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ทุนอุดหนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 
        บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา
อักษรธรรมอีสาน มีวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ซึ่งเป็นการศึกษาอยู่ในกรอบของพุทธปรัชญาธรรม
ศาสนา (Philosophy of religion) และเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) เป็น
การศึกษาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าทางเอกสารที่เป็นปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ  ๑) เอกสารปฐมภูมิ 
(Primary Document) หนังสือผูก, หนังสือเจียง, หนังสือก้อม ใบลานอักษรธรรมอีสาน และหนังสือ
สมุดข่อย อักษรไทยสมัยอยุธยาที่เกี่ยวกับคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ๒)เอกสารทุติยภูมิ (Secondary 
Document) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ค้นคว้าวิจัย ได้รวบรวมเรียบเรียงไว้ในที่ต่าง ๆ ใน
รูปแบบต ารา, หนังสือ, เอกสาร วิชาการเย็บเล่มและเอกสารอื่นใด ที่น ามาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชนซึ่งเป็นที่เช่ือถือได้ 

ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน พบว่า 
คุณค่าด้านประวัติของพระพุทธเจ้า คุณค่าด้านหลังธรรม มี ด้านพุทะประวัติ ด้านหลักพุทธธรรม และ
ด้านน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน ซึ่งในด้านคุณค่าทางด้านวิถีชนชาวพุทธไทยอีสาน มีวัฒนธรรม 
กาสู่ขอ วัฒนธรรมการแต่งงาน ต้นเหตุแห่งศักยราชตระกูล และการจัดปริเฉท ปฐมสมโพธิกถา ฉบับ
หนังสือผูกใบลาน ภูมิปัญญาอีสาน มี ๓๑ ผูก ส่วนของปฐมสมโพธิกถาฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรม
พระปรมานิชิตชิโนรส นั้นมี ๒๙ ผูก หรือหลายๆส านักก็ไกลเคียงกันไม่แตกต่างไปจากนี้เลย จะได้เห็น
ความแตกต่างระหว่างปฐมสมโพธิกถาฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานิชิตชิโนรส กับปฐม
สมโพธิกถา ฉบับหนังสือผูกใบลาน ภูมิปัญญาอีสาน แตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้าง สับหน้าสับหลัง
บ้าง เฉพาะหมายเลขปริจเฉทหรือบรรพ กับหมายเลขผูกหรือบท ระหว่างปฐมสมโพธิกถาทั้ง ๒ ฉบับนี้
เท่านั้น ส่วนเค้าโครงเรื่องก็ดี สาระส าคัญก็ดี เนื้อหาก็ดี ละม้ายคล้ายคลึงบ้าง เหมือนกันบ้าง เป็น
อันหนึ่งอันเดียวก็มี จึงเป็นอันวิเคราะห์ได้ว่า ปฐมสมโพธิกถาทั้ง ๒ ฉบับ มีโครงสร้างใหญ่เนื้อหาส่วน
ใหญ่คล้ายคลึงกัน ส่วนสาระส าคัญจริงๆ เหมือนกันแทบทั้งสิ้น คือเรื่อง พุทธประวัติ หรือประวัติ
เรื่องราวของพระพุทธเจ้าโดยตรง เริ่มตั้งแต่ พระยาอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาลที่ ๔ และ 
บรรษัทเทพยถาในหมื่นโลกจักรวาล ทูลอันเชิญจุติ เทพบุตรเวชสันดรหรือสันดุสิตเทวราช จากดุสิต
สวรรค์เทวโลก อ้อนวอนให้จุติลงมาอุบัติเป็นพระสิทธัตถราชกุมารในมนุษย์โลกเป็น พระพุทธเจ้าโปรด
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สัตว์โลก และเทพยุดาทั้งมวลที่มีบุญญาธิการอันได้บ าเพ็ญไว้แก่กล้าแล้ว ให้หลุดพ้นจากสรรพกิเลส
อันมีราคา โทสะ และโมหะเป็นอกุศลมูล 

ผลการศึกษาพบว่าหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ปรากฏว่ามี ประวัติ
ความเป็นมาของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ประวัติคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถามีที่มา ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่ม
เอกสารปฐมภูมิ (The first Documentary) หมายถึงคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ที่จารึกลงบนใบลานด้วย
อักษรถิ่นและภาษาถิ่น (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (โตธรรม) อีสาน และภาษาถิ่น (ค าพูดคนอีสาน 
เช่น ค าไทยกลางว่า แข่งเรือ ค าไทยอีสานว่า ส่วงเฮือ, วิ่งแข่งกัน แล่นเส็งกัน) เป็นค าเมืองเหนือ ค า
เมืองอีสาน, แข่งกลอง เส็งกลอง  ๒) กลุ่มเอกสารทุติยภูมิ คือ คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ที่แปลมาสู่
ภาษาไทยกลางแล้ว จากอักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมพายัพ อักษรขอมหวัดอักษรไทยน้อยของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยปชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือภาษาอื่นได้ ๓) กลุ่มเอกสารตติยภูมิ คือ คัมภีร์
ปฐมสมโพธิกถา ที่จดจารึกบนใบลาน แผ่นไม้ ผนังถ้ า หน้าผา หลักเสาหิน แผ่นศิลาจารึก เป็นต้น ที่
ยังคงรูปอยู่ในภาษานั้นๆ และที่ปริวรรตมาสู่ภาษาไทยกลาง ภาษาถิ่นนั้น ซึ่งฉบับพิสดาร ๒๙ ปริเฉท 
พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ปรากฏเรื่องดังนี้ เริ่มประวัติพระพุทธเจ้า อัญเชิญจุติ
เทพบุตรสันเวสสันดร เริ่มพุทธประวัติ สิริมหามายาสุบิลนิมิต ประสูติสิทธารัตถกุมาร และ แบ่งสระรี
ริกธาตุ การศึกษาในบทนี้จะบอก การนับหน้า หนังสือใบลาน หลักการนับหน้าหนังสือใบลาน การ
ประสมสระ ๘ ตัวกับพยัญชนะ ๓๓ ตัว ใช้แทนตัวเลข ตัวเลขอักษรธรรมอีสาน การอ่านออกเสียง
ตัวเลข ดังนั้นจึงได้อรรถาธิบายคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับอักษรธรรมอีสาน ๒๙ ประริเฉท และหลักพุทธ
ธรรมส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถ ปรากฏหลักพุทธธรรม มี เมตตา กรุณา เป็นธรรมะ ข้อที่ 
๑,๒ ใน พรหมวิหารธรรม ๔ ข้อ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเปกขา ซึ่งปรากฏในปฐมสมโพธิกถา 
ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต ปรากฎในฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พิมพ์
จ าหน่ายที่ เลี่ยงเซียงจงเจริญ ถนนบ ารุงเมือง แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.ไม่ปรากฏ หน้า ๕๕-๕๗ ข้อความ... เมื่อพระสิริมหามายาราชบุตรี ได้ทรงสดับข่าวสาสนพระสิริสุ
ทโธทนราชกุมาร แม้ยังไม่ได้ทัศนาการก็เกิดพระกมลด าริเสน่หา เหตุบุพเพสันนิวาสเนื่องมาแต่อดีต
กาล พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาว่า ปุพเพว สนฺนิวาเสน เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า 
ความเสน่หาบังเกิดด้วยอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือบุพเพสันนิวาส กับทั้ง ปัจจุบันประโยชน์ มีครุวนาดุจ
ดอกดวงอุบลชาติ อันอาศัยซึ่ง อุทกวารีเป็นที่ตั้ง จึงบังเกิดขึ้นใน ชลธี ซึ่งบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ 
ปรมัตถบารมี ๑๐ สิริเป็นสมตึงสบารมี ๓๐, บุรุษโยธาพระมหาสัตว์อีก ๗ จ าพวก คือ ศรัทธาพล วิริ
ยพล สติพล สมาธิพล ปัญญาพล และมีหลักธรรมที่ยกมาเป็นตัวอย่างในเรื่องดังที่กล่าวไว้ในเรื่องแล้ว 

ผลการศึกษาอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการน ามาประยุกต์ใช้มีแนวทาง คือ ๑) ด้าน
นโยบาย การขยายเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆมีโอกาสในการเสนอ ขอโครงการวิจัยเกี่ ยวกับเรื่อง
พระคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ๒) แนวทางที่น ามาประยุกต์ใช้ในสังคม การ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน น าออกสู่สังคมทุกระดับทุกเพศวัย ตั้งแต่ระดับการศึกษาวัยก่อนเกณฑ์ เป็นแบบ
การ์ตูน ภาพระบายสีตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน านิทานชาดกเรื่อง พระชนก เป็น
แบบฉบับที่ทรงคุณค่าทางด้านการศึกษา เผยแพร่ สูงสุด ๓) ด้านต ารับต ารา ทุกระดับชั้น และด้าน
บันเทิง ให้หลากหลาย เช่น จัดกิจกรรมเล่านิทาน เป็นครั้งคราว ทั้งภาษาถิ่น ใช้สื่อสาร และภาษา
อาเซียน อย่ามองข้ามนิทานอีสบเป็นสุดยอดการเผยแพร่ พูดได้เต็มปากว่า ทั่วโลกรู้จักนิทานอีสบ ๔) 
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นิทานพื้นบ้าน นิทานตลกท้องถิ่นเมืองไทยมีทั่วทุกภาคเป็นภาษาถิ่น(Dialects) ค าเมืองของถิ่นฟังแล้ว 
สนุกสนาน ลูกหลานชอบใจจ าได้ดีมาก ทุกภาคเมืองไทยมีค าเมืองของตนๆ อีสานหมู่เฮา หม่วนซื่นโฮ
แซว ปักใต้บ้านเราอีสานหนังบักตื้อ ปักใต้หนังประโมไทย มีการละเล่นท้องถิ่นของใครของมัน จนเป็น
ยอดสื่อมวลชน 
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ABSTRACT 
 

The aim of this research is to analyze the Buddha-dhamma principles 
existing in scriptures on Life of the Buddha written in Isarn northeastern Dhamma 
characters. It is a qualitative research with descriptive analysis in Buddhism 
philosophy. This documentary research is studied through primary and secondary 
documents as the following: The primary documents include bound books,  Jiang 
book,  Bookdisingenuously,  Isarn Dhamma characters on palm leaves and pulp of 
trees and Thai characters in Ayutthaya period on the scriptures of Life of the Buddha; 
The secondary documents are the related and reliable researches published by 
researchers in various documents including textbooks, reference books, articles and 
other technical paperwork. 

This study found that the values of the scriptures on Life of the Buddha in 
Isarn Dhamma characters including Buddha’s biography, Dhamma principles have 
been applied and used in present Thai Isarn society such as making marriage 
proposals and marriage culture. The origin and cause of the royal family and the Life 
of the Buddha were inscribed by Isarn intellectuals in 31 sets of palm leaf 
bookbinding. There are 29 sets of bookbinding for the scriptures on Life of the 
Buddha written by Somdet Pramaha Samanachao Krom Praparamanuchit Chinorot. 
Other scriptures on Life of the Buddha are all closely related and similar. In 
comparison, the Somdet’s scriptures on Life of the Buddha and of the Isarn 
intellectuals are partly similar and partly different and the chapters are differently put 
in order. However, the structure and the content are similar. It can be analyzed that 
both scriptures on Life of the Buddha are mainly similar and the contents are the 
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same. This includes the Buddha’s biography from Indra, Brahma, the four keepers of 
the world and angels for universe governance invoking Vessantara from Dusit’s divine 
for an advent to be Siddhartha Raj Kumar in humankind and became Buddha to 
release all animals, mankind and the great merit divines from all passions which are 
the roots of evil including lust, hate and ignorance. 

The study found that the history of Dhamma principles existing in the 
scriptures on Life of the Buddha can be divided in 3 groups: 1) The primary document 
refers to the scriptures on Life of the Buddha inscribed on palm leaves with local 
characters and dialects. For example, Isan characters use the word Suanghuea for 
boat-racing and Laen-seng-kan for race in running but central Thai says Khaeng-ruea 
and Wing-khaeng-kan accordingly. Both northern and Isarn dialects use the word for 
drum competition as Seng-klong.; The secondary document is the central Thai 
scriptures on Life of the Buddha translated from Dhamma characters in Isarn, 
northwestern, Khmer, minor Thai in Lao PDR and other dialects.; The tertiary 
document of the scriptures of Life of the Buddha were inscribed on palm leaves, 
wood, cave walls, cliffs, pillars and other plates. Each has its own dialect and later 
changed to central Thai. The detailed version of the scriptures on Life of the Buddha 
can be divided into 29 chapters. Somdet Pramaha Samanachao Krom 
Praparamanuchit Chinorot divided the scriptures’ contents from the Buddha’s 
biography, invoking Vessantara from Dusit’s divine for an advent, the dream vision of 
Sirimahamaya, the birth of Siddhartha Raj Kumar and the division of the relics. The 
study in this chapter indicates the principle of counting pages of palm leaves by 
mixing 8 vowels with 33 letters to represent numbers and pronunciation of numbers. 
The description of the scriptures on Life of the Buddha is, thus, divided into 29 
chapters. The main Dhamma principles existing in the scriptures on Life of the 
Buddha are loving-kindness and compassion which are the first and the second item 
in the 4 moral virtues including loving-kindness, compassion, sympathy and 
equanimity. These are shown in the first chapter of the scriptures of Somdet Pramaha 
Samanachao Krom Praparamanuchit Chinorot referring to the application of wedding 
ceremony. The Somdet’s scripture was published at Liangchiang-chongcharoen, 
Bamrungmuang road, Samranrad district, Bangkok. The year published was not 
mentioned in the text. The content is on pages 55-57 saying  “When Sirimahamaya 
Raj Putri received the messages from Suddhodhana Raj Kumar, even they had not 
seen each other before but they felt affected that was because of the mating souls in 
a former existence.” Teachings mention that the affection is caused by 2 factors 
including the mating souls in the past life and the present mutual benefit like gardens 
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of lotuses relying on water flowing into the sea of perfections (Parami 10), superior 
perfections Upaparami 10, supreme perfections Paramatthaparami 10 as 
Sirisamtimsaparami 30 perfections in total, 7 groups of great humankind and animals 
including faith, perseverance, mindfulness, concentration and intelligence and other 
Dhamma principles as mentioned above.  

The benefit of this study can be maximized by applying in the following 
areas: 1) In the area of policy, it is the opportunity for new researchers to extensively 
propose their research projects on Buddhist scriptures; 2) The applicable principle for 
leading daily life in society of all ages from kindergarten in forms of painting cartoons, 
following the story of Pramahachanok, the Royal Literature of His Majesty the King, as 
an invaluable model in education to be promoted.; 3) Textbooks for all levels of 
education and recreation such as story-telling by using local dialects and ASEAN 
languages for communication. Aesop fables should not be either overlooked as an 
example of its popularity around the world. And 4) Folk-stories and comedies in local 
dialects can amuse children and help them remember. Each region in Thailand has its 
own dialect and culture such as leather sheet shadow play. These stories in local 
dialects have been one of the most influential media.      
 
Key Word:  Pathamsomphotticatha, fair value, fair value Isan, Buddha-dhamma. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน

ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตานุเคราะห์อย่างเอาใจใส่ดียิ่งของท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการ
ควบคุมการศึกษาวิจัยที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง เติม
เต็มข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครู-อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาธน์วิชาความรู้ให้ได้มีวันนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณท่านพระราชธีราจารย์ (ดร.) รองอธิบดีมหาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยา
เขตอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ท่านพระครูกิตติคุโณภาส 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ ์เจ้าอาวาสวัดคูยาง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ในความเมตตานุเคราะห์ให้การ
นุเคราะห์ พระครูสารสีลคุณ ผู้อ านวยการส านักวิทยาเขตอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดสารพัดนึก เจ้า
คณะอ าเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่ไม่ได้กล่าวนาม
ถึง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดจนท่านคณะวิจัย ที่เป็นกัลยามิตรที่ให้ก าลังใจอย่างดี
ย่ิง 

ท้ายที่สุดนี้ คุณค่าประโยชน์ ของการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยและคณะ ขอมอบคุณความดี 
อุทิศเป็นส่วนกุศลแด่บิดามารดา ครู-อาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วกัน 
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อักษรย่อพระไตรปิฏกในงานวิจัยฉบับนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬา
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ม.ม.    (ไทย)     = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต   (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.   (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท    (ภาษาไทย) 

     ขุ.ชา.  (ไทย)     = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  มหานิทเทส  (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
    อภิ.สงฺ. (ไทย)    = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี    (ภาษาไทย) 
 

ปกรณวิเสส 
วิสุทฺธิ.  (ไทย)  = วิสุทธิมรรคปกรณ์  (ภาษาไทย) 
 

๑.๒  ค ำย่อเกีย่วกับคัมภีร์อรรถกถำ 

อักษรย่อคัมภีร์อรรถกถาในการวิจัยฉบับนี้  ใช้อ้างอิงคัมภีร์ อรรถกถา ภาษาไทย ฉบับมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย จะแจ้ง เล่ม/ภาค/หน้า  เช่น ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๒/๒/๒๔๓. หมายถึง พระสูตรและอรรถ
กถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒ หน้า ๒๔๓ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๕  ส่วน
การอ้างอิงปกรณ์วิเสส จะใช้ระบุชื่อคัมภีร์ / เล่ม / หน้า เช่น วิสุทฺธิ.(บาลี)๓/๗.หมายถึง คัมภีร์วิสุทธิ
มรรค เล่ม (ภาค) ที่ ๓ หน้า ๗. หากเป็นวิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใช้ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร).โดยการอ้างอิงจะใช้วิธีการระบุตามแบบการอ้างอิงของหนังสือทั่วไป คือ  สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร).  คัมภีร์วิสุทธิมรรค ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (อำจ อำสภมหำ
เถร),  พิมพ์ครั้งที่ ๔.(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓. เช่น วิ
สุทธิ (ไทย) ๑๘/๒๓. 
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บทน ำ 
 

๑.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
กำรเรียนรู้เบื้องต้นของพระพุทธเจ้ำ ในต้นปฐมกัปป์ สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ของเรา

ทั้งหลาย เกิดเป็นพระมหาสมมติเทวราชปฐมกษัตริย์ เสวยราชสมบัติเป็นมหิสราธิปไตยในสกลชมพู
ทวีปนี้ มีพระโอรสได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์เป็นล าดับมา พระราชวงศานุวงศ์ได้เสวยราชสมบัติ
พระวงศ์มาหลายชั่วกษัตริย์ถึง ๘,๔๐๐ พระองค์ จึงถึงพระเจ้าตติยโศกากราช 

พระเจ้าตติยโศกการาช มีพระมเหสี ๕ พระองค์ มีพระราชบุตร ๔ พระองค์ คือโอกกาก
ราชกุมาร พระองค์ใหญ่ และพระราชบุตรี ๕ พระองค์ ครั้นสืบมา ณ กาลภายหน้า พระมเหสีผู้ใหญ่
สิ้นพระชนม์ลง พระองค์ไปน านางราชธิดาองค์อื่นๆ มาตั้งไว้ ณ ที่เป็นอัครมเหสีผู้ใหญ่ นางนั้นมีพระ
ราชโอรสพระองค์หนึ่ง ครั้นถึงเวลาอันควร พระมารดา จึงน าพระกุมารขึ้น เฝ้า พระราชบิดาได้
ทอดพระเนตรพระราชโอรสที่ทรงสิริรูปงาม ก็ทรงพระสิเนหาปราโมทย์ จึงด ารัสพระราชทานแก่พระ
นาง ผู้เป็นมารดา ว่าเจ้าจะปรารถนาอันใดจะได้ส าเร็จมโนรส แลนางนั้นได้โอกาสจึงทูลขอราชสมบัติ
ให้แก่บุตรของตน เมื่อเสด็จเข้าสู่ที่สิริครรภไสยาสน์ แล้วเท็ดทูลวิงวอนว่า พระองค์เป็นบรมกษัตริย์ได้
ออกพระโอษฐ์ พระราชทานพรอนุญาตแก่ข้าพระบาทแล้ว ซึ่งจะมิได้โปรดพระราชทานให้สมประสงค์
แห่งข้าพระองค์นั้นมิสมควร 

พระเจ้าโอกกากราช ทรงคิดละอายพระทัย ด้วยได้ลั่นพระโอษฐ์ออกไปแล้ว เกรงจะเสีย
สัตย์ จึงด ารัสให้หาพระราชโอรสทั้ง ๔ มาเฝ้า แล้วตรัสเล่าตามนัยหนหลังแล้วตรัสสั่งว่า เจ้าปรารถนา
ช้างม้าแลรถรี้พลสักเท่าใด จงน าไปเท่านั้น เหลือไว้แต่คชาชาติราชอัสสจตุรงครถซึ่งใช้ส าหรับพระนคร
เท่านั้น จงพาจตุรงคนิกรทั้งปวงไปจากราชพารา ช่วยรักษาสัตย์ของบิดาไว้ ต่อเมื่อบิดาสวรรคาลับแล้ว 
จึงกลับคืนมาเอาราชสมบัติ แล้วตรัสสั่งอมาตย์ ๘ นาย ให้ไปกับพระโอรส พระราชบิดา ให้ช่วยท านุ
บ ารุง อย่าให้มีภัยอันตรายได ้
 พระราชกุมารทั้ง ๔ รับพระราชบริหารแล้ว ถวายบังคมลาและออกจากพระนครไปกับด้วย
จตุรงคนิกรแลอ ามาตย์ ๘ คน ได้สถาปนาพระนครแห่งใหม่ตามค าชี้น าของ พระกบิลดำบส แล้วเสด็จ
เข้าสถิตส าเร็จนิวาสนกิจ พร้อมด้วยหมู่อ ามาตย์และราษฎรประชาจตุรงคโยธาทั้งหลายนี้เป็นเรื่องอุบัติ
แห่ง กรุงกบิลพัสดุ์มหำนคร อันเป็นสาระส าคัญในพระปฐมสมโพธิกถาปริเฉทที่ ๑ ใน ๒๙ ปริเชท 
ปรากฏข้อความในหน้าปกในว่า พระนิพนธส์มเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส๑ 
 พระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับหนังสือผูกใบลานอักษรธรรมภูมิปัญญาอีสาน จากวัดมณี
วนาราม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงวิวาหมงคลตอนหนึ่งว่า...บัดนี้ ข้าจักส าแดงเรื่อง (ข้า-ผู้คัดลอก) 

                                                            
๑ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระนิพนธ์, พระปฐมสมโพธิกถำ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

เลี่ยงเซียงจงเจริญ , พ.ศ.ไม่ปรากฏ, หน้า ๓๙-๔๓. 
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วิวาหะมงคลตั้งแต่เก่าเป็น ต ำนำนของพระพุทธเจ้ำ เดิมตั้งแต่ปฐม แต่ก่อนนั้นหากเป็นกลอนล าเรื่อง
เป็นภาษบาลีทั้งยาก จึงบ่มีผู้ฮู้วงศ์พระเจ้าต่อมา... 
 จากนี้ไป จะได้แปลเป็นภาษาไทยอีสาน เพื่อท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้นพรรณนาความว่า...
คราวที่พระพุทธเจ้าพระโคดมของเรา เป็นพระโพธิสัตว์ เสวยราชสมบัติเป็นเจ้าแผ่นดินได้ ๒๙ พรรษา 
จึงเอาตนออกบวช บ าเพ็ญเพียร ๖ ปีจึงได้ตรัสรู้เป็น สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ล้ าโลกลือ พระองค์เที่ยว
โผดสัตว์ได้เทศนาสั่งสอนพสกนิกรได้ ๔๕ พรรษา จึงเสด็จเข้านริพานอันประเสริฐระหว่างนางรักทั้งคู่ที่
สาลวโนทยาน เมืองกุสินารายณ์ แคว้นวัชชี พระมหากัสสปะประชุมพระอรหันต์ ๕๐๐ แต่ขาดอยู่องค์
หนึ่งรอพระอานนท์ เพราะพระอานนท์ พระพุทธอนุชาได้รับท านายไว้ว่า จะได้เทศนาแทนพระพุทธ
องค์ในภายหลังที่เสด็จเข้าปรินิพพานแล้ว ครั้นถึงวันท าสังคายนาพระธรรมวินัย ที่ถ้ าปิปผลิคูหา เขาเว
พาฬบรรพต พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงเป็นราชูปถัมภ์ ในวันสังคายนานั้นเป็นมงคลอันใหญ่ พระอานนท์
ได้ส าเร็จอรหันต์ ตรัสรู้ส่องญาณ พระอรหันต์ทั้งหลายจึงนิมนต์ให้พระอานนท์เถรเจ้าขึ้นวิสัชชนาธรรม 
พระอานนท์ก็ยอมือท าความเคารพพระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ จึงขึ้นนั่งเหนือธรรมมาสน์แก้วงามล้ า 
เปรียบเหมือนดังพระพุทธเจ้าองค์ล้ าโลกลือผู้พี่ชาย...(ส านวนไตอีสาน) เอาพัดวีชนีแล้วแสดงตามล าดับ
ต่อเนื่อง หลายหัวข้อนิทานทางพระสูตร พระอภิธรรมพร่ าพร้อมบ่มีได้ขาดสาย ๓ เดือนเป็นเขตสิ้นสุด
ปฐมสังคายนา 
 พระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา เป็นพระคัมภีร์แรกที่ท าให้ชาวพุทธไทยทราบเรื่องเกี่ยวกับ พระ
พุทธประวัติอย่างกว้างชวางทุกแง่มุม และเป็นพระคัมภีร์เริ่มต้น พุทธประวัติ เมื่อ สันดุสิตเทวราช
โปรดประทานปฏิญาณแด่ทวยเทพว่า,,,ดูกรท่านทั้งหลาย ผู้นิรทุกข์กาลบัดนี้ ควรที่อาตมา จะจุติลงไป
บังเกิดเป็นพระสัพพัญญู โปรดสัตว์โลกทั้งปวง ท่านทั้งหลายจงกลับไปสู่นิวาสน์สถานแห่งตนๆเถิด 
สมเด็จพระมหาสัตว์เจ้าก็จุติในทิพยนันทาอุทยานนั้นเอง แล้วเสด็จลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระ
นางสิริมหามายาราชเทวี พระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนมหาราช กรุงกบิลพัสดุ์มหำนคร 
 ครั้นพระราชบุตรทั้ง ๔ พระองค์ รับพระราชบริหารแล้ว ถวายบังคมลาออกจากพระนคร 
พร้อมจตุรงคนิกรและอามาตย์ ๘ คน ได้ไปสถาปนาพระนครแห่งใหม่ ตามค าชี้แนะของกบิลดาบท ใน
บริเวณที่อยู่ของกบิลดาบส แล้วเสด็จเข้าสถิตส าเร็จนิวาสนกิจ พร้อมด้วยอามาตย์และราษฎร
ประชากรจตุรงคโยธาทั้งหลาย นี้เป็นเรื่องอุบัติขึ้นแห่ง กรุงกบิลพัสดุ์ 
 พระราชกุมารทั้ง ๔ พระองค์ ชอบใจอภิเษกสังวาสกับด้วยพระกนิฏฐราชภคินีแห่งเราเอง 
ขัตติวงศ์ของเราจึงจะบริสุทธิ์ พระราชกุมารทั้งหลาย จึงตั้งพระเชฏฐภคินีองค์เดียวไว้ในที่ รำชมำรดำ 
แล้วก็กระท าสะกะสังวาสกับด้วย พระกนิฏฐภคินีทั้ง ๔ นางเป็นคู่ๆกันด้วยกลัวชาติสัมเภทะ เหตุดังนั้น 
กษัตริย์ทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุ์  จึงได้นามปรากฏว่า ศักยรำชตระกูล เพราะท าสกสกสังวาสใน
ราชวงศ์แห่งตนๆอันนี้ เป็นเรื่องอุบัติขึ้นแห่ง ศักยรำชตระกูล โดยแท้ 
 อัญเชิญจุต ิพระอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาล ทูลอญัเชิญเทพบุตรเวสสันดร หรอืสัน
ดุสิตเทวราชจากดุสิตสวรรค์ ลงมาเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากราคะ โทสะ และโมหะ 
 เมื่อเทพบุตรเวสสันดรรับอาราธนา พระนางสิริมหามายาก็ทรงพระสุบินนิมิตว่า            มี
ช้างเผือกผ่องน าดอกบัวขาว จากภูเขาเงินภูเขาทองมาถวาย พระนางก็ทรงรับ และทรงพระครรภ์เกิด
องค์พระสิทธารราชกุมาร ได้ ๑๐ เดือนถ้วนทศมาส พระสิทธารถก็เคลื่อนจากครรภ์ใต้ต้นรังในสวน
ลุ่มพินี ทรงด าเนินได้ ๗ ก้าว เกิดดอกบัวผุดรับ ๗ ดอก บ่ายพระเนตรไปทางทิศอุดร ด ารัสอาสภิวาจา
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ว่า  อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส๒  เป็นอาทิ อธิบายว่า อาตมานี้ประเสริฐยิ่งใหญ่ในโลก หาผู้จะประเสริฐเสมอ
บ่มิได้ แลชาตินี้ก็เป็นชาติที่สุดของอาตมา ซึ่งจะเกิดไปในภพใหม่สืบไปอีก บ่มิได้มี ในกาลบัดนี้ 
 ท านายพระลักษณะ ถ้าครองฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ถ้าออกผนวชจะได้
เป็นศาสดาเอกในโลก ในวันพิธีวัปปมงคลแรกนาขวัญ องค์สิทธารถทรงปาฏิหารย์นั่งสมาธิเจริญฌาน 
แม้ตะวันคล้ายบ่าย แต่เงาต้นหว้ายังฉายตรงเหนือนเที่ยงวันพระพุทธบิดาเห็นอัศจรรย์จึงถวายอัญชุลี
อีกครั้งหนึ่ง 
 ราชาภิเษก เมื่อพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ครองราชย์ ออกผนวชเมื่อพระชนม์ได้ ๒๙ 
พรรษา ทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ริมฝั่งแม่น้ าอโนมา ทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา ๖ ปี เห็นว่ามิใช่ทางตรัส
รู้ พอพระอินทร์ดีดพิณ ๓ สาย ทรงได้พระสติ ทรงยึดมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติสายกลาง วันเพ็ญเดือน ๖ 
ประทับใต้ร่มโพธิพฤกษาชาติ ทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา ทรงอธิษฐานให้ถาดทองลอยทวน
น้ า ทรงชนะพระยามาร เพราะบารมี ๓๐ ทัศน์ มีทาน ศีล สัจจะ เมตตา เป็นต้น 
 ตรัสรู้ พอรุ่งอรุณรังสีรัตติกาล คือวิสาขมาส ทรงช าระพระยามารธิราชและเสนามาร ตรัสรู้
อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นโิรธ มรรค ใต้รม่พระศรีมหาโพธิบัลลังก์ เป็นพระพุทธสัพพัญญุตตญาณใน
โลก 
 ทรงท้อแท้พระหฤทัยในนานาสันดานสัตว์โลกล้วนมากด้วยกิเลสมี โลภะ โทสะ โมหะ เป็ฯ
มูล แต่ก็ทรงรับอาราธนาแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกของท้าวสหัมบดีพรหม (พรหมวิหารธรรม) ทรง
พิจารณาเห็นว่า สัตว์โลกอุปมาเหมือนบัว ๔ เหล่า คือ อุคคติตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ ปทะปรมะ 
 ทรงประกาศพระพุทธศาสนาแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โทษการทรมานตนและ
โทษกามคุณ ๕ จบลงด้วยอริยสัจ ๔ โปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี 
โปรดยสกุลบุตร ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้บิดามารดาถึงพระรัตนตรัย ส่วนสหาย ๕๔ คน ส าเร็จพระ
อรหันต์ ภายในพรรษาแรก เกิดมีพระอรหันต์ ๖๕ พระองค์ ทรงโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง คือ อุรุเวลกัสสป
นทีกัสสป คยากัสสป กับบริวารบวชตามกันรวมพระอรหันต์ ๑,๐๐๓ องค์ ทรงโปรดพระเจ้าพิมพ์สาร 
วันมาฆมาส เพ็ญเดือน ๓ พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูปล้วนเป็นภิกขุเอหิอุปสัมปทา มาประชุมโดยมิได้นัด
หมาย ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ว่า อย่ำท ำบำป จงท ำบุญ จงท ำจิตใจให้ผุดผ่อง เป็นหลักการส าคัญ
ของพระพุทธเจ้าในอดีต อนาคต และปัจจุบัน เรียกว่า วันจตุรงคสันนิบาท 
 ทรงโปรดพระนันทะพุทธอนุชาแต่งงานมาภายหลังได้บรรลุพระอรหันต์ทรงให้พระสารี
บุตร บรรพชาราหุลกุมารเป็นสามเณร แผ่นดินสูบพระเทวทัต ท าอนันตริยกรรมสังฆเภท ยุยงพระสงฆ์
ให้แตกกัน กระท าโลหิตุปบาท เสด็จยังพระเมรุมาศ กรุงกบิลพัสดุ ์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระเจ้า
สุทโธทนะ พระพุทธบิดาเป็น คุณูปการ กตัญญุตา และเป็นเนติอันล้ าเลิศ เกิดแก่พุทธบริษัท ๔ เหล่า
ตราบเท่าทุกวันนี ้
 โปรดพุทธมารดา ทรงร าลึกค่าข้าวป้อนและน้ านม แสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ณ ตาวถึง
สาสวรรค์ ปลดเปลื้องพระพุทธมารดาสิริมหามายา พร้อมเทพบุตรเทพธิดา ทั่วอนันตจักรวาล ถ้วนไตร
มาส ๓ เดือน ในวันมหาปวารณาออกพรรษา เสด็จลงจากดาวดึงส์ ณ บริเวรประตูเมืองสังกัสสนคร
เทพเจ้าพุทธบริษัท พสกนิกรรับเสด็จมโหฬาร ทรงปาฏิหาริย์เปิดโลกให้ทั้ง เทวดา มนุษย์ สัตว์

                                                            
๒ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระนิพนธ์, พระปฐมสมโพธิกถำ, หน้า ๘๙. 



๔ 
 

เดรัจฉาน สัตว์นรก มองทะลุโลก ๓ เห็นกันหมด ขณะนั้น ชาวพุทธไทยเรียกว่า วันเทโวโลกนะ ท ำบุญ
ตักบำตรเทโว 
 ทรงเสด็จปรินิพพาน หลังทรงประกาศพระพุทธศาสนา ๔๕ พรรษาวันเพ็ญเดือน ๖ บรรทม
เหนือแท่นปรินพิพาน ที่สาลวโนทยาน ระหว่างนางรังทั้งคู่แขวงกรุงกุสินารายณ์โปรดพหิรปริพพาชก
เป็นพุทธสาวกคนสุดท้ายยามสุดท้ายตรัสปัจฉิมวาจาว่า อัปปมำเทนะ สัมปำเทถะ พวกท่านจงท ากิริยา
ทุกอย่าง ทางกาย วาจา ใจ ให้ลุล่วงไปโดยดีด้วยความไม่ประมาทเถิด 
 เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของพระคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสานที่มีต่อเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น; คุณค่าอันยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน คือ เป็น
มรดกตกทอดที่ทรงคุณค่ายิ่งทางวรรณกรรมใบลานภูมิปัญาท้องถิ่นทั้งภาษาพูดภาษาเขียน (Dialects) 
ภาษาถิ่น พระคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาฉบับนี้ เป็นของชาวพุทธไทยอุบลคนอีสาน โดยชาวพุทธไทย
อุบลคนอีสาน และเพื่อชาวพุทธไทยอุบลคนอีสานโดยแท้จริง เพราะคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาฉบับนี้ 
ชาวพุทธไทยอุบลคนอีสานได้ศึกษาเรียนรู้พุทธประวัติ เข้าใจแจ่มแจ้งค าว่า พระพุทธศาสนา รับเอา
ประเพณีบรรพชา อุปสมบท สืบสานกันมาโดยไม่ขาดช่วง อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดจากยุคสู่ยุค ตั้งแต่
อดีตตราบเท่าปัจจุบัน 
 พระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถานี้เอง เป็นรากเหง้าแห่งรายวิชาพุทธประวัต ิในการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์ไทยระดับชั้นตรี-โท-เอก ทั้งนักธรรมของพระสงฆ์และธรรมศึกษาส าหรบัฆราวาสผู้ไฝ่ใจ
ศึกษา 
 นอกเหนือจากน้ี พระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับภูมิปัญญาท้องถิ่นจารึกด้วยอักษรธรรมถิ่น
อีสาน (โตธรรม) ภาษาถิ่นอีสาน (ค าเมือง) ความเว้าของชาวพุทธไทยอุบลคนอีสาน ยังเป็นบ่เกิดแห่ง
วรรณกรรมอีสานเป็นบ่เกิดแห่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวพุทธ
ไทยอุบลคนอีสานอีกมากมาย เช่น จารีต ๑๒ ครองธรรม ๑๔ ฮีตญี่ครองเจียง ฮีตเมือง ครองวัดและ
อื่นๆ อีกมากหลายซึ่งไม่อาจน ามาบรรยายได้ทั้งหมดในที่นี้ 
 ผู้วิจัยจะแปลจากอักษรธรรมอีสาน และวิเคราะห์ถึงลักษณะที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คุณภาพ และจริยธรรม ที่โดดเด่นซึ่งปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาและจะ
น ามาประยุกต์ใช้กับวิถีชนชาวพุทธไทยอุบลคนอีสานปัจจุบัน จึงขอเสนอโครงการศึกษาวิเคราะห์หลัก
พุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี  ฉบับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จารึกด้วยอักษรธรรมอีสาน (Dialects) ภาษาถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยดังนี ้
 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

๒.๑  เพื่อศึกษาประวัตพิระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
๒.๒  เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
๒.๓  เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน ที่มีต่อเอกลักษณ์ 

และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน 
 
 



๕ 
 

๓.  ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
๓.๑  ประวัตเินื้อหาสาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา เป็นอย่างไร 
๓.๒  หลักธรรมส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา คืออะไร 
๓.๓  คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน ที่มีต่อเอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ท้องถิ่นอีสาน  
 

๔.  นิยำมศพัท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจยั 
ปฐมสมโพธิกถำ  หมายถึง เรื่องราวพุทธประวัติ สมัยแรกของพระพุทธศาสนา ชีวประวัติ

ของพระพุทธเจ้า 
คัมภีร์ใบลำน  หมายถึง หนังสือใบลาน; หนังสือที่จาร (เขียน) ลงใบลาน ตามคตินิยมยุค

โบราณที่ยังไม่มีกระดาษพิมพ์หนังสือเป็นเล่ม 
อักษรธรรม  หมายถึง อักษรโบราณชนิดหนึ่ง ที่คนไทยอีสานโบราณใช้เป็นสื่อ: ใช้สื่อสาร 

มีทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด ใช้ในราชการ สื่อสารทั่วไป 
อักษรธรรมอีสำน หมายถึง อักษรโบราณชนิดหนึ่งที่คนไทยโบราณ(Thai Race) ใช้สื่อสาร

ทั่วไป ที่ประชากรชาวไทยอีสาน หรือคนอีสานใช้ เรียกว่า อักษรธรรมอีสาน ; ที่ประชากรชาวไทย
พายัพ หรือคนพายัพใช้เรียกวา่ อักษรธรรมพายัพ 

หลักพุทธธรรม  หมายถึง  หลักค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้เพื่อ
น ามาสั่งสอนและถ่ายทอดแก่ชาวพุทธในงานวิจัยนี้ว่า วิชฺชาจรณสมฺปญฺโณ ผู้เรียนรู้ต้องมี ทั้งวิชา
และจริย ได้แก่ พรหมวิหารธรรม   พุทธจริยธรรม อนุปุพนิกถา อริยสัจ ไตรลักษณ์ โพชฌงค์ มรรค 
และโอวาทปาฏิโมกข ์

 
๕.  ขอบเขตของโครงกำรวิจัย  

๕.๑  จ ากัดคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาในหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานที่จังหวัด
อุบลราชธานี 

๕.๒  จ ากัดความแตกต่างและคล้ายคลึง ถ่อยค า ส านวน กันในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
ฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรานุชิตโนรส และฉบับอักษรธรรมอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

แผนภูมิที่ ๑  
แสดงกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

          

 

            
   

 
 
 
 

๖.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
๖.๑  วิธีกำรวิจัย  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยแบบพรรณนา เชิงคุณภาพ ดังนี ้

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ซึ่งเป็นการศึกษาอยู่ในกรอบของพุทธปรัชญาธรรมศาสนา 
(Philosophy of religion) และเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็น
การศึกษาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าทางเอกสารที่เป็นปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ  
   ๑) เอกสารปฐมภูมิ (Primary Document) หนังสือผูก, หนังสือเจียง, หนังสือก้อม 
ใบลานอักษรธรรมอีสาน และหนังสือสมุดข่อย อักษรไทยสมัยอยุธยาที่เกี่ยวกับคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
  ๒) เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Document) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้
ค้นคว้าวิจัย ได้รวบรวมเรียบเรียงไว้ในที่ต่าง ๆ ในรูปแบบต ารา, หนังสือ, เอกสาร วิชาการเย็บเล่มและ
เอกสารอ่ืนใด ที่น ามาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะชนซึ่งเป็นที่เช่ือถือได้ 
  
๗.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๗.๑  ทราบถึงประวัตขิองคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน 
๗.๒  ทราบถึงหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน 
๗.๓  ทราบถึงการน าผลวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน ที่มี

ต่อเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน 

หลักพุทธธรรม พรหมวิหาร     พุทธ
จริยธรรม  ที่มีคุณค่าของคัมภีร์ 

หลักพุทธธรรมในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 

พรหมวิหาร พุทธจริยธรรม อนุปุพพิกถา 
อริยสัจ ไตรลักษณ์ โพชฌงค์  

มรรค โอวาทปาฏิโมกข์ 

เนื้อหาสาระของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
อักษรธรรมอีสาน 



 

 
บทที่ ๒ 

 
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
๒.๑  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึง วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ประเภทของ
วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมปัจจุบัน ความหมายของวรรณคดี ประเภทของวรรณคดี ฤงคารรสกวี 
คุณค่าของวรรณคดี แบบฉบับของวรรณคดีอีสาน กรณีศึกษากาพย์เซิ้งบังไฟ นิทานพื้นบ้านชาว
อุบลราชธาน ี ตัวอย่างวรรณกรรมไทย  ดังต่อไปน้ี 

สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธัมมเถระ) ได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าแสดงธรรมสั่งสอนพุทธ
บริษัท โดยยกความดี ความชั่วขึ้นแสดงว่า ความดีที่บุคคลประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์แล้ว ย่อมน า
ความสุขมาให้ และความชั่วที่เกิดขึ้นทางกาย วาจา และทางใจ เรียกว่ากายทุจริต วาจาทุจริต และมโน
ทุจริต ย่อมน าความทุกข์มาให้ อาการที่พระองค์ทรงแสดงอย่างนี้ เรียกว่า ทรงแสดงโดยธรรมาธิษฐาน 
ส่วนที่แสดงโดยยกบุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างแห่งการปฏิบัติแล้วย่อมได้สุขได้ทุกข์เพราะข้อปฏิบัตินั้นๆ ทั้ง
ส่วนดีและส่วนช่ัว ตลอดจนถึงทรงยกอดีตนิทานมาทรงเล่า จัดเป็นบุคคลอธิษฐาน 

 
๒.๒  ประเภทของวรรณกรรมปัจจุบันจัดแบ่งเป็น ๒ ประเภท 

ประเภทของวรรณกรรมปัจจบุัน จะมุ่งศึกษา ประเภทสารคดี ประเภทบันเทิงคดี ดังนี ้
๑)  ประเภทสารคดี ( Non Fiction) คือ วรรณกรรมที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะแสดง

ความรู้ความคิดความจริงความกระจ่างและเหตุผลเป็นส าคัญ;อาจเขียนเชิงอธิบายเชิงวิจารณ์ความคิด
วิทยาการเพื่อมุ่งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านผู้ฟังและก่อให้เกิดคุณค่าทางปัญญาแก่ผู้
ศึกษาผู้สนใจซึ่งจะแบ่งย่อยลงไปเป็นดังนี:้- 

๑.๑  ความเรียง (Essay)  คือการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากประสบการณ์หรือต ารา
วิชาการเป็นถ้อยความตามล าดับขั้นตอนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจจากความรู้ที่ผู้เขียนเสนอมาบางครั้งมี
ผู้เรียกกว่า    "สารคดีวิชาการ"  

๑.๒  บทความ (Article)  คือความคิดเห็นของผู้เขียนต่อเรื่องราวที่ประสบพบเห็นมา
หรือข้อเขียนของผู้อื่นหรือต่อเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการเขียนบทความผู้เขียนมุ่งที่จะบอกถึง
ความเห็นความรู้สึกนึกคิดมากกว่าที่จะถ่ายทอดความรู้เหมือนความเรียง 

๑.๓  สารคดีท่องเที่ยว (Travelogue)  คือการบันทึกพฤติกรรมการท่องเที่ยวหรือ
เรื่องราวต่างๆที่ประสบพบเห็นขณะที่ท่องเที่ยวไปโดยมุ่งที่จะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านไปพร้อมๆ
กัน 

๑.๔  สารคดีชีวประวัติ (Biography)  คือการบันทึกพฤติกรรมต่างๆของบุคลิกภาพ
คนหนึ่งมุ่งที่จะให้เป็นสภาพชีวิตประสบการณ์ของบุคลิกภาพนั้นจ าลองแบบอย่างของบุคลิกภาพนั้น
โดยเฉพาะเจาะจงทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์และนิยาย 
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๑.๕  อนุทิน (Diary)  คือการบันทึกประจ าวันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละคนจะเป็นการ
บันทึกความรู้สึกความนึกคิดอันเกิดขึ้นกับตนเองที่มีขึ้นประจ าวันในวันใดวันหนึ่งอาจบ่อยครั้งหรือ
นานๆ ครั้งเป็นประจ าหรือบางครั้งบางคราวหรืออาจจะบันทึกเหตุการณ์ส าคัญๆของทางราชการหรือ
เหตุการณ์ที่ปรากฏการณ์ของโลกเช่นพายุใหญ่แผ่นดินไหวเกิดภัยพิบัติคลื่นใต้น้ าสึนามิ จุดเริ่มต้นที่
ประเทศอินโนนิเชียปีพ.ศ.๒๕๔๖มีผู้คนล้มตายสูญหายกว่า๒แสนคนและทรัพย์สินเงินทองข้าวของนับ
ไม่ถ้วนหรือบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันส่วนตัวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือนความจ า 

๑.๖  จดหมายเหตุ (Article)  คือการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญของทางราชการของ
สถาบันของหน่วยงานของบุคคลส าคัญหรือของตระกูลหรือของปัจเจกชนเช่นจดหมายเหตุกรุงศรี
อยุธยาจดหมายเหตุกรุงธนบุรีเป็นต้น 

๒)  ประเภทบันเทิงคดี ( Fiction )  คือข้อเขียนเรื่องราวที่ผู้เขียนมุ่งให้ความบันเทิงแก่
ผู้อ่านเป็นวัตถุประสงค์หลักและให้ข้อคิดคตินิยมเตือนใจสอนใจมุ่งให้เกิดบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง
บันเทิงใจเป็นวัตถุประสงค์รองซึ่งจ าแนกได้ดังนี ้

๒.๑  นวนิยาย ( Novel )  คือการเขียนผูกเรื่องเป็นเรื่องราวชีวิตของตัวละครซึ่งมี
บทบาทมีพฤติกรรมร่วมกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันในหลายลักษณะหลายแง่มุมในลักษณะจ าลอง
ภาพชีวิตของปัจเจกบุคคลจ าลองสภาพชีวิตจริงของสังคมส่วนหนึ่งส่วนใดจ าลองภาพพจน์ชีวิตของ
บุคคลชุมชนยุคนั้นๆท านองว่า อดีตคือภาพพจน์อนาคตคือความฝันปัจจุบันคือความจริง โดยมี
ความมุ่งหมายให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจให้ความรอบรู้สุขใจไปกับเนื้อเรื่องจริงอิง
นิยาย 

๒.๒  เรื่องสั้น ( Short story )  คือการเขียนเรื่องจ าลองภาพชีวิตในช่วงสั้นหมายถึง
มุมหนึ่งหรือหมายถึงเหตุการณ์หนึ่งหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตใครคนหนึ่งเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วม
อารมณ์สะเทือนใจผู้อ่านรวมถึงนิยายชีวิต ( นิยายน้ าเน่าด้วย )  

อนึ่งเรื่องสั้น ( Short story ) คือวิกฤตการณ์ชุดหนึ่งมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันอย่าง
เป็นระบบขั้นตอนที่ผู้เขียนจงใจไว้และโยงกันน าไปสู่ " จุดสุดยอด " ( Climax )  ของเรื่องนั้นๆ 

๒.๓  บทละคร ( Play )  คือบทบาทตัวละครในเรื่องที่ถูกก าหนดไว้เพื่อให้ตัวละคร
นั้นแสดงอิริยาบถเช่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดหัวเราะร้องไห้ดีใจเฉยๆสุขทุกข์เป็นกลางๆอาจเป็น
บทวิทยุแสดงกิริยาอาการผ่านเสียงบทวิทยุโทรทัศน์แสดงบทบาททั้งทางเสียงและท่าทางภาพด้วย
ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้น 
 วรรณกรรมปัจจุบันสรรค์สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของชนทุกระดับชั้น
ระดับความรู้ระดับวัยและอาชีพฉะนั้นจึงนิยมใช้โวหารที่มีความงามเรียบง่ายชัดเจนเรียบร้อยถ้อยค า
แบบมีกฎเกณฑ์มีศิลปะเป็นวรรณศิลป์เป็นไปเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยล้ ายุคโดยใช้ภาษาประยุกต์เข้ากับ
เหตุการณ์ที่แปรเปลี่ยนฉับพลันรวดเร็วและรุนแรงเนื่องจากยุคโลกาวิวัตน์มีวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมา
มากมายสลับซับซ้อนย้อนยุกต์ปลุกใจท าให้การเขียนวรรณกรรมพัฒนาการไล่ตามกันไปด้วยจนเป็น
คลื่นแนวคิดสมัยเก่าเข้ากับแนวความคิดสมัยใหม่ร่วมกันสร้างสรรค์นวนิยายแนวใหม่มีขึ้น 

รื่นฤทัย สัจจะพันธ์ กล่าวถึงสภาพของวรรณกรรมยุคนี้ว่านับว่ารุ่งเรืองเฟื่องฟูที่สุดทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพความมั่นใจในชุมชนของประชาชนที่สามารถขจัดเผด็จการไปได้ท าให้นักเขียน
กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยและค้นพบแนวทางการเขียนทั้งรูปแบบและเนื้อหาส าหรับตนเองมากขึ้น
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เนื้อหาวรรณกรรมในช่วงนี้จะเจาะลึกถึงปัญหาของสังคมในประเภทต่างๆทั้งในทางสะท้อนและการ
ชี้น าให้เห็นต้นตอของปัญหาที่หมกเม็ดซุกซ้อนนอนนิ่งในก้นบึ้งของสังคมโดยที่ผู้เขียนกล้าเสนอภาพทั้ง
ปัญหาชนบททั้งปัญหาในเมือง 

วรรณกรรมเป็น“สื่อกลาง”ในการถ่ายทอดทัศนคติต่างๆไปสู่ประชาชนพัฒนาการที่เด่นชัด
ที่สุดของวรรณกรรมในยุคนี้คือเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพของสังคมไปสู่โคมไฟ
ส่องน าหนทางอยู่รอดของสังคมหรืออย่างที่กล่าวกันว่าเปลี่ยนจากยุค " เราจะไปทางไหนกัน " มาเป็น
ยุค“เราจะไปกันอย่างไร " ถึงจุดนี้วรรณกรรมจึงท าหน้าที่ " ชี้น า " ผู้อ่านหรือกล่าวไปอีกว่าวรรณกรรม
มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อสติปัญญาให้ความบันเทิงต่อผู้อ่านอย่างแท้จริง 

นักเขียนบางคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมากเขาจะสะท้อนความปรารถนาที่
จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นวรรณกรรมของเขาฉายให้เห็นสิ่งที่เรียกกันว่า " อุดมการณ์ "  
ของเขาซึ่งอาจเป็นอุดมการณ์ทางสังคมหรืออุดมการณ์บ้านเมืองก็ได้หรืออุดมการณ์อื่นๆ 
 อุดมการณ์สะท้อนในวรรณกรรมอาจเป็นไปได้ทั้งสองลักษณะคือลักษณะผู้เขียนมิได้จงใจ
แต่พิจารณาได้โดยโลกทัศน์ของเขาลักษณะที่สองผู้เขียนจงใจหยิบยกอุดมการณ์มาเป็นเนื้อหาของ
วรรณกรรมโดยตรง ดังนั้นการพิจารณาวรรณกรรมในฐานะเป็นภาพสะท้อนของสังคมจึงควรให้
ความส าคัญกับตัววรรณกรรมและวิธีในการเสนออุดมการณ์ที่อาจปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนั้นๆด้วย 
 
๒.๓  วรรณกรรมปัจจุบัน 

ในระยะเริ่มต้นนั้นเป็นนิยายแปลจากต่างประเทศรวมทั้งข่าวต่างประเทศที่แปลในดรุโน
วาทซึ่งหนังสือฉบับนี้ค่อนข้างจะแปลกทุกอย่างเพื่อชักจูงปัญญาให้คนฉลาดขึ้นหนังสือที่มีเรื่องแปลก
มากคือหนังสือพิมพ์ลักวิทยาซึ่งลักเอาเรื่องของต่างประเทศมาแปลเช่นนางจินตลี  ( คือชินเดอเรลลา ) 
นิทานอีสบนิทานเวตาลและเรื่องความพยายามที่แม่วัน ( พระยาสุรินราชา ) แปลจากเรื่องแวนเตตตา
ของแมรี่คอลเรลลี่ซึ่งเป็นเรื่องแปลเรื่องแรกทีท าให้นวนิยายแปลออกมาอีกหลายเรื่องเช่นสาวสองพันปี
ที่นกโนรี่ ( หลวงวิลาศปริฉัตร ) แปลจากเรื่อง " ซี " ของเซอร์ไรเออร์แฮกการ์ดพิมพ์ในตลกวิทยาแมง
ป่องทองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖แปลจากเรื่องของแซกส์โรเมอร์เรื่องทะ
แกล้วทหารสามเกลอของอเล็กซานเดอร์ดูมาส์แปลโดยศร.ม.จ.หญิงสุขศรีและม.จพูนศรีเกษมเกษมศรี
พิมพ์พ.ศ.๒๔๕๕โรงพิมพ์กรุงเทพเดลีแปลโดยม.จ.หญิงสุขศรีสมรเกษมศรี 

ส าหรับบทละครนั้นมีการแปลอย่างจริงจังในรัชสมัยที่๖มีพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายเล่มเช่นบทละครสังคีตเรื่องมิกาโดบทละครกุศโลบายเรื่องมิตรแท้เรื่อง
ตามใจท่านเรื่องโลมิโอและจูเลียดและพระราชนิพนธ์เป็นกลอนบทละคร พ.ศ.๒๔๕๗ และทรงแปลบท
ละครอังกฤษเป็นละครไทยเช่นเรื่องงดการสมรสคดีส าคัญต้อนรับลูกนิทานสโมสรท่านรองเสือเฒ่าชิง
นางเจ้าคุณเจ้าชู้เพ่ือนตายเป็นต้น 

วรรณคดี พจนานุกรมฉบับราชบันเทิงสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ค าจ ากัดความว่า "หนังสือที่
ได้รับยกย่องว่าแต่งดี"  

 
 
 



๑๐ 
 

 

๒.๔  ความหมายของวรรณคดี ( Meaning  of  Literature )  
มีค านิยมหลายอย่างนักปราชญ์ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยให้ไว้เมื่อสรุปแล้วจะมี

ความหมายคล้ายคลึงกันคือวรรณคดีหมายถึง   " หนังสือที่แต่งได้ดีถึงขนาด " อาจเป็นประเภทร้อย
กรองหรือร้อยแก้วประเภทร้อยกรองได้แก่ค าประพันธ์ที่เป็นกาพย์กลอนโคลงฉันท์ 

ส่วนประเภทร้อยแก้วได้แก่ความเรียงจึงกล่าวถึงกันว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าหนังสือที่มี
ลักษณะเป็นวรรณคดีควรมีลกัษณะคุณสมบัติดังนี้ 

วรรณคดีเป็นศิลป์เพราะมุ่งที่ความงามคิดงามเขียนงามและให้คนอื่นเห็นงามไปด้วยพัน
เอกป่ินมุทุกันต์เขียนงามไว้ในหนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการว่า 

" คนงามมิใช่งามตรงที่ทรัพย์แต่นับที่จรรยามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรม "  
 วรรณคดีเป็นวรรณศิลป์เพราะมุ่งความงามมิได้มุ่งที่ความจริงอย่างเดียว 
 วรรณคดีมิใช่ศาสตรเ์พราะมุ่งความไพเราะสนุกสนานเพลิดเพลินมิได้มุ่งพิสูจน์ความจริง
ด้วยเหตุผลที่จ ากัด 

วรรณคดีเป็นหนังสือที่แต่งได้ไพเราะเพียบพร้อมด้วยอักขระถ้อยค าส านวนที่เสนาะโสต
เช่นนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่ตอนหนึ่งว่า 

" ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก  สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
  ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป  แต่เมาใจนี้ประจ าทุกค่ าคืน" 
วรรณคดีเป็นหนังสือที่แต่งได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ค าประพันธ์ชนิดนั้นๆเช่นโคลงสี่สุภาพ

ในวรรณคดีพระลิตพระลอพระเพื่อนพระแพงตอนหนึ่งว่า 
  " เสียงลือเสี่ยงเล่าอ้าง  อันใดพ่ีเอย 
    เสี่ยงย่อมยอยศใคร  ทั่วหล้า 
    สองเขือพี่หลับใหล  ลืมตื่นฤาพี ่
    สองพ่ีคิดเอ่งอ้า  อย่าได้ถามเผือ 

วรรณคดีเป็นหนังสือที่แต่งให้เกิดภาพพจน์ท าให้ผู้อ่านผู้ฟังมองเห็นมโนภาพได้อย่างชัดเจน
เช่นนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่ตอนหนึ่งว่า 
  " ถึงโลงเหล้าเต่ากลั่นควันโขมง มีคันโยงผูกสายไว้ปลายเสา 
    โอ้บาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา ให้มัวเมาเหมืนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอาย " 

วรรณคดีเป็นหนังสือที่ท าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจเกิดอารมณ์ร่วมเช่นอารมณ์รักโกรธ
เกลียดสงสารกล้าหาญเสียสละกตัญญูตอบแทนแคว้นช าระเคารพบูชาเช่นนิราศภูเขาทองของท่าน
สุนทรภู่ตอนหนึ่งว่า 
  “ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด   คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 
    โอ้ผ่านเกล้าเจ้าพระคุณของสุนทร  แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น ” 

วรรณคดีเป็นหนังสือที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเริงใจในแง่มุมต่างๆกลอน
พรรณนาธรรมชาติป่าดงพงไพรในหนังสือผูกใบลานเรื่องท้าวกาฬเกษตอนหนึ่งว่า 

 
 



๑๑ 
 

 

" คอมว่าพระสั่งแล้วถือดาบกายสิทธิ์ เหน็บพระขรรค์ไชยศรีดาบดีดวงกล้า แยงยังม้าอา
ชไนยคาดแข่ม เสด็จขึ้นขี่แล้วพาผ่ายเผ่นผยอง เมฆมืดกลั้วม้าผ่านเวหาเมฆาเขียวไหง่ควันคุงฟ้า เหลียว
ลงมาทางใต้สมุทรโทแถวถั่น เห็นแต่น้ ายวกยู่ฟองฟ้งส่งกระแส แลไปหน้าผาสูงเสทอเมฆ ยอดซ่อซ้อน
ตันหน้าป่าหนา " 

วรรณคดีเป็นหนังสือที่ก่อให้เกิดสติปัญญาในหลักวิทยาการได้มากมายเช่นพระไตรปิฎก
พระสุตตันตปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่พระอินทร์กัณฑ์ชื่อว่า " อุณหิสสวิชะโย๑ " ตอนหนึ่งว่า 

" โภสาธะโว ดูกระสัปปุริสาฝูงปรารถนายังสุข ๓ ประการมีนีรพานเป็นที่แล้ว จงเงี่ยโสตะ
ประสาทแก้ว กล่าวแล้วคือหูทั้งสอง เป็นภาชนะทองฮับฮองตรองเอา ยังธรรมเทศนาดวงช่ือว่าอุณหิสส
วิชะโย ดวงประเสริฐเท่าวันเทอญ 

เนื้อหาสาระในหนังสือ " วรรณคดีอุเณหิสสวิชะโยมีสาระว่าพระอินทร์ทูลถามพระพุทธเจ้า
ว่าธรรมเทศนาอะไรประเสริฐสุดที่อาจช่วยให้มนุษย์พ้นจากอบายทั้ง ๔๒ ได้บ้างพระพุทธองค์ทรงตรัส
พระธรรมเทศนาอุณหิสสวิชัยว่า 

" ดูกระเทวดาทั้งหลายท่านจงถือเอายังธรรมเทศนาดวงชื่อว่าอุณหิสสวิชัยอันประเสริฐว่า
ดูก่อนเทวดาทั้งหลายท่านจงเรียนเอาคาถาอุณหิสสวิชัยแล้วท่านจะพ้นจากอบายทั้ง๔คือท่านจะไม่
ตายเพราะราชอาญาเพราะอมนุษย์เพราะยาพิษเพราะไม้ค้อนก้อนดินหอกดาบเว้นแต่จะตายเพราะ
อายุขัยและหากท่านรักษาศีลประพฤติธรรมสุจริตและสวดสาธยายเขียนไว้จ าไว้และฟังผู้อื่นสาธยายให้
ผู้อื่นเขียน เทวดาจะตามอารักขาท่านในทุกหนแห่งที่มีอุณหิสสวิชัยและสาธยายคาถาอุณหิสสวิชะโยวา่ 

“อัตถิอุณหิสสวิชะโยธัมโม โลเกอะนุตตะโร”….. 
วรรณคดีเป็นหนังสือที่ส่งเสรมิศีลธรรมให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเช่นค ากลอนของสุนทรภู่ตอนหนึ่ง

ว่า 
" อันเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ยังไม่คตเหมือนหนึ่งนัยน้ าใจคน " 

และพระพุทธพจน์บทว่า 
" หทยสัสะสะทิสีวาจา " ( ธรรมบทขุททกนิกายภาค๕ ) 
" ปากกับใจตรงกัน " ส านวนอีสานว่า "ปากจั๋งได๋หัวใจจั่งสั้น " 

ปากว่าแล้วมายม่างบ่เป็น ส านวนไทยกลางว่า " ปากกับใจตรงกัน " พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า " เสียชีพอย่าเสียสัตย์ " หนังสือสยามานุสติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตอนหนึ่งว่า 
  หากสยามยังอยู่ยั้ง  ยืนยง 
  เราก็เหมือนอยู่คง  ชีพด้วย 
  หากสยามพินาศลง  ไทยอยู่ได้ฤา 
  เราก็เหมือนมอดม้วย  หมดสิ้นสกลุไทย 
 
 
                                                 

๑ อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน, ต้นฉบับอักษรธรรม จากวัดยางขี้นก บ้านยางขี้นก ต าบล
ยางขี้นก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี . 

๒ อบายทั้ง ๔ คือ นรก ก าเนิดเดียรัจฉาน เปรตวิสัย และแดนอสุรกาย 
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๒.๕  ประเภทของวรรณคดี  
ประเภทของวรรณคดีนั้นมีอยู่ ๔ อย่างคือ 
๑)  จินตกวี  ได้แก่  วรรณคดีประเภทที่เกิดจากจินตนาการของกวีผู้แต่งเองเช่นเรื่องพระ

อภัยมณีของสุนทรภู่เรื่องมัทนะพาธาของรัชกาลที่๖เพื่อเห็นแก่ลูกของพระขรรค์ชัยเป็นต้น 
๒)  อรรถกวี  ได้แก่  เรื่องที่แต่งตามเหตุการณ์หลักความเป็นจริงเช่นเรื่องมหาชาติค า

หลวงเรื่องทศชาติเป็นต้น 
๓)  สุตกวี  ได้แก่  เรื่องที่เล่าสืบกันมาอาทิเรื่องเสือโคค าฉันท์สมุทรโฆษค าฉันท์ปัญญาส

นิทานเป็นต้น 
๔)  ปฏิภาณกวี  ได้แก่  เรื่องที่แต่งด้วยไหวพริบที่คิดขึ้นเองโดยทันทีทันใดอาทิเช่นโคลงที่

ศรีปราชญ์พูดกับนายประตูและโคลงที่ศรีปราชญ์กล่าวกับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก่อนจะถูกประหาร
ชีวิตศรีปราชญ์ได้เขียนข้อความไว้บนพื้นดินว่า 
  ธรณีนี่นี ้   เป็นพยาน 
  เราก็ศิษย์อาจารย์  หนึ่งบ้าง 
  เราผิดท่านประหาร  เราชอบ 
  ถ้าเราไม่ผิดไซร ้  ดาบนี้คนืสนองฯ 
 
๒.๖  ฤงคารรสกว ี

ฤงคารรสกวีมี ๔ อย่าง 
๑)  เสาวรสนีย ์ คือ  การพรรณนาชมโฉมหรือพรรณนาเกี่ยวกับความงามต่างๆ 
๒)  นารีปราโมทย์  คือ  บทเกี้ยวพาราสีร าพึงร าพันรักปริ่มใจจะขาดมิขาดแด่ 
๓)  พิโรธวาทัง  คือ  บทเกี่ยวกับความโกรธแค้นพยาบาทอิจฉาริษยา 
๔)  กลัยาบังพิสัย  คือ  บทเกี่ยวกับความเศร้าสลดเสียใจหมองไหม้คร่ าครวญ 
 

๒.๗  คุณค่าของวรรณคด ี
 คุณค่าของวรรณคดีโดยสรุปมี ๔ ประการ 

๑)  คุณค่าทางสะเทือนอารมณ์ 
๒)  คุณค่าทางสติปัญญา 
๓)  คุณค่าทางศีลธรรมอันดีงาม 
๔)  คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ดังนั้นวรรณคดีจึงเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติ  และวัฒนธรรมของชาติหนังสือวรรณคดี

บางเล่มมีอายุหลายร้อยปี  เช่น  หนังสือเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงวรรณคดีจึงเป็นสิ่งที่คู่กับชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์มีวรรณคดีเท่ากับมีชาติถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันสูงสุดของไทย  คือ  ชาติ
ศาสนา  กษัตริย์  จึงเป็นความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยและคนไทยทั้งชาติ
จะช่วยกันปกป้องหวงแหนรักษาไว้เป็นมรดกตกทอดอันล้ าค่าทางสังคมของชาติหากชาติใดภาษาใดที่
เกิดขึ้นเป็นชาติใหม่หรือเป็นชาติที่ไม่มีวรรณคดีของตนเองคนในชาตินั้น  ก็จะขาดความภาคภูมิใจและ
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เกิดเป็นปมด้อยของคนชาตินั้นแต่คนไทยและชาติไทยของเรามีหนังสือวรรณคดีเป็นมรดกตกทอด
มากมายอันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของชาติอย่างน่าภาคภูมิใจที่สุด 
 
๒.๘  แบบฉบับของวรรณคดีอีสาน 

วรรณคดีอีสานในยุคต้นมีน้อยโดยเฉพาะวรรณกรรมหรือวรรณศิลป์ซึ่งเป็นลักษณะ 
(Literature) ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทวรรณกรรม " มุขปาฐ ๓ "  ( มุ  - ขะ - ปา - ถะ ) หรือ              
( มุก-ขะ -บาด ) เล่าต่อกันมาแบบท่องบ่นสาธยายซึ่งเป็นวิธีนิยมใช้กันมาแต่โบราณกาลยุคเมื่อก่อน
หน้า๒พันปีวรรณะพราหมณ์ใช้ท่องจ า ( หรือจดจ า ) จากปากต่อปากบอกกันตัวต่อตัวเพ่ือทรงจ าเอาไว้
( Learning by Remember )แล้วท่องบ่นสาธยายแม้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ใช้แบบเดียวกันกับ
วรรณะพราหมณ์นักบวชศาสนาพราหมณ์,ศาสนาฮินดูนิยมใช้สวดสาธยายมนต์และพระเวทเขาจะขึ้น
ด้วยบทประณามเทพเจ้าว่า " โอม " ท านองชาวพุทธบริษัทนิยมใช้บทว่า " นโม " 

พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแม้กาลปัจจุบันก็ยังใช้การเรียนแบบมุขปาฐะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมโดยเฉพาะแผนกบาลี  ( มหาเปรียญธรรม ) และใช้ในการประกอบ
ศาสนกิจบางอย่างเช่นการสวดมนต์ท าวัตรสวดมงคลสวดพระปาฎิโมกข์ส าหรับนักบวชในศาสนา
พราหมณ;์ฮินดูใช้สวดทบทวนพระเวทหรือไตรเพท๔ พวกพราหมณ์ก าหนดเอาวันขึ้น ๘ ค่ า ๑๕ค่ า และ
วันแรม ๘ ค่ า ๑๔ ค่ า และ ๑๕ ค่ า มารวมกันเป็นคณะและสวดสาธยายบทสวด ( มนต์ )  ชาวไทย
พุทธและชาวพุทธทั่วโลกยังยึดถือประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาพราหมณ์;ฮินดูอีกหลายๆ
พิธีกรรมเช่นการเผาศพท าบุญอุทิศให้ผู้วายชนม์ถวายผ้ากฐินงานประเพณีอื่นเช่นสงกรานต์ลอยกระทง
จาริกแสวงบุญการท าบุญประเพณีประจ าเดือนที่ส าคัญบุญเข้าพรรษาปวารณาออกพรรษาเป็นต้น 

วรรณคดีอีสานต่อมาระยะหนึ่งได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียมากขึ้นจึงมีการจารึกหรือจารลง
ในใบลานเป็นหนังสือผูกใบลานเมื่อรวมกันหลายๆผูกเรียกว่าหนังสือมัดส่วนหนังสือผูกที่มีขนาดสั้น      
มีขนาดยาว ( ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร )  เรียกว่าหนังสือก้อมมีค าพังเพยของคนโบราณอีสานพูดกัน
ติดปากว่า 

" หนังสือก้อมต่างคนต่างมี " เพราะหนังสือก้อมมีวัตถุประสงค์เป็น " เอนกประสงค์ " 
เหมือน " สมุดบันทึกประจ าวัน " " สมุดบันทึกช่วยความจ า " กันหลงกันลืมแล้วแต่ว่าใครมีอะไรที่
น่าสนใจจ าเป็นก็เขียนเอาไว้ที่หนังสือก้อมเช่นเดียวกับคนยุคนี้บันทึกในสมุดไดอารี่ประจ าวันของใคร
ของมันข้อความในหนังสือก้อมเน้นหนักความรู้เบ็ดเตล็ดเช่นต าราโหรเวทมนต์คาถาต ารายาฤกษ์งาม
ยามดีผูกดวงชะตาสะเดาะเคราะห์ท านายโชคลาภกลอนอ่านกาพย์เซิ้งเสน่ห์ยาแฝดยนต์สักตาม
ร่างกายอยู่ยงคงกระพันบิดไส้ขับไล่, กันผีพราย เป็นต้น 

 
 

                                                 
๓ โสรัจ นามอ่อน. คู่มือ เรียนลัดอักษรธรรมอีสาน พ.ศ. ๒๕๔๕, พิมพ์เป็น มุทิตาสักการะ ในงานมงคล

อายุวัฒนะ ๘๐ ปี พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ่). หน้า ๔. 
๔ โสรัจ นามอ่อน. ศาสนาเปรียบเทียบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน. พิมพ์คอมพิวเตอร์ เย็บ

เล่ม, ไตรเพท คือ ฤคเวท, ยชุรเวท สามเวท เป็นของดั้งเดิม, ปวารณา,การจุดธูปเทียนบูชาพระ, สวดมนต์, ไหว้พระ, 
ฟังเทศน์, พระสงฆ์ให้ศีลให้พรญาติโยม เป็นต้น. 
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๒.๙  กรณีศึกษากาพย์เซิ้งบังไฟ  
เทศกาลประเพณีเดือนหกก่อนชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่งๆจะแยกย้ายกันลงท าสวนท าไร่ไถนา

เป็นประเพณีท าบุญสนุกสนานรื่นเริงเรียกตามความเคยชินของไทยอีสานว่า " บุญบั้งไฟแสน " ขอฝน
จากพญาแถนบนท้องฟ้าปัจจุบันจัดให้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับสากล (ระดับโลก) ที่จังหวัดยโสธร (ก่อน
หน้าเป็นอ าเภอยโสธรจังหวัดอุบลราชธานี)  กาพย์เซิ้งบั้งไฟที่จังหวัดอุบลราชธานีมีมาช้านาน 

ต้นฉบับเป็นหนังสือเจียง๕ จากหมอเซิ้งน าเซิ้งทุกเทศกาลเดือนหก บ้านสร้อย หมู่ ๑  
ต าบลจารลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ( ก่อนหน้าเป็นจังหวัดอุบลราชธานี) ตัวอย่างกาพย์เซิง
บั้งไฟของชาวจังหวัดอุบลราชธาน ี

๑. กาพย์เซิ้งบั้งไฟแสน  
โอ้เฮาโอ  ศรัทธาเฮาโอ 

  บั้งไฟไผ  เอ้มาไหม่ใหม ่
  เอ้มาใส ่  บุญบั้งไฟแสน 
  พญาแถน  อยู่เทิ่งชั้นฟ้า 
  ได้ฮู้ว่า  พวกเฮาขอฝน 
  จึงบันดล  ให้ฝนห่าใหญ ่
  ตกมาใส ่  ฮั่วไฮ่นาสวน 
  บอระบวรณ ์ ไปหมดทุกท่า 
  เทลงมา  ฝนเทลงมา 
  น้ าเต็มนา  เต็มห้วยเต็มห่อง 
  โอ้เฮาโอ  ศรัทธาเฮาโอ 

(กาพย์เซิ้งบั้งไฟแสนเพื่อให้เกิดความสนุกสนานปลุกใจให้ฮึกเหิมเพื่อต่อสู้กับงานหนักที่อยู่
ข้างหน้าคือการท านาท าไร่ท าสวนประกอบอาชีพหลัก)  

๒. กาพย์เซิ้งบั้งไฟขอเหล้าตามฮอยไฟ เชิ้งเลาะบ้านตอนค่ าๆ มืดๆ 
     โอ้เฮาโอ  ศรัทธาเฮาโอ 
  ขอเหล้าเด็ด น าเจ้าจักโอ 
  ขอเหล้าโท  น าเจ้าจักถ้วย 
  หวานจ้วยจ้วย ต้วยปากหลานชาย 
  ตักมายาย  หลานชายให้คู ่
  ยายบ่อคู ่  ตูข่อยบ่อหน ี
  ตายเป็นผ ี  สิน ามาหลอก 
  ออกจากบ้าน สิหว่านดินน า 
  ตายเป็นตุ่น  สิกัดเครือพลู 
  ตายเป็นหนู  สิกัดเครือหูก 
  ตายเป็นลูก  สิจ้องกินนม 
                                                 

๕ โสรัจ  นามอ่อน  ปริวรรตจากอักษรธรรมอีสานต้นฉบับจากวัดพลแพน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๔๒. 
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  โอ้เฮาโอ  ศรัทธาเฮาโอ 
(ของเก่ามรดกตกทอดทางสังคมวัฒนะธรรมอีสานมุขปาฐะ ผู้วิจัยจ ามาจากผู้เฒ่าผู้แก่) 
๓. กาพย์เซิ้งอวยพรเมื่อได้กินเหล้าแล้ว 

     โอ้เฮาโอ  ศรัทธาเฮาโอ 
  เพิ่นทานแล้ว หลานแก้วให้พร 
  เลี้ยงควายด่อน เป็นโตเขาค า 
  เลี้ยงควายด า เป็นโตเขาแก้ว 
  เลี้ยงใหญ่แล้ว แผ่ลูกคือป ู
  เพิ่นเฮ็ดหลี ่ ให้เพิ่นหมานปลา 
  เพิ่นเฮ็ดนา  ให้เพิ่นหมานเข้า 
  ยามเมื้อเช้า  ตักบาตรจังหัน 
  ยามกลางวัน แต่งเพลน าค่ า 
  ฮอดยามค่ า  ให้นอนน าพระ๖ 
  โอ้เฮาโอ  ศรัทธาเฮาโอ 

๔. กาพย์เซิ้งบั้งไฟให้เข้าวัดท าบุญรักษาศีล ๕ หนังสือเจียงอุบลราชธานี 
     โอ้เฮาโอ  ศรัทธาเฮาโอ 
  สาวบ้านได๋  เอ้มาใหม่ใหม ่
  เอ้มาให ้  เข้าวัดฟังธรรม 
  ให้จื่อจ า  ท าบุญใส่บาตร 
  อย่าได้ขาด  ลุงป้าน้าอา 
  ให้ลดลา  อย่าโลภอย่าหลง 
  ให้มั่นคง  รักษาศีลห้า 
  อย่าได้ฆ่า  สัตว์สิ่งแนวใด 
  อย่ามือไว  ลักของผู้อื่น 
  อย่าชมชื่น  ผิดลูกเมียเขา 
  อย่าปากเบา เว้าตั๋วเว้าหล่าย 
  อย่าใจง่าย  กินเหล้าเมายา 
  ภาวนา  รักษาศีลไว ้
  โอ้เฮาโอ  ศรัทธาเฮาโอ... 

๕. เซิ้งบั้งไฟหยอกสาวหน้าผาม๗หนังสือเจียงอุบลราชธานี 
     โอ้เฮาโอ  เฮาโอ้เฮาโอ 
  สาวบ้านเหนือ หรือสาวบ้านใต ้
  เอ้มาใส ่  ผู้บ่าวบ้านเฮา 
                                                 

๖ นอนกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ; ไหว้พระก่อนนอน 
๗ ผาม คือ ปรัมพิธีชั่วคราวส าหรับตอนรับแขกที่รวมงานเทศกาลต่างๆ ปลูกขึ้นชั่วคราว เลิกงานแล้วก็

ร้ือถอนไป 
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  เหลียวเบ่ิงเอา ซิ่นหมี่ตาโป้ 
  เฮ็ดโจ้โก้  ในหั่นแม่นหยัง 
  โอ้เฮาโอ่  เฮาโอ้เฮาโอ... 

แม้ถ้อยค าส านวนทักทายปราศรัยในหนังสือเจียงจะเสียดสีสังคมโน้มเอียงทางเพศบ้างแต่
ไพเราะเสนาะโสตชาวอีสานไม่ถือโกรธกันโดยที่เทศกาลบุญบั้งไฟมีการละเล่นตลกโปกฮาหม่วนชื่นโฮ
แซวเสียดสีเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงสังคมเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกันสร้างสรรค์จรรโลง
สังคมมั่นคงด ารงจารีต๑๒ครองธรรม๑๔จารีตญี่ครองธรรมเจียงจารีตบ้านครองเมืองจารีตผัวครองเมีย
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยเฮาชาวอีสานต่อไป ตามนัยปรัชญาที่ว่า   
  สืบฮอยตา  วาฮอยปู่ 
  อยู่น ากัน  ให้ปันกันกิน 
  อย่ากินใจกัน อย่ากั้นใจกิน 
  ยามฝังดิน  เจ้ากินกับไผ 
  ยามเผาไฟ  ไผกินกับเจ้า. 

วรรณคดีในยุคต้นนี้  ส่วนมากจารหรือจารึกลงในผิวไม้ไผ่ใหญ่เหมือนทางดินแดนตอนใต้
ของประเทศจีนทั้ งนี้ เพราะวรรณคดียุคต้นเป็นเรื่องราวของผู้ที่ ยั งเข้ารีตยังไม่ เคร่งครัดใน
พระพุทธศาสนา  เช่น  วรรณคดีเรื่อง  หนังสื่อเจียงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นภายหลังเมื่อได้รับวัฒนธรรม
จากอินเดียมากแล้วจึงมีการจารหรือจารึก ( เขียน ) ลงในใบลานเป็นหนังสือผูกใบลานหมายถึงหนังสือ
ที่ห่อเป็นมัดๆรวมกัน 

วรรณคดีในสมัยต่อมา  มีที่มาจากอินเดียทางพระพุทธศาสนามากที่สุดโดยเฉพาะ
พระพุทธเจ้าและสาวกได้วางรากฐานไว้คือพระไตรปิฎกที่เป็นค าสอนทั้งในทางคดีโลกคดีธรรมและ
วรรณคดีส าคัญคือพระปฐมโพธิกถาพุทธประวัติสาวกประวัติและพระพุทธธรรมค าสอนที่ถูกร้อยกรอง
เป็นวรรณศิลป์เล่าถึงประวัติของบุคคลผู้ได้ปฏิบัติแต่ละวรรณคดีโดดเด่นดีเยี่ยมจึงท าให้เข้าถึงจิตใจ
ของคนได้อย่างดียิ่งของเก่าเล่าต่อกันมา 

พระพุ ทธศาสนากับวรรณ คดี ไทยเกี่ ยวโยงกันแต่ เริ่มมี วรรณ คดี ไทย โดยที่
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทยแต่โบราณ
กาลมาแล้วมีการเรียนการสอนการถ่ายทอดค าสอนของพระพุทธศาสนาให้คนเว้นชั่วให้กลัวบาปให้ท า
ดีมีใจสะอาดผ่านบทบาททางตัวละครเป็นรูปแบบวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกคือ             
" เตภูมิกถา " หรือ "ไตรภูมิพระร่วง "ปรากฏในสมัยก่อตั้งประเทศสยามกรุงสุโขทัยโดยพญาลิไทย
หนังสือวรรณคดีเล่มแรกของสยามประเทศมีเนื้อหาสาระ " สอนให้คนท าความดีหนีชั่วไม่มั่วสุม " ยึด
หลักธรรมในพระไตรปิฎกเป็นจุดยืน  เหมือนที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การศึกษาไทยสมัยสุโขทัยกรม
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรการจัดการศึกษาสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชยึด  " ไตรสิกขา
เป็นแม่บท "  " พระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน " "ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน " " วัดเป็นสถานที่
จัดการเรียนการสอน " มีวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาโดยยึดสาระในไตรภูมิพระร่วงวรรณคดีเอก
ของสยามประเทศจุดสุดยอดคือเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตของพุทธบริษัทคือบ าเพ็ญโพธิธรรมมุ่งสู่สัมมา
สัมโพธิญาณเป้าหมายกลางคือพระอรหันต์สาวกและเป้าหมายต่ าสุดคือพ้นจากอบายภูมิสมัยโบราณ
การก าหนดค่านิยมและโลกทัศน์ของสังคมไทยได้ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาเป็น
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แบบอย่างเป็นแนวทางการด ารงชีวิตจึงท าให้สังคมไทยยุคนั้นอยู่ได้อย่างปกติสุขตลอดมาสมกับชื่อเมือง 
สุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข 

พระภิกษุสงฆ์  ท าหน้าที่โดยตรงน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่แก่ประชาชนท า
ให้ประชากรของชุมชนในสังคมยุคนั้นเข้าถึงหลักพุทธธรรมโดยตรงส่วนผู้ที่ท าหน้าที่น าหลักธรรมค า
สอนพระพุทธศาสนาเข้าหาประชาชนโดยทางอ้อมคือนักปราชญ์และกวีทั้งหลายท่านเหล่านั้นได้
สร้างสรรค์งานวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณศิลป์น้อยใหญ่หลากหลายถ่ายทอดสู่ประชาชนทุก
ระดับชั้นและเพศวัยในลักษณะการอ่านบทกวีท านองเสนาะและการเล่านิทานชาดกนิทานพื้นบ้าน
อีสานที่สอดแทรกธรรมและเพียบพร้อมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกินใจเร้าอารมณ์ตลกโปกฮา
ผ่านหูติดตาเกิดภาพพจน์ทางใจให้จดจ าน าไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตครองตัวครอบครัวและ
สังคมส่วนรวมสืบไปได้กลายเป็นมรดกตกทอดอันล้ าค่าทางสังคมไทยให้อนุชนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากระทั่งถึง
ลูกหลานยุคเราได้สืบสานกันต่อมาถึงปัจจุบันและ  ยังจะต้องฟื้นฟูอดีตพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์
อนาคตสืบต่อไปไม่สิ้นสุด  
 
๒.๑๐  นิทานพื้นบ้านชาวอุบลราชธานี 

นิทานพ้ืนบ้านชาวอุบลราชธานีมีการสืบสานถึงลูกหลานอย่างไม่ขาดสาย เป็นเรื่องราวของ
ชาวบ้านชาวอุบลราชธานีแท้จริงมีเนื้อหาสาระบอกเล่าเข้าถึงแก่นแท้ชีวิตจริงของประชาชนคนชาว
อุบลราชธานีพื้นปฐพีมีป่าท้องฟ้ามีเมฆฝนปวงชนมีศีลธรรมน าพาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่
แหละคนอีสาน " 

นิทานพื้นบ้านชาวอุบลราชธานีแต่ไหนแต่ไรมาปราชญ์หรือกวีได้สร้างสรรค์วรรณคดีหรือ
วรรณกรรมล้ าค่าทิ้งไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในความเป็น " ลูกชาวอุบลราชธานี " เพราะชาว
อุบลราชธานีถือถิ่นคนดี(พายัพถิ่นไทยงามกลางถิ่นจอมไทยใต้ถิ่นไทยอุดม ) ค าขวัญจังหวัด
อุบลราชธานีตอนหนึ่งว่า " อุบลแผ่นดินนักปราชญ์ทวยราษฎรใฝ่ธรรมงามล้ าเทียนพรรษา" ปราชญ์
หรือกวีบุพพการีชาวอุบลราชธานีท่านแบ่งวรรณคดีหรือวรรณกรรมพื้นบ้านชาวอุบลราชธานีไว้เป็น๖
ประเภทคือ วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งชาดกและต านานมีดังนี้ 

๑. นิทานที่เป็นต านาน  เช่นพุทธท านายสังฮอมธาตุ พระเจ้าเลียบโลกชมพูทวีปเชตุพนมูล
ปันนาอุรังคธาตุเป็นอาท ิ

๒. วรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ทั้งประวัติและต านานสร้างบ้านแปลงเมืองต านาน
นิทานพื้นบ้านเช่นท้าวฮุ่งเฮืองพงศาวดารจ าปาสัก พื้นเวียงจันทน์ ประวัติขุนบรม ต านานพระพุทธรูป
ส าคัญ ประวัติศาสตร์พระเจ้าฟ้างุ้ม ประวัตินักรบ ประวัติกษัตริย ์ประวัติเมืองอุบลราชธานีเป็นต้น 

๓. วรรณคดีเกี่ยวกับปรัชญาธรรมและคติธรรม  ได้แก่  เรื่องกล่าวถึงนิทานเรื่องน ามา
กล่าวเป็นปรัชญาธรรมและคติธรรมเช่นท้าวเสี่ยวสวาสดิ์มีนิทานประกอบกว่า ๓๐ เรื่องและมีปรัชญา
ธรรมและคติธรรมสอดแทรกอีกมากมายหลายแง่มุม คติสอน ศีลธรรม จริยธรรม จารีต ๑๒ ครอง
ธรรม ๑๔จารีตญี่คลองธรรมเจียง จารีตผัวคลองเมีย จารีตบ้านคลองวัด จารีตเจ้าคลองไผ่ เช่นธรรมดา
สอนโลกพระยาค ากองสอนไผ่  ( ไพร่ ) ปู่สอนหลาน อินทิญาณสอนลูก ย่าสอนหลาน หลานสอนปู่ 
ลึปสูญศาสน์สมที่นึกเป็นต้น 



๑๘ 
 

 

๔. วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านทั่วไป  มักเป็นลักษณะอ่านไพเราะและเนื้อหาสาระมี
บทเกี้ยวพาราศรีบทอัศจรรย์ จุดไคลแม็ดที่ตื่นเต้นโลดโผน  (Extreme Climax) เป็นกาพย์กลอนโคลง
ฉันท์เช่นขุนทึงขุนเทืองขุนลูนางอั้วผาแดงนางไอ่ นางแตงอ่อน นางผมหอม ท้าวก าพร้าผีน้อย บัวฮม
บัวฮอง นางกองทองเป็นต้น 

๕. วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน  มีลักษณะเป็นนิทานก้อมมีขนาดสั้น (Short Story) 
เนื้อหาสาระเน้นตลกโปกฮา เสียดสีสังคม ประกอบการละเล่นในเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลบุญเดือน
หกเซิ้งบั้งไฟ เซิ้งลูกเขยแม่ยาย เช่นนิทานหัวผ่อจั่งจ๊ะ  (หลวงตาโลภา) หัวผ่อกับจัวน้อย (หลวงตากับ
เณรน้อย) หัวผ่อกับแม่ชี (หลวงตากับแม่ชี) หัวผ่อน้ าอ้อย พ่อเฒ่ากับลูกเขย (พ่อตากับลูกเขย) ย่ากับ
ลูกสะไภ ้หัวผ่อดูมอ (หลวงตาหมอดู) หัวผ่อหมอยาสุดลูก เป็นต้น 

๖. วรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องปลีกย่อย เช่น  โตงโตยยาบเว้าค าสอย เซิ้งนางแมว เพลง
กล่อมลูก ค าผญากาพย์เว้าโคลงสาร (กลอนอ่าน) เซิ้งบั้งไฟ สูตรขวัญเป็นต้น 

ในบันดานิทานพื้นบ้านอีสาน๖ประเภทเหล่านี้นะอันว่า ๒ ประเภทสุดท้าย นอกจากเป็น
นิทานก้อมแล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นนิทานตลกขบขันสรวลเสเฮฮา ตลกโปกฮาชวนหัวหม่วนชื่นโฮแซว
ครึกครื้น อุบลบ้านเฮาที่ส าคัญคือเป็น  "มุขปาฐะ" (มุก - ขะ  - ปาฐะ) การเล่าต่อปากกันมา,ปากต่อ
ปากสืบต่อกันมาไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่สังคมยุคโบราณการจัดการศึกษาที่เป็นระบบยังไม่มี
โดยเฉพาะจะมีบ้างก็เป็นการศึกษาเฉพาะส านักหนึ่งและเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่นส านักมูลกัจจายนะ
จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้เห็นเป็นส านักสุดท้าย (๒๔๙๔) ที่วัดเสลารามบ้านบ่อหินหมู่ ๖ ต าบลไหล่ทุ่ง
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษารุ่นสุดท้าย ๒ รูปคือ พระภิกษุสมพงศ์ ปสุโต และ
พระภิกษุบุญสาร ปุญฺญกโร รูปแรกลาสิกขามีครอบครัวปัจจุบันยังมีชีวิตยู่ที่ บ้านไหล่ทุ่ง ต าบลไหล่ทุ่ง
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้อายุ ๘๑ ปีรูปที่สองก็ลาสิกขาเช่นกันและเสียชีวิตแล้ว
ส่วนส านักอื่นเช่นส านักบ้านหนองหลัก อ าเภอม่วงสามสิบ ส านักบ้านไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี และส านักบูรพารามบ้านขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นต้น 

ส านักเรียนดังกล่าวจัดการศึกษาแบบเฉพาะเรื่อง "มูลกัจจายนะหรือมูลกะจาย" สอนศิษย์
แบบ "มุขปาฐะ"  บอกกันปากต่อปากใช้วิธีการท่องบ่นสาธยายให้เกิดทักษะความทรงจ าจนคล่องแคล่ว
ผิดพลาดน้อยหรือพลั้งเผลอบ้างเช่นพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงจ า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต    สมฺมาสมฺ
พุทฺธสฺสฯ หรือท่านจ าศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ได้ไม่ผิดพลาดและนางภิกษุณีจ าศีล ๓๑๑ ได้แม่นย า
หรือพระภิกษุสงฆ์จ าบทท าวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์ต่างๆ ได้แม่นย าคนโบราณนิยมจดจ า  เวทมนต์
เสน่ห์ยาแฝดได้มากมาย 

จึงกล่าวได้ว่า  การสอนการเรียนแบบมุขปาฐะแม้จะเป็นวิธีการสอนการเรียนที่มีมานาน
กว่า๒พันปีแต่ก็เป็นวิธีการสอนการเรียนที่ยังใช้กันอยู่และได้ผลดีเป็นที่ยอมรับในวงการจัดการศึกษา
ตลอดมาโดยเฉพาะการเรียนการสอนมูลกัจจายนะ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนแบบมุขปาฐะ เริ่มด้วย 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ คาบ) และขึ้นสูตรว่า อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต (อัตโถ
อักขระสัญญาโต = เนื้อความรู้ได้ด้วยตัวอักษร) รายละเอียดจะน าเสนอในบทต่อไป 
 
 



๑๙ 
 

 

๒.๑๑  ตัวอย่างวรรณกรรมไทย 
 

วรรณกรรมไทยโดยทั่วไปแบ่งได้ ๕ ประเภท๘ 
๑.วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
๒.วรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
๓.วรรณกรรมเกี่ยวกับปรัชญาธรรมและคตธิรรม 
๔.วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานธรรม 
๕.วรรณกรรมปลีกย่อยอ่ืนๆ 
 

๑)  วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ( ตัวอย่าง )  
(๑)  เวสสันดร (ล าผะเหวด)  นับเนื่องในทศชาติคือพระเจ้า๑๐ชาติบ าเพ็ญปรมัตถ

ปารมีอันเป็นปารมีขั้นสูงสุดของพระโพธิสัตว์และเป็นชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เป็นประพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ในจ านวนมหาศาลแต่ละพระองค์กว่าจะได้บรรลุถึงจุดสุดยอดของชีวิต
คือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจ านวนนับแสนนับล้านพระองค์แต่ละพระองค์ทนทุกข์ทรมานบ าเพ็ญเพียร
ภาวนานานนับเวลาเป็นอสงขัย 

ปรากฏในบทสวดสัมพุทเธ๙, บทที่๑ มี พระพุทธเจ้าห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันยี่สิบ
แปดพระองค์,บทที่๒มีหนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันห้าสิบห้าพระองค์,บทที่๓มีสองล้านสี่หมื่นแปดพันร้อย
เก้าพระองค์จนกว่าจะบ าเพ็ญปารมีครบ๑๐ทัศน์ ( ประการ )  ทัศน์ละ๓ละดับคือระดับสามัญเรียกว่า
ปารมี,ระดับกลาง เรียกว่า อุปปารมีและระดับอุกกฤษ ( สูงสุด ) เรียกว่าปรมัตถปารมี จึงรวมเป็น
ปารม ี๓๐ ทัศน์เรียกว่า สมติงสปารม ี

การบ าเพ็ญปารมี ๓๐ ทัศนจ์ดัเรียงตามล าดับที่บ าเพ็ญในทศชาติแบบไทยพุทธเถร
วาทดังน้ี 

พระเจ้า๑๐๑๐ชาติคือ 
๑.  พระเตมีย์บ าเพ็ญเนกขัมมคืออการออกบวช 
๒.  พระมหาชนกบ าเพ็ญวิริยะคือความเพียร 
๓.  พระสุวรรณสามบ าเพ็ญเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดี 
๔.  พระเนมิราชบ าเพ็ญอธิฐานคือความตั้งใจมั่นเด็ดเด่ียว 
๕.  พระมหาโหสถบ าเพ็ญปญัญาคือความรอบรู้หยั่งรู้เหตุผล 
๖.  พระภูริทัตต์บ าเพ็ญคือศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 
๗.  พระจันทกุมารบ าเพ็ญขันติคือความอดทน 
๘.  พระนารทบ าเพ็ญอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลาง 
๙.  พระวิธุระบ าเพ็ญสัจจะคอืความจริงพูดจริงท าจริงจริงใจ 

                                                 
๘ ธวัช ปุณโณทก. มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์. ขอนแก่น : บริษัทขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด 

๑๖๑/๖-๘ , พ.ศ.๒๕๔๔. 
๙ พระราชเวที, วัดประยูรวงศาวาส. ชุมนุมสวดมนต์ฉบับหลวงแปล. พ.ศ. ๒๔๙๘, หน้า ๔๐ – ๔๒. 
๑๐ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘, หน้า ๒๘๔-๒๘๕. 



๒๐ 
 

 

๑๐.  พระเวสสันดรบ าเพ็ญทาน  คือ การให้การเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทน 
เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในจ านวน ๑๐ เรื่อง

เรียกว่าทศชาติหรือพระเจ้า๑๐ชาติ  ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาบาลีเป็นค าประพันธ์เรียกว่า  คาถา
๑,๐๐๐  แพร่หลายเข้ามาสู่สังคมไทยสมัยสุโขทัยและแพร่สู่อาณาจักรล้านช้าง ( ประเทศลาวหรือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว)  ต้นฉบับที่เป็นอักษรธรรมอีสานมีหลายส านวนหลายฉบับหลาย
วัด๑๑  อย่างไรก็ตามชาวพุทธไทยอุบลราชธานีก็ยังคงเรียกว่าเทศน์มหาชาติ   หรือเทศน์ผะเหวด    
และเทศน์คาถาพันเนื ้อเรื่องเน้นการเสียสละแบ่งปันให้ทานมี ๑๓ กัณฑ์ดังนี้ 

๑.กัณฑ์ทศพร มี ๑๙ พระคาถา เน้นพร ๑๐ ประการ 
กล่าวถึงสาเหตุที่มาของเรื่องเวสสันดรชาดกเล่าเรื่องอดีตของนางผุสดีพระอินทร์ประทานพร         
๑๐  ประการ  ก่อนจุติจากสวรรค์ทศพร  ได้แก ่

๑.  ขอให้มีชื่อว่าผุสดี ( ผิวพรรณนุ่มนิ่ม )  
๒.  ขอให้มีดวงตาด าสนิทเหมือนตาเนื้อทราย 
๓.  ขอให้มีขนคิ้วเขียว ( ด า ) สนิทเหมือนขนคอนกยูง 
๔.  ขอให้เป็นมเหสีของพระเจ้าสีพีราช 
๕.  ขอให้ได้ลกูชายผู้ทรงเกียรติและมีศรัทธาในการบุญกุศล 
๖.  ขอให้ครรภ์มีลักษณะคล้ายคันธนูอย่าให้นูนไม่น่าดู 
๗.  ขอให้มีฉววีรรณละเอียดงาม 
๘.  ขออย่าให้นมหย่อนยาน 
๙.  ขออย่าให้ผมหงอกขาว 
๑๐.  ขอให้มีอ านาจปลดปล่อยนักโทษประหารชีวิต 

๒.  กัณฑ์หิมพาน มี ๑๓๔ พระคาถา เน้นเรื่องป่าหิมพานต์ 
กล่าวถึง  การปฏิสนธิของนางผุสดีและก าเนิดพระเวสสันดรพระเวสสันดรให้

ทานช้างมิ่งเมืองแก่พราหมณ์  ๘  คน  และพระราชทานทรัพย์จนหมดเกลี้ยงจึงถูกชาวเมืองสีพีขับออก
จากเมืองไปสู่ป่าหิมพานต์  คือ  ป่าเทือกเขาหิมาลัยประเทศอินเดียสละความเป็นรัชทายาทบ่งบอกถึง
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่นานกว่า  ๒  พันป ี

๓.  กัณฑ์ทานกัณฑ ์มี ๑๐๙ พระคาถา เน้นสัตตสตกมหาทาน 
กล่าวถึงพระนางผุสดีทูลขอโทษแทนพระเวสสันดรผู้เป็นโอรส พรรณนาถึงการ

ให้ทานของ๗อย่างๆละ๗๐๐ชนิดเรียกว่าสัตตสตกมหาทานอันได้แก่การบริจาคช้างม้ารถโคนมทาสชาย
ทาสหญิงแต่ละอย่างแต่ละชนิดล้วนตกแต่งด้วยของมีค่าล้ าเลิศด้วยความบริบูรณ์สิ่งละ๗๐๐จึงเรียกว่า
สัตตสตกมหาทานพระเวสสันดรทูลลาพระเจ้าสีพีพระนางผุสดีนางมะทีร าพึงถึงความเป็นหญิงหม้าย
จบลงด้วยพระเวสสันดรอ าลาพระนครร าพึงร าพันถึงปราสาทราชมนเทียรที่เคยเสวยสุข 

 
 

                                                 
๑๑ อรทัย เลี่ยงจินดาถาวร , โสรัจ นามอ่อน. โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือ

ใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ ส ารวจพบว่า ล ามหาชาติ หรือ
เวสสันดรชาดก มีแทบทุกวัดกว่า ๒๕๐ ล า (ฉบับ).  
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๔.  กัณฑ์วันผะเหวด (วนประเวศน์)  มี ๕๗ พระคาถา เน้นการบ าเพ็ญพรต 
กล่าวถึงสี่กษัตริย์คือพระเวสสันดร พระนางมะทีกัณหากุมารี และชาลีกุมาร 

เสด็จออกจากกรุงเชตุตรถึงกรุงมาตุลนครพระยาเจตราชทูลบอกเส้นทางไปเขาวงกตและพรรณนา
ภูเขาป่าไม้ในป่าหิมพานต์ และการบ าเพ็ญพรตตามแบบสันยาสีของ ๔ กษัตริย์ หัวใจส าคัญคือการเดิน
ป่าพรรณนาหมู่นกหมู่ไม้ตามเส้นทางที่ด าเนินผ่านมีธรรมชาติอันสวยสดงดงามตระการตาวันประเวสน์
แปลว่าเข้าไปในป่า 

๕.  กัณฑ์ชูชก มี ๗๙ พระคาถา เน้นชูชกบุรุษโทษ  ๑๘  ประการ 
กล่าวถึงชูชกพราหมณ์แก่อาชีพขอทานไปทวงคืนเงินและสิ่งของที่ตนเองขอได้

แล้วน าฝากเพื่อนสนิทแต่เพื่อนน าไปใช้จ่ายจนหมด เพื่อนยกลูกสาวคือนางอมิตตาให้เป็นภรรยาแทน
สิ่งของเงินทองนางอมิตดาเป็นคนซื่อสัตย์กตัญญูอยู่ปรนนิบัติชูชกดีเป็นอย่างยิ่ง  นางพราหมณีเพื่อน
บ้านอิจฉารุมด่าว่าภรรยาสาวของชูชกท าร้ายร่างกายนางอมิตดา ห้ามมิให้ปรนนิบัติเช่นนั้นให้ท าตัว
สบายเหมือนพวกตนเดือดร้อนถึงชูชกต้องเดินทางไปขอกัณหาชาลีมาเป็นทาสจบลงที่ชูชกจากบ้าน
เดินทางไปพบพรานเจตบุตร 

ชูชกเป็นคนน่ารังเกียจมีบุรุษโทษ ๑๘๑๒ ประการหน้าตาน่ารังเกียจ อาชีพ
ขอทาน นางอมิตตาก็ไม่ควรเอาอย่างเพราะสร้างปัญหาหนักอกชูชกเดินไปหลงทางและไปตายเอาดาบ
หน้าตัวเองก็เป็นหม้ายเน้นตัวชูชกเป็นส าคัญจึงช่ือว่ากัณฑ์ชูชก 

๖.  กัณฑ์จุลลพน มี ๓๕ พระคาถา พรรณนาถึงป่าเล็กป่าน้อย 
พรานเจตบุตรและสุนัขไล่เนื้อจะกัดชูชกวิ่งหนีเอาตัวรอดขึ้นไปอยู่บนค่าคบ

ต้นไม้ใหญ่พรานเจตบุตรจะใช้หน้าไม้อาวุธประจ าตัวยิงจึงถูกชูชกหลอกโดยการบอกสัมทับนายพราน
เจตบุตรพร้อมทั้งยกบั้งปลาร้า ( กระบอกไม้ไผ่บรรจุปลาร้า ) ขึ้นว่าอย่าท าร้ายฉันฉันเป็นราชทูตของ
พระเจ้าสีพีนี้คือกระบอกพระราชสาสน์ พรานเจตบุตรหลงกลเชื่อชูชกเขาจึงรอดชีวิตไปได้ นายพราน
เจตบุตรยังเลี้ยงข้าวและบอกทางไปสู่เขาวงกตที่อาศรมบทศาลาพระเวสสันดรพร้อมนางมัทรีย์และกัณ
หาชาลีพักอาศัยอยู่ 

๗.  กัณฑ์มหาพน มี ๘๐ พระคาถา 
เน้นการพรรณนาป่าใหญ่ตามเส้นทางที่ชูชกหลงมี  ๘๐  พระคาถาเน้นอัจจุต

ฤษีเลื่อมใสพรรณนาป่าใหญ่กล่าวถึงชูชกเข้าไปกราบอัจจุตฤษีลวงให้ท่านฤษีเลื่อมใสได้รับการต้อนรับ
ปฏิสันถารจากท่านอัจจุตฤๅษี ด้วยขาทนียะโภชนียะแล้วถามเส้นทางไปเขาวงกตท่านฤๅษี ได้พรรณนา
ความงามตามธรรมชาติในป่าใหญ่แล้วชี้บอกทางไปสู่เขาวงกตให้ชูชก หัวใจของเรื่องอยู่ที่การพรรณนา
ป่าไม้ภูเขานกสัตว์นานาชนิดอย่างน่าหลงใหลยิ่งนักกัณฑ์นี้จึงได้ช่ือว่ามหาพนแปลว่าป่าใหญ่ 

๘.  กัณฑ์กุมาร มี ๑๐๑ พระคาถา 
เน้นสองกัณหาชาลี  กล่าวถึงชูชกเดินทางไปถึงเขาวงกตและเข้าเฝ้าพระ

เวสสันดรทูลขอสองกุมารพระเวสสันดรตีราคาสองกุมารแล้วยกให้ชูชก พระเวสสันดรปริเวทนาการ
และกัณหาชาลีสั่งความถึงแม่มัทรี สองกัณหาชาลีแอบฟังรู้ว่าพระเวสสันดรจะมอบตัวเองให้ชูชก จึงรีบ
หนีไปหลบซ่อนตัวในสระโบกขรณีครั้นจะเดินหน้าตรงลงสระก็กลัวว่าพระราชบิดาจะทราบว่าอยู่ใน
                                                 

๑๒ ลูก ส. ธรรมภักดี. คลังปริยัติธรรม ฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพฯซ : ส านักพิมพ์ ลูก ส. ธรรมภักดี, หน้า 
๕๙๘ – ๕๙๙. 



๒๒ 
 

 

สระเพราะเห็นรอยเท้าเดินลง จึงเดินถอยหลังลงสระ เมื่อพระเวสสันดรตามหาพบรอยเท้าก็รู้ว่าอยู่ใน
สระน้ า เพราะสังเกตเห็นพื้นบริเวณที่พบรอยสองกุมารไม่มีรอยเปียกน้ าเลย สองกุมารได้รับค าอ้อน
วอนและค าชี้แจงเหตุผลจากพระบิดาแล้วทั้งสองก็เข้าใจเหตุผลและยินยอมกัณฑ์นี้จึงได้ชื่อว่ากัณฑ์
กุมาร 

๙.  กัณฑม์ะที (มัทรี) มี ๙๐ พระคาถา 
เน้นหัวอกความเป็นแม่กล่าวถึงพระนางมะทีเดินทางเข้าป่าเที่ยวหาเก็บผลไม้

และหัวมันเพื่อเป็นอาหารจังหันและเพลขากลับถูกราชสีห์เสือสิงห์ขวางทางเดินกว่าจะกลับถึงอาศรมก็
ค่ ามืดไม่พบลูกทั้งสองซ้ ายังถูกพระเวสสันดรตัดพ้อต่อว่าไปคบชู้สู่ชายอื่นทรงพิลาบถึงลูกรักจบลงที่
พระนางมะทีสลบไปหัวใจของเรื่องอยู่ที่หัวอกของความเป็นแม่เมื่อลูกรักทั้งสองหายไปแถมยังถูกพระ
เวสสันดรตัดเพ้อต่อว่าอีกหัวใจของแม่จึงเสมือนแตกแหลกสลายกัณฑ์นี้จึงได้ช่ือว่ากัณฑ์มะที 

๑๐.  กัณฑ์สักกะบัน (สักบรรพ) มี ๔๓ พระคาถา 
เน้นที่พระอินทร์รับนางมะทีเป็นทานจากพระเวสสันดรแล้วก็ถวายคืนและได้

ประทานพรแด่พระเวสสันดร หัวใจเรื่องอยู่ที่พระอินทร์ จึงเรียกกัณฑ์นี้ว่าสักบรรพตอนว่าด้วยพระ
อินทรป์ระทานพร ๘ ประการได้แก่ 

๑.  ขอให้พระเจ้าสีพีทรงอภัยโทษและเสด็จมาเชิญให้เสด็จกลับพระนคร
ดัง่เดิม 

๒.  ขอให้ธรรมเป็นอ านาจและสามารถปลดปล่อยนักโทษประหารให้รอด
พ้นความตาย 

๓.  ขอให้เป็นที่รักใคร่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความผาสุกแก่ทุกคนทุกเพศ
ทุกวัยโดยถ้วนหน้า 

๔.  อย่าให้ลุอ านาจแก่สตีใหย้ินดีเฉพาะภรรยาของตน 
๕.  ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีบุตรสืบตระกุลให้ได้ปกครองอาณา

ประชาราษฎร์โดยถือธรรมคืออ านาจ 
๖.  ขอให้ภักษาหารอันเป็นทิพย์จงเกิดมีอย่างอุดมสมบูรณ์ 
๗.  ขอให้สิ่งที่ได้บริจาคไปแล้วจงอย่าหมดไปจงบริสุทธิ์ใน๓กาลคือก่อน

ให้ก าลังใหแ้ละให้แล้วไม่เดือดร้อนในกาลใดๆ 
๘.  เมื่อทวิงคตจากโลกมนุษย์แล้วขอให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพ

ถ้ากลับมาในโลกมนุษย์อีกขอให้ส าเร็จพระสัพพัญญุตญาณในชาตินั้นแล้วไม่เกิดอีกต่อไป 
๑๑.  กัณฑ์มหาราช (กัณมะราช) มี ๖๙ พระคาถา 
เน้นพระเจ้ากรุงสญชัยกล่าวถึงชูชกพากัณหาชาลีเดินหลงทางเข้ามาถึงเมืองสี

พีพระเจ้าสีพีราชถามไถ่ได้ความว่าชูชกขอมาเป็นทาสพญาบรมศรีสญชัยทรงไถ่ถอนตัวสองนัดดาให้
เป็นไทด้วยข้าวของเงินทองสองพันต าลึง๑๓ แล้วทรงเลี้ยงดูชูชกด้วยอาหารคาวหวานอย่างอุดมสมบูรณ์

                                                 
๑๓ ตามมาตราเงินไทยโบราณ หนึ่งต าลึงมีค่าเท่าสี่บาทเงินไทยปัจจุบัน = ๑๒ สตางค์ครึ่งหรือ ๒ เฟื้อง 

เป็น ๑ สลึง, ๔ สลึงหรือ ๑๐๐ สตางค์ เป็น ๑ บาท ๔ บาทเป็น ๑ ต าลึง ๒๐ ต าลึง เป็น ๑ ชั่ง ๘๐ ชั่ง เป็น ๑ หาบ, 
มีค าพังเพยว่า " ฮักลูก ๑๐ นาน ฮักหลาน ๑๐ ชั่ง  
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ชูชกไม่รู้ประมาณในการบริโภคกินเกินประมาณจนท้องแตกตาย๑๔และทรงจัดงานฉลองสมโภชน์หลาน
ทั้งสองแล้วทรงให้จัดพหลพลโยธาเสนา๔เหล่าคือเสนาเจ้าช้างม้ารถบทขจร( เดินหน้า ) เตรียมเดินทาง
ไปอัญเชิญพระเวสสันดรและนางมะทีเสด็จกลับพระนครเสวยราชย์เป็นเจ้าเหล่าสองหนหัวใจส าคัญ
ของกัณฑ์นี้อยู่ตรงที่พระเจ้าสญชัยไถ่ถอนหลานเลี้ยงพราหมณ์จนท้องแตกตายและจัดพิธีสู่ขวัญบายศรี
สมโภชน์กัณหาชาลีจึงเรียกกัณฑ์มหาราช 

๑๒.  กัณฑ์ฉกษัตริย์  ( หรือสักกติ ) มี ๓๖ พระคาถา 
เน้นกษัตริย์ทั้งหกกล่าวถึงขบวนสี้พลเสนา๔เหล่าเดินทางจากเมืองพิชัยเชตุต

รนครมุ่งหน้าเข้าสู่เขาวงกตที่ทรงบ าเพ็ญพรตของพระเวสสันดรและพระนางมะทีกษัตริย์ทั้ง๖พระองค์
พบกันด้วยความปิติยินดีถึงสลบไสลเกิดอัศจรรย์ฝนโบกขรพรรษตกลงมา๑๕ทุกพระองค์จึงทรงฟื้นแล้ว
ทูลเชิญพระเวสสันดรและพระนางมะทีเสด็จกลับพระนครสีพีหัวใจส าคัญของเรื่องอยู่ที่กษัตริย์ ๖
พระองค์คือพระเจ้าสีพีราชพระนางผุสดีพระเวสสันดรพระนางมะทีพระกัณหากุมารีพระชาลีกุมารเมื่อ
๖กษัตริย์พบกันเกิดอัศจรรย์บันดาลฝนโบกขรพรรษให้ตกลงมาฝนโบกขรพรรษครั้งนี้พระพุทธเจ้าทรง
ปรารภถึงแล้วถึงเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้พระภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จฟังสืบมาถึงปัจจุบันกาลดังนั้นกัณฑ์
นี้จึงเรียกว่าฉกษัตริย์หรือสักกะติ 

๑๓.  กัณฑ์นครกัณฑ์ มี ๔๘ พระคาถา 
เน้นพระเวสสันดรกลับมาครองเมืองเป็นครั้งที่สอง กล่าวถึงพระเวสสันดร

อ าลาอาศรมบทสถานที่ทรงบ าเพ็ญพรต สถานสงสนาน ป่าดงพงไพร สรรพสัตว์นานาชนิด ทรงรับเชิญ
จากชาวเมืองสีพีรับเครื่องทรงกษัตริย์จากพระเจ้ากรุงสีพี แล้วเสด็จกลับไปครองกรุงเชตุตรนคร ด้วย
ขบวนโยธาเสนาอ ามาตย์ราชบริพารเสนาเจ้าช้างเจ้าม้าเจ้ารถบทจร (เดินเท้า) อย่างสมพระเกียรติ
อย่างไม่เคยมีมาก่อนในวรรณกรรมเรื่องใด เพราะพระเวสสันดรได้ขึ้นเสวยราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ๒ 
ครั้ง ปรากฏในข้อความค าเชิญพระเวสสันดร (พระเหวด) เข้าเมืองว่า "เชิญพระเมื่อเป็นเจ้าครองนคร
ดั่งเก่าเป็นท้าวเหล่าสองที่สักกะติก็เสด็จบรมวรณ์ควรท่อนี้ .."๑๖ หัวใจกัณฑ์สุดท้ายอยู่ตรงที่การเชิญ
พระเวสสันดรและนางมัททรีกลับเข้าเมืองทั้งสองพระองค์ขึ้นครองราชย์เป็นวาระที่สองตลอดพระชนม์ 

การเชิญพระเหวด (ผะเหวด) เข้าเมืองกลายเป็นประเพณีนิยมของชาวพุทธใน
ภาคอีสานมาช้านานปัจจุบันนี้ยังจัดอย่างเอกเกริกครึกครื้นโดยทั่วไป (แต่ที่จัดได้พิเศษก็เคยมีวัดทุ่งศรี
เมืองอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี) 

ประมวลชาดกส่วนท้ายสุดของเวสสันดรชาดกจะเป็นการประมวลเรื่องราวใน
ชาดกบอกให้ทราบว่าตัวละครที่ปรากฏชื่อแสดงบทบาทในเรื่องกลับชาติมาเกิดใหม่คือใครบ้างดังนี้  : 
พราหมณ์ชูชกคือพระเทวทัตเถระ นางอมิตตาคือนางกิญจมาณวิกา พรานเจตบุตรคือฉันนะอ ามาตย์ 
อัจจุตฤๅษีคือพระสารีบุตรเถระ วิสุกรรเทพบุตรคือพระโมคคัลลาเถระ พระอินทร์คือพระอนุรุทธเถระ 
พระเจ้าสีพีคือพระเจ้าสุทโธทนะ พระนางผุสดีคือพระนางศิริมหามายา พระนางมะทีคือพระนางพิมพา 

                                                 
๑๔ มีค าพังเพยอีสานว่า "กินหลายท้องแตก แบกหลายหลังหัก" 
๑๕ น้ าฝน ฝนดุจน้ าตกลงมาบนใบบัว ฝนชนิดนี้ ท่านกล่าวไว้ว่า ใครอยากจะให้เปียก จึงเปียก ถ้าใครไม่

อยากจะให้เปียก ก็ไม่เปียก เหมือนน้ าตกลงบนใบบัว (บาลี โปกฺขร ว่า ใบบัว สันสกฤต วรฺษ ว่า ฝน) 
๑๖ โสรัจ นามอ่อน. ปริวรรตจาก ต้นฉบับจากวัดพลแพน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี. 



๒๔ 
 

 

พระชาลีกุมารคือพระราหุลกุมาร พระนางกัณหากุมารี คือ นางอุบลวรรณาเถรี โยธาหาญ คือ พุทธ
บริษัทสี่พระเวสสันดร  (ในกาลครั้งนั้นบัดนี้)  คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 
สรุป  

การศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบว่ามี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประเภทของวรรณกรรม
ปัจจุบัน วรรณกรรมปัจจุบัน ความหมายของวรรณคดี ประเภทของวรรณคดี ฤงคารรสกวี คุณค่าของ
วรรณคดี แบบฉบับของวรรณคดีอีสาน กรณศีึกษากาพย์เซิ้งบังไฟ นิทานพื้นบ้านชาวอุบลราชธานี  
ตัวอย่างวรรณกรรมไทย ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว 

 
๒.๑๒  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๑)  เอกสาร 
ประมวล พิมพ์เสน ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นว่าภาษา เป็นสื่อที่

ส าคัญยิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาที่เป็น
สัญลักษณ์ต่างๆ ย่อมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะวรรณกรรมท้องถิ่น สามารถศึกษาชีวิต ความ
เชื่อพฤติกรรมและประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นได้ ซึ่งวรรณกรรมเรายังพบกับศิลปะการประพันธ์
ประเภทต่างๆได้อีกมากมาย มีการสั่งสมกันมาแต่โบราณ ภาษาวรรณกรรมจึงเป็นมรดกอันล้ าค่าที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษของเรามาแต่โบราณ สมควรที่จะศึกษาและถ่ายทอดเอาไว้ เพื่อเป็นมรดกตก
ทอดไปยังลูกหลานของเราตอ่ไป๑๗  

คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า ดังที่ได้เห็นชัดในปัจจุบันไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ถึงปัจจุบัน เช่น ปู่สอนหลาน หลานสอนปู่ ผญาค าสอน โลกนิติ ธรรมดาสอนโลก เสียว
สวาสดิ์ เป็นต้น โดยในครั้งอดีตวรรณกรรมอีสานนอกจากจะถูกแต่งขึ้นเพื่อสนองความรื่นเริงความ
บันเทิงใจแล้วยังมีจุดมุ่งหมายเพื่ออบรมสั่งสอนทางจริยธรรมอีกประการหนึ่งนั้นอาจด้วยเพราะ
วรรณกรรมอีสานส่วนมากถูกแต่งขึ้นโดยนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักซึ่งภูมิความรู้ทาง
หลักธรรมเป็นพ้ืนฐาน โดยอาศัยเค้าโครงจากวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบ 

จะเห็นได้ว่า  เนื้อหาวรรณกรรมอีสานเรื่อง ธรรมสร้อยสายค า เป็นวรรณกรรมที่มุ่งสอน
โดยมีพื้นฐานของหลักการในทางพระพุทธศาสนาแทรกอยู่ตลอดแทบทั้งเรื่อง อีกวรรณกรรมเรื่องสร้อย
สายค านี้ในปัจจุบันเป็นที่หายาก และมีโอกาสที่จะสูญหายต่อไปในอนาคตถึงแม้จะมีการปริวรรตภาษา
อักษรธรรมโบราณมาเป็นอักษรไทยก็ตาม แต่ส านวนภาษาสมัยโบราณซึ่งเผยแพร่ได้ในวงจ ากัด๑๘ 

ปรีชา พิณทอง กล่าวว่า  ความจริงหนังสือโบราณคดีอีสาน ที่นักปราชญ์โบราณชาวอีสาน
ได้รจนาขึ้นไว้แต่ละเรื่องนั้น นับว่าเป็นสมบัติอันล้ าค่า ควรที่อนุชานจะพึงเทิดทูลรักษาไว้ให้เป็นสมบัติ
ประจ าชาติตลอดกาลเวลาซึ่งเรื่องสังข์ศิลป์ชัยนี้ นับเป็นวรรณคดีชิ้นเอกของภาคอีสาน ที่มีข้อความทั้ง
                                                 

๑๗ ประมวล พิมพ์เสน. ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น. ศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โรงพิมพ์คลังนานานวิทยา,๒๕๕๔,จ านวน ๒๐๔หน้า. 
        ๑๘ คณ าจารย์มหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช . สัมมนาไทยคดีศึ กษา หน่ วยที่  ๙ -๑๕ . 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑) จ านวน ๓๔๐ หน้า. 



๒๕ 
 

 

เป็นคติทั้งไพเราะทั้งเป็นวิชาความรู้ที่ควรยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติตาม โดยมีการเปรียบเทียบ
การปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกับต้นไม้ หรือเรียกว่า "ปกครองพฤกษ์" ได้รับเรื่องราวแล้ว
ทั้งได้ความรู้ ทั้งเพลิดเพลิน เจริญใจ ไม่รู้จักเบื่อ ไม่ง่วงนอน ควรค่าได้ศึกษาโดยแท้๑๙ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า ความดีหรือความประเสริฐของมนุษย์นี้ อยู่ที่
การฝึกฝนพัฒนาตนนั้นเอง เพราะมนุษย์นั้น ถ้าไม่ฝึกฝนพัฒนาตนแล้ว ก็ไม่มีคุณค่าอะไร ถ้าพัฒนาให้
ดีแล้วก็ประเสริฐเลิศล้ า จนกระทั้งแม้แต่เทพพรหมก็ต้องบูชา อาจเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถ้า
ไม่ฝึกฝนพัฒนาตน ก็อาจจะเต็มไปด้วยสิ่งชั่วทราม อาจจะเลวร้ายต่ าต้อยด้อยกว่าแม้สัตว์เดรัจฉานก็
ได๒้๐ 

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวตามทัศนะของ สเปนเซอร์ เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตให้มีความสุข
ว่าความสุขเป็นดรรชนีเพิ่มชีวิต ความทุกข์เป็นดรรชนีลดชีวิต การกระท าที่ให้ความสุขเป็นสิ่งช่วย
จรรโลงชีวิต ส่วนการกระท าที่ให้ความทุกข์เป็นสิ่งท าลายชีวิตจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ ความสุข 
ส่วนจุดมุ่งหมายรองลงมา คือ ความสามารถมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ วิวัฒนาการ คือ การน้อมไปในการ
รักษาคน จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต คือ ความสุข แต่ละคนจะบรรลุความสุขได้ดีที่สุด ก็โดยการเก็บ
ความสุขไว้ข้างหลัง และก าหนดความสุขใจ ลงไปให้แน่น เป็นความดีประการเดียวไม่มีความดีอื่นใด
ออกจากความสุข๒๑ 

สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธัมมเถระ) ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าแสดงธรรมสั่งสอนพุทธ
บริษัท โดยยกความดีความชั่วขึ้นแสดงว่า ความดีที่บุคคลประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์แล้วย่อมน า
ความสุขมาให้ และความชั่วที่เกิดขึ้นทางกาย วาจา และใจ ที่เรียกว่า กายทุจริต วาจาทุจริต และมโน
ทุจริต ย่อมน าความทุกข์มาให้ อาการที่พระองค์ทรงแสดงอย่างนี้เรียกว่าทรงแสดงโดยธรรมาธิษฐาน 
ส่วนที่แสดงโดยยกบุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างแห่งการปฏิบัติแล้ว ย่อมได้สุขได้ทุกข์เพราะข้อปฏิบัติน้ันๆ ทั้ง
ส่วนดีและส่วนช่ัวตลอดจนถึงทรงยกอดีตนิทานมาทรงเล่าจัดเป็นบุคคลาธษิฐาน๒๒ 

การแสดงธรรมตามลักษณะนิยมของชาวพุทธ ผู้วิจัยพบว่า มี ๒ ลักษณะใหญ่ๆ ๑) แบบ
บุคคลาธิษฐาน โดยยึดบุคคลผู้ฟังธรรมเป็นหลัก ๒) แบบธรรมาธิษฐาน โดยยึดหัวข้อธรรมะที่น ามา
แสดงเป็นหลัก ; แบบบุคคลาธิษฐาน เป็นที่นิยมของชาวพุทธนิกายมหายานส่วนมากในเมืองจีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี เป็นต้น ส่วนแบบธรรมาธิษฐาน เป็นที่นิยมของชาวพุทธนิกายหีนยานในเมืองลังกา พม่า ลาว 
ไทย เขมร เป็นต้น  

                                                 
๑๙ ปรีชา พิณทอง. สังข์ศิลป์ชัย. พิมพ์เป็นอนุสรณ์เมืองอุบลครบ ๒๐๐ ปี (๒๕๒๓). โรงพิมพ์ศิริธรรม

,๒๕๒๔, จ านวน ๔๔๐ หน้า.  
๒๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พัฒนาคน. (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสหธรรมมิก จ ากัด, ๒๕๔๔), 

หน้า ๕๖. 
๒๑ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. จริยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามค าแหง

,๒๕๔๓),หน้า ๑๗๔.  
๒๒ สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธัมมเถระ). พุทธวิธีทรงฝึกเวไนยชน. อนุสรณ์เนื่องในงานพิธีพระราชทาน

เพลิงศพสมเด็จพระวันรัต, (กรุงเทพมหานคร:ห้งหุ่นส่วนจ ากัดชวนพิมพ์,๒๕๓๙), หน้า ๒๕๗.  



๒๖ 
 

 

พระธรรมจักรปฐมเทศนา๒๓ ล าดับนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงแสดงธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร ให้ภิกษุทั้งหลายว่า ที่สุด ๒ อย่างนี้ บรรพชิตไม่ควรเกี่ยวข้อง ที่สุด ๒ อย่างนี้ คือ กาม
สุขัลลิกานุโยค (ความประกอบซึ่งความสุขในกาม) อันเป็นของเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปถุชน 
ไม่ใช่ของอิริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, อัตตกิลมัตถานุโยค (ความประกอบซึ่งความล าบากแก่ตน) 
คือ ความท าทุกกรกิริยาตามลัทธิบรรพชิต (ภายนอก)  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมปฎิปทา (ทางกลาง) อันไม่เข้าใกล้ที่สุดทั้ง ๒ นี้ อันท าให้เกิด
จักษุ ท าให้เกิดจักษุให้เกิดญาณ อันพระตถาคตรู้ดียิ่งแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง 
เพื่อความรู้ดี เพื่อนิพพานนั้น ได้แก่อะไร? ได้แก่อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ คือ สัมมาทิฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ฯ  

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร 
กล่าวไว้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่ง ซึ่งมีพระบรมศาสดาผู้เป็นมนุษย์ทรงตั้งขึ้น เป็นพระ
ศาสนาที่มีหลักธรรมค าสอนเป็น นิยยานิกธรรม  มีพระสงฆ์สาวกเป็นผู้รับ ศาสนทายาท สืบทอด
เจตนารมณ์มาตามล าดับ มีพุทธศาสนิกสี่เหล่า ทั้งสี่เป็น บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ยอมรับนับถือ ยึดเป็น
สรณะสืบมาเป็นเวลายาวนาน และมีแผ่นดินที่รองรับ เป็นที่ประดิษฐานสืบต่อกันมาเกือบ ๒,๖๐๐ ปี 

ในปัจจุบัน มีพุทธสาวกที่เป็นบรรพชิต แยกเป็น ๒ สายใหญ่ คือ ทักษณนิกาย หรือ เถร
วาท และอนุตตรนิกาย หรืออาจาริยวาท ทักษิณนิกาย หรือ เถรวาท ได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา
อยู่หลายประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศพม่า (Myanmar เมียนม่าร์) ประเทศอินเดีย ประเทศศรี
ลังกา ประเทศกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศ
มาเลเซีย และในขณะนี้ยังมีกระจายอยู่ในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรบอีกมากมาย 

ส่วน อุตตรนิกายหรือนิกายอาจริยาวาท ได้ประดิษฐานอยู่ในหลายประเทศ คือ ประเทศ
จีน ประเทศธิเบต ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน และแม้ในประเทศไทย โดยเฉพาะในประเทศไทย 
ทักษิณนิกายได้ประดิษฐานมายาวนานเกือบพันปี และชาวไทยเกินกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นศาสนิกชน
โดยแท้ แม้กระทั้งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันทุกพระองค์ ทรงเป็น 
พุทธมามกะ บางพระองค์ทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ได้พรรษา บางพระองค์ ทรงผนวชเป็นพอเป็น
พระราชประเพณี ทุกพระองค์ ทรงช่วยอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 

พระราชภารกิจที่ส าคัญ คือทรงพระราชทานตั้งและสถาปนาสมณศักดิ์ เพื่อให้เป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ แต่แรกในสมัยกรุงสุโขทัย พระมหากษัตริย์ ทรงพระราชทาน สมณศักดิ์เป็น ปู่ครู
และสังฆราช  ต่อมาก็เป็นพระครูพระราชคณะ และสมเด็จพระสังฆราช โปรดให้มีต าแหน่งบังคับ
บัญชาว่ากล่าวพระสงฆ์ 

ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงผนวชอยู่จนได้เป็น สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า และสมเด็จพระสังฆราชเจ้าถึง ๕ พระองค ์

พระมหากษัตริย์ไทย ได้ปรับระบบบริหารงานพระพุทธศาสนามาตามล าดับ จนถึงรัชกาล
ที่ ๕ ได้ทรงพระราชทาน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ เพื่อ

                                                 
๒๓ ปุ้ย แสงฉาย, ป.๖ อนงคาราม. หลักปฐมสมโพธิกถา หรือ พุทธประวัติ ฉบับสมบูรณ์. ส านักงาน 

ลูก ส.ธรรมภักดี พ.ศ. ไม่ปรากฏ หน้า ๑๘๒. 



๒๗ 
 

 

จัดระบบปกครองคณะสงฆ์ตามล าดับ นับว่าคณะสงฆ์ไทยมีฐานรองรับพระพุทธศาสนาอย่างส าคัญ 
เพราะได้รับพระราชทานอ านาจแผ่นดินมาจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  

เห็นว่า ควรที่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะ หรือผู้เป็นระดับเจ้าคณะ ควรได้ศึกษาประวัติ
พระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งกว้างขวางกว่าที่เรียนนักธรรมชั้นตรี -โท-เอกมาแล้ว ให้สมฐานะที่เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนา จึงจะน าวิชาประวัติพระพุทธศาสนามาเป็นวิชาเอกได้๒๔  

ก็แล พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็น สุเมธดาบส 
ได้ปรารถนาบรรลุพระสัพพัญฺญุตตญาณ แทบพระบาทของพระพุทธเจ้า พระนามว่า ทีปังกร ได้รับ
พุทธพยากรณ์แล้ว 

จากนั้นได้เสวยพระชาติเป็นมนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานบ้างสดับกันไป เพื่อบ าเพ็ญบารมี 
๑๐ ทัศน์ ให้ครบบริบูรณ์และครบถึง ๔๐ อสงไขยกับ ๑ แสนกัปป์ในชาติสุดท้าย ได้เสวยพระชาติเป็น
พระเวสสันดร ทรงบ าเพ็ญปารมีได้บริบูรณ์ในชาตินี้แล้วจุติไปอุบัติเป็น สันดุสิตเทพบุตรในสวรรค์ชั้น
ดุสิต เพื่อรอโอกาสพวกเทวดาขอให้ลงไปอุบัติเป็นมนุษย์ เพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรวจ
พิจารณา มหาปัญจวิโลกนะ ก่อนที่จะเสด็จลงมาตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้ามหาปัญจวิโรกนะนั้นมี ๕ 
ประการ คือ 

(๑) กาล ในกาลนั้นอายุของมนุษย์จะอยู่ในเกณฑ์ควรหรือไม่ 
(๒) ทวีป แดนดินที่อุบัติเป็นชมพูทวีปหรือไม่ 
(๓) ประเทศถิ่นที่จะอุบัติเป็นมัธยมประเทศหรือไม ่
(๔) สกุล สกุลที่จะอุบัตินั้นเหมาะสมหรือไม่ 
(๕) มารดา ผู้จะเป็นมารดานั้นมีศีลบริสุทธิ์หรือไม่ 
เมื่อทรงพิจารณาดีแล้ว จึงรับค าอาราธนาของเหล่าเทวดา ครั้นรับแล้วทรงจุติมาอุบัติขึ้นใน

พระครรภ์ของพระนางสิริมหายามา พระอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อวันเพ็ญเดือน ๘ ปีระกา 
ก่อนพุทธศก ๘๐ ปี  

ครั้นพระนางทรงพระครรภ์มาได้เกือบถ้วนทศมาส ทรงพร้อมด้วยราชบริพารเสด็จไปเยือน
ราชตระกูล ณ กรุงเทวทหะ ครั้นเสด็จถึงลุ่มพินีวัน ซึ่งเป็นแดนต่อแดนระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุง
เทวทหะ พระนางทรงประชวรครรภ์ ลมกัมมัชวาตป่วนปั่น อ ามาตย์จัดที่ประสูติถวายใต้ต้นรัง พระ
กุมารพอประสูติเท่านั้น มิได้ทรงเปื้อนมูลครรภ์แต่อย่างใด ผินพระพักตร์ไปทางอุดรทิศ เสด็จพระราช
ด าเนินไปได้ ๗ ก้าว จึงประทับยืน แล้วทรงเปล่ง อภิสวาจา ดังก้องกังวานว่า 

อคฺโคหสฺมิ โลกสฺส เชฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส 
เสฏโฐหมสมิ โลกสฺส อยมนฺติมา  ชาติ นตฺถิทานิ 
ปุนพฺพโวฯ แปลเป็นภาษากวีไทยว่า 

เราเป็นยอดบุคคลโสภณเลิศ  เราประเสริฐที่สุดวุฒิศรี 
เราเป็นผู้เจริญเกินใครดี  เกิดชาติน้ีครั้งสุดท้ายไม่เกิดใด 

                                                 

 ๒๔ พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘). แนวการสอนวิชาประวัติพระพุทธศาสนา และ
เรื่องอื่นๆ. พิมพ์ในงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต วัดพระโต บ้านปากแซง อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ,พ.ศ.
๒๕๕๓, หน้า ๑-๒. 



๒๘ 
 

 

 พระวาจาดังกล่าวนี้ ถือเป็นการประกาศประวัติโลกโดยแท้ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ ที่
ประสูติใหม่ทรงเปล่งพระวาจาได้ มีเพียง ๓ ชาติเท่านั้น คือ ชาติเป็นมโหสถ ชาติเป็นพระเวสสันดร 
และชาตินี้ทั้ง ๒ ชาติข้างต้น เป้นการเปล่งบอกให้เห็นความส าคัญในชาตินั้นเท่านั้น แต่ในชาตินี้เปล่ง
พระวาจา ประกาศความเป็นเอกในโลกจึงเป็นข้อควรคิดโดยแท้๒๕ 
 พระธรรมโฆษาจารย์ ราชบัณฑิต กล่าวว่า ในกาลนั้น พระบรมโพธิสัตว์บังเกิดเป็นสันดุสิต
เทวราช เสวยราชทิพสมบัติอยู่ในรัตนวิมานสรรค์ ชั้นดุสิตเทวโลก ครั้งนั้นท้าวมหาพรหมและเทวราช
ในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้นฟ้า ชวนกันไปเฝ้ากราบทูลอาราธนาพระบรมสัตว์เจ้า ให้ไปจุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
ในมุนษย์โลก เพื่อจะไปตรัสรู้เป็นสัพพัญญูสัมพุทธเจ้า แสดงธรรมสั่งสอนประชากรให้รู้ธรรมและ
ประพฤติธรรม สมดั่งที่พระองค์ได้บ าเพ็ญปารมีต้ังพระทัยไว้แต่แรก 
 พระบรมโพธิสัตว์เจ้า ยังมิได้รับอาราธนาของทวยเทพทั้งหลายก่อน ทรงพิจารณาดู ปัญจ
มหาวิโลกนะ ๕ ประการ คือ ๑) กาล, ๒) ประเทศ, ๓) ตระกูล ,๔) มารดา และ ๕) อายุ เห็นว่าอยู่ใน
สถานะที่ควรจะเสด็จจุติได้ จะส าเร็จดังมโนปณิธานที่ทรงตั้งไว้ จึงได้ทรงรับค าทูลของมวลเทพนิกร 
 เมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ส่งเทพทั้งหลายกลับคืนนิวาสสถานของตนๆแล้ว ก็เสด็จแวดล้อม
ไปด้วยเทพบริวาร ไปสู่นันทวันอุทยานอันมีในดุสิตเทวโลก เสด็จประพาสรื่นรมย์อยู่ในนิพยอุทยานนั้น 
ครั้นได้เวลาอันสมควรก็เสด็จจุติลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางเจ้าสิริมหามายาเทวีอัครมเหสีของ
พระเจ้าสุทโธทนะ ณ พระนครกบิลพัสดุ์ ในวันเพ็ญเดือน ๘ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๘๐๒๖ ปี                 
 ในราตรีกาล วันอาสาฬหปุรณมี เพ็ญเดือน ๘ พระนางเจ้ามายาราชเทวี ทรงอธิษฐาน
อุโบสถศีล เสด็จบรรทมบนพระแท่นในเวลารุ่งสิริยรังสีปัจจุสมัย ทรงพระสิบิลนิมิตว่า 
 ...ท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๕ มายกพระองค์ไปพร้อมกับพระแท่นที่บรรทมไปวางไว้บนพื้นแผ่น
มโนศิลา ภายใต้ต้นรังใหญ่ แล้วมีนางเทพธิดามาทูลเชิญให้สรงน้ าในสระอโนดาด ช าระล้างมลทินแห่ง
มนุษย์แล้วทรงผลัดด้วยผ้าทิพย์ลูบไล้ด้วยเครื่องหอมอันเป็นทิพย์ ทั้งประดับด้วยทิพยปุบผาชาติ ใกล้
ภูเขาเงินภูเขาทอง บ่ายพระเศียรไปยังทิศปาจีน ขณะนั้น มีเฉวตรกุญชร ช้างเผือกเชือหนึ่งจับดอก
ปุณฑริกปทุมชาติเพิ่งแย้มบาน กลิ่นหอมฟุ้งตลบ ลงจากภูเขาทองด้านอุตตรทิศ ร้องก้องโกจนาทเดิน
เข้าไปในวิมาน ท าประทักษิณเวียนพระแท่นที่บรรทมได้ ๓ รอบ แล้วปรากฎเสมื่อนเข้าไปสู่พระอุทร
เบื้องขวาของพระราชเทวี...ก็พอดีพระนางเจ้าเสด็จตื่นบรรทม 
 ขณะนั้น ก็พลันบังเกิดกัมปนาทแผ่นดินไหว มีรัศมีสว่างไปทั่วโลกธาตุเป็นบุพพนิมิตรโดย
ธรรมนิยม ในเวลาพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเสด็จลงปฏิสนธิในพระครรภ์พระนางเจ้ามายาราชเทวี 
 ครั้นรุ่งเช้าพระนางเจ้ามายาราชเทวี จึงกราบทูลเรื่องพระสุบิลนิมิต แก่พระสวามี พระเจ้า
สุทโธทนมหาราช จึงรับสั่งให้เชิญ พราหมณ์ปราโมกช์โหราจารย์เข้ามาเฝ้า แล้วทรงเล่าเรื่องพระสุบิล
ของพระนางราชเทวีให้ท านาย พราหมณ์ทั้งหลายก็ทูลพยากรณ์ว่า พระสุบิลของพระราชเทวี เป็น
มงคลนิมิตปรากฏพระองค์จะได้พระปิโยรส เป็นอรรคบุรุษย์มนุษย์ชายชาติเชื้ออาชาไนย มีปุญญาธิ
การยิ่งใหญ่ในโลกสันนิวาสเป็นที่พึ่งของประชาชาติไม่มีผู้ใดเสมอพระเจ้าสุทโธทนะ ได้ทรงสดับก็ทรง

                                                 
๒๕ อ้างแล้ว,พระธรรมปริยัติ โสภณ (วรวิทย์  คงฺคปญฺ โญ  ป.ธ.๘), แนวการสอนวิชาประวัติ

พระพุทธศาสนา และเรื่องอื่นๆ, หน้า ๑๑-๑๒.  
๒๖ พระธรรมโกศาจารย์ มหาบัณฑิต; นิพนธ์พุทธประวัติทัศนศึกษา โครงการมูลนิธิหอไตร หอติสสเท

วาภิธาน. วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร จัดพิมพ์ ๓/๒๕๒๘, หน้า ๔-๖. 



๒๙ 
 

 

โสมนัส โปรดประทานการบริหารพระครรภ์พระราชเทวีเป็นอย่างดี ให้สนมอยู่ประจ าที่คอยอภิบาลอยู่
ตลอดเวลา๒๗ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์ไว้ใน ค าปรารภหนังสือ 
พุทธานุพุทธประวัติว่า... 
 เรื่องพุทธานุพุทธประวัติ ซึ่งพรรณนาความเป็นไปแห่งพระบรมศาสดาและพระสาวก
ทั้งหลาย ไม่ปรากฏในบาลีนิเทศซึ่งสู่สังคีติจนตลอดเรื่องสักแห่งเดียว มีมาในบาลีประเทศไทยนั้นๆ 
เพียงเป็นท่อนๆ เช่น เรื่องประสูติมาในมหาปทานสูตร แห่งทีฆนิกายมหาวรรค๒๘ เรื่องครั้งยังทรงพระ
เยาว์ มาในตกนิบาต อังคุตตรนิกาย๒๙ เรื่องตั้งแต่ปรารภเหตุที่จะเสด็จออกบรรพชา จนถึงภิกขุปัจ
วัคคีย์ ส าเร็จพระอรหันตผล มาในปาสราสิกสูตร แห่งมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก๓๐ เรื่องเสด็จออกบรร
ชาแล้วบ าเพ็ญทุกรกิริยาจนได้ตรัสรู้ มาในมหากัจจกสูตรแห่งมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก๓๑ เรื่องตั้งแต่
ตรัสรู้แล้ว จนถึงอัครสาวกบรรพชามาในมหาวรรคแห่งพระวินัย๓๒  
 ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจนั้นๆ มาในพระสูตรต่างๆ หลายสถาน ตอนใกล้จะนิพพานจนนิพพาน
แล้ว มัลลกษัตริย์ในเมืองกุสินารา ท าการถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระแล้ว แบ่งพระสารีริกธาตุไว้
บ้าง แจกไปในพระนครอื่นๆ บ้าง มาในมหาปรินิพพานสูตรแห่งทีฆนิกายมหาวรรค๓๓ เรื่องสังคายนา
ร้อยกรองพระอภิธรรมวินัยตั้งไว้เป็นแบบแผน มาในจูฬวรรคแห่งพระวินัยเรื่องนอกนี้ มาในบาลีบ้าง 
อรรถกถาบ้าง มีจนตลอดเรื่อง 
 แต่ในหนังสือที่อาจารย์ในปางก่อน เก็บข้อความจากที่นั้นๆร้อยกรองขึ้นไว้เป็นภาษามคธ
บ้าง เป็นภาษาอื่นบ้าง ย่อบ้างพิสดารบ้าง กล่าวความเหมือนกันบ้าง ผิดกันบ้าง มีข้อความที่พิสดาร
บ้าง กล่าวความเหมือนกันบ้าง ผิดกันบ้าง มีข้อความที่เราทั้งหลายที่เกิดในภายหลังพึงเชื่ อได้บ้าง 
เหลือวิสัยที่จะพ่ึงเช่ือได้บ้าง 
 ก็ธรรมดาหนังสือที่แต่งไว้แล้วปางก่อน ไม่เลือกว่าของชาติไหนภาษาไหน มักหล่าว
ข้อความที่ไม่มีไม่เป็นได้ในภายหลังชุกชุม ที่เราทั้งหลายจะเชื่อตามก็ไม่สนิทใจ ดูเหมือนจะว่าอะไรก็
มักจะว่าให้เกินไปกว่าที่เป็นจริงในครั้นนั้น เพราะหมายจะให้คนภายหลังพิศวง เมื่อลดข้อความที่ไม่มี
ไม่เป็นได้ในภายหลังเสียบ้างแล้ว ก็พอเป็นประมาณได้ แม้หนังสือเล่มนี้ก็อย่างเดียวกัน 
 อนึ่ง ดูเหมือนผู้แต่ง ตั้งใจจะแสดงเหตุอัศจรรย์ต่างๆให้คนรุ่นหลังเห็นประหลาดแล้ว
เชื่อถือเท่านั้น ไม่ต้องการจะแสดงค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านัก ยกเว้นแต่จ าเป็น ส่วนผู้แต่งหนังสือนี้ 
มีประสงค์จะแต่งหนังสือเรื่องนี้คนละอย่างจากหนังสือที่ท่านแต่งไว้แล้ว คือประสงค์จะแต่งค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า ให้ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาทราบเท่านั้น ครั้นจะไม่แต่งรวบรวมไว้เป็นเรื่อง ผู้ศึกษา
จะศึกษาล าบาก จึงต้องเก็บข้อความซึ่งมาในบาลีบ้าง ในอรรถกถาบ้าง ในหนังสือของชาติเราบ้าง ของ
                                                 

๒๗ อ้างแล้ว, พระธรรมโกศาจารย์ มหาบัณฑิต; นิพนธ์พุทธประวัติทัศนศึกษา โครงการมูลนิธิหอไตร 
หอติสสเทวาภิธาน. หน้า ๗-๙. 

๒๘ ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๑.   
๒๙ องฺ ติก. (ไทย) ๒๐/๑๘๓/๓๑ 
๓๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๘๗-๑๘๙/๑๓๒. 
๓๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๓๑-๒๔๖/๑๓๗. 
๓๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๑. 
๓๓ ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๑๔๘/๑๘๑. 



๓๐ 
 

 

ชาติอื่นๆบ้าง มารวมรวมไว้เป็นเรื่องหนึ่ง ที่ควรจะย่อก็ย่อเสีย ที่ควรจะพิสดารก็จะให้พิสดาร ไปในที่
ผิดกันและกล่าวความที่เห็นว่า จะไม่มีไม่เป็นไปได้ก็ต้องยกเสียบ้าง เลอืกเอาแต่พอเป็นประมาณได้บ้าง  
 เรื่องที่จะแต่งนี้ก็เกิดเป็นข่าวมาแล้ว เหลือวิสัยที่จะรับรองได้ว่าเป็นจริงทั้งหมด เพราะไม่มี
สิ่งใดเป็นหลักฐานมั่นคง เว้นไว้แต่พระธรรมค าสั่งสอนของพระสัพพัญญูเจ้าซึ่งมีปัญญาของนักปราชญ์
สามารถรู้ได้ว่า จริง เท่านั้น เหตุนั้นผู้ศึกษาจึงตั้งใจเลือกถือเอาสิ่งที่เป็นจริงและประกอบด้วยประโยชน์ 
เทอญ 
 แอล. อดัมส์ เบ็กค์ เขียนไว้ใน ค าน า ประวัติพระพุทธเจ้า (The life of the Buddha) 
แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์ ว่า ข้าพเจ้า ไม่เพียงแต่พยายามบรรยาย เรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้า 
ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้น, หากบรรยายค าสอนของพระองค์ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆและในฐานะเป็นค า
สอนของมนุษย์ผู้หนึ่ง ฉะนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะได้รู้ ความจริง ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ คง
จะไม่ประสบความยุ่งยากถึงกับเวียนหัวต่อการใช้ภาษาสูงๆ อันเข้าใจยาก, และบางทีอาจจะช่วยให้
ท่านสามารถตระหนักได้ว่า ค าสอนนี้ตรงกับหลัก จิตวิทยา สมัยใหม่ และข้อเท็จจริงบางประการใน 
วิทยาศาสตร์ อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง ทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ ไม่จ าเป็นต้องหวาดกลัวต่อค าสอนของ
เจ้าชายอินเดียผู้นี้  
 หนังสือโคลงซาบซึ้งเรื่อง ประทีปแห่งเอเชีย (The life of Asia) ของ เชอร์ เอ็ดวิน อาร์
น็อลด์ จบลงเร็วเกินไป คือจบในตอนที่พระพุทธเจ้าจัดวางระเบียบปกครองสงฆ์จ านวนมหาศาลขึ้น 
ส่วนหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้า มีเรื่องของพระศาสดา ตั้งแต่ต้นจนเข้านิพพาน และได้เพิ่มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยอาศัยคัมภีร์หลายเล่มและขนบธรรมเนียมโบราณอีกมากซึ่ง เซอร์ เอ็ดวิน ไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ได้
น ามาใช้ ข้าพเจ้า คาดหมายว่า คงจะมีบุคคลอยู่มากมายอ่าน ความจริง อันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าเปิดเผยไว้
ในหนังสือเล่มนี ้
 ปรากฏว่า ความจริง แห่งค าสอนของพระพุทธเจ้าได้เข้าไปสอดแทรกอยู่ในเหตุการณ์
ส าคัญทั้งมวล, และไม่เพียงแต่มีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจ ของนักคิดยิ่งใหญ่ทั้งหลายแห่งกรี๊กและโรม, 
หากมีอิทธิพลอยู่เหนือการเริ่มต้นแห่งค าสอน คริสต์ศาสนา ซึ่งพุทธศาสนาเกิดก่อนห้าร้อยปี หรือ
หกร้อยปี อีกด้วย  
 ดังนั้น จึงสามารถอวดอ้างได้ว่า พุทธศาสนาเป็นเครือญาติกับศาสนาใหญ่ๆ ทั้งหมด, 
โดยมิได้ท าลายล้าง หรือขัดขวางศาสนาใดๆ ที่มีลัทธิผิดแผลกแตกต่างกัน, และเพื่อยืนยันเหตุผลนี้ 
จะพบได้อย่างง่ายดายในค าสอนของพระศาสดา, ในด้านความสูงส่งของพุทธศาสนา แล้วเข้ากัน
ได้โดยแท้จรงิกับ วิทยาศาสตร์, จ าไม่จ าเป็นต้องอธิบายไว้ ณ๓๔ ที่นี้  
 อาจจะกล่าวได้ว่า ทุกยุค ทุกสมัย ไม่เคยมีบุคคลใดที่มีอ านาจอย่างมหาศาลอยู่ในจิตใจ
มนุษย์เช่นพระพุทธเจ้า ผู้ที่รับรองความจริงอันนี ้จะรับรองด้วยว่า เมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว 
การอบรมจิตใจให้ดีงามได้ขึ้นถึงยอดสุด, และสมัยนมนานมาแล้วนั้น ในป่าโปร่งเงียบสงัดริมแม่น้ า
คงคา ซึ่งเป็นที่พ านักของฤาษี ได้คิดค้นหลักธรรมขึ้นเรียบร้อย โดยจอมปราชญ์๓๕ ผู้นั้น 

                                                 
๓๔ แอล. อดัมส์ เบ็คค์. The life of the Buddha. พิมพ์ครั้งที่สาม เจริญรัตน์การพิมพ์ ถนนอินทรพิ

ทักษ์ ตรอกหิรัญรูจี ๒ กรุงเทพมหานคร, พ.ศ.๒๕๑๔, หน้า ๓-๕. 
๓๕ เรื่องเดียวกัน , หน้า ๖-๘. 



๓๑ 
 

 

เกี่ยวกับชีวิตอันเฉิดฉายอ าไพของพระศาสดา, ท่านผู้อ่านโปรดใช้ดุลยพินิจของตนเอง 
พระองค์ เป็นต้นตอแห่งศิลปะสูงสุดในเอเชีย, น าสันติสุขมาสู่มนุษย์จ านวนเหลือคณานับมาแล้ว, และ
น ามาสู่ต่อไปอีกและจะน าสันติสุขมาสู่ต่อไปอีกจ านวนมากมาย 

ข้าพเจ้าได้อ่านคัมภีร์ทุกเล่มเท่าที่สามารถหาได้, และไม่ลืมน าเอาขนบธรรมเนียมส าคัญ
หลายอย่างมาใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้, ข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณต่อทุกท่านผู้รอบรู้เชี่ยวชาญอย่างยอดเยี่ยม 
ในด้านพุทธศาสนา, ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วไป, รวมทั้ง แม็กซ์มึลเลอร์, เฟาส์โบลล์, ดาเก, 
ริส เดวิกส์ และ บีล เมีย ผู้ประสบความส าเร็จทางด้านนี้ ของเขา และคนอื่นๆอีกหลายคน 

ถ้าหากท่านผู้รอบรู้ทาง พระพุทธศาสนาทั้งหลาย ผู้เคยแปลงานนี้มาพินิจพิจารณาหนังสือ
เล่มนี้, จะระลึกได้ว่าเคยประสบความล าบากใหญ่หลวงอย่างไรบ้างในการแปลเสนอแก่ประชาชน, เป็น
ต้นว่าค าพูดในภาษาหนึ่ง มักจะล้มเหลวที่จะเกิดความซาบซึ้งในอีกภาษาหนึ่ง ฉะนั้น ท่านเหล่านี้โปรด
ให้อภัยในความ ขาดตกบกพร่องของหนังสือเล่มนี้ด้วย ท่านเหล่านี้จะสังเกตได้ว่า ข้าพเจ้าใช้ภาษาบาลี
หรือสันสกฤตไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบางครั้งโดยข้าพเจ้าเห็นว่า รู้กันแพร่หลายหรือจดจ ากันได้ง่าย 
เป็นต้นว่าข้าพเจ้าใช้ Karma แทน Kamma (กรรม) และใช้ Nivana แทน Nibban (นิพพาน) และ
อื่นๆอีกมาก ข้าพเจ้าได้งดเว้นเขียนชื่อตามการออกเสียงแท้จริงในบางชื่อ เพ่ือป้องกันไม่ให้ท่านผู้อ่านที่
ไม่คุ้นกับภาษาอินเดียเกิดความงุนงง๓๖ 

ค าสดุดีพระพุทธศาสนา 
ค าสดุดีพระพุทธศาสนาจากนักคิดผู้ยิ่งใหญ่และบุคคลผู้มีชื่อเสียง ของโลกบางท่าน 
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)๓๗ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของยุคอะตอมกล่าวไว้

ว่า "ศาสนาในอนาคตควรเป็นศาสนาสากลแห่งจักรวาล ควรเป็นศาสนาที่ไปไกลก้าวพ้นจากพระเป็น
เจ้าที่เป็นบุคคลและควรหลีกพ้นไปจากข้อความเชื่อที่บังคับโดยไม่ให้โต้แย้งและเทววิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับอ านาจปาฏิหารย์เทวฤทธิ์ ศาสนาในอนาคตควรเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทั้งความจริงของธรรมชาติ
และของจิตใจ ศาสนานั้น ควรอยู่บนรากฐานของความส านึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์ต่อ
สรรพสิ่ง ธรรมชาติและจิตใจ โดยรวมเข้าอย่างเป็นองค์รวมอย่างมีความหมาย 

 
พระพุทธศาสนา สามารถตอบสนองคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวนี้ 
และไอน์สไตน์ ได้กล่าวต่อไปว่า ถ้าหากจะมีศาสนาใดที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ ศาสนานั้น คือ พระพุทธศาสนา" 
เบอร์ทรันต์ รัสเซลล์ (Bertrand Russell)๓๘ นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งของศตวรรษที่ 

๒๐ ได้กล่าวไว้ว่า "พระพุทธศาสนาเป็นส่วนผสมด้วยทั้ งปรัชญาการคาดการณ์  และปรัชญา
วิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และแสวงหาเป้าหมายสูงสุดที่อาจเรียกได้ว่า มี
ความเป็นเหตุผลเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนาน าไปสู่ที่ซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่อาจน าไปถึง เพราะข้อจ ากัด

                                                 
๓๖ อ้างแล้ว, แอล. อดัมส์ เบ็คค์. The life of the Buddha. หน้า ๘-๙. 
๓๗ พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล; และคณะ. ค าสอนในพระพุทธศาสนา. สมาคมผู้ท าคุณประโยชน์เพื่อ

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนอรุณการพิมพ์ ถ.พระสุเมรุ กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ค า
สดุดี. 

๓๘ อ้างแล้ว, ค าสอนในพระพุทธศาสนา, หน้าค าสดุดี.   



๓๒ 
 

 

จ านวนได้มากของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ต่างๆของพระพุทธศาสนา เป็นเรื่อง
ของด้าน "จิตใจ" และได้เขียนต่อไปด้วยว่า "ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะสมมุติว่า โลกต้องมีจุดเริ่มต้น 
ความคิดที่ว่า สิ่งทั้งหล่ายต้องมีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากความยากไร้ของความคิดนึกของเรา" 

โซเปนเฮาเออร์ (Sehopen Hauer)๓๙ นักปรัชญาชาวเยอรมัน กล่าวไว้ว่า "ถ้าข้าพเจ้า
ถือว่า ผลสรุปของปรัชญาของข้าพเจ้าเป็นมาตรฐานของความจริงแล้ว ข้าพเจ้าก็ต้องมีข้อผูกมัดที่
จะต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนา เป็นมาตรฐานของความจริงที่โดดเด่นที่สุด ในบรรดาปรัชญา
ทั้งหมด"  

ศาสตราจารย์ กุสตาฟ จุง (Carl guslov jung)๔๐ นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นของ ซู
ริค เขียนไว้ว่า "ในฐานะนักศึกษาเปรียบเทียบ ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์
ที่สุดในโลก ที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็น ปรัชญาของพระพุทธเจ้า ในเรื่องทฤษฎีแห่งวิวัฒนาการและกฎแห่ง
กรรมเหนือกว่าลัทธิความเชื่ออื่นๆ เป็นอย่างมาก" 

ด็อกเตอร์ เกรแฮม โฮว์ (Dr.graham Hewe)๔๑ จิตแพทย์ชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงกล่าวไว้
ว่า "หากเราอ่านพระพุทธศาสนาเพียงเล็กน้อย เราก็จะตระหนักได้ว่า ชาวพุทธได้ทราบตั้งแต่เมื่อ 
๒,๕๐๐ ปีก่อนเกี่ยวกับปัญหาสมัยใหม่ของจิตวิทยามากยิ่งกว่าที่เราคิดไว้ว่า เรารู้มากมาย ชาวพุทธได้
ศึกษาปัญหาเหล่านั้นมานานแล้วและยังได้ค้นพบค าตอบแล้วด้วย พวกเราในปัจจุบันก าลังตามรื้อฟื้น
ภูมิปัญญาโบราณของชาวตะวันออก" 

เอซ. จี . เวลส์  (H.G. Welle)๔๒ นักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อ เสียงได้กล่าวค ายกย่อง 
พระพุทธศาสนาให้มีส่วนเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าของวัฒนธรรมโลกมากยิ่งกว่าอิทธิพลอื่นใดใน
พงศาวดารของมนุษย์ชาติ" เขายังได้กล่าวต่อไปว่า เมื่อได้มาติดต่อกับวิทยาศาสตร์ตะวันตกและได้รับ
แรงบัลดาลใจจากจิตส านึกแห่งประวัติศาสตร์ จะท าให้ค าสอนดั้งเดิมของพระโคตมะซึ่งเมื่อได้รับการ
ฟื้นฟูและท าให้บริสุทธิ์แล้ว ก็อาจยังคงแสดงบทบาทอย่างมากในการก าหนดทิศทางแห่งชะตากรรม
ของมนุษย์ชาติ" 

เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ (Sir. Edwin Anold)๔๓ กวีผู้ยิ่งใหญ่ได้แสดงถึงความชื่นชม เห็น
คุณค่าของพระพุทธศาสนาว่า "ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วบ่อยๆ และข้าพเจ้าก็จะกล่าวซ้ าแล้วซ้ าเล่าว่า 
ในระหว่างพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ปรากฏว่ามีสายสัมพันธ์ทางปัญญาอย่างใกล้ชิด
กัน" 

อัสดัส ฮักซ์เลย์ (Aldows Hexley)๔๔ นักเขียนผู้มีชื่อเสียงชาวอังกฤษได้เขียนไว้ว่า "ใน
บรรดาศาสนาใหญ่ของโลก มีเพียงพระพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นที่ตลอดประวัติศาสตร์ไม่เคยมีการ
จองเวรกดขี่และตามฆ่ากวาดล้าง การตรวจบังคับหรือศาลใต่สวนศรัทธาทางศาสนา" 

                                                 
๓๙ อ้างแล้ว, ค าสอนในพระพุทธศาสนา, หน้าค าสดุดี. 
๔๐ เรื่องเดียวกัน ,หน้าค าสดุด ี 
๔๑ เรื่องเดียวกัน ,หน้าค าสดุด ี 
๔๒ เรื่องเดียวกัน ,หน้าค าสดุด ี 
๔๓ เรื่องเดียวกัน ,หน้าค าสดุด ี 
๔๔ เรื่องเดียวกัน ,หน้าค าสดุด ี 



๓๓ 
 

 

ฟ ราน ซิ ล  ส ต อ รี  (Frensil Story)๔๕ ช าวอั งก ฤ ษ ผู้ มี ผ ล งาน เขี ย น เกี่ ย ว กั บ 
พระพุทธศาสนา กล่าวหลักค าสอนของพุทธธรรมยังคงยืนหยัดอยู่ได้ในทุกวันนี้โดยไม่ถูกกระทบจาก
วันเวลาที่ผันผ่านและจากการขยายตัวของความรู้ พระพุทธศาสนา ยังคงเป็นเช่นเดียวกับที่เคยเป็นมา
เมื่อมีประกาศธรรมครั้งแรก ไม่ปรากฏความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะขยายขอบฟ้าทางจิตใจของมนุษย์ไป
ไกลแค่ไหนก็ตาม ภายในกรอบขอบเขตของธรรมก็ยังคงมีพื้นที่ซึ่งสามารถรองรับและดูดซับการค้นพบ
ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ได้" 

พระเทพปริยัติวิมล๔๖อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ค าอนุโมทนากถา 
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา มหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ 
ตามพระด าริแห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงโปรดให้จัดตั้ง สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ได้เปิดท าการเรียนระดับ
ปริญญาตรี เมื่อวั้นที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ปริญญาโท เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ จัด
การศึกษาเพื่อบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไป 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๔) 

การที่พลเอกธงชัย เกื้ อสกุล และคณะได้พร้อมใจกัน จัดท าหนั งสือ ค าสอนใน
พระพุทธศาสนา และได้น ามาให้มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจสอบเนื้อหาสารก่อนน า
พิมพ์เผยแพร่ตามสถานที่ส าคัญๆ เช่น สถานศึกษา  โรงแรม และสถานที่การท่องเที่ยว ในประเทศทั่ว
โลกเป็นเรื่องที่น่าชืน่ชมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง 

ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาในการจัดพิมพ์หนังสือค าสอนใน
พระพุทธศาสนา เป็นธรรมทานในรูปแบบและวิชาการที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้อย่าง
ทั่วถึงในการนี้ ขอให้พลเอกธงชัย เกื้อสกุล และคณะ จงร่วมสร้างพลังให้กับสังคมโดยผ่านทางธรรม ที่
เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดในการด าเนินชีวิตของวิถีความเป็นมนุษย์ ขอให้ด าเนินการด้วยความตั้งใจ มี
สติสัมปชัญญะ ตั้งมั่นในคุณความดี ปรารถนาจะให้เกิดกับสังคมส่วนรวมขอให้คณะท างาน 

จงมีปัญญาที่ว่องไว  จงมีก าลังกายก าลังใจที่เข้มแข็ง 
จงมีเรี่ยวแรงแห่งความมุ่งมั่น  จงมีความฝันที่ไม่หยุดนิ่ง 
จงสร้างความสัจจะจริงใจให้ประจักษ์ จงตระหนักในความดี 
จงช้ีแนวทางให้มนุษย์   จงเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วย ธรรม 
ขอพรประเสริฐอันประกอบด้วย อายุ วรรณ สุขะ พละ ความเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การ

งาน ในการด าเนินชีวิต จงบังเกิดกับทีมงาน ผู้จัดท าและผู้สนใจ ในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดนิรันดรเทอญ  

                                                 
๔๕ อ้างแล้ว, ค าสอนในพระพุทธศาสนา, หน้าค าสดุดี.  
๔๖ พลเอกธงชัย เกื้อสกุล, นายกสมาคมผู้ท าคุณประโยชน์ เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย,      

ค าปรารภ, พ.ศ.๒๕๕๔, ไม่ปรากฏหน้า. 



๓๔ 
 

 

พระธรรมโกศาจารย์๔๗ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สัมโมทนียกถา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มี
บทบาทในการจัดการศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาการชั้นสูงที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย ให้การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา... 

...การที่พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล และคณะ ได้ร่วม คิด ร่มมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จนเกิดหนังสือ 
ค าสอนในพระพุทธศาสนา และได้น ามาให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ตรวจสอบเนื้อหาก่อนน าไปพิมพ์เผยแพร่ ตามสถานที่ส าคัญทางธุรกิจ การโรงแรม 
โรงพยาบาล และการท่องเที่ยวในประเทศทั่วโลก เป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดี และน่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง 

จากการตรวจสอบของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า 
หนังสือเล่มนี้ เป็นงานที่รวบรวมการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอน ของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอน
ประชาชนตลอด ๔๕ พรรษา เป็นค าสอนธรรมะระดับพื้นฐานอ่านแล้วเข้าใจง่าย สะดวกต่อการค้นคว้า
ต่อไปเชิงลึกและสมบูรณ์ด้วยองค์คุณ ๔ ประการ คือ 

๑. สาตถะ เพียบพร้อมด้วยอรรถ แสดงข้อความที่เป็นปรมัตต์อันสูงสุด 
๒. สพยัญชนะ เพียบพร้อมด้วยพยัญชนะ แสดงข้อความเสียงอันถูกต้องตามฐานกรณ์ 

และอายตนะ โดยคล้อยตามพยัญชนะพุทธิ ๑๐ ประการ ประกอบด้วย เสียงหย่อน เสียงแข็ง เสียงยาว 
เสียงสั้น เสียงหนัก เสียงเบา เสียงตัดต่อเป็นบทเดียว เสียงขาดช่วงแยกบท เสียงนาสิก และเสียงเปล่ง
จากปาก 

๓. เกวลปริปุณณะ บริบูรณ์สิ้นเชิง แสดงข้อความไม่ขาดช่วง หรือส่วนเกิน ไม่ว่าจะเป็น
อรรถหรือพยัญชนะก็ตาม 

๔. ปริสุทธะ หมดจด แสดงข้อความปราศจากความมัวหมองด้วยอกุศลจิตที่หวังลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข จากบุคคลอื่น 

ในนามมหาวิทยาลัย ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของ พลเอกธงชัย เกื้อสกุล และคณะ 
ขอให้ท่านและผู้มีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญธรรมทาน จงหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง จง
ประสบพบพาน แต่กุศลอันใหญ่หลวงและสูงสุด ขอให้การจัดการพิมพ์หนังสือธรรมะขึ้นเผยแพร่ครั้งนี้ 
จงส าเร็จประโยชน์ตรงตามความประสงค์โดยทุกแห่งทุกมุมเพื่อความเจริญแพร่หลายแห่งกุศลธรรม
และความด ารงมั่นแห่งพระสัทธรรม ตลอดกาลนาน 

ดร.กิ่งแก้ว อัตถาวร พอสรุปที่มาของประเพณีได้ดังนี้ 
๑. ประเพณีเกิดจากความเชื่อ เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตาย การประกอบอาชีพ 

การละเล่นในฤดูกาลต่างๆ เป็นต้น 
๒.ประเพณีเกิดจากความศรัทธาในศาสนา เช่น ประเพณีท าบุญในวนัส าคัญต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ ประเพณีงานบวชนาค การท าบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา และการ
ท าบุญวันวิสาขบูชา 

                                                 
๔๗ อ้างแล้ว, พลเอกธงชัย เกื้อสกุล, นายกสมาคมผู้ท าคุณประโยชน์ เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศ

ไทย. ค าปรารภ,ไม่ปรากฏหน้า.  



๓๕ 
 

 

๓.ประเพณีเกิดจากการเลียนแบบบรรพบุรุษ โดยถือว่าผู้ใหญ่ได้เคยท ามาแล้วเกิดความ
สงบ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องท าตามแบบอย่างซึ่งจะเห็นได้จากการประกอบพิธีต่างๆเช่น การท าบุญขึ้น
บ้านใหม่ การท าพิธีสะเดาะเคราะห์ ฯลฯ 

๔.ประเพณีเกิดจากจิตใจอันสูงส่ง เช่น ประเพณีไหว้ครู ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่วัน
สงกรานต์ ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นการเคารพให้เกียรติและขอพรจากผู้ใหญ ่

๕. ประเพณีเกิดจากความนิยมของสังคม สิ่งใดก็ตามเมื่อคนนิยมปฏิบัติกันต่อๆ มาก็อาจ
กลายเป็นประเพณีขึ้นมาได้ เช่น ประเพณีกวนข้าวกระยาสารทในเดือนสิบ ประเพณีงานบอลกุศล งาน
วันพ่อ งานวันแม่ และประเพณีรับน้องใหม่ ฯลฯ ดังนั้นที่มาของประเพณี คือ ความเชื่อทางศาสนา 
แนวคิดของบรรพบุรุษ คุณธรรมและค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน ประเพณีที่บรรพบุรุษไทย คน
ไทยสมัยก่อนได้ช่วยกันคิดค้นและถ่ายทอดสืบต่อ นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งควรแก่
การท านุบ ารุงรักษา เป็นต้น 
 และ เอกสารทีม่ีผู้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสานที่แปลเป็นภาษ
ไทย รวมไปถึงเอกสารใบลานอักษรธรรมอีสาน ปฐมสมโพธิกถาของส านักต่างๆที่มีปรากฏ 
 (๒) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จารุบุตร  เรืองสุวรรณ ได้ศึกษาวรรณกรรมนิทานอีสป  สรุปความได้ว่า “วรรณกรรม
อีสานเค้าโครงเรื่องส่วนใหญ่ยึดนิทานชาดก  ส่วนน้อยจะเป็นประเภทพื้นถิ่นจริงๆ นั้นเป็น นิทานตลก  
ขันข า  เล่ากัน ม่วนชื่น เฮฮา บทกวีอีสานมีความไพเราะกินใจ  มีความรอบรู้ด้านอักษรศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์  สอดแทรกหลักพุทธปรัชญาชั้นสูง  สอดแทรกหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในตัวละครของวรรณกรรมแต่ละเรื่องเป็นสื่อซึมซาบเข้าถึงจิตวิญญาณ
ของประชาชนทุกชั้นวรรณะทุกสังคม เชื้อชาติ ถือเป็นมหากุศโลบายจากภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นนั้น
โดยแท้ และน าเสนอความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอันเป็นจริงของชีวิตชุมชนอีสาน ตลอดการปกครองบ้านเมืองจารีตประเพณี ฮีต 
๑๒ คลอง ๑๔ ฮีตบ้านคลองวัดและวัฒนธรรมดั้งเดิม ทางเนติธรรม ทางคติธรรม ทางวัตถุธรรมและ
ทางสหธรรม๔๘ 

ฉัตรวัชระ เสนะบุตร ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตชาวอีสานจากวรรณกรรม
พื้นบ้านเรื่อง ผาแดง-นางไอ่ โดยกล่าวถึงลักษณะของสังคมอีสานว่า ภาคอีสานมีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีพื้นที่กว้างขวาง ดังนั้น การสืบทอกวัฒนธรรมของชาวอีสานจึงเป็นไป
ได้ที่จะมีวัฒนธรรมต่างกันแต่ละกลุ่ม แต่ยังมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง อย่างกลุ่มวัฒนธรรมไท -ลาว หรือ
วัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งมีบรรพบุรุษในดินแดนล้านช้าง ทั้งฝั่งซ้าย และฝั่งขวาของแม่น้ าโขง 
และได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอาณาจักรล้านช้างอย่างกว้างขวางถึงแม้จะถูกปกครองจากอ านาจ
ส่วนกลางของอยุธยา ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ก็ตาม ก็ยังคงพยายามสืบทอดวัฒนธรรมของตนเอง
ได้ ซึ่งยังคงมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องโดยผ่านระบบความเชื่อ และค่านิยม จารีตของชาวอีสาน
 ปราณี อนุอัน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาไทยอีสานที่ปรากฏในวรรณกรรมของค าพูน 
บุญทวี โดยได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอีสาน สรูปได้ความว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมภาคอีสาน บางอย่างสามารถรักษาแนวปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบัน แต่หลายอย่าง
                                                 

          ๔๘ จารุบุตร เรืองสุวรรณ. ของดีอีสาน. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศาสนา),๒๕๒๐, หน้า ๓๔๔. 



๓๖ 
 

 

เปลี่ยนแปลงไป ชาวอีสานมีวิถีชีวิตที่ยึดมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนา ขนบประเพณี และกลุ่มชนที่อยู่มามี
วิวัฒนาการ มีความร่มเย็นเป็นสุข ภูมิปัญญาเริ่มต้นจากการเรียนที่จะด ารงชีวิตและรักษาเผ่าพันธุ์ให้
รอด ด้วยการลองผิดลองถูกในการหาอาหาร ต่อสู้กับภัยธรรมชาติ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้  เป็น
ต้น จากประสบการณ์ของการลองผิดลองถูก ชาวอีสานก็ได้สะสมความรู้ ความเข้าใจของตนเองไว้แล้ว
ถ่ายทอดสู่ลูกหลานเผ่าพันธ์ุของตน ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ ได้รับการทดสอบอยู่ตลอดเวลาใน
การด าเนินชีวิตจริง บ่อยครั้งภูมิปัญญาเหล่านี้ใช้การต่อไปไม่ได้ เพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนไป มนุษย์ก็
ต้องใช้ปัญญาขบคิดแก้ปัญหาเอาใหม่ เมื่อได้เรียนรู้ว่าคิดอย่างไร ท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้ก็จดจ า
ความคิดและวิธีปฏิบัตินั้นไว้ต่อไป 
 ไพศาลเถาว์ประสาท ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่
ปรากฏในค าสู่ขวัญอีสาน สรุปได้ความว่า พุทธปรัชญาเถรวาทเป็นแกนส าคัญอย่างหนึ่งของประเพณี
และวัฒนธรรมของชาวอีสานชนพื้นเมืองส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาจึงได้น าเอาหลักพุทธปรัชญา
เถรวาทมาปรุงแต่งตามแนวคิดและประเพณีของชาวอีสานจนท าให้แตกต่างจากเดิมของอินเดียความ
แตกต่างที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดในความเชื่อและการปฏิบัติระดับชาวบ้านสามัญชนมากกว่าผู้มีการศึกษา
อย่างไรก็ตามกล่าวโดยสภาพทั่วไปแล้วพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ความเข้าใจ
ปรัชญาความคิดพฤติกรรมหรือระบบวัฒนธรรมของคนอีสานโดยส่วนรวมจนมีผู้กล่าวว่าปรัชญาไทยก็
คือพุทธปรัชญานั่นเองเพราะบรรพบุรุษของไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์เป็นพ้ืน
เดิมจะเห็นได้จากประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างพุทธกับพราหมณ์จะผสมผสานกลมเกลียวกันจนไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ 
 พระมหาบุญชู ภูศรีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาโลกทัศน์แบบพุทธของชาวอีสานใน
วรรณกรรมเรื่อง สังฮอมธาตุ สรุปได้ความว่า แม้ว่าพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากการสังคายนาจาก
ล้านนาจะแผ่เข้าสู่ภาคอีสาน ซึ่งพุทธศาสนาที่มีหลักฐานสามารถตรวจสอบความถูกผิดของการปฏิบัติ
ได้ แก่กลุ่มชนในอีสานก็สามารถปรับปรุงหลักธรรมเข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มชน มีการ
ผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจและปรัชญาทางพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน กล่าวคือ 
พิธีกรรมที่ เนื่องด้วยความเชื่อทางวิญญาณ พระสงฆ์และชาวบ้านได้ผนวกเป็นพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างสนิท เช่น การไหว้ผีตาแฮก การน าคาถาปลาค่อมาเทศน์ การผสมผสาน
ระหว่างความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจและพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของ
ท้องถิ่น หรือเป็นพุทธศาสนาแนวชาวบ้าน(Popular Buddhism) มีการประยุกต์หลักธรรมเข้ากับ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น การฮดสรง การท าบุญตามวัฒนธรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นต้น 
 ประมวลพิมเสน ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมอีสานทางภาษาในหนังสือ ภาษาและวรรณกรรม
ท้องถิ่นอีสาน สรุปได้ความว่า “ผญา” ซึ่งเป็นค าพูดที่สั้นบ้างยาวบ้างเป็นค าพูดก็มีเป็นประโยคก็มีอีก
ทั้งครอบคลุมแนวคิดและปรัชญาการด าเนินชีวิตเกือบทุกด้านเช่นการสอนเรื่องบุญบาปการสอนเรื่อง
กรรมดีกรรมชั่วการสอนเรื่องความกตัญญูรู้คุณท่านการสอนเรื่องความเคารพการสอนเรื่องหน้าที่ของ
สมาชิกในสังคมควรปฏิบัติตนอย่างไรเป็นต้นสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตโดยทั้งสองอย่างนี้มีความ
เกี่ยวเนื่องกันปราชญ์ชาวบ้านมักนิยมจดจ าน าไปกล่าวในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแนวคิดคติสอนใจเช่น
การปาฐกถาการบรรยายธรรมการโต้วาทีการกล่าวสุนทรพจน์ค าอวยพรในวันส าคัญของบุคคลส าคัญ
ต่างๆปราชญ์เหล่านี้มักเลือกน าผญาหรือพุทธศาสนสุภาษิตหรือทั้งสองอย่างมากล่าวเพื่อให้แนวคิด
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และคติสอน๔๙ด้วยเหตุนี้ “ผญาสุภาษิต” จึงเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่ส าคัญยิ่งของชาวอีสานซึ่งมี
ประวัติโดยสังเขปว่าชาวอีสานมีสภาพเหมือนกับคนไทยภาคอื่นๆเมื่อมีความพอใจรักใคร่ชอบพอกัน
แล้วมักไปมาหาสู่กันเป็นประจ าอีกอย่างหนึ่งเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวพาราสีหรือจ่ายผญานี้เข้าใจว่าเกิด
ที่แดนดินถิ่นอีสานเมื่อไม่เกิน๓๐๐ปีมานี้ผู้ชายชาวอีสานเมื่ออายุครบบวชจะเป็นการบวชพระหรือ
สามเณรจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถแต่งหนังสือเป็นกาพย์กลอนโคลง
ฉันท์โฉลกได้เพื่อสนทนากันต่อมาแต่งเพื่อเกี้ยวพาราสีกัน๕๐ 
 อดิศร เพียงเกษ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง บุญ  – บาปที่
ปรากฏในผญาอีสานผลจากการศึกษาสรุปได้ความว่าสังคมโบราณอาศัยค าสอนของพระพุทธศาสนา
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นข้อวัตรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนให้อยู่ในกรอบประเพณีที่ดีงามคนอีสานที่
เรียนหรือเข้าใจหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและมีความสามารถในการถ่ายทอดเป็นค าผญา
ได้ก็น าค าสั่งสอนนั้นมาผูกเป็นผญาใช้อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาเป็นการถ่ายทอดจากปากต่อปาก
จดจ าเล่าขานกันมาหรือมีผู้นิยมเรียกกันในเวลาต่อมาว่า “วรรณกรรมมุขปาฐะ” คติว่าด้วยการท า บุญ 
– บาป ในบทผญาอีสานก็เป็นไปตามแนวค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญและส่วนใหญ่คือ
การท าบุญตามแนวแห่งบุญกิริยาวัตถุ๑๐เป็นหลักและในการท าบาปก็อยู่ ในขอบเขตของ
อกุศลกรรมบถ๑๐เป็นส าคัญที่นอกไปจากนั้นเป็นประเด็นย่อยที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งนับเป็นความชาญ
ฉลาดของปราชญ์ชาวอีสานที่ประยุกต์เพ่ิมให้ใช้ได้ในภาคปฏิบัติอันแสดงถึงภูมิปัญญาที่น่าสรรเสริญ 
 พระมหาสุระเวชวชิโร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์โลกทัศน์ทางพระพุทธศาสนาใน
วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่องพระยาคันคาก สรุปได้ความว่า คนอีสานมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองมา
ช้านานเช่นวัฒนธรรมการนุ่งห่มวัฒนธรรมการบริโภคเป็นต้นวัฒนธรรมนั้นมีทั้งเกิดจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านเองและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาติอื่นแล้วก็กลมกลืนมาเป็นวัฒนธรรม
ของตนเองในที่สุดก็มีโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวอินเดียและขอมได้มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมาก
วัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมทางภาษาซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแต่ก็มีคุณค่าและมี
เสน่ห์ควรค่าแก่การศึกษาเพราะภาษาอีสานนั้นเป็นภาษาที่สื่อสารได้ถึงอรรถรสมีความละเอียดลุ่มลึก
สามารถสื่อให้รู้ถึงลักษณะได้ชัดเจนจนมองเห็นภาพได้เช่นค าว่า “เที่ยงที่ลี่” คนอีสานเมื่อได้ยินก็จะรู้
ได้ทันทีว่าสิ่งนั้นมีความตรงมากราวกับบรรทัดเป็นต้นวัฒนธรรมทางภาษาที่มีความส าคัญและน่าสนใจ
อย่างหนึ่งคือการเล่านิทานซึ่งนิทานนี้โดยมาแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากจินตนาการที่เป็นเรื่องจริงมีเป็น
ส่วนน้อยซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการเช่นเพื่อต้องการความบันเทิงได้ รับอิทธิพลจาก
พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นต้น 
 พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร (สุนนท์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง จริยธรรมที่ปรากฏในล ากลอน 
โดยกล่าวถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่ปรากฏในศิลปะการแสดงของชาวอีสาน สรุปได้ว่า เกี่ยวกับการ
แสดงล ากลอนของชาวอีสาน ว่าทั้งเพลงพื้นบ้าน หรือ กลอนล านั้น มีอิทธิพลต่อชาวอีสานมาก ดัง
ความตอนหนึ่งว่า สังคมอีสานในยุคที่การจัดระบบองค์กรต่างๆของรัฐยังกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะ
ในชุมชนที่ห่างไกลจากเขตสุขาภิบาลออกไป ล ากลอน หรือ เพลงพื้นบ้านอีสาน มีบทบาทส าคัญต่อ
ชุมชนอีสานหลายด้าน เช่น ให้ความรู้ด้านการศึกษา การสาธารณสุขพื้นฐาน การให้ข่าวข้อมูล การ
                                                 

 ๔๙ ประมวลพิมเสน. ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน.(ขอนแก่น:พระธรรมขันต์), ๒๕๔๕, หน้า ๓๕. 
 ๕๐ อ้างแล้ว, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖. 
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อบรมสั่งสอนจริยธรรม และเป็นกลไกในการจัดระเบียบทางสังคม โดยใช้กลอนล าเป็นสื่อ เพราะสังคม
อีสานในอดีตเป็นสังคมการฟัง ไม่ใช่สังคมการอ่าน การอ่านหนังสือ การเขียนหนังสือ มักจะจ ากัดอยู่ใน
แวดวงราชการ และผู้ที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนา การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ของชาวบ้าน จึงอาศัยจาก
การฟัง สื่อที่ท าหน้าที่น าข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆ มาเผยแพร่แก่ชาวบ้าน คือ จ าพวกเพลงพื้นบ้าน
อีสาน, กลอนล า 
 อุดร จันทวัน ได้ศึกษาวิจันเรื่อง ศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมทางพุทธศาสนา เรื่อง อุ
รังคธาตุนิทาน : ภาษาทางศาสนาและอิทธิพลต่อสังคม โดยกล่าวถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาในภูมิภาค
อีสานว่า ความเชื่อมโยงกันระหว่างดินแดนที่เป็นแหล่งก าเนิดพระพุทธศาสนาคือชมพูทวีปกับดินแดน
สุวรรณภูมิประเทศ โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบส่วนส าคัญตั้งแต่สมัยโบราณนั้น ถือเป็น
ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนในเขตอู่อารยธรรมลุ่มน้ าโขงตอนกลาง จากการนับถือเทพ 
หรือแถนตามธรรมชาติ มานับถือพระพุทธเจ้า ขณะเดียวกัน จารีต ประเพณี วิถีประชา ศรัทธา ความ
เชื่อ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ก็ถูกหล่อหลอมและรังสรรค์โดยหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาแทน 
 ๒) คัมภีร์อรรถกถาธรรมบท 
 พระมหาส าเนียง  เสื่อมใส  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทกับ
ภควัตคีตา” สรุปได้ว่า ธรรมบทและภควัตคีตา มีแนวความคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริย
ศาสตร์ ที่เหมือนกันและต่างกัน ส่วนอรรถกถาธรรม  ส่วนอรรกถาธรรมบทที่อธิบายความธรรมบท มี
เนื้อหา ๔ ส่วน คือ (๑) ปัจจุบันวัตถุ เรืองที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล (๒) อดีตวัตถุ เรื่องในชาติก่อน 
หรือชาดก ที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟัง (๓) คาถา คาถาในธรรมบท หรือแต่งเพิ่ม เป็นส่วนส าคัญมีใน
ทุกเรื่อง (๔) เวยยากรณะ แปลอธิบายคาถาลักษณะค าต่อค า 
 พระมหาอรุณ  อรุณธมฺโม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของอรรถกถาธรรมบทต่อพิธีกรรม
และประเพณีของชาวอีสาน” ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า การผสมผสานพิธีกรรม และประเพณีระหว่าง
พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และความเช่ือดั้งเดิม มีการสืบทอดยาวนาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวอีสาน มีการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรม และประเพณีไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งในทางที่ดี ผิด
แผกแตกต่างออกไปบ้าง และตรงกับวัตถุประสงค์ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทบ้างและกล่าวถึงคัมภีร์
อรรถกถาธรรมบท มีอิทธิพลต่อพิธีกรรมและประเพณีของชาวอีสาน คือ นายมหาสุวรรณ ต่อพิธี
สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การอุบัติของนางกาฬียักษิณี ต่อประเพณีบุญข้าวสาก พระมหากาลพิจารณา
ศพ ต่อพิธีศพ บุพพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ ต่อประเพณีบุญคุณลาน บุรพกรรมของพระอุรุ
เวลกัสปะ เป็นต้น ต่อประเพณีบุญข้าวประดับดิน อุบาสกผู้ประพฤติธรรม ต่อพิธีต่ออายุ ภิกษุผู้
บ าเพ็ญวิปัสสนา ต่อพิธีขึ้นบ้านใหม่ วิสาขามหาอุบาสิกา ต่อพิธีแต่งงาน อายุวัฒนกุมารและบุพพกรรม
ของโพธิราชกุมาร ต่อพิธีสะเดาะเคราะห์ อานุภาพพระรัตนตรัย ต่อประเพณีตักบาตรเทโว พญานาค
เอกรปัตต์ ต่อประเพณีบุญเข้ากรรม ทาสีชื่อปุณณา ต่อประเพณีบุญข้าวจี่ บุรพกรรมของพระพุทธเจ้า 
ต่อประเพณีบุญซ าฮะ และเรื่องที่เกี่ยวกับมนต์ ๔ เรื่อง ต่อความเชื่อเรื่องมนต์ พิธีกรรม และประเพณี 
ประกอบด้วยสาระธรรมและประโยชน์มากมาย 
 พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง)ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีการสอน
ในธัมมปทัฏฐกถาสรุปความได้ว่า  ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการสอนที่เหมาะแก่
แต่ละบุคคล คือ ทรงค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยค านึงถึงความพร้อมของผู้ฟังเป็นเกณฑ์ 
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ทรงปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของผู้ฟังอยู่เสมอ คือ พระองค์
ทรงจัดรูปแบบการสอนให้เข้ากับจิตของผู้ฟังนั้ นๆ  เช่น ทรงรู้จักการเริ่มต้นในการสอน สร้าง
บรรยากาศในการสอน ทรงปรับปรุงรูปแบบการสอนให้เหมาะกับสถานการณ์ของผู้ฟังนั้น เช่น ทรง
สอนแบบสนทนา แบบบรรยาย แบบตอบปัญหา แบบวางกฎข้อบังคับ เป็นต้น 
 พระมหาวิศักดิ์ เชยชมศรีได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ของ
พุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์ธรรมบทสรุปได้ความว่า ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท มีหลักจริยศาสตร์
ปรากฏอยู่มาก อีกทั้งยังมีท้องเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวโยงเนื้อหาหลักคือ คาถาธรรมบท จึง
เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการพิจารณาน ามาศึกษา เพื่อท าความเข้าใจให้ถูกต้องตามที่เป็นจริง อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อไป ทั้งนั้น คัมภีร์ธรรมบท เป็นคัมภีร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ 
ชื่อ ขุททกนิกาย ธรรมบท ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์ได้รจนาอรรถกถาเป็นคัมภีร์ธรรมปทัฎฐกถา ซึ่งคณะ
สงฆ์ไทยน ามาบรรจุไว้เป็นหลักสูตรส าหรับการศึกษาภาษาบาลีในชั้นระดับประโยค ๑-๒ และประโยค 
ป.ธ.๓ ซึ่งแสดงถึงการให้ความส าคัญแก่คัมภีร์นี้ของผู้ก าหนดหลักสูตร กล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถสอบเป็น
เปรียญตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย จะต้องผ่านการศึกษาคัมภีร์มาทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้ว 
อรรถกถาของคัมภีร์ธรรมบท ยังเป็นคัมภีร์ที่มีหลักค าสอนที่เกี่ยวข้องหลักความประพฤติของมนุษย์ที่
ควรและไม่ควรปฏิบัติอีกจ านวนมาก 
 แม่ชีดวงพร ค าหอมกุล  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง“การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์
ในธัมมปทัฏฐกถา” ได้อธิบายความส าคัญของการศึกษาคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาหรืออรรถกถาธรรม
บทสรุปได้ความว่า มีความส าคัญ คือ คัมภีร์ดังกล่าว เป็นแหล่งความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และคติธรรม
ต่างๆ อธิบายเนื้อความลุ่มลึกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นชุมนุมความคิดด้านศาสนา จริยธรรม และเป็น
คัมภีร์ที่อธิบายลักษณะข้อธรรมที่มีความส าคัญของทุกบท จนเป็นที่ยอมรับของชาวพุทธทั้งในและ
ต่างประเทศ เพราะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี เป็นคัมภีร์ที่ให้แนวคิด
ทางจริยธรรม นอกจากนี้ ธัมมปทัฏฐกถามีค าสอนที่เรียกว่า พุทธจริยศาสตร์ ที่สอนให้มนุษย์ประพฤติ
ดี ละเว้นความช่ัว กรรมดีกรรมชั่ว ท าให้มีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง จนถึงนิพพาน 
 โสวิทย์  บ ารุงภักดิ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาการของการอธิบายค าสอนในคัมภีร์อรรถ
กถาธรรมบทสรุปได้ความว่า ความส าคัญของอรรถกถาธรรมบท เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า  อรรถกถา
ธรรมบท ยังเป็นแหล่งความรู้ด้านประวัติศาสตร์และคดีธรรมต่าง ๆ  ซึ่ งได้ช่วยอธิบายเนื้อความที่ลุ่ม
ลึกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นชุมชนความคิดทางศาสนา จริยธรรม ปลอมประโลมใจแก่ ผู้เวียนวายตาย
เกิดในสังสารวัฏ และเป็นคัมภีร์ที่อธิบายลักษณะข้อธรรมที่มีความส าคัญทุกบท จนเป็นที่ยอมรับของ
ชาวพุทธทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพราะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้เป็น
อย่างดี  

เสาวนีย์พงศกรเสถียร ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องญาณวิทยา
ในธัมมปทัฏฐกถาสรุปได้ความว่า ค าสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาทได้รับการสืบทอดมาเป็นล าดับโดย
ผ่านทางคัมภีร์ส าคัญเรียกว่าพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาเป็นต้นคัมภีร์อรรถกถาอธิบาย
เนื้อความในพระไตรปิฎกที่เป็นหมวดหมู่หรือพระสูตรเล็กน้อย เรียกว่า ขุททกนิกาย ในขุททกนิกาย
แบ่งออกถึง ๑๕ คัมภีร์ แต่มีหมวดหมู่หรือพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่า “พระธรรมบท” เป็นคัมภีร์ ชั้นอรรถ
กถา อธิบายหมวดธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายพระไตรปิฎก เล่มที่๒๕ ค าว่า
ธรรมบทหรือบทแห่งธรรมเป็นแหล่งประมวลหลักธรรมที่มีเนื้อหาสาระสั้นแต่ชัดเจนลึกซึ้งโดยอรรถ
และพยัญชนะมีตัวอย่างเป็นบุคลาธิษฐานแต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับบ่อเกิดลักษณะความถูกต้องขอบเขต
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จ ากัดและเงื่อนไขของความรู้อยู่ยังไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นทฤษฎีแห่งความรู้จริงหรือไม่ดังตัวอย่าง
ในธัมมปทัฏฐกถาเช่นเรื่องพระจักขุบาลเถระซึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดความเลื่อมใสออก
บวชจนได้บรรลุพระอรหันต์ เรื่อง นางปฏาจาราหญิงผู้ไร้สติ แต่กลับได้สติเพียงฟั งธรรมเทศนาแล้ว
บรรลุพระอรหันต ์
 ฌานิศ วงศ์สุวรรณ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา เรื่อง พุทธวจนะในธรรมบทของเสฐียร
พงษ์วรรณปก สรุปได้ความว่า ในส่วนของหลักธรรมธรรมบทมีหลักธรรมที่เกื้อกูลประโยชน์ทั้งคฤหัสถ์
และบรรพชิตในส่วนของภาษาธรรมบทส านวนแปลของเสฐียรพงษ์วรรณปกมีการใช้ภาษาที่งดงาม
สละสลวยมีการใช้ภาษาภาพจน์อุปมาอุปลักษณ์การใช้ภาวะแย้งการกล่าวซ้ าการใช้สัญลักษณ์และการ
ใช้สัมผัสทาให้พุทธวจนะในธรรมบทได้รับความนิยมมีการตีพิมพ์ถึง๙ครั้ง 
 พระประยูร จีนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การแนะแนวของพระพุทธเจ้าในอรรถกถาธรรม
บทสรุปได้ความว่า ธมฺมปทฏฐกถา หรือ อรรถกถาธรรมบท เป็นหนังสือชั้นอรรถกถาซึ่งอุบัติขึ้น
หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน พระอรรถกถาจารย์ได้รจนาเพื่อให้ชาวโลกได้ศึกษา
พระไตรปิฎกง่ายขึ้น เนื้อเนื่องในอรรถกถาธรรมบท จ านวน ๓๐๒ เรื่องได้ปรากฏหลักธรรมค าสอน 
การให้ความช่วยเหลืออันมีคุณค่าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในสมัยพุทธกาล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การศึกษา ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นภิกษุในพุทธศาสนาและได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว จึงสนใจที่จะศึกษาโดยการส ารวจวิเคราะห์การแนะแนวของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏใน
อรรถกถาธรรมบทว่าสามารถเทียบเคียงกับการแนะแนวปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร การแนะแนวของ
พระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนั้นมีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากการแนะแนวปัจจุบันอย่างไร อันจะ
เป็นประโยชน์ในการน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการแนะแนวช่วยเหลือบุคคล ท าให้มนุษย์
สามารถด าเนินชีวิตอยา่งมีความสงบสุขในสังคมต่อไป 
 พระวิพัฒน์อตฺตเปโม (เอี่ยมเปรมจิต) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักกรรมและการ
ให้ผลของกรรมในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทสรุปได้ความว่า ในคัมภีร์ธรรมบท ได้กล่าวถึงเรื่อง”กรรม”
โดยอยู่ในรูปแบบของ”ธัมมปทคาถา” คือ เมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้ว พระพุทธองค์ทรงทราบและแสดงพระ
ธรรมเทศนา และทรงแสดงเป็นพระคาถา เนื้อหาของเรื่องกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ ขุททกนิกาย ธรรม
บท จะมีเพียงแต่พระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ที่แต่งคัมภีร์อรรถกถาได้
ค้นคว้าและรวบรวมเหตุการณ์ที่ท าให้พระพุทธองค์ทรงแสดงพระคาถาเหล่านี้เอาไว้ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาในคัมภีร์อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ธรรมบท ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะท าให้
เกิดความเข้าใจเรื่อง”กรรม”ที่ปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกาย ธรรมบทได้ดียิ่งขึ้น 
 พระวีรพรรณวุฑฺฒฺธมฺโม (เชียรประโคน) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลของความเชื่อใน
อรรถกถาธรรมบทที่มีต่อประเพณีไทย สรุปได้ความว่าความเชื่อในอรรถกถาธรรมบทที่มีต่อประเพณี
ไทยนั้นสอดคล้องกับค ากล่าวว่า”ความเชื่อเป็นบ่อเกิดของประเพณี”อิทธิพลของความเชื่อในอรรถกถา
ธรรมบทรวมถึงความเชื่อในศาสนาอื่นนั้นมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นความส าคัญของการศึกษาคัมภีร์อรรถกถา
ธรรมบทประการหนึ่งของคนไทย 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ; ค าชี้แจงในพระนิพนธ์ หนังสือ
พุทธานุพุทธประวัติ, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น
ไว้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ปีเดียวกับรจนาหนังสืออุภัยพากย์ปริวัตน์ และหนังสิอื่นอีกหลายเรื่อง ด้วยพระ
ประสงค์จะให้มีหนังสือส าหรับต านานอ่านเรียน ตามที่ปรากฎค าปรารภแห่งการรจนาหนังสือพุทธานุ
พุทธประวัตินี้แล้ว 
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 ในค าปรารภไม่ได้บอกว่า ทรงรจนาเมื่อไร แต่ปรากฏในค าปรารภและค าน าหนังสือพุทธ
ประวัติ (ทรงรจนาเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕) ว่าทรงรจนาพุทธานุพุทธประวัติก่อนหนังสือนั้น ๒๑ ปี จึงได้ความ
ว่า ทรงรจนาในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ซึ่งเป็นปีแรกที่ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารและทรงฟื้นฟูการศึกษา 
วางรากฐานการตั้ง มหามกุฏราชวิทยาลัย (ใน พ.ศ. ๒๔๓๖) ต่อมาอีก ๗ ปี ถึง พ.ศ. ๒๔๖๒ จึงทรง
รจนาหนังสืออนุพุทธประวัติขึ้นอีกเล่มหนึ่ง เป็นอันว่าหนังสือนี้ แต่งก่อนพุทธประวัติ ๒๑ ปี และก่อน
นุพุทธ ๒๘ ปี 
 อนึ่ง ในท้ายค าปรารภหนังสือพุทธประวัติมีอยู่ว่า ข้อความแห่งใดแห่งหนึ่งในหนังสือเรื่องนี้ 
(พุทธประวัติ) ที่แย้งกันต่อข้อความในเรื่องพุทธนุพุทธประวัติ ที่รจนาไว้ ๒๑ ปี มาแล้ว ผู้ศึกษาก็ดี 
ผู้อ่านก็ดี พึงรู้ว่า พึงสอบสวนได้บ้าง พึงลงสันนิฐานได้บ้าง เมื่อภายหลังแต่คราวนั้น เป็นอันบอกแก้
ข้อความในหนังสือนั้น (พุทธานุพุทธประวัติ) ไว้ในที่นี้ด้วย ดังนี ้
 เพราะฉะนั้น ขอท่านผู้ศึกษาและผู้อ่านเรื่องนี้ พึงทราบตามนี้แล้ว 
 พระอมราภิรักขิต มหามกุฏราชวิทยาลัย ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๘๙  
 เรื่องพุทธานุพุทธประวัติ ซึ่งพรรณนาความเป็นไปแห่งพระบวรศาสนาและพระสาวก
ทั้งหลาย ไม่ปรากฏในบาลีประเทศ ซึ่งสู่สังคีติจนตลอดเรื่องสักแห่งเดียว มีมาในบาลีประเทศนั้น เพียง
เป็นท่อนๆ เช่นเรื่องประสูติ มาในมหาประทานสูตรแห่งทีฆนิกายมหาวรรค๕๑ เรื่องครั้งยังทรงพระ
เยาว์ มาในติกนิบาตร อังคุตตรนิกาย๕๒ เรื่องตั้งแต่ปรารภเหตุที่จะเสด็จออกบรรพชา จนถึงภิกขุปัญจ
วัคคีย์ ส าเร็จพระอรหันตผล ปาในปาสาสิสูตร แห่งมัชฌิมนิกาย แห่งมูลปัณณาสก๕๓ เรื่องเสด็จออก
บรรพชาแล้ว บ าเพ็ญทุกกรกริยาจนได้ตรัสรู้แล้ว จนถึงอัคคสาวกบรรพชา มาในมหาวรรคแห่งพระ
วินัย๕๔ ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจนั้นๆ มาในพระสูตรต่างๆ หลายสถานตอนใกล้จะปรินิพพานถึงนิพพานแล้ว 
มัลลกษัตริย์ในเมืองกุสินาราท าการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว  แบ่งพระสารีริกธาตุไว้บ้าง
สังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยตั้งไว้เป้นแบบแผน มาในจูฬวรรคแห่งพระวินัย๕๕  เรื่องนอกจากนี้ 
มาในบาลีบ้าง ในอรรถกถาบ้าง มีจนตลอดเรื่อง แต่หนังสือที่อาจารย์ในปางก่อนเก็บข้อความจากที่
นั้นๆ ร้อยกรองขึ้นไว้เป็นภาษามคธ บ้าง เป็นภาษาอื่นบ้าง ย่อบ้าง พิสดารบ้าง กล่าวความเหมือนกัน
บ้าง ผิดกันบ้าง มีข้อความที่เราทั้งหลายผู้เกิดในภายหลังพึงเชื่อได้บ้าง เหลือวิสัยที่จะพึงเช่ือได้บ้าง 
 ก็ธรรมดาหนังสือที่แต่งแล้วในปางก่อน ไม่เลือกว่าของชาติไหน ภาษาไหน มักกล่าว
ข้อความที่ไม่มีไม่เป็นได้ในภายหลังโดยชุกชุม ที่เราทั้งหลายจะเชื่อตามก็ไม่สนิทใจ ดูเหมือนจะว่าอะไร
ก็มักจะว่าเกินไปกว่าที่เป็นจริงในครั้งนัน้ เพราะประมาณได้ แม้หนังสือเล่มนี้อย่างเดียวกัน 
 อนึ่ง ดูเหมือนผู้แต่ง ตั้งใจจะสดงเหตุอัศจรรย์ต่างๆ ให้คนภายหลังเป็นประหลาดแล้ว
เชื่อถือเท่านั้น ไม่ต้องการจะแสดงค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านัก ยกเว้นแต่จ าเป็นส่วนผู้แต่งหนังสือ มี
ความประสงค์จพแต่งหนังสือเรื่องนี้คนละอย่างจากหนังสือที่ท่านแต่งไว้แล้ว คือประสงค์จะแต่งค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า ให้ผู้ศึกษาจะศึกษาล าบากจ าต้องเก็บข้อความซึ่งมาในบาลีบ้าง ในอรรภถาบ้าง 
ในหนังสือของชาติเรา บ้างของชาติอื่นๆ บ้าง มารวบรวมไว้เป็นเรื่องหนึ่ง ที่ควรจะย่อก็จะย่อเสีย ที่
ควรจะพิสดารก็จะให้พิสดาร ในที่ผิดกันและกล่าวความที่เห็นว่าจะไม่มีไม่เป็นไปได้ ก็ต้องยกเสียบ้าง 
เลือกเอาแต่ประมาณได้บ้าง เรื่องที่จะแต่งนี้ก็เป็นข่าวเกิดมานานแล้วเหลืออวิสัยที่รับรองได้ว่าเป็นจริง
ทั้งหมด เพราะไม่มีสิ่งใด เป็นหลักฐานมั่นคงเว้นไว้แต่ธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีปัญญาของ
                                                 

 ๕๑ ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๔๙๖/๑. 
 ๕๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑-๓/๑๘๓.  
 ๕๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๗/๓๑๒. 
 ๕๔ ที.มหา. (ไทย) ๔/๗๒-๗๓/๑๐๐. 
 ๕๕ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๒๔๔/๔๒๐. 
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นักปราชญ์สามารถจะรู้ได้ว่าจริงเท่านั้น เหตุนั้น ผู้ศึกษาจึงตั้งในเลือกเอาสิ่งที่จริงและประกอบด้วย
ประโยชน์เทอญ  
 
ที่ พ. ๐๗๓/๒๕๕๓         (ตรา)   ส านักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  
      วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 
๕  มกราคม  ๒๕๕๔ 

 
เรื่อง ประทานพระสัมโมทนียกถา 
เจริญพร พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ท าคุรประโยชน์ เพ่ือพระพุทธศาสนาแห่งประเทศ 
 ไทย และรองประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
อ้างถึง  หนังสือที่ สพท. ๘๘/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย พระสัมโมทนียกถา 
 ตามหนังสืออ้างถึงกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก ของประทานพระสมโมทนียกถา เพอน าพิมพ์ลงหนังสือ "ค าสอนในพระพุทธศาสนา" (The 
Buddha's Teachings ) จัดพิมพ์เป็น ๓ ภาษา เนื่องในวาระส าคัญเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในพระราชวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เพื่อเป็น
การเผยแผ่พระธรรม ค าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบรมครูของ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอันยังประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติ
สืบไป รายละเอยีดแจ้งแล้วนั้น 
 ได้น าขึ้นกราบทูลทรงทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงอนุโมทนาและประทานสัมโมทนียกถา
ดังกล่าว 

 จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขออ านวยพร 

 (พระเทพสาเวที) 
 (ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช) 

 
 พระสัมโมทนียกถา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก   พล
เอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ท าคุณประโยชน ์
 พระสัมโมทนียกถา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็นพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
 พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ท าคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย และประธานฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือค าสอนในพระพุทธศาสนา ได้แจ้งว่าจะพิมพ์หนังสือ "ค าสอนใน
พระพุทธศาสนา" (The Buddha's Teachings) ทั้งนี้เพื่อแจกเป็นธรรมทานเผยแพร่ตามโรงแรม
พยาบาล สายการบิน ห้องสมุด รวมถึงแหล่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจ นักลงทุน นักบริหาร และ
ประชาชนทั่วไป  
 พระพุทธวจนะ เป็นค าสอนแสดงธรรมะเพื่อดับทุกข์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้
ทรงเป็นพระบรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จ าแนกเป็น พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก 
และพระอภิธรรมปิฎก รวม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้ในกาลสมัยใกล้เสด็จดับขันธ์
ปรินิพพาน ว่า 
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 "ดูกรอานนท์ ธรรมะและวินัยใดที่เราได้แสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วแต่เธอทั้งหลาย ธรรมะ
และวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไป" 
 "ค าสอนในพระพุทธศาสนา" เป้นงานที่ควรรวบรวมการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนจากครู
บาอาจารย์ที่เป้นปราชญ์ร่วมสมัยซึ่งสอดคล้องกับพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา สัททาวิเสส 
และโยชนา แหล่งที่มาได้รับการยอย่องว่าแต่งดี มีการใช้ภาษาอย่างดี มีศิลปะการแต่งที่ยอดเยี่ยมทั้ง
ด้านศิลปะการใช้ค า ศิลปะการใช้โวหารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และภาษามีความหมายชัดเจน ท า
ให้เกิดการโน้มน้าวอารมณ์ผู้อ่านให้คล้อยตามไปด้วย เมื่อผู้อ่านๆ แล้ว ก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง
ตื่นเต้นดื่มด่ าในธรรมะ ไม่ท าให้น่าเบื่อ ก่อให้เกิดความรู้สึกฝ้ายสูง กล่าวคือท าให้เกิดอารมณ์ความนึก
คิดในทางที่ดีงามน าไปสู่การปฏิบัติภารกิจการงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยหลักการและเหตุผลที่อยู่บน
พื้นฐานความน่าจะเป็นและมีส่วนเสริมสร้างผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกลาง 
 ปัจจุบัน แม้ว่าจะได้มีการแปลหลักธรรมค าสอนออกเป็นภาษาต่างๆ ผ่าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหลายรูปแบบ และมีการเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ เป็นภาษาต่างๆทั่วโลก 
จนอาจ กล่าวได้ว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ธรรมะไปไกล ไปถึงทุกประเทศทุกมุมโลก 
 แต่ทว่า ความต้องการศึกษาค้นคว้าธรรมะ ยังไม่มีทั้งสิ้นสุด เห็นจากผลส ารวจของสมาคม
บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตที่พบว่า ตามโรงแรมและสถานพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่
ติดต่อธุรกิจและการงานต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกและประเทศไทยเองยังขาดแคลนสื่อธรรมะในการเผยแพร่
หลักธรรม เมื่อเทียบกับศาสนาอื่นๆ 
 ประเทศไทย ในฐานะเป็นประเทศชั้นน าที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเกิดการรวมตัวระหว่างเครือข่ายคณสงฆ์และคฤหัสเพื่อรวมกันบริจาค ผลิตสื่อค าสอนและน า
หลักค าสอนที่เข้าใจง่าย ไม่สลับซับซ้อนให้ปรากฏให้ปรากฏทุกหนทุกแห่งทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม ถือ
เป็นภารกิจส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สมผลักดันและสนับสนุนให้เป็นนโยบายของประเทศในการเป็น
ศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ทุกภาคส่วนของประชาคมทั่วโลก 
 เป็นที่น่ายินดีที่  ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ท า
คุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยน าโดย พลเอกธงชัย เกื้อสกุล รวมทั้งคณะนัก
ธุรกิจนักบริหารชั้นน าของประเทศ ได้เกิดศรัทธาร่วมคิดร่วมท าและร่วมสร้างหนังสือธรรมดังกล่าว 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ที่ตรงกับจริต ความ
ประพฤติและอุปนิสัยของแต่ละบุคคล 
 ขออนุโมทนาสาธุการในมหากุศลนี้ 

 
  

 



 
บทที่ ๓ 

 
หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 

 
การวิจัยในบทนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษา ประวัติความเป็นมาของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 

และหลักพุทธธรรมส าคัญทีป่รากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ดังนี ้
๓.๑  ประวัติความเป็นมาของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
๓.๒  หลักธรรมส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 

 
๓.๑  ประวัติความเป็นมาของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา  

ปฐมโพธิกถา ฉบับพิสดารมี ๒๙ ปริจเฉท เป็นพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ได้สอบทานพิมพ์ตามฉบับเดิม (อักษรขอมหวัด) หอสมุดแห่งชาติ ส าหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้น
เอก มีภาพพุทธประวัติสี่สี จ านวน ๓๒ ภาพประกอบเนื้อเรื่องตลอด ๒๙ ปริจเฉท จัดพิมพ์จ าหน่ายที่
โรงพิมพ์เลี่ยงเซีองจงเจริญ ๑๙๙ ถนนบ ารุงเมือง เยื้องธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเสาชิงช้า แขวง
ส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จากหน้าปกนอกและหน้าปกลอง พ.ศ.ไม่ปรากฏ มีค า
ปรารภ คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับพิสดารมี ๒๙ ปริจเฉท เป็นหนังสือแสดงประวัติพระพุทธเจ้าโดย
ละเอียดส านวนไพเราะ อ่านฟังเข้าใจง่าย จึงเป็นหนังสือที่พุทธศาสนิกชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต นิยม
อ่านและฟังกันอย่างแพร่หลาย โรงพิมพ์จึงได้ให้ท่านผู้รู้ตรวจช าระให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ แล้ว
จัดพิมพ์ขึ้นตามต้นฉบับ เพื่อรักษาหนังสือดีๆไว้ และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้ไพศาล
ถาวรตลอดกาลนาญ (ขอแสดงความนับถือ นายเตียวจุ้ย เจ้าของโรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ กล่าวไว้) 

๓.๑.๑ ประวัติคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถามีที่มา ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มเอกสารปฐมภูมิ (The 
first Documentary) หมายถึงคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ที่จารึกลงบนใบลานด้วยอักษรถิ่นและภาษาถิ่น 
(Dialects) อักษรธรรมอีสาน (โตธรรม) อีสาน และภาษาถิ่น (ค าพูดคนอีสาน เช่น ค าไทยกลางว่า 
แข่งเรือ ค าไทยอีสานว่า ส่วงเฮือ, วิ่งแข่งกัน แล่นเส็งกัน) เป็นค าเมืองเหนือ ค าเมืองอีสาน, แข่ง
กลอง เส็งกลอง  ๒) กลุ่มเอกสารทุติยภูมิ คือ คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ที่แปลมาสู่ภาษาไทยกลางแล้ว 
จากอักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมพายัพ อักษรขอมหวัดอักษรไทยน้อยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยป
ชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือภาษาอื่นได้ ๓) กลุ่มเอกสารตติยภูมิ คือ คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ที่จดจารึก
บนใบลาน แผ่นไม้ ผนังถ้ า หน้าผา หลักเสาหิน แผ่นศิลาจารึก เป็นต้น ที่ยังคงรูปอยู่ในภาษาน้ันๆ และ
ที่ปริวรรตมาสู่ภาษาไทยกลาง ภาษาถิ่นน้ัน แล้ว 

และ ภาษาเหล่านี้ ถูกใช้ในรูปแบบภาษาราชการ ภาษาติดต่อกับชนกลุ่มเดียวกัน ชาติ
เดียวภาษาเดียวกัน ใช้ติดต่อค้าขายกับคนกลุ่มเดียวกัน กับคนต่างชาติต่างภาษา ใช้สื่อสารทั่วไปกับคน
เผ่าอื่น ชาติอื่น ภาษาอื่น และกิจกรรมอื่นใดก็ได้ เช่นการคมนาคมทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
เหล่านี้มนุษย์เราติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาเป็นหลัก ดังนั้นภาษาจึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งใน
หลายๆสัญลักษณ์ของความเป็นชนชาติ เป็นประเทศ 



๔๕ 
 

ซึ่งคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับพิสดาร ๒๙ ปริจเฉท พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ได้สอบทานพิมพ์ตามฉบับเดิม ส าหรับนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นเอก มีภาพพุทธประวัติสี่สี
ประกอบจ านวน ๓๒ ภาพ  ภาพที่ ๑ เริ่มประวัติพระพุทธเจ้า ที่พระอินทร์พระพรหม ท้าวจตุโลกบาล 
ทูลอัญเชิญเทพบุตรเวสสันดร หรือ สันดุสิตเทวราช จากดุสิตสวรรค์ จุติลงมาเป็นพระพุทธเจ้าโปรด
สัตว์โลกให้พ้นจากราคะ โทสะ โมหะ มีจ าหน่ายเลี่ยงเซียงจงเจริญ ๑๙๙ ถนนบ ารุงเมือง เยื้องธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา สาขาเสาชิงช้า แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร.๐-
๒๒๒๒-๖๐๙๖,๐-๒๒๒๒-๓๗๙๘,๐-๒๒๒๒-๑๗๒๗, โทรสาร ๐๒๖-๒๑-๐๔๓๗, พ.ศ.ไม่ปรากฏ, 
จ านวน ๕๑๓ หน้า ภาพที่ ๑ อัญเชิญจุติเทพบุตรสันเวสสันดร เริ่มพุทธประวัติ เมื่อพระอินทร์ พระ
พรหม ท้าวจตุโลกบาล พร้อมเทวบริษัท ทูลอัญเชิญ เทพบุตรเวสสันดร หรือ สันดุสิตเทวราช จากดุสิต
สวรรค์ จุติลงมาโลกมนุษย์ เป็นพระพุทธเจ้า โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากราคะ โทสะ โมหะฯ  ภาพที่ ๒ 
สิริมหามายาสุบิลนิมิต คืนวันเพ็ญวิสาขมาส หลังเทพบุตรเวสสันดร หรือสันดุสิตเทวราช รับอาราธนา
จากเทวบริษัทแล้ว พระเจ้าสิริมหามายา ก็ทรงสุบินนิมิตว่า มีช้างเผือกผ่องเชือกหนึ่ง น าดอกบัวขาว
จากภูเขาเงินภูเขาทองมาทูลถวาย พระนางเจ้าก็รับไว้ต่อมาจึงทรงพระครรภ์เกิดองค์พระสิทธัตธารัตถ
กุมาร ภาพที่ ๓ ประสูติสิทธารัตถกุมาร พอได้ ๑๐ เดือนถ้วนทศมาส องค์สิทธารถะก็เคลื่อนจาก
ครรภ์ใต้ต้นรังในสวนลุมพินี ทรงด าเนินได้ ๗ ก้าว เกิดมีดอกบัวรองรับเปล่งวาจาว่า อัคโค หะมัสมิ 
โลกัสสะ แปลว่า เราจะเป็นผู้เลิศในโลก ฯลฯ ภาพที่ ๓๒ แบ่งพระสารีริกธาตุ ครั้งนั้น โทณพรหามณ์ 
ห้ามทัพอชาตศัตรูและกษัตริย์ ๗ นคร ที่ยกทัพมาแย่งพระธาตุว่า เราถือธรรมค าสอนพระพุทธเจ้า
ด้วยกัน ท่านทั้งหลายอย่าท าลายธรรม ให้สามัคคีปรองดองแบ่งปันพระธาตุไปสักการะบูชากันเถิด 

และประวัติความเป็นมา ของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับพิสดาร ภูมิปัญญาอีสาน มี 
๓๑ ปริจเฉท/ปริวรรตจากต้นฉบับหนังสือผูกใบลาน อักษรถิ่นโบราณ (Dialects) อักษรธรรมอีสาน 
ภาษาถิ่น (ค าเมือง) อีสาน ต้นฉบับ ยืมจาก วัด......... บ้าน...... หมู่ที่....... ต าบล.......... อ าเภอ......... 
จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประพันธ์............หรือคัดลอก จ านวนใบลาน...........แผ่น โครงการปริวรรตอักษร
ธรรมเป็นอักษรไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี วัดมหาวนาราม พระอาราม
หลวง ISBN : ๙๗๔-๘๔๑๕-๓-๗ บรรณาธิการ โดย พระศรีวรเมธี รักษาการรองอธิการบดี (ปัจจุบัน 
พระราชธีราจารย์ รองอธิการบดี ) เจ้าอาวาสวักมณีวนาราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม เจ้า
คณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดท าโดย คณะกรรมการจัดท าหนังสือ โครงการปริวรรตอักษรธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ส านักวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
มีการปริวรรตอักษรธรรมอีสานเป็นอักษรไทยกลาง ค าเมืองอีสาน โดย นายโสรัจ นามอ่อน อาจารย์
อาวุโสประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขต
อุบลราชธานี และได้ พิมพ์ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ จ านวนหน้าภาษาไทย ๑๙๘ หน้า 
พิมพ์ที่ศิริธรรมอ๊อฟเซ็ท อุบลราชธานี ๑๑๔-๑๑๖ ถนนชยางกูร อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
๓๔๐๐๐ 

การนับหน้า หนังสือใบลาน หมายถึงการนับ จ านวนหน้าหนังสือใบลานที่จังหวัด
อุบลราชธานี จะเป็นหนังสือผูกใบลาน หนังสือก้อม หรือหนังสือย่อยใบลาน หรือหนังสือใบลานชนิดใด
ก็ตาม ท่านนับเป็นใบๆ เป็นแผ่นๆ ไม่นับเป็นหน้าๆ ไม่นิยมนับเป็นหน้าๆ เหมือนหนังสือที่พิมพ์เป็น
เล่มๆ ทั่วไป เช่น หนังสือผูกใบลานผูกหนึ่ง มีจ านวนใบลาน ๒๕ หน้า หรือ ๒๕ แผ่น ท่านจะนับว่า 
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๒๕ ลาน หรือ ๒๕ แผ่น หรือ ๒๕ ใบ ไม่นับว่า ๕๐ หน้า หมือนการนับหน้าหนังสือพิมพ์ที่เป้นเล่มๆ 
ทั่วไป หนังสือพิมพ์ที่เป็นเล่มๆ ทั่วไป มีจ านวน ๒๕๐ ใบ หรือ ๒๕๐ แผ่น ก็นับว่า ๕๐๐ หน้า เพราะ
กระดาษใบหนึ่งๆหรือแผ่นหนึ่งๆ มี ๒ หน้า จึงมีหน้าหนังสือ ๕๐๐ หน้า การนับจ านวนหน้าหนังสือใบ
ลานนี้ นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วๆไป 

หลักการนับหน้าหนังสือใบลาน หลักการนับหน้าหนังสือใบลาน ที่นิยมใช้แพร่หลายทั่วไป 
คือ ๑) ใช้สระบาลี จ านวน ๘ ตัวได้แก่  อะ  อา อิ อี  อุ  อู  เอ  โอ  ประสมกับพยัญชนะภาษาบาลี 
จ านวน ๒๕ ตัว ได้แก่ พยัญชนะ ๕ วรรคๆละ ๕ ตัว มีจ านวน ๒๕ ตัว คือ 

ก. วรรคละ ๕ ตัว  คือ  ก   ข ค ฆ ง  
จ. วรรคละ ๕ ตัว คือ จ ฉ ช ฌ ญ 
ฏ. วรรค ๕ ตัว คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
ต. วรรค ๕ ตัว คือ ต ถ ท ธ น 
ป. วรรค ๕ ตัว คือ ป ผ พ ภ ม 

และ อวรรค หรือ เศษวรรคอีก ๘ ตัว คือ  ย      ร   ล ว ส ห ฬ  อ  (อัง) 
เมื่อรวมพยัญชนะ ๕ วรรค ๒๕ ตัว เข้ากับพยัญชนะเศษวรรคอีก ๘ ตัว จึงมีจ านวน

พยัญชนะ ๓๓ ตัว และน าสระ ๘ ตัว มาประสมกับพยัญชนะ ๓๓ ตัว จึงได้จ านวนตัวเลขส าหรับใช้นับ
จ านวนใบหรือแผ่นหนังสือใบลาน จ านวน ๒๖๔ ใบ หรือ แผ่น 

การประสมสระ ๘ ตัวกับพยัญชนะ ๓๓ ตัว ใช้แทนตัวเลข การประสมสระภาษาบาลี ๘ 
ตัว กับพยัญชนะภาษาบาลี ๓๓ ตัว เข้าด้วยกัน แล้วใช้แทนตัวเลขส าหรับใช้นับจ านวนใบลาน หรือ
แผ่นลาน ดังนี ้

เมื่อประสมกันแล้ว จะส าเร็จรูปเป็น ดังนี้ 
  Iก กา กิ กี กุ กู เก Hก 
  Iข ขา ขิ ขี ขุ ขู เข Hข 
  Iค คา คิ คี คุ คู เค Hค 
  Iฆ ฆา ฆิ ฆี ฆุ ฆู เฆ Hฆ 
  Iง งา งิ งี งุ งู เง Hง 
  Iจ จา จิ จี จุ จู เจ โจ 

เมื่อประสมกันแล้ว แม้วรรคอื่นๆ ก็ประสม และมีรูปส าเร็จเช่นเดียวกันนี้ ส าหรับ สระ อะ 
เมื่อประสมกับพยัญชนะนั้นๆ จ าส าเร็จรูปเป็นเช่นเดียวกัน และออกเสียงเป็น -ะ (อะ) แต่ไม่ปรากฏ 
รูปสระอะ หรือไม่ปรากฏ ประวิสรรชะนี (-ะ) เช่น Irr6mธg0Ak IrTy,<g0Ak Irly'ฆg0Ak ฯลฯ 
(พระพุทธเจ้า พระธัมมเจ้า พระสังฆเจ้า) หรือ Id9kP IdiNd Idc9 IdgiyO ฯลฯ (กระต่าย กระรอก 
กระแต กระเร็น เป็นอาทิ) 

สรุปได้ว่า เมื่อใช้ สระ ๘ ตัว พยัญชนะ ๓๓ ตัว ประสมกันแล้ว จะได้จ านวนตัวเลข ๒๖๔ 
ตัว โดยท านองนี้ เมื่อใช้กับหนังสือหมายเลขจ านวนมากๆ เช่น หนังสือใบลาน พระไตรปิฎก เป็นต้น ก็
ย่อมเพียงพอต่อการน าไปใช้นับจ านวนใบลาน หรือจ านวนแผ่นลานที่ใช้ เหมือนจ านวนตัวเลข
ภาษาไทยจากเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ เมื่อประสมกัน จะนับสิ่งของจ านวนเท่าไรๆ ย่อมเพียงพอ
เสมอ 
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ตัวเลขอักษรธรรมอีสาน ตัวเลขที่นิยมใช้แพร่หลายที่สุดในวงการส านักเรียนหนังสือ (โต) 
ธรรมอีสาน ส่วนใหญ่มีรูปลักษณะคล้านคลึงกับตัวเลขไทยปัจจุบัน อาจเป็นได้ว่า อักขระไทย และ
ตัวเลขไทย ปัจจุบัน สืบสายมาจาก ลายมือพ่อขุนรามค าแหง ก็เป็นได้  

ตัวเลขอักษรตัวธรรมอีสาน คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 
เลขไทยปัจจุบัน คือ ๑ ๒   ๓ ๔   ๕ ๖   ๗ ๘  ๙ ๐ 
เลขอาราบิก คือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
เมื่อใช้นับจ านวนใบลานหรือแผ่นลาน หนังสือใบลานแทนตัวอักขระ หรือ ตัวอักษรธรรม

อีสานที่ใช้นับ สระและพยัญชนะที่ประสมกันเสร็จแล้ว เช่น 
 Id dk db du d6 d^ gd Hd I-  -k -b

  

 ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐     ๑๐ ๑

  

 -u -6 -^ g- H- I8 8k 8b 8u  

 ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๒๐  

 86 8^ H8 

 ๒๐๑  ๒๐๒ ๒๐๓  ใ ใ ใ ใ ใ ใ ใ  ฯลฯ   
เมื่อถึงเลข ๑๐๐ ใช้เป็น ๑๐๐ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๓ ฯลฯ 

  
การอ่านออกเสียง สระ และพยัญชนะ ที่ประสมแล้ว ดังนี้ 

  Id dk db du d6 d^ gd Hd 

  กะ กา กิ กี กุ กู เก โก 
  I-  -k -b -u -6 -^ g- H- 

  ขะ ขา ขิ ขี ขุ ขู เข โข 
  I8 8k 8b 8u 86 8^ H8 

  กะ กา กิ กี กุ กู โก 
กระทั้งถึง อักขระตัวสุดท้าย คือ อ (อัง) ฯลฯ 
การอ่านออกเสียงตัวเลข การอ่านออกเสียงตัวเลข จาก ๑ (หนึ่ง) ถึงเลข ๐ (ศูนย์) อ่าน

ตามแบบสากล (ธรรมดา) ที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า ศูนย์ (๑ ๒ ๓ 
๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) แต่การอ่านออกเสียงตัวเลข จาก ๑๐ (สิบ) ขึ้นไปจนถึงอสง
ขัย (นับไม่ได้, นับไม่ถ้วน) ส านวนไทยอีสาน หรือ ค าเมืองอีสาน ปราชญ์โบราณอีสาน (ครูบา อาจารย์ 
รุ่นปู่ยา ตาทวด) มีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นต้นสอนไว้ ผู้วิจัยจ ามาเล่าต่อ เป็นการฟื้นฟูอดีต พัฒนา
ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต ดังนี ้

เลข ๑๐ (สิบ) เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ 
เลข ๑๐ ๑ (สิบเอ็ด) เลขหนึ่งกับเลขศูนย์และเลขหนึ่ง อ่านตามแบบหนังสือใบลานไทย

อุบลคนอีสานว่า สิบเอ็ด 
เลข ๑๐ ๒ (สิบสอง) เลขหนึ่ง เลขศูนย์ และเลขสอง อ่านว่า ๑๐ ๒ สิบสอง, ๑๐ ๓ สิบ

สาม, ๑๐ ๓ สิบสี่ ฯลฯ 



๔๘ 
 

อ่านว่า เลข ๑๐  ๑๐ ๑ ๑๐ ๒ ๑๐ ๓ ๑๐ ๔ ฯลฯ 
อ่านว่า เลข ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ฯลฯ 
อ่านว่า เลข 10  11 12 13 14 ฯลฯ 
การใช้สระ ๘ ตัว ประสมพยัญชนะ ๓๓ ตัว เหล่านี้ ตามแบบมูลกัจจายนะสูตร ของส านัก

เรียนหนังสือใหญ่ หรือ ส านักเรียนมูลกัจจายนะ หรือ ส านักเรียนมูลกะจายน์ วัดมณีวนาราม (ป่าน้อย) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๐๐ และวัดเสลาราม บ้านบ่อหิน 
หมู่ที่ ๖ ต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอเมืองตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๕๐ และ ยังมี
ส านักเรียนวัดอื่นๆ อีก จะได้กล่าวถึงในรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

ดังนั้นจะได้กล่าวถึงคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ๒๙ ปริเฉท ดังนี ้
๑)  ภาพที่ ๑ ทูลอัญเชิญจุติ  เริ่มพุทธประวัติ เมื่อพระอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุ

โลกบาล มหาราชา เทพยดา ๔ หมื่นและเทพยดา ท. ในหมื่นจักวาฬมารวมกันพร้อมกันยกทศนข
สโมธานสมุชลิตอัญชลี ตั้งไว้เหนือเศียรเกล้าอาราธนาวิงวอนพระมหาสัตว์เจ้าสันดุสิตเทวราช หรือ
เทพบุตรเวสสันดรเจ้าว่า  

...ข้าแต่พระองค์ ผู้นฤทุกข์ พระองค์ทรงบ าเพ็ญ พระบารมีมาสิ้น ๔ อสงไข แสนโกฏิ ใช่
ปรารถนามารสมบัติจักวรรติสมบัติ สักกสมบัติ และพรหมสมบัติ หามิได้ แต่ทรงตั้งพระทัยปรารถนา 
ภาวะจะตรัสเป็นสัพพัญญู จะกู้สัตว์โลก ให้บรรลุอมตมหานิพพานเหตุดังนั้น กาลบัดน้ี เป็นกาลสมัย 
เพื่อประโยชน์จะตรัสเป็นพระสัมมาสัมพทุธเจ้า จะได้โปรดสัตว์โลก๑  

ในล าดับนั้น สมเด็จพระมหาสัตว์เจ้า ยังมิได้รับปฏิญาณแก่เทพนิกรอันมาทูลอารธนา แต่
ทรงพิจารณาดู ปัจมหาวิโลกนทั้ง ๕ ประการ โดยก าหนด กาล ทวีป ประเทศ ขัตติยตระกูล และพ
ราหมณตระกูล; กาลเมื่ออายุมนุษย์ในโลกมากกว่าแสนปี แลต่ ากว่า ๑๐๐ ปี มิใช่กาลพระสัพพัญญูจะ
บังเกิดในโลก เพราะเหตุดังฤา เพราะเหตุว่า สัตว์ ท.  ในกาลนั้น มีสันดานหนาด้วยกิเลส จะมิได้ตั้งอยู่
ในพุทธานุศาสนกถา ครุวนาดุจ เอาท่อนไม้ขีดลงในน้ า ก็พลันที่จะอันตรธานหายไป มิได้ปรากฏรอยไม้
ขีดน้ า เหตุดังนั้นหาใช่กาลที่พระสุคตเจ้าจะบังเกิดในโลกนี้ และกาลที่เมื่ออายุได้สักตั้งอยู่แสนปีลงมา
ตราบเท่า ๑๐๐ ปี จึงสมควรที่จะจุติลงไปบังเกิดในมนุษย์โลก 

ทวีป แล้วทรงพิจารณาทวีป พระพุทธเจ้า ท. ย่อมบังเกิดแต่ในชมพูทวีปเท่านั้น แล้วทรง
พิจารณาประเทศ เห็นในมัธยมประเทศเป็นที่บังเกิดแห่งพระอริยเจ้าทั้งปวง มีพระสัพพัญญูพุทธเจ้า 
ย่อมบังเกิดแต่ในตระกูลทั้ง ๒ คือ ขัตติยตระกูล และพราหณตระกูล อันโลกสมมุตินับถือว่าประเสริฐ
กาลบัดนี้ โลกสมมุตติว่า ตระกูลกษัตริย์ ประเสริฐกว่า ตระกูลพราหมณ์ ดังนั้นพระสัพพัญญูพุทธ
เจ้าของเรา ท. จึงอุบัติขึ้นใน ขัตติยตระกูล แลสมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราชนั้น จะเป็นพระบิดา
แห่งอาตมา และทรงพิจารณาต่อไป ทอดพระเนตรเห็น พระสิริมหามายาราชเทวี พระอัครมเหสี กรุง
สิริสุทโธทนะมหาราช ทรงมีพระบารมีครบแสนโกฏิบริบูรณ์แล้ว ทรงรักษาเบญจศีลาจารวัตรอัน
บริสุทธิ์ พระราชเทวีนี้จะเป็นพระมารดาแห่งอาตมา โดยแท้ 

เมื่อทรงพิจารณา ปัญจมหาวิโลกนะทั้ง ๕ บริบูรณ์แล้ว ก็กระท าสงเคราะห์แก่เทพยาทั้ง
ปวง โปรดประทานปฏิญาณว่า ดูกรท่าน ท. ผู้นฤทุกข์ กาลนี้ควรที่อาตมาจะจุติลงไปบังเกิดเป็นพระ
                                                            

๑ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถา พิสดาร ๒๙ ปริเฉท. โรงพิมพ์เลียงเซียงจง
เจริญ ๑๙๙ ถนนบ ารุงเมือง แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ไม่ปรากฏ, หน้า ๗๖-๗๗. 



๔๙ 
 

สัพพัญญูพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกทั้งปวง ท่าน ท. จงกลับไปสู่นิวาสสถานแห่งตนๆ เถิดเมื่อทรงส่งเทพย
ดาทั้งหลายแล้ว เสด็จแวดล้อมไปด้วยเทพบริวารไปสู่ทิพยนันทวันอุทยาน อันมีในดุสิตเทวโลก เสด็จ
ประพาสชมทิพยพฤกษชาติมีพรรณต่างๆ เทพบริวาร ท. กราบทูลเตือนว่า ข้าพระองค์ผู้นฤทุกข์ ขอ
อัญเชิญเสด็จพระองค์ จงจุติจากดุสิด  เทวโลกนี้เถิด จงไปบังเกิดในมนาย์สุคติ จะได้เป็นพระสัพพัญญู
โปรดสัตว์โลก แล้วทูลสรรเสริญสรรพกุศลซึ่งทรงบ าเพ็ญสั่งสมมาแต่ก่อน 

สมเด็จพระมหาสัตว์ ก็จุติในสุนันทาทิพยอุทธยานนั้น เสด็จลงมาสู่ปฏิสนธิในพระครรภ์
แห่งสิริมายามหาเทวี พระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าสิริสุทโธทนะมหาราช กรุงกบิลพัสดุ์ เหตุดังนั้นพระ
คันถรจนาจารย์ จึงกล่าวนิคมคาถาในที่สุดปริจเฉทว่า กตญฺชลีหิ เทเวหิ เป็นอาทิ อรรถาธิบายความก็
ซ้ าเหมือนนัยถวายวิสัชนามาแล้วแต่หนหลัง๒  

๒) ภาพที่ ๒ สุบินนิมิต พอเทพบุตรเวสสันดรรับอาราธนา พระนางสิริมหามายาก็ทรง
พระสุบินนิมิตว่า มีช้างเผือกผ่องน าดอกบัวขาว จากภูเขาเงิน ภูเขาทองมาทูลถวาย พระนางเจ้าก็ทรง
พระครรภ์ เกิดองค์พระสิทธารถราชกุมาร๓ (ลงภาพประกอบ ผนวก) 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระกรุณาแก่สัตว์โลก ปรารถนาจะรื้อสัตว์ให้พ้นจากห้วง
มหรรณพสงสาร และสละเสียซึ่งจักรวรรติราชสมบัติอันจะถึงใน ๗ วัน มิได้ทรงอาลัยดุจก้อนเขฬะอัน
ข้องอยู่ในปลายพระชิวหา พระราชหฤทัยปรารถนาจะถือเอาซึ่งผล คือพระสัพพัญญูพุทธเจ้า โปรดสัตว์
ให้พ้นจากสงสารสาคร 

ในกาลนั้น เป็นวันอาสาฬหบูชาปุณณมี วันเพ็ญเดือน ๘ มีงานอาสาฬหนักษัตฤกษ์ 
มหาชนกรุงกบิลพัสดิ์ ชวนกันเล่นนักษัตฤกษ์เอิกเริกไปทั่วพระนครกรุงกบิลพัตสดิ์ ก่อนหน้าเทศกาล
อาสาฬหปุณณมี ๗ วัน พระนางสิริมหามายาเทวี ทรงสุคนธวิเลปนะ เสวยสิริสุขาภิรมย์ในเพลาเช้า 
ทรงโสรจสรงสุคนโธทก ๑๖ กะละออม แล้วบริจาคมหาทานด้วยราชทรัพย์นับได้ ๔ แสน แล้วทรงขัต
ติยนารีราชภูษิต เสวยปณีตโภชนาหาร และทรงอธิษฐานสมาทานอุโบสถศีล เสด็จสู่สิริคัพภ์แล้วทรง
ไสยาสน์เหนือพระแท่นหฮ่งลงสู่นิทรามณ์ 

ในเพลาราตรีปัจจุสมัย ทรงสุบินนิมิตว่า ท้าวจตุโลกทั้ง ๔ มายกพระองค์ไป กับทั้งพระ
แท่น น าไปสู่ป่าหิมพานต์ ประดิษฐานไว้บนพื้นแผ่นมโนศิลาอันใหญ่ ภายใต้ไม่รังใหญ่ต้นหนึ่งสูง ๑๐๐ 
โยชน์ มีนางเทพธิดามาเชิญเสด็จไปสงน้ าในสระอโนดาตตรงท่าอันที่สรงแห่งพระพุทธมารดาเพื่อล้าง
ให้สิ้นซึ่งมลทินกลิ่นมนุษย์ แล้วให้ทรงผลัดด้วยผ้าทิพย์ และประดับพระกายด้วยทิพยบุปผชาติ แลในที่
ใกล้สระนั้น แลในที่ใกล้สระนั้นที่ภูเขาเงินลูกหนึ่ง และมีวิมานทองสถิตอยู่บนเขานั้น นางเทพอัปสร
เชิญให้พระนางสิริมหามายาเทวี เสด็จขึ้นสู่ภายในกนกวิมาน ให้บรรทมบ่ายศรีษะไปฝ่ายปาจีนทิศ แล
ในที่ใกล้รัชฏบรรพตนั้น มีสุวรรณคีรีอันหนึ่ง แลมีเศวตหัตถีช้างเชือกหนึ่ง เทียวอยู่บนภูเขาทองนั้น 
และลงมาจากกาญจนบรรพต และลงมาจากกาญจนบรพต ขึ้นมายนวิมานคิรีทางอุดรทิศและชูงวง อัน
จับบุณฑิริกปทุมชาติสีขาวพึ่งบานใหม่ มีเสาวคนธ์หอมฟุ้งตลบ แล้วร้องโกญจนาทเข้ามาภายในกนก
วิมาน แล้วกระท าปทักษิณ พระองค์อันบรรทมสิ้น ๓ รอบ แล้วเหมือนดุจเข้าไปในอุทรประเทศ ข้าง
ฝ่ายทักษิณปรัศวแห่งพระราชเทวี ก็บรรทมตื่นขึ้น พระมหาสัตว์เสด็จลงสู่ปฏิสนธินั้น ในเพลาพลว
ปัจจุสสมัยได้ อตุรษาฒนักขัตฤกษ ์
                                                            

๒ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา พิสดาร ๒๙ ปริเฉท. หน้า ๗๖-๗๙ 
๓ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  



๕๐ 
 

ในขณะนั้นหมื่นโลกธาตุก็บังเกิด ทวัตติงสปุพนิมิตปรากฏพร้อมกันกับขณะที่พระมหาบุรุษ
ราชเจ้า ลงสูปฏิสนธิในมาตุครรโภทรแลบุพพนิมิต ๓๒ ประการนั้น ก็บังเกิดกัมปนาทหวาดไหว และ
รัศมีสว่างไปทั่วหมื่นโลกธาตุ เหตุดังนั้น พระสัพพัญญู เมื่อตรัสรู้แล้วจึงมีพุทธฎีกาว่า ดูกรภิกษุสงฆ์ 
เบื้องว่า พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลก ลงมาสู่พระครรภ์พระพุทธมารดา ในกาลใด อันว่าทวัตตึงส
บุพพนิมิตมหัศจรรย์ มีโอกาสแลหวาดไหวทั่วหมื่นโลกธาตุ เป็นอาทิ ก็บังเกิดปรากฏในกาลนั้น พระ
คันถรจนาจารย์จึงกล่าวคาถา ๒ บทว่า สโต จ สมฺปชาโน จ เป็นอาทิ อรรถาธิบายความก็เหมือนในหน
หลัง๔  

ครั้งรุ่งเช้า พระราชเทวีทูลแถลง พระสุบินนิมิตแด่พระราชสวามีสมเด็จกรุงสิริสุทโธทนม
หาราช จึงด ารัสให้พราหมณ์ปาโมกข์ทั้ง ๖๔ คนเข้าเฝ้า ให้ปูลาดอาสนะ พร้อมเครื่องมงคลสักการบูชา 
ให้สถิตบนบัญญัตาสนธแล้วตรัสเล่าพระสุบินแห่งราชเทวี ให้ท านายร้ายดีประการใด ปาโมกข์
พราหมณ์ ท. กราบทูลพยากรณ์ว่า พระสุบินนี้ประเสริฐนัก พระราชโอรสในพระครรภ์นั้น จะเป็นอัคร
บุรุษมิได้เป็นสตรี จะมีพระอานุภาพมาก ผิวสถิตอยู่ในฆราวาส จะเป็นพระบรมจักรพรรดิ ผิวออก
ทรงบรรพชา จะได้ตรัสเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแท้ สมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้สดับก็ทรง
พระโสมนัส จึงด ารัส พระราชทานครรภปริหารแก่พระราชเทวีให้พระสนม ท. อภิบาลบ ารุงถนอม ให้
ผลัดเปลี่ยนพระอริยบททั้ง ๔ เสมอกัน คอยช่วยจูงพระหัตถ์ พยุงพระองค์ให้อุทฐาการ ยืน นั่ง แล
บรรทมเหนืออาสน์ อันกรอบด้วยสุขสัมผัสเป็นอาทิ 

อนึ่ง เป็นธรรมดาพระมารดาแห่งพระโพธิสัตว์ ย่อมทางเบญจางคิกศีลอยู่โดยปกติเป็นนิจ
กาล เมื่อพระสัพพัญญูยังมิได้ตรัสนั้นก็ทรงสมาทานศีลในส านัก พระกาฬเทวิสดาบส แลเมื่อพระ
โพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ บ่มิควรที่จะไม่นั่งสมาทานศีลแทบบาททูลแห่งบุคคลผู้อื่นให้ดูหมิ่น เหตุนั้นจึง
ทรงสมาทานศีลด้วยพระองค์เอง นี้ก็เป็นธรรมดาแห่งพระพุทธมารดา ทุกๆพระองค์ 

เบื้องว่า พระมหาสัตว์สถิตในครรภ์กาลใด ในกาลนั้น บรรดากษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีป ก็ส่ง
ราชบรรณาการมาถวายเป็นอันมากกอปรด้วยลาภสักการอันใหญ่ยิ่ง ด้วยบุญญานุภาพแห่งพระองค์นั้น 
กับทั้งพระโพธิสัตว์ซึ่งสถิตในพระครรภ์นั้น 

อนึ่ง กาลเมื่อพระมหากษัตริย์อยู่ในครรภ์พระมารดา มิได้เป็นที่สัพพาธฐานคับแคบเหมือน
ดังสัตว์ทั้งปวงอันเสวยทุกข์ล าบากอยู่ในครรภ์ ทรงสถิตอยู่เป็นสุขเสมือนนั่งอยู่บนเตียงทองอันใหญ่ 
๑๒ ศอกมิฉะนั้น เหมือนมหาพรหมสถิตอยู่ในเรือนแก้ว แล้วพระกายก็มิได้แปดเปื้อนด้วยน้ าอสุจิ กร
อปด้วยสติสัมปัชชัญญะทราบพระองค์ทรงด าริแต่ที่จะกระท าอนุเคราะห์แก่สัตว์ บ่มิได้ขาด จากพระ
กรุณาควรค่า คอยท่าพุทธโพธิสมัยอยู่ในครรภ์ทั้ง ๑๐ เดือน เป็นนิตย์พระมารดามิได้บังเกิดเหน็ด
เหนื่อยหนักพระอุทร พระกายเบาเหมือนเมื่อปกติเป็นสุข แล้วก็เร็งเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์เหมือน
เส้นด้ายเหลืองอันร้อยเข้าในแก้มมณีอันผ่องใส เมื่อทรงปรารถนาจะทอดพระเนตร ในขณะก็เห็น
พระโอรสอันหนึ่งเป็นบัลลังก์สมาธิ ผันพระพักตร์มาข้างพื้นพระอุทรแห่งพระมารดา ดุจสุวรรณปฏิมา 
อันสถิตอยู่บนฝักอ่อนในท้องแห่งกีบปทุมชาต แต่สุวรรณปฏฺมาอันสถิตอยู่บนฝักอ่อนในท้องแห่งกีบ
ปทุมชาติ แต่พระโพธิสัตว์นั้น มิได้เห็นพระองค์พระชนนี พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาว่า 
ปฏิสนฺธิกฺขเณ เป็นอาทิ อรรถาธิบายมีซ้ าเหมือนความหลัง 

                                                            
๔ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา พิสดาร ๒๙ ปริเฉท. หน้า ๗๙-๘๒ 



๕๑ 
 

อนึ่ง กาลเมื่อพระมหาสัตว์ประสูติได้ ๗ วัน พระมารดาทิวงคตไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก 
อันนี้ เป็นพุทธมารดาทุกๆพระองค์ แลพระมารดาจะได้สิ้นพระชนมายุ แต่เหตุนี้อันประสูติพระ
โพธิสัตว์นั้น ก็หาไม่ เพราะชนมายุมีประมาณก าหนดสิ้นกาลเท่านั้น จึงทิวงคต 

อนึ่ง พระครรภ์เป็นที่สถิตแห่งพระมหาบุรุษเหมือนกุฏิอันใสไว้ซึ่งพระเจดีย์ บ่มิควรที่สัตว์
อื่นจะมาบังเกิดร่วมในที่นั้นต่อไป 

อนึ่ง พระพุทธมารดา ก็ไม่ควรจะตั้งอยู่ในที่พระอัครมเหสีอันจะรสสังวาสกับบุรุษสืบไป
เหตุดังนั้นจึงทวิวงคต๕  

๓) ภาพที่ ๓ ประสูติ พอ ๑๐ เดือนแล้วถ้วนทศมาส องค์พระสิททธ่รถ ก็เคลื่อนจากพระ
ครรภ์ ใต้ต้นรังสวนลุ่มพินี ทรงด าเนินได้ ๗ ก้าว เกิดดอกบัวผุดรับ ๗ ดอก เปล่งวาจาว่า อัคโคหมัสฺสมิ 
โลกัสสะ เราจะเป็นผู้เลิศในโลก๖ (ลงภาพประกอบ ภาคผนวก) 

ครั้นพระครรภ์บริบูรณ์แล้ว พระสิริมหามายาพระราชเทวีแห่งสมเด็จพระสิริสุโทธน
มหาราช มีพระทัยปรารถนาจะเสด็จขึ้นไปสู่เมืองเทวทหนคร อันเป็นชาติภูมิแห่งพระองค์ จึงกราบทูล
พระราชสวามี พระราชสวามีก็ทรงพระอนุญาต จึงด ารัสมรรควิถีที่จะเสด็จ ตั้งแต่กรุงกบิลพัสดุ์ไปตราบ
เท่าถึง กรุงเทวทหนคร ครั้นเพลาบุพพันเหสมัย ในวันวิสาขปุณณมีเพ็ญเดือน ๖ พระราชเทวี แวดล้อม
ด้วยมหันตบริวารยศ อันกรอบด้วย สิริโสภาคออกจากพระนคร ไปโดยมรรควิถีอันประดับประดาถึงป่า
ไม้รัง อันชื่อว่า ลุ่มพินีวัน อันมีอยู่แทบหนทาง ในระหว่างนครทั้งสอง แต่ใกล้ไปทางเมืองเทวทหนคร 
เป็นที่รัมมณีสถานพิศาลแสนสนุก บริบูรณ์ด้วยสรรพรุกขบุปผาผลาชาติอันมีประการต่างๆ บ้างเผล็ด
ดอกออกผล เผยสุคนนธรสหอมฟุ้งขจรจบบริเวณจังพนัสประเทศฐาน และหมู่ไม้ทั้งหลายมีบริวาร
แวดล้อมดงรังต้นอันสูงสะพรั่งพื้นผลิช่อแลผล เสาวคนธรสมาลีอาเทียรณ์ด้วยนานาคณะปักษี มีมยุระ
โกลิกาเป็นอาทิ 

เมื่อพระราชเทวีได้ทัศนาการสาลวัน ก็มีพระทัยปรารถนาจะเที่ยวประพาสในป่านั้น 
อมาตย์ทั้งหลายก็เชิญเสด็จ แวะออกจากมรรคาเข้าไปสู่ป่ารัง ก็เสด็จลงจากสุวรรณสิวิกายานแวดล้อม
ด้วยนางพระพี่เลี้ยงและนารีราชบริวาร ท. ด านเนิไปถึงต้นมงคลสาลพฤกษ์ พระกมลปรารถนาจะทรง
จับซึ่งกิ่งรังก็บันดานอ่อนน้อมค้อมลงมา ดุจยอดหวายอ่อนอันต้องเพลิงพอถึงพระหัตถ์พระราชเทวีก็
ทรงจับเอากิ่งรัง ก็พอดีเถิด ลมกรรมชวาตหวั่นไหวประชวรพระครรภ์ 

ในขณะนั้น ราชบริพาร ท. ก็ผูกผ่านแวดวงภายใต้ร่มไม่รังแล้วชวนกันออกมาภายนอกฝ่าย
เทพยดาทั้งหมื่นจักรวาฬก็มาสันนิบาติพร้อมกันในที่นั้น แท้จริง หญิง ท. เมื่อขณะจะคลอดบุตรนั้น ก็
ย่อมนั่งคลอดบ้าง นอนคลอดบ้าง แต่พระราชเทวีจะได้เหมือนสตรีสามัญทั้งปวงหามิได้ ทรงอาภารณ์
พร้อมและทรงนุ่งโกไสยพัสตร์ ขจิดด้วยทอง ทรงห่มอุดมทุกูลพัสตร์คลุมพระองค์ลงไปถึงหลังพระบาท 
ยืนผันพระปฤษฏางค์ อิงเข้ากับล าต้นมงคลสาลพฤษ์ พระหัตถ์ขวาเหนี่ยวกิ่งมัง แล้วทอดพระเนตรไป
ฝ่ายปาจีนโลกธาต ุ

ล าดับนี้ พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาว่า สาปุณฺณคพฺภา ทสมาสโต ปร  เป็นอาทิ 
แปลได้เน้ือความก็ซ้ าเหมือนนัยหนหลงั 
                                                            

๕ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา พิสดาร ๒๙ ปริเฉท.หน้า ๘๔-๘๕. 
๖ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  

  



๕๒ 
 

๔) ภาพที่ ๔ ท านายพระลักษณะ องค์สิทธาถโพธิสัตว์ ปาฏิหาริย์ลอยเหนือเศียรของกาฬ
เทวิลดาบสที่มาเยี่ยมท านายพระลักษณะ พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดาเห็นก็อัศจรรย์ จึงน้อมก้ม
กระท าอัญชุลีพระกุมารเป็นครั้งแรก๗ 

ล าดับนั้น มีดาบสตนหนึ่งนามว่า กาฬเทวิล ได้อัฏฐสมาบัติ เป็นกุลูปกาจารย์ แห่งกรุงสุ
ทโธทนมหาราช เหาะไปสู่เทวจาริกสถิตทิวาหารในดาวดึงภพ ได้สดับค าเทพยดา จึงออกจากทิวาวิหาร
โดยเร็วลงจากเทวโลก ในเพลาสายัณห์ เข้าสู่พระราชนิเวศน์นิสินนาการบนบัญญัตอาสน์ แล้วถวาย
พระพรถามว่า ได้ยินข่าวว่าราชบุตรแห่งมหาบพิตรประสูติแลหรือ? บรมกษัตริย์ทรงรับตามค า ดาบส
จึงถวายพระพรว่า อาตมะ จะขอเห็นพระราชกุมาร จึงด ารัสให้เชิญพระราชโอรสทรงอาภรณ์พร้อม
น ามาให้น้อมพระราชโอรสลงให้มนัสการท่านดาบส บัดดนนั้น พระบาททั้งสองแห่งพระมหาสัตว์ กลับ
ขึ้นยืนประดิษฐานอยู่บนชฎาแห่งกาฬเทวิลดาบส ควรจะอัศจรรย์เหตุนั้น พระคุนถรจนาจรย์ จึงกล่าว
พระคาถาสรรเสริญ พระคุณานุภาพว่า กุมารภูตสฺส จ ตาวเทว เป็นอาทิ จึงมีค าอธิบายว่าธรรมดาพระ
โพธิสัตว์ในปัจฉิมชาติ จะหาผู้อื่นที่พระองค์ควรจะวันทนาการนั้นมิได้มี ผิวบ่มิรู้จะกระท าพระเศียรให้
น้อมลงแทบบาทมูลแห่งบุคคลผู้ใด ศรีษะของผู้นั้นก็จะพลันภินทนาการออกได้ ๗ ภาคเป็นแท ้

เมื่อกาฬเทวิลดาบสเห็นดังนั้น ก็สดุ้งตกใจกลัว บังเกิดมหัศจรรย์ไม่ควรที่อาตมะจะยังตน
ให้พินาศฉิบหายเสียในกาลนี้ จึงอุฏฐาการจากอาสน์คุกเข่าลงกระท าอัญชลีกรรับเอาพระบาทแห่งมหา
สัตว์ สมเด็จพระราชบิดาได้ทอดพระเนตรมหัศจรรย์ดังนั้น มีพระทัยแผ่ซ่านไปด้วยปีติ ก็ยอพระกร
ถวายอภิวาทวันทนาการด้วยส าคัญว่า พระโอรสของพระองค์ดุจมหาพรหม 

เทวิลดาบสนั้นได้ ปัญจอภิญญาและอัฏฐสมาบัติ ระลึกชาติได้ในอดีต ๔๐ กัป ในอนาคต 
๔๐ กัปพิจารณาเห็นพระลักษณะแห่งพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ ก็ทราบว่าจะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูโดย
แท้ด าริว่า พระราชกุมารนี้เป็นอัจฉริยมนุษย์ ก็แย้มโอษฐ์ส ารวจแล้วพิจารณาว่า อาตมะนี้จะเห็นเมื่อ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือ จะมิได้เห็นประการใด ก็ทราบเหตุว่า  จะมิได้ทันเห็นจะท ากาลกิริยา
เสียก่อน ได้ชื่อว่าเสื่อมสูญจากลาภคือมรรคผลนิพพาน เสียดายนัก ด าริดังแล้ว ก็ร้องไห้ 

ชนทั้งหลายเห็นแล้วดังนั้น จึงถามว่า พระผู้เป็นเจ้าหัวเราะแล้วกลับร้องไห้ เห็นอันตราย
สิ่งใดจะมีแก่พระลูกเจ้าหรือประการใด? ท่านดาบสบอกเหมือนด าริแต่หนหลัง แล้วแถลงเหตุทั้งสอง
นั้นแก่บรมกษัตริย์ให้ทรงทราบ ด าริต่อไปอีกว่า แต่บรรดาญาติของอาตมะผู้ใดจะได้เห็นเมื่อได้ตรัสเป็น
สัพพัญญูบ้าง ทราบด้วยญาณว่า นาลกะผู้เป็น นัดดา ของอาตมาจะได้เห็นเมื่อตรัสเป็นสัพพัญญู ใน
อปรภาคสมัยนาลกะบรรพชาแล้วไปสู่นักพระสัพพัญญูเจ้า ทูลถาม โมไนยปฏิบัติพระพุทธองค์โปรด
ประทานพระพุทธโอวาทให้ส าเร็จพระอรหันต์ปฏิบัติอุกฤษฏวัตรได้ ๗ เดือน พิจารณาทราบว่าจะสิ้น
อาสังขารจึงยืนสุวรรณบรรพตแห่งหนึ่ง ก็ดับขันธปรินิพพาน ในที่นั้น 

ส่วนสมเด็จพระบรมกษัตริย์มสุทโธทน ครั้งถึงวันเป็นค ารบ ๕ รับสั่งให้โสรจสรงองค์พระ
มหาสัตว์ด้วยพระทัยว่าจะกระท า นามคหณมงคล ถวายพระนาม ให้ตกแต่งราชพิภพและประพรม
ด้วยจตุชาติสุคนธ์และให้โปรยปรายบุปผชาติมีข้าวตอกเป็นค ารพ ๕ แล้ว ให้ปูลาดอาสนะอันวิจิตด้วย
เงินและแก้ว ให้ตกแต่งอสัมภินปายาสปณีตรสาหาร แล้วให้ประชุมกษัตริย์ พราหมณ์ คฤบดี เสนามุข
อมาตย์ในพระราชนิเวศน์ แล้วให้เชิญพระมหาสัตว์อันประดับด้วยราขกุมารปสาธนาภรณ์สู่มณฑลสันนิ
                                                            

๗ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  
 



๕๓ 
 

บาติ แล้วให้อัญเชิญทวิชาจารย์ ท. ล้วนถึงฝั่งแห่งไตรเพทางคศาสตร์ ๑๐๘ คน มานั่งเหนือปวณีตา
สนะให้บริโภคมธุปายาส แล้วเลือกสรรได้พราหมณาจารย์ ๘ คน ล้วนมีคุณวิทยาประเสริฐกว่าหมู่
พราหมณ์ ท. เชิญให้ขึ้นนั่งเหนืออาสน์อันสูง แล้วให้เชิญพระโพธิสัตว์ไปสู่ส านักพราหมณ์ทั้ง ๘ ให้
พิจารณาพระลักษณะ และพราหมณาจารย์ทั้ง ๘ นั้นคือ รมพราหมณ์สุทัตตพราหมณ์ สุยามพราหมณ์
โกณฑัญญพราหมณ์ล้วนรู้ไตรเพทลึกซึ้ง ยิ่งกว่าพราหมณ์ทั้งปวง 

พราหมทั้ง ๗ คน เว้นแต่ โกณฑัญญพราหมณ์ผู้เดียว ล้วนรูไตรเพทลึกซึ้งยิ่งกว่าพราหมณ์
อื่นๆ ทั้งปวง ยกเว้นแต่โกณฑัญญพรามหณ์ผู้เดียวนอกนั้นได้ท านายพระสุบินพระราชเทวี แต่วันแรก
ลงสู่ปฏิสนธิในพระครรภ์ พราหมณ์ทั้ง ๗ คน พิจารณาเห็นลักษณะแห่งพระมหาสัตว์บริบูรณ์จึงยกนิ้ว
หัตถ์ขึ้นสองนิ้วแล้วทูลท านายเป็นสองประการว่า พระราชกุมารกรอปรด้วยทวัตตึงสมหาบุรุษลักษณะ
พร้อม ๓๒ จึงมีคติสองประการ ผิวสถิตอยู่ในฆราวาส จะเป็นบรมจักพรรดิ์ ผิวออกทรงพรรพชา จะ
ได้ตรัสเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

โกณฑัญญพราหมณ์ผู้เดียวท านายว่า มีคติเป็นเดียว คือ จะออกบรรพชา ตรัสรู้เป็น พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยส่วนเดียว๘  

๕) ภาพที่ ๕ แรกนาขวัญ ในพิธีวัปปมงคลแรกนาขวัญ องค์สิทธัตถทรงปาฏฺหาริย์
นั่งขัดสมาธิเจริญฌาน แม้ตะวันคล้อยบ่าย แต่เงาต้นหว้ายังฉายาตรงเหมือนเที่ยงวัน พระพุทธบิดาเห็น
อัศจรรย์ จึงถวายอัญชุลีอีกครั้ง (นับเป็นครั้งที่ ๒)๙ (ลงภาพ ภาคผนวก) 

อยู่มา ณ วันหนึ่งถึงวัน วัปปมงคลแรกนาขวัญ สมเด็จบรมกษัตริย์ให้ตกแต่งพระนคร
กบิลพัสดุ์งามเหมือนเทวนคร ให้ตกแต่งไถ ๑๐๗ ไถ ปะฏัก เชือกผูก เขาโค ล้วนหุ้มเงินทั้งสิ้น ได้ทรง
อันหนึ่งปฏัก เชือกผูก เขาโค หุ้มด้วยทอง พระองค์ทรงสรรพาภรณ์ราชภูษิต แวดล้อมด้วยอมาตย์ ราช
บริพารเป็นอันมาก กับทั้งราชบุรุษชาวพนักงานกรมนาทั้งปวงล้วนนุ่งห่มอุดมพัสตร์ ทัดทรงอลงกตบุ
ปผาสุคันธวิเลปนาการเสด็จไปสู่ภูมิเขตฐานที่กระท าการแรกนาขวัญ 

ให้อัญเชิญพระมหาสัตว์เสด็จไป ณ ที่นั้นด้วย ในที่ใกล้เขตภูมินั้นมีชมพูพฤษ์ใหญ่ต้นหนึ่ง มี
ปริมณฑลร่มเย็นเป็นที่รมณียสถาน จึงให้ตกแต่งเป็นสิริไสยาสน์แห่งมหาบุรุษ ณ ภายใต้ร่มไม่หว้านั้น 
ให้ดาดเพดานเบื้องบนขจิตดาวทอง ให้ผูกม่านแวดวงไปโดยรอบ ตั้งราชบุรุษให้ล้อมลงรักษาภายนอก 
แล้วยังพระราชกุมารให้ทรงเครื่องประดับแล้วให้นิสัชนาการเหนือที่สิริไสยาสน์ มีพระพี่เลี้ยงนางนมนั่ง
บริบาลแวดล้อมภายในม่าน ส่วนสมเด็จพระสิริสุทโธทนมหาราช แวดล้อมด้วยคณามาตยราชมนตรี 
เสด็จไปสู่ที่จะแรกนาขวัญ ทรงจับไถทอง อมาตย์ ท. จับไถเงิน แล้วไถกลับไปกลับมาสิ้นสามวาระ 

ในขณะนั้น นางนมพี่เลี้ยง ท. ชวนกันออกมาดูการแรกนาขวัญ ณ ภายนอกม่านทั้งสิ้น 
และพระโพธิสัตว์เสด็จอยู่แต่ล าพังพระองค์เดียว มิได้เห็นผู้ใดผู้หนึ่ง ก็เสด็จอุฏฐากการขึ้นโดยเร็ว แล้ว
ทรงนั่งบัลลังก์สมาธิเจริญอานาปานสติกรรมฐาน ยังปฐมฌานให้บังเกิด ในเพลานั้น เป็นเพลาบ่ายเงา
ร่มไม้ ท. อันวิเศษก็ชายไปตามตะวันทั้ งสิ้น ส่วนฉายาไม้หว้าต้นนั้น ปรากฏเป็นปริมณฑลตรงอยู่
ตามเดิม ดุจกาลตะวันเที่ยงเป็นมหัศจรรย ์

                                                            
๘ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส,พระปฐมสมโพธิกถา พิสดาร ๒๙ ปริเฉท. หน้า ๙๔-๙๗. 
๙ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  



๕๔ 
 

ส่วนนางนมพี่เลี้ยง ท. พากันกลับเข้า ณ ภายในม่าน ได้เห็นพระปาฏฺหาริย์อันนั้น ก็ชวน
กันพิศวง จึงออกไปกราบทูลบรมกษัตริย์ บรมกษัตริย์ได้ทราบก็เสด็จมาโดยเร็ว ได้ทอดพระเนตรเห็น
พระปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ จึงยอพระหัตถ์ถวายอภินันทนาการ แล้วออกพระโอษฐ์ ด ารัสว่า 

กาลเมื่อวันประสูติ จะให้น้อมพระองค์ลงถวายนมัสการเทวิฬดาบส เทวิฬดาบสนั้น ก็
กระท าปาฏิหาริย์ขึ้น ไปยืนเบื้องบนชฎาท่านดาบส อาตมะก็ประณตเป็นปฐมวันทาการครั้งหนึ่งแล้ว 
และครั้งนี้ อาตมะก็ถวายอัญชุลีเป็นทุติยวันทนาการ ค ารบสอง แล้วเชิญพระมหาสัตว์เสด็จคืนเข้าพระ
นครกบิลพัสดุ์ในขณะนั้นทันที๑๐  

๖) ภาพที่ ๖ ยกศร องค์สิทธารถมหาบุรุษ ทรงแสดงศิลปะศาสตร์ธนู ๐๘ อย่างและทรง
ยกศร สหัสสถามธนู ซึ่งหนักคนตั้งพันยกไหว แต่พระองค์ทรงยกได้ โลกอัศจรรย์ใจ จึงรู้ว่า ถ้าอยู่ใน
เพศฆราวาส จัดเป็นจักรพรรดิ๑์๑ (ลงภาพ ภาคผนวก) 

กาลบัดนี้ สมเด็จบรมกษัตริย์สิริสุทโธทนมหาราช ทรงส่งข่าวสาส์นไปแก่ขัตติยวงศ์ศักราช 
ท. ว่าอาตมะกระท าปราสาท ๓ ฤดูให้แก่พระราชโอรสเสร็จแล้ว ปรารถนาจะราชาภิเษกเป็น เอกอัคร
ราชธิราช ให้ยูรญาติวงศานุวงศ์ ท. จงตกแต่งธิดาส่งถวายทุกองค์ แต่บรรดากษัตริย์ศักราชทั้งหลาย
ปวงได้รับสั่งดังนั้น ก้ส่งข่าวสาส์นตอบกราบทูลว่า พระราชกุมารมีพระรูปอันงาม อาจน ามาซึ่งความ
เลื่อมใสแก่ผู้ได้ทัศนา แล้วเกิดมหาอิสริยราชตระกูล แต่ไม่รู้ศิลปะศาสตร์สิ่งใด ข้าพระพุทธเจ้า ท. ยัง
ไม่ควรจะถวายธิดาก่อน สมเด็จบรมกษัตริย์ได้ทรงทราบข่าวสาส์นตอบดังนั้น จึงตรัสบอกแก่พระราช
โอรสพระมหาบุรุษจึงกราบทูลว่า กิจที่จะศึกษาเล่าเรียนศิลปะ ศิลปะศาสตร์แห่งข้าพระพุทธเจ้า ก็จง
ให้ตีกลองชัยเภรีชุมนุมพระญาติให้พร้อมในพระนครนี้ ในที่สุด ๗ วัน จักส าแดงศิลปะศาสตร์ให้ปรากฏ
แก่ขัตติยวงศาสิ้นทั้งปวง 

สมเด็จพระราชบิดา ก็รับสั่งให้กระท าดุจนั้น แล้วให้ปลูกมณฑปในที่ท่างกลางพระนคร ให้
ตั้งราชบัลลังก์เอาไว้ อันสมควรแก่ราชอาสน์ ณ ภายในมณฑปนั้น ครั้นถึงวันค ารบ ๗ บรรดากษัตริย์
ศากยราช ท. อันเป็นฝักฝ่ายพระประยูรญาติ ข้างพระราชบิดา ๘๐,๐๐๐ ข้างฝ่ายพระราชมารดา 
๘๐,๐๐๐ กับทั้งชน ท. มีพราหมณ์ คฤหบดีเป็นต้น ก็ชวนกันมาสโมสรประชุมพร้อมเพรียงกัน 

สมเด็จพระมหาสัตว์เจ้า พร้อมทั้งพระราชบิดาเสด็จด้วยมหันตบริวารยศไปยังที่มณฑป
สันนิบาต เสด็จสถิตบนรัตนบัลลังก์ในมหามณฑปแล้ว ให้หามาซึ่งนายขมังธนูทั้ง ๔ คน คืออักขณเวธี 
พาลเวธี สรเวธี สัททเวธี ให้ไปน ามาซึ่ง สหัสถามธนู อันหนักถึงก าลังบุรุษ ๑,๐๐๐ บุรุษจึงยกขึ้นได้ 
ทรงยืนเหยียบซึ่งที่สุดเบื้องต่ าแห่งคันธนูด้วยพระบาทเบื้องซ้าย ประดิษฐานไว้ในหว่างแห่งนิ้วพระบาท 
แล้วทรงยกขึ้นซึ่งคันธนูดูอาการดุจเบา ครุวนา ดังสตรีอันยกขึ้นซึ่งไม้กงดีดฝ้าย บรรดาสรรพสัตว์ ท. 
เห็นอาการอันทรงกระท านั้น ก็ชวนกันชื่นชมโสมนัส ในล าดับนั้นก็ทรงดีดลองสายเสียงสนั่น ดุจเสีย
งอสนิบาต ๑,๐๐๐ ครั้ง มิฉะนั้นดุจเสียงปฐพีทรุด แลกรุงกบืลพัสดุ์ อันกว้างยาวได้สัตตโยชน์ ปาน
ประหนึ่งว่าจะหวาดไหวไปทั้งสิ้น มหาชนก ท. ต่างตกใจไต่ถามกันว่า เสียงสิ่งใดชนบางจ าพวกก้บอก
กันว่า เสียงอสนีบาต บ้างว่า เสียงแผ่นดินทรุดที่รู้ก็บอกว่า เสียงนี้คือพระอังคีรสกุมารลองซึ่ง สหัสถาม
ธนู แลกษัตริย์ศากยราช ท. ได้แก่อาการเท่านั้น ก็ชวนกันยินดีที่จะยอมถวายธิดาทุกๆ องค์ ล าดับนั้น 
                                                            

๑๐ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๑๑๕-๑๑๖   
๑๑ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  

 



๕๕ 
 

สมเด็จพระมหาสัตว์ ก็ทรงส าแดงศิลปะศาสตร์ยิงธนูทั้ง ๑๒ ประการ อันเป็น อสัญญสาธารณะ อัน
มิได้มีทั่วไปแก่ผู้อื่นคือผู้อื่นมิได้รู้จักส าแดงได้ แล้วตรัสถามว่า จะให้กระท าอย่างอื่นประการใดบ้าง? 

มหาชนกชน ท. ทูลว่าให้แผลง (ยิง) ขนหางทราย (ปลายแหลม) จามรี ในขณะนั้น พอ
เพลาพระอาทิตย์อัสดงคต พระมหาบุรุษทรงแผลงถูกเส้นขนหางจามรี อันตั้งอยู่ในที่ไกลได้โยชน์หนึ่ง 
ขาดตกลงที่ตรงกึ่งกลางได้ ด้วยพระเนตรอันผ่องใส พร้อมด้วยประสาททั้ง ๕ อันบริสุทธิ์ปราศจาก
มลทิน อาจสามารถจะแลเห็นซึ่งเมล็ดพรรณผักกาดอันตั้งอยู่ ณ ฟากแห่งภูเขาแก้ววิเชียรข้ างโน้น
ก าหนดทางไกลได้โยชน์หนึ่ง ในเวลาอันพร้อมด้วยความมืดมีองค์ ๔ ประการ คือ เป็นราตรี เมฆตั้ง ฝน
ตก คืนวันเดือนกับ ส่วนกษัตริย์ศักยวงศ์ ท. ได้เห็นศิลปะศาสตร์ อันประเสริฐยวดยิ่ง หาผู้ใดจะเสมอ
เหมือนมิได้เช่นนั้น ก็พร้อมกันตกแต่งพระราชธิดา ทรงอาภรณ์ทุกๆองค์ส่งมาถวายเป็นนางขัตติย
กัญญาคณนานับได้ถึง ๑๐,๐๐๐ นาง๑๒  

๗) ภาพที่ ๗ ราชภิเษก ท้าวมหาพรหมและองค์อินทร์ พร้อมมวลเทพยดา เสด็จถวาย
น้ าสังข์ ในวันสิทธารถอภิเษกกับองค์เอกพิมพายโสธรา เสวยสุขปราสาท ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดู
หนาว๑๓(ใส่ภาพ ผนวก) 

ล าดับนั้น สมเด็จบรมกษัตริย์สิริสุทโธทนมหาราชา ก็ทรงราชภิฌษก พระมหาบุรุษ
สิทธารถราชกุมาร ให้เสวยราชสมบัติ ทรงตั้งพิมพพาเทวีเป็นองค์อัครมเหสี และพระมหาสัตว์เจ้า
แวดล้อมด้วยอเนกขัตติยราชนารีเป็นราชบริวารปานประหนึ่งว่า สมเด็จวัชรินทรเทวราช อันมีนางเทพ
อัปสรกัญญาเป็นบริวารกาลเมื่อเหมันตฤดูก็แวดล้อมด้วยขัตตยคณานาง อันประโคมขานเบญจางค
สังคีตเว้นจากบุรุษใดๆ เสด็จขึ้นสถิตปราสาทมีพื้น ๙ ชั้น นางพนักงาน ท. ก็ถวายปณีตโภชนาหารและ
สุขุมวัตถสังการต่างๆ อันสมควรแก่ฤดูหนาวและสถิตในปราสาทนี้สี่เดือนสิ้นเหมันตฤดู 

ครั้งล่วงหน้า คิมหันตฤดู เสด็จขึ้นสู่ปราสาท อันมีพื้นได้สี่ชั้น นางขัตติยก านัล ท. ก็ถวาย
นานัครสโภชนาและพัสตราภรณ์ อันสมควรแก่ฤดูร้อนในที่ใกล้สีหบัญชรนั้น ชาวพนักงาน ท. ตั้ง
อ่างทองใหญ่เต็มไปด้วย สุคนโธทกลอยเบญจปทุมชาติ และตั้งหม้อเงิน หม้อทอง หม้อแก้วต่างๆ ล้วน
เต็มไปด้วยน้ าหอมและวางไว้ซึ่งอ่างทองใหญ่ๆเต็มไปด้วยน้ าเปิอกของหอมและปลูกปทุมชาติมีพรรณ 
๕ ประการ หมู่แมลงผึ้งภู่ ท. บินเข้ามาคลึงเคล้าเอาชาติเกสรหอบตลบอบอวลไปทั่วปราสาทบริเวร
ทั้งสิ้น 

กาลเมื่อสุริยรังสีร้อนเกล้า ชาวพนักงาน ท. ก็เพดานขึงขึ้นบนเสาไม้ตะเกียบ ณ จันทาโลก
มณฑป ในที่ใกล้มณฑปนั้น มีระหัดน้ า มีหนังกระบือลาด ณ เบื้องบน แล้วมีศิลายนต์ห้อยย้อยอยู่บน
หนังกระบือ ขณะเมื่อชาวพนักงานไขระหัดน้ าขึ้นไปจากสระน้ านั้นตกต้องศิลยนต์ ศิลายนต์นั้นก็ผัดผัน
กระทบหนังกระบือมีเสียงดุจเสียงฟ้า น้ าที่ระหัดขึ้นไปบนเพดานจันทามณฑปนั้น ก้ตกลงเป็นฝอยๆ 
กระเซ็นซ่านดุจกระแสสายวัสโสทกตกลงเป็นนิรันดรมิรู้ขาด 

สมเด็จพระมหาบุรุษราช ก็ทรงภูษาสรรพาภรณ์วิภูษิตนิลวรรณมีพรรรณอันเขียวแวดล้อม
ด้วย อเนกอนงค์นิกรขัตตยราชกัญญา ล้วนนุ่งห่มประดับนิลวัตถาลังกาภรณ์ทั้งสิ้น ดรุวนา ดุจพญา
นิลคเซนทรราติ อันแวดล้อมด้วยหมู่นิลกิริณีเป็นบริวารทรงนิสัชนาการสถิตบนบัลลังก์นิลมณีอันมีพื้น
แลเพดานแลปานผูกล้อมล้วนสีเขียว ควรจะพิศวง เสด็จโสรจสรงสินธุธารากับด้วยนางขัตติยราช
                                                            

๑๒ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๑๒๐-๑๒๒ 
๑๓ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  



๕๖ 
 

กัญญา ท.มีสิริวิลาสอันงามปานประหนึ่งเวลาหกเทวราชอันสงสนานวัสโสทกธารากับด้วยพลาหกเทพ
อัปสรกัญญาทั้งปวง และเสวยในปราสาทนั้นจนสิ้นฤดูมหันต์ถ้วนสี่เดือน 

ครั้นเคลื่อนเข้า วสันตฤดู ก็เสด็จมาสู่ปราสาทอันมีพื้นได้ ๗ ชั้น พระสนมก านัล ท. ก็ถวาย
อรโภชนภัตจัดแจงเจือระคนควรแก่ฤดูทั้งสามดุจพรรณนาแล้ว และสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เสวยสุข
สมบัติในปราสาททั้ง ๓ ฤดู ปานประหนึ่งสมเด็จเพชรปาณีเทวราชอันเสวยทิพยสมบัติ ในไพชยนต์รัตน
ทิพยพิมานสวรรค์ ในขั้นดาวดึงเทวโลก ฉันนั้น 

ล าดับนี้  พระคันถรจนาจารย์ จงกล่าว พระคาถาสรรพเสริญสมบัติตอนท้ายบท มี
อรรถาธิบายความย่อว่า พระสิทธัตถราชกุมารมีประโยชน์อันส าเร็จ ได้เสวยราชสมบัติ มีพระพิมพา
ยโสธราชเทวีเป็นอัครมเหสี เป็นประธานแก่พระสมณนารีราชบริพานประมาณ ๔๐,๐๐๐ นาง เสด็จ
สถิตในปราสาททั้ง ๓ หลัง อันมีนามว่า รมยปราสาท ๑ สุรมยปราสาท ๑ สุภปราสาท ๑ โดยอันควร
แก่ฤดูทั้ง ๓ เสวยสวัสดิสุขในสิริราชสมบัติเป็นมหั้ศจรรย์ยิ่ง ดุจหนึ่งทิพยสมบัติวัฒนากาลชั่วนิรันดร๑๔  

๘) เทวทูต ๔ วันเสด็จประพาสอุทยาน เทวดาเจ้าเนรมิตให้ทอดพระเนตรเห็น เทวทูตทั้ง 
๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และพระสมณะ ทรงสังเวชสลดพระทัยในโลกีย์ น้อมนิยมยินดีในสมณ
เพศ๑๕ 

อยู่มาวันหนึ่ง สมเด็จพระมหาสัตว์ ปรารถนาจะเสด็จไปประพาสอุทยาน ตรัสเรียกสารถี
มารับสั่งว่า ท่านจงตกแต่งรถ เราจะเสด็จไปสู่อุทยานภูมิ นายสารถีรับสั่งแล้ว เทียมด้วยวรสิงธพทั้ง ๔ 
แล้วจึงทูลเชิญเสด็จ สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์แวดล้อมด้วยดิเรกโยธาหาญ ออกจากนครจะไปสู่อุทยาน
ภูมิประเทศ ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ปฐมนิมิตซึ่งเทพยาดานฤมิตเป็น คนชรามีเกศาหงอก สีข้าง
คดค้อม กายง้อมเงื้อมไปเบื้องหน้า มือถือไม้เท้าเดินมาในระหว่างมรรควิธี มีอาการหวั่นไหวสั้นไปทั่ว
ทั้งกาย ควรจะสังเวช ยังไม่เคยทอดพระเนตรมาก่อน จึงตรัสถามนายสารถีว่า บุรุษนี้มีนามชื่อว่าใด จึง
ดูรูปกายแปลกประหลาดกว่าชน ท. อื่นฉะนี้ ขณะนั้นเทพยาเข้าสิงกายนายสารถี ให้ทูลไปโดยสัตว์ว่า 
บุรุษผู้นี้ มีนามว่าชนชรา จึงตรัสซักถามว่า คนชราเป็นประการใด? นายสารถีทูลว่า ข้าแต่พระลุกเจ้า 
คนชรานี้ มิได้มีชีวิตยาวยืนพลันถึงมรณภาพเป็นแน่แท้ จึงตรัสถามว่า เหมือนตัวอาตมะนี้ ก็มิได้ล่วง
ชราธรรมแลหรือ? ข้าแต่พระลูกเจ้า พระองค์แลข้าพระพุทธเจ้าก็ดี ชน ท. อื่นก็ดี บรรดาเกิดมาในโลก
สันนิวาสนี้ บ่มิอาจล่วงพ้นธรรมชราทั้งสิ้นด้วยกัน 

เมื่อได้ทรงสดับดังนั้น ก็ตรัสเตียนชาติ อันเป็นเหตุจะให้ชรา มีพระทัยบังเกิดสังเวชเป็น
ก าลัง จึงตรัสสั่งนายสารถีว่า ท่านจงกลับรถเถิด จะเป็นประโยชน์อันใด กับสิริมหาสมบัติ อันบมิล่วง
พ้นชรามีประการดังนี้ และจะมาขวนขวายในการเล่น อันเป้ฯมี่เกิดความประมาทมิควรยิ่งนัก ก็เสด็จ
กลับรถคืนเข้าพระนครขึ้นสู่ปรางค์ปราสาท 

เหตุอันนี้ ทราบถึงพระราชบิดา จึงตรัสสั่งให้พระสนม ท. ให้ตกแต่งพระกายประโลมพระ
ราชโอรส หวังจะให้ล่มหลงอยู่ในเบญจกามคุณอย่าให้เบื่อหน่าย แล้วก าชับชน ท. ให้พิทักษ์รักษายิ่ง
กว่าแต่ก่อน ห้ามอย่าให้คนชราเข้ามาในที่ใกล้ถึงกึ่งโยชน์ 

                                                            
๑๔ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๑๒๒-๑๒๔ 
๑๕ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  

 



๕๗ 
 

ส่วนพระมหาบุรุษ เสด็จไปประพาส พระอุทยานในวารค ารบ ๒ได้ทอดพระเนตรเห็น ชน
พญาธิโรคา ครั้ง ๓ เห็นชนกระท ากาลกิริยานอนอยู่ในระหว่างมรรควิถี ครั้งที่ ๔ เห็นรุปบรรพชิตซึ่ง
นุ่งผ้ากาสาวพัตร์ กร์ปด้วยอากัปกิริยาส ารวม อาจน ามาซึ่งความยินดีเลื่อมใส ล้วนแต่เทพยดานิมิตให้
ปรากฏทั้งสิ้น จึงตรัสถามนายสารถีเหมือนแต่หลัง 

ครั้งนั้น ยังมิได้เป็นยุคพุทธกาล นายสารถีก็ยังมิเคยรู้จักรูปพระสมณะและบรรพชิต คณะ
เทพยดาเข้าใจให้กราบทูล ผู้นี้มีนามว่า บรรพชิต แล้วทูลสรรเสริญคุณบรรพชิต การบรรพชา ด้วยเท
วานุภาพ เมื่อได้ทรงทราบก็ทรงด าริว่า การประพฤติเป็นสมณเพศนี้ เป็นพิธีกุศลธรรมอันประเสริฐ
สุนทรสถาพรโดยยิ่ง ควรอาตมะ จะถือเอาอุดมเพศเห็นปาน มีพระทัยบังเกิดยินดีรักใคร่ในบรรพชา ใน
เพลาวันนั้นเสด็จไปถึงพระอุทยาน เหตุดังนั้นพระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถา อรรถธิบายความ
เหมือนนัยหนหลัง สมเด็จพระมหาสัตว์ เสด็จเที่ยวประพาสเที่ยวทั่วอุทยาน กระทั้งสิ้นสกลทิวาวันยัง
ค่ าจนสายัณหสมัย แวดล้อมด้วยคณานางอเนกนิกรสุรางคศักยราชกัญญา ลงสง๑๖สนานในมหาสระ
โบกขรณี แลเสด็จกลับพระนคร 

๙) ภาพที่ ๙ ออกบรรพชา วันพระราหุลประสูติ ทรงเผยม่านทองเข้าไปมองแล้ว เข้าไปดู
แม่พิมพาเห้นหลับสนิทนิ่งนิทรา กรกอดพ่อราหุลนอน สมนหลับกายวิการ สังเวชว่า วังเหมือนป่าช้า 
ตัดพระทัยออกบรรพชา ในคืนนั้น๑๗ 

สาเหตุออกบรรพชา ในวันนั้น พิมพาราชเทวีประสูติโอรส สมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทรง
ทราบ มีพระทัยโสมนัส ด ารัสสั่งราชบุรุษน าข่าวสาส์นไปกราบทูลพระราชบุตร เบื้องว่าพระมหาบุรุษ
ทรงทราบเหตุ จึงออกพระโอษฐ์ว่า ห่วงบังเกิดแล้วแลสังสาพันธนาการเกิดแก่อาตมากาลบัดนี้ 
จ าเดิมแต่นั้น พระราชกุมารได้นามว่า พระราหุล เหตุ พระมหาสัตว์ตรัสว่า ห่วงบังเกิดนั้น พระมหา
สัตวืเสวยราชสมบัติอยู่ ๒๙ พระพรรษา พระคันถรจนาจารย์ กล่าวพระคาถาอรรถาธิบายว่า ในขณะ
นั้น พระหฤทัยพระบรมโพธิสัตว์ ก็น้อมไปยิ่งในนักอุฏฐานการจากพระแท่นสิริไสยาสน์ บทจรมาสู่ที่
ใกล้พระทวารปราสาทแล้ว หยุดยืนอยู่ จึงด ารัสเรียกออกไปว่า ผู้ใดอยู่ที่นั้น ส่วนนายฉันนามาตย์นอน
อยู่ภายนอก หนุนศรีษะกับธรณีพระทวาร ได้สดับพระสุรเสียง จึงร้องทูลตอบเข้ามาว่า ข้าแต่พระลุก
เจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายฉันนะ อยู่รักษาพระองค์ ณ ที่นี้ จึงมีพระราชด ารัสตรัสสั่ง ดูกรนายฉันนะ อา
ตมะจะออกสู่มหาภิเนษกรมณ์ในคืนวันนี้ ท่านจงไปผุกม้ามาให้เราตัวหนึ่งโดยเร็ว 

นายฉันนามาตย์ รับสั่งแล้วไปน าเครื่องม้ายังโรงม้าด้วยแสงประทีปหอม ด าริว่าอาตมะจะ
ผูกม้าด้วยเครื่องประดับพญาทัยราช ณ กาลบัดนี้ แล้วก็ผูกเครื่องอัศวาหังการที่ตัวพญาม้ากัณฐกอัศว
ราช อันมีกายโดยยาว ตั้งแต่คอจดท้ายประมาณ ๑๘ ศอก ส่วนสูงพอสมควรกับกายอันยาว สีขาว
บริสุทธิ์ดุจสังข์อันขัดใหม่ ศรีษะด าดุจสีแห่งกา มีเกศาไนมุข (หน้าผาก) ประเทศดุจไส่หญ้าป้อง งาม
สะอาด กอปรด้วยพหลก าลังมากนัก พญาตุรงคราช ก็มีจิตโสมนัส จึงเปล่งเสียงร้องมหาสิตาการ
กึกก้องสนั่นไปทั่วกรุงกบิลพัสดุ์ทั้งสิ้น แต่เทพยดาก าบังเสียงม้ามิให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งได้ยิน กลัวจะเป็น
มลทินแก่มหาภินิกขมันตราย 

พระคันถรจนาจารย์ กล่าวพระคาถาสรรเสริญพระมหาสัตว์ที่ก าหนดเห็นโทษในกามภพ
เป็นอันมาก เห็นอานิสงส์ในมหาการโดยด่วนลงจากปรางค์ปราสาท เมื่อพระมหาสัตว์เสด็จไปใกล้ม้า
                                                            

๑๖ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๑๒๕-๑๒๗ 
๑๗ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  



๕๘ 
 

พญาอัศวราช ทรงยกพระหัตถ์ขวาปรามาสกายกัณฐกสินธพ ตรัสว่า ดูกรกัณฐมโนทัย ท่างจางพาอาต
มะไปให้ตลอดในราตรีเดียวนี้ อาตมะจะได้ตรัสเป็นองค์ พระศรีสรรเพชรพุทธเจ้าจะได้ขนข้ามเวไนย
สัตว์ในมนุษย์โลกกับทั้งเทวโลก ให้พ้นจากจตุโอฆสงสารถึงฝั่งพระปรินิพพานในครั้งนี้ 

เมื่อพระมหาสัตว์ เสด็จถึงที่ใกล้ พระยาบาลทวาร พอการอฒรัตติกสมัย (เที่ยงคืน) จึงทรง
ด าริว่า ถ้าประตุนี้มิได้เปิดออก อาตมะก็จะห็หนีบเข้าซึ่งม้าที่สีข้าง ด้วยเพลาทั้งสองข้าง กับทั้งนาย
ฉันน์ อันยึดหางม้าจะพาโดดข้ามก าแพงนครอันสูง ๑๘ ศอก ออกไปภายนอกให้จงได้ แต่เทพยดาเจ้า 
ท. ก็เปิดทวารถวายให้สมพระประสงค์ องค์พระมหาสัตว์ก็ขับม้าพระที่นั่งออกจากพระนคร มิได้
เอื้อเฟื้ออาลัยมนจักรพรรดิราชสมบัติอันจะมาถึงเงื้อมพระหัตถ์ ดุรวนาดุจก้อนเขฬะอันถ่มจากพระ
โอษฐ์ กมลหมายมุ่งพระปรมาภิสมโพธิเป็นเบื้องหน้า 

ในกลาเมื่อพระโพธิสัตว์ เสด็จหยุกยืนม้าพระที่นั่งแทบฝั่งนที  จึงตรัสถามนายฉันน์ว่า 
แม่น้ านี้มีนามชื่อใด? ชื่ออโนมานทีคั่นอยู่เป็นที่ก าหนดแดน สุดเขตประเทศแว่นแค้นศักยชนบท พญา
ม้าน าพาเสด็จสิ้นทาง ๓๐ โยชน์ พอรุ่งอรุณถึงฝั่งอโนมานที ขณะพระมหาบุรุษราชเจ้า จึงเตือนผนัง 
(สีข้าง) ข้างม้าด้วยส้นพระบาทให้สัญญากัณฐกอาชาเผ่นโผนข้ามแม่น้ าอโนมานที อันมีประมาณโดย
กว้างได้ ๘ อุสุภะ คือ ๑๔ เส้น ไปตกลงยังฝั่งฟากโน้น ส าแดงถึงนิมิตอันพระองค์จะข้ามพ้นโอมสงสาร
ได้เป็นแน่แท้ หาสงสัยบ่มิได้ จึงเสด็จลงจากหลังม้าพระที่นั่ง ทรงนิสัชนาการสถิตเหนือกองทรายมี
พรรณขาวดุจแผ่นเงิน แล้วตรัสสั่งนายฉันน์ว่า ท่านจงลงเอาเครื่องประดับของอาตมากับม้ากัณฐก
สินธพ กลับไปพระนครเถิด เราจะบรรพชาในที่นี้ แล้วเปลื้องอาภารณ์ออกจากพระองค์ เอาชายพระ
ภูษาห่อเข้าแล้วส่งให้นายฉันน ์

ทรงด าริว่า เกศาของอาตมะนี้ ไม่สมควรแก่สมณเพศ บุคคลอื่นที่ควรจะตัดพระเกศพระ
โพธิสัตว์ เห็นปานดังอาตมะก็บ่มิได้มี ควรอาตมะจะตัดโมฬีแห่งตนเองด้วยพระขรรค์ ในขณะนั้น รัต
นขรรคาวุธอันเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศ ปรากฏในที่เฉพาะพระพักตร์ จึงทรงตัดเกศด้วยพระ
ขรรค์ในฉินทนาการ และพระเกศก็ปรากฎยาวประมาณสององค์คุลีม้วนกลมเป็นทักษิณาวัฎทุกๆเส้น
ทั่วทั้งพระอุตมังคศิโรตน์ ตั้งอยู่ก าหนดเท่านั้นจนตราบเท่าปรินิพพาน จะได้วัฒนาการขึ้นมาอีกหามิได้ 
และพระมัสสุโลมาก็ปรากฏพอควรแก่พระเกศา กิจที่ตัดสืบไปอีกในเบื้องหน้านั้นมิได้มี ทรงจับพระ
จุฬาโมฬีขว้างขึ้นไปบนอากาศ ทรงพระอธิษฐานว่าถ้าอาตมะจะได้ตรัสรู้แก่พระปรมาภิสัมโพธิญาณ
โดยแท้แล้ว ขอจุฬาโมฬีนี้จงตั้งอยู่ในอากาศอย่าได้ตกลง ผิวบ่มิได้ลุสมประสงค์ จงตกลงมายังสุธาภาค
และพระจุฬาโมฬีกับพระภูษาพันโพกพระเศียรนั้น ก็ประดิษฐานลอยอยู่บนอากาศสูงประมาณโยชน์
หนึ่ง พระอมรินทราธิราชก็ทรงน าผอบแก้วอันนี้สัณฐานสูงใหญ่ได้โยชน์หนึ่งตั้งบนเศียรรองรับเวฐน
พัสตรา และพระจุฬาโมฬีอันมีพรรณงามเป็นแสงดุจปีกแมลงทับทอง ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุ
ไว้ในพระจุฬามณีเจดีย์อันแล้วด้วยแก้วอินทนิล สูงประมาณ ๔ โยชน์ในดาวดึงส์เทวโลก ตราบจนบัดนี้ 

ในกาลนั้น ท้าวมฏิกาพรหม ทราบโดยญาณว่า สหายแห่งอาตมภาพออกสู่ภิเนษกสมณ์ใน
วันนี้ จึงน าอัฏฐบริขารทั้ง ๘ อันเป็นทิพย์ มีไตรจีวรเป็นต้น คือ กาสาวพัสตรา ๓ ผืน สังฆาฏิ จีวร สบง 
บาตร มีด กล่องเข็ม กายพันธ์ ผ้ากรองน้ า เป็น ๘ ประการ สมควรแก่ภิกษุเพศอันประกอบควรเพียร
ในพระพรหมจรรย์ ลงมาจากพรหมภิภพน้อมน าเขาไปถวาย สมเด็จพระมหาสัตว์ทรงไตรจีวรกาสา
พัสตร์อันเป็นธงไชยพระอรหันต์ ด้วยบุพพาภิโยคอันพระองค์ได้ศึกษาแก่ปุเรภพ ถือเอายรรพชิตเพศ
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อันอุดม แล้วก็มอบพระภูษาทั้งคู่อันทรงแต่ยังเป็นคฤหัสถ์เพศแก่ท้าวฆฏิกาพรหม ท้าวฆฏิกาพรหมก็
รับเอาแล้ว ถวายบังคมลา อัญเชิญขึ้นไว้ในทุสเจดีย์สูง ๑๒ โยชน์ ในพรหมโลก 

เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวนิคมคถา ในที่สุดปริจเฉทอรรถธิบายความก็ซ้ า
เหมือนหนหลัง๑๘ 

๑๐) ภาพที่ ๑๐ ทรงม้ากัณฐกะ  องค์พระมหาบุรุษเจ้า ก าลังทรงม้ากัณฐก อันมีนายฉัน
นะเกาะหางม้าตามเสด็จ เทพยาเจ้าประคับประคอง ล่วงมาถึงฝั่งแม่น้ าอโนมานที หมู่ดาใ ดาราและ
จันทร์เจ้า ขจีคอยทอแสงส่องทาง ๑๙ 

๑๑) ภาพที่ ๑๑ ตัดพระโมฬี พอถึงฝั่งอโนมานทีศรี ก็ทรงพระขรรค์แก้วแววมณี พระก็
ตัดโมฬีมิอาลัย เพราะทรงทราบดีว่าในสมัยนั้น ใครตัดผมถือว่าเป็นเสนียดจัญไร หมดคนคบค้าติดตาม 
แล้วทรงอธิษฐานเพศบรรพชา๒๐  

กล่าวถึง ทุกกิริยา กาลเมื่อพระมหาสัตว์ ทรงบรรพชาที่หาดทรายขาวริมฝั่งแม่น้ าอโนมา
นทีมีรับสั่งกับนายฉันนะอ ามาตย์ว่า ท่านจงรับเป็นภารธุระน าอาภรณ์และม้ากันฐกะกลับเข้าไปยังกรุง
กบิลพัสดุ์ นายฉันนะและม้ากัณฐกะกลับไปแล้ว พระมหาบุรุษเสด็จยับยั้งล าพังพระองค์แต่ผู้เดียว 
เสวยสุขวิหารอยู่ในสวนมะม่วงชื่อว่าอนุปิย อัมวัน โดยเว้นจากการเสวยพระกยาหาร ๗ วัน ด้วย
บรรพชาสุข ในวันที่ ๘ เสด็จจากที่นั้น บทจรไปแต่พระองค์เดียว สิ้นมรรดา ๓๐ โยชน์ ในเพลาเช้า ถึง
นทีแห่งหนึ่งที่ใกล้กรุงราชคฤห์ เสด็จลงสงวารีในคงคานั้น แล้วเสด็จเข้าไปโคจรบิณฑบาตรในกรุงรา
ชคฤห์โดยสปทานจาริกเมื่อทรงรับบิณฑบาตรได้มิสกภัตร พอประมาณควรแก่อิ่มแล้ว เสด็จออกพระ
นครราชคฤห์โดยทางประตูฝ่ายทักษิณไปยังบัณฑวบรรพตเป็นหน้าผาอันร่มส าราญพระกรัชกาย แล้ว
จารณาอาหารในบาตรด้วยปฏิกูลสัญญา๒๑ 

กล่าวถึง ส านักดาบส ล าดับนั้น พระโพธิสัตว์เสด็จจาริกไปสู่ส านัก อาฬารกาลามดาบส 
เรียนได้ส าเร็จสมาบัติ ๗ สิ้นความรู้อาจารย์ จึลาไปสู่ส านัก อุทกรามบุตรดาบส เรียนได้ส าเร็จ เนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ๘ สิ้นความรู้อาจารย์ แล้วตั้งพระโพธิสัตว์ในที่เป็นอาจารย์เสมอตน ทรง
ด าริว่า ทางปฏิบัติให้หนทางพระโพธิญาณ จึงลาจากไปเสีย 

พระพุทธังกรูเจ้า ทรงด าริว่าอาตมะจะกระท าทุกกรกิริยา ให้ถึงที่สุดแห่งความเพียรอัน
อุกฤษอย่างยิ่ง จึงเสด็จเข้าบิณฑบาตในความนิคมทั้งปวง ทรงเจริญเมตตาภาวนาไปตลอดเวลาตราบ
เท่าจนกลับ จึงปริวิตกว่า อาตมะมีปลิโพธอยู่ด้วยแสวงหาโอฬาริกามิควร แต่นั้นมาอาศัยรุกขมูลใด ก็
เสวยผลอันหล่นลงมาแต่ต้นไม้มนั้น มาภายหลังได้ภัตตาหารแล้ว ฉันผ่อนน้อยลงเท่าเมล็ดถั่ว เมล็ด
ข้าวสารหัก เมล็ดงา ตราบเท่าเมล็ดพรรณผักกาด ก็มิอาจบรรลุพระโพธิญาณได้ส าเร็จ ทางปริวิตก
ต่อไปว่า ประโยชน์อันใดด้อยเสพอาหาร แลอาตมะจะเว้นเสียซึ่งอาหารจะไม่บริโภคทั้งสิ้น ก็ตัดเสียซึ่ง
อาหารมิได้เสวยอีก 

จ าเดิมแต่ทรงอดพระกระยาหารทั้งสิ้น ทวัตติงสมหาบุริสะและอนุพญัชชนะทั้งปวงก็
อันตรธานสูญสิ้น พระมังสะและพระโลหิตก็เหือดแห้งทั่วทั้งสกลกาย ซูบซีดผอมยิ่งนัก ยังแต่หนังหุ้ม

                                                            
๑๘ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๑๒๙-๑๔๔ 
๑๙ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  
๒๐ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  
๒๑ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๑๕๐-๑๕๔ 
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อิฐและพระอัฐิปฤษฏางค์ สีข้างก็เห็นคดค้อมวิการปรากฏดุจกลอนเรือน เมื่อยกพระหัดลูบบนพระ
เศียรก็พบแต่แถวพระเส้นและอัฐิควรสังเวชยิ่งนัก แม้จะเสวยมหันตทุกข์ถึงเพียงนี้จะมีพระทัยปริวิตก
ด าริว่า จะประโยชน์อันใด ด้วยกระท าทุกรกิริยาอันแสนสาหัสล าบากถึงปานนี้ และอาตมะท าความ
เพียรมาสิ้น ๖ ปีแล้ว ก็ยังมิได้บรรลุแก่พระโพธิญาณ อย่าเลยจะกลับไปสู่ราชนิเวศฐาน แม้แต่มาตรว่า
วารจิตหนึง่ บ่มิพึงมีเป็นอันขาด 

อยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เจ้า เสด็จกระท าสริรกิจลงพระมังคนได้บังเกิดปวดมวนประชวน
ในพระอุทรประเทศ เหตุพระสกลกายนั้นเหื่อดแห้ง และพลวทุกขเวทนาจึงบังเกิดให้พระกายอ่อนอิด
โรยหิวโหยระทวยพระก าลัง จะตั้งพระองค์ด ารงไว้มิได้ จึงทรงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้น ขณะนั้นมี
เทพยดาตนหนึ่ง (พุทธประวัติเล่ม ๑- เด็กเลี้ยงควาย) ส าคัญผิดคิดว่า ดับขันทิวงคตแล้ว จึงไปสู่ส านัก
พระเจ้าสิริสุทโธทนะ แถลงเหตุว่า บัดนี้ พระราชบุตรแห่งพระองค์สิ้นพระชนม์เสียแล้ว สมเด็จพระ
ราชบิดาได้ทรงสดับ จึงตรัสถามเทพยดาว่า พระราชโอรสแห่งข้า ได้ตรัสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว หรือยัง
ประการใด เทพยดาตอบว่ายังมิได้บรรลุพระโพธิญาณ จึงมีพระราชโองการตรัสขับและคุกคามว่า ท่าน
จงไปเสียจากที่นี้ ผิวโอรสแห่งนางเรา ยังมิได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ที่จะท าลายชนม์ชีพนั้นหามิได้
เลยเป็นแน่แม้ เทพยดานั้นก็อันตรธานไปจากรพระราชนิเวศน์ 

ส่วนพระมหาบุรุษเจ้า ได้สัญญาตื่นฟื้นพระสติก็เสด็จอุฏฐานการไปจากที่นั้น จึงทรงด าริว่า 
อาตมะประฤติภาวนานุโยคในกาลบัดนี้ ก้ยังประกอบด้วยอัสสาสะและปัสสาสะ ได้ชื่อว่าพยายามยัง
หยาบอยู่ มิฉะนั้นอาตมะจะกระท าความเพียรให้สุขมภาพ จะกลั้นเสียงซึ่ งอัสสาสะปัสสาสะ ขณะนั้น
อัสสาสะวาต มิอาจด าเนินออกทางนาสิกทวารได้ ก็ดั้นไป จะออกโดยพระโสตทวารทั้ง ๒ พระมหาสัตว์
ก็อัดเสีย ซึ่งวาโยนั้น มิให้ออกโดยโสตทวาร และลมนั้น ก้เดินดั้นตลบขึ้นไปบนพระเศียร ก็บังเกิดพล
เวทนาเจ็บปวดในพระศิโรดม์เป็นก าลัง ครุวนาดังบุคคลมาเฉือนลงด้วยคมมีดโกนให้ฉินทนาการ 

เมื่อวาโยมิอาจท าลายพระเศียรขึ้นไปได้ ก็กลับลงไปในอุทรประเทศให้บังเกิดเจ็บปวด
ทุกขเวทนาภายในพระอุรเป็นสาหัส ครุวนาดุจเชือดด้วยมีดอันคม แลทรงเสวยมหันตทุกข์เถี่ยงนี้ ก็
มิได้มีพระทัยสันทดท้อถอยจากความเพียร พระสติตั้งมั่นมิได้หวั่นไหว พระกมลฤทัยก็ยังลงสู่สมาธิเป็น
เอกัคคตารมณ์ มิได้ฟุ้งซ่าน แต่พระสรีราพยมนั้นซูบซีตเศร้าหมอง มีผิวเผือดทุพพรรณทิปลาส 

ฝ่ายชน ท. ที่เลี้ยงโค (วัวควาย) และสัตว์เลี้ยงต่างๆ เห็นพระกายวิปริตกว่าแต่ก่อน ก็กล่าว
ทักกันว่า เดิมพระองค์มีรูปร่างยิ่งนัก บัดน้ีดูผอมคล้ าด าไปสิ้น 

ครั้งนั้น พระยามารผู้ใจบาปจึงด าริว่า พระสิทธัตถกุมารนี้ มีเพียรเป็นอันมาก กระท าทุกกร
กิริยาด้วยมหานิริยภาพอันยวดยิ่ง คงจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า ผิฉะนั้น อาตมะจะให้โอวาท ให้ลุทุก
กรกิริยาให้จงได้ จึงมาสู่ส านักพระโพธิสัตว์แล้วกล่าวสั่งสอนดุจความด ารินั้น เพราะฉะนั้นจึงน าความ
ในเบื้องหน้ามาส าแดงว่า กาลเมื่อพระศาสดาได้ตรัสรู้แล้ว จังบัณฑูรพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุทั้ง
ปวงด้วยบาทพระคาถา อรรถาธิบายความก็เหมือนพรรณนามแล้ว แต่ความพิสดารออกไป 

ในขณะนั้น พระมหาสัตว์ก็ตรัสคุกคามยังพระยามารให้ประหลาดหลีกหนีไป แล้วทรงด าริ
ว่า บรรดาบุคคลใดๆ ในโลกนี้ ที่จะกระท าทุกกรกิริยอันยิ่งอย่างอุกกฤษ์ และชน ท. ก็ย่อมกระท า
เหมือนอาตมาเสมอจะได้หย่อนได้ยิ่งกว่าอาตมานี้หามิได้ และวัตรปฏิบัตินี้ ใช่หนทางพระโพธิญาณดัง
อาตมะจะปริวิตกจะปฏิบัติไฉนหนอ จึงจะเป็นทางพระโพธิญาณโดยแท้ 
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ขณะนั้น สมเด็จพระอมรินทราธิราช ทราบในข้อปริวิตกนั้น จึงทรงพิณทิพย์สามสายมาดีด
ถวายพระมหาสัตว์ สายหนึ่งเคร่งนักพออดีตก็ขาดออกไป สายหนึ่งหย่อนนักดีดเข้าก็ไม่มีเสียง แลสาย
หนึ่งนั้นไม่เคร่งไม่หย่อน เป็นปานกลาง ดีดเข้าก็บันลือศัพท์เสียงไพเราะเจริญจิต พระมหาสัตว์ทรง
สลับเสียงพิณก็ถือเอานิมิตอันนั้น ทรงพิจารณาเห็นแจ้งว่า มัชฌิมปฏิปทานั้นเป็นหนทางพระโพธิญาณ 
จึงเสด็จนิสัชนาการ ณ ภายใต้ฉายาชมพูพฤกษ์ ทรงพระอาโภคทราบเหตุตระหนักว่า กิจแห่งทุกกร
กิริยานี้ใช่วิถีพระโพธิญาณเป็นแท้ จึงทรงพระปริวิตกต่อไปว่า อาตมะนี้กลัวแต่ความสุขกระท าแต่ทุก
เป็นอารมณ์ เบื้องว่าเว้นจากกามคุณและอกุศลจิต แต่มีกายทุพพลภาพอยู่อย่างนี้ ก็มิอาจที่จะเจริญ
พระสมาธินั้นได้ ผิวาฉะนั้น ควรจะเสพซึ่งบ ารุงสวีรกายแห่งอาตมะให้อิ่มหน ามีก าลังแล้ว จึงจะอาจ
สามารถจะเจริญสมาธิได้ เมื่อด าริฉะนี้แล้วก็ทรง ก็ทรงจับบาตรเสด็จไปโคจรบิณฑบาตรในคามนิคมทั้ง
ปวงดุจแต่ก่อน ได้โภชนาหารก็มาทรงกระท าภัตกิจเป็นปกติอีก 

ส่วนบรรพชิตปัจจวัคคีย์ทั้ง ๕ เห็นพระมหาบุรุษสละเสียจากอุกกฤษฏวิริยะดังนั้น จึง
ปรึกษากันว่า เดิมทีพระสิทธตถราชกุมารกระท าทุกกรกิริยาได้ถึง ๖ พรรษาแล้ว ก็มิอาจตรัสรู้พระ
สัพพัญญุตได้ กาลบัดนี้ มาละเสียจากเพียรแล้ว เที่ยวไปบิณฑบาตในคามนิคม ท. น ามาซึ่งโอฬาริกา
หารกลับบริโภคไปใหม่ ที่ไหนจะตรัสรู้แก่พระโพธิญาณเล่า แลเรา ท. จะมาคอยเฝ้า อุปัฏฐากพระองค์
อยู่ฉะนี้ จะมีประโยชน์สิ่งใด หาต้องการไม่ และปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ก็มาละพระมหาบุรุษราชเสียแล้ว 
ถือเอาบาตรและจีวรของตน พากันเดินทางไป ๑๕ โยชน์ ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี 
(ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร) ก็เข้ายังยังอาศัยอยู่ ในพนสณฑ์ต าบลนั้น 

ส่วนพระโพธิสัตว์ เมื่อปัจวัคคีย์ภิกษุทั้ง ๕ ไปเสียจากที่นั้นแล้วพระองค์ก็ได้ซึ่งกายวิเวกอยู่
ตามล าพังประมาณกึ่งเดือน ก้ถึงซึ่งส าเร็จแห่งทุกกรกิริยาเท่านั้น เหตุดังนี้ พระคันถรจนาจารย์ จึง
กล่าวนิคมคาถาในที่สุด อรรถาธิบายความก็ซ้ าเหมือนหนหลัง๒๒ 

๑๒) ภาพที่ ๑๕ ตรัสรู้อภิสัมโพธิ รุ่งอรุณรังสีรัตติกาลคืนวิสาขมาส ทรงช านะพระยา
มาราธิราชและเสนามาร ตรัสรู้อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ประจักษ์แจ้งขึ้นก่อนในโลก
นี้ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก๒์๓ 

เบื้องว่าพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ ยังมารเสนาให้นิวัติปลาตนาการหมู่มารอมรทั้งหลายพ่าย
หนี กลัวเดชบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ พระบรมโพธิสัตว์พุทธังกรูราช ทรงสถิตบนอุดมบัลลังก์สถาน อัน
ยกเฉวตรกางกั้นในอากาศกล่าวคือ ตรุราชมหาโพธิภายในท่ามกลางกนกมณฑป คือระหว่างห้องแห่ง
จักวาฬ อันสว่างด้วยแสงประทีปกล่าวคือ ดวงนิสากรโอภาสแจ่มจ ารัส ดาดเพดานในเบื้องบนขจิตไป
ด้วยดาวแก้ว กล่าวแล้วคือพื้นอากาศ อยู่ประดับดาดาษไปด้วยดวงดารา แวดวงด้วยปราการม่านกั้น 
กล่าวคือขอบคันจักรวาลคีร ี

เพทเจ้าอนุโมทนา ฝ่ายเทพเจ้าทั้งปวง อันปลาดนการหลบหลี้หนีภัยมาร ทราบว่าพระ
ยามาราธิราชกับมารพล พ่ายแพ้แลประหลาดแต่อ านาจพระมหาสัตวืเจ้าดังนั้น ก็ชวนกันมาอุโฆษณา
สาธุ ถวายชัยยิ่งใหญ่ต่างก็มาสู่ที่ใกล้โพธิมณฑลสถาน เทพเจ้าทั่วทุกหมื่นโลกธาตุ ล้วนทรงเพศดุจเล่น

                                                            
๒๒ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๑๔๕-๑๖๐ 
๒๓ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  

 



๖๒ 
 

มหรสพมาสโมสรสถิตตั้งแต่พื้นปฐพีดล ตราบเท่าถึงอกิฏฐพรหมโลกหาระหว่างมิได้ เหตุดังนั้น พระ
คันถรจนาจารย์ จึงกล่าวสารพระคาถา อรรถธิบายเหมือนกล่าวแล้ว 

ทรงบรรลุญาณสาม ครั้นล่วงเข้าราตรี ปฐมยาม สมเดจ็พระพิชิตมารพุทธังกรุราชเจ้าทรง
พระสมาธิภาวนา ยังอัฏฐสมาบัติให้บังเกิดแล้ว ทรงปรารถนาจะระลึกบุพเพวาธานุสติญาณ ด้วย
ก าลังพระอภิญญาและทรงอนุสรจินดา จ าเดิมแต่ปัจฉิมบัลลังก์อาสน์ โดยปฏิโลมถอยหลังไปๆ จึงมีค า
ปุจฉาว่า ทรงพิจารณาระลึกเป็นดังฤา? วิสิชนาว่าทรงระลึกว่า อาตมานี้ มาแต่ไหน จึงมาสถิตบน
อปราชิตโพธิบัลลังก์นี้ ก็เห็นแจ้งว่า มาตั้งแต่ฝั่งเนรัญชรานทีที่ลอดถาด แล้วระลึกเป็นปฏฺโลมต่อๆลง
ไป ถึงที่ทรงรับมธุปายาสแลที่ทรงพรบรรทมทรงพระมหาสุบินและที่เสวยโอฬาริกาหาร แลที่กระท า
มหาประธานทุกรกิริยา แลกาลเมื่ออยู่ในส านักอุทกรามบุตรดาบส แลอาฬารกาลามโครตดาบส แลที่
ให้ปฏิญาณแก่กรุงพิมพิสารราชบพิตร แลที่สถิตในอนุปิยอัมพวัน แลที่ทรงบรรพชา ณ ฝั่งแม่น้ าอโนมา
นที แลที่อันออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ จนตราบเท่าถึงที่ประสูติในลุ่มพินีวัน แลเสด็จในครรภ์พระมารดา 
แลกาลลงสู่ปฏิสนธิแลสถิตในดุสิตเทวโลก ตราบเท่ากาลเสวยพระชาติเป็น พระยาเวสสันดรโดยล าดับ 
ตั้งแต่ทรงบ าเพ็ญพระบารมีมา จนถึงกาลกระท ามูลปณิธีอภินิหารแทบบาทมูลพระบาทพุทธทีปังกร 
และทรงพระอนุสร ก าหนดเห็นแจ้งตลอดลงไปในที่สุด ๔ อสงไขย แสนมหากัลป เห็นนิวฏฐขันธ
สันดานในอดีตบุพภพจบทั่วทั้งไตรภพ ก าเนิดและคติวิญญาณฐิติทั้งสิ้นส าเร็จ (ท าทุกกรกิริยา) และ
เอาชนะมาร 

ตรัสรู้แจ้งใน บุพเพนิวาสานุสสติอภิญญา ระลึกรู้ในบุพชาติทั้งหลายมีประการอันมาก 
จึงมีค าปุจฉาว่า รู้ดังฤา? วิสัชนาว่า รู้ตั้งแต่ชาติหนึ่ง สองชาติตราบเท่าถึงสิบชาติยี่สิบชาติ จนร้อย
ชาติ พันชาติหมื่นชาติ ท. ว่า อาตมะ บังเกิดในชาติภพโน้นมีนามชื่อนั้น มีวรรณสัณฐานอย่างนั้น มี
โคตรมูลดังนั้นๆ ได้เสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นๆ ก าหนดอายุเท่านั้น จตุจากชาตินั้นมาบังเกิดในชาตนั้น 
เป็นล าดับสืบๆต่อกัน จนตราบเท่าถึงปัจจุบันชาตินี้ มีครุวนาดุจบุรุษอันออกจากบ้านแห่งตน ไปสู่บ้าน
อื่นต าบลอื่นนั้น ออกจากบ้านต าบลนั้น ไปสู่บ้านอื่นสืบไป แล้วกลับมาสู่บ้านของตนแล้วคิดว่าอาตมะอ
อกจากบ้านของตน ไปสุ่บ้านมีชื่อโพ้น ไปยืนที่นั้นมณฑลสถาน เทพเจ้าทั่วทุกหมื่นโลกธาตุ ล้วนทรง
เพศดุจเล่นมหรสพมาสโมสสรสถิตตั้งแต่พื้นปฐพีดล ตราบเท่าถึงอกนิฏฐพรหมโลกหาระหว่างมิได้ เหตุ
ดังนั้น พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวสารพระคาถาอรร๔ธิบายความเหมือนกล่าวแล้ว 

ทรงบรรลุญาณสาม ครั้งล่วงเข้าราตรี ปฐมยาม สมเด็จพระพิชิตมารพุทธังกุรราชเจ้า ทรง
พระสมาธิภาวนา ยังอัฏฐสมาบัติให้บังเกิดแล้ว ทรงปรารถจะระลึกบุพเพวาสานุสติญาณด้วยก าลัง
พระอภิญญาแลทรงอนุสรจินดา จ าเดิมแต่ปัจฉิมบัลลังก์อาสน์ โดยปฏิโลมถอยหลังไปๆ จึงมีค าปุจฉา
ว่าทรงพิจารณาระลึกเป็นดังฤา? วิสัชนาว่าทรงละลึกว่า อาตมานี้ มาแต่ไหน จึงมาสถิตบนอปราชิต
โพธิบัลลังก์นี้ ก็เห็นแจ้งว่า มาแต่ฝั่ง เนรัญชรานทีที่ลอยถาด แล้วระลึกเป็นปฏิโลมต่อๆลงไป ถึงที่ทรง
รับมธุปายาส แลที่ทรงพรบรรทมทรงพระมหาสุบิน และที่เสวยโอฬาริกาหาร แลที่กระท ามหา
ประธานทุกรกิริยา แลกาลเมื่ออยู่ในส านักอุทกรามบุตรดาบส และอาฬารกาลามโคตรดาบส แลที่ให้
ปฏิญาณแก่กรุงพิมพิสารราชบพิตร แลที่สถิตในอนุปิยอัมพวัน แลที่ทรงบรรพชา ณ ฝั่งแม่น้ าอโนมา
นที แลที่อันออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ จนตราบเท่าถึงที่ประสูติในลุ่มพินีวัน แลเสด็จสถิตในครรภ์พระ
มารดา แลกาลลงสู่ปฏิสนธิแลสถิตในดุสิตเทวโลก ตราบเท่ากาลเสวยพระชาติเป็นพระยาเวสสันดรโดย
ล าดับ ตั้งแต่ทรงบ าเพ็ญพระบารมี จนถึงกาลกระท ามูลปณิธีอภินิหารแทบบาทมูลพระพุทธทีปังกร 
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และทรงพระอนุสรก าหนดเห็นแจ้งตลอดลงไปในที่สุด ๔ อสงไขย แสนมหากัลป เห็นนิวฏฐขันธสันดาน
ในอดีตบุพภพจบทั่วทั้งไตภพ ก าเนิดและคติวิญญาณฐิติทั้งสิ้นส าเร็จ (ท าทุกกรกิริยา) และเอาชนะมาร 

ตรัสรู้แจ้งในบุพเพนิวาสานุสติอภิญญา ระลึกรู้ในบุพชาติทั้งหลายมีประการอันมาก จึงมี
ค าปุจฉาว่า รู้ดังฤา? วิสัชนาว่า รู้ตั้งแต่ชาติหนึ่ง สองชาติตราบเท่าถึงสิบชาติยี่สิบชาติ จนร้อยชาติ พัน
ชาติหมื่นชาติ ท. ว่าอาตมะ บังเกิดในชาติภพโน้นมีนามชื่อนั้น มีวรรณสัณฐานอย่างนั้น มีโคตรมูล
ดังนั้นๆ ได้เสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นๆ เป็นล าดับสืบๆต่อกัน จนตราบเท่าถึงปัจจุบันชาตนี้มีครุวนาดุจ
บุรุษอันออกจากบ้านแห่งตน ไปสู่บ้านอื่นต าบลอื่นนั้นออกจากบ้านต าบลนั้น ไปสู่บ้านอื่นสืบไป แล้ว
กลับมาสู่บ้านตน แล้วคิดว่าอาตมะออกจากบ้านของตน ไปสู่บ้านมิชื่อโพ้น ไปยืนที่นั้นท าสิ่งนั้นได้ก็ดี 
นั่งอยู่ก็ดี แล้วออกจากบ้านนัน้ ไปสู่บ้าอ่ืนสืบไป จนกลับคืนมาสู่บ้านเดิมของตนอีก เห็นแจ่มแจ้ง ฉันใด
สมเด็จพระมหาบุรุษ ก็ระลึกเห็นแจ้งไปในบุพชาติอดีตภพเหมือนดังนั้น และทรงตรัสรู้ใน บุพเพนิวาส
ญาณ ในกาลราตรีปฐมยาม 

ครั้นล่วงเข้าเวลามัชฌิมยาม ก็ทรงส าเร็จตรัสรู้ในทิพยจักษุญาณ จึงมีค าปุจฉาว่า ตรัสรู้
เป็นดังฤา? วิสัชนาว่าพระองค์ ทรงได้ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ดุจเป็นทิพย์ ล่วงเสียซึ่งจักษุแห่งมนุษย์
ปุถุชนทั่วไป เห็นสัตว์  ท. บังเกิดในที่ต่ าช้าแลประณีต มีผิวพรรณอันชั่วแลดี ถึงซึ่งทุคติสุคติ อันควรแก่
กุศลและอกุศลของสัตว์จ าพวกใดๆ ก็เห็นประจักษ์ตลอดทั่วไป ในประเทศคติแห่งสัตว์โลกนั้น จ าพวก
นั้นๆ ทั้งสิ้นว่า สัตว์ทั้งหลายจ าพวกนี้ ประกอบไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตกรรมแลกล่าว อริ
ยุปวาทเป็นมิจฉาทิฐิ แลสมาทานมิจฉาทิฐิกรรม ท าลายเบญจขันธ์เบื้องหน้าแต่จุติจิต ไปบังเกิดใน
อบายภูมิทั้ง ๔ 

แลส่วนสัตว์ ท. จ าพวกนี้ ประกอบกิจในกายทุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตกรรม มิได้กล่าวอริ
ยุปวาท เป็นสัมมาทิฐิแลสมาทานสัมมาทิฐิกรรม ท าลายเบญจขันธ์ เบื้องเมื่อแตกกายจตุท าลายเบญจ
ขันธ์ จุติจิตบังเกิดในสุคติภพ เห็นแจ้งประจักษ์ในพระญาณตลอดทั่วไป ในคติก าเนิดสัตว์โลก ท. ต่างๆ 
ประหนึ่งว่า บุรุษไม่พิการจักษุ อันยืนอยู่บนปราสาทสูงอันมีอยู่ท่ามกลางถนน ๔ แพร่ง เล็งแลไปเห็น
มนุษย์และสัตว์ ท. ผู้เดินเข้าสู่เรือน เดินออกจากเรือน และสัญจรไปมา ตามวิถี และนั่งอยู่ท่ามกลาง
ทาง ๔ แพร่งและเห็นแจ้งปรจักษ์ดุจนั้นๆแล 

ครั้นล่วงเข้าปัจฉิมยามสมัยใกล้ปัจจุสกาล สมเด็จพระพิชิตมาราธิราช ก็ทรงส าเร็จ ตรัสรู้
ในอาสวักขยญาณ๒๔ ในขณะนั้น เป็นเพลาตัมพารุณปัจจุสสมัยไขแสงทองส่องฟ้าอร่ามงามตา สมเด็จ
พระมหาสัตว์ก็ตรัสรู้ พระสัพพัญญุตตัญญาณ ดับสูญสิ้นอาสวกิเลส เป็นสมุจเฉทประหาณ พร้อมกัน
กับมหัศจรรย์ทั้งปวง จึงเปล่งพระพุทธสีหนาท เป็นพระปฐมอุทยาน ตรัสทักตัณหา โดยสารพระคาถา
ว่า อเนกชาติ ส สาร  เป็นอาทิ มีอรรถาธิบายความว่า แต่ตถาคตท่องเที่ยวมาในชาติสงสารมีประมาณ
เป็นอันมาก สืบเสาะแสวงหานายช่างอันท าเรือน กล่าวคือตัณหาผู้เป็นช่างกระท าเรือนให้ตถาคต กาล
บัดนี้ ตถาคตพบท่านแล้วเห็นตัวท่านแล้ว ตั้งแต่สืบไปในเบื้องหน้า ท่านจะมิได้กระท าเรือนให้ตาถคต
สืบไปอีกแล้ว แลกลอนเรือนทั้งปวงของท่าน ตถาคต ก็ภินทนาการหักท าลายเสียสิ้นแล้ว ช่อฟ้าเรือน
ของท่าน ตถาคต ก็ประหารขจัดขจายสิ้นแล้วแลจิตของตถาคตก็ปราศจากสังขารทั้ง ๓ ซึ่งจะตกแต่งให้
เกิดในไตรภพสืบต่อไปอีกนั้นหามิได้แล้ว แลสันดานแห่งตถาคต ก็ถึงซึ่งสูญจากตัณหาเป็น นิราวเสส
โดยแท้ 
                                                            

๒๔ มีปุจฉาว่า ตรัสรู้เป็นดังฤา? วิสัชนาว่า พระองค์ หยั่งพระญาณลงพิจารณา ในปัจจยาการ.  



๖๔ 
 

เมื่อสมเด็จพระผู้ทรงพระภาค เปล่งพระพุทธสีหนาทประภาษทักตัณหาแล้ว จึงมีพุทธา
ด ารัสสืบไปว่า แต่ตถาคต บริจาคบุตรทารธนสารมังสโลหิต กับทั้งองค์ชีวิตสิ้นกาลนานถึง ๔ อสังไขย
แสนมหากับ ก็เพราะเหตุประโยชน์ด้วยโพธิบัลลังก์อันนี้ กาลบัดนี้ ตถาคตก็ยังกิเลส ๑,๕๐๐ ให้สูญสิ้น
จากสันดานได้พระโลกุตตรธรรม ส าเร็จมโนประสงค์แล้ว อัศจรรย์ในขณะนั้น ก็บังเกิดมีขึ้น  

มหัศจรรย์พรรณลึก อความมหัศจรรย์มีเหลือล้นพ้นครรณนา มหาปฐมพีหนาสองสอง
แสนสี่หมื่นโยชน์ ก็อุโฆษณาการบันลือลั่นดังกังดาล อันถูกประหารด้วยค้อนเหล้กดังสนั่นได้ร้อยพัน
หทื่นแสนเสียงสะเทือนสะท้านอสดงวิจลจลาการกัมนาท มหาสาครสมุทร ก็ตีฟองนองคลื่น แก้ว
ประดับทุกทิพยสถานก็เปล่งแสงส่องสัตตรัตนรังสี จ ารัสประภัศรโอภาสไพโรจน์ยิ่งนักหนาทิพยพฤกษ
ลดาในเทพยอุทยาน ก็บันดาลเผล็ดดอกออกผลทั่วสกลกิ่งก้านขุนเขาพระสิเนรุราชก็โอนอ่อนผ่อนลง
น้อมถวายวันทนาการ ปานประหนึ่งว่ายอดหวายอ่อนอันต้องอัคคีลน กณิกพรรษแลกุสุมพรรษ ก็ตกลง
ยังพื้นปฐพีมันทวาต ก็ร าเพยพัดผ่านพอเย็นเนื้อ น้ าในบ่บึงสระน้อย  ก็บังเกิดคลื่นฟองฟาดฟัง กระแส
ชลลมหานทีน้อยใหญ่ ก็มิได้ไหลหลั่งหยุดอยู่นิ่งดุจน้ าสระแลวาปี คชสารก็บรรหารค ารณร้องก้อง
โกญจนาท หมู่ดรุรงคสินธพชาติก็บันลือหฤหรรษา ไกรสรสีหราช ก็แผดสีหนาทสะเทือนสะท้าน
หวั่นไหว 

บรรดาชน จักษุอันธการก็แลเห็นรูปทุกสิ่งสรรพ์ ชนที่พธิรชาติ ก็ได้โสตประสาทสดับสรรพ
เสียงส าเนียงค า ชนค่อม ก็เหยียดกายขึ้นตรงมิค่อมคด ชนเปลี้ยง่อย ก็บทจรไปมาได้เป็นปกติการ 
สรรพภัย ก็มิได้มีแก่นิกรสัตว์ทั่วสกลโลก ระงับความเศร้าโศกวิโยคทุกข์ทั้งปวง สรรพสัตว์ต่างๆ ก็มี
เมตตาจิตแก่กันทุกถ้วนหน้า หนีหน้าจากเวรานุเวรอาฆาตประทุษร้ายต่อกัน เพลิงนรก ก้ดับสูญหาย
ทั่วทุกนิรยสถาน ทั้งน้ าแสบในขรนที่ธาร ก็เหือกแห้ง ภูเขาถ่านเพลิง ก็ดับแสงขจัดขจายท าลายลง 
ฉิมพลีพฤกษ์ ก็โค่นล้ม โลหกุมภี ก็แตกท าลายเพิกพังพินาศ ด้ายสูต ก็ขาดทุกเส้นสิ้นสรรพเครื่อง
นันธนาการ มีขื่อคาเป็นอาทิ ก็พังภินทนาการ ความอยากน้ า ในเปรตวิสัย ก็ระงับกลับหายไป มหันต
ภัยแห่งสัตว์เดียรัจฉาน ท. ก็มิได้มี สรรพสัตว์ ก็โสมนัสภิรมย์ปรีดา กล่าวด าปิยกถาสามัคคีสโมสร
น้ าเค็ม ในโลโณทกทกมหาสมุทร ก็กลับกลายเป็นมธุรสโอชา สรรพอเนกนานาวุธในมนุษย์ ก็เปล่งพิ
สุทธิรังรังสี บรรดาดุริยางค์ดนตรีทุกสิ่งสรรพก็บันดาลดังขึ้นเอง บรรเลงศัพท์เสียงเสนาะ ส าเนียงนฤ
นาท ทั่วทิศานุทิศก็เกลื่อนกลาดด้วยบุปผชาตินานาประการ สรรพสัตว์ ก็ส าเริงบันเทิงสุขใจ อมรทุน
ทุภี กลองชัยในสุรโลก ก็บันลือลั่นปรากฏ หมู่ชฎิลดาบสก็ร่ายมนต์พร้อมสะพรั่ง ฝูงคนธรรพ์ ก็ขับร้อง
ประโคนดนตรี ฝูงกินรกินรีก็ร้องรับศัพท์นฤโฒษดีดีพิณแข่งขานประสานสุนทรกถา ฝูงอมรสุรางค
วนิดา ก็ร้องร ากระท าอุปหารกิจ ถวายพุทธสัมโพธิปราโมทย์เปรมปรีดี ทั้งทิพยมณฑามาลี ก็ตกลงเอง
จากอากาศกระสักการบูชา ใช้เท่านั้น ยังมหัศจรรย์อ่ืนๆ เป็นอันมากหากบันดาลปรากฏทั่วทศทิศาดล 

ในล าดับเวลาตามพารุณสมัย พร้อมกับมหัศจรรย์ทั้งปวง ก็บังเกิดดกลาหลทั้งสกลโลกธาตุ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแต่เหฏฐาภาคปฐพีดลตราบเท่าถึงพรหมโลก พอมีจุดเท่าปลายเส้นขนหาง
จามรี เทพเจ้านฤมิตสุขุมกายเท่าอณูประมาณูลงประชุมในที่ครั้งนั้น มีประมาณถึง ๑๐ ตนบ้าง ๑๐๐ 
ตนบ้าง ตราบเท่าถึงพันตน หมื่นตน จนถึงแสนโกฏิตนก็มีมาก นิมิตแต่ทิพยจักษุให้กว้างพอแลเห็นองค์
พระสัพพัญญู แลหมู่เทพยดา ท. มาแต่หมื่นโกฏิจักรวาลอภิวันทนาชุลีพระผู้มีพระภาคมากเหลือล้น
พ้นจะคณนา หมู่ยักษ์ก็ลงมาแทรกอยู่ระหว่างหมู่เทพอเนกอนัน คนธรรพ์ก็มาแทรกในระหว่างอสุร
คณา ฝูงคาถาก็แทรกก็มาแทรกอยู่ระหว่างคนธรรพ์ เหล่าสุบรรณ์ก็มาแทรกระหว่างหมู่นาคนิกรหมู่



๖๕ 
 

กินรีก็มาแทรกอยู่ระหว่างกินรนรี แลมีทิพยฉัตรกางกั้นเรียงรายระหว่างฉัตร ท. ก็มีสุวรรณจามรมา
เรียบเรียง ในระหว่างจามรก็มีระเบียบทิพยธงชัยไพโรจน์เรียงระดับ ระหว่างธงชัยก็มีธงปรากฏสลับ
แลสร้งสลอนแวดล้อมรัตนบัลลังก์อาสน์แห่งสมเด็จพระบรมโลกนารถที่ทรงแรกได้วิมุตติเศวตฉัตร ตรัส
รู้พระพุทธรัตนอนาวรญาณ ด้วยประการฉะน้ี๒๕ 

สรุป  ปฐมยามตรัสรู้ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ - รู้อดีต 
 มัชฌิมยาตรัสรู ้ทิพยจักษญุาณ - ตาทิพย ์
 ปัจฉิมยามตรัสรู้ อาสวักขยญาณ - สิ้นกิเลสอาสวะ 
๑๓) ภาพที่ ๑๘ พรหมอาราธน ทรงท้อพระหฤทัย ในนานาสันดานสัตว์โลกล้วนมากด้วย

กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นมูล แต่ก็ทรงรับอาราธนา แสดงธรรมโปรดสัตว์
โลกของท้าวสหัมบดีพรหม๒๖ 

หลังตรัสรู้แล้ว สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้า ทรงเข้าสู่สมาบัตินวาปุพพวิหารประมาณมากกว่า
แสนโกฏิ ทรงนิสัชการด้วยเอกบัลลังก์ เสวยธรรมปีติด้วยวิมุตติสุขสิ้นสัตตอารสมัยในที่นั้น ล่วงไป ๗ 
วัน ที่อมิมิสเจดีย์ แล้วทรงแสดงอเนกวิวิธาปาฏิหาริย์ แล้วเสด็จพุทธด าเนินไปนิสีทนาการสถิตใน 
รัตนฆระเรือนแก้ว ในทิศพายัพแห่งพระศรีมหาโพธิ์ ณ รัตนฆระเรือนแก้วมีภูมิภาค คือ พิจารณาสติ
ปัฏฐานทั้ง ๔ ปักลงเสาคืออิทธิบาท ๔ และยกขึ้นซึ่งฝากล่าวคือพระวินัยปิฎกตั้งไว้เหนือป่อง กล่าวคือ
สัมมัปประธานทั้ง ๔ ประดิษฐานบนยอด กล่าวคือ อัฐสมาบัสทั้ง ๘ และเรียบเรียงระเบียบกลอนใน
เบื้องบนและฟื้น กล่าวคือพระสุตตันตปิฎก และมุมหลังคา กล่าวคือ พระอภิธรรมปิฎก และเรือนแก้ว
ของ พระนราสภสุคต ล้วนแล้วด้วยพระสัทธรรมทั้งสิ้น 

นักปราชญ์พึงทราบว่ารัตนฆระ และพระองค์ทรงพิจารณา พระไตรปิฎกทั้ง ๓ อัน
ประกอบด้วย อาคม ๔ นิกาย ๔ องค์ ๙ ประดับด้วยพระธรรมขันธ์ ประดับด้วยพระธรรมขันธ์ 
๘๔,๐๐๐ แลทรงพิจารณา พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก จนถึง พระอภิธรรมปิฎก ตั้งแต่ปรมัตถ
สังคณี พระวิภังค์ พระธาตุกถา พระปุคคลบัญญัติ พระกถาวัตถุ พระยมกทั้ง ๖ พระคัมภีร ์

เบื้องว่า สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้า ทรงพิจารณาพระปริยัติ พระไตรปิฏกในเรือนแก้วถ้วน ๗ 
วัน จึงเรียกว่า รัตนฆรเจดีย์ ครั้นผ่านไปอีก ๗ วันเสด็จไป ทรงนั่งด้วยเอกบัลลังก์สมาธิ ภายใต้ต้น อช
ปาลนิโครธ ในปุริมทิศแห่งพระมหาโพธิ์ เสวยวิมุตติผลสมาบัติสิ้น ๗ วัน ดังได้รู้มาว่า นิโครธพฤกษ์
ฉายาต าบลดังนั้น ไม้ไทรต้นนั้น จึงได้นามบัญญัติว่า อชปาลนิโครธ ตราบจนปัจจุบันน้ี (พ.ศ.๒๕๕๘) 

ในล าดับนั้น ครั้นครบ ๗ วันแล้ว สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เสด็จอุฏฐาการจากบัลลังก์
สมาธินั้น ไปยัง มุจลินทพฤกษ์ ไม้จิกประดิษฐานในทิศปาจีนแห่งพระศรีมหาโพธิ์ นิสัชนาการด้วยบัล
ลังสมาธิสิ้น ๗ วัน เสวยวิมุตติสุข มีพญานาคมุจลินทร์ ขนดวงรอบ ๗ ขนดแผ่ฟังพานกันแดดฝนหนาว
ร้อน เพราะฝนตกตลอด ๓ วัน ทรงเปล่งอุทานโดยพระคาถาว่า สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส เป็นอาทิมี
อรรถาธิบายความว่า บุคคล ผู้เห็นมรรคผลวิมุตติธรรมปรากฏแล้ว ก็ยินดีในอุปธิวิเวกเป็นเอกอุดมสุข
ในโลก จากนั้นเสด็จอุฏฐานการไปสู่ราชายานตนพฤกษ์ ในทิศทักษิณ แห่งมุจลินพฤกษ์ เสวยวิมุตติสุข 
ณ ที่นั้นสิ้น ๗ วัน เป็นอวสาน เสด็จรอบทิศานุทิศบริเวณต้น มหาพฤกษโพธิใบสิ้น ๔๙ วัน ด้วย
ประการดังนี ้
                                                            

๒๕ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๒๐๔-๒๐๗ 
๒๖ ดูภาพประกอบ ภาคผนวก  



๖๖ 
 

ในกาลนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจากฉายา (ร่ม) ราชายตนะพฤกษ์ กลับไปทรงนิ
สิทนาการ ที่ฉายาอัชปาลนิโครธรุกขมูล แล้วพระพุทธปริวิตกว่า ธรรมดาว่า บ่มีได้มีที่เคารพนบนอบ
ต่ าตน ได้ชื่อว่าอยู่เป็นทุกข์ และตถาคตจะไปส านักสมณพราหมณาจารย์ผู้ใด จะได้กระท าเคารพนับ
ถือสักการบูชา อาศัยส านักอยู่มนวันนี้ แล้วกลับทรงพระพุทธด าริใหม่ว่า เมื่อตถาคตทีศีลขันธ์ สมาธิ
ขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุติขันธ์ วิมุติญาณ ทัสนขันธ์ยังมิได้บริบูรณ์ ก็ควรจะไปท าความเคารพนบนอบ นับ
ถือสักกาบูชา อาศัยอยู่ในส านักสมณพราหมณาจารย์ผู้อื่น เพื่อจะบ าเพ็ญเพียรเล่าเรียนปฏิบัติในอภิ
สมาจาริกวัตรทั้งปวง มีศีลขันธ์เป็นอาทิ แลกาล 

บัดนี้ ตถาคตก็มีอัตตจริยทั้งปวง ตั้งแต่ศีลขันธ์เป็นต้น บริบูรณ์ในสันดาน พร้อมสิ้นแล้ว บ่
มิได้เล็งเห็นบุคคลผู้ใด ในมนุษย์โลกกับทั้งเทวโลกพรหมโลก แต่บรรดาสมณพราหมณาจารย์ เทพยดา 
มนุษย์ อันสมมุติเป็นสัตว์ จะจัดหาผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะบริบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติธรรม กับ
ทั้งวิมุตติญาณทัศนคุณจะยิ่งกว่าตถาคต และตถาคตจะได้ท าความเคารพนับถือสักการบูชา อาศัยอยู่
ในส านักบุคคลผู้ใดอีกเล่า บมิได้มีแล้วทั่วทั้งไตรภพ ผิวฉะนั้น ควรที่ตถาคตจะกระท าสักการบูชานับถือ
พระกุตตรธรรมที่ตถาคตตรัสรู้แทนครูแลอาจารย์ จึงจะชอบ แล้วก็มีพระพุทธปริวิตกสืบต่อไปเป็น
อาจิวิสัยของพระสัพพัญญูสืบๆ มาทุกพระองค์ว่า ธรรมที่ตถาคตตรัสรู้นี้ลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพ ยากที่จะ
หยั่งรู้หยั่งเห็น เป็นอัครอุดมธรรมประณีตยิ่งนัก แลสัตว์ทั้งปวงวึ่งจะล่วงรู้ด้วยวิจารณปัญญา โดย
สามารถตรึกตรองเองนั้น บมิได้มี ต่อเมื่อใดเป็นอุดมบัณฑิตชาติ จึงจะตรัสรู้ แลสรรพสัตว์ ท. ล้วนแต่มี
สันดาน ยินดีอยู่ในกามคุณของราคาทิกิเลส ครอบง า ก าบังปกปิดไว้ให้ลุ่มหลงในสงสารสมุทร ไหนจะ
ตรัสรู้แจ้ง ปฏิจจสมุปบาทปัจจยาการ แตกฉานระงับดับกิเลสสรรสังขาร ประหารราคาทิกิเลสให้สิ้น
สูญแห่งตัรหา อุปาทานบรรลุพระนิพพานได้๒๗ 

พุทธประเพณี เป็นธรรมดา พระสัพพัญญูเจ้าทุกๆพระองค์ จึงเป็นพุทธประเพณีสืบมา
ทุกๆ พระองค์ว่า เมื่อทรงพิจารณาปฏิเวธธรรมอันคัมภีรภาพ ก็ทรงมีพระทัยน้อมไปสู่ อัปโปสุกธรรม 
คือ ทรงมีขวนขวายอันน้อย ท้อถอยจะไม่ทรงแสดงพระธรรมเทศนา 

ท้าวมหาพรหมพร้อมเทพบริษัทในหมื่นจักวาฬ มีท้าวมัฆวานเป็นต้นได้สดับ ท้าวสหัมบดี
มหาพรหมเปล่งออกวึ่งศัพท์เสียงส าเนียงดังสิ้นวาระ ๓ ครั้งว่า โลกจักฉิบหายในครั้งนี้ และเสียงนั้นก็
ดังแผ่ไปทั่วหมื่นโลกธาตุ ก็สะดุ้งตกพระทัย ชวนกันมาสู่ส านักสหัมบดีพรหม 

พุทธประเพณี รับอาราธนาแห่งมหาพรหม ว่า พฺรหฺมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ เป็นอาทิ 
ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงสดับอาราธนากถา อันท้าวสหัมบดีมหาพรหมา 

กราบทูล พระหฤทัยอนุกูลด้วยพระกรุณาในสัตว์โลก อันนี้เป็นธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก่อน
สืบๆกันมา เหตุดังนั้นตถาคตก็จักแสดงพระสัทธรรมเทศนาตาม อายาจนวาท แห่งท้าวสหัมบดีพรหม 
ณ กาลบัดนี ้

อุปมาดอกบัว ๔ เหล่า แท้ที่จริงแต่กาลเมื่อปัจฉิมราตรีปฐมสมโพธิ รุ่งขึ้นจะได้ตรัสรู้เป็น
องค์พระสัพพัญญู ทรงตรัสรู้ทิพจักษุญาณ กาละขณะน้ัน ก็ทอดพระเนตรเห็นซึ่ง อเนกเวไนยสัตว์ อันมี
ธุลี คือ อวิชชา บางหน้าครอบง าสันดานน้อยประการใด จะมีปัญญินทรีย์อ่อนแลกล้า อาการชั่วดี
ประการเภทต่างๆ เป็นอันมาก จะตรัสรู้มรรคผลง่ายยากแลเป็นภัพพบุคคลประการใดๆ ก็เห็นแจ้ง
ประจักษ์ในพระญาณทั่วทั้งสิ้น แลบุคคลบางพวกก็มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษภัยในปรโลกนั้น ก็มี 
                                                            

๒๗ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๒๑๙-๒๒๑ 



๖๗ 
 

ครุวนาดุจดอกบัวอุบลปทุมปุณฑิกชาติทั้งหลายต่างๆ บางดอกพึกงอกขึ้นจากเง่ายังจมอยู่ในน้ า บาง
ดอกก็งอกมีก้านเจริญ แต่ยังอยู่ภายใต้ยังไม่งอกขึ้นมาเสมอน้ า บางดอกก็เจริญขึ้นมาพอเสมอหลังน้ า 
(ผิวน้ า) บางดอกก็งอกขึ้นมาพ้นน้ าเพื่อใกล้จะบานแลดอกบัวทั้ง ๔ เหล่าพวกนี้ อุปมาฉันใด ก็เหมือน
ด้วยพระสัพพัญญูทรงพิจารณาเห็นซึ่งสัตว์โลกทั้งหลาย ๔ จ าพวก ประจักษืแจ้ง ด้วยพระพุทธจักษุ
ญาณ ก็มีอุปไมย ฉันนั้น 

แท้จริง อันว่าปทุมชาติดอกใด ที่งอกขึ้นพ้นน้ าคอยท่าสุริยรังสีสัมผัส ก็จะบานในวันนี้ แล
ดอกบัวยังเสมอหลังน้ าก็จะบานในวันพรุ่งขึ้น ดอกใดยังอยู่ภายใต้น้ านั้น ยังอีกสามวันจึงจะบาน ส่วน
ดอกที่งอกใหม่จากเง่าวนั้น บ่มิอาจเจริญขึ้นมา ตรามเท่าจนถึงบานได้ ย่อมจะพึงพินาศฉิบหายเป็น
ภักษาหารแห่งหมู่มัจฉากัจฉปชาติทั้งปวงสิ้น อันนี้แล มีอุปมาฉันใด ก็อุปไมยเหมือนบุคคลทั้ง ๔ 
จ าพวก อันมีในโลก คือ อุคฆฏิตัญญูบุคคล จ าพวก ๑ วิปจิตัญญูบุคคลจ าพวก ๑ ไนยบุคคล จ าพวก ๑ 
ปทปรมบุคคล จ าพวก ๑ อันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสเทศนาโปรด ฉะนั้น นั้นแล 

ล าดับนั้น ทรงพิจารณาก าหนดทราบ ในประเภทแห่งสัพพสัตวนิกาย สัตว์ทั้งมีธุลีอวิชชา
บางหนามากน้อยมีประมาณเท่านั้นๆที่เป็นอุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู ไนยะ ปทปรมะ มีประมาณจ าพวก
ละเท่านั้นๆ ที่เป็นราตจริต โทสจริต โมหาจริต วิตกจริต ศัทธาจริต พุทธจริต มีประมาณจ าพวกละ
เท่านั้นๆ ทรงทราบในพระญณเสร็จสิ้นแล้ว จึงมีพุทธฎีกาตรัสแก่ท้าวสหัมบดีพรหมบดีมหาพรหมว่า 
อุปตุรา เต อมตสฺส ทวารา เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ดูกรท้าวมหาพรหม พระสัทธรรมอันอุดม
นั้น ก็รู้แจ้ง ช านิช านานในกมลสันดานสิ้นแล้ว แต่ตถาคตด าริว่า ไม่ตรัสเทศนาแก่เทพยดาและมนุษย์
ทั้งปวงนั้น ด้วยส าคัญว่า จะล าบากเสียเปล่า หาประโยชน์มิได้ แลกาลบัดนี้ท่านอาราธนาแล้ว ตถาคต
จะตรัสพระสัทธรรมเทศนา เปิดเผยออกซึ่งอัครทวาร บรรดาสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีโสตวิญญาเปล่งออกซึ่ง
ปสาทศรัทธา จงตั้งจิตคอยสดับรสพระสัทธรรมเทศนาเถิดในกาล บัดน้ี 

ล าดับน้ัน ท้าวสหัมบดีมหาพรหม ทราบว่า สมเด็จพระบรมราสภ ทรงรับอาราธนาแล้ว ก็มี
กมลผ่องแผ้วอภิวาท ภควนตมุนินทร์ กระท าประทักษิณถ้วนสามตติยวาร แล้วก็พาหมู่พรหมารนิวัตสู่
ทิพยนิเวศน์แห่งตนๆ นั้นแล๒๘ 

ปฐมเทศนา ปางเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาค ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานปฏิญาณแก่
ท้าวมหาพรหมแล้ว ทรงพระด าริว่า ตถาคตจะไปส าแดง พระสัทธรรมเทศนาโปรดผู้ใดก่อน บุคคลผู้ใด 
จะตรัสรู้พระโลกุตรธรรมโดยพลัน ทรงพุทธปริวิตกว่า อาฬารกาลมโคตรดาบสเป็นบัณฑิตชาติ ทั้ง
สติปัญญาก็เฉลี่ยวฉลาด มีสันดานเบาบางจากธุลีคือ ราคากิเลสบาปธรรม มิฉะนั้น ควรตถาคตจะไม่
แสดงพระสัทธรรมโปรดดาบสนั้นก่อน เห็นจะพลันตรัสรู้มรรคผล ทรงทราบจากเทพยดาตนหนึ่ง ไม่
ปรากฏนามในพระบาลี ว่า ท่านอาฬากาลามโคตร ท าลายขันธ์ดับชีพล่วงไปได้ ๗ วันแล้ว ขึ้นไปบังเกิด
อากิญจัญญยตนอรูปพรหมแล้วมีพุทธปริวิตกว่า อุทกรามบุตรดาบส มีอัชฌันติกสันดาเบาบาง จาก
กองอวิชชา ควรตถาคตจะไปตรัสเทศนาโปรด ล าดับนั้นก็มีเทพยาดาอีกตนหนึ่ง มาถวายบังคมกราบ
ทูลเหมือนครั้งก่อนว่า อุทกรามบุตรดาบสนั้น ดับขันธ์ปาดชีพ แต่เพลากาลเมื่อพบค่ าแล้ว ไปบังเกิดใน
เนวสัญญานาสัญญายตนอรูปภพ 

                                                            
๒๘ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๒๒๘-๒๒๙  



๖๘ 
 

ล าดับนั้น ทรงอนุสรค านึงถึง พระปัญจวัคคีย์ภิกษุ ๕ รูป ได้เคยกระท าวัตรจริยาอุปัฏฐาก
ตถาคตในการเมื่อบ าเพ็ญมหาประธานกิจทุกรกรรม ผิฉะนั้น ตถาคตควรจะไปตรัสเทศนาโปรดปัจ
วัคคีย์ทั้ง ๕ ก่อน 

ทรงพุทธด าเนินไปโดยล าดับมรรค ๑๘ โยชน์ ปรารถนาจะไปสู่ป่าอิสิมฤคทายวัน แดน
เมืองพาราณสี แท้จริง พระสัพพัญญูพุทธเจ้านั้น ปวงในอดีตย่อมเสด็จไปโดยทางอากาศ สู่ป่าอิสิมฤ
ทายวันแล้ว ตรัสเทศนา พระธรรมจักกัปวัตนสูตร แต่สมเด็จพระบรมครูเสด็จไปทางปฐพีดลนั้น เพราะ
พิจารณาเห็นอุปนิสัย อุปกาชีวก 

ฝ่ายอุปกาชีวกเดินทางโดยทุราคมวิถีทางไกล ระหว่างคยาประเทศ เขตเมืองราชคฤห์กับ
มหาโพธิต่อกัน แลเห็นไพสณฑ์สถานอันโอฬาร สว่างสไหว มาสัมผัสกายตน ประหลาดมหัศจรรย์ เพ่ง
พินิจเห็นพระผู้มีพระภาค สงสัยเป็นเทวดาหรือมนุษย์ จึงบทจะเข้าไปสู่ที่ใกล้แล้วเจรจาปราศรัยทัก
ถามว่า ดูกรอาวุโส อินทรีย์ของท่านงามพร้อมบริสุทธิ์ ฉวีวรรณผุดผ่อง พิลาศปราศจากราคี ท่านนี้มี
นามชื่อใดบรรพชาเฉพาะส านักผู้ใดใครเป็นครูของท่าน ท่านเล่าเรียนธรรมในส านักของใคร อาจารย์ใด 
จงแจ้งแก่อาตมา 

ล าดับนั้น พระควันตมุณี มีพระกมลจักแสดงเหตุภาวะที่พระองค์ทรงเป็นครู แห่งอมร
มนุษย์นิกรสัตว์โลกทั้งปวงแก่อุปกาชีวกให้แจ้ง จึงทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะกรอปรด้วยองค์ ๘ 
ปานประดุจเสียงแห่งท้าวมหาพรหม มีพระพุทธฏีกาด ารัสโดยสารพระคาถาแก่อุปกาชีวกว่า สพฺพาภิภู 
สพฺพวิทูหมสฺมิ เป็นอาท ิ

อรรถาธิบายความว่า ดูรา อาชีวก ตถาคตนั้น มีกมลสันดาน มิได้คิดระคนอยู่ในกิเลสธรรม
ทั้งปวง ละเสียได้ซึ่งกองบาปธรรมบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทั่วทุกทิศในมนุษย์โลกกับทั้ งเทวโลก จักประเสริฐ
เปรียบเสมอด้วยตถาคตมิได้มี แลตถรคตนี้ มีสันดานอันเย็นระงับดับแล้ว ซึ่งกิเลสดรูเดือนร้อน บัดนี้ 
จะบทขจรไปสู่แว่นแคว้นกาสี ประสงค์จะแสดงพระธรรมจักกัปวัตนสูตรเทศนา จะตีอมตเภรีให้บันลือ
แก่นิกรประชาคถตสัตว์ อันมืดมนอยู่ด้วยอวิชชา ให้กระจ่างแจ้ง เห็นพระนิพพานธรรมในครั้งนี้ เมื่อ
อุปกาชีวกได้สดับพุทธวาที มีจิตพิศวง ด าริว่า พระสมณะองค์นี้ เจรจาเป็นมธุรกถาไพเราะยิ่งนัก ทั้งมี
คุณวุฒิธรรมก็มาก รูปก็งามเสียง หาผู้เสมอมิได้ จึงกล่าววาจาว่า ข้าแต่อาวุโส ท่านกล่าวปฏฺญาณตน
ว่า กอปรด้วยคุณดังนี้ ข้าพเจ้าก็เห็นจริงด้วย ควรที่ท่านจะได้นามว่า อนันตชินะ ผจญเสียซึ่งมารจะนับ
ประมาณมิได้ให้พ่ายแพ้ เมื่อพระพุทธองค์ทรงสดับค าอาชีวกกล่าวเช่นนั้น จึงมีพุทธบรรหารโดยสาระ
พระคาถาว่า มาทิสาวชินา โหนฺติ เป็นอาทิ มีอรรถาธิบายความว่า ดูรานะอาชีวกบุคคลทั้งหลายใด 
ได้ถึงซึ่งอาสวชัยในโลกนี้ บุคคลทั้งหลายฝูงนั้นจะได้ผจญชนะสัตว์โลกสิ้นทั้งปวงดุจตถาคตมิได้มี อุปกา
ชีวกได้สดับพุทธฎีกา ก็ตอบว่า ข้าแต่อาวุโส จริงดังนั้น แล้วก็สั่นศรีษะกล่าวพระคุณานุภาพหลีกหนีไป 

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (ย่อ) ในวันเพ็ญเดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหปุณณมี พระพุทธองค์ ทรง
ตกแต่งธรรมจักรมหาพิชัยรถจะทรงบรรทุกเวไนประชานิกร เทียมด้วย จตุอัสดร คือ สัมมับประธาน ๔ 
ขับล่วงหลีกพ้น สถลลามกวิถีทั้ง ๒ คือ ทางเปือกตม ได้แก่ ความสุขัลลิกานุโยค ทางรถชัฏด้วยขวาก
หนาม ได้แก่ อัตตถกิลมัตถานุโยค มีพุทธบรรหารตรัสพระสัทธรรมเทศนา พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร
ว่า เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพาฯ เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ทางอันลามกทั้งสองทางนั้น บรรพชิตอย่าพึงส้องเสพคือ กามสุขัลลิกานุโยค คือความปรารถนาใน
เบญจกามคุณ ทั้ง ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นกิเลสกาม และวัตถุกาม ทั้งสองนี้ 



๖๙ 
 

เรียกว่าเป็นของชาวบ้านปถุชนและ อัตตากิลมัตถานุโยค ได้แก่ทางรถชัฏด้วยขวากหนาม แล้วด าเนิน
ไปโดยหนทางอันกว้างใหญ่ ๘ เรน คือ พระอัษฏางคิกอริยมรรคา ขับเคลื่อนด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 
ปราศจากโทษ มลทินโดยประการทั้งปวง 

ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ งห้ า ครั้ งแรกจะไม่ ยอมให้ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ 
พระพุทธเจ้า เพราะที่ผ่านมา พระพุทธองค์ทรงท าทุกกรกิริยาแสนสาหัสยังไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษอันใด
เลย มาบัดนี้เลิกทุกกรกิริยาทั้งปวง หันมาเป็นคนมักมาในปลิโภชกังวน และถูกถามตักเตือนว่า 
เมื่อก่อนหน้าที่ พระพุทธองค์เคยตรัสค าอย่างนี้ หรือไม่ประการใด จึงรับว่า ไม่เคยมี แล้วจึงตั้งใจจะรับ
ฟัง พระธรรมเทศนาและพระโกณทัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนใคร จึงได้รับยกย่องให้เป็น พระปฐม
สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา ถึงพระพุทธ พระธรรม แลพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งทางใจ ฝ่าย
บรรพชิตเอหิภิกษุ พระพุทธองค์ ทรงเปล่งพุทธอุทาน ด ารัสว่า อญฺญาสิ วตโภ โกณฺญฺโญ อธิบายว่า 
ดูกรโกณฑัญญะ ท่านรู้โลกุตรธรรมโดยแท้แล้ว 

ล าดับนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคเจ้า ขอข้า
พระองค์นี้ ได้บรรพชาอุปสมบทในส านักพระสัพพัญฺญูเจ้า จึงมีพุทธฏีกาตรัสว่า เอหิ ภิกฺขุ ท่านจงมา
เป็นภิกษุ ประพฤติซึ่ง ศาสนามรรคพรฺหมจรรย์ ในพระธรรมวินัยอันตถาคตกล่าวเป็นดี เพื่อกระท าซึ่ง
ที่สุดแห่งทุกข์โดยอาการอันชอบมีพุทธฏีกาตรัสเท่านั้น ก็ถือว่าเป็น อุปสมบท พระอัญญาโกณฑัญญะ
เถระแล้ว จึงโปรดประทานอุปสมบทแก่ผู้เป็นเจ้าทั้ง ๔ ว่า เอหิ ภิกฺขโว เป็นอาทิ เป็นภิกษุภาวะทั้งสิ้น
แล้ว๒๙ (ปฐมเทศนา จบ) 

กล่าวถึง โปรดพระยสกุลบุตร ครั้งนั้นมีกุลบุตรคนหนึ่งชื่อ ยสมาณพ เป็นบุตรมหาเศรษฐี
อยู่ปราสาท ๓ หลังๆละ ๗ ชั้น หลังละ ๑ ฤดู ที่เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ประเทศอินเดีย ชมพูทวีป มี
นางปริจาริกาแวดล้อม บ าเรอตลอดเวลา ไม่มีบุรุษเจือปนอิ่มด้วยเบญจกามคุณทุกประการ ไม่เคยลง
จากปราสาทสู่เหฏฐาเบื้องต่ า (พื้นดิน) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

วันนั้น ตื่นจากไสยยาสน์ เวลาล่วงมัชฌิมยาม ได้ทัศนาการเห็นนางปริจาริกาทั้งปวง อัน
นอนหลับปราศจากสติสัมปชัญญะ ส าแดงวิปการต่างๆ กรนคราง ละเมอเพล้อพิลาปร่ าไร่ ถึงกายวิการ
ปานประหนึ่งอสุภลเฬวรากซากศพ อันทอดทิ้ง กลิ้งเกลื่อนกลาดในสุสาน จึงเกิดความสังเวชด้วย 
อาทีนวญาณในสันดาน คิดเหนื่อยหน่ายจากกิเลสราคะ จึงอุปัฏฐากการจากที่สิริไสยาสน์แล้ว สุวรรณ
ปาทุการองเท้าทอง บทจรไปสู่ทวารปราสาท ลงจากนิวาสสถาน ด าเนินไปสู่ที่ป่าอิสิปตมฤคทายวันเดิน
ไปเปล่งอุทานไป ที่นี้ขัดข้องหนอๆ ที่นี้ขัดข้องหนอๆ เพลานั้น เป็นปัจจุสราตรีกาล 

ขณะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ จงกรมอยู่ในบริเวณนั้น ทอดพระเนตรเห็นยสุกลบุตร
บทจรมาแต่ไกล เสด็จจากที่จงกรมทรงนิสัชนาการเหนือบวรปัญญัตอาสน์ พระบรมศาสดา มีพระพุทธ
ฎีกา ตรัสว่า ดูรยสที่อันนี้ ไม่วุ่นวาย ที่อันนี้ ไม่ขัดข้อง ท่านจงมานั่ง ลงในที่นี้ ตถาคตจะแสดงธรรมแก่
ท่าน ยสกุลบุตรได้สดับพุทธบรรหาร ดังนั้น ก็มีจิตโสมนัสปรีดายิ่ง จึงถอดสุวรรณปาทุกาไว้ที่นั้น จึงเข้า
มาสู่ ส านักพระบรมโลกนารถ ถวายอภิวาทแล้ว ก็นั่งในที่ควรข้างหนึ่ง สมเด็จพระสัพพัญญูก็ตรัสพระ
สัทธรรมเทศนา อนุปุทพิกถา คือทานกถาสีลกถา สัคคกถา แล้วแสดงโทษแห่งกามคุณมลทินเศร้า
หมองหาหยาบช้า แสดงเนกขัมมนิสังสบรรพชาคุณในอวสาน เมื่อทรงทราบว่า สันดานแห่งยสกุลบุตร
นั้น ปสันนาการโอนอ่อนเย็นจากเบญจพิวรรณธรรม ก็แสดงพระธรรมกถา อันเป็น สามุกกังสิกเทสโน
                                                            

๒๙ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร๒๙ปริเฉท.หน้า ๒๔๘-๒๕๐ 



๗๐ 
 

วาท ยังธรรมจักษุ คือ โสดาปัตติผลาฌานให้บังเกิดแก่กุลบุตร อันสถิต(นั่ง)ในอาสนนั้นโดยกาลพลัน
มิได้ช้า 

ล าดับนั้น มารดาแห่งยสกุลบุตรขึ้นมาสู่ปราสาทในบุพพัณหสมัย มิได้เห็นบุตรตน จึงไป
บอกเหตุแก่เศรษฐีผู้ เป็นบิดาๆใช้ชนบริวารไปติดตามหาบุตร ส่วนตนก็ออกไปตามหายังป่าอิสิ
มฤคทายวัน ได้เห็นรองเท้าทองอันถอดวางไว้ จึงตรงเข้าไปในที่นั้น ครั้นพระทศพลได้เห็นเศรษฐีแต่
ไกล ก็ปริวิตกว่า ตถาคตจะท าอิทธาภิสังขาร บันดาลให้เศรษฐีมิได้เห็นบุตรอันนั่งอยู่ในที่นี้ ส่วนเศรษฐี
มิได้เห็นบุตรจึงเข้าไปใกล้พระบรมครูแล้วทูลถามว่า พระองค์เห็นซึ่งกุลบุตรบ้างหรือว่าหามิได้ มีพุทธฏี
กา ตรัสว่า ดูกรคฤหบดี ท่านจงนั่งในที่นี้ ก็จะเห็นบุตรแห่งท่าน เศรษฐีได้เสวนาการก็ยินดี จึงถวาย
อภิวาทแล้วนั่งที่ควรข้างหนึ่ง พระพุทธองค์ก้๖รัสพระสัทธรรมเทศนาเหมือนหนหลัง ยังจิตรแห่งเศรษฐี
ให้เศรษฐีได้ถึงโสดาปัตติผลญาณ จึงนมัสการทูลว่า ข้าพระองค์ถึงซึ่งพระรัจนะพระธรรมรัตนะ พระ
สังฆรตนะว่าเป็นที่พึ่ง ขอพระพุทธองค์ทรงทราบเถิดว่า ข้าพระบาทเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพระพุทธเจ้า จะตั้งอยู่ในปาณุเปตสรณคมน์ แลเศรษฐีนั้น ได้เป็นปฐมอุบาสก
ในโลก พร้อมเตวาจิกสรณคมน์ เหตุพระรัตนตรัยบังเกิดปรากฏในโลกบริบูรณ์ทั้ง ๓ ประการ 

ฝ่ายยสกุลบุตร ได้สดับพระสัทธรรมเทศนา ซึ่งพระบรมศาสดาจารย์แสดงแก่เศรษฐีผู้เป็น
บิดาแห่งตน เหมือนดุจที่ตนรู้เห็น ก็ปลงปัญญาพิจารณาในอริยภูมิมีสัตยญาณ กมลสันดานก็ผ่องแผ้ว
พ้นจากอาสวกิเลสเป็นสมุจเฉทวิรัติ บรรลุพระอรหันตมรรคผลญาณ พระพิชิตมาร ทรงทราบว่า 
พระยสจักมิได้เสื่อมจากพระศาสนากลับไปเป็นฆราวาส บริโภคกามคุณดังด่อนแล้ว ก็ทรงระงับเสีย
ซึ่งอิทธาสังขาร บันดาลให้เศรษฐีเห็นยศผู้เป็นบุตรอันสถิตในที่นั้น จึงกล่าวว่า ดูกพ่อ ผู้เป็นบุตร บัดนี้
ชนนีของพ่อ ปริเวทนาการเศร้าโศกเป็นอันมาก พ่อจงให้ทานชีวิตแก่มารดา เมื่อพระยสได้สดับ ก็
ทัศนาพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์ ทรงมีพุทธฏีกาตรัสว่า  ดูกรคฤหบดี ท่านมีจิต
ส าคัญประการใดยสกุลบุตรนี้ ผิว่าได้บรรลุพระอรหันต์ ขจัดเสียซึ่งกองกิเลส ยังสมควรจะปริ วรรตสู่
คฤหัสถ์หินเพศ ลริโภคกามคุณดุจกาลก่อนอยู่หรือประการใด พระยสทราบว่า ข้าพระบรมโลกกุตร
จารย์ ซึ่งแปรเป็นเช่นพุทธบรรหารนั้นมิได้มี พระพุทธองค์ จึงตรัสว่า ดูกรคคฤบดี บัดนี้ยสกุลบุตรก็
บรรลุพระอรหันตขจัดเสียซึ่งกองกิเลสบาปธรรม ร างับสดับสูญสิ้นจากสันดานแล้ว จะปริวรรตสู่คฤ
หัวถ์หินเพศ บริโภคกามคุณดุจแต่ก่อนอีกนั้นหามิได้เป็นแน่แท้ ข้าแต่พระสุคต อันว่าโลกุตรลาภอันย
สกุลบุตรได้ เป้นลาภอันประเสริฐแล้ว ผิฉะนั้น ขาอาราธนาพระพุทธสรรเพชรเสด็จเข้าไปฉันภัตตาหาร
ในนิวาสนสถานแห่งข้าพระองค์ กับด้วยพระยสเป็นปัจฉาสมณะ เพื่อให้บุญโกฏฐาสแก่ข้าพระบาท ใน
วันนี้พระชินสีห์รับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีภาพ มหาเศรษฐี ทราบแล้วอุฏฐาการจากอาสน์ ถวาย
อภิวาทแล้วกระท าประทักษิณสิ้นตติยวารก็นิวัตนาการยังนิเวศน์แห่งตนแล 

ส่วนพระยสนั้น เมื่อเศรษฐีกลับไปแล้ว มิได้ช้า กราบทูลขอบรรพชา อุปสมบท พระพุทธ
องค์โปรดประทานบรรพชาอุปสมบทด้วยพุทธฎีกาตรัสว่า เอห ภิกฺขุ เหมือนดุจในหนหลัง ในกาลนั้นมี
พระอรหันต์ ๗ พระองค์ในโลก เพลารุ่งเช้า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจีวรและบาตร มีพระย
สเถระเป็นปัจฉาสมณะ เสด็จพุทธด าเนินสู่เคหสถานแห่งมหาเศรษฐี ทรงนิสิทนาการเหนือบวรปัญญัต
สนะ ฝ่ายมารดาและปุราณทุติกาแห่งพระยสก็มาถวายอภิวาท แล้วนั่งในที่สมควร 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเทศนา อนุบุพพิกถา และจตุราริยสัจธรรมโปรดนางทั้ง
สองให้บรรลุพระโสดา ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์เป็นปฐมอุบาสิกาปรากฏในโลกแล้ว คนทั้ง ๓ คือบิดา
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มารดา และภริยาแห่งพระยส ถวายอังคาสด้วยภัตตาหารแลบาทนียะโภชนียะอันประณีต หลังภัตตกิจ
ก็โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนายังบิดา มารดาและภริยาให้ชื่นชมแล้ว ทรงอุฏฐาการอาสนะ เสด็จ
กลับสู่พระอาวาส ในมฤคทายวัน 

ครั้งนั้น พระยสมีสหาย ๔ คน สหายทั้ง ๔ คนของพระยสยังเป็นคฤหัสถ์ คือ วิมลสุพหุ
ปุณณชิ ควัมปติต อยู่ที่เมืองพาราณสี ทราบข่าวพระยสออกบรรพชาได้บรรลุพระอรหันต์ จึงชวนกันไป
เยี่ยม พระยสและไปสู่ส านักพระบรมศาสดา พระยสกราบทูลให้ประทานพระโอวาท พระพุทธองค์ 
ตรัสพระสัทธรรมเทศนา เหมือนหนหลังยังชนทั้ง ๔ ให้บรรลุพระโสดาปัตติผล แล้วโปรดประทาน
อุปสมบทด้วย เอหิ ภิกฺขุ บรรพชา ภายหลังด ารัสโอวาทานุศาสน์ได้ส าเร็จพระอรหันต์ทั้ง ๔ คนในกาล
นั้น ได้มีพระอรหันต์ในโลก ๑๑ พระองค์ 

ไม่เท่านั้น ยังสหายคฤหัสถ์อีก ๕๐ คน เป็นบุตรชาวชนบท ทรายว่าพระยสบรรพชา พากัน
มาสู่ส านักพระยส จึงน าไปสู่ส านักพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ๆ ทรงตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรด
ประทานอุปสมบทด้วย เอหิ ภิกขุ บรรพชา ให้ส าเร็จพระอรหันต์ทั้งสิ้น ในกาลนั้นได้มีพระอรหันต์ใน
โลกนี้เป็น ๖๑ พระองค์ในปฐมวัสสานั้น 

กาลวันหนึ่ง พระบรมศาสดาประทับที่ป่าอิสิมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี มีพุทธฎีกา 
ตรัสเรียกสงฆ์ ๖๐ รูป ล้วนเป็นขีณสพว่า ดูกรสงฆ์ทั้งปวง อันว่าบ่วงทั้งหลาย อันเป็นของทิพย์และของ
มนุษย์ ตถคต บรรลุแล้ว ท าให้แจ้งแล้ว ท่านทั้งหลายก็บรรลุแล้วท าให้แจ้งแล้ว ในสันดานดุจตถาคต 

ขณะนั้น พระยามารผู้ใจบาป เข้าไปสู่ส านักพระผู้มีพระภาคเจ้า กล่าวคาถาว่า พนฺโธสิ 
สพฺพเสหิ เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ข้าแต่พระสมณะผู้เจริญ ข้าพเจ้าผูกไว้ซึ่งพระองค์ด้วยบ่วง
หลายแล้ว พระองค์มิอาจเปลื้องพ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ และของมนุษย์ได้เลยจึงพุทธฎีกาตรัส
ตอบมารโดยสาระพระคาถาว่า มุตฺโตห  สพฺพปาเสหิ เป็นอาทิ แปลเนื้อความว่า ดูกรมารผู้มีใจอัน
ลามก อันว่าปวงทั้งหลายใด เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ ตถาคต ก็ปลดเปลื้องพ้นจากบ่วงทั้งปวง
ทั้งสินแล้ว พระยามารจึงคาถาสืบไปว่า อนฺตลกฺเข จโร โปโส เป็นอาทิ แปลเนื้อความว่า บุรุษผู้ใดๆที่
ด าเนินอากาศแลด าเนินอยู่ในมนุษย์โลกก็ดี ข้าพเจ้าพันธนาการบุรุษผู้นั้นๆ ไว้ด้วยบ่วงทั้งสิ้น ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ มิอาจเปลื้องพ้นจากมหาพันธนาการแห่งข้าพเจ้าได้ พระองค์จึงตรัส ว่า รูปา 
สทฺทา รสา คนฺธา เป็นอาทิ แปลเนื้อความว่า กามคุณทั้งหลายคือ รุป เสียง กลิ่น แลโผฏฐัพพารมณ์
เป็นที่เจริญใจบรรดามีโลก ตถาคตก็ปราศจากยินดีในกามคุณทั้ง ๕ สิ้นเชิงแล้ว และตถาคตก็ปลด
เปลื้องพ้รจากพันธนาการ ดูกรมารผู้มีจิตลามก ท่านจงไปเสียจากที่ยี้เถิด ล าดับนั้น พระยามารผู้มี
จิตใจสันดานบาบหยาบช้า รู้ว่า พระสุคตรู้จักอาตมะแล้ว ก็บังเกิดทุกข์โทมนัสอันตรธานหายไปจากที่
น้ัน 

อุรุเวลานิคมนโปรดชฏิล กาลเมื่อพระบรมครูออกพรรษาปวารณาแล้ว ทรงส่งพระ
อรหันต์ ๖๐ รูป ให้จาริกไปโปรดสัตว์ในทิสานุทิศแล้ว ครั้นถึงป่าไร่ฝ้ายแห่งหนึ่งในระหว่างบรรดา 
เสด็จยับยั้งนิสัชนากร ณ รุกมลริมทางต้นหนึ่ง ในขณะนั้นยังมีราชกุมาร ๓๐ พระองค์ เป็นพระราช
โอรสของพระยาโกศล ผู้เสวยราชย์ ณ กรุงสาวัตถี ร่วมพระราชบิดาเดียวกัน เรียกว่า ภัททวัคคีย์ 
เพราะมีพระรูปอันงามเสมอเหมือนกัน และต่างองค์ก็น าภรรยามาด้วยกันเที่ยวประพาศในป่าไร่ฝ้าย 
เว้นองค์หนึ่งไม่มีภริยา น าเอานางคณิกามาด้วยคนหนึ่งนางได้โอกาสที่พระราชกุมารเปลื้องประดับออก
กองไว้ นางคณิกาหญิงแพทสยาจึงลักเอาอาภรณ์เครื่องประดับเหล่านั้นหนีไป ฝ่ายกุมารกลับมาไม่เห็น
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จึงพากันเที่ยวติดตามหานาง ได้ทัศนาการเห็นพระศาสดนาสถิตอยู่ที่รุกขมูลแห่งหนึง จึงพากันเข้าไปสุ่
พุทธส านักแล้วทูลถามว่า เห็นหยิงคนหนึ่งมาตามทางนี้บ้างหรือหามิได้ มีพุทธฎีกาตรัสว่า ดังฤา ท่าน
จึงมาแสวงหาสตรี จะประเสริฐกว่าตน หรือ ประการใด จงแสวงหาสิ่งอันประเสริฐในตนจะดีกว่า จึง
ทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเบื้องว่าแสวงหาสิ่งอันใดในตนจะประเสริฐ ข้าพระพุทธเจ้าก็จะแสวงหาสิ่ง
อันนั้น จึงตรัสว่า ผิฉะนั้น ดูกรกุมาร ท่านจงนั่งในที่นี้ พระตถรคตจะแสดงธรรมแก่ท่าน แล้วพระกุมาร
เหล่านั้น รับพุทธฎีกา ถวายบังคมนั่งลงในที่ควรข้างหนึ่ง พระพุทธองค์จึงตรัส อนุบุพพิกถาและ
จตุราริยสัจ ๔ โปรดภัททวัคคีย์ให้บรรลุธรรมภิสมัย บรรลุพระสกิทาคาทั้งสิ้น และภัททวัคคีย์กุมารทั้ง 
๓๐ คน ทูลบรรพชา ทรงพระมหากรุณษโปรดประทานให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุบรรพชาทั้งสิ้น แล้ว
ทรงส่งภิกษุเหล่านั้นไปเมืองปาวายแว่นแคว้นโกศล เหตุนั้น ภิกุเหล่านั้นจึงมีนามว่า ปาวายภิกขุ แต่นั้น
มา ก็แล กาลเมื่อพระพุทธองค์ ส่งพระภัททวัคคีอริยสงฆ์ สู่ทิศทั้งปวงเพื่อประการพระศาสนาแล้ว 
ส่วนพระพุทธองค์ก็เสด็จไปสู ่อุรุเวล ประเทศเขตแคว้นกรุงราชคฤห์มหานคร  

แท้ที่จริง ตั้งแต่พระสัพพัญเจ้า เสด็จออกจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันแรม ๑ ค่ า เดือนกติก
มาสมาสู่อุรุเวลประเทศ เสด็จอยู่ที่ อุรุเวลาเสนนิคมถึงวัน บุสปรณมี ทรงเสด็จอิทธิปาฏิหาริยะทรมาน 
อุรุเวลกัสสปะถึง ๓ พัน ๕๐๐ ประการ อุรุเวลกัสสปะยืนกระต่ายเดียวว่า ตนเป็นพระอรหันต์อยู่อย่าง
นั้น พระพุทธองค์ ทรงด าริว่า จะยังโมฆบุรุษชฎิลให้สลดจิตสังเวช จึงตรัสแก่อุรุเวลกัสสปะ ได้สดับจึง
ซบศรีษะลงแทบพระบาทยุคลแล้ว กราบทูลว่า ข้าพระพุทธองค์จะขอบรรพชาอุปสมบทในส านักพระ
พุทธองค์ ตรัสว่า ตัวท่านเป้นอาจารย์ใหญ่บึ่งเป็นประธานชฎิลถึง ๕๐๐ ท่านจงบอกกล่าวแก่กันให้
ยินยอมก่อนตถาคตจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทได้ อุรุเวลกัสสป จึงลากลับไปยังส านักตน บอกชฎิล
บริวารศิษย์ก็ยินยอมพร้อมกัน จะบรรพชาอุปสมบทในส านักแห่งบรมครูสัพพัญญูพุทะเจ้าหมดสิ้น 
พร้อมกันลอยหาบบริขาร และชฎากับภสรกคานเครื่องบูชาเพลิง น้ าเต้า หนังสือ เครื่องตกแต่งและ
ชฎา ไม้ ๓ ง่ามในแม่น้ าเนรัญชราหมดสิ้น แล้วพากันมาสู่ส านักพระบรมครู ซบศรีษะลงแทบพระ
บาทมูล ขอบรรพชาก็ทรงพระกรุณา ประทานบวชให้ด้วย อุปสัมปทาเป็น เอหิ ภิกขุอุปสัมปทาทั้งสิ้น  

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ครานั้น นายอุทยาน เห็นพระบรมครูและพระอริยสงฆ์ คมนาการ
สู่ลัฏฐวันสวนตาลหนุ่ม จึงน าเรื่องเข้ากราบทูล พระเจ้าพิมพิสาร กรุงพิมพสารทราบๆจึงเสด็จออกจาก
พระนคร พร้อมหมู่เสนาอามาตย์ พราหมณ์ คฤหบดี ๑๒ หมื่น เสด็จสู่อุทยาน แล้วซบพระเศียรลง
แทบพระบวรบงกชบาท ถวายอภิวาทแล้ว ทรงวิสัชนาในที่ควรแห่งหนึ่งบางพวกนั่งอยู่ บางหมู่กล่าว
สัมโมทนียกถา บางพวกสถิตดุษฎียภาพ บางพวกทูลบอกนามโคตรแห่งตน ปริวิตกว่า พระมหาสมณะ
นี้ ประพฤติพรหมจรรย์ (เป็นศิษย์) แห่งอุรุเวลกัสสปะ หรือๆว่า อรุเวลกัสสปะประพฤติพรหมจรรย์
แห่งพระมหาสมณะใครจะเป็นศิษย์เป็นอาจารย์แก่กัน ล าดับพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณใน
จิตวารแห่งคนทั้งปวง จึงมีพุทธฎีกาตรัสแก่พระอุรุเวรกัสสปะโดยพระควถาว่า กิเมว ทิสฺวา อุรุเวล
วาสี เป็นอาทิ แปลความว่า ดูกรอุรุเวลกัสสป ท่านพิจารณาเห็นสิ่งอันใด จึงมาสละเสียซึ่งกิจบูชาอัคคี 
ท่านมาละเสียซึ่งอัคคีหุตกรรม ตถาคตซึ่งเหตุอันนี้แก่ท่าน อุรุเวลกัสสปะ ห็ทราบในพุทธปุจฉา จึง
กราบทูลดดยบทพระคาถาว่า รูป จ สทฺเท จ อโถ รเส จ เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ธรรมดาร้อง
เรียกยัญนั้น ก้คือประโยชน์ปรารถนากามคุณ มีรูปเสีย กลิ่น รส เป้นต้น ข้าพระพุทธองค์ ทราบว่า แต่
ล้วนเป็นมลทิน มนกองกิเลสสิ้นทั้งนั้น แลพิจารณาเห็นหนทางแห่งพระนิพพานอันปราศจากรอยแท้ บ่
มิได้ขวนขวายในกามคุณ (ภพ) ปราศจากยินดีในอารมณ์อื่นๆ ข้าพระองค์ทราบว่า แต่ล้วนเป็นมลทิน
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ในกองกิเลสทั้งสิ้นนั้น แลพิจารณาเห็นหนทางอันปราศจากยินดีในอารมณ์อื่นๆ เหตุดังนั้นจึงได้ถือใน
ยัญบูชาสักการบูชา วึ่งกองอัคคีเช่นการก่อน เมื่อพระอุรุเวลกัสสปะ กล่าวคาถานี้แล้ว ก็ซบเศียรเหนือ
หลังพระบาท เพื่อแสดงตนว่า เป็นสาวกแห่งพระสัพพัญญู พระพุทธองค์เป็นพระบรมครูแห่ง
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพพระพุทธเจ้าเป็นสาวกแห่งพระพุทธองค์ แล้วเหาะขึ้นไปบนอากาศ สูงประมาณ
ชั่วต้นตาลหนึ่งแล้วลงมากราบยุคลครั้งหนึ่ง เหาะขึ้นไป กลับลงมาๆๆถึง ๗ ครั้ง ด้วยกันแล้วนั่งในที่
ควรนั่งข้างหนึ่ง 

ครั้นนั้น มหาชนได้เห็นปาฏิหาริย์ของอุรุเวลกัสสปะด าริว่า พระสัพพัญญูมีอานุภาพ พระ
พุทธองค์ ตรัสเทศนา นารทชาดกและประทาน จตุราริยสัจธรรมเทศนา พอจบลง พระเจ้ าพิมพสาร
และประชากร ๑๑ นหุต (๑๑ หมื่น) ตั้งอยู่ในพระโสดปัตติผล ยังมหาชนฮี ๑ หมื่น ตั้งอยู่ในพระไตร
สรณคมน์เป็นอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนา 

โปรดประทานพระพร ๕ ประการ ขณะนั้น พระเจ้าพิมพิสาร กราบทูลว่า เมื่อข้าพระองค์
ยังเป็นขัตติยราชอยู่นั้น มีกมลจิตคิดปรารถนาอยู่ ๕ ประการ กาลบัดนี้ จึงส าเร็จมโนปณิธาน ค ารบ
หนึ่ง ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้อภิเษกในสิริราชสมบัติ ค ารบสอง สมเด็จพระสัพพัญญูแล้ว พึงเสด็จแวน
แคว้นของข้าพระองคื ค ารบสาม ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าสนทนาธรรมค ารพสี่ ขอให้พระ
พิชิตมารตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดอาตมา ค ารพห้า ขอให้อาตมาส าเร็จตรัสธรรม แลบัดนี้ ความ
ปรารถนาแห่งข้าพระบาท ส าเร็จพร้อมทั้ง ๕ ประการ จึงมีพระกมสันดานยินดีโดยยิ่ง 

เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ กาลครั้งนั้น พระเจ้าสุทโธทนพระพุทธบิดาราชธิบดี มีพระกมลอาโภค
เพื่อจะทัศนาการ พระบรมศาสดาจารย์อัครปิยบุตร ได้มีด ารัสใช้ ๑๐ อมาตย์ ถึง ๑๐ ครั้ง กับทั้ง
บริวารบุรุษ ๑๐ พันนาย มาอัญเชิญ พระสัพพัญญูสู่พระนครกบิลพัสดุ์ บ่เห็นองค์พุทธชินวรแลมิได้
ทรงสดับพุทธฎีกาใดๆ ทั้งสิ้น จึงมีพระอุราแสนโสกครอบง าซ้ าทรี เทวษบ่มิวายพระหฤทัยโทมนัส 

ข้าพระองค์อุทายี มหาอ ามาตย์ ปรารถนาจะให้พระพุทธองค์เสด็จไปเล้าโลมพระราช
หฤทัยพระราชบิดา ให้เสื่อมสร่างโศกกาดูรเทวษ ข้าแต่พระปิ่นปราชญ์ผู้ประเสริฐด้วยคุณญาณทัศนวิ
มุติควรที่พระองค์จะเสด็จพุทธด าเนินสู่ส านักพระราชบิดาในครานี้ 

เมื่อพระชินศรีทรงสดับมธุรกถา อันพระกาฬุทายีกล่าวพรรณนาสรรเสริญคุรแห่งมรรคา 
ป่าดงพงไพ สัพพสัตว์ แลดินฟ้าอากาศ เชื้อชาติประชาราษฎรเช่นนั้น จึงพุทธฎีกาตรัสถามว่า ท่านมา
กล่าวคุณแห่งมมนวิถีโดยมธุรกถา ด้วยเหตุประการใด พระผู้เจ้ากาฬทายี ทูลเฉลยไขด้วยพระคาถาว่า 
สุทฺโธทโน มหาชนกมเหสีโน เป็นอาทิอธิบายความว่า ข้าพระผู้มีพระภาค พระเจ้าสิริสุทโธนมหาราช 
พระราชบิดาและพระนามพระมหามายาเทวีพระราชมารดา ทรงพระครรภ์พระโพธิสัตว์ก็ท าลายพระ
ชนมชีพขึ้นไป เสวยทิพยสมบัติโสมนัสภิรมย์อยู่ในเทวโลก แลกาลบัดนี้ พระพุทธบิดา ปรารถนาจะพบ
เห็นพระสัพพัญญู ขอสมเด็จพระบรมครูผู้เป็นที่พึ่งกระท าโยชน์แก่สัพพสัตว์โลก จงทรงพระอนุเคราะห์
แก่หมูพระประยุรญาติศักยราชทั้งปวงในคราวนี้ 

เพื่อพระชินศรีทรงสดับค าอันไพเราะแห่ง พระกาฬุทายี กราบทูลดังนั้น ก็มีพุทธฎีกาตรัส
ว่า ดูกรกาทายี ดังนั้น ตถาคตสาธุการจะกระท าสงเคราะห์แก่หมู่พระญาติ ตามค าแห่งท่าน ณ กาล
บัดนี้ มิฉะนั้น ท่านจงบอกกล่าวแก่สงฆ์ทั้งหลายให้บ าเพ็ญคมินภัตร (อาหารของผู้จะเดินทางไกล) คือ
ตระเตรียมการที่จะไป พระกาฬุทายีรับพุทธฎีกาว่า สาธุ และบอกเหตุแก่พระสงฆ์ทั้งปวงแล้วกลับมา
กราบทูลพระบรมคร ู
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ล าดับนั้น พระสัพพัญญูก็เสด็จพระพุทธด าเนิน แวดล้อมด้วยพระขีณาเสพ ๒ หมื่นรูป คือ
กุลบุตรชาวอังคราษฎร์ และชาวมคธออกบวช ๑ หมื่น และชาวกบิลพัสดุ์หนึ่งหมื่น ออกจากกรุงรา
ชคฤห์เดินทางวันละโยชน์ๆ บ่มิได้เสด็จโดยด่วน แลเมื่อเดินทางมาได้วันหนึ่ง โยชน์หนึ่ง พระกาฬุทายี 
ด าริว่า อาตมะ จะไปแจ้งเหตุพระโลกเชฏฐ์แก่พระบรมกษัรติย์สิริสุทโธทโน ให้ทรงทราบ พระผู้เป็นเจ้า
กาฬุทายีเหาะมาโดยทางอากาศ ปรากฏสถิตในพระราชนิเวศน์แห่งสิริสุทโธทนะ พระองค์ได้ทรง
ทอดพระเนตรก็ทรงโสมนัส ด ารัสนิมนต์ นั่งเหนือบัลลังก์ราชอาสน์ จึงจัดแจโภชนาหาร ถวายให้
พระองค์เสวย ใส่ลงในบาตรของมหาเถระ พระมหาเถระๆก็อุฏฐาการจากอาสนะ แสดงอาการจะไป 
จึงตรัสว่า นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้านั่งลงฉันก่อน พระกาฬุทายีถวายพระพรว่า อาตมะจะไปฉันใน
ส านักพระบรมครู จึงตรัสถามว่า บัดนี้พระบรมครูสถิตอยู่ที่ใด ถวายพระพรว่าเสด็จแวดล้อมพระสงฆ์ 
๒ หมื่น นิมนต์ฉันอาหารในบาตรนี้เถิด ตอนนี้พระสัพพัญญูยังเสด็จมาไม่ถึง แล้วอุดมโภชนาหารลงใน
บาตรเต็มแล้วประเคนใส่พระหัตถ์ของพระเถระแล้วตรัสว่า เบื้องว่าพระพุทธองค์ยังมาไม่ถึงตราบใด 
จงน าภัตตาหารจากที่นี้ไปถวายตราบนั้น พระเถระยังบาตรนั้นให้เคลื่อนย้ายไปในอากาศด้วฤทธิ์ส าแดง
ให้เห็นปรากฎแก่มหาชนทั้งสิ้น และผู้เป็นเจ้าก็เหาะตามบาทนั้นไปตราบเท้าจนถึงที่พระสัพพัญญูเสด็จ
อยู่ จึงน าบาตรนั้นเข้าไปพระศาสดาพระชินมารก็เสวยอาหารบิณฑบาตในบาตรนั้น และพระกาฬุทายี
เหาะมาน าเอาอาหารบิณฑบาตไปถวายพระโลกุนารถให้เสวยตามระยะที่เสด็จมานั้นทุกวันๆ และ
ถวายข่าวแก่พระบรมกษัรติย์นั้นให้ทราบว่าวันนี้พระบรมครูเสด็จมาถึงที่นั้นๆ แล้วกล่าวสรรเสริญพระ
พุทธคุณ ยังราชตระกูลทั้งหมดให้บังเกิด บังเกิดประสาทะเลื่อมใสในพระสัพพัญญู เป็นนิจทุกวันดังนี้
มิได้ขาด เหตุดังนั้น พระโลกนารถจึงมีพระพุทธจึงตั้งเอตทัครแก่พระกาฬุทายีเถระว่า เลิศฝ่ายกระท า
ให้ตระกูลเลื่อมใสยิ่งกว่าสาวกทั้งปวงในพระศาสนา 

แท้ที่จริง ในกาลที่พระสัพพัญญูเสด็จมายังไม่ถึงนครกบิลพัสด์ุนั้น บรรดาศักยราชวงศ์ได้มา
สโมสรสันนิบาตตักลงวันว่าที่อุทยานแห่งพระนิโครธศักราชกุมารนั้น เป็นรัมณียสถานสมควรที่พระ
ศาสดาจะสถิต จึงได้จัดแจงปลุกสร้างพระคันธกุฎี แลที่สงฆ์เสนาสมณะวิหารบริเวณลงในที่นั้นไว้รับ
เสด็จลงในที่นั้น แล้วตกแต่งจัดแจงตกแต่ให้ศักราชตระกูร ที่ยังเป็นผู้น้อยให้มาต้อนรับ ส่วนศักยราช
ทั้งหลายที่มีอายุ กแปรด้วยมานะ กระด้างในสันดานต่างองค์ด าริว่า พระสิทธัตถกุมารเด็กกว่าเราคราว
น้องและบุตรนัดดา ไม่ควรจะวันทนาการ จึงกล่าวแก่ศักราชกุมารที่อ่อนๆกว่าว่า ท่านทั้งหลายจงถวาย
อภิวาทอัญชุลีกรเถิด เราทั้งปวงจะนั่งอยู่ในเบื้องหลัง 

ล าดับนั้น สมเด็จพระสัพพัญญู ทรงพิจารณาทราบในอัธยาศัยแห่งหมู่พระยูรญาติทั้งปวง 
แล้วก็ทรงพุทธด าริว่า หมู่พระญาติมิได้วันทาแก่ตถาคต ตถาคตจะยังพระญาติทั้งหลายให้ถวาย
นมัสการจงได้ ในกาลบัดนี้ จึงเข้าจตุตถสมบัติฌานมีอภิญญาเป็นบาท แล้วเสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศ 
ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ นฤมิตรัตนจงกรมสถานในคัคนัมประเทศ เสด็จจงกรมในที่นั้น ประหนึ่งยังผงธุลี
ละอองพระบาทให้ตกลงเรี่ยราดเหนือศิโรตม์แห่งพระประยูรญาติทั้งปวง แล้วกระท าพระยมค
ปาฏิหารยิ์วิธีมีประการต่างๆเป็นอัศจรรย์ แลเทพยาดาในหทื่นโลกธาตุก็สันนิบาตในที่นั้น 

ล าดับนั้น พระสัพพัญญูก็ตรัสพระธรรมเทศนา พุทธวงศ์ จ าเดิมแห่งพระพุทธองค์บ าเพ็ญ
พระพุทธาภิหารมาในพระศาสนา พระพุทธเจ้า ๑๔ พระองค์ มีพุทธทีปังกรเป็นอาทิแต่อดีตกาลแก่
เทพยบรรษัททั้งปวง มีพระธรรมเสนาบดีเป็นต้น เมื่อจบพระพุทธสถิทาคาและอนาคานั้นมากกว่ามาก
จะประมาณมิได ้



๗๕ 
 

ในสมัยนั้น สมเด็จกรุงสิริสุทโธทนะมหาราช พระพุทธบิดาได้ทรงพระปาฏิหาริย์เป็น
มหัศจรรยืจึงถวายวันทา อภิวันทนาการ กราบทูลว่า ในการวันประสูติ วันแรกนาขวัญและวันนี้ได้เห็น
พระปาฏิหาริย์ ข้าพระพุทะองค์ ถวายบังคมเป็นครั้งที่ ๓  

ในบัดนี้ เมื่อพระบรมราชาธิบดี ทรงถวายอภิวาท มรรคคักยราชองค์ใด องค์หนึ่งจะไม่
กระท าการวันทา บ่มิได้มี ต่างองค์ก็ถวายอัญชุลีพร้อมกันทั้งสิ้น สมเด็จพระพุทธมุนี ทรงเสด็จลงจาก
อากาศ ทรงนิสัชนาการเหนือบวรพุทธอาสน์ พระญาติสมาคมในที่นั้น มีกมลฉันดานชี่นชมพร้อมกัน
เป้นอันเดียว 

เสด็จบิณฑบาตตามตรอกซอย เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เทศนา
เวสสันดรชาดกฝนโบกขรพรรษสีแดง จบเทศนาพุทธวงศ์เทพยดาได้บรรลุพระอรหันต์พันโกฏิที่ได้พระ
โสดา สถิทาคามีและอนาคามี นับไม่ถ้วน แล 

โปรดพิมพา ล าดับนั้น พิมพาค่อยด ารงทรงพระสติอดกลั้นความโศกเสด็จคลานออกมา
จากที่สิริไสยาสน์ซบพระเศียรลงถวายนมัสการ ทรงพิลาปกราบ ทูลว่าพระองค์มิได้ตรัสบอกให้ทราบ 
ทรงสละข้าพระบาทไว้ไม่มีพระอาลัยดุจก้อนเขฬะในปลายพระชิวหา อันถ่มออกจากพระโอษฐ์ ไปทรง
บรรพชาเบื้องว่าข้าพระบาทมีโทษ และพระลุกแก้วราหุลกุมาร ซึ่งประสูติจากพระครรภ์ในวันนั้น ยังมิ
ทันได้รู้ผิดชอบประการใด นั่นมีโทษสิ่งใดด้วยเล่า พระผ่านเกล้า จึงแกล้งทอดทิ้งไว้ให้ไร้ร้องพระปิตุ
เรศร์... 

พระคุณพิมพามีมากล้น ชนทั้งปวง ทูลอาราธนาให้ประทานพระธรรมเทศนาในอดีตภพ 
พระพุทธองค์โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา จันทกินนรชาดก โดยพิสดาร ประการเสียซึ่งโศกาดูร
เทวศแห่งพระพิมพาราชเทวี ด้วยจินตนาการว่า อาตมะได้ประสาทชีวิตให้คืนคง ให้ร างับดับเสียวึ่ง
โศกเศร้า ให้สงบด้วยพระปีติปราโมทย์ ท าลายกองกิเลสโทษทั้ง ๓ คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตป
รามาศ พินาศอันตรธาน ประดิษฐานอยู่ในโสคปัตติผล เป็นเสบบุคคลในพระพุทธสาสนา ธรรมาภิสมัย
ก็บังเกิดขึ้นแก่ ๘ หมื่น ๔ พัน บรรษัท ได้สดับรับรสพระสัทธรรมเทศนา ในมหาสันนิบาตสมาคมครั้ง
นั้น พระสรรเพชรภควันมุนีนาถก็เสด็จพุทธลิลาศคืนสู่พระนิโคตรธารามวิหาร นั้นแล 

ในล าดับต่อมา พระทศพลเสด็จจาริกไปสู่มหาชนบท ทรงสถิตอาศัยอยู่ในอนุปิยอัมพวัน
ใกล้บ้าน อนุปิยบัลลังนิคม พระประยูรญาติทั้งหลายได้ราชบุตรองค์ละองค์ เป็นบริวารเป็น ๖ พระองค์ 
พระภัททิยะ พระอนุรุรุทธ พระอานนท์ พระภัคคุ พระกิมพิล และพรระเทวทัต พร้อมใจออกบรรพชา 
ชาวเอาอุบาลี กับปกอมาตย์ ช่างกัลป์บกเป็น ๗ พระองค์ พากันไปสู่ส านักพระสัพพัญญู ณ อนุปิยอัมพ
วัน ในแดนมัลลรัญชนบท อภิวาทประณตแล้ว กราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ ชื่อศักยราชวงศ์ 
ด ารงอยู่ด้วยขัตติยมานะอันแรงกล้า แลอุบาลี กัปปกนี้นี้เป็น บริจาริกามาช้านาน ขอทรงโปรด
ประทานบรรพชาก่อน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจะได้ไหว้นบเคาครูทรงโปรดประทานอุปสมบท อุบาลี
กัปปกะก่อนแล้วจึงอุปสมบท ๖ กษัตริย์  ในภายหลัง พระผู้เจ้าภัททิย ส าเร็จเตริชชาในวัสสานั้น พระ
อนุรุทธ บรรลุทิพย์จักขุญาณ ภายหลังฟังธรรมเทศนามหาปุริสวิตักสูตร ได้บรรลุพระอรหันผล พระ
อานนท์ ได้พระโสดา พระภัคคุและพระกิมพละ เจริญวิปัสสนา บรรจุพระอรหันต์ และพระเทวทัตนั้น
ได้ปุถุชนฤทธิ ์

พระเทวทัต กราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการว่า ภิกขุรูปใด อรัญญิกเสนาสนะบิณฑบาต ผ้า
บังสุกุล สุญญาคารรุกขมูล เว้นเน้ือปลา 
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โปรดประชาบดีโคตรมี พระสัพพัญญู ประทับที่ พระนิโครธาราม อันพระบรมญาติ ทั้ง
ฝ่ายสถาปนาการถวาย แทบฝั่งแม่น้ าโรหิณีนที อยู่ระหว่างกลาง กรุงกบิลพัสดุ์ และเมืองโกลิยนคร 

ขณะนั้น พระนางมหาประชามดี เสด็จออกไปสู่ส านัก นมัสการทูลว่า ข้าแต่พระศาสดา สรี
นี้จะบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ประการใด ทรงมีพุทธฎีกาตรัสว่า ดูก่อนโคตรมี อันมาตุคามนี้ 
จะบวชพระพุทธศาสนา ไม่สมควรเลย และพระนางกราบทูลถึงสามครั้ง ก็ตรัสห้ามมิได้ทรงอนุญาต 
พระมาตุจฉาทรงโทมนัส พระเนตรนองได้ด้วย พระอัลสุชล จึงถวายอภิวาทแล้วเสด็จคืนเข้าพระราช
นิเวศน์ 

ครั้งนั้น พระอานนท์ ทูลวิงวอนถึงสามครั้ง ก็ไม่ทรงอนุญาตให้บรรพชาพระอานนท์  จึง
สืบไปว่า ผิวว่าสตรีมบรรชาในพระพุทธศาสนา อาจกระท าให้แจ้งซึ่งพระโสดา พระสกทาคา พระ
อนาคา และพระอรหันต์ นตผลได้หรือประการใด ตรัสตอบว่า อาจกระท าให้แจ้งได้ซึ่งมรรคสี่ผลสี่ ข้า
แต่พระผู้มีพระภาคผิวฉะนั้น ควรจะอนุญาตอนุเคราะห์แก่พระนางประชาบดี โปรดประทานบรรพชา
ด้วยเหตุพระมาตุจฉา มีคุณอุปการได้อภิบาลบ ารุงเลี่ยงพระพุทธองค์มาตั้งแต่พระมารดาทวงคต ได้ให้
เสวยขีรธารรสมาแต่ทรงพระเยาว์ตราบเท่าจนมรงเจริญ ควรจะสงเคราะห์ ให้ความปรารถนา จึง
พุทธฎิกาตรัสว่า ดูกรอานนท์ ผิว่าโคตรมีจะรับประพฤติ ในอัฎฐครุธรรม ๘ ประการได้ ตถาคต ก็จะ
อนุญาตให้เป็นพระภิกษุณี อุปสมบทกรรมด้วย อัฏฐครุธรรม น้ัน 

ครุธรรม ๘ ประการ ๑. ภิกษุณี แม้ถึงบวชจนร้อยวัสสา พึงท าอัญชลีเคารพนบนอบ ภิกษุ
ที่อุปสมบทวันเดียว, ๒. ภิกษุณี อยู่ได้อยู่จ าพรรษา ในอาวาฬที่มีภิกษุ, ๓. ภิกษุณี พึงปรารถนาธรรม
สองการ ถามถึงอุโบสถกรรมและไปรับโอวาทในส านักภิกษุ ทุกๆกึ่งเดือน, ๔. ภิกษุณีมีวัสสาอยู่แล้ว ถึง
เมื่อวันออกพรรษา จงปวารณาในที่อันพร้อมด้วยอุภโตสงฆ์, ๕. ภิกษุณี เบื้องว่าต้องอาบัติสังฆาทิเสส
ไปอยู่ปริวาสกรรม พึงประพฤติปักขมาณัต ในส านักอุกโตสงฆ์ คืออยู่มาณัดถึงกึ่งเดือน, ๖. ภิกษุณี 
อุปสมบทในอุภโตสงฆ์ พึงสมาทานปฏิบัติธรรม ๖ ประการ คือเว้นจากปาณาติบาต ตราบเท่าถึงวิกาล
โภชน์ เป็นต้น มิให้ล่วงเสีย แลศึกษาให้รู้ในวัตรปฏิบัติต่างๆ สิ้นกาลถึง ๒ วัสสา, ๗. ภิกษุณี ไม่พึง
กล่าวอักโกสกถา ด่าปริวาสด้วยเหตุ อันหนึ่งภิกษุนั้น, ๘.ภิกษุณี ตั้งแต่วันบรรพชาเป็นต้น พึงสดับ
โอวาทแห่งภิกษุ อันกล่าวซึ่งธรรมกถาสั่งสอนฝ่ายเดียว ห้ามอย่าให้ภิกษุณีให้โอวาทสั่งสอนภิกษุน้ัน 

สิริเป็น ครุธรรมแปดประการ ดังพรรณนามา ฉะนี้ ให้ภิกษุณี คารวะนับถือปฏิบัติ อย่าให้
ล่าวงละเสีย จนตราบเท่าวันสิ้นชีวิต ดูกรอานนท์ ผิว่า พระมหาประชาบดีโคตรมี รับซึ่งธรรมแปด
ประการ จะยอมปฏิบัติได้ตถาคตก็ให้ภิกษุณี อุปสมบทกรรมแต่พระมหาประชาบดีโคตรมีด้วย อัฏฐครุ
ธรรม น้ัน๓๐ 

โปรดพระมาตุบนดาวดึงสนิภพ ในล าดับนั้น สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค ปริวิตกว่า พุทธ
ประเพณีในอดีตกาล เมื่อทรงกระท ายมกปาฏิหาริย์แล้ว เสด็จเข้าจ าพรรษาในตาวดึงส์พิภพ ตรัส
เทศนา พระสัตตปกรณาภิปิฎก ภายในไตรมาสเพื่อท าปัจจุปการสนองพระคุณพระพุทธมารดา อัน
พระพุทมารดาได้ขอพระแด่ สมเด็จอมรินทราธิราช ด้วยบาทพระคาถาว่า ปุตฺต  ลเภถ วรท  เป็นอาทิ 
ดังนี้ สมเด็จพระชนนี มีพระคุณแก่ตถาคตเป็นอันมากยากที่จะได้ท าปัจจุปการแก่พระมารดา เมื่อทรง
พุทธจินตาฉะนี้ ก็เสด็จอุฏฐาการจากพระรัตนบัลลังก์ อันตั้งเหนือยอดคัณฑามพฤกชาติ เสด็จพระพุทธ
                                                            

๓๐ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิ โนรส . พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร ๒๙ ปริเฉท.            
หน้า ๓๗๔ – ๓๗๕. 
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ด าเนิน ๓ อย่าง ล่วงวิถีอากาศ ๖๘ โยชน์ ทรงวิสัชชนาการเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ปาริฉัตร
ตรุขชาต ิอันเป็นธงชัยเฉลิมดาวดึสเทวโลก 

ในกาลนั้น ท้าวสหัสนัยเทวราช ได้นิทัศนาพระบรมศาสดา เสด็จนิสิทนาการเหนือบัณฑุกับ
พลศิลาอาสน์ รุ่งเรืองด้วยพระพุทธสิริรูปโสภาคย์อันโอฬารยิ่งนัก ก็ทรงมีกมลเกษมสานโสมนัส เสด็จ
อุฏฐาการจากอาสน์ ตรัสนฤโฆษณา ยังหมู่อมรเทพยดา ให้รู้ทั่วกันว่า ดูกรท่านผู้นฤทุกข์ทั้งปวง จง
ออกจากทิพยวิมานแห่งตนๆ สภาพบังเกิดแห่งพระทศพลนี้ ยากนักหนาที่จะได้ได้สวนาคาร พระ
สัทธรรมอีกส่งหนึ่ง พระสุรเสียงแห่งสมเด็จอมรินทราธิราช ดังกึกก้องปกแผ่ทั่วไป ในสกลเทพธานีทั้ง
หมื่นโยชน์ เหล่าเทพยดาจึงบอกกันว่าพระสัพพัญญุตญาณ เสด็จมาสถิตอยู่ ณ ปาริฉัตรกมูล เทพเจ้า
ทั้งปวงก็บังเกิดโสมนัสทั่วตลอดถึงหมื่นจักรวาล มีหัตถ์คือทิพยสักการะบูชมาสโมสรสันนิบาต ณ ดาว
ดึงเทวโลก ถวายอัญชลีพระบรมศาสดา นิสีทนาการแวดล้อมโดยรอบ 

สมเด็จพระบรมครูปรารถนาจะให้พระมารดามาสู่ที่นั้น ทรงทอดพระเนตรในระหว่างเทพ
บรรษัท มิได้ทัศนาการเห็นพระชนนี จึงตรัสถามท้าวโกสีย์ว่า พระสัพพัญญูเสด็จมาเทวโลกนี้ เพราะมี
ประโยชน์ด้วยพระพุทธมารดา จึงลุกจากอาสน์ ถวายอภิวาทแล้ว เสด็จขึ้นไปสู่ดุสิตเทวพิภพ ถึงทิพย
วิมานสิริมหามายาแล้ว น้อมอภิวันท์ทูลเชิญเสด็จว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า ดังข้าพเจ้า ตักเตือนในทรง
ทราบเหตุ บัดนี้ พระบรมโลกเชษฐาสรรเพชญ์ เสด็จมาสู่พิภพแห่งข้าพระองค์ ทรงสถิตคอยท่าพระแม่
เจ้า จะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่พระแม่เจ้า 

เมื่อพระมหาเทวีได้ทรงทราบ จึงตรัสถามว่า ดูกรเทวราชพระโอรสแห่งข้าพเจ้า มีนาม
ปรากฏดังฤา แลมีอากัปกิริยาโสภาพรรณรูปเป็นดังฤา ข้าแต่พระแม่เจ้าอย่าได้ตรัสดังนี้ พระโอรสพระ
แม่เจ้า ทรงพระบวรสิริวิลาสแลทรงอุดมเพศวิเศษประเสริฐกว่าเทพบรรษัท ในมนุษย์โลก เทวโลก มาร
โลก พรหมโลกทั้งสิ้น ทรงพระนามพระชินศรีสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระมหามายาได้มีดัปก็ทรงพระ
ปรีดาโสมนัส เสด็จแวดล้อมด้วยคณานางเทพอัปสรบริษัทพันหนึ่งเป็นเทวบริวารลงจากดุสิตสถานเท
วโลก สู่พิภพดาวดึงส์ ครั้นถึงก็เข้าสู่ส านักพระมุณีนาถ ยอพระกรวิวาทแล้ว ทรงสถิตในทิศทักษิณภาค 
พิศพระสิริวิลาสรูป จึงทรงโสมนัสเลื่อมใสทรงพลางด าริไปว่า อาตมาทรงพระครรภ์มาได้พระโอรสา
องค์ประเสริฐกอรปด้วยผลประโยชน์ล้ าเลิศเห็นปานนี ้

ส่วนสมเด็จพระชินสีห์มีพระทัยปรารถนาจะกระท าปัจจัยประการสนองคุณพระชนนี จึง
ทรงพระพุทธอาโภคจิตนาว่า พระคุณแห่งพระมารดาอันท าไว้แต่ตถาคตนี้ ยิ่งใหญ่สูงสุด ซึ่งจะคณนา
หนากว้างและคัมภีร์ภพพ้นที่จะก าหนดได้ และพระธรรมใดที่จะสมควรทดแทนสนองคุณพระชนนี 
พระวินัยปิฎกแลสุตตันตปิฎก สิ่งละ ๒ หมื่นหนึ่งพันธรรมขันธ์ ก็ยังน้อยเยาว์มิเท่าทันกับพรามตุคุณ 
ควรแก่พระอภิธรรมปิฎกจะยกมาเปรียบปูนทั้ง ๔ หมื่น ๒ พันพระธรรมขันธ์จะชั่งขึ้นก็พอจะเท่าทัน
กับพระคุณพระมารดา อันสูงใหญ่กว้างหนาแลคัมภีร์ภาพมีประมาณเท่านั้น สมควรที่ตถาคตจะท าปัจ
จุปการสนองคุณพระมารดา ด้วยอภิธรรมเทศนา ณ กาลบัดนี ้

ขณะนั้น พระพุทธองค์ ทรงมีพระทัยปรารถนาจะโปรดขีรมูล (ค่าน้ านม) คือจะใช้ค่าน้ านม
ของพุทธมารดา ในอดีตปุเรชาติทั้งหลาย อันนัยด้วยกัปเป็นอันมาก ดุจแลกเปลี่ยนสิ่งของอันหาค่ามิได้ 
ด้วยสิ่งของอันหาค่ามิได้ฉะนั้น จึงเหยียดพระทักษิณหัตถ์ จากระหว่างผ้าสังฆาฏิขวัดเรียกพระพุทธ
มารดาว่า ดูกรพระชนนี มานีตถาคตจะใช้ซึ้งขีรมูล ใช้ค่านม ข้าวป้อนของพระมารดา อันเลี้ยง
ตถาคตมาจากอเนกอนันตชาติในอดีตภพ เหตุดังนั้น พระธรรมสังคีติกาจารย์เจ้า จึงกล่าวพระคาถาว่า 



๗๘ 
 

กุลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา ยกเป็นบทพระมาติกาแห่งพระอภิธรรมเป็นต้น แล้ว
วิสัชนาการโดยกัณฑ์ทั้ง ๔ คือจิตตวิภัตติกัณฑ์ รูปวิภัตติกัณฑ์ นิกเขปวาสิกัณฑ์ อัตถาธารกัณฑ์ 
ประดับภาณวาร ๑๓ ภาณวาร ประดับด้วย ๑,๓๐๐ พระขันธ์ ตรัสเทศนา ๑๒ วันจึงจบ เทพยดาบรรลุ
มรรคผลประมาณ ๗ โกฎิ ล านั้นตรัสเทศนาคัมภีร์พระวิภังค์สืบไป ฯลฯ๓๑ 

จ าเดิมแต่คัมภีร์ พระอภิธรรมสังคณีมา ตราบเท่าถึง พระสมันตมหาปัฏฐานเทพเจ้าบรรลุ
มรรคผลธรรมาภิสมัย ๘๐ โกฏิด้วยกัน พระสัพพัญญู ตรัสเทศนาสัตปกรณาภิธรรม จ าแนกออกโดย
โกฏฐาสทั้งปวง โดยล าดับแห่งขันธ์ธาตุ อายตนโพชณังค์แลกรรมวิปาก ก าหนดรูปธรรมและอรูปธรรม
ทั้งปวง ครุวนา ดุจก าหนดนัยวึ่งดวงดาวในคัดนาดดลประเทศ แลกระแสพระสัทธรรมเทศนานั้น
รวดเร็วติดต่อเนื่องกันไปสิ้นทั้งไตรมาส มิได้มีระหว่างยั้งหยุด ดุจกระแสอากาศคงคาอันปวัตนาการ
มิได้ขาดสาย มิฉะนั้น ก็ดุจกระแสธารา อันไหลหลั่งออกมาจากหม้อมีปากอันคว่ า จึงมีค าปุจฉาว่า กาล
เมื่อพระศาสดาตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรมในดาวดึงส์เทวโลกสิ้นไตรมาส ในมนุษย์โลกเห็น
ปานฉะนี้ แลพระสรีรอินทรีย์สิเป็นอุปาทินนกสรีระ เนื่องด้วยกวฬิงการาหาร และน ามาซึ่งอาหารในที่
ใดได้เสวยอยู่หรือมิได้อยู่หรือมิได้เสวยประการใด 

วิสัชนาว่า พระบรมครูตรัสเทศนา บ่มิได้หยุดยั้งก็จริง แต่ทว่าทรงพิจารณา ดูเวลากาลใน
มนุษย์โลก ทรงก าหนดทราบว่า กาลนี้เป็นภิกขาจารยเวลาแล้ว ก็ทรงนฤมิตซึ่งพระพุทธนฤมิต มี
อากัปกิริยาเหมือนพระพุทธองค์ ทรงอธิษฐานว่า จงส าแดงแทนพระองค์มีประมาณเท่านั้นแล้ว พระ
พุทธองค์ ก็ทรงบาตรและจีวร เสด็จเหาะไปสู่อโนดาตสระเทพยาดาก็ถวายเครือนาค ให้สีพระทนต์แล้ว
กระท าพระสรีรกิจ คือถ่ายพระบังคล แล้วเสด็จสถิตเหนือแผ่นมโนศิลา ทรงคลุมซึ่งมหาบังสุกุลจีวร
แล้วทรงบาตรเหาะไปสู่อุตรคุรุทวีป น าภัตตาหารบิณฑบาต แล้วกลับไปสู่ดาวดึงส์เทวโลก แลพระพุทธ
นฤมิตก็อันตราธานจึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาสืบต่อไป ดังนี้เป็นนิจกาลทุกวัน 

จึงมีค าปุจฉาว่า การที่พระพุทธเจ้าทรงกระท าดังนี้  
เทพยดาทั้งหลาย รู้หรือบ่มิได้รู้ประใด วิสัชนาว่า บ่มิได้รู้ ไฉน จึงมิได้รู้ เหตุว่า พระ

สัพพัญญูกับพุทธนิมิตนั้น มีพระสรีระวรรณสัณฐานและรัศมี กับทั้งพระสรุศัพทกถาบ่มิได้แปลจากกัน
เหมือนกันทุกประการ เหตุฉะนี้ จึงบ่มิได้รู้ จึงมีปุจฉาสืบไปว่าเหตุไฉน พระบรมครู จึงมิได้ตรัสเทศนา
สัตตปกรณาภิธรรม ณ บนพื้นปฐพี มีค าอธิบายเป็นประการใด แลสุรโลกนั้นเป็นภพอันประเสริฐในโลก
นี้ไม่เป็นที่อันประเสริฐแลหรือ ผิว่าสุรโลกเป็นอันประเสริฐแล้ว ไฉนพระสัพพัญญู และพระปัจเจกโพธิ
เจ้า กับทั้งพระสาวกซึ่งเป็นพุทธสาวกซึ่งเป็นพระพุทธสาวก เป็นพุทธเวไนย์ จึงไม่ไปบังเกิดเล่า แต่ล้วน
มาบังเกิดในแผ่นดินพื้นพระธรณีทั้งสิ้น ประการหนึ่ง ซึ่งพระบรมโพธิสัตว์ได้ลัทธยาเทศพุทธพยากรณ์
ท านายเหนือพื้นปฐมอันกอปรด้วยเปือกตม ไฉนพระบรมครูจึงได้เสด็จขึ้นไปตรัสเทศนาพระอภิธรรม
ถึงเทวโลก แลในพื้นปฐพีนี้ ก็มีปริมณฑลกว้างแลหนา ไม่อาจสามารถทรงพระคุณ แห่งพระอภิธรรมได้ 
หรือประการใด จึงมิได้ตรัสพระอภิธรรมมกถา ณ บนพื้นภูมิภาคพระสุธานี้ มีค าวิสัชนาว่า สมเด็จพระ
สัพพัญญู เสด็จขึ้นไปตรัสเทศนาพระอภิธรรมกถา ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ในดาวดึงสเทวโลก เพราะ
เป็นที่ตรัสเทศนาใช้หนี้พระพุทธมารดาในที่นั้น อันธรรมดาว่า ลูกหนี้ ควรที่จะไปสู่ส านักแห่งเจ้าหนี้ ซึ่ง
เจ้าหนี้จะไปสู่ส านักแห่งลุกหนี้ไม่สมควร เหตุฉะนั้น พระชินสีห์ จึงต้องเสด็จขึ้นไปสถิต ณ บัณฑุกัมพล
                                                            

๓๑ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิ โนรส . พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร ๒๙ ปริเฉท.            
หน้า ๓๙๘-๔๐๒. 



๗๙ 
 

ศิลาอาสน์ ในดาวดึงส์เทวโลก ตรัสเทศนาสัตตปกรณาภิธรรมในที่นั้น จึงปุจฉาสืบไปว่า สมเด็จพระ
พุทธองค์ ทรงอุตสาหะเสด็จขึ้นไปถึงดาวดึงส์เทวโลก ไฉนจึงยับยั้งอยู่เพียงนั้นเล่า ถ้าเสด็จขึ้นไปถึง
ดุสิตเทวภิภพ ซึ่งเป็นส านักแห่งพุทธมารดาที่เดียวนั้น จะไม่ได้หรือประการใด วิสัชนาว่าสมเด็จพระ
ศาสดา ทรงพิจารณาเห็นว่า ตรัสเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ประการหนึ่ง ทรงพิจารณาเห็นอานิสงส์ 
ซึ่งพุทธมารดาจะย่างพระบาทบทจรมา เพื่อจะสดับพระสัทธรรมเทศนามีผลมากมหาศาล ยุติด้วยพระ
บาลีว่า สต  หตฺถี สต  อสฺสา เป็นอาทิ แปลเนื้อความว่า บรมกษัตริย์ ได้พระลาภสิ่งละแสน คือ กุญชร
ชาติ ตุรังคชาติ ราชรถเทียมจตุรสินธพ นางราชกัญยาประดับกุณฑลแก้ว และลาภสิ่งละแสนๆ นี้ จะ
เอามาเปรียบเทียบอานิสสงส์ ซึ่งยกย่องย่างบาทจรมาด้วยปรารถนา จะฟังพระสัทธรรมเทศนานั้นแต่
อย่างเดียวก็เปรียบมิได้ และผลานิสงส์แห่งย่างหนึ่งเท่านั้น จะเอามาปันออกเป็นส่วนสิบหกยดเสียสิบ
ห้า เอาแต่ส่วนหนึ่งอีกเล่า แต่แบ่งลงไปโดยนับฉะนี้ ถึงสิบหกครั้ง แล้วจึงเอาเสี้ยวหนึ่ง ที่สุดนั้น มา
เปรียบเทียบลาภสิ่งละแสนๆ ซึ่งกล่าวมาแล้ว ก็ยังน้อยกว่าผลาอานิสงส์เสี้ยวเดียวเท่านั้นอีก พระพุทธ
องค์ ทรงพิจารณาเห็นผลาอานิสสง์ฉะนี้ จึงมีพุทธประสงค์จะทรงอนุเคราะห์สมเด็จพระพุทธชนนี จะ
ได้กุศลราสีมากขึ้น จึงทรงเสด็จยับยั้งอยู่แค่ ดาวดึงส์เทวพิภพ ด้วยทรงปรารถนาจะให้พุทธมารดา 
เสด็จมาสดับรับรสพระสัทธรรมเทศนา ณ กรุงสุทัศนเทพธานี จึงไม่เสด็จขึ้นไปถึงดุสิตเทวโลก เหตุ
ดังนั้น พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาว่า กสฺมา คจฺฉติ เม พุทโธ เป็นอาทิ อรรถธิบายความก็
ซ้ าความหลัง 

จึงมีค าปุจฉาสืบไปว่า ก็กาลที่ สมเด็จพระพุทธเจ้า เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดานั้นไฉน 
พระพุทธบิดาจึงต้องด ารัสใช้อมาตย์มาทูลอาราธนาถึง ๑๐ ครั้ง จ านวนถึงหนึ่งหมื่นบุรุษ แล้วเสด็จพุ
ทะด าเนินไปช้าถึงสองเดือนจึงถึงกรุงกบิลพัสดุ์ ก าหนดเสด็จวันละหนึ่งโยชน์ มิใคร่จะให้ถึงโดยเร็ว 

แต่กาลเมื่อเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดานั้นรวดเร็วยิ่งนักย่างพระบาทสามย่างก็ถึงพิภพ
ดาวดึงส์ ฝ่ายพุทธบิดาเสด็จยืนฟังเทศนาพระคาถาบทเดียว ในกาลที่รับบิณฑบาตอยู่ท่ามกลางมรรคา 
แลพระศาสดาทรงกระท าอย่างนี้ ดูทีประหนึ่งว่า ทรงพระสิเน่หาในพระพุทธมารดานั้นมากยิ่งกว่าใน
พุทธบิดา หรือประการใด 

วิสัชนาว่า ไม่เป็นดังนั้น พระพุทธองค์จะทรงท าอย่างนั้นหามิได้ ตั้งแต่กาลเมื่อทรงเป็นพระ
โพธิสัตว์ ทรงบ าเพ็ญพระปารมีอยู่ก็รู้คุณพระพุทธบิดา แลพระพุทธมารดาโดยยิ่ง หาสัตว์อื่นจะเสมอ
เหมือนไม่มี ข้อที่ว่าพระสัพพัญญู เสด็จยับยั้งอยู่ช้า มิได้มาสู่ส านักพระพุทธบิดาโดยด่วนนั้น เหตุด้วย
พระบารมีญาณแห่งพุทธบิดายังมิแก่กล้าบริบูรณ์ ดุจมะขามอันยังอ่อนอยู่ เมื่อใดสุกแก่แล้ว ครั้นลม
ร าเพยพัดค่อยๆ ก็ร่วงหล่นลงเอง ก็เหมือนพระศาสดาก็เหมือนพระศาสดา ที่ทรงยับยั้งคอยท่าพระ
บารมีญาณแห่งพระพุทธบิดาให้แก่กล้าบริบูรณ์ก่อน จึงเสด็จโดยช้า มิใคร่จะทรงพุทธลีลามาโดย
ฉับพลัน ก็มีอุปไมย ฉันนั้น 

ข้อว่าตรัสเทศโปรดโดยน้อยเพียงพระคาถาบทเดียวนั้น ใช่จะทรงพระกรุณาในพุทธบิดา
โดยน้อยก็หามิได้ ภายหลังเมื่อทรงกระท าพระปาฏิหาริย์แล้ว ก็ทรงประมานพระสัทธรรมเทศนามหา
เวสสันดรชาดก อันประดับด้วยพระพระคาถาถึงพัน และมหาธรรมบาลชาดกอีกเล่า และพระพุทธบิดา
แลพระพุทธมารดาทั้ง ๒ พระองค์นั้น กอรปด้วยพระกรุณาเสมอเหมือนกัน ก็ทรงโปรดประทานธรรม
เทศนา กระท าปัจจุบันการสนองพระคุณโดยควรแก่อุปนิสัย อันจะได้ตรัสรู้มรรคผลด้วยพระสัทธรรม
อันใด ก็ตรัสเทศนาด้วยพระสัทธรรมอันนั้น โดยนัยที่ถวายวิสัชนามาฉะนี้ แลในกาลสมเด็จพระชิน
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สีห์บัณทูรพระสัตตปกรณาภิธรรมเทศนา อันให้ซึ่งพระโลกุตรธรรมสนองคุณ พระพุทธมารดาจบลง 
องค์พระสิริมหามายาเทวีเทพบุตรพุทธมารดา ก็บรรลุพระโสดาปัตติผลประกอบด้วยนัยพันหนึ่ง
บริบูรณ์ ด้วยประการฉะนี ้

เทวโวโรหนุเทวโลก กาลเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกระท าปาฏิหาริย์ คมนาการ
สู่ดาวดึงส์เทวโลก  ครั้งนั้น มหาชนในที่นั้นเล็งแลเห็นพระพุทธสรีรกายจนหายลับไปในเทวโลก ดุจจ
ศศิธรและทวากร อันอัศดงคตลดลับพระสิเนรุคีรี คนทั้งหลายก็ชวนดันโศกีปริเทวนาการโดยสาระพระ
คาถาว่า คโต น จิตฺตกูฏ หรือไกรลาสาระพระคาถาว่า ปริเทกรโต ธีโร เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า 
พระสัพพัญญูเป็นปราชญ์อันประเสริฐ ทรงยินดีในวิเวก มิได้เสด็จกลับบังโลกนี้ เราทั้งหลายจะมิได้เห็น
พระพุทธองค์อีกแล้ว 

มหาชนจึงถามพระโมคคัลลานว่า สมเด็จพระบรมครูไปสถิตที่ใด จะเสด็จกลับมาเมื่อใด 
พระโมคคัลลานะแจ้งแก่ประชาชนว่าพระศาสดาเสด็จขึ้นไปเทวโลก ส่วนพระอนุรุธธะว่า พระศาสดา
เสด็จประทับจ าวัสสาบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ในดาวดึงสเทวโลกเพื่อตรัสพระสัทธรรมเทศนา พระ
สัตตปกรณาภิธรรมโปรดพุทธมารดาต่อถึงวันมหาปวารนา จึงเสด็จกลับลงมาสู่มนุษย์โลก 

แท้ที่จริงก่อนที่สมเด็จพระบรมศาสดาจะเสด็จขึ้นไปสู่เทวโลกนั้น ได้ตรัสสั่ง พระมหาโมค
คัลนะไว้ว่า ท่านจดให้ธรรมทานแกชนบรรษัททั้งหลายนี้ และจุลอนาถบิณฑิกคฤหบดีท่านจงให้ข้าว
ยาคูและข้าวสวย กับทั้งธูปเทียนสุคันธวิเลปนมาลาปิลันทนาการแก่มหาชนบรรษัท อันประชุมอยู่ใน
ที่นี้ และบรรษัททั้งหลายอันมาประชุมปริมณฑล ๓๖ โยชน ์

ดังจะรู้มา พระสัพพัญญูพุทะเจ้าทั้งหลาย ทรงมีพระพุทธประเพณี ๒ ประ คือ ทรงกระท า
ยมกปาฏิหาริย์แล้ว เสด็จขึ้นไปจ าวัสสาในดาวดึงส์เทวโลก และลงจากเทวโลก ณ ที่ประตูเมืองสังกัส
สนคร สิ่งธรรมดา (ประเพณี) อันนี้มีเหมือนกันทั้ง ๕ พระองค์ในมหาภัททกัลป์นี้ 

วันโลกวิวรณ ในล าดับนั้น พระพุทธชินวรเพื่อจะแสดงโลกริวรณปาฏิหาริย์สืบไป 
ทอดพระเนตรไปในทิศาภาคเบื้องบนในกาลนั้น อันว่า เทวโลกและพรหมโลก ก็แลโล่งตลอดเป็นลาน
อันเดียวกันทั้งสิ้น แล้วทอดพระเนตรลงไป ฝ่ายทิศอโธภาคเบื้องต่ าในขณะนั้น อันว่าอโธทิศก็แลโล่งเป็
ฯลานอันเดียวกันตลอดถึงอเวจีเป็นที่สุด แล้วทอดพระเนตรไปในทิศเบื้องขวางทั้ง ๘ ทิศ (ทิศอุดร 
อีสาน บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หอรดี ปัจฉิม พายัพ) จักรวาลนับพันๆจักรวาฬ ก็แลโล่งตลอดเป็นลาน
อันเดียวกัน ในกาลนั้นสวรรค์แลมนุษย์ กับทั้งนรก ก็แลเห็นกันตลอดทั่วทั้งสิ้น มิได้มีที่ปิดบังทั้งหมื่น
โลกธาตุ พระบรมโลกนาถ ทรงแสดงพระโลกวิวรณปาฏิหาริย์บันดาลเปิดโลกให้เห็นกันเป็นมหัศจรรย์ 
เหตุนี้ พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวสาระพระคาถาว่า จักรวาลสหสฺเสสุ เป็นอาทิ อรรถธิบายความว่า 
เทพยดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลนี้ เพื่อจะทัศนาการพระชินสีห์ อันทรงกระท าโลกวิวรณปาฏฺหารย์
กาลเสด็จลงจากเทวโลก ล้อนทรงเพศดุจเล่นมหรสพ เทพยดาและมนุษย์ได้ทัศนาเห็นซึ่งกันและกัน
สมเด็จพระชินสีห์ก็เสด็จลงจากเทวโลก เสด็จโดยมณีบันไดท่ามกลาง เทพทั้งหมื่นโลกธาตุ มีองค์อัมริ
นทราธราชเป็นอาทิ ก็ลงทางสุวรรณบันได ฝ่ายทักษิณปรัศว์ ท้าวสหัมบดีมหาพรหมกับท้าวพรหม
บริษัท ก็ลงทางหิรัญบันได ฝ่ายวามภาคทั้งสิ้น และปัญจสิกขคันธัพพเทพบุตรก็ถือพิณสีดังดอกผล
มะตมู ดีดขับร้องเสด็จพระสัพพัญญูในเบื้องหน้า 

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากตาวตึงส์เทบิลค โดยที่ท้าวโกสีย์นฤมิตบันไดทิพย์ทั้ง ๓ ลงจาก
เทวโลก คือ บันทองอยู่เบื้องขวาบันไดเงินอยู่เบื้องซ้าย บันไดแก้วประดิษฐานอยู่ท่ามกลาง และ
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เชิงบันไดล่างทั้ง ๓ นั้น ลงจดพื้นภูมิภาคปฐพี ณ ที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนคร และศรีษะบันไดบน 
จดยอดเขาพระสิเนรุราช อันเป็นที่ตั้งแห่งดาวดึงส์พิภพ 

แลบันไดทองเบื้องซ้ายขวา เป็นที่ลงแห่งหมู่เทพยดา อันจะตามส่งเสด็จ บันเงินนั้นเป็นที่
ลงแห่งหมู่พรหมทั้งหลายอยู่ฝ่ายวามภาค (ซ้าย) บันไดแก้วในท่ามกลางนั้นเป็นทางเสด็จพระสัพพัญญู 
ขณะนั้นพระพุทธองค์ ทรงสถิตเหนือยอดเขาพระสิเนรุราชทอดพระเนตรเครื่องสักการบูชาแห่งเทวดา
ทั้งหมื่นโลกธาตุ และหมู่มนุษย์เต็มไปทั่วจักวาฬจะคณานับ บ่มิได้ เสด็จยืนประดิษฐานที่ตรงศีรษะ
รัตนตรัยบันได ท่ามกลางระหว่างเทพยดาพรหม บรรษัทอันแวดล้อมเป็นพุทธบริวาร ก็ทรงแสดงพระ
ยมกปาฏิหาริย์ ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น พระคันถรจนาจารย์ ก็กล่าวสาระพระคาถาว่ายมกปาฏิเหรสฺส 
เป็นอาทิ อรรถธิบายความว่า พระสัพพัญญูทรงกระท าพระยมกปาฏฺหาริย์ โดยประการเป็นอันมาก 
เนื้อความก็เหมือนนัยที่กล่าวมาแล้ว 

มหาปรินิพพานสูตร เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ๔๕ พรรษา วาระสุดท้ายทรง
เตือนพุทธบริษัท ๔ และทรงมีพุทธฏีกา ตรัสเทศนาโดยสาระพระคาถาว่า ทหราปิ จ เย วุฑฒา เป็น
อาทิ มีอรรถาธิบายความว่า บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพาล แลเป็นปราชญ์ มีทรัพย์แลไร้ทรัพย์ล้วนมีปัจจุ
ภัยเป็นหน้าสิ้นทั้งนั้น มีอุปมาดุจภาชนะดินอันนายช่างหม้อกระท า ถึงจะเล็กใหญ่ ก็เหมือนด่ังชีวิตแห่ง
สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะมีความตายเป็นที่สุดประดุจนั้น 

อันว่าสังขารธรรมทั้งหลาย บ่มิได้เที่ยงแท้เป็นธรรมดาโลกมีภาวะเกิดขึ้นธ ารงและประลัย
อยู่เป็นนิตย์ เบื้องว่าบังเกิดเป็นชีวิตแล้วก็ดับสูญอันตรธาน อันว่าความดับเสียซึ่งชาติมรณะ คือพระ
นิพพานนั้นเป็นเอกันตสุขประเสริฐ หาสิ่งจะเสมอบ่มิได ้

ดูกรอานนท์ อันว่าวัยแห่งตถาคตก็ลุล่วงแก่ชราแลชีวิตของตถาคตก็ยังเหลืออยู่น้อยนัก จัก
มาละเสียซึ่งท่านทั้งปวงไปสูปรินิพพาน ท่านทั้งหลาย จงประกอบด้วยสติ อย่าได้ประมาทพึงกระท าซึ่ง
สิ่ง อันเป็นที่พึ่งแก่ตน คือรักษาพระจตุปาริสุทธิศีลาจารย์เจริญสมถวิปัสนากรรมฐานทุกสิ่งแลสมณ
ธรรมเป็นอันดี 

บุคคลผู้ใด ประพฤติในธรรมวินัยนี้ ตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมบุคคลผู้นั้น ก็อาจละเสียซึ่งชาติ
สงสาร ส าเร็จแก่ปรินิพพานกระท าที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ให้บรรลุแก่อาตมา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาแก่
พระอานนท์ ด้วยประการฉะนี้ 

โปรดนายจุนทะ ล าดับนั้น เสด็จเข้าประทับ อัมพวันสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตร 
นายจุนท์ สดับข่าว มีมือถือดอกไม้ธูปเทียนของหอม มากระท าสักการะจึงในที่ควรข้างหนึ่ง ตรัสนา
ด้วยพระธรรมกถา ยังนายจุนทะให้เลื่อมใส ชื่นชมโสมนัส เมื่อจบธรรมเทศนาก็บรรลุโสดาปัตติผล จึง
กราบทูลนิมนต์พระศาสดากับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด เข้ารับภัตตาหารในนิวาสสถาน ถวายอาหารอัน
ประณีกับสุกรมัทวะ สุกรมัทวะ ประกอบโอทนกุมมาสแลเบญจโครส ครั้งนั้นเทวดาทั้งหลายในหมื่น
โลกธาตุก็สันนิบาติและใส่โอชะอันเป็นทิพย์ พระพุทธองค์ ทรงสถิตนนบัญญัตศาสนะ ตรัสแก่นายจุน
ทะว่า สุกรมัทวะ ที่ท่านตกแต่งนั้น จงอังคาสแก่พระพุทธศาสดาผู้เดียว ที่ยังเหลืออยู่นั้นให้ขุมฝังเสีย 
เพราะในมนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก และสมณะพราหมณาจารย์อันสมมุติเป็นสัตว์ทั้งสิ้น แลผู้ใดผู้
หนึ่ง จะบริโภคสุกรมัทวะนี้ ยังเตโชถตุให้เผาผลาญสุกรมัทวะได้ เว้นแต่พระศาสดาผู้เดียว แต่ท่านจง
อังคาสพระภิกษุสงฆ์ด้วยขาทนียะ โภชนียะ อื่นๆ นายจุนทกับมารบุตร คือบุตรนายช่างทอง ก็กระท า
ตามพุทธฏีกาตรัสสั่ง ครั้นเสร็จจากภัตกิจแล้ว ก็ตรัสภัตตานุโมทนากถา ยังนายจุนมให้ปราทหรรษ
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โสมนัส และเสด็จอุฏฐาการจากอาสนะกลับไปสู่อัมพวันสถานในวันนั้น ก็บังเกิดพระอาพาธโลหิตปัก
บันทิกโรคมีก าลังแรงกล้า ประกอบด้วยพลวทุกขเวทนาจงพระโลหิตจึงเปล่งพุทธอุทานแสดงบุพพกร
รมของพระองค์ ด้วยบทพระคาถาว่า ติกิจฺฉโก อห  อาสึ เป็นอาทิ แปลเนื้อความว่า ในอดีตชาติปาง
ก่อน ตถาคตเป็นแพทย์ให้เยี่ยวยารักษาโรคแห่งเศรษฐีบุตรได้ให้บริโภคซึ่งโอสถประจุรุถ่ายโรคนั้น
ก าเริบหนักไป ด้วยกรรมวิบากอันนี้ไซร้ จึงบังเกิดโรคโลหิตปักขันทิกโรคมีก าลังกล้า ประกอบด้วยพลว
ทุกขเวทนาลงพระโลหิตแก่ตถาคตในกาลบัดนี ้

ปัจฉิมบิณฑบาตที่มีอานิสสงส์มาก ในล าดับนั้น มีพุทธฎีกา ตรัสแก่พระอานนท์ว่า เบื้อง
ว่าจะมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง พึงมีข้อวิมติกังขา ติเตียนนายจุนทกัมมารบุตรว่า ท่านนี้หาลาภมิได้ ได้ชื่อว่าได้
ลาภบ่มิดี พระชินสีห์ ฉันบิณฑบาตของนายจุนท์ เป็ฯปัจฉิมบิณฑบาตแล้วปรินิพพาน ถ้าผู้สงสัยติเตียน
ฉะนี้ นายจุนทะ จะบังเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนเคลือบแคลง อานนท์ จงเปลื้องเสียซึ่งความวิปฏิสารที่กิน
แหนงนั้น ต่อหน้านายจุนท์ ให้ได้สดับว่า บิณฑบาตทั้ง ๒ ประการ คือ บิณฑบาตอันตถาคตได้ฉันแล้ว
ปรินิพพาน แลบิณฑบาตทั้งสองนี้มีผลานิสงส์มากเสมอกัน วิเศษกว่าบิณฑบาตทั้งสองนี้มีผลานิสงส์
มากเสมอกัน วิเศษกว่าบิณฑบาตทั้งหลายอื่นๆ ผิว่า มีผู้ปุจฉาว่า ไฉนจึงมีผลมากเสมอกัน แลเมื่อ
ตถาคตฉันบิณฑบาตของนางสุชาดานั้น ยังมีกมลสันดานประกอบด้วยราคะโมสะ โมหะอยู่ แล้วจะว่ามี
ผลมากเสมอกันนั้นฉันใด อานนท์ พึงวิสัชนาว่า บิณฑบาตทั้งสองมีผลมากเสมอกัน เหตุว่า ปรินิพพาน
สมาบัติ และอนุสรณญาณก็เหมือนกันแท้จริง กาลเมื่อตถาคตฉันบิณฑบาตของนางสุชาดา ก็ถึงซึ่งอุ
ปาทิเสสปรินิพพาน ดับสูญซึ่งกองกิเลสทั้งสิ้น กาลเมื่อตถาคตฉันบิณฑบาตของนายจุนท์ ก็ถึงซึ่งอนุ
ปาทิเสสปรินิพพานดับสูญซึ่งปัญจุปาทานขันธ์ด้วยนิพพานธาตุ อันปราศจากวิบากขันธ์และกัมมัชรูปบ่
มิได้เศษเหตุฉะนี้ จึงวาบิณฑบาตทั้งสอง ก็ปรินิพพานเสมอกัน 

ประการหนึ่ง เมื่อวันตถาคตได้ตรัสแก่ ปรมาภิสมโพธิญาณนั้นก็ได้สู่สมาบัติถึง ๒๔ แสน
โกฏิ เมื่อวันที่ตถาคตจะปรินิพพานเล่าก็เข้าสู่สมบัติ ๒๔ แสนโกฎิดุจกัน เหตุฉะนั้น จึงว่าสมาบัตก็เสมอ
กัน 

ประการหนึ่ง เมื่อนางสุชาดา ได้สดับเหตุในภายหลังว่าผู้ซึ่งรับมธุปายาสของอาตมานั้น 
มิใช่รุกขเทวดา เป็นองค์พระโพธิสัตว์ ได้ฉันบิณฑบาต คือ มธุปายาสของอาตมาแล้ว ก็ได้ตรัสแก่พระ
สัพพัญญุตญาณ เลี้ยงชนมชีพปวัตนาการไปได้ถึง ๗ วัน ๗ หน ก็ด าริว่า เป็นลาภอันประเสริฐของ
อาตมา เมื่ออนุสรณาการดังนี้ ก็บังเกิดปีติโสมนัสเป็นก าลัง 

ฝ่ายนายจุนท์เล่า เมื่อได้สดับเหตุเมื่อภายหลังว่า ตถาคตได้ฉันบิณฑบาตแล้ว ดับขันธ์เข้สู่
ปรินิพพาน ก็ด าริว่าเป็นลาภอันประเสริฐของอาตมา เบื้องว่าอนุสรณาการดังนี้ก็บังเกิดปีติโสมนัสเป็น
ก าลังเหตุฉะนั้น จึงว่าบิณฑบาตทั้งสองนี้ มีปรินิพพานและสมาบัติแลอนุสรก็เสมอกัน จึงมีผลานิสงส์
มายโดยยิ่งเสมอกัน ด้วยประการดังนี ้

อานนท์ จงเปลื้องเสียซึ่งวิปฏิสารแห่งนายจุนท์ว่า ผลกุศลของท่านที่ถวายบิณฑบาตทาน
นั้น จะประพฤติเป็นไปให้เจริญอายุสุข แลยศศักดิ์บริวาราธิบดี มีอเนกประการ อนึ่งนายจุนท์แต่แรกได้
พบพระศาสดา ก็บรรลุพระโสดา ขณะนั้นมีพุทธฎีกาเปล่งออกซึ่งพุทธอุทานโดยสารพระคาถาว่า ทท
โต ปุญ  ปวฑฺฒติ เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า บุคคลผู้ใดอ านวยทาน ก็จะเจริญซึ่งบุญ บุคคลผู้ใด
ส ารวมจากบาป ก็บ่มิได้บังเกิดซึ่งเวร บุคคลผู้ใด ประพฤติในการกุศลก็จะสละเสียซึ่งเวรกรรมอันลามก 



๘๓ 
 

แลบุคคลผู้นั้นก็สิ้นสูญจากราคะโทษะ โมหะ บรรลุปรินิพพาน เหตุดังนั้น อันว่าภัตตาหารแห่งนาย
จุนท์ซึ่งตถาคตฉันหาโทษมิได ้

เสด็จจาริกโกสัมพี๓๒ ลาภสักการบังเกิดแก่พระบรมครูกับทั้งหมู่พระสงฆ์เป็นอันมาก 
มนุษย์ท.ถือไตรจีวรและเภสัชอัฐบาลของขบฉันเข้ามาสู่วิหารแล้ว ก็ถามถึงแต่พระอัครสาวกทั้งสองแล
มหาสาวกอื่นๆว่าท่านเหล่านั้น สถิตอยู่ที่ใด ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตต์ พระเทวทัตต์จึงด าริว่า อาต
มะนี้ก็เป็นกษัตรย์ศักยตระกูลเหมือนกัน ออกบรรพชากับขัตติยราชวงศ์ทั้งนั้น ไม่มีใครถามหาน่า
น้อยใจ แลอาตมะจะยังบุคคลผู้ใด ให้เลื่อมใสโสมนัสจึงจะบังเกิดลาภสักการะ จึงพิจารณาเห็นว่า พระ
อชาตศัตรูราชกุมารโอรสพระราชาทิบพิสารนั้น ยังไม่รู้คุณและโทษแห่งบุคคลใดๆ ควรอาตมาจะไปคบ
หาด้วย ก็จะพลันเกิดลาภสักการเป็นมาก 
 ด าริฉะนี้แล้ว ก็มาจากเมืองโกสัมพี ไปสู่กรุงราชคฤห์นิมิตกายเป็นกุมารเอาสรพิษ ๔ ตัว 
กระท าเป็นเครื่องประดับหัตถ์เท้า แล้วเอาอสรพิษนั้นเป็นเครื่องประดับคออีกตัวหนึ่ง เอาเป็นเทริดบน
ศีรษะอีกตัวหนึ่ง เอาพันกายบังเฉียงอีกตัวหนึ่ง แล้วเหาะไปสู่เมืองราชคฤห์ ครั้งถึงแล้วก็ลงมาจาก
อากาศเข้านั่งพระพักตร์พระราชศัตรูกุมาร พระราชกุมารอชาศรัตรูเห็นก็ตกพระทัยกลัว จึงบอกว่า 
อาตมะคือพระแล้วเจรจาเล้าโลมให้หายกลับ แล้วเจรจาเล้าโลมให้หายกลับ แสดงตัวเป็นปกติสัมณะ
เพศ ทรงสังฆาฏิจีวรแลบาตร ยืนอยู่ตรงพระพัตร์พระราชกุมารนั้น พระราชกุมารก็เลื่อมใสโสมนัส นับ
ถือถวายสักการบูชาต่างๆ เป็นอันมาก ภายหลังบังเกิดปาปจิต คิดว่าอาตมะจะครอบภิกษุสงฆ์ทั้งปวง 
พอด าริเช่นนั้น ปุถุชนฤทธิ์ก็เสื่อมสูญหายไปพร้อมกับจิตตุปบาท จึงมาสู่ส านักพระศาสดาซึ่งเสด็จมา
ประทับที่พระเวฬุวันกรุงราชคฤห์ ในกาลอันตรัสพระสัทธรรมแล้ว 
 พระเทวทัตต์เข้าไปถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า กาลบัดนี้พระองค์ก็ทรงพระชราภาพแล้ว 
จงเสวยทิฏฐธรรมสุขวิมารส าราญพระกมล มีความขวนขวายอันน้อยเถิด ขอพระองค์จงมอบเวน
พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง สาวกทั้งสิ้นให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยว่ากล่าวสั่งสอนแทน
พระองค์ต่อไป 
 สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อได้สดับแล้ว จึงทรงตรัสห้ามว่า อย่าเลย มิได้ทรงอนุญาต 
ยังพระเทวทัตต์ ยังพระเทวทัตต์ได้ปลาศจากประสาท โสมนัส มิได้ลุสบความมุ่งหมาย ก็อาดูรโทมนัส
ผูกเวรในพระศาสดาเป็นปฐม อามาตตั้งแต่ครั้งนั้น แล้วก็ไปจากส านักพระบรมครู พระสัพพัญญูก็ทรง
กระท าประกาศนิยกรรมแก่สงฆ์อันอยู่ในเมืองราชคฤห์ให้แจ้งเหตุทั่วกัน อันเหตุพระเทวทัตต์ทูลนั้นทุก
ประการแล้ว 
 พระเทวทัตต์ก็ด าริว่า อาตมะจะกระท าอันตรายแก่พระสมณโคดมให้พินาศฉิบหายในกาล
บัดนี้ จึงเข้าไปสู่ส านัก พระอชาศัตรูแถลงอุบายส าคัญว่า ในกาลทุกวันนี้ อายุคนสั้น ผิว่าพระองค์
ทิวงคตไปก่อน พระราชบิดายังดรุณภาพอยู่ ไหนจะได้ราชภิเษกเสวยมไหศวรอิยสมบัติ จงพิฆาตฆ่าเสีย
ซึ่งบรมกษัตริย์ราชชนก ยกพระองค์ขึ้นเป็นขัตติยาธิบดี อาตมาก็จะฆ่าเสีย ซึ่งพระชินศรีสมณะโคดม
จะเป็นบรมศาสดาจารย์ เมื่อพระอชาตศัตรูเชื่อถ้อยค าพระเทวทัตต์ ท าปิตุฆาตฆ่าพิมพิสารราชชนก 
ยกพระองค์ขึ้นเป็นอัครราชาธิราชส าเร็จปรารถนา 
 ฝ่ายพระเทวทัตต์ร่วมกับพระเจ้าอชาศัตรูใช้นายขมังธนูทั้งหลายให้แผลงผลาญพระพุทธ
สรรเพชญ กลับได้ส าเร็จพระโสดาบันกลับมาทั้งสิ้น ส่วนพระเทวทัตขึ้นไปบนยอดเขาคิชฌกูฏ กลิ้ง
                                                            

๓๒ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร ๒๙ ปริเฉท.หน้า ๓๔๐. 
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ก้อนศิลาลงมาจะให้ประหารพระบรมศาสดาสะเก็ตศิลานั้นมากระทบพระบาทบังเกิดห้อพระโลหิต 
เป็นพุทธโลหิตตุบาทกรรม ภายหลังอชาศัตรูให้ปล่อยนาฬาคิรีตกมันจะให้แทงพระชินสีห์ขณะโคจร
บิณฑบาต ครั้งพระอานนท์เสียสละชีวาถวายพระศาสดาออกมายืนขวางกั้นหน้าช้างไว้ ส่วนพระ
ศาสดาทรงทรมานให้ช้างร้ายหายพยศ ยอบกายลงในสถานที่นั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระคร
คือสู่พระวิหาร เสด็จภัตกิจแล้วตรัสเทศนาอนุบุพพิกถาแล้วทรงโปรดเทศนาจุลหังสชาดกและกุญชร
ชาดก 
 ล าดับนั้นชาวเมืองนินทากาเลทั่วไป พระเจ้าอชาตศัตรูละอาพระทัยจึงให้เสียซึ่งจังหัน
บิณฑบาตรแก่พระเทวทัตต์ แล้วพระเจ้าอาชาตศรัตรูก็มิได้ไปสู่ส านักพระเทวทัตต์ คิดจะเลี้ยงชีวิตด้วย
หัญกรรมสืบไป จึงกลับไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการว่า ภิกษุใดจะถือองญญิก
เสนาสนะแลบิณฑฆาตบังสกุลสุญญาคารแลรุกขมูล แลมิได้ฉันมิจนาหาร ผิวถือสิ่งใดก็ให้ถือตราบเท่า
ชีวิต จากนั้นแยกสงฆ์ท าสังฆเภทกรรม เป็นอันว่าพระเทวทัตต์ท าโลหิตตุบาทสังฆเภทแล้วสมบูรณ์ 
 ล าดับนั้น พระเทวทัตต์ล้มป่วยได้ ๙ เดือน เพราะถูกพระโกสิกลูกศิษย์ประทุษร้ายโลหิต
ไหล ปรารถนาจะไปขอขมาพระบรมศาสดา กาลนั้นศิษย์ของพระเทวทัตต์ตามพระเทวทัตต์ไป ถึงสระ
โบกขรณี นอกวัดพระเชตะวันจึงวางเตียงลงแทบฝั่งสระ แล้วชวนกันลงอาบน้ าในสระนั้น พระเทวทัตต์
นั่งอยู่บนเตียง ห้อยเท้าทั้งสองลงถึงแผ่นดิน ในขณะพื้นปฐพีแยกเป็นช่องสูบเอาเท้าทั้งสองแห่งพระ
เทวทัตต์ลงไปในอโธภาคโดยล าดับ จมลงไปในแผ่นดิน ตราบเท่าถึงอัฐิหนุ (กระดูกคาง) ยังตั้งอยู่บน
ปฐพี  พระเทวทัตต์จึงกล่าวพระคาถาว่า อมฺหิอฏฺฐีนิ  ตมคฺคปุคคล  เป็นอาทิ  อรรถธิบายว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายอัฐคางนี้ บูชาพระสัพพัญญู อัครบรมครูผู้ยิ่งใหญ่กว่าเทพยดาทั้งปวง อาจท
มานนรชาติทั้งหลายให้พยศ อันหยาบช้าได้ ดุจนายสารถีทรมานม้าพยศให้เชื่องเป็นอันดี และ
ข้าพระพุทธเจ้านี้ถึงซึ่งพระพุทธองค์ เป็นที่พึ่งพ านัก ณ กาลบัดนี้ ด้ายอานิสงส์ที่ถวายอัฐิหนุนี้เป็น
ปัจจัยให้พระเทวทัตต์ได้ตรัสเป็นอัฏฐิสรปัจเจกโพธิ ในอนาคตที่สุดแสนกับ เมื่อพระเทวทัตต์กล่าวพระ
คาถาสิ้นค าแล้ว ก็จมลงไปเกิดในอเวจีมหานรก  
 โปรดสุภัททปริพพาชก๓๓ ในกาลนั้นสุภัททปริพพาชกทราบว่า พระมหาสมณโคดม
ประทับอยู่สาลวโนทยานจะปรินิพพานในปัจฉิมฮามราตรีวันนี้ อาตมะจะไปทูลตามปัญหาอันมีข้อกังขา
แห่งตนแต่ยังไม่ปรินิพพาน ได้คมนาการมาสู่สาลวัน บอกแก่พระอานนท์ว่า ข้าพเจ้าจะขอเข้าไปเห็น
และจะทูลถามข้อกังขา เมื่อพระอานนท์ได้สดับจึงด าริว่า ธรรมดาเดียรถียร์ย่อมถือลัทธิของตน กลัวจะ
ล าบากจึงกล่าวห้ามเสียถึงสามครั้ง เมื่อพระพุทธองค์ทรงสดับจึงตรัสแก่พระอานนท์ว่า ท่านอย่าห้ามสุ
ภัททปริพพาชณกเลย ตถาคตด าเนินมาถึงเมืองกุสินารายนี้ จะมีประโยชน์ด้วยผู้อื่นนั้นหามิได้ ตั้งใจจะ
โปรดสุภัททปริพพาชกผู้เดียว จงให้เข้ามาสู่ส านักตถาคตเถิด พระอานนท์จึงบอกสุภัททปริพพาชกว่า 
ท่านจงเข้ามาภายในม่าน พระศาสดาทรงพระกรุณาให้โอกาสแก่ท่านแล้ว 
 ล าดับนั้น สุภัททปริพพาชกก็เข้าไปสู่ที่ใกล้พระสัพพัญญู แล้วนั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง จึง
กราบทูลถามขัตทว่า ข้าแต่พระสมณโคดมอันว่า สมณพราหมณ์อาจารย์ทั้งหลายและครูทั้ง ๖ มีปุราณ
กัสสปเป็นต้นนั้นปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะ ปฏิบัติลัทธิเหมือนในศาสนาของพระองค์อยู่หรือ หรือลัทธิ
ต่างกันประการใด หรือว่าบางจ่าบางจ าพวกถือถูกกันบ้าง บางจ าพวกถือผิดกันบ้าง หรือผิดภายนอก
ออกไปจากศาสนาแห่งพระองค์นั้น อาจยกตนให้พ้นจากสังสารวัฏได้ หรือมิได้เป็นดังฤา 
                                                            

๓๓ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร ๒๙ ปริเฉท.หน้า ๔๔๘. 



๘๕ 
 

 ทรงมีพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรสุภัททท่านจงอย่าถามถึงลัทธิแห่งเดียรถียร์ทั้งปวงเลย จงตั้ง
โสตสดับซึ่งธรรมกถา อันตถาคตจะเทศนาแก่ท่านอันว่า ธรรมปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ คือพระอัษฎางคิก 
อริยมรรคทั้ง ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น จนถึงสัมมาสมาธิเป็นอวสาร เบื้องต้นว่า บุคคลตรัสรู้ซึ่งองค์พระ
อริยมรรคทั้ง ๘ ประการนี้แล้ว ก็จะได้ซึ่งโสดาขัตติผล จัดเป็นปฐมสมณะในพระพุทธศาสนาได้ซึ่งพระ
สกนาคามีผล จัดเป็นทุติยะสมณะ ได้ซึ่งอนาคามีผล จัดเป็นตติยส ได้ซึ่งพระอรหันตผล จัดเป็นจตุตถ
สมณะ 
 ดูราสุภัททะ อันว่า สมณพรหมณาจารย์ คือ ภิกษุทั้งหลายนี้ ประพฤติเป็นสัมมาปฏิบัติ จัก
ได้ชื่อว่าโลกม่มีได้สูญจากพระอรหันต์ จ าเดิมแต่วันตถาคตบรรพชา ประพฤติในธรรมปฏิบัติ เพื่อให้
ส าเร็จแก่พระปรินิพพาน ในกาลเมื่อใด อันค าปรปวาทีกล่าวว่า โลกเปล่าจากสมณะเหมือนดังนั้นหา
มิได้ แลบมิอาจยกตนให้พ้นจากสังสารวัฏได้เป็นแท้ 
 เมื่อสุภัททได้สดับ พระสัทธรรมเทศนาก็มีหฤทัยแผ่ไปด้วยปีติโสมนัส จึงกราบทูลว่า ข้าแต่
พระโคดม อันว่าพระลัทธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนาแก่ข้าพระบาทนี้ เป็นนิยานิกธรรมอันประเสริฐ หา
สิ่งที่จะเสมอเหมือนบ่มิได้มี  
 พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค๓์๔    ล าดับน้ัน มีพุทธฏีกาตรัสแก่สงฆ์ทั้งปวงว่า 
กาลบัดนี้ตถาคตเป็นครูสั่งสอนท่านทั้งหลายอยู่แต่ผู้เดียว แลกาลที่ตถาคตปรินิพพานแล้ว อันว่าพระ
ปริยัติธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้จะเป็นครูสั่งสอนท่านทั้งปวงแทนตถาคต 
 ทรงจ าแนกพระวินัยสิกขาบทว่า สิ่งนี้เป็นครุกาบัติ สิ่งนี้เป็นสาวัช สิ่งนี้เป็นโลกวัช เป็นต้น 
และทรงจ าแนกพระสูตรว่า ธรรมอันนี้พระสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ เป็นต้น แล้วทรงจ าแนกพระ
ปรมัตถธรรมว่า อันนี้คือเบญจขันธ์ ๕ อันนี้คือทวาทสายตนะ ๑๒ เป็นต้น และพระอภิธรรมทั้งสิ้น เป็น
ต้น 
 แลท่านทั้งหลายจงต้องเสพย์รุกขมูลและสุญญาคารเสนาสน์ เจริญภาวนานุโยค คือสมถ
และวิปัสสนกรรมฐาน อย่ามีจิตวิปฏิสาร ทั้งตั้งจิตส ารวมรักษาจตุปาริสุทธิศีล สมาทานศึกษาใน
สิกขาบททั้งปวง จงหยั่งปัญญาพิจารณาเห็นโทษภัยในสงสารวัฏอันมีเบื้องต้นที่สุดมิได้ปรากฏ เมื่อ
โปรดประทานพุทโธวาทแล้ว ทรงมีพระทัยจะอ าลาพระภิกษุทั้งปวง มีพุทธฎีกาว่า อามนฺตยามิ โว 
ภิกฺขเว เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ตถาคตจะอ าลาท่านทั้งหลายเข้าสู่พระปรินิพพานในกาลบัดนี้ 
ดูกรสงฆ์ทั้งปวง อันว่าสังขารทั้งหลายมีสภาวะฉิบหายประลัยในเบื้องหน้า ท่านทั้งหลายจงรักษาซึ่งตน
ให้บริบูรณ์ด้วยอัปมาทธรรมเป็นนิตย์ อัปมาทธรรมอันนี้เป็นปัจฉิมวจนะแห่งพระสัพพัญญู 
 ล าดับนั้นพระพุทธองค์เจ้าก็เข้าสู่สมาบัติทั้งปวง ตั้งแต่ปาฐมฌานเท่าถึงจตุตถฌาน ออก
จากจตุตถฌานแล้วเข้าสู่อาถานัญจายตนะสมบัติ ฯลฯ (๔๕๕)เมื่อออกจากจตุตถฌานในวาระที่สุด ก็
ดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพานในกลางระหว่างนั้น เป็นวันวิสาขปุณณมี ราตรีปัจจุสสมัยได้อนนักขฤกษ์ 
อันว่าปฐวีกัมปนาทก็บังเกิดพิลึกพิลั่นทั่วโลกธาตุทั้งปวง ห้วงมหรรณพก าเริบตีห่วงคะนองคลื่น
ครืนครั่น ฯลฯ พระสิเนรุราชบรรพตก็น้อมยอดโอนอ่อนปานประหนึ่งยอดหงายลนไฟ อเนกมหัศจรรย์
ก็บันดาลทั่วเมทนีดลสกลนภากาศ ปางเมื่อพระโลกนาถเข้าสู่พระปรินิพพาน   
 ธาตุวิภัชน์๓๕ ปางเมื่อพระชินสีห์เข้าสู่พระปรินิพพาน ขณะนั้นท้าวสหัมบดีพรหม กล่าว
พระคาถาว่า สพฺเพวนิกฺขิปิสฺสนฺติ  เป็นอาทิ  อรรถาธิบายความว่า สรรพสัตว์อันบังเกิดในโลก ย่อม
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๘๖ 
 

ปลงชีวิตอินทรีย์ทั้งสิ้น แม้พระบรมไตรโลกราช ยังปลงพระอินทรีย์เข้าสู่พระปรินิพพาน ท้าวมัฆวานก็
กล่าวพระคาถาว่า อนิจฺจา  วตสงฺขารา เป็นอาทิ แปลเนื้อความว่า สัจจธรรมทั้งหลายมิได้เที่ยง มี
สภาพบังเกิดแลปลัยเป็นอาจิณธรรมดา เบื้องว่า บังเกิดมาแล้วก็จะดับจะท าลาย มิได้จิรฐีติกาล อันว่า
พระนิพพานอันระงับเสียซึ่งชาติมรณะนั้น เป็นเอกันตบรมสุขที่สุด 
 ส่วนพระอนุรุทธะเถรเจ้า ก็กล่าวพระคาถาว่า นาหุอสฺสาสปสฺสาโส  เป็นอาทิ แปล
เนื้อความว่า อันว่า อัสสาสาะ ปัสสาสะ แลจิตอันเกิดในพระสารีระภาพแห่งพระบรมนราสภผู้แสวงหา
ซึ่งพระตาพิคุณนั้น ก็ดับสูญสิ้น บ่มิได้มี ฯลฯ 
 ส่วนพระอานนท์เถระเจ้า ก็กล่าวพระคาถาว่า ตทาสิย ภึสนก  เป็นอาทิ แปลเนื้อความว่า 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่พระปรินิพพานใดกาลใด อันว่าโลมะหังสนะแลปฐีวีกัมปนาการอัน
พิลึกแลอาการอันมหัสจรรย์ทั้งปวงต่างๆ ก็บังเกิดมีในกาลนั้น และอาการแห่งมหัสจรรย์ทั้งปวงต่างก็ ก็
เกิดมีในการครั้งนั้น  
 ในกาลครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายจ าพวกใดที่เป็นปุถุชนยังไม่พ้นจากราคาทิกิเลส ก็ยกพาหาทั้ง
สองขึ้นประคองเนตรเช็ดนัยนามพุธารา โศกาพิลาปล้มลง ประหนึ่งว่า มีปัตถปาทาอันขาดย้อนทรวง
ปริเทวนาการว่า โอ้องค์พระผู้ทรงพระภาค มาปรินิพพานในกาลอันพลนัยิ่งนัก 
 ในขณะนั้น ฝ่ายองค์บรมขัตติยราชทั้งหลาย ให้น ามาซึ่งสุคันธชาติและผ้าสาฎก ๕๐๐ คู่ 
แล้วผูกเพดาม่านกั้น แวดวงล้อมงคลสถานมหาปรินิพพานมัญจาอาสน์ ที่อันจะรับรองพระบรมศพ 
แล้วโสรจสรง พระอสุภสรีราพยพ ด้วยสุคนโธทกธารา...ฯลฯ...  
 แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ๓๖  กาลครั้งนั้น สุภัททภิกษุบวชเมื่อแก่ กล่าวห้ามปรามพระสงฆ์
ที่ร้องไห้เมื่อทราบข่าวพระศาสดาปรินิพพานได้ ๗ วันว่า อย่าร้องไห้ร่ าไรไปเลย เราพ้นจากอ านาจพระ
มหาสมณะดีแล้ว เมื่อเธอยังมีพระชนม์อยู่ย่อมเบียดเบียนว่ากล่าวเราต่างๆ ว่าสิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไม่ควร แล
บัดนี้ เธอนิพพานแล้ว เราปรารถนาจะกระท าสิ่งใดก็จะกระท าได้ตามอ าเภอใจ ไม่มีผู้ใดบังคับบัญชา
ห้ามปรามแล้ว 
 ฝ่ายพระมหากัสสปะได้กล่าวเล้าโลมด้วยพระธรรมกถา อนิจจตาทิปฏิสังยุตร างับเสียซึ่ง
ความโศกาแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง แล้วพาพระสงฆ์บริวารรีบไปสู่มกุฎพันธเจดีย์ที่อยู่กล้เมืองกุสินารายก็
เข้าไปสู่ที่ใกล้ พระเชิงตระกอน กระท าจีวรบังเชียงเหนือพระอังสาเบื้องซ้าย กราบอัญชลีเหนือพระ
เศียรแล้วก็ประทักษิณเวียนพระเชิงตระกอน สิ้นวาระสามรอบแล้ว เข้าไปสู่ทิศเบื้องพระบาท ถวาย
อภิวาทแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมครู ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่า มหากัสสปะ เป็นสาวกแห่งพระองค์
ทรงพระมหากรุณาอุตสาหะเสด็จพระพุทธด าเนินล่วงมรรคาถึง ๓ คาพยุต ไปปัจจุคมนาการแก่ข้าพระ
บาท โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาและให้บรรพชาอุปสมเก่ายังพระพุทธเจ้า ณ พหุบุตร์นิโครธ
รุกขมูล โปรดเปลี่ยนประทานซึ่งมหาบังสุกุลจีวร ซึ่งซักมาแต่อสุภนางปุณทาสี อันอาจสามารถยังพื้น
พระธรณีให้หวั่นไหวถึงเนาววารเป็นอสาธาณ์บริโภค บ่มิได้ทั่วไปแก่สาวกทั้งปวง ได้ร่วมพระพุทธ
บริโภคเฉพาะแต่ข้ากัสสปะผู้เดียวนี ้
 ประการหนึ่ง ผิวะ ข้ากัสสปะ มีความเสน่หาในพระศาสนาเป็นสัตย์ ขอให้พระมาทยุคล 
อันประดับด้วยจักรรัตน ลักษณะจงนิกขมนาการจากพระหีบทอง รับซึ่งหัตถ์ทั้งสองแห่งข้ากัสสปะอัน
                                                                                                                                                                           

๓๕ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร ๒๙ ปริเฉท.หน้า ๔๕๘. 
๓๖ อ้างแล้ว, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๖๐. 



๘๗ 
 

ประนมนอบนบอภิวันในกาลบัดนี้ ขณะนั้นอันว่าพระสรีรแห่งพระชินสีห์อันเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน
ปานประหนึ่งว่า จะแสดงพระอาการดุจยังธรมานพระชนม์ ด้วยสามารถทรงพระกรุณาแก่พระ
มหากัสสปเถราจารย์ก็ยังพระบาททั้งคู่ให้ภินทนาการ ซึ่งคู่ผ้าทุกกุลพัสตร์ อันหุ้มพระสรีรกายทั้ง ๕๐๐ 
ชั้น กับทั้งสุวรรณปัญชุสภาชนะพระหีบทอง ท าลายออกเป็นสองภาค ออกปรากฏภายนอก ดุจดวงนิ
สากรบุรณมณฑล อันจรดลออกจากระหว่างแห่งนิลพลาหา เห็นมหัศจรรย์พร้อมกันในล าดับแห่ง
อธิษฐานสัตยกถาแห่งพระมหากัสสปเถระๆก็เหยียดออกซึ่งพระหัตถ์ยุคล ดุลรัตนปทุมวิกสิตชาติเข้า
รองรับพระพุทธบงกชบาททั้งสอง อันพรรณดังทองธรรมชาติชมพูนุช ประดุจบูรณจันทร์ยมก ยกข้อ
พระบาททั้งคู่เชิดชูขึ้นเช็ดเศียรเกล้าแห่งตน แล้วก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมครู ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้า
ตั้งอยู่ในอริยภูมิตราบใดก็มิได้รู้กระท าซึ่งความผิดแต่มาตรว่าหน่อยหนึ่ง ในพระบรมศาสดาจารย์ใน
กาลตราบนั้น ฯลฯ 
 การตกแต่งพระบรมศพ๓๗  ฝ่ายปวงประชาชน น ามณฑลมาลาอาสน์ไปออกประตูเบื้อง
บูรพาทิศสู่มกุฎพันธนเจดีย์วางสถิตที่นั้น กษัตริย์มัลลราชจึงตรัสปรึกษาพระอานนท์ว่า จะตกแต่ง
พระบมศพอย่างใดจึงจะสมควร 
 พระอานนท์เถรเจ้ากล่าวว่า ดูกร มหาบพิตรผู้วาเสฎฐโคตร พึงหุ้มพระศพด้วยทุกุลฬสตร์
ภูษา ๕๐๐ ชั้น แล้วอัญเชิญลงในพระหีบทอง เชิญพระหีบขึ้นสู่เชิงตระกอนอันสูง ๑๒๐ ศอก ถวาย
พระเพลิง เก็บพระสรีริกธาตุให้ก่อสถูปในที่อันสมควร ตรงทางสี่แพร่ง มัลลกษัตริย์ทั้ง ๔ พระองค์จะ
น าถวายพระเพลิง จึงน าพระเพลิงจุดเข้า แต่เพลิงก็ไม่ติด 
 จึงถามพระอนุรุทธเถระ ท่านอธิบายว่า เทพยดาจะคอยท่าพระมหากัสสปเถระกษัตริย์
ทั้งหลายจึงถามว่า บัดนี้พระมหากัสสปะอยู่ที่หนใด ดูกรมมหาบพิตรพระมหากัสสปะจะมาถึงวันนี้ 
ขณะนี้ ก าลังเดินทางจากเมืองปาวายมาสู่เมืองกุสินาราย ระหว่างนั้นได้พบอาชีวคนหนึ่งเดินทางจากกุ
สินารายไปสู่เมืองปาวาย ถามไถ่ได้ความว่าพระสมณโคมปริพนิพพานได้ครบ ๗ วัน จะถวายพระเพลิง
วันนี้  ขณะนั้นบรรดาพระสงฆ์ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ เกิดเศร้าโศกนิไรร าพัน ร้องไห้ร้องห่ม พระสุ
ภัททวุฑฌบรรชิตจึงกล่าวห้ามว่า ไม่ควรที่ท่านทั้งหลายจะเศร้าโศรก อย่าร้องไห้ร่ าไรไปเลย เราพ้น
จากอ านาจพระมหาสมณะแล้ว เมื่อเธอยังมีพระชนม์อยู่ ย่อมเบียดเบียนว่ากล่าวต่างๆ ว่า สิ่งนี้ควร สิ่ง
ที่ไม่ควร แลบัดนี้เธอนิพพานแล้ว เราปรารถนาจะกระท าสิ่งใด จะกระท าได้ตามอ าเภอใจ ไม่มีผู้ใด
บังคับบัญชาห้ามปรามแล้ว 
 ฝ่ายพระมหากัสสปะเถรเจ้าก็กล่าวเล้าโลมด้วยคาถา อนิจจาทิปฏิสังยุตระงับความเศร้า
โศกแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง แล้วพาพระสงฆ์บริวาร ๕๐๐ รูป ไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์ เข้าสู่เชิงตระกอน 
กระท าจีวรเฉวี่ยงบ่าซ้ายถวายอัญชลีบนเศียรเกล้า จึงประทักษิณเชิงตระกอนครบ ๓ รอบ เข้าสู่ทิศ
พระพุทธบาท ถวายอภิวาทแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมครู ข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่า พระมหากัสสปะ
เป็นสาวกแห่งพระองค์ ทรงพระอรุณาอุตสาหะพุทธด าเนินล่วงมรรค ๓ คาพยุตไปโปรดประทานพระ
สัทธรรมเทศนาและให้บรรพชาอุปสมบทแก่ข้าพระพุทธเจ้า ณ พหุปุตร์นิโครธรุกขมูลแล้ ว โปรด
เปลี่ยนประทานผ้ามหาบังสกุลจีวรที่ทรงชักมาแต่อสุภนางปุณทาสีเป็นอสาธารณบริโภค มิได้ทั่วไซแก่
สาวกทั้งปวง ได้ร่วมพุทธบริโภคเฉพาะแต่ข้ากัสสปะผู้เดียวนี ้

                                                            
๓๗ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร ๒๙ ปริเฉท.หน้า ๔๖๑. 



๘๘ 
 

 ขณะนั้นพระสรีระแห่งพระชินสีห์ ที่เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้วประจะแสดงอาการดุจยัง
ทรมานพระชมม์อยู่ ยังพระพุทธบาททั้งคู่ให้ภินทนาการคู่ผ้าทุกุฬสตร์ที่ห่อหุ้มพระสรีระกายทั้ง ๕๐๐ 
คู่ กับทั้งสุวรรณ มัญชุสภาชนะพระหีบทองแยกออกเป็นสองเสี่ยง ออกมาปรากฏภายนอก เห็นเป็น
มหัศจรรย์ พร้อมกับอธิษฐานของพระมหากัสสปะ พระมหากัสสปะ ก็เหยียดหัสถ์ทั้งสองรองรับยกพระ
พุทธบาททั้งคู่ เชดิชูขึ้นชัดเศียรเกล้าแห่งตน และกราบทูลต่อไป 
 แลเตโชธาตุบันดาลถิต พระเชิงตระกอนขึ้นเอง ด้วยอานุภาพแห่งเทพยดาก็ฌาปนการพระ
พุทธอสุภสรีรกายทับทั้งคู่ผ้าทั้งหลาย อันหุ้มห่อและพระหีบ แลเชิงตระกอนทั่วทั้งสิ้น ยังเหลือแต่ผ้าคู่
หนึ่ง ซึ่งห่อหุ้มพระสรีรกายชั้นในนั้นผืนหนึ่ง กับผ้าที่หุ้มภายนอกผ้าทั้งนั้นผืนหนึ่ง บ่มิได้ไหม้ด้วยเพลิง 
เพื่ออ านาจพระพุทธาธิษฐานกับทั้งเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ และพระรากขวัญทั้งสอง กับพระอุณณหิสคือ พระ
อัฐิเบื้องบน พระอุตมังคสิโรตม์ พระธาตุทั้ง ๗ พระองค์นี้ คงยังปกติอยู่ บ่มิได้ภินทนาเรี่ยราย และพระ
สรีระทั้งหลายอันเศษนั้น ก็แตกฉานภินทนาการเรี่ยรายทั้งสิ้น มีสัณฐาน ๓ อย่างด้วยกัน คือ ขนาด
ใหญ่นั้น มีประมาณเท่าเมล็ดถั่วแตก ขนาดกลางนั้นมีประมาณเท่ากับเมล็ดข้าวสารหัก ขนาดน้อยมี
ประมาณเท่ากับผลพันธ์ผักกาด 
 แท้จริง พระสรีรธาตุแห่งพระพุทธเจ้าซึ่งทรงพระชนมายุยืนยาวนั้น ยังบ่มิภินทนาเรี่ยราย 
ปรากฏอยู่ทั้งแท่ง ดุจแห่งทองธรรมชาติ แลพระโลกนารถแห่งเรา ทรงจินตนาการว่า ตถาคตจัด
ทรมานอยู่ไม่นาน จัดปรินิพพานและศาสนาตถาคตจักไม่แผ่ไพศาลไปในนานาประเทศทั้งปวง เหตุดังต
นั้นจึงอธิษฐานว่า เมื่อตถาคตนิพพานแล้ว พระธาตุท าลายเรี่ยรายออกเป็น ๓ สัณฐาน เพื่อว่ามหาชน
จะได้เชิญไปนมัสการ ก่อพระสถูปบรรจุไว้ในนานาประเทศแห่งตนๆ จะได้มีผลไปสู่สุคติภพ  ฯลฯ 
 ในกาลนั้น โทณพรหมณาจารย์เมื่อได้สดับเหตุวิวาทกถา จินตนาการว่า กษัตริย์ทั้งหลาย
มากระท ายุทธกลหะแก่กันในที่ปรินิพพาน ฉะนี้ไม่สมควรเลย ควรที่อาตมะจะได้ระงับเสียในกาลบัดนี้ 
จึงขึ้นไปยืนบนที่สูง แล้วร้องประกาศห้ามออกไปด้วยโอวาทกถาถึงสามภาณวารในปถบวารนี้ ยังมิได้
สดับทราบทั่วกัน แต่ในทุติยวารนั้น กษัตริย์ทั้งหลายยังมิได้สดับทั่วกันต่อเป็นค ารบที่ ๓ จึงได้สดับทั่ว
กันว่าดูราชาวเราทั้งหลายเอย เสียงอันน้ีเหมือนเสียงโทณพราหมณ์ อาจารย์ขอเราทั้งหลายจึงสงบ การ
อันจะยุทธนาทั้งสิ้น จึงร้องประกาศซ้ าออกไปว่า ท่านทั้งหลายจงสดับค าแห่งเราสักคู่หนึ่ง ซึ่งพระบรม
ครูแห่งเราย่อมตรัสเทศนา ขันติธรรมาว่าประเสริฐแลที่จะมาท ายุทธประหารในที่พระสรีรธาตุ อันพระ
ศาสดาปรินิพพานนี้ บ่มิดี บ่มิควร ดูราท่านทั้งหลาย จงอดกั้นเสียซึ่งโทษจิต คิดประณีประนอม พร้อม
ฤทัยยินดีด้วยกัน เราจะแบ่งปันพระบรมธาตุออกเป็น ๘ ส่วน ให้แก่บพิตรทั้งปวงตามควรองค์ละส่วนๆ 
เสมอกัน ขออัญเชิญไปก่อสถูปบรรจุไว้ทุกพระนครเป็นที่ไหว้ ที่บูชา แห่งมหาชนในทิศานุทิศ   
 เมื่อกษัตริย์ทั้งหลายได้สดับ ก็รับค าโทณพรหมณ์ พร้อมกันแล้วจึงตรัสว่า ถ้าอย่างนั้น 
อาจารย์จงบ่งพระสรีรธาตุออกเป็น ๘ ส่วน ควรจะแจกให้ข้าพเจ้าทั้งปวง แลโทณพรหมณ์ก็รับค าแล้ว
จึงเปิดประตูพระนครอัญเชิญท้าวพระยาทั้งหลายเข้าไปในเมือง แล้วจึงเปิดสุพรรณโทณี คือพระหีบ
ทองน้อยอันบรรจุพระบรมธาตุ กษัตริย์ทั้งหลายเห็นพระบรมสารีริกธาตุมีสีดังทอง ก็ทรงโสมนัสตรัสว่า 
ข้าแต่พระบรมโลกนาถแต่ปางก่อน ข้าพระบาททั้งหลายเห็นพระสรีกายของพระองค์ อันทรงทวัตถึง
สมหามุริยลักษณ  ฯลฯ 



๘๙ 
 

 ....โทณพรหมณ์จึงกล่วต่อหน้าที่ประชุมว่า ข้าแต่มหาบพิตรทั้งปวง จงให้ซึ่งพระทะนานที่
ตวงแจกพระบรมธาตุ ข้าพเจ้าจะน าไปก่อพระสถูปบรรจุไว้กระท าสักการบูชา ท้าวพระยาทั้งหลายก็
อนุญาตพร้อมยอมให้โทณพรหมณ์ตามปรารถนา   
 สรุป  พระสถูป ๘ สถูป คือ พระเจ้าอชาตศัตรูก่อพระสถูปไว้ที่เมืองราชคฤห์, กษัตริย์ลิจ
ฉวีก่อพระสถูปไว้ที่เมืองเวสาลี, กษัตริย์โกสิยก่อสถูปไว้ที่เมืองรามคาม, มหาพราหมณ์ก่อพระสถูปไว้ที่
เมืองเวฏฐทีปกนร กษัตริย์มัลลราชก่อพระสถูปไว้ที่เมืองปาวายทั้ง ๖ กษัตริย์ ได้อัญเชิญไปสู่นครแห่ง
ตนโทณพราหมณ์ก่อพระสถูปบรรจุธนาทะนานทองที่ตวงใส่พระบรมธาตุไว้ที่ใกล้เมืองกุสินาราย, 
กษัตริย์โมลีนครอัญเชิญพระอังคารไปก่อสถูปไว้ ณ ปิปผลิวัน 
 สิริพระสถูป บรรจุพระบรมธาตุ ๘ พระสถูป พระสถูปบรรจุทะนานทองเป็นค ารบ ฯ และ
พระสถูปบรรจุพระอังคารเป็นค ารบ ๑๐ ด้วยประการฉะนี ้
 พระสังคิติกาจารย์ จึงนิพนธ์ พระคาถาประมวลพระธาตุทั้งปวงไว้ในภายหลังว่า อุณฺหิส  
จตุโร ฑาฒา เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า พระบรมธาตุทั้งหลายคือพระอุณทิศ, พระเขี้ยวแก้ว ๔, 
พระรากขวัญ ๒ รวมทั้ง ๗ พระองค์นี้ ตั้งอยู่ทั้งแท่งบ่มิได้ท าลาย และพระสารีริกธาตุทั้งหลายนอกนั้น
ท าลายสิ้น 
 ปรากฏ ๓ สัณฐานดังกล่าวแล้ว ดังกล่าวแล้ว คือ ใหญ่ กลาง เล็ก ถ้าก าหนดโดยสี ขนาด
ใหญ่ มีพรรณเหลืองคล้ายสีทอง ขนาดกลางมีสีพรรณสีดั่งแก้วผลึก ขนาดเล็กมีพรรณสีดั่งดอกพิกุล ถ้า
ประมวลพระธาตุทั้งสิ้นตวงได้ ๘ โทณะ โทณะ ๑ ตวงได้ ๒ ทะนาน รวมเป็น ๑๖ ทะนานด้วยกัน  
 พระธาตุขนาดใหญ่ตวงได้ ๕ ทะนาน ขนาดก็ตวงได้ ๕ ทะนานเท่ากัน แต่ขนาดน้อยตวงได้ 
๖ ทะนาน และพระธาตุที่มิได้ท าลาย ๗ พระองค์นั้น พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนฝ่ายขวากับพระรากขวัด
ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในมณีเจดีย์ ณ ดาวดึงส์เทวโลก, พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ าฝ่ายขวาไปประดิษฐาน ณ 
เมืองกลิงคราษฎร์ กาลบัดนี้สถิตอยู่ศรีลังกาทวีป 
 พระเกี้ยวแก้วเบื้องบนฝ่ายซ้ายไปประดิษฐาน ณ เมืองคันธารราษฎร์ พระเขี้ยวแก้วเบื้อง
บนฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้ายประดิษฐานอยู่ในนาคพิภพ พระรากขวัญเบื้องซ้ายกับพระอุณทิศขึ้นไป
ประดิษฐานในทุศเจดีย์ ณ พรหมโลก 
 พระทนต์ทั้ง ๓๖ และพระเกล้าโลมา และพระนขาทั้ง ๒๐ นั้น เทพยดาน าไป องค์ละองค์สู่
จักรวาฬต่างๆ ต่อๆ กันไป พระปริธาตุทั้งหลาย พระกายทันไปสถิตอยู่ ณ เมืองปาฏลีบุตร ผ้าอุทก
สฏกไปสถิตอยู่ ณ เมือง ปัจจาลราษฎร์ พระจัมมขันธ์ไปสถิตอยู่ ณ เมืองโกศลราษฎร์ มีดกับกล่องเข็ม
ไปสถิตอยู่ ณ เมืองอินทขัตถ์ ฉลองพระบาทและถลกบาตรไปสถิตอยู่ ณ เมืองอุสิลพราหมณ์ เครื่อง
ลาดไปสถิตอยู่ ณ เมืองมกุฏนคร ไตรจีวรไปสถิตอยู่ ณ เมืองภัทรราษฎร์ บาตรทรงไปสถิตอยู่ ณ เมือง
ปาตสีบุตร บัดนี้ตกไปอยู่ลังกาทวีป นิสีทนสัตถัตตกไปอยู่ ณ กุรุราษฐ์ แล้วจึงกล่าวประนามคถาใน
ที่สุด แปลเนื้อความว่า ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายวันทนาการซึ่งพระธาตุทั้งหลาย คือ พระพุทธสรีรธาตุ
และปริขารธาตุทั้งปวง อันเทพบุตรและมนุษย์กระท าสักการบูชา   
 พระธาตุนิธาน๓๘  ค าว่าพระธาตุนิธาน คือ ฝังพระธาตุไว้ในพื้นแผ่นภูมิภาค คือ กรุเก็บ
พระธาตุ (กรุพระนั่นเอง) กรุกระดูก พระมหากัสสปเถรเจา้ พิจารณาด้วยอนาคตญาณ เห็นว่า 
อันตรายแห่งพระบรมธาตุจะพึงมีในโลกภายหน้า จึงเข้าไปสู่ส านักพระเจ้าอชาตศัตรู แล้วถวายพระพร
                                                            

๓๘ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร ๒๙ ปริเฉท.หน้า ๔๗๙. 
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ว่า มหาบพิตรควรจะพึงกระท า ธาตุนิธาน ฝังพระธาตุไว้ในพื้นแผ่นภูมิภาค จึงจะพ้นอันตรายทั้งปวง 
บรมกษัตริย์ก็รบัค าว่า สาธุ แล้วตรัสว่า การแห่ง ธาตุนิธานนี้ ขอให้เป็นภารธุระแห่งข้าพเจ้า แต่ว่าธาตุ
ทั้งหลายอันนอกเหนือจากส่วนของข้าพเจ้านั้น จะน ามาได้ด้วยประการดังฤา 

ดูกร  บพิตร อันว่ากิจอันจะน ามาซึ่งพระบรมธาตุทั้งหลายอันสถิตอยู่ในที่อื่นๆ นั้น ไม่เป็น
ธุระของพระราชสมภาร เป็นพนักงานของอาตมภาพจะน ามาจงได้ จึงตรัสว่า ถ้าพระผู้เป็นเจ้าไปน ามา
ได้แล้ว ข้าพระเจ้าจะกระท าธาตุนิธานกรรมนั้นให้ส าเร็จ 

พระมหาเถระจึงไปน าพระบรมธาตุทั้ง ๖ พระนครนั้นด้วยฤทธ์ แล้วอัญเชิญพระธาตุทั้ง
ปวงไปสู่นครราชคฤห์ เว้นแต่พระธาตุในภมคามเมืองเดียว ผู้เป็นเจ้าพิจารณาเห็นว่า ไปภายหน้าพระ
ยานาคราชจะน าไปประดิษฐานไว้นาคพิภพ หาอันตรายมิได้ในอนาคตกาลเบื้องพระธาตุส่วนนั้นจะไป
สถิตอยู่ลังกาทวีป (ศรีลังกา) บรรจุในมหาเจดีย์ ณ ที่มหาวิหาร จึงเว้นไว้มิได้น ามา และมหาทัสสปเถร
เจ้าอัญเชิญพระบรมธาตุทั้ง ๗ ส่วนไปต้ังไว้ในประเทศทิศอาคเนย์แห่งกรุงราชคฤห์ 
 แล้วกระท าอธิษฐานว่า ในสถานที่นี้มีศิลาอยู่ และศิลานั้นจงอันตรธานไปปรากฎดุจพสุธา
ธารบริสุทธิ์ทั้งสิ้น ทั้งสระสินธุธาราก็จงอย่าได้ผุดพลุ่งขึ้นมาในภูมิภาคนี้ จังสมเด็จพระเจ้าอชาตศัตรูก็
ให้หมู่มนุษย์ขุดลงไปในที่นั่น เอามูลดินมาท าอิฐิก่อพระเจดีย์ ถวายพระอสีติมนาสาวกทั้งปวง แม้มีผู้
ถามว่า บรมกษัตริย์กระท าสิ่งใดก็ให้บอกว่ากระท าระเจดีย์ถวายพระมหาสาวกและผู้ใดผู้หนึ่งอย่าพึ่งให้
รู้ว่า กระท าธาตุนิธานกรรมเป็นอันขาดและขุดในที่นั้นโดยลึก ๘๐ ศอก พื้นภายให้ลาดด้วยแผ่น
ทองแดงทองแดงเต็มพื้นที่ทั้งสิ้น แล้วกระท าเป็นเรือนทองแดงใหญ่เท่าเจดียสถาน แล้วให้กระท ากล่อง
และสถูปด้วยวัตถุต่างๆ มีแก่นจันทน์เหลืองเป็นต้น สิ่งละ ๘ ๆ สัณฐาน ใหญ่เป็นชั้นๆ ตามล าดับ จน
เป็นพระบรมธาตุ ๘ ชั้นสถูป มีพระสถูปจันเหลืองซ้อนกัน ๘ ชั้น แล้วซ่อนใส่ลงในสถูปจันทน์แดงอัน
ซ้อนกันอีก ๘ ชั้น แล้วเอาสถูปจันทน์แดงสวมซ้อนกันอีก ๘ ชั้น แล้วเอากล่องทั้ง ๘ นั้น ใส่ลงในกล่อง
สถูปงาแล้วเอากล่องพระสถูปงานั้นทั้ง ๘ นั้น ใส่ลงในพระสถูปแก้ว ๘ ชั้น สถูปทองสถูปเงิน สถูปแก้ว
มณี แก้วมณีอื่นๆ แก้วมณีแดง แก้วมณีลาย แก้วผลึก ล้วนสิ่งละ ๘ ชั้นๆ ด้วยกันทั้งสิ้น และผลึกแก้ว
นอกสุดนั้นใหญ่ประมาณเท่าพระเจดีย์ อันมีในสถูปเมืองสถูปราม แล้วให้กระท าคฤหาสน์สถานด้วย
แก้ว ๗ ประการ สวนลงบนพระสถูปแก้วผลึกชั้นนอกที่สุดใหญ่ประมาณสถูปถูปาราม แล้วกระท า
คฤหาสน์สถานด้วยแก้ว ๗ ประการ สวมลงเบื้องบนเรือนแก้ว ๗ ประการ กระท าด้วยเงิน สวมลงบน
เรือนทองแล้วเอาเรืองทองแดงอันใหญ่ ซึ่งกระท าไว้ก่อนนั้นสวมลงบนเรือนเงิน แล้วเรียงรายด้วยแก้ว 
๗ ประการ  ฯลฯ   
 จ าเนียรกาลนานมาได้ ๒๑๘ พระวัสสา เมื่อพระอิโศกกุมารผ่านมไหสวริยสมบัติ ณ กรุง
ปาตลีบุตรมหานคร ทรงนามกรพระเจ้าทรงธรรมาโศกราชในกาลใด ก็ได้รื้อซึ่ง ธาตุนิพาน (กรุพระ
ธาตุ) แจกพระบรมธาตุทั่วไปในสกลชมพูทวีปในกาลนั้น 
 พระเจ้าธรรมาโศกราช เมื่อก่อนหน้านั้น เลื่อมใสศาสนาพราหมณ์ ครั้นภายหลังเลื่อมใสน
ศาสนาพุทธ เพราะอาศัยนิโครธสามเณรและได้ฟังอัปมาทธรรมวากอนุโมทนากถาจากนิโครธสามเณร
และสถาปนาพระวิหารและพระสถูป ๘ หมื่น ๔ พันองค์ ในทุกๆ นครทั่วสกลชมพูทวีป 
 ทรงด าริว่า จะได้พระบรมธาตุมาแต่ที่ใดมาบรรจุในพระสถูปทั่วถ้วนทุกๆ ๘ หมื่น ๔ พัน
พระองค์ จึงน าพระด ารินี้ไปปรึกษาพระสงฆ์ และจตุบรรษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กับ
ทั้งจตุรงคโยธาหาญ เสด็จไปสู่เมืองราชคฤห์ ให้รื้อพระสถูปค้นหาพระบรมสารีริกธาตุ มิได้พบ จึงให้
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กระท าพระสถูปเจดีสถานใหม่ให้ปกติดี เสด็จไปเมืองเวสาลี ให้รื้อพระเจดีย์ค้นหาก็ไม่พบ จึงให้กระท า
พระเจดียสถานใหม่ให้ปกติดี เสด็จไปสู่รามคามนครให้พลโยธาท าลายพระเจดียสถานไม่สามารถจะ
ท าลายลง เพราะหมู่นาคทั้งปวง ช่วยกันป้องกันรักษามิให้ภินฑนาการจนจอบเสียม มีดขวานหักพัง
พินาศ เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ผิดหวังสั่งงดแล้วเสด็จไปเมืองอัลลกัปปนคร เมืองเอฏฐฑีปกนคร เมือง
ปาวาย และเมืองกุสินาราย ได้ท าลายเจดีย์ทั้ง ๔ พระนคร ค้นหาพระบรมธาตุ ก็บ่มิได้พานพบ จึง
สถาปนาต่อใหม่ให้ปกติดีเหมือนดังเก่า   

เสด็จกลับมาสู่เมืองราชคฤห์อีก๓๙ มีด ารัสให้สันนิบาตบรรษัท ๔ แล้วไถ่ถามกันว่า ผู้ใดผู้
หนึ่งพึงเคยได้ยินได้ฟังมาว่า ธาตุนิธาน สถิตในสถานที่ใดบ้าง ขณะนั้นมีพระมหาเถรเฒ่ารูปหนึ่ง มีอายุ
ได้ ๑๒๐ วัสสา จึงบอกว่า ที่ธาตุนิธานประดิษฐานอยู่ที่ใดแท้นั้น อาตมภาพมิได้รู้แท้แน่นอน แต่ทว่า 
พระมหาเถรผู้เป็นบิดาได้ถือผอบดอกไม้ น าพาอาตมะไป แต่ยังมีอายุ ๗ ขวบ ได้บวชเป็นสามเณรไปสู่
ที่แห่งหนึ่ง แล้วกล่าวแก่อาตมะว่า สามเณรจงมาที่นี่ แล้วชี้มือไปว่าในระหว่างแห่งกอไม้ชัฏ (รก) โน้น 
มีพระสถูปศิลาอยู่องค์หนึ่ง มาเราจะพากันไปนมัสการ ครั้นไปถึงสถานที่นั้น กระท าวันทา บูชาแล้วจึง
บอกว่า ดูกรสามเณรควรจะพิจารณาดูที่นี้เป็นที่ส าคัญและอาตมภาพ ก็ได้รู้เหตุแต่เท่านี้ 
 สมเด็จพระรามาธิบดี ทรงสดับแล้วจึงด ารัสว่า ชุรอยธาตุนิธาน (กรุพระสารีริกธาตุ) จะ
ประดิษฐานอยู่ที่นั้นเป็นมั่นคง จึงให้พระมหาเถรผู้เฒ่า น าทางเสด็จไปสู่นั้น พิจารณาดูเห็นพื้นปูน จึง
ให้ขุดรื้อปูนรื้ออิฐิ รื้อศิลาแกงแนง (ศิลาแรง) ลงไปโดยล าดับ แล้วให้มหาชนลงไปในบริเวณแห่งนั้นก็
เห็นทรายแก้ว ๗ ประการ เรื่อรายอยู่ในที่ทั้งหลายอันลึกถึง ๘๐ ศอก ทั่วทั้งนั้น เห็นทั้งเรือนทองแดง 
และผ้าพยนต์รูปไม้ (ท าด้วยไม้) ถือพระขรรค์วิ่งเวียนอยู่โดยรอบเรือนทองแดงนั้น มิรู้ที่จะกระท า
ประการใด พระมหากษัตริย์ จึงตามหาแม่มดมา ให้เชิญเทพยดา แล้วให้แต่งเครื่องพลีกรรมบวงสรวง
สังเวยต่างๆ แล้วประโคมดุริยางค์ดนตรี ก็บ่มิได้เห็นเงื่อนอุบายที่จะแก้ปลดผ้าพยนต์ประการใดได้ จน
พระทัยหนัก จึงประนมพระหัตถ์ ถวายอัญชลีกรแก่เทพยดา ออกวาจาด ารัสประกาศว่า ข้าแต่ท้าว
เทวราชทั้งหลาย ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ข้าพเจ้านี้มีจิตปรารถนา จะถือเอาพระบรมธาตุทั้งนี้ขออัญเชิญเอา
ไปบรรจุในเจดียสถาน ทั่วทุกพระวิหารทั้ง ๘ หมื่น ๔ พัน เพื่อจะได้เป็นที่สักการบูชาแห่งเทพามนุษย์
ทั่วทุกประเทศ พระพุทธศาสนาจะได้แผ่ไพศาล วัฒนาการไปทั่วทุกขอบเขตนครขัณฑสีมา ขอเทพยดา
ทั้งหลายจงมาป้องกันอันตรายให้บ าราศ ให้ได้พระบรมธาตุสมปรารถนาในกาลบัดนี้  
 อันตรธานห้า๔๐  แท้จริง อันตรธานในปฐมสมโพธิกถางานวิจัยนี้มี ๕ ประการ ปริยตฺ
ติวนฺตรธาน  คือ อันตรธานเสื่อมสูญแห่งพระปริยติ, ปฏิปตติอนฺตรธาน  คือ อันตรธานแห่งการปฏิบัติ 
ปฏิเวธอนฺตรธาน  คือ อันตรธานแห่งการตรัสรู้มรรคและผล ลิงฺควนฺตรธาน  คือ อันตรธานเสื่อมจาก
สมณเพศ ธาตุอนฺตรธาน  คือ อันตรธานแห่งธาตุ จึงรวมเป็นอันตรธาน ๕ ประการ 

สาสนัฏฐิติยา  ปริยตฺติ  ปมาณ   พระปริยัติ คือ พระไตรปิฎกทั้ง ๓ ได้แก่ พระวินัยปิฎก 
พวะสุตตันตปิฎก และพระปรมัตถปิฎกนี้ เป็นประมาณแห่งการที่จะตั้งอยู่แห่งพระศาสนา แท้จริง 
บุคคลผู้ซึ่งประกอบไปปริปักกปรีชาปัญญาญาณ  หยั่งเห็นมรรคและผลและนิพพานได้ ก็อาศัยแก่ได้
สดับฟัง เล่าเรียน พระไตรปิฎกเหมือนอย่างพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว์เจ้าแห่งเราทั้งหลาย ครั้งเมื่อ
กระท าทุกกรกิริยากิจอยู่นี้ยังอภิญญาแลสมบัติ ให้บังเกิดในส านักแห่งอาฬารดาบส แล้วจึงถาม
                                                            

๓๙ อ้างแล้ว, สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถาพิสดาร ๒๙ ปริเฉท.หน้า ๔๘๔. 
๔๐ อ้างแล้ว, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐๕. 
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บริกรรมในห้องแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อาฬารดาบสไม่อาจบอกได้ พระองค์จึงเสด็จไปสู่
ส านักแห่งอุทกดาบส อุทกดาบสจึงบอกซึ่งการบริกรรม ถวายแด่พระมหาบุรุษราชเจ้าด้วยสารพระ
คาถาว่า ตสฺสวจนสมนนฺตรเมว พระมหาบุรุษราชเจ้า ก็ยังเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบริกรรมให้
ส าเร็จในระหว่างถ้อยค าของอุทกดาบสนั้น ยถา อันมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปมัยเหมือนภิกษุผู้ปรีชาญาณได้
สวนาการสดับซึ่งปริยัติแล้ว จึงยังปฏิบัติทั้งปวงและปฏิเวธธรรมให้บริบูรณ์ได้ เอวเมว ก็มีอุปมัยเหมือน
ดังนั้น 

ตสฺมา  การณา เพราะเหตุการณ์นั้น องค์สมพระผู้ทรงพระภวค จึงตรัสว่า ปริยตฺติยา  ฐิ
ตาย ในเมื่อพระปริยัติ คือ พระไตรปิฎก ยังด ารงอยู่ ตราบใด พระศาสนาก็ชื่อว่าด ารงอยู่ ตราบนั้น 
คจฺฉนฺเต กาเล ในเมื่อกาลล่วงไป กลียุคราชาโน อันว่าสมเด็จบรมกษัตริย์อันบังเกิดในกลียุคสมัย บ่มิได้
ตั้งอยู่โดยทศพิธธรรมราชประเพณี หมู่อมาตย์ ราชเสนาบดี อาณาประชาชน ก็มิได้ตั้งอยู่โดยธรรม 
เอก อธมฺมิกตาย ครั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลาย มีสมเด็จพระมหากษัตริย์ เป็นต้น มิได้ตั้งอยู่โดยธรรมแล้ว สมฺ
มา เทโว น วสฺสติ วัสสวกาหก ก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชโภชนาธัญญาหาร ก็หายากมิได้บริบูรณ์แล้ว 
เตสุ อสมฺปชฺชนฺเตสุ กาลเมื่อข้าวกล้าไม่บริบูรณ์แล้ว ปัจจยทายกาพวกมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ถวาย
จตุปัจจัยแก่สงฆ์ ไม่อาจสามารถถวาย จะถวายจตุปัจจัยได้ ภิกฺขุจหูหิปจฺจเยหิกลมนฺตา เมื่อภิกษุ
ทั้งหลาย ขัดสนด้วยจตุปัจจัยแล้ว ก็ไม่อาจสงเคราะห์อันเตวาสิกให้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมได้ 
คจฺฉนฺกาเล ครั้นกาลล่วงไปพระปริยัติหาผู้ที่จะเล่าเรียนมิได้แล้ว ก็ตั้งแต่จะเสื่อมทรุตลงไป อตฺถวเสน  
ธาเรตุ พระภิกษุทั้งหลายไม่อาจทรงไว้ซึ่งอรรถรสได้ ก็จะทรงไว้ได้แต่บาลีสิ่งเดียว คจฺฉนฺเต กาเล
พระภิกก็ไม่อาจ ซึ่งบาลีทั้งสิ้นได้ ก็ทรุดเสื่อมลงทุกท ี
 ปฐม อภิธมฺมปิฎก  เมื่อพระไตรปิฎกทั้งสามจะเสื่อมนั้น พระอภิธรรมจะเสื่อมก่อน เมื่อพระ
อภิธรรมจะเสื่อมนั้น เสื่อมลงมาแต่ยอด คือคัมภีร์มหาปัฏฐาน ตสฺมึ ปริหิเน เมื่อคัมภีร์มหาปัฎฐเสื่อม
แล้ว คัมภีร์พระยมกกถาวัตถุ บุคคลบัญญัติ ธาตุกถา วิภังค์ ธมฺมสงฺคณีก็เสื่อมตามกันไป ตสฺมึ ปริหิเน  
ครั้นคัมภีร์อภิธรรมปิฎกเสื่อมแล้ว พระปิฎกทั้งสองคือสุตตันปิฎก และพระวินัยปิฎกยังตั้งอยู่ 
 สุตฺตนฺตปิฏเก อนฺตรธายมาเน เมื่อพระสุตตันปิฎกเสื่อมนั้นก็เสื่อมแต่ยอดลงมาเหมือนปฐม 
องฺคุตฺตรนิกาโย คัมภีร์อังคุตตรนิกาย เสื่อมก่อน เสื่อมลงมาตั้งแต่ เอกาทสกอังคุตตรจนตราบเท่าเอก
อังคุตตรนิกาย ตทนฺตร  ในล าดับนั้น คัมภีร์ทฆนิกายจึงเสื่อม เมื่อคัมภีร์ฑีฆนิกายจะเสื่อมนั้น เสื่อมลง
ตั้งแต่ ทสสุตรสูตร จนถึงพรหมชาล สูตร เอว ทีฆนิกาเย ปริหิเน ครั้นเมื่อคัมภีร์ทีฆนิกายเสื่อมแล้ว พระ
สุตตันปิฎกก็จักได้ชื่อว่าเสื่อม 
 กาลครั้งนั้น พระภิกษุทั้งหลายก็ไว้ซึ่งชาดก พระวินัย คจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลล่วงไป ภิกษุ
ทั้งหลายก็ไม่อาจทรงไว้ซึ่งชาดก ชาดกก็เสื่อม เมื่อชาดกเสื่อมนั้น มหาเวสสันดรชาดกเสื่อมก่อน แล้วก็
เสื่อมลงจนกระทั่งถึง อปัณณกชาดกเป็นที่สุด ภายหลังมาพระภิกษุทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งพระวินัยปิฎกสิ่ง
เดียว คจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลล่วงไปพระวินัยปิฎกก็เสื่อม เมื่อพระวินัยปิฏกจะเสื่อมนั้น ปฐม  ปริวาโร 
ปริหยติ คัมภีร์บริวารนั้น จะเสื่อมก่อนกว่าคัมภีร์ทั้งปวงครั้นคัมภีร์บริวารเสื่อมแล้ว ขันธกคือจุลลวรรค
ก็เสื่อม ภิกขุวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ก็เสื่อม กาลครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ทรงไว้ได้แต่อุโบสถขันธสิ่งเดียว เมื่อ
ภิกษุทั้งหลายยังทรงอุโบสถขันธ์ไว้ได้ กาลใด พระปริยัติก็จักได้ชื่อว่ายังไม่เสื่อม กาลนั้น กาลใด มนุษย์
ทั้งหลายยังจดจ าไว้ได้ซึ่งคาถาไม่มากมาตรว่าสี่บาทเท่านั้น พระปริยัติก็จักได้ชื่อว่ายังไม่อันตรธาน 
ปสนฺโน  ราชา สมเด็จพระบรมกษัตริย์ ทรงพระราชศรัทธา พระองค์ใส่ลงซึ่งทรัพย์พันหนึ่งในผอบทอง 
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ยังคนให้ยกขึ้นหลังราชคชาธารช้างพระที่นั่งแล้วให้เอากลองชัยเภรีไปตีปล่าวทั่วขอบเขตขัณฑสีมา
เมืองว่า บุคคลผู้ใด รู้คาถามาตรว่าสี่บาทแล้วจงมาเอาทรัพย์พันหนึ่ง เมื่อราชบุรุษทั้งหลายน าเอากลอง
ชัยไปเที่ยวตีป่าวถ้วนถึง ๓ วารแล้ว มิได้เห็นผู้ใดผู้หนึ่ง อวดอ้างว่า กล่าวว่า เรารู้คาถาประมาณ ๔ 
บาท แต่เท่านี้หามิได้ ราชบุรุษทั้งหลายก็น าทรัพย์กลับคืนเข้าสู่ราชคลังหลวงแล้วกาลใด ตทา ปริยตฺติ  
อนฺตรหิตา  นามในกาลนั้นแล พระปริยัติก็จัดได้ชื่อว่า อันตรธาน สาบสูญสิ้นหาเศามิได้ ปริยัติ
อันตรธานกถาเป็นปฐม ยุติเพียงนี้   

ปฏิปตติอนฺตรธาน ๔๑ วาระนี้จะวิสัชนาในความสาบสูญไปแห่งการปฏิบัติในปฏิบัติ
อันตรธาน มีกระแสความว่า คจฺฉนฺเต กาเล ในเมื่อกาลล่วงไปภิกษุทั้งหลายไม่อาจยังฌานวิปัสสนาและ
มรรคผลให้อุบัติบังเกิดได้รักษาอยู่แต่พระจตุปาริสุทธิศีลอย่างเดียว ครั้นนานไป ภิกษุทั้งหลายก็เหนื่อย
หน่ายในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และประกอบกิจกระท าเพียรด้วยด าริว่า เราทั้งหลายจะประกอบ
กิจสักเท่าใดๆ ก็ไม่อาจส าเร็จมรรคผลได้ นตฺถิทานิ อริยธมฺมปฏิเวโธ การที่จะตรัสรู้มรรคผลในกาลนี้ไม่
มีแล้ว พระภิกษุทั้งหลายก็คลายจากความเพียร มากไปด้วยความเกียจคร้าน มิได้ตักเตือนซึ่งกันและ
กัน และมิได้ยังกันและกัน ให้ระลึกถึงกองอาบัติที่ตนต้องและมิได้ต้อง ตโตปฎฺฐาย จ าเดิมแต่นั้น ภิกษุ
ทั้งหลายก็ล่วงเกินย ายี ซึ่งกองแห่งอาบัติเล็กน้อย คือ ทุกกฎาบัติและทุพภาสิตาบัติคจฺฉนฺเต กาเล ครั้น
กาลล่วงไป ภิกษุทั้งหลายมิได้อาลัย ล่วงอาบัติอันใหญ่ คือ อาบัติปาจิตตีย์ ถุลลัจจัยต่อนานไป ก็ส ารวม
รักษาไว้ แต่ครุกาบัติ คือ สังฆาทิเสส แลปาราชิก ปาราชิกานิ รกฺขนฺตาน  เมื่อภิกษุทั้งหลายยังทรงไว้ซึ่ง
ปาราชิกสิกขาบท ยังมีอยู่ตราบใดปฏิบัติก็จักได้ชื่อว่า ยังไม่อันตราธานในกาลนั้น กาลใด หาภิกษุซึ่ง
ส ารวม รักษาปาราชิกสิกขาบท บ่มิได้แล้ว อนฺตรหิตา นาม จัดได้ชื่อว่า ปฏิบัติธรรมอันตรธาน พระ
อรรถกถาจารย์ แสดงไว้ที่นี้ว่าแต่โดยสังเขปเป็นใจความว่า บุคคลที่ได้ส าเร็จแก่พระโสดาบัติถิผลนั้น 
ถ้ายังมีอยู่ไม่มาก มาตรว่าแต่สักผู้เดียว ก็จักได้ชื่อว่า อธิกมธรรม ยังมิได้อันตรธาน กาลใด หาพระ
โสดาบันบุคคลบ่มิได้ ก็ได้ชื่อว่า อธิคมนธรรม อันตรธานในกาลนี้ อธิคมศัพท์นี้บางทีพระอรรถกถา
จารย์กล่าวปฏิเสธก็ศัพท์ทั้ง ๒ คือ อธิคมสัพท์และปฏิเวรศัพท์ ต่างกันแต่พยัญชนะ มีอรรถคือ
เนื้อความเป็นอันเดียว วิสัชนาในปฏิเวชอันตรธานกถา ยุติเพียงเท่านี้ 
 วาระนี้ จะวิสัชนในลิงคอันตรธานกถาสืบไป กระแสความว่า คจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลล่วง
ไป พระภิกษุทั้งหลายจะมีอากัปกิริยาอาการรับบาตรและจีวรแลจะกู้เข้าเหยียดออกซึ่งอวัยวะและจะดู
ในเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ก็ไม่เป็นที่น ามาซึ่งความเลื่อมใสแห่งปัจจัยทายก จะวางบาตรไว้ซึ่งบาตร
เหนืออัครพาหา แล้วเที่ยวโคจรบิณฑบาตไป มีอาการดุจดังว่า นิครอนอันวางไว้ซึ่งบาตรคือผลน้ าเต้า 
เหนืออัครพาหา เหนืออัครพาหาแล้ว แล้วเที่ยวบิณฑบาตไปเหมือนกัน ในกาลต่อไป ภิกษุทั้งหลายจะ
หาบหิ้วห้อยบาตรด้วยแสรถ แล้วจะเที่ยวภิกษาจาร ประพฤติอนาจารต่างๆ ผิดเพศภิกษุซึ่งเป็นพุทธ
ชิโนรส อันรักษาจตุปาริสุทธิศีล ถึงภิกษุทั้งหลายจะประพฤติอนาจารต่างๆ อย่างนั้นก็ดี ก็ชื่อว่า เพศ
สมณ ยังไม่อันตรธาน ครั้นกาลล่วงไป ภิกษุทั้งหลายไม่สู้จะยอมผ้าให้มีสีวรรณควรแก่สมณะเพศพุทธ
บุตร จะกระท าผ้านั้นให้มีวรรณอันซีดเศร้าหมองเหมือนสีกระดูกอูฐเที่ยวอยู่ 
 ครั้นนานไป ภิกษุทั้งหลายจะมีความด าริว่า เงาจะมาประโยชน์อันใด ด้วยผ้าอันยอมฝาด 
ด ารินี้แล้ว ก็ปลดเปลื้องสมณบริขาร คือ ไตรจีวรจากกาย จะผูกพันแต่ข้อหัตถ์บ้างที่คอ บ้างจะกระท า
กสิกรรมแลพาณิชยกรรม เลี้ยงบุตรแลภรรยา ตทาขณิก เทนฺต เมื่อมนุษย์ทั้งหลายกอปรด้วยศรัทธา จะ
                                                            

๔๑ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, อ้างแล้ว,เรื่องเดียวกัน,หน้า ๕๐๘. 
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ถวายทักขิณาทานเฉพาะต่อสงฆ์ให้แก่สมณะที่มีผ้าย้อมฝาดอยู่ในข้อมือและคอนั้น อสง.เขย.ยอปฺป
เมยย  จะกอบด้วยผลานิสงส์จะประมาณมิได ้
 ประการหนึ่ง สมเด็จพระผู้มีพระภาค ประทานเทศนาแก่พระอานนท์ว่า ภวิสฺสนฺติ โป ปนา
นนฺท ดูกรส าแดงอานนท์ไปในอนาคตกาล จะภิกษุทรงไว้ซึ่งจีวรมิได้ จะมีก็แต่โคตรภูสงฆ์ มีผ้ากาสาว
พัตรพันอยู่ในข้อมือและคอ หาศิลาจารวัตรมิได้ ถ้าบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธา ปรารถนาจะกระท า
องค์การกุศลให้ได้ผลมาก ก็จงตั้งจิตอุทิศต่อสงฆ์ แล้วจึงให้ทักขิณาทาน แก่คนทั้งหลายเหล่านั้น 
สงฆคต ทกฺขิณ  
 ดูกรส าแดงอานนท์ตถาคต ตรัสสรรเสริญว่า ทานของผู้นั้นตั้งอยู่ในสงฆ์ เป็นสังฆทานแท้
เที่ยงที่จะน ามาซึ่งอานิสส์เป็นอสงไชยอัปปไมย สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาแก่พระอานนท์ ฉะนี้ 
 นักปราชญ์ผู้มีปรีชาปัญญาญาณ หยั่งซึ่งความเกิดแห่งกุศล อันอาจอวยผลให้ไพบูลย์ ด้วย
ประการดังนี้แล้ว จงตั้งจิตให้บริสุทธิ์ อย่าได้เป็นมุโบโลกนะ เห็นแก่หน้าบุคคล ทานนั้นก็จะน ามาซึ่งผล
เป็นอสงไขย เป็นอัปปไมยคจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลเมื่อตนไปท าการงานอยู่ในอรัญญาราวป่า ก็จะมี
ความด าริว่า เราจะประโยชน์อันใด ด้วยผ้ากาสาวพัตรอันผูกพันข้อมือและคอ มิฉะนี้แล้วก็จะพากันน า
ผ้ากาสาวพัตร์ทั้งในอรัญญารุกขประเทศ เอตสฺมิ กาเลลิงฺค อนฺตรหิต  นาม ในกาลนั้น เพศสมณะก็จัดได้
ว่าเสื่อมสิ้นสูญหาเศษมิได้ วิสัชนาลิงคอันตรธานกถา ยุติลงเท่านี ้
 วาระนี้ จะวิสัชนาในธาตุอันตรธานต่อไป มีแสความว่าธาตุอันตรธานนั้น ได้แก่พระบรม
ธาตุนิพพานนั้น ตีณินิพฺพานานิ นิพพานนั้นมี ๓ คือ กิเลสปรินิพพาน ขันธปรินิพพาน ธาตุปรินิพพาน 
 กิเลสนิพพาน เป็นปฐมนั้น ได้แก่กาลเมื่อพระองค์เสด็จสถิตเหนือสถานใต้โพธิพฤกษ์
มณฑล ขจัดไล่พระยาวัสวดีมาธาธิราชกับทั้งมารเสนาให้ปราชัยพ่ายแพ้ต่ออ านาจพระสมถึงสมนาปุริส
โยธาบารมีแล้ว และได้ตรัสแก่ พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ ทรงประหารเสียซึ่งอาสพสรรพกิเลสเป็นส
มุจเจทประหารอย่างนี้แล จัดได้ชื่อว่ากิเลสปรินิพพาน เป็นปฐม 
 แลขันธปรินิพพาน ค ารบ ๒ นั้น คือ พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน เหนือมงคล
อาสน์แทบระหว่างนางรังทั้งคู่ในสาลวโนทยาน ใกล้เมืองกุสินารายราชธานี ในวันเพ็ญปัณณรสี วิ สา
ขมาส สุกกปักข์ปัจจุสสมัย พระอาทิตย์ยังไม่ทันอุทัย อาการที่พระองค์เสด็จปรินิพพานครั้งนั้นชื่อว่า 
ขันธปรินิพพาน เป็นค ารบ ๒ ในธาตุปรินิพพาน เป็นค ารบ ๓ นั้น ได้แก่พระธาตุจักนิพพานในคนาคต 
 กถ   ปุจฉาว่า ธาตุปรินิพพาน จะมีในอนาคตนั้น เป็นดัง ฤา วิสัชนาว่า พระบรมธาตุแห่ง
องค์สมเด็จพระโลกนาถ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆ นั้น สกฺการสมฺมาน อลภมานา เมื่อได้ได้เครื่อง
สรรพปูชนีภัณฑ์แล้ว พระบรมธาตุทั้งปวงก็เสด็จไปสู่ที่อันมีเครื่องสักการบูชา ถ้ามีคุณบูชาอยู่ใน
ประเทศใด ก็จะเสด็จไปสู่ประเทศนั้น ด้วยก าลังอธิษฐานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค 
 คจฺฉนฺเต  กาเล  ครั้นกาลล่วงไป ที่ทั้งหลายทั้งปวงปราศจากเครื่องสักการสัมมานบูชาแล้ว 
พระบรมธาตุก็สโมสรสันนิบาตกันเข้า แล้วก็จะเสด็จไปสู่พระมหาเจดีย์อันใหญ่ในลังกาทวีป (ประเทศ
ลังกาปัจจุบัน) ครั้นออกจากเจดีย์ประศรีลังกาแล้ว ก็จะเสด็จไปสู่ราชายตนเจดีย์ในนาคทวีป ครั้นออก
จากนาคทวีปแล้ว ก็จะเสด็จไปสู่โพธิบัลลังก์ พระบรมธาตุทั้งหลายในนาคพิภพก็ดีในเทวโลกก็ดี ก็จะ
เสด็จไปสู่พระมหาโพธิบัลลก์อีก เอว สพฺพธาตุโย พระบรมธาตุ ครั้นประชุมกันแล้ว พุทธรูปํกตฺวา ก็จะ
กระท าอาการเป็นพระพุทธรูปปรากฏเหมือนดังองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า องค์ประดิษฐาน เหนือรัตน
บัลลังก์ ใต้ควงไม้มหาโพธิ ประกอบด้วย ทวัตตึงสมหาปุริสลักษณะและอสีถิยานุพยัญชนะ พระรัศมี
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ฉัพพรรณรังสีโอภาสผ่องพ้นออกไปไกลข้างละวาเป็นก าหนด จะกระท าพระปาฏิหาริย์มีอาการดุจดัง 
พระยมกปาฏิหาริย์ ครั้งที่ทรมานเดียรถีย์นิครนในภายใต้ต้น คัณฑามพฤกษ์ เปล่งออกซึ่งช่อสรรพพิธ
พรรณรัศมีมีสี ๖ ประการ 
 มนุสฺสภูตสตฺโต เมื่อพระบรมธาตุประชุมครั้งนั้น มนุษย์ทั้ งหลายจะได้เห็นหามิได้ 
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา ฝ่ายอมรเทพยดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาล จะพากันโสมนัสสโมสรสันนิบาต
ประชุมพร้อมกัน ปริเทวันกันแสงโศกเศร้าโสกาดูรพูนเทวษ เหมือนครั้งเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปริ
นิพพานด้วยถ้อยค าว่า อชฺชทสพโล ปรินิพพายติ  องค์ทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันเข้าสู่พระ
อมตมหานิพพานเสียแล้วในวันนี้ อิท ปจฉิมทสฺสน  ครั้งนี้เป็นปัจฉิมที่สุด การที่จะได้เห็นไปในเบื้องหน้า
ไม่มีแล้ว ตั้งแต่นี้ไปโลกก็จะมืดมนอันธการกอปรด้วยกองมืด เทพยดาทั้งหลายอันเศษเว้นไว้แต่เทพย
ดาอันเป็นขีณาสว ด ารงอยู่ได้ด้วยความโศก อถธาตุสรีรโตล าดับนั้น เตโชธาตุแต่พระสรีรธาตุเผาผลาญ
สังขารให้ย่อยยับ ถึงซึ่งถาระหาบัญญัติมิได้ ธาตุสรีรโต สมุฎฐิตา เปลวที่ตั้งขึ้นจากพระบรมธาตุนั้นพุ่ง
พ้นขึ้นไปถึงเที่ยงพรหมโลก เอว มหนฺต  อนุภาว ทสฺเสตฺวา พระบรมธาตุแสดงซึ่งเตโชพลานุภาพ ด้วย
ประการดังนี้แล้ว ก็แสดงนิพพานตทา สนฺนิปติตเทวสง ฝ่ายฝูงอมรเทพยดาทั้งหลาย บรรดาที่มา
สันนิบาตพร้อมกันที่พระบรมธาตุ สกฺการ กริตวา พาถันกระท าสักการบูชา ด้วยเทวปูชนียภัณฑ์ สัพพสุ
คนธ์เครื่องส าอางอบกับทั้งเครื่องดุริยางค์ดนตรีพิณพาทย์ กระท าครั้งนี้ ก็มีอาการเหมือนเมื่อพระพุทธ
องค์ เสด็จดับขันธ์เข้าสู่อมตมหานิพพาน ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา ครั้นแล้วกระท าประทักษิณ เวียนขวา
สิ้นตติยวาร ๓ รอบ โดยค ารบแล้ว สกฎฐานเมวคจฉนฺติ ก็พากันกลับยังนิเวศวสนัฎฐานที่อยู่วิมานตน 
แล   
 
๓.๒  หลักพุทธธรรมส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 

หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ได้ปรากฏหลักพุทธธรรมส าคัญๆที่
ปรากฏในปฐมสมโพธิกถา ทั้งฉบับพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสและฉบับภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ปริเฉทที่ ๑ ถึงปริเฉทสุดท้าย ค าว่า ฉบับภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ปฐมสมโพธิกถาที่
ปราชญ์โบราณชาวบ้าน ชาวพุทธไทยอีสานทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ประพันธ์เอาไว้ เป็นมรดกตก
ทอดอันล้ าค่าทางสังคมมีโครงสร้าง เนื้อหา สาระ กล่าวถึงบทบทของชาวพุทธไทยคนอีสานเป็นหลัก
ใหญ่ จารึกด้วยอักษรธรรม (โตธรรม) อีสานบนใบลาน เป็นรูปลักษณ์หนังสือใบลาน เป็นค าเมืองไทย
อีสาน (Dialects) ภาษาถิ่น ทั้งที่เป็นมุกขปาฐ (มุก-ขะ-ปา-ฐะ) ภาษาพูด และอักขระ (อัก-ขะ-หระ) 
ภาษาเขียน ลักษณะการประพันธ์เป็นกาพย์ กลอน (กลอนล า) โครงฉันท์ เป็นร้าย (ฮ้าย) เป็นกลอน
เสนาะไพเราะรื่นหู ฟังเข้าใจง่าย พระสงฆ์ใช้เทศน์ตามงานเทศกาลต่างๆ คฤหัสถ์ชาวบ้านใช้อ่านสู่กัน
ฟังในงานชุมนุมตามหมู่บ้านชนบท จึงเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านและแพร่หลายในยุคล้านช้างถึง
ยุคต้นรัตนโกสินทร์ ท่านผู้แต่ง (ประพันธ์) ได้บรรจงหยิบยกหลักพุทธธรรมที่ส าคัญๆโดดเด่น ตรงกับ
เนื้อเรื่อง เนื้อหาสาระในปริจเฉท (บท) นั้นๆมาสอดแซกใส่ไว้อย่างเหมาะสมเฉียบคมกลมกลืนกับ
ปริบทของตัวละครในเรื่องน้ัน ตอนน้ันมีหลักพุทธธรรมมากหลาย 

และมีข้อพุทธธรรมที่เห็นว่า ส าคัญๆ และไม่ซ้ าซ้อนวกวน หลักพุทธธรรมเหล่านี้ ที่น ามา
เสนอ มีอาทิ เช่น ๑) เมตตา กรุณา เป็นธรรมะ ข้อที่ ๑,๒ ใน พรหมวิหารธรรม ๔ ข้อ คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเปกขา ซึ่งปรากฏในปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต ปรากฎใน
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ฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พิมพ์จ าหน่ายที่ เลี่ยงเซียงจงเจริญ ถนนบ ารุงเมือง 
แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.ไม่ปรากฏ หน้า ๕๕-๕๗ ข้อความ... เมื่อพระ
สิริมหามายาราชบุตรี ได้ทรงสดับข่าวสาสนพระสิริสุทโธทนราชกุมาร แม้ยังไม่ได้ทัศนาการก็เกิดพระ
กมลด าริเสน่หา เหตุบุพเพสันนิวาสเนื่องมาแต่อดีตกาล พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาว่า ปุพ
เพว สนฺนิวาเสน เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ความเสน่หาบังเกิดด้วยอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ
บุพเพสันนิวาส กับทั้ง ปัจจุบันประโยชน์ มีครุวนาดุจดอกดวงอุบลชาติ อันอาศัยซึ่ง อุทกวารีเป็นที่ตั้ง 
จึงบังเกิดขึ้นใน ชลธี ฉะนั้น 

ข้อความตอนหนึ่งว่า...ราชา สมเด็จพระบรมกษัตริย์เมืองเทวทหนคร จึงตรัสถามพราหมณ์
ทั้ง ๘ จากเมืองกบิลพัสดุนครว่าเหตุนี้ จริงหรือประการใด 

เต พราหมณา พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่า จริงทุกประการจึงตรัสถามว่า สิริสุทโธท
นราชกุมารนั้น มีพระชนมายเุท่าดังฤา? 

เทวราชา ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมติเทวราช พระราชกุมารนั้น พระชนมายุได้ครบ ๑๖ 
พรรษา 

ดูกรทวิชาจารย์ ราชกุมารนั้น รักษาซึ่ง เบญจศีลแล ทศพิธราชธรรม อยู่ฤา? โกณฑัญญ
พราหมณ์ ก็กราบทูลบรรยายโดยพระคาถาว่า ทาน  สีล  ปริจฺจาค  เป็นอาทิ แปลเนื้อความว่า ราชธรรม 
๑๐ นั้น คือ ทานศีลและปริจาคเป็นต้น กับพระทัยซื่อแลอ่อน อีกอุโบสถแลเมตตา กรุณา ขันติ กับ
ทั้งทรงประพฤติมิได้ ผิดจาก ขันติราชประเพณีแต่ก่อน ทรงรักษาในทศพิธราชธรรม ดังที่พรรณนามา 
ดังนี้เป็นนิจกาล เมื่อได้ทรงสดับก็เบิกบานพระกมลปราโมทย์ แปลเนื้อความว่า เบื้องว่า บุคคลใด 
ประพฤติซึ่ง สุจริตธรรม มิได้ประพฤตกิารทุจริต แลบุคคลผู้นั้นก็จะนอนเป็นสุขทั้งอิธโลกน้ี แลปรโลก 
แลมีอาทิ เช่น เทวทูตทั้ง ๔ ได้แก่ คนชรา คนพยาธิ คนกระท ากาลกริยา บรรพชิต ดังข้อความว่า... 

อยู่มาวันหนึ่ง  สมเด็จพระมหาสัตว์เสด็จออกจากพระนครจะไปสู่อุทยานภูมิประเทศ ได้
ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตอันหนึ่งเป็นปฐมนิมิต อันเทวดานฤมิตเป็น คนชรา มีเกศาอันหงอก แลสีข้าง
ก็คดค้อม กายนั้นง้อมเงื้อมไปในเบื้องหน้ามือถือไม้เท้าเดินมาในระหว่างมรรควิถี มีอาการอันไหวหวั่น
สั่นทั่วทั้งกายควรจะสังเวช 

ส่วนพระมหาบุรุษเสด็จไปประพาสพระอุทยานในวารค ารพ ๒ ได้ทอดพระเนตรเห็น คน
พยาธิโรคา ครั้ง ๓ เห็นคนกระท ากาลกิรินา นอนอยู่ในระหว่างมรรควิถี ครั้ง ๔ ได้เห็นรูปบรรพชิต 
อันนุ่งห่มผ้ากาสาวพัตรกอปร ด้วยอากัปกิริยาส ารวมน ามาซึ่งความยินดีหลากหลายแลเลื่อมใส แต่ล้วน
เทพยดานิมิตให้ปรากฎทั้งสิ้น 

สมเด็จพระมหาบุรุษ ยังไม่เคยได้ทอดพระเนตรพบเห็นมาแต่ก่อนจึงตรัสถามนายสารถีว่า 
บุรุษผู้นี้มีนามชื่อใด จึงดูรูปกายแปลกประหลาดว่าชนทั้งหลายอื่นฉะน้ี ขณะนั้นเทพยดาเข้าสิงกายนาย
สารถีให้ทูลไปโดยสัตย์ว่า บุรุษผู้นี้มีนามว่า ชนชรา ตรัสถามอีกว่า ชนชราเป็นประการใด? 

สารถีทูลว่า ข้าแต่พระลูกเจ้า คนชรานี้ มิได้มีชีวิตยาวยืนพลันจะถึง มรณภาพ เป็นแท้ จึง
ตรัสถามอีกว่า เหมือนตัวอาตมะ นี้ก็จะมิได้ล่วง ชราธรรม แลหรือ ข้าแต่พระลูกเจ้า พระองค์แล
ข้าพระพุทธเจ้า ก็ดี ชนทั้งหลายอื่น ก็ดี บรรดาเกิดมาในโลกสันนิวาสนี้ บ่มิอาจล่วงพ้นชราธรรมทั้งสิ้น
ด้วยกัน 
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เมื่อได้ทรงสดับดังนั้น ก็ตรัสติเตียนซึ่งชาติอันเป็นเหตุจะให้ชรา มีพระหฤทัยบังเกิดสังเวช
เป็นก าลัง จึงตรัสสั่งนายสารถีว่าท่านจงกลับรถเถิด จะประโยชน์อันใด กับสิริสมบัติอันบ่มิล่วงพ้นจาก
ชรา มีประการ ดังนี้ และจะมาขวนขวายในการเล่นอันเป็นที่เกิดความประมาทมิควรยิ่งนัก ก็เสด็จกลับ
รถคืนเข้าพระนคร ขึ้นสู่ปรางค์ปราสาท 

เหตุอันนี ้ก็ทราบถึงพระราชบิดา จึงตรัสสั่งให้พระสนมทั้งหลายให้ตกแต่งกายประโลมพระ
ราชโอรส หวังจะให้ลุ่มหลงอยู่ในเบญจกามคุณอย่าให้เบื่อหน่าย แล้วให้ก าชับชนทั้งหลายให้พิทักษ์
รักษายิ่งกว่าแต่ก่อน ห้ามอย่าให้คนชราเข้ามาในที่ใกล้ถึงกึ่งโยชน ์

ส่วนพระมหาบุรุษเสด็จไปประพาสพระราชอุทยาน ในธารค ารบ ๒ ได้ทอดพระเนตรเห็น 
ชนพยาธิโรคา ครั้ง ๓ เห็นชนกระท ากาลกิริยานอนอยู่ในระหว่างมรรควิถี ๔ ได้เห็น รูปบรรพชิตอัน
นุ่งห่มผ้ากาสาวพัตร์ กรอปรด้วยอากัปกิริยาส ารวมอาจน าซึ่งความยินดีหลากเลื่อมใส แต่ล้วนเทพยดา
นิมิตให้ปรากฏทั้งสิ้น 

และมีอาทิ เช่น ๓) กตัญญูกตเวที ได้แก่ ๑) กตัญญู รู้คุณท่าน ๒) กตเวทีตอบแทน
คุณท่าน 

ความกตัญญูกตเวที โดยขอบเขตมี ๒ ระดับ คือ กตัญญูกตเวที ต่อบุคคลผู้ได้บ าเพ็ญ
คุณประโยชน์ หรือ มีคุณความดีเกื้อกูลแก่ส่วนรวม เช่นพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงแสดงความ กตัญญู
กตเวที ต่อพระพุทธเจ้าโดยฐานที่ได้ทรงประกาศธรรม ยังหมู่ชนให้ตั้งอยู่ในกุศลกัลป์ยาณธรรม เป็นต้น 
(น.๒,ป.อ.ปยุตโต, ประมวลศัพท์) 

กาลเมื่อพระมหาสัตว์ทรงบรรพชาแล้ว จึงด ารัสสั่งนายฉันนามาตย์ว่า ท่านจงรับเป็น
ภารธุระช่วยน าเอาอาภรณ์ของอาตมากลับเข้าไปยังกรุงกบิลพัสดุ์แลแถลงข่าวแก่ขัตติยสกุลทั้งหลาย
อันยังมิได้รู้เหตุ แล้วจลกราบทูลพระปิตุเรศราชมาตุจฉาว่า พระราชโอรสแห่งพระองค์หาอันตราย
โรคาพยาธิสิ่งใดบ่มิได้ บัดนี้ออกไปบรรพชาแล้ว อย่าให้พระองค์ทรงโศกาดูรากาพทุกข์โทมนัสถึงพระ
ราชบุตรเลย จงเสวยภิรมยสุขทุกอิริยบท 

ประการหนึ่ง ใช่ว่าพระราชโอรสออกสู่ภิเนษกรมครั้งนี้ ด้วยปราศจาก กตัญญูกตเวที นั้น
หาบ่มิได้มี อนึ่ง ซึ่งจะออกไปด้วยข้อขึ้งเคียดขัดเคืองแก่ผู้ใดผู้หนึ่งก็บ่มิได้มี และจะไปด้วยยากไร้ไอสุริย
สมบัติ จึงหลีกหนีออกบรรพชาก็ใช่เหตุ บัดนี้ เพราะพิจารณาเห็นชาติชรามรณภัยมีประการต่างๆ 
ปรารถนาจะรื้อสัตว์ทั่วทั้งภพไตรอันไร้ร้างจากที่พึ่งพ านัก จักขนข้างสงสารสมุทัย เมื่อได้บรรลุพระ
สัพพัญญุตตญาณแล้ว ไม่ช้าก็จะกลับมาเช็คพระอัสสุชลธารา พระราชบิดามารดรกับทั้งพระประยูร
ขันตติวงศาด้วยผ้าปาวารพัสตร์ กล่าว คือพระสัทธรรมอันประเสริฐ ท่านจงกลับไปกราบทูลข่าวสาส์น
ด้วยประการดังนี ้

เมื่อนายฉันน์ได้สดับพระราชบริหาร จึงจูงม้าเดินไปตามทางหน่อยหนึ่ง ดวงฤทัยม้าก็
ท าลายออก ๗ ภาค จึงปลดเปลื้องเอาเครื่องทรงม้าไปเก็บดอกไม้ป่ามาบูชาศพพญาม้าสินธพพลาง
กล่าวว่า กัณฐเอ๋ย พ่อจงไปเสวยทิพย์สมบัติในรัตนนิพพานสวรรค์เถิด แล้วก็บ่ายหน้าเข้าสู่กรุง
กบิลพัสด ์

เมื่อนายฉันน์ มาถึงพระนคร ชาวเมืองทั้งปวง ชวนกันมาถามข่วว่า พระลูกเจ้าเสด็จไปแห่ง
ใด อาตมาย์ทั้งหลายรู้แล้วจึงเข้ากราบทูล บรมกษัตริย์ ตรัสให้นายฉันน์เข้าเฝ้า จึงตรัสถามข่าวพระราช
โอรส นายฉันน์ก็ถวายเครื่องประดับพระมหาสัตว์กับทั้งเครื่องม้า แล้วกราบทูลพรรณนาเหตุทั้งปวงแต่
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หนหลัง สมเด็จพระปิตุราชมาตุจฉา และพระนางพิมพา ยโสธรา บรรดาขัตติยวงศาสักยราชทั้งหลาย 
ก็ค่อยคลายความโศกบรรเทาลงและพระราชบิดาก็คอยทรงสดับข่าว ซึ่งพระหน่อท้าวจะได้ตรัสแก่พระ
สัพัญญุตตญาณสืบไป ปริเฉทที่ ๗  

และมีอาทิเช่น บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ สิริเป็นสมตึงสบารมี ๓๐, 
บุรุษโยธาพระมหาสัตว์อีก ๗ จ าพวก คือ ศรัทธาพล วิริยพล สติพล สมาธิพล ปัญญาพล 

ดังข้อความตอนหนึ่งว่า ล าดับนั้น พระโพธิสัตว์ก็ทรงอนุสรณ์ค านึงถึงทศบารมีทั้ง ๑๐ 
ประการ จึงด ารัสเรียก ทศโยธาหาร คือ พระบารมีทั้ง ๑๐ โดยสาระพระคาถาว่า อายนฺตุ โภนฺโต อิธ 
ทานสีลา เป็นอาท ิ

และข้อความตอนหนึ่งว่า ล าดับนั้น ฝ่ายบุรุษโยธพระมหาสัตว์อีก ๗ จ าพวก คือ ศรัทธาพล 
เป็นอาทิ ก็มาประชุมพร้อมกัน ประดุจกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ แต่พระองค์ทรงอภิบาล
บ ารุงเลี้ยงมาสิ้นจิรกาล ด้วยอันนปานาหารวัตถาลังการจาตุรงครถคชทานาทิอเนกอนันต์ จะนับมิได้ใน
อดีตภพ จงทอดพระเนตรข้าพระบาทจะรอนรบหมู่มารปัจจมิตรให้ได้ชัยช านะในขณะนี้ แล้ว
ประดิษฐานอยู่ในที่เฉพาะพระพักตร์ดุจเห็นประจักษ์แก่นัยตา  

เสด็จขึ้นทรงมงคลมหาคชาธาร กล่าวคือ ทัฬปฏิภาณ อันจะต่อยุทธด้วยประทุษฐมารเสนา 
ประดิษฐานด้วยพระหัตถทั้งสอง คือ พระวิริยบารมีเหนือแผ่นฟื้นศีลปฐพีอจลสถาน ทรงพระขรรค์แก้ว 
คือ พระวชิรญาณปัญญา ด้วยพระหัตถ์ คือ พระศรัทธาประสาทโสมนัส 

ทรงกระท าพระบารมีอันวิเศษแวดวงเป็นขันธ์โล่ ตั้งก าบังปัจจามิตรหมู่มาร มิได้เสด็จอุฏ
ฐานการจากรัตนบัลลังก์ ตั้งพระทัยขะขจัดมารดัสกร ทรงอนุสรณ์พิจารณาพระสมติงสบารมี กระท า
พระเมตตากรรมฐานอันประกอบด้วยองค์ ๔ เป็นเบื้องหน้า ทรงพระวิริยาธิษฐานมั่นในพระกมล
สันดานนิสีทนาการโดยบุรพาภิมุขมิได้สะดุ้งต่อมารภัย  

และ มีอาทิ เช่น เทเวเม ภิกฺขเวอนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา เป็นอาทิ (น.๒๔๒-๒๔๘) 
ดังข้อความอรรถาธิบายว่า 

มีพุทธบรรหาร ตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางอันลามกทั้งสองทางนั้น 
บรรพชิตอย่าพึ่งส้องเสพ แล้วก็ทรงตรัสเป็น กถตุกามยตาปุจฉาว่า ทางทั้งสองนั้นดังฤา? ตรัสวิสัชนาว่า 
คือ กามสุขัลลิกานุโยคทาง ๑ อัตตกิลมถานุโยคทาง ๑ จึงตรัสปุจนิกต่อไปว่า กามสุขัลลิกานุโยค นั้น
ดังฤา ตรัสวิสัชนว่า คือ ความปรารถนาในเบญจกามคุณทั้ง ๕ ได้แก่รุป เสียง กลิ่น รสที่สัมผัส จัดเป็น
กิเลสกามประการ ๑ และวัตถุกามนั้น ได้แก่ความปรารถนาใน สวิญญาณกทรัพย์แลอวิญญาณทรัพย์สี
สรรพวัตถุต่างๆ นั้นประการ ๑ 

ตรัสปุจฉาต่อไปว่า อัตตกิลมถานุโยค นั้นเป็นดังฤา? ตรัสวิสัชนาว่า คือ บุคคลจ าพวกใด
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นโทษในกามคุณอันอยู่ในฆราวาสเห็นอานิสงส์ในเนกขัมบรรพชา ก็ปลงเกศาแล
หนวดออกบวช ในลัทธิเดียรถีย์ภายนอกพระพุทธศาสนา แล้วประพฤติผิด ฝ่ายปฏิบัติมีประการต่างๆ 
มีกระท าตนเป็นอเจลกชีเปลือย เป็นอาทิ  

 
หลักพุทธธรรมที่ยกมาเป็นตัวอย่าง มีอาทิ  

  ๑) พรหมวิหารธรรม ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเปกขา 
  ๒) เทวทูต ทั้ง ๔ ได้แก่ คนชรา คนเป็นพญาธิโรคา คนกระท ากาลกิริยา บรรพชิต 



๙๙ 
 

  ๓) กตัญญกูตเวที ได้แก่ กตัญญู รู้คุณท่าน กตเวที ตอบแทนคุณท่าน 
  ๔) บารมี ๓๐ ได้แก่ บารมี อุปบารมี ๑๐ ปรมัตรถ บารมี ๑๐ สิริเป็นสมติงสบารมี 
๓๐ ทัศน์ 
  ๕) ทางลามก ๒ ทาง ได้แก่ กามสุขัลลิกานุโยค คือ ความปรารถนาในเบญจกามคุณ
ทั้ง ๕ อัตตกิลามัตถานุโยค คือ การประกอบตนให้ล าบากกายเปล่าๆ 
  ๖) อริยมรรค ทางปฏิบัติสายกลาง มีองค์ประกอบ ๘ องค์ 
  ๗) โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เหล่านี้ เป็นหัวข้อหลักพุทธธรรมส าคัญ โดดเด่น 
ตรงกับเนื้อเรื่อง เนื้อหา สาระปริบทที่ปรากฏใน ปฐมสมโพธิกถา ฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรม
พระปรมานุชิตชิโนรส พอเป็นตัวอย่างเท่านั้น ทั้งหัวข้อพุทธธรรมและค าอธิบายจะบรรยายถึง
รายละเอียดหัวข้อหลักพุทธธรรมเหล่านี้ตามขอบเขตที่จ ากัดไว้ในคู่สัญญาและวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป 
  ๘) อิทธิบาท  คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ, คุณเครื่องส าเร็จสมประสงค์, ทางแห่ง
ความส าเร็จ มี ๔ คือ ๑.ฉันทะ ความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความพยายามท าสิ่งนั้น ๓. จิตตะ 
ความเอาใจฝักไฝ่ในสิ่งนั้น ๔.วิมังสา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น 

จ าง่ายๆว่า มีใจรัก พากเพียรท า น าจิตฝักไฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน ปรากฏในโพธิปักขิย
ธรรม คือ วิริยะ ฉันทะ จิตตะ หมายถึงธรรมอันเป็นฝักไฝ่แห่งความตรัสรู้ ธรรมที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรค 
มี ๓๗ ประการ คือ สติปัฏฐาน ๔,สัมปัปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕,พละ ๕, โพชฌงค์ ๗ , มรรคมี
องค์ ๘ 

สรุป หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ปรากฏว่ามี ประวัติความเป็นมา
ของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ประวัติคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถามีที่มา ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มเอกสารปฐมภูมิ 
(The first Documentary) หมายถึงคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ที่จารึกลงบนใบลานด้วยอักษรถิ่นและ
ภาษาถิ่น (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (โตธรรม) อีสาน และภาษาถิ่น (ค าพูดคนอีสาน เช่น ค าไทย
กลางว่า แข่งเรือ ค าไทยอีสานว่า ส่วงเฮือ, วิ่งแข่งกัน แล่นเส็งกัน) เป็นค าเมืองเหนือ ค าเมืองอีสาน, 
แข่งกลอง เส็งกลอง  ๒) กลุ่มเอกสารทุติยภูมิ คือ คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ที่แปลมาสู่ภาษาไทยกลาง
แล้ว จากอักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมพายัพ อักษรขอมหวัดอักษรไทยน้อยของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยปชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือภาษาอื่นได้ ๓) กลุ่มเอกสารตติยภูมิ คือ คัมภีร์ปฐมสมโพธิ
กถา ที่จดจารึกบนใบลาน แผ่นไม้ ผนังถ้ า หน้าผา หลักเสาหิน แผ่นศิลาจารึก เป็นต้น ที่ยังคงรูปอยู่ใน
ภาษานั้นๆ และที่ปริวรรตมาสู่ภาษาไทยกลาง ภาษาถิ่นนั้น ซึ่งฉบับพิสดาร ๒๙ ปริเฉท พระนิพนธ์
สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ปรากฏเรื่องดังนี้ เริ่มประวัติพระพุทธเจ้า อัญเชิญจุติเทพบุตรสัน
เวสสันดร เริ่มพุทธประวัติ สิริมหามายาสุบิลนิมิต ประสูติสิทธารัตถกุมาร และ แบ่งสระรีริกธาตุ 
การศึกษาในบทนี้จะบอก การนับหน้า หนังสือใบลาน หลักการนับหน้าหนังสือใบลาน การประสมสระ 
๘ ตัวกับพยัญชนะ ๓๓ ตัว ใช้แทนตัวเลข ตัวเลขอักษรธรรมอีสาน การอ่านออกเสียงตัวเลข ดังนั้นจึง
ได้อรรถาธิบายคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับอักษรธรรมอีสาน ๒๙ ประริเฉท และหลักพุทธธรรมส าคัญที่
ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถ ปรากฏหลักพุทธธรรม มี เมตตา กรุณา เป็นธรรมะ ข้อที่ ๑,๒ ใน 
พรหมวิหารธรรม ๔ ข้อ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเปกขา ซึ่งปรากฏในปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทที่ 
๑ วิวาหมงคลปริวรรต ปรากฎในฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พิมพ์จ าหน่ายที่ 



๑๐๐ 
 

เลี่ยงเซียงจงเจริญ ถนนบ ารุงเมือง แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.ไม่ปรากฏ 
หน้า ๕๕-๕๗ ข้อความ... เมื่อพระสิริมหามายาราชบุตรี ได้ทรงสดับข่าวสาสนพระสิริสุทโธทนราช
กุมาร แม้ยังไม่ได้ทัศนาการก็เกิดพระกมลด าริเสน่หา เหตุบุพเพสันนิวาสเนื่องมาแต่อดีตกาล พระคันถ
รจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาว่า ปุพเพว สนฺนิวาเสน เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ความเสน่หา
บังเกิดด้วยอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือบุพเพสันนิวาส กับทั้ง ปัจจุบันประโยชน์ มีครุวนาดุจดอกดวงอุบล
ชาติ อันอาศัยซึ่ง อุทกวารีเป็นที่ตั้ง จึงบังเกิดขึ้นใน ชลธี ซึ่งบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ 
สิริเป็นสมตึงสบารมี ๓๐, บุรุษโยธาพระมหาสัตว์อีก ๗ จ าพวก คือ ศรัทธาพล วิริยพล สติพล สมาธิพล 
ปัญญาพล และมีหลักธรรมที่ยกมาเป็นตัวอย่างในเรื่องดังที่กล่าวไว้ในเรื่องแล้ว 
 
 



 
บทที่ ๔ 

 
วิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน 

 

ในรายงานการวิจัยบทนี้ คุณค่าปฐมสมโพธิกถาที่มีต่อ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของ
ประชาชนชาวพุทธไทยอีสานมี ๓ ประเด็น 

๔.๑.๑  คุณค่าทางด้านประวัติพระพุทธเจ้า 
๔.๑.๒  คุณค่าทางด้านหลักพุทธธรรม 
๔.๑.๓  คุณค่าทางด้านวิถีชนชาวพุทธไทยอีสาน 
การวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมใบลานต่อสังคมอีสาน ดังนี้ 
 

๔.๑  คุณค่าปฐมสมโพธิกถาที่มีต่อเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประชาชนคนอีสาน 
จะได้กล่วถึงค าว่า คุณค่า มีความหมายที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

๒๕๔๒ หน้า ๒๔๑-๒๔๒ ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า น. มูลค่าหรือราคา ของสิ่งใดๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม ที่มีประโยชน์ในการใช้สอยแลกเปลี่ยนหรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็น
เงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้ เช่น ทองค า มีค่า เวลามีค่ามาก ; จ านวนเงินที่เป็นราคา
สิ่งของ หรือบริการเป็นต้น เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าโดยสาร ค่าอาหาร; (คณิต) จ านวน หรือตัวเลขที่ระบุ
ปริมาณ หรือ ขนาดของตัวแปร; ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายด ารงชีพ ค่าจ้าง (กฎ) น. เงินที่นายจ้างและ
ลูกจ้าง ตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทน ในการท างานตามสัญญาจ้าง ส าหรับเวลาท างานเป็นปกติ 
เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยค านวณตามผลงานที่
ลูกจ้างท าได้ ในเวลาท างานปกติของวันท างาน ฯลฯ   
 

๔.๑.๑  คุณค่าด้านประวัติของพระพุทธเจ้า  
ประวัติพระพุทธเจ้า เราทราบ  เรื่องราวพระพุทธเจ้าในปฐมสมโพธิกถามากกว่าจากที่

แห่งอื่น เพราะส่วนมาก เราทราบจากการศึกษา ในหนังสือต าราเรียนรายวิชาพุทธประวัติ ตั้งแต่ชั้น
นักธรรมตรีถึงนักธรรมโท-เอก หรือผู้สนใจที่เป็นฆราวาสก็ศึกษา ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท 
ธรรมศึกษาช้ันเอก ได้ศึกษาส่วนน้อยไม่ลึกซึ้งไม่กว้างไกลเพียงพอ แต่ในการวิจัยนี้ เราได้ศึกษาค้นคว้า 
เรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติพระพุทธเจ้า ลึกซึ้งกว้างขวาง เช่น เราเรียนพุทธประวัติจากดุสิตสวรรค์ เทว
โลก,ในรายวิชานักธรรมและธรรมศึกตรี-โท-เอก เราเริ่มพุทธประวัติที่เมืองมนุษย์ มนุสโลกเราเริ่มเมื่อ
พระเจ้าโอกการาช สร้างเมืองกบิลพัสดุ์ มหานคร แต่ในปฐมสมโพธิกถา เราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ
เรื่องสักกชนบท ซึ่งมีความเป็นมาอย่างไร? 

สักกชนบท ตั้งอยู่ในชมพูทวีปตอนเหนือใกล้ป่าหิมพานต์ ที่ได้ชื่อว่าสักกชนบท เพราะ
ตั้งขึ้นในดงไม้สักกะ ที่ปรากฏในอรรถกถาแห่งสัมมาปริพาชนียสูตรว่า ในต้นกัลป์ (ภัททกัป) 
พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ได้เสวยพระชาติเป็น พระเจ้ามหาสมมติ มีพระราชโอรส นัดเป็นตา สืบ
ต่อกันมาเป็นล าดับ คือ พระเจ้ามหาสมบัติพระเจ้าโรชะ วรโรชะ กัลป์ยาณะ วรกัลป์ยาณะ มันธาตุ วร



๑๐๒ 
 

มันธาตุ อุโบสถ จระ อุปจาระ มฆเทวะ เป็นต้น สืบกันมาจนถึง ๘ หมื่น ๔ พันองค์ จึงถึงโอกกากวงศ์ที่ 
๓ โอกากวงศ์ที่ ๑ มีกษัตริย์สืบกันมาหลายชัวกษตริย์ จึงถึงโอกากวงศ์ที่ ๒ และที่ ๓ นี้เราได้ทราบ
ประวัติสักกชนบท โดยสังเขปดังกล่าวแล้วเป็น ความเกิดขึ้นแห่ง สักกชนบท 

เรื่องอุบัติแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ เราทราบ ประวัติพระพุทธเจ้า เริ่มแรกจาก ดุสิตสวรรค์ เมื่อ
พระอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาล และเทวบริษัทจากหมื่นโลกธาตุ ทูลอัญเชิญเทพบุตรเวสันดร 
หรือ สันดุสิตเทวราช จุติจากสวรรค์ บังเกิดเป็นสิทธัตถกุมาร และตรัสรู้เป็นพระเจ้าโปรดสัตว์โลกให้
หลุดจากวงจรวัฏสงสาร พ้นจากอ านาจกิเลสมูล คือ ราคะ โทสะ โมหะ ความพิสดารว่า ในกาลครั้งนั้น 
พระโพธิสัตว์แห่งเราบังเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลมีนามว่า กบิลพราหมณ์ เล็งเห็นโทษเบญจกาม
คุณ จงออกผนวชไปสร้างบรรณศาลาในป่าหิมวันตประเทศและในภูมิประเทศแห่ งนั้น มีกอหญ้า 
ลดาวัลย์ เวียนเป็นปทักษิณาวรรตผันไปฝ่ายปาจีนทิศทั้งสิ้น บริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่สิริมงคล บรรดาฝูง
สัตว์ใหญ่ มีสีหพยัคฆ์ไล่ซึ่งมฤคสุกรมา และพิฬาร์ไล่หนู งูไล่ซึ่งมณฑกชาติมาถึงนั้นแล้ว ก็มิได้ติดตาม
ต่อไป สัตว์ที่แพ้นั้นกลับไล่คุกคามเอาสัตว์ที่มีอ านาจ ให้ปลาสนาการกลับไป พระดาบสรู้แจ้งเหตุฉะนี้ 
จึงจัดแจงสร้างบรรณศาลาอาศัยอยู่ในที่นั้น ครั้นเห็นพระกุมารทั้งหลาย ยาตราพลนิกายมา จึงถามได้
ความหมายว่า พากันสืบแสวงหาที่จะสร้างพระนครแห่งไหม่ ก็มีความกรุณา ปรารถนาจะอนุเคราะห์ 
จึงบอกเหตุว่า บพิตรจงสร้างพระนครแห่งใหม่ลงในที่บริเวณบรรณศาลาของอาตมานี้เถิด ในภาคภาค
หน้าเมืองนี้ จักเป็น อัครมหานครปรากฏในชมพูทวีป ผิว่าบุรุษผู้บังเกิดในพระนครนี้ จะมีอานุภาพมาก 
ส่วนอาตมาจะไปสร้างบรรณศาลาอยู่ ณ ที่ข้างหนึ่งนอกพระนคร จงตั้งนามบัญญัติชื่อว่า กรุง
กบิลพัสดุ์ ราชธานี เถิด พระราชกุมารทั้ง ๔ มีพระโอกกากมุขเชษฐาธิราช เป็นประธาน จึงได้สถา
พระนครและปราสาทราชนิเวศนสถานลงในที่บริเวณนั้นๆ ตามค าช้ีน าของพระดาบส เสร็จแล้วก็เสด็จ
เข้าอาศัยสถิตส าเร็จนิวาสกิจกับหมู่อามาตย์และราษฎรประชาจตุรงคโยธา อันนี้เป็นเรื่องอุบัติแห่ง 
กรุงกบิลพัสดุ์มหานคร ดังพรรณนามา (น.๔๒-๔๓) 

เรื่องต้นเหตุแห่งศักยราชสกุล กาลต่อมา หลังการสถาปนา กรุงกบิลพัสดุ์มหานครแล้ว 
อมาตย์ทั้ง ๘ จึงปรึกษากันว่า บัดนี้ พระราชกุมารทั้งหลายทรงเจริญวัฒนา ควรจะจัดการท า อาวาหวิ
วาหมงคลการตามพระราชประเพณีแล้ว จึงชวนกันเข้าไปกราบบังคมทูล ปรึกษาว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะ
ไปขอพระราชธิดาแห่งกษตริย์เมืองอ่ืนมาอภิเษกกับด้วยพระองค์ พระราชกุมารตรัสตอบว่า เราไม่เห็น
นางขัติยราชธิดากษัตริย์อื่น จะเป็นบรมขัติยราชชาตรีเสมอเหมือนตัวเรา เกรงว่าราชบุตรราชธิดาของ
เราที่จะบังเกิดนั้น จะไม่เป็นขัติยชาติอันบริสุทธิ์ ฝ่ายบิดาบ้าง ฝ่ายข้างมารดาบ้าง ก็จะถึงซึ่งชาติสัม
เภทเสื่อมเสียขัติยวงศ์ไป เพราะเหตุนั้น เราทั้งหลายพอใจจะอภิเษกสังวาสกันด้วยพระกนิษฐราชภคินี
แห่งเรา ขัติยวงศ์ของเราจึงจะบริสุทธิ์ขัติยสัมกินทชาติโดยแท้ และพระราชกุมารทั้งหลาย จึงตั้งไว้ซึ่ง
เชษฐภคินีองคืเดียวนั้นในที่เป็นราชมารดาแล้ว ก็กระท าสกสกสังวาสด้วยพระกนิษฐภคินี้ทั้ง ๔ นางนั้น
เป็นคู่ๆกันด้วยกลัวชาติสัมเภท จงเจริญด้วยพระราชบุตรพระราชธิดาเป็นอันมาก เหตุดังนั้นกษัตริย์
ทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุ์ จึงได้นามปรากฏว่า ศักยราชตระกูล เพราะท าสกสกสังวาสในราชวงศ์แห่ง
ตนๆ อันนี้เป็นเรื่องต้นอุบัติเหตุแห่งศักยราชตระกูล โดยแท้ (น.๔๔)  
 
 
 



๑๐๓ 
 

๔.๑.๒ คุณค่าทางด้านหลังธรรม 
 คุณค่าด้านหลักธรรมในคัมภรี์ปฐมสมโพธิกถา มปีระโยชน์ ๓ ด้าน คือ 
  ๑. ด้านพุทธประวัต ิ
  ๒. ด้านหลักพุทธธรรม 
  ๓. ด้านน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน 
 
 ๑. ด้านพุทธประวัติ หรือประวัติของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถา เริ่ม
ตรงเมื่อพระอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาล ทูลอัญเชิญเสด็จเทพบุตรเวสสันดร หรือสันดุสิตเทวรา
ชจากดุสิตสวรรค์เทวโลก จุติลงมาเป็นพระพุทธเจ้า โปรดสัตว์โลก ให้พ้นจากราคะ โทสะ โมหะ 
 ในปฐมสมโพธิกถา พุทธประวัติเริ่มจากตอนนี้   
 ในกาลนั้น สุทธาวาสัมหาพรหมทั้งหลายประดับเครื่องพรหมาภรณ์ทิพย์แล้ว ลงมา
เที่ยวทั่วหมื่นโลกธาตุอุโฆษณาการ พุทธโกลาหลแก่มวลมนุษย์ว่า ดูกรท่านทั้งหลาย ผู้นฤทุกข์ เบื้อง
หน้าแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลก ถ้าใครจะใคร่พบเห็น จงเว้นจากเบญจพิธเวรทั้ง ๕ 
กระท ากุศลต่างๆ เหดดังนั้น เทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ทราบพุทธโกลหลนี้ จึงสโมสรสันนิบาต
ปรึกษากันว่า เหล่าสัตว์ผู้ใดหนอ จะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูในโลก ครั้นลุกาลล่างไปอีกแสนปี ปัญจ
ปุพพนิมิตทั้ง ๕ อย่าง บังเกิดขึ้นแก่พระมหาสัตว์ใด เทพยดาพรหมทั้งปวงก็ทราบประจักษ์ว่า สันดุสิต
เทวราชองค์นี้ คือพระสัพพญัญูโพธิสัตว์ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแท้ ดังนั้น 
 ท้าวมหาพรหมทั้งหมื่นจักรวาล กับกามาพจรเทวราชทั้ง ๖ ชั้น และท้าวจาตุ
มหาราช จักรวาลและสี่ๆ สิริเป็นท้าวมหาราช ๔ หมื่นพระองค์ และเทพยดาทั้งหลายอันเศษชวนกัน
มาสันนิบาตในมงคลจักระวาฬนี้ พาเอาเทพเจ้าในจักรวาลนี้มาสันนิบาตในมงคลจักรวาฬนี้ มสมเด็จ
พระอัมรินทราธิราชไปสู่ดุสิตเทวโลก เข้าสู่ทิพยวิมานแห่งพระโพธิสัตว์ กราบทูลอาราธนาเหตุดังนั้น 
พระสัพพัญญูเจ้า เมื่อได้จึงบัณฑูรพระคาถาส าแดงเหตุในหนหลังว่า ยาห  ดุสิเต กาเย เป็นอาทิ แปล
เหนื้อความว่า กาลเมื่อตถคตเป็น สันตุสิตเทวราชอยู่ในดุสิตเทวโลก เทพบรรษัทมาทูลอาราธนา ข้าแต่
พระองค์ผู้มีเพียรเป็นอันมาก กาลบัดนี้สมควรที่พระองค์จะจุติลงไปบังเกิดในตุคัพโภทรเทพยุดา
ทั้งหลายในหมื่นจักรวาล มายกทศนขสโมธานสมุชลิตอัญชลีทูลอาราธนาวิงวอนพระมหาสัตว์เจ้าว่าข้า
แต่พระองค์ผู้นฤทุกข์ พระองค์ทรงบ าเพ็ญทศบารมี ใช่จะปรารถนาสักการสมบัติ มารสมบัติ พรหม
สมบัติแลจักรวรรติสมบัติน้ันหามิได้ ตั้งพระทัยปรารถนาภาวะตรัสเป็นพระสัพพัญญูจะกู้ขนสัตว์โลกให้
บรรลุพระอมตมหานฤพาน เหตุดังนั้น กาลบัดนี้ก็เป็นสมัยเพื่อประโยชน์จะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าจะได้โปรดสัตว์โลกครั้งนี ้
 ในล าดับ พระมหาสัตว์ยังมิได้รับปฏิญาณเทพนิกรอันมาอาราธนาทรงพิจารณา 
ปัญจมหาวิโลกนทั้ง ๕ ทรงก าหนดกาล ทวีป ประเทศ และตระกูลว่า ข้าพเจ้าจะได้บังเกิดในตระกูล
กษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ อันโลกนับถือว่าในกาลบัดนี้ โลกสมมุติว่า ตระกูลกษัตริย์ ประเสริฐกว่า
ตระกูลพราหมณ์ ควรที่อาตมาจะบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ และพระเจ้าสิริสุทโธทนะมหาราช จะเป็น
พระราชบิดาแห่งอาตมา แล้วทรงพิจารณาพระราชชนนีว่า ธรรมว่า พระพุทธมารดาจะเป็นสตรี มี
สันดานอันต่ าช้า ชาติโลเลต่างๆ มีเป็นนักเลงสุรา เป็นอาทินั้น หามิได้แต่จะต้องบ าเพ็ญบารมีมาถึง
แสนกัปป์บริบูรณ์ ทรงบ าเพ็ญปัญจสีลาจารวัตรอันบริสุทธิ์ พระเทวีองค์นี้จะเป็นมารดาแห่งอาตมา 



๑๐๔ 
 

 เมื่อทรงพิจารณาเป็ญจมหาวิโลกนะทั้ง ๕ แล้ว กระท าการสงเคราะห์แก่เทพยดาทั้ง
ปวง โปรดประทานปฏิญาณว่า ดูกรท่านทั้งหลายผู้นฤทุกข์ กาลนี้ควรที่อาตมาจะจุติลงไปบังเกิดเป็น
พระสัพพัญญูโปรดสัตว์โลกทั้งปวง ท่านทั้งหลายจงกลับสู่นิวาสฐานแห่งตนๆ เถิด 
 เมื่อทรงส่งเทพยดาทั้งหลายแล้ว ก็เสด็จแวดล้อมด้วยเทพยบริวารไปสู่ทิพยนันทวัน
ในดุสิตเทวโลก เสด็จชมทิพยพฤกษชาติอันมีพันธ์ต่างๆ เทพบริวารทั้งหลายทูลตักเตือนว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้นฤทุกข์ ขออัญเชิญเสด็จพระองค์จุติจากดุสิตเทวโลกนี้เถิด จงไปบังเกิดในมนุษยสุคติตรัส
เป็น พระสัพพัญญูโปรดสัตว์โลก แล้วก็ทูลสรรเสริญสรรพกุศลที่ทรงบ าเพ็ญสั่งสมมาแต่ก่อน 
 สมเด็จพระมหาสัตว์ก็จุติในทิพยอุทยานนั้นลงสู่ปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระสิริ
มหามายราชเทวี พระอัครมเหสีแห่งพระเจ้สุโทธนฆหาราชย์ กรุงกบิลพัสดุ์  เหตุดังนั้นพระคันถรจนา
จารย์จึงกล่วนิคมคาถาในที่สุด ปริจเฉทว่า กตญชลีหิเทเวหิ เป็นอาทิ อรรถธิบายความก็ช้ าเหมือนนัย
ถวายมาแล้วแต่หนหลัง ศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วพบว่า พระพุทธประวัติหรือประวัติของพระพุทธเจ้า
ตอนนี้เริ่มตั้งแต่อุบัติขึ้นในดุสิตสวรรค์เทวโลกสถิตในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสมเด็จพระเวสสันดรเทวราช 
เสวยทิพยสุขสมบัติได้รับอัญเชิญเสด็จจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลก จุติลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์โพ
ทรแห่งพระนางสิริมายามหาราชเทวีแห่งพระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราชย์ กรุงกบิลพัสด์ุ ดังกล่าว 
 แตกต่างจากพระพุทธประวัติ หรือประวัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษามาในต ารา
เรียนรายวิชาพุทธประวัติ หรือประวัติของพระพุทธเจ้า ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิร
ญาณนวโรรสจัดให้ศึกษาเป็นหลักสูตร รายวิชา พระพุทธประวัติ ส าหรับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้น
เอก และส าหรับธรรมศึกษาช้ันตรี ชั้นโท และชั้นเอก 
 ความแตกต่างกัน 
 (๑) จุดเริ่มต้น พุทธประวัติที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถ เริ่มต้นที่สวรรค์ชั้นดุสิตในเท
วโลก สิ้นสุดเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน และอันตรธาน ๕ เหมือนกัน 
 (๒) โครงสร้างใหญ่ เนื้อเรื่อง เนื้อหา สาระ ส่วนใหญ่แหมือนกัน ลงกันได้ 
 (๓) โครงสร้างเล็ก เนื้อเรื่อง เนื้อหา สาระ ส่วนน้อยเท่านั้น ที่ไม่เหมือนกัน แต่มี
ขัดแย้งเล็กน้อยไม่เสียรูปแบบ อนุโลมได ้
 (๔) รายละเอียด ถ้อยค า ส านวน ข้อปลีกย่อย ข้ออุปมา อุปมัย มีคลาดเคลื่อนกัน
บ้าง เป็นธรรมดาของนักประพันธ์ทั่วไป 
 (๕) ขนาดของความสั้น ความยาวของเรื่อง ขึ้นอยู่กับหลักทฤษฎี แนวคิด ของ
ผู้ประพันธ์ เนื้อเรื่อง จากผลงานส ารวจ๑ พบว่า มีขนาดความยาวของเรื่องที่สมบูรณ์ตั้งแต่ ๒๕ 
ปริจเฉท หรือผูกถึง ๓๒ ปริจเฉทหรือผูก 
 (๖) เครือพระประยูรวงศาญาต ิ
 จากการศึกษาค้นคว้ารายงานวิจัย พบว่า เครือพระประยูรวงศาญาติแห่ง
พระพุทธเจ้าของเรา ที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถาแตกต่างจากเครือพระประยูรวงศาญาติแห่ง
พระพุทธเจ้าสมณโคดม ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาในต าราเรียนรายวิชาพุทธประวัติหรือประวัติแห่ง
                                                            

 ๑ อรทัย เลี่ยงจินดาถาวร; โสรัจ นามอ่อน. โครงการศึกษา รวบรวม และจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือ
ใบลาน. จังหวัดอุบลราชธานีส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔. 

 



๑๐๕ 
 

พระพุทธเจ้า ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณนวโรรส จัดให้ศึกษาเป็นหลักสูตรรายวิชา
พระพุทธประวัติ ส าหรับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก และส าหรับธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท 
และธรรมศึกษาชั้นเอก 
 ดังข้อความเริ่มต้นว่า ดังได้รู้ว่า สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้า พระพุทธโค
ดม) ของเราทั้งหลายเกิดเป็นพระเจ้ามหาสมมติเทวราชปฐมกษัตริย์ เสวยราชสมบัติเป็นมหิสราธบดีใน
สกลชมพูทวีปนี้ มีพระราชโอรสเสวยราชสมบัติสืบพระราชวงค์มาเป็นล าดับถึง ๑๑ พระองค์ด้วยกัน
 ล าดับแต่นั้น พระราชวงศานุวงศ์ได้เสวยราชสมบัติสืบกษัตริย์ต่อมาถึง ๘๔,๐๐๐  
พระองค์ และมาถึงพระเจ้าปฐมโอกกากราชได้เสวยราชสมบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วกษัตริย์ จึงมาถึง
พระทุติยโอกากราช ได้เสวยราชสมบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วกษัตริย์แล้ว จึงมาพระเจ้าตติยโอกกากราช 
สืบราชสมบัติต่อมาโดยทศพิธราชธรรม 
 ครั้นสืบมา ณ กาลภายหน้า พระมเหสีผู้ใหญ่สิ้นพระชนม์ลง สมเด็จบรมกษัตริย์ได้
ทรงน านางราชธิดาอื่นมาตั้งไว้ที่อัครมเหสีผู้ใหญ่ แลนางมีพระราชโอโรสองค์หนึ่ง ทรงนามชันตุราช
กุมาร ครั้นพระราชกุมารมีพระชนม์ได้ ๕ เดือน จึงน าขึ้นเฝ้าพระราชธิดา พระราชบิดาทอดพระเนตร
แล้วก็ทรงพระสิเนหาปราโมทย์ จึงด ารัสพระราชพรแก่นางผู้เป็นมารดาว่า เจ้าจะปรารถนาพรอันใด 
ก็จะได้ส าเร็จมโนรส และเมื่อนางนั้นได้โอกาส จึงทูลขอราชสมบัติให้แก่บุตรของตน   
 จากข้อความเหล่านี้ เราพบว่าจ านวนพระประยูรญาติมีมากจ านวนหมื่นๆ พระองค์
ซึ่งมากกว่าจ านวนพระประยูรญาติที่ปรากฏในพระพุทธประวัติ หลักสูตรรายวิชาพุทธประวัติส าหรับ
นักธรรมช้ันตรี ชั้นโท และชั้นเอก และส าหรับธรรมศึกษาช้ันตรี ชั้นโท และชั้นเอก 
 หลักพุทธธรรมส าคัญที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถา มีจ านวนมากได้น าเสนอ มีอาทิ 
เช่น โอวาทปาฏิโมกข์ ๓ ไตรสิกขา ๓ อริยสัจ ๔ อนุบุพพิกถา ๔ สังฆหะวัตถุ ๔ เบญจกามคุณ ๕ 
เบญจศีลเบญธรรม ๕ คารวธรรม ๖ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มงคล ๓๘ ประการ ฯลฯ 
 แต่จะน ามาอธิบายไว้ในการศึกษาวิเคราะห์ในรายงานฉบับสมบูรณ์นี้ เพียง ๒ 
หัวข้อ คือ พุทธจริยา ๓ พรหมวิหาร ๔ เท่านั้น โดยมีอรรถาธิบายดังต่อไปน้ี 
 
 ๒. ด้านหลักพุทธธรรม พุทธจริยา๒ หมายถึง  พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า, การ
บ าเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ 
  ๑. โลกัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลก 
  ๒. ญากัตถจริยา  การบ าเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติ 
  ๓. พุทธัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้า 
 มีอรรถาธิบายความย่อ โลกัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลก ในการ
วิจัยนี้ หมายถึงโลก ๓ คือ เทวโลก มนุษยโลกและยมโลก นับแต่ได้รับพุทธพยากรณ์ จากพระทีปังกร
พุทธเจ้า เมื่อบวชเป็นดาบส ทรงเสวยพระชาติเป็นสัตว์เดียรัจฉานไม่เล็กกว่ามด ไม่โตกว่าช้าง ทรง
บ าเพ็ญสมตึงสบารมี ๓๐ ทัศ เสวยพระชาติเป็นพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ พระเจ้า ๕๐ ชาติ เป็นพระเจ้า ๑๐ 
ชาติ ทรงบ าเพ็ญพระบารมี บารมี ๑๐ ทัศ อุปบารมี ๑๐ ทัศ และปรมัตถบารมี ๑๐ ทัศ รวมเป็นสม
                                                            

๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, โรงพิมพ์บริษัท 
สหธรรมมิต จ ากัด, พ.ศ.๒๕๕๔ ,หน้า ๒๗๐. 



๑๐๖ 
 

ตึงสบารมี ๓๐ อันมีทานบารมี ทานอุปบารมี และทานปรมัตถบารี เป็นเบื้องต้น และมีอุปเปกขาบารมี 
อุปเปกขาอุปบารมีและอุปเบกขาปรมัตถบารมีเป็นที่สุด สิ้นเวลา ๔ อสงไขยแสนโกฏิ การให้ทาน
ภายนอกกายให้ข้าวน้ าโภชนาหาร ทรัพย์สมบัติกองรวมกันจากพื้นปฐที่สูงถึงอกนิฏฐาพรหมโลก ควัก
ลูกตา อวัยวะในร่างกายกองจากพื้นปฐพีสูงถึงพรหมโลก ให้ชีวิตตัดศรีษะให้เป็นทานให้ภริยานางมัทรี
และโอรสให้ปัญจมหาทาน เป็นวาระสุดท้าย เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร จึงมาอุบัติเป็นพระ
สิทธัตถกุมารปิโยรสของสมเด็จสิริสุโทธนมหาราชผู้พุทธบิดา และพระนางสิริมหามายาราชเทวี ครอง
กรุงกบิลพัสดุ ์
 พระสิทธัตถราชกุมาร ได้รับอภิเษกสมรสขึ้นครองราชย์สมบัติเมื่อมีพระชนมายุได้ 
๑๖ พรรษา เสด็จออกบรรพชาเมื่อพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า เมื่อ
พระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา เสด็จเทศนาโปรดชาวประชาเวไนยกร ๔๕ พรรษา และเสด็จดับขันธปริ
นิพพานเมื่อพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา บนพระแท่นอนุไสยาสน์ ระหว่างนางรังทั้งคู่ ณ สาลวโนทยา
นของมัลลกษัตริย์สิจฉวี เมืองกุสินาราย ประเทศอินเดีย 
 อรรถธิบายความย่อ ญากัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์แก่พระประยูรญาติ ใน
การวิจัยนี้หมายถึงวงศาคณาญาติที่เป็นสายโลหิตทั้งฝ่ายพุทธบิดาและฝ่ายพุทธมารดาชายกรุง
กบิลพัสดุ์ และชาวเมืองเทวทหนคร 
 ๓. ด้านน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา พิสดาร ๒๙ 
ปริเฉท พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส๓ และคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา พิสดาร ๓๑ ปริเฉท 
ฉบับใบลานภูมิปัญญาอีสาน อักษรธรรมอีสาน (Dialects) โตธรรมอีสาน ภาษาถิ่นอีสาน (ค าเมืองไท
อีสาน) ส านวนไทยอีสาน ของคนอีสานโดยคนอีสาน เพื่อคนอีสาน๔  ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา พิสดาร 
พระสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส มี ๒๙ ปริเฉท/ผูก ดังเช่นใน ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต 
กล่าวถึงความเป็นมา ในต้นฉบับกัปนี้ สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ของเราทั้งหลาย เกิดเป็นพระเจ้าสมมุติ
เทวราชปฐมกษัตริย์ เสวยราชสมบัติเป็นมหิสราธิปไตย ในชมพูทวีปนี้ มีพระราชโอรสสืบราชวงศ์ ๑๑ 
พระองค์ด้วยกัน ล าดับแต่นั้นมา พระราชวงศานุวงศ์ได้เสวยราชสมบัติสืบกษัตริย์มาถึง ๘๔,๐๐๐ 
พระองค์ กระทั้งถึงพระเจ้าตติยโอกกากราชที่สาม ทรงมีพระราชบุตร ๔ พระองค์ และพระราชธิดา ๕ 
พระองค์ ครั้นสืบมากาลภายหน้า พระมเหสีผู้ใหญ่สิ้นพระชนม์ลง สมเด็จพระบรมกษัตริย์ ทรงน าราช
ธิดาองค์อื่นๆมาตั้งไว้ ณ องค์อัครมเหสีผู้ใหญ่ แลนางนั้นมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์ ครั้นพระราช
โอรส (กุมาร) มีพระชนม์ได้ ๕ เดือน พระราชมารดาประดับเครื่องราชกุมารด้วย ปิลันธนาภรณ์ น าขึ้น
เฝ้า พระราชบิดาทรงสิเนหาปราโมทย์ จึงทรงด ารัสต่อพระนางผู้เป็นมารดาว่า เจ้าจะปรารถนาอันใด
จะได้ส าเร็จมโนรถ พระนามสบโอกาส จึงเพ็จทูลวิงวอนขอราชสมบัติให้แก่บุตรของตน จึงคอยท่วงที 
เมื่อเสด็จเข้าสู่ที่สิริครรภไสยาสน์ เพ็จทูลวิงวอนว่า พระองค์ ทรงเป็นบรมกษัตริย์ ได้ออกพระโอษฐ
แล้ว จะมิโปรดพระราชทานแก่หม่อมฉัน ไม่สมควร พระเจ้าตติยโอกกากราช ทรงคิดละอาพระทัย จึง
ด ารัสให้หาพระราชโอรสทั้ง ๔ พระองค์มาเฝ้า แล้วตรัสเล่าความตามนัยหนหลัง แล้วตรัสว่าเจ้าจะ

                                                            
๓ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถา. พิมพ์จ าหน่ายที่ เลี่ยงเซียงจงเจริญ ถนน

บ ารุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,พ.ศ. ไม่ปรากฏ. 
๔ โครงการปริวรรตอักษรธรรมอีสาน ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๓. 



๑๐๗ 
 

ปรารถนารี้พลสักเท่าใด จงน าไปเถิด เหลือไว้แต่ คชาราชอัสตุงครถ ส าหรับพระนคร จงพาเอาจตุรงค
นิกรทั้งปวงไปจากนครนี้ เพื่อช่วยรักษาสัตย์ของพ่อไว้ ต่อไปเมื่อพ่อวรรคตแล้ว จึงกลับคืนมาเอาราช
สมบัติ แล้วตรัสกะอามาตย์ ๘ นาย  ให้ไปพร้อมพระราชโอรส ราชธิดา ให้ช่วยบ ารุงรักษา อย่าให้มี
อันตรายได้ พระราชกุมารรับพระราชบริหารแล้ว กราบถวายบังคมลาทั้งน้ าตา ทูลขอขมาขอโทษพระ
ราชบิดาแล้ว น าพระราชภาคินีและกนิษฐา และอามาตย์ ๘ คนบริวาร น าพลบ่ายหน้าสู่ป่าหิมพานต์ 
แสวงหาสถานที่จะสร้างพระนครใหม่  ในกาลครั้งนั้น มีกบิลดาบสโพธิสัตว์ ผู้รู้ภูมิประเทศแห่งนั้น มีกอ
หญ้าและกอลดาวัลย์ เวียนเป็นปทักษิณวรรษเวียนไปฝ่ายปาจีนทั้งสิ้น ฝูงสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นว่า สีห
พยัคฆ์ ไล่มฤคสุกรมา พิฬารไล่หนู งูไล่มณฑกชาติ (กบ-เขียด) มาถึงที่นั้นแล้ว ก็มิอาจติดตามต่อไปได้ 
สัตว์ที่แพ้ถูกไล่มานั้น กลับไปคุกคามไล่สัตว์ที่มีอ านาจ ให้ปลานาการกลับไป เพราะเป็นที่ชัยมงคลภูมิ
ประเทศ ท่านฤาษีดาบสกบิลพัสดุ์แจ้งเหตุดังนี้ จึงได้จัดแจงสร้างบรรณศาลา อาศัยอยู่ในที่นั้น  ครั้น
พระโพธิสัตว์กบิลดาบสเห็นพระราชกุมารทั้งหลาย ยาตราพลนิกรมาเป็นอันมาก จึงไถ่ถามได้ความว่า 
สืบแสวงหาที่จะสร้างพระนครใหม่ ก็มีความกรุณาปรารถนาจะอนุเคราะห์ จึงบอกเหตุว่า บพิตรจง
สร้างพระนครลงในบริเวณ บรรณศาลาของอามาตมานี้เถิด แลเมืองอันนี้นานไปภายหน้าจะเป็นอัคร
นคร ปรากฏในชมพูทวีป ส่วนอาตมาก็จะสร้าง สร้างบรรณศาลาอยู่ ณ ที่ข้างหนึ่งนอกพระนครบพิตร 
จงต้ังนามกรเมืองนี้ชื่อ กรุงกบิลพัสดุ์ เถิด เสร็จแล้ว ก็เสด็จเข้าอาศัย สถิตส าเร็จกิจวาสถาน พร้อมหมู่
อามาตย์และราษฎรประชาจตุรงค์โยธาทั้งหลายในพระนครนั้น อันนี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุแห่งกรุง
กบิลพัสดุ์มหานคร โดยนัยพนนณนามานี้  ล าดับนั้น อมาตย์ ๘ จึงปรึกษาหารือกันว่า พระราชกุมาร 
และพระราชกุมารีทั้งหลายของเรา ก็ทรงเจริญวัยวัฒนา ถ้ายังอยู่ในส านักพระราชบิดา ตามราช
ประเพณี ก็ทรงกระท าอาวาหวิวาหการ แล้ว ก็กาลบัดนี้เราทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าให้มาท านุบ ารุงบริรักษ์พระราชกุมาร และการอันนี้ก็เป็นภารธุระของเรา ควรจะจัดแวงจึงจะชอบ
ก็ชวนกันเข้าเฝ้า กราบบังคมทูลปรึกษาว่า ข้าพพระพุทธเจ้า จะไปขอพระราชธิดาแห่งกษัตริย์เมือง
อื่นมาอภิเษกกับด้วยพระองค์ 

เมื่อพระราชกุมารทั้งหลาย ทรงสดับดังนั้น จึงตรัสตอบว่าเรามิได้เห็นนางขัตติยราช
ธิดาแห่งกษะตริย์ทั้งหลายอื่น ซึ่งจะเป็นบรมขัตติยาสัมภินชาติชาตรี อันประเสริฐเสมอเหมือนด้วยเรา 

อนึ่ง ขัตติราชกุมารทั้งหลายอื่นนั้นเล่า ก็มิได้เป็นอสัมภินพงษ์กษัตริย์ชาติชาตรี 
เสมอเหมือนด้วยเชษฐกนิฐภคนีโดยแท้ เบื้องว่าอภิเษกสังวาสด้วยขัตติยราชสกุลทั้งหลายอื่น เกรงว่า
ราชบุตรธิดาของเราซึ่งจะบังเกิดนั้นจะไม่เป็นขัตติยราชอันประเสริฐบริสุทธิ์ ฝ่ายข้างบิดาบ้างฝ่ายข้าง
มารดาบ้าง ก็จะถึงซึ่งชาติสัมเภทเสื่อมเสียขัตติยวงศ์ไป เพราะเหตุนั้น เราทั้งหลายชองใจจะอภิเษก
สังวาสกับด้วย พระกนิษฐราชภคินีแห่งเรา ขัตติยวงศ์ของเราจึงจะบริสุทธิ์ขัตติยาสัมภินชาติโดยแท้ แล
พระกุมารทั้งหลาย จึงตั้งไว้ซึ่งพระเชษฐภคินีองค์เดียวนั้นในที่เป็นราชมารดาแล้ว ก็กระท า ลักสก
สังวาส กับด้วย พระกนิษฐภคิทั้ง ๔ นางนั้น เป็นคู่ๆด้วยกลัวชาติสัมเภท จนเจริญด้วยพระราชบุตร
พระราชธิดาเป็ฯอันมาก 

เหตุดังนั้น กษัตริย์ทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุ์ จึงได้นามปรากฏว่า ศักยราชตระกูล 
เพราะท า ลักสกสังวาสในพระราชวงศ์แห่งตนๆ อันนี้เป็นเรื่อง ต้นอุบัติเหตุแห่งศักยราชตระ 



๑๐๘ 
 

จึงขอกล่าวความเบื้องต้น ดังนี้ (๑)  ชมพูทวีป๕ (ทะ-วีบ) น. เปลือกโลกส่วนที่เป็น
พื้นดิน ซึ่งขนาดใหญ่โตกว้างขว้าง มี ๗ ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต้ และแอนตาร์กติก บางทวีป ก าหนดน้ าล้อมรอบรอบเป็ฯเขต เช่นทวีปออสเตรเลีย ทวีป
แอนตาริกา บางทวีป ก าหนดน้ าล้อมรอบเป็นเขต เช่นทวีปออสเตเลีย ทวีปแอนตาริกติกา บางทวีป
ก าหนดภูเขา ทะเล แหล่งอารยธรรมม เป็นต้น เป็นแนวแบ่งเขต เช่น ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป; (โบ) เกาะ 
เช่น ลังกาทวีป สิงหลทวีป; ในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วง กล่าวมี ๔ ทวีปใหญ่ คือ ๑.ชมพูทวีป ๒.อมรโค
ยานทวีป ๓. อุตรกุรุทวีป หรือ อุตรกุรูทวีป ๔.บุพวิเทหทวีป (ส.; ป.ทีป)  (๒) ชมพูทวีป ยุคพุทธกาล 
แบ่งออกเป็นหลายอาณาจักร หรือแคว้น ปรากฏในบาลีอุโบสถสูตร ติกนิบาตร อังคุตตรนิกาย ๑๖ 
แคว้น คือ อังคะ มฤคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลลั เจตี วังสะ กุรุ ปัญจา มัจฉะ สุรเสนะ อัสสจะ อวันตี 
คันธาระ กัมโพชะ และปรากฏในบาลีสูตรอื่นอีก ๕ แคว้น คือ สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ และอังคุต
ตราปะ และในบรรดาแคว้น หรือ อาณาจักรเหล่านี่ ในยุคพุทธกาล มีเจ้าผู้ปกครอง เป็นแบบมหาราช
บ้าง เป็นเพียงพระราชบ้าง เป็นเพียงราชาธิบดีบ้าง บางคราวก็เป็นอิสระตามล าพังบ้าง บางคราวก็ตก
อยู่ใต้อ านาจพระราชาอื่นบ้าง จัดการปกครองโดยสามัคคีธรรมบ้าง น่าสังเกตว่า ยุคหลังพุทธกาล สมัย
ปกครองโดยสามัคคีธรรมบ้าง น่าสังเกตว่ายุคหลังพุทธกาล สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชมพูทวีป
ทั้งหมด ๒๑ แคว้น ตกอยู่ใต้อาจการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราชแต่พระองค์เดียว แต่หลังจาก
ยุคพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว ชมพูทวีปก็ถูกแบ่งแยกการปกครองเป็นแคว้นมันตามเดิม ตราบจน
ปัจจุบัน 

ดังนั้น ชมพูทวีปและประชาชน ชมพูทวีป คือแผ่นดินที่เรียกว่าทุกวันนี้ว่า อินเดีย 
ซึ่งต้ังอยู่ทาง ทิศพายัพ ของประเทศไทย หมายถึง ทวีปที่มีชื่อก าหนดตาม ต้นชมพู คือ ต้นหว้าใหญ่ 
ต้นไม้ใหญ่นี้ มีขนาดใหญ่วัดรอบ ๑๙ โยชน์ สูง ๕๐ โยชน์ กิ่งที่ตรงบนอากาศและทิศทั้ง ๔ ยาวกิ่ง ๕๐ 
โยชน์ มีปริมณฑลกว้าง ๑๐๐ โยชน์ สูง ๑๐๐ โยชน์ วัดจากโคนต้นถึงค่าคบ ๕๐ โยชน์ กิ่งเหล่านั้นที่ชี้
ไปรอบทั้ง ๔ ทิศ มีแม่น้ าใหญ่ๆไหลผ่านร่มเงา บนริมฝั่ง ๒ ฝั่ง แห่งแม่เหล่านั้น มีหน่อทองค าเกิดผุด
ขึ้นในที่ดินที่ลูกชมพูตก หน่อทองค าเหล่านั้นถูกกระแสน้ าพักไหลไปถึงมหาสมุทร ต่อนั้นไปก็กลายเป็น
ทองค านั้นว่า ทองชมพูนุท ซึ่งประชาชน ในชมพูทวีป แบ่งเป็น ๔ วรรณะ หรือ ๔ พวก อันได้ กษัตริย์ 
พราหมณ์ เวส สูทร ได้แก่ กษัตริย์ แปลมาจาก ค าว่า ขัตติยะ ขัตติยะ แปลงมาจากค าว่า เขตตะ มี
วิเคราะห์ว่า เขขาน  อธิปตีติ ขตฺติโย แปลว่า ผู้ใด เป็นใหญ่ในนา ผู้นั้น ชื่อว่า ขัตติยะ จึงแผลงเรียก 
กษัตริย์ มีค าอธิบายว่า เดิมทีมนุษย์เรา อาศัยเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวสาลีที่เกิดตามธรรมชาติเหมือนพันธ์
อื่นๆ ตามไร่นาป่าดง ครั้นกาลต่อมา ก็มีการแย่งชิงข้าวในนากัน คนทั้งหลายจึงประชุมตั้งผู้มีก าลัง
มากกว่าให้เป็นหัวหน้า เป็นใหญ่ดูแลเรื่องนา มีหน้าที่จัดแจงไปถึงเรื่องอื่นอีก เมื่อมีหลายคนก็มีหลาย
กลุ่ม ตั้งกันเป็นใหญ่และนานมา กษัตริย์นั้นก็ได้ชื่อว่า ราชา เพราะท าให้เกิดความยินดีแก่ประชาชนใน
เขตของตนๆ ด้วยสังคหวัตถุ ๔ จึงเพิ่มเป็นมหาราชา เป็นราชาธิราช เป็นจักรพรรดิราช ตาม
บุญญานุภาพ อันเป็นที่เคารพนับถือสูงสุดของหมู่มนุษย์  พราหมณ์ เป็นจ าพวกเล่าเรียน มีธุระหน้าที่
ฝึกสอนและท าพิธี ค าว่าพราหมณ์ แปลว่า ผู้ลอย อธิบายว่า ผู้ลอยบาป หมายความว่า ผู้ละบาป 
เพราะหนีบาป หนีครอบครัวไปบวช ไปอยู่ป่า นั่งคิดนอนคิดคลองธรรม เรียกว่าผู้เพ่ง ฌายิกา หรือผู้
เจริญฌาน เป็นพวกแต่งคัมภีร์ เรียกว่าฤาษี อีกพวกหนีกลับไปอยู่บ้านเรียกว่า พราหมณ์ ที่มีครอบครัว
                                                            

๕ อ้างแล้ว, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, หน้า ๕๐๗. 



๑๐๙ 
 

ในทุกวันนี้  พราหมณ์ ๕ จ าพวก ในบัญญัตินิบาต พระพุทธเจ้า ทรงแสดงว่า พวกพราหมณ์บัญญัติ 
พราหมณ์ไว้ ๕ จ าพวก คือ พรหมสโม ผู้เสมด้วยพรหม์ เทวสโม ผู้เสมอด้วยเทวดา, มริยาสโม ผู้เสมอ
ด้วยเขตแดน (ผู้ไม่เจือปน) สมฺภินฺนมริยาโท ผู้มีเขตแดนจือ พราหมณจณฺโท พราหมณ์จัณฑาล ที่
เหลืออยู่ในโลกปัจจุบันนี้ อีก ๗ จ าพวกสูญสลายไปจากโลกแล้ว เวส หรือ เวศหรือแพทย์ เวส หรือ
แพทย์ เป็นจ าพวก พลเรือน มุธุระหน้าที่ในทาง ท าไร่ ท านา ค้าขาย ค าว่า เวส หรือ แพทย์ นี้ แปลง
มาจาก ค าว่า วิสุ แปลว่า ต่างๆ ปรากฏใน อัคคัญญสูตร เป็นพุทธพจน์ ว่า วิสุ กมฺมนฺเต ปโยเชนฺตีติ 
เวสฺสาฯ แปลว่า พวกใดประกอบด้วยกรรมต่างๆ พวกนั้น ชื่อว่า เวส ดังนี้ แผลง ค า เวส (ป.) เป็น เวศ 
(ส.) เอา วะ เป็น พะ เอา เอ เป็น แอ เป็นจ าพวกบุคคลครองเรือนและ ช่างต่างๆ และศูทร จ าพวก
คนงานมีธุระหน้าที่ รับจ้าง ท าการ ท าของ ค าว่า ศูทร แปลมาจาก ค าว่า สูท ค าว่า สูท แปลว่า ไหล
ออกแห่งรส ได้แก่ผู้ท าอาหาร ที่เรียกว่าพ่อครัว ในบาลีเรียกว่า สุททะ ก็มี 

 
๔.๑.๓ คุณค่าทางด้านวิถีชนชาวพุทธไทยอีสาน 

 ในหัวข้อนี้ไดก้ล่าวถึงปฐมสมโพธิกถาที่เป็นประโยชน์ในด้านคุณค่าทางด้านวิถีชาชาวพุทธ
ไทยอีสาน ดังนี ้
 ๔.๑.๓.๑  วัฒนธรรม การสู่ขอ  เคยมีมาแล้วในยุคสมัยพระเจ้าสีหนุราช พระองค์
ทรงจัดส่งพราหมณ์ ๘ คน ไปเสาะแสวงหาหญิงที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ๖๔ ประการ 
 ดังข้อความตอนหนึ่งว่า ในกาลนั้น สมเด็จพระเจ้าสีหนุราชมีพระราชหฤทัย 
ปรารถนาจะราชาภิเษก พระสิริสุทโธทนเชษฐ์ราชโอรส ผู้ใหญ่ทรงด าริว่า ควรให้สืบแสวงหาซึ่งนาง
ขัตติยราชธิดาอันอุดมวงค์ ทรงซึ่งบวรรูปสิริโสภาคย์แลบริบูรณ์ด้วยปัญจกับยาณีอิตถีลักษณะ ๖๔ 
ประการ แลมีสันดารประกอบด้วย ปริสุทธิศีลาจารวัตร มาอภิเษกในที่พระอัครมเหสี จึงราชบัญชา
ด ารัสให้หามาซึ่งพรหมณาจารย์ทั้ง ๘ คน ด ารัสสั่งโดยพระคาถาว่า จตุนฺน   อิริยาปถาน   เป็นอาทิ 
 แปลความตามด ารัสว่าท่านทั้ง ๘ คน จงเที่ยวสืบเสาะแสวงหาซึ่งนางรัตนกัญญา 
เราจะอภิเษกกับด้วยเจ้าสิริสุทโธทนราชโอรสของเรา  วัฒนธรรม การสู่ขอนี้ พบว่า ปรากฏถูก
น ามาใช้ในวิถีชนสังคมไทยในปัจจุบัน ทั่วบ้านเต็มเมือง โดยเฉพาะชาวอุบลคนอีสานได้กลายมาเป็น
จารีตประเพณีเก่าแก่แต่บูร่ าบูราณมาแล้ว ปรากฏในฮีต ๑๒ ของชาวไทยอุบลคนอีสาน พูดกันในสังคม
ว่า ฮีตผัวคองเมีย ฮีตลูกเขยคองพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ฮีตลูกไภ้ คองปู่ย่า ฮีตตาคองยาย ฮีตญี่คองเจียง ฮีต 
๑๒ คอง ๑๔ 
 ๔.๑.๓.๒ วัฒนธรรม การแต่งงาน ได้เคยมีมาแล้วในอดีตกาลอันยาวนานโพ้น เป็น
แบบอันดีงามทรงคุณค่าสูงสุดในแง่หนึ่งแห่งวิถีชีวิตประชาสังคมไทยในปัจจบัน ใช้เป็นจารีตประเพณี 
ทั้งราชประเพณีและสาธารณะประเพณี สังคมไทยปัจจุบันพูดกันจนติดปากของชาวไทยทั้งประเทศว่า 
อาวาหาวิวาโห หรือมงคลสมรส ปรากฏในปฐมสมโพธิกถา๖  วิวาหมงคล  เคยมีมาแล้วตั้งแต่ ปฐม
กัปป์ ดังขอความตอนหน่ึงในปฐมสมโพธิกถากล่าวไว้ว่า 
 ดังได้รู้มาในต้นปฐมกัปป์ สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ของเราทั้งหลาย เกิดเป็นพระเจ้า
มหาสมมติเทวราปฐมบรมกษัตริย์เสวยราชสมบัติเป็นมหิสราธิปไตย ในกาลชมพูทวีปนี้ 

                                                            
๖ อ้างแล้ว, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, หน้า ๓๙ – ๔๑. 



๑๑๐ 
 

 ปัจจุบันพระราชามหากษัตริย์ไพร่ฟ้าประชากรไทยพูดกันติดปากว่า อาวาหวิวาหมง
คล หรืองานมงคลสมรส งานแต่งงาน หรืองานกินดอง ก็ว่า ถ้าเป็นงานในราชพิธีจะใช้ราชาศัพท์ว่า
ราชาภิเษก หรืออภิเษกสม ตามความเหมาะสมค่านิยมของสังคม 
 ๔.๑.๓.๓ ต้นเหตุแห่งศักยราชตระกูล  ล าดับต่อมา พระราชโอรสและพระราชธิดา 
๙ พระองค์ ของพระเจ้าโอกกากราช ได้ไปสร้างพระนครกบิลพัสดุ์ได้ไว้ซึ่งพระเชษฐภคินีองค์เดียวใน
ฐานเป็นราชมารดา แล้วก็กระท าสกสกสังวาสกันเองกับด้วยพระกนิษภคินีทั้ง ๔ นาง เป็นคู่ๆ กัน 
เพราะกลัวชาติสัมเภทเหตุดังนั้น กษัตริย์ทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุ์จึงได้นามกรปรากฏว่า ศักยราช
ตระกูล สืบมาจนบัดนี้ เพราะท าสกสกสังวาสในราชวงศ์แห่งตนๆ อันนี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นแห่ง 
ศักยราชตระกูล 
 หากชาวไทยปัจจุบันได้ใส่ใจศึกษาคิดค้นหาที่ไปที่มาของเพลงสยามานุสงฆ์ อัน
เรียกว่าเพลงชาติ (ร.๖) ย้อนกลับไปยุคชาวสยาม ก่อร่างสร้างตัวเพลงประจ าชาติชาวสยาม เมื่อ
ประมาณ ๘๐ ปีก่อนหน้านี้ นครจ าปาสักยังขึ้นอยู่กับประเทศสยาม ผู้วิจัยจ าได้เป็นมุขปาฐ (มุก -ขะ-
บาด) เพลงชาติสยามว่า    
   ประเทศสยามนาม  ประเทืองว่าเมืองทอง  
  ไทเข้าครองตั้งประ   เทศเขตแดนสง่า 
  สืบไผทดึกด า  บรรพโบราณลงมา 
  ร่วมรักษาสามัค  มัคคีทวีไทย... 
 จ าได้เท่านี้ ผิดถูกประการใด ขอโทษโปรดอภัยด้วย ปีนี้ผู้วิจัยเรื่องนี้ก็อายุได้ ๘๔ ปี 
๗ เดือน ๑๕ วัน 
 ดังนั้นการจัดปริจเฉท ปฐมสมโพธิกถา ฉบับหนงัสือผูกใบลาน ภูมิปญัญาอีสาน 
มี ๓๑ ผูกหรือบทซึ่งในแต่ละผูกหรือแต่ละบท ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง ดังต่อไปน้ี  
ผูกหรือบทที่ ๑ ว่าด้วยเรื่อง วิวาหมงคล  ระหว่างเจ้าชายสิริสุทโธนะกับเจ้าหญิงสิริมหามายา 
   หน้า ๓ – ๑๑ 
ผูกหรือบทที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง  พระนางสิริมหาเทวี ทรงพระสุบิลนิมิต หน้า ๑๒ - ๒๐ 
ผูกหรือบทที่ ๓ ว่าด้วยเรื่อง พระเวสสันดรเทวราชหรือสันดุสิตเทพสถิติอยู่บนสวรรค์ 
  ชั้นดุสิตเทวโลก หน้า ๒๑ – ๒๖ 
ผูกหรือบทที่ ๔ ว่าด้วยเรื่อง ทูลอัญเชิญจุติ  เทพบุตรเวสสันดร หรือ สันดุสิตเทวราช  
  จากดุสิตสวรรค์เทวโลก หน้า ๒๗ – ๓๒ 
ผูกหรือบทที่ ๕ ว่าด้วยเรื่อง พระโพธิสัตว์เจ้า เสด็จสู่พระครรโภทร พระสิริมหามายา 
  พระราชเทวีแห่งพระเจ้าสิริสุโธทนะ หน้า ๓๓ – ๓๘ 
ผูกหรือบทที่ ๖ ว่าด้วยเรื่อง พระโพธิสัตว์เจ้าประสูติที่ลุมพินิสถาน หน้า ๓๙ – ๔๔ 
ผูกหรือบทที่ ๗  ว่าด้วย ท านายพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ เป็น ๒ ทาง ถ้าอยู ่
  ครองฆราวาสจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด์ิ ถ้าเสด็จอยู่สู่ภิเนษสกรม 
  จัดได้เป็นศาสดาเอกในโลก หน้า ๔๕ – ๕๐ 
ผูกหรือบทที่ ๘ ว่าด้วยเรื่อง  เสด็จออกสู่มหาภิเษกกรม หน้า ๕๑ – ๕๖ 
 



๑๑๑ 
 

ผูกหรือบทที่ ๙ ว่าด้วยเรื่อง นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสและทรงกระท าทุกกรกิริยา    
  หน้า ๕๗ – ๖๓ 
ผูกหรือบทที่ ๑๐ว่าด้วยเรื่อง ปฐมยา บรรลุบุพเพนิวาสานุสติฌาน ปัชฌิมยาม  
  บรรลุทิพยจักษุฌาน ปัจฉิมยาม บรรลุอาสวักขยฌาน  หน้า ๖๔ – ๖๘ 

ฯลฯ 
  
 ส่วนปริจเฉทหรือบรรพที่ ๑๑ – ปริเฉทหรือบรรพที่ ๒๗ แห่งปฐมสมโพธิกถา ฉบับ 
พระนิพนธ์ และหนังสือผูกใบลานภูมิปัญญาอีสาน ตั้งแต่ผูกหรือบทที่ ๑๑ ถึงผูกหรือบทที่ ๒๙ ผู้วิจัย
ขอยกไว้ ไม่อาจน ามากล่าวเคราะห์ได้ทั้งหมด เพราะโครงสร้างเล็ก เนื้อหาที่ผู้ประพันธ์หรือผู้คัดลอก 
ถ่ายทอดรุ่นหลังเพิ่มเติมปรับปรุง สอดแทรกเนื้อหาบางอย่าง เช่น พระอรรถกถาจารย์แสดงบทบาท
แทรกไว้ก็ดี สมเด็จกรมปรมานุชิตและบทบาทเพิ่มความพิสดารก็ดี ตลอดจนผู้ถ่ายทอดคัดลอก
ภายหลังแสดงทัศนะความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น 
 ปริจเฉทที่ ๒๘ ว่าด้วยเรื่อง มารพันธ์ คือทรมานพระยาวัสวดีมาร ผู้ใจร้ายใน
บาปที่มาท าลายมหกรรมงานฉลองพระธาตุ ๘ หมื่น ๔ พันองค์ ด้วยทุนทรัพย์ ๙๖ โกฎิ โดยที่พระเจ้า
อโศกธรรมิกราช ทรงอาราธนาพระกีสอุปคุตเถระ พระอรหันต์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ น าหน้าหมาเน่า ผูกติด
คอพระยามารวัสวดี แล้วน าไปล่ามไว้ที่ภูเขา จนกว่าจะเสร็จสิ้นงานฉลองพระธาตุ ๘๔,๐๐๐ องค์ ใช้
เวลา ๗ ปี ๗ เดือน และ ๗ วัน 
 กีสะ  แปลว่า ผม มายหลัง วีสะ-หายไป คงเหลือแต่ อุปคุตต ์
 ปริจเฉทที่ ๒๙ ว่าด้วยเรื่อง อันตรธาน ๕ ประการ คือ ปริยตฺติอนฺตรธาน  คือ 
อันตรธานเสื่อมสูญแห่งปริยัติ ปฏิปตฺติ อนฺตรธาน  คือ อันตรธานแห่งปฏิบัติ ปฏิเวธอนฺตรธาน  คือ 
การอันตรธานแห่งการตรัสรู้มรรคและผล  ลิงฺคอนฺตรธ   คือ อันตรธานการเสื่อมจากสมณะเพศ 
ธาตุอนูตรธาน  คือ การอันตรธานแห่งธาตุ จึงเป็นอันตรธาน ๕ ประการ 
 สรุป  อชฺช ทสพโล ปรินิพายติ องค์พระทศพล สัมมาสัมพุทธเจ้า๗ เสด็จดับขันธเข้า
สู่พระอมตมหานิพพานเสียในวันนี้แล้ว อชฺช สาสน  โอสกฺกติ พระพุทธศาสนา เสื่อมทรุดลงในวันนี้แล้ว 
อิท  ปจฺฉิมทสฺน  ครั้งนี้เป็นปัจฉิมที่สุด การที่จะได้เห็นไปในเบื้องหน้าไม่มีแล้ว ตั้งแต่นี้ไปโลกก็จะมืดมน
อันธการกอปรด้วยกองมืด เทพยดาทั้งหลายอันเศษ เว้นแต่เทพยดาอันเป็นขีณาสวมีอาสพกษัยไกล
จากสันดาน เทพยดาอันเศษนั้น ไม่อาจด ารงประดิษฐานอยู่ได้ด้วยความโศก อถธาตุสรีรโต ในล าดับ
นั้น เตโชธาตุก็ตั้งขึ้นแค่พระสรีรธาตุ เผาผลาญสังขารให้ย่อยยับถึงซึ่งภาวะหาบัญญัติมิได้ 
 ธาตสรีรโต  สมุฏฐิตา เปลวไฟที่ตั้งขึ้น แก่พระบรมธาตุนั้น พุ่งพ้นขึ้นไปเพียงพรหม
โลก เอว  มหนฺต  อานุภาว  ทสฺเสตฺวา พระบรมธาตุแสดงซึ่งเดโชพลานุภาพ ด้วยประการดังนี้แล้ว ก็
แสดง นิพฺพาน ตทา สนฺนิปติตเทวสงฺฆา ฝ่ายฝูงอมรเทพยดาทั้งหลาย บรรดาที่มาสันนิบาตพร้อมกันที่
พระบรมธาตุ  

                                                            
๗ อ้ างแล้ ว , สม เด็ จกรมพระปรานุ ชิ ตชิ โนรส . ปฐมสมโพธิกถา พิ สดาร ๒๙  ปริจ เฉท .                 

หน้า ๕๑๒ – ๕๑๓. 
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สกฺการฺ กริตฺวา พากันกระท าสักการบูชาด้วยเทวปูชนียภัณฑ์ด้วยสรรพสุคนธ์เครื่อง
ส าหรับอบกับทั้งเครื่องดุดิยางคดนตรีพิณพาทย์ กระท าครั้งนั้นก็มิอาการเหมือนเมื่อองค์สมเด็จพระผู้
ทรงพระภาค อันดับขันธ์เข้าสู่พระอมตมหานิพพาน ติก์ขตฺตุ ปทกฺขิณ  กตฺวา ครั้นแล้วกระท า
ประทักษิณตติยวารเวียนขวาสิ้น ๓ รอบ  โดยค ารบแล้ว  สกฏฐานเมว  คจฺฉนฺติ  ก็พากันกลับยังนิ
เวสนัฎฐานที่อยู่แห่งตนๆ แล 
 และไดจ้ัดผูกปฐมสมโพธิกถา ปฐมสมโพธิ ฉบับหนังสือผูกใบลานภูมิปัญญาอีสาน 
มี ๓๑ ผูก หรอื ๓๑ บท ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง ท่านจ าแนกไว้ดังนี้ 
 ผูกหรือบทที่ ๑  ว่าด้วยเรื่องวิวาหมงคล  ระหว่างเจ้าบ่าวสิริสุทโธทนะ กับ
เจ้าสาวสิริมหามายา ดังข้อความตอนหนึ่งว่า บัดนี้ข้าจักส าแดงเรื่องวิวาหะมงคลตั้งแต่เก่า เป็นต านาน
ของพระพุทธเจ้า เดิมตั้งแต่ปฐม แต่ก่อนนั้นหากเป็นกลอนภาษาบาลีฟังยาก จึงบ่มีผู้ฮู้วงศ์พระเจ้า
ต่อมา บัดนี้ข้าจักแปลงปุนเรื่องเป็นกลอนไทยให้ฟังง่าย อธิบายเป็นความไทยให้แจ่มแจ้ง เป็นภาษาค า
เมืองอีสานให้ฟังง่าย ขอแก่นักปราชญ์เจ้าฟังแล้วอย่ากล่าวขวัญแต่ก่อน   
 ผูกหรือบทที่ ๒  ว่าด้วยเรื่อง พระสินของพระเจ้าสิริสุทโธทนะ ทรงสุบินว่า มีนร
สีหบุรุษผู้ชายเซ็งผู้ประเสริฐ ขึ้นนั่งรัตนแก้วคนล้อมหมื่นแถว ฝันว่าเมโฆขึ้นฝนแสนห่า ตกถืกผาสาทก
วังเป็นแก้วเฮื่อเฮือง 
 หมายความว่า ได้มีสีหะบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ขึ้นสถิตนั่งบนรัตนบัลลังก์แก้ว มี
บริวารล้อมรอบ ขณะเดียวกันนั้นมีฝนแสนห่าตกลงมาที่ปราสาทกลายเป็นแก้วมณีโชติเปล่งรัศมีสว่าง
ไสวไปทั่วบ้านทั่วเมือง ฝันว่าบุรุษนั้น สอนวิชาศาสตร์เพท สัตว์ที่มานั่งล้อมเรียนเอาได้ทุกคน และไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขตามอัตถภาพของตน ๆ (หน้า ๑๒ – ๒๐) 
 ผูกหรือบทที่ ๓  ว่าด้วยเรื่อง พระโพธิสัตว์เจ้า ขณะที่สถิตเสวยพระชาติเป็น
เทพบุตรเวสสันดรหรือสันดุสิตเทวราช บนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลก ปรารถนาโพธิญาณ ๔ อสงไขแสน
กัปป์  
 ผูกหรือบทที่ ๔ ว่าด้วย ครรภนิกขมน พระโพธิสัตว์เจ้าเข้าสู่ท้องจอมไท้พระย
ดนาง  ดังข้อความว่า โพธิสัตว์เจ้าเข้าสู่ท้องจอมไท้พระยอดนาง ทั้งเหล่าเห็นหลากแท้ดินฟ้าหวั่นไหว 
เหลียวขึ้นฟ้าเห็นพวงมาลัยห้อยอยู่ อากาศเป็นแสงหยาดย้อยเหลืองเหลื่อมทั่วบน...... 
 หมายความว่า พระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จลงสู่ครรภ์พระสิริมหามายาราชเทวี แห่งพระ
เจ้าสิริสุทโธทนมหาราช พระองค์ทรงจัดการบริหารพระครรภ์ โดยจัดนักสนมเย้า มิให้มีความล าบาก 
เทพยดาก็มาคอยเฝ้าทุกคืนยาม.... 
 ผูกหรือบทที่ ๔ ต่อว่าด้วย ประสูติที่อุทยานลุ่มพินีวัน อยู่ระหว่างนครกบิลพัสดิ์
กับกรุงเทวหนคร วันเพ็ญเดือน ๖ ก่อน พ.ศ.๘๐ ปี 
 กาฬเทวินดาบส เข้าเยี่ยมถวายพระพร อัญเชิญพระมหาบุรุษมาจะให้ไหว้ดาบสแต่
ดาบสเห็นมหาบุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ท่านกาฬเทวิลดาบสกลับก้มกราบเท้ามหาบุรุษจนพระราช
บิดาพระเจ้าสุทโธทนะก้มกราบพระราชกุมาร เอาตีนเจ้าปุตตาใส่เนศ และท านายพระลักษณะ ๓๒ 
ประการ ตั้งพระนามว่า พระสิทธัตถกุมาร พระสิทธารถกุมาร  
 ผูกหรือบทที่ ๕ ว่าด้วยเรื่อง ท านายมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ พราหมณ์ ๘ 
ท่าน ยกเว้นโกณทัญญพราหมณ์ ท านายเป็น ๒ ประการ คือ ถ้าครองฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักติร
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ราช ถ้าออกผนวชจะได้เป็นศาสดาเอกในโลก ส่วนโกณทัญญพราหมณ์หนุ่มท านายว่า จะออกผนวช
อย่างเดียว และจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลก   
 จากนี้ไป ผูกหรือบทที่ ๖ – ผูกหรือบทที่ ๓๒ ผู้วิจัยจะเลือกเฟ้นกล่าวถึงเฉพาะผูก
หรือบทใดบทหนึ่งที่เห็นควรจะวิเคราะห์เท่านั้น นอกนั้นจะละเสียเพราะมีมากเกินจ าเป็น หากน ามา
วิเคราะห์ทั้งหมด ๓๒ บ่ ก็จะได้หนังสืออีกเล่มหนึ่ง ฉะนั้นจึงจะน ามากล่าวเฉพาะบางผูกหรือบท 
ดังต่อไปนี ้
 ผูกหรือบทที่ ๗ ว่าด้วยเสด็จออกสู่มหาภิเนษกรม ดังข้อความว่า วันนั้นเป็นเดือน 
๘ ข้างขึ้น ๑๕ ค่ า วันเพ็ญ พระจันทร์เต็มดวง ทรงด าริว่า เฮาควรคีบหลังม้าพาชีให้แน่นๆ หากประตู
ไม่เปิดให้จะตีม้าข้ามไป แต่เทวดาผู้เป็นทวารบาลเปิดออกให้ ม้ากัณฑ์กะพาพระองค์ลัดล่วงไปทั้งคืน
สิ้นระยะทาง ๓๐ โยชน์ ถึงเขตแดนนครหลวง ๓ แห่ง คือนครกบิลพัสดุ์ นครเวสาลี และนครราชคฤห์ 
ถึงริมฝั่งแม่น้ า อโนมานที ม้ากัณฐถะ พาพระองค์กระโดดข้าม จึงทรงตัดพระเกษและอธิษฐานเพศ
บรรพชิตที่นั้น แล้วทรงด ารัสให้อ ามาตย์ฉันนะน าม้ากัณฐกะและเครื่องทรงกษัตริย์กลับคืนสู่พระนคร
กบิลพัสดุ์ แล้วทรงพักพระอิริยาบถที่สวนป่ามะม่วง ๗ วัน จึงเสด็จถึงกรุงราชคฤห์บิณฆบาตรรับภิกษา
จารต่อไป ตามพุทธประเพณี พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ในอดีต  
 ผูกหรือบทที่ ๘ ว่าด้วยเรื่อง ทรงกระท าทุกกรกิริยา ๖ ปี ดังข้อความตอนหนึ่งว่า 
ปัญจวัคคีย์หนีไปอยู่ที่ป่าอิสิมฤคทาวัน แขวงเมืองพาราณสี เหลือแต่พระองค์คนเดียว พระก็ท าเนียร
สร้างบ่มิได้ละวาง ดูนานได้ ๗ ปีเป็นขนาค พระก็อยู่ที่นั้น บ่มีย้ายเคลื่อนไป 
 ผูกหรือบที่ ๙ ว่าด้วยเรื่องตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ดังข้อความตอนหนึ่ง
ว่า พระจึงเสด็จขึ้นบัลลังก์อันประเสริฐ หันหลังใส่ต้นโพธิ์แก้วฮ่มงาม ผินพักตร์ไปถ้ าบูรพาตะวันออก 
และทรงกระท าสัตย์อธิษฐานให้รู้ปฏิญาณ ถึงอินทร์พรหมพร้อมเทพาทุกพระองค์ว่า ยังบ่ได้ตรัสเป็น
พระพุทธเจ้าบ่มีลงจากแท่น แม่นว่าเอิ้นชิ้นเนื้อสิพังถิ่มช่างมัน ตราบใดเฮาบ่ได้เป็นพระพุทธเจ้า บ่มีหนี
จากแท่นเฮาพระองค์ สิขัดสะเพาให้แน่น บ่มีได้ลุกหนี พระจึงพะแนงเข้าถี่สะเพาบ่ไหวหว่ัน... 
 หมายความ พระโพธิสัตว์เจ้า เสด็จขึ้นแท่นบัลลังก์แก้วหันพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก 
หันหลังใส่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้ว ทรงกระท าสัตย์อธิษฐานว่า ถ้ายังมิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตราบ
ใด แม้เลือดเนื้อ เอ็นกระดกจะเหือดแห้งผุพังไป ชีวิตจะหาไม่ จะไม่ลุกขึ้นจากแท่นบัลลังก์นี้ 
 ทรงบรรลุญาณสามตามล าดับ 
 ครั้นปฐมยามผ่านไปทรงบรรลุ ปุพฺเพนิวาสานุสติญาณ ทรงทราบอดีตชาติของ
พระองค์และสรรพสัตว์ทั้งปวง 
 มัชฌิมยามผ่านไปทรงบรรลุทิพพจักษุญาณ ทรงมีตาทิพย์มองอะไรๆ ได้ทะลุปรุ
โปร่ง 
 ปัจฉิมยามผ่านไปทรงบรรลุอาสวัดขยญาณ ทรงทราบความสิ้นสูญไปแห่งสรรพ
กิเลสหมดสิ้นผู้วิจัยจะงดผูกหรือบทอื่นๆ ฯลฯ ไว้ในฐานะที่มีจ านวนมากเกินไป จะได้กล่าวถึง ผูกหรือ
บทที่ ๓๐ – ๓๑ เท่านั้น 
 ผูกหรือบทที่ ๓๐ ว่าด้วยเรื่อง การก่อสถูปบรรจุพระบรมธาตุไว้ หัวเมืองต่างๆ 
และสักการบูชา ทั่วชมพูทวีป 
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 กาลต่อมา ท่านพระมหากัสสปเถระ ด าริว่า ต่อกาลภายหน้าพระธาตุจะสูญหาย จึง
ถวายพระพรต่อพระเจ้าอชาตศัตรู ไปรวบรวมกลับมาท านิธิธาตุ (กรุ) พระธาตุ ฝังไว้ลึก ๘๐ ศอก เป็น
พิพิธภัณฑ์แล้วจารึกไว้ว่า ในอนาคตเบื้องหน้าจะมีพระยาเข็ญใจ อโศกราชมารื้อขึ้น สถาปนา
แจกจ่ายไปทั่วชมพูทวีป ไปทั่วโลก กระทั่งเมืองไทย ที่วัดสระเกษ  ภูเขาทองกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน   
 ผูกหรือบทที่ ๓๑ ว่าด้วยเรื่อง พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสร้างพระสถูป ๘ หมื่น 
๔ พันองค์ น าพระบรมธาตุบรรจุทุกๆ องค์ แม้แต่ต่างประเทศทั่วโลกในสมัยอังกฤษปกครองอินเดีย 
 พระเจ้าอโศกมหาราช นิมนต์พระอุปคุกมาปราบพระยามารไม่ให้มารบกวน จับ
พระยามารไปผูกล่ามไว้ที่ภูเขา จนกระการฉลองพระบรมธาตุ ๘ หมื่น ๔ พันองค์ ส าเร็จสิ้นลงใช้เวลา 
๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน พระยามารสวัสวดีจึงถูกพระอุปคุตปลดปล่อย 
 พระยามารสรัสวดียอมรับสารภาพผิดที่ตามรบกวนขัดขวางพระพุทธเจ้า แต่เริ่มด าริ
จะออกผนวช จนกระทั่งตรัสรู้ แสดงธรรมด าเนินการตั้งพระศาสนาและปลงพระชนมายุสังขาร เข้าสู่
พระปรินิพพาน 
 ผูกหรือบทที่ ๓๒ ตอนท้ายๆ พระยาสรัสวดีมาร จึงถูกปลดปล่อยพระยามารดีใจ 
จึงพรรณนาถึงคุณพระเจ้าสัพพัญญูบ่ได้ขาด นังแต่เฮาปองร้ายสัพพัญญูมากยิ่ง พระองค์ ไม่มีค าโกรธ
กล้าท าเวรเฮาให้ล าบาก มีแต่เฮาท าเวรพระพุทธเจ้า บ่มีได้ขาดสายจนกว่าพระโยธามาผ่าบ้าง พระองค์
เจ้าอยู่ร่มโพธ์ิ พระก็บ่โกรธแค้นใจดีเสมอเก่า น้ าใจของพระองค์ดียิ่งล้ าเหมือนแก้วหน่วยดีแท้แล้ว  
 แต่นั้น พระอุปคุตก็มีปัญญาแก้พระยามารโดยฮีบ ดูรามารเฮาทั้งหลายได้ยอมือไหว้
เถิงคุณพุทธบาท เฮาไหว้แต่ฮูบพระพุทธเจ้าสัพพัญญูต่างหาก เฮาบ่ได้เอาดวงจิตไหว้ท่านแท้ปัยญาฮู้คู่
กัน แต่นั้นพระยามารก็อ าลาพระอุปคุตแล้วขอพรโดยชอบ พระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งอยู่นั้นก็ถวายพรแก่
พระยามาร พร่ าพร้อมบ่มีได้เศษเหลือ 
 ดูรามาร ตัวท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า คงจักสมหวังทุกสิ่งท่านละจิตที่เป็นหี
นะโหดฮ้ายใจตั้งต่อบุญ พระยามารรับพรแล้วกลับมาหาที่ ตั้งความเพียรจักเป็นพระพุทธเจ้า บ่มิได้
เสื่อมคลายแท้แล้ว 
 แต่นั้นพระยาธรรมโศกราชเจ้า ฉลองวงค์พระสถูปจวนจะสิ้นเหลือ ๗ วันจึงเลิก 
พระองค์ปรารถนาเอาร่างกายเป็นประทีปไต้บูชาแก้ยอดพระคุณ พระจึงจัดเอา พร้อมพลเมืองทุกหมู่
ให้หานุ่นส าลีและน้ ามันหอม ๕๐๐ หม้อมาพร้อมพร่ ากัน พระองค์จึงให้คนทั้งหลายเอานุ่นส าลีมาพัน
เนื้อกายพระองค์เองหลายชั้นเป็นอันมาก จึงเอาน้ ามันมารดลาดส าลีพันห่อ พระจึงตั้งหน้าเฉพาะสถูป
แล้วใจนั้นบ่หวั่นไหว จึงให้ประชาชนเอาไฟจุดเข้าติดน้ ามันเฮืองฮุ่ง ไฟลุกกุ้มพระองค์เจ้าอยู่ในก็บ่
เจ็บปวดฮ้อนเย็นกายเหมือนเก่า พระองค์ก็คิดถึงคุณพระพุทธเจ้าบ่มิได้หวั่นไหว ไฟลุกกุ้มเป็นเปลวเฮือ
งฮุ่งถึง ๗ วันก็มุดมอดเสี่ยง พระองค์เจ้าออกมาสะสรงน้ าอุทกังล้างส่วย แล้วจึงเอาเครื่องสักการบูชา 
พระสังฆเจ้าหมดถ้วนทุกองค์ทั้งเหล่าฟังพระธรรมเทศนาพร้อมการฉลองพระสถูปจบถ้วนแล้วพระองค์
เจ้าเลิกลา 
 พระเจ้าอโศกควรเป็นญาติพระพุทธศาสนาหรือบ่ พระเจ้าอโศกกราบเจริญพร
ถามพระมหาเถระผู้ใหญ่ว่า ตัวโยมนี้ได้สละทรัพย์สร้างพระวิหารและพระสถูปหมด ๙๑ โกฏิ นับว่า
เป็นผู้ปฏิบัติในพระธรรมวินัยแท้ สมควรเป็นญาติพระศาสนาหรือไหม? พระมหาเถรตอบโต้ขานเข้ว่า 
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บ่ควร ยังนับว่าเป็นผู้สร้างท ากุศลภายนอกแท้ ยังบ่สมควรเป็นญาติ ท่อเมื่อพระองค์ให้บวชลูกหญิงลูก
ชายก่อนแล้วจึงสมควรเป็นญาติ แต่นั้น พระยาก็มีใจชื่นแท้ลาเจ้าออกมา พระยาจึงให้มหินทราท้าว 
นางสังฆปิตตาทั้งคู่ บวชน าแท้ ปิตตาพ่อแม่เจ้าตรัสรู้คู่องค์ ทั้งอภิญญาพร้อม อรหันต์ผู้วิเศษ พระยา
ธรรมโศกราชเป็นปิตตาพ่อแม่นั้นใจเหลื่อมส่องญาณ คันหากเถิงอายุถ้วนแล้วมรณาลดขั้วไปบังเกิดใน
ชั้นฟ้า วิมานกว้างโยชน์ยาว พลเมืองนั้นเสมอกันบ่ได้อยู่มีแต่ไปเกิดช้ันฟ้าหมดถ้วนทุกคนเจ้าเอย   
 และไดจ้ัดปริจเฉท ปฐมสมโพธิกถา ฉบับพิสดาร ๒๙ ปริจเฉท พระนพินธ์ 
สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโรรส หรือ ๒๙ บรรพ แต่ละปริจเฉทหรือแต่ละบรรพว่าด้วยเรื่อง
อะไรบ้าง ดังต่อไปน้ี ; 
 
ปริจเฉทที่ ๑ ว่าด้วยเรื่อง วิวาหมงคล, ราชาภิเษกระหว่างเจ้าชายสิริสุทโธทนะกับ 
 เจ้าหญิงสิริมหามายา  หน้า ๓๙ – ๖๘ 
ปริจเฉทที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง อัญเชิญจุติ เทพบุตรเวสสันดร หรือสันดุสิดเทวราช 
 จากดุสิตสวรรค์จุติเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์โลก หน้า ๖๗ – ๗๙ 
ปริจเฉทที ่๓ ว่าด้วยเรื่อง เสด็จสู่พระคัพโภทร พระนางสิรมิหามายาเทว ี หน้า ๘๐ – ๙๓ 
ปริจเฉทที่ ๔ ว่าด้วยเรื่อง ท านายมหาบุริสะ ๓๒ ประการ มีคติเป็น ๒ ถา้อยู่ครองฆราวาสจะได้ 
 เป็นพระเจ้าจักรพัสติราช ถ้าออกสู่ภิเตษกรมจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
 หน้า ๙๔ – ๑๑๑ 
ปริจเฉทที่ ๕ ว่าด้วยเรื่อง ราชาภิเษกขึ้นเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสิทธัตถราชกุมาร 
  หน้า ๑๑๒ – ๑๒๔ 
ปริจเฉทที่ ๖ ว่าด้วยเรื่อง มหาภินิกขมนเสด็จออกบวช หน้า ๑๒๕ – ๑๔๔ 
ปริจเฉทที่ ๗ ว่าด้วยเรื่อง ทรงกระท าทุกกรกิริย บ าเพ็ญเพียร ๖ ปี หน้า ๑๑๖ – ๑๗๕ 
ปริจเฉทที่ ๘ ว่าด้วยเรื่อง พุทธบูชา พระพุทธเจ้าทรงเคารพพระธรรม 
 ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู ้ หน้า ๑๖๑ – ๑๗๕ 
ปริจเฉทที่ ๙ ว่าด้วยเรื่อง มารวิชัย ทรงชนะพระยามาร หน้า ๑๗๖ – ๑๙๕ 
ปริจเฉทที่ ๑๐  ว่าด้วยเรื่องเสด็จประโพธิบัลลังใต้ต้นโพธิพฤกษ์ ทรงพระอธิษฐานใจว่า 
  ถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เลือดเน้ือจะเหือดแห้ง กระดูกจะผุพัง 
  ก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี ้ หน้า ๑๙๖ – ๒๐๗ 
ปริจเฉทที่ ๑๑ ว่าด้วยเรื่อง ทรงตัสรู้อนุตตรสมโพธิญาณ, ตรัสสัพพัญญุตตญาณ 
  หน้า ๒๐๘ -๒๑๓ 
ปริจเฉทที่ ๑๒ ว่าด้วยเรื่อง พรหมัชฌน ผกาพรหมทรงอาราธนาให้แสดงโปรดชาวโลก 
  หน้า ๒๑๔ – ๒๒๙ 
ปริจเฉทที่ ๑๓  ว่าด้วยเรื่อง ทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระเบญจวัคคีย์ภิกษุ 
  ๕ รูป ที่ป่าอิสมิฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณส ี หน้า ๒๓๐ – ๒๔๙ 
ปริจเฉทที่ ๑๔ ว่าด้วยเรื่อง โปรดพะยส และเศรษฐีบิดามารดาของยสกุลบุตร ชาวเมืองพาราณสี 
  หน้า ๒๕๐ – ๒๕๙ 
ปริจเฉทที่ ๑๕ ว่าด้วยเรื่อง เสด็จไปโปรดชฏิล ๓ พี่น้อง พีค่นโตช่ืออุรุเวลกัสสปะ  



๑๑๖ 
 

 คนกลางช่ือคยากสสปะ คนเล็กชื่อนทีกัสสปะ หน้า ๒๑๐ – ๒๗๙ 
ปริจเฉทที่ ๑๖ ว่าด้วยเรื่อง อัครสาวกเบ้ืองซ้าย – เบื้องขวา บรรพชา หน้า ๒๖๐ – ๒๗๙ 
ปริจเฉทที่ ๑๗ ว่าด้วยเรื่อง เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ โปรดพระราชบิดา หน้า ๒๙๘ – ๓๑๓ 
ปริจเฉทที่ ๑๘ ว่าด้วยเรื่อง พิมพาพิลาปโปรดพิมพา หน้า ๓๑๔ – ๓๒๙ 
ปริจเฉทที ่๑๙ ว่าด้วยเรื่อง พระประยูรญาติ ศักยบรรพชา หน้า ๓๓๐ – ๓๔๘ 
ปริจเฉทที่ ๒๐ ว่าด้วยเรื่อง เมตไตยพยากรณ์ หน้า ๓๔๙ – ๓๖๔ 
ปริจเฉทที่ ๒๑ ว่าด้วยเรื่อง พุทธบิดาปรินิพพาน หน้า ๓๖๕ – ๓๗๗ 
ปริจเฉทที่ ๒๒ ว่าด้วยเรื่อง ยมกปาฏิหาริย์ อีกครั้ง หน้า ๓๗๘ - ๓๙๓ 
ปริจเฉทที่ ๒๓ ว่าด้วยเรื่องแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์โปรดพุทธมาดา 
 บนสวรรค์ช้ันดุสิตบนเทวโลก หน้า ๓๙๔ – ๔๐๕ 
ปริจเฉทที่ ๒๔ ว่าด้วยเรือ่ง เทโวโรนาน เสด็จลงจากเทวโลกสู่มนุษยโลก 
 ที่เบื้องสังกัจนินคร, วันเปิดตรีโลก คือเทวโลก มนุษยโลก 
 และยมโลก หน้า ๔๐๖ – ๔๑๔ 
ปริจเฉทที่ ๒๕ ว่าด้วยเรื่อง อัครสาวกปรินิพพาน หน้า ๔๑๕ – ๔๒๘ 
ปริจเฉทที่ ๒๖ ว่าด้วยเรื่อง มหาปรินิพพานสูตร หน้า ๔๒๙ – ๔๕๖ 
ปริจเฉทที่ ๒๗ ว่าด้วยเรื่อง  ธาตุวิภัชน์  แจกพระสารีริกธาต ุ หน้า ๔๕๗ – ๔๗๘ 
ปริจเฉทที่ ๒๘ ว่าด้วยเรื่องมารพันธะ ผูกมารไว้ทรมานพระยามาร หน้า ๔๗๙ – ๕๐๔ 
ปริจเฉทที่ ๒๙ ว่าด้วยเรื่อง ธาตุอันตรธาน พระบรมสารีริกธาตุ  
 อันตรธานสูญสิ้น หน้า ๕๐๕ - ๕๗๓ 
 
 อรรถาธิบายความย่อ  ญาตัตถจริยา  การบ าเพ็ญประโยชน์แก่พระประยูรวงศาญาติ 
 ในการวิจัยน้ี พระประยูรวงศาญาติ หมายถึง วงศาคณาญาติที่ร่วมสายโลหิตทั้ง ๒ ฝ่าย 
 ทรงโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ 
 สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาให้ส าเร็จพระอรหันตผล 
พร้อมจตุปฏิสัมภิทาญาณในวันค ารพ ๗ 
 ขณะนั้น สมเด็จพระสัพพัญญู ทรงสถิต ณ กุฎาคาร ป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลี เป็น
ปัจจุสมัยเสด็จออกจากสมาบัติ ทอดพระเนตรในพระญาณ เห็นพระพุทธบิดาทรงประชวนหนัก ทรง
ด าริว่า พระบิดาแห่งอาตมะนี้ ทรงปรารถนาจะได้เห็นพระตถาคตในวันนี้ แลกาลนี้ก็ควรที่ตถคตจะไป
เยี่ยมพระพุทธบิดา จึงตรัสชวนพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ เราควรจะไปเยี่ยมพระพุทธบิดา เป็น
ปัจฉิมทัศนา จงบอกพระภิกษุขีณาสวาทั้งหลายว่ พระตถาคตจะเสด็จยังกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดเยี่ยม
ป่วยพระพุทธบิดา พระอานนท์ รับพุทธฎีกาว่า สาธุ ก็ไปแจ้งเหตุนั้นแก่พระอรหันต์ทั้งหมด ๕๐๐ รูป 
และออกจากที่พักของตนๆ บ้างเตรียมบาตร จีวร มาสโมสรคอยท่าจะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ทรงมีพระพุทธฎีกาบอกคณะสงฆ์ว่า ท่านทั้งหลายจงไปทัศนาพระพุทธบิดากับด้วยตถาตเป็นปัจฉิม
ทัศนาพระสงฆ์ขีณาสพ ๕๐๐ รูป ที่เป็นพุทธบริวาร กระท าอิทธิอานุภาพปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปใน
อากาศสู่กรุงกบิลพัสดุ์ ลงสู่ราชธานี ขึ้นสู่มณเทียรที่สถิตแห่งพระเจ้าสิริสุทโธทนะพระพุทธปิตุราช 
นิสัชนาการเหนือไสยมัญจาสนะ ทอดพระเนตรพระสรีระอันซูบซีด จึงตรัสถามถึงพระอาการในโรคอัน
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ก าเริบด้วยทุกขเวทนาว่า พอจะอดทนหรือพ้นพระก าลังเป็นประการใด เมื่อพระบรมกษัตริย์ทรงสดับ
พุทธฎีกา มีพระชลธารนัยน์ไหลนอง พระกัณฐาเหือดแห้ง พระเขฬะสะท้อน ถอนหายใจ กราบทูลว่า 
ทุกขเวทนาแห่งข้าพระพุทธเจ้านี้เหลือก าลังที่จะอดทน พ้นที่จะด ารงชีพต่อไปได้ 
 ทรงอธิษฐานจิตบรรเทาทุกขเวทนาพระพุทธบิดา พระพุทธองค์มีพุทธฎีกาว่า 
ดูกรมหาบพิตรราชสมภารอย่าปริวิตกนัก ทรงเหยียดพระทักษิณาหัตถ์ ทรงกระท าสัตยาธิษฐานว่า ผิ
ว่าตถาคตบ าเพ็ญกฤษฎาธิการก่อเกื้อ พระสมตึงสบารมีสิ้นกาลถึง ๔ อสงไขยแสนกัปป์ เพราะมุ่งหมาย
จะกระท าประโยชน์โปรดสัตว์โลก แลได้บ าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา แม้จะปรามาศพระ
เศียรเกล้าแห่งพระปฤษฎางค์ ด้วยพระทักษิณหัตถ์ว่าในกาลบัดนี้ ขอจงระงับความทุกขเวทนา อันมีใน
พระอุตมงคสิโรตม์ให้อันตรธานได้ เมื่อทรงอธิษฐานดังนี้แล้ว ก็ลูบลงที่พระเศียรเกล้า แห่งพระพุทธ
บิดา ความทุกขเวทนาในพระเศียรเกล้าแห่งพระราชบิดาพุทธปิตุเรศ กลับบรรเทาระงับดับสูญใน
ขณะที่พระพุทธบิดา อภิวันท์พระบรมครู 
 ในขณะที่พระอานนท์ กระท าสัตยธิษฐานว่า ข้าพระบาทิดตามเสด็จมา ดุจดังฉายา
ติดตามพระองค์อยู่เป็นนิตย์ อันนี้เป็นความสัตย์ของข้าพระบาท แม้ผิว่าข้าพระบาทจะยกพระทักษิณ
หัตถ์ปรามาสพระกรเบื้องขวา แห่งพระตุลาธิบดี ขอจงทุกขเวทนาที่ปรากฏมีในพระพาหานั้นให้
อันตรธานไป เมื่อทรงอธิษฐานดังนี้ ก็ทรงลูบลงที่ทักษิณพาหาแห่งพระบรมกษัตริย์ อันว่าทุกขเวทนา 
ก็งับสูญสิ้นไปในขณะนั้น แม้กระทั่งพระราหุลก็อธิษฐานเช่นนั้น ทุกขเวทนาในพระพาหาเบื้องซ้ายแห่ง
พระบมกษัตริย์สิริสุทโธทนะก็ระดับดับสูญไป 
 กาลบัดนี้ พระเจ้าสิริสุทโธทนะมหาราช เสด็จอุฎฐานาการจากสิริไสาสน์  ทรง
โสมนัสยกพระหัตถ์ถวายอัญชุลี พระมหามุนีนาถราชโอรส พระบรมศาสดา ทรงทราบว่า สมเด็จพระ
พุทธบิดาทรงระงับทุกขเวทนาแล้ว และทรงก าหนดทราบในพุทธวิสัยว่า อีกสัตตวาระสมัย ก็จะดับสูญ
สิ้นพระชนม์ ทรงทราบพระอุปนิสัยว่าพระอรหันตผลพึงมี สมเด็จพระมุนีเจ้า จึงทรงบัณฑูรพระ
สัทธรรมเทศนา พระอนิจจาทิปฏิสังยุตว่า ดูกรมหาบพิตร อันว่าชีวิตแห่งมนุษย์ทั้งหลายน้อยนัก วัย
วิวัฒนาการมีชราเป็นที่สุด ชีวิตมีพยาธิปีฆาเป็นปริโยสานต์ ชีวิตอินทรีย์มีมรณะเป็นธรรมดาสมบัติ
ทั้งหลายก็ล่วงละสละไป เป็นประเพณีแห่งนิกรสัตว์ 
 ส่วนสมเด็จพระพุทธบิดาทรงเจริญวิปัสสนาไปตามกระแสอริยสัจ ๔ ก็ประหารรูป
ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชาเป็นนิราวาเสสะ ละเสียซึ่งสรรพกิเลสธรรมทั้งหลาย บรรลุแก่
พระอรหันตผล พร้อมจตุปฏิสัมภิทาญาณ ในวันค ารบ ๗ จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระศาสดาจารย์ ข้า
พระองค์นี้พ้นจากบ่วงสังสาร เห็นนิพพานสัจจาประจักษ์จิต 
 อนึ่ง ชีวิตก็ยังอยู่น้อย จักถวายสักการลาพระศาสดาดับขันต์เข้าสู่อมตนิพพานใน
กาลวันนี้ จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรพระราชสมภาร จงทรงก าหนดซึ่งกาลอันควรเถิด แล้วทรงอภิวาท
พระทศพลโลกนาถ แล้วทูลว่า ข้าแต่พระโลกนาถอันว่าโทษอันใด ที่ข้าพระองค์ประมาทในพระสุคต
เจ้าด้วย วจี จิต ขอจงทรงพระกรุณาโปรดอดโทษานุโทษทั้งปวงแก่ข้าพระบาท จงทรงอนุญาต
ข้าพระพุทธเจ้าอันจะทูลเข้าสู่พระปรินิพพานในกาลบัดนี้ แล้วก็ทรงเอนพระองค์ลงบรรทมเหนือที่สิริ
ไสยาสน์ แล้วก็สูญสิ้นพระอัสสาสะปัสสาสะเข้าสู่พระปรินิพพานในกาลบัดนั้น 
 ล าดับน้ัน สมเด็จพระสัพพัญญู ทรงทราบว่า พระพุทธบิดาทรงดับขันธปรินิพพาน ก็
บังเกิดธรรมสังเวช ตรัสแก่พระสงฆ์ว่า ท่านทั้งหลายได้เห็นพระพุทธบิดาสิ้นพระชนม์ชีวิต อันมรณ
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ธรรมนี้ย่อมท าลายชีพแห่งสรรพสัตว์ทั่วทั้งสิ้น เป็นอาจิณธรรมดาจะหาได้เลือกหน้าหามิได้ ทรงตรัส
เล้าโลมระงับโศกด้วยพระธรรมกถาอนิจจตาทิปฏิสังยุกต์ แล้วมีพุทธฎีกาตรัสสั่งพระมหากัสสปะเถระ
ว่า ตถาคตจะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธบิดา ท่านจงไปพิจารณาภูมิสถานอันสมควรที่จะท า
ฌาปนกิจนั้น พระมหากัสสปะรับพุทธฎีกานั้นว่า สาธุ แล้วอุฎฐาการจากอาสน์แวดล้อมไปด้วยภิกษุ
สงฆ์ที่ทรงธุดงค์กับกษัตริย์ศากยวงศ์และหมู่มหาชนไปสู่ที่จะกระท าการถวายพระเพลิง แล้วให้จัดแจง
กระท าเชิงตะกอนฌาปนกิจต่อไป 
 แท้จริงเมื่อสมเด็จพระเจ้าสุทโธทนะปรินิพพานนั้น พระประยูรวงศาวาสแห่งพระ
บรมศาสดาทั้ง ๒ พระนคร คือฝ่ายกรุงกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหนคร เมืองสักกรนคร เมืองสุปวาส
นคร เมืองเวรนคร ก็เอิกเริกไปด้วยความโศกเศร้าทั้งสิ้น 
 พิธีมหายัญของพระประยูรวงศาญาต ิบรรดาพระประยูรวงศาญาติได้ชวนกันมา
กระท ามหาอัญเพื่ออุทิศแผผ่ลเป็นธรรมบรรณาการไปแก่บรมกษัตริย์ ชวนกันมาสโมสรสันนิบาต คือ
การถวายภัตตาหารทานแด่พระพุทธประมุขสงฆ์และพระประยูรวงศาญาติ พระพุทธองค์ก็ทรงรับมหา
ยัญทาน เมื่อเสร็จภัตกิจแล้วทรงกระท าภัตตานุโมทนาโดยสาระพระคาถาว่า ราชาโน ขตฺติยา มาตา 
เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า เหมือนว่าบรมกษัตริย์ ขัตติยวงศา และบิดามาร พี่ชาย น้องหญิง ญาติ
คณาและอุปัชฌายาจารย์ทั้งปวงล่วงไปสู่ปรโลก มีความเศร้าโศก อาลัย ด้วยไร้ที่พ่ึงพ านัก ก็พึงกระท า
ยัญบูชา คือทักษิณาทานโดยควรแก่ก าลังตน อุทิศไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณและญาติทัง้ปวง อันว่าผล
แห่งทานก็จะบังเกิดสมบัติแก่ผู้กระท ากาลกิริยาไปสู่ปรโลก 
 เบื้องว่า บุตร – นัดดา ผู้ใดซึ่งยังมีชีวิตอยู่ มิได้กระท าทานอุทิศไปให้แก่ญาติและ
ท่านผู้มีพระคุณ บุตรนัดดาผู้นั้น ชื่อว่าอกตัญญู ตั้งอยู่ในฝ่ายอธรรม น าคติไปสู่อบายภูมิ บ่มิอาจพ้น
ทุกข์สิ้นกาลอันนาน 
 ส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยกตัญญู กระท าทานอุทิศไปให้ญาติ พี่น้อง และท่านผู้มี
พระคุณเห็นปานดังนั้น เมื่อท าลายเบญจขันธ์แล้วก็ไปสู่สุคติภพ ด้วยว่าที่ตนอยู่ในกตัญญูธรรม สุจริต 
เหตุดังนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตชาติ ประกอบด้วยปรีชาญาณ พึงกระท าทานด้วยประสันนจิต อุทิศธรรม
บัณาการ สนองคุณไปให้แก่หมู่ญาติมิตรและท่านผู้มีพระคุณก็เป็นบุญโกษฐาสอันยิ่งใหญ่และเป็นเนติ
แบบแผนสืบมาตราบเท่าถึงหมู่เฮาชาวอุบลคนอีสานแท้แล๘   
 พุทธธัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์ในฐานพระพุทธเจ้า มีอรรถาธิบายความย่อ
ดังต่อไปนี้ พุทธัตถจริยาคือ การบ าเพ็ญประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้า, อันเป็นพระจริยาวัตรของ
พระพุทธเจ้า แท้ที่จริงก็คือพุทธกิจ เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญ, การงานที่พระพุทธเจ้าทรง
กระท ามิได้ขาดตลอดพระชนม์ชีพ 
 พุทธกิจประจ าวัน ๕ อย่าง๙ 
 กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญเป็นประจ าในแต่ละวัน มี ๕ อย่าง คือ 
 ๑. ปุพฺพณฺเห บิณฺฆปาตญฺจ เวลาเช้า เสด็จบิณฑบาต 
 ๒. สายณฺเห ธมฺมเทสน  เวลาเย็นแสดงธรรม 
                                                            

๘ อ้างแล้ว,สมเด็จกรมพระปรานุชิตชิโนรส. ปฐมสมโพธิกถา พิสดาร ๒๙ ปริจเฉท. หน้า ๓๖๕-๓๗๒. 
๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. โรงพิมพ์บริษัท

สหธรรมิก จ ากัด, พ.ศ.๒๕๕๔ ,หน้า ๒๖๘-๒๖๙. 
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 ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาท  เวลาค่ าประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ 
 ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน  เที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา 
 ๕. ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  จวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่
สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่  เอเต ปญฺจวิเธ กิจฺเจ วิโสเธติ 
มุนิปุงฺตโค พระพุทธเจ้า องค์พระมุนีผู้ประเสริฐ ทรงยังกิจ ๕ ประการนี้ ให้หมดจด     
 พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ในระหว่างเวลา ๔๕ ปี แห่งการบ าเพ็ญพุทธกิจ พระพุทธเจ้า
ได้เสด็จไปประทับจ าพรรษา ณ สถานที่ต่างๆ ซึ่งท่านได้ประมวลไว้ พร้อมทั้งเหตุการณ์ส าคัญบางอย่าง
อันควรสังเกต ดังนี้ ;  พรรษาที่ ๑ ป่าปิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีโปรดพระเบญจวัคคีย์ 
พรรษาที่ ๒ ๓ ๔ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ ระยะประดิษฐานพระศาสนา เริ่มแต่โปรดพระเจ้าพิม
พิสารได้อัครสาวก ฯลฯ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ครั้งแรก ฯลฯ อนาถบิณฑกเศรษฐีเป็นอุบาสกถวายพระเช
ตะวัน ถ้าถือตามพระวินัยปิฎก พระษาที่ ๓ น่าจะประทับที่พระเชตะวัน นครสาวัตถี พรรษาที่ ๕ กฎา
คาร ในป่ามหาวัน นครเวสาลี โปรดพุทธบิดา ปรินิพพานที่กรุงกบิลพัสดุ์ โปรดพระญาติที่วิวาทเรื่อง
แม่น้ าโรหิณี มหาประชาบดีผนวช เกิดภิกษุณีสงฆ์, พรรษาที่ ๖ มกุลบรรพต ภายหลังทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย์ ที่นครสาวัตถี, พรรษาที่ ๗ ดาวดึงส์เทวโลก แสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา, 
พรรษาที่ ๘ เภสกลวันใกล้เมืองสุงสุมารคีรีแคว้นภัคคะ พบนกุลบิดาและนกุลมารดา, พรรษาที่ ๙ โฆ
สิตาราม เมืองโกสัมพี, พรรษาที่ ๑๐ ป่าต าบลปาริเลยยกะใกล้เมืองโกสัมพี ในคราวที่ภิกษุชาวเมือง
โกสัมพีทะเลาะกัน, พรรษาที่ ๑๑ หมู่บ้านพราหมณ์ ชื่อเอกนาลา, พรรษาที่ ๑๒ เมืองเวรัญชา, 
พรรษาที่ ๑๓ จาริยบรรพต, พรรษาที่ ๑๔ พระเชตะวัน พระราหุลอุปสมบท, พรรษาที่ ๑๕ นิดคร
ธาราม นครกบิลพัสดุ์, พรรษาที่ ๑๖ เมืองอาฬวี ทรมานอาฬวกยักษ์, พรรษาที่ ๑๗ พระเวฬุวัน นคร
ราชคฤห์, พรรษาที่ ๑๘ - ๑๙  จาริยบรรพต, พรรษาที่ ๒๐ พระเวฬุวัน นครราชคฤห์ โปรดมหาโจร
องคุลีมาล, พระอานนท์ ได้รับหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐประจ า, พรรษาที่ ๒๑-๒๔ ประทับสลับไปมา ณ 
พระเชตะวันกับบุพพาราม พระนครสาวัตถี รวมทั้ งคราวก่อนนี้ด้วย พระอรรถกถาจารย์ว่า 
พระพุทธเจ้าประทับที่ เชตวนาราม ๑๙ พรรษา ณ บุพพาราม ๖ พรรษาที่ ๔๔ จ าที่เวฬุวคามใกล้
นครเวสาลี จากนั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานปิดฉากพุทธจริยาสัมมาสัมพุทธโคตมพระพุทธเจ้าพระองค์
ที่ ๔ ในภัทรกัปป์นี้ ด้วยบาทพุทธปฏิบูชาว่า ปญฺจ พุทฺธา นมามิห์ อห  วนฺทมิ ทูรโต ข้าพระพุทธเจ้า ขอ
นอบน้อมนมัสการ พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์แต่ไกล ดว้ยเศียรเกล้า 

นิพฺพาน  ปจฺจโย  โหตุ  อนาคเต  กาล ขอจงเห็นพลวปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ 
 

สรุป  
การวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน  พบว่า คุณค่าด้านประวัติ

ของพระพุทธเจ้า คุณค่าด้านหลังธรรม มี ด้านพุทะประวัติ ด้านหลักพุทธธรรม และด้านน ามา
ประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน ซึ่งในด้านคุณค่าทางด้านวิถีชนชาวพุทธไทยอีสาน มีวัฒนธรรม กาสู่ขอ 
วัฒนธรรมการแต่งงาน ต้นเหตุแห่งศักยราชตระกูล และการจัดปริเฉท ปฐมสมโพธิกถา ฉบับหนังสือ
ผูกใบลาน ภูมิปัญญาอีสาน มี ๓๑ ผูก ส่วนของปฐมสมโพธิกถาฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานิ
ชิตชิโนรส นั้นมี ๒๙ ผูก หรือหลายๆส านักก็ไกลเคียงกันไม่แตกต่างไปจากนี้เลย จะได้เห็นความ
แตกต่างระหว่างปฐมสมโพธิกถาฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานิชิตชิโนรส กับปฐมสมโพธิกถา 



๑๒๐ 
 

ฉบับหนังสือผูกใบลาน ภูมิปัญญาอีสาน แตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้าง สับหน้าสับหลังบ้าง เฉพาะ
หมายเลขปริจเฉทหรือบรรพ กับหมายเลขผูกหรือบท ระหว่างปฐมสมโพธิกถาทั้ง ๒ ฉบับนี้เท่านั้น 
ส่วนเค้าโครงเรื่องก็ดี สาระส าคัญก็ดี เนื้อหาก็ดี ละม้ายคล้ายคลึงบ้าง เหมือนกันบ้าง เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวก็มี จึงเป็นอันวิเคราะห์ได้ว่า ปฐมสมโพธิกถาทั้ง ๒ ฉบับ มีโครงสร้างใหญ่เนื้อหาส่วนใหญ่
คล้ายคลึงกัน ส่วนสาระส าคัญจริงๆ เหมือนกันแทบทั้งสิ้น คือเรื่อง พุทธประวัติ หรือประวัติเรื่องราว
ของพระพุทธเจ้าโดยตรง เริ่มตั้งแต่ พระยาอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาลที่ ๔ และ บรรษัทเทพย
ถาในหมื่นโลกจักรวาล ทูลอันเชิญจุติ เทพบุตรเวชสันดรหรือสันดุสิตเทวราช จากดุสิตสวรรค์เทวโลก 
อ้อนวอนให้จุติลงมาอุบัติเป็นพระสิทธัตถราชกุมารในมนุษย์โลกเป็น พระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลก และ
เทพยุดาทั้งมวลที่มีบุญญาธิการอันได้บ าเพ็ญไว้แก่กล้าแล้ว ให้หลุดพ้นจากสรรพกิเลสอันมีราคา โทสะ 
และโมหะเป็นอกุศลมูล 



 
 

 

บทที่ ๕ 
  

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

 ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้สรุปอภิปลายและข้อเสนอแนะไว้เป็นประเด็น ดังนี้ 
 ๕.๑  สรุปเรื่อง 

 ๕.๒  อภิปรายผล 

 ๕.๓  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

  
๕.๑  สรุปเรือ่ง  

๑) สรุปเรื่อง อัญเชิญจุติ เริ่มพุทธประวัติ เมื่อพระอินทร์พระพรหม ท้าวจตุโลกบาล 
พร้อมด้วยเทพบรรษัทในแสนโกฏิจักรวาล เข้าเฝ้าและทูลอัญเชิญ เทพบุตรเวสสันดร หรือ สันดุสิต
เทวราช  จากดุสิตสวรรค์เทวโลก ให้จุติลงมาอุบัติเป็น พระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากราคะ 
โทสะ และโมหะ 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงปรารถนารื้อถอนสัตว์โลกจากห้วงมหรรณพสาคร ทรงสละ
จักพรรดิสมบัติอันจะมาถึงภายใน ๗ วัน จะทรงถือเอาผลคือสัพพัญญตุญาณ คือสมตึงสบารมี อันมี
ดอกบาน คือ เบญจมหาบริจาคะ อันตั้งเหนือภูมิภาค คือ ไตรพิธสมบัติ กล่าวคือเมื่ออดีตภพ ๔ อสงไข
แสนกัปนัยถอยหลัง กลับไปภัทรกัป์นี้ บังเกิดเป็น พระสุมธดาบสได้พบพระทีปังกรเจ้า จึงละเสียซึ่ง
พระอรหันต์ อันจะบรรลุในส านักของพระองค์ ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณได้พุทธพยากรณ์แล้ว 
ทรงบ าเพ็ญเบญจมหาบริจาคแลสมตึงสบารมีทาน เป็นต้น ชนทั้งหลายจะน าไปซึ่งทรัพย์สินแลชีวิ ต 
พระมหาสัตว์มิได้เอื้ออาทร ทรงบ าเพ็ญมูลปณิกุศล จนส าเร็จประโยชน์แก่นรชาติทั้งปวง ให้พระโลหิต
เป็นทาน ก็มากกว่ากระแสน้ าในมหาสมุทรทั้ง ๔, ให้พระมังสะเป็นทาน อาจยังพ้ืนแผ่นปฐพีให้พ่ายแพ้
ได้, ตัดพระเศียรให้เป็นทาน ประมาณสูงกว่าเขาพระสิเนรุราช, ควักพระเนตรให้เป็นทาน ก็มากกว่า
ดวงดาวในนภากาศ และทรงพระราชทาน พระนางมัทรีพร้อมบุตรธิดาเป็นทาน จึงส าเร็จลงในชาติเป็น
พระเวสสันดร 

๒) สรุปด้านหลักพุทธธรรมส าคัญที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถามีอยู่มากหลาย แต่ผู้วิจัยได้
น ามาวิเคราะห์ ๒ หมวด คือ ธรรมจริยาได้แก่พุทะกิจ อันเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ส่งมาวิเคราะห์
แก่ชาวโลก เรียกว่าพุทะกิจ ที่พระพุทะเจ้าทรงกระท าประจ าวันวัน ได้แก่ เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต 
ที่พระพุทธเจ้าทรงกระท าประจ าวัน ได้แก่ เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต เวลาบ่ายแสดงธรรมแก่ภิกษุ 
เวลาค่ าประทานโอวาทพระภิกษุสงฆ์ เวลาเที่ยงคืนคือตอบปัญหาเทวดา เวลาจวนสว่างตรวจดูอุปนิสัย
ผู้ใดควรเสด็จไปโปรดหรือไม ่

ทรงรับอาราธนาเสด็จแสดงธรรมมาโปรดสัตว์ของท้าวสหัมบดีพรหม บ าเพ็ญพุทธกิจ ๔๕ 
วัสสาโปรดพระพุทธบิดา พระประยูรญาติ โปรดพุทธมารดาแสดงพระอภิธรรมบรสวรรค์แท่นค่าน้ านม 
เสด็จลงเทวโลกใกล้ประตูเมืองสังกิสสนคร เตือนภิกษุทั้งหลายจงอยู่ด้วยมีสติอย่าประมาทเลินเล่อ 
แล้วเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่สาลวโนทยานแห่งมัลลกษัรติย์ เมืองกุสินาราย 



๑๒๒ 
 

๕.๒  อภิปรายผล  
การวิจัยชิ้นใหญ่ใหม่สุด คือ พุทธประวัติ เริ่มจากสวรรค์ชุ้นดุสิตในเทวโลก เมื่อพระ

อินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาล ทูลอัญเชิญเทพบุตรเวสสันดร หรือ สันดุสิตเทวราชาให้จุติจากดุสิต
สวรรค์เทวโลก ลงมาอุบัติเป็น พระสิทธัตถราชกุมารที่เมืองกบิลพัสดุ์ มนุษโลก เป็นพระพุทธเจ้า 

พุทธประวัติ มิใช้เริ่มที่พระเจ้าตติโอกการาชที่ ๓ มิใช่ที่พระเจ้าสิริสุทโธทนะ และมิใช่เริ่มที่
พระสิทธัตถกุมาร แต่เริ่มที่ พระอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาล พร้อมเทพบรรษัทในหมื่นโลก
จักรวาล ทูลอัญเชิญเทพบุตรเวสสันดร หรือสันดุสิตเทวโลกจักรวาล ทูลอัญเชิญเทพบุตรเวสสันดร 
หรือสันดุสิตเทวราช จากดุสิตสวรรค์เทวโลก อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ ให้พ้นจากราคะ โทสะ 
และโมหะ 

ส่วนสมเด็จกรุงธรรมาโศกราช มีพระทัยจะกระท าสักการบูชาพระสถูปด้วยพระสรีรูปกาย
แห่งพระองค์ให้ได้สัตตวาร (๗ วัน) จึงให้น าปุยนุ่นส าลีชุบน้ ามันหอม ๕๐๐ หม้อมาพันธ์ ตั้งแต่พระศอ
ลงไปตราบเท่าถึงพระบาท แล้วเสด็จไปยืนประดิษฐานอยู่ที่ตรงหน้าพระเจดีย์องค์ใหญ่  แล้วยกพระ
อัญชลีประครองไว้เหนืออุตมางคสิโรตม์ ทรงระลึกถึงพระพุทธคุณ แล้วให้จุดเพลิงเข้าทั่วสรีรกาย บ่
มิได้หวั่นไหว ตามไฟบูชาดุจประทีป และเปลวเพลิงนั้น ก็ลุกโพลงพลุ่งขึ้นไป บนอากาศสูงประมาณถึง 
๗ ชั่วบุรุษ แล้วเปล่งพระวาจาตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ ว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺ
พุทฺธสฺสฯ  อิติปิโส ภควา ฯลฯ เวทิตพฺโพ วิญญูหีติฯ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯลฯ ปุญญกฺเขตฺต 
โลกสฺสาติฯ จนจบ. ตรัสสรรเสริญพระรัตนตรัย มิให้วิการหวั่นไหวท่ามกลางเปลวเพลิงอันลุกโชนเล่า
ร้อน และสกลกายนั้นเป็นดุจลูไล้ด้วยน้ ามันจันทน์สุคันธรรส แต่ทรงกระท าพระวรกายเป็นประทีปตาม
ไต้บูชาพระสถูปถึง ๗ วาร ถ้วน ๗ วัน แล้วจึงโสรจสรงอุทกธาราชะพระสรีกาย แล้วทรงเครื่อง พระ
วิภูสนาภรณ์ แวดล้อมด้วยอเนกนิกรคณามาก ทรงกระท าอภิวาท พระมหาสถูปเสร็จแล้ว ก็จึงเสด็จบท
ขจรไปประทักษิณสิ้นตติยวาร ๓ รอบ แลทรงสดับพระสัทธรรมเทศนา อันพระขีณสพสงฆ์แสดงถ้วนถึง 
๗ วัน ๗ คืน แล้วทรงถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ทรงถวายไทยทานต่างๆ เสร็จแล้ว  ก็นมัสการลา 
เสด็จนิวัตนาการกับด้วยทั้งราชบริวารสู่พระราชนิเวศน์ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงกระท ามหกรรมสร้างพระสถูป ๘๔,๐๐๐ 
องค์แล้ว กระท าการฉลอง สิ้นทรัพย์ไป ๙๖ โกฏิ จึงตรัสถามพระสงฆ์เถรานุเถระว่า ข้าแต่พระผู้เป็น
เจ้าตัวข้าพเจ้านี้ จะได้เป็ฯญาติในพระพุทธศาสนาแล้วแลหรือ 

พระโมคคัลลีบุตรเถระ จึงถวายพระพรว่า ดูกรมหาบพิตรดังฤาจะได้เป็นญาติในพระ
ศาสนา 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสละทรัพย์ถึง ๙๖ โกฎิ สร้างพระวิหารและพระสถูปถึง 
๘๔,๐๐๐ ยังมิได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาก็จะกระท ากุศลสิ่งใด จึงจะได้เป็นญาติในพระ
ศาสนาเล่า 

ดูกรมหาบพิตร กระท ากุศลดังนี้ได้ช่ือว่าปัจจัยทายก ยังมิได้เป็นญาติในพระพุทธศาสนา 
เบื้องบุคคลผู้ใด ให้บุตรธิดาบรรพชา อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ บุคคลผู้นั้น จึงจัดได้ชื่อ

ว่า เป็นญาติในพระพุทธศาสนา แล้วพระโมคคัลลีบุตรเถระ จึงส าแดงธรรมเทศนาซึ่งบรรพชานิสงส์ 
ด้วยพระคาถาว่า จตุกปฺปานิ ทาสสฺส เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ให้ทาสบรรพชาเป็นสามเณรได้
อานิสสงส์ ๔ กิลป์ ให้ทาสอุปสมบทเป็นภิกษุ ได้ผลานิสงส์ ๘ กัลป์ ให้บุตรบรรพชาเป็นสามเณร ได้



๑๒๓ 
 

ผลานิสงส์ ๘ กัลป์ ให้บุตรอุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ ๑๖ กัลป์ ให้ภรรยาบรรพชาเป็นสามเณรี ได้
ผลานิสงส์ ๑๖ กัลป์ ให้ภรรยาอุปสมบทเป็นภิกษุณี ได้ผลานิสงส์ ๓๒ กัลป์ เบื้องว่าตนเอง บรรพชา
เป็นสามเณรได้ผลาอานิสงส์ ๓๒ กัลป์ ผิว่าตนเองอุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ ๖๔ กัลป ์

สมเด็จพระกรุงธรรมาโศกรา ทรงสดับดังนั้น ก็ทรงพระปีติยินดีโสมนัส จึงตรัสแก่มหินท
ราชโอรส และสังฆมิตาราชธิดา ด้วยบาทพระคาถาว่า มหินฺท อมฺม ปิยา ธีตา เป็ฯอาทิ อธิบายความว่า 
ดูกรมหินทรราชบุตรแลแม้สังฆมิตตาราชธีดาผู้เป็นที่รัก อันว่าบรรพชานี้เป็นที่เสนหภาพแห่งพระบิดา
เจ้าทั้งสองคราวนี้จงยินยอมบวชในพระพุทธศาสนา ได้ชื่อว่าทายาทเชื่อสายสืบสามัญวงศ์ในพระ
ศาสดา 

เมื่อพระราชบุตรราชธิดาทั้งสอง ได้สดับพระราชบัญชาเช่นนั้น ก็กราบทูลว่า ข้าพระบาท
ทั้งสองนี้ มีจิตยินดีปราโมทย์ ปรารถนาจะบรรพชา เมื่อพระบรมมหากษัตริย์ ตรัสเสวนาก็ทรงโสมนัส 
ทรงด ารัสให้พระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ ออกบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ และภิกษุณีใน
ส านักพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาอันนี้  มีในคัมภีร์
มหาวงศ์ว่า สา ภิกฺขุณี จนฺทเลขาเป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า พระสงฆมิตตาเถรี มีพระคุณปรากฏ
ดุจดวงจันทร์ พระมหินทภิกษุนั้น ก็ปรากฎพระคุณดุจดวงอาทิตย์ รุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ทั้งสอง
พระองค์ทรงฉฬาภิญญแตกฉานในปฏิสมภิทา ๔ เป็นพระมหาขีณสพ มีขันธสันดานร างับจากปาป
ธรรมทั้งปวง บรรลุแก่พระนิพพาน 

ล าดับนั้น พระโมคคัลลีบุตรติสสเถราจารย์ ถวายพระพรว่า ดูกร พระราชสมภารเจ้า การ
บัดน้ี มหาบพิตร ได้เป็นญาติในพระพุทธศาสนาแล้ว 

เบื้องหน้าแต่นั้น สมเด็จกรุงกษัตริย์ธรรมาโศกราชก็ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลภิยโยภาพ
ยิ่งขึ้น ทรงเคารพในพระรัตนตรัยตกแต่งสรรพบูชาพิธทานในสถูปสถานทั่วทุกต าบล ครั้นท าขันธ์ก็ไป
จุติบังเกิดในสวรรค์เทวโลกทั้งสิ้นพร้อมราชบริวาร ทุกถ้วนหน้าแล 
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในปฐมสมโพธิกถาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันปัจจุบันส่วนหนึ่งนั้นคือ 

๑) วิวาหมงคล ระหว่างเจ้าชายสิริสุทโธทน กับเจ้าหยิงสิริมหามายา สังคมไทยปัจจุบัน ได้
น ามาประยุกต์ทั้งพิธีหลวงพิธีราษฎร์ ประเทศไทยในระดับสามัญชนทั่วไปปรับใช้เป็น อาวาหวิวาหมง
คล มงคลสมรส แต่งงาน กินดอง ก็ว่า รวมถึงการสู่ขอถือเป็นราชประเพณี จารีตประเพณี ฮีตผัว คอง
เมีย ฮีตเจ้า คองไพร่ ฮีตบ้าน คองเมือง นิยมเรียกรวมๆ กันว่า ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ฮีตญี่ คองเจียง เป็น
ต้น 

๒) ประเพณีบวชแทนน ้านมแม่ เมื่อพระเจ้าอโศกราชมหาราช ทรงอนุญาตให้เจ้าชาย มหิ
นทราชโอรส และเจ้าหญิงสังฆมิตตาราชธีดา ออกบวชเป็นภิกษุ และภิกษุณี ในพระธรรมวินัยนี้ ชาว
พุทธไทย (อาจทั่วโลก) นิยมให้บุตรชายหญิง บวชเป็ฯสามเณร สามเณรี ภิกษุ ภิกษุณี ทดแทนน้ านม
แม่ และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ถ่ายทอดกันมาอย่างไม่ขาดสาย จากอดีตจนปัจจุบัน 

ประเพณีชดเชยพระคุณแม่ (ทดแทนน้ านมแม่) พระพุทธเจ้า ทรงบ าเพ็ญประโยชน์ข้อนี้ 
โดยเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์บนสวรรค์ ตาวตึงสาเทวโลก ตลอดไตรมาส และเสด็จลง



๑๒๔ 
 

มายังโลกมนุษย์ที่ใกล้ประตูเมือง สังกัสสนคร ถือเป็นเปิดไตรโลกชาวพุทธไทยเรียกว่า วันโวโรหนะ นี้ก็
เป็นการประยุกต์ใช้เหตุอดีตสืบมาถึงปัจฉิมชนรุ่นหลังเราท่าน ปัจจุบัน 

๓) ประเพณีแสดงความเคารพพระธรรม พระสัพพัญญูเจ้าทั้งปวงเหทือนกันทุกๆ
พระองค์ เมื่อพิจารณาปฏิเวธธรรมอันคัมภีรภาพ ทรงมีขวนขวายอันน้อยท้อถอยจะไม่ทรงบัณฑูรพระ
สัทธรรมเทศนา ท้าวมหาพรหมจึงลงมาทูลอาราธนาให้บัณฑูรพระสัทธรรมเทศนาจะยังสัตว์ทั้งหลาย
ให้มีจิตเคารพในพระสัพพัญญูโดยยิ่ง ดังนั้นจึงมีพระพุทธประเพณีมาทุกๆ พระองค์ ดังนั้น พระคันถ
รจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาว่า พรหมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ เป็นอาทิ 

แลกาลบัดนี้ ท่านอาราธนาแล้ว ตถาคต ก็จะตรัสพระสัทธรรมเทศนา จงตั้งจิตคอยสดับ
พระสัทธรรมเทศนาเถิดในกาลบัดนี้ 

ล าดับนั้น ท้าวสหัมฺบดีพรหมทราบว่า สมเด็จพระบรมสภทรงรับอาราธนาแล้ว ก็มีพระ
กมลผ่องแผ้วภิรมย์ หรรษโสมนัส จึงประนมทศางคุลีหัตถ์ถวายอภิวาท พระควันตมุนินทร์ ท า
ประทักษิณถ้วนตติยวาร แล้วก็พาหมู่อมรพรหม นิวัติสู่ทิพยนิเวศน์แห่งตนๆ  

ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วพบว่า ท้าวสหัมบดีพรหม อาราธนาธรรมให้พระพุทธเจ้าทงแสดงธรรม
โปรดพุทธเวไนยนิกรครั้งกระโน้นถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุด ที่ชาวพุทะไทย น ามาประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันในกาลปัจจุบัน ถือเป็นมรดกตกทอดมีคุณค่าสูงสุดทางสังคม ฯลฯ 

๑) ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยมีข้อเสนออันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการน ามาประยุกต์ใช้ ๒ 
แนวทาง คือ ด้านนโยบาย การขยายเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆมีโอกาสในการเสนอ ขอ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพระคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

๒) แนวทางที่น้ามาประยุกต์ใช้ในสังคม การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ทั้งด้านการวิจัย และ
ด้านการแปล พระคัมภีร์ต่างๆ อันมีมหาศาล น าออกสู่สังคมทุกระดับทุกเพศวัย ตั้งแต่ระดับการศึกษา
วัยก่อนเกณฑ์ เป็นแบบการ์ตูน ภาพระบายสีตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน านิทาน
ชาดกเรื่อง พระชนก เป็นแบบฉบับที่ทรงคุณค่าทางด้านการศึกษา เผยแพร่ สูงสุด 

๓) ด้านต้ารับต้ารา ทุกระดับชั น และด้านบันเทิง ให้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้น
เยาวชนเป็นหลัก เช่น จัดกิจกรรมเล่านิทาน เป็นครั้งคราว ทั้งภาษาถิ่น และภาษาอาเซียน อย่า
มองข้ามนิทานอีสบเป็นสุดยอดการเผยแพร่ พูดได้เต็มปากว่า ทั่วโลกรู้จักนิทานอีสบถ้าทั่วเอเชียรู้จัก
นิทานชาดกไทย จะน่าภาคภูมิใจแค่ไหน 

๔) นิทานพื นบ้าน นิทานตลกท้องถิ่นเมืองไทยมีทั่วทุกภาคเป็นภาษาถิ่น (Dialects) ค า
เมืองของถิ่นฟังแล้ว สนุกสนาน ลูกหลานชอบใจจ าได้ดีมาก ทุกภาคเมืองไทยมีค าเมืองของตนๆ และ
ส าเนียงพื้นที่ย่อยอีก อีสานหมู่เฮา หม่วนซื่นโฮแซว ปักใต้บ้านเราอีสานหนังบักตื้อ ปักใต้หนังประโม
ไทย มีการละเล่นท้องถิ่นของใครของมัน จัดยอดสื่อมวลชน 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา
อักษรธรรมอีสาน มีวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ซึ่งเป็นการศึกษาอยู่ในกรอบของพุทธปรัชญาธรรม
ศาสนา (Philosophy of religion) และเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) เป็น
การศึกษาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าทางเอกสารที่เป็นปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ ๑) เอกสารปฐมภูมิ 
(Primary Document) หนังสือผูก, หนังสือเจียง, หนังสือก้อม ใบลานอักษรธรรมอีสาน และหนังสือ
สมุดข่อย อักษรไทยสมัยอยุธยาที่เกี่ยวกับคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ๒)เอกสารทุติยภูมิ (Secondary 
Document) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ค้นคว้าวิจัย ได้รวบรวมเรียบเรียงไว้ในที่ ต่าง ๆ ใน
รูปแบบต ารา, หนังสือ, เอกสาร วิชาการเย็บเล่มและเอกสารอื่นใด ที่น ามาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชนซึ่งเป็นที่เช่ือถือได้ 
 ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน พบว่า 
คุณค่าด้านประวัติของพระพุทธเจ้า คุณค่าด้านหลังธรรม มี ด้านพุทะประวัติ ด้านหลักพุทธธรรม และ
ด้านน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน ซึ่งในด้านคุณค่าทางด้านวิถีชนชาวพุทธไทยอีสาน มีวัฒนธรรม 
กาสู่ขอ วัฒนธรรมการแต่งงาน ต้นเหตุแห่งศักยราชตระกูล และการจัดปริเฉท ปฐมสมโพธิกถา ฉบับ
หนังสือผูกใบลาน ภูมิปัญญาอีสาน มี ๓๑ ผูก ส่วนของปฐมสมโพธิกถาฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรม
พระปรมานิชิตชิโนรส นั้นมี ๒๙ ผูก หรือหลายๆส านักก็ไกลเคียงกันไม่แตกต่างไปจากนี้เลย จะได้เห็น
ความแตกต่างระหว่างปฐมสมโพธิกถาฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานิชิตชิโนรส กับปฐม
สมโพธิกถา ฉบับหนังสือผูกใบลาน ภูมิปัญญาอีสาน แตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้าง สับหน้าสับหลัง
บ้าง เฉพาะหมายเลขปริจเฉทหรือบรรพ กับหมายเลขผูกหรือบท ระหว่างปฐมสมโพธิกถาทั้ง ๒ ฉบับนี้
เท่านั้น ส่วนเค้าโครงเรื่องก็ดี สาระส าคัญก็ดี เนื้อหาก็ดี ละม้ายคล้ายคลึงบ้าง เหมือนกันบ้าง เป็น
อันหนึ่งอันเดียวก็มี จึงเป็นอันวิเคราะห์ได้ว่า ปฐมสมโพธิกถาทั้ง ๒ ฉบับ มีโครงสร้างใหญ่เนื้อหาส่วน
ใหญ่คล้ายคลึงกัน ส่วนสาระส าคัญจริงๆ เหมือนกันแทบทั้งสิ้น คือเรื่อง พุทธประวัติ หรือประวัติ
เรื่องราวของพระพุทธเจ้าโดยตรง เริ่มตั้งแต่ พระยาอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาลที่ ๔ และ 
บรรษัทเทพยถาในหมื่นโลกจักรวาล ทูลอันเชิญจุติ เทพบุตรเวชสันดรหรือสันดุสิตเทวราช จากดุสิต
สวรรค์เทวโลก อ้อนวอนให้จุติลงมาอุบัติเป็นพระสิทธัตถราชกุมารในมนุษย์โลกเป็น พระพุทธเจ้าโปรด
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สัตว์โลก และเทพยุดาทั้งมวลที่มีบุญญาธิการอันได้บ าเพ็ญไว้แก่กล้าแล้ว ให้หลุดพ้นจากสรรพกิเลส
อันมีราคา โทสะ และโมหะเป็นอกุศลมูล 

ผลการศึกษาพบว่าหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ปรากฏว่ามี ประวัติ
ความเป็นมาของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ประวัติคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถามีที่มา ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่ม
เอกสารปฐมภูมิ (The first Documentary) หมายถึงคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ที่จารึกลงบนใบลานด้วย
อักษรถิ่นและภาษาถิ่น (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (โตธรรม) อีสาน และภาษาถิ่น (ค าพูดคนอีสาน 
เช่น ค าไทยกลางว่า แข่งเรือ ค าไทยอีสานว่า ส่วงเฮือ, วิ่งแข่งกัน แล่นเส็งกัน) เป็นค าเมืองเหนือ ค า
เมืองอีสาน, แข่งกลอง เส็งกลอง  ๒) กลุ่มเอกสารทุติยภูมิ คือ คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ที่แปลมาสู่
ภาษาไทยกลางแล้ว จากอักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมพายัพ อักษรขอมหวัดอักษรไทยน้อยของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยปชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือภาษาอื่นได้ ๓) กลุ่มเอกสารตติยภูมิ คือ คัมภีร์
ปฐมสมโพธิกถา ที่จดจารึกบนใบลาน แผ่นไม้ ผนังถ้ า หน้าผา หลักเสาหิน แผ่นศิลาจารึก เป็นต้น ที่
ยังคงรูปอยู่ในภาษานั้นๆ และที่ปริวรรตมาสู่ภาษาไทยกลาง ภาษาถิ่นนั้น ซึ่งฉบับพิสดาร ๒๙ ปริเฉท 
พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ปรากฏเรื่องดังนี้ เริ่มประวัติพระพุทธเจ้า อัญเชิญจุติ
เทพบุตรสันเวสสันดร เริ่มพุทธประวัติ สิริมหามายาสุบิลนิมิต ประสูติสิทธารัตถกุมาร และ แบ่งสระรี
ริกธาตุ การศึกษาในบทนี้จะบอก การนับหน้า หนังสือใบลาน หลักการนับหน้าหนังสือใบลาน การ
ประสมสระ ๘ ตัวกับพยัญชนะ ๓๓ ตัว ใช้แทนตัวเลข ตัวเลขอักษรธรรมอีสาน การอ่านออกเสียง
ตัวเลข ดังนั้นจึงได้อรรถาธิบายคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับอักษรธรรมอีสาน ๒๙ ประริเฉท และหลักพุทธ
ธรรมส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถ ปรากฏหลักพุทธธรรม มี เมตตา กรุณา เป็นธรรมะ ข้อที่ 
๑,๒ ใน พรหมวิหารธรรม ๔ ข้อ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเปกขา ซึ่งปรากฏในปฐมสมโพธิกถา 
ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต ปรากฎในฉบับพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พิมพ์
จ าหน่ายที่ เลี่ยงเซียงจงเจริญ ถนนบ ารุงเมือง แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.ไม่ปรากฏ หน้า ๕๕-๕๗ ข้อความ... เมื่อพระสิริมหามายาราชบุตรี ได้ทรงสดับข่าวสาสนพระสิริสุ
ทโธทนราชกุมาร แม้ยังไม่ได้ทัศนาการก็เกิดพระกมลด าริเสน่หา เหตุบุพเพสันนิวาสเนื่องมาแต่อดีต
กาล พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาว่า ปุพเพว สนฺนิวาเสน เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า 
ความเสน่หาบังเกิดด้วยอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือบุพเพสันนิวาส กับทั้ง ปัจจุบันประโยชน์ มีครุวนาดุจ
ดอกดวงอุบลชาติ อันอาศัยซึ่ง อุทกวารีเป็นที่ตั้ง จึงบังเกิดขึ้นใน ชลธี ซึ่งบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ 
ปรมัตถบารมี ๑๐ สิริเป็นสมตึงสบารมี ๓๐, บุรุษโยธาพระมหาสัตว์อีก ๗ จ าพวก คือ ศรัทธาพล วิริ
ยพล สติพล สมาธิพล ปัญญาพล และมีหลักธรรมที่ยกมาเป็นตัวอย่างในเรื่องดังที่กล่าวไว้ในเรื่องแล้ว 

ผลการศึกษาอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการน ามาประยุกต์ใช้มีแนวทาง คือ ๑) ด้าน
นโยบาย การขยายเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆมีโอกาสในการเสนอ ขอโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
พระคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ๒) แนวทางที่น ามาประยุกต์ใช้ในสังคม การ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน น าออกสู่สังคมทุกระดับทุกเพศวัย ตั้งแต่ระดับการศึกษาวัยก่อนเกณฑ์ เป็นแบบ
การ์ตูน ภาพระบายสีตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน านิทานชาดกเรื่อง พระชนก เป็น
แบบฉบับที่ทรงคุณค่าทางด้านการศึกษา เผยแพร่ สูงสุด ๓) ด้านต ารับต ารา ทุกระดับชั้น และด้าน
บันเทิง ให้หลากหลาย เช่น จัดกิจกรรมเล่านิทาน เป็นครั้งคราว ทั้งภาษาถิ่นใช้สื่อสาร และภาษา
อาเซียน อย่ามองข้ามนิทานอีสบเป็นสุดยอดการเผยแพร่ พูดได้เต็มปากว่า ทั่วโลกรู้จักนิทานอีสบ  ๔) 
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นิทานพื้นบ้าน นิทานตลกท้องถิ่นเมืองไทยมีทั่วทุกภาคเป็นภาษาถิ่น(Dialects) ค าเมืองของถิ่นัังแล้ว 
สนุกสนาน ลูกหลานชอบใจจ าได้ดีมาก ทุกภาคเมืองไทยมีค าเมืองของตนๆ อีสานหมู่เฮา หม่วนซื่นโฮ
แซว ปักใต้บ้านเราอีสานหนังบักตื้อ ปักใต้หนังประโมไทย มีการละเล่นท้องถิ่นของใครของมัน จนเป็น
ยอดสื่อมวลชน 
ค าหลัก :  ปฐมสมโพธิกถา, คัมภีร์ใบลาน, อักษรธรรม, อักษรธรรมอีสาน, หลักพุทธธรรม 
 

Abstract 
The aim of this research is to analyze the Buddha-dhamma principles 

existing in scriptures on Life of the Buddha written in Isan northeastern Dhamma 
characters. It is a qualitative research with descriptive analysis in Buddhism 
philosophy. This documentary research is studied through primary and secondary 
documents as the following: The primary documents include bound books,  Jiang 
book, Bookdisingenuously, Isan Dhamma characters on palm leaves and pulp of trees 
and Thai characters in Ayutthaya period on the scriptures of Life of the Buddha; The 
secondary documents are the related and reliable researches published by 
researchers in various documents including textbooks, reference books, articles and 
other technical paperwork. 

This study found that the values of the scriptures on Life of the Buddha in 
Isan Dhamma characters including Buddha’s biography, Dhamma principles have been 
applied and used in present Thai Isan society such as making marriage proposals and 
marriage culture. The origin and cause of the royal family and the Life of the Buddha 
were inscribed by Isan intellectuals in 31 sets of palm leaf bookbinding. There are 29 
sets of bookbinding for the scriptures on Life of the Buddha written by Somdet 
Pramaha Samanachao Krom Praparamanuchit Chinorot. Other scriptures on Life of the 
Buddha are all closely related and similar. In comparison, the Somdet’s scriptures on 
Life of the Buddha and of the Isan intellectuals are partly similar and partly different 
and the chapters are differently put in order. However, the structure and the content 
are similar. It can be analyzed that both scriptures on Life of the Buddha are mainly 
similar and the contents are the same. This includes the Buddha’s biography from 
Indra, Brahma, the four keepers of the world and angels for universe governance 
invoking Vessantara from Dusit’s divine for an advent to be Siddhartha Raj Kumar in 
humankind and became Buddha to release all animals, mankind and the great merit 
divines from all passions which are the roots of evil including lust, hate and 
ignorance. 

The study found that the history of Dhamma principles existing in the 
scriptures on Life of the Buddha can be divided in 3 groups: 1) the primary document 



 ๑๓๐ 

refers to the scriptures on Life of the Buddha inscribed on palm leaves with local 
characters and dialects. For example, Isan characters use the word Suanghuea for 
boat-racing and Laen-seng-kan for race in running but central Thai says Khaeng-ruea 
and Wing-khaeng-kan accordingly. Both northern and Isan dialects use the word for 
drum competition as Seng-klong.; The secondary document is the central Thai 
scriptures on Life of the Buddha translated from Dhamma characters in Isan, 
northwestern, Khmer, minor Thai in Lao PDR and other dialects.; The tertiary 
document of the scriptures of Life of the Buddha were inscribed on palm leaves, 
wood, cave walls, cliffs, pillars and other plates. Each has its own dialect and later 
changed to central Thai. The detailed version of the scriptures on Life of the Buddha 
can be divided into 29 chapters. Somdet Pramaha Samanachao Krom 
Praparamanuchit Chinorot divided the scriptures’ contents from the Buddha’s 
biography, invoking Vessantara from Dusit’s divine for an advent, the dream vision of 
Sirimahamaya, the birth of Siddhartha Raj Kumar and the division of the relics. The 
study in this chapter indicates the principle of counting pages of palm leaves by 
mixing 8 vowels with 33 letters to represent numbers and pronunciation of numbers. 
The description of the scriptures on Life of the Buddha is, thus, divided into 29 
chapters. The main Dhamma principles existing in the scriptures on Life of the 
Buddha are loving-kindness and compassion which are the first and the second item 
in the 4 moral virtues including loving-kindness, compassion, sympathy and 
equanimity. These are shown in the first chapter of the scriptures of Somdet Pramaha 
Samanachao Krom Praparamanuchit Chinorot referring to the application of wedding 
ceremony.The Somdet’s scripture was published at Liangchiang-chongcharoen, 
Bamrungmuang road, Samranrad district, Bangkok. The year published was not 
mentioned in the text. The content is on pages 55-57 saying  “When Sirimahamaya 
Raj Putri received the messages from Suddhodhana Raj Kumar, even they had not 
seen each other before but they felt affected that was because of the mating souls in 
a former existence.” Teachings mention that the affection is caused by 2 factors 
including the mating souls in the past life and the present mutual benefit like gardens 
of lotuses relying on water flowing into the sea of perfections (Parami 10), superior 
perfections Upaparami 10, supreme perfections Paramatthaparami 10 as 
Sirisamtimsaparami 30 perfections in total, 7 groups of great humankind and animals 
including faith, perseverance, mindfulness, concentration and intelligence and other 
Dhamma principles as mentioned above.  

The benefit of this study can be maximized by applying in the following 
areas: 1) In the area of policy, it is the opportunity for new researchers to extensively 
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propose their research projects on Buddhist scriptures; 2) The applicable principle for 
leading daily life in society of all ages from kindergarten in forms of painting cartoons, 
following the story of Pramahachanok, the Royal Literature of His Majesty the King, as 
an invaluable model in education to be promoted.; 3) Textbooks for all levels of 
education and recreation such as story-telling by using local dialects and ASEAN 
languages for communication. Aesop fables should not be either overlooked as an 
example of its popularity around the world. And 4) Folk-stories and comedies in local 
dialects can amuse children and help them remember. Each region in Thailand has its 
own dialect and culture such as leather sheet shadow play. These stories in local 
dialects have been one of the most influential media.   

    
Key Word: Pathamsomphotticatha, fair value, fair value Isan, Buddha-dhamma. 
 

ค าน า 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษาถึงหลักพุทธธรรมในคัมภีร์ปฐม

สมโพธิกถาซึ่งนักปราชญ์โบราณได้จารึกในอักษรธรรมอีสาน และสอดแทรกไว้ในเนื้อหาสาระของ
คัมภีร์ปฐมสมฌพธิกถาอักษรธรรมอีสานและมีความส าคัญลึกซึ้งถึงแก่นหลักพุทธธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา เพื่อศึกษา
หลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา และเพื่อวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษร
ธรรมอีสาน ที่มีต่อเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน 
 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ พรรณนา โดยมีวิธีการศึกษาดังนี ้คือ  ๑) 

การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) เพื่อค้นหาข้อมูลหลักพุทธธรรมทีใ่นคัมภีร์ปฐมสม
พธิกถาอักษรธรรมอีสาน  รวมทั้งแนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๒) ได้ทราบถึงหลักพุทธธรรม
ที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน ๓) ได้ทราบถึงการน าผลวิเคราะห์คุณค่าของ
คัมภีรป์ฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน ทีม่ีต่อเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน ผู้วิจัยได้น าหลักพุทธธรรม 

ข้อว่า พรหมวิหาร และธรรมจริยา  
ผลการวิจัยพบ เรื่อง อัญเชิญจุติ เริ่มพุทธประวัติ เมื่อพระอินทร์พระพรหม ท้าวจตุ

โลกบาล พร้อมด้วยเทพบรรษัทในแสนโกฏิจักรวาล เข้าเฝ้าและทูลอัญเชิญ เทพบุตรเวสสันดร หรือ 
สันดุสิตเทวราช  จากดุสิตสวรรค์เทวโลก ให้จุติลงมาอุบัติเป็น พระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกให้พ้นจาก
ราคะ โทสะ และโมหะ 
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สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงปรารถนารื้อถอนสัตว์โลกจากห้วงมหรรณพสาคร ทรงสละ
จักพรรดิสมบัติอันจะมาถึงภายใน ๗ วัน จะทรงถือเอาผลคือสัพพัญญตุญาณ คือสมตึงสบารมี อันมี
ดอกบาน คือ เบญจมหาบริจาคะ อันตั้งเหนือภูมิภาค คือ ไตรพิธสมบัติ กล่าวคือเมื่ออดีตภพ ๔ อสงไข
แสนกัปนัยถอยหลัง กลับไปภัทรกัป์นี้ บังเกิดเป็น พระสุมธดาบสได้พบพระทีปังกรเจ้า จึงละเสี ยซึ่ง
พระอรหันต์ อันจะบรรลุในส านักของพระองค์ ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณได้พุทธพยากรณ์แล้ว 
ทรงบ าเพ็ญเบญจมหาบริจาคแลสมตึงสบารมีทาน เป็นต้น ชนทั้งหลายจะน าไปซึ่งทรัพย์สินแลชีวิต 
พระมหาสัตว์มิได้เอื้ออาทร ทรงบ าเพ็ญมูลปณิกุศล จนส าเร็จประโยชน์แก่นรชาติทั้งปวง ให้พระโลหิต
เป็นทาน ก็มากกว่ากระแสน้ าในมหาสมุทรทั้ง ๔, ให้พระมังสะเป็นทาน อาจยังพ้ืนแผ่นปฐพีให้พ่ายแพ้
ได้, ตัดพระเศียรให้เป็นทาน ประมาณสูงกว่าเขาพระสิเนรุราช, ควักพระเนตรให้เป็นทาน ก็มากกว่า
ดวงดาวในนภากาศ และทรงพระราชทาน พระนางมัทรีพร้อมบุตรธิดาเป็นทาน จึงส าเร็จลงในชาติเป็น
พระเวสสันดร 

ผลการวิจัยด้านหลักพุทธธรรมส าคัญที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถามีอยู่มากหลาย แต่ผู้วิจัย
ได้น ามาวิเคราะห์ ๒ หมวด คือ ธรรมจริยาได้แก่พุทะกิจ อันเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ส่งมา
วิเคราะห์แก่ชาวโลก เรียกว่าพุทะกิจ ที่พระพุทะเจ้าทรงกระท าประจ าวันวัน ได้แก่ เวลาเช้าเสด็จออก
บิณฑบาต ที่พระพุทธเจ้าทรงกระท าประจ าวัน ได้แก่ เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต เวลาบ่ายแสดง
ธรรมแก่ภิกษุ เวลาค่ าประทานโอวาทพระภิกษุสงฆ์ เวลาเที่ยงคืนคือตอบปัญหาเทวดา เวลาจวนสว่าง
ตรวจดูอุปนิสัยผู้ใดควรเสด็จไปโปรดหรือไม ่

ทรงรับอาราธนาเสด็จแสดงธรรมมาโปรดสัตว์ของท้าวสหัมบดีพรหม บ าเพ็ญพุทธกิจ ๔๕ 
วัสสาโปรดพระพุทธบิดา พระประยูรญาติ โปรดพุทธมารดาแสดงพระอภิธรรมบรสวรรค์แท่นค่าน้ านม 
เสด็จลงเทวโลกใกล้ประตูเมืองสังกิสสนคร เตือนภิกษุทั้งหลายจงอยู่ด้วยมีสติอย่าประมาทเลินเล่อ 
แล้วเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่สาลวโนทยานแห่งมัลลกษัรติย์ เมืองกุสินาราย 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
อภิปรายผล การวิจัยชิ้นใหญ่ใหม่สุด คือ พุทธประวัติ เริ่มจากสวรรค์ชุ้นดุสิตในเทวโลก 

เมื่อพระอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาล ทูลอัญเชิญเทพบุตรเวสสันดร หรือ สันดุสิตเทวราชาให้จุติ
จากดุสิตสวรรค์เทวโลก ลงมาอุบัติเป็น พระสิทธัตถราชกุมารที่ เมืองกบิลพัสดุ์ มนุษโลก เป็น
พระพุทธเจ้า 

พุทธประวัติ มิใช้เริ่มที่พระเจ้าตติโอกการาชที่ ๓ มิใช่ที่พระเจ้าสิริสุทโธทนะ และมิใช่เริ่มที่
พระสิทธัตถกุมาร แต่เริ่มที่ พระอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาล พร้อมเทพบรรษัทในหมื่นโลก
จักรวาล ทูลอัญเชิญเทพบุตรเวสสันดร หรือสันดุสิตเทวโลกจักรวาล ทูลอัญเชิญเทพบุตรเวสสันดร 
หรือสันดุสิตเทวราช จากดุสิตสวรรค์เทวโลก อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ ให้พ้นจากราคะ โทสะ 
และโมหะ 

ส่วนสมเด็จกรุงธรรมาโศกราช มีพระทัยจะกระท าสักการบูชาพระสถูปด้วยพระสรีรูปกาย
แห่งพระองค์ให้ได้สัตตวาร (๗ วัน) จึงให้น าปุยนุ่นส าลีชุบน้ ามันหอม ๕๐๐ หม้อมาพันธ์ ตั้งแต่พระศอ
ลงไปตราบเท่าถึงพระบาท แล้วเสด็จไปยืนประดิษฐานอยู่ที่ตรงหน้าพระเจดีย์องค์ใหญ่ แล้วยกพระ
อัญชลีประครองไว้เหนืออุตมางคสิโรตม์ ทรงระลึกถึงพระพุทธคุณ แล้วให้จุดเพลิงเข้าทั่วสรีรกาย บ่
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มิได้หวั่นไหว ตามไับูชาดุจประทีป และเปลวเพลิงนั้น ก็ลุกโพลงพลุ่งขึ้นไป บนอากาศสูงประมาณถึง 
๗ ชั่วบุรุษ แล้วเปล่งพระวาจาตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ ว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺ
พุทฺธสฺสฯ  อิติปิโส ภควา ฯลฯ เวทิตพฺโพ วิญญูหีติฯ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯลฯ ปุญญกฺเขตฺต 
โลกสฺสาติฯ จนจบ. ตรัสสรรเสริญพระรัตนตรัย มิให้วิการหวั่นไหวท่ามกลางเปลวเพลิงอันลุกโชนเล่า
ร้อน และสกลกายนั้นเป็นดุจลูไล้ด้วยน้ ามันจันทน์สุคันธรรส แต่ทรงกระท าพระวรกายเป็นประทีปตาม
ไต้บูชาพระสถูปถึง ๗ วาร ถ้วน ๗ วัน แล้วจึงโสรจสรงอุทกธาราชะพระสรีกาย แล้วทรงเครื่อง พระ
วิภูสนาภรณ์ แวดล้อมด้วยอเนกนิกรคณามาก ทรงกระท าอภิวาท พระมหาสถูปเสร็จแล้ว ก็จึงเสด็จบท
ขจรไปประทักษิณสิ้นตติยวาร ๓ รอบ แลทรงสดับพระสัทธรรมเทศนา อันพระขีณสพสงฆ์แสดงถ้วนถึง 
๗ วัน ๗ คืน แล้วทรงถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ทรงถวายไทยทานต่างๆ เสร็จแล้ว ก็นมัสการลา 
เสด็จนิวัตนาการกับด้วยทั้งราชบริวารสู่พระราชนิเวศน์ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงกระท ามหกรรมสร้างพระสถูป ๘๔,๐๐๐ 
องค์แล้ว กระท าการฉลอง สิ้นทรัพย์ไป ๙๖ โกฏิ จึงตรัสถามพระสงฆ์เถรานุเถระว่า ข้าแต่พระผู้เป็น
เจ้าตัวข้าพเจ้านี้ จะได้เป็ฯญาติในพระพุทธศาสนาแล้วแลหรือ 

พระโมคคัลลีบุตรเถระ จึงถวายพระพรว่า ดูกรมหาบพิตรดังฤาจะได้เป็นญาติในพระ
ศาสนา 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสละทรัพย์ถึง ๙๖ โกฎิ สร้างพระวิหารและพระสถูปถึง 
๘๔,๐๐๐ ยังมิได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาก็จะกระท ากุศลสิ่งใด จึงจะได้เป็นญาติในพระ
ศาสนาเล่า 

ดูกรมหาบพิตร กระท ากุศลดังนี้ได้ช่ือว่าปัจจัยทายก ยังมิได้เป็นญาติในพระพุทธศาสนา 
เบื้องบุคคลผู้ใด ให้บุตรธิดาบรรพชา อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ บุคคลผู้นั้น จึงจัดได้ชื่อ

ว่า เป็นญาติในพระพุทธศาสนา แล้วพระโมคคัลลีบุตรเถระ จึงส าแดงธรรมเทศนาซึ่งบรรพชานิสงส์ 
ด้วยพระคาถาว่า จตุกปฺปานิ ทาสสฺส เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ให้ทาสบรรพชาเป็นสามเณรได้
อานิสสงส์ ๔ กิลป์ ให้ทาสอุปสมบทเป็นภิกษุ ได้ผลานิสงส์ ๘ กัลป์ ให้บุตรบรรพชาเป็นสามเณร ได้
ผลานิสงส์ ๘ กัลป์ ให้บุตรอุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ ๑๖ กัลป์ ให้ภรรยาบรรพชาเป็นสามเณรี ได้
ผลานิสงส์ ๑๖ กัลป์ ให้ภรรยาอุปสมบทเป็นภิกษุณี ได้ผลานิสงส์ ๓๒ กัลป์ เบื้องว่าตนเอง บรรพชา
เป็นสามเณรได้ผลาอานิสงส์ ๓๒ กัลป์ ผิว่าตนเองอุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ ๖๔ กัลป ์

สมเด็จพระกรุงธรรมาโศกรา ทรงสดับดังนั้น ก็ทรงพระปีติยินดีโสมนัส จึงตรัสแก่มหินท
ราชโอรส และสังฆมิตาราชธิดา ด้วยบาทพระคาถาว่า มหินฺท อมฺม ปิยา ธีตา เป็ฯอาทิ อธิบายความว่า 
ดูกรมหินทรราชบุตรแลแม้สังฆมิตตาราชธีดาผู้เป็นที่รัก อันว่าบรรพชานี้เป็นที่เสนหภาพแห่งพระบิดา
เจ้าทั้งสองคราวนี้จงยินยอมบวชในพระพุทธศาสนา ได้ชื่อว่าทายาทเชื่อสายสืบสามัญวงศ์ในพระ
ศาสดา 

เมื่อพระราชบุตรราชธิดาทั้งสอง ได้สดับพระราชบัญชาเช่นนั้น ก็กราบทูลว่า ข้าพระบาท
ทั้งสองนี้ มีจิตยินดีปราโมทย์ ปรารถนาจะบรรพชา เมื่อพระบรมมหากษัตริย์ ตรัสเสวนาก็ทรงโสมนัส 
ทรงด ารัสให้พระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ ออกบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ และภิกษุณีใน
ส านักพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาอันนี้ มีในคัมภีร์
มหาวงศ์ว่า สา ภิกฺขุณี จนฺทเลขาเป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า พระสงฆมิตตาเถรี มีพระคุณปรากฏ



 ๑๓๔ 

ดุจดวงจันทร์ พระมหินทภิกษุนั้น ก็ปรากฎพระคุณดุจดวงอาทิตย์ รุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ทั้งสอง
พระองค์ทรงฉฬาภิญญแตกฉานในปฏิสมภิทา ๔ เป็นพระมหาขีณสพ มีขันธสันดานร างับจากปาป
ธรรมทัง้ปวง บรรลุแก่พระนิพพาน 

ล าดับนั้น พระโมคคัลลีบุตรติสสเถราจารย์ ถวายพระพรว่า ดูกร พระราชสมภารเจ้า การ
บัดน้ี มหาบพิตร ได้เป็นญาติในพระพุทธศาสนาแล้ว 

เบื้องหน้าแต่นั้น สมเด็จกรุงกษัตริย์ธรรมาโศกราชก็ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลภิยโยภาพ
ยิ่งขึ้น ทรงเคารพในพระรัตนตรัยตกแต่งสรรพบูชาพิธทานในสถูปสถานทั่วทุกต าบล ครั้นท าขันธ์ก็ไป
จุติบังเกิดในสวรรค์เทวโลกทั้งสิ้นพร้อมราชบริวาร ทุกถ้วนหน้าแล 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัย ขอเสนอแนะ เป็น ๓ ประเด็น คือ  
๑) ด้านนโยบาย (ปริยัติ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ควรร่วมมือกันจริงกับวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตทุกแห่งทั่วประเทศไทย จัดตั้งศูนย์วิจัยพุทธ
ศาสตร์ เปิดโอกาสผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีมากยิ่งขึ้น เราอาจได้นักวิจัยฝีมือระดับสากลก็ได้ 

๒) ให้ทุนวิจัย (ปฏิบัติ) เริ่มจากท าการวิจัยในห้องเรียน สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ภายใน
วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขต ของแจ่ละจังหวัด ค่อยๆขยายออกไปสู่วิทยาลัยภาคและวิทยาลัยทั่วประเทศ 
โดยเริ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้นักวิจัยระหว่างจังหวัด ระหว่างภาค และระหว่างประเทศ ตลอดจนระหว่าง
นานาชาติต่อไป 

๓) จัดกิจกรรม (ปฏิเวธ) เพื่อเล็งผลค้นคว้าหานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ เมื่อจัด
ครบทุกภาคแล้ว จึงรวมประกวดผลงานวิจัยแยกเป็น ๔ ระดับ คือ ผลงานวิจัยดีเยี่ยม ดีเด่น ดีมาก 
และดี มาตีพิมพ์ออกเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนสาธารณะ จัดกิจกรรมมอบโล่ มอบรางวัล เป็นการ
ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสู่สายตาชาวไทย 
ชาวเอเชีย และทั่วโลกต่อไป 

ข้อเสนอแนะต่อ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในปฐมสมโพธิกถาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันปัจจุบันส่วนหนึง่นั้นคือ 
๑) วิวาหมงคล ระหว่างเจ้าชายสิริสุทโธทน กับเจ้าหยิงสิริมหามายา สังคมไทยปัจจุบัน ได้

น ามาประยุกต์ทั้งพิธีหลวงพิธีราษฎร์ ประเทศไทยในระดับสามัญชนทั่วไปปรับใช้เป็น อาวาหวิวาหมง
คล มงคลสมรส แต่งงาน กินดอง ก็ว่า รวมถึงการสู่ขอถือเป็นราชประเพณี จารีตประเพณี ฮีตผัว คอง
เมีย ฮีตเจ้า คองไพร่ ฮีตบ้าน คองเมือง นิยมเรียกรวมๆ กันว่า ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ฮีตญี่ คองเจียง เป็น
ต้น 

๒) ประเพณีบวชแทนน  านมแม่ เมื่อพระเจ้าอโศกราชมหาราช ทรงอนุญาตให้เจ้าชาย มหิ
นทราชโอรส และเจ้าหญิงสังฆมิตตาราชธีดา ออกบวชเป็นภิกษุ และภิกษุณี ในพระธรรมวินัยนี้ ชาว
พุทธไทย (อาจทั่วโลก) นิยมให้บุตรชายหญิง บวชเป็ฯสามเณร สามเณรี ภิกษุ ภิกษุณี ทดแทนน้ านม
แม่ และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ถ่ายทอดกันมาอย่างไม่ขาดสาย จากอดีตจนปัจจุบัน 



 ๑๓๕ 

ประเพณีชดเชยพระคุณแม่ (ทดแทนน้ านมแม่) พระพุทธเจ้า ทรงบ าเพ็ญประโยชน์ข้อนี้ 
โดยเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์บนสวรรค์ ตาวตึงสาเทวโลก ตลอดไตรมาส และเสด็จลง
มายังโลกมนุษย์ที่ใกล้ประตูเมือง สังกัสสนคร ถือเป็นเปิดไตรโลกชาวพุทธไทยเรียกว่า วันโวโรหนะ นี้ก็
เป็นการประยุกต์ใช้เหตุอดีตสืบมาถึงปัจฉิมชนรุ่นหลังเราท่าน ปัจจุบัน 

๓) ประเพณีแสดงความเคารพพระธรรม พระสัพพัญญูเจ้าทั้งปวงเหทือนกันทุกๆ
พระองค์ เมื่อพิจารณาปฏิเวธธรรมอันคัมภีรภาพ ทรงมีขวนขวายอันน้อยท้อถอยจะไม่ทรงบัณฑูรพระ
สัทธรรมเทศนา ท้าวมหาพรหมจึงลงมาทูลอาราธนาให้บัณฑูรพระสัทธรรมเทศนาจะยังสัตว์ทั้งหลาย
ให้มีจิตเคารพในพระสัพพัญญูโดยยิ่ง ดังนั้นจึงมีพระพุทธประเพณีมาทุกๆ พระองค์ ดังนั้น พระคันถ
รจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาว่า พรหมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ เป็นอาทิ 

แลกาลบัดนี้ ท่านอาราธนาแล้ว ตถาคต ก็จะตรัสพระสัทธรรมเทศนา จงตั้งจิตคอยสดับ
พระสัทธรรมเทศนาเถิดในกาลบัดนี้ 

ล าดับนั้น ท้าวสหัมฺบดีพรหมทราบว่า สมเด็จพระบรมสภทรงรับอาราธนาแล้ว ก็มีพระ
กมลผ่องแผ้วภิรมย์ หรรษโสมนัส จึงประนมทศางคุลีหัตถ์ถวายอภิวาท พระควันตมุนินทร์ ท า
ประทักษิณถ้วนตติยวาร แล้วก็พาหมู่อมรพรหม นิวัติสู่ทิพยนิเวศน์แห่งตนๆ  

ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วพบว่า ท้าวสหัมบดีพรหม อาราธนาธรรมให้พระพุทธเจ้าทงแสดงธรรม
โปรดพุทธเวไนยนิกรครั้งกระโน้นถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุด ที่ชาวพุทะไทย น ามาประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันในกาลปัจจุบัน ถือเป็นมรดกตกทอดมีคุณค่าสูงสุดทางสังคม ฯลฯ 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 
 

๑.๑  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
๑.๒  ข้อมูลทตุิยภูมิ 

พระราชมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๘. 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. สัมมนาไทยคดีศึกษา หน่วยที่ ๙-๑๕. 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๕๑) 
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน.์ จริยศาสตร.์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓.   
ธวัช ปุณโณทก. มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ.์ บริษัทขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด, 

๑๖๑/๖-๘ ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแก่น, พ.ศ.๒๕๔๔. 
ประมวล พิมพเ์สน. ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น. ศูนยก์ารถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยภา

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โรงพิมพ์คลังนานานวิทยา, ๒๕๕๔. 



 ๑๓๖ 

ปรีชา พิณทอง. สังข์ศลิป์ชัย. พิมพ์เป็นอนุสรณ์เมืองอุบลครบ ๒๐๐ ปี (๒๕๒๓), 
โรงพิมพศ์ิริธรรม, ๒๕๒๔.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พัฒนาคน. (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสหธรรมมิก จ ากัด),๒๕๔๔. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท.์  

โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมมิต จ ากัด, พ.ศ.๒๕๕๔.  
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  

(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ : กรุงเทพมหานคร), ๒๕๒๘. 
สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.พระนิพนธ์, พระปฐมสมโพธิกถา. หน้า ๘๙,ไม่ปรากฏ พ.ศ., 

โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ: กรุงเทพมหานคร  
สมเด็จกรมพระปรานุชิตชิโนรส. ปฐมสมโพธิกถา พสิดาร ๒๙ ปริจเฉท. เลี่ยงเซียงจงเจริญ 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.ไม่ปรากฏ  
สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธัมมเถระ). พุทธวิธีทรงฝึกเวไนยชน. อนุสรณ์เนื่องในงานพิธีพระราชทาน 

เพลิงศพสมเด็จพระวันรัต.(กรุงเทพมหานคร:ห้างหุ่นส่วนจ ากัดชวนพิมพ์),๒๕๓๙. 
โสรัจ นามอ่อน. คู่มือ เรียนลัดอักษรธรรมอีสาน พ.ศ. ๒๕๔๕. พิมพ์เป็น มุทิตาสักการะ ในงานมงคล 

อายุวัฒนะ ๘๐ ปี พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอบุลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนารา 
(วัดปาใหญ่).  

              ศาสนาเปรียบเทียบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน. พิมพ์คอมพิวเตอร์  
เย็บเล่มไตรเพท คือ ฤคเวท, ยชุรเวท สามเวท เป็นของดั้งเดิม, ปวารณา, 
การจุดธูปเทียนบูชาพระ,  สวดมนต์, ไหว้พระ, ัังเทศน,์ พระสงฆ์ให้ศีลให้พรญาติโยม  

อรทัย เลี่ยงจินดาถาวร ,โสรัจ นามอ่อน,โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือ 
ใลาน จังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ ส ารวจ
พบว่า ล ามหาชาติ หรือเวสสันดรชาดก มีแทบทุกวัดกว่า ๒๕๐ ล า (ฉบับ).  

  
๑.๓  เอกสารอัดส าเนา 

 

โสรัจ  นามอ่อน. ปริวรรตจากอักษรธรรมอีสานต้นฉบับจากวัดพลแพน. ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี, ๒๕๔๒. 

 
 



   

 

การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
๑.  กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 

 - สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น วิชา
พุทธปรัชญา รายวิชาปรัชญาศาสนา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลยั  
 - สามารถน าผลการศึกษาหลักพุทธธรรมที่ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน เพื่อ
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยปัจจุบันและบุคคลที่สนใจในเรื่องนี้ 
 - สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการอนุรักรักษาคัมภีร์
อักษรธรรมอีสาน การพัฒนาจิตใจและปญัญา โดยความร่วมมือของวัฒนธรรมจังหวัด วิทยาลัยอาชีวะ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
๒.  กิจกรรมด้านวิชาการ 
  

 - มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับทีมงานวิจัยและนิสิตในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การ
พัฒนาอนุรักษค์ัมภีร์อักษรธรรมอีสาน  
 - มีการพัฒนาชุดความรู้และประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อักษรธรรมอีสานในวัดและ
ส านักปฏิบัติต่างๆ ในเชิงลึกเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
มีความเหมาะสม 
 - มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
การอนุรักคัมภีร์อักษรธรรมอีสานในวัดและแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๓๘ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ไดร้ับ บรรลุ
วัตถุประสงค์  

โดยท าให ้

๑.ศึกษาข้อมูลปฐม
ภูมิ จากเอกสาร 
ต ารา แนวคิด ทฤษฏี
ที่เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงสถานภาพทางสังคมและหลัก
พุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใน
คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรม
อีสาน โดยจะมุ่งเน้นศึกษาถึง ความ
เชื่อด้านศาสนากับวิถีชีวิตของคนไทย 
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ 
หลักพุทธธรรม  และคัมภีร์อักษร
ธรรมอีสาน  

ข้อที่ ๑ - ๒ ท าให้สามารถวิเคราะห์หลัก
พุ ท ธ ธ ร ร ม ท า ง 
พระพุทธศาสนาในคัมภี ร์
ปฐมสมโพธิกถา และความ
เชื่อด้านศาสนากับวิถีชีวิต
ของคนไทย และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อคัมภีร์
อักษรธรรมอีสาน 

๒.ศึกษาข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของสภาพสังคม
และการอนุรักษ์รักษาคัมภีร์อกัษรธรรม
อีสาน และการถอดเอาหลักพุทธธรรม
ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถามาสืบทอดให้
ตามสังคมปจจบุัน 

ข้อที่ ๑ - ๒ ท าให้สามารถวิเคราะหข์้อมูล
พื้นฐานของสภาพสังคมและ
การอนุรักษ์รักษาคัมภีร์ปฐม
สมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน 
และการถอดเอาหลักพุทธ
ธรรมในคัมภีรพ์ธิกถาสืบทอด
ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปัจจุบัน 

๓.การเก็บข้อมูลด้วย 
สัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องในวัด เขต
จังหวัดอุบลราชธนี 

ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็นของ การ
พัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ให้มีประโยชน์ต่อ
สังคมไทย 

 
ข้อที่ ๑-๒-๓ 

ท าให้สามารถวิเคราะห์ถึง
ความคิดเห็นของ การพัฒนา
ตนเองตามหลักพุทธธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  ที่ได้รับ
ประโยชน์ต่อสังคมไทย 

๔.ข้อเสนอแนะอื่น ทราบถึงประเด็นปัญหาของการอนุรักษ์
รักษาคัมภีร์อักษรธรรมอีสานและแนว
ทางการบรูณาน าหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคมไทย 

ข้อที่ ๑-๒-๓ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะสถาบันและ
ครอบครัวของประชาชนเพ่ือ
เป็นการน าไปสู่การอนุรักษ์
และพัฒนาก าหนดนโยบาย
วางแผนก าหนดหลักสูตรการ
เรียนการสอน ต่างๆ 

 



   

 

๑๓๙ 

กิจกรรม ผลที่ไดร้ับ บรรลุ
วัตถุประสงค์  

โดยท าให ้

๕.รายงานฉบับ
สมบูรณ์  

 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ทีส่ามารถตอบ
วัตถุประสงค์โครงการทั้ง ๓ ข้อ 
๑. เพื่อศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าเนื้อหา
สาระคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
๒. เพื่ อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏใน
คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
๓.  เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐม
สมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน ที่มีต่อ
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน 
 

 
ข้อที่ ๑-๒-๓ 

ได้รายงานวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย สามารถรู้ถึง
ประวัติพระพุทธเจ้าเนื้อหา
สาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
สามารถน าแนวทางในการ
น าหลักพุทธธรรมในคัมภีร์
ปฐมสมโพธิกถา มีวิเคราะห์
ใช้ในคุณค่าของคัมภีร์ปฐม
สมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน 
ที่มีต่อเอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน  

 
 
 
 



  ภาพที่ ๑ อัญเชิญจตุิ           ภาพที่ ๒ สุบินนิมิต 
 

 
 
 

  
 

                 ภาพที่ ๓ ประสตู ิ            ภาพที่ ๔ ท านายพระลักษณะ 
 
 
 



๑๔๑ 
 

    ภาพที่ ๕ แรกนาขวัญ     ภาพที่ ๖ ยศศร 
 

 
 
 

  
 

 ภาพที่ ๗ ราชาภิเศก     ภาพที่ ๘ เทวทูต 

 



๑๔๒ 
 

           ภาพที่ ๙ ออกบรรพชา      ภาพที่ ๑๐ ทรงม้ากัณฐกะ 

 

 

 

 ภาพที่ ๑๑ ตัดพระโมฬี                     ภาพที่ ๑๒ ทุกกรกิริยา 



๑๔๓ 
 

          ภาพที่ ๑๓ รับมธุปายาส              ภาพที่ ๑๔ ชนะมาร 

 
 

 

                 ภาพที่ ๑๕ ตรัสรู้                       ภาพที่ ๑๖ สามธิดามาร 

 



๑๔๔ 
 

           ภาพที่ ๑๗ อธิษฐานบาตร                 ภาพที่ ๑๘ พรหมอาราธนา 

 

 
 

 

            ภาพที่ ๑๙ ปฐมเทศนา                         ภาพที่ ๒๐ โปรดพระยศ 

 



๑๔๕ 
 

              ภาพที่ ๒๑ โปรดชฎิล                             ภาพที่ ๒๒ มาฆบูชา 

 
 

 

        ภาพที่ ๒๓ โปรดพระนันทะ                       ภาพที่ ๒๔ ราหุลบรรพชา 



๑๔๖ 
 

              ภาพที่ ๒๕ ธรณีสูบ                     ภาพที่ ๒๖ โปรดมหาปชาบด ี

 
 

 

          ภาพที่ ๒๗ ถวายพระเพลิง                 ภาพที่ ๒๘ โปรดพุทธมารดา 

 



๑๔๗ 
 

        ภาพที่ ๒๙ เสด็จลงจากดาวดึงส์               ภาพที่ ๓๐ องคุลิมาลโจร 

 

 

 

             ภาพที่ ๓๑ ปรินิพพาน                  ภาพที่ ๓๒ แบ่งพระสารีริกธาตุ 

 



 ๑๔๘ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที ่       ว.๐๘๗/๒๕๕๘ 
ชื่อโครงการ        ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน  
หัวหน้าโครงการ   นายโสรัจ นามอ่อน และคณะ  
                        ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                       โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘  Email : Chaiyasit_ae@hotmail.com 
ความเป็นมาและความส าคญั 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษร
ธรรมอีสาน” เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษาถึงประวัติพระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
กถา ศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา วิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา
อักษรธรรมอีสาน ที่มีต่อเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานและแนวทางการปฏิบัติตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การพัฒนาจิตใจและปัญญาของผู้คนในสังคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑.  เพื่อศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
๒.  เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
๓.  เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน ที่มีต่อเอกลักษณ์ 

และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน 
ผลการวิจัย 

๑) สรุปผลการวิจัย ในคัมภีรป์ฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมขอ้ว่า 
พรหมวิหาร และพุทธจริยา ที่มีประโยชน์ ดังน้ี 

๒) ผลการวิจัย เรื่อง อัญเชิญจุติ เริ่มพุทธประวัติ เมื่อพระอินทร์พระพรหม ท้าวจตุ
โลกบาล พร้อมด้วยเทพบรรษัทในแสนโกฏิจักรวาล เข้าเฝา้และทูลอญัเชิญ เทพบุตรเวสสันดร หรือ 
สันดุสิตเทวราช  จากดุสิตสวรรค์เทวโลก ให้จุติลงมาอุบัติเป็น พระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกให้พ้นจาก
ราคะ โทสะ และโมหะ 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงปรารถนารื้อถอนสัตว์โลกจากห้วงมหรรณพสาคร ทรงสละ
จักพรรดิสมบัติอันจะมาถึงภายใน ๗ วัน จะทรงถือเอาผลคือสัพพัญญตุญาณ คือสมตึงสบารมี อันมี
ดอกบาน คือ เบญจมหาบริจาคะ อันตั้งเหนือภูมิภาค คือ ไตรพิธสมบัติ กล่าวคือเมื่ออดีตภพ ๔ อสงไข
แสนกัปนัยถอยหลัง กลับไปภัทรกัป์นี้ บังเกิดเป็น พระสุมธดาบสได้พบพระทีปังกรเจ้า จึงละเสียซึ่ง
พระอรหันต์ อันจะบรรลุในส านักของพระองค์ ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณได้พุทธพยากรณ์แล้ว 
ทรงบ าเพ็ญเบญจมหาบริจาคแลสมตึงสบารมีทาน เป็นต้น ชนทั้งหลายจะน าไปซึ่งทรัพย์สินแลชีวิต 
พระมหาสัตว์มิได้เอื้ออาทร ทรงบ าเพ็ญมูลปณิกุศล จนส าเร็จประโยชน์แก่นรชาติทั้งปวง ให้พระโลหิต
เป็นทาน ก็มากกว่ากระแสน้ าในมหาสมุทรทั้ง ๔, ให้พระมังสะเป็นทาน อาจยังพ้ืนแผ่นปฐพีให้พ่ายแพ้
ได้, ตัดพระเศียรให้เป็นทาน ประมาณสูงกว่าเขาพระสิเนรุราช, ควักพระเนตรให้เป็นทาน ก็มากกว่า



 ๑๔๙ 

ดวงดาวในนภากาศ และทรงพระราชทาน พระนางมัทรีพร้อมบุตรธิดาเป็นทาน จึงส าเร็จลงในชาติเป็น
พระเวสสันดร 

๓) ผลการวิจัยด้านหลักพุทธธรรมส าคัญที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถามีอยู่มากหลาย แต่
ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ ๒ หมวด คือ ธรรมจริยาได้แก่พุทะกิจ อันเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ส่งมา
วิเคราะห์แก่ชาวโลก เรียกว่าพุทะกิจ ที่พระพุทะเจ้าทรงกระท าประจ าวันวัน ได้แก่ เวลาเช้าเสด็จออก
บิณฑบาต ที่พระพุทธเจ้าทรงกระท าประจ าวัน ได้แก่ เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต เวลาบ่ายแสดง
ธรรมแก่ภิกษุ เวลาค่ าประทานโอวาทพระภิกษุสงฆ์ เวลาเที่ยงคืนคือตอบปัญหาเทวดา เวลาจวนสว่าง
ตรวจดูอุปนิสัยผู้ใดควรเสด็จไปโปรดหรือไม ่

ทรงรับอาราธนาเสด็จแสดงธรรมมาโปรดสัตว์ของท้าวสหัมบดีพรหม บ าเพ็ญพุทธกิจ ๔๕ 
วัสสาโปรดพระพุทธบิดา พระประยูรญาติ โปรดพุทธมารดาแสดงพระอภิธรรมบรสวรรค์แท่นค่าน้ านม 
เสด็จลงเทวโลกใกล้ประตูเมืองสังกิสสนคร เตือนภิกษุทั้งหลายจงอยู่ด้วยมีสติอย่าประมาทเลินเล่อ แล้ว
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่สาลวโนทยานแห่งมัลลกษัรติย์ เมืองกุสินาราย 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 - สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น วิชา
พุทธปรัชญา รายวิชาปรัชญาศาสนา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
 - สามารถน าผลการศึกษาหลักพุทธธรรม ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา เพื่อไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมไทยปัจจุบันและบุคคลที่สนใจในเรื่องน้ี 
 - สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการอนุรักรักษาคัมภีร์
ปฐมสมโพธิกถา การพัฒนาจิตใจและปญัญา โดยความร่วมมือของวัฒนธรรมจังหวัด วิทยาลัยอาชีวะ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๒. กิจกรรมด้านการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของวดัและชุมชน 
 - สามารถพัฒนาโครงการสัมมนาทางหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
 -  สามารถพัฒนาและต่อยอดโครงการเที่ยวไทยให้ถึงหลักพุทธธรรมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 - สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปเผยแพร่ใหน้ักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 - มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับทีมงานวิจัยและนิสิตในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การ
พัฒนาอนุรักษ์คัมภีร์อักษรธรรมอีสาน  
 - มีการพัฒนาชุดความรู้และประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อักษรธรรมอีสานในวัดและ
ส านักปฏิบัติต่างๆ ในเชิงลึกเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
มีความเหมาะสม 



 ๑๕๐ 

 - มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนารูปแบบการการ
อนุรักคัมภีร์อักษรธรรมอีสานในวัดและแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา       
การประชาสัมพันธ ์

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจยัทางอินเตอร์เน็ต 
http://www.mcu.ac.th/site/major/major_index.php 
ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพอ์ยู่ในระหว่างด าเนิน  

 



 
ประวัติคณะผู้วิจัย 

 

ประวตัิผู้วิจัย 
 
๑.  ชื่อ (ภาษาไทย):     นายโสรัจ  นามอ่อน 
         (ภาษาอังกฤษ):     Mr. Soraj  Nam-orn   
๒.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน:   ๓-๔๑๒๐-๐๐๑๓-๒๐๙-๑   
๓.  หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

   วิทยาเขตอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เมือง  
   จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐    
   โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐-๘๔๖๔    

       E-mail. chaiyasit_ae@hotmail.com 
๔.  ประวัติการศึกษา: 
 ๕.๑  ส าเร็จการศึกษา(วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ 
 ๕.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
     อนุปริญญา:  DIP.HIN.DI., BHU. INDIA. 
           ปริญญาตร:ี  ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
    ปริญญาโท:  M.A.  (Vedic Literature) BHU. INDIA. 
๕.  สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษ:  
 ๖.๑ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power  Point,โปรแกรม SPSS. 
 ๖.๑ มีความเช่ียวชาญด้านการอ่านเขียนอักษรธรรมอีสานหนังสือใบลานอยู่ในระดับดีมาก 
 ๖.๓ เป็นมหาบัณฑิตพราหมณ์ สูตรขวัญ เป็นพิธีกร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๗.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

 ๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  การศึกษาวิเคราะห์พุทธคติธรรมและพุทธปรัชญาธรรม
ที่ปรากฏในหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานเรื่อง ท้าวเสี่ยวสวาทดิ์ ท้าวกาฬเกษ 
ท้าวก่ ากาด าและท้าววรจิตร (นกจอกน้อย) ปี๒๕๔๘ (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มจร.) 

 ๗.๒ การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลพุทธคติธรรมและปรัชญาธรรมที่มีต่อชาวพุทธ ปรากฏ
ในหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานสี่เรื่อง คือ ท้าวเสี่ยวสวาทดิ์ ท้าวกาฬเกษ ท้าว
ก่ ากาด า และท้าววรจิตร (นกจอกน้อย) ปี ๒๕๕๑ (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มจร.) 

 ๗.๓ การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อของชาวพุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ กรณีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๕  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

  



๑๕๒ 
 

ผู้ร่วมวิจัย ๑ 
 
๑.  (ภาษาไทย):    นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
     (ภาษาอังกฤษ):    Mr.chaiyasit udomchoke namorn 
๒.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน:  ๓๓-๔๑๕๐๐-๘๙๗-๒๕-๘ 
๓.  วัน เดือน ปีเกิด   ๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
๔.  ที่อยู่ปัจจบุัน     บ้านทุ่งเกษม  เลขที่ ๓๔  หมูท่ี่ ๕  ต าบลโนนผึ้ง   
      อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 
๕.  ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาตร:ี  ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
  ปริญญาโท:  รป.ม. (การบรหิารจัดการภาครัฐ)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
  ปริญญาโท:   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  ก าลังศึกษา ปริญญาเอก : รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์และ 
   รัฐประศาสนศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (๒๕๕๘) 
๖.  การงานบริการการศึกษา 
 - ครผูู้ช่วยสอนวิชาภาษาถิ่น (Dialect) อักษรธรรมอีสาน ในระบบและนอกระบบ 
 - วิทยากรผู้ช่วย เรื่องภาษาถิ่น อักษรธรรมอีสาน ทั่วไป 
 - ตรวจพระไตรปิฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน (มจร.) อ่านภาษาบาลี  
 และอักษรธรรมในช่วงปลาย 
 - ฝ่ายประสานงานศูนย์ รับนักศึกษาปริญญาโท และ ประสานงานปรึกษาเรื่องสารนิพนธ์

และวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  (๒๕๕๔-ปัจจุบัน)  
 - พิมพ์ อ่าน เอกสาร ต าราเรียนอักษรธรรมอีสาน และอื่นๆ 
 - ผู้ช่วยงานวิจัย การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเช่ือชาวพุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจ า

หมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี และท างานด้านวิจัย ตามโครงการ 
 - อาจารย์ผู้ช่วยภาควิชาอักษรถิ่น (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (๒๕๕๔-ถึงปัจจุบัน) 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

-ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาวพุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ 
ประจ าหมู่บ้าน  จังหวัดอุบลราชธานี    (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

๘.สาขาวชิาที่มีความช านาญพิเศษ:   
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power Point, โปรแกรม SPSS 

๙. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอุบลราชธานี ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐   
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๓๘๘๕๖ , ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘  Email-chaiyasit_ae@hotmail.com  



๑๕๓ 
 

ผู้ร่วมวิจัย ๒ 
 
๑.  ชื่อ (ภาษาไทย):    พระมหาจิตนเรศ  ฉายา วุฑฺฒิธมฺโม  นามสกุล ศรีปะโค 
          (ภาษาอังกฤษ):    Phramaha Chitnaretes Wutthidhammo (Sripacho) 
๒.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน:  ๓-๔๑๒๐-๐๐๑๓-๒๐๙-๑ 
๓.  ต าแหน่งวิชาการ:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
๔.  หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก:  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐-๘๔๖๔   
E-mail. naretes๙๙@hotmail.com 

๕.  ประวัติการศึกษา 
๕.๑  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 
๕.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

         ปริญญาตร:ี พธ.บ.(สังคมศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ปริญญาตร:ี ร.บ.  (รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
  ปริญญาโท: รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ปริญญาเอก:   Ph.D. (Public Administration) Nagpur University India. 
๖.  สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษ:  

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel,  
Power Point, โปรแกรม SPSS 

๗.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี(แหลง่ทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

๗.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง บทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

๗.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี 
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

๗.๔ ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิ์การสอนวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ตามการประเมิน
ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

 
 



๑๕๔ 
 

ผู้ร่วมวิจัย ๓ 
 
๑.  ชื่อ (ภาษาไทย)   นายพูลศักดิ์  หอมสมบัต ิ
     ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Poonsak Hormsombad 
 
๒.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๓๓๐๔๐๑๖๕๘๒๒๐ 
 
๓.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  อาจารย ์มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 

๔.  สถานที่ท างาน     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
     วิทยาเขตอุบลราชธานี ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง  
     จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐   
 
๕.  หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

๗๐  หมู่ ๘  บา้นหนองฮี  ต าบลชีทวน   
อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๕๐ 

๖.  ประวัติการศึกษา 
 ๑)  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก 
 ๒)  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

-ปริญญาตร ี  พธ.บ.(ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-ปริญญาโท  ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

ผู้ร่วมวิจัย ๔ 
 
๑.  ชื่อ  (ภาษาไทย)   นายวรวัฒน์  ราชิวงศ์ 
          (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Worawat  Rachiwong 
๒.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน ๓๔๙๙๙๐๐๐๗๖๐๑๑ 
๓.  วัน/เดือน/ปี              เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๑๙ 
๔.  สถานที่เกดิ            ๘/๑ ต.ศรีบุญเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
๕.  ที่อยู่ปัจจบุัน    ๗๓ หมู ่๑๐ ต าบลปทุม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
๖.  ประวัติการศึกษา  

                       -พ.ศ ๒๕๔๖ ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
เอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากราชภัฏอุบลราชธานี 

                       -พ.ศ  การศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

                     -ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

๗.  ปัจจุบันท างานที ่   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
๘.  ต าแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไป  

    
 


