คํานํา
พิมพครั้งที่ ๖/๒๕๒๘
พุทธประวัติสังเขปนี้ ไดอํานวยความสะดวกแกครู อาจารย และ
นักเรียน ทั้งในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และในสถานศึกษาทั่วไปเปน
อยางดี ดังที่ทราบกันอยู.
ในการพิมพครั้งนี้ ไดนําเอาบันทึกเหตุการณในพุทธประวัติ ที่
แสดงใหเห็นวา พระพุทธเจาทรงมีพระพุทธจริยาวัตร หรือพระพุทธลักษณูปนิสัย ที่ควรจะนอมนํามาถือไวเปนเยี่ยงอยาง ซึ่งมีอยูเปนอันมาก
แตไดนํามาเพียงเล็กนอยพอเปนตัวอยาง โดยตั้งชื่อวา "พุทธประวัติเนติ" ซึ่งแปลวา เยี่ยงอยาง หรือแบบอยาง หรือตัวอยางในพุทธประวัติ.
ไดนําเอาบันทึกดังกลาวนี้มาพิมพรวมเขาดวย เพื่อใหนักเรียนไดรูจักใช
พุทธประวัติ ใหเปนประโยชนในชีวติ ประจําวัน และเปนประโยชนใน
การแตงกระทูธรรมอีกวิชาหนึ่งในแผนกธรรมสนามหลวงดวย.
อนึ่ง การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง เฉพาะ
วิชาพุทธประวัติ ทานกําหนดใหศึกษา และสอบไลความรูดานศาสนพิธี
รวมเขาในวิชาพุทธประวัติดวย จึงไดนําเอา "ศาสนพิธีสังเขป" ที่
ไดบันทึกยอมมาจากศาสนพิธี เลม ๑ ซึ่งองคการศึกษาประกาศใชเปน
หลักสูตร มารวมไวในเลมนี้ดวย เพือ่ สะดวกในการเรียน การสอน
และการสอบวิชาพุทธประวัติยิ่ง ๆ ขึ้น.
พระศรีวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร
๔ กรกฎาคม ๒๕๒๘

คํานําครั้งที่ ๑/๒๕๑๓
บันทึก "พุทธประวัติสังเขป" นี้ พระมหาอุบล นนฺทโก ป.ธ. ๙

วัดบวรนิเวศวิหาร ครูสอนปริยัติธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร อาจารย
ภาษาบาลีสภาการศึกษา และเจาหนาที่ในแผนกตํารากองอํานวยการ
มหามกุฎราชวิทยาลัย ไดบันทึกเก็บใจความในพุทธประวัติเปนตอน
เปนสวน คือ :๑. เกี่ยวกับประวัติ ชื่อสถานที่ ชื่อบุคคล ความเปนมา---จนตรัสรู.
๒. พุทธกิจ พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญโลกัตถจริยาอยางไร ที่ไหน
แกใคร ดวยอาการอยางไร ซึ่งเปนเนตติตัวอยางที่สําคัญ.
๓. หัวขอธรรมะเรื่องนั้น ๆ ทรงแสดงที่ไหน มีพระประสงค
อยางไร ใจความที่ควรจํามีอะไรบาง เปนประโยชนแกผูมุงถือเอาแตง
ใจความ.
พิจารณาเห็นวา "พุทธประวัติสังเขป" นี้ จะอํานวยความ
สะดวกแกครูอาจารยและนักเรียน ในวิชาพุทธประวัติทั้งในโรงเรียน
และสถานที่อบรมทั่วไป นอกจากนั้น ผูศึกษาที่มีเวลานอยจะไดรวบรัด
ถือเอาในความที่ตนประสงคไดเปนอยางดี จึงตีพิมพขึ้นเปนหนังสือ
คูมือวิชาพุทธประวัติแผนกธรรมสนามหลวง
มหามกฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ขออนุโมทนาแด
พระมหาอุบล นนฺทโก ป.ธ. ๙ ที่มอบลิขสิทธิหนังสือนี้ใหแกมูลนิธิ ฯ
เพื่อพิมพเผยแพรตอไป.
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๓
พระมหาอุบล นนฺทโก ป.ธ. ๙ เจาหนาที่แผนกตําราของมหามกุฎ ฯ
ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ มีราชทินนามวา "พระศรีวิสุทธิญาณ" แผนกตํารามหากุฎราชวิทยาลัย ทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอพระราชทานถือโอกาส ขอถวายพระพรแด
สมเด็จบรมบพิตรผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงทรงพระเจริญใน

พระราชสิรสิ มบัติพิพัฒนมงคลทุกประการ.
ขอถวายพระพร
มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
๒ ธันวาคม ๒๕๑๓

คํานํา
(พิมพครั้งที่ ๑/๒๕๑๓)
พุทธประวัติสังเขปนี้ ไดเก็บเอาขอความในหนังสือพุทธประวัติ
บันทึกไว เพื่อประโยชนแกการทองจํา (สวนตัว) ตามที่อาจารยสอน
ตั้งแตเรียนนักธรรมชั้นตรี ตอมาเมื่อทําหนาที่เปนครูสอน ก็ไดบันทึก
เพิ่มเติมเขาอีก ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๙ นวกภิกษุวัดบวรนิเวศวิหาร
แจงความประสงคจะโรเนียวแจก ก็ไดคนควาเอาขอความบางอยาง
ในหนังสืออื่นนอกจากพุทธประวัติ แตมีความเกี่ยวเนื่องกันมาเพิ่มเขา
เล็กนอย แลวใหโรเนียวแจกนวกภิกษุ-สามเณร วัดบวรนิเวศวิหาร
และวัดอื่น ๆ บางวัด และไดโรเนียวแจกติดตอกันมา ๓ ป ตอมาก็มีผู
ตองการถามหาอยูเสมอ จึงปรารภจะพิมพเปนเลมใหเรียบรอย แตยัง
ไมพรอม ครั้นไดทราบวาในงานเฉลิมพระชนมพรรษาศกนี้ จะไดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์ตามพระราชประเพณี จึงไดชําระแกไขเพิ่มเติม
อีก แลวพิมพเปนเลมขึ้น เปนเครื่องปฏิการแกทานผูมีเมตตามาแสดง
มุทิตาจิตบาง และแจกเปนวิทยาทานตอไปบาง หวังวาคงอํานวยประโยชนแกผูไดรับและอาน ตลอดถึงลูกหลาน ญาติ มิตร ผูกาํ ลังเรียน
นักธรรมและธรรมศึกษาตามสมควร.
แตกอนอื่นโปรดทราบวาพุทธประวัติสังเขปนี้ ผูบันทึกมุง การ
ทองจําเปนสําคัญ ไดยกเอาใจความที่เห็นวาสําคัญบางแหงในที่นั้น ๆ
ขึ้นเรียงเปนขอ ๆ ใชคําพูดยอ ๆ สัน้ ๆ เพื่อจํางาย จึงไดทิ้งราชาศัพท

เสียบาง ทิ้งเนื้อความแมที่สําคัญบางแหงบาง เปลี่ยนสํานวนแตคงมี
ใจความเดิมไวบาง ฉะนั้น เพื่อความเขาใจแจมแจงพิสดาร ทานผูยัง
ไมรูโปรดอานดูในหนังสือพุทธประวัติที่จัดเปนหลักสูตร ซึ่งทานบุรพาจารย สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนา
ไวดีแลวเถิด.
ขอนอมถวายลิขสิทธิเปนสมบัติของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย
และสวนความดีจากหนังสือนี้ แดสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ พระองค
นั้น และบุรพาจารยทุกทาน.
และขอขอบคุณแกทุกทาน ผูที่ไดมีสวนชวยในการพิมพทุกครั้ง
ตลอดมา.
พระมหาอุบล นนฺทโก ป.ธ. ๙
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
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พุทธประวัติสังเขป
ขอความเบื้องตน
การศึกษาพุทธประวัติ คือการเรียนรูความเปนไปของพระพุทธเจา ยอมเปนสิ่งสําคัญและมีประโยชนมาก สําหรับพุทธศาสนิกชน
เพราะพระพุทธประวัติเปนเรื่องที่แสดงพระพุทธจรรยาของพระพุทธเจา
ใหปรากฏ ทั้งเปนสวนอัตตสมบัติและสัตตูปการสัมปทา เปนสิ่งสําคัญ
ของผูปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เทากับพงศาวดารยอมเปนสิ่ง
สําคัญของชาติคน ที่จะใหรูไดวาชาติใดไดเปนมาแลวอยางไร เพราะ
พระองคทรงเปนเยี่ยงอยางอันดี ทั้งอุบายวิธีและระเบียบดําเนินการ
ในสวนที่ทรงทําแกพระองคเองและแกผูอื่น ผูที่ไดศึกษาก็จะไดเห็น
ตัวอยางที่ดี เปนเหตุใหทําชีวิตของตนใหเปนประโยชน ปรับปรุงความ
ประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามคลองธรรม เปนเครื่องนํามาซึ่งชั้นต่ํา ๆ
กลาง ๆ ไปกอน กลาวคือเรียนรูแลวใหรูจักหยิบยกนอมนําเอามาใช
ในกิจการทางโลก จะเปนสวนพระวิริยะหรือพระขันติก็ตาม ก็คงจะได
ประโยชนมาก ยิ่งไดศึกษาใหละเอียดก็จะยิ่งรูสึกซาบซึ้งในพระพุทธคุณ
มากขึ้น ศรัทธา ปสาทะ ความเชื่อความเลื่อมใสก็เจริญมากขึ้น เทากับ
ระลึกถึงบรรพบุรุษผูไดทําประโยชนไวแกวงศตระกูล และประเทศชาติ
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ของตน ๆ แลวจะเห็นไดวาทานเหลานั้นมีบุญมีคุณแกตนอยางไร แลว
จะไดมีแกใจบําเพ็ญความดีเจริญรอยตาม.
รวมความแลวการเรียนรูพุทธประวัติ ยอมไดคติ ๓ ทาง คือ :๑. ทางตํานาน ใหสําเร็จผลคือทราบเรื่องของพระพุทธเจาวา
เปนมาอยางไร.
๒. ทางอภินิหาร ใหสําเร็จผลคือไดเห็นวิธีการเผยแผพระ
พุทธศาสนา ทีพ่ ระองคทรงกระทําสําเร็จอยางนาอัศจรรย
และผูที่หนักในทางอภินิหาร ก็จะไดศรัทธาปสาทะในพระ
พุทธานุภาพยิ่งขึ้น.
๓. ทางธรรม ใหสําเร็จผลคือ ไดหยั่งทราบขอปฏิบัติและเหตุ
ผลที่เปนจริงโดยละเอียดแลวปฏิบัติถูกตอง.
ฉะนั้น พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ควรกําหนดจดจําไว
โดยสังเขป ดังตอไปนี้ :-
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ปุริมกาล
ปริเฉทที่ ๑
ชมพูทวีปและประชาชน
๑. ดินแดนที่เรียกวา ชมพูทวีป ไดแกประเทศอินเดีย (สมัยกอน)
อยูทางทิศพายัพของประเทศไทย.
๒. ชมพูทวีปมีชน ๒ ชาติ อาศัยอยูตางวาระกัน คือ :(๑) ชาติมิลกั ขะ อาศัยอยูกอน.
(๒) ชาติอริยกะ ยกพวกขามภูเขาหิมาลัยมารุกไลเจาของถิ่น
เดิม แลวอาศัยอยูทีหลัง.
๓. ชมพูทวีปแบงออกเปน ๒ สวนใหญ ๆ คือ :(๑) มัชฌิมชนบท หรือมัธยมประเทศ (สวนกลาง) เปน
ที่อยูของพวกอริยกะ.
(๒) ปจจันตชนบท หรือปจจันตประเทศ (สวนปลายแดน)
เปนที่อยูของพวกมิลักขะ.
๔. อาณาเขตของมัชฌิมชนบทนั้น มีปรากฏในพระบาลีจัมมขันธกะ
ในมหาวรรคแหงพระวินัย ดังนี้ :(๑) ทิศบูรพา จด มหาศาลนคร (ปจจุบันคือเมืองเบงคอล).
(๒) " อาคเนย " แมน้ําสัลลวตี.
(๓) " ทักษิณ
" เสตกัณณิกนิคม (ปจจุบันคือแควนเดกกัน).
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(๔) ทิศปศจิม จด ถูนคาม (ปจจุบันคือเมืองบอมเบย).
(๕) " อุดร
" ภูเขาอุสีรธชะ (ปจจุบันคือประเทศเนปาล).
๕. มัชฌิมชนบทนัน้ เปนถิ่นทีอ่ ุดมสมบูรณ เปนที่ตั้งนครใหญ ๆ
เปนศูนยกลางการปกครอง และเปนที่ประชุมนักปราชญคณาจารย
เจาลัทธิตาง ๆ
๖. ชมพูทวีปตามในอุโบสถสูตร ติกนิบาตอังคุตตรนิกาย แบงเปน
๑๖ แควนใหญ คือ :อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ
ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ.
และระบุไวในสูตรอื่นอีก ๔ แควน คือ :สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ อังคุตตราปะ.
๗. การปกครองของแควนเหลานี้ตาง ๆ กัน คือ :(๑) มีพระเจาแผนดินดํารงยศเปนมหาราชบาง.
(๒) มีพระเจาแผนดินดํารงยศเปนเพียงราชาบาง.
(๓) มีผูปกครองเปนเพียงอธิบดีบาง.
(๔) ใชอํานาจโดยสิทธิขาดบาง.
(๕) ใชอํานาจโดยสามัคคีธรรมบาง.
(๖) บางคราวเปนรัฐอิสระ
(๗) บางคราวเปนรัฐเสียอิสระ.
๘. ประชาชนในชมพูทวีปแบงออกเปน ๔ วรรณะ (พวก) คือ :(๑) กษัตริย จําพวกเจามีหนาที่ปกครองบานเมือง.
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(๒) พราหมณ จําพวกเลาเรียนมีหนาที่ฝกสอนและทําพิธี.
(๓) แพศย
จําพวกพลเรือนมีหนาที่ประกอบอาชีพ เชนทํา
นา คาขาย.
(๔) ศูทร
จําพวกคนงานมีหนาที่รับจาง.
๙. ชนทั้ง ๔ จําพวกเหลานี้ พวกที่ ๑-๒ จัดเปนชั้นสูง ที่ ๓ เปน
ชั้นสามัญ ที่ ๔ เปนชั้นต่ํา พวกสูงถือตัวจัด ไมยอมรวมกิน
รวมนอนกับพวกต่ํา หากบังเกิดมีรวมกัน ลูกที่ออกมาจัดเปนอีก
จําพวกหนึ่งเรียกวา จัณฑาล ถือวาเลวมาก.
๑๐. การศึกษาของคนในสมัยนั้นก็เปนไปตามวรรณะนั้น ๆ คือ มีหนาที่
อยางไร ก็ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับหนาที่นั้น.
๑๑. คนในสมัยนั้นสนใจวิชาธรรมมาก จึงมีความคิดเห็นขัดแยงกัน
ตาง ๆ เชน :(๑) เกี่ยวกับเรือ่ งสังสารวัฏ ๒ พวกใหญ ๆ

๑. เห็นวาตายแลวเกิด.
๒. เห็นวาตายแลวสูญ.
(๒) เกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข ๒ พวกใหญ ๆ
๑. สุขทุกขเกิดจากเหตุ๒. สุขทุกขไมเกิดจากเหตุ.
๑๒. คนในสมัยนั้นทั้ง ๔ วรรณะ กอนแตพระพุทธเจาอุบัติก็ไดถือ
ศาสนาพราหมณ ถือวาโลกธาตุทั้งปวงมีเทวดาสราง จึงพากัน
เชนสรวงดวยการบูชายัญและประพฤติตบะทรมานรางกายตาง ๆ.
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ปริเฉทที่ ๒
สักกชนบท และศากยวงศ โกลิยวงศ
๑. ตํานานสักกชนบทมีเรื่องยอวา พระเจาโอกากราชในพระนครหนึ่งมีพระราชบุตร ๔ ราชบุตรี ๕ พระองค ครั้นพระมเหสีทิวงคต
แลว ไดพระมเหสีใหมไดมีพระโอรสอีก ๑ พระองค พระราชทาน
ราชสมบัติใหแกพระโอรสองคเล็กนั้น โปรดใหพระราชบุตร และ
พระราชบุตรีทั้ง ๙ ไปสรางพระนครใหมในดงไมสักกะ จึงไดชื่อวา
สักกชนบท และดงไมสักกะนั้นเปนที่อยูของพวกกบิลดาบส จึงได
ตั้งชื่อนครใหมนั้นวา กบิลพัสดุ.
๒. พระราชบุตร พระราชบุตรี ๘ พระองค สมสูกันเอง
ในนครกบิลพัสดุ จัดเปนตนวงศศากยะ.
๓. พระเชฏฐภคินีไดเปนมเหสีของพระเจากรุงเทวทหะ จัด
เปนตนวงศโกลิยะ.
๔. ศากยวงศ กับ โกลิยวงศ สืบเชื้อสายลงมาโดยลําดับ เทาที่
ปรากฏอยู มีดังนี้ :ศากยวงศ
โกลิยวงศ
พระเจาชยเสนะ
ไมปรากฏพระนาม
มีพระราชบุตร และพระราชบุตรี พระเจาในโกลิยวงศ ไมปรากฏ
รวม ๒ พระองค คือ :พระนาม มีพระราชบุตร และ
(๑) พระเจาสีหหนุ
พระราชบุตรี ๒ พระองค คือ :-
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(๒) พระนางเจายโสธรา

(๑) พระเจาอัญชนะ
(๒) พระนางเจากัญจนา

พระเจาสีหหนุกับพระนางเจากัญ- พระเจาอัญชนะ กับ พระนางเจา
จนามีพระราชบุตรและพระราช- ยโสธรา มีพระราชบุตรและพระ
บุตรี รวม ๗ พระองค คือ :ราชบุตรี รวม ๔ พระองค คือ :(๑) พระเจาสุทโธทนะ
(๑) พระเจาสุปปพุทธะ
(๒) เจาชายสุกโกทนะ
(๒) เจาชายฑัณฑปาณิ
(๓) "
อมิโตทนะ
(๓) พระนางเจามายาเทวี
(๔) " โธโตทนะ
(๔) พระนางเจาปชาบดี
(๕) " ฆนิโตทนะ
(โคตมี)
(๖) เจาหญิงปมิตา
(๗) พระนางเจาอมิตา
๑. พระเจาสุทโธทนะ มีพระราชบุตร และพระราชบุตรี ๓ พระองค
ประสูติแตพระนางเจามายาเทวี ๑
พระองค คือ:(๑) พระสิทธัตถกุมาร
และประสูติแตพระนางเจาปชาบดี
อีก ๒ พระองค คือ :(๑) พระนันทะ

พระเจาสุปปพุทธะ กับ พระนาง
เจาอมิตา มีพระราชบุตร และ
พระราชบุตรี ๒ พระองค คือ:(๑) พระเทวทัต
(๒) พระนางพิมพา หรือ
ยโสธรา
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(๒) พระนางรูปนันทา
๒. สุกโกทนะ กับนางกีสาโคตมี
มีพระโอรส ๑ พระองค คือ
(๑) พระอานนท
๓. อมิโตทนะมีพระราชบุตร และ
พระราชบุตรี ๓ พระองค คือ
(๑) พระเจามหานามะ
(๒) พระอนุรุทธะ
(๓) พระนางโรหิณี
๑. พระสิทธัตถะกับพระนางพิมพา
มีพระโอรส ๑ พระองค คือ
พระราหุล
๒. พระเจามหานามะ กับนางทาสี
มีพระธิดา ๑ พระองค คือ
พระนางวาสภขัตติยา
พระนางวาสภขัตติยาไดเปน
พระอัครมเหสี ของพระเจา
ปเสนทิโกศลไดพระโอรส ชื่อ
"พระเจาวิฑูฑภะ"
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ปริเฉทที่ ๓
พระศาสดาประสูติ
๑. พระพุทธเจาของเราเปนชนชาวชมพูทวีป หรือ ชาวเนปาล เชื้อ
ชาติอริยกะ แปลวา ชาติที่เจริญ คือเจริญดวยความรูขนบ
ธรรมเนียม ศีลธรรมและฤทธิ์อํานาจ.
๒. พระองค เปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ และ พระนางเจามายาเทวี.
๓. พระองคมีพระเจาสีหหนุเปนพระเจาปู มีพระนางเจากัญจนาเปน
พระเจายา มีพระเจาอัญชนะเปนพระเจาตา มีพระนางเจายโสธรา
เปนพระเจายาย.
๔. พระองค ไมมีพี่นองรวมทองมารดากันเลย แตมีนองตางมารดา
กัน ๒ พระองค คือ พระนันทกุมาร ๑ พระรูปนันทากุมารี ๑
ซึ่งประสูติแตพระนางเจาปชาบดีโคตมี.
๕. พระศาสดา ไดเสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา เมื่อเวลาใกล
รุง วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ประกา บังเกิดแผนดิน
ไหว (เหตุแผนดินหวั่นไหว ๘ ประการ คือ (๑) ลมกําเริบ
(๒) ทานผูมีฤทธิ์บันดาล (๓) พระโพธิสัตวจุติลงสูพระครรภ
มารดา (๔) พระโพธิสัตวประสูติจากพระครรภ (๕) พระโพธิสัตวตรัสรู (๖) พระพุทธเจายังธรรมจักรใหเปนไป (๗) พระ
พุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร (๘) พระพุทธเจาปรินิพพาน).
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๖. พระองค ประสูติจากพระครรภมารดา เมื่อเวลาสายใกลเที่ยง
วันศุกร ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปจอ กอนแต พ.ศ. ไป ๘๐ ป.
๗. พระองคประสูติที่ ใตรม ไมสาละในลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยูริมเขต
เมืองกลิบพัสดุ และริมเขตเมืองเทวทหะตอกัน (ตําบลรุมมินเด
แขวงเปชวาร ประเทศเนปาล).
๘. พอประสูติแลว พระมารดาและพระญาติพากลับมประทับอยูใน
พระราชวัง เมืองกบิลพัสดุ ตามพระดํารัสพระราชบิดา.
๙. มี อสิตดาบส (กาฬเทวิลดาบส) เขามาเยี่ยมถึงในพระราชวัง
เห็นลักษณะแหงพระราชกุมาร จึงทํานายวามีคติเปน ๒ คือ :(๑) ถาไมบวชจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีอํานาจมาก.
(๒) ถาบวชจะไดเปนพระพุทธเจาผูสอนดีที่ ๑ ในโลก (ศาสดาเอก)
๑๐. ประสูติแลว ๕ วัน พราหมณ ๑๐๘ คน มารับประทานอาหาร
กันแลว จึงขนานพระนามใหแกพระกุมารวา สิทธัตถะ แปลวา
ผูมีความตองการสําเร็จ.
๑๑. ประสูติแลวตอมา ๗ วัน พระมารดาสิ้นพระชนม ไดรับการ
ชุบเลี้ยงจากพระนางเจาปชาบดีตอมา.
๑๒. เจริญวัยขึ้นราว ๗ ขวบ พระบิดาใหคนขุดสระปลูกบัวไว ๓ สระ
สําหรับใหพระกุมารทรงเลนสําราญ และทรงนําพระกุมารไปให
ศึกษาศิลปวิทยา ในสํานักครูชื่อ วิศวามิตร พระกุมารเรียนได
จบความรูของครูโดยไมชาเหมอนเด็กอื่น ๆ.
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๑๓. พระชนมายุ ๑๖ ป พระบิดาใหคนสรางปราสาทขึ้น ๓ หลัง แลว
ใหพระสิทธัตถะราชโอราสอภิเษก (แตงงาน) กับพระนางพิมพา
ใหอยูในปราสาททั้ง ๓ หลังนั้น ตามฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน
เปนลําดับ
๑๔. พระชนมายุ ๒๙ ป ไดพระโอรส ๑ พระองค ทรงพระนามวา
ราหุล แปลวา บวง หรือหวง.
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ปริเฉทที่ ๔
เสด็จออกบรรพชา
๑. พระองคเสด็จออกทรงผนวชในปที่มีพระชนมายุ ๒๙ ปนนั้ เอง.
๒. มูลเหตุที่พระองคออกผนวช ในอรรถกถามหาปทานสูตร กลาววา
ไดทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย
และสมณะ อันเทวดาแสรงนิมิตไวในระหวางทาง. และใน
ปาสราสิสูตรมัชฌิมนิกายแสดงวา ทรงปรารภความแก เจ็บ ตาย
อันครอบงําทุกคน ไมลวงพนไปได แลวจึงทรงดําริวา เราควร
แสวงหาเครื่องแกความแก เปนตน แตถาอยูในพระราชวัง โดย
ไมบวช ก็คงมีแตเรื่องเศราหมองมัวเมา จึงตกลงพระทัยออกผนวช.
๓. พระองคหนีออกผนวชตอนกลางคืน ทรงมาชือ่ กัณฐกะ ออกไป
มีนายฉันนะตามเสด็จไปดวย เพือ่ นํามากลับ นี้กลาวตามพระอรรถกถาจารย. สวนพระมัชฌมภาณกาจารยกลาววา เสด็จออกซึ่งหนา
อีกนัยหนึ่งวา เสด็จออกสรงน้ําในชลาลัยศักดิ์สิทธิ์แลวไมเสด็จกลับ.
๔. พระองคทรงผนวชที่ฝง แมน้ําอโนมา ปาอนุปยอัมพวัน แขวง
มัลลชนบท.
๕. ผากาสายะและบาตร พระอรรถกถาจารยวา ฆฏิการพรหม นํามา
ถวาย. สมเด็จ ฯ ทรงสันนิษฐานวา นาจะทรงไดในสํานักบรรพชิต
ผูไดสมาบัติ----หรือไดมาดวยการตระเตรียม.
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ประเฉทที่ ๕
ตรัสรู
๑. ทรงบรรพชาแลวประทับอยูที่อนุปยอัมพวัน ๗ วันแลว เสด็จผาน
กรุงราชคฤห พระเจาพิมพิสาร พระเจาแผนดินมคธ ครัง้ ยัง
เปนพระราชกุมาร ตรัสชวนใหอยูจะพระราชทานอิสริยยศยกยอง
พระองคไมทรงรับ และแสดงวา มุงจะแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณ.
๒. พระเจาพิมพิสารขอปฏิญญาวา ตรัสรูแลวขอใหเสด็จมาโปรด.
๓. ไดไปศึกษาอยูในสํานักอาจารยทั้ง ๒ คือ :(๑) อาฬารดาบส กาลามโคตร (ไดสมาบัติ ๗).
(๒) อุทกดาบส ราวบุตร (ไดสมาบัติ ๘).
เรียนจบความรูของอาจารยไดสมาบัติ ๘ คือ :(ก) รูปฌาน ๔ มี ปฐมฌาน
ทุติยฌาน
ตติยฌาน
จตุตถฌาน
(ข) อรูปฌาน ๔ มี อากาสานัญจายนะ
วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญาตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ.
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๔. เสด็จออกจากสํานักอาจารย ไปทําความเพียร เพื่อจะไดตรัสรูอยูที่
ตําบลอุรเุ วลาเสนานิคม ดวยทุกรกิริยา ๓ อยาง คือ :(๑) กดฟนกับฟน กดลิ้นกับเพดาน.
(๒) กลั้นลมหายใจ.
(๓) อดอาหาร.
จนพระรูปผอมมาก ก็ยังไมไดตรัสรูเลย.
๕. อุปมา ๓ ขอ ปรากฏแกพระองควา :(๑) ผูมีกายและจิตยังไมออกจากกาม ตรัสรูไมได เปรียบ
เหมือนไมสดแชน้ํา สีไมติดไฟ.
(๒) ผูมีกายออกแลว แตจิตยังไมออกจากกาม ตรัสรูไมได
เหมือนไมสดตั้งบนบก สีไมติดไฟ.
(๓) ผูมีกายและจิตออกจากกามแลว ควรตรัสรูได เหมือน
ไมแหงตั้งบนบก อาจสีใหเกิดไฟได.
๖. นับจากวันผนวชมาได ๖ ป พระองคไดเสวยขาวมธุปายาส ของ
นางสุชาดา รับหญาของ นายโสตถิยะ ลาดตางบัลลังกที่โคนโพธิ์
ประทับนั่งตั้งพระทัยอธิษฐานวา ยังไมบรรลุโพธิญาณเพียงใด
จักไมลกุ ขึ้นเพียงนั้น เนื้อเลือดแหงไปเหลือหนังหุมกระดูกก็ตาม.
๗. ขณะนั้นมารคือกิเลสเกิดขึ้นในพระทัย พระองคทรงผจญมารดวย
พระบารมี ๑๐ ทัศ คือ ๑. ทาน ๒. ศีล ๓. เนกขัมมะ ๔. ปญญา
๕. วิริยะ ๖. ขันติ ๗. สัจจะ ๘. อธิษฐาน ๙. เมตตา ๑๐. อุเบกขา
ชนะแลว บรรลุญาณ ๓ คือ :-
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(๑) บุพเพนิวาสานุสติญาณ.
(๒) ทิพพจักขุญาณ.
(๓) อาสวักขยญาณ.
ก็ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา เมือ่ วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖
กอนแต พ. ศ. ๔๕ ป ที่ตนไมโพธิ (อัสสัตถพฤกษ) ฝงแมน้ํา
เนรัญชรา.
๘. คําวา ตรัสรู นั้นคือรูของจริง ๔ อยาง คือ :(๑) รูทกุ ข คือ ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ.
(๒) รูเหตุเกิดทุกข คือ ความอยาก.
(๓) รูความดับทุกข คือ หมดความอยาก.
(๔) รูมรรค คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข.
๙. ชื่อเดิมของพระองควา สิทธัตถะ แตพอตรัสรูของจริงทั้ง ๔ นี้
แลว จึงไดพระนามวา พระสัมมาสัมพุทธเจา แปลวา ผูตรัสรู
ดีถูกตองดวยตนเอง.
๑๐. ครูวิศวามิตรก็ดี อาฬารดาบส และอุทกดาบสก็ดี ไมไดสอน
ของจริงทั้ง ๔ อยางนี้เลย ของจริงนี้ พระองคตรัสรูเอาเอง
เพราะฉะนั้น จึงไดพระนามวา พระสัมมาสัมพุทธเจา.
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ปฐมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๖
ปฐมเทศนา และ ปฐมสาวก
๑. ครั้นตรัสรูแลว ไดประทับในที่ ๗ แหง ๆ ละ ๗ วัน คือ :(๑) ที่ ตนโพธิ (อัสสัตถพฤกษ) เปนสถานที่ตรัสรูนั้นเอง
เสวยวิมุตติสุข พิจารณาปฏิจจสมุปบาท, เปลงอุทาน ๓ ขอใน
๓ ยามแหงราตรี.
(๒) ที่ ตนไทร (อชปาลนิโครธ) อยูทิศตะวันออกของ
ตนโพธิ เสวยวิมุตติสุข, มีพราหมณ หุหุกชาติ มาทูลถามถึง
พราหมณ และธรรมที่ทาํ บุคคลใหเปนพราหมณ.
(๓) ที่ ตนจิก (มุจจลินท) อยูทิศอาคเนยของตนโพธิ
เสวยวิมุตติสุข, เปลงอุทานวา ความสงัดเปนสุขของบุคคลผูมีธรรม
ไดสดับแลวเปนตน, มีฝนตกพรํา, มีพระยานาคชื่อมุจจลินท
เขามาวงดวยขนด ๗ รอบ แผพันพานปกพระองค.
(๔) ที่ ตนเกต (ราชายตนะ) อยูทิศทักษิณของตนโพธิ
ไดมีนายพาณิช คือ ตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ ถวายขาวสัตตุกอน
สัตตุผง แกพระพุทธองค เปนปฐมบิณฑบาตหลังจากตรัสรูแลว
แสดงตนเปนอุบาสก ถึงพระพุทธ กับพระธรรม กอนใคร ๆ ใน
โลก (เทฺววาจิกอุปาสก).
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(๕) ที่อนิมมิสเจดีย อยูทางทิศอีสานของตนโพธิ เสด็จ
ยืนจองดูตนมหาโพธิ ไมกระพริบพระเนตร.
(๖) ที่รัตนจงกรม อยูระหวางตนโพธิ กับ อนิมมิสเจดีย
เสด็จจงกรมในที่ซึ่งนิรมิตขึ้น.
(๗) ที่เรือนแกว อยูทางทิศปจฉิมพายัพของตนโพธิ
ทรงพิจารณาอภิธัมมปฎกในเรือนแกว ซึ่งเทวดานิรมิตขึ้น.
๒. บาลีมหาวรรความีเพียง ๔ แหง อรรถกถาสามนต เติมอีก ๓ แหง
เรียงลําดับดังนี้ ๑. โพธิ ๒. อนิมมิส ๓. จงกรม ๔. เรือนแกว
๕. ไทร ๖. จิก ๗. เกต.
๓. เสด็จจากไมเกตลับไปรมไมไทรอีก ทรงพิจารณาเห็นวา
ธรรมนี้ลกึ ซึ้ง ยากที่ผูยินดีในกามคุณจะรูตามได แตผูมีกิเลสนอย
อาจรูได เพราะความทั้งหลาย เปรียบดวยดอกบัว ๔ เหลา คือ :(๑) ผูมีอินทรียแ กกลาอาจรูธรรมไดฉับพลัน เปรียบ
เหมือนดอกบัวจักบานวันนี้.
(๒) ผูมีอินทรียปานกลาง เปรียบเหมือนดอกบัวจักบาน
วันพรุงนี้.
(๓) ผูมีอินทรียอ อน เปรียบเหมือนดอกบัวจักบานในวัน
ตอไป.
(๔) คนอาภัพ กิเลสหนาแนนไมอาจรูธรรมเลย เปรียบ
เหมือนดอกบัวที่เปนเหยื่อของปลาและเตา.
จึงทรงตั้งพระหฤทัยเพื่อแสดงธรรม และตั้งปณิธานเพื่อดํารง
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พระชนมอยูจนพระศาสนาแพรหลายถาวร.
๔. ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๘ เสด็จไปพาราณสี เจออุปกาชีวก ระหวาง
แมน้ําคยากับพระมหาโพธิ์ตอกัน อุปกาชีวกทูลถามถึงศาสดา พระ
องคตรัสตอบวา พระองคเปนผูตรัสรูเอง ไมมีใครเปนครูสอน.
อุปกาชีวกไมเชื่อสั่นศีรษะแลวหลีกไป พระองคเสด็จไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน.
๕. วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ปที่ตรัสรูนั้นเอง ไดทรงแสดงธรรม
ชื่อวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปญจวัคคีย คือ ฤษี ๕ ตน
คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ ที่ปา อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี.
๖. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันนับเปนปฐมเทศนา มีใจความเปน
๕ ตอน คือ :(๑) ทรงชี้ทางผิด (สุดโตง) ๒ อยาง อันไดแกความ
หมกมุนในกาม และการทรมานตนใหลําบาก วา
เปนทางไมควรเสพ แลวทรงชี้ทางถูก (มัชฌิมา
ปฏิปทา คืออริยมรรคมีองค ๘ ) วาเปนทางแหง
พระนิพพาน.
(๒) ทรงชี้ความจริงแท (อริยสัจ) ๔ อยาง คือ ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค.
(๓) ทรงยืนยันวาเปนพระพุทธะ เพราะทรงรูจักตัว
ความจริง หนาที่เกี่ยวกับความจริง และไดทรงทํา
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กิจที่เกี่ยวกับความจริงเสร็จแลว.
(๔) ทรงแสดงความพนวิเศษ สุดชาติสิ้นภพ อันเปน
ผลของการรูเห็นความจริงแทนั้น.
(๕) ผลของการแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมวา สิ่งใดมีความเกิด
เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับเปน
ธรรมดา (เปนพระโสดาบัน). แลวขอบวชไดเปน
พระเอหิภิกขุสงฆ สาวกโสดาบัน องคแรกในโลก
(ขอนี้แหละเปนมูลเหตุให พุทธศาสนิกชนทํา
อาสฬหบูชาประจําป).
๗. อยูมาถึงวันแรม ๕ ค่ํา เดือน ๙ (เดือน ๘ ของไทย) ปนั้น
พระพุทธเจาแสดงธรรมชื่อ อนัตตลักขณสูตร มีใจความเปน
๕ ตอน คือ :(๑) ทรงแสดงวาเบญจขันธมิใชตัวตน เปนไปเพื่อความ
เจ็บปวย บังคับไมได.
(๒) ทรงตั้งปญหาใหพระปญจวัคคียตอบเปนขอ ๆ จนได
ความแนนอนวา เบญจขันธไมเที่ยง เปนทุกข มี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมควรลงความเห็นวา
เบญจขันธเปนของเรา เราเปนเบญจขันธ เบญจขันธ
เปนตัวตนของเรา.
(๓) ทรงเนนเปนการเตือนใหเบญจวัคคียลงความเห็น
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ดวยปญญาชอบตามเปนจริงวา เบญจขันธทั้งหมด
คือที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ภายใน ภายนอก
หยาบ ละเอียด เลว ประณีต ไกลหรือใกลก็ตาม
ไมใชของเรา เราไมเปนเบญจขันธ ๆ ไมเปนตัว
ตนของเรา.
(๔) ทรงสรูปผลของการปฏิบัติวา พระอริยสาวกเมื่อ
ลงความเห็นอยางนี้แลว ยอมเบื่อหนายในเบญจขันธ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด จิตจึงหลุดพนจากความถือมั่น สิ้นชาติ จบ
พรหมจรรย เสร็จกิจ.
(๕) ผลของการแสดงอนัตตลักขณสูตร พระปญจวัคคีย
สําเร็จพระอรหัต.
๘. ครั้งนั้นพระอรหันตในโลก ๖ องค คือพระพุทธเจา ๑ พระสาวก ๕.
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ปริเฉทที่ ๗
สงสาวกไปประกาศพระศาสนา
๑. พระพุทธเจาไดแสดงธรรมชื่อ อนุปุพพีกถา ๕ ขอ คือ:(๑) ทาน คือการเอื้อเฟอ เผื่อแผ.
(๒) ศีล คือรักษากายวาจาใหเรียบรอย.
(๓) สวรรค คือกามคุณที่บุคคลใคร ซึ่งจะไดดวยทานศีล.
(๔) โทษของกามคุณ คือกามคุณนั้นไมเที่ยงประกอบดวย
ความคับแตน.
(๕) คุณของการบวช คือเวนจากกามคุณไดแลวไมมีความ
คับแคน. และแสดงอริยสัจ ๔ (สามุกกังสิกา ธัมมเทสนา พระธรรมเทศนาที่พระองคยกขึ้นแสดงเอง) โปรดลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ
ยส ยสไดเปนโสดาบัน ภายหลังไดฟงอนุปุพพีกถา ๕ ขอ และอริยสัจนั้นซ้ําอีก จึงไดเปนพระอรหันตแลวของบวช.
๒. บิดาพระยส เปนอุบาสก มารดาและภรรยาเกา ของพระยศ
เปนอุบาสิกา ถึงรัตนตรัยคนแรกในโลก (เตวาจิกอุบาสก - อุบาสิกา) และไดดวงตาเห็นธรรมเปนโสดาบัน เพราะไดฟงอนุปุพพีกถา และอริยสัจเหมือนกัน แลวเลี้ยงพระกระยาหารอัน
ประณีต แดพระศาสดาและพระยส กอนกวาใคร ๆ ในโลก.
๓. พระองคไดทรงแสดงอนุปุพพีกถานั้น โปรดสหายของพระยส ๔
คนคือ วิมล, สุพาหุ, ปุณณชิ, และควัมปติ และสหายอื่นอีก ๕๐
คน จนไดเปนโสดาบันแลวทั้งหมดบวชเปนภิกษุ และไดเปน
พระอรหันต.
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๔. รวมพระอรหันตในคราวนั้น ๖๑ องค ทั้งพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงสงไปแสดงธรรมสอนประชาชนทุกทิศ.
๕. พระศาสดาเสด็จจากพาราณสี จะไปตําบลอุรุเวลา แวะพักที่
ไรฝาย, ภัททวัคคีย ๓๐ คนเขามาทูลถามหาหญิง พระองคยอน
ถามวา ทานจะแสวงหาหญิง หรือวาหาตนดีกวา ตอบวา
หาตนดีกวา พระองคจึงใหพวกสหายนั้นนั่นลง แลวแสดง
อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ภัททวัคคีย ไดดวงตาเห็นธรรม ขอบวช
พระองคประทานอุปสมบทแลว สงไปประกาศพระศาสนา.
๖. พระองคเสด็จไปถึงตําบลอุรุเวลา ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา แสดง
ธรรมทรมานชฎิล (ฤาษี) ๓ ตนพี่นอง คือ :(๑) อุรุเวลากัสสป มีบริวาร ๕๐๐ ตน.
(๒) นทีกัสสป มีบริวาร ๓๐๐ ตน.
(๓) คยากัสสป มีบริวาร ๒๐๐ ตน.
เขาไดบวชเปนภิกษุทั้งหมดพรอมกับบริวาร ภายหลังไดฟงธรรม
ชื่อ อาทิตตปริยายสูตร ที่ตําบลคยาสีสะ ใกลแมน้ําคยา.
๗. อาทิตตปริยายสูตรมีใจความเปน ๓ ตอน คือ :(๑) ทรงแสดงวา สิ่งทั้งปวง คือ อายตนะภายใน
อายตนะภายนอก วิญญาณ ผัสสะ เวทนา เปนของ
รอน รอนเพราะไฟ คือราคะ โทสะ โมหะ
รอนเพราะ เกิด แก ตาย โศก คร่ําครวญ เจ็บกาย
เสียใจ คับใจ.
*

* ในปฐมสมโพธิ์วา ไดแก มรรคผลเบื้องต่ําทั้ง ๓
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(๒) ทรงสรูปผลของการปฏิบัติวา พระอริยสาวก เมื่อ
ลงความเห็นอยางนี้ ยอมเบื่อหนายในสิ่งทั้งปวงนั้น
เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด จิตจึงหลุดพนจากความถือมั่น สิ้นชาติ จบ
พรหมจรรย เสร็จกิจ.
(๓) ผลของการแสดงอาทิตตปริยายสูตร ภิกษุชฎิลพันรูป
สําเร็จพระอรหัต.
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ปริเฉทที่ ๘
เสด็จไปกรุงราชคฤหแควนมคะ และไดอัครสาวก
๑. พระองคเสด็จไปกรุงราชคฤห ประทับ ณ ลัฏฐิวัน (สวนตาลหนุม)
ทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ โปรดพระเจาแผนดินมคธ
พระนามวา พิมพิสาร ทาวเธอพรอมดวยบริวาร ๑๑ สวนไดดวงตา
เห็นธรรม อีก ๑ สวนตั้งอยูในไตรสรณคมน.
๒. ความปรารถนาของพระเจาพิมพิสารครั้งยังเปนพระราชกุมาร ๕ ขอ
คือ :(๑) ขอใหขาพเจาไดเปนพระเจาแผนดินมคธ.
(๒) " พระอรหันต ผูตรัสรูชอบเองมายังแควน
ของขาพเจา.
(๓) " ขาพเจาไดนั่งใกลพระอรหันต.
(๔) " พระอรหันตแสดงธรรมแกขาพเจา.
(๕) " ขาพเจารูทั่วถึงธรรมของพระอรหันต.
ความปรารถนาทั้ง ๕ ขอนี้ สําเร็จบริบูรณในวันที่ไดดวงตาเห็น
ธรรม.
๓. พระเจาพิมพิสาร แสดงพระองคเปนอุบาสก ทูลเชิญพระศาสดา
และสงฆสาวกไปเสวยที่พระราชนิเวศนในวันรุงขึ้น แลวถวายพระ
ราชอุทยาน เวฬุวัน (สวนไผ) ใหเปนอาราม (วัด) ที่ ๑ ใน
พระพุทธศาสนา.
๔. มาณพสกุลพราหมณ ๒ สหาย คือ :-
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(๑) อุปติสสะ เพราะเปนบุตรนางสารี จึงเรียกกันวา
สารีบุตร.
(๒) โกลิตะ เพราะเปนบุตรนางโมคคัลลี จึงเรียก
กันวา โมคคัลลานะ.
พรอมดวยบริวาร ๒๕๐ บวชในสํานักสัญชัยปริพาชก ไมไดธรรม
พิเศษ ภายหลังสารีบุตรเลื่อมใสในพระอัสสชิ และไดฟงธรรม
จากพระอัสสชิ พอเปนเลาความวา
ธรรมใดเถิดแตเหตุ พระศาสดาทรงแสดง
เหตุแหงธรรมนั้น และความดับแหงธรรมนั้น
พระศาสดาทรงสั่งสอนอยางนี้.
ก็ไดดวงตาเห็นธรรม แลวสารีบตุ รแสดงธรรมนั้น แกโมคคัลลานะ
โมคคัลลานะ ก็ไดดวงตาเห็นธรรม ปริพาชก ๒ สหาย ก็ไดพา
บริวารมาอุปสมบทในพุทธศาสนา.
๕. พระโมคคัลลานะ อุปสมบทแลว ๗ วัน ไปทําความเพียรที่บาน
กัลลวาลมุตตคามแขวงมคธ นั่งโงกงวงอยู พระศาสดาทรงสอน
อุบายแกงวง ๘ อยาง คือ :(๑) ควรนึกถึงเรื่องที่จํา ๆ มาใหมาก.
(๒) ควรตรึกตรองถึงธรรมตามที่ไดศึกษามา.
(๓) ควรสาธยายธรรม.
(๔) ควรยอนชองหู.
(๕) ควรลุกขึ้นยืน เอาน้ําลูบหนาตาเหลียวดูทิศดวงดาว.
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(๖) ควรทําความสําคัญในแสงสวาง.
(๗) ควรจงกรมสํารวมอินทรีย.
(๘) ควรนอนตะแคงขวา มีสติสัมปชัญญะตั้งใจวา จะ
ลุกขึ้น.
และทรงสอนตอไปวา ควรสําเหนียกวา เราจักไมชูงวง (ถือตัว)
เขาไปสูส กุล ๑ ไมพูดคําเปนเหตุเถียงกัน ๑ เพราะจะเปนเหตุ
ใหหางจากสมาธิ ทรงตําหนิการคลุกคลีดวยหมูชน ทรงสรรเสริญ
ความคลุกคลีดวยเสนาสนะอันสงัด. แลวตรัสตัณหักขยธรรม.
พระโมคคัลลานะก็สําเร็จพระอรหัตผล.
๖. พระสารีบุตร อุปสมบทแลว ๑๕ วัน มีโอกาสถวายอยูงานพัด
เบื้องพระปฤษฎางค (หลัง) แหงพระศาสดา ซึ่งกําลังทรงแสดง
ธรรมชือ่ เวทนาปริคคหสูตร แกทีฆนขะปริพาชก อัคคิเวสสนโคตร ที่ถ้ําสุกรขาตา เขาคิชฌากูฏแขวงเมื่อราชคฤห พลางดําริวา
"พระศาสดาตรัสสอนใหละการถือมั่นธรรมเหลานั้น (ทิฏฐิการ - เวทนา) ดวยปญญาอันยิ่ง" ก็สําเร็จพระอรหัตผล สวน
ทีฆนขะปริพาชก ไดดวงตาเห็นธรรม.
๗. พระสารีบุตรไดเปนอัครสาวกฝายขวา เลิศทางปญญา สวนพระ
โมคคัลลานะไดเปนอัครสาวกฝายซาย เลิศทางมีฤทธิ์.
๘. พระศาสดา ไดทรงเลือกเอามคธชนบทเปนที่ประดิษฐานพระ
พุทธศาสนาเปนปฐม ก็สําเร็จสมพระประสงคอยางรวดเร็ว เพราะ
เปนเมืองที่มั่งคั่งและมีศาสดาเจาลัทธิมาก มีศิษยานุศิษยมาก ชน
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เหลานัน้ ไดความเชื่อความเลื่อมใส ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมาก
ขึ้นโดยลําดับ.
ถอดใจความแหงอภินิหารในเวลาประสูติ
๑. ครั้งเขาสูพระครรภปรากฏแกพระมารดาในสุบิน (ความฝน)
ดุจพระยาชางเผือก แสดงถึงการอุบัติขึ้นแหงบุคคลสําคัญคือพระมหา
บุรุษของโลก ใหเกิดความยินดีทั่วหนา.
๒. เสด็จอยูในพระครรภ ไมแปดเปอนมลทิน ทรงนั่งขัดสมาธิ
เสด็จออกขณะพระมารดาประทับยืน แสดงถึงการดํารงฆราวาส ไมหลง
เพลิดเพลินในกามคุณ ไดทรงทํากิจที่ควรทํา, มีพระเกียรติปรากฏ
เสด็จออกบรรพชาดวยปรารถนาอันดี.
๓. พอประสูติแลวมีเทวบุตรมารับ ทอน้ํารอน - เย็น ตกจาก
อากาศสนานพระกาย ไดแกอาฬารอาบสอุทกดาบส หรือนักบวชอื่นรับ
ไวในสํานัก, ทุกรกิริยาดุจทอน้ํารอน, วิริยะทางจิตดุจทอน้ําเย็น ชําระ
พระสันดานใหสิ้นสงสัย
๔. พอประสูติแลวทรงดําเนิน ๗ กาว ไดแกทรงแผพระศาสนา
ได ๗ ชนบท คือ ๑. กาสีกับโกศล ๒. มคธกับอังคะ ๓. สักกะ
๔. วัชชี ๕. มัลละ ๖. วังสะ ๗. กุรุ.
๕. การเปลงอาสภิวาจา คือคําประกาศพระองควาเปนเอกในโลก
นั้น ไดแกตรัสพระธรรมเทศนาที่คนฟงอาจหยั่งรูวา พระองคเปนยอด
ปราชญศาสดาเอกในโลก.
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มัชฌิมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๙
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบท
๑. คราวหนึง่ พระศาสดาประทับใตรมไมไทร ชือ่ พหุปุตตนิโครธ
ในระหวางกรุงราชคฤหและเมืองนาลันทาตอกัน ทรงรับ ปปผลิ
มาณพ กัสสปโคตร ผูถือเพศบรรพชิตบวชอุทิศพระอรหันตใน
โลก ใหเขาเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา ดวยประทานโอวาท ๓
ขอ คือ :(๑) กัสสปะ เธอพึงศึกษาวา เราจักเขาไปตั้งความละอาย
และความเกรงไวในภิกษุทั้งที่เปนผูเฒา ทั้งที่เปนผูใหม ทั้งที่เปน
ปานกลางอยางแรงกลา.
(๒) เราจักฟงธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยกุศล
เราจักเงี่ยหูลงฟงธรรมนั้น พิจารณาเนื้อความ.
(๓) เราจักไมละ กายคตาสติ สติที่ไปในกาย คือพิจารณา
กายเปนอารมณ.
๒. พระมหากัสสปะ (ปปผลิ) ไดเปนภิกษุดวยพระโอวาท ๓ ขอนี้ จัด
เขาในพวกเอหิภิกขุอปุ สมบท นับจากอุปสมบทมาได ๘ วัน
ไดสําเร็จพระอรหัต ภายหลังไดรับยกยองจากพระศาสดาวา เลิศ
ทางฝายทรงธุดงคคุณ และไดเปนประธานสงฆในคราวปฐม
สังคายนา.
๓. พระศาสดาประทับอยู ณ เวฬุวนาราม ถึงวันเพ็ญเดือน ๓ ไดมีการ
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ประชุมใหญที่เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต แปลวา การประชุม
มีองค ๔ คือ :(๑) พระที่มาประชุมเปนพระอรหันต ๑,๒๕๐ องค.
(๒) พระเหลานั้นเปนเอหิภิกขุ.
(๓) พระเหลานั้นมากันเองโดยมิไดนัดหมายกัน.
(๔) พระศาสดาทรงประทาน พระโอวาทปาติโมกข ในที่
ประชุมนั้น ใจความแหงพระโอวาทปาติโมกขนั้นมี ๓ อยาง คือ :ก. การไมทําบาปทั้งปวง.
ข. การทํากุศลใหถึงพรอม.
ค. การทําจิตใหผองใส.
ทั้ง ๓ อยางนี้ จัดเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา, (จาตุรงคสันนิบาต นี้แหละ เปนมูลเหตุใหพุทธสาสนิกชนทํามาฆบูชา
ประจําป)
๔. ทรงอนุญาตใหภิกษุอยูในเสนาสนะได ๕ ชนิด คือ :(๑) วิหาร
ไดแกกฏุ ิมหี ลังคา มีปก ๒ ขาง อยางปกติ
(๒) อัฆฒโยค " กุฏทิ ี่มุงซีกเดียว (เพิง)
(๓) ปราสาท
" กุฏหิ ลายชั้น
(๔) หัมมิยะ
" กุฏิหลังคาตัด
(๕) คูหา
" ถ้าํ แหงภูเขา.
๕. ราชคหกเศรษฐี ไดสรางวิหาร (กุฏิ) ๖๐ หลัง อุทิศถวายสงฆ
พระพุทธองคทรงอนุโมทนาวา การสรางวิหารถวายสงฆอันมา
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แตจตุรทิศมีประโยชน คือ :๑. วิหารนั้นยอมกําจัดเย็นรอน สัตวราย และลมแดดเสียได.
๒. " เหมาะแกการอยูสําราญ เพื่อบําเพ็ญสมถวิปสสนา.
๓. ภิกษุผูคงแกเรียนอยูอาศัยในวิหารอันมีเครื่องใชบริบูรณ
ยอมจะแสดงธรรมเปนเครื่องบรรเทาทุกข แกผูถวาย
วิหารเปนตนนั้น ที่เขารูธรรมแลวจักสิ้นอาสวะเย็นใจ.
๖. บุรพบิดร ๓ ชั้นคือ บิดา ปู ทวด เปนผูอันจะพึงเซนดวยกอน
ขาวเรียก สปณฑะ แปลวา ผูรวมกอนขาว. บุรพบิดรพนจาด
ทวดขึ้นไปก็ดี ญาติผูมิไดสืบสายโดยทรงก็ดี เปนผูอันจะพึงไดรับ
น้ํากรวด เรียก สมาโนทก แปลวา ผูรวมน้ํา.
๗. ทรงอนุญาตใหทํา ปุพพเปตพลี คือทําบุญอุทิศใหเปตชนคือผูตาย
โดยเปนกิจอันผูครองเรือนจะพึงทําประการหนึ่ง (เชนทีเ่ ราเรียก
กันวาทําบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน หรือครบรอบปจากวันตาย
ทําบุญวันสารท - ตรุษ - สงกรานต) โดยอนุโลมธรรมเนียมเซนหรือ
ทักษิณานุปทานอุทิศบุรพบิดรของพราหมณ ที่เรียกวา ศราทธะ
แตขยายใหกวางกวาของพราหมณ คืออุทิศใหทั้งแก สปณฑะ
ทั้งแกสมาโนทก และไทยทานก็ใหบริจาคในสงฆ แทนที่จะเอาไป
วางไวสัตวเชนกาเปนตนกิน.
๘. คําวาเปตชนหมายความได ๒ นัย คือ :(๑) หมายเอาคนตายแลวทั่วไปไดในคําวา เปโต กาลกโต(๒) หมาเอาบุรพบิดร ไดในคําวา ปุพพเปตพลี.
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๙. เปตชนผูไ ปเกิดในกําเนิดอื่นทั้งสุคติและทุคติ ยอมเปนอยูดวย
อาหารในคติที่เขาเกิด ไมไดรับผลทานที่ทายกอุทิศให. ตอไป
เกิดใน ปตติวิสยะ แดนแหงเปตร อทิสสมานกาย จึงจะไดรับ.
๑๐. เปตชนจะไดรับผลทานก็ตองพรอมดวยองค ๓ คือ :(๑) ทายกบริจาคทานแลวอุทิศถึง.
(๒) ปฏิคาหกผูรับทานเปนทักขิเณยยะ ผูควรรับทาน.
(๓) เปตชนนั้นไดอนุโมทนา.
๑๑. ทักษิณาอุทิศเฉพาะบุรพบิดรเรียกวา ปุพพเปตพลี, ทักษิณาอุทิศ
คนตายทั่วไปเรียกวา ทักษิณานุปทาน แปลวา การตามเพิ่ม
ใหทักษิณาบาง เรียกวา มตกทาน แปลวา ทานอุทิศผูตายบาง.
๑๒. ผลของปุพพเปตพลี หรือทักษิณานุปทาน หรือมตกทานนั้นมีมาก
โดยใจความมี ๔ คือ :(๑) ประโยชนสุขสําเร็จแกเปตชนโดยฐานะอันควรสิ้นกาล
นาน.
(๒) ทายก (ผูให ผูทํา) ไดแสดงญาติธรรม.
(๓) "
"
ไดบูชายกยองเปตชนอยางโอฬาร.
(๔) "
"
ไดเพิ่มกําลังใหแกภิกษุ.
เปนอันวาไดบุญไมนอยเลย.
๑๓. การทําปุพพเปตพลีเปนตน ยอมบํารุงความรักใครนับถือในบุรพบิดรของตน ใหเจริญกุศลสวนกตัญูกตเวทิตา เปนทางมาแหง
ความเจริญรุงเรืองของสกุลวงศ.
*

* มีกายอันคนธรรมตามองไมเห็น.
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๑๔. ทรงมอบใหสงฆเปนใหญในกิจกรรมนั้น ๆ มีอุปสมบทกรรม
เปนตน คือ ไดโปรดตั้งพระสารีบุตรใหเปนอุปชฌาย รับ ราธพราหมณ เขาบวชเปนภิกษุ ดวย วิธีญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาเปนครั้งแรก ในพระพุทธศาสนา.
๑๕. ทรงแสดงวิธีไหวทิศทั้ง ๖ โดยใจความวา ผูจะไหวทิศตองเวน
กิจเหลานี้ คือ :(๑) เวนกรรมเศราหมอง ๔ อยาง (ดูนวโกวาทหนา ๖๗).
(๒) เวนอคติ ๔ อยาง
(
"
๓๖).
(๓) เวนอบายมุข ๔ อยาง หรือ ๖ อยาง ( " ๖๗-๘๒).
แลวจึงไหวทิศทั้ง ๖ คือ :(๑) ปุรัตถิมทิศ ๆ เบื้องหนา คือ มารดาบิดา ( " ๗๖).
(๒) ทักษิณทิศ ๆ เบื้องหนา คือ อุปช ฌายอาจารย.
(๓) ปจฉิมทิศ ๆ เบื้องหลัง คือ ภรรยา.
(๔) อุตตรทิศ ๆ เบื้องซาย คือ มิตร.
(๕) เหฏฐิมทิศ ๆ เบื้องลาง คือ บาว และลูกจาง.
(๖) อุปริมทิศ ๆ เบื้องบน คือ สมณพราหมณ.
๑๖. ทรงอนุญาตใหชาวพุทธทํา เทวตาพลี คือ ทําบุญอุทิศใหเทวดาโดย
เปลี่ยนวิธีทําใหสําเร็จประโยชนดีกวาวิธีของพราหมณ คือพวก
พราหมณใชวิธีตั้งเครื่องสังเวยใหเหมาะแกเทวดานั้น ๆ เชน :(๑) เทวดาใจดี ก็สังเวยดวยขาว ขนม นม เนย และผลไม.
(๒) เทวดาใจราย ก็สังเวยดวยเนื้อ เลือด ตลอดถึงชีวิตของ
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คนหรือสัตว.
การสังเวยเทวดาใจดี ก็เพื่อใหเกิดความเอ็นดูใหชวยคอยพิทักษ
รักษา.
การสังเวยเทวดาใจราย ก็เพื่อมิใหคิดรายหรือทํารายใหเดือดรอน.
และเมื่อจะสังเวย ก็เอาเครื่องสังเวยไปวางในที่นั้น ๆ
ตามที่เทวดานั้น ๆ สถิตอยู เชน :(๑) สังเวยพระธรณี วางที่พื้นดินหรือตนไมที่กลายมาเปน
สังเวยรุกขเทวดา.
(๒) สังเวยพระคงคา วางในน้ํา กลายมาเปนพิธีลอยกบาล
หรือ เสียกบาล.
(๓) สังเวยพระเพลิง วางในกองไฟ เรียกวา บูชาเพลิง.
(๔) " พระอินทร วางบนศาลเพียงตา.
(๕) " พระยม วางในปาชา.
(๖) สังเวยเทวดาอื่น ก็ทําไปแลวแตความเหมาะสม.
๑๗. พระศาสดาเสด็จถึงบาน ปาฏลิคาม ทรงรับนิมนตเสวย
ภัตตาหารใน เมืองใหม (เมืองปาฏลิบุตร) อัน สุนิธพราหมณ
และ วัสสการพราหมณ กําลังสราง แลวทรงแสดงวิธีทําเทวดาพลี
โดยใจความวา :(๑) ผูฉลาดอยูในสถานที่ใด ๆ ควรนิมนตพรหมจารีผูมีศีล
สํารวมดีใหฉันในที่นั้น ๆ.
(๒) เมื่อใหทานฉันแลว พึงอุทิศสวนกุศลใหแกเทวดา
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ผูส ิงสถิตอยูที่นั้น.
และพระองคทรงแสดงผลของเทวดาพลีไววา :(๑) เทวดาทั้งหลายอันเขาบูชาแลว ยอมบูชาตอบ.
(๒) "
"
นับถือแลว ยอมนับถือตอบ.
(๓) จําเดิมแตนั้นไป เทวดานั้น ก็ยอมอนุเคราะหผูบูชา
นับถือนั้นดวยจิตเมตตา ดุจมารดากับบุตร ฉะนั้น.
(๔) ผูที่เทวดาอนุเคราะหคือรักษานั้น ยอมประสบแต
ความเจริญเสมอ.
๑๗. ประตูทพี่ ระศาสดาเสด็จออกจากเมืองปาฏลีบุตรชื่อ โคตมหทวาร
ทาแมน้ําคงคาที่เสด็จขามชื่อ โคตมติตถะ.
๑๙. พระศาสดาตรัสชมเมืองปาฏลิบุตรวา สรางดีไดจังหวะมีระเบียบ
เรียบรอย ทรงพยากรณวาจักเปนยอดนคร เปนที่ประชุมสินคา
แตจักมีอันตราย ๓ ประการ คือ :(๑) เพลิงไหม.
(๒) น้ําทวม.
(๓) แตกกันเอง.
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ปริเฉทที่ ๑๐
เสด็จสักกชนบท
๑. สักกชนบท แบงเปน ๔ นคร คือ :(๑) นครกบิลพัสดุ เปนที่อยูของ (กปลวตฺถวา สกฺกา) พวก
ศากยะผูอยูในเมืองกบิลพัสดุ.
(๒) นครวิธัญญา เปนที่อยูของ (เวธฺา สกฺกา) พวกศากยะ
ผูอ ยูในเมือง วิธัญญา.
(๓) นครโคธาฬี เปนที่อยูของ (โคธาฬิยา สกฺกา) พวกศากยะ
ผูอ ยูในเมือง โคธาฬี.
(๔) นครโกฬิยะ เปนที่อยูของ (รามคามกา สกฺกา) พวกศากยะ
ผูอ ยูในเมือง รามคาม.
นครโกฬิยะ นี้ บางแหงก็เรียกวา เมืองรามคาม.
๒. พระศาสดาเสด็จพระนครกบิลพัสดุโปรดพระพุทธบิดา มีเรื่อง
เลาวา พระเจาสุทโธทนะทรงทราบวา พระสิทธัตถะไดเปน
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแลว ไดสั่งสอนธรรมแกประชาชน
โดยลําดับมา บัดนี้ ประทับอยู ณ กรุงราชคฤห จึงตรัสสั่งให
อํามาตยหลายคนไปนิมนต แตพวกอํามาตยที่ทรงใชไปนั้น ไป
แลวก็เงียบหายไมไดเชิญเสด็จพระศาสดามาตามที่ทรงรับสั่ง
เพราะมัวไปฟงธรรมเพลินจนบรรลุอรหัต ครัง้ สุดทายไดใชให
กาฬุทายิอํามาตย ไปนิมนต กาฬุทายิอํามาตยพรอมดวยบริวาร
ก็ไปฟงธรรมจนบรรลุอรหัตแลวบวชเปนเอหิภิกขุ คอยอยูจน
สิ้นฤดูหนาว ยางเขาฤดูฝน ก็ไดทูลเชิญพระศาสดา พระศาสดา
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พรอมดวยหมูสงฆไดเสด็จจากกรุงราชคฤห เดินทางไดวันละ ๑
โยชน รวม ๒ เดือนจึงถึงกรุงกบิลพัสดุ ประทับที่ นิโครธาราม
ไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยทรมานเหลาศากยะ ผูสูงอายุ ซึ่งมี
มานะไมยอมอภิวาทน พระเจาสุทโธทนะไดถวายอภิวาทนกอน
ศากยะนอกนั้นก็ไดทําตามหมด.
๓. เหลาศากยวงศ มาประชุมกันรับเสด็จพระศาสดา เปนมหาสันนิบาต เรียกวา ญาติสมาคม ตางก็มีความชื่นบาน บังเกิด
อภินิหาร ฝนโบกพรพรรษ ตกตงมา พระศาสดาทรงแสดง
เวสสันดรชาดก โปรด.
๔. ในวันรุงขึ้นพระศาสดาเสด็จเที่ยวภิกขาจาร ชาวบานพากันแตก
ตื่น เพราะเห็นกษัตริยเที่ยวขอทาน พระเจาสุทโธทนะไปเชิญให
เสด็จกลับ พระศาสดาตรัสบอกวา การเที่ยวบิณฑบาตนี้เปน
กิจวัตรของสมณะ และไดทรงแสดงพระคาถา มีความวา
ไมพึงประมาทในบิณฑบาต พึงประพฤติธรรมใหสุจริต
ผูป ระพฤติธรรมอยูเปนสุข ทั้งในโลกนี้ทิ้งในโลกหนา.
พระเจาสุทโธทนะทรงสดับพระคาถานี้แลว ไดบรรลุโสดาปตติผล เปนพระอริยเจา.
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ปริเฉทที่ ๑๑
เสด็จโกศลชนบท
๑. โกศลชนบท ตั้งอยูในมัธยมชนบท ภาคเหนือแหงชมพูทวีป
มีกรุงสาวัตถีเปนพระนครหลวง มีอาณาเขตดังนี้
(๑) ดานเหนือ จด กุรุชนบท หรือ แดนเขาหิมพานต.
(๒) ดานตะวันออก หรือ ตะวันออกเฉียงใต จด วัชชีชนบท.
(๓) ดานใต จด อังคชนบท กับ มคธชนบท.
(๔) ไมแนวาดานไหน จด ภัคคชนบท.
อาณาเขตตามที่กลาวนี้ เปนเพียงอนุมานตามระยะทางที่
เสด็จพุทธจาริกเปนตนเทานั้น.
๒. ในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีผูหนึ่งชื่อ สุทัตตะ เกี่ยวของกับราชคหกเศรษฐี โดยที่ไดภคินีมาเปนภรรยา วันหนึ่งไดไปธุระที่บานของ
ราชคหกเศรษฐี เห็นราชคหกเศรษฐีจัดเตรียมอาหารมากมาย
เพื่อถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขในวันรุงขึ้น ก็เกิด
ความเลื่อมใส รุงขึ้นกอนรับประทานอาหารไดรับไปเฝาพระ
ศาสดา ณ สีตวัน ไดฟงอนุปุพพีกถา และจตุราริยสัจ ได
ธรรมจักษุ คือบรรลุโสดาปตติผล ประกาศตนเปนอุบาสกถึงพระ
รัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตนั้นมาก็ไดบริจาคทรัพย
มหาศาลใหเปนประโยชนแกพระพุทธศาสนาตลอดถึงคนยากจน
อนาถาทั่วไป จึงไดเนมิตตกนามใหมวา "อนาถปณฑิกเศรษฐี."
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ปจฉิมโพธิกาล
๑. พระพุทธองคเสด็จไปสั่งสอนเวไนยชน ในคามนิคมชนบทโดย
ทั่ว ๆ ไป ตลอดเวลา ๔๕ ป นับจากที่ตรัสรูมา ปสุดทายได
จําพรรษาที่ เวฬุวคาม เมื่อเวสาลี ทรงพระประชวรหนักใกล
มรณชนมพินาศ ทรงอดกลั้นดวยอธิวาสนขันติ ทรงขับพยาธิ
ดวยความเพียรอิทธิบาทภาวนา.
๒. ไดทรงแกวความหวงใยและความหวังของพระอานนท ๕ ขอคือ :(๑) ธรรมเราไดแสดงแลว ไมทําใหมีภายในภายนอก
กํามืออาจารย คือความซอนเรนในธรรมทั้งหลาย ไม
มีแกพระตถาคตเจา ขอลี้ลับที่จะตองปดไว เพื่อแสดง
แกสาวกบางเหลา หรือในอวสานกาลที่สุด ไมมีเลย.
(๒) ตถาคตไมมีความหวงใยที่จะรักษาภิกษุสงฆ หรือวา
ใหภิกษุสงฆมีตัวเราเปนที่พึ่ง.
(๓) บัดนี้เราแกเฒาลวงเขา ๘๐ ปแลว กายชํารุดประดุจ
เกวียนชํารุดที่ซอมดวยไมไผใชการไมไหวแลว.
(๔) เดี๋ยวนี้กายแหงตถาคต ยอมมีความผาสุกสบายอยูได
ดวยอนิมติ เจโตสมาธิ ความตั้งเสมอแหงจิตไมมีนิมิต.
(๕) ทานทั้งหลายจงมีตนเปนเกาที่พึ่ง คือมีธรรมเปนที่
พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง แลวทรงแสดงสติปฏฐาน ๔
และปกิรณกเทศนา.
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๓. อยูมาถึงวันมาฆบูชา คือ วัน ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ ปที่ ๔๕ นั้น
เอง พระองค ทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย เมืองเวสาลี
คือ กําหนดวันวา "ตอจากนี้ไป ๓ เดือน เราจักปรินิพพาน."
๔. อิทธิบายทั้ง ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ผูใดเจริญ
ทําใหมาก ผูนั้นหวังดํารงอยูตลอด กัปหรือยิ่งกวา ก็พึงตั้งอยูได
สมหวัง.
๕. สถานที่ทรงทํานิมิตโอภาส เพื่อใหพระอานนทอาราธนาพระ
ตถาคตใหดํารงอยูตลอดกัปนับได ๑๖ ตําบล คือ :(๑) ภูเขาคิชฌกูฏ.
(๒) โคตมกนิโครธ.
(๓) เหวที่ทิ้งโจร.
(๔) ถ้ําสัตตบัณณคูหาขางภูเขาเวภารบรรพต.
(๕) กาฬศิลาขางภูเขาอิสิคิลิบรรพต.
(๖) เงื้อมสัปปโสณฑิกา ณ สีตวัน.
(๗) ตโปทาราม.
(๘) เวฬุวัน.
(๙) ชีวกัมพวัน.
(๑๐) มัททกุจฉิมิคทายวัน (ทั้ง ๑๐ นี้อยูเมืองราชคฤห).
(๑๑) อุเทนเจดีย.
(๑๒) โคตมกเจดีย.
(๑๓) สัตตัมพเจดีย.
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(๑๔) พหุปุตตเจดีย.
(๑๕) สารันททเจดีย.
(๑๖) ปาวาลเจดีย. (ทั้ง ๖ ตําบลตอนหลังนี้อยูเมืองเวสาลี).
๖. ตอจากนั้นพระองคเสด็จไป กูฏาคารสาลาปามหาวัน ทรงแสดง
อภิญญาเทสิตธรรม (โพธิปกขิยธรรม) สังเวคกถา และ
อัปปมาทธรรม. ครัง้ นั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาตทอดพระเนตร
เมืองเวสาลีเปน นาคาวโลก มองอยางชางเหลียวหลังครั้งสุดทาย
แลวไปบาน ภัณฑุคาม แสดง อริยธรรม คือ ศีล สมาธิ ปญญา
วิมุตติ, ตอจากนั้นไปบาน หัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม
โภคนคร ประทับที่ อานันทเจดีย แสดง ธรรมีกถา และ
พาหุลลกถา สุตตันติกมหาปเทส ๔ ตอจากนั้นเสด็จถึง
เมืองปาวา ประทับอยูที่ อันพวัน ของ นายจุนทะ.
๗. พอถึงวัน ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปนั้น เอง เวลาเชาพระองคเสด็จ
ไปเสวยเนื้อสุกรออน (สุกรมทฺทว, ชาวลังกาเรียก "สูกรมุดัว"
เปนเห็ดชนิดหนึ่ง) ที่บานนายจุนทะ บุตรของชางทําทอง เสร็จ
แลวก็อาพาธลงพระโลหิตในระหวางทาง ที่กําลังเสด็จไปเมือง
กุสินารา แวะประทับรมไม รับสั่งใหพระอานนทไปตักน้ําใน
แมน้ํานอยมาเสวยระงับความกระหายแลว ไดรับผาสิงคิวรรณ
๑ คู จากปุกกุสะ (ศิษยอาฬารดาบส) นุงหมแลวมีรัศมีผุดผอง
รัศมีของพระพุทธเจาผุดผอง ๒ กาล คือ :(๑) วันที่ตรัสรู.
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(๒) วันที่ปรินิพพาน.
๘. ตอจากนั้นไดเสด็จถึง แมน้ํากกุธานที เสด็จลงสรงแลวขึ้น เสด็จ
ไปประทับสีหไสยาที่ อัมพวัน (สวนมะมวง) แลวตรัสวา ใคร ๆ
อยาทําความเดือดรอนใหแกนายจุนทะเลย เพราะบิณฑบาตที่มี
อานิสงสมากนั้น มี ๒ ครั้ง คือ :(๑) บิณฑบาตที่ฉันแลวไดตรัสรู (ไดแกบิณฑบาตที่รับจาก
นางสุชาดา).
(๒) บิณฑบาตที่ฉันแลวปรินิพพาน (ไดแกที่รับฉันในบาน
นายจุนทะ).
๙. พรอมกับพระสงฆไดเสด็จขาม แมน้ําหิรัญญวดี ไปถึงสวนชื่อ
สาลวัน ในเขตเมืองกุสินารา ทรงสําเร็จสีหไสยาตะแคงขวา
หันพระเศียรไปทิศเหนือ หันพระพักตรไปทิศตะวันตก เหนือ
พระแทนปรินิพพานไสยา ระหวางตนไมสาละทั้งคู.
๑๐. การสําเร็จสีหไสยา เหนือแทนปรินิพพานไสยา ระหวางไมสาละทั้งคู
ที่เมืองกุสินารา เปนการไสยาครั้งสุดทายเรียก "อนุฏฐานไสยา"
(นอนไมลุกขึ้น) มีเหตุการณตาง ๆ ดังตอไปนี้ :๑๑. ตนสาละทั้งคูเผล็ดดอกมิใชฤดูกาลตั้งแตโคนถึงยอด ดอกไมทิพย
ก็หลนลงที่สรีระของพระพุทธเจาเพื่อบูชา พระพุทธเจาตรัสวา
"ดูกอนอานนท เราไมสรรเสริญการบูชาดวยอามิสเห็นปานนี้
วาเปนการดี ถาบริษัท ๔ มาปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เรา
สรรเสริญวาเปนการดีอยางยิ่ง ชื่อวาบูชาเราดวยบูชาอันยิ่ง."
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๑๒. ทรงแสดงความเปนไปแหงเทวดา สมัยนั้นพระพุทธเจาทรง
ขับ พระอุปวาณะ ผูยืนถวายงานพัดที่เฉพาะพระพักตรใหหลีก
ไปเสีย พระอานนทสงสัยจึงทูลถาม พระองคตรัสบอกวา "เทวดา
ประชุมกันเต็มที่ ๑๒ โยชนรอบเมืองกุสินารา เพื่อเห็นพระตถาคต
แตพระอุปวาณะยืนบังเสีย เราจึงขับไป" พระอานนททูลถามวา
"เทวดารูสึกอยางไร ?" พระองคตรัสตอบวา "เทวดาบางพวกที่
ยังเปนปุถุชนก็รองไหกลิ้งเกลือกไปมา บางพวกที่เปนอริยชน
มีความอดกลั้นโดยธรรมสังเวชวา "สังขารไมเที่ยง ไมไดตาม
ปรารถนา."
๑๓. ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล คือ :(๑) สถานที่พระตถาคต ประสูติ.
(๒) สถานทีพ่ ระตถาคต ตรัสรู.
(๓) สถานที่พระตถาคต แสดงธรรมจักร.
(๔) สถานที่พระตถาคต ปรินิพพาน.
วาเปนที่ควรดูควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวช ของกุลบุตรผูมี
ศรัทธา.
๑๔. อาการที่ภิกษุพึงปฏิบัติในสตรีภาพ พระองคทรงแสดงวา :(๑) อยาดูอยาเห็น เปนการดี.
(๒) ถาจําเปนตองงดตองเห็น อยาพูด เปนการดี.
(๓) ถาจําเปนตองพูด ควรพูดคําเปนธรรม.
๑๕. ทรงแสดงวิธีปฏิบัติในพุทธสรีระ วา พึงปฏิบัติเชนเดียวกับ

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสงั เขป - หนาที่ 43

สรีระของพระเจาจักรพรรดิราช คือ หอดวยผาใหมแลวซับดวย
สําลี สลับกันโดยอุบายนี้ ๕๐๐ คู แลวเชิญลงในรางเหล็กเต็ม
ดวยน้ํามันมีฝาเหล็กครอบ ทําจิตการธารดวยไมหอม ถวาย
พระเพลิงเสร็จแลว เก็บสารีริกธาตุบรรจุไวในเจดียที่ถนนใหญ ๔
แพรง.
๑๖. ทรงแสดงถูปารหบุคคล ๔ จําพวก (บุคคลที่ควรทําเจดียไว
บูชา) คือ :(๑) พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา
(๒) พระปจเจกพุทธเจา.
(๓) พระสาวกอรหันต.
(๔) พระเจาจักรพรรดิราช.
๑๗. ทรงประทานโอวาทแกพระอานนท ในครั้งนั้นพระอานนทไป
ยืนเกาะไมมีสัณฐานคลายศีรษะวานร รองไหอยูในวิหาร พระ
องคตรัสเรียกมาใหพระโอวาทวา "สังขารไมเที่ยง ตองสูญสลาย
ไปเปนธรรมดา" และทรงพยากรณวา "อานนทมีบุญไดทําไว
แลวดวยในไตรทวาร จักไดเปนพระอรหันตโดยฉับพลัน."
๑๘. ตรัสสรรเสริญพระอานนท วา เปนยอดอุปฏฐาน ฉลาดรูจักกาล
รูจักบริษัท วากาลใดบริษัทไหนควรเขาเฝาพระพุทธเจา ฯ ล ฯ
ถาแสดงธรรม บริษัทฟงไมอิ่มไมเบื่อเลย.
๑๙. ตรัสเรื่องเมืองกุสินารา พระอานนทกราบทูลใหพระพุทธเจา
เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองใหญ ๆ คือ ๑. เมืองจําปา ๒. ราชคฤห
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๓. สาวัตถี ๔. สาเกต ๕. โกสัมพี ๖. พาราณสี พระองคหาม
เสียแลวตรัสวา "เมืองกุสินารานี้ ในอดีตเคยเปนนครใหญมาก
ชื่อ "กุสาวดี" มีพระเจา มหาสุทัศนจักรพรรดิราช ปกครอง
มีพลเมืองมาก อุดมสมบูรณดวยขาวปลาอาหาร กึกกองกังวาน
ดวยเสียงทั้ง ๑๐ คือ :๑. เสียงชาง ๒. เสียงมา ๓. เสียงรถ ๔. เสียงเภรี ๕. เสียง
ตะโพน ๖. เสียงพิณ ๗. เสียงขับรอง ๘. เสียงกังสดาล
๙. เสียงสังข ๑๐. เสียงคนเรียกกินขาว ไมสงบทั้งกลางวันกลางคืน.
๒๐. ตรัสใหแจงขาวปรินิพพานแกมัลลกษัตริย วาจักปรินิพพานใน
ยามใกลรุงแหงคืนวันนี้ เพื่อมิใหมัลลกษัตริยก ินแหนงแคลงใจ
ในภายหลัง พระอานนทรับพุทธฎีกาแลว เขาไปบอกแก
มัลลกษัตริยในกลางที่ประชุม ณ ศาลาวาราชการ กษัตริยเ หลา
นั้นพรอมดวยโอรส, ลูกสะใภ, ปชาบดี ก็โศกเศรารําพันตาง ๆ
ประการ แลวเสด็จไปสาลวัน. พระอานนทจัดใหเขาเฝาตาม
ลําดับพระวงศ เสร็จในปฐมยาม.
๒๑. ทรงโปรดสุภัททปริพาชก สมัยนั้น สุภัททปริพาชก ทราบวา
พระพุทธเจาจักปรินิพพานในคืนนี้ จึงรีบไปเพื่อจะทูลถามขอ
สงสัยบางอยาง ชั้นแรกถูกพระอานนทหามไว ภายหลังไดรับ
พุทธานุญาต จึงเขาไปทูลถามวา "ครูทั้ง ๖ คือ ๑. ปูรณกัสสปะ
๒. มักขลิโคศาล ๓. อชิตเกสกัมพล ๔. ปกุทธกัจจายนะ
๕. สัญชัยเวลักฏฐบุตร ๖. นิครนถนาฎบุตร ไดตรัสรูจริงหรือ ?"
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พระองคตรัสหามเสียแลว ทรงแสดงธรรมแกเขาวา "มรรค
๘ ไมมใี นธรรมวินัยใด พระสมณะ ๔ เหลา ไมมีในธรรมวินัย
นั้น มรรค ๘ มีในธรรมวินัยของตถาคตเทนั้น สมณะ ๔ ยอม
มีดวย."
สุภัททะฟงธรรมนี้แลวแสดงตนเปนอุบาสกแลว ขออุปสมบท. พระองคตรัสวา "คนนอกพุทธศาสนาตองอยูปริวาส ๔
เดือนจึงบวชได." สุภัททะวา "ใหอยูสัก ๔ ปก็อา." พระองคตรัส
ใหพระอานนทนําสุภัททะไปบรรพชา.
๒๒. สุภัททะเปนสักขีสาวก พระอานนทนําสุภัททะไปบรรพชาให
เปนสามเณร แลวนําเขาถวายพระพุทธเจา พระองคใหสุภัททะ
อุปสมบทเปนภิกษุ และบอกกัมมัฏฐานใหไมชานัก เธอก็ได
สําเร็จอรหันตทันตาเห็น เปน สักขีสาวก ของพระศาสดา (สาวก
องคหลังสุดของพระพุทธเจา).
๒๓. ทรงประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ วา "ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใด
ที่เราแสดงบัญญัติไวแลว ธรรมและวินัยนั้นแล จักเปนศาสดา
ของทานทั้งหลาย โดยกาลที่ลวงไปแหงเรา."
๒๔. ตรัสใหภิกษุเรียกกันโดยคารวะโวหาร ๒ อยาง คือ :(๑) ผูแกเรียกผูอ อน ใชคําวา อาวุโส หรือ ออกชื่อโคตร
ก็ได.
(๒) ผูออนเรียกผูแก ใชคําวา ภนฺเต หรือ อายสฺมา ก็ได.
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๒๕. ชั่วโมงสุดทาย ตรัสไว ๔ ขอ คือ :(๑) ดูกอนอานนท ถาสงฆปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็ก
นอยเสียบาง เมื่อเราลวงไปแลวก็จงถอนเถิด.
(๒) ดูกอนอานนท เมื่อเราลวงไปแลวสงฆพึงทํา พรหมทัณฑ แก ฉันนภิกษุ เถิด คือ หากฉันนะเจรจาคําใด
ก็พึงเจรจาคํานั้น แตไมพึงวากลาวตักเตือนสั่งสอนแก
เขา.
(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอสงสัยในพระรัตนตรัย
หรือในมรรคปฏิปทา ก็จงถามเถิด ดังนี้ ๓ ครัง้ แต
พระสงฆนิ่งเงียบ พระอานนทกราบทูลวา "นาอัศจรรย"
พระองคตรัสรับรองวา "ภิกษุ ๕๐๐ รูปที่ประชุมนั้น
เปนอริยบุคคล สิ้นความสงสัยแลว."
(๔) ตรัสปจฉิมโอวาทวา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ทาน
ทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเปนประโยชนตนและผูอื่น
ใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด.
๒๖. ปรินิพพาน เมื่อพระองคตรัสปจฉิมโอวาทแลว มิไดตรัสอะไร
ตอไปอีกเลย ทรงทําปรินิพพานกรรมดวยอนุบุพพวิหาร ๙
ประการ ดังนี้ :เขาฌานที่ ๑ ออกจากฌานที่ ๑ เขาฌานที่ ๒ โดยนัยนี้ จนเลย
ฌานที่ ๘ เขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ (ในตอนนี้พระอานนท
ถาม พระอนุรุทธ วา "พระองคปรินิพพานแลวหรือ ?" พระอนุรุทธ
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ตอบวา "ยังกอน กําลังเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ).
ออกจากสัญญาเวทยิต ฯ เขาฌานที่ ๘ โดยนัยนี้ลงมาถึงฌานที่ ๑
ออกจากฌานที่ ๑ เขาฌานที่ ๒ โดยนัยนี้จนถึงฌานที่ ๔
ออกจากฌานที่ ๔ แลว ทรงปรินิพพาน.
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว ณ เวลาใกลรุงวันอังคาร ขึ้น
๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ทีป่ าไมสาละ (สาสวโนทยาน) เมืองกุสนิ ารา.
๒๗. ในขณะนั้นเกิดมหัศจรรยแผนดินหวั่นไหวกึกกอง มีเทพยดา
และมนุษยกลาวสังเวคคาถาดังตอไปนี้ :(๑) ทาวสหัมบดีพรหม กลาววา "บรรดาสัตวทั้งปวงใน
โลก ลวนจะตองทิ้งรางไวถมปฐพี แมองคพระชินสีหมีพระคุณ
ยิ่งใหญ ก็ปรินิพพานแลว นาสลดนัก !
(๒) ทาวโกสียเทวราช กลาววา "สังขารทั้งหลายไมเที่ยง
หนอ ! เกิดขึ้นแลวดับไปเปนธรรมดา ความสงบแหงสังขารเปน
(๓) พระอนุรุทธ กลาววา "พระพุทธเจามีจิตมีไดหวั่นไหว
สะทกสะทานตอมรณธรรม ปรินิพพานเปนอารมณ ประหนึ่ง
ประทีปอันไพโรจนดับไป ฉะนั้น !
(๔) พระอานนท กลาววา "เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานขันธ เกิดเหตุมหัศจรรย มีโลกชาติชูชันเปนอาทิ ปรากฏมีแก
เทพยดาและมนุษยทั้งหลาย !

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสงั เขป - หนาที่ 48

อปรกาล
๑. ถวายพระเพลิง
๑. ครั้นพระพุทธเจาปรินิพพานแลว แตยังไมสวางวัน พระอนุรุทธ
กับพระอานนท แสดงธรรมไปจนสวาง พอสวางแลว พระอนุรุทธ
บัญชาพระอานนทใหไปบอกแก มัลลกษัตริย.
๒. มัลลกษัตริย ใหราชบุรุษเที่ยวตีกลองประกาศทั่วเมือง นําเครื่อง
สักการบูชา เครื่องดนตรี ผาอยางดี ๕๐๐ พับ เสด็จไปสูสาลวัน
พรอมกันบุชาพุทธสรีระมโหฬารสิ้นกาล ๖ วัน ครั้นวันที่ ๗
ปรึกษากันวา จะเชิญพระสรีระไปทางทิศใตแหงพระนครแลว
ถวายพระเพลิงนอกเมือง.
๓. อมัลลปาโมกข ๘ องค ทรงกําลัง พรอมกันเขาเชิญพระสรีระ
มิสามารถที่จะใหเขยื้อนจากที่ได.
๔. มัลลกษัตริยทั้งหลายถามพระอนุรุทธวา เพราะเหตุใด ? พระ
อนุรุทธ จึงบอกไปตามเทวดาประสงควา "ใหเชิญประสรีระไป
ทางทิศเหนือพระนคร แลวขาทรงอุดรทวาร ผานไปทามกลาง
เมือง เยื้องไปออกทางประตุบูรพทิศ แลวถวายพระเพลิง
ณ มกุฎพันธนเจดีย ที่ดานตะวันออกแหงพระนคร (ดูแผนผัง
ดังตอไปนี้) :-
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กุ
สาสวโนทยาน

เหนือ
สิ
มกุฏพันธนเจดีย ออก

นา รา
๕. มัลลกษัตริยทั้งหลายไดทราบดังนั้น จึงผอนผันตามความประสงค
ของเทวดา เชิญพระสรีระไปยังมกุฏพันธนเจดีย พันดวยผาใหม
ซับดวยสําลี ตามวิธีที่ตรัสไวแกพระอานนท เตรียมจะถวาย
พระเพลิง.
๖. ครั้งนั้นมัลลปาโมกข ๔ องค สรงนําดําเกลานุงหมผาใหมนําไฟ
เขาจุดทั้ง ๔ ทิศ ไมติดเลย พระอนุรุทธจึงเฉลยใหทราบวา
"เทพยดาใหรอ พอ พระมหากัสสปะ ถวายบังคมพระพุทธบาท
ดวยเศียรเกลากอน" มัลลกษัตริยจ ึงผัดผอนตามเทวาธิบาย.
๗. สมัยนั้น พระมหากัสสปะพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางจาก
ปาวานคร พักอยูทรี่ มไมแหงหนึ่ง เห็น อาชีวกถือดอกมณฑารพ
เดินมา จึงถามขาวพระศาสดา เขาบอกวาพระองคปรินิพพาน
๗ วัน แลว.
๘. ลําดับนัน้ ภิกษุที่ยังไมสิ้นราคะ ก็รองใหกลองเกลือกไปมา ทานที่
สิ้นราคะ ก็อดกลั้นดวยธรรมสังเวช มีภิกษุบวชภายแกรูปหนึ่งชื่อ
สุภัททะ หามวา "หยุดเถิด "หยุดเถิด ทานอยาร่ําไรไปเลย พระสมณะ
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นั้นพน (ปรินิพพาน) แลว เราจะทําอะไรก็ไดตามพอใจ ไมตอง
เกรงบัญชาใคร" พระมหากัสสปะไดฟงเชนนั้น คิดจะทํานิคคหกรรม (ทําโทษ) แตเห็นวายังมิควรกอน จึงพาบริวารสัญจร
ตอไป.
๙. ครั้นมาถึงมกุฏพันธนเจดีย จึงหมผาเฉวียงบา ประณมหัตถ
นมัสการ เดินเวียนจิตกาธาร ๓ รอบ แลวเปดเพียงเบื้อง
พระบาท ถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลาของตน ภิกษุ
๕๐๐ รูป ก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน.
๑๐. พอพระมหากัสสปะกับบริวารนมัสการแลว เพลิงทิพยเกิดขึ้นเอง
ไหมพระสรีระ เหลืออยู ๕ อยาง คือ ๑. พระอัฐิ ๒. พระ
เกสา ๓. พระโลมา ๔. พระนขา ๕. พระทันตา กับ ผูคูหนึ่ง
สําหรับหอพระธาตุนั้น (ขอนี้แหละเปนมูลเหตุใหชาวพุทธทํา
วิสาขอัฏฐมีบชู า ประจําป ซึ่งเรียกกันวา วันถวายพระเพลิง)
๑๑. มัลลกษัตริยนําน้ําหอมมาดับจิตกาธาร (ดับไฟที่เชิงตะกอน)
แลวเชิญพระสารีรกิ ธาตุเขาไปประดิษฐานไวใน สัณฐาคารศาลา
ในนครกุสินารา พิทักษรักษาอยางมั่นคง ดวยประสงคจะมิให
ใครแยงชิงไป และไดทําสักการบูชามโหฬาร สิ้นกาล ๗ วัน.
๒. แจกพระสารีริกธาตุ
๑. พระมหากษัตริย และพราหมณ ทั้ง ๗ พระนคร คือ :(๑) พระเจาอชาตศัตรู เมือง
ราชคฤห.
(๒) กษัตริยลิจฉวี
" เวสาลี.
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(๓) กษัตริยศากยะ
เมือง
กบิลพัสดุ.
(๔) ถูลกี ษัตริย
"
อัลลกัปปะ.
(๕) โกสิกษัตริย
"
รามคาม.
(๖) มหาพราหมณ
"
เวฏฐทีปกะ.
(๗) มัลลกษัตริย
"
ปาวา.
ไดทรงทราบวา พระพุทธเจาปรินิพพานที่เมืองกุสินารา จึงสงทูต
มาของแบงพระสารีริกธาตุ.
๒. มัลลกษัตริย ไมยอมแบงใหดวยเหตุ ๒ ประการ คือ :(๑) ทรงเห็นวา ถาเราแบงใหไปโดยเร็วทุกหมูที่มาขอ คง
จะไมพอแน ยากที่จะเสร็จสงบลงได และยากที่จะผอนผันให
ถูกตองตามอัธยาศัยของเจานครทุกองคได (เพราะสงไปโดย
ราชสาสน).
๒) ทรงคิดวา พระพุทธเจาทรงอุตสาหมาปรินิพพานใน
คามเขตของเรา ก็เพื่อประทานพระสารีริกธาตุแกเรา.
จึงไมยอมแบงใหแกนครใด ๆ และไดตรัสแกทูตานุทูตทั้ง ๗
นครวา "พระผูมีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานในอาณาเขต
ของเรา เราจักไมใหสวนพระสารีริกธาตุ."
สวนทูตานุทูต ก็ไมยอม จวนจะเกิดมหาสงครามอยูแลว.
๓. โทณพราหมณผูหามทัพ ผูมีปญญาผอนผันใหตองตามคดีโลก
คดีธรรม เมื่อเห็นเชนนั้นจึงคิดถึงความไมเหมาะสม ๓ ประการ
คือ :-
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(๑) มัลลกษัตริยครองนครนอยนี้ ควรสมานไมตรีกับนคร
อื่น ๆ ไมควรรบกัน.
(๒) การรบนัน้ ขัดตอคําสอนของพระศาสดา เพราะพระองค
ทรงสอนใหเวนเบียดเบียนกัน.
(๓) พระสารีรกิ ธาตุนั้น ควรแบงไปยังนครตาง ๆ เพื่อ
สักการบูชาของชนทั่วไป.
จึงกลาว สุนทรพจน ตอไปวา :ขอคณานิกรเจาผูเจริญ เชิญฟงวาจาขาพระองคในบัดนี้
พระพุทธเจาของเราทั้งหลายเปนขันติวาที การรบกันเพราะเหตุ
แหงพระสารีริกธาตุของพระองคนั้นไมงามเลย.
ขาแตกษัตริยเจาผูเจริญ ทั้งเจานครเดิม และตางราชธานี
จงชื่นชมสามัคคีกัน แลวแบงปนพระสารีริกธาตุ ออกเปน ๘ สวน
ใหเสมอกันทุกพระนครเถิด.
ของพระสถูปบรรจุพระสารีริกธาตุ จงแพรหลายทั่วทุกทิศ
สถิตสถาพรเพื่อนิกรสัตวสิ้นกาลนาน เถิด.
กษัตริยแ ละพราหมณไดสดับมธุรภาษิต ก็เห็นชอบในสามัคคี
ธรรม.
๔. กษัตริยและพราหมณ มอบธุระใหโทณพราหมณเปนผูแบงสวน
พระบรมธาตุ โทณพราหมณจึงเอา ตุมพะ (ทะนานทอง) ตวง
ได ๘ สวนเทา ๆ กัน แลวถวายแกเจานครทั้ง ๘ แลวขอตุมพะนั้น
ไปบรรจุไวในเจดียมีชื่อวา "ตุมพสถูป" หรือ "ตุมพเจดีย"
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๕. โมริกษัตริย เมืองปปผลิวัน ทราบขาวปรินิพพานทีหลัง จึง
สงทูตมาขอพระบรมธาตุ เมื่อไมไดจึงเชิญ พระอังคาร (เถาถาน
ในเชิงตะกอน) ไปบรรจุไวในเจดีย มีชื่อวา "อังคารเจดีย."
ประเภทแหงสัมมาสัมพุทธเจดีย
๑. สัมมาสัมพุทธเจดียเกิดขึ้นครั้งแรก ๑๐ ตําบล คือ :พระธาตุเจดีย ๘ ตําบล (คือใน ๘ นครที่กลาวแลว).
พระตุมพเจดีย ๑ " (ที่โทณพราหมณทําไว).
พระอังคารเจดีย ๑ " (ในเมืองปปผลิวัน).
รวม ๑๐ ตําบล.
๒. เจดียที่สรางไว เพื่อเปนเครื่องระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา ๔
ประเภท คือ :(๑) ธาตุเจดีย คือ เจดียที่บรรจุพระสารีริกธาตุ.
(๒) บริโภคเจดีย คือ พระตุมพเจดีย พระอังคารเจดีย
สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล เจดียที่บรรจุบริขารที่พระองคทรง
บริโภคแลว เชน บาตร, จีวร, เตียง, ตั่ง กุฏ,ิ วิหาร, และ
บริขารอื่น ๆ.
(๓) ธรรมเจดีย คือ เจดียที่จารึกพระพุทธวจนะลงใน
ใบลาน, แผนทอง, แผนศิลา เปนตนแลว บรรจุไวในเจดีย.
(๔) อุทเทสิกเจดีย คือ พระพุทธรูป.
๓. ความเปนมาแหงพระธรรมวินัย
๑. ในวันที่แจกพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีพระสงฆประชุมกันเปน
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มหาสันนิบาต พระมหากัสสปะเปนประธานในสงฆ หวังจะให
เกิดอุตสาหะในการสังคายนาพระธรรมวินัย จึงนําเอาคําจวงจาบ
พระธรรมวินัย ของสุภัททวุฑฒบรรพชิตมากลาว แกภิกษุ
ทั้งหลายแลวชักชวนวา "อยากระนั้นเลย เราทั้งหลายจงรอยกรอง
พระธรรมวินัยเถิด มิฉะนั้น วาทะที่มิใชธรรมวินัยจักรุงเรือง
พระธรรมวินัยก็จักเสื่อมถอย คนชั่วจักลบลางธรรมวินัย คนชั่ว
จักเจริญ คนดีจักเสื่อมถอยนอยกําลัง พระศาสนาก็จักตั้งอยู
ไมได."
๒. ครั้นพระมหากัสสปะกลาวจบ พระสงฆในที่ประชุมนั้นเห็นชอบ
จึงตกลงทําสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัยเปนครั้งแรก และ
ตอจากนั้นพระสงฆรุงหลัง ๆ ก็ไดชวยกันทําการสังคายนาเปน
ครั้งคราว ตามเหตุการณรณนั้น ๆ รวม ๕ ครั้ง.
๓. ภายหลังจากนั้น นักปราชญไดแตงคัมภีรอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
กับทั้งศัพทศาสตร เปนอุปการะแกนักศึกษา กุลบุตรไดบวช
เรียนปฏิบัติสืบตอกันมา พระธรรมวินัยอันเปนตัวแทนพระศาสดา
จึงไดดํารงเจริญแพรหลายไป ณ พุทธศาสนิกมณฑล ดวยประการ
ฉะนี้แล.
๔. แผนผังการสังคายนา ๕ ครั้ง ดังตอไปนี้ :-
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พุทธประวัติเนติ ๑๕
เหตุการณในพุทธประวัติ แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงมี
พระลักษณะ หรือพระนิสัยที่ควรยึดถือไวเปนเยี่ยงอยางเปนอันมาก แต
ในที่นี้จะนํามาใหเห็นเพียง ๑๕ ขอ ดังตอไปนี้ :๑. ทรงมีพระเมตตากรุณา เชน เมื่อทรงพิจารณาถึงธรรมที่
พระองคไดตรัสรูแลววาเปนคุณอันลึกซึ้งมาก ยากที่บุคคลผูยินดีในกามคุณ
จะตรัสรูตามได ทรงทอพระทัยเพื่อจะตรัสสั่งสอน แตอาศัยพระกรุณาใน
หมูสัตว จึงทรงพิจารณาเห็นวาบุคคลนี้มี ๔ เหลา เปรียบเหมือนดอกบัว
๔ เหลา ผูสามารถรูตามไดถึง ๓ เหลา จึงไดเสด็จเที่ยวสั่งสอนดวยความ
เมตตากรุณาในหมูชนนัน้ ๆ (๑/๔๔-๔๕) (พุทธ-สังเขป ๑๗)
แมในตอนใกลจะปรินิพพาน ทรงพระกรุณาโปรดใหสุภทั ทะปริพาชกเขาเฝาถามปญหา ทรงแสดงธรรมใหเขาใจ และใหอปุ สมบท
เปนองคสุดทาย (๓/๓๗) (พุทธ-สังเขป ๔๔)
๒. ทรงตั้งใจจริง ขยันหมั่นเพียนจริง เชนในคราวพระราชบิดา
ทรงทําวปมงคลแรกนาขวัญ, พระสิตธัตถกุมารพระองคเดียวประทับที่
ภายในมาน โคนตนหวา เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน ยังปฐมฌานให
เกิดขึ้นได นี้จัดเปนสัมมาสมาธิตั้งใจจริง (๑/๑๙-๒๐)
อนึ่ง ในสมัยเปนนักเรียกในสํานักครูวิศวามิตร ทรงเรียนดวย
ความขะมักเขมนจนจบสิ้นความรุของครูในเวลาอันรวดเร็ว ไดแสดงความ
รูใหปรากฏในหมูพระญาติยิ่งกวาพระกุมารอื่น (๑/๑๙) (พุทธสังเขป ๑๐)
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ภายหลังเสด็จออกทรงผนวชแลว ทรงบําเพ็ญเพียรทําฌานใน
สํานักทานอาฬารดาบสและทานอุทกดาบส ไดเทาเทียมกับดาบสทั้งสอง
ในเวลาอันสั้น ครั้นเห็นวามิใชทางตรัสรู จึงเสด็จออกไปทรงบําเพ็ญ
ทุกรกิริยา ปรารภความเพียรไมทองถอยไมยอหยอน (๑/๓๕ - ๓๖ - ๓๗)
(พุทธ - สังเขป ๑๓ - ๑๔ )
ตอนทีท่ ําความเพียรอยางสูง คือ ในวันที่ตรัสรูประทับนั่งที่โพธิบัลลังก ทรงตั้งพระหฤทัยวา ยังไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด
จักไมเสด็จลุกขึ้นเพียงนั้น แมเลือดเนื้อจะแหงไป คงเหลือแตหนังหุม
เอ็นและกระดูกก็ตาม (๑/๔๔) (พุทธ - สังเขป ๑๔) ทั้ง ๓ ตอนนี้
แสดงถึงความตั้งใจจริงและพากเพียรจริง.
๓. ทรงมีความกลาหาญ เชนทรงมีพระหฤทัยกลาตอสูกับ
พระยามาร คือกิเลสกามและเสนามารถือกิเลสอันเปนฝายเดียวกัน เชน
ราคะ ความกําหนัด อิจฉา ความอยากได อิสสา ความหึง เปนตน
ที่เกิดขึ้นทองเที่ยวอยูในจิต ใหหวนคิดถึงความเสวยสุขในพระราชวังและ
หวนกลับ พระองคแข็งพระทัยตอสูจะไดชัยชนะ ดวยพระบารมี ๑๐
ประการ มีทาน เปนตน (๑/๔๕) (พุทธ - สังเขป ๑๔)
๔. ทรงคิดแกปญหาดวยปญญา เชนทรงแกปญหาเรื่องทุกข
เพราะเกิด เพราะแก เพราะเจ็บ เพราะตาย ดวยพระปญญาพิจารณา
เห็นวาการอยูครองเรือน เปนที่คับแคบ เปนที่ตั้งแตงความเศราหมองใจ
ทรงเห็นวาการบวชเปนชองวาง เปนโอกาสเพื่อปฏิบัติกําจัดกิเลสอันเปน
เหตุชาติทุกขเปนตนได จึงไดเสด็จออกทรงผนวช (๑/๒๔) (พุทธสังเขป ๑๒)
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๕. ทรงเชื่อในเหตุและผล เชนทรงเชื่อวา
๕.๑ ผูมีกายและจิตยังไมออกจากกาม ก็ไมอาจตรัสรูได
เปรียบเหมือนไมสดแชน้ํา สีกัน ก็ไมติดไฟ
๕.๒ ผูมีกายออกจากกามแลว แตจิตยังไมออก ก็ไมอาจ
ตรัสรูได เปรียบเหมือนไมสดตั้งบนบก สีกัน ก็ยังไมติดไฟ
๕.๓ ผูมีกายและจิตออกจากกามแลว ควรตรัสรูได เปรียบ
เหมือนไมแหงตั้งอยูบนบก สีกันเขา ก็ยอมติดไฟ (๑/๓๗ , ๓) (พุทธ สังเขป ๑๔)
๖. ทรงมีความสุภาพออนโยน เชนครั้งที่ตรัสรูแลว เสด็จไปยัง
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อแสดงธรรมโปรดเบญจวัคคีย เบญจวัคคียพูดกับ
พระองคดวยวาจาไมเคารพ พระองคทรงหามเสีย แลวตรัสบอกดวย
พระสุรเสียงอันสุภาพออนโยนวา "เราไดตรัสรูอมตธรรมโดยชอบแลว
ทานทั้งหลายคอยฟงเถิด เราจักสั่งสอน" (๑/๕๘)
ครั้งหนึ่ง เสด็จไปยังตําบลอุรุเวลา ตรัสขอพักในโรงบูชาเพลิงของ
อุรุเวลกัสสปะ อุรุเวลกัสสปะไมอยากใหพัก บอกวามีนาคดุรายอาศัยอยู
ในโรงนั้น ใครเขาไปไมได พระองคตรัสวาไมเปนไร ในที่สดุ ก็ไดรับ
อนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตกอนแลวจึงเขาไปพักอาศัย (๑/๗๘)
ครั้งหนึ่ง ตรัสสอนพระมหาโมคคัลลานะใหปฏิบัติสุภาพวา "ทาน
ควรตั้งใจไววา เราจักไมชูงวง (คือถือตัว) เขาไปหาชาวบาน ๑ เรา
จักไมพูดคําทะเลาะโตเถียงกัน ไมถือผิดตอกัน ๑" เธอควรเก็บตัวในที่
สงัด ปฏิบัตจิ ิตใหสงบตามสมณวิสัย" (๑/๙๐) (พุทธ - สังเขป ๒)
ครั้งหนึ่ง ตรัสสอนพระมหากัสสปะวา "ทานควรตั้งใจไววา เรา
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จักเขาไปตั้งความละอายเกรงใจ ในภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เปนผูเฒาแก ทั้ง
ที่เปนผูบวชใหม ทั้งที่เปนปานกลางอยางแรงกลา" (๒/๒) (พุทธสังเขป ๒๘)
ครั้งหนึ่ง เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ไดทอดพระเนตรเมือง
เวสาลีครั้งสุดทายเปนนาคาวโลก คือ มองอยางชางเหลียวหลัง เปนพระ
กิริยาสงางาม ออนโยน แลวตรัสพระวาจาไพเราะกับพระอานนท พุทธอนุชา หลายอยาง (๓/๑๒) (พุทธ - สังเขป ๔๐)
๗. ทรงเปนพระโอรส, พระบิดา, พระสวามี, พระเชษฐา,
พระสหายที่ดี ไดทรงรับการศึกษาเปนอันดีในขัตติยธรรมและคดีโลก
อยางอื่นอีก สมควรเปนผูทรงดํารงอยูในขัตติยรัชสมบัติสืบสันตติวงศตอไป
(๑/๐๒) แมไดตรัสรูแลวทรงพระกตัญูกตเวทีตอพระพุทธบิดา ได
เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ แสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาใหบรรลุมรรคผล
(๒/๓๘) (พุทธ - สังเขป ๓๖) นี้จัดเปนพระโอรสที่ดี
ไดทรงมอบอริยทรัพย ๗ อยาง อันเปนโลกุตรทายาทใหพระราหุล
ปโยรสของพระองค และใหผนวชเปนสามเณร (ธ. บ. ๑/๑๑๓) นี้จัด
เปนพระบิดาที่ดี
เมื่อกอนเสด็จออกผนวชไดเสวยโลกิยสมบัตริ วมกับพระนางพิมพา
วรชายา เปนเวลา ๑๔ ป โดยไมมีเรื่องเดือดรอนอันใดเกิดขึ้น (๑/๒๐๒๑) (พุทธ - สังเขป ๑๑) และเมื่อไดตรัสรูแลว ก็ไดแสดงจันทกินรี
ชาดกโปรด (ธ. บ. ๑/๑๑) นี้จัดเปนพระศวามีที่ดี
ไดโปรดใหพระนันทะอนุชาตางพระมารดาผนวชและทรงแสดง
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ธรรมพร่ําสอนจนไดบรรลุเปนพระอรหันต (ธ. บ. ๑/๑๑/๑๖) นี้จัด
เปนพระเชษฐาที่ดี
ไดทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดเบญจวัคคีย พระสหายคูทุกขคูยก
ในคราวทรงลําเพ็ญทุกรกิริยา และทรงแสดงธรรมตาง ๆ จนถึงแสดง
พระอนัตตลักขณสูตโปรด จึงไดเปนพระอรหันตทุกองค (๑/๕๗๖๙) (พุทธ-สังเขป ๑๘-๑๙) อนึ่ง ไดตรัสสั่งใหสงฆลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะพระสหายผูสหายชาต (เกิดพรอมกัน) เพื่อใหเธอ
สลดใจ และปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผล (๓/๔๔) (พุทธ - สังเขป
๔๖) นี้เปนพระสหายที่ดี
๘. ทรงมีลักษณะผูนํา เชนทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ปฏิวัติคําสอนของศาสดาอื่นซึ่งมีอยูเปนอันมากที่สอนในทางผิด ๆ หยอน
ไปบาง ตึงเครียดไปบาง แตพระองคทรงสอนทางถูก ทางสายกลาง
อันเปนทางไปถึงความดับทุกขโดยตรง (๑/๖๐ - ๖๒) (พุทธ - สังเขป
๑๘) อนึ่ง เมื่อพระสาวกมีมากขึ้นพอจะสงไปประกาศพระศาสนา กอน
จะสงไดตรัสเรียกพระสาวกเหลานั้นมาประชุม ทรงอบรมแนะแนวการสอน
แนะนโยบายการเผยแผพระศาสนาใหเขาใจกันเรียบรอยแลวสงไป (๑/๗๔)
(พุทธ - สังเขป ๒๒)
๙. ทรงมีพระหฤทัยเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด เชนทรงตัดสินพระ
หฤทัยออกทรงผนวช โดยมิไดอาลัยเยื่อใยในจักรพรรดิราชสมบัติที่มาถึง
ในอนาคตอันใกล และแมมีพระราชโอรสพระวรชายาอันนารักสลักจิต
อยางเหนียวแนน พระองคก็ทรงตัดไดโดยเด็ดขาด (๑/๒๗) (พุทธสังเขป ๑๒) อนึ่ง เมื่อไดทรงปลงอายุสังขาร คือกําหนดวันปรินิพพาน
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แลว พระอานนทกราบทูลขอใหเลื่อนเวลาออกไปอีก พระองคจึงปฏิเสธ
คําทูลขอนั้นเสียวา "ดูกอนอานนท ก็สิ่งใดแลพระตถาคตไดสละแลว
คายแลว ปลอยเสียแลว ละเสียแลว วางเสียแลว อันตถาคตจะกลับคืน
มายังสิ่งนั้น เพราะเหตุแหงชีวิต ดังนี้ ไมเปนฐานะที่จะมีได" (๓/๙
-๑๐) (พุทธ-สังเขป ๓๙)
๑๐. ทรงเปนนักปราชญ และเปนศาสดา เชนทรงมีพระปรีชา
หยั่งเห็นวา ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายเปนทุกขเปนภัย
อันใหญ และทรงเห็นวา การบวชเปนชองทางที่จะแสวงหาความพนจาก
ทุกขดังกลาวนั้นได (๑/๒๖) (พุทธ - สังเขป ๑๒) เมื่อผนวชแลว
ทรงศึกษาในสํานัก ๒ อาจารย ที่เขานิยมวาเปนปราชญในสมัยนั้น ครั้น
เรียนจบความรูอาจารยแลว ทรงเห็นวายังไมมีความรูที่ทําใหพนทุกข จึง
เสด็จออกจากสํานักอาจารยนั้นไปแสวงหาดวยความลําพังพระองคเอง ก็ได
บรรลุญาณ ๓ คือ :๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ รูขันธที่อาศัยอยูในกาลกอน
๒. จุตูปปาตญาณ
รูก ารตายการเกิดของสัตว
๓. อาสวักขยญาณ
รูทําใหสิ้นอาสวกิเลส (๑/๓๕๔๔) ตรัสรูข องจริง ๔ อยาง (พุทธ- สังเขป ๑๕)
ทั้งหมดนี้จัดวาทรงเปนนักปราชญยิ่งกวานักปราชญอื่น ๆ
ครั้นตรัสรูแลว เสด็จสั่งสอนมนุษยและเทวดาใหบรรลุคณ
ุ ธรรม
ตามภูมิชั้น อันสมควรแกจริตอุปนิสัย ตลอดคามนิคมราชธานีนอยใหญ
ไมทรงคํานึงถึงความเหนื่อยยากลําบากใด ๆ และไดทรงวางหลักการสอน
พิเศษกวาศาสดาอื่น อันเปรียบดังหัวใจพระพุทธศาสนาไว ๓ ขอ คือ :-
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๑. สอนใหเวนจากการทําบาปทั้งปวง
๒. สอนใหทํากุศลใหถึงพรอม
๓. สอนใหทําจิตใหผอนแลว (๒/๘-๙) (พุทธ-สังเขป ๒๙)
ทั้งหมดนี้จัดวาทรงเปนศาสดาเอกในโลกอยางแทจริง
อนึ่ง ศาสดาอื่นมักจะปดบังความรูไวเพื่อประโยชนสวนตัว หรือ
เพื่อบุคคลบางคน แตพระพุทธเจาทรงสอนธรรมะจนหมดความรูจริง ๆ
ไมปดบังไวเพื่อพระองคเอง หรือเพื่อพระสาวกบางเหลา (๓/๓) พุทธ
-สังเขป ๓๘) นี้ก็จัดเปนยอดของศาสดา
๑๑. ทรงเปนผูประนีประนอม และตัดสินยุติธรรม เชนรับสั่ง
กับพระอานนท ในกรณีที่พระองคเสวยพระกระยาหารที่บานนายจุนทะ
แลวปรินิพพาน อาจจะมีผูมากลาวหาวานายจุนทะเจือปนยาพิษในอาหาร
ถวายพระพุทธเจา หากมีเรื่องดังกลาวเกิดขึ้นแกนายจุนทะ พวกทาน
ทั้งหลายพึงระงับเสียใหสงบ ดวยปลอดใหเบาใจวา เปนลาภขิงทาน
ทานไดดีแลว บิณฑบาตที่มีผลมาก ๒ ครั้งคือ ครั้งที่เสวยแลวตรัสรู ๑
เสวยแลวปรินิพพาน ๑ (๓/๒๑-๒๒) (พุทธ - สังเขป ๔๑)
ครั้งหนึ่ง พระ ๕ รูปถกเถียงกัน รูปที่ ๑ วา บรรดาอายตนะทั้งหลาย
ตารักษายากกวา รูปวา ๒ วา หูรักษายากกวา รูปที่ ๓ วา จมูกรักษายาก
กวา รูปที่ ๔ วา ลิ้นรักษายากกวา รูปที่ ๕ วา กายรักษายากกวา ไมมี
ใครยอมแพใคร จึงพากันไปกราบทูลขอใหพระพุทธเจาทรงตัดสิน ทรง
ตัดสินวา รักษายากพอ ๆ กันทั้ง ๕ อยาง แตยังมีที่ก็รักษายากกวา ๕
อยางนั้นอีก คือใจ รักษายากที่สุด ภิกษุทั้ง ๕ รูปนั้นพอใจ และตั้งใจ
รักษาใจตามที่ทรงสั่งสอน ไมตองโตเถียงกันตอไป (ธ. บ. ๘. ๔๙)
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๑๒. ทรงเปนผูแนะแนวทาง เชนทรงแนะแนวทางใหสิงคาลมาณพปฏิบัติในการไหวทิศอันถูกตอง คือทิศเบื้องหนาคือบิดามารดา
ทิศเบื้องขวาคืออาจารย ทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยา ทิศเบื้องซายคือ
มิตรอมาตย ทิศเบื้องลางคือลูกจาง ทิศเบื้องบนคือสมณพรามหณ ผูไหว
ทิศควรเวนการงานที่เศราหมอง ๔ คือ ฆาสัตว ๑ ขโมย ๑ ผิดใน
กาม ๑ พูดปด ๑ และเวนลําเอียง ๔ คือ ลําเอียงเพราะรัก ๑ เพราะ
ชัง ๑ เพราะหลง ๑ เพราะกลัว ๑ และยังตองเวนอบายมุข ๖ คือ
ดื่มสุขา ๑ เที่ยวกลางคืน ๑ เพลินในการเลน ๑ เลนการพนัน ๑
เกียจครานไมเอาการงาน ๑ คบมิตรชัว่ ๑
ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางในการแนะแนวอันเปนคดีโลก ๒/๒๓-๒๔)
(พุทธ - สังเขป ๓๒)
สวนทีท่ รงสั่งสอนใหปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค ๘ ประการ อัน
สรุปเขาเปนศีล สมาธิ ปญญา ที่เรียกวา ไตรสิขา ซึ่งมีปรากฏอยูใน
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น จัดเปนการแนะแนวอันเปนคดีธรรม อริยมรรค
มีองคื ๘ คือทางมีองค ๘ ที่ผูดําเนินใหเปนอริยะผูประเสริฐ (๑/๖๐)
(พุทธ - สังเขป ๑๘)
๑๓. ทรงเปนนักปกครองแบบประชาธิปไตย คือทรงมอบให
สงฆเปนใหญในกิจกรรมตาง ๆ เชนอุปสมบทกรรมเปนตน ๒/๒๐๒๑) พุทธ - สังเขป ๓๒)
๑๔. ทรงเปนนักดัดแปลงประยุกตธรรมเนียมเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชนอนุญาตใหทําบุพพเปตพลีอนุโลมตามธรรมเนียมพราหมณ
แตใหบริจาคไทยธรรมแกทักขิเณยยบุคคล แทนทีจ่ ะเอาไปวางไวใหสัตว

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสงั เขป - หนาที่ 65

เชนกาเปนตนกิน (๒/๑๓-๑๘) (พุทธ-สังเขป ๓๐)
๑๕. ทรงเปนผูมุงประโยชนสุขแกผูอื่นเสมอ เชนเวลาจะปรินิพพานไดตรัสปจฉิมโอวาทวา "ทานทั้งหลาย จงยังกิจอันเปนประโยชน
ตนและประโยชนผูอื่นใหบริบูรณดวยความไมประมาทเถิด (๓/๔๖)
(พุทธ - สังเขป ๔๖)
หมายเหตุ :ในวงเล็บ เลขหนาขีดทับ หมายถึงหนังสือพุทธประวัติ
เลม ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ สวนเลขหลังขีดทับหนา หมาย
ถึงหนาหนังสือ
สวนคําวาพุทธ - สังเขป หมายถึงหนังสือพุทธประวัติสังเขปนี้เอง, ดวยเลขหมายถึงหนาหนังสือ.
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ศาสนพิธีสังเขป
คูมือนักธรรม และธรรมศึกษา ชั้นตรี
ศาสนพิธี คือแบบอยางหรือแบบแผนตาง ๆ ที่พึงปฏิบัตทิ างพระ
ศาสนา โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา และเกิดขึ้นภายหลังพระศาสนา.
หลักการสอนพระพุทธศาสนา ที่ตรงปฏิบัติ มี ๓ ประการ คือ :๑. สอนใหไมทําความชั่วทั้งปวง
๒. สอนใหทําความดีใหบริบูรณ
๓. สอนใหทําจิตของตนใหผองแผว.
การทําความดี เรียกวา "ทําบุญ" หลักการทําบุญ หรือวิธีทําบุญ
เรียกวา "บุญกิริยาวัตถุ" โดยยอ มี ๓ อยาง คือ :๑. ทาน การใหสิ่งของ ๒. ศีล รักษากาย - วาจาใหเรียบรอย.
๓. ภาวนา อบรมจิตใหผองใสในทางกุศล.
บุญกิริยาวัตถุ นี้เอง เปนตนเหตุใหเกิดศาสนพิธีตาง ๆ คือ
๑. รับศีลปรับปรุงกายวาจาใหเรียบรอยกอน ๒. ภาวนา คือฟงพระสวด
หรือเทศนใหจิตผองใสสบาย ๓. ทาน คือถวายสิ่งของแกพระ. หมายความ
วา ๑. ศีล ๒. ภาวนา ๓. ทาน ทั้ง ๓ อยางนี้ เปนหลักในการทําบุญ
ในพระพุทธศาสนา.
เนื่องจากการทําพิธีทางศาสนามีมาก หากแยกเปนหมวด ก็ได ๔
หมวด คือ :-
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๑. หมวดกุศลพิธี
วาดวยพิธีบําเพ็ญกุศล
๒. หมวดบุญพิธี วาดวยพิธีทําบุญ
๓. หมวดทานพิธี วาดวยพิธีถวายทาน
๔. หมวดปกิณณกะ วาดวยพิธีเบ็ดเตล็ด.
หมวดที่ ๑ กุศลพิธี
กุศลพิธี หมายถึงการทําพิธีใหเกิดความฉลาดยิ่ง ๆ ขึ้น จนสามารถ
ตัดความชั่วหรือบาปมัวหมองใหหมดไปโดยลําดับ. เฉพาะที่พึงปฏิบัติใน
เบื้องตน มี ๓ เรื่อง คือ :ก. พิธแี สดงตนเปนพุทธมามกะ
ข. พิธีรกั ษาอุโบสถ
ค. พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา.
ก. พิธแี สดงตนเปนพุทธมามกะ
การทําพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ หมายความวา ประกาศตนวา
เปนผูรับนับถือพระพุทธเจา กลาวคือ เปนผูถือพระพุทธศาสนา. (พุทธ
แปลวา ผูรู ผูฉลาด พุทธศาสนา แปลวา คําสอนของทานผูรู, ผูถือ
พุทธศาสนา ปฏิบัติถูกตองก็ยอมฉลาดยิ่ง ๆ ขึ้น สามารถตัดความชั่ว
ความโงได)
การทําพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะนี้ มีมาตั้งแตสมัยพระพุทธเจา
ตลอดมาจนถึงบัดนี้ รวมเปน ๔ วิธี คือ :๑. มีผูมาทูลขอบวช พระพุทธเจาทรงใหบวชดวยพระวาจาวา
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"มาเถิดภิกษุ จงประพฤติพรหมจรรยเถิด" ดังนี้เปนตน. ผูนั้นถือเพศ
คือ โกนผม นุงหมสบงจีวร เปนเสร็จพิธี.
๒. ขอบวชตอพระสาวก ตองปลงผม นุงหมสบงจีวรกอน แลว
ลั่นวาจาถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะคือเปนที่พึ่งที่ระลึก ๓ หน เปนเสร็จพิธี.
๓. ผูมอี ายุไมครบ ๒๐ ปบริบรู ณ ขอบวช ก็บวชดวยวิธีที่ ๒
สําเร็จเปนสามเณร.
๔. คฤหัสถผูไมตองการบวช ลัน่ วาจาถึงพระพุทธ - พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะ ถาอายุเกิน ๑๕ ป ผูชาย เรียกวา "อุบาสก"
หญิง เรียกวา "อุบาสิกา" ถาอายุ ๑๕ ลงมา ๑๒ ขึ้นไป เรียกวา
"พุทธมามกะ" หรือ "พุทธมามิกา" ตามเพศชาย - หญิง.
การปฏิญาณตนเปนผูนับถือพระพุทธศาสนา คนหนึ่งจะปฏิญาณ
หลายครั้ง ตามความเลื่อมใสศรัทธาก็ได.
ประเพณีนิยมแสดงตนเปนพุทธมามกะในประเทศไทย ในปจจุบัน
มีสรุปได ๔ คราว คือ :๑. คราวที่บุตร - หลาน มีอายุพนเขตทารก คือระหวางอายุ
๑๒-๑๕ ป เพื่อใหเด็กสืบความเปนชาวพุทธตามตะกูลวงศ.
๒. คราวสงบุตร - หลาน ที่เปนชาวพุทธอยูแลว ไปอยูในถิ่น
ศาสนาอื่นนานแรมป เพื่อใหเด็กระลึกอยูเสมอวา ตนเปน
พุทธศาสนิกชน. หรือเมื่อเขาโรงเรียนตางศาสนา.
๓. คราวที่เด็กเขาศึกษาในโรงเรียนที่สอนวิชาทั้งสามัญศึกษาและ
วิสามัญศึกษา เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการที่ตนเปน
ชาวพุทธอยูรวมกัน.

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสงั เขป - หนาที่ 69

๔. คราวที่บุคคลตางศาสนาเกิดเรื่องเลื่อมใสในพุทธศาสนา ก็ทําพิธี
ประกาศตนเปนชาวพุทธ เพื่อใหผูอื่นทราบวาคนถือพระ
พุทธศาสนาแลว.
ระเบียบพิธี
๑. มอบตัว คือ ก. เขาไปหาพระที่ตนเคารพนับถือ ควรมีผู
ปกครองนําไป ถาเปนโรงเรียน ก็มีตัวแทนของโรงเรียนนําไป พรอม
ดวยตัวแทนนักเรียน ถวายดอกไมธูปเทียน กราบ แจงความประสงค.
ข. ฝกหัดอบรมผูจะแสดงตนใหรูจักกราบไหว ทองคําบูชา คํานมัสการ
คําปฏิญาณ คําอาราธนาศีล ๕ คําสมาทานศีล ๕.
๒. เตรียมการ คือ ก. ฝายพระสงฆ นิมนตพระผูใหญหรือ
ผูนอยที่สมควร ใหครบ ๔ รูป เปนองคสงฆ จัดสถานที่ ควรจัดในโบสถ
หรือวิหาร ศาลาการเปรียญ มีโตะตั้งพระพุทธรูป และเครื่องบูชาพรอม
ข. ฝายผูแสดงตน นุงหมผาขาว มีผาหมเฉวียงบา ไมใสหมวกรองเทา, ถานักเรียนก็แตงเครื่องแบบ แตตองถอดหมวก - รองเทา.
เตรียมดอกไม ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ๑ ชุด ถวายพระอาจารย
ในพิธีอีก ๑ ชุด. จะมีไทยธรรมถวายดวยก็แลวแตศรัทธา.
๓. พิธกี าร ก. ผูแสดงตนเตรียมแตงตัว และเครื่องบูชาพรอม
แลว เขาในบริเวณพิธี นั่นประจําที่ รอเวลา. ข. ถึงเวลา พระสงฆ
เขาประจําที่. ค. ผูแสดงตน จุดธูป เทียน วางดอกไมบูชาพระ ระลึก
ถึงคุณพระรัตนตรัย เปลงวาจาวา
อิมินา สกฺกาเรน, พุทฺธ ปูเชมิ. ขาพเจาขอบูชาพระพุทธเจา
ดวยเครื่องสักการะนี้. (กราบ)
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อิมินา สกฺกาเรน, ธมฺม ปูเชมิ. ขาพเจาขอบูชาพระธรรม
ดวยเครื่องสักการะนี้. (กราบ)
อิมินา สกฺกาเรน, สงฺฆ ปูเชมิ. ขาพเจาขอบูชาพระสงฆ
ดวยเครื่องสักการะนี้. (กราบ)
ถวายพานเครื่องสักการะแกพระอาจารย กราบ ๓ ครั้ง กลาวคํา
นมัสการพระพุทธเจาวา
นโม ตสิส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส (๓ จบ)
กลาวคําปฏิญาณตนวา เอสาห ภนฺเต สุจิรปรินิพฺพุตมฺป, ต
ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ, ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ พุทฺธมามโกติ ม
สงฺโฆ ธาเรตุ.
หมายเหตุ :ชายหลายคนวา เอเต มย ภนฺเต . . . คจฺฉาม. . .
พุทฺธมามกาติ โน. . .
หญิงคนเดียววา เอสาห ภนฺเต. . . คจฺฉามิ. . .
พุทฺธมามิกาติ ม. . .
หญิงหลายคนวา เอตา มย ภนฺเต. . . คจฺฉาม
. . .พุทฺธมามิกาติ โน. . .
เมื่อกลาวคําปฏิญาณจบแลว พระสงฆรับวา "สาธุ" พรอมกัน.
ตอจากนั้นผูปฏิญาณนั่งราบคอยฟงโอวาท ประนมมือฟง. พระอาจารย
ใหโอวาทเกี่ยวกับหัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ขอ เปนตน.
เมื่อฟงโอวาทจบ รับวา "สาธุ" แลวนั่งคุกเขา กลาวคํา
อาราธนาศีล ๕ วา
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คําอาราธนาเบญจศีล (ศีล ๕)
อห ภนฺเต วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สห ปฺจ สีลานิ
ยาจามิ. ทุติยมฺป อห ภนฺเต . . . ยาจามิ. ตติยมฺป อห ภนฺเต. . .
ยาจามิ.
หมายเหตุ :- ถาหลายคน อห เปลี่ยนเปน มย. ยาจามิ
เปลี่ยนเปน ยาจาม.
จําสมาทานเบญจศีล
พระอาจารยเปนผูบอก ผูปฏิญาณวาตาม.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ. ธมฺม สรณ คจฺฉามิ สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺแามิ. ทุติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺป สงฆ สรณ คจฺฉามิ.
ตติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ. ตติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ.
ตติยมฺป สงฆ สรณ คจฺฉามิ.
(พระอาจารยวา "ติสรณคมน นิฏิต" ผูปฏิญาณรับวา "อาม
ภนฺเต")
พระอาจารยบอกตอไป ผูปฏิญาณวาตามตอไปวา
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ.
อทินฺนาทานา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ.
กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ.
มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท ปมาทิยามิ.
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ.
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อิมานิ ปฺจ สิกขฺ าปทานิ สมาทิยามิ. (บรรทัดนี้ อาจารย ๑ จบ.
ผูปฏิญาณวา ๓ จบ)
พระอาจารยวา
สีเลน สุคตึ ยนฺติ
สีเลน โภคสมฺปทา
สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ
ตสฺมา สีล วิโสธเย.
(ผูปฏิญาณไมตองวาตาม)
ผูปฏิญาณกราบ ๓ ครั้ง. ถามีไทยธรรมก็ถวายแกพระสงฆ แลว
เตรียมกรวดน้ํา.
พระสงฆอนุโมทนาดวยบท ดังนี้ ๑. ยถา . . . ๒. สพฺพีติโย. . .
๓. โส อตฺถลทฺโธ. . . หรือ สา อตฺถลทฺธา . . . หรือ เต อตฺถลทฺธา. . .
๔. ภวตุ สพฺพ. . .
หมายเหตุ :ขณะพระวาองคเดียว วา ยถา. . . ผูปฏิญาณ พึง
กรวดน้ํา รินน้ําพรอมกับวาคํากรวดน้ํา ตามแบบ. พอ
พระวาพรอมกันทุกองควา สพฺพีติโย. . . ก็รินน้ําให
หมด แลวประนมมือรับพร. เมื่อพระสวดจบ ก็คุกเขา
กราบพระสงฆ ๓ ครัง้ เปนอันเสร็จพิธี.
ข. พิธีรักษาอุโบสถ
อุโบสถ หมายความวาการจําศีล คือการรักษาศีล ๘ เพื่อขัดเกลา
กิเลสหยาบ ๆ ใหเบาบาง มี ๒ อยาง คือ :๑. ปกติอุโบสถ เดือนละ ๔ วัน คือ ขึ้น ๘ ค่ํา, ขึ้น ๑๕ ค่ํา,
แรม ๘ ค่ํา, แรม ๑๔ ค่าํ ในเดือนเลยคี่ หรือแรม ๑๕ ค่ํา ในเดือนเลขคู.
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(เดือนเลขคี่ เชนเดือน ๗, เดือนเลขคู เชนเดือน ๘)
๒. ปฏิชาครอุโบสถ คือ เพิ่มขางหนา ๑ วัน ขางหลัง ๑ วัน
รวมเปนคราวละ ๓ วัน เดือนละ ๔ คราว, จึงเปนเดือนละ ๑๒ วัน.
เชน ปกติอุโบสถมีในวัน ๘ ค่ํา เพิ่ม ๗ ค่ํา และ ๙ ค่ํา เขามา ก็
เปนปฏิชาครอุโบสถ.
การรักษาศีล ๘ ขอในวันที่กําหนดนี้ ชื่อวา "รักษาอุโบสถ"
การรักษาอุโบสกนี้ มีพิธตี อไปนี้:ระเบียบพิธี
๑. พึงตื่นนอนแตกอนอรุณขึ้น เตรียมตัวใหสะอาดเรียบรอย บูชา
พระตั้งแตรุงอรุณ เปลงวาจาดวยตนเองกอนวา อิมิ อฏงฺคสมนฺนาคต
พุทฺธปฺตฺต อุโปสถ, อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส สมฺสเทว
อภิรกฺขิตุ สมาทิยามิ.
๒. ไปวัด เขาสูโบสถ หรือวิหาร หรือศาลา เปนตน ซึง่
ทางวัดจัดเตรียมไว. ไดเวลาประมาณ ๙.๐๐ น. พระก็ลงโบสถ ทํา
วัตรเชาจบแลว อุบาสก - อุบาสิกา ก็ทําวัตรเชา.
๓. ทําวัตรจบแลว หัวหนาอุบาสก นั่งคุกเขา ประนมมือ ประกาศ
องคอุโบสถ.
คําประกาศองคอุโบสถ
อชฺช โภนฺโต ปกฺขสฺส อฏิมีทวิ โส เอวรูโป โข โภนฺโต
ทิวโส, ฯ เป ฯ มา นิรตฺถก โหตุ. (วาคําแปลดวย)
หมายเหตุ :- ถาวัน ๑๔ ค่ํา วา "จาตุทฺทสีทิวโส" ถาเปนวัน ๑๕
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ค่ํา วา "ปณฺณรสีทิวโส" แทนคําวา อฏมีทิวโส ซึ่งเปนวัน ๘ ค่ํา.
๔. เมื่อประกาศใกลจบ พระผูแสดงธรรม ขึน้ นั่งบนธรรมาสน,
อุบาสก - อุบาสิกาทุกคน คุกเขากราบ๓ ครั้ง แลวกลาวคําอาราธนา
(ขอ) อุโบสถศีล.
คําขออุโบสถศีล
มย ภนฺเต ติสรเณน สห อฏงฺคสมนฺนาคต, อุโปสถ
ยาจาม. (วา ๓ จบ)
๕. รับศีลอุโบสถ วาตามพระ เหมือนรับศีล ๕ เพียงแต
เปลี่ยนขอ ๓ วา อพฺรหฺมจริยา. . . และเพิ่มขอ ๖ วา วิกาลโภชนา. . .
ขอ ๗ วา นจฺจคีต วาทิต วิสูกทสฺสนา, มาลาคนฺธวิเลปน ธารณ
มณฺฑน วิภสู นฏานา. . . ขอ ๘ วา อุจฺจาสยน มหาสยนา เวรมณี
สิกฺขาปท สมาทิยามิ.
อิม อฏงฺคสมนฺนาคต. . . (เหมือนขอ ๑ ของระเบียบพิธีนี้ หนา
๗๓)
พระผูเทศก ผูใหศลี วา อิมานิ อฏ สิกฺขาปทานิ อุโปสถวเสน
สาธุก รกฺขิตพฺพานิ.
อุบาสก - อุบาสิกา รับพรอมกันวา อาม ภนฺเต. พระวาตอไปวา
สีเสน สุคตึ ยนฺติ ฯ เป ฯ ตสฺมา สีล วิโสธเย. อุบาสก - อุบาสิกา
กราบ ๓ ครัง้ นั่งราบ ประนมมือฟงธรรมตอไป.
๖. เมื่อพระแสดงธรรมจบ ทุกคนใหสาธุการ และสวดประกาศ
ตนพรอมกัน วา
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สาธุ สาธุ สาธุ
อห พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณ คโต
อุปาสกตฺต เทเสสึ
ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส สมฺมขุ า
เอต เม สรณ เขม
เอต สรณมุตฺตม
เอต สรณมาคมฺม
สพฺพทุกฺขา ปมุจจฺ เย
ยถาพล จเรยฺยาห
สมฺมาสมฺพุทธสาสน
ทุกขฺ นิสฺสรณสฺเสว
ภาคี อสฺส อนาคเต.
หมายเหตุ :- ๑. ชายวา คโต หญิงวา คตา. ๒. ชาววา อุปาสกตฺต
หญิงวา อุปาสิกตฺต. ๓. ชายวา ภาคี อสฺส หญิงวา ภาคินิสฺส.
(เสร็จพิธีตอนเชาเพียงนี้)
๗. ถวายภัตตาหารเพลแกพระสงฆ ตนเองก็รับประทานอาหาร
ใหเสด็จกอนเที่ยง. ครั้นถึงเวลาบาย หรือเย็น (ประมาณ ๑๕.๐๐ น.
หรือสุดแลวแตจะนัดกัน" ประชุมกันทําวัตรค่ํา. ถามีพระมาเทศนโปรด
หัวหนาอุบาสก คุกเขากราบพระ ๓ ครั้ง กลาวคําอาราธนาพิเศษ หรือ
ธรรมดา.
คําอาราธนาธรรม (พิเศษ)
จาตุทฺหสี ปณฺณรสี
ยา จ ปกฺขสฺส กฏมี
กาลา พุทฺเธน ปฺตฺตา สทฺธมฺมสฺสวนสฺสิเม
อฏมี โข อยนฺทานิ สมฺปตฺตา อภิลกฺขติ า
เตนาย ปริสา ธมฺม
โสตุ อิธ สมาคตา
๑

๒

๓
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สาธุ อยฺโย ภิกฺขุสงฺโฆ กโรตุ ธมฺมเทสน
อยฺจ ปริสา สพฺพา
อฏิกตฺวา สุณาตุ ตนฺติ.
หมายเหตุ :- วัน ๘ ค่ํา วา อฏมี โข. . . วัน ๑๔ ค่ํา วา
จาตุทฺทสี. . . วัน ๑๕ ค่ํา วา ปณฺณรสี. . .
คําอาราธนาธรรม (ธรรมดา)
พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ
กตฺอฺชลี อนฺธิวร อยาจถ
สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ ธมฺม อนุกมฺปมั ปช.
๘. เมื่อพระเทศนจบ ทุกคนพึงใหสาธุการ และสวดประกาศตน
เหมือนภาคเชา และสวดคําขอขมาพระรัตนตรัยวา กาเยน วาจาย ว
เจตสา วา . . . เหมือนตอนปลายทําวัตรค่ํา.
๙. เมื่อเสร็จพิธี ภาคเชา หรือภาคค่ําแลว กอนจะกลับบาน
พึงกลาวคําลาตอพระผูเทศกวา หนฺททานิ มย ภนฺเต อาปุจฺฉาม,
พหุกิจฺจา มย พหุกรณียา.
พระผูเทศก ถามีพรรษาสูงสุดกวาองคอื่น ๆ ในที่ประชุมนั้น พึง
กลาวคําอนุญาต. แตถามีพรรษานอย ก็ตองใหพระองคที่มีพรรษาสูงสุด
เปนผูกลาวคําอนุญาตวา ยสฺสทานิ ตุมฺเห กาล มฺถ.
ผูลาพึงรับวา สาธุ ภนฺเต. แลว กราบ ๓ ครัง้ เปนอันเสด็จ
พิธีบริบูรณ.
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ค. พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระศาสนา
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นิยมประกอบพิธีเวียนเทียน มี
๔ วัน คือ :๑. วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ (หรือเดือน ๗ ปที่มี
เดือน ๘ สองหน) สําคัญคือ คลายกับวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน
ของพระพุทธเจา.
๒. วันอัฏฐมีบูชา แรม ๘ ค่ํา เดือน ๖ (หรือเดือน ๗ ปทมี่ ี
เดือน ๘ สองหน) สําคัญคือ คลายกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
(เผาศพพระพุทธเจา)ง
๓. วันมาฆบูชา ขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ (หรือเดือน ๔ ปที่มี
เดือน ๔ สองหน) สําคัญคือ คลายวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข อันเปนหัวใจ หลักการ ของพระพุทธศาสนา ใน "จาตุรงคสันนิบาต" ที่ประชุมประกอบดวยองค ๔ คือ ก. พระอรหันต
๑,๒๕๐ องค ข. ทานเหลานั้น ลวนแตเปนอหิภิกขุ ค. ทานเหลานั้น
มาประชุมกันโดยมิไดนัด ง. ประชุมกันในวันเพ็ญเดือน ๓.
๔. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ (หรือเดือน ๘
หลัง ในปทมี่ ีเดือน ๘ สองหน) สําคัญคือ คลายวันที่พระพุทธเจาทรง
แสดงธรรมกัณฑแรก ชือ่ วา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แกพระเบญจวัคคีย ไดผลดีคือ พระโกณฑัญญะ หัวหนาพระเบญจวัคคีย ไดเปน
พระอริยสาวกสงฆองคแรก.

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสงั เขป - หนาที่ 78

ระเบียบพิธี
๑. ถึงเวลากําหนด บาย หรือเย็น หรือค่ํา ทางวัดตีระฆังสัญญาณ
ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชุมที่หนาอุโบสถ หรือลาน
พระเจดีย ที่เปนหลักสําคัญของวัด หรือที่ปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา
บางแหง. ทุกคนถือดอกไม ธูป เทียน ชนิดที่มีไสใหญ.
๒. ถามีพระบรรยายใหทุกคนทราบความสําคัญของวันนั้น (คือ
วันวิสาขบูชาเปนตน ที่กําลังเวียนเทียนอยู) กอนสัก ๕ นาที ก็จะ
เปนการสมควร.
๓. หัวหนาสงฆ จุดเทียน - รูป ทุกคนจุดตาม หันหนาเขาหา
ปูชนียสถานที่จะเวียนเทียน กลาว นโม. . . พุทฺธสฺส พรอมกัน ๓ จบ.
หัวหนานํากลาวคําถวายดอกไม ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยตามแบบที่
กําหนดไวสําหรับวันนั้น เปนคํา ๆ เฉพาะบาลี หรือแปลดวยก็ได ทุก
คนวาตามจนจบ.
๔. หัวหนาสงฆเดินนําแถว เรียง ๑ แถว หรือ ๒-๓ ก็ได
พระ - สามเณร เดินหนา อุบาสก- อุบาสิกา เดินหลัง เดินเวียนขวา
คือใหแขนขวาเขาหาปูชนียสถานที่เดินเวียน. เวียน ๓ รอบ.
รอบที่ ๑ ภาวนาบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ วา อิติป โส
ภควา อรห . . .
รอบที่ ๒ ภาวนาบทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ วา สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม, สนฺทิฏิโก. . .
รอบที่ ๓ ภาวนาบทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ วา สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุ. . .
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ครั้งเวียนครบ ๓ รอบแลว ก็นาํ ดอกไม ธูป เทียน ปกไวในที่
ซึ่งไดเตรียมไว.
๕. เขาโบสถ หรือวิหาร ศาลาการเปรียญ ที่กําหนดไว ทํา
วัตรค่ํา สวดมนต แสดงธรรม ฟงธรรม ๑ กัณฑ หรือ ๒-๓ กัณฑ
หรือหลายกัณฑตลอดคืน ตามศรัทธาและสามารถ.
เปนอันเสร็จพิธี
หมวดที่ ๒ บุญพิธี
บุญพิธี คือพิธีทําบุญ ใหเกิดความสุขความสบายใจ เกี่ยวกับเรื่อง
ฉลองบาง เรื่องตองการสิริมงคลบาง เรื่องตายบาง โดยแยกเปน ๒
ประเภท คือ :- ๑. ทําบุญงานมงคล ๒. ทําบุญงานอวมงคล.
บุญพิธที ั้ง ๒ ประเภทนี้ นิยมการนิมนตพระใหสวด เลีย้ งพระ
และถวายไทยธรรม ฉะนั้น จึงมีผูเกี่ยวของในการปฏิบัติ เปน ๒ ฝาย
คือ ๑. ผูทําบุญ เรียกวา "เจาภาพ" เปนฝายให. ๒. ผูประกอบ
พิธีกรรม เรียกวา "ฝายภิกษุสงฆ" เปนฝายรับ จึงตองมีระเบียบพิธี
ตามสมควรแกประเภทนั้น ๆ ตอไปนี้ :๑. ทําบุงานมงคล
ฝายเจาภาพตองเตรียมการตาง ๆ ดังนี้
๑. อาราธนาพระสงฆ นิยมคี่ คือ ๕-๗-๙, ถาแตงงาน
นิยมคู คือ ๘, พิธีหลวงนิยมคู คือ ๑๐ รูป เปนตน.
๒. เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป พรอมทั้งเครื่องบูชา ควรใชโตะหมู
๕-๗-๙ ถาหาไมไดก็ใชโตะอื่นที่สมควรก็ได ควรปูผาขาว หรือผาสี
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ที่สะอาด ยังไมเคยใชเปนดีที่สุด อยาเอาผาที่นุงหมแลวปูโตะบูชาเปน
อันขาด. ของบนโตะบูชา คือ พระพุทธรูป ๑ กระถางธูป ๑ เชิง
เทียน ๒ แจกันดอกไมสด ๒ จะเพิ่มอะไรที่สมควรใหมากไปกวานี้ก็ได.
จะตั้งพระพุทธรูป ควรใหอยูทางขวาของพระสงฆ หันพระพักตรไปทิศ
เดียวกับพระสงฆหันหนาไป. แตถาทีไ่ มอํานวย ก็จัดตามความเหมาะสม.
๓. ตกแตงสถานที่บริเวณพิธี ตองใหสะอาดเรียบรอย ดูแล
งามตา ชื่อใจ เปนสิริมงคล.
๔. วงดายสายสิญจน. สิญจน แปลวา "รดน้ํา" สายสิญจน
คือสายดายดิบ จับใหเปน ๓ เสน แลวจับใหเปน ๙ เสน. การวง
สายสิญจน โยงจากฐานพระพุทธรูป วนขวารอบพระพุทธรูป โยงมาที่
หมอน้ํามนต วนนขวาที่หมอ วางไวในพาน ตั้งใกลอาสนะพระเถระผูเปน
ประธานในพิธี. (หามขามสายสิญจน)
๕. เชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนโตะบูชา ควรสรงน้ําพระพุทธรูป
ใหหมดฝุนมลทินที่อาจติดอยู แลวเชิญขึ้นตั้งบนโตะที่เตรียมไว แลว
กราบงาม ๓ ครั้ง.
๖. ปูลาดอาสนะสําหรับพระสงฆ จะยกพื้นใหสูงขึ้นขนาดเกาอี้
หรอไมยกพื้น เพียงแตปูเสื่อ ปูผาขาว แลวปูผานิสีทนะ (ผารองนั่ง
ของพระ) แลวแตความเหมาะสม. ตองใหที่พระนั่งสูงกวาที่นั่งของ
คฤหัสถ ถาเสมอกัน ตองแยก อยาใหติดกัน.
๗. เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ คือ หมากพลู น้ําเย็น น้ํารอน
และกระโถน วางไวดานขวาของพระทุกรูป (พานหมากพลู กระโถน
วางระหวางกลาง ๒ รูปตอ ๑ ชุดก็ได) การวาง ใหวางกระโถนขางใน
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สุด ถัดออกมา ภาชนะน้ําเย็น, ถัดออกมา พานหมากพลู. น้าํ รอนจัด
ประเคนภายหลัง.
๘. ตั้งภาชนะทําน้ําพุทธมนต ใชหมอน้ํามนตมีฝาครอบ (เรียก
วา "ครอบน้าํ มนต") หรือบาตร หรือขันทองเหลือง (เวนขันเงินทองคํา) มีพานรอง น้ําที่ใชทําน้ําพุทธมนต นิยมน้ําที่ไดมาจากดิน
(ไมนิยมน้ําฝน) ใสประมาณคอนภาชนะ เทียนทําน้ําพุทธมนต ใช
เทียนขึ้นผึ้งแทขนาดหนัก ๑ บาทอยาต่ํา เตรียมตั้งไวหนาโตะบูชา เยื้อง
มาใหใกลพระสงฆองคที่ ๑
๙. การจุดเทียน - รูป เมื่อเริ่มพิธี เจาภาพควรจุดเทียน - ธูป
เอง. (อยาตอไฟจากตะเกียงหรือจากที่อื่น) ตั้งใจบูชาพระ. อาราธนา
ศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร. พระสวดถึงบทวา "อเสวนา จ
พาลาน" เปนตน เจาภาพจุดเทียนที่ครอบน้ํามนต แลวยกครอบประเคนพระองคที่ ๑.
๑๐. ขอปฏิบัติวันเลี้ยงพระ ถาสวดและฉันเชาหรือฉันเพลดวย
หากมีการตักบาตร พอพระสวดถึงบทวา "พาหุ" ก็เริ่มตักบาตร
แลวยกบาตรและภัตตาหารมาตั้งไวใกลพระ พอสวดจบ ก็ประเคนให
พระฉันทันที. ถาสวดตอนเย็นเลี้ยงพระในวันรุงขึ้น. ก็ตองเตรียมเครื่อง
รับรองพระสงฆเหมือนวันสวดมนตเย็น. อาราธนาศีล รับศีล. ไมตอง
อาราธนาพระปริตร. พระสวดถวายพรพระ (นโม, อิติป โส, พาหุ)
พอถึงบท พาหุ ก็เริ่มตักบาตร. . .
๑๑. สุดทาย พอพระฉันเสร็จ เจาภายถวายไทยธรรม. พระ
สงฆอนุโมทนา เริ่มคําวา ยถา . . . เจาภาพกรวดน้ํา. พอพระวาพรอม
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กันวา สพฺพีติโย. . . เจาภาพกรวดน้ําใหหมด ประนมมือรับพรจน
พระสวดจบ แลวกราบ ๓ ครั้ง สงพระกลับ.
อนึ่ง ในพิธีทําบุญเลี้ยงพระ นิยมถวายขาวพระพุทธ คือจัด
ภัตตาหารทุกอยาง เหมือนที่ถวายพระสงฆ แตใชภาชนะเล็กกวา วาง
บนโตะ หรือบนผาขาวสะอาด หนาโตะบูชา จุดธูป ๓ ดอกปกใน
กระถางธูปหนาพระ นั่งคุกเขา ประนมมือวา นโม. . .๓ จบ แลววา
อิม สูปพฺยฺชนสมฺปนฺน สาสีน (ถาไมขาวสาลี ก็ตัดบทวา สาลีน
ออกได) โอทน อุทก วร พุทฺธสฺส ปูเชมิ.
เมื่อพระสงฆฉันเสร็จ เจาภาพกราบพระพุทธ ๓ ครั้ง ประนมมือ
กลาวคําลาขาวพระวา เสส มงฺคล ยาจามิ. กราบแลวยกภาชนะขาว
พระพุทธออกไป. (จะใหผูอื่นลาขาวพระก็ได)
ฝายพระสงฆ
พระสงฆควรปฏิบัติการตอไปนี้ :๑. ควรเตรียมตัวไวใหพรอมกอนถึงเวลา พอมีคนมารับก็ไปได
ทันที. ควรไปตามกําหนด อยาใหกอนมากนัก อยาใหกระชั้นนัก ตอง
มีกาลัญุตา
๒. ตองนุงหมเรียบรอยเปนสมณสารูป. ในถิ่นที่นิยมใชพัด ควร
นําไปทุกรูป และควรใชพักงานมงคล (หามใชพัดงานศพ ในงานมงคล)
ถาขัดของก็ใชพัดเฉพาะหัวหนาองคเดียวก็ได. พัดน้ําใชในเวลา ๑. ให
ศีล ๒. ขัดตํานาน ๓. อนุโมทนา ๔. ชักผาบังสุกลุ .
๓. ขณะขึ้นนั่งบนอาสนะ อยาเหยียบผาขาวที่ปูไว ควรคุกเขา
เดินเขาไปยังที่นั่ง, ยามตองถือดวยมือซายรวมกับพัด (อยาเอายามคลอง
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แขน ตั้งแตเขาบาน จนออกไป) วางพัดดานขวามือ.
๔. พอเจาภาพอาราธนาศีล ผูหวั หนาคลี่สายสิญจนสงตอไปปลาย
แถว, พออาราธนาถึงวาระที่ ๓ วา ตติยมฺป. . . ผูหัวหนาตั้งพัดดวย
มือขวา ถัดใบพัดลงมา ๔-๕ นิ้ว หัวแมมือทาบตรงขึ้นตามดามพัด
สายสิญจนพาดบนนิ้วชี้ พอจบคําอาราธนา ก็ตั้ง นโม. . .ใหสรณะ
และศีล. ไมตองวา "ติสรณคมน นิฏิต"
๕. พอเจาภาพอาราธนาพระปริตรถึงครั้งที่ ๓ พระผูที่ขัดตํานาน
(รูปที่ ๓) ตั้งพัดเตรียมขัด พออาราธนาจบ ก็เริ่มขัด สมนฺตา. . .
ทันที. พอขัดจบ ทุกรูปยกสายสิญจนประนมมือ ใหสายสิญจนอยูระหวาง
งามแมมือ. หัวหนานําสวด ตั้งแต นโม. . . พอสวดถึงบทวา เย
สุปฺปยุตฺตา. . . ปลดเทียนน้ํามนต หยดเทียนลงในน้ํา พอถึงบทวา
นิพฺพนฺติ ธีรา ยถา ยมฺปทีโป ก็จุมเทียนลงในน้ํามนตและยกขึ้น
(นิพฺ จุมลง. . .ปทีโป ยกขึ้น)
๖. การพรมน้ําพระพุทธมนต นิยมใชหญาคามัดเปนกํา, หรือ
กานมะยม ๗ กาน มัดติดกัน. พรมแกบุคคลผูเปนเจาภาพที่ตองการให
พรม หรือพรมแกสถานที่ ซึ่งเจาภาพตองการ. (พระสงฆสวดบทวา
ชยนฺโต. . . ในขณะพรม.) ถาเดินพรมแกบุคคลหรือสถานที่ ควรถือ
พัดไปดวย.
๒. ทําบุญงานอวมงคล
การทําบุญงานอวมงคล หมายถึงการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการตาย
มี ๒ อยาง คือ:-
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๑. งานทําบุญหนาศพ ที่เรียกวา "ทําบุญ ๗ วัน" . . . ๕๐ วัน
. . . ๑๐ วัน หรือ ทําบุญหนาวันปลงศพ.
๒. งานทําบุญอัฐิ ที่ปรารภบรรพบุรุษ หรือผูใดผูหนึ่งที่ลวงลับ
ไปแลว เปนงานประจําป เชนวันสงกรานต (เดือน ๕), วันสารท
(เดือน ๑๐) หรือวันคลายกับวันตายของผูนั้น ๆ.
๑. งานทําบุญหนาศพ
พิธีฝายเจาภาพ ตองเตรียมการตาง ๆ สวนใหญคลายกับงาน
ทําบุญมงคล แตมีขอแตกตาง คือ :๑. อาราธนาพระสงฆสวดพระพุทธมนต นิยมคู คือ ๘ รูป
๑๐ รูป เปนตน แลวแตกรณี. ใชคําอาราธนาวา "ขออาราธนาสวด
พระพุทธมนต" (งานมงคลใชคําวา "ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต")
๒. ไมตั้งภาชนะน้ําพุทธมนต ไมวงสายสิญจน คือไมตองทํา
น้ําพระพุทธมนต.
๓. เตรียมสายโยงหรือภูษาโยงตอจากศพไว สายโยง คือดาย
สายสิญจนนั่นเอง. ภูษาโยงคือแผนผา กวางประมาณ ๔ นิ้ว ยาวใหพอ
ตั้งแตพระองคืตนแถว ถึงองคปลายแถว และตองมีสายโยงจากศพมา
เชื่อมกับภูษาโยงอีก, ระวังการเดินสายโยง อยาใหสูกวาพระพุทธรูปใน
พิธี และอยางใหต่ํากวาที่คนนั่ง อยาขามสายโยงหรือภูษาโยง เพราะตอ
เนื่องดวยศพ สําหรับพระจับบังสุกุล.
การปฏิบัติกิจในพิธี เมื่อพระสงฆประจําที่พรอมแลว เจาภาพ
จุดธูปเทียนที่บูชาพระพุทธรูปกอน จุดธูปเทียนที่หนาศพภายหลัง. (แต
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บางทานวา จุดที่หนาศพกอน จุดที่หนาพระทีหลัง
ถามีการเลี้ยงพระดวย พอพระฉันเสร็จ เจาภาพถวายไทยธรรมแลว
คลี่สายโยง ถามีผาสบง จีวร เปนตน ก็ทอดลงบนสายโยง แลวนั่ง
ประจําที่ พอพระซักบังสุกุล ก็ประนมมือไหว. เมื่อพระสงฆอนุโมทนา
ก็กรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหผูตายตอไป.
พิธีฝายพระสงฆ เตรียมตัวและปฏิบัติการสวนใหญก็เหมือนงาน
ทําบุญมงคล แตมีขอแตกตาง คือ :๑. ใชพดั ที่เกี่ยวกับงานศพ. (ถาไมมี (จะใชพดั งานอื่นก็ได).
๒. ทําบุญงานศพ ๗ วัน สวดอนัตตลักขณสูตร. ๕๐ วัน สวด
อาทิตตปริยายสูต. ๑๐๐ วัน สวดธรรมนิยามสูตร. นอกจาก ๗ วัน
๕๐ วัน ๑๐๐ วัน สวดสูตรใดก็ได (เวนเจ็ดตํานาน, สินสองตํานาน,
ธรรมจักร, มหาสมัย).
๓. ไมตองขัด สมนฺตา. . . สคฺเค. . . มีลําดับสวดคือ :- นโม. . .
พุทฺธ. . .ยถาป เสลา. . . (องคที่ ๓ ขัด ตั้งพัด ขัดบทขัดของสูตร
ที่ตองการ) ทุกรูปสวดพระสูตรที่ตองการ จบพระสูตรแลว ตอดวย
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา. . .ยทา หเว. . . อตีต นานฺวาคเมยฺย. . .
ถาสวดธรรมนิยามสูตร จบแลว ตอดวย สพฺเพ สงฺขารา. . .
แลว ตอดวย อวิชฺชา. . .
๔. ถางานวันเดียว มีเทศนดวย เลี้ยงพระดวย สวด อตีต นานฺวาคเมยฺย. . .จบแลว เทศน เทศนจบแลว สวดถวายพรพระ (อิติป
โส. . .พาหุ. . . ชยนฺโต. . .) ภวตุ สพฺพมงฺคล. . .
๕. ถาเพียงแตสวดมนต บังสุกุล รับไทยธรรมแลว อนุโมทนา
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ดวยบท อทาสิ เม. . .
๖. การชักบังสุกุล ตองจักพัดมือซาย, จับสายโยงมือขวา สอด
สี่นิ้วใตสาย หัวแมมือจับบนสาย, ถามีผาทอดบนสายโยง ก็จับผาโดย
วิธีเดียวกัน. ลั่นวาจาวา อนิจฺจ วต สงฺขารา. . .
๒. งานทําบุญอัฐิ
พิธีฝายเจาภาพ พึงเตรียมงานสวนใหญคลายกับงานทําบุญหนาศพ.
เพียงแตตั้งโกศอัฐิ หรือรูป หรือชื่อของผูตายบนโตะ ตางหากจากโตะ
บูชาพระ จัดดอกไมประดับ ตั้งกระถางธูป เชิงเทียน ๑ คู หรือใช
กระบะเครื่องหาแทนกระถางธูปเชิงเทียนก็ได.
พิธีฝายพระสงฆ สวนใหญก็เชนเดียวกับงานทําบุญหนาศพ. เพียง
แตบทสวด นิยมสวด ธรรมนิยามสูตร สติปฏฐานปาฐะ เปนตน.
หมวดที่ ๓ ทานพิธี
ทานพิธี คือพิธีถวายทานตาง ๆ วัตถุที่ควรถวาย มี ๑๐ อยาง
๑. ภัตตาหาร ๒. น้ํา ๓. เครื่องนุงหม ๔. ยานพาหนะ ๕. มาลัย
และดอกไมบูชาพระ ๖. ของหอมคือดอกไมบูชาพระ ๗. สบูชําระกาย
๘. ที่นอนหนอนมุง ๙. กุฏิ เตียง ตู โตะ เกาอี้ ๑๐. ตะเกียง น้ํามัน
ตะเกียง ไฟฟา ไฟฉาย เปนตน.
แมของอื่น ๆ ที่สงเคราะหเขาในปจจัย ๔ คือ เครื่องนุงหม อาหาร
ที่อยู ยา ได และสิ่งที่จําเปนตองใช อันสมควรแกพระภิกษุสามเณร ก็
จัดเปนทานวัตถุทั้งสิ้น.
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การถวายทานมี ๒ อยาง คือ :ปาฏิบุคลิกทาน
ถวายเจาะจงพระ - เณร องคนั้น องคนี้.
สังฆทาน
ถวายแกสงฆทั่วไป ไมเจาะจงองคใด ๆ.
เวลาถวายทาน มี ๒ เวลา คือ :กาลทาน ถวายจํากัดเวลา เชน ผากฐิน กายใน ๑ เดือนทาย
ฤดูฝน. อาหาร เชาถึงเที่ยง.
วิกาลทาน ถวายไมจํากัดเวลา เชน อติเรกจีวร, ยา, ที่นอน
ที่นั่ง เปนตน.
ระเบียบพิธี
ระเบียบพิธีที่ตองศึกษานี้ มุงถึงพิธีถวายแกสงฆ ที่เรียกวา
"สังฆทาน" ซึ่งมีระเบียบพิธี คือ :๑. ตั้งเจตนาใหแนวแน คือ นุงถวายสงฆจริง ไมเห็นแกหนาผูรับ
จะเปนพระแก พระหนุม หรือสามเณร ก็ไดทั้งนั้น แตตองใหสงฆ
สงมา ไมใชทายกเลือกเอาเอง.
๒. เตรียมทานวัตถุ คือจะถวายสิ่งของชนิดใด เวลาใด แกสงฆ
กี่รูป ก็เตรียมใหพรอม ถาเปนของหนัก หรือเคลื่อนที่ไมได ก็เตรียม
ใหเหมาะกับการที่จะถวายของนั้น ๆ ได.
๓. เผดียงสงฆ คือแจงความประสงคจะถวายสังฆทานนั้น ๆ ให
สงฆทราบ ระบุจํานวนภิกษุสงฆเทาที่ตองการ ระบุเวลา - สถานที่
ทําพิธีใหชัดเจน.
๔. ครัน้ พรอมทั้งฝายเจาภาพและฝายสงฆแลว พึงปฏิบตั ิการ
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พิธีดังตอไปนี้ :ก. เจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย.
ข. เจาภาพอาราธนาศีล รับศีล.
ค. เจาภาพตั้ง นโม ๓ จบ, กลาวคําถวายสังฆทาน ตาม
แบบอันสมควรแกวัตถุทานนั้น ๆ.
๕. พระสงฆที่ไดรับอาราธนา ประนมมือรับวา สาธุ ในขณะ
เจาภาพกลาวคําถวายจบ. เมื่อเจาภาพประเคนทานวัตถุแลว (เปนของ
หนักยกไมได หรือของเคลื่อนที่ไมได ก็รับน้ําที่เจาภาพหลั่งถวายในมือ
หรือใชสายสิญจนโยงจากของนั้น ๆ ถวายแลว) ก็อนุโมทนา ยถา
สพฺพีติโย. . . ใชคาถาอนุโมทนาตามควรแกทานนั้น ๆ ภวตุ สพฺพมงฺคล. . . เจาภาพกรวดน้ํา. เปนเสร็จพิธี.
คําถวายสังฆทาน
(ประเภท สามัญ ถวายเพื่อตนเอง)
อิมานิ มย ภนฺเต, ภตฺตานิ สปริวารานิ, ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ ภตฺตานิ สปริวารานิ,
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย.
ขาแตพระสงฆผูเจริญ, ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ, ขอพระภิกษุสงฆจงรับ
ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
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(ประเภท มตกภัต อุทศิ ผูตาย)
อิมานิ มย ภนฺเต มตกภตฺตานิ สปริวารานิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส
โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ มตกภตฺตานิ
ปริวารานิ ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากฺเจว มาตาปตุอาทีนฺจ าตกาน กาลกตาน, ทีฆรตฺต, หิตาย สุขาย.
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายมตกภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ, ขอพระภิกษุสงฆจงรับ
มตกภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุข แกขาพเจาทั้งหลายดวย แกญาติของ
ขาพเจาทั้งหลาย มีมารดาบิดาเปนตน ผูทํากาละลวงลับไปแลวดวย สิ้น
กาลนาน เทอญ.
(คําถวายของตาง ๆ มีคําที่เปลี่ยนจากคําวา ภตฺตานิ ตอไปนี้)
สลากภัต . . . ภตฺตานิ สปริวารานิ อสุกฏาเน ปตานิ . . .
ขาวสาร . . . ตณฺฑุลานิ สปริวารานิ. . .
เสนาสนะ กุฏิ วิหาร . . . เสนาสนานิ อาคตานาคตสฺส
จาตุทฺทิสสฺส. . .
ศาลาโรงธรรม . . . อิม สาล ธมฺมสภาย อุทฺทิสฺส
จาตุทฺทิสสฺส. . .
ศาลโรงธรรม . . . อิม สาล ธมฺมสภาย อุทฺทิสฺส
จาตุทฺทิสสฺส. . .
ผาวัสสิกสาฏก (ผาอาบน้ําฝน) . . . วสฺสิกสาฏิกานิ สปริวารานิ. . .
ผาจํานําพรรษา . . . วสฺสาวาสิกจีวรานิ . . .
ผาอัจเจกจีวร . . . อจฺเจกจีวรานิ . . .
ผาปา . . . ปสุกูลจีวรานิ. . .
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ผากฐิน (แบบที่ ๑) อิม สปริวาร กินจีวรทุสฺส, สงฺฆสฺส
โอโณชยาม. (วา ๓ จบ)
ผากฐิน (แบบที่ ๒) อิม ภนฺเต สปริวาร กินทุสฺส สงฺฆสฺส
โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, สงฺโฆ อิม สปริวาร กินทุสฺส
ปฏิคฺคณฺหาตุ, ปฏิคฺคเหตฺวา จ อิมินา ทุสฺเสน กิน อตฺถรตุ,
อมฺหาก ทีหรตฺต หิตาย สุขาย.
ธูปเทียน ดอกไม เพื่อบูชา อิมานิ มย ภนฺเต, ทีปธูปปุปฺผวรานิ รตนตฺตยสฺเสว ปูเชม. อมฺหาก รตนตฺตยสฺส ปูชา ทีฆรตฺต
หิตสุขาวหา โหตุ อาสวกฺขยปฺปตฺติยา.
กระทงสําหรับลอยประทีป มย อิมินา ปทีเปน อสุกาย นมฺมทาย
นทิยา ปุลิเน ิต มุนิโน ปาทวลฺช อภิปูเชม อย ปทีเปน
มุนิโน ปาทวลฺชสฺส ปูชา อมฺหาก ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย
สําวตฺตุ.
ธงเพื่อบูชา มย อิมนิ า ธชปฏาเกน รตนตฺตย อภิปูเชม,
อย ธชปฏาเกน รตนตฺตยปูชา อมฺหาก ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย
สําวตฺตตุ.
ธงเพื่อบูชา มย อิมนิ า ธชปฏิาเกน รตนตฺตยั อภิปูเชม,
อย ธชปฏาเกน รตนตฺตยปูชา อมฺหาก ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย
สวตฺตุ.
เวจกูฎี มย ภนฺเต อิม วจฺจกุฏี อาคตานาคตสฺส จาตุทฺทิสสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ อิม
วจฺจกุฏี ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหาก ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย.
สะพาน มย ภนฺเต อิม เสตุ มหาชนาน สาธารณตฺถาย
นิยฺยาเทม, สาธุ โน ภนฺเต, สงฺโฆ อิมสฺมึ เสตุมฺหิ นิยฺยาทิเต
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สกฺขิโก โหตุ, อิท เสตุทาน อมฺหาก ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย
สวตฺตตุ.
เภสัชทานมีน้ําผึ้ง เปนตน สรโท นามาย ภนฺเต กาโล
สมฺปตฺโต, ยตฺถ ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ สารทิกาพาเธน
อาพาธิกาน ภิกฺขูน ปฺจ เภสชฺชานิ อนฺุาสิ, สปฺป นวนีต
เตล มธุ ผาณิต, มยนฺทานิ ตกฺกาลสทิส สมฺปตฺตา, ตสฺส ภควโต
ปฺตฺตานุค ทาน ทาตุกามา, เตสุ ปริยาปนฺน, มธฺุจ เตลฺจ
ผาณิตฺจ ภิกฺขูนฺเจว สามเณรานฺจ โอโณชยาม, สาธุ โน
ภนฺเต, อยฺยา ยถาวิภตฺตา มธุทานฺจ เตลฺจ ผาณิตฺจ
ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหาก ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย.
หมวดที่ ๔ ปกิณณกะ
หมวดนี้วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติบางประการ ใน
การประกอบพิธีตาง ๆ ในหมวดตน ๆ เพิ่มเติมอีก ๕ เรื่อง คือ :๑. วิธแี สดงความเคารพพระ
พระที่ควรเคารพในศาสนพิธีนี้ มี ๒ อยาง คือ :๑. พระพุทธรูป หมายถึงปูชนียวัตถุที่เปนเครื่องระลึกถึงพระ
พุทธเจาทุกอยาง เชนพระเจดีย.
๒. พระภิกษุ หมายถึงพระภิกษุ และสามเณร ในพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงเพศสูงกวาตน.
การแสดงความเคารพระดับกลาวนี้ มี ๓ วิธี คือ :-
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๑. ประนมมือ ในบาลีเรียกวา "ทําอัญชลี" คือประกบฝามือ
ใหนิ้วแนบชิดติดตรงกัน ประคองไวตรงระหวางอก ปลายนิ้วเชิดขึ้น
ศอกแนบชิดชายโครง. ในเวลาสวดมนต ฟงสวด ฟงเทศน รับศีล
และเวลาพูดกับพระผูใหญ เปนตน.
๒. ไหว ในบาลีเรียกวา "นมัสการ" คือยกมือประนม กม
ศีรษาลงเล็กนอย หัวแมมือจดระหวางคิ้ว นิ้วชี้จดสวนบนหนาผาก. ใน
เวลาพระนั่งเกาอี้ หรือยืน เดินอยูในทีอ่ ันไมควรกราบ.
๓. กราบ ในบาลีเรียกวา "อภิวาท" คือกราบลงดวยองค ๕
เรียกวา "เบญจางคประดิษฐ" องค ๕ คือหนาผาก ๑ ฝายมือตลอด
ถึงขอศอก ๒ เขา ๒ จดพื้น.
การกราบ ผูชายนั่ง "ทาพรหม" คือคุกเขา ฝาเทายันพื้นกับ
กน, ผูหญิงนั่ง "ทานเทพธิดา" คือคุกเขา ฝาเทาเหยียดดอกไปรองกน.
กราบในเวลาทําวัตร และเวลาแสดงคารวะอยางสูง.
๒. วิธีประเคนของพระ
การประเคนของพระ คือการถวายของใหถึงมือพระ. ถาผูหญิง
ประเคน ตองวางบนผาหรือภาชนะ เชนบาตร เปนตน ที่พระถืออยู.
ของที่ประเคน ตองไมเปน วัตถุอนามาส หรือของที่พระไมควร
จับ เชน เงิน ทองคํา และไมเปนของที่หนักถึงกับตองหาม. แม
อาหารทุกชนิด ถาเลยเที่ยงแลว ก็ไมตองประเคน.
ผูประเคน พึงเขาใกลพระประมาณ ๑ ศอก ไมเกินศอกคืบ จะนั่ง
หรือยืน แลวแตสถานที่. จับของสองมือ (บางอยางตองจับมือเดียว เชน
ชอนตักของใสบาตร) ยกขึ้น นอมถวาย เสร็จแลวไหวหรือกราบ
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แลวแตกรณี.
มารยาทของผูประเคน ตองแสดงออกดวยความเคารพ ไมใช
เสือกไสให ทิ้งให โดยไมเคารพ, ไมควรสูบบุหรี่ ปากคาบ หรือนิ้ว
หนีบุหรี่ขณะประเคน. คนที่มืนมา ก็ไมควรเขาประเคน.
๓. วิธีทําหนังสืออาราธนา และทําใบปวารณาถวายจตุปจจัย
การนิมนต หรืออาราธนา (ก็คือการเชิญ) พระ ไปประกอบ
พิธี ตองระบุจํานวนพระ ระบุงาน ระบุสถานที่ ระบุวัน เดือน พ.ศ.
เวลา ระบุการไป - กลับ. ตัวอยางดังตอไปนี้
ขออาราธนาพระคุณเจา (พรอมดวยสงฆรวมทั้งหมด . . .รูป)
เจริญพระพุทธมนตในงานทําบุญวันเกิดของ . . . . ที่บานเลขที่ . . . .
หมูที่ . . . . ตําบล . . . . อําเภอ . . . . ณ วันที่ . . . . เดือน . . . .
พ.ศ. . . . . . เวลา . . . .
มีผูรับ - สง. (ถาไมมี ก็บอกวา "ไมมีผูรับ - สง")
ถามีการเลี้ยงเชา หรือเพลดวย หรือตองการบาตร - ปนโตดวย
ก็บอกไวในหนังสืออาราธนา.
(ใบปวารณาถวายจตุปจจัย)
ขอถวายจตุปจจัยอันควรแกสมณบริโภค แดพระคุณเจา เปนมูลคา
. . . . บาท . . . .สตางค หากพระคุณเจาประสงคสิ่งใด อันควรแก
สมณบริโภคแลว ขอไดโปรดเรียกรองจากกัปปยการกผูปฏิบัติของพระ
คุณเจา เทอญ.
ใบปวารณานี้ถวายรวมกับไทยธรรมในงานมงคล. ถางานอวมงคล
มีผาทอดบังสุกุล ก็กลัดติดกับผาที่ทอด. สวนเงินคาจตุปจจัยมอบใหไป
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กับศิษยพระ. อยารวมในซองปวารณา.
๔. วิธีอาราธนาศีล - อาราธนาพระปริตร
การอาราธนาศีล นิยมในพิธี ตอไปนี้ ๑ ในพิธีถวายทาน ๒. ใน
พิธีสวดมนต ๓. ในพิธีเลี้ยงพระ ๔. ในพิธีเทศน (ถาเทศนตอจาก
สวดมนต ตอนสวดมนตไมตองอาราธนาศีล) ๕. ในพิธีแสดงพุทธมามกะ.
ผูอาราธนาศีล ถาพระสงฆนั่งบนอาสนะยกสูง เจาภาพและแขก
นั่งเกาอี้ ตองยืนไหวพระพุทธ แลวไหวพระสงฆ แลวอาราธนาศีล.
ถาพระสงฆนั่งอาสนะต่ํา ตองนั่งกราบพระพุทธ ๓ ครั้ง แลวหันหนาไปทาง
พระสงฆองคประธาน ประนมมือตั้งตัวเอง อาราธนาศีล.
การอาราธนาพระปริตร นิยมในพิธีสวดพระพุทธมนต ตอจาก
รับศีลสวนมาก. ถาสวดมนตกอนเทศน ก็อาราธนาพระปริตรกอน,
สวดจบ ก็อาราธนาศีล. รับศีลจบ ก็อาราธนาธรรม.
คําอาราธนาศีล ๕
(ดูในพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ หนา ๗๑)
คําอาราธนาพระปริตร
วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา,
สพฺพทุกฺขวินาสาย
ปริตฺต พฺรูถ มงฺคล.
วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา,
สพฺพภยวินาสาย
ปริตฺต พฺรูถ มงฺคล.
วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา,
สพฺพโรควินาสาย
ปริตฺต พฺรูถ มงฺคล.
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คําอาราธนาธรรม
(ดูในพิธีรักษาอุโบสถ หนา ๗๕)
๕. วิธีกรวดน้ํา
๑. เตรียมภาชนะที่สะอาด เชนคนที ขวดเล็ก แกวน้ํา ใสน้ํา
ที่สะอาด, มีภาชนะรับน้ําเวลากรวดดวย. พอพระเริ่มวา ยถา . . . ก็
เริ่มกรวด ตัง้ ใจอุทิศสวนบุญ คอย ๆ รินน้ําลงในภาชนะใบที่สําหรับรับ
(อยาใชนิ้วรับน้ํา) ถาจะกรวดลงที่ดินก็เลือกดินที่สะอาด. น้ําที่กรวดใน
ภาชนะรอง ก็ตองเอาเทลงที่พื้นดินสะอาด. พอพระวา สพฺพีติโย. . .
ก็รินน้ํากรวดใหหมด แลวประนมมือ ตั้งใจรับพร.
คํากรวดน้ําแบบสั้น
๑. อิท เม าตีน โหตุ. ขอใหผลบุญนี้ จงมีแกญาติของ
ขาพเจา. (วา ๓ จบ)
๒. อิท เม าตีน โหตุ, สุขิตา โหนฺตุ าตโย.
ขอใหผลบุญนี้ จงมีแกญาติของขาพเจ, ขอใหพวกญาติ จงมี
ความสุขเถิด.
๓. สพฺเพ สตฺตา สทา โหนฺต อเวรา สุขชีวิโน
ขอปวงสัตวทั้งหลาย จงเปนผูไมมีเวรตอกัน, จงเปนผูดํารงชีพอยู
เปนสุขทุกเมื่อเถิด.
กต ปฺุผล มยฺห
สพฺเพ ภาคี ภวนฺตุ เต.
ขอสัตวทั้งสิ้นนั้น, จงเปนผูมีสวนไดเสวยผลบุญ, อันขาพเจา
บําเพ็ญแลวนั้นเถิด.
พระศรีวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร รวบรวม

