระราชโอรสเห็น  

เม่ือพระราชโอรสมีอายไุด ้๑๖ ปี ควรมีมเหสีไดแ้ลว้ ก็

พระองคจ์งึไดข้อนางพิมพายโสธรา ผูท่ี้อยู่นครเทวทหะโนน้ให้

มาเป็นพระมเหสี ซึง่พระองคเ์ม่ือทรงเจรญิวยัแลว้ก็ไดท้รงพระ

นามวา่ สิทธตัถะ พระมเหสีทรงพระนามวา่พมิพายโสธรา ได้

ครองราชสมบติัตัง้แตอ่าย ุ๑๖ ปีจนกระทั่งถึงอาย ุ๒๙ ปี ก็เป็น

เวลานานพอสมควรนัน้  

ในเวลาเยน็วนัหนึง่พระองคไ์ดโ้ดยสารคือใหน้ายสารถีพารถ

ไปเท่ียวอทุยาน ในคราวนัน้เทวทตูคือทตูแห่งเทพทัง้หลายท่ี

ตอ้งการจะใหพ้ระองคน์ัน้ไดอ้อกบวช จงึไดเ้นรมิตคนแก ่เนรมิต

คนกาํลงัเจ็บรอ้งไห ้เนรมิตคนตายท่ีเน่าเป่ือย แลว้ก็เนรมิต

พระภิกษุทรงศีล เม่ือพระองคเ์สด็จวนอทุยานวนันัน้ จงึไดเ้ห็น

คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เม่ือเห็นแลว้ก็มาพจิารณาวา่ ออ๋ ตวัเราก็
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ตอ้งแก่ตอ้งตายเหมือนคนอ่ืนเขาเหมือนกนั เราหากเป็น

พระมหากษัตรยิอ์ยู่เช่นนี ้ไหนเลยจะแกค้วามเกิด แก่ เจบ็ ตาย

ได ้สลดพระทยัแลว้ก็ใหน้ายสารถีขบัรถกลบัมายงัพระราชวงั  

เม่ือมาถงึพระราชวงัก็คํ่าคืนวนันัน้ นางพิมพายโสธราก็ได้

ประสติูพระราชโอรสขึน้มา มองเหน็ แหม สวยงามเหลือเกิน อนั

นีค้งเป็นหว่งอนัใหญ่หลวงแก่เราแน่แท ้พระองคจ์งึไดต้ัง้ช่ือพระ

ราชโอรสวา่ ราหลุ ราหลุนัน้แปลวา่หว่งมดั แลว้พระองคก็์เสด็จ

ออกไปดนูางสนมท่ีมีประมาณ สองพนัคน ท่ีมาคอยบาํรุงบาํเรอ 

กาํลงันอนหลบั บางคนก็เปลือยกาย บางคนก็นํา้ลายไหล บาง

คนก็พิณก็อยูท่ี่รกัแร ้บางคนก็แลบลิน้ปลิน้ตาละเมอเพอ้ไป

ตา่งๆ เม่ือเหน็เช่นนัน้พระองคพ์ิจารณาด ูออ๋ น่ีคือป่าชา้ผีดิบ 

เออ๋ เราน่ีมาหลงอยู่ในท่ีนีเ้ป็นเวลาอนัยาวนาน คํ่าคืนวนันีเ้ราก็

จะตอ้งออกบวช  

วา่แลว้พระองคก็์เลยตดัสินพระทยั เรยีกนายฉนันะนาํมา้

กณัฐกะอศัวะ มาเพ่ือท่ีจะเป็นพาหนะในคํ่าคืนวนันัน้ก็เป็นเวลา

เพ็ญเดือนหงาย เม่ือพระองคข์ึน้มา้กนัณฐกะอศัวะนั่นแลว้ 
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ประตทูวารแหง่พระราชวงัก็ไดเ้ปิดออกมาโดยฤทธ์ิแห่งเทพ แลว้

พระองคก็์ขึน้มา้กณัฐกะวิ่งมาในกลางทางทนัใดนัน้ก็มีมาร

วสวตัตี ไดม้าคอยดกัขวางทางบอกวา่ ดกู่อนสิทธตัถะ อย่าไป 

อย่าไป อีกสกัไม่ก่ีวนัท่านก็จะไดเ้ป็นเจา้จกัรพรรดิแลว้ จะไปเสีย

ทาํไม พระองคจ์งึไดต้รสัแก่มารบอกวา่ นํา้ลายท่ีเราถ่มออกไป

แลว้นัน้ เราจะไม่เอามนักลบัคืนมากินอีกเป็นอนัขาด ไม่ทรงใยดี

แลว้ก็ทรงขบัมา้กณัฐกะอศัวะตอ่ไป พญามารจงึไดจ้องเวรวา่

เอาเถอะ เราจะจองเวรท่านตอ่ไปในท่ีสดุ  

เม่ือถึงแมน่ํา้อโณมานทีแลว้ พระองคก็์ไดต้ดัพระเกศา จน

ท่านในชัน้สวรรคเ์ขาก็ไดม้ารรบัพระเกสาเหลา่นีไ้ป แลว้เอาไป

ทาํเป็นพระเจดียอ์ยู่บนชัน้สวรรค ์ท่ีเรยีกวา่เกศแกว้จฬุามณี อยู่

ในชัน้ดาวดงึสโ์น่น แลว้พระองคก็์จงึไดเ้สียสละเครื่องแตง่ตวั

ใหแ้ก่นายฉนันะใหน้าํกลบัคืนไปแลว้ พระพรหมก็ไดน้าํผา้กาสว

พกัตรคื์อผา้เหลืองนาํมาถวายแก่พระองค ์ไดท้รงบรรพชาในวนั

นัน้  
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แลว้พระองคก็์เสด็จสญัจรไปเจอพระเจา้พมิพิสารอยู่ในนคร

ราชคฤห ์พระเจา้พิมพิสารเหน็เขา้ก็ตกกะใจวา่เหตไุฉนทา่น

สิทธตัถะจงึบวชมาเสียแลว้อย่างนี ้ไฉนเลย ทา่นจงมาปกครอง

เป็นพระเจา้แผ่นดินรว่มกนัเถิด เราจะแบง่แวน่แควน้ใหค้นละ

ครึง่กนั พระองคจ์งึไดต้อบบอกวา่เราไม่ตอ้งการสมบติัทัง้ปวง 

เราจะหาวโิมกขธรรม คือธรรมเป็นเครื่องพน้จากความเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย ไม่ตอ้งการท่ีจะตอ้งมาเกิด แก่ เจบ็ ตายอีกตอ่ไป พระ

เจา้พมิพิสารไดฟั้งเชน่นัน้ ก็ขอพรบอกวา่ถา้หากพระองคไ์ดต้รสั

รูแ้ลว้ ก็จงมาสอนขา้พระองคเ์ป็นคนแรกเถิด  

วา่แลว้พระองคก็์จงึไดเ้สด็จสญัจรไปยงัท่ีแม่นํา้เนรญัชรา 

แลว้ก็ขา้มแมน่ํา้เนรญัชราไปถึงฝ่ังพทุธคยาในปัจจบุนันี ้

พระองคไ์ดท้รงใชส้ถานท่ีแหง่นีเ้ป็นเวลา ๖ ปี นบัแตท่ี่พระองค์

ไดบ้าํเพ็ญทกุรกิรยิาดว้ยประการตา่งๆ มีการอดอาหารเป็นตน้

เป็นระยะเวลาอนัยาวนานถึง ๖ ปี ในท่ีสดุรา่งกายของพระองค์

ก็ทนไม่ไหว ลม้ลกุคลกุคลาน ในวนัหนึ่งพระองคก็์เสด็จสญัจร
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ไป ในทุง่นาในทอ้งทุ่ง แตเ่ม่ือเดินไม่พน้เพราะวา่แดดมนักลา้ 

พระองคก็์เลยลม้ลงสลบในกลางทุ่งนานัน้ 

ในทนัใดนัน้ก็มีเด็กเลีย้งววัคนหนึ่งไดเ้ดินมาถงึเขา้วา่ เอ๊ 

ใครหนอมานอนจวนเจียนจะตายอยู่เชน่นนี ้จงึไดน้าํนมนัน้ใส่

เขา้ไปในปาก นํา้นมก็ไดไ้หลซาบซา่นเขา้ไปสูร่า่งกายของ

พระองคก็์ทรงฟ้ืนคืนมา เม่ือพระองคท์รงฟ้ืนคืนมาพิจารณาเหน็

วา่ เอ๊ะ การท่ีเราทรมานกายนีม้นัหาไดป้ระโยชนอ์นัใดไม่ 

เหมือนกนักบัวา่เราทาํตงึไป  

ทนัใดนัน้เทวดาก็จงึไดน้าํพณิมาดีดใหฟั้ง พิณสายหนึ่งนัน้

ตงึเกินไป ฟังเสียงก็ไม่เพราะ สายหนึ่งนัน้ตงึเกินไปสีไปสีมา 

สายก็ขาด สายนงึนัน้มนัหยอ่นเกินไป เสียงมนัก็ไม่เพราะ อีก

สายนงึพอดีๆ เสียงก็เพราะ เป็นเหตใุหพ้ระองคไ์ดส้ติวา่เรานีม้นั

ทาํมากเกินไป เม่ือทาํเชน่นีไ้ม่สามารถท่ีจะไดต้รสัรู ้เราก็จาํเป็น

จะตอ้งเดินสายกลาง พระองคจ์งึไดห้นัมาบรโิภคอาหารดงัเดิม 

ทาํรา่งกายของพระองคใ์หเ้ปลง่ปลั่งดงัเดิม  
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ในครัง้นัน้พระปัญจวคัคียท์ัง้ ๕ คือทา่นพระอญัญาโกณ

ฑญัญะ วปัปะ ภท้ทิยะ มหานามะ อสัสช ิผูท่ี้เป็นพราหมณไ์ด้

ทาํนายทายทกัพระองคว์า่จะไดเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้นัน้ 

ไดม้าคอยปฏิบติัอปัุฏฐากแก่พระองคห์นกัหนา แตเ่ม่ือวา่

พระองคเ์วยีนมาเพ่ือความมกัมาย มากินขา้วกินปลาซะแลว้

เช่นนี ้คงจะไมไ่ดต้รสัรูเ้ป็นแน่ เขาจงึไดห้นีจากพระองคไ์ป 

พระองคก็์เลยไดค้วามสงบ  

ในเชา้วนันัน้นางสชุาดาก็ไดน้าํขา้วมธุปายาส จาํนวน ๔๙ 

กอ้น เอามาถวาย เพราะวา่นางไดบ้นบานแก่พระโพธิคยานัน้วา่ 

ถา้เราไดล้กูชายแลว้ เราจะไดท้าํพลีกรรมแก่พระโพธ์ินี ้เม่ือนาง

ไดบ้นบานเชน่นัน้ นางก็ไดล้กูชายสมความประสงค ์นางจะได้

ทาํขา้วมธุปายาสซึง่เอรด็อรอ่ยท่ีสดุ หรอืเรยีกวา่เป็นอาหารยอด

ท่ีสดุในสมยันัน้ แลว้ก็ป้ันมาได ้๔๙ กอ้น นาํเอามาเพ่ือท่ีจะมา

ถวายเทวดาท่ีนั่นท่ีไดบ้นไวอ้ยู่ท่ีนัน้ในเวลาเชา้ สว่นนางสชุาดา

เม่ือเหน็พระองคเ์ขา้ ก็นกึวา่ โอ ๋เทวดาน่ีจาํแลงตวัมารบัของเรา

แน่แท ้จงึไดน้อ้มถาดทองคาํถวายแกพ่ระองคไ์ปในเวลาครัง้นัน้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 11 
 

พระองคก็์รบัเอาถาดทองคาํนัน้แลว้ก็มองหนา้นางสชุาดา นาง

สชุาดาก็พยกัวา่ไดถ้วายหมด ทัง้ขา้วมธุปายาสและถาดทองคาํ  

พระองคไ์ดเ้สวยขา้วมธุปายาสนัน้ ๔๙ คาํแลว้พระองคก็์จงึ

ไดไ้ปท่ีแม่นํา้เนรญัชราเพ่ือท่ีจะไดล้อยถาด เม่ือไปถึงแลว้

พระองคก็์อธิษฐานวา่หากเราจะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้จรงิ

แลว้ไซร ้ขอใหถ้าดนีล้อยขึน้เหนือนํา้เถิด ถาดก็เหมือนมีชีวิต พอ

พระองคป์ลอ่ยไป ถาดก็ลอยขึน้เหนือนํา้แลว้ก็จมด่ิงลงไป จมด่ิง

ลงไปถึงบาดาลนาคราช มีพญานาคตนหนึ่งนัน้เฝา้ถาดมาสาม

ใบแลว้ ใบนีใ้บท่ีส่ี เพราะวา่ถาดหนึ่งของพระเจา้กกสุนัโธ ถาดท่ี

สองพระเจา้โกนาคมโน ถาดท่ีสามของพระเจา้กสัสโป มาถาดท่ี

ส่ีนีก็้ของพระพทุธเจา้โคตโม เรานีเ้ม่ือวานนีพ้ระพทุธเจา้ตรสั(รู)้

ไปองคน์งึ แหมวนันีม้าตรสัไปอีกองคน์งึแลว้ พญานาคเพราะวา่

นอนจนกระทั่งกปัป์นงึถงึไดต่ื้นทีหนึง่ 

ในอดีตชาติพญานาคนัน้เกิดในศาสนาของพระพทุธเจา้องค์

หนึง่ เรยีกวา่มีพระหา้รอ้ย มีเณรนอ้ยองคเ์ดียว วนันงึก็ไม่ได้

หยดุ คืนนงึก็ไม่ไดห้ยดุ เด๋ียวองคน์ัน้ใช ้เด๋ียวองคนี์ใ้ช ้เณรก็
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ขยนันา่ดจูะใหต้กันํา้ก็เอา ตม้นํา้ก็เอา ซกัผา้ก็เอา ทาํอะไรก็เอา 

ทีนีห้า้รอ้ยใชอ้งคเ์ดียว ก็ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน ก็เลยอธิษฐานวา่ 

เกิดชาติหนา้ฉนัใดขอใหไ้ดน้อนหมดกปัป์เลย แลว้ก็เลยมาเกิด

เป็นพญานาคอยู่ในแม่นํา้เนรญัชรานั่นแหละ วา่พระพทุธเจา้

องคห์นึง่เกิดมาก็ต่ืนมาทีนงึอย่างนี ้ 

หลงัจากนัน้พระองคไ์ดก้ลบัคืนไปยงัป่า เขาเรยีกวา่ในป่า

ละเมาะแห่งนัน้ มีพราหมณอ์งคห์นึง่ช่ือวา่ โสตถิยะ เม่ือเห็น

พระองคเ์ขา้ ก็เล่ือมใส ถวายหญา้คามาแปดกาํมือ พระองคไ์ด้

หญา้คานัน้แลว้ ก็เอามาปลูาดในใตต้น้โพธ์ินัน้ เม่ือคํ่าลงไปแลว้

พระองคก็์เอาผา้ปบูนหญา้คานัน้แลว้พระองคท์รงนั่งสมาธิ แต่

แลว้ก็พระองคก็์ไดอ้ธิษฐานวา่เนือ้ก็ดี หนงัก็ดี จะเป็นอะไรก็ดี

ของรา่งกาย กระดกูก็ดี มนัจะหลดุออกไปเป็นชิน้ๆ มนัจะตอ้ง

นํา้เลือดมนัจะเหือดแหง้ไป หวักระโหลกมนัจะหลดุจากกายไป 

ก็ไม่ลกุจากท่ีนั่งนีเ้ป็นอนัขาด  

เม่ือพระองคต์ัง้สตัยาธิษฐานเช่นนัน้แลว้ ถา้หากวา่ไม่ได้

ตรสัรู ้จะไม่ลกุจากท่ีนั่งนีแ้ลว้ พวกพญามารวสวตัตีท่ีเคย
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อาฆาตของเวรกบัพระองคก็์มาแลว้ ลอยมาทางอากาศ ขบัชา้ง

นาฬาคีรเีมฆ มาถงึก็ซดัดอกซดัดาบใสพ่ระองค ์แตว่า่หอกดาบ

เหลา่นัน้ก็ไดก้ลบักลายไปเป็นดอกไมบ้ชูาพระองคซ์ะจนเกลีย้ง

หมด ในท่ีสดุพญามารก็นั่งรอ้งไห ้วา่เราแพพ้ระสิทธตัถะซะแลว้ 

ในปฐมยามนัน้ พระองคไ์ดส้าํเรจ็บุพเพนิวาสานุสตญิาณ คือ

สามารถระลกึชาติหนหลงัได ้ในมชัฌิมยามนัน้ พระองคไ์ด้

สาํเรจ็จุตูปปาตญาณ คือดวงตาทิพย ์รูจ้กัจติุและอบุติัเกิดมา

จากไหน ตายแลว้ไปเกิดท่ีไหน ในปัจฉิมยามพระองคไ์ดส้าํเรจ็

เป็น อาสวกัขยญาณ คือกาํจดักิเลสออกไปจากจิตของ

พระองคโ์ดยสิน้เชิงในก่อนรุง่อรุณในวนันัน้ แลว้พระองคก็์ได้

ตรสัรูอ้นตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ เป็นองคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ขึน้ในโลก 

เม่ือพระองคไ์ดต้รสัรูแ้ลว้ พระองคก็์ทรงพจิารณาเหน็วา่ โอ้

โห คนทัง้หลายน่ีกิเลสหนาปัญญาหยาบ ธรรมะท่ีเราตรสัรู ้

ละเอียดเหลือเกิน ทาํยงัไงถึงจะไดธ้รรมะเหลา่นีเ้ขา้ไปถงึจิตใจ

ประชาชน พระองคก็์ขวนขวายนอ้ย ไม่เทศนดี์กวา่ วา่เทศนล์ง
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ไปก็ไรป้ระโยชน ์ทนัใดนัน้พรหมก็เกิดโกลาหลอลหมา่นวา่

พระพทุธเจา้จะขวนขวายนอ้ยซะแลว้ ลงมาจากชัน้สวรรค ์มา

อาราธนาพระพทุธเจา้ บอกวา่อยา่ขวนขวายนอ้ยเลย จงเทศนา

สั่งสอนหมู่สตัวท์ัง้หลายเถิด  

เม่ือพระพทุธเจา้ไดฟั้งพรหมอาราธนาเชน่นัน้ก็พิจารณาเห็น

วา่ ออ๋ สตัวท์ัง้หลายท่ีเกิดมานอ้ยจะตอ้งมีคนดีบา้ง คนชั่วบา้ง 

คนอยู่ต ํ่าบา้ง คนอยู่สงูบา้ง เปรยีบเหมือนดอกบวัส่ีเหลา่ เหลา่นึ

งก็อยู่เปลือกตม อยู่เปลือกตมก็เป็นภกัษาแห่งปลาและเตา่ งอก

เงยขึน้ไม่ได ้พวกนีโ้ปรดไม่ได ้คือคนตํ่าชา้สามานย ์มีคนจาํพวก

หนึง่เหมือนดอกบวัอยู่กลางนํา้ เทศนาไปเคา้ก็อตุสา่หป์ฏิบติัไป 

ไม่ชาตินีส้าํเรจ็ ชาติหนา้เคา้ก็จะไดส้าํเรจ็ตอ่ไป เปรยีบเหมือน

ดอกบวักลางนํา้ ดอกบวัเสมอนํา้ก็เป็นผูท่ี้มีบญุ มีวาสนา ไดฟั้ง

ธรรมคาํสั่งสอนแลว้ตัง้ใจปฏิบติัไป เดือนบา้ง ปีบา้ง ไม่ละความ

พยายามก็จะไดส้าํเรจ็เป็นอรยิบคุคล เหมือนกบัดอกบวัอยู่เสมอ

นํา้ เหมือนกบัดอกบวัท่ีพน้ไปแลว้จากนํา้ก็คือคนท่ีมีบญุ มี

วาสนาสงู สามารถท่ีจะฟังธรรมเทศนาของพระองคแ์ลว้ก็จะได้
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ตรสัรูโ้ดยพลนั พระองคพ์ิจารณาเห็นเช่นนีแ้ลว้ พระองคก็์จงึ

ไดร้บัอาราธนาแก่พรหมบอกวา่ไม่ตอ้งหว่ง เราจะเทศนาสั่งสอน

แก่มหาชนแลว้ เพราะฉะนัน้พวกเราเวลาท่ีพระทา่นจะเทศน ์จงึ

ตอ้ง 

พรฺหมฺา จ โลกาธิปตสีหมปฺต ิ 

กต�ชฺล ีอนธิวร ํอยาจถ 

สนฺตธี สตตฺา อปปฺรชกขฺชาตกิา 

เทเสห ิธมฺม ํอนุกมฺปิม ํปช ํ

คือเป็นคาํอาราธนาของท่านพระพรหม เราใหเ้กียรติแก่พระ

พรหม เม่ือพระพทุธเจา้พิจารณาเช่นนัน้แลว้พระองคก็์จงึไดห้วน

พิจารณาไปถงึวา่ แตเ่ม่ือพระองคไ์ดต้รสัรูน้ัน้ พระองคย์งัไม่ได้

โปรดใครก่อน พระองคไ์ดเ้สวยวมิตุติสขุอยู่ ๗ สปัดาห ์ใน ๗ 

สปัดาหก็์คือ ๔๙ วนันัน้ พระองคไ์ม่ไดฉ้นัขา้วฉนันํา้เลย ใน

สปัดาหห์นึง่อยู่ท่ีตน้โพธ์ิ สปัดาหส์องอยู่ท่ีตน้เกต ุสปัดาหส์าม

อยู่ท่ีตน้ไทร สปัดาหส่ี์อยูท่ี่สระมจุลินทคื์อตน้จิก สปัดาหท่ี์หา้

พระองคอ์ยูท่ี่รตันฆรเจดีย ์สปัดาหท่ี์หก พระองคอ์ยู่อชัปาล
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นิโครธ เป็นตน้ ในเจ็ดสปัดาหก็์รวม ๔๙ วนันัน้ หลงัจากนัน้

พระองคก็์จงึไดพ้ิจารณาวา่เราจะไปโปรดใคร ออ๋ พระองคก็์

พิจารณาถึง อาฬารดาบสและอทุกดาบส ดาบสทัง้สองนัน้ 

พระองคไ์ดเ้คยไปเรยีนดว้ย แลว้ก็ไดส้าํเรจ็เพียงแคฌ่าณ ไม่ได้

สาํเรจ็ใหส้งูไปกวา่นัน้ 

เม่ือพระองคพ์จิารณาวา่เราจะไปโปรดดาบสทัง้สอง 

พิจารณา อา้ว แลว้กนั! ดาบสทัง้สองไดสิ้น้ชีพ คือมรณะไปซะ

เม่ือวานนีซ้ะแลว้ พระองคจ์งึไดท้รงไดอ้ทุานในใจวา่ โอโ้ห! 

เสียหาย เรยีกวา่ฉิบหายจากคณุอนัใหญ่เสียแลว้ เสียดาย 

หลงัจากนัน้พระองคจ์งึจะไปโปรดปัญจวคัคียท์ัง้หา้ในกลาง

หนทางนัน้พระองคก็์ไดป้ระทบัอยูใ้ตโ้คนตน้ไม ้ 

ในขณะนัน้ก็มีพอ่คา้สองคน คนหนึ่งช่ือวา่ตปสุสะ คนท่ีสอง

ช่ือวา่ ภลัลิกะ ทัง้สองคนนัน้ก็ไดเ้อาสตัตกุอ้น สตัตผุงมาถวาย

แก่พระองคเ์ป็นครัง้แรกในวนันัน้ ท่ีพระองคจ์ะเสวยอีก หลงัจาก

พระองคอ์ดมา ๔๙ วนั ในทนัใดนัน้พระองคก็์คิดถึงวา่บาตรของ

เราหายไปไหน พวกทา้วจตโุลกบาลทัง้ ๔ คือกษัตรยิท่ี์เป็นเทพ
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ทัง้๔ ก็เลยเอาบาตรมาถวายองคล์ะบาตร เม่ือมาถงึ

พระพทุธเจา้ก็อธิษฐานบาตรส่ีใบใหเ้ป็นใบเดียว บาตรก็เลยมี

ตะเข็บ เพราะฉะนัน้บาตรของเราท่ีทาํอยูท่กุวนันีต้อ้งมีส่ีตะเข็บ

เพ่ือท่ีจะใหเ้ป็นอนัวา่อนสุรณข์องพระเจา้แผ่นดินเทพ ๔ 

พระองคน์ัน้  

แลว้พระองคก็์รบัสตัตกุอ้น สตัตผุง แก่ตปสุสะและภลัลิกะ 

ตปสุสะและภลัลิกะก็ทลูขอพระเกศาเพ่ือท่ีจะนาํไปประดิษฐาน

ในเขาสิงขร พระพทุธเจา้จงึไดป้ระทานเสน้พระเกศาใหแ้ก่ตปสุ

สะและภลัลิกะนัน้ ไว ้๘ เสน้ ตปสุสะและภลัลิกะนัน้ก็จงึไดน้าํ

เสน้พระเกศาไปยงัท่ีสิงขร เขาเรยีกวา่สิงขรงั นะมาเมหงั เขา

สิงขรก็คือประเทศพมา่ในปัจจบุนั ในคราวครัง้นัน้ ตปสุสะ ภลัลิ

กะก็ไดพ้ากนัโดยสารเอาเรอืสาํเภาไปคา้ขา้ย คา้ขายท่ีประเทศ

พม่าแลว้ก็ไดน้าํพระเกศาถวายแกพ่ระเจา้แผ่นดินประเทศพมา่ 

พระเจา้แผ่นดินก็ดีใจ ไดส้รา้งพระเจดียข์ึน้มา ช่ือวา่เจดียช์เวดา

กองท่ีเราเรยีกวา่เจดียช์เวดากอง เมืองยา่งกุง้ แตท่ี่เหน็อยู่ใน

ปัจจบุนั เคา้เรยีกวา่ เจดียท์องคาํ  
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แลว้ก็ตปสุสะ ภลัลิกะก็เขา้ไปในป่า ไปเก็บเอางาชา้ง 

เพราะวา่ตะขาบมนักินชา้ง ตะขาบนัน้มนัใหญ่ กินชา้งจนกระทั่ง

กินชา้งไปหลายตวั แลว้มนัก็เอางามากองไว ้ตปสุสะ ภลัลิกะก็

ช่วยกนัขนงาใสเ่รอืสาํเภา แลว้ตปสุสะ ภลัลิกะก็รบีกลบั เม่ือ

ตะขาบมาเห็นงาชา้งหายไป มนัก็ฉิว มนัจงึไดล้อยนํา้ไลต่ามเรอื

สาํเภาไป ทีนีต้ะขาบมนัเรว็กวา่เรอืสาํเภา ใกลต้อ่ท่ีจะทนั ถา้

หากมนัทนั มนัก็ควํ่าเรอืสาํเภา กินคนหมด แตว่า่พอมนัไปถึง

นัน้มนัก็มีปใูหญ่อยู่ในทะเลนัน้ ปมูนัใหญ่ขนาดไหน เรอืสาํเภา

แลน่ผ่านกา้มมนัไปไม่ได ้แตว่า่ตะขาบใหญ่ขนาดไหน ตะขาบ

แลน่ผ่านกา้มมนัไปไม่ได ้ไปลดักา้มป ูปก็ูเลยงบัตะขาบขาดสอง

ท่อน ตายคาท่ี ตปสุสะภลัลิกะก็กลบัประเทศอินเดียอยา่งสบาย

แลว้ก็ไปขายเป็นมหาเศรษฐี  

พระพทุธเจา้ใหพ้ระเกศาแกต่ปสุสะ ภลัลิกะแลว้ ตปสุส ุภลั

ลิกะก็เลยจงึไดเ้ดินทางไปดงักลา่วแลว้ พระองคจ์งึไดเ้สด็จไปป่า

อิสปตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี เพ่ือท่ีจะไปโปรดปัญจ

วคัคียท์ัง้ ๕ ในท่ีสดุพระองคก็์ทรงทรมานปัญจวคัคียท์ัง้ ๕ ให้
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หายพยศแลว้ พระองคก็์เทศนาธัมมจกักปัปวัตตนสูตร ท่ี

เรยีกวา่ปฐมเทศนา จนกระทั่งปัญจวคัคียท์ัง้ ๕ ไดส้าํเรจ็เป็น

อรยิบคุคลแลว้พระองคก็์ใหพ้ระปัญจวคัคียบ์รรพชา แลว้

พระองคก็์แสดงอนัตตลักขณสูตร จนกระทั่งปัญจวคัคียท์ัง้ ๕ 

ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์แลว้ก็ไดจ้าํพรรษาอยูท่ี่ป่าอิสิปตน

มฤคทายวนันัน้ 

ในคราวนีมี้เศรษฐีช่ือวา่ยสะ มีปราสาทสามหลงัเช่น

พระพทุธเจา้เหมือนกนั รวยนบัไม่ถว้น มีนางสนมมากมาย แต่

วา่เกิดความเบ่ือหนา่ยขึน้มาแลว้ เพราะมาเหน็พวกนางบาํเรอ

เหลา่นัน้พากนันอนหลบัใหล ผา้ผ่อนหลดุบา้ง นํา้ลายไหลบา้ง 

แลบลิน้ปลิน้ตา จงึไดห้นีจากปราสาทนัน้บน่มา บอกวา่ ท่ีน่ี

ขดัขอ้ง ท่ีน่ีวุน่วาย ท่ีน่ีขดัขอ้ง ท่ีน่ีวุน่วาย พระพทุธเจา้ไดย้ินเขา้ 

พระองคจ์งึไดต้รสัวา่ "น่ี ท่ีนีไ้ม่ขดัขอ้ง ท่ีน่ีไม่วุน่วาย มาสิ เราจะ

แสดงธรรมใหท้่านฟัง" 

แลว้พระยสกลุบตุรก็ไดเ้ขา้พบพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็

แสดงอนุปุพพกิถา และ อริยสัจ ๔ ทาํใหย้สกลุบตุรไดส้าํเรจ็



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 20 
 

เป็นพระอรหนัตใ์นเวลาตอ่มา ไดท้รงมาไดบ้รรพชากบั

พระพทุธเจา้ สหายของพระยส กาํหนดมี ๕๔ คน ก็เป็นเศรษฐี

ทัง้สิน้ เรยีนจบไตรเพททัง้สิน้ ไดย้ินข่าวพระยสไดบ้วชซะแลว้ ก็

จงึไดพ้ากนัมาเสียสละสมบติัทัง้ปวงแลว้ก็มาบวชกบัพระยสเป็น

ตน้ เม่ือแลว้พระพทุธเจา้ก็บวชใหห้มดทัง้ ๕๔คนแลว้ พระองคก็์

ไดท้รงแสดงอนปุพุพกิถาและอรยิสจั ๔ ทัง้หมดก็ไดส้าํเรจ็เป็น

พระอรหนัต ์จาํพรรษาอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ทัง้หมด ๖๐ 

๖๑ ทัง้พระองค ์ 

เม่ือออกพรรษาแลว้ พระองคก็์จงึไดป้ระกาศแก่สาวก วา่

ท่านทัง้หลายจงไปคนละทศิ ทิศละองคเ์ถิด ไปโปรดกลุบตุร

กลุธิดาและประชาชนทัง้หลาย ใหไ้ดพ้บอรรถธรรมตามท่ีตนได้

ความรูจ้ากพระองคแ์ลว้ สาวกตา่งๆก็ไดพ้ากนัสญัจรออกไปใน

ทิศละทาง ช่วยพระพทุธเจา้ประกาศพระศาสนา พระองคก็์ได้

ฟังคาํของพระเจา้พมิพิสารวา่จะตอ้งไปโปรดพระเจา้พมิพิสาร 

พระพทุธองคจ์งึไดเ้สด็จกลบัไปยงั อรุุเวลาเสนานิคม เลยไป

แลว้แตก่่อนจะแสดงพระธรรมเทศนาแก่ทา่นพระเจา้พิมพิสาร
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นัน้ พระองคก็์พิจารณาเหน็วา่ชฎิลทัง้พนัสาม น่ีประชาชนชาว

นครราชคฤหเ์คา้เล่ือมใส จงึไดไ้ปทรมานชฎิลทัง้พนัสามนัน้ให้

เล่ือมใส  

การทรมานของพระองคน์ัน้ ในวนัหนึ่งนํา้ท่วม เม่ือนํา้ทว่มก็

เหมือนนํา้ทว่มกรุงเทพ แตว่า่มนัมากกวา่นํา้ท่วมกรุงเทพ

เพราะวา่มนันํา้ทว่มหลงัคา พวกชฎิลทัง้พนัสามนกึวา่

พระพทุธเจา้ตายซะแลว้เพราะวา่ไม่มีเรอื พวกชฎิลน่ะมีเรอืก็ขึน้

เรอืไป พายเรอืไปด ูท่ีไหนไดพ้ระองคท์รงแหวกนํา้เดินจงกรม

สบายอยู่ในใตท้อ้งนํา้ซะแลว้ เกิดพากนัเล่ือมใสก็พากนับวชกบั

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็แสดงอาทติตปริยายสูตร ทาํให้

ชฎิลทัง้พนัสามนัน้ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ พระองคก็์พา

ชฎิลทัง้พนัสามเสด็จไปนครราชคฤห ์เพ่ือท่ีจะไดโ้ปรดพระ

เจา้พมิพิสาร  

พระเจา้พิมพิสารเม่ือไดส้ดบัข่าวแลว้ ก็พาบรวิารมาทัง้หมด 

๑๒ นหตุ(หม่ืน)ดว้ยกนั แลว้ก็มาเพ่ือท่ีจะฟังธรรมเทศนา ณ 

ลฏัฐิวนั แตว่า่เม่ือมาถงึแลว้ พวกประชาชนก็พากนัสงสยั สงสยั
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วา่พระพทุธเจา้เป็นสาวกชฎิล หรอืวา่ชฎิลเป็นสาวก

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้รูว้าระจิตใจของมนษุยเ์หลา่นัน้แลว้ ก็

ขยบัตาไปยงัพวกชฎิลก็พาเลยกนัเหาะหนึ่งลาํตาล สองลาํตาล 

ถึง เจ็ดลาํตาลแลว้ก็ลงมากราบพระพทุธเจา้ ประชาชนก็รอ้ง โอ้

โห น่าอศัจรรยห์นอ พระพทุธเจา้ทรงแสดงอนปุพุพิกถา อรยิสจั 

ประชาชนก็พากนัไดส้าํเรจ็เป็นอรยิบคุคล ๑๑ นหตุเหลือ ๑ 

นหตุ ถึงซึง่พระไตรสรณคมน ์พระเจา้พิมพิสารก็ไดส้าํเรจ็เป็น

พระโสดาบนั  

แลว้ก็ทรงถวายวดัเป็นวดัแรกคือ วดัเวฬวุนักลนัทปนิวาปส

ถาน หลงัจากนัน้พระองคก็์เสด็จไปอยู่ ณ นครสาวตัถี ท่ีอนาถ

บิณฑิกเศรษฐีไดถ้วายซึง่อนาถบิณฑกิเศรษฐีไดส้ละทรพัยถ์งึ 

๔๕๐ ลา้นสรา้งวดัถวายแดพ่ระพทุธเจา้อนัมีนามวา่วดัพระเชตุ

วนั จากนัน้พระองคก็์ไดแ้นะนาํสั่งสอนประชาชนคนทัง้หลายทั่ว

สากลชมพทูวปีเป็นระยะเวลาอนัยาวนานถึง ๔๕ พรรษาแลว้ 

พระองคก็์เสด็จไปปรนิิพพาน ณ ท่ีเมืองกสิุนารา  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 23 
 

อนัพระเจา้มลัลกษัตรยิท์ัง้หลายเป็นผูป้กครองอยู่เม่ือ

พระองคป์รนิิพพานแลว้นัน้ รา่งกายของพระองคน์ัน้ไดถ้กูเผา

ผลาญดว้ยไฟอนัเป็นทิพย ์รา่งกายของพระองคก็์กลบักลายเป็น

พระบรมสารรีกิธาต ุอย่างโตท่ีสดุเทา่เมลด็ถั่วเขียว อยา่งเลก็

ท่ีสดุเทา่เมลด็งา พระเจา้แผ่นดินตา่งๆท่ีเล่ือมใสในพระพทุธเจา้

ก็พากนัสง่สาสน์มาขอ บอกวา่ขอแบง่พระบรมสารรีกิธาตดุว้ย

เถิด เจา้มลัลกษัตรยิไ์ม่ยอม เพราะพระพทุธเจา้มาปรนิิพพาน

เมืองเรา ไฉนเลยเราจะใหค้นอ่ืนได ้เม่ือเป็นเช่นนัน้พระเจา้

แผ่นดิน ๖ ๗ ๘ หวัเมืองทัง้หมดจงึไดย้กกรฑีาทพัมาถงึ ก็ลอ้ม

เมืองกสิุนาราท่ีจะเขา้โจมตีแย่งเอาพระธาต ุ 

แตว่า่อาศยัโทณพราหมณผ์ูท่ี้มีสติและปัญญา จงึได้

ประกาศแก่กษัตรยิท์ัง้หลายวา่ ทา่นทัง้หลายจะพากนัมารบรา

ฆา่ฟันดว้ยเหตแุห่งพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้นัน้หา

สมควรไม่ สมควรท่ีพวกเราจะไดพ้ากนัแบง่กนัใหถ้กูตอ้ง ก็

เป็นอนัวา่โทณพราหมณไ์ดป้ระกาศแกก่ษัตรยิท์กุคน ก็ไดย้อม

ลงไปแลว้ ก็ไดถ้วายใหแ้กก่ษัตรยิท์กุองค ์องคล์ะทะนานๆๆไป  
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สว่นโทณพราหมณก็์ขีโ้ลภ เห็นพระเขีย้วแกว้จงึไดซ้อ่นพระ

เขีย้วแกว้ใสใ่นมวยผม เทวดาก็รูอี้กแหละ ก็เลยมาขโมยพระ

เขีย้วแกว้เอาไปท่ีชัน้ดาวดงึส ์ไปทาํพระมหาเจดียไ์วบ้นชัน้

ดาวดงึสน์ั่น แลว้ทีนีห้ลงัจากนัน้มาพระมหากสัสปะก็เลยได้

รวบรวมเอาพระธาต ุกลวัวา่พระบรมธาตท่ีุพระเจา้แผ่นดิน

ทัง้หลายนาํเอาไปสรา้งพระเจดียไ์วถ้ึง เจ็ด แปดหวัเมืองนัน้ จะ

มีพวกอนัธพาลมาขโมยเอาไป พระกสัสปจงึไดร้วบรวมพระธาตุ

ทัง้หมดนัน้เก็บเอาไว ้แลว้ก็เอามารวมไวแ้ห่งเดียว ขดุลกึลงไป 

๖๐ ศอกแลว้ก็ใหพ้ระอินทร ์พระอินทรก็์สั่งเทวดาคุม้กนัไว ้ 

ตอ่มาศาสนาลว่งมาถงึ ๑๑๖ ปี สมยัท่ีพระเจา้อโศก

มหาราช พระองคก็์จงึอยากไดพ้ระบรมธาตท่ีุจะสรา้งพระเจดีย ์

๘๔๐๐๐ องคนี์ ้ทาํไมถงึจะได ้พระองคก็์จงึไดถ้ามแกพ่ระ

อรหนัตท์ัง้หลายวา่ พระบรมสารรีกิธาตนีุมี้ท่ีไหนบา้ง ตา่งคนก็

ตา่งพากนังงงนัไปหมด ก็จงึไปเห็นพระเถระองคแ์ก่องคห์นึ่ง 

อาย ุ๑๒๐ปี แกก็บอกวา่เม่ือตอนแกเป็นเณร เห็นอาจารยไ์ปไหว้

ทกุวนัๆ ตรงนัน้นา่จะเป็นพระบรมธาตอุยู ่พระเจา้อโศกก็ดีใจ
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เป็นอยา่งยิง่ จงึใหพ้ระองคน์ัน้ไป ก็ไปขดุ ท่ีไหนได ้เจอพระบรม

ธาตทุัง้แปดทะนาน ครบถว้นบรบิรูณอ์ยู่ท่ีนั่น พระอโศกมหาราช

มองไปมองหาก็จงึเห็นทอ่นจนัทนม์าท่อนหนึ่งวา่ตอ่ไปภายหนา้

พระเจา้แผ่นดินคนจนจะมานาํเอาพระบรมสารรีกิธาตนีุไ้ป ทรง

โมโหหนกัหนาวา่พระเจา้แผ่นดินแตก่่อนนะ่รวยแคไ่หนเชียวนะ 

จะหาวา่เราเป็นคนจนได ้เอาเถอะ แลว้พระเจา้อโศกก็จงึไดน้าํ

พระธาตนุัน้มา แลว้ก็สั่งใหป้ระเทศราชทัง้หลายพากนัสรา้งพระ

เจดียร์วม ๘๔๐๐๐ องค ์ท่ีจะนาํแจกพระบรมธาตทุัง้หมดแปด

ทะนาน เอาไปไวแ้ก่พระเจดียท์ัง้หมด 

พญามารวสวตัตีมนัก็เอาอีกแลว้ บอกวา่เราจะตอ้งตอ่สู ้

ไม่ใหพ้ระเจา้อโศกนีฉ้ลองพระบรมสารรีกิธาตนีุใ้หไ้ดเ้ป็นอนั

ขาดเลยทีเดียว เราจะตอ้งทาํลายพิธีนีใ้หไ้ด ้แลว้พญามารก็จงึ

ไดป้ระกาศกอ้งวา่ "พระเจา้อโศกจะฉลองพระเจดีย ์๘๔๐๐๐ 

เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวนัไม่ได ้ถา้ฉลองเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวนั

เม่ือไหร ่ฉนัจะทาํลายพธีินีใ้หห้มด"  
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เสียงนัน้เขา้มาทางอากาศเขา้โสตประสาทพระเจา้อโศก 

ตกใจเป็นอยา่งยิ่ง จงึไดน้าํเสียงเหลา่นีไ้ปกราบเรยีนแดพ่ระ

เถระวา่จะมีพระองคไ์หนท่ีมีฤทธ์ิตอ่สูก้บัพญามารได ้เพราะ

ขา้พเจา้จะฉลองพระเจดียนี์ถ้ึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวนันะ่ 

พระสงฆท์ัง้หลายก็จงึไดป้ระชมุสงฆก์นัขึน้วา่ ทาํยงัไง ใครจะมี

ฤทธ์ิตอ่สูก้บัพญามารได ้ 

ในขณะท่ีประชมุนัน้ก็มีพญานาคเขา้มาประชมุดว้ย ทนัใด

นัน้พญาครุฑก็บินมาจากอากาศ ไลโ่ฉบพญานาค พญานาคจะ

ชาํแหละแผ่นดินก็ชาํแหละไม่ทนั เพราะเลบ็ของพญาครุฑใกล้

จะถึงเกลด็พญานาคแลว้ ในทนัใดนัน้สามเณรอายไุด ้๗ ขวบแต่

วา่สาํเรจ็พระอรหนัตก็์จงึไดเ้ขา้วาโยกสิณ ทาํฤทธ์ิพดัเอาพญา

ครุฑบินตกไปนอกขอบจกัรวาล พญานาคขอบใจไหวส้ามเณร 

แลว้ก็ชาํแหละแผ่นดินออกไป  

พระเถระก็จงึบอกวา่ไดต้วัแลว้วา่สามเณรน่ีเกง่ เอาสามเณร

น่ีตอ่สูก้นักบัพญามารคงจะสาํเรจ็ได ้สามเณรบอกวา่ ผมไม่เก่ง 

อาจารยข์องผมเก่งกวา่ผม อาจารยข์องเธออยู่ท่ีไหน พระเถระ
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ถาม อาจารยข์องผมอยู่ใตส้ะดือทะเลโน่นแน่ะ ท่านช่ือวา่อปุคตุ 

ไปนิมนตท์่านมาเถิด ก็พระเถระจงึใชพ้ระอรหนัตส์ององคด์าํลล

ไปในใตส้ะดือทะลไปนิมนตพ์ระอปุคตุ ซึง่ไปสาํเรจ็อิทธิบาทไป

อยู่ท่ีนั่นมาเป็นเวลาถงึรอ้ยปีแลว้  

พระอปุคตุนั่น เม่ือไปถึงแลว้ก็พระทัง้สองก็เลยอาราธนา

ขอใหพ้ระอปุคตุนีก้ลบัคืนมาช่วยเถิด ชว่ยพระเจา้อโศกดว้ย 

พระอปุคตุจงึบอกวา่พวกแกไปก่อน เด๋ียวฉนัจะไปทีหลงั เม่ือ

พระสององคก์ลบัมา ท่ีไหนไดพ้ระอปุคตุมานั่งทะเลอ่อยูใ่น

ท่ามกลางสงฆซ์ะแลว้ น่ีคือฤทธ์ิพระอปุคตุ  

แตว่า่พระอปุคตุนัน้ไม่เคยจะฉนัขา้วเลย เป็นเวลาเกือบรอ้ย

ปี รา่งกายจะเป็นไง ก็เหลือแตห่นงัหุม้กระดกู อยู่ไดด้ว้ยอิทธิ

บาท ๔ เท่านัน้ พระเจา้อโศกมหาราชเห็นพระอปุคตุเขา้ ก็โอโ้ห 

อย่างนีน้ะท่ีจะไปสูก้บัพญามาร จงึไดป้ลอ่ยชา้งอนัมีกาํลงั

เรยีกวา่ชา้งตกมนั ไลเ่พ่ือจะมาเหยียบพระอปุคตุ พระอปุคตุวา่ 

เอย้ ชา้งนัน้นะ่เป็นหินนั่นแหละ ทีเดียวเทา่นัน้ชา้งเป็นหนิซะ
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แลว้ พระเจา้อโศกเหน็ฤทธ์ิของพระอปุคตุแลว้ตกใจ โอโ้ห องคนี์ ้

มีฤทธ์ิมาก เลยมาขอขมาโทษ  

ทนัใดนัน้พระเจา้อโศกมหาราชก็จงึใหป้ระกาศใหป้ระชาชน 

คนทัง้หลายพากนัฉลองเจดียไ์ม่ตอ้งกลวัใครแลว้ เจ็ดปีเจ็ด

เดือนเจ็ดวนัเอาเลย เคา้ก็ตามประทีป คือหมายความวา่จดุไฟ

พรอ้มกนั จดุประทีปพรอ้มกนัตลอด ๘๔๐๐๐ องค ์ดวงละสอง

พนัดวง ดวงละสองพนัดวงอย่างนี ้๘๔๐๐๐ ก็เรยีกวา่เหลือง

อรา่ม 

ทีนีพ้ญามารก็แปลงเป็นโคอสุภุราชแหวกอากาศออกมาไล่

ชนพวกประทีปธูปเทียนเหลา่นีใ้หก้ระจดักระจายไป พระอปุคตุ

ก็แปลงเป็นเสือไลก่ดั ไลก่ดัววักระทิง ววักระทิงก็เลยแปลงเป็น

ราชสีห ์พระอปุคตุก็เลยแปลงเป็นยกัษจ์บัราชสีห ์ราชสีหก็์แปลง

เป็นยกัษ ์ตา่งคนตา่งแปลง ในท่ีสดุพญามารสูไ้ม่ไหวก็เลยแปลง

เป็นมานพนอ้ย เพ่ือท่ีจะเขา้มาหลอกพระอปุคตุวา่ผมขอเป็นลกู

ศิษยเ์พ่ือใหพ้ระอปุคตุตายใจ เม่ือพระอปุคตุตายใจแลว้จะจบั
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ขาอปุคตุเหวี่ยงไปนอกขอบจกัรวาล แตก็่ท่านอปุคตุก็รูน่ี้ ไอเ้ด็ก

นอ้ยคนนีก็้คือพญามารก็เลยเอาหนงัหมาเน่ามดัเขา้ไปท่ีคอ  

โอโ้ห คราวนีเ้หม็นนา่ดเูลย แกย้งัไงก็แกไ้ม่ไหว ไปหาพระ

อินทรก็์แกไ้มห่ว ไปหาพระพรหมก็แกไ้ม่ไหว ไปหาใครก็แกไ้ม่

ไหว ในท่ีสดุพระพรหมก็เลยแนะนาํบอกวา่ตอ้งไปกลบัคืนไปหา

อปุคตุนั่นแหละ ถา้ไม่กลบัคืนไปหาอปุคตุ ไม่มีทางมีใครแกไ้ด้

หรอก เสรจ็แลว้ก็เลยแก ้มนัก็เลยกลบัคืนมา พระอปุคตุเห็นไดที้ 

เอา้ แกก็้แก ้เม่ือแกเ้สรจ็แลว้ก็เอาสายรดัประคดมดัพญามารนัน้

ไวก้บัภเูขาสิเนรุราช พระเจา้แผ่นดินอโศกมหาราชจะฉลองพระ

มหาเจดีย ์๘๔๐๐๐ องคเ์จ็ดปีเจ็ดเดือนเจด็วนั เราจะมดัแกไวใ้น

ภเูขานี ้เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวนั แกไม่ตอ้งไปไหน  

เสรจ็แลว้พระอปุคตุก็ไปนั่งเขา้ฌาณสบาย พญามารก็เลย

ดิน้จนภเูขาแทบจะหลดุ แตไ่ม่สามารถจะดิน้หลดุได ้รอ้งโอด

ครวญคราง จนกระทั่งในท่ีสดุก็ไม่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวนัหรอก 

พญามารยอมก่อน บอกวา่ตอ่นีไ้ปขา้พเจา้ขอปรารถนาเป็น

โพธิญาณจะเป็นพระพทุธเจา้ตรสัรูใ้นอนาคตกาล เม่ือพระอปุ
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คตุไดย้ินก็เลยไปแกเ้พราะวา่เป็นพระโพธิสตัวเ์สียแลว้ แลว้ก็

พญามารนัน้ก็เลยมาเป็นลกูศิษยพ์ระอปุคตุ แลว้ก็อปุคตุเกิดไม่

ทนัพระพทุธเจา้ ก็ใหพ้ญามารเน่ียแหละอธิษฐานรูป

พระพทุธเจา้ใหด้หูน่อย พญามารก็บอกวา่เวลาท่ีผมอธิษฐาน

เป็นรูปพระพทุธเจา้แลว้ ทา่นอย่าไดก้ราบฉนันะ (หลงัจากแปลง

กาย พระอปุคตุ)ก็รบีกราบ พญามารก็รบีหายตวั บอกแลว้วา่

ไม่ใหก้ราบ ทาํไมจงึกราบ ในท่ีสดุพระอปุคตุก็บอกวา่ ไม่ได้

กราบแกเวย้ ฉนักราบพระพทุธเจา้ตา่งหาก  

เรื่องก็เลยจบลงแตเ่พียงเทา่นี ้ทา่นทัง้หลายวนันีก็้ไดอ้ธิบาย

ใหฟั้งแลว้จงพากนัจดจาํนาํไปพินิจพิจารณา เม่ือเหน็ดีเหน็ชอบ

ประการใด ประพฤติตามก็จะประสบความสขุความเจรญิงอก

งามในธรรมวนิยัคาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้

ทกุทิพาราตรกีาล ดงัไดแ้สดงมา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/u0cc6eX4ytw 
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