๑

Timeline of Buddha

พุทธประวัติ

และพุทธกิจ ๔๕ พรรษา

พระมหาสมปอง มุทิโต
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม
บ้านศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

บทคัดย่อ

พุทธประวัติ

และพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
อัญเชิญจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต
พระเวสสันดรเกิดเป็นสันตุสิตเทพบุตรแล้ว จุติจากดุสิตสววรค์ลงมาปฏิสนธิ
ในโลกมนุษย์ เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ผู้ตกอยู่ในความชอบ ความชัง และความหลง ให้
หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสาร บรรลุถึงฝั่งพระนิพพาน

ปรากฏในพระสุบินนิมิต
วันพระโพธิสตั ว์ป ฏิสนธิส พู่ ระครรภ์ พระสริ มิ หามายาพทุ ธมารดา ทรงพระสบุ นิ 
เห็นช้างเผือกนำดอกบัวจากภูเขาเงินภูเขาทองมาถวาย

ประสูติ
วันวิสาขะปูรณีดิถีถ้วนทศมาส ทรงประสูติใต้ร่มไม้รังในลุมพินีวัน ดำเนินได้
๗ ก้าว มีดอ กบัว ๗ ดอกผุดขึ้นรองรับพระบาท ทรงเปล่งอ าสภิวาจาอย่าง
อาจหาญว่า
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก
เชฏฺโ€หมสฺสมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เสฏฺโ€หมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
อยมนฺติมา ชาติ
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนี้ เราจักไม่เกิดอีก
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เจริญพระชนมายุได้ ๕ วัน รับคำทำนายพระลักษณะ ทรงแสดงปาฏิหาริย์
ให้พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาเห็นอัศจรรย์ จึงถวายบังคมพระราชกุมาร
เจริญพระชนมายุได้ ๗ วัน พระมารดาสวรรคต
(พระชนมายุ ๒-๖ ไม่ปรากฏเรื่องราว)

พระชนมายุ ๗ พรรษา ๐

แรกนาขวัญ

พระสิทธัตถราชกุมารนั่งขัดสมาธิเจริญฌาน แม้ตะวันคล้อยบ่าย แต่เงาหว้า
กลับฉายตรงเหมือนเที่ยงวัน เป็นปาฏิหาริย์ให้พระบิดาถวายบังคมครั้งที่ ๒
(พระชนมายุ ๘-๑๕ ไม่ปรากฏเรื่องราว)

พระชนมายุ ๑๖ พรรษา ๐

ทรงศรศิลป์ อภิเษกสมรสและราชาภิเษก
ทรงศรศิลป์ : พระมหาบรุ ษุ ในวยั ห น่มุ ท รงแสดงศลิ ปการยงิ ธ นู ๑๘ อย่าง ยก
ธนูหนักท คี่ นตั้งพันจึงยกไหว
อภิเษกสมรสและราชาภิเษก : ทรงอภิเษกสมรสกบั พ ระนางพมิ พา อยูค่ รอง
สิริราชสมบัตโิดยเสวยสุขบ นปราสาท ๓ ฤดู
(พระชนมายุ ๑๗-๒๘ ไม่ปรากฏเรื่องราว)

พระชนมายุ ๒๙ พรรษา ๐

เห็นเทวทูต ๔ ได้พระโอรส และออกผนวช
เห็นเทวทูต : พระพุทธบารมีญ
 าณตักเตือนให้ได้ท อดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔
คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ที่เทวดาเนรมิตขึ้น
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ได้พระโอรส : ทรงหน่ายพระทัยในราตรีกาล พิศดูพระนางพิมพาและพระโอ
รสราหุลท เี่พิ่งประสูติ ทั้งเหล่าสนมก็หลับไหลกายวิการ
ออกผนวช : ทรงสังเวชจึงดำริว่า จะเสด็จออกผนวช ได้ทรงม้ากัณฐกะมี
นายฉันนะเป็นพระสหายตามเสด็จ ถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา ทรงใช้พระขรรค์ตัดพระโมฬี
อธิษฐานบรรพชา ณ ฟากหนึง่ แ ห่งแ ม่น ำ้ อโนมานนั้ เพือ่ ให้พ ระพุทธบดิ าและพระญาติ
หมดอาลัยอ อกติดตาม

พระชนมายุ ๒๙-๓๔ พรรษา ๐

บำเพ็ญทุกกรกิริยา ๖ ปี

บำเพ็ญท กุ กรกริ ยิ า : ทรงทรมานพระวรกายอยู่ ๖ ปี ลดอาหารลงวนั ละคำ
จนไม่เสวยอะไรอกี จนเหลือแต่หนังและเอ็นหมุ้ กระดูก ขัน้ สดุ ท้าย ทรงกดั ฟัน ม้วนลน้ิ 
อุดเพดานปาก กลัน้ ล มหายใจ แทบใจขาด ก็ย งั ไม่บ รรลุธรรม ต่อม าได้ค น้ พ บวธิ มี ชั ฌิมา
ปฏิปทาอนั เป็นขอ้ ปฏิบตั แิ บบทางสายกลาง ไม่ยอ่ หย่อนเกินไป ไม่เคร่งครัดเกินไป จึง
หันม าเทีย่ วภกิ ษาจารออกบณ
ิ ฑบาตและเสวยพระกระยาหารตามปกติ จนมพี ระวรกาย
สมบูรณ์ ผิวพรรณผดุ ผ่อง มีมหาบรุ ษุ ล กั ษณะทง้ั ๓๒ ประการ ปรากฏชดั

พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ๐

ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เสวยข้าวมธุป ายาส : ทรงรบั ขา้ วมธุป ายาสของนางสชุ าดาธดิ ากฎุ มุ พีเสนานี
แห่งอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งเป็นพระกระยาหารมื้อก ่อนตรัสรู้
ชนะมาร : พระยาปรนมิ ม ิตวสวัตตีย กพลเสนามารเข้าป ระจัญบานหำ้ ห นั่ องค์
โพธิสัตว์ แต่ก ลับพ่ายแพ้ยอมถวายสักการะเพราะพระบารมี ๓๐ ทัศ
ตรัสรู้ : รุ่งอรุณรังษีปูรณีวิสาขมาส ทรงตัดขาดกิเลสตัณหา ตรัสรู้อริยส ัจจ์ ๔
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ก่อนใครๆ ในโลกนี้ ณ ปริมณฑลต้นพ ระศรีมหาโพธิ์
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เสวยวิมุตติสุข : เสวยวิมุตติสุขในสัตตมหาสถานแห่งละ ๑ สัปดาห์ คือ
รัตนบัลลังก์ อนิมิสสเจดีย์ รตนจงกรม รตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธ สระมุจลินท์ และ
ควงต้นราชายตนะ
ผจญธิดามาร : ในสัปดาห์ที่ ๕ นางตัณหา นางราคา นางอรดี ธิดาพระยา
มารรับอ าษาบดิ ามาลวงลอ่ ด ว้ ยบว่ งอติ ถีม ายา ณ โคนไทรอชปาลนโิ ครธ แต่พ ระพุทธ
องค์ทรงเพิกเฉย เลยหนีกลับสวรรค์
พญานาคมุจลินท์ : สัปดาห์ท ี่ ๖ พญานาคมุจลินท์ขนดลำตัวหุ้มพระพุทธ
องค์แ ผ่พ งั พานบงั พ ยับฝนและอากาศหนาว ระหว่างทพี่ ระพุทธองค์ป ระทับเสวยวมิ ตุ ติ
สุขที่ริมสระน้ำมุจลินท์
รับแสดงธรรม : ทรงรับคำอาราธนาของท้าวสหัมบดีพรหมให้แ สดงธรรม
เทฺววาจิกะ : โปรดตปุสสะและภัลลิกะพาณิชย์ ๒ พี่น้อง ชาวอุกก ลชนบท
ให้เป็นเทฺววาจิกะอุบาสกผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นส รณะพวกแรกในโลก
พระองค์บ่ายพระพักตร์สู่กรุงพ าราณสี แคว้นกาสี เพื่อพบปัญจวัคคีย์

พระชนมายุ ๓๖ พรรษา ๑

แสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
จำพรรษาแรก ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
เสด็จจำพรรษาแรก ณ อิสปิ ตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี
ปฐมเทศนา : ทรงแสดงพระปฐมเทศนาธมั มจกั ก ปั ป วตั ต นสูตรโปรดปญ
ั จวัคคีย์
ให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จึงมีพระธัมมรัตน ะและพระสังฆรัตนะเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก
โปรดพระนาลกะ : โปรดพระนาลกะผู้เป็นห ลานของกาฬเทวิลดาบส
โปรดยสะกุลบุตร : แสดงอนุป พุ พ กี ถาและอริยสัจ ๔ โปรดพระยส ะและสหาย
๕๔ คน ให้บรรลุพระอรหันต์

พระพุทธประวัติและพุทธกิจ ๔๕ พรรษา : พระมหาสมปอง มุทิโต

6

โปรดบิดา มารดา และอดีตภรรยาของพระยสะ : แสดงอนุปุพพีกถาและ
อริยสัจ ๔ โปรด บิดา มารดา และอดีตภ รรยาของพระยสะ ให้บ รรลุพระโสดาบัน
แล้วประกาศตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกาผถู้ ึงพระรัตนตรัย
ออกพรรษาแล้ว
ประกาศพระศาสนา : ส่งพระสาวก ๖๐ องค์ โดยมอบอำนาจให้บ วชกุลบุตร
ด้วยวิธีให้รับไตรสรณคมน์
โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ : ระหว่างทางย้อนไปอุรุเวลาเสนานิคม โปรดภัทท
วัคคีย์ ๓๐ รูป
โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง: โปรดชฎิล ๓ พี่น้องและบริวาร ๑,๐๐๐ ให้ล ะพิธีกรรม
บูชาไฟ บวชดว้ ยเอหิภ กิ ขุอ ปุ สัมปทา และแสดงอาทติ ต ป ริยายสตู รให้ส ำเร็จเป็นพ ระ
อรหันต์
เสด็จราชคฤห์
โปรดพระเจ้าพิมพิสาร : โปรดพระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองให้บรรลุพระ
โสดาบัน ท้าวเธอได้ถวายพระเวฬุวันให้เป็นวัดแห่งแรก และทำบุญอุทิศให้หมู่ญาติ
พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้สงฆ์ส าวกรับอารามที่มีผถู้ วายได้
พระปุณณมันตานีบวช : พระอัญญาโกณฑัญญะบวชให้ปุณณมันตานีบุตร
(ลูกน้องสาว) และบรรลุอรหันต์
คู่อัครสาวก : โปรดพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะให้บ รรลุอรหัตผ ล และ
แต่งตั้งเป็นค ู่อัครสาวก
โอวาทปาติโมกข์ : แสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันจาตุรงคสันนิบาตในวันเพ็ญ
มาฆมาสหรือวันมาฆบูชา
บวชให้พระมหากัสสปะ : ทรงอนุญาตให้พระมหากัสสปะบวชโดยให้รับ
โอวาท ๓ ข้อ
กาฬุทายีอมาตย์: บวชให้กาฬุทายีอมาตย์ผู้เป็นสหชาติ และบรรลุอรหันต์
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เสด็จกบิลพัสดุ์ ครั้งที่ ๑
เสด็จบ้านเกิด : หลังจากตรัสรู้ได้เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งแรก ตามคำ
อาราธนาของพระพุทธบิดา
ปราบมานะกษัตริย์ : แสดงปาฏิหาริย์ตรัสมหาเวสสันดรชาดก ปราบมานะ
เจ้าศากยะ ฝนโบกขรพรรษตก ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเห็นอ ัศจรรย์จึงได้ถวายบังคม
เป็นครั้งท ี่ ๓
พระพุทธบิดาบรรลุธรม : แสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาให้บ รรลุโสดาบัน
และบรรลุส กทาคามี
พระนางมหาปชาบดีโคตมีบรรลุโสดาบัน
พระนางยโสธราบรรลุโสดาบัน
โปรดเจ้าชายนันทะให้อุปสมบทและบรรลุอรหัตผ ล
พระนางมหาปชาบดีถวายผ้าจีวรแด่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าให้ถวายแก่
สงฆ์
โปรดสามเณรราหุลให้เป็นเจ้าของอริยทรัพย์ด้วยการบรรพชาเป็นสามเณร
องค์แรก
แสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาให้บรรลุอนาคามี
บวชให้เจ้าศากยะ๖ องค์ คือ ภัททิยะ อนุรุทธะ อานันทะ ภคุ กิมพิละ
และเทวทัตตะ พร้อมด้วยอุบาลีนายภูษามาลา (รวมเป็น ๗)
พระทัพพมัลลบุตร : ทัพพ มัลล บุตร แห่งกรุงก ุสินารา ออกบวช และบรรลุ
อรหัตผล
เสด็จกลับราชคฤห์
แสดงธรรมโปรดอนาถปิณฑิกเศรษฐีให้บรรลุโสดาบัน ที่ป่าสีตวัน
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พระชนมายุ ๓๗ พรรษา ๒

จำพรรษาที่ ๒ ณ พระเวฬุวัน
เสด็จประทับจำพรรษาที่ ๒ ณ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
เสด็จกรุงเวสาลี
เวสาลี : ออกพรรษาแล้ว เสด็จเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี เพื่อระงับภัยพิบัติ ๓
อย่าง คือ ทุพภิกขภัย อมนุสภัย และโรคภัย โดยสอนท่านพระอานนท์ให้สาธยาย
รตนสูตร บรรเทาภัยของชาวเมืองให้ระงับลง
เสด็จกรุงสาวัตถี ครั้งที่ ๑
อนาถปิณฑิกเศรษฐี : ระหว่างประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน อนาถปิณฑิกเศร
ษฐีได้ฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จกรุงสาวั
ตถี แล้วรีบกลับไปสร้างวัดพระเชตวันไว้ถวาย
เสด็จสู่กรุงสาวัตถี : พระพุทธองค์เสด็จสู่กรุงสาวัตถี เพื่อรับพระเชตวันที่
อนาถปิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย
พระอานนท์ : พระอานนท์ฟังกถาวัตถุ ๑๐ ประการ ของพระปุณณมันตาณี
บุตร บรรลุโสดาบัน

พระชนมายุ ๓๘ พรรษา ๓

จำพรรษาที่ ๓ ณ พระเวฬุวัน
เสด็จประทับจำพรรษาที่ ๓ ณ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
ราชคหเศรษฐี : ราชคหเศรษฐีมีศรัทธา ขอสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์ เป็นที่
พำนักถาวร
ภัต ๗ ชนิด : ทรงอนุญาตภัต ๗ ชนิด คือ สังฆภัต อุทเทสภัต นิมันตนภัต
สลากภัต ปักขิกภ ัต อุโปสถิกภัต และปาฏิปทิกภ ัต
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เภสัช ๕ : ทรงอนุญาตเภสัช ๕ ชนิด คือ เนยใส เนยค้น น้ำมัน น้ำผึ้ง
น้ำอ้อย
สามเณรราหุล : ให้โอวาทแก่สามเณรราหุล
กรรมวาจา : อนุญาตการอุปสมบทโดยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา
ราธพราหมณ์ : พระสารีบุตรบวชให้ราธพราหมณ์ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา
เป็นรูปแรก
วันธัมมัสสวนะ : อนุญาตวันประชุมส งฆ์ และแสดงธรรมใน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า
และ ๘ คํ่า ของข้างขึ้นและข้างแรม
ออกพรรษาที่ ๓ แล้ว
หลังจากออกพรรษาที่ ๓ แล้ว เสด็จเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี
พระกัจจายนะ : พระกัจจายนะบวชและบรรลุอรหัตผ ล
บัญญัติวันเข้าพรรษา : บัญญัตกิ าลเข้าพรรษาต้นและพรรษาหลัง
อาฏานาฏิยะ : แสดงอาฏานาฏิยสูตรเป็นเครื่องป้องกันภัยจากอมนุษย์
ท้าวสักกะ : แสดงสักกปัญหสูตรโปรดท้าวสักกเทวราชให้บ รรลุโสดาบัน ณ
ถ้ำอินทสาละ
โสณโกฬิวิสะ : แสดงธรรมโปรดพระโสณโกฬิวิสะให้บ รรบุอรหัตผ ล

พระชนมายุ ๓๙ พรรษา ๔

จำพรรษาที่ ๔ ณ พระเวฬุวัน
ประทับจำพรรษาที่ ๔ ณ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
แสดงธรรมโปรดอุคคเสนะคหบดีบุตรให้บ รรลุอรหัตผล
คหบดีจีวร : อนุญาตให้รับคหบดีจีวรได้
หมอชีวก : โปรดหมอชวีกโกมารภัจจ์ให้บ รรลุโสดาบันแล้วถวายชีวกัมพวัน
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ห้ามเนื้อ ๓ ชนิด : ตรัสเรื่องเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉัน ๓ ชนิด คือ เนื้อทีเ่ห็น ที่
ได้ยิน และที่สงสัย
ผ้าไตรจีวร : อนุญาตให้พระอานนท์ตัดเย็บจีวรให้เหมือนกันผืนนาของชาว
มคธ และอนุญาตให้ใช้ผ้าไตรจีวร และอดิเรกจีวร
ห้ามเนื้อ ๑๐ ชนิด : ห้ามฉันเนื้อ ๑๐ ชนิด คือ เนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม ้า
เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อราชสีห์ เนื้อโคร่ง เนื้อเสือเหลือ เนื้อเสือด าว และเนื้อหมี
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งที่ ๒
ออกพรรษาที่ ๔ แล้ว เสด็จก รุงก บิลพัสดุ์ ครั้งที่ ๒
โปรดพระบิดา : แสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาให้ส ำเร็จเป็นพ ระอรหันต์แล้ว
นิพพาน ทรงเป็นประธานจุดเพลิงถวายพระบรมศพ
ห้ามญาติ : เสด็จห้ามญาติทั้ง ๒ วงศ์ไม่ให้ท ะเลาะกัน เพราะแย่งน้ำที่มีค่า
น้อยกว่าส ายสัมพันธ์
ราชกุมารออกบวช : ราชกุมารจาก ๒ วงศ์ รวมกันเป็น ๕๐๐ ออกบวช
ตามพระพุทธเจ้า
มหาสมยสูตร : ตรัสม หาสมยสูตรโปรดเทวดาที่มาชุมนุมกันให้บ รรลุอรหัต
ผลจำนวนมาก
มหาปชาบดี : พระนางมหาปชาบดีพาสากิยานี ๕๐๐ ไปขอบวช แต่ไม่ได้
รับอนุญาต

พระชนมายุ ๔๐ พรรษา ๕

จำพรรษาที่ ๕ ณ กูฏาคารศาลา
ประทับจำพรรษา ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี
พระนางมหาปชาบดีบวช : ให้พระนางประชาบดี พร้อมด้วยศากิย านี ๕๐๐
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ยอมรับค ุรุธรรม ๘ ประการ บวชเป็นภิกษุณี สำเร็จเป็นพระอรหันต์
ยโสธรา : พระนางยโสธราบวชในสำนักพระนางประชาบดีเถรี บรรลุเป็นพระ
อรหันต์
รูปนันทา : ทรงแสดงอทิ ธิฤทธิโ์ ปรดนางรปู น นั ทาผบู้ วชตามหมูญ
่ าติ ให้ส ำเร็จ
เป็นพระอรหันต์
ท้าวสักกะ : ทรงตอบปัญหาของท้าวสักกเทวราช จึงเรียกว่าสักกปัญหสูตร
วัตตบท ๗ : ทรงแสดงวัตตบท ๗ ทีจ่ะทำคนให้เป็นพระอินทร์ แก่เจ้ามหาลิ
ลิจฉวีวงศ์
ทาน ๕ : ทรงแสดงอานิสงส์ของการให้ทาน ๕ ประการ แก่สีหเสนาบดี
ออกพรรษาที่ ๕ แล้ว
วิสาขา : เสด็จไปภัททิยนคร แคว้นอ ังคะ โปรดเมณฑกะเศรษฐี นางจันท 
ปทุมา ธนัญชัยเศรษฐี นางสุมนาเทวี เด็กหญิงวิสาขา นายปุณณะ และหมู่ญาติ ให้
บรรลุโสดาบัน
ปัญจโครส : เสด็จไปเมืองอังคุตตราปะ แคว้นอ ังคะ ระหว่างทางทรงอนุญาต
โครส ๕ เสบียงทาง อนุญาตนํ้าปานะจากผลไม้ ๘ ชนิด น้ำผลไม้หลาย (เว้นนํ้าต้ม
ข้าวเปลือก) นํ้าใบไม้ท ุกชนิด (เว้นนํ้าผักดอง) นํ้าดอกไม้ทุกชนิด (เว้นนํ้าดอกมะซาง)
นํ้าอ้อยสด
เจ้าโรชะมัลลกษัตริย์ : เสด็จไปกรุงก ุสินารา เจ้าโรชะมัลลกษัตริย์ ถวายการ
ต้อนรับอ ย่างยิ่งใหญ่ และตั้งกติกาไว้ว่า ผู้ใดไม่ต้อนรับพระพุทธเจ้า จะถูกปรับ ๕๐๐
กหาปณะ ทรงอนุญาตให้ฉันผักสดทุกชนิด และของขบฉันที่ทำด้วยแป้ง
นายจุนทะ : เสด็จจากริกไปสวนมะม่วงนายจุนทะ เมืองปาวา ทรงแสดงธรรม
เรื่องความสะอาดทางกาย วาจา ใจ แก่นายจุนทะ กัมมารบุตร
สังคีติสูตร : เสด็จไปประทับ ณ สัณฐาคารของเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกรุงปาวา
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ทรงอนุญาตให้ท่านพระสารีบุตรเถระแสดงสังคีติสูตร
มหาปเทส ๔ : เสด็จไปอาตุมานครซึ่งอยู่ระหว่างจะไปกรุงสาวัตถี แสดงม
หาปเทส ๔ ทีค่ วรและไม่ควรสำหรับสงฆ์

พระชนมายุ ๔๑ พรรษา ๖

จำพรรษาที่ ๖ ณ มกุลบรรพต
ประทับจำพรรษา ณ มกุลบรรพต แคว้นม คธ
ห้ามปาฏิหาริย์ : ห้ามไม่ให้พระภิกษุแสดงอิทธิป าฏิหาริย์
บาตร ๒ ชนิด : ทรงอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก และบาตรดิน
พร้อมด้วยเชิงรองบาตร
ทรงปรารภจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ด้วยพระองค์เอง ที่กรุงสาวัตถ ี แคว้นโกศล
เสด็จกรุงสาวัตถี ครั้งที่ ๒
ออกพรรษาที่ ๖ แล้ว เสด็จกรุงสาวัตถี ครั้งที่ ๒
เดียรถียส์ ร้างสำนักห ลังวดั เชตวนั พระเจ้าป เสนทิโกศล เปลีย่ นเป็นส ร้างอาราม
สำหรับภิกษุณี เรียกราชการาม
ยมกปาฏิหาริย์ : เพ็ญเดือน ๘ แสดงยมกปาฏิหาริย์ ที่เนินคัณฑัมพ ะ นอก
เมืองสาวัตถ ี

พระชนมายุ ๔๒ พรรษา ๗

จำพรรษาที่ ๗ ณ ดาวดึงส์
ประทับจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พระอภิธรรม : ประทับบนปัณฑุกัมพลสิลาอาสน์ ใต้เงาไม้ปาริฉัตตกะ บน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อันเป็นเทวโลกชั้นที่ ๒ ทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ
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ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และปัฏฐาน (สัง วิ ธา ปุ
ก ย ป) โปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาส ให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
ตรัสเรื่องการให้ทานแก่อังกุรเทพบุตรและอินทกเทพบุตร
เทวโวโรหณะ : วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เสด็จเทโวโรหณะ คือล งจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ ใกล้ประตูนครสังกัสสะ ตรัสยกย่องว่าท่านพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศด้วย
ปัญญา
ออกพรรษาที่ ๗
ออกพรรษาที่ ๗ แล้ว เสด็จกรุงส าวัตถี ครัง้ ที่ ๓ ตรัสเล่าเรื่องนางปติปูชิกา
ให้พุทธบริษัทฟัง
แต่งตั้งให้พระนันทกะเป็นผใู้ห้โอวาทแก่ภิกษุณี
ธรณีสูบ : นางจิญจมาณวิกา ใส่ความพระพุทธเจ้า ถูกธ รณีสูบ ตกสูอ่ เวจี
มหานรก

พระชนมายุ ๔๓ พรรษา ๘

จำพรรษาที่ ๘ ณ เภสกฬาวัน
ประทับจำพรรษา ณ เภสกฬาวัน ภัคคชนบท
ทรงแสดงเรื่องมหาบุรุษวิตก ๘ แก่ท ่านพระอนุรุทธะ ที่ปาจีนวังสทายวัน
แสดงธรรมแก่ภ ิกษุบิดาของสิงค าลกมานพ ให้บ รรลุเป็นพระอรหันต์
แสดงธรรมโปรดโพธิราชกุมารให้บรรลุโสดาบัน
ออกพรรษาที่ ๗ แล้ว
ผิงไฟ : บัญญัตสิ ิกขาบทไม่ให้ภิกษุก่อไฟเพื่อผ ิง
มาคันทิยะ : โปรดมาคันทิยาพราหมณ์และภรรยา จนขอบวชทั้ง ๒ คนแล้ว
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ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
มาคันทิยา : นางมาคันทิยาผู้เป็นธิดาผูกจิตอ าฆาตในพระศาสดา
โกสัมพี : เศรษฐีโกสัมพี ๓ คนตามไปฟังธรรมที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถ ีบรรลุ
เป็นพระโสดาบันและได้สร้าง โฆสิตาราม ปาวาริการาม และกุกกุฏาราม ถวายทโี่กสั
มพี

พระชนมายุ ๔๔ พรรษา ๙

จำพรรษาที่ ๙ ณ โฆสิตาราม
ประทับจำพรรษาที่ ๙ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี แคว้นวังสะ
สามาวดี : เรื่องนางสามาวดีผู้เป็นโสดาบัน มเหสีพระเจ้าอุเทน ถูกนาง
มาคันทยิ าวางแผนเผาทั้งปราสาทจนตายพร้อมบริวาร ๕๐๐
ออกพรรษาที่ ๙ แล้ว
ทรงให้ลงโทษอุกเขปนียกรรมแก่พ ระฉันน ะ
ทรงบัญญัตสิ ิกขาบทให้ไม่ให้ภิกษุด ื่มสุราและเมรัย ๕ ชนิด
ทางแสดงสาราณียธรรม ๖ ประการ สมานสามัคคีสงฆ์วัดโฆสิตาราม

พระชนมายุ ๔๕ พรรษา ๑๐

จำพรรษาที่ ๑๐ ณ รักขิตวัน
ประทับจำพรรษา ณ รักขิตวัน (ป่าป าริเลยยกะ) แคว้นโกศล
ปาริเลยยกะ : ประทับจำพรรษาในป่าปาริเลยยกะ มีช้างและลิงคอยเฝ้า
อุปัฏฐาก
ออกพรรษาแล้ว
ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุ ๕๐๐ รูป ให้บรรลุอรหัตผล
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อนาถปิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขานิมนต์ให้เสด็จก ลับกรุงสาวัตถ ี
สามัคคี : หมู่สงฆ์ชาวโกสัมพ ีมาขอขมาต่อพระองค์ ทำให้สังฆสามัคคี
เจดีย์ ๓ : ตรัสเรื่องเจดีย์ ๓ ประการ คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ และอุท
เทสิกเจดีย์
อานันทโพธิ์ : พระอานนท์ขออนุญาตนำต้นโพธิม์ าปลูกที่วัดพระเชตวัน เรียก
ว่าอานันทโพธิ์
ทรงแสดงอาทิยสูตรอันเป็นหลักการใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ ๕ ประการ
คิริมานนท์ : ทรงแสดงสัญญา ๑๐ ประการ ให้พ ระอานนท์นำไปแสดงแก่
พระคิริมานนท์ที่อาพาธ
ทรงแสดงธรรม ๑๐ ประการ แก่พระภัททาลิ

พระชนมายุ ๔๖ พรรษา ๑๑

มคธ

จำพรรษาที่ ๑๑ ณ เอกนาลา
ประทับจำพรรษา ณ หมู่บ้านพราหมณ์เอกนาลา ทิศใต้เมืองราชคฤห์ แคว้น
แสดงธรรมโปรดกสิภารทวาชพราหมณ์ ให้บรรลุอรหัตผ ล
ออกพรรษา ไม่ปรากฏหลักฐาน

พระชนมายุ ๔๗ พรรษา ๑๒

จำพรรษาที่ ๙ ณ เวรัญชา
ประทับจำพรรษา ณ ควงไม้ส ะเดา เมืองเวรัญชา
ทรงตอบปัญหาของเวรัญชพราหมณ์ ๘ ประการ
ตรัสธรรมอันเป็นเครื่องอยู่รื่นรมย์ ๘ ประการ แก่ปหาราธะจอมอสูร
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พระศาสนาอายุสั้น-ยาว : พระสารีบุตรเป็นห่วงพระศาสนาจะมีอายุสั้นจึง
กราบทูลให้ท รงบัญญัตสิ ิกขาบท แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต
ออกพรรษาแล้ว
เวรัญชพราหมณ์นิมนต์ให้ฉันท ี่นิเวศน์ของตน
เสด็จมุ่งสู่กรุงเวสาลี ระหว่างไปถึงกรุงพ าราณสี ตรัสเรื่องเอรกปัตตนาคราช
พระนางปชาบดีเถรี ทูลล านิพพาน ประชุมเพลิง บรรจุอัฐิธาตุไว้ในที่นั้น
แสดงธรรมเรื่องการให้ทานโปรดอุคคคฤหบดี ให้บ รรลุโสดาบัน เกิดเป็นอ ุคคะ
เทพบุตร
เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถี ประทับที่วัดพระเชตวัน แสดงภาวนา ๖ ประการ และ
ธรรมชื่อราหุโรวาทสูตร แก่สามเณรราหุล
ทรงปรารภนางอัฑฒกาสี ตรัสเรื่องการอุปสมบท ๘ วิธี
ทรงปรารภพระสุทิน บัญญัตสิ ิกขาบทห้ามการเสพเมถุน

พระชนมายุ ๔๘ พรรษา ๑๓

จำพรรษาที่ ๑๓ ณ จาลิกบรรพต
ประทับจำพรรษา ณ ภูเขาจาลิกบรรพต เมืองจาลิกา
ทรงโอวาทแก่พระเมฆิยะ เรื่องวิตก ๓ อย่าง สอนให้แ สวงหาธรรม ๕ ประการ
และเจริญธรรม ๔ ประการ โปรดพระเมฆิยะให้บรรลุอรหัตผ ล
ออกพรรษาแล้ว
มงคล ๓๘ : ขณะประทบที่วัดพระเชตวัน ทรงแสดงมงคล ๓๘ ประการ
เมตตสูตร : แสดงกรณีเมตตาสตู รให้ภ กิ ษุน ำไปสาธยายเพือ่ บ รรเทาควาหวาด
กลัว และสอนให้เจริญพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ
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เมตตานิสงส์ ๑๑ ประการ : ตรัสอานิสงส์ของเมตตา ๑๑ ประการ คือ หลับ
เป็นสุข ตืน่ เป็นสุข ไม่ฝนั ร้าย เป็นทีร่ กั ของมนุษย์ เป็นทีร่ กั ของอมนุษย์ เทวดาคุม้ ครอง
ไฟศาสตราและยาพิษไม่แผ้วพาน จิตเป็นสมาธิเร็ว ผิวพรรณผ่องใส ไม่หลงสติตาย
หากไม่บรรลุในชาตินี้ อย่างต่ำก็เกิดในพรหมโลก
ตรัสปริเยสนาสูตร คือการแสวงหาอันประเสริฐ ๔ ประการ
แสดงธรรมโปรดพระปูติคัตตติสสเถระให้บรรลุอรหัตผล
แสดงธรรมโปรดพระพาหิยะทารุจิริยะ ให้บ รรลุอรหัตผล
ระหว่างพระพุทธองค์เสด็จไปประทับที่เมืองราชคฤห์ พระอัญญาโกณฑัญญะ
เข้าเฝ้าก ราบทูลลานิพพาน

พระชนมายุ ๔๙ พรรษา ๑๔

จำพรรษาที่ ๑๔ ณ พระเชตวัน
ประทับจำพรรษา ณ วัดเชตวัน สาวัตถี แคว้นโกศล
พระราหุลอุปสมบท : ทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์ พระ
มหาโมคคคัลล านะเป็นพระกรรมวาจาจารย์ อุปสมบทให้สามเณรราหุลเป็นพระภิกษุ
และบรรลุอรหัตผ ล
ตรังเรื่องติรัจฉานกถา ๓๒ ประการ ตรัสกถาวัตถุ ๑๐ ประการ ตรัสสจิตต
สูตร ตรัสภ ัทเทกรัตตคาถา จูฬวิภังคสูตร นิธกิ ัณฑสูตร เป็นต้น
ออกพรรษาแล้ว
ทรงปรารภเรือ่ งภกิ ษุภ ทั ทวคั คียห์ รือปาเฐยยภิกษุ ๓๐ รูป จึงทรงอนุญาตให้รบั 
ผ้าเพื่อกฐินได้
พระควัมปติ พระปุณณชิ พระวมิ ละ พระสุพาหุ บรรลุอรหัตผ ล
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เสด็จไปกรุงก บิลพัสดุ์ ครั้งที่ ๓
อนุญาตให้สงฆ์รับการปวารณาด้วยเภสัชปัจจัยเป็นนิตย์
ตรัสอัปปมาทสูตร

พระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๑๕

จำพรรษาที่ ๑๕ ณ นิโครธาราม
ประทับจำพรรษาที่ ๑๕ ณ นิโคธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ
เจ้าศากายะถวายสัณฐาคาร
แสดงสัปปุริสธรรม ๗ ประการ
ธรณีสูบ : เรื่องพระเจ้าสุปปพุทธะ(พ่อตา) ถูกธ รณีสูบตกสู่อเวจีมหานรก
ออกพรรษาแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐาน

พระชนมายุ ๕๑ พรรษา ๑๖

จำพรรษาที่ ๑๖ ณ อัคคาฬวเจดีย์
ประทับจำพรรษา ณ อัคคาฬวเจดีย์ กรุงอาฬวี กรุงเก่าแห่งแคว้นอ าฬวี
อาฬวกยักษ์ : ตรัสตอบปัญหาโปรดอาฬวกยักษ์ให้บ รรลุโสดาบัน
นางเสลาราชธิดาเจ้ากรุงอาฬวี ได้ฟังพระธรรมเทศนา บวชภิกษุณี บรรลุ
อรหันต์
ผาติกรรม : ทรงแสดงเรื่องผาติกรรมคือวิธีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ของสงฆ์
ธิดาช่างหูก : ธิดาช่างหูกได้ฟ ังธรรมเรื่องเจริญม รณสติ จึงเจริญมรณสติทั้ง
กลางวันกลางคืน
ออกพรรษาแล้ว
แสดงธรรมโปรดหัตถกราชกุมารให้บ รรลุอนาคามิผล
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แสดงธรรมโปรดบุรุษเข็ญใจที่ตามหาโคให้บ รรลุโสดาบัน
เสด็จกลับกรุงราชคหฤห์ ขณะประทับที่พระเวฬุวัน ทรงแสดงกรรมกิเลส ๔
สิรมิ า : นางสริ มิ าธดิ าของนางสาลวตนี อ้ งสาวของหมดชวี ก โกมารภจั จ์ ฟังธรรม
บรรลุโสดาบัน ภิกษุรูปหนึ่งหลงไหลในความงามของนาง แต่เสียชีวิตลง พระพุทธเจ้า
แสดงธรรมโปรด ภิกษุนั้นบรรลุโสดาบัน นางสิริมาเทพกัญญาบรรลุอนาคามี
โพชฌงค์ ๗ : ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ให้พ ระมหากสั สปะทกี่ ำลังป ว่ ยฟงั อาการ
ป่วยก็หายไป

พระชนมายุ ๕๒ พรรษา ๑๗

จำพรรษาที่ ๑๗ ณ พระเวฬุวัน
ประทับจำพรรษา ณ วัดพระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
พระทัพพมัลล บุตรทูลลานิพพาน
ออกพรรษาแล้ว
พระวักกลิ : พระวักกลิน้อยใจพระพุทธเจ้าจะโดดหน้าผาตาย ได้ฟังธรรมแล้ว
บรรลุอรหันต์

พระชนมายุ ๕๓ พรรษา ๑๘

จำพรรษาที่ ๑๘ ณ จาลิกบรรพต
ประทับจำพรรษา ณ จาลิกบรรพต เมืองจาลิกา
ออกพรรษาแล้ว
เสด็จเมืองอาฬาวี ครั้งที่๒
ธิดาช่างหูก : โปรดธิดาช่างหูกบรรลุโสดาปัตติผ ล
บิดาช่างหูก : ช่างหูกผู้เป็นบิดาขอบวชสำเร็จอารหัตต ผล
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อริยท รัพย์ : ตรัสอริยทรัพย์ ๗ ประการ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ
พาหุสัจจะ จาคะ และปัญญา

พระชนมายุ ๕๔ พรรษา ๑๙

จำพรรษาที่ ๑๙ ณ จาลิกบรรพต (๒)
ประทับจำพรรษา ณ จาลิกบรรพต เขตเมืองจาลิกา
ออกพรรษาแล้ว
องคุลีมาล : โปรดโจรองคุลีมาล
เรื่องสันตติมหาอำมาตย์บ รรลุอรหัตตผลแล้วนิพพาน

พระชนมายุ ๕๕ พรรษา ๒๐

จำพรรษาที่ ๒๐ ณ พระเวฬุวัน (๕)
ประทับจำพรรษา ณ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
พุทธุปัฏฐาก : พระอานนท์ได้เป็นอุปัฏฐากประจำพระองค์ และได้รับพร ๘
ประการ

พระชนมายุ ๕๖-๗๒ พรรษา ๒๑-๓๗

จำพรรษาที่ ๒๑ ณ พระเชตวันและบุพพาราม
ประทับจำพรรษา ณ พระเชตวัน หรือ วัดบุพพาราม สลับกันไป
ออกพรรษาแล้ว
เสด็จจาริกไปตามตำบลต่างๆ เพื่อโปรดเวไนยสัตว์
ประทับจำพรรษา ณ บุพพาราม กรุงส าวัตถี
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ภิกขุปาติโมกข์ : พระองค์ทรงอนุญาตให้สงฆ์ประชุมฟังภิกขุปาติโมกข์ทุกกึ่ง
เดือนเป็นครั้งแรก
พระราหุลนิพพาน
สังฆเภท : พระเทวทัตคิดปกครองสงฆ์ ยุแยกให้สงฆ์แตกกันเป็น ๒ ฝ่าย
โลหิตุปบาท : พระเทวทัตวางแผนปลงพระชนม์พระศาสดา ๔ ครั้ง
ปิตุฆาต : พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารผู้บิดา
ธรณีสูบ : พระเทวทัตถูกธ รณีสูบ

พระชนมายุ ๗๓ พรรษา ๓๘
จำพรรษาที่ ๓๘ ณ พระเชตวันและบุพพาราม
สามัญญผล : แสดงสามัญญ
 ผ ลสูตรแก่พ ระเจ้าอชาตศัตรู
พุทธมามกะ : พระเจ้าอชาตศัตรูแ สดงตนเป็นพ ุทธมามกะ
ขบถ : อำมาตย์ก่อการขบถ
พระเจ้าปเสนทิโกศลสิ้นพระชนม์
ฆ่าล้างวงศ์ : พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าล้างวงศ์ศ ากยะ
พระเจ้าวิฑูฑภะสิ้นพระชนม์
พระชนมายุ ๗๔-๗๗ พรรษา ๓๙-๔๒
(ไม่ปรากฏเรื่องราว)

พระชนมายุ ๗๘ พรรษา ๔๓
จำพรรษาที่ ๔๓ ณ พระเชตวันและบุพพาราม
พระยโสธราเถรีนิพพาน
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พระชนมายุ ๗๙ พรรษา ๔๔
จำพรรษาที่ ๔๔ ณ พระเชตวันและบุพพาราม
ประทับแสดงธรรมที่วัดเชตวัน
ตอบปัญหาเทวดา
ออกพรรษาแล้ว
พระสารีบุตรทูลลานิพพาน
พระสารีบุตรโปรดมารดาจนบรรลุโสดาปัตติผ ลพระสารีบุตรนิพพาน
พระโมคคัลลานะถูกโจรที่เดียรถียจ์้างมาทำร้ายและนิพพาน
นางอัมพปาลีถวายอาราม นางอัมพปาลีบรรลุธรรม

พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๔๕
จำพรรษาที่ ๔๕ ณ พระเชตวันและบุพพาราม
ประทับจำพรรษาที่ ๔๕ ณ กรุงเวสาลี แคว้นวัชชี
ตรัสอานุภาพอิทธิบาท ๔
ปลง : ทรงปลงอายุส ังขาร ตรัสโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
อาหารมือสุดท้าย : นายจุลทะถวายสุกรมัททวะ
ตรัสถึงสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง
วิธีปฏิบัตกิ ับพุทธสรีระ
ปัจฉิมโอวาท : ตรัสโอวาทก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า...
หนฺทท านิ ภิกฺขเว, อามนฺตยามิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน
สมฺปาเทถ.
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ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำกิจทุกอย่างให้ถึงพ ร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพาน

หัวข้อทศชาติช าดก
เตมียชาดก ยิ่งด ้วยเนกขัมมบ ารมี / ใช้อ ุบายทำเป็นใบ้ ถูกน ำไปฝังท ั้งเป็น จึง
ได้โอกาสออกบวช
มหาชนกชาดก ยิ่งด้วยวีริยบ ารมี / ความพากเพียรเป็นกำลังของมหาบุรุษทั้ง
หลาย
สุวรรณสามชาดก ยิ่งด้วยเมตตาบารมี / การตั้งสัจจวาจาธิษฐาน มีอานุภาพ
ให้ฟื้นคืนชีพ
เนมิราชชาดก ยิ่งด้วยอธิษฐานบารมี / แสดงนรกและสวรรค์น้อมนำให้ชาว
เมืองเลิกทำชั่วแล้วทำดี
มโหสธชาดก ยิ่งด ้วยปัญญาบารมี / ผูม้ ีปัญญาจึงสามารถผิดให้เป็นถ ูกได้
ภูริทัตตชาดก ยิ่งด้วยสีลบารมี / เป็นดิรัจฉานมีพิษกล้าก็ไม่ทำร้ายใครให้ศ ีล
ขาด
จันทกุม ารชาดก ยิ่งด ้วยขันติบารมี / อดทนต่อค ำใส่ร้ายและการถูกทำร้าย จึง
ได้ครองเมือง
นารทชาดก ยิ่งด ้วยอุเบกขาบารมี / อย่ารีบชอบอย่ารีบชัง ยับยั้งพิจารณาให้
ถ้วนถี่จึงมคี ุณจริง
วิทูรบัณฑิตชาดก ยิ่งด้วยสัจจบารมี / การถือส ัจจะย่อมบอกผิดว่าผิด บอก
ถูกว่าถ ูก
เวสสันตรชาดก ยิ่งด้วยทานบารมี / บริจาคช้างมงคล โอรส และมเหสีสุดรัก
และหวงแหนเพื่อโพธิญาณ
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พุทธประวัติย่อ
๑. กบิลพัสดุ์และลุมพินีวัน
สถานที่ประสูติและเสวยสุขในราชสมบัติ
กรุงกบิลพัสดุ์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะ ตั้งอ ยู่ตอนเหนือของชมพูทวีป
ติดต่อก ับป่าหิมพานต์ เป็นเมืองของพุทธบิดา
ลุมพิน วี นั เป็นส ถานทปี่ ระสูตขิ องพระพุทธเจ้า ตัง้ อ ยูร่ ะหว่างกรุงก บิลพ สั ดุก์ บั 
กรุงเทวทหะ เป็นราชอุทยานของกษัตริยศ์ ากยวงศ์ ปัจจุบันต ั้งอยู่ในตำบลลุมมินเด
ประเทศเนปาล ติดชายแดนตอนเหนือของประเทศอินเดีย
พระโพธิสัตว์ ประสูติได้ครูห่ นึ่ง ประทับย ืนด ้วย ๒ พระบาทอย่างมั่นคง ทรง
ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือแล้วเสด็จย ่างพระบาทไป ๗ ก้าว ทอดพระเนตรดทู ิศ
ต่างๆ แล้วเปล่งอาสภิวาจาว่า
อคฺโคหมสฺม ิ โลกสฺส
เราเป็นผ ู้เลิศที่สุดในโลก
เชฏฺโ€หมสฺสมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เสฏฺโฐหมสฺม ิ โลกสฺส
เราเป็นผ ู้ประเสริฐที่สุดในโลก
อยมนฺต ิมา ชาติ
ชาติน ี้เป็นชาติสุดท้าย
นตฺถทิ านิ ปุน พฺภโว
บัดนี้ เราจักไม่เกิดอีก (ที.มหา. ๑๐/๓๑)
พระโพธิสัตว์นั้น ทรงถือกำเนิดในราชตระกูลศากยะ แคว้นสักกะ ประสูตใินวัน
ศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี เป็นพระราชโอรสของพระ
เจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิรมิ หามายา ได้รับขนานพระนามว่า สิทธัตถะ
พระสทิ ธัต ถ ะกมุ าร เจริญพ ระชนมายุ ๑๖ ปี ได้อ ภิเษกสมรสกบั พ ระนางพมิ พา
(ยโสธรา) เมื่อเจริญพระชนมายุ ๒๙ ปี ได้พ ระโอรสพระนามว่า ราหุล และเสด็จ
ออกผนวช
คติธรรมจากเมืองพุทธบิดา
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25

(วิ.มหา. ๔/๓๑)

๒. พุทธคยา : สถานที่ตรัสรู้
พุทธคย าตัง้ อ ยูใ่ นเขตตำบลอรุ เุ วลาเสนานิคม แคว้นม คธ เมือ่ พ ระโพธิสตั ว์เสด็จ
ถึงเมืองราชคฤห์ อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารได้เชิญให้ร่วม
ครองราชสมบัติ แต่ทรงปฏิเสธ แล้วเสด็จไปศึกษาในสำนักของอาฬารดาบส กาลาม
โคตร และอุทกดาบส รามบุตร สำเร็จสมาบัติ ๘ แต่เห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้
จึงเสด็จหลีกไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลา ๖ ปี จน
พระวรกายซบู ผ อม ทรงเห็นวา่ ไม่ใช่ท างบรรลุพ ระสมั มาสมั โพธิญ
 าณ จึงห นั ม าเสวยพ
ระกระยาหารดงั เดิม ปัญจวัคคียท์ ตี่ ดิ ตามคอยอปุ ฏั ฐากเห็นวา่ พ ระโพธิสตั ว์ค ลายความ
เพียร จึงพากันหลีกไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี
ต่อมาทรงรับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา ธิดาของกุฎุมพีเสนานีชาวอุรุเวลา
เสนานิคม หลังจากเสวยแล้ว ทรงอธิษฐานลอยถาดที่ท่าสุปติฏฐิตะ ทรงรับหญ้าก ุสะ
จากโสตถิยมานพแล้วเสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชราสู่ฝั่งตะวันตก ทรงปูลาดหญ้ากุสะทำ
เป็นบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับน ั่งคู้บัลลังก์ขัดสมาธิ ผินพระพักตร์ท างทิศ
ตะวันอ อก ทรงตั้งส ัตยาธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่า
กามํ ตโจ จ นฺห ารุ จ อฏฺ€ จ อวสิสฺสต ุ, อุปสุสฺสตุ นิสฺเสสํ สรีเร
มํสโลหิตํ. น เตฺววาหํ สมฺมาสมฺโพธึ อปฺเปตฺวา อิมํ ปลฺลงฺกํ ภินทฺ ิสฺสาม.ิ
(องฺ.ทุก. ๒๐/๕, ขุ.อป.อฏฺ. ๔/๙๑)

เลือดและเนือ้ ในสรีระจะเหือดแห้งไป เหลือแ ต่ห นัง เอ็นแ ละกระดูกก ต็ ามที เมือ
ยังไม่บรรลุส ัมมาสัมโพธิญาณ เราจักไม่ท ำลายบัลลังก์นอี้ ย่างเด็ดขาด”
ประทับนั่งอยู่ ณ โพธิบัลลังก์นั้นด้วยพระทัยอันม ั่นคงเด็ดเดี่ยวในสัตยาธิษฐาน
ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ในปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ
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มัชฌิมยามบรรลุจุตูปปาตญาณ ปัจฉิมย าม บรรลุอาสวักขยญาณ
ครั้นอรุณแห่งวันเพ็ญวิสาขมาส ได้ต รัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้พ ิจารณาธรรมที่ได้บรรลุตลอด ๓ ยาม หลังจากนั้นได้
ประทับเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา ๗ สัปดาห์ เมื่อท ้าวสหัมบดีพรหมกราบอาราธนาให้
ทรงแสดงธรรม ทรงพิจารณาว่าควรจะแสดงธรรมแก่ใครก่อน เมื่อท รงทราบว่าอาฬา
รดาบสและอุทกดาบสเสียชีวิตแล้ว มีแต่ปัญจวัคคีย์เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เมืองพาราณสี จึงเสด็จบ่ายพระพักตร์สู่เมืองพาราณสี เพื่อแ สดงธรรม
โปรดปัญจวัคคีย์
วิสงฺขารคตํ จิตตฺ ํ ตณฺห านํ ขยมชฺฌคา.
จิตของเราถูกปรุงแต่งไม่ได้แล้ว จึงบรรลุถึงความสิ้นต ัณหา

๓. เมืองพาราณสี : แสดงปฐมเทศนา
พาราณสี เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึง่ ในชมพูท วีป(อินเดีย) มาชา้ น านเป็นเมือง
หลวงของแควา้ ก าสี มาตงั้ แต่ย คุ ก อ่ นพทุ ธกาล และมแี ม่นำ้ ค งคา อันศ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องชาว
ฮินดู ผ้าก าสแี ละเครือ่ งหอมแก่นจนั ทร์ เป็นส นิ ค้าท มี่ ชี อื่ ท สี่ ดุ ของเมืองนเี้ ป็นเมืองทไี่ ฟ
ไม่เคยดับ เพราะชาวอินเดียนำศพผู้ตายมาเผาที่บริเวณฝั่งแม่น้ำคงคา
ป่าอ สิ ปิ ต นมฤคทายวัน เป็นส ถานทสี่ ำคัญของพระพุทธศาสนา คือเป็นท แี่ สดง
พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทำให้ท่านอัญญาโกณฑัญญะ
หัวหน้าป ญ
ั จวัคคีย์ ได้ด วงตาเห็นธรรม แล้วขอบวช จึงเกิดพ ระสงฆ์อ งค์แรกในพระพุทธ
ศาสนา และที่เหลืออีก ๔ ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชตามลำดับ จากนั้น
พระพุทธองค์จึงแสดง อนัตตลักขณสูตร โปรดให้พระทั้ง ๕ รูป บรรลุพระอรหันต์
ต่อม าได้แ สดงอนุป พุ พ กี ถาและอริยสัจ ๔ โปรดยสกุลบ ตุ รให้บ รรลุโสดาปตั ติผ ล
และโปรดบดิ าของยส ะกลุ บุตรจงึ เกิดอ บุ าสกคนแรกทเี่ ข้าถ งึ พ ระรตั นตรัยเป็นส รณะ ต่อ
มากไ็ ด้แ สดงอนุป พุ พ กี ถาแก่ม ารดาและอดีตภ รรยาของพระยส ะจนบรรลุโสดาบันแ ล้ว
แสดงตนเป็นอุบาสิกาคู่แรก ทีถ่ ือพระรัตนตรัยเป็นส รณะ
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ต่อมาเพื่อนของพระยสะ ๕๔ คน ขอบวชแล้วบรรลุเป็นพ ระอรหันต์เช่นกัน
บัดนี้มพี ระอรหันต์ ๖๑ องค์ พระพุทธเจ้าจึงส่งพระอริยสาวกไปประกาศพระ
ศาสนา ด้วยพระดำรัสว่า
จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุข าย เทวมนุสฺสานํ. (ที.มหา. ๑๐/๘๖)
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อเกื้อกูลค นหมู่มาก เพื่อความสุขแก่
คนหมู่มาก เพื่ออ นุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล แก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย
พระอริยส าวกเหล่าน ี้ ได้ป ระกาศเผยแผ่ธรรมให้แก่บริษทั ๔ ให้ละสงิ่ ผ ดิ ปฏิบตั ิ
สิ่งถูกมาจนทุกวันนี้

๔. ราชคฤห์ : สถานที่แสดงโอวาทปาติโมกข์
ราชคฤห์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นม คธ มีพ ระเจ้าพ มิ พิส ารเป็นผ ปู้ กครองนคร
มีค วามสำคัญด า้ นประวัตศิ าสตร์ของพระพุทธศาสนาหลายอย่าง พระเจ้าพ มิ พิส ารทรง
สละเวฬุวันราชอุทยาน สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธ
ศาสนาเป็นที่กำเนิดวันมาฆบูชา เป็นส ถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
มีม หาวหิ ารอนั รม่ รืน่ ๑๖ แห่ง มีพ ระคนั ธกุฎภี เู ขาคชิ ฌกฏู มีถ ำ้ ส ตั ตบรรณบนภเู ขาเว
ภารบรรพตเป็นท ที่ ำปฐมสังคายนามีภ เู ขาลอ้ มรอบ ๕ เทือก มีก ำลังท งั้ ด า้ นเศรษฐกิจ
การค้าขาย การทหาร และมีเศรษฐีมากมายเป็นเมืองบรมครูทางการแพทย์
พระพุทธองค์ทรงรับพระเวฬุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายไว้เป็นวัดแห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา และทรงอนุญาตให้ภ กิ ษุรบั อ ารามทมี่ ผี ถู้ วายได้แ ละทรงแนะนำให้พ ระ
เจ้าพิมพิสารทำบุญกรวดน้ำอุทิศให้บูรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว
สารีบุตรและโมคคัลลานะ ปริพ าชก ๒ สหาย ได้ฟังธรรมโดยย่อจากท่านพระ
อัสสชิเถระว่า
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เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา
เตสํ เหตุ ตถาคโต (อาห)
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ
เอวํวาที มหาสมโณ. (วิ.มหาวิ. ๔/๖๐)
ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่าน นั้ และความ
ดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมปี กติต รัสอย่างนี้
ท่านทงั้ ๒ ได้บ รรลุโสดาปตั ติผ ลแล้วม าเข้าเฝ้าพ ระพุทธองค์ท พี่ ระเวฬุวนั วหิ าร
ขออุปสมบทได้อุปสัมบทเป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอ ุปสัมปทา
วันม าฆบูชา คือวนั จาตุรงคสันนิบาต เป็นวนั เดียวกบั วนั พระสารบี ตุ รบรรลุธรรม
ในเวลาบ่ายมกี ารประชุมสงฆ์ที่พระเวฬุวันวิหาร ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆุ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
มีภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป (ภิกษุป ุราณชฎิล ๑๐๐๐ ภิกษุบ ริวารของพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลล านะอึก ๒๕๐) มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
ภิกษุทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผไู้ด้อภิญญา ๖
ภิกษุทั้งหมดล้วนบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ในทปี่ ระชุมส งฆ์ พระพุทธองค์ท รงประกาศสถาปนาให้พ ระสารบี ตุ รเถระและพระ
โมคคัลลานเถระเป็นคู่พระอัครสาวก แล้วได้ตรัสโอวาทปาติโมกข์ มีเนื้อความโดยย่อ
ว่า “ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพพานเป็นธรรมสูงสุด ผู้ทำร้ายไม่ชื่อว่า
เป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้
ครบถ้วน การทำจิตให้ผ่องใส, การไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้าย สำรวมในพระปาติโมกข์
รู้ประมาณในการบริโภค นั่งนอนในที่สงบ ประกอบความเพียรในจิตให้ย ิ่ง นี้เป็นค ำ
สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”

๕. เมืองเวสาลี : บวชภิกษุณีครั้งแรก
เมืองใหญ่เวสาลี สามัคคีธรรมรัฐ พุทธกำจัดภัย คงไว้ศาสนธรรม เลิศล้ำ
ภิกษุณี ปลงชีวีพุทธองค์
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เมืองเวสาลี เป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชี ซึ่งมีวิธีการปกครองระบอบ
สามัคคีธรรม
ในครั้งหนึ่ง เมืองเวสาลีเกิดภ ัยพิบัติขึ้น ๓ ประการ คือ ทุพภิกขภัย อมนุสส
ภัย และพยาธิภัย พระพุทธองค์ตรัสรตนสูตรทำน้ำพระพุทธมนต์ให้พระอานนท์ไป
ประพรม ทั่วทั้งพระนครจนเกิดความสงบสุข
ในคราวที่พระพุทธองค์ประทับ ณ กูฏาคาร ป่ามหาวัน ทรงอนุญาตให้พ ระนา
งมหาปชาบดีโคตมี อุปสมบทเป็นภ กิ ษุณรี ปู แ รกในพระพุทธศาสนา ด้วยวธิ รี บั ค รุธรรม
๘ ประการ ณ ปาวาลเจดีย์ พระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารว่า “นับจากนี้ไป
อีก ๓ เดือน เราตถาคตจกั ป รินพิ พาน” ซึง่ ก อ่ ให้เกิดค วามโศกเศร้าแ ก่เหล่าพ ทุ ธสาวก
ทั้งหลาย และเป็นสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับส่วนแบ่งมาจากกรุงกุสินารา
หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๑๐๐ ปี ได้มีการทำสังคายนาพระธรรม
วินัย ครั้งท ี่ ๒ ณ วาลุการาม เขตเมืองเวสาลี โดยมีพระยสกากัณฑกบุตรเถระ เป็น
ประธาน พระเรวตะเถระ เป็นป ุจฉาภิกขุ พระสัพพกามีเถระ เป็นวิสัชชนาภิกขุ โดย
มีพระเจ้ากาฬาโศกราชเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์ ประชุมสงฆ์ ๗๐๐ รูป กระทำอยู่ ๘
เดือน จึงสำเร็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเตือนพวกเราว่า
“สัตว์โลกทั้งปวง ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า ภาชนะดินไม่ว่าจะเป็นชนิดใด
ย่อมมีความแตกทำลายเป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น”

๖. เมืองสาวัตถ ี : ยมกปาฏิหาริย์
สาวัตถเีป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล มีผู้ครองนครพระนามว่าพระเจ้าปเสนทิ
โกศล มีพ ทุ ธศาสนสถานสำคัญค อื วัดพ ระเชตวนั ซึง่ เป็นวดั ท ที่ า่ น อนาถปณ
ิ ฑกะเศรษฐี
ได้ซื้อที่ดินม ีพื้นที่ ๘๐ กรีสะ จากเจ้าเชตด้วยทรัพย์ ๑๘ โกฏิ บริจาคทรัพย์สร้างกุฏิ
และวิหาร ๑๘ โกฏิ จัดฉ ลองสมโภช ๑๘ โกฏิ รวมเป็นเงิน ๕๔ โกฏิ และให้สร้าง
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ศาลาที่พักริมทางจากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงส าวัตถ ี ๔๕ โยชน์ จำนวน ๔๕ หลัง เมื่อ
เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ถวายวัดพระเชตวันให้เป็นอารามแห่งแรกในกรุงสาวัตถ ี
วัดพระเชตวัน มีสิ่งปลูกส ร้างมากมาย เช่นก ุฎีที่ประทับพระพุทธองค์ ๔ หลัง
คือ พระคันธกุฎี กเรริกุฎี สลลก ุฎี และโกสัมพีกุฎี วิหารหลวง ธรรมสภา เป็นต้น
ห่างออกไปทางทิศใต้มีสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์คำท้าพวก
เดียรถีย์ เช่น ทำไฟให้พลุ่งจากพระกายเบื้องบน น้ำพลุ่งออกจากพระกายเบื้องล่าง
ไฟพลุ่งจากพระกายเบื้องหน้า น้ำพลุ่งจากพระกายเบื้องหลัง ไฟพลุ่งจากพระหัตถ์
เบื้องซ้าย น้ำพ ลุ่งจากพระหัตถ์เบื้องขวา น้ำพลุ่งจากพระเนตรเบื้องขวา น้ำพลุ่งจาก
พระกรรณเบื้องซ้าย
พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่วัดแห่งนนี้ านที่สุดถึง ๑๙ พรรษา และที่อื่น ๆ
อีก ๖ พรรษา ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้มากมาย โดยเฉพาะมพี ระสูตรทชี่าว
พุทธรู้จักกันม ากคือ มงคลสูตร สูตรว่าด ้วยเรื่องมงคล ดังมีพระบาลีว่า
		 อเสวนา จ พาลานํ
ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
		 ปูชา จ ปูชนียานํ 		 เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
		 การไม่คบหาคนพาล การคบหาบัณฑิต การบูชาบุคคลทคี่ วรบูชา
		 ๓ อย่างนี้เป็นมงคลสูงสุด
ในเมืองนมี้ เี ศรษฐีใจบุญ นายทุนใจกว้าง ให้ค วามอปุ ถัมภ์วดั วาอารามคอื ท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขา
คำฝากจากเมืองสาวัตถี
คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
คบบัณฑิต บัณฑิตพ าไปหาผล
คบคนชั่ว พาตัวให้อับจน
คบบัณฑิตชน พาตนให้พ้นภัย

พระพุทธประวัติและพุทธกิจ ๔๕ พรรษา : พระมหาสมปอง มุทิโต

31

๗. เมืองโกสัมพี : สังฆเภท
เมืองแห่งมหาเศรษฐีผู้มีศรัทธาอันยิ่งใหญ่สร้างวัด ๔ แห่ง
เมืองโกสัมพี เป็นเมืองหลวงของแคว้นวังสะ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา มี
พระเจ้าอุเทนเป็นผู้ครองนคร ในเมืองนมี้ ีเศรษฐี ๔ ท่าน ทีม่ ีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้น
ในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ได้ส ร้างวัดสำคัญ คือโฆสกะเศรษฐีสร้างวัด
โฆสิตาราม กุก กุฏะเศรษฐีสร้างวัดกุกกุฏาราม ปาวาริกะเศรษฐีสร้างวัดปาวาริการาม
และวัดพทริการาม
เมื่อการก่อสร้างสำเร็จแล้วจึงได้ส่งสาส์นกราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าและ
ภิกษุสงฆ์ให้เสด็จมายังกรุงโกสัมพ ี เพื่อถวายเป็นอ ารามที่พักแ ก่พระสงฆ์ที่มาจากทิศ
ทั้ง ๔ พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาและประทับอยู่ในอารามทั้ง ๔ นั้น โดยมเีศรษฐีทั้ง
๔ ท่านได้ผลัดเปลี่ยนกันอุปฐากตามวาระของตน
หลักธรรมสำคัญที่ปรากฏในเมืองนี้ได้แก่ สารานียธรรม ที่พระพุทธองค์ได้
แสดงอานิสงส์การดำรงตนอยู่ในหลักสามัคคีธรรม คือ อันเป็นธรรมให้ระลึกถึงกัน มี
๖ ประการ คือ ให้รักกัน ๑ เคารพกัน ๑ สงเคราะห์กัน ๑ ไม่วิวาทกัน ๑ มีค วาม
พร้อมเพรียงกัน ๑ และสามัคคีกัน ๑ ซึ่งถือเป็นหลักธรรมสำคัญที่ทำให้เกิดค วาม
พร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ อันจะนำประโยชน์สุขมาให้แ ก่สังคมต่อไป
ปัจจุบันนี้ เมืองโกสัมพีปรากฏร่องรอยอารยธรรมเมืองเก่าแก่ทางพระพุทธ
ศาสนา สังเกตได้จากพระตำหนักพระเจ้าอุเทน หรือแนวกำแพงพระราชวังเป็นต้น
นอกจากนี้ยังปรากฏเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชในบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็น
กุกกุฎาราม
สมคฺคานํ ตโป สุโข. (ขุ.ธ. ๒๕/๔๑)
ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกัน นำประโยชน์ส ุขมาให้
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๙. กุสนิ ารา : เสด็จดับขันธปรินิพพาน
กุสินาราเมืองพระนิพพาน ชาวพุทธกล่าวขานมานานนม
เวียนว่ายตายปลดปลง พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้
อันความไม่ประมาท อย่าได้ขาดระลึกไว้
เป็นธรรมประจำใจ เหล่าผองภัยไม่แ พ้วพาน
หนฺทท านิ ภิกฺขเว, อามนฺตยามิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน
สมฺปาเทถ. (ที.มหา. ๑๐/๑๘๕)
ภิกษุท งั้ ห ลาย เราขอเตือนเธอทงั้ ห ลายวา่ ส งั ขารทงั้ ห ลายมคี วามเสือ่ มไปเป็น
ธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำกิจทุกอย่างให้ถึงพ ร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
คนเหล่าใดทั้งเด็กผู้ใหญ่ ทั้งพ
 าล ทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมีทั้งขัดสน ล้วนมี
ความตายเป็นเบื้องหน้า ภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้น ทั้งเล็กทั้งใหญ่ ทั้งส ุกทั้งดิบ
ทุกชนิด มีความแตกทำลายเป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉ ันน ั้น
ดังท พี่ ระพุทธองค์ท รงตรัสถ ามพระอานนท์วา่ “ดูก อ่ น อานนท์เธอนกึ ถึงค วามไม่
ประมาทวันละกี่ครั้ง” พระอานนท์ทูลตอบว่า “ข้าพระพุทธเจ้าน ึกถึงความไม่ประมาท
วันละ ๑,๐๐๐ ครั้ง” พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่า “เธอยังเป็นผ ู้ทปี่ ระมาทอยู่ เรา
ตถาคตนึกถึงค วามไม่ประมาททุกลมหายใจ”

... จบแล้วจ้า ...

