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บทคัดย่อ

พุทธประวัติ
และพุทธกิจ ๔๕ พรรษา

อัญเชิญจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต
พระ เวสสันดร เกิด เป็น สัน ตุ สิต เทพ บุตรแล้ว จุติ จาก ดุ สิต สววรค์ ลง มา ปฏิสนธิ 

ใน โลก มนุษย์ เพื่อ โปรด เวไนย สัตว์ ผู้ ตก อยู่ ใน ความ ชอบ ความ ชัง และ ความ หลง ให้ 
หลุดพ้น จาก ทุกข์ ใน วัฏฏ สงสาร บรรลุถึง ฝั่ง พระ นิพพาน

ปรากฏในพระสุบินนิมิต
วนัพระ โพธสิตัว ์ปฏสินธ ิสู ่พระ ครรภ ์พระ สริ ิมหา มายา พทุธ มารดา ทรง พระ สบุนิ 

เห็น ช้าง เผือก นำ ดอกบัว จาก ภูเขา เงิน ภูเขาทอง มา ถวาย

ประสูติ
วัน วิสาขะปูรณีดิถี ถ้วน ทศมาส ทรง ประสูติ ใต้ ร่ม ไม้ รัง ใน ลุมพิ นี วัน ดำเนิน ได้ 

๗ ก้าว มีด อก บัว ๗ ดอก ผุด ขึ้น รองรับ พระบาท ทรง เปล่ง อาสภิวาจา อย่าง 
อาจหาญ ว่า 

อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก
เชฏฺโ€หมสฺสมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เสฏฺโ€หมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนี้ เราจักไม่เกิดอีก
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เจริญพระ ชนมายุ ได้ ๕ วัน รับคำ ทำนาย พระ ลักษณะ ทรง แสดง ปาฏิหาริย์ 
ให้ พระ เจ้า สุทโธ ทนะ พระ บิดา เห็น อัศจรรย์ จึง ถวาย บังคม พระ ราช กุมาร

เจริญพระ ชนมายุ ได้ ๗ วัน พระมารดา สวรรคต

(พระชนมายุ ๒-๖ ไม่ปรากฏเรื่องราว)

พระชนมายุ ๗ พรรษา ๐

แรกนาขวัญ 
พระ สิทธั ตถ ราช กุมาร นั่ง ขัด สมาธิ เจริญ ฌาน แม้ ตะวัน คล้อย บ่าย แต่ เงา หว้า 

กลับ ฉาย ตรง เหมือน เที่ยง วัน เป็น ปาฏิหาริย์ ให้พระ บิดา ถวาย บังคม ครั้ง ที่ ๒

(พระชนมายุ ๘-๑๕ ไม่ปรากฏเรื่องราว)

พระชนมายุ ๑๖ พรรษา ๐

ทรงศรศิลป์ อภิเษกสมรสและราชาภิเษก
ทรงศรศลิป์ : พระ มหา บรุษุ ใน วยั หน่มุ ทรง แสดง ศลิปการ ยงิ ธน ู๑๘ อยา่ง ยก 

ธนู หนัก ที่ คน ตั้ง พัน จึง ยก ไหว

อภเิษก สมรส และ ราชาภเิษก : ทรง อภเิษก สมรส กบั พระนาง พมิพา อยู ่ครอง 
สิริ ราช สมบัติ โดย เสวย สุข บน ปราสาท ๓ ฤดู

(พระชนมายุ ๑๗-๒๘ ไม่ปรากฏเรื่องราว)

พระชนมายุ ๒๙ พรรษา ๐

เห็นเทวทูต ๔ ได้พระโอรส และออกผนวช
เห็น เทวทูต : พระพุทธ บารมี ญาณ ตัก เตือน ให้ ได้ ทอด พระเนตร เห็น เทวทูต ๔ 

คือ คน แก่ คน เจ็บ คน ตาย และ สมณะ ที่ เทวดา เนรมิต ขึ้น
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ได้พระโอรส : ทรง หน่าย พระทัย ใน ราตรี กาล พิศ ดู พระนาง พิมพา และ พระ โอ 
รส ราหุ ล ที่ เพิ่ง ประสูติ ทั้ง เหล่า สนม ก็ หลับ ไหล กาย วิการ

ออก ผนวช : ทรง สังเวช จึง ดำริ ว่า จะ เสด็จ ออก ผนวช ได้ ทรง ม้า กัณฐ กะ มี 
นาย ฉัน นะ เป็น พระ สหาย ตาม เสด็จ ถึง ฝั่ง แม่ น้ำ อ โน มา ทรง ใช้ พระ ขรรค์ ตัด พระ โมฬี 
อธษิฐาน บรรพชา ณ ฟาก หนึง่ แหง่ แม ่นำ้ อ โน มา นัน้ เพือ่ ให ้พระพทุธ บดิา และ พระ ญาต ิ
หมดอาลัย ออก ติดตาม

พระชนมายุ ๒๙-๓๔ พรรษา ๐

บำเพ็ญทุกกรกิริยา ๖ ปี
บำเพ็ญ ทุก กร กิริยา : ทรง ทรมาน พระ วรกาย อยู่ ๖ ปี ลด อาหาร ลง วัน ละ คำ 

จน ไม่ เสวย อะไร อีก จน เหลือ แต่ หนัง และ เอ็น หุ้ม กระดูก ข้ัน สุดท้าย ทรง กัดฟัน ม้วน ล้ิน 
อุด เพดาน ปาก กล้ัน ลม หายใจ แทบ ใจ ขาด ก็ ยัง ไม่ บรรลุ ธรรม ต่อ มา ได้ ค้น พบ วิธี มัชฌิมา 
ปฏิปทา อัน เป็น ข้อ ปฏิบัติ แบบ ทาง สาย กลาง ไม่ ย่อหย่อน เกิน ไป ไม่ เคร่งครัด เกิน ไป จึง 
หัน มา เท่ียว ภิกษาจาร ออก บิณฑบาต และ เสวยพ ระ กระยาหาร ตาม ปกติ จน มี พระ วรกาย 
สมบูรณ์ ผิว พรรณ ผุดผ่อง มี มหา บุรุษ ลักษณะ ท้ัง ๓๒ ประการ ปรากฏ ชัด

พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ๐

ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เสวยขา้ว มธ ุปายาส : ทรง รบั ขา้ว มธุ ปายาส ของ นาง สชุาดา ธดิา กฎุมุพี เสนาน ี

แห่ง อุรุ เวลา เสนานิคม ซึ่ง เป็น พระ กระยาหาร มื้อ ก่อน ตรัสรู้ 

ชนะมาร : พระยา ปร นมิ มิต วสวัตต ียก พล เสนา มาร เข้า ประจญับาน หำ้ หัน่ องค์ 
โพธิสัตว์ แต่ กลับ พ่าย แพ้ ยอม ถวาย สัก กา ระ เพราะ พระ บารมี ๓๐ ทัศ

ตรัสรู้ : รุ่ง อรุณ รัง ษี ปู รณี วิสาข มาส ทรง ตัดขาด กิเลส ตัณหา ตรัสรู้ อริย สัจ จ์ ๔ 
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ก่อน ใครๆ ใน โลก นี้ ณ ปริมณฑล ต้น พระ ศรีมหาโพธิ์
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เสวย วิมุตติ สุข : เสวย วิมุตติ สุข ใน สัต ตม หาส ถาน แห่ง ละ ๑ สัปดาห์ คือ 
รัตนบัลลังก์ อ นิ มิส ส เจดีย์ รตน จงกรม รตน ฆร เจดีย์ อช ปาล นิโครธ สระ มุจลินท์ และ 
ควง ต้น รา ชาย ตนะ

ผจญธิดา มาร : ใน สัปดาห์ ที่ ๕ นาง ตัณหา นาง ราคา นาง อรดี ธิดา พระยา 
มาร รับ อาษา บดิา มา ลวง ลอ่ ดว้ย บว่ง อติถี มายา ณ โคน ไทร อช ปาล นโิครธ แต ่พระพทุธ 
องค์ ทรง เพิก เฉย เลย หนี กลับ สวรรค์ 

พญานาค มุจลินท ์ : สัปดาห์ ที่ ๖ พญานาค มุจลินท์ ขนด ลำ ตัว หุ้ม พระพุทธ 
องค ์แผ ่พงัพาน บงั พยบัฝน และ อากาศ หนาว ระหวา่ง ที ่พระพทุธ องค ์ประทบั เสวย วมิตุต ิ
สุข ที่ ริม สระ น้ำ มุจลินท์

รับแสดงธรรม : ทรง รับคำ อาราธนา ของ ท้าว สหัมบดี พรหม ให้ แสดง ธรรม 

เทฺว วา จิ กะ : โป รดต ปุส สะ และ ภัล ลิ กะพาณิชย์ ๒ พี่ น้อง ชาว อุก กล ชนบท 
ให้ เป็น เทฺว วา จิ กะ อุบาสก  ผู้ ถึง พระพุทธ และ พระ ธรรม เป็น สรณะ พวก แรก ใน โลก

พระองค์บ่าย พระ พักตร์ สู่ กรุง พา ราณ สี แคว้น กา สี เพื่อ พบ ปัญจวัคคีย์

พระชนมายุ ๓๖ พรรษา ๑

แสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

จำ พรรษา แรก ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

เสด็จจำ พรรษา แรก ณ อิสิ ป ตน มฤคทายวัน เมือง พา ราณ สี แคว้น กา สี

ปฐมเทศนา : ทรง แสดง พระ ปฐม เทศ นา ธมัม จกั กปั ป วตั ตนสตูร โปรด ปญัจวคัคยี ์
ให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จึงมี พระธัม มรัต นะ และ พระสังฆ รัตนะ เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน โลก

โปรด พระ นาล กะ : โปรด พระ นาล กะ ผู้ เป็น หลาน ของ กาฬ เท วิ ลดา บส

โปรด ยสะกลุบตุร : แสดง อน ุปพุ พ ีกถา และ อรยิสจั ๔  โป รด พระ ย สะ และ สหาย 
๕๔ คน ให้บรรลุพระอรหันต์
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โปรด บิดา มารดา และ อดีต ภรรยา ของ พระ ย สะ : แสดง อนุ ปุพ พี กถา และ 
อริยสัจ ๔ โปรด บิดา มารดา และ อดีต ภรรยา ของ พระ ย สะ ให้ บรรลุ พระ โสดาบัน 
แล้ว ประกาศ ตน เป็น อุบาสก และ อุบาสิกา ผู้ ถึง พระ รัตนตรัย

ออก พรรษา แล้ว

ประกาศพระศาสนา :  ส่ง พระ สาวก ๖๐ องค์ โดย มอบ อำนาจ ให้ บวช กุลบุตร 
ด้วย วิธี ให้ รับ ไตร สรณคมน์

โป รด ภัทท วัคคีย์ ๓๐ : ระหว่าง ทาง ย้อน ไป อุรุ เวลา เสนานิคม โป รด ภัทท 
วัคคีย์ ๓๐ รูป

โปรด ชฎิล ๓ พี่ น้อง  : โปรด ชฎิล ๓ พี่ น้อง และ บริวาร ๑,๐๐๐ ให้ ละ พิธีกรรม 
บชูา ไฟ บวช ดว้ย เอห ิภกิข ุอปุสมัปทา และ แสดง อา ทติ ต ปรยิาย สตูร ให ้สำเรจ็ เปน็ พระ 
อรหันต์

เสด็จ ราชคฤห์

โปรด พระ เจ้า พิมพิ สาร : โปรด พระ เจ้า พิมพิ สาร และ ชาว เมือง ให้ บรรลุ พระ 
โสดาบัน ท้าวเธอได้ ถวาย พระ เวฬุ วัน ให้ เป็น วัด แห่ง แรก และ ทำบุญ อุทิศ ให้ หมู่ ญาติ 
พระพุทธองค์ทรง อนุญาต ให้ สงฆ์ สาวก รับ อาราม ที่ มี ผู้ ถวาย ได้

พระปุณณ มันตา นี บวช : พระ อัญ ญา โกณ ฑัญญะ บวช ให้ ปุณณ มันตา นี บุตร 
(ลูก น้อง สาว) และบรรลุ อรหันต์

คู่อัครสาวก : โปรด พระ สา รี บุตร และ พระ โมค คัล ลา นะ ให้ บรรลุ อรหัต ผล และ 
แต่ง ตั้ง เป็น คู่ อัคร สาวก 

โอวาท ปาติโมกข์  : แสดง โอวาท ปาติโมกข์ ใน วัน จาตุรงคสันนิบาต ใน วัน เพ็ญ 
มาฆ มาส หรือ วัน มาฆบูชา

บวชให้พระมหากัสสปะ : ทรงอนุญาตให้พระ มหา กัสส ปะบวช  โดย ให้ รับ 
โอวาท ๓ ข้อ

กาฬุ ทา ยี อมาตย์  : บวชให้กาฬุทายีอมาตย์ผู้เป็นสหชาติ และ บรรลุ อรหันต์
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เสด็จ กบิล พัสดุ์ ครั้ง ที่ ๑

เสด็จบ้านเกิด : หลัง จาก ตรัสรู้ ได้ เสด็จ กรุง กบิล พัสดุ์ เป็น ครั้ง แรก ตาม คำ 
อาราธนา ของ พระพุทธ บิดา

ปราบมานะกษัตริย์ : แสดง ปาฏิหาริย์ ตรัสมหาเวสสันดรชาดก ปราบ มานะ 
เจ้า ศากยะ ฝน โบกขร พรรษ ตก ทำให้พระ เจ้า สุทโธ ทนะ เห็น อัศจรรย์  จึงได้ ถวาย บังคม 
เป็น ครั้ง ที่ ๓ 

พระพุทธ บิดา บรรลุธรม : แสดง ธรรม โปรด พระพุทธ บิดา ให้ บรรลุ โสดาบัน 
และบรรลุ สก ทา คามี

พระ นา งม หาป ชา บดี โค ตมี บรรลุ โสดาบัน

พระนาง ยโส ธรา บรรลุ โสดาบัน

โปรด เจ้า ชาย นันท ะ ให้ อุปสมบท และ บรรลุ อรหัต ผล

พระ นา งม หาป ชา บดี ถวาย ผ้า จีวร แด่ พระพุทธเจ้า แต่ พระพุทธเจ้า ให้ ถวาย แก่ 
สงฆ์

โปรด สามเณร ราหุ ล  ให้ เป็น เจ้าของ อริย ทรัพย์ ด้วย การ บรรพชา เป็น สามเณร 
องค์ แรก

แสดง ธรรม โปรด พระพุทธ บิดา ให้ บรรลุ อนาคามี

บวช ให้ เจ้า ศากยะ  ๖ องค์ คือ ภัททิ ยะ อนุ รุทธะ อา นันท ะ ภคุ กิมพิ ละ 
และ เทว ทัต ตะ พร้อม ด้วย อุ บาลี นาย ภูษามาลา (รวมเป็น ๗)

พระทัพ พมัล ลบุตร : ทัพ พมัล ลบุตร แห่ง กรุง กุ สิ นารา ออกบวช และ บรรลุ 
อรหัต ผล

เสด็จ กลับ ราชคฤห์

แสดง ธรรม โป รด อนาถ ปิณฑิก เศรษฐี ให้ บรรลุ โสดาบัน ที่ ป่า สีต วัน



 พระพุทธประวัติและพุทธกิจ ๔๕ พรรษา : พระมหาสมปอง มุทิโต 8

พระชนมายุ ๓๗ พรรษา ๒
จำพรรษาที่ ๒ ณ พระเวฬุวัน

เสด็จประทับจำ พรรษาที่ ๒ ณ พระ เวฬุ วัน เมือง ราชคฤห์ แคว้นมคธ

เสด็จกรุงเวสาลี

เวสาล ี: ออก พรรษาแล้ว เสด็จ เมือง เว สาลี แคว้น วัช ชี เพื่อระงับภัยพิบัติ ๓ 
อย่าง คือ ทุพภิกขภัย อมนุสภัย และโรคภัย โดยสอน ท่านพระ อานนท์ ให้ สาธยาย 
รตน สูตร บรรเทา ภัย ของ ชาว เมืองให้ระงับลง

เสด็จ กรุง สา วัต ถี ครั้ง ที่ ๑

อนาถปิณฑิกเศรษฐี : ระหว่างประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน อนาถปิณฑิกเศร
ษฐีได้ฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จกรุงสาวั
ตถี แล้วรีบกลับไปสร้างวัดพระเชตวันไว้ถวาย

เสด็จ สู่ กรุง สา วัต ถี  : พระพุทธองค์เสด็จ สู่ กรุง สา วัต ถี  เพื่อ รับ พระ เชต วัน ที่ 
อนาถ ปิณฑิก เศรษฐี สร้าง ถวาย

พระอานนท ์: พระ อานนท์ ฟัง กถา วัตถุ ๑๐ ประการ ของ พระ ปุณณ มัน ตาณี 
บุตร บรรลุ โสดาบัน 

พระชนมายุ ๓๘ พรรษา ๓
จำพรรษาที่ ๓ ณ พระเวฬุวัน

เสด็จประทับจำ พรรษาที่ ๓ ณ พระ เวฬุ วัน เมือง ราชคฤห์ แคว้นมคธ

ราช คห เศรษฐี : ราช คห เศรษฐีมีศรัทธา ขอ สร้าง เสนาสนะ ถวาย สงฆ์ เป็น ที่ 
พำนัก ถาวร

 ภัต ๗ ชนิด : ทรงอนุญาต ภัต ๗ ชนิด คือ สังฆ ภัต อุท เทส ภัต นิ มัน ตน ภัต 
สลาก ภัต ปัก ขิก ภัต อุ โป สถิก ภัต และ ปาฏิปทิก ภัต
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 เภสัช ๕ : ทรงอนุญาต เภสัช ๕ ชนิด คือ เนยใส เนย ค้น น้ำมัน น้ำ ผึ้ง  
น้ำ อ้อย

สามเณรราหุล : ให้ โอวาท แก่ สาม เณร ราหุ ล

กรรมวาจา : อนุญาต การ อุปสมบท โดย วิธี ญัตติ จตุตถ กรรม วาจา

ราธพราหมณ์ : พระ สา รี บุตร บวช ให้ ราธ พราหมณ์ ด้วย ญัตติ จตุตถ กรรม วาจา 
เป็น รูป แรก

วันธัมมัสสวนะ : อนุญาต วัน ประชุม สงฆ์ และ แสดง ธรรม ใน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า 
และ ๘ คํ่า ของ ข้าง ขึ้น และ ข้าง แรม

ออก พรรษาที่ ๓ แล้ว

หลังจากออก พรรษาที่ ๓ แล้ว เสด็จ เมือง เว สาลี แคว้น วัช ชี 

พระกัจจายนะ : พระ กัจ จาย นะ บวช และ บรรลุ อรหัต ผล

บัญญัติวันเข้าพรรษา : บัญญัติ กาล เข้า พรรษา ต้น และ พรรษา หลัง

อาฏานาฏิยะ : แส ดง อาฏานา ฏิย สูตร เป็น เครื่อง ป้องกัน ภัย จาก อมนุษย์

ท้าวสักกะ : แส ดง สัก กปัญห สูตร โปรด ท้าว สัก ก เทว ราช ให้ บรรลุ โสดาบัน ณ 
ถ้ำ อิน ทสา ละ

โสณโกฬิวิสะ : แสดง ธรรม โปรด พระ โสณ โกฬิ วิ สะ ให้ บร รบุ อรหัต ผล

พระชนมายุ ๓๙ พรรษา ๔
จำพรรษาที่ ๔ ณ พระเวฬุวัน

ประทับจำ พรรษาที่ ๔ ณ พระ เวฬุ วัน เมือง ราชคฤห์ แคว้นมคธ

แสดง ธรรม โป รด อุค ค เสนะ คหบดี บุตร ให้ บรรลุ อรหัต ผล

คหบดีจีวร : อนุญาต ให้ รับ คหบดี จีวร ได้

หมอชีวก : โปรด หมอ ชี วก โก มาร ภัจ จ์ ให้ บรรลุ โสดาบันแล้ว ถวาย ชี วกัมพ วัน
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ห้ามเนื้อ ๓ ชนิด : ตรัส เรื่อง เนื้อที่ ภิกษุ ไม่ ควร ฉัน ๓ ชนิด คือ เนื้อที่ เห็น ที่ 
ได้ยิน และ ที่ สงสัย

ผ้าไตรจีวร : อนุญาต ให้ พระ อานนท์ ตัด เย็บ จีวร ให้ เหมือน กัน ผืน นา ของ ชาว 
มคธ และ อนุญาต ให้ ใช้ ผ้า ไตร จีวร และ อดิเรก จีวร

ห้ามเนื้อ ๑๐ ชนิด : ห้าม ฉัน เนื้อ ๑๐ ชนิด คือ เนื้อ มนุษย์ เนื้อ ช้าง เนื้อ ม้า 
เนื้อ สุนัข เนื้อ งู เนื้อ ราชสีห์ เนื้อ โคร่ง เนื้อ เสือ เหลือ เนื้อ เสือ ดาว และ เนื้อ หมี

เสด็จ กรุง กบิล พัสดุ์ครั้ง ที่ ๒

ออก พรรษา ที่ ๔ แล้ว เสด็จ กรุง กบิล พัสดุ์ ครั้ง ที่ ๒

โปรดพระบิดา : แสดง ธรรม โปรด พระพุทธ บิดา ให้ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ แล้ว 
นิพพาน ทรง เป็น ประธาน จุด เพลิง ถวาย พระบรม ศพ

ห้ามญาต ิ : เสด็จ ห้าม ญาติ ทั้ง ๒ วงศ์ ไม่ ให้ ทะเลาะ กัน เพราะ แย่ง น้ำ ที่ มี ค่า 
น้อย กว่า สาย สัมพันธ์

ราชกุมารออกบวช : ราช กุมาร จาก ๒ วงศ์ รวม กัน เป็น ๕๐๐ ออกบวช 
ตามพ ระ พุทธ เจ้า

มหาสมยสูตร : ตรัส มหา สมย สูตร โปรด เทวดา ที่มา ชุมนุม กัน ให้ บรรลุ อรหัต 
ผล จำนวน มาก

มหาปชาบดี : พระ นา งม หาป ชา บดี พา สากิย า นี ๕๐๐ ไป ขอ บวช แต่ ไม่ ได้ 
รับ อนุญาต

พระชนมายุ ๔๐ พรรษา ๕
จำพรรษาที่ ๕ ณ กูฏาคารศาลา

ประทับจำ พรรษา ณ กูฏ า คาร ศาลา ป่า มหา วัน เขต เมือง เว สาลี แคว้น วัช ชี

พระนางมหาปชาบดีบวช : ให้ พระนาง ประชาบดี พร้อม ด้วย ศากิ ยานี ๕๐๐ 
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ยอมรับ คุรุ ธรรม ๘ ประการ บวช เป็น ภิกษุณี สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์

ยโสธรา : พระนาง ยโส ธรา บวช ใน สำนัก พระนาง ประชาบดี เถรี บรรลุ เป็น พระ 
อรหันต์ 

รปูนนัทา : ทรง แสดง อทิธฤิทธิ ์โปรด นาง รปู นนัทา ผู ้บวช ตาม หมู ่ญาต ิให ้สำเรจ็ 
เป็น พระ อรหันต์

ท้าวสักกะ : ทรง ตอบ ปัญหา ของ ท้าว สัก ก เทว ราช จึง เรียก ว่า สัก กปัญห สูตร

วัตตบท ๗ : ทรง แสดง วัต ตบท ๗ ที่ จะ ทำ คน ให้ เป็น พระอินทร์ แก่ เจ้า มหา ลิ  
ลิจ ฉวี วงศ์

ทาน ๕ : ทรง แสดง อานิสงส์ ของ การ ให้ ทาน ๕ ประการ แก่ สีห เสนาบดี

ออก พรรษาที่ ๕ แล้ว

วิสาขา : เสด็จ ไป ภัททิย นคร แคว้น อัง คะ โป รด เมณฑ กะ เศรษฐี นาง จัน ท 
ปทุม า ธนัญ ชัย เศรษฐี นาง สุมนา เทวี เด็ก หญิง วิสาขา นาย ปุณณะ และ หมู่ ญาติ ให้ 
บรรลุ โสดาบัน

ปัญจโครส : เสด็จ ไป เมือง อัง คุต ตรา ปะ แคว้น อัง คะ ระหว่าง ทาง ทรง อนุญาต 
โครส ๕ เสบียง ทาง อนุญาต นํ้า ปานะ จาก ผล ไม้ ๘ ชนิด น้ำ ผล ไม้ หลาย (เว้น นํ้า ต้ม 
ข้าว เปลือก) นํ้า ใบไม้ ทุก ชนิด (เว้น นํ้า ผัก ดอง) นํ้า ดอกไม้ ทุก ชนิด (เว้น นํ้า ดอก มะซาง) 
นํ้า อ้อย สด

เจ้าโรชะมัลลกษัตริย์ : เสด็จ ไป กรุง กุ สิ นารา เจ้า โร ชะ มัลล กษัตริย์ ถวาย การ 
ต้อนรับ อย่าง ยิ่ง ใหญ่ และ ตั้ง กติกา ไว้ ว่า ผู้ ใด ไม่ ต้อนรับ พระพุทธเจ้า จะ ถูก ปรับ ๕๐๐ 
กหาปณะ ทรง อนุญาต ให้ ฉัน ผัก สด ทุก ชนิด และ ของ ขบฉัน ที่ ทำ ด้วย แป้ง 

นายจุนทะ : เสด็จ จาก ริก ไป สวน มะม่วง นาย จุน ทะ เมือง ปา วา ทรง แสดง ธรรม 
เรื่อง ความ สะอาด ทาง กาย วาจา ใจ แก่ นาย จุน ทะ กัมมาร บุตร

สังคีติสูตร : เสด็จ ไป ประทับ ณ สัณฐา คาร ของ เจ้า มัลล กษัตริย์ แห่ง กรุง ปา วา 
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ทรง อนุญาต ให้ท่า นพ ระ สา รี บุตร เถระ แสดง สังคีติ สูตร

มหาปเทส ๔ : เสด็จ ไป อา ตุ มา นคร ซึ่ง อยู่ ระหว่าง จะ ไป กรุง สา วัต ถี แสด งม 
หาป เทส ๔ ที่ ควร และ ไม่ ควร สำหรับ สงฆ์

พระชนมายุ ๔๑ พรรษา ๖
จำพรรษาที่ ๖ ณ มกุลบรรพต

ประทับจำ พรรษา ณ มกุล บรรพต แคว้น มคธ 

ห้ามปาฏิหาริย ์: ห้าม ไม่ ให้ พระ ภิกษุ แสดง อิทธิ ปาฏิหาริย์ 

บาตร ๒ ชนิด : ทรง อนุญาต บาตร ๒ ชนิด คือ บาตร เหล็ก และ บาตร ดิน 
พร้อม ด้วย เชิง รอง บาตร

ทรง ปรารภ จะ แสดง ยมก ปาฏิหาริย์ ด้วย พระองค์ เอง ที่ กรุง สา วัต ถี แคว้น โกศล

เสด็จ กรุง สา วัต ถี ครั้ง ที่ ๒

ออก พรรษาที่ ๖ แล้ว เสด็จ กรุง สา วัต ถี ครั้ง ที่ ๒

เดยีรถยี ์สรา้ง สำนกั หลงั วดั เชต วนั พระ เจา้ ป เส นท ิโกศล เปลีย่น เปน็ สรา้ง อาราม 
สำหรับ ภิกษุณี เรียก ราช กา ราม

ยมกปาฏิหาริย์ : เพ็ญ เดือน ๘ แสดง ยมก ปาฏิหาริย์ ที่ เนิน คัณฑัม พะ นอก 
เมือง สา วัต ถี

พระชนมายุ ๔๒ พรรษา ๗
จำพรรษาที่ ๗ ณ ดาวดึงส์

ประทับจำ พรรษา ณ สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ 

พระ อภิธรรม : ประ ทับ บน ปัณฑุ กัมพล สิลา อาสน์  ใต้ เงา ไม้ ปา ริ ฉัต ตกะ บน 
สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์  อัน เป็น เทวโลก ชั้น ที่ ๒ ทรง แสดง พระ อภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ  
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ธัมม สังค ณี วิภังค์ ธาตุ กถา ปุคค ลบัญญัติ กถา วัตถุ ยมก และ ปัฏ ฐาน (สัง วิ ธา ปุ 
ก ย ป) โปรด พุทธ มารดา ตลอด ไตรมาส ให้ บรรลุ เป็น พระ โสดาบัน

ตรัส เรื่อง การ ให้ ทาน แก่ อังกุร เทพ บุตร และ อิน ทก เทพ บุตร

เทวโวโรหณะ : วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เสด็จ เท โว โรหณะ คือ ลง จาก สวรรค์ 
ชั้น ดาวดึงส์ ใกล้ ประ ตู นคร สัง กัสสะ ตรัส ยกย่อง ว่า ท่าน พระ สา รี บุตร เป็น ผู้ เลิศ ด้วย 
ปัญญา 

ออก พรรษาที่ ๗

ออก พรรษาที่ ๗ แล้ว เสด็จ กรุง สา วัต ถี ครั้ง ที่ ๓ ตรัส เล่า เรื่อง นาง ปติ ปู ชิ กา 
ให้ พุทธ บริษัท ฟัง

แต่ง ตั้ง ให้ พระ นันท กะ เป็น ผู้ ให้ โอวาท แก่ ภิกษุณี

ธรณีสูบ : นาง จิญ จมาณ วิ กา ใส่ ความ พระพุทธเจ้า ถูก ธรณี สูบ  ตกสู่ อเวจี 
มหา นรก 

พระชนมายุ ๔๓ พรรษา ๘
จำพรรษาที่ ๘ ณ เภสกฬาวัน

ประทับจำ พรรษา ณ เภ สกฬา วัน ภัค คช นบท

ทรง แสดง เรื่อง มหา บุรุษ วิตก ๘ แก่ ท่าน พระ อนุ รุทธะ ที่ ปา จี นวังส ทาย วัน

แสดง ธรรม แก่ ภิกษุ บิดา ของ สิง คาล กมา นพ ให้ บรรลุ เป็น พระ อรหันต์

แสดง ธรรม โปรด โพธิ ราช กุมาร ให้ บรรลุ โสดาบัน

ออก พรรษาที่ ๗ แล้ว

ผิงไฟ : บัญญัติ สิกขาบท ไม่ ให้ ภิกษุ ก่อ ไฟ เพื่อ ผิง

มาคันทิยะ : โปรด มา คัน ทิ ยา พราหมณ์ และ ภรรยา จน ขอ บวช ทั้ง ๒ คน แล้ว 
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ได้ บรรลุ เป็น พระ อรหันต์

มาคันทิยา : นาง มา คัน ทิ ยา ผู้ เป็น ธิดา ผูก จิต อาฆาต ใน พระ ศาสดา

โกสัมพี : เศรษฐี โกสั ม พี ๓ คน ตาม ไป ฟัง ธรรม ที่ วัด เชต วัน เมือง สา วัต ถีบ รร ลุ 
เป็น พระ โสดาบัน และ ได้ สร้าง โฆ สิ ตา ราม ปา วาริ กา ราม และ กุ กกุฏา ราม ถวาย ที่ โกสั 
ม พี

พระชนมายุ ๔๔ พรรษา ๙
จำพรรษาที่ ๙ ณ โฆสิตาราม

ประทับจำ พรรษาที่ ๙ ณ โฆ สิ ตา ราม กรุง โกสั ม พี แคว้น วัง สะ

สามาวดี : เรื่อง นาง สา มา วดี ผู้ เป็น โสดาบัน มเหสี พระเจ้า อุ เทน ถูก นาง  
มา คัน ทิ ยา วางแผน เผา ทั้ง ปราสาท จน ตาย พร้อม บริวาร ๕๐๐

ออก พรรษาที่ ๙ แล้ว

ทรง ให้ ลงโทษ อุก เข ปนี ยกร รม แก่ พระ ฉัน นะ

ทรง บัญญัติ สิกขาบท ให้ ไม่ ให้ ภิกษุ ดื่ม สุรา และ เมรัย ๕ ชนิด

ทาง แสดง สาราณีย ธรรม ๖ ประการ สมาน สามัคคี สงฆ์ วัด โฆ สิ ตา ราม

พระชนมายุ ๔๕ พรรษา ๑๐
จำพรรษาที่ ๑๐ ณ รักขิตวัน

ประทับจำ พรรษา ณ รักขิต วัน (ป่า ปา ริ เลย ยกะ) แคว้น โกศล

ปาริเลยยกะ : ประทับ จำ พรรษา ใน ป่า ปา ริ เลย ยกะ มี ช้าง และ ลิง คอย เฝ้า 
อุปัฏฐาก

ออก พรรษาแล้ว

ทรง แสดง ธรรม โปรด ภิกษุ ๕๐๐ รูป ให้ บรรลุ อรหัต ผล
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อนาถ ปิณฑิก เศรษฐี และ นาง วิสาขา นิมนต์ ให้ เสด็จ กลับ กรุง สา วัต ถี

สามัคค ี: หมู่ สงฆ์ ชาว โกสั ม พี มา ขอ ขมา ต่อ พระองค์ ทำให้ สังฆ สามัคคี

เจดีย์ ๓ : ตรัส เรื่อง เจดีย์ ๓ ประการ คือ ธาตุ เจดีย์ บริโภค เจดีย์ และ อุท 
เท สิก เจดีย์

อานันทโพธิ์ : พระ อานนท์ ขอ อนุญาต นำ ต้น โพธิ์ มา ปลูก ที่ วัด พระ เชต วัน เรียก 
ว่า  อา นันท โพธิ์

ทรง แส ดง อาทิ ย สูตร อัน เป็น หลัก การ ใช้ จ่าย ทรัพย์ ให้ เป็น ประโยชน์ ๕ ประการ

คิริมานนท ์ : ทรง แสดง สัญญา ๑๐ ประการ ให้ พระ อานนท์ นำ ไป แสดง แก่ 
พระ คิริ มา นนท์ ที่ อาพาธ

ทรง แสดง ธรรม ๑๐ ประการ แก่ พระ ภัท ทา ลิ

พระชนมายุ ๔๖ พรรษา ๑๑
จำพรรษาที่ ๑๑ ณ เอกนาลา

ประทับจำ พรรษา ณ หมู่บ้าน พราหมณ์เอก นา ลา ทิศ ใต้ เมือง ราชคฤห์ แคว้น 
มคธ

แสดง ธรรม โปรด กสิ ภาร ทวา ช พราหมณ์ ให้ บรรลุ อรหัต ผล

ออก พรรษา ไม่ ปรากฏ หลัก ฐาน

พระชนมายุ ๔๗ พรรษา ๑๒
จำพรรษาที่ ๙ ณ เวรัญชา

ประทับจำ พรรษา ณ ควง ไม้ สะเดา เมือง เวรั ญ ชา

ทรง ตอบ ปัญหา ของ เวรั ญช พราหมณ์ ๘ ประการ

ตรัส ธรรม อัน เป็น เครื่อง อยู่ รื่นรมย์ ๘ ประการ แก่ ปหาร าธะ จอม อสูร



 พระพุทธประวัติและพุทธกิจ ๔๕ พรรษา : พระมหาสมปอง มุทิโต 16

พระศาสนาอายุสั้น-ยาว : พระ สา รี บุตร เป็น ห่วง พระ ศาสนา จะ มีอายุ สั้น จึง 
กราบทูล ให้ ทรง บัญญัติ สิกขาบท แต่ พระพุทธ องค์ ไม่ ทรง อนุญาต

ออก พรรษาแล้ว

เวรั ญช พราหมณ์ นิมนต์ ให้ ฉัน ที่ นิเวศน์ ของ ตน

เสด็จ มุ่ง สู่ กรุง เว สาลี ระหว่าง ไป ถึง กรุง พา ราณ สี ตรัส เรื่อง เอ รก ปัต ตนา ครา ช

พระ นาง ป ชา บดี เถรี ทูล ลา นิพพาน ประชุม เพลิง บรรจุ อัฐิ ธาตุ ไว้ ใน ที่ นั้น

แสดง ธรรม เรื่อง การ ให้ ทาน โป รด อุค ค คฤหบดี ให้ บรรลุ โสดาบัน เกิด เป็น อุค คะ 
เทพ บุตร

เสด็จ ไป สู่ กรุง สา วัต ถี ประทับ ที่ วัด พระ เชต วัน แสดง ภาวนา ๖ ประการ และ 
ธรรม ชื่อ ราหุ โร วาท สูตร แก่ สาม เณร ราหุ ล

ทรง ปรารภ นา งอัฑฒ กา สี ตรัส เรื่อง การ อุปสมบท ๘ วิธี

ทรง ปรารภ พระ สุ ทิน บัญญัติ สิกขาบท ห้าม การ เสพ เมถุน

พระชนมายุ ๔๘ พรรษา ๑๓
จำพรรษาที่ ๑๓ ณ จาลิกบรรพต

ประทับจำ พรรษา ณ ภูเขา จา ลิ กบร รพต เมือง จา ลิ กา 

ทรง โอวาท แก่ พระ เมฆิ ยะ เรื่อง วิตก ๓ อย่าง สอน ให้ แสวงหา ธรรม ๕ ประการ 
และ เจริญ ธรรม ๔ ประการ โปรด พระ เมฆิ ยะ ให้ บรรลุ อรหัต ผล

ออก พรรษาแล้ว

มงคล ๓๘ : ขณะ ประ ทบ ที่ วัด พระ เชต วัน ทรง แสดง มงคล ๓๘ ประการ 

เมตตสตูร : แสดง กรณ ีเมตตา สตูร ให ้ภกิษ ุนำ ไป สาธยาย เพือ่ บรรเทา ค วา หวาด 
กลัว และ สอน ให้ เจริญ พรหม วิหาร ธรรม ๔ ประการ
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เมตตานิสงส์ ๑๑ ประการ : ตรัส อานิสงส์ ของ เมตตา ๑๑ ประการ คือ หลับ 
เปน็สขุ ตืน่ เปน็สขุ ไมฝ่นัรา้ย เปน็ทีร่กัของมนษุย ์เปน็ทีร่กัของอมนษุย ์เทวดาคุม้ครอง 
ไฟศาสตราและยาพิษไม่แผ้วพาน จิตเป็นสมาธิเร็ว ผิวพรรณผ่องใส ไม่หลงสติตาย 
หากไม่บรรลุในชาตินี้ อย่างต่ำก็เกิดในพรหมโลก

ตรัส ปริ เยส นา สูตร คือ การ แสวงหา อัน ประเสริฐ ๔ ประการ

แสดง ธรรม โปรด พระ ปู ติคัตต ติสส เถระ ให้ บรรลุ อรหัต ผล

แสดง ธรรม โปรด พระ พาหิ ยะ ทารุ จิ ริ ยะ ให้ บรรลุ อรหัต ผล

ระหว่าง พระพุทธ องค์ เสด็จ ไป ประทับ ที่ เมือง ราชคฤห์ พระ อัญ ญา โกณ ฑัญญะ 
เข้า เฝ้า กราบทูล ลา นิพพาน 

พระชนมายุ ๔๙ พรรษา ๑๔
จำพรรษาที่ ๑๔ ณ พระเชตวัน

ประทับจำ พรรษา ณ วัด เชต วัน สา วัต ถี แคว้น โกศล

พระราหุลอุปสมบท : ทรง อนุญาต ให้ พระ สา รี บุตร เป็น พระ อุปัชฌาย์ พระ 
มหา โมคค คัล ลา นะ เป็น พระกร รม วา จา จาร ย์ อุปสมบท ให้ สาม เณร ราหุ ล เป็น พระ ภิกษุ 
และ บรรลุ อรหัต ผล

ตรัง เรื่อง ติรัจฉาน กถา ๓๒ ประการ ตรัส กถา วัตถุ ๑๐ ประการ ตรัส ส จิตต 
สูตร ตรัส ภัท เท กรัตต คาถา จูฬ วิ ภังค สูตร นิธิ กัณฑ สูตร เป็นต้น

ออก พรรษาแล้ว

ทรง ปรารภ เรือ่ง ภกิษ ุภทัท วคัคยีห์รอืปาเฐยยภกิษ ุ๓๐ รปู จงึทรงอนญุาตใหร้บั 
ผ้าเพื่อกฐินได้

พระ ควัม ปติ พระ ปุณณ ชิ พระ วิ มละ พระ สุ พาหุ บรรลุ อรหัต ผล
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เสด็จ ไป กรุง กบิล พัสดุ์ ครั้งที่ ๓ 

อนุญาต ให้ สงฆ์ รับ การ ปวารณา ด้วยเภสัชปัจจัย  เป็น นิตย์

ตรัส อัป ปมาท สูตร

พระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๑๕
จำพรรษาที่ ๑๕ ณ นิโครธาราม

ประทับจำ พรรษาที่ ๑๕ ณ นิ โคธา ราม กรุง กบิล พัสดุ์ แคว้นสักกะ

เจ้า ศาก า ยะ ถวาย สัณฐา คาร 

แส ดง สัป ปุ ริส ธรรม ๗ ประการ

ธรณีสูบ : เรื่อง พระ เจ้า สุปป พุทธะ  (พ่อตา) ถูก ธรณี สูบ ตกสู่ อเวจีมหานรก

ออก พรรษาแล้ว ไม่ ปรากฏ หลัก ฐาน 

พระชนมายุ ๕๑ พรรษา ๑๖
จำพรรษาที่ ๑๖ ณ อัคคาฬวเจดีย์

ประทับจำ พรรษา ณ อัค คาฬว เจดีย์ กรุ งอาฬ วี กรุง เก่า แห่ง แคว้น อาฬ วี

อาฬวกยักษ์ : ตรัส ตอบ ปัญหา โป รด อาฬ วก ยักษ์ ให้ บรรลุ โสดาบัน

นาง เสลา ราช ธิดา เจ้า กรุ งอาฬ วี ได้ ฟัง พระ ธรรม เทศนา บวช ภิกษุณี บรรลุ 
อรหันต์

ผาติกรรม : ทรง แสดง เรื่อง ผาติ กรรม คือ วิธี การ แลก เปลี่ยน ครุภัณฑ์ ของ สงฆ์

ธิดา ช่าง หูก : ธิดา ช่าง หูก ได้ ฟัง ธรรม เรื่อง เจริญ มรณ สติ จึง เจริญ มรณ สติ ทั้ง 
กลาง วัน กลาง คืน

ออก พรรษาแล้ว 

แสดง ธรรม โปรด หัต ถก ราช กุมาร ให้ บรรลุ อ นาคา มิ ผล



 พระพุทธประวัติและพุทธกิจ ๔๕ พรรษา : พระมหาสมปอง มุทิโต 19

แสดง ธรรม โปรด บุรุษ เข็ญใจ ที่ ตาม หา โค ให้ บรรลุ โสดาบัน

เสด็จ กลับ กรุง ราช คหฤห์ ขณะ ประทับ ที่ พระ เวฬุ วัน ทรง แสดง กรรม กิเลส ๔ 

สริมิา : นาง สริ ิมา ธดิา ของ นาง สาลว ต ีนอ้ง สาว ของ หมด ช ีวก โก มาร ภจั จ ์ฟงั ธรรม 
บรรลุ โสดาบัน ภิกษุ รูป หนึ่ง หลง ไหล ใน ความ งาม ของ นาง แต่ เสีย ชีวิต ลง พระพุทธเจ้า 
แสดง ธรรม โปรด ภิกษุ นั้น บรรลุ โสดาบัน นาง สิริ มา เทพ กัญญา บรรลุ อนาคามี

 โพชฌงค ์๗ : ทรง แสดง โพชฌงค ์๗ ให ้พระ มหา กสัส ปะ ที ่กำลงั ปว่ย ฟงั อาการ 
ป่วย ก็ หาย ไป

พระชนมายุ ๕๒ พรรษา ๑๗
จำพรรษาที่ ๑๗ ณ พระเวฬุวัน

ประทับจำ พรรษา ณ วัดพระ เวฬุ วัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

พระ ทัพ พมัล ลบุตร ทูล ลา นิพพาน 

ออก พรรษาแล้ว

พระ วัก กลิ : พระ วัก กลิ น้อยใจ พระพุทธเจ้า จะ โดด หน้าผา ตาย ได้ ฟัง ธรรม แล้ว 
บรรลุ อรหันต์

พระชนมายุ ๕๓ พรรษา ๑๘
จำพรรษาที่ ๑๘ ณ จาลิกบรรพต

ประทับจำ พรรษา ณ จา ลิ กบร รพต เมือง จา ลิ กา 

ออก พรรษาแล้ว

เสด็จ เมือ งอาฬา วี ค รั้ง ที่๒ 

ธิดาช่างหูก : โปรด ธิดา ช่าง หูก บรรลุ โสดา ปัตติ ผล

บิดาช่างหูก : ช่าง หูก ผู้ เป็น บิดา ขอ บวช สำเร็จ อา ร หัต ต ผล 
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อริย ทรัพย์ : ตรัส อริย ทรัพย์ ๗ ประการ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ 
พาหุสัจจะ จาคะ และปัญญา

พระชนมายุ ๕๔ พรรษา ๑๙
จำพรรษาที่ ๑๙ ณ จาลิกบรรพต (๒)

ประทับจำ พรรษา ณ จา ลิ กบร รพต เขต เมือง จา ลิ กา 

ออก พรรษาแล้ว

องคุลีมาล :  โปรด โจร อง คุ ลี มาล 

เรื่อง สันตติ มหา อำมาตย์ บรรลุ อร หัต ต ผล แล้ว นิพพาน

พระชนมายุ ๕๕ พรรษา ๒๐
จำพรรษาที่ ๒๐ ณ พระเวฬุวัน (๕)

ประทับจำ พรรษา ณ พระเวฬุ วัน เมือง ราชคฤห์ แคว้นมคธ

พุทธุปัฏฐาก : พระ อานนท์ ได้ เป็น อุปัฏฐาก ประจำ พระองค์ และได้รับพร ๘ 
ประการ 

พระชนมายุ ๕๖-๗๒ พรรษา ๒๑-๓๗
จำพรรษาที่ ๒๑ ณ พระเชตวันและบุพพาราม

ประทับจำ พรรษา ณ พระ เชต วัน หรือ วัด บุพ พา ราม สลับ กัน ไป

ออก พรรษาแล้ว

เสด็จจาริก ไป ตาม ตำบล ต่างๆ เพื่อ โปรด เวไนย สัตว์ 

ประทับจำพรรษา ณ บุพ พา ราม กรุง สา วัต ถี 
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ภิกขุปาติโมกข์ : พระองค์ ทรง อนุญาตให้สงฆ์ประชุมฟังภิกขุ ปาติ โมกข์  ทุก กึ่ง 
เดือนเป็นครั้ง แรก

พระ ราหุ ลนิพ พาน

สังฆเภท : พระเทว ทัต คิด ปกครอง สงฆ์ ยุแยกให้สงฆ์แตกกันเป็น ๒ ฝ่าย

โลหิตุปบาท : พระเทวทัตวางแผน ปลง พระชนม์ พระ ศาสดา ๔ ครั้ง

ปิตุฆาต : พระเจ้าอชาตศัตรูปลง พระชนม์ พระ เจ้า พิมพิ สารผู้บิดา

ธรณีสูบ : พระ เทว ทัต ถูก ธรณี สูบ

พระชนมายุ ๗๓ พรรษา ๓๘
จำพรรษาที่ ๓๘ ณ พระเชตวันและบุพพาราม

สามัญญผล : แส ดง สามัญ ญ ผล สูตร แก่ พระเจ้าอชา ต ศัตรู 

พุทธมามกะ : พระเจ้าอชา ต ศัตรู แสดง ตน เป็น พุทธมามกะ

ขบถ : อำมาตย์ ก่อการ ขบถ

พระ เจ้า ป เส นทิ โกศล สิ้นพระชนม์ 

ฆ่าล้างวงศ์ : พระ เจ้า วิฑูฑภะ ฆ่า ล้าง วงศ์ ศากยะ 

พระ เจ้า วิฑูฑภะ สิ้นพระชนม์

พระชนมายุ ๗๔-๗๗ พรรษา ๓๙-๔๒

(ไม่ปรากฏเรื่องราว)

พระชนมายุ ๗๘ พรรษา ๔๓
จำพรรษาที่ ๔๓ ณ พระเชตวันและบุพพาราม

พระ ยโส ธรา เถรี นิพพาน
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พระชนมายุ ๗๙ พรรษา ๔๔
จำพรรษาที่ ๔๔ ณ พระเชตวันและบุพพาราม

ประทับแสดง ธรรม ที่ วัด เชต วัน 

ตอบ ปัญหา เทวดา 

ออก พรรษาแล้ว

พระ สา รี บุตร ทูล ลา นิพพาน

พระ สา รี บุตร โปรด มารดา จน บรรลุ โสดา ปัตติ ผล พระ สา รี บุตร นิพพาน 

พระ โมค คัล ลา นะ ถูก โจร ที่ เดียรถีย์ จ้าง มา ทำร้ายและ นิพพาน 

นาง อัมพ ปาลี ถวาย อาราม นาง อัมพ ปาลี บรรลุ ธรรม

พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๔๕
จำพรรษาที่ ๔๕ ณ พระเชตวันและบุพพาราม

ประทับจำพรรษาที่ ๔๕ ณ ก รุงเว สาลี แคว้นวัชชี

ตรัส อานุภาพ อิทธิ บาท ๔ 

ปลง : ทรง ปลง อายุ สังขาร ตรัส โพธิ ปักขิ ย ธรรม ๓๗ ประการ

อาหารมือสุดท้าย : นาย จุล ทะ ถวาย สุ กรมั ทท วะ 

ตรัส ถึง สังเวช นีย สถาน ๔ แห่ง 

วิธี ปฏิบัติ กับ พุทธ สรีระ 

ปัจฉิม โอวาท : ตรัสโอวาทก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า...

หนฺท ทา นิ ภิกฺขเว, อา มนฺต ยา มิ โว, วย ธมฺ มา สงฺ ขา รา, อปฺ ปมา เทน 
สมฺ ปา เทถ.
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ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา ขอ เตือน เธอ ทั้ง หลาย ว่า  สังขาร ทั้ง หลาย มี ความ เสื่อม ไป เป็น 
ธรรมดา เธอ ทั้ง หลายจง ทำกิจทุกอย่างให้ถึง พร้อม  ด้วย ความ ไม่ ประมาท เถิด

พระบรมศาสดาเสด็จ ดับขันธปรินิพพาน

หัวข้อทศชาติ ชาดก
เต มีย ชาดก ยิ่ง ด้วย เนกขัม ม บารมี / ใช้ อุบาย ทำ เป็น ใบ้ ถูก นำ ไป ฝัง ทั้ง เป็น จึง 

ได้ โอกาส ออกบวช

มหา ชนก ชาดก ยิ่ง ด้วย วี ริย บารมี / ความ พากเพียร เป็น กำลัง ของ มหา บุรุษ ทั้ง 
หลาย

สุวรรณ สาม ชาดก ยิ่ง ด้วย เมตตา บารมี / การ ตั้ง สัจ จ วา จาธิษ ฐาน มี อานุภาพ 
ให้ ฟื้น คืนชีพ

เนมิ ราช ชาดก ยิ่ง ด้วย อธิษฐาน บารมี / แสดง นรก และ สวรรค์ น้อมนำ ให้ ชาว 
เมือง เลิก ทำ ชั่ว แล้ว ทำ ดี

มโหสธ ชาดก ยิ่ง ด้วย ปัญญา บารมี / ผู้ มี ปัญญา จึง สามารถ ผิด ให้ เป็น ถูก ได้

ภู ริ ทัต ต ชาดก ยิ่ง ด้วย สี ลบา รมี /  เป็น ดิรัจฉาน มี พิษ กล้า ก็ ไม่ ทำร้าย ใคร ให้ ศีล 
ขาด

จัน ทกุ มาร ชาดก ยิ่ง ด้วย ขันติ บารมี / อดทน ต่อ คำ ใส่ ร้าย และ การ ถูก ทำร้าย จึง 
ได้ ครอง เมือง

นารท ชาดก ยิ่ง ด้วย อุเบกขา บารมี / อย่า รีบ ชอบ อย่า รีบ ชัง ยับยั้ง พิจารณา ให้ 
ถ้วน ถี่ จึง มี คุณ จริง

วิทูร บัณฑิต ชาดก ยิ่ง ด้วย สัจ จบา รมี / การ ถือ สัจจะ ย่อม บอก ผิด ว่า ผิด บอก 
ถูก ว่า ถูก

เวส สัน ตร ชาดก ยิ่ง ด้วย ทานบารมี / บริจาค ช้าง มงคล โอรส และ มเหสี สุด รัก 
และ หวงแหน เพื่อ โพธิญาณ
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พุทธประวัติย่อ

๑. กบิล พัสดุ์ และ ลุมพิ นี วัน
สถาน ที่ ประสูติ และ เสวย สุข ใน ราช สมบัติ

กรุง กบิล พัสดุ ์เป็น เมือง หลวง ของ แคว้น สักกะ ตั้ง อยู่ ตอน เหนือ ของ ชมพู ทวีป 
ติดต่อ กับ ป่า หิมพานต์ เป็น เมือง ของ พุทธ บิดา 

ลมุพ ิน ีวนั เปน็ สถาน ที ่ประสตู ิของ พระพทุธเจา้ ตัง้ อยู ่ระหวา่ง กรงุ กบลิ พสัดุ ์กบั 
กรุง เทว ท หะ  เป็น ราช อุทยาน ของ กษัตริย์ ศากย วงศ์ ปัจจุบัน ตั้ง อยู่ ใน ตำบล ลุม มินเด 
ประเทศ เนปาล ติด ชายแดน ตอน เหนือ ของ ประเทศ อินเดีย 

พระ โพธิสัตว ์ประสูติ ได้ ครู่ หนึ่ง ประทับ ยืน ด้วย ๒ พระบาท อย่าง มั่นคง ทรง 
ผิน พระ พักตร์ ไป ทาง ทิศ เหนือ แล้ว เสด็จ ย่าง พระบาท ไป ๗ ก้าว ทอด พระเนตร ดู ทิศ 
ต่างๆ แล้ว เปล่ง อาสภิ วาจา ว่า

อคฺ โคหมสฺ มิ โลก สฺส เรา เป็น ผู้ เลิศ ที่สุด ใน โลก
เชฏฺโ€หมสฺ สมิ โลก สฺส เรา เป็น ผู้ เจริญ ที่สุด ใน โลก 
เสฏฺโฐหมสฺ มิ โลก สฺส เรา เป็น ผู้ ประเสริฐ ที่สุด ใน โลก 
อ ยมนฺ ติ มา ชาติ  ชาติ นี้ เป็น ชาติ สุดท้าย 
นตฺถิ ทา นิ ปุ นพฺภ โว  บัดนี้ เรา จัก ไม่ เกิด อีก (ที.มหา. ๑๐/๓๑)  

พระ โพธิสัตว์ นั้น ทรง ถือ กำเนิด ใน ราช ตระกูล ศากยะ แคว้น สักกะ ประสูติ ใน วัน 
ศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปี จอ ก่อน พุทธศักราช ๘๐ ปี เป็น พระ ราชโอรส ของ พระ 
เจ้า สุทโธ ทนะ กับ พระนาง สิริ มหา มายา ได้ รับ ขนาน พระนาม ว่า สิทธั ต ถะ

พระ สทิธ ัต ถะ กมุาร เจรญิ พระ ชนมาย ุ๑๖ ป ีได ้อภเิษก สมรส กบั พระนาง พมิพา 
(ยโส ธรา) เมื่อ เจริญ พระ ชนมายุ ๒๙ ปี ได้ พระ โอรส พระนาม ว่า ราหุ ล และ เสด็จ 
ออก ผนวช

คติธรรม จาก เมือง พุทธ บิดา
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ชา ติปิ ทุก ขา ความ เกิด เป็น ทุกข์
ชะ ราปิ ทุก ขา ความ แก่ เป็น ทุกข์
มะ ระณัมปิ ทุก ขัง ความ ตาย เป็น ทุกข์ (วิ.มหา. ๔/๓๑)  

๒. พุทธ ค ยา : สถาน ที่ ตรัสรู้
พทุธ ค ยาตัง้ อยู ่ใน เขต ตำบล อรุ ุเวลา เสนานคิม แควน้ มคธ เมือ่ พระ โพธสิตัว ์เสดจ็ 

ถึง เมือง ราชคฤห์ อัน เป็น เมือง หลวง ของ แคว้น มคธ พระ เจ้า พิมพิ สาร ได้ เชิญ ให้ ร่วม 
ครอง ราช สมบัติ แต่ ทรง ปฏิเสธ แล้ว เสด็จ ไป ศึกษา ใน สำนัก ขอ งอาฬา รดาบส กา ลาม 
โคตร และ อุทก ดาบส รามบุตร สำเร็จ สมาบัติ ๘ แต่ เห็น ว่า ไม่ใช่ ทาง แห่ง การ ตรัสรู้ 
จึง เสด็จ หลีก ไป ยัง ตำบล อุรุ เวลา เสนานิคม ทรง บำเพ็ญ ทุกรกิริยา เป็น เวลา ๖ ปี จน 
พระ วรกาย ซบู ผอม ทรง เหน็ วา่ ไมใ่ช ่ทาง บรรล ุพระ สมัมา สมัโพธ ิญาณ จงึ หนั มา เสวยพ 
ระ กระยาหาร ดงั เดมิ ปญัจวคัคยี ์ที ่ตดิตาม คอย อปุฏัฐาก เหน็ วา่ พระ โพธสิตัว ์คลาย ความ 
เพียร จึง พา กัน หลีก ไป อยู่ ที่ ป่า อิสิ ป ตน มฤคทายวัน เมือง พา ราณ สี แคว้น กา สี 

ต่อ มาท รง รับ ข้าว มธุ ปายาส จาก นาง สุชาดา ธิดา ของ กุฎุมพี เสนานี ชาว อุรุ เวลา 
เสนานิคม หลัง จาก เสวย แล้ว ทรง อธิษฐาน ลอย ถาด ที่ ท่า สุ ปติ ฏ ฐิต ะ ทรง รับ หญ้า กุ สะ 
จาก โสตถิ ยมา นพ แล้ว เสด็จ ข้าม แม่ น้ำ เนรัญ ชรา สู่ ฝั่ง ตะวัน ตก ทรง ปู ลาด หญ้า กุ สะ ทำ 
เป็น บัลลังก์ ใต้ ต้น พระ ศรีมหาโพธิ์ ประทับ นั่ง คู้ บัลลังก์ ขัด สมาธิ ผิน พระ พักตร์ ทาง ทิศ 
ตะวัน ออก ทรง ตั้ง สัตยาธิษฐาน อย่าง แน่ว แน่ ว่า 

กามํ ตโจ จ นฺ หา รุ จ อฏฺ€ จ อว สิสฺส ตุ,  อุ ปสุ สฺส ตุ นิสฺ เสสํ ส รีเร  
มํส โลหิตํ. น เตฺว วาหํ สมฺ มา สมฺ โพธึ อปฺ เปตฺ วา อิมํ ปลฺ ลงฺกํ ภินฺ ทิสฺ สา ม.ิ  
(องฺ.ทุก. ๒๐/๕, ขุ.อป.อฏฺ. ๔/๙๑)

เลอืด และ เนือ้ ใน สรรีะ จะ เหอืดแหง้ ไป เหลอื แต ่หนงั เอน็ และ กระดกู กต็าม ท ีเมอื 
ยัง ไม่ บรรลุ สัมมา สัมโพธิ ญาณ เรา จัก ไม่ ทำลาย บัลลังก์ นี้ อย่าง เด็ด ขาด” 

ประทับ นั่ง อยู่ ณ โพธิบัลลังก์ นั้น ด้วย พระทัย อัน มั่นคง เด็ด เดี่ยว ใน สัตยาธิษฐาน 
ทรง บรรลุ พระ สัมมา สัมโพธิ ญาณ ใน ปฐมยาม ทรง บรรลุ บุพ เพ นิ วา สานุ สติ ญาณ 



 พระพุทธประวัติและพุทธกิจ ๔๕ พรรษา : พระมหาสมปอง มุทิโต 26

มัชฌิมยาม บรรลุ จุตูปปาตญาณ ปัจฉิม ยาม บรรลุ อา ส วัก ขย ญาณ

ครั้น อรุณ แห่ง วัน เพ็ญ วิสาข มาส ได้ ตรัส รู้ อนุ ตต รสัม มา สัมโพธิ ญาณ เป็น พระ 
อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า ได้ พิจารณา ธรรม ที่ ได้ บรรลุ ตลอด ๓ ยาม หลัง จาก นั้น ได้ 
ประทับ เสวย วิมุตติ สุข เป็น เวลา ๗ สัปดาห์ เมื่อ ท้าว สหัมบดี พรหม กราบ อาราธนา ให้ 
ทรง แสดง ธรรม ทรง พิจารณา ว่า ควร จะ แสดง ธรรม แก่ ใคร ก่อน เมื่อ ทรง ทราบ ว่า อาฬา 
รดาบส และ อุทก ดาบส เสีย ชีวิต แล้ว มี แต่ ปัญจวัคคีย์ เท่านั้น ที่ อาศัย อยู่ ใน ป่า อิสิ ป ตน 
มฤคทายวัน เมือง พา ราณ สี จึง เสด็จ บ่าย พระ พักตร์ สู่ เมือง พา ราณ สี เพื่อ แสดง ธรรม 
โปรด ปัญจวัคคีย์

วิ สงฺ ขารคตํ จิตฺ ตํ   ตณฺ หานํ ข ยมชฺฌ คา.

จิต ของ เรา ถูก ปรุง แต่ง ไม่ ได้ แล้ว จึง บรรลุ ถึง ความ สิ้น ตัณหา

๓. เมือง พา ราณ สี : แสดงปฐมเทศนา
พา ราณ สี เปน็ เมอืง สำคญั เมอืง หนึง่ ใน ชมพ ูทวปี(อนิเดยี)  มา ชา้ นาน เปน็เมอืง 

หลวง ของ แค วา้ กา ส ีมา ตัง้แต ่ยคุ กอ่น พทุธกาล และ ม ีแมน่ำ้ คงคา อนั ศกัดิส์ทิธิ ์ของ ชาว 
ฮนิด ูผา้ กา ส ีและ เครือ่ง หอม แกน่ จนัทร ์เปน็ สนิคา้ ที ่มชีือ่ ทีส่ดุ ของ เมอืง นี ้เปน็ เมอืง ที ่ไฟ 
ไม่ เคย ดับ เพราะ ชาว อินเดีย นำ ศพ ผู้ ตาย มา เผา ที่ บริเวณ ฝั่ง แม่น้ำ คงคา 

ปา่ อสิ ิป ตน มฤคทายวนั เปน็ สถาน ที ่สำคญั ของ พระพทุธ ศาสนา คอื เปน็ ที ่แสดง 
พระ ธรรม เทศนา กัณฑ์ แรก คือ ธัมม จัก กัป ป วัต ตน สูตร ทำให้ ท่า นอัญญา โกณ ฑัญญะ 
หวัหนา้ ปญัจวคัคยี ์ได ้ดวงตา เหน็ ธรรม แลว้ ขอ บวช จงึ เกดิ พระ สงฆ ์องค ์แรก ใน พระพทุธ 
ศาสนา และ ที่ เหลือ อีก  ๔ ท่าน ได้ ดวงตา เห็น ธรรม และ ขอ บวช ตาม ลำดับ จาก นั้น 
พระพุทธ องค์ จึง แสดง อนัต ตลักขณ สูตร โปรด ให้ พระ ทั้ง ๕ รูป บรรลุ พระ อรหันต์

ตอ่ มา ได ้แสดง อน ุปพุ พ ีกถา และ อรยิสจั ๔ โป รดย สกลุ บตุร ให ้บรรล ุโสดา ปตัต ิผล 
และ โปรด บ ิดา ของ ย สะ กลุบตุร จงึ เกดิ อบุาสก คน แรก ที ่เขา้ ถงึ พระ รตันตรยั เปน็ สรณะ ตอ่ 
มา กไ็ด ้แสดง อน ุปพุ พ ีกถา แก ่มารดา และ อดตี ภรรยา ของ พระ ย สะ จน บรรล ุโสดาบนั แลว้ 
แสดง ตน เป็น อุบาสิกา คู่ แรก ที่ ถือ พระ รัตนตรัย เป็น สรณะ 
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ต่อ มา เพื่อน ของ พระ ย สะ ๕๔ คน ขอ บวช แล้ว บรรลุ เป็น พระ อรหันต์ เช่น กัน

บัดนี้ มี พระ อรหันต์ ๖๑ องค์ พระพุทธเจ้า จึง ส่ง พระ อริย สาวก ไป ประกาศ พระ 
ศาสนา ด้วย พระ ดำรัส ว่า

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุ ชน หิต าย พหุ ชน สุ ขาย โลกา นุ กมฺ ปาย อตฺ ถาย 
หิต าย สุ ขาย เทว มนุ สฺ สาน.ํ  (ที.มหา. ๑๐/๘๖) 

ภิกษุ ทั้ง หลาย เธอ ทั้ง หลาย จง จาริก ไป เพื่อ เกื้อกูล คน หมู่ มาก เพื่อ ความ สุข แก่ 
คน หมู่ มาก เพื่อ อนุเคราะห์ ชาว โลก เพื่อ ประโยชน์ เพื่อ เกื้อกูล แก่ เทวดา และ มนุษย์ 
ทั้ง หลาย

พระ อรยิ สาวก เหลา่ นี ้ได ้ประกาศ เผยแผ ่ธรรม ให ้แกบ่รษิทั ๔ ใหล้ะ สิง่ ผดิ ปฏบิตั ิ
สิ่ง ถูก มา จน ทุก วัน นี้

๔. ราชคฤห์ : สถาน ที่ แสดง โอวาท ปาติโมกข์
ราชคฤห ์เปน็ เมอืง หลวง ของ แควน้ มคธ ม ีพระ เจา้ พมิพ ิสาร เปน็ ผู ้ปกครอง นคร 

ม ีความ สำคญั ดา้น ประวตัศิาสตร ์ของ พระพทุธ ศาสนา หลาย อยา่ง พระ เจา้ พมิพ ิสารท รง 
สละ เวฬุ วัน ราช อุทยาน สร้าง วัด ถวาย พระพุทธเจ้า ให้ เป็น อาราม แห่ง แรก ใน พระพุทธ 
ศาสนา เป็น ที่ กำเนิด วัน มาฆบูชา เป็น สถาน ที่ ที่ พระพุทธเจ้า ทรง แสดง โอวาท ปาติโมกข์ 
ม ีมหา วหิาร อนั รม่รืน่ ๑๖ แหง่ มี พระ คนัธกฎุี ภ ูเขา คชิฌ กฏู ม ีถำ้ สตัตบรรณ บน ภ ูเขา เว 
ภาร บรรพต เปน็ ที ่ทำ ปฐมสงัคายนา  ม ีภเูขา ลอ้ม รอบ ๕ เทอืก ม ีกำลงั ทัง้ ดา้น เศรษฐกจิ 
การ ค้าขาย การ ทหาร และ มี เศรษฐี มากมาย เป็น เมือง บรม ครู ทางการ แพทย์

พระพุทธ องค์ ทรง รับ พระ เวฬุ วัน ที่ พระ เจ้า พิมพิ สาร ถวาย ไว้ เป็น วัด แห่ง แรก ใน 
พระพทุธ ศาสนา และ ทรง อนญุาต ให ้ภกิษ ุรบั อาราม ที ่ม ีผู ้ถวาย ได ้และ ทรง แนะนำ ให ้พระ 
เจ้า พิมพิ สาร ทำบุญ กรวด น้ำ อุทิศ ให้ บูรพ ชน ผู้ ล่วง ลับ ไป แล้ว

สา รี บุตร และ โมค คัล ลา นะ ปริ พา ชก ๒ สหาย ได้ ฟัง ธรรม โดย ย่อ จาก ท่าน พระ 
อัส ส ชิ เถระ ว่า
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เย ธมฺ มา เห ตุปฺปภ วา เตสํ เหตุ ต ถาค โต (อาห)
เตสญฺจ โย  นิ โรโธ จ เอวํ วาที มหา สมโณ.  (วิ.มหา วิ. ๔/๖๐)

ธรรม เหลา่ ใด เกดิ แต ่เหต ุพระ ตถาคต ทรง แสดง เหต ุแหง่ ธรรม เหลา่ นัน้ และ ความ 
ดับ แห่ง ธรรม เหล่า นั้น พระ มหา สมณะ มี ปกติ ตรัส อย่าง นี้

ทา่น ทัง้ ๒ ได ้บรรล ุโสดา ปตัต ิผล แลว้ มา เขา้ เฝา้ พระพทุธ องค ์ที ่พระ เวฬ ุวนั วหิาร 
ขอ อุปสมบท ได้ อุป สัม บท เป็น ภิกษุ ด้วย เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา

วนั มาฆบชูา คอื วนั จาตรุงคสนันบิาต เปน็ วนั เดยีว กบั วนัพระ สา ร ีบตุร บรรล ุธรรม 
ใน เวลา บ่าย มี การ ประชุม สงฆ์ ที่ พระ เวฬุ วัน วิหาร ประกอบ ด้วย องค์ ๔ คือ

เป็น วัน เพ็ญ เดือน มาฆุ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)

มี ภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป (ภิกษุ ปุราณ ชฎิล ๑๐๐๐ ภิกษุ บริวาร ของ พระ สา รี บุตร และ 
พระ โมค คัล ลา นะ อึก ๒๕๐) มา ประชุม กัน โดย มิได้ นัด หมาย

ภิกษุ ทุก รูป ล้วน เป็น พระ อรหันต์ ขีณาสพ ผู้ ได้ อภิญญา ๖

ภิกษุ ทั้งหมด ล้วน บวช ด้วย เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา

ใน ที ่ประชมุ สงฆ ์พระพทุธ องค ์ทรง ประกาศ สถาปนา ให ้พระ สา ร ีบตุร เถระ และ พระ 
โมค คัล ลาน เถระ เป็น คู่ พระ อัคร สาวก แล้ว ได้ ตรัส โอวาท ปาติโมกข์ มี เนื้อ ความ โดย ย่อ 
ว่า “ขันติ เป็น ธรรม เครื่อง เผา กิเลส อย่าง ยิ่ง นิพพาน เป็น ธรรม สูงสุด ผู้ ทำร้าย ไม่ ชื่อ ว่า 
เป็น บรรพชิต ผู้ เบียดเบียน ไม่ ชื่อ ว่า เป็น สมณะ การ ไม่ ทำบาป ทั้ง ปวง การ ทำ กุศล ให้ 
ครบ ถ้วน การ ทำ จิต ให้ ผ่องใส, การ ไม่ กล่าว ร้าย ไม่ ทำร้าย สำรวม ใน พระ ปาติโมกข์ 
รู้ ประมาณ ใน การ บริโภค นั่ง นอน ใน ที่ สงบ ประกอบ ความ เพียร ใน จิต ให้ ยิ่ง นี้ เป็น คำ 
สอน ของ พระพุทธเจ้า ทั้ง หลาย” 

๕. เมือง เว สาลี : บวชภิกษุณีครั้งแรก
เมือง ใหญ่ เว สาลี สามัคคีธรรม รัฐ พุทธ กำจัด ภัย คง ไว้ ศาสน ธรรม เลิศ ล้ำ 

ภิกษุณี ปลง ชีวี พุทธ องค์
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เมือง เว สาลี เป็น เมือง หลวง ของ แคว้น วัช ชี ซึ่งมี วิธีการ ปกครอง ระบอบ  
สามัคคีธรรม

ใน ครั้ง หนึ่ง เมือง เว สาลี เกิด ภัย พิบัติ ขึ้น ๓ ประการ คือ ทุพภิกขภัย อม นุสส 
ภัย และ พยาธิ ภัย พระพุทธ องค์ ตรัส รตน สูตร ทำ น้ำ พระพุทธ มนต์ ให้ พระ อานนท์ ไป 
ประพรม ทั่ว ทั้ง พระนคร จน เกิด ความ สงบ สุข

ใน คราว ที่ พระพุทธ องค์ ประทับ ณ กูฏ า คาร ป่า มหา วัน ทรง อนุญาต ให้ พระ นา 
งม หาป ชา บด ีโค ตม ีอปุสมบท เปน็ ภกิษณุ ีรปู แรก ใน พระพทุธ ศาสนา ดว้ย วธิ ีรบั คร ุธรรม 
๘ ประการ ณ ปา วาล เจดีย์ พระพุทธ องค์ ทรง ปลง พระ ชนมายุ สังขาร ว่า “นับ จาก นี้ ไป 
อกี ๓ เดอืน เรา ตถาคต จกั ปรนิพิพาน” ซึง่ กอ่ ให ้เกดิ ความ โศก เศรา้ แก ่เหลา่ พทุธ สาวก 
ทั้ง หลาย และ เป็น สถูป บรรจุ พระบรม สารีริกธาตุ ที่ ได้ รับ ส่วน แบ่ง มา จาก กรุง กุ สิ นารา

หลัง จาก พระพุทธเจ้า ปรินิพพาน แล้ว ๑๐๐ ปี ได้ มี การ ทำ สังคายนา พระ ธรรม 
วินัย ครั้ง ที่ ๒ ณ วาลุกา ราม เขต เมือง เว สาลี โดย มี พระ ย สกา กัณฑ กบุตร เถระ เป็น 
ประธาน พระ เร วตะ เถระ เป็น ปุจฉา ภิกขุ พระ สัพ พกา มี เถระ เป็น วิ สัช ชนา ภิกขุ โดย 
มี พระ เจ้า กาฬ า โศก ราช เป็น องค์ ศาสนู ป ถัมภ์ ประชุม สงฆ์ ๗๐๐ รูป กระทำ อยู่ ๘ 
เดือน จึง สำเร็จ

พระ ผู้ มี พระ ภาค เจ้า ตรัส เตือน พวก เรา ว่า

“สัตว์ โลก ทั้ง ปวง ล้วน มี ความ ตาย เป็น เบื้อง หน้า ภาชนะ ดิน ไม่ ว่า จะ เป็น ชนิด ใด

ย่อม มี ความ แตก ทำลาย เป็น ที่สุด ฉันใด ชีวิต ของ สัตว์ ทั้ง หลาย ก็ ฉัน นั้น”  

๖. เมือง สา วัต ถี : ยมกปาฏิหาริย์
สา วัต ถี เป็น เมือง หลวง ของ แคว้น โกศล มี ผู้ ครอง นคร พระนาม ว่า พระ เจ้า ป เส นทิ 

โกศล ม ีพทุธ ศาสน สถาน สำคญั คอื วดั พระ เชต วนั ซึง่ เปน็ วดั ที ่ทา่ นอ นาถ ปณิฑ กะ เศรษฐ ี
ได้ ซื้อ ที่ดิน มี พื้นที่ ๘๐ กรี สะ จาก เจ้า เช ตด้วย ทรัพย์ ๑๘ โกฏิ บริจาค ทรัพย์ สร้าง กุฏิ 
และ วิหาร ๑๘ โกฏิ จัด ฉลอง สมโภช ๑๘ โกฏิ รวม เป็น เงิน ๕๔ โกฏิ และ ให้ สร้าง 
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ศาลา ที่พัก ริม ทาง จาก กรุง ราชคฤห์ ถึง กรุง สา วัต ถี ๔๕ โยชน์ จำนวน ๔๕ หลัง เมื่อ 
เสร็จ เรียบร้อย แล้ว ได้ ถวาย วัด พระ เชต วัน ให้ เป็น อาราม แห่ง แรก ใน กรุง สา วัต ถี 

วัด พระ เชต วัน มี สิ่ง ปลูก สร้าง มากมาย เช่น กุฎี ที่ ประทับ พระพุทธ องค์ ๔ หลัง 
คือ พระ คันธกุฎี กเร ริ กุฎี สล ล กุฎี และ โกสั ม พี กุฎี วิหาร หลวง ธรรมสภา เป็นต้น 
ห่าง ออก ไป ทาง ทิศ ใต้ มี สถาน ที่ ที่ พระพุทธ องค์ ทรง แสดง ยมก ปาฏิหาริย์ คำ ท้า พวก 
เดียรถีย์ เช่น ทำไฟ ให้ พลุ่ง จาก พระ กาย เบื้อง บน น้ำ พลุ่ง ออก จาก พระ กาย เบื้อง ล่าง 
ไฟ พลุ่ง จาก พระ กาย เบื้อง หน้า น้ำ พลุ่ง จาก พระ กาย เบื้อง หลัง ไฟ พลุ่ง จาก พระหัตถ์ 
เบื้อง ซ้าย น้ำ พลุ่ง จาก พระหัตถ์ เบื้อง ขวา น้ำ พลุ่ง จาก พระเนตร เบื้อง ขวา น้ำ พลุ่ง จาก 
พระกร รณ เบื้อง ซ้าย 

พระพุทธ องค์ ทรง จำ พรรษา ที่ วัด แห่ง นี้ นาน ที่สุด ถึง ๑๙ พรรษา และ ที่ อื่น ๆ 
อีก ๖ พรรษา ได้ ทรง แสดง พระ ธรรม เทศนา ไว้ มากมาย โดย เฉพาะ มี พระ สูตร ที่ ชาว 
พุทธ รู้จัก กัน มาก คือ มงคล สูตร สูตร ว่า ด้วย เรื่อง มงคล ดัง มี พระ บาลี ว่า 

  อเส วนา จ พา ลานํ  ปณฺฑิ ตาน ญฺจ เสวนา 
  ปูชา จ ปู ชนี ยานํ   เอ ตมฺมงฺค ลมุตฺ ตมํ.

  การ ไม่ คบหา คน พาล การ คบหา บัณฑิต การ บูชา บุคคล ที่ ควร บูชา 
  ๓ อย่างนี้เป็น มงคล สูงสุด

ใน เมอืง นี ้ม ีเศรษฐ ีใจบญุ นายทนุ ใจ กวา้ง ให้ ความ อปุถมัภ ์วดัวา อาราม คอื ทา่น 
อนาถ บิณฑิ ก เศรษฐี และ นาง วิสาขา

คำ ฝาก จาก เมือง สา วัต ถี

คบ คน พาล พาล พา ไป หา ผิด
คบ บัณฑิต บัณฑิต พา ไป หา ผล
คบ คน ชั่ว พา ตัว ให้ อับจน
คบ บัณฑิต ชน พา ตน ให้ พ้น ภัย 
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๗. เมือง โกสั ม พี : สังฆเภท
เมือง แห่ง มหา เศรษฐี ผู้ มี ศรัทธา อัน ยิ่ง ใหญ่ สร้าง วัด ๔ แห่ง

เมือง โกสั ม พี เป็น เมือง หลวง ของ แคว้น วัง สะ ตั้ง อยู่ ริม ฝั่ง แม่ น้ำ ยมุ นา มี 
พระเจ้า อุ เทน เป็น ผู้ ครอง นคร ใน เมือง นี้ มี เศรษฐี ๔ ท่าน ที่ มี ศรัทธา อย่าง แน่นแฟ้น 
ใน พระพุทธเจ้า พระ ธรรม และ พระ สงฆ์ ได้ สร้าง วัด สำคัญ คือ โฆ สกะ เศรษฐี สร้าง วัด 
โฆ สิ ตา ราม กุ กกุฏะ เศรษฐี สร้าง วัด กุ กกุฏา ราม ปา วาริ กะ เศรษฐี สร้าง วัด ปา วาริ กา ราม 
และ วัด พ ทริ กา ราม 

เมื่อ การ ก่อสร้าง สำเร็จ แล้ว จึง ได้ ส่ง สาส์น กราบทูล เชิญ เสด็จ พระพุทธเจ้า และ 
ภิกษุ สงฆ์ ให้ เสด็จ มายัง กรุง โกสั ม พี เพื่อ ถวาย เป็น อาราม ที่พัก แก่ พระ สงฆ์ ที่มา จาก ทิศ 
ทั้ง ๔ พระพุทธเจ้า ทรง อนุโมทนา และ ประทับ อยู่ ใน อาราม ทั้ง ๔ นั้น โดย มี เศรษฐี ทั้ง 
๔ ท่าน ได้ ผลัด เปลี่ยน กัน อุป ฐาก ตาม วาระ ของ ตน

หลัก ธรรม สำคัญ ที่ ปรากฏ ใน เมือง นี้ ได้แก่ สา รา นีย ธรรม ที่ พระพุทธ องค์ ได้ 
แสดง อานิสงส์ การ ดำรง ตน อยู่ ใน หลัก สามัคคีธรรม คือ อัน เป็น ธรรม ให้ ระลึก ถึงกัน มี 
๖ ประการ คือ ให้ รัก กัน ๑ เคารพ กัน ๑ สงเคราะห์ กัน ๑ ไม่ วิวาท กัน ๑ มี ความ 
พร้อม เพรียง กัน ๑ และ สามัคคี กัน ๑ ซึ่ง ถือ เป็น หลัก ธรรม สำคัญ ที่ ทำให้ เกิด ความ 
พร้อม เพรียง กัน ของ หมู่ คณะ อัน จะ นำ ประโยชน์ สุข มา ให้ แก่ สังคม ต่อ ไป

ปัจจุบัน นี้ เมือง โกสั ม พี ปรากฏ ร่อง รอย อารยธรรม เมือง เก่า แก่ ทาง พระพุทธ 
ศาสนา สังเกต ได้ จาก พระ ตำหนัก พระเจ้า อุ เทน หรือ แนว กำแพง พระราชวัง เป็นต้น 
นอกจาก นี้ ยัง ปรากฏ เสา ศิลา จารึก พระเจ้า อโศก มหาราช ใน บริเวณ ที่ สันนิษฐาน ว่า เป็น 
กุ กกุฎา ราม

สมคฺ คานํ ตโป สุ โข. (ขุ.ธ. ๒๕/๔๑)

ความ เพียร ของ ผู้ พร้อม เพรียง กัน นำ ประโยชน์ สุข มา ให้
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๙. กุ สิ นารา : เสด็จดับขันธปรินิพพาน
กุ สิ นารา เมือง พระ นิพพาน ชาว พุทธ กล่าว ขาน มา นานนม 

เวียน ว่าย ตาย ปลดปลง พระพุทธ องค์ ทรง ตรัส ไว้

อัน ความ ไม่ ประมาท อย่า ได้ ขาด ระลึก ไว้ 

เป็น ธรรม ประจำ ใจ เหล่า ผอง ภัย ไม่ แพ้ว พาน

หนฺท ทา นิ ภิกฺขเว, อา มนฺต ยา มิ โว, วย ธมฺ มา สงฺ ขา รา, อปฺ ปมา เทน 
สมฺ ปา เทถ.  (ที.มหา. ๑๐/๑๘๕)

ภกิษ ุทัง้ หลาย  เรา ขอ เตอืน เธอ ทัง้ หลาย วา่  สงัขาร ทัง้ หลาย ม ีความ เสือ่ม ไป เปน็ 
ธรรมดา  เธอ ทั้ง หลายจงทำกิจทุกอย่างให้ ถึง พร้อม  ด้วย ความ ไม่ ประมาท เถิด

คน เหล่า ใด ทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ ทั้ง พาล ทั้ง บัณฑิต ทั้ง มั่งมี ทั้ง ขัดสน ล้วน มี 
ความ ตาย เป็น เบื้อง หน้า ภาชนะ ดิน ที่ ช่าง หม้อ ปั้น ทั้ง เล็ก ทั้ง ใหญ่ ทั้ง สุก ทั้ง ดิบ 
ทุก ชนิด มี ความ แตก ทำลาย เป็น ที่สุด ฉันใด ชีวิต ของ สัตว์ ทั้ง หลาย ก็ ฉัน นั้น

ดงั ที ่พระพทุธ องค ์ทรง ตรสั ถาม พระ อานนท ์วา่ “ด ูกอ่น อานนท ์เธอ นกึถงึ ความ ไม ่
ประมาท วัน ละ กี่ ครั้ง” พระ อานนท์ ทูล ตอบ ว่า “ข้า พระพุทธเจ้า นึกถึง ความ ไม่ ประมาท 
วัน ละ ๑,๐๐๐ ครั้ง” พระพุทธ องค์ ทรง ตรัส ตอบ ว่า “เธอ ยัง เป็น ผู้ ที่ ประมาท อยู่ เรา 
ตถาคต นึกถึง ความ ไม่ ประมาท ทุก ลม หายใจ”

... จบแล้วจ้า ...


