
วิศดมัม ์ อบนั,อตัทตั,  จนถึงกมุุด,  มุนทิก,  อุตปาถ,  ปุนคริก  และปทุมา  แลว้ไขยข้ึนไปจนถึงกถานะ  และ
มหากถานะ  จนถึงอสงไขยคือ  จ านวนโกฏิคูณดว้ยยีสิ่บ  (๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ x ๒๐ = ๑๖๐  ศูนย)์   
 ในอสงไขยเป็นอายขุยันั้น  ฝงูมนุษยไ์ม่รู้จกัความตายกบ็งัเกิดความประมาท  จะพบปะมนุษยต์าย
กต่็อเม่ือมีอายคุรบหน่ึงอสงไขยปี  มิฉะนั้นจะไม่พบใครตายเลย  เม่ือมนุษยไ์ม่รู้จกัอนิจจงั,  ทุกขงั  และ
อนตัตากนัแลว้  อายกุล็ดนอ้ยลงมาเร่ือย ๆ  จนมาตั้งอยูแ่ปดหม่ืนปี  ในยคุนั้นบรรยากาศของโลกสม ่าเสมอ
กนั  แมฝ้นกต็กเป็นฤดู  คือ  หา้วนัตก,  สิบวนัตก,  สิบหา้วนัตก,  ยีสิ่บวนัตก,  ยีสิ่บหา้วนัตก  และสามสิบวนั
ตก  โดยไม่พลาดพลั้งในชมพทูวีปน้ีแผน่ดินจะราบคาบสม ่าเสมอเป็นอนัดี   
 ในยคุนั้นกรุงพาราณสีจะเปล่ียนช่ือวา่  กรุงเกตุมวดี  มีบริเวณกวา้งเจด็โยชน์  ยาวสิบหกโยชน์  
(เมืองพาราณสี  มีช่ือมากมาย  เช่น  ในยธุญัชยัชาดก  ช่ือรัมมะนคร,  ในอุทยัชาดก  ช่ือสุรุนธนุนคร,  ในจุต
สุตโสมชาดก  ช่ือสุทศันะนคร,  ในโสณนนัทชาดก  ช่ือพรหมวฒันะนคร,  นกัณหาลชาดก  ช่ือปุบผวดีนคร,  
ในเวสสนัดรชาดก  ช่ือสีพรเชตุดร  และในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรยจะเปล่ียนเป็นเกตุมวดี)  มีไม้
กลัป์พฤกษส่ี์ตน้เกิดข้ึนท่ีประตูเมืองทั้งส่ี  ก าแพงเมืองนั้น  ประกอบดว้ยแกว้เจด็ประการ  เกตุมวดีมหานคร
นั้นเตม็ไปดว้ยประชาชนพลเมือง  และยวดยานพาหนะเป็นท่ีสนุกสนาน  ดุจเมืองสวรรค ์  
 คร้ังนั้นมหานฬการเทวบุตรไดจุ้ติลงมาเกิดเป็นพระเจา้บรมจกัรพรรตราธิราช  ทรงพระนามว่า  
พระเจา้สงัขจกัรเสวยราชสมบติัอยูใ่นเกตุมวดีมหานคร  ในเมืองเกตุมวดีนั้นมีปราสาททอง  อนัประดบัดว้ย
แกว้เจ็ดประการ  ผุดข้ึนมาจากมหาคงคาลอยมาในอากาศ  แลว้ลงมาตั้งอยู่ในท่ามกลางพระนคร  และ
ปราสาทนั้นเป็นปราสาทของพระเจา้มหาปนาทบรมจกัรในสมยัดึกด าบรรพ ์  เม่ือส้ินบุญพระเจา้มหาปนาท
แลว้  ปราสาทนั้นก็จมลงใตแ้ผ่นดิน  ดงัมีเร่ืองราวปรากฏอยู่ในมหาปนาทชาดกติกนิบาตร  ดงัจะกล่าว
ต่อไปน้ี   
 ในอดีตกาลล่วงไปนานเท่านั้น  มีช่างสานเส่ือล าแพนสองพ่อลูกอยูใ่นเมืองพาราณสีในวนัหน่ึง
สองพอ่ลูกไดอ้อกไปสู่ทอ้งนา  และไดเ้ห็นพระปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึงในระหวา่งทางช่างสองพอ่ลูกเห็น
บงัเกิดความเล่ือมใส  จึงใหท้าสของตนเลยออกไปหวา่นขา้วปลูกแทนตน  เขาทั้งสิงจึงนมสัการนิมนตพ์ระ
ปัจเจกพทุธเจา้องคน์ั้นมายงับา้นของตน  รีบจดัหาภตัตาหารถวายดว้ยความเคารพ  เม่ือเสร็จภตัตากิจแลว้  
สองพอ่ลูกกนิ็มนตท่์านไปยงัฝ่ังแม่น ้าคงคา  เขาทั้งสองไดจ้ดัการสร้างบรรณศาลาหลงัหน่ึงกรุฝาดว้ยไมอ้อ้
อยา่งเรียบร้อย  แลว้ท าท่ีจงกรมและอ่ืน ๆ  พอสมควร  เสร็จแลว้มอบถวายบรรณศาลาหลงันั้นแก่พระปัจเจก
พทุธเจา้  พระปัจเจกพทุธเจา้จ าพรรษาอยูส่ามเดือน  คนทั้งสองพยายามอุปฐากและถวายภตัตาหารตลอดทั้ง
ไตรมาส  เม่ืออกพรรษาแลว้เขากถ็วายผา้ไตรจีวร  และสมณะบริขารแก่พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความเคารพนบัถือ   
 ในพรรษาท่ีสอง  สองพอ่ลูกกนิ็มนตพ์ระปัจเจกพทุธเจา้มาจ าพรรษาอีก  แต่คร้ังน้ีมีถึงเจด็องค ์ 
พยายามอุปฐากและถวายภตัตาหาร  ตลอดจนผา้ไตรจีวรและสมณะบริขารทั้งหลายมิใหข้าดตกบกพร่องใด ๆ  
เลย  เม่ือสองพอ่ลูกซ่ึงเป็นช่างสานเส่ือล าแพนส้ินอายแุลว้  อานิสงส์การสร้างศาลาฝาไมอ้อ้  และกระท าบุญ
ใหท้านแก่พระปัจเจกพทุธเจา้ดว้ยความเล่ือมใสของเขาไดส่้งตวัของเขาข้ึนไปเกิดในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์  
เสวยทิพยสมบติัอยูเ่ป็นเวลานาน   



 ในเวลาต่อมา  เทพบุตรผูเ้ป็นลูกนั้นจุติลงมาเกิดเป็นโอรสของพระเจา้สุรุธิราช  ครองราชยส์มบติั
อยูร่ะหวา่งแม่น ้าคงคา  และยมุนาใกลก้บัอลัลาฮาบดัปัจจุบนั  เม่ืออยูใ่นครรภไ์ดสิ้บเดือนกป็ระสูติออกมา  
ปวงประยรูญาติถวายนามวา่  พระมหาปนาทกมุาร  คร้ันอายไุดสิ้บหกปี  ซ่ึงพระกมุารนั้นไดศึ้กษาวิชาการ  
และศิลปศาสตร์ทั้งปวงเป็นอนัมากแลว้  พระราชธิดากใ็หช่้างสร้างปราสาทเพื่อราชาภิเษกใหค้รองราชย์
สมบติัแทนพระองคสื์บต่อไป 
 อานิสงส์ศาลาไมอ้อ้ของเขาบนัดาลใหพ้ระอินทร์  (ชาติหน่ึงของพระโคดมโพธิสัตว)์  ร้อนอาสน ์ 
จึงใหพ้ระวิศวกรรมเทวบุตร  ลงมาเนรมิตปราสาทแกว้เจด็ประการกวา้งหน่ึงโยชน์  สูงเจด็ชั้น  ประกอบดว้ย
ราชวตัรฉตัรธง  สวา่งรุ่งโรจน์ดว้ยแสงแกว้วิเศษ  มีนางบ าเรออยูใ่นปราสาทถึงหกพนันาง  แบ่งเป็นเจด็พวก  
คอยขยักล่อมบ าเรออยูใ่นปราสาททั้งเจด็ชั้น  ดุจนางฟ้าบ าเรอเทพบุตรอยูใ่นชั้นสวรรค ์  แต่พระเจา้มหาปา
นาทกห็าไดมี้ความประมาทไม่  พระองคไ์ดพ้ยายามกระท าบุญใหท้านอยูเ่นืองนิตย ์ คร้ังส้ินพระชนมแ์ลว้  ก็
ข้ึนไปบงัเกิดในสวรรคเ์ทวโลกอีก   
 ส่วนปราสาทแกว้นั้น  เม่ือตล่ิงของแม่น ้าคงคาพงัลง ๆ  กเ็ล่ือนลง ๆ  และจมหายลงไปใตน้ ้ า  และ
ใตดิ้นลึกลงไป  ในภายหลงัประชาชนไดส้ร้างพระนครลงท่ีตรงเชิงอฒัจนัทร์ของปราสาทนั้น  และมีช่ือวา่  
ปยาคะประดิษฐานนคร  เหนือยอดปราสาทข้ึนมานั้น  มีประชาชนไดต้ั้งบา้นใหม่ลงมีนามวา่  บา้นโกฏิคาม  
ส่วนพระเจา้มหาปนาทผูเ้ป็นเจา้ของปราสาทนั้น  ไดเ้วียนวา่ยตายเกิดอยูใ่นสวรรคแ์ละมนุษย ์  และมาสร้าง
สาวกบารมีในศาสนาของพระพทุธปทุมมุตตระ  แลว้เวยีนวา่ยตายเกิดในตระกลูเศรษฐีในเมืองภทัทิยะนคร  
แลว้ออกบวชส าเร็จ  พระอรหนัตน์บัเขา้อยูใ่นอสีติวาสาวกชั้นผูใ้หญ่นามวา่พระภทัทชิเถระเจา้  ในศาสนา
ของพระพทุธสมณะโคดมของเราน้ี   
 ฝ่ายช่างสานเส่ือล าแพนผูเ้ป็นพอ่นั้นมีนามวา่  มหานฬการเทพบุตร  คร้ังถึงศาสนาของพระพทุธ
ศรีอาริยเมตไตรยดงักล่าวแลว้  ก็จะไดจุ้ติลงมาเกิดเป็นจา้วโลก  คือด ารงต าแหน่งบรมจกัรพรรดิองค์
ประเสริฐ  ทรงพระนามวา่  พระเจา้สงัขจกัราธิราช  ครองราชยส์มบติัอยูใ่นเกตุมวดีมหานคร  ปราสาทแกว้
ของพระเจา้มหาปนาท  แต่ดั้งเดิม  ซ่ึงจมอยูใ่ตแ้ม่น ้ าคงคานั้น  กจ็ะลอยข้ึนมาตั้งอยูใ่นกลางมหานคร  
ประดบัดว้ยพระสนมแสนสาวสุรางค ์ ประมาณแปดหม่ืนส่ีพนันาง  พระเจา้สังขจกัราธิราชมีพระโอรสหน่ึง
พนัองค ์ๆ  ใหญ่  มีนามวา่  อชิตราชกมุาร  ด ารงต าแหน่งปรินายกแกว้ในแกว้  (ส่ิงวิเศษ)  เจด็ประการคือ   
 ๑. จกัรวิเศษ   
 ๒. ชา้งวิเศษ 
 ๓. มา้วิเศษ   
 ๔. มณีวิเศษ   
 ๕. นารีวิเศษ 
 ๖. ขนุคลงัวิเศษ   
 ๗. ขนุพลวิเศษ   



 สตัตรัตนะเจด็ประการเหล่าน้ีโปรดป่านพสิดารในเร่ืองต่ืนเถิดหญิงชายตอนปลายกจ็ะทราบความ
จริงอยา่งพิสดาร  ซ่ึงจะตอ้งมีมาช่วยก าจดัทุกขบ์  ารุงสุขใหแ้ก่ประชาชนทัว่โลกทุก ๆ  หลายพนัปี  ไม่ใช่มา
ทุกร้อยปี  หรือพนัปี  เม่ือสตัตรัตนะทั้งเจด็มีจกัรรัตนะเป็นตน้  เม่ือมาสู่โลกแลว้โลกกจ็ะร่มเยน็เป็นสุข  และ
จะพบความเป็นเศรษฐีเสมอกนัทุกคน  และเป็นเร่ืองแอนต้ีลทัธิคอมมิวนิสต ์  และลทัธิเห็นแก่ตวั  ฯลฯ  
เพราะเม่ือมนุษยร์ ่ ารวยเป็นเศรษฐีทัว่กนัไปแลว้  ลทัธิต่าง ๆ  กไ็ม่ตอ้งเกิดมาเป็นเคร่ืองมือของพวกมกัใหญ่
ใฝ่สูงต่อไปอีกแลว้  เม่ือสรุปลทัธิต่าง ๆ  ลงกไ็ดนิ้ดเดียว  คือวา่พวกยากจนอนาถากอ็ยากไดน้ายไวค้อย
ช่วยเหลือทั้งในการอาชีพ  และการเงิน  ส่วนพวกมกัใหญ่ใฝ่สูงกต็อ้งการอ านาจวาสนา  และการกอบโกย
สมบติัจากเพื่อนมนุษย ์  และตอ้งโฆษณาลทัธินิยมไวจ้นลอยเลิศ  พวกโง่เขลากถู็กจูงจมูกดุจววัในลายนวด
ขา้วของชาวนา  ซ่ึงถูกเชือกสนจมูกและมดัติดกนัเป็นพวง  เม่ือถูกฟาดดว้ยแสห้รือหว้ยไมแ้ลว้  ววัแห่งลทัธิ
ชารินิยมกว็ิ่งวนเสาหลกัเกียดไปทั้งพวง  เพื่อย  า่เมลด็ขา้วใหร่้วงจากซงัหือฟางขา้ว  แลว้กย็งัท าหนา้ท่ีลากเขน็
เอาเมลด็ขา้วข้ึนยุง้ฉางใหเ้จา้ของอีกคร้ังหน่ึง  เพราะฉะนั้นเม่ือสตัตรัตนะมาเป็นสมบติัของบรมจกัรพระองคใ์ด
แลว้  พวกววัแห่งลทัธิชาตินิยมทัว่โลกกจ็ะถูกปลดปล่อยออกจากแอกไถ,  แอกเกวียน  และลานนวดขา้ว  
เป็นอิสรภาพไปในทนัที  นัน่คือคนทุกคนรู้จกัคุณค่าของตนและของความอิสรภาพอนัแทจ้ริง  โดยถ่ีถว้น
ทุกประการแลว้  (โปรดอ่านสตัตรัตนะอยา่งพิสดารในหนงัสือต่ืนเถิดหญิงชายตอนปลาย)   

 

พระศรีอารย์โพธิสัตว์สุต,ิ  ออกบวช  และตรัสรู้ 
 
 ในคร้ังนั้น  ปุโรหิตาจารยข์องพระเจา้สงัขจกัราธิราชนั้นเป็นมหาพราหมณ์  ซ่ึงประกอบไปดว้ย
อิสริยยศเป็นอนัมากไม่มีผูใ้ดเสมอเหมือน  มีนามวา่สุตพราหมณ์  (ปฐมสมโพธิวา่สุพรหมพราหมณ์)  นาง
พราหมณีผูเ้ป็นภรรยามีนามวา่  นางพราหมวดี  ในกาลนั้นพระบรมโพธิสตัวศ์รีอาริยเมตไตรยเจา้ซ่ึงเป็นสนั
ดุสิตเทพบุตรอยูใ่นชั้นดุสิตพิภพ  ไดรั้บค าอาราธนาของปวงเทวดาในหม่ืนจกัรวาลแลว้  พิจารณาดูอฏัฐ
วิโลกนะ  ๘  ประการ  (เพิ่มจาก  ๕  คือ  ปัญจวิโลกนะอีก  ๓  ในบทท่ี  ๑  เป็น  ๘)  ดงัต่อไปน้ี   
 ๑. กาล   วิโลเกติ  คือ  พิจารณาดูกาลอนัสมควรท่ีจะลงมาบงัเกิดในมนุษยโ์ลก   
 ๒. ทิป   วิโลเกติ  พิจารณาดูทวปีทั้ง  ๔  และเห็นวา่สมควรจะลงมาบงัเกิดในชมพทูวีป 
 ๓. เทส   วิโลเกติ  พิจารณาดูประเทศวา่ประเทศใดสมควรท่ีจะลงมาบงัเกิด 
 ๔. กลุ   วิโลเกติ  พิจารณาดูตระกลูวา่  ตระกลูพราหมณ์  หรือตระกลูกษตัริยส์มควรท่ีจะลงมา
บงัเกิด 
 ๕. ชเนตติ  วิโลเกติ  พิจารณาพรุพทุธชนนีวา่สตรีใด  สมควรท่ีจะลบมาเขา้ถือปฏิสนธิ   
 ๖. อย ุ วิโลเกติ  พิจารณาดูอายมุนุษยว์า่  นอ้ย  หรือมากเพยีงใด  คือ  ถา้อายเุกินกวา่หน่ึงแสนปี  
และนอ้ยกวา่หน่ึงร้อยปี  กโ็ปรดไม่ได ้ เพราะเกิดความประมาทมากเกินไป   
 ๗. มาส   วิโลเกติ  พิจารณาดูวนั  เดือน  ปี  ท่ีจะจุติลงมาบงัเกิดในครรภข์องมารดา   



 ๘. เนกฺ  ขมฺม   วิโลเกติ  พิจารณาดูต าบลท่ีจะเสดจ็ออกไปสู่มหาภิเนษกรมณ์  ในต าบลใด,  เขตใด  
และ  ป่าใด   
 เม่ือพระองคไ์ดพ้ิจารณาดูมหาวิโลเกนะ  ๘  ประการน้ีแลว้  กรั็บอาราธนาของปวงเทวดาและ
เสดจ็จุติลงมาปฏิสนธิในครรภข์องนางพราหมวดีพราหมณี  ภรรยาของท่านมหาปุโรหิตาจารย ์ สุตพราหมณ์  
(สุพรหมพราหมณ์)  ในวนัอุโบสถเพญ็เดือน  ๘  ข้ึน  ๑๕  เวลารุ่งแจง้แสงทองอุทยั  พร้อมดว้ยความ        
มหศัจรรย ์ ๓๒  ประการ  เทพยดาพากนักระท าสกัการบูชา  ดงัห่าฝนตกลงมาจากกลางอากาศ  (นพิสดารใน
บทท่ี  ๑)  แลว้มีปราสาททั้ง  ๓  ผดุข้ึนมา  เพื่อเป็นท่ีอยูข่องพระศรีอาริยโพธิสตัวเ์จา้หลงัหน่ึง  ช่ือ  ศิริวฒันะ,  
หลงัหน่ึงช่ือ  สิทธตัถ  และหลงัหน่ึงช่ือจทักะสมควรแก่ฤดูกาลทั้งสาม  คือ  ฤดูร้อน,  ฤดูฝน,  และฤดูหนาว   
 พระองคเ์สวยกามสุขอยู ่  ตั้งแต่พระชนม ์ ๖  พนัปี  จนถึง  ๘  หม่ืนปี  พระองคเ์สดจ็ทรงรถแลว้
ออกไปชมสวนและไดเ้ห็นนิมิตทั้ง  ๔  มีความเบ่ือหน่ายต่อกามสุขมีพระทยันอ้มไปในทางเพศบรรพชาใน
ขณะท่ีทรงประทบัอยูใ่นปรางคป์ราสาทแกว้  ปราสาทนั้นกล็อยไปในอากาศดุจมีจิตวิญญาณและงดงามดุจ
พญาสุวรรณาราชหงส์ซ่ึงบินไปในเวหา  ฝ่ายพวกเทวดาทั้งหลายในหม่ืนจกัรวาลและทา้วพระยามหากษตัริย์
และประชาชนทัว่ทั้ง  ๘  หม่ืน  ๔  พนั  พระนครต่างกช็วนถือเคร่ืองสกัการบูชา  มากระท าการบูชาดอกไม ้ 
และของหอมนั้นเกล่ืนกลาดดาษดาไปทั้งชมพทูวีป   
 หมู่อสูรทั้งหลาย  กพ็ากนัมาแวดลอ้มพิทกัษรั์กษาปราสาท,  พระยานาคราชมากระท าสักการบูชา
ดว้ยแกว้มณี  พระยาสุบรรณราชปักษีกระท าบูชาดว้ยแกว้  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบักายของตน,  คนธรรพ์
ทั้งหลายกระท าสักการบูชาดว้ยการบรรเลงทิพยดุ์ริยางค ์  และฟ้อนร าขบัขานประสานเสียงอยูอึ่งม่ี  ดว้ย
ส าเนียงอนัไพเราะเสนาะโสตยิง่นกั   
 สมเดจ็พระบรมโพธิสตัวศ์รีอาริยเมตไตรยเจา้เสดจ็ออกบรรพชาในคร้ังนั้น  ฝงูเทวดา,  อินทร์,  
พรหม,  ยมยกัษ,์  มนุษย,์  นาค  ครุฑ  และคนธรรพท์ั้งหลายมาประชุมแวดลอ้มและกระท าสกัการบูชากนั
อยา่งพร้อมเพรียง  แมพ้ระเจา้บรมสงัขจกัราธิราช  กเ็พียบพร้อมดว้ยแสนสาวสนมกรมนางในทั้งปวงและ
โยธาหาญหมู่จตุรงคเ์สนานิกรนบัมิถว้น  เสดจ็ไปท่ีใกลส้มเดจ็พระบรมโพธิสตัวด์ว้ยความเล่ือมใสยิง่นกั  
มหาชนทั้งหลายตอ้งการจะบรรพชา  กล็อยไปในอากาศกบัดว้ยพระบรมโพธิสตัวเ์จา้ทุกคน  ดว้ยเดชานุภาพ
แห่งพระบรมจกัร  และอานุภาพของพระศรีอาริยเมตไตรยบรมโพธิสัตวเ์จา้ผูป้ระเสริฐ   
 ฝ่ายทา้วมหาพรหมในชั้นสุธาวาส  กเ็ชิญพานผา้กาสาวพตัร์กบัเคร่ืองสมณะบริขารทั้ง  ๘  นอ้ม  
เขา้ไปถวายสมเดจ็พระบรมโพธิสตัวแ์ลว้พระองคจึ์งชกัพระดาบแกว้ตดัพระเกศาเกลา้ขาดออกแลว้กโ็ยนข้ึน
ไปในอากาศ  แลว้ทรงบรรพชาโดยทนัที  พวกบริวารทั้งหลายกพ็ากนับวชตามพระบรมโพธิสตัวเ์จา้เป็นอนั
มาก  ส่วนองคพ์ระศรีอารยบ์รมโพธิสตัวเ์จา้นั้น  ทรงกระท าความเพยีรอยูใ่กลพ้ระมหาโพธิพฤกษป์ระมาณ
เจด็วนั  พอตกเวลาเยน็พระองคก์เ็สดจ็สู่ควงไมพ้ระมหาโพธิ  แลว้ข้ึนทรงนัง่เหนือรัตนะบลัลงัก ์  และทรง
ค านึงถึงบุรพชาติของพระองคด์ว้ยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ทรงเห็นชาติท่ีล่วงแลว้ของพระองคโ์ดยล าดบั
ในปฐมยาม   



 คร้ันล่วงเวลามชัฌิมยาม  พระองคก์ท็รงเห็นการจุติและปฏิสนธิของสัตวท์ั้งหลาย  ดว้ยทิพพจกัขุ
ญาณ  คร้ันเวลาล่วงเขา้สู่ปัจฉิมยาม  กท็รงพิจารณาเห็นซ่ึงปัจจยาการ  อนัประกอบดว้ยองค ์ ๒  ประการ  คือ  
กฎของเหตุและผลตามกระแสของปฏิจจสมุปปาทธรรม  ๑๒  ประการ  ดว้ยสามารถอนุโลมตรัสรู้แจง้แทง
ตลอด  มิไดเ้หลือเศษในล าดบันั้น  พระองคก์ไ็ดส้ าเร็จพระปรมาภิเศษสมัโพธิญาณ  ทรงพระนามวา่  อรหงั
สัมมาสัมพุทธเจา้องคป์ระเสริฐ   
 ปริมาณพระสริระกายต่าง ๆ  ของพระพทุธศรีอาริยเมตไตรย  ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี   
 ๑. พระวรกายสูง  ๘๘  ศอก   
 ๒. พระอุระกวา้ง  ๒๕  ศอก   
 ๓. ตั้งแต่พระบาทถึงพระชานุมณฑลเขา้ประมาณ  ๒๒  ศอก   
 ๔. ตั้งแต่พระชานุมณฑลข้ึนไปถึงพระนาภี  ประมาณ  ๒๒  ศอก   
 ๕. ตั้งแต่พระนาภีข้ึนไปถึงพระรากขวญั  (ไหปลาร้า)  ทั้ง  ๒  ประมาณ  ๒๒  ศอก   
 ๖. ตั้งแต่พระรากขวญัข้ึนไปถึงพระเศียรเกลา้ท่ีสุดยอดพระอุณหิตเปลวพระพทุธรัศมีนั้น  
ประมาณ  ๒๒  ศอก  เสมอกนัทั้ง  ๔  ส่วน   
 ๗. พระรากขวญัทั้ง  ๒  แต่ละอนัยาวได ้ ๕  ศอก   
 ๘. พระหตัถท์ั้ง  ๒  ซา้ยขวานั้นยาวได ้๔๐  ศอก   
 ๙. ในระหวา่งภายในพระพาหาทั้ง  ๒  ซา้ยขวานั้นประมาณ  ๒๕  ศอก   
 ๑๐. พระองคุลีแต่ละอนัยาวได ้ ๕  ศอก   
 ๑๑. ฝาพระหตัถแ์ต่ละขา้ง  กวา้งได ้ ๕  ศอก   
 ๑๒. พระศอโดยกลมรอบประมาณ  ๕  ศอก  โดยยาวก ็ ๕  ศอก   
 ๑๓. พระโอษฐเ์บ้ืองบนเบ้ืองล่าง  กวา้ง  ๑๐  ศอก  เสมอกนั 
 ๑๔. พระชิวหาอยูภ่ายในพระโอษฐย์าว  ๑๐  ศอก   
 ๑๕. พระนาสิกสูงยาวลงมาได ้ ๗  ศอก   
 ๑๖. ดวงพระเนตรทั้ง  ๒  โดยกวา้งได ้ ๗  ศอก   
 ๑๗. แววพระเนตรทั้ง  ๒  ท่ีด ากลมเป็นปริมณฑลอยูน่ั้นประมาณ  ๕  ศอก 
 ๑๘. พระขนงแต่ละขา้วยาวได ้ ๕  ศอก   
 ๑๙. ในระหวา่งพระขนมทั้ง  ๒  กวา้งได ้ ๔  ศอก   
 ๒๐. พระกรรณทั้ง  ๒  แต่ละขา้งยาวได ้ ๗  ศอก   
 ๒๑. ดวงพระพกัตร์เป็นปริมณฑล  กลมดงัดลวงพระจนัทร์  เม่ือวนัเพญ็โดยรอบ  ๒๕  ศอก   
 ๒๒. พระอุณหิตท่ีเวียนเป็นทกัขิณาวฏั  รอบพระเศียรเป็นเปลวพระพุทธรัศมีข้ึนไปโดยกลม
รอบได ้ ๒๕  ศอก   
  
 



 ปริมาณตน้และก่ิงไม ้ พระศรีมหาโพธิ 
 ตน้ไมพ้ระศรีมหาโพธิท่ีพระมหาบุรุษอาริยเมตไตรยทรงนัง่ตรัสพระสพัพญัญูนั้นมีปริมณฑลได ้ 
๑๒๐  ศอก  มีก่ิงทั้ง  ๕  โดยรอบนั้นประมาณ  ๑๒๐  ศอก  ตั้งแต่ตน้ข้ึนไปจนสุดปลายนั้น  ประมาณ  ๒๔๐  
ศอก  ส่วนสูงและส่วนหนา้สกดันั้นกเ็ป็นปริมณฑลเหมือนกนั  มีใบอนัสดเขียวอยูเ่ป็นนิตยกาล  ทรงดอก
และเกสรหอมฟุ้งขจรมิรู้วาย  ดุจดอกปาริชาตในดาวดึงสาสวรรคน์ั้นคือไมก้ากะทิง  (กะทิง)  หรือไมน้าว
การท่ีพระมหาบุรุษศรีอาริยเมตไตรยทรงนัง่ตรัสรู้เป็นครูของโลก   
 สมเด็จพระสพัญัญู  องคพ์ระศรีอาริยเมตไตรยเจา้ทรงทวตัติงสมหาปรุสลกัษณ์  (มหาบุรุษ  ๓๒  
ประการ)  ประกอบไปดว้ยพระฉพัพรรณรังสี  (รัศมี  ๖  ประการ)  สวา่งออกจากพระสรีระกายเป็นอนังาม
ดุจท่อธารน ้าทองอนัไหลหลัง่ออกมาเตม็เป่ียมบริบูรณ์  มิไดบ้กพร่องอยูเ่ป็นนิตยกาล  พระองคมี์สติระลึกถึง
พระพทุธคุณเป็นอารมณ์อยูเ่นือง ๆ  ดว้ยเดชานุภาพของพระพทุธคุณนั้นมนุษยท์ั้งหลายไดบ้ริโภค  ซ่ึงโภชนาหาร
แร่เน้ือของขา้วสารสาลีอนับงัเกิดมีมาเอง  และไดป้ระดบัประดาร่างกายนุ่งห่มผา้และเคร่ืองอาภรณ์ต่าง ๆ  
จากตน้ไมก้ลัปพฤกษป์ระพฤติเล้ียงชีวิตเป็นบรมสุขทุกเม่ือไม่ขาดตกบกพร่องประการใด   
 พระพทุธรัศมีของพระศรีอาริยเมตไตรย  บรมครูเจา้นั้น  แผซ่่านข้ึนไปเบ้ืองบนอากาศจนถึง
พรหมโลก  เบ้ืองต ่ากแ็ผล่งไปจนถึงมหาอเวจีนรกใตแ้ผน่ดิน  ครอบไปทัว่แสนโกฏิจกัรวาลดว้ยผลอานิสงส์
ท่ีพระองคไ์ดต้ดัพระเศียรบูชาพระพทุธสิริมิตรบรมครูเจา้  และพระพุทธเจา้องคอ่ื์น ๆ  มามากมายพระองค์
เคยกล่าวแก่พระมาลยั  (ในมาลยัสูตร)  วา่  “โยมน้ีไดเ้คยตดัพระเศียรบูชาพระพทุธเจา้มามากกวา่ผลมะพร้าว
ในชมพทูวีป”   
 ในเม่ือพระมหาบุรุษศรีอาริยเมตไตรยเจา้  ทรงตรัสรู้พระอนุตตระสมัโพธิญาณ  และเปล่งอุทานวา่  
“อเนกชาติส สาร ...”  ตามพุทธประเพณี  พระองคท์รงเสวยวิมุติสุขอยูท่ี่บริเวณตน้บุนนาคครบเจด็สปัดาห์  
คร้ังถึงสปัดาห์ท่ี  ๘  กไ็ดรั้บอาราธนาของทา้วมหาพรหมใหเ้ทศนาธรรมโปรดสัตว ์  พระองคแ์สดงธรรมจกัร
โปรดภิกขบุริวารท่ีบวชพร้อมกบัพระองค ์  ๑  แสนโกฏิองคใ์หไ้ดด่ื้มอมฤตธรรมรส  รวมทั้งเทวดาดว้ยเป็น  
๓  แสนโกฏิองค ์ นบัจากนั้นกไ็ดมี้ประชาชนตามออกมาบวชอีกเป็นอนัมาก  นบัแต่คร้ังใหญ่ ๆ  นั้นคือ   
 ๑. พราหมณ์ผูจ้บไตรเภท  พวกหน่ึงประมาณ  ๘  หม่ืน  ๔  พนั  ออกไปบวชในส านกัพระพทุธ
ศรีอาริยเมตไตรายเจา้   
 ๒. คฤหบดี  ๒  คนพี่นอ้ง  ช่ือปุราณะมีบริวารประมาณ  ๘  หม่ืน  ๔  พนัคน  พากนัออกไปบวช
ในส านกัพระพุทธศรีอาริยเมตไตรยเจา้   
 ๓. คฤบดี  ๒  คนเป็นสหายกนั  คนหน่ึงช่ือชิติ  อีกคนห่ึงช่ือวิไชย  มีบริวารประมาณ  ๘  หม่ืน  ๔  
พนัคน  พากนัออกไปบวชในส านกัพระพทุธศรีอาริยเมตไตรยเจา้   
 ๔. อุบาสิกา  ช่ือยสวดี  อีกคนหน่ึงช่ือวิสาขา  มีบริวารประมาณ  ๘  หม่ืน  ๔  พนั  พากนัออกไป
บวชในส านกัพระพทุธศรีอาริยเมตไตรยเจา้   
 ๕. มนุษยช์ายหญิงออกไปฟังธรรม  และไปบวชเรียนในศาสนาของพระพทุธศรีอาริยเมตไตรยอีก
มากมายหลายคร้ัง   



 พระพทุธศรีอาริยเมตไตรยเจา้  ยอ่มมีพระอริยสงฆแ์วดลอ้มอยูแ่สนโกฏิองค ์  อยูเ่ป็นปรกติมิได้
บกพร่อง  ไม่วา่จะเสดจ็อยูท่ี่ไหนและไปท่ีไหน  ไม่วา่จะอยูใ่นเมืองหรือในป่าท่ีไหนกต็าม  จะขาดพระอริย
สงฆแ์สนโกฏิเสียมิไดเ้ลย   

 

พระศรีอาริยเมตไตราย  เกีย่วกบัชาวเกาะซีลอน 
 
 เกาะซีลอน  ในสมยัโบราณ  มีช่ือหลายช่ือและเปล่ียนแปลงกนัมาเสมอ  เช่นเกาะลงักา,  เกาะ
สิงหล,  เกาะตมัพปัณณิ  เป็นตน้  เม่ือราวก่อน  พ.ศ.  ๓๐๐  เพียงเลก็นอ้ย  พระเจา้เทวานมัปิยดิสส์เป็นผู ้
ครองเกาะน้ีทั้งหมด  และเป็นพระสหายกบัพระเจา้อโศกมหาราชแห่งอินเดีย  (ในภายหลงัคนทั้งสองข้ึน
สวรรค ์  แลว้ลงมาเกิดในเกาะซีแลน  อโศกมหาราชลงมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐี  ช่ือ  กลุฑลดิสส์ออกบวชเป็น
สามเณรส าเร็จพระอรหตั  เม่ืออาย ุ ๗  ขวบ  ส่วนเทวานมัปิยดิสส์  ลงมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีเหมือนกนั  ช่ือ  
มหาพยคัฆ ์  ออกบวชเป็นสามเณร  และส าเร็จพระอรหตัเม่ืออาย ุ  ๗  ขวบ  เหมือนกนัและนิพพานและเผา
พร้อมกนั)   
 พระเจา้เทวานมัปิยดิสส์  ครองนครอนุราธะปุระ  ซ่ึงเด๋ียวน้ีเรียกวา่แกนดี  (พระองคมี์อนุชา  มี
นามวา่  พระมหานาค  ด ารงต าแหน่งมหาอุปราช  วา่ราชการแทนพระเจา้เทวานมัฯ  ตลอดเกาะตาพปัณณิ  
เพราะโอรสของพระเจา้เทวานมัฯ  ยงัทรงพระเยาวอ์ยูม่าก  พระมเหสีของพระเจา้เทวานมัฯ  ทรงริษยามหา
นาคอุปราชในเร่ืองการสืบราชสมบติั  ลอบใส่ยาพิษลงในของเสวยเพื่อปลงพระชนมพ์ระมหานาคอุปราช
เสีย  ราชสมบติัจะไดต้กแก่พระโอรสโดยเดด็ขาด  แต่บงัเอิญโอรสของพระนาบแอบไปเสวย  เลย
ส้ินพระชนมแ์ทนพระมหานาค  อุปราชฯ  จึงพาพระมเหสีมีนามวา่  อุนลาราชเทวี  หนีไปตั้งราชธานีใหม่อยู่
ท่ีแห่งหน่ึง  เรียกวา่  นครโลหนะ  พระนางอนุลาราชเทวีประสูติพระโอรสองคห์น่ึงมีนามวา่ยชัชา  ลาย
กะดิสส์  เม่ือพระมหานาคผูบิ้ดาส้ินพระชนมแ์ลว้  กไ็ดค้รองราชยส์มบติัแทน  เม่ือพระยชัชาลายกะดิสส์
ส้ินพระชนมแ์ลว้  พระโอรสนามวา่โคธาภยั  กไ็ดค้รองราชยส์มบติัแทน  เม่ือพระโคธาภยัส้ินพระชนมแ์ลว้  
กากะวณัณะดิสส์โอรสกค็รองราชยส์มบติัแทนสืบต่อมา   
 กากะวณัณะดิสส์  มีมเหสีนามวา่  พระวหิารเทวี  และมีโอรส  ๒  องค ์ ๆ  เป็นเชษฐามีนามวา่  
อภยัทุฏฐคามินี  องคเ์ป็นอนุชานามวา่  สทัธาดิสส์  เม่ือพระเจา้อภยัทุฏฐคามินีผูเ้ชษฐาครองราชยส์มบติั  
และสน้พระชนมแ์ลว้  พระเจา้สทัธาดิสส์กค็รองราชยส์มบติัเป็นใหญ่ครองเกาะตมัพปัณณิทั้งหมด  ในยคุ
ของพระเจา้อภยัทุฏฐคามินีนั้นไดมี้เศรษฐีมหาศาลอยูค่นหน่ึง  มีนามวา่มณฑลจิตกะ  มีบุตรชาย  ๗  คน  
บุตรชายท่ีมีนามวา่  สงัฆะ  ไดเ้ป็นเสนาบดี  กระทรงคลงั  ของพระเจา้อภยัทุฏฐคามินี  และบุตรอีกคนหน่ึงมี
นามวา่  ติสสะ  กไ็ดเ้ป็นอ ามาตยอ์ยูใ่นราชส านกัเดียวกนั  ติสสะมีธิดาอยูค่นหน่ึง  มีรูปร่างงดงามมาก   
       ศาสนาพทุธเร่ิมเขา้ซีลอน  พระเจา้อโศกมหาราช  ครอบราชสมบติัใน  พ.ศ.  ๒๒๐  กระท า
ตติยสงัคายนาใน  พ.ศ.  ๒๘๘  พระเจา้เทวานมัปิยดิสส์ครองราชยใ์นเกาะลงักาใน  ฑ.ศ.  ๒๙๕  ในราว  
พ.ศ.  ๒๙๖  พระมหานินทเถระน าพระพทุธศาสนาเขา้สู่เกาะลงักา  ภายหลงักระทตติยสงัคายนา  ๘  ปี  พระ



เจา้เทวานมัปิยดิสส์  สร้างมหาวหิาร  และติสอารมมท่ีติสบรรพต  ถวายพระมหินทเถระและสงฆท์ั้งหลาย  
พระมหินทเถระไดจ้ดัการุอุปสมบทเจา้ชายมาหริทธิ  โอรสของพระนางสิวลากนิษฐาของพระเจา้เทวานมัฯ  
กบับริวาร  ๕๕  คน  เป็นภิกข ุ  เป็นคร้ังแรกในเกาะลงักา  แลว้บวชอีก  ๓๒  คน  รวมเป็นภิกข ุ ๖๒  รูป  
และภิกขเุหล่าน้ีส าเร็จพระอรหตัทั้งหมดในพรรษาแรก  พระเจา้เทวานมัฯ  มีความเล่ือมใสจึงทรงสร้างถูปา
รามวิหารข้ึนทางทิศใต ้ ของกรุงอนุราธปุระถวายแก่พระอรหตัเหล่านั้น   
 เม่ือนางสงัขมิตตาเถรีมาถึงเกาะลงักาแลว้  กจ็ดัการอุปสมบทพระนางอุนลาราชเทวีกบัสตรีรวม  
๕๐๐  รูป  เป็นคร้ังแรกในเกาะลงักา  เช่นเดียวกบัการบวชพระนางปชาบดีโคตรมีกบับริการ  ๕๐๐  รูป  ใน
อินเดียเป็นคร้ังแรกนั้นดุจกนั  พระเจา้เทวานมัปิยดิสส์  ครองรายใ์น  พ.ศ.  ๒๙๕  ส้นพระชนมใ์น  พ.ศ.  
๓๓๕  ไปเกิดบนสวรรค ์ แลว้จุติลงมาเกิดในตระกลูเศรษฐี  ออกบวชและส าเร็จพระอรหตั  เม่ืออาย ุ ๗  ปี  
มีนามวา่  มหาพนคัฆส์ามเณร  คู่กบักณุฑลดิสส์สามเณร  (อโศกมหาราช)  ดงักล่าวมาแลว้   
 คนส าคญัในเกาะซีลอนดงักล่าวมาแลว้  จะไดไ้ปบงัเกิดเป็นเครือญาติ  และสาวกของพระพทุธศรี
อาริยเมตไตรยเจา้  ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป  ปรากฏในคมัภีร์สงัคีติยวงษ ์  หรือประวติัศาสตร์แห่งเกาะซีลอน  
ปริจเฉท  ๓  หนา้  ๑๘๑  กล่าวไวด้งัน้ี   
 ๑. กากวณฺณติสสราชา  ปนเมตฺ  เตยฺยสฺส  ภควโต  ปิตา  ภวิสฺสติ  พระเจา้กากะวรัณณะดิสส์จกั
เป็นพระพทุธบิดาแห่งพระเมตไตรยเจา้   
 ๒. วิหารเทวตีสฺส  มาตา  ภวิสฺสติ  พระนางวหิารเทวี  จกัเป็นพระพทุธมารดาแห่งพระเมตไตรยเจา้   
 ๓. อย  ทุฏฐคามนี  อภยราชา  ปฐมสาวโก  พระเจา้อภยัทุฏฐคามินี  จกัเป็นปฐมสาวกแห่งพระ
เมตไตรยเจา้   
 ๔. กนิฏโฐตุ  สทฺธา  ติสฺโส  ทุติยสาวโก  พระเจา้สัทธาดิสส์ผูเ้ป็นอนุชา  จกัไดเ้ป็นทุติยสาวก  
แห่งพระเมตไตรยเจา้   
 ๕. รญฺโญ  ปิตุจฉา  อนุลาเทวี  อคฺคมเหสี  พระนางอนุลาเทวี  ผูเ้ป็นพระปิตุจฉาของพระราชา  
จกัไดเ้ป็นพระอคัรมเหสีแห่งพระเมตไตรยเจา้   
 ๖. อภยสฺส  รญฺโญ  ปุญโต  สาลีราชกุมาโร  ปุตฺโต  สาลีราชกมุาร  โอรสของพระเจา้อภยัทฏฐคา
มินี  จกัไดเ้ป็นพระโอรสแห่งพระเมตไตรยเจา้   
 ๗. ภณฺฑาคาริก  สงฺฆา  มจฺโจ  อคฺคคุปฏฐาโต  นายคลงัสังฆะอ ามาตย ์  จกัไดเ้ป็นอคัรอุปัฏฐาก  
แห่งพระเมตไตรยเจา้   
 ๘. ติสฺส  มจฺจธิตา  อคฺคุปฏฐายกิา  ภวิสสฺสีติ  ธิดาของติสสะอ ามาตย ์ จกัไดเ้ป็นอตัรอุปัฉฐายกิา  
แห่งพระเมตไตรยเจา้  จกัมีดงัน้ีแล   
 คมัภีร์มาลยัสูตรกล่าวไว ้ คือ   
 ๑. พระเจา้กากะวณัณะดิสส์  จกัไปเป็นพระพทุธิบิดา  นามวา่สุพพรหมพราหมณ์ฯ   
 ๒. พระนางวิหารเทวี  จกัไปเป็นพระพทุธมารดาฯ   
 ๓. พระเจา้อภยัทุฏฐคามินี  จกัไปเป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองขวา  นามวา่  พระโลก  มหาเถระฯ   



 ๔. พระเจา้สทัธาดิสส์อนุชา  จกัไดเ้ป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย  นามวา่  พระพรหมมหาเถระฯ   
 ๕. พระสีหเถระ  จกัเป็นพทุธอุปฐากฯ   
 ๖. พระปทุมามหาเถรี  จกัเป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวาฯ   
 ๗. พระสุมนามหาเถรี  จกัเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยฯ   
 ๘. นายคลงัของพระเจา้อภยัทุฏฐคามินี  อนัมีนามวา่สงัฆะ  จกัไปเป็นพทุธอุปฐาก  ฝ่ายฆราวาส  
มีนามวา่  สุธนะเศรษฐีฯ   
 ๙. ธิดานายคลงัสงัฆะนั้น  จกักลบัชาติไปเกิดเป็นอุปฐายกิาฝ่ายหญิง  (ในคมัภีร์สงัคีติยวงศ ์  วา่
เป็นธิดาของติสสะหลานของนายคลงัสงัฆะ  จึงยงัขดัแยง้กนัอยู)่   

 
พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์  ทรงกล่าวบารมีกบั 

พระมาลยัเทวเถระ 
 
 เม่ือราว  ฑ.ศ.  ๘๐๐  บรรดาพทุธศาสนิกชนไดเ้คยทราบกนัมาแลว้วา่  พระมาลยัเทวเถระผูเ้ป็น
อรหนัตป์ฏิวมัภิทาญาณ  พร้อมดว้ยอภิญญา  ๖  ไดข้ึ้นไปไหวพ้ระจุฬามณีเจดียบ์นชั้นสวรรค ์  พร้อมดว้ย
ดอกบวั  ๘  ดอก  อนับุรุษทุกขตะผูห้น่ึงน ามาถวาย  พระมาลยัไดมี้โอกาสพบพระศรีอาริยเมตไตรยในคร้ัง
นั้น  ซ่ึงพระมาลยัสูตรตอนหน่ึง  พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสตัวไ์ดท้รงกล่าวถึงบารมีธรรมของพระองคแ์ก่
พระมาลยั  ปรากฏเป็นค าบาลีวา่   
 “อห   หิปริปุเรตฺว  ปารมิโย  อเนกทา  กปฺป  สตฺต  สหสฺสานิ  อส เขยฺยานิโส  เอสวิริยาธิโก  โพธิ  
สตฺโต  รจิตฺวา  เทมิ  ทานท   ยทา  สพฺพญูญตฺ  ปตฺโต  วิกล  คานโหนฺติเม...”  แปลวา่   
 “ภนฺเต  ขา้แต่พระมาลยัผูเ้จริญ  โยมไดส้ร้างบารมีไวช้า้นานแลว้ส้ินเวลา  ๑๖  อสงไขยแสนมหา
กลัป์  กระท าตามบารมีวิริยาธิกโพธิสตัว ์ ไดส้ร้างสมสนันิจยาการกองบารมี  ๑๐  มีทานเป็นตน้  แลว้กระท า
ปณิธานปรารถนาวา่  เดชะทานศีลเมตตาภาวนาทั้งหลายน้ี  จงเป็นปัจจยัแก่พระโพธิญาณเม่ือไดส้ าเร็จแก่
พระปรมาภิเษกสมัโพธิญาณแลว้กาลใด  ในกาลนั้นอยา่ใหม้นุษย ์ ทั้งหลายบงัเกิดสรีระกายอนัพิการใน
ศาสนาของขา้ฯ  เลย”   
 “ตั้งแต่โยมไดก่้อสร้างบารมีมาตลอดเวลา  ไดต้ดัเศียรอนัประดบัดว้ยมงกฎุใหเ้ป็นทานมากกวา่ผล
มะพร้าวในชมพทูวีป,  โยมไดค้วกัดวงเนตรทั้งสองออกท าทานมากวา่ดวงดาวในอากาศ  และกระท าทาน
ปรมตัถบารมี  สละดวงหทยัเพื่อยาจกมากกวา่ดอกบวัในชมพทูวีป  ส้ินเวลาชา้นานตั้งแสนโกฏิกลัป์เป็นอนั
มาก  มนุษยท์ั้งหลายในศาสนาของโยมจึงมิไดมี้ร่างกายพิการ  อวยัวะทุพพลภาพเหมือนศาสนาของผูอ่ื้น   
 โยมไดก้ระท าอชัฌตัติกทานภายในมาเป็นเวลานบัอเนกโกฏิกลัป์  โยมมิไดก้ล่าวค ามุสาวาท  และ
ล่อลวงคนทั้งหลาย  ดว้ยเหตุน้ีมนุษยใ์นศาสนาของโยมจงัไม่เป็นคนใบบ้า้ใด ๆ  ทั้งส้ิน   



 โยมไดต้ั้งโสตสดบัฟังพระธรรมเทศนา  และบงัเกิดความเล่ือมใสการสละทาน  เม่ือยาจกทั้งหลาย
ร้องขอส่ิงใดโดยมกรี็บส่งใหโ้ดยเร็ว  ดว้ยเหตุน้ีมนุษยท่ี์เกิดในศาสนาของโยมจึงไม่มีคนหูหนวก   
 โดยมไดม้องดูบรรดาสมณชีพราหมณ์ผูท้รงศีลอนับริสุทธ์ิ  โยมกบ็งัเกิดความปีติและมีสายตาอนั
แจ่มใสไปดว้ยความพอใจ  มนุษยใ์นศาสนาของโยมจึงไม่มีคนตาบอด   
 โยมไดม้องดูคนทั้งหลายเสมอกนั  ไม่วา่คนมัง่มี,  คนยากจน  ไม่วา่คนชั้นสูง  คนชั้นต ่า  ไม่วา่คน
มียศถาบรรดาศกัด์ิ,  คนไร้เกียรติยศและยาจก,  วณิพวกใด ๆ  กต็าม  โยมน้ีมองเห็นเสมอกนัทั้งหมด  โดยไม่
มีความล าเอียงในชั้นวรรณะ  หรือเหยยีดหยามเพื่อนมนุษยใ์ด ๆ  เลย  ดว้ยเหตุน้ีมนุษยใ์นศาสนาของโยมจึง
ไม่มีคนตาเหล่,  ตาเข,  ตาคว  ่า   
 โยมไดก้ระท าทานดว้ยลกัษณะท่ีตั้งกายตรง  และวางศรัทธาอยา่งผึ่งผายเสียก่อนจึงใหท้านโยมให้
ทานดว้ยความปีติยนิดี,  ดว้ยเหตุน้ีมนุษยใ์นศาสนาของโยมจึงไม่มีคนเต้ีย,  คนค่อมหรือคนแคระใด ๆ  ทั้งส้ิน 
 โยมไดแ้ผเ่มตตาจิตต่อสตัวท์ั้งหลาย  มิไดก้ระท าใหส้ตัวส์ะดุง้ตกใจกลวัต่อภยัใดส้ิน  ดว้ยเหตุน้ี
ในศาสนาของโยมมนุษยจึ์งมีแต่ความเมตตา  รักใคร่ต่อกนั  ไม่มีการข่มเหงเบียดเบียนกนัเลย   
 โดยมไดใ้หย้าเป็นทานแก่มนุษยท์ั้งหลายมาเป็นเวลานานจนนบัภพชาติไม่ถว้น,  ดว้ยเหตุน้ีในศาสนา
ของโยมจึงบริบูรณ์ดว้ยอาหารอนัเป็นทิพย ์  
 โยมไดใ้หเ้ส้ือผา้อาภรณ์เป็นทานมาจนนบัภพชาติไม่ถว้น,  ดว้ยเหตุน้ีในศาสนาของโยมจึงบริบูรณ์
ดว้ยเคร่ืองนุ่งห่มอนัเป็นทิพยโ์ดยไม่ตอ้งทอหูกป่ันฝ้ายใด ๆ  ทั้งส้ิน   
 โยมไดใ้หแ้กว้แหวนเงินทองแก่คนยากจน,  วณิพก  มานานจนนบัภพชาติไม่ถว้น  ดว้ยเหตุน้ีใน
ศาสนาของโยมจึงบริบูรณ์ดว้ยแกว้แหวนเงินทอง  แลเคร่ืองประดบัอนัเป็นทิพยง์ดงามยิง่นกั   
 โยมไดใ้หย้วดยาน,  คานหาม,  พาหนะ,  เรือ,  รถ,  ต่าง ๆ  เป็นทานมานานจนนบัชาติไม่ถว้น,  
ดว้ยเหตุน้ีในศาสนาของโยมจึงบงัเกิดนวดยานวิเศษใหม้นุษยข์บัข่ีไปมาอยา่งสะดวกสบายยิง่นกั  (รถยนต,์  
รถไฟ,  เรือยนต,์  เรือไฟและเคร่ืองบิน,  วทิยตุ่าง ๆ  ในเวลาน้ี  กสื็บเน่ืองมาจากบารมีพระศรีอาริยเมตไตรย
ทั้งส้ิน)   
 โยมไดป้ล่อยสตัวท์ั้งหลายใหพ้น้จากการขงั  และเรือนจ า,  บ่วงแลว้  ฯลฯ  มานานจนนบัภพชาติ
ไม่ถว้น  ดว้ยเหตุน้ีในศาสนาของโยมจึงไม่มีคุกตะราง,  ไม่มีอาชญากร,  และนกัโทษ,  ไม่มีทาสีทาสา  และ
ทาสกรรมกร  มนุษยจ์ะเตม็ไปดว้ยความอิสรภาพและเสรีภาพโดยแทจ้ริง   
 โยมไดมี้เมตตาอุเบกขาต่อสตัวท์ั้งหลาย  มาเป็นเวลานานจนนบัภพชาติไม่ถว้น  ดว้ยเหตุน้ีใน
ศาสนาของโยมแผน่ดินจึงเรียบราบเสมอดงัหนากลอง   
 โยมไดช้ าระร่างกายดว้ยน ้าและน ้าใจดว้ยความไม่ตระหน่ี  ก่อนกระท าบุญใหท้าน  ร่างกายและ
จิตใจของโยมจึงสะอาดบริสุทธ์ิ  ผดิกบัมนุษยท์ั้งหลายมาเป็นเวลานานจนนบัภพชาติไม่ถว้น  ดว้ยเหตุน้ีใน
ศาสนาของโยมมนุษยจึ์งมีรูปร่างสวยงามเสมอกนัทัว่ไป   
 โยมไดใ้หข้า้วน ้าเป็นทาน,  ใหเ้คร่ืองนุ่งห่มเป็นทาน,  ใหแ้กว้แหวนเงินทองเป็นทาน  ใหย้ารักษา
โรคเป็นทานแก่ยาจกทั้งหลายเป็นนิจนิรันดร์  จนนบัภพชาติไม่ถว้น  ดว้ยเหตุน้ีในศาสนาของโยม  แม่น ้ า



ใหญ่นอ้ยทั้งปวงจะมีน ้าเตม็ฝ่ัง,  ไม่แหง้,  ไม่บกพร่อง  แมน้นกกาทั้งหลายลงเกาะอยูบ่นขอบฝ่ังกจ็ะกม้คอ
กินน ้าไดต้ามสบาย  ฯลฯ   
 “มหาราช  ขอถวายพระพร  พระราชสมภารจะเสดจ็ลงไปเกิดในมนุษยโ์ลกในอนาคตกาลนั้น  อีก
สองคร้ังหรือประการใด?”  พระมาลยัเทวเถระทูลถามพระศรีอารย ์  
 “ภนฺเต  ขา้แต่พระคุณเจา้ผูเ้จริญ  ในอนาคตกาลเบ้ืองหนา้  โยมจะลงไปบงัเกิดในมนุษยโ์ลก  และ
บริจาคทานเป็นการใหญ่  มีการบริจาคบุตรภรรยาและทรัพยส์มบติัเป็นทานเหมือนพระเวสสนัดร  แลว้จะ
กลบัมายบัย ั้งอยูใ่นดุสิตพิภพ  จนถึงกาลเม่ือฝงูมนุษยอ์ายขุยัลง  ๑๐  ปี  แลว้ขยัข้ึนไปถึงอสงไขยปีแลว้ลงมา
ตั้งแต่เพยีง  ๘  หม่ืนปีในกาลใด...  โยมกจ็ะไดล้งมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ในกาลนั้น”   
 พระศรีอาริยเมตไตรย  ไดก้ล่าวแก่พระมาลยัเถระ  ซ่ึงคมัภีร์มาลยัสูตรกล่าวไวเ้ม่ือ  พ.ศ.  ๘๐๐   
 พระศรีอาริยเมตไตรย  บ าเพญ็วิริยปรมติัถบารมี  ในศาสนาของพระพทุธสิริมิตลบรมครูเจา้   
 ในศาสนาของพระพทุธสิริมิตรบรมครูเจา้  ซ่ึงเป็นเวลานานมาแลว้  ในกาลนั้นเป็นกาลของพระ
พุทธสมณะโคดมของเราก าลงับ าเพญ็บารมี  ลัน่วาจา  เป็น  ๙  อสงไขยดงักล่าวมาแลว้  พระศรีอาริย
เมตไตรยโพธิสัตวไ์ปบงัเกิดเป็นพระเจา้บรมจกัรพรรดิราช  ทรงพระนามว่า  พระเจา้สังขจกัราธิราช  มี
เกียรติคุณปกคลุมไปทัว่มหาทวีปทั้ง  ๔  อนัทีทวีปนอ้ย  ๒  พนัเป็นบริวาร  และทรงตั้งนครอินทปัตถเ์ป็น
ราชธานี  พระองคท์รงปกครองโลกโดยธรรมสม ่าเสมอ  มิใช่โดยศาสตราและโดยสินไหม  พระองคเ์ป็นผู ้
เคารพธรรม  บูชาธรรม  นอบนอ้มในธรรม  มีธรรมเป็นธงชยั  มีธรรมเป็นยอดเยีย่ม  ถือธรรมเป็นใหญ่,  
คุม้ครองรักษาประชาชนดว้ยธรรม  โดยปราศจากอคัติทั้ง  ๔  ในประมุข,  สมณชีพราหมณ์,  ผูใ้กลชิ้ด,  
ขา้ราชการ  ราษฎร  ตลอดจนเน้ือและนกซ่ึงเป็นสตัวต์  ่าตอ้ยนอ้ยวาสนา  ทรงบริบูรณ์ดว้ยสตัตรัตนะคือ  
วตัถุวิเศษ  ๗  ประการ   คือ        
 ๑. จกัรวิเศษ  ๒. ชา้งวิเศษ 
 ๓. มา้วิเศษ   ๔. มณีวิเศษ   
 ๕. นารีวิเศษ   ๖. นายพลวิเศษ   
 ๗. นายคลงัวิเศษ   
 รวม  ๗  ประการ  วตัถุวิเศษทั้ง  ๗  อยา่งน้ีในบางอยา่งไดอ้นัตรธานไปก่อนท่ีพระเจา้สงัขจกัร
ออกบวช  ๗  วนั  มีจกัรวิเศษ  เป็นตน้   
 บุพพารามวิหารท่ีพระพทุธสิริมิตรบรมครูเจา้ทรงประทบัอยูน่ั้น  ห่างกรุงอินทปัตถข์องพระเจา้
สังขจกัรพรรดิราช  ๑๖  โยชน์  หรืประมาณ  ๘๐  ไมล ์ ในวนัหน่ึงพระองคท์รงประทบัอยูภ่ายใตเ้ศวตฉตัร  
ณ  พระท่ีนัง่มหาจกัรพรรดิพิมาน  แวดลอ้มไปดว้ยหมู่โยธาหาญ  ประหน่ึงวา่ทา้วอมรินทราธิราชซ่ึงประทบั
อยู ่ ณ  ท่ามกลางหมู่ทวยเทพทั้งหลาย  พระองคท์รงตรัสวา่   
 “ถา้ผูใ้ดน าข่าวสารพระพทุธรัตนะ,  พระธรรมรัตนะ  และพระสงฆรัตนะ  มาแจง้แก่เรา  เราจะยก
สิริราชสมบติับรมจกัรใหแ้ก่ผูน้ั้น  เราจะรีบไปเฝ้าสมเดจ็พระพทุธเจา้พระองคน์ั้น...” 



 ในระหวา่งท่ีพระองคท์รงร าถึงถึงพระพทุธ,  พระธรรม,  พระสงฆอ์ยูน่ั้น  กไ็ดมี้สามเณรองคห์น่ึง
จาริกไปเท่ียวหาทรัพย ์  เพื่อจะไปถ่ายมารดาซ่ึงเป็นทาสีของคนมัน่มีผูห้น่ึงอยู,่  เม่ือเธอเดินทางไปถึงกรุง
อินทปัตถ ์  ชาวเมืองเห็นสามเณรนุ่งเหลืองอยา่งผดิธรรมดามนุษย ์  ซ่ึงไม่เคยมีเลยเมืองใน  จึงส าคญัวา่เป็น
ยกัษม์ารหรือตวัเสนียดจญัไร  ต่างกค็วา้ไมไ้ล่ตีสามเณร  สามเณรตกใจกลวัวิ่งเตลิดเปิดเปิงโดยไม่รู้ทิศทาง  
ผลสุดทา้ยกว็ิ่งจีวรปลิวเขา้ไปสู่ทอ้งพระโรง  ซ่ึงพระเจา้สงัขจกัรพรรดิราชก าลงัประทบัอยูพ่อดี  พระองค์

รับสัง่วา่  “ดูก่อนมาณพท่านเป็นใคร?  มาจากไหน?   ท าไมจึงโกนศีรษะล่อนจอ้น  และนุ่งผา้เหลืองผดิ
ธรรมดา  เขาเรียกวา่เพศอะไร?” 
 “ขอถวายพระพร  อาตมรเป็นเพศสามเณร” 
 “เพศอยา่งน้ีไดช่ื้อวา่สามเณรดว้ยเหตุใด?” 
 “อาตมาภาพกระท าบาปไวภ้ายนอก  กระท าบุญไวภ้ายใน  ดว้ยเหตุน้ีจึงไดช่ื้อวา่สามเณร” 

 “ท่านไดช่ื้อวา่สามเณรน้ี  ใครเป็นผูต้ ั้งช่ือใหแ้ก่ท่าน?” 
 “พระอาจารยเ์ป็นผูต้ ั้งช่ือใหอ้าตมา” 

 “พระอาจารยข์องสามเณรนั้นช่ือวา่อยา่งไร?” 
 “พระอาจารยข์องอาตมาช่ือวา่  ภิกข”ุ 

 “พระอาจารยข์องท่านท่ีช่ือวา่ภิกขนุั้นดว้ยเหตุผลอยา่งไร?” 
 “ขอถวายพระพร  ดว้ยเหตุวา่เป็นสงัฆรัตนะ  คือเป็นแกว้ประเสริฐ  จึงเรียกวา่ภิกข”ุ   
 สมเดจ็พระเจา้สงัขจกัรศรีอาริยเมตไตรย  ไดท้รงสดบัเพียงแต่เพยีงวา่  สงัฆรัตนะ  ซ่ึงเป็นแกว้อนั
หาค่ามิได ้ กบ็งัเกิดอุเพงคาปิติ  สรีระกายของพระองค ์ กส็ยองลอยลงมา  เม่ือใกลจ้ะถึงพื้นกพ็ลนัมีดอกบวั
มารอรับพระองคไ์ว ้ คร้ันแลว้สมเดจ็พระเจา้สงัขจกัรจึงทรงรับสัง่ถามข้ึนอีกวา่  ล 

 “ขา้แต่สามเณรผูเ้จริญ  ค  าว่าภิกขซ่ึุงเป็นสงัฆรัตนะนั้น  ใครเป็นผูต้ ั้งช่ือให?้   เกิดมาไดอ้ยา่งไร?   
หมายความวา่อยา่งไร?    
 “ขอถวายพระพร  พระพทุธเจา้สิริมิตรบรมโลกนาถทรงประทบัอยูท่ี่บุพพารามทางทิศเหนือ  ห่าง
จากรุงอินทปัตถ ์ ๑๖  โยชน”์ 
 “ขา้แต่สามเณร  ๑๖  โยชน์  ไม่ไกลเลย  พระโลกนาถทรงประทบัอยูท่ี่ไหน  โยมน้ีจะไป
สกัการะบูชาท่ีนั้น”   
 คร้ันแลว้สมเดจ็พระเจา้บรมจกัรศรีอาริยเมตไตรย  จึงราชาภิเษกสามเณรรูปนั้นใหสึ้กออกมา
ครองราชสมบติัแทนพระองค ์ เพราะพระองคท์รงเห็นวา่พระพทุธรัตนะมีค่ามากกวา่พระราชสมบติั  จึงทรง
สละใหแ้ก่ผูน้ าข่าวสารมาแจง้  ตามท่ีทรงประกาศไวแ้ต่เดิมนั้น   
 พระองคเ์สดจ็ดว้ยพระบาทเปล่าไปแต่พระองคเ์ดียว  มุ่งตรงไปทางทิศเหนือ  มิไดเ้ห็นแก่ความ
ทุกขย์ากล าบาก าพระกายแต่อยา่งใด  อน่ึง  พระองคเ์ป็นพระเจา้บรมจกัรพรรดิสุขมุาลยชาติ  เสดจ็พระราช
ด าเนินไปเพยีงวนัเดียว  พระบาททั้งสองกแ็ตก,  โลหิตไหลและฟกช ้าเจบ็ปวด  ทรงพยายามด าเนินไปจนถึง



วนัท่ี  ๓  พระบาทกพ็กิารทุพพลภาพ  แมก้ระนั้นกมิ็ไดท้รงทอ้ถอย  พระองคท์รงใชพ้ระชานุคุกลงกบัพื้น
ต่างพระบาท  เม่ือทรงคุกคลานไปไดห้น่อย  พระชานุและพระชงฆก์แ็ตกโลหิตไหลอาบ  แต่อาศยัท่ีพระองค์
ทรงยิง่ดว้ยบามรมีเป็นปรมตัถมิ์ไดท้รงทอ้ถอย  อยา่งไรเสียกจ็ะตอ้งเสดจ็ไปใหถึ้งสมเดจ็พระบรมโลกนาถ
ใหจ้งได ้  จึงทรงทอดพระองคล์งนอนพงัพาบแนบพื้นแผน่ดอน  โดยใหพ้ระอุระเสือกไสไปดว้ยก าลงัพระวิ
ริยาธิกบารมี  แมจ้ะเสือกไปทีละเลก็ละนอ้ย  แต่แลว้พระอุระของพระองคก์แ็ตกโลหิตไหลโทรม  และฟกช ้า
เจบ็ปวดอยา่งยอดยิง่  ถึงกระนั้นพระองคก์ไ็ม่ทรงทอ้พระทยัเสือกไป-ไสไป  และไดรั้บทุกขเ์วทนาอยา่ง
สาหสั-สากรรจ ์ แมพ้ระชนมชี์พของพระองคจ์ะสลายกห็าเสียดายไม่   
 คราทีนั้น  สมเดจ็พระพทุธสิริมิตรบรมโลกนาถ  เม่ือเพง็เลง็ดูสตัวโ์ลกดว้ยสพัพญัญูตญาณกท็รง
ทราบไดต้ลอดวา่  “ผูซ่ึ้งใชอ้กทาบและเสือกไสมาบ่นแผน่ดินนั้น  หาใช่สตัวเ์ล้ือยคลานอนัไร้บารมีใด ๆ  ไม่  
ท่ีแทก้คื็อองคพ์ระศรีอารยบ์รมจกัรพรรดิราช  ผูย้ิง่ใหญ่ดว้ยโพธิวิริยบารมี  ซ่ึงจะมาโปรดโลกดงัเช่นพระ
ตถาคตน้ีเอง  พระตถาคตจะตอ้งไปรับหน่อพทุธางกรูศรีอาริยเมตไตรย  ณ  บดัน้ี”   
 สมเด็จพระพทุธสิริมาบรมครูเจา้จึงทรงเนรมิตรข้ึนหลงัหน่ึง  แลว้ทรงปลอมพระองคเ์ป็นนาย
สารถีดว้ยอภิญญาสมาบติั  ขบัข่ีมาจนถึงพระเจา้สงัขจกัรศรีอาริยเมตไตรย  แลว้ทรงตรัสทกัวา่   

 “ดูก่อน-มาณพ  ท่านเป็นใคร  ท่านมาดว้ยอกเพื่อเหตุไร?   ท่านจะไปไหน?   จงหลีกทางรถของ
เราเสีย?” 
 พระเจา้สังขจกัรอาริยเมตไตรยไดฟั้งแลว้เขา้ใจวา่เป็นคนธรรมดา  จึงร้องตอบไปวา่    

 “ดูก่อน-นายสารถี  ไฉนท่านจึงถามเช่นนั้น?   เราจะเป็นใครกต็ามเถิด...  แต่เรามีธุระด่วนท่ี
จะตอ้งไปเฝ้าสมเด็จพระพทุธเจา้สิริมิตรบรมโลกนาถ  ซ่ึงประทบัอยูท่ี่บุพพารามมหาวหิารจะใหเ้ราหลีกทาง
ใหน้ั้นหาควรไม่  ท่านนั้นแหละควรหลีกทางใหเ้ราไป...  มิฉะนั้นกจ็งขบัรถผา่นไปบนหลงัของเราเถิด...” 
 “ดูก่อน-มาณพ  ท่านน้ีกลา้แขง็ดว้ยศรัทธา  และยดึดว้ยความเพียรไม่มีตวัจบั..  เรามีความเอน็ดู
ท่านมาก..  ถา้กระนั้นท่านจงข้ึนรถของเราเถิด..  เราจะพาท่านไปส่งท่ีบุพพาราม..มา-มะ  จงไปกบัเรา
เด๋ียวน้ี” 
 สมเดจ็พระเจา้สงัขจกัรบรมโพธิสตัว ์  เม่ือกล่าวค าขอขอบบุญยอคุณแลว้  กเ็สดจ็ข้ึนนัง่บนรถไป
กบัพระพทุธเจา้สิริมิตร  ดว้ยความไม่รู้ความจริงวา่นายสารถีนั้นเป็นใคร,  ในระหวา่งท่ีมากบัรถเนรมิตนั้น
สมเดจ็จอมรินทราธิราชกบัพระนางสุชาดากล็งมาจากสวรรค ์  โดยเนรมิตพระองคเ์ป็นสองเฒ่าตายายถือห่อ
ขา้วทิพยก์บักระบอกน ้า  ๑  ใบ  ท าเป็นเดินทางสวนรถมา  แลร้้องข้ึนวา่   
 “คนบนรถน้ีคาตอ้งการอาหารบา้ง  เรามีขา้วและน ้าพร้อมอยูแ่ลว้ท่ีจะใหท่้าน..” 
 สมเด็จพระพทุธเจา้สิริมิตรผูแ้ปลงเป็นสารถีขบัรถไสเร่ือย ๆ  แลว้รองตอบออกไปวา่   
 “อ๋อ  มีซิ-มานพผูน้ี้ตอ้งการอาหาร  เพราะเดินทางหิวโหยมาหลายวนัแลว้  ถา้ท่านกรุณาก็ส่ง
อาหารมาเถิด   
 เม่ือสองเฒ่าตายายไดส่้งอาหารใหแ้ก่พระเจา้สงัขจกัรศรีอาริยเมตไตรยแลว้กอ็นัตรธานหายไป
ในทนัที  พระมหาบุรุษศรีอาริยเิมตไตรยจึงทรงเสวยอาหารทิพยด์ว้ยความกระหายหิว  เม่ืออาหารวิเศษตกถึง



พระอุทร  กท็รงรู้สึกมีพระก าลงัวงัชาข้ึนอยา่งประหลาด  เม่ือรถนั้นถึงหนา้วหิารบุพพาราม  นายสารถีกห็าย
ตวัไปเสียอีก   
 สมเดจ็พระเจา้สงัขจกัรศรีอาริยเมตไตรยโพธิสตัว ์  เสดจ็เขา้ไปสู่บุพพารามมหาวิหารกไ็ดพ้บองค์
สมเดจ็พระพทุธสิริมิตรบรมครูเจา้  ซ่ึงทรงแผฉ่พัพรรณรังสีอยา่งรุ่งโรจน์  พระบรมโพธิสตัวศ์รีอาริยเมตไตรย
รู้สึกปลาบปล้ืมพระทยัไม่อาจอดกลั้นได ้  จนถึงแก่ทรงวสิญัญีภาพสลบลงในทนัที  สมเดจ็พระพทุธสิริมิตร
บรมครูเจา้  เม่ือทรงแกไ้ขพระบรมโพธิสตัวฟ้ื์นข้ึนแลว้  ไดท้รงเปล่งอุทานวา่   
 “ดูก่อนมหาบพิตรผูป้ระเสริฐ  พระตถาคตอยูท่ี่น่ีแลว้  จงรู้จกัพระตถาคตเสียก่อนเถิด”   
 เม่ือพระเจา้สงัขจกัรศรีอาริยเมตไตรยไดส้ติสมประดีแลว้  กย็กอญัชลีกรประนมข้ึนบนเศียรแลว้
ทรงเปล่งพระวาจาวา่   
 “ขา้แต่พระองค ์ ผูท้รงเป็นท่ีพึ่งของขา้พระพทุธเจา้และสตัวโ์ลกทั้งหลาย  ขอพระองคไ์ดท้รงพระ
เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดขา้พระพทุธเจา้ดว้ยเถิด”   
 สมเด็จพระพทุธสิริมิตรบรมโลกนาถเจา้จึงทรงตรัสพระธรรมเทศนา  โดยพรรณนาถึงคุณพระ
นิพพานแต่เพยีงบทเดียวเท่านั้น  พระเจา้สงัขจกัรบรมโพธิสตัวเ์จา้กไ็ดย้กพระหตัถข้ึ์นประนม  พร้อมดว้ย
เปล่งวาจาหา้มวา่   
 “ขา้แต่สมเดจ็พระพทุธองค ์ จงหยดุแสดงพระธรรมเทศนาไวแ้ต่เพยีงน้ีเถิด”   
 การท่ีพระองคท์รงหา้มพระพทุธเจา้สิริมิตร  มิใหท้รงแสดงคุณของพระนิพพานธรรมต่อไปนั้น  
กเ็พราะทรงเห็นวา่พระนิพพานนั้นเป็นท่ีสุดแห่งโลกอยูแ่ลว้  ไม่มีเคร่ืองสกัการะอนัใดจะคู่ควรแก่พระนิพพาน
นอกจากพระเศียรและพระมหามงกฎุของพระองค ์ ซ่ึงนบัวา่เป็นท่ีสุดแห่งโลกเท่านั้น  ท่ีคู่ควรแก่การสกัการบูชา
ต่อคุณพระนิพพาน  แลว้จึงถวายบงัคมทูลวา่   
 “บดัน้ีกระหม่อมฉนัจะตดัพระเศียรกบัทั้งมงกฎุบรมจกัร  กระท าสกัการบูชาพระธรรมเทศนาของ
พระองค ์  ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงพระนามวา่พระพทุธสิริมิตรบรมโลกนาถศาสดา  ขอพระองคจ์งเสดจ็ไปสู่อม
ตมหานครนิพพานก่อนเถิด  ขา้พระองคจ์ะตามเสดจ็ไปในภายหลงั  ดว้ยเดชะผลแห่งบารมีธรรมแห่งขา้
พระองคน้ี์”   
 ในทนัใดนั้น  พระเจา้สงัขจกัรศรีอาริยเมตไตรยโพธิสตัวเ์จา้  กท็รงตดัพระเศียรขาดออกจากพระ
ศอ  และทรงถือไวด้ว้ยพระหตัถท์ั้งสอง  เป็นการกระท าสกัการะบูชาพระศาสดาเป็นคร้ังสุดทา้ย  คร้ันแลว้
พระองคก์็จุติข้ึนไปบงัเกิดในดุสิตพิมานสวรรค ์  และไดเ้วียนว่ายตายเกิดก่อสร้างบารมี  ๑๐  ประการ  
จนกวา่จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ล าดบัองคท่ี์  ๕  แห่งภทัทกลัป์น้ี   
 “ดูก่อนส าแดงสารีบุตร  คร้ันเมือพระบรมโพธิสตัวศ์รีอาริยเมตไตรยเจา้  ไดต้รัสรู้เป็นสพัพญัญู
สัมมาสัมพุทธเจา้แลว้  จะมีพระกายสูงได ้ ๘๘  ศอก  ดว้ยผลทานท่ีตดัพระเศียรบูชาพระพทุธเจา้พระโลหิต
ท่ีพุง่ข้ึนแดงฉานไปในอากาศนั้น  จะส่งผลใหรั้ศมีของพระองคแ์ผซ่่านไปทัว่แสนโกฏิ  จกัรวาลเบ้ืองต ่า
ตลอดอเวจีมหานรก  เบ้ืองบนตลอดพรหมโลก”   



 “ส่วนรัศมีท่ีรุ่งเรืองอยูต่ลอดทั้งกลางวนัและกลางคืนมิไดข้าดสายนั้น  ดว้ยผลานิสงส์ท่ีพระองค์
ทรงอุตสาหะเสดจ็ไปในหนทางไกล  ๑๖  โยชน์  โดยปรารถนาจะพบองคส์มเด็จพระพทุธสิริมิตรบรมครูเจา้  
จนพระโลหิตไหลอาบพระบาท,  พระชานุ,  พระชงฆ ์  และพระอุระของพระองค ์  เม่ือคร้ังเป็นพระเจา้สงัข
จกัรพรรดิราชนั้น”   
 “อน่ึง  การท่ีบงัเกิดไมก้บัปพฤกษข้ึ์นศาสนาของพระองค ์  ซ่ึงใครจะปรารถนาส่ิงใดเม่ือใดกไ็ด้
นั้น  ดว้ยผลานิสงส์ท่ีพระองคท์รงสละราชสมบติับราจกัร  และทรงอุตสาหะเสดจ็ไปจนถึงองคส์มเด็จ
พระพทุธเจา้เป็นเวลา  ๗  วนั  มิไดท้รงยอ่ทอ้แต่ประการใด  จนส าเร็จความปรารถนา”   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  ฝงูมนุษยท์ั้งหลายท่ีมิไดเ้ห็นรูปกายของพระตถาคตน้ี  แมไ้ดพ้บแต่

ศาสนาของพระตถาคตแลว้ไดก้ระท าทาน,  รักษาศีล,  เจริญเมตตา  ภาวนา-อยา่งแทจ้ริง  (ไม่ใช่ลวงโลก?)  
ฝงูมนุษยเ์หล่านั้น  กจ็ะไดไ้ปเกิดทนัศาสนาของพระองคพ์ระศรีอาริยเมตไตรยอนัจะลงมาตรัสรู้เป็นพระ
สพัพญัญูโปรดในอนาคตกาลนั้นโดยแท)้   
 พระพทุธสิริมิตรท่ีพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพระเจา้สังขจกัรพรรดิ  สละ
ราชสมบติัออกไปตดัพระเศียรบูชาน้ี  และถดัต่อมากถึ็งศาสนาของพระพทุธมหุตชินสีห์  ซ่ึงพระศรีอาริย
เมตไตรยโพธิสตัวไ์ดไ้ปเกิดเป็นพระเจา้บรมจกัร  ทรงพระนามวา่  ปภาวนัติ  สละราชสมบติัออกบรรพชา
พระพทุธมหุตชินสีห์ทรงพยากรณ์วา่  “พระปภาวนัติภิกขจุะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้  ช่ือศรีอาริยเมตไตรย  
ในเวลา  ๑๖  อสงไขยแสนมหากลัป์ล่วงแลว้”  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนท านายพระอชิตภิกขนุั้น  พทุธกาล
ของพระพทุธสิริมิตรและกาลของพระพทุธมหุตชินสีห์ทั้งสองน้ีอยูใ่น  ๙  อสงไขยแห่งการสร้างบารมีลัน่
วาจาของพระพทุธสมณโคดม  ซ่ึงมีพระพทุธเจา้มาตรัสรู้ในระหวา่งนั้นถึง  ๓๕๖,๐๐๐  พระองค ์  ซ่ึงมีสัพ
พผละอสงไขย  (อสงไขยท่ี  ๙)  เป็นท่ีสุด  แลว้ต่อมาจากนั้นกไ็ดมี้พระพทุธเจา้มาตรัสในสารมณัฑกลัป์อีก  
๔  พระองค ์  คือ  พระพุทธตณัหังกร,  พระพุทธเมธังกร,  พระพุทธสรณังกร,  พระพุทธทีปังกร  แม้
พระพทุธเจา้  ๒๕  พระองคใ์นคมัภีร์พทุธวงศ ์  พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสตัวก์ไ้ดไ้ปบงัเกิดและไดรั้บค า
พยากรณ์  (ลทัธยาเทศ)  จากพระพทุธเจา้เหล่านั้น ๆ  ทุกพระองค ์  ตลอดจนลงมาจนถึงพระพทุธสมณะโค
ดมของเราน้ี  พระศรีอาริยเมตไตรยกไ้ดบ้งัเกิดเป็นพระอชิตกมุารโอรสพระเจา้อชาตศตัรู  และพระนางกาญ
จนเทวี  และไดเ้สดจ็ออกทรงบรรพชาเม่ือพระชนม ์ ๑๖  ปี  พร้อมดว้ยบริวารอีก  ๕๐๐  คน  และไดรั้บค า
พยากรณ์จากพระโอษฐข์องพระพทุธเจา้ของเราวา่  “จะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ทรงพระนามวา่พระศรีอาริยเมตไตรย”  
คือ  เมตไตรยสูตร  ในคมัภีร์พระพทุธอนาคตวงศ ์ ท่ีก าลงักล่าวอยูน้ี่เอง   
 อน่ึง  พระนามของพระพทุธเจา้ท่ีวา่พระพทุธสิริมิตรนั้น  ตามคมัภีร์เมตไตรยสูตนในใบลาน
อกัษรเชียงใหม่นั้นใชค้  าวา่  พระพทุธสุมิตตา  ไม่เหมือนในคมัภีร์อนาคตวงศใ์นอกัษรไทยท่ีกล่าวน้ี  ความ
จริงควรจะเป็นสิริมิตร  มากกวา่  สุมิตตา  บางทีอาจเขียนลงในใบลานผดิไปก็ได ้  และท่ีผูเ้ขียนไดเ้คยกล่าว
ไวใ้นหนงัสือสามโลก  หนา้  ๖๒๐-๖๓๒  วา่พระพทุธสิริมานั้นผดิความจริงไป  และท่ีวา่พระพทุธสิริมา
ท านายพระศรีอาริยเมตไตรยวา่จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้อีก  ๑๖  อสงไขยนั้น  ยงัผดิความจริงอยูอี่ก  คือผู ้



ท่ีท านายวา่อีก  ๑๖  อสงไขยจะไดต้รัสรู้นั้นคือ  พระพทุธหุตชินสีห์ในเวลาถดัต่อมา  หาใช่พระพทุธสิริมา  
(สิริมิตร)  ท านายไวไ้ม่  กรุณาเขา้ใจตามขอ้ความในเล่มน้ีดว้ย   
 พระศรีอาริยเมตไตรย  คือ  พระมาซิอาค ์  หรือพระเมษโปดก  ในคมัภีร์ของยวิและคริสเตียน
อารยนัตคุปต ์  
 
 

บทที่  ๒ 
พระพทุธามะธรรมราชะและธรรมสาม ี

รามสูตร 
 
 พระรามโพธิสัตวท์รงตรัสรู้เป็นพระพทุธารามะ  (Phra  Rama  Bodhisatta  to  be  Omniscient  is  
the  lordly  Buddha  Rama)   
 ๒. พระพทุธรามะ-อนาคตวงศ ์  พระศาสดาทรงตรัสรู้เทศนา  เร่ืองของพระรามโพธิสัตว ์  ซ่ึง
ผูเ้ขียนเรียกวา่  รามสูตร  ต่อจากเมตไตรยสูตรสืบต่อไปวา่   
 “ในกาลเม่ือศาสนาขององคส์มเดจ็พระพทุธศรีอาริยเมตไตรยเส่ือมส้ินไปแลว้  แสงประทีปแกว้
ขอโลกกพ็ลอยสูญส้ินไปดว้ย  ฝงูสตัวท์ั้งหลายกมื็ดมวัมองไม่เห็นหนทางสวรรคนิ์พพาน,  นอกจากจะเห็น
หนทางอบายเป็นทางสวรรค ์  เห็นชัว่เป็นดี  เห็นคุณเป็นโทษ  คร้ันแลว้กถึ็งยคุไฟประดบัโลกตลอดทัว่ทั้ง
แสนโกฏิจกัรวาล  โดยพระอาทิตยจ์ะเพิ่มความร้อนข้ึนจาก  ๖,๐๐๐  ดีกรีเซนติเกรด  อีกตั้ง  ๑,๐๐๐  และ  
๑๐,๐๐๐  เท่าตวั  และแตกระเบิดออกเป็น  ๒  ดวง  ๓  ดวง  ๔  ดวง   จนถึง  ๖  ดวง  และ  ๗  ดวง  แลว้ไหม้
แผน่ดินและภูเขาแตกกระจายเป็นพศัมธุลี-ภทัทกลัป์ท่ีทรงพระพทุธไว ้ ๕  พระองคน้ี์  กก็ลายเป็นผงคลและ
เอน็เนอร์ยีห่รือพลงังาน  เช่นเดียวกบัเม่ือคร้ังมณัฑกลัป์ป์ของพระพทุธสีขี  และพระพทุธเวสสภู  (ถอยหลงั
ไป  ๓๐  กลัป์)  ซ่ึงท าลายไปแลว้นั้นเหมือนกนั  เม่ือบงัเกิดไฟไหม,้  น ้ าท่วมโลกส้ินเวลาชา้นาน  โลกมนุษย์
จึงตั้งข้ึนใหม่  ตลอดจนดาวฤกษ ์  (Fixed  stars)  และดาวพระเคราะห์ทั้ง  ๙  (Nine  Planets)  ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของสุริยจกัรวาล  (Solar system)  กบ็งัเกิดข้ึนพร้อมเพรียง  (โปรดดูพิสดารในบทท่ี  ๑๐)   
 แผน่ดินโลก  ในยคุนั้นไดเ้ป็นศูนยก์ลัป์ไปเสียหน่ึงอสงไขยแผน่ดิน  (เลขจ านวน  ๑๖๐  ศูนย ์ 
หรือ  จ านวนโกฏิคูณดว้ย  ๒๐)  ซ่ึงเป็นแผน่ดินท่ีไร้ผูท้รงคุณวิเศษทั้งสามจ าพวกคือ  พระพทุธเจา้  พระ
ปัจเจกพระพทุธเจา้  และ  พระเจา้บรมจกัร  ทั้งหลาย  แปลความวา่แผน่ดินโลกและจกัรวาลต่าง ๆ  ไดต้ั้งข้ึน
และฉิบหายดว้ยไฟ,  ดว้ยน ้า,  ดว้ยลม  ซ ้ า ๆ  ซากกนัจนถึงหน่ึงอสงไขยแผน่ดินแลว้นัน่แหละ  จึงได้
บงัเกิดอศูนยก์ลัป์  (บาลีใชสู้ญญกปัป์)  คือ  กลัป์ท่ีทรงไวซ่ึ้งบุคคลสามจ าพวกดงักล่าวแลว้   



 ในยคุนั้นบงัเกิดแผน่ดินโลกข้ึนใหม่  เรียกวา่  มณัฑกปัป์  ซ่ึงทรงพระพทุธเจา้ไว ้  ๒  พระองค ์ 
คือ  พระรามโพธิสัตว ์ ไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธรามะ  และ  พระเจา้ปเสนทิโกสลไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธธรรม
ราชะ  รวมสองพระองคด์ว้ยกนั   
 ในแรกปฐมกลัป์นั้น  มนุษยท์ั้งหลามีอายยุนืไดห้น่ึงอสงไขยปี  แลว้ลดนอ้ยถอยลงมาตั้งอยู ่  ๙  
หม่ืนปี  คร้ังนั้นพระรามโพธิสตัวจ์ะไดม้าตรัสรู้ก่อน  พระองคมี์พระชนมาย ุ  ๙  หม่ืนปี  พระสรีระกายสูง
ประมาณ  ๘๐  ศอก  ไมจ้นัทน์เป็นพระศรีมหาโพธิ  รัศมีของพระองคน์ั้นส่องสวา่งไปในอากาศตลอด
โลกธาตุ  ปรากฏวา่งดงามดุจรัศมีของพระจนัทร์ในวนัเพญ็เป็นนิตยกาล  ดว้ยเดชานุภาพของพระพทุธรามะ
บรมครูเจา้นั้น  บนัดาลใหโ้ลกทั้งปวงบงัเกิดไมป้พฤกษเ์ป็นท่ีพึ่งแก่มนุษยท์ั้งหลาย  ประชาชนในศาสนาของ
พระพทุธรามะสพัพญัญูเจา้  ไดอ้าศยัไมก้ลัปพฤกษเ์ล้ียงชีวิตดว้ยความผาสุก  และเม่ือมนุษยเ์หล่านั้นตาย
แลว้ไปสวรรคนิ์พพานกนัมากมายิง่นกั   
 “ดูก่อน-สารีบุตร  พระรามโพธิสัตวเ์จา้  ไดก่้อสร้างกองบารมีธรรมทั้งหลายมาเป็นเวลานานแทบ
จะนบัภาพชาติไม่ถว้น  โดยเฉพาะกองบารมีธรรมคร่ึงหน่ึงนั้น  ปรากฏเป็นยอดปรมตัถบารมี  อนัประเสริฐ
เลิศยิง่นกั”  สมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้  จึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาแก่พระสรีบุตรสืบต่อไปวา่   
  
 “ในคร้ังศาสนาของพระพทุธกสัสปะสพัพญัญูเจา้นั้น  พระรามโพธิสตัวอ์งคน้ี์ไดไ้ปบงัเกิดใน
ตระกลูพราหมณ์มหาศาล  มีนามวา่นารทมาณพ  ในวนัหน่ึงนารทาณพไดไ้ปเห็นองคพ์ระพทุธกสัสปะบรม
ครูเจา้  บงัเกิดความเล่ือมใสอยา่งลน้เหลือ  จึงคิดบริจาคชีวิต  และเลือดเน้ือบูชาในองคพ์ระสพัพญัญูเจา้  คิด
แลว้เอาผา้ขาวสองผนืชุบน ้ามนัพนัร่างกาย  ตั้งแต่ศีรษะตลลงมาจนถึงปลายเทา้ทั้งสอง  แลว้จุดไฟข้ึนบน
ศีรษะตามประทีปกระท าสักการะบูชา  แก่องคส์มเด็จพระพุทธกสัสปะบรมโลกนาถ  แลว้ตั้งปณิธาน
ปรารถนาวา่   
 “ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงพระภาคเป็นอนังาม  อนัวา่องคอ์วยัวะนอ้ยใหญ่ของขา้พระพทุธเจา้  คือชีวิต
และเลือดเน้ือเหล่าน้ีขอบูชาถวายแก่พระองค ์ ณ  กาลบดัน้ี  จงเกิดปัจจยัแก่อุปการคุณ  จงอุปถมัภกยกชู  ให้
ขา้พระพทุธเจา้ไดส้ าเร็จพระอนุตตระสัมโพธิญาณในอนาคตกาลดว้ยเถิด”   
 สมเดจ็พระพทุธกสัสปะบรมโลกนาถเจา้  ทรงพิจารณาดูดว้ยพระอนาคตญาณของพระองคเ์ห็นวา่
จะส าเร็จความปรารถนาโดยแทแ้ลว้จึงทรงพยากรณ์นารทมาณพในท่ามกลางบริษทัทั้ง  ๔  ดว้ยพระสุรเสียง
อนัไพเราะและกอ้งกงัวาน  ดุจเสียงทั้ง  ๘  ของทา้วมหาพรหม   
 “ดูก่อน-นารทมาณพ  ในเม่ือภทัทกลัป์  ซ่ึงทรงพระพทุธเจา้ไว ้  ๕  พระองคน้ี์ฉิบหายไปแลว้จะ
บงัเกิดกลัป์ข้ึนใหม่  และฉิบหายไปอยา่งซ ้าซาก ๆ  ถึงอสงไขยแผน่ดิน  ในท่ีสุดนั้นจะไดบ้งัเกิดมฒัฑกลัป์
นั้น  ทรงพระนามวา่  พระพทุธรามสมัมาสมัพทุธเจา้   
 นารทมาณพ  เม่ือไดรั้บค าพยากรณ์จากพระพทุธกสัสปะบรมครูเจา้  ดงันั้น  กบ็งัเกิดความปีติ
ยนิดีอยา่งลน้เหลือ  และกระท าสกัการะบูชา  โดยเผาร่างกายตลอดคืนยนัรุ่ง  คร้ันช้ินชีพแลว้กไ็ดข้ึ้นไป
บงัเกิดในดุสิตเทวโลก  และในท่ีซ่ึงนารทมาณพเผาร่างกายกระท าการบูชาพระพทุธกสัสปะนั้นไดบ้งัเกิด



ดอกบวัผดุข้ึนใหป้รากฏเป็นอศัจรรย ์  ประชาชนทั้งหลายพากนักล่าวค าสรรเสริญและเช่ือมัน่วา่นารทมาณพ
จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้โดยเท่ียงแท ้ จึงชวนกนักระท าสกัการบูชาในท่ีนารทมาณพเผาร่างกายนั้นมากมาย   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  พระรามโพธิสตัวน์ั้นนานไปจะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้องคห์น่ึงทรง
พระนามวา่  พระพทุธรามสพัญัญูเจา้  ดว้ยผลอานิสงส์ท่ีท่านมิไดอ้าลยัในร่างกาย  และชีวิตอนัมีค่าของท่าน
ผูเ้สียสละเป็นมหาบริจาคบูฃาพระพทุธกสัสปะ  ดว้ยเจตนาอนัยิง่กวา่บารมีทั้งหลาย  เป็นปรมตัถบารมีซ่ึง
ยากท่ีบุคคลอ่ืนจะกระท าได ้  และดว้ยเดชานิสงส์ท่ีสละเลือดเน้ือและชีวิตบูชาพระพทุธเจา้นั้น  เม่ือท่านได้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้จะมีพระสรีระกายสูง  ๘๐  ศอก  จะมีพระชนมายยุนืได ้ ๙  หม่ืนปี  การตามประทีป
ดว้ยร่างกายบูชาพระพทุธเจา้ตลอดรุ่งนั้น  จะบงัเกิดรัศมีรุ่งเรืองงามสวา่งไสว  อยูต่ลอดทั้งกลางวนัและ
กลางคืน  จะปกปิดแสดงอาทิตยแ์ละแสงจนัทร์อยูจ่นพระองคเ์สดจ็ดบัขนัธ์ปรินิพพาน”  พระศาสดาจารย์
ทรงแสดงพระพทุธอนาคตวงศ ์ ล าดบัองคท่ี์  ๒  ซ่ึงผูเ้ชียนเรียกวา่รวมสูตรจบลงแต่เพียงเท่าน้ี   

  

โกสลสูตร 
 
 พระปเสนทิโกสลโพธิสัตว ์  ตรัสรู้เป็นพระพทุธธรรมราชะ  (Phra-Pasenedi  Kosola  to  be  
omnis  Cient  is  the  lordly  Buddha  Thama-Paja)   
 ๓. พระพทุธธรรมราชะ-อนาคตวงศ ์  ในล าดบันั้น  พระผูท้รงพระภาคเจา้ไดต้รัสรู้พระธรรม
เทศนาแก่พระสารีบุตรสืบต่อไปวา่   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  ในกาลเม่ือส้ินศาสนาของพระพทุธรามะสมัมาสมัพทุธเจา้  แลว้อายขุอง
มนุษยก์เ็ส่ือมถอยนอ้ยลงไปทุกที  เพราะฝงูมนุษยห์นาแน่นดว้ยโลภะ  โทสะ  และโมหะ  เพราะบงัเกิดความ
ประมาทในคุณงามความดี  แต่กย็งัไม่ถึงยคุประลยักลัป์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ละน ้าท่วมดงักล่าวแลว้  อายขุอง
มนุษยไ์ดเ้ส่ือมลงมาตั้งอยูใ่นระยะ  ๕  หม่ืนปีเป็นอายขุยั  ในกาลนั้นพระเจา้ปเสนทิโกสลโพธิสตัวก์จ็ะไดม้า
ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้พระองคห์น่ึง  ในมณัฑกลัป์อนัเดียวกบัพระพทุธรามะสพัพญัญูเจา้นั้น  พระองคท์รง
พระนามวา่พระพทุธธรรมราชะ  สพัพญัญูเจา้  มีพระสรีระกายสูงได ้ ๑๖  ศอก  แห่งมธัยมบุรุษ  และมีรพระ
ชนมายขุยั  ๕  หม่ืนปี  มีไมก้ากะทิงหรือไมก้ะทิง  เป็นไมพ้ระศรีมหาโพธิ  (ตน้ไมช้นิดหน่ึงมีใบและผล
คลา้ยสารภี  แต่ผลกลมมากกวา่  เปลือกแขง็,  เมลด็แขง็,  ใชท้  าลูกฉลากหรือกระบวยเดก็เล่น)   
 เม่ือพระพทุธธรรมราชะเจา้เสดจ็ด าเนินไปนั้น  จะมีดอกบวัทองสองดอก  ผดุข้ึนจากแผน่ดินคอย
รองรับพระบาทไวเ้สมอ  และมีขนาดโตเท่าจกัรรถ  อน่ึง  จะบงัเกิดดอกบวัแกว้  ๗  ประการ  ผดุข้ึนมาจาก
แผน่ดินเป็นอาสนะส าหรับทรงนัง่  และทรงไสยาสน์จนตลอดพระชนมายขุยัของพระองค ์  
 อน่ึง  ในศาสนาของพระพทุธธรรมราชะเจา้นั้น  ไดบ้งัเกิดไมก้ลัปพฤกษต์น้หน่ึง  ส าหรับเป็น
เคร่ืองบริโภคแห่งมนุษยท์ั้งหลาย  มนุษยท์ั้งปวงในศาสนาของพระพทุธธรรมราชะเจา้นั้น  อาศยัเล้ียงชีวิต
ดว้ยไมก้ลัปพฤกษต์น้นั้น  เป็นความผาสุกทัว่ถึงกนัทุกคนมิไดก้ระท าไร่  ไถนา  คา้ขายแต่ประการใดเลย   



 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  พระเจา้ปเสนทิโกสลไดก่้อสร้างบารมีทั้งหลายมามากแลว้  แต่กองบารมี
คร้ังหน่ึงปรากฏเป็นปรมตัถบารมีอนัยิง่ยอดกวา่บารมีทั้งหลายพระองค ์  จึงทรงแสดงอดีตบารมีของพระเจา้ 
ปเสนทิโกสลดงัดงัต่อไป   
 “ในคร้ังศาสนาของพระพทุธโกนาคมนะ  สมัมาสมัพทุธเจา้นั้น  พระเจา้ปเสนทิโกสลไดไ้ปบงัเกิด
เป็นมาณพผูห้น่ึง  มีนามวา่  สุททมาณพ  ไดเ้ป็นผูรั้กษาสระบวัอยูใ่นท่ีแห่งหน่ึง  เขาไดเ้กบ็เอาดอกบวัใน
สระนั้นมาวนัละสองดอก  และขายเล้ียงชีวิตทุกวนั  ในวนัหน่ึงท่ีเดินร าถึงถึงการขายดอกบวัของเขาอยูน่ั้น  
พระพทุธโกนาคมนะทรงบาตรไปเท่ียวโคจรบิณฑบาต  ไดท้อดพระเนตรเห็นสุททมาณพคนยากไร้อนาถา
ขายดอกบวัเล้ียงชีพเพยีงวนัละสองดอก  จึงทรงพิจารณาดูวาสนาดว้ยอนาคตญาณของพระองค ์  กท็ราบได้
ตลอดวา่   
 “สุททมาณพคนน้ี  เป็นวงศว์านแห่งพระพทุธเจา้ทั้งหลาย  โดยไดบ้ าเพญ็บารมีมามากมายแลว้  
จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ในอนาคตกาล  บดัน้ีควรท่ีพระตถาคตจะพยากรณ์สุททมาณพ  ในท่ามกลาง
พทุธบริษทัเถิด”  พระองคท์รงร าถึงดงัน้ีแลว้  กท็รงโสมนสัแยม้พระโอษฐอ์นัแดงงามดุจผา้ก าพลแดง  คือ
ทรงพระสรวลในดวงพระพกัตร์  และมีรัศมีพุง่ออกจากพระเค้ียวแกว้อยา่งรุ่งเรือง  สุททมาณพไดเ้ห็นพระ
พทุธโกนาคมนะเจา้ทรงแยม้พระโอษฐเ์ช่นนั้น  จึงนมสัการทูลถามวา่   
 “ขา้แต่พระบรมโลกนาถผูป้ระเสริฐ  ขา้พระพทุธเจา้น้ีมิใช่ญาติวงศพ์งศป์ระยรูของพระผูท้รงพระ
ภาคเจา้หรือจะไดเ้ป็นมิตรสหาย  หรือคุน้เคยวิสาสะประการใดกบัพระองคก์็หามิได ้  เหตุไฉนพระองค์

ทอดพระเนตรมายงัขา้พระพทุธเจา้แลว้    จึงแยม้พระโอษฐเ์ช่นน้ี?” 
 สมเดจ็พระโกนาคมนะสพัพญัญูเจา้  จึงมีพทุธฎีกาตรัสวา่  “ดูก่อนสุททมาณพท่านหารู้ไม่ดอกวา่
ตวัของท่านนั้นแหละเป็นนอ้งของพระตถาคต  ซ่ึงร่วมบิดามารดาเดียวกบัพระตถาคต..ไฉนท่านจึงยงัไม่

ทราบอีกเล่า?” 
 สุททมาณพ  ไดฟั้งพระพทุธฎีกาแลว้กย็ิง่รู้สึกพิศวงงงงงวยหนกัยิง่ข้ึนไปอีก  ยิง่คิดกย็ิง่รู้สึกอดัอั้น
ตนัใจ  จึงกราบทูลถามพระองคสื์บต่อไปอีกวา่   
 “พระพทุธเจา้ขา้..ขา้พระองคน้ี์เป็นนอ้งของพระพทุธองคม์าตั้งแต่เม่ือใด  ขอพระองคไ์ดท้รงบรรยายให้
ขา้พระองคไ์ดรั้บความสวา่งอีกสกัหน่อยเถิด..พระพทุธเจา้ขา้”   
 “ดูก่อน-สททมาณพ..จงฟังพระตถาคตสืบต่อไป”  พระพทุธโกนาคมนะทรงบรรยาย   “ในเม่ือ
ภทัทกลัป์น้ีล่วงไปชา้นาน  ไดบ้งัเกิดกลัป์อนัหน่ึงช่ือวา่  มณัฑกลัป์  ซ่ึงเป็นกลัป์ทีทรงพระพทุธเจา้ไว ้  ๒  
พระองค ์  คือ  พระพทุธรามะเจา้องคห์น่ึงไดม้าตรัสรู้ก่อน  เม่ือส้ินศาสนาของพระพทุธรามะเจา้แลว้เป็น
เวลาพทุธนัดร  ตวัของท่านสุททมาณพ  กจ็ะไดม้าตรัสรู้สืบต่อไปเป็นองคท่ี์  ๒  ทรงพระนามวา่  พระพทุธ
ธรรมราชะสมัมาสมัพทุธเจา้  บดัน้ีพระตถาคตไดม้าตรัสรู้  เป็นพระพทุธเจา้ร้ือสตัว-์ขนสัตว ์  ไปนิพพาน
ก่อนท่าน  คร้ันถึงมณัฑกลัป์ในอนาคตนั้นแลว้  ท่านกไ็ดม้าตรัสรู้ร้ือสตัว-์ขนสตัว ์  เช่นเดียวกบัพระตถาคต
น้ี  ดว้ยเหตุดงันั้น  พระตถาคตจึงวา่ตวัท่านเป็นนอ้งของพระตถาคต..  ท่านอยา่สงสยัเลย”   



 เม่ือสุททมาณพไดฟั้งพระพทุธฎีกา  กบ็งัเกิดความปีติยนิดีอยา่งลน้เหลือ  จึงร าพึงวา่  บดัน้ีตวัเราก็
มีชีวิตอยูด่ว้ยมูลค่าเพียงดอกบวัวนัละสองดอกเท่านั้น  นอกจากดอกบวัทั้งสองดอกน้ี  กไ็ม่มีอะไรอีกแลว้
ควรท่ีเราจะสละชีวิต  คือ  ยกดอกบวัสองดอกน้ี  กระท าสกัการบูชาสมเดจ็พระพทุธเจา้เสียเถิด”   
 สุททมาณพ  คิดดงัน้ีแลว้กก็ม้ศีรษะลง  น าดอกบวัเขา้ไปถวายต่อสมเดจ็พระพทุธโกนาคมนะเจา้  
ดว้ยเจตน์จ  านงอนัแรงกลา้  แมจ้ะอดตายกไ็ม่เสียดายชีวิต  ส่วนพระบรมโลกนาถเจา้  กเ็สดจ็ข้ึนนัง่เหนือ
ดอกบวัทั้งสองนั้น  กระท าใหสุ้ททมาณพไดเ้ห็นพระปาฏิหาริยอ์นัมหศัจรรยข์องพระบรมศาสดาและเม่ือเขา
มองดูดเห็นเบ้ืองบนไม่มีอะไรปกปิดกนัแสงอาทิตย ์  จึงไปเอาไมอ้อ้มาส่ีล า  กระท าเป็นเสาล่ีเสาคาดดว้ยผา้
สองผนืเพื่อบงัแสงอาทิตยถ์วายพระพทุธโกนาคมนะเจา้  พระองคท์รงประทบัอยูต่ลอดทั้งกลายวนัและกลางคืน
แลว้สุททมาณพกต็ั้งปณิธานปรารถนาวา่  
 “ขา้พระพทุธเจา้  ไดถ้วายดอกบวัสองดอก  กบัผา้สองผนืน้ี  เป็นเคร่ืองสกัการบูชาแก่พระบรม
โลก  ตามความยากจน-ตามมีตามได ้   ดว้ยเดชะผลทานอนัน้ี  ขอใหเ้ป็นปัจจยัไดส้ าเร็จแก่พระสพัพญัญูต
ญาณในอนาคตกาลโนน้เถิด”   
 สมเด็จพระพทุธโกนาคมนะเจา้  จึงทรงตรัสพยากรณ์มีใจความ  “ความปรารถนาของท่านท่ีคิดไว้
มีประการฉนัใด  จงส าเร็จแก่ท่านโดยเร็วดว้ยประการฉะนั้น” 
 พระสุรเสียงของพระสพัพญัญูเจา้  ท่ีทรงตรัสวา่  “จงส าเร็จ”  นั้น  ดงัสนัน่ลงไปถึงภายใตท่ี้อยู่
ของทา้วภุชงคน์าคราช  เบ้ืองบนกด็งัไปถึงพรหมโลก  ฝงูเทวดา  อนัทร์พรหมยมยกัษ ์  ทั้งหลายต่างไดย้นิ
ตลอดทัว่ถึงกนัแลว้ออกจากพิมานของตน  มาสู่ส านกัพระโกนาคมนะเจา้  ถวายนมสัการแลว้ทูลถามวา่   
 “พระพทุธเจา้ขา้-ขา้พระพทุธเจา้  ไดย้นิสุรเสียงของพระองคท่ี์ตรัสวา่จงส าเร็จ  นั้น,  ดว้ยเหตุผล

เป็นประการใด?   บุคคลฤาจะส าเร็จ?   จะส าเร็จอะไร?   พระพทุธเจา้ขา้”  พระองคต์รัสวา่   
 “ดูก่อน  ฝงูเทพยดาผูเ้จริญ  สุททมาณพผูน้ี้  ไดถ้วายดอกบวัสองดอกกบัผา้สองผนื  แก่พระ
ตถาคต  พระตถาคตไดน้ัง่บนดอกบวัภายใตผ้นืผา้  ซ่ึงปิดบงัแสงอาทิตยต์ลอดวนั  และป้องกนัน ้าคา้งตลอดคืน  
โดยมีเจตจ านงจะใหไ้ดส้ าเร็จพระสพัพญัญูตญาณในอนาคตกาล  พระตถาคตไดท้ านายวา่  อิจฺฉิต   อิจฺ  ต     
จงส าเร็จตามความปรารถนาของ  สุททมาณพเถิด”   
 ฝ่ายฝงูเทพยดาทั้งหลาย  ไดส้ดบัพระพทุธฎีกาแลว้  กก็ระท าสกัการบูชาสมเดจ็พระศาสดาเป็นอนั
มากบา้งกส็มปรารถนาใหถึ้งฝ่ังพระนิพพาน  ในศาสนาของพระพุทธธรรมราชะเจา้  ในอนาคตกาลโพน้   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  เม่ือพระพทุธธรรมราชะสพัพญัญูเจา้ไดอุ้บติัตรัสในโลกในกาลนั้นกจ็ะ
บงัเกิดดอกบวัทองทั้งคู่  ประมาณเท่ากงจกัรรถ  ผดุข้ึนมาจากแผน่ดิน  เขา้รับรองฝ่าพระบาทไวทุ้กฝีกา้วไม่
วา่จะกา้วยา่งไปทางใด  ดว้ยอานิสงส์ท่ีไดถ้วายดอกบวัสองดอก  แก่องคส์มเดจ็พระบรมโลกนาถเจา้  ส่วนท่ี
บงัเกิดตน้ไมก้ลัปพฤกษ ์  เป็นท่ีพึ่งแก่มนุษยท์ั้งหลายนั้น  ดว้ยอานิสงส์แห่งขนัติธรรมท่ีอดใจของสุทท
มาณพบรมโพธิสตัว ์  เม่ือพระพทุธธรรมราชะสพัพญัญู  จะทรงนัง่กดี็,  ยนืกดี็,  ไสยาสน์กดี็  ในท่ีนั้นจะ
บงัเกิดหอ้งแกว้  ๗  ประการ  ดว้ยผลทานท่ีสละผา้สองผนืท าเพดานกนัแดด  และน ้าคา้งถวายสมเดจ็พระ
พทุธโกนาคมนะเจา้นั้น   



 “อน่ึง  เม่ือสุททมาณพไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธธรรมราชะเจา้นั้น  จะมีอายยุนืได ้ ๕  หม่ืนปี  แลว้จึง
ทรงดบัขนัธ์ปรินิพพาน  ในภายหลงัท่ีร้ือสตัว-์ขนสัตว ์  ไปนิพพานเตม็อตัราบารมีของพระองคแ์ลว้  พระ
ศาสดาจารยท์รงแสดงพระพทุธอนาคตวงศล์ าดบัท่ี  ๓  ซ่ึงผูเ้ขียนเรียกวา่   โกสลสูตร  จบลงแต่เพยีงเท่าน้ี   
 

มารสูตร 
 
 พระยามาราธิราชโพธิสัตวต์รัสเป็นพระพทุธธรรมสามี  (Phraya  maradhiraja  to  be  Omniscient  
is  the  lordly  Buddha  Dharma  Sami)    
 ๔. พระพทุธธรรมสามี-อนาคตวงศ ์  พระผูท้รงพระภาคทรงตรัสพระธรรมเทศนาเร่ืองของพระ
ยามาราธิราชโพธิสตัว ์ ซ่ึงผูเ้ขียนเรียกวา่  มารสูตร  ต่อจากเมตไตรยสูตรสืบต่อไปวา่   
 “ใน  กาลเม่ือสมเด็จพระพทุธเจา้สองพระองค ์  คือพระรามโพธิสัตวไ์ดต้รัสรู้เป็นพระพทุธรามะ  
และพระเจา้ปเสนทิโกศลไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธธรรมราชะในมณัฑกลัป์  อนัเดียวกนัดงัไดก้ล่าวมาแลว้ใน
รามสูตร  และโกสลสูตร  คร้ันมณัฑกลัป์อนันั้นตั้งอยูถ่ว้น  ก าหนดกาลชา้นานครบ  ๖๔  อนัตรกลัป์  (๑  
แผน่ดินเท่ากบั  ๖๔  อนัตรกลัป์)  เสร็จส้ินไปแลว้แผน่ดินนั้นกบ็งัเกิดไฟประลยักลัป์กไ็หมโ้ลก,  น ้ าท่วม
โลก,  ซ ้ าๆ  ซาก ๆ  กนัถึง  ๓  อสงไขย  (เร่ืองไฟไหม,้  น ้ าท่วมโลก  ดูพิสดารในบทท่ี  ๑๐)  หรือ  ๖๔  
อตัรากลัป์  ๓  คร้ัง  (๑  อสงไขยเท่ากบั  ๖๔  อนัตรกลัป์  ๑  คร้ัง)  ในกาลนั้นไดมี้แผน่ดินตั้งข้ึนใหม่เป็น
กลัป์หน่ึง  ช่ือวา่  สารกลัป์  ในสารกลัป์น้ีเท่ากบัแผน่ดินไดต้ั้งอยูน่าน  ๖๔  อนัตรกลัป์  และมีพระพทุธเจา้
มาตรัสรู้เพียงหน่ึงองค ์ คือพระยามาราธิราชจะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้องคห์น่ึงทรงพระนามวา่  พระพทุธ
ธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจา้  เวลาน้ีเป็นผูย้ิง่ใหญ่อยูใ่นชั้นปรนิมมิตวสวตัตี  ซ่ึงเป็นสวรรคช์ั้นท่ี  ๖  อน่ึง  
สวรรคช์ั้นน้ีมีผูย้ิง่ใหญ่อยูส่องฝ่าย ๆ  ฝ่ายหน่ึงคือ  พระปรนิมมิตวสวตัตีเทวราชเป็นใหญ่ในหมู่เทวดา
ทั้งหลายในชั้นนั้น  ส่วนอีกฝ่ายหน่ึง  คือ  พระยามาราธิราช  เป็นใหญ่ในหมู่มารทั้งหลาย  และเคยยกพลมาร
ลงมาผจญพระพทุธเจา้ท่ีใตต้น้โพธ์ิ 
 พระพทุธธรรมสามีบรมครูเจา้  มีพระชนมาย ุ ๑๐  หม่ืนปี  พระสรีระกายสูง  ๘๐  ศอก  ไมรั้งเป็น
มหาโพธิ  พระพทุธรัศมีรุ่งเรือง  สวา่งดุจแสงอาทิตยแ์ละแสงจนัทร์  และสายฟ้าแลบแปลบปลาบไปทัว่
อากาศในขณะท่ีพระองคท์รงนัง่กดี็,  ทรงไสยาสน์กดี็  หรืออยูท่ี่ใด ๆ  กดี็  ยอ่มบงัเกิดเสวตฉตัรสูงและกวา้ง
ได ้  ๓๐  โยชน์  ผดุข้ึนในอากาศดว้ยเดชานุภาพของพระพทุธธรรมสามี  และบงัเกิดขมุทองอนัหน่ึง  มี
บริเวณกวา้งใหญ่ไพศาลเป็นท่ีพึ่งแก่มนุษยท์ั้งหลายไดเ้ล้ียงชีวิตดว้ยความผาสุกหาทุกขมิ์ได ้  (ในศาสนาของ
พระยามาราธิราชนั้น  ปราศจากโจรผูร้้ายและคนยากจนอนาถากไ็ม่มีอยูใ่นศาสนานั้น  เช่นเดียวกบัใน
ศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย) 
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  พระยามาราธิราชบรมโพธิสัตว ์ ไดก่้อสร้างบารมี  ๑๐  ประการ  มีทาน
และศีลเป็นอาทิมามากต่อมาก  แต่กองบารมีมีอนัหน่ึงปรากฏเป็นยอดยิง่กวา่บารมีทั้งหลาย  เรียกวา่ปรมตัถ



บารมี  ซ่ึงควรจะใหส้ าเร็จพทุธสมบติัทั้งปวง”  พระผูท้รงพระภาคเจา้ไดน้ าอดีตกรรมของพระยามาราธิราช
บรมโพธิสตัวม์ากกล่าวไวด้งัต่อไปน้ี   
 “ในคร้ังศาสนาของพระพทุธกสัสปะทศพลญาณเจา้นั้น  พระยามาราธิราชไดไ้ปบงัเกิดเป็นอคัร
มหาเสนาบดีของสมเดจ็พระเจา้กิงกิสสะมหาราช  ส่วนพระบรมโพธิสตัวน์ั้นมีนามวา่  โพธิอ ามาตย ์  ในวนั
หน่ึงพระพทุธกสัสปะสพัพญัญูเจา้  ทรงเขา้สู่นิโรธสมาบติัเสวยวิมุติสุขอยู ่ ๗  วนั  แลว้ออกจากผลาสมาบติั
ภายใตต้น้ไทรใหญ่  พระเจา้กิงกิสสะมหาราชทรงร าพึงวา่   
 “พระมหากรุณาธิคุณเจา้เสดจ็ออกจากผลสมาบติัใหม่ ๆ  ถา้ผูใ้ดไดถ้วายทานแก่พระพทุธเจา้แลว้
กจ็ะบงัเกิดผลานิสงส์อยา่งล ้าเลิศ  บดัน้ีควรท่ีเราจะกระท าทานรักษาศีล  สดบัพระธรรมเทศนาของสมเดจ็
พระพทุธเจา้เถิด”  เม่ือพระองคท์รงร าถึงแลว้จึงตรัสสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีตีกลองร้องป่าวชาวเมืองจนทัว่ถึงกนัวา่   
 “ถา้บุคคลผูใ้ดไปถวายทานแก่สมเดจ็พระพทุธเจา้ก่อนเราแลว้  เราจะใหล้งอาญาแก่ผูน้ั้น”  แลว้
ตรัสรู้สัง่ใหต้ั้งกองรักษาการประตูพระเชตะวนัมหาวิหารไวอ้ยา่งกวดขนั  ถา้มีผูใ้ดละเมิดพระราชกฤษฎีกาก็
ใหจ้บัเอาตวัไปประหารชีวิตเสีย”   
 ฝ่ายโพธิอ ามาตยไ์ดท้ราบกฤษฎีกาแลว้กต็าม  กย็งัปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะไปถวายทานแก่องค์
สมเดจ็พระพทุธเจา้บา้ง  และร าถึงวา่   
 “แมเ้จา้หนา้ท่ีจะจบัตวัของเราไปถวายพระมหากษตัริยแ์ละพระมหากษตัริยจ์ะสัง่ประหารชีวติเสีย
กต็าม  เรากมิ็ไดห้วาดกลงัเม่ือจะตายกต็ายไปเถิด  เรามิไดห้วัน่ไหวต่อความตายใด ๆ  เลย”   
 โพธิอ ามาตย ์  ร าถึงแลว้กไ็ปบอกแก่บุตรภรรยาใหจ้ดัการตระเตรียมอาหารไวใ้หแ้ก่ตนห่อหน่ึง  
กบัผา้ผนืหน่ึง  ฝ่ายภรรยาเกิดความเล่ือมใสข้ึนมาบา้งเม่ือจดัอาหารกบัผา้ใหแ้ก่สามีแลว้  กจ็ดัอาหารส าหรับ
ตนฝากไปถวายทานดว้ยห่อหน่ึง  ในเวลาเชา้โพธิอ ามาตยก์น็ าเคร่ืองไทยทานตรงไปยงัวหิารโดยเร็ว  พวก
กองรักษาการเม่ือไดเ้ห็นอ ามาตยเ์ขา้ไปสู่วหิารโดยผดิกฎหมายเช่นนั้นกถ็ามวา่   

 “โภ  เสนาปติ  ขา้แต่ท่านเสนาบดี  ดว้ยเหตุใดท่านจึงฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาท่ีไดท้รงหา้มไว?้”  
ฝ่าย  โพธิอ ามาตยไ์ดฟั้งแลว้คิดวา่  “ถา้เราจะบอกแก่พวกน้ีดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็วา่พระมหากษตัริยใ์ชใ้ห้
เรามาอาราธนา  พระพทุธเจา้เขา้ไปสู่พระราชวงักจ็ะไดอ้ยูแ่ต่ทวา่หาควรท่ีเราจะกล่าวค ามุสาวาทแลว้ทาน
ของเรากจ็ะไม่มีอานิสงส์  ควรจะบอกแก่กองรักษาการตามความเป็นจริงเถิด”   
 โพธิเสนาบดี  คิดแลว้กแ็จง้ความจริงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นวา่  “เราจะเขา้ไปถวายทานแก่องค์
สมเด็จพระพทุธเจา้”   
 พวกกองรักษาการกท็กการจบัโพธิเสนาบดี  มดัมือไหล่หลงั  น าไปถวายพระเจา้กิกิสสะมหาราช  
ๆ  ทรงพิโรธรับสัง่ใหเ้พช็ฌฆาตน าเอาตวัโพธิเสนาบดีไปตดัศีรษะในทนัที  เม่ือเพช็ฌฆาตตรัสรับสัง่แลว้ก็
น าตวัโพธิเสนาบดีไปยงัป่าชา้เพื่อจะประหารตามค าสัง่โดยด่วน   
 ในคร้ังนั้นสมเดจ็พระพทุธกสัสปะทศพลญานเจา้ทรงทราบเหตุการณ์อนัร้ายแรงเกิดข้ึนกบัโพธิ
เสนาบดีเช่นน้ีแลว้  ทรงด าริวา่   



 “เสนาบดีผูน้ี้เป็นหน่อบรมโพธิสตัว ์ เสมอดว้ยวงศืวานแห่งพระตถาคต  โดยมีอภินิหารไดก้ระท า
มาตั้งแต่กาลก่อน  แต่จะตอ้งเสียชีวิตลงในวนัน้ีเป็นแน่”   
 สมเดจ็พระพทุธกสัสปะสพัพญัญูเจา้  ทรงพระมหากรุณาแก่โพธิอ ามาตย ์  จึงเนรมิตเป็นองค์
สมเด็จพระพทุธเจา้ใหส้ถิตอยูใ่นพระเชตะวนัวหิาร  ส่วนพระองคเ์สดจ็ปาฏิหาริยไ์ปประดิษฐานอยูท่ี่ป่าชา้  
ซ่ึงเป็นท่ีส าหรับลงมือประหารโพธิอ ามาตยแ์ละทรงบงัดวงตาของเพช็ฌฆาตไวไ้ม่ใหม้องเห็นเป็นองค์
พระพทุธเจา้  คือ  บนัดาลใหเ้ห็นเป็นพวกเพช็ฌฆาตท่ีมาในการประหารนกัโทษนั้นเสีย  แต่ใหโ้พธิอ ามาตย์
นั้นมองเห็นพระองคแ์ต่ผูเ้ดียว  แลว้มีพระพทุธฏีกาวา่   
 “ดูก่อน  โพธิอ ามาตยผ์ูเ้จริญ  ท่านจงสละชีวิตของท่านเสียเถิดอยา่ไดอ้าลยัในชีวิตอยูเ่ลย  อนัวา่
ปัจจยัทานของท่านมีประการใด  ท่านจงกระท าน าจิตใหเ้ล่ือมใสในพระตถาคตเถิด”   
 ในขณะนั้นห่อภตัตาหารของโพธิอ ามาตยพ์วกเจา้หนา้ท่ีไดน้ าเอามาวางไวท่ี้ตรงหนา้โพธิอ ามาตย์
และเม่ือโพธิอ ามาตยไ์ดฟั้งพระพทุธฎีกาแลว้บงัเกิดความเล่ือมใสอยา่งลน้เกลา้  จึงน าเอาห่อภตัตาหารทั้ง
ของตนกบัภรรยานอ้มเกลา้เขา้ถวายแก่พระพทุธกสัสปะสพัพญัญูเจา้  โดยเบญจางคประดิษฐแ์ลว้กราบทูลวา่   
 “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นท่ีพึ่งแก่สรรพสตัวท์ั้งหลาย  ชีวิต่ของขา้พระองคก์ไ็ดส้ละแลว้  ดว้ยเดชะผล
ทานของขา้พระพทุธเจา้ในบดัน้ี  ขอใหไ้ดไ้ปตรัสเป็นพระพทุธเจา้อยา่งเดียวกบัพระองคใ์นอนาคตกาลโนน้
เถิด”   
 โพธิอ ามาตยไ์ดต้ั้งปณิธานปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้แลว้  สมเดจ็พระพทุธกสัสปะสพัพญัญูต
ญาณไดท้รงพระมหากรุณายกมือลูบศีรษะของโพธิอ ามาตยแ์ลว้มีพระพทุธฎีกาวา่   
 ท่านปรารถนาอนัใด  ความปรารถนาของท่านจงพลนัส าเร็จแก่ท่านเถิด  “และตรัสรู้สืบต่อไปวา่  
“ดูก่อนโพธิสตัวอ์  ามาตยผ์ูเ้จริญเอ๋ย  จงตั้งมัน่ไวเ้ถิดในอนาคตกาลเบ้ืองหนา้โนน้  ท่านจะไดไ้ปบงัเกิดเป็น
องคส์มเด็จพระพทุธเจา้พระองคห์น่ึง  สมดงัความปรารถนาของท่าน”   
 เม่ือพระองค ์  ทรงพยากรณ์โพธิอ ามาตยบ์รมโพธิสตัวแ์ลว้  กเ็สดจ็ปาฏิหาริยไ์ปยงัเชตะวนัมหา
วิหาร  ลงมือกระท าภตัตากิจกบัห่ออาหารท่ีโพธิอ ามาตยถ์วายนั้น  ส่วนเพช็ฌฆาตก็ลงมือตดัศีรษะโพธิ
อ ามาตยข์าดกระเด็นออกจากคอด  ในขณะท่ีโพธิอ ามาตย์ขาดใจนั้น  แผ่นดินก็หวัน่ไหวเป็นมหัศจรรย ์ 
โกลาหลอลหม่าน  แมเ้ศวตฉตัรของพระเจา้กิงกิสสะราชกห็กัสะบั้นลง  พระองคเ์ห็นเศวตฉตัรหกัลงเช่นนั้น
กต็กพระทยัแทบส้ินสติ  สัง่ทหารใหปิ้ดประตูพระราชวงัโดยด่วน   
 ในล าดบันั้นทิพยวิมานทอง  อนัประกอบดว้ยนางเทพอปัสรสาวสวรรคป์ระมาณพนันางกบ็งัเกิด
ข้ึนในป่าชา้ท่ีโพธิอ ามาตยก์ระท ากาลกิริยาตายนั้น  กบัขมุทอง  ๑๖  ขมุ  และไมก้ลัปพฤกษด์ว้ยตน้หน่ึง
ประกอบดว้ยสรรพวตัถุนานาชนิดบงัเกิดข้ึนโดยพร้อมบริบูรณ์  เพื่อเป็นสมบติัของบุตรภรรยาของโพธิ
อ ามาตยเ์ป็นเวลานานถึง  ๕๐๐  ปี  จึงอนัตรธานไปฝ่ายโพธิอ ามาตย ์ กไ็ดข้ึ้นไปบงัเกิดในดุสิตสวรรค ์ เสวย
ทิพยสมบติัดว้ยเดชะผลทานดงักล่าวแลว้   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  ในศาสนาของพระยามาราธิราชน้ี  มนุษยท์ั้งหลายจะไดบ้ริโภคซ่ึง
ขา้วสารสาลีเป็นนิตยกาล  ดว้ยเดชะผลทานขา้วสุกห่อหน่ึงซ่ึงไดถ้วายแกพระพทุธกสัสปะทศพลญาณเจา้ใน



คร้ังท่ีเป็นโพธิอ ามาตย ์ และเม่ือพระยามาราธิราชไดต้รัสรู้แลว้จะบงัเกิดเศวตฉตัรแกว้สูงได ้ ๓  โยชน์  ดว้ย
เดชะผลทานท่ีไดถ้วายผา้ผนืหน่ึง  และในขอ้ท่ีพระองคมี์พระชนมายขุยั  ๑๐  หม่ืนปีนั้น  กด็ว้ยผลทานท่ีได้
สละชีวิตในคร้ังท่ีถวายขา้วห่อหน่ึงกบัผา้ผนืหน่ึงถึงกบัยอมตาย  โดยกษตัริยส์ัง่ใหจ้บัตวัไปตดัศีรษะดงักล่าว
แลว้นั้น   
 พระยามารประจญพระพุทธเจา้  (The  great  Mara  opposed  the  Lord  Buddha)   
 เราเคยพูดกนัจนติดปาก  ในบรรดาพุทธศาสนิกชนแมค้ริสศาสนิกชนก็มีพระยามารเหมือนกนั  
เรียกกนัวา่  ลูซิเฟอร์  (Lucifer)  ซ่ึงตามคมัภีร์วา่เป็นโอรสของพระเจา้หรือท่ีเรียกวา่ทูตสวรรค ์ (Anyel)  เม่ือ
พระยะโอวาห์ทรงสร้างมนุษยคู่์แรกข้ึนดว้ยผงดิน  (Clay-Dusts)  คืออาดมักบัอีวา  (Adam  and  Eva)  แลว้ก็
ส่งโอรสของพระองคท่ี์มีนามวา่ลูซิเฟอร์ลงมาปกครองมนุษยแ์ละสตัวใ์นโลกมนุษย ์  แต่แลว้ลูซิเฟอร์กมี็จิต
ก าเริบตอ้งการจะเป็นใหญ่จึงติดกบฏต่อพระเจา้  โดยมาเขา้สิงงูใหญ่  และท าการล่อลวงอาดมักบัอีวา  ใหก้บั
ผลไมจ้ากตนท่ีพระเจา้หา้มนั้นเขา้ไป  งูพดูวา่   
 “เจา้จะไม่ตายจริงดอก  เพราะพระเจา้ทรงทราบอยูแ่ลว้วา่  เจา้กินผลไมน้ั้นเขา้ไปวนัใดตาของเจา้
กจ็ะสวา่งข้ึนในวนันั้น  แลว้เจา้จะเป็นเหมือนพระ,  จะรู้จกัความดีความชัว่”   
 อาดมักบัอีวาหลงกลของลูวิเฟอร์  ซ่ึงเป็นพระยามาร  จึงกินผลไมท่ี้พระเจา้หา้มนั้นเขา้ไปแลว้
รู้สึกวา่ดวงตาสวา่งข้ึน  ดงัท่ีงูพระยามารพดู  และความไร้เดียงสาและความบริสุทธ์ิไดเ้ปล่ียนแปลงไป  พระ
ยะโฮวาห์ทรงเห็นวา่  “อาดมักบัอีวาจะกินผลไมท่ี้มีอายยุนื”  พระองคจึ์งทรงขบัไล่อาดมักบัอีวาออกไปจาก
สวนเอเดนและทรงตั้งกระบ่ีเพลิงไวโ้ดยรอบทิศ  ส่งประกายไฟวบัแวบแปลบปลาบอยูเ่ป็นนิตย ์ เพื่อป้องกนั
มิใหอ้าดมักบัอีวาลอบเขา้ไปปลิดผลไมอ้ายยุนืซ่ึงไม่ตายนั้นกินเขา้ไป  ในท่ีสุดพระยะโฮวาห์ตรัสวา่   
 “เจา้จะหากินดว้ยอาหารเหง่ือไหลโทรมหนา้จนกวา่เจา้จะกลบัเป็นดิน  ดว้ยเหตุท่ีเจา้เกิดมาจากดิน  
เจา้เป็นแค่ธาตุผลคลีดิน  และจะตอ้งกลบัเป็นดินอีก”   
 ในลทัธิคริสเตียนถือกนัยา่  พระยามารไดพ้ยายามคิดร้ายท าลายชีวติพระเยซูเสีย  ๑  วนั  แลว้พระ
เจา้จึงไดป้ระทานชีวิตใหแ้ก่พระเยซู  ใหก้ายใหม่ของพระเยซูเป็นกายวิญญาณแลอมฤตย ู  ซ่ึงเป็นคนแรกท่ี
เป็นข้ึนมาจากความตาย  ในคร้ังหน่ึงพระยามารไดน้ าพระเยซูข้ึนไปบนภูเขาสูง  และมนัเปิดโลกใหพ้ระเยซู
เห็นบรรดาประเทศต่าง ๆ  โดยทัว่ไป  แลว้มนัไดก้ล่าวแก่พระเยซูวา่   
 “ถา้ท่านจะกราบไหวเ้รา  เราจะใหส่ิ้งทั้งปวงเหล่าน้ีแก่ท่าน..”  แต่พระเยซูไม่ยอมกราบไหวพ้ระ
ยามาร  กลบักล่าวค าตอบมนัวา่   
 “อา้ยเวตาล  จงไปเสียใหพ้น้..เพราะมีค าจารึกไวว้า่  จงกราบไหวพ้ระผูเ้ป็นเจา้ของตนและปฏิบติั
ตามพระองคแ์ต่ผูเ้ดียว  เท่ากบั  ๔ : ๘-๙” 
 พระยามารในลทัธิคริสเตียนน้ี  เป็นเทวปุตตมาร  เพราะเก่ียวกบัเทพหรือพระเจา้ในสวรรค ์ ส่วน
ในคติพทุธกมี็เทวปุตตมาร  เช่นเดียวกนัและแบ่งมารไว ้ ๕  จ าพวก  คือ 
 ๑. ขนัธมาร  (Aggregete  Evils)   
 ๒. อภิสังขารมาร  (Mental  tendecy  Evils)   



 ๓. เทวปุตตมาร  (God  Evils)   
 ๔.  กิเลสมาร  (Defilemental  Evils)   
 ๕. มจัจุมมร  (Mortal  Evils)   
 ในตอนต่อไปน้ี  จะไดก้ล่าวถึงพระยามารราธิราช  ซ่ึงชาวพทุธศาสนิกชนเกลียดชงัยิง่นกั  เพราะ
เร่ิมท าการประจญพระพทุธเจา้มาตั้งแต่พระองคจ์ะออกไปทรงบรรพชาและคน้ควา้หนทางอมตมาโปรดพวก
เราสืบต่อไป   
 “อถโขมาโร  ปาปิม  ในกาลนั้น  จะกล่าวถึงพระยามารมีใจอนัเป็นบาปไดรั้บทราบวา่พระสิทธตั
ถะราชบุรุษ  เสดจ็ออกจากพระนครเพื่อจะไปบรรพชา  ตรัสรู้เป็นพระองคพ์ระศาสดา  สัง่สอนสตัวใ์หข้า้ม
พน้ไปจากภพทั้งสาม  จึงรีบอนัตรธานมาประดิษฐานอยูบ่นอากาศร้องหา้มวา่   
 “ดูก่อน-เจา้สิทธตัถะ  จงฟังเราวา่...  จงกลบัก่อน  อีกเจด็วนัสมบติับรมจกัรพรรดิ  แกว้ทั้งเจด็
ประการ  มีชา้งแกว้เป็นตน้  จกัมาถึงท่าน..  ท่านจะไดเ้ป็นใหญ่ในทวีปทั้งส่ี  มีทวีปนอ้ยสองพนัเป็นบริวาร”  
พระโพธิสตัวจึ์งตรัสถามวา่   

 “ท่าน-เป็นใคร?”  พระยามารบอกว่า  “เราเป็นมาร”  พระองคจึ์งตรัสว่า  “ดูก่อนมารเราไม่
ปรารถนาซ่ึงแกว้เจด็ประการ”  และทรงขบัไล่วา่   
 “อปฺเปหิ.  ท่านจงไปเสียจากท่ีน้ี” 
 พระยามารไดฟั้งพระองคข์บัไล่กเ็สียใจ  ผกูจิตคิดวา่  “เราไดโ้อกาสเม่ือใด  เราจะพยายาม
เบียดเบียนเจา้สิทธตัถะเม่ือนั้น”  แลว้อนัตรธานหนีไป  (จากปฐมสมโพธิ)  โปรดอ่านเร่ืองมารต่ออีก   
 “ตทา  มาโ  ปาปิมา  ฉพฺพสฺสานิ  มหา  สตฺตสฺส  ปาทา  นฺปทิโก  อโหสิติ”  แปลความวา่ช่องทาง  
เพื่อจะเบียดเบียนพระบราโพธิสตัวม์าตลอดหกพรรษา  เม่ือไดฟั้งเทพยดาบนัลือเสียงโดลาหล  วา่พระบรม
โพธิสัตวจ์ะตรัสเป็นพระพทุธเจา้จึงมาด าริวา่  เจา้สิทธิธตัถะไดต้รัสเป็นพระแกว้  กจ็ะพน้อุง้หตัถแ์ห่งเรา  
เราจะตอ้งรีบก าจดัเจา้สิทธตัถะเสียตั้งแต่บดัน้ี”   
 ในตอนต่อไปน้ี  กมี็การส่งนางทั้งสาม  ซ่ึงเป็นธิดาของตนลงมาก าจดัพระมหาบุรุษ  ดว้ยบ่วงมาร
ทั้งสาม  คือ  ตณัหา,  ราคะ  และอรดี  แต่กห็าสมประสงคไ์ม่  เพราะมหาบุรุษทรงขบัไล่ดว้ยถอ้ยค าวา่   
 “อปฺเปหิ  อปฺเปหิ  อปฺเปหิ  หนีเตลิดไปทั้งสามคน   
 ฝ่ายพระยามารราธิราช  เม่ือเห็นราชธิดาทั้งสามพา่ยแพแ้ก่พระบรมโพธิสตัวแ์ลว้กท็รงพิโรธเป็น
ก าลงั  จึงเตรียมพลมารแหวกอากาศ  ลงมาจากชั้นปรนิมมิตวสวตัตี  ตวัพระยมมาราธิราชเอง  ทรงข่ีชา้งช่ือ  
คีรีเมขลสู์ง  ๑๕๐  โยชน์  (ชาวปรินิมมิตวสวตัตีมีล าตวัสูงถึง  ๖๔,๐๐๐  ไมล)์  หรือประมาณ  ๘๐  ไมล ์ มี
อายยุนืได ้ ๑๖  ปีทิพย ์ (หรือ  ๙๒๑  ลา้นปีมนุษย ์ อยูสู่งจากโลก  ๖.๗๒๐  ไมล)์  พระยามารธิราชพยายาม
ประจญพระมหาพิรุณดว้ยวิธียทุธไดก้ต็อ้งพา่ยแพไ้ปอีก  แมจ้ะมีพลมารมืดมวัทัว่ขอบจกัรวาล  กเ็อาชนะ
พระองคไ์ม่ได ้ (จากมารวิชยั)   
  
 



 มารนิมนต์พระพทุธฌจ้านิพพาน 
 ในคร้ังท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้  เสดจ็ไปสู่ปสวาละเจดีย ์  (ใกลเ้มืองโกสินนารย)์  พระอานนทไ์ด้
ถือเอาผา้สนัถดั  (ผา้ปูนัง่)  ตามไปดว้ย  เม่ือพระองคท์รงประทบัแลว้ทรงตรัสวา่   
 “ดูก่อน-อานนท ์ เมืองเวสาลินี  เป็นท่ีสนุกสนาน  ทั้งท่ีปาวะละเจดียท่ี์โคตะเจดียด์ว้ย  ถา้ผูใ้ดได้
เจริญอิทธิบาทั้ง  ๔  ประการแลว้  ปรารถนาจะใหมี้อายยุนืกลัป์หน่ึงหรือยิง่กวา่กลัป์หน่ึงกไ็ด ้ “อิทธิบาท  ๔  

คืออะไร?” 
๑. ฉนัทิธิบาท  อ านาจความเร่งเร้าแห่งการกระท า   
๒. จิตติทธิบาท  อ านาจความคิดเขม้แขง็   
๓. วิริยทิธิบาท  อ านาจความเพียรกลา้หาญ 
๔. วิมงัสิทธิบาท  อ านาจความตั้งใจพิจารณาสอบสวน   

 สมเดจ็พระศาสดาทรงนิมิตโอภาส  ใหพ้ระองคเ์จริญอิทธิบาททั้ง  ๔  เพื่อยูโ่ปรดสตัว ์  เน่ืองจาก
พระยามารเขา้ดลใจพระอานนท ์ แมพ้ระองคจ์ะทรงตรัสรู้วา่โอกาสถึง  ๒-๓  คร้ัง  พระอานนทก์น่ิ็งเฉยเสีย  
คร้ันแลว้พระองคจึ์งทรงตรัสวา่  
 “ดูก่อน-อานนท ์  ท่านจงออกไปอยูข่า้งนอกตามสาบเถิด”   
 พระอานนทถ์วายบงัคมแลว้  ลุกออกไปนัง่อยูท่ี่ใตร่้มไม ้ ซ่ึงไม่สูไ้กลนกัติดตามพระองคม์าตั้งแต่
คร้ังเสดจ็ออกบรรพชาจนถึงวนันั้น  คอยหาช่องทางท่ีจะอาราธนาพระศาสดาเขา้สู่พระนิพพานวา่   
 “ปรินิพพโุต  ภนเต  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  ขอพระองคจ์งเสดจ็เขา้สู่พระนิพพานเถิด   
 บดัน้ีบริษทัั้ง  ๔  คือ  ภิกข,ุ  ภิกขณีุ,  อุบาสก,  อุบาสิกา,  กบ็ริบูรณ์แลว้  ศาสนพรหมจรรย ์ และ
มรรคพรหมจรรย ์  ของพระองคมี์กวา้งขวางไพบูลยแ์ลว้  ขอพระองคจ์งเสดจ็เขา้สู่นิพพานเถิด  จะอยูไ่ปไย  
ใหล้  าบากพระกายเล่า”   
 ตสุตวา  สมเดจ็พระบรมศาสดา  ไดท้รงฟังพระยามารเขา้ทูลวิงวอนอาราธนาใหเ้ขา้สู่นิพพานใน
คร้ังนั้น  พระองคจึ์งทรงตรัสวา่   
 “ดูก่อน-พระยามาร  นบัตั้งแต่วนัน้ีต่อไปอีก  3  เดือน  พระตถาคตจกัปรินิพพานแน่แลว้”   
 ฝ่ายพระยามาร  (มาราธิราช)  ไดฟั้งพระองคต์รัสเช่นนั้น  กมี็ความโสมนสัช่ืนบาลกลบัข้ึนไปสู่
วิมานของตนในชั้นปรินิมมิตวสวตัตีของตนตามเดิม  (จากมหาปรินิพพานสูตร)   

 

พระยามารโดนดเีข้าแล้ว 
 
 เน่ืองจากเม่ือ  พ.ศ.  ๒๘๘  พระเจา้อโศกมหาราช  พระราชาแห่งชมพทูวีปกระท าตติยสงัคายนา  
และไดนิ้มนตพ์ระกิสนาคอุปคุต  ผูแ้ก่กลา้ดว้ยฌานวินยั  ข้ึนมาจากใตท้ะเล  เพื่อป้องกนัพระยามาราธิราช  มิ



ใหล้งมาท าลายลา้งงานฉลองสมโภชพระเจดีย ์ ๘๔,๐๐๐  องค ์ เป็นเวลา  ๗  ปี  ๗  เดือน  และ  ๗  วนั  ท่ี
นครปาฏลีบุตร  ริมฝ่ังแม่น ้าคงคา  ซ่ึงเป็นงานใหญ่ในประวติัศาสตร์ 
 อถโขมาโร  ปาปิมา  ในคร้ังนั้น  พระยามารผูมี้ใจอนับาป  เม่ือไดท้ราบวา่พระเจา้อโศกมหาราช
จะประกอบการกศุลอนัมหาศาล  กรู้็สึกอิจฉาไม่อาจอยูน่ิ่งอยูไ่ด ้ จึงปาฏิหาริยอ์นัตรธานลงมาจากวมิานของตน  
ในขั้นแรกพระยามาร  ไดเ้นรมิตเป็นลมพายใุหญ่พดัโครมครามมา  เพื่อจะใหไ้ฟประทีปในงานนั้นดบัใหห้มด   
 พระกิสนาคอุปคุต  เขา้จตุตถาฌานส าแดงฤทธ์ิบนัดาลใหพ้ายใุหญ่  ดุจลมไตฝุ้่ นของพระยามมาร
นั้นอนัตรธานหายไป   
 พระยามาร  บนัดาลใหห่้าฝนทรายกรด  อนัรุ่งโรจน์ดงัเปลวไฟใหต้กลงมาเพื่อท าลายพิธีกรรม   
 พระยามหาเถรเจา้  กส็ าแดงฤทธ์ิกวาดเอาฝนทรายกรดน้ีไปท้ิงเสียนอกขอบเขาจกัรวาลทั้งส้ิน   
 พระยามาร  ก็ยงัไม่หมดมานะพยายาม  ส าแดงฤทธ์ิต่อสู้กบัพระมหาเถระอีกมากมาย  เช่น  
บนัดาลใหอ้ากาศมืดมนอนธการไปทัว่ทิศานุทิศ  เป็นตน้  พระมหาเถระกไ็ดท้  าการป้องกนัไวไ้ดทุ้กประการ  
ในท่ีสุดพระยามารกส็ าแดงตนเป็นพระยามาราธิราช  มายนืถมึงอยูท่ี่ตรงหนา้พระมหาเถระ  พระมหาเถระ
คิดวา่  “จะตอ้งทรมานใหพ้ระยามาราธิราช  แลว้อธิษฐานวา่   
 “มนุษยก์ดี็,  เทวดากดี็,  พรหมกดี็,  อยา่ใหแ้กสุ้นขัออกจากคอพระยามารไดเ้ลย”   
 พระยามาราธิราช  ไดรั้บความทรมานจากสุนขัเน่าจนส้ินฤทธ์ิ  แมจ้ะเหาะไปหาเทวดา  อินทร์  
พรหม  ทัว่ไตรโลก  กไ็ม่มีใครจะช่วยใหไ้ดต่้างกแ็นะน าวา่   
 “อโห-พระยามาร  พระภิกขอุงคน์ั้น  ท่านเป็นพระอรหตัวิเศษกวา่ท่าน  และเทวดา  อินทร์,  
พรหม  ทัว่ไตรภพ  ท่านผกูพนัไวด้ว้ยบุญญฤทธ์ิ  อนัใคร ๆ  จะแกน้ั้นไม่ส าเร็จทั้งส้ินท่านจงกลบัไปขอขมา
โทษแก่ท่าน  เม่ือท่านอดโทษใหแ้ล ้ ท่านกแ็กใ้หเ้อง”   
 พระยามาราธิราช  ผูย้ิง่ใหญ่ตลอด  ๖  ชั้นฟ้า  กก็ลบัลงมากราบเทา้พระผูเ้ป็นเจา้  แลว้กล่าวค า
วิงวอนดว้ยประการต่าง ๆ  ขอใหพ้ระมหาเถระแกสุ้นขัเน่าออกจากคอของตน  พระกิสนาคอุปคุตจึงตอบแก่
พระยามารวา่  
 “ดูก่อน-พระยามาร  ท่านจงไปสู่ภูเขาใหญ่ท่ีโน่นเถิด”  พระยามารกเ็ดินคอตกไปสู่ภูเขานั้นตาม
ค าสัง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ ๆ  กต็ามไปแกซ้ากสุนขันั้นออกจากคอพระยามารแลว้เปล้ืองเอารัดประคดของพระ
มหาเถระออกมดัคอพระยามารติดกบัภูเขา  และกล่าววา่ 
 “ท่านจงอยูท่ี่น่ี  ส้ินเวลา ๗  ปี  ๗  เดือน  และ  ๗  วนั  กวา่พระมหากษตัริยจ์ะฉลองพระเจดีย์
แลว้”  พระมหาเถระกล่าวแลว้  กก็ลบัไปสู่วิหารตามปกติ   
 เม่ืองานฉลองพระเจดียต์ามก าหนด  ๗  ปี,  ๗  เดือน  และ  ๗  วนัแลว้  พระกิสนาคอุปคุตจึงลอบ
ไปฟังวาจาของพระยามารดูวา่จะกล่าวอะไรบา้ง  ซ่ึงพระยามารกเ็ส่ือมจากพยศอนัร้ายไปแลว้  โดยคิดถึงคุณ
ของสมเดจ็พระบรมโลกนาถ  เม่ือคร้ังท่ีตนไดเ้คยประจญท่ีบลัลงักใ์ตต้น้โพธ์ิ  และร าพนัสรรกล่าวมากมาย
หลายประการ  ในท่ีสุดพระยามาราธิราชไดก้ล่าววา่   



 “นโม  เต  ปุริสาชญูญ..”  ซ่ึงแปลวา่  “ขา้พเจา้ขอนอ้มถวายนมสัการ  แต่ท่านผูเ้ป็นมหาบุรุษอนั
ประเสริฐ  เลิศกวา่หมู่สตัวโ์ลกในภพทั้ง  ๓  งามดว้ย  ศีล,  สมาธิ,  ปัญญา,  วิมุติและวิมุตุญาณ  ทรงสัง่สอน
สรรพสัตวใ์นทางสวรรคแ์ละนิพพาน  ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ  ขอพระองคจ์งมาเป็นท่ีพึ่งแก่ตวัขา้พเจา้ใน
กาลบดัน้ี”  และวา่   
 อน่ึง  กาลก่อน  ขา้พเจา้กไ็ดก้ระท าอนัตรายแก่พระองคเ์ป็นอนัมาก  พระองคก์ห็าไดมี้ความโกรธ
ตอบแต่ประการใดไม่  แต่ในคร้ังน้ีสาวกของพระองคไ์ม่ด ารงอยูใ่นความกรุณา  มากระท าใหข้า้พเจา้ไดรั้บ
ความทุกขเ์วทนาอยา่งแสนสาหสั..” 
 พระยามารธิราช  มีความโทมนสันอ้ยใจเป็นอนัมาก  แลว้กระทืบยอดภูเขานั้นหวัน่ไหวอยูไ่ปมา  
พลนักร็ะลึกถึงคุณของพระศาสดา  และปรารถนาพระโพธิญาณในกาลนั้น   
 ฝ่ายพระกิสนาคอุปคุตเถรเจา้  คร้ันไดฟั้งพระยามารตั้งมูลปณิธานปรารถนาพระโพธิญาณในอนาคต
กาลเช่นนั้น  พระผูเ้ป็นเจา้จึงส าแดงออกมาจากท่ีซ่อน  แลว้ตรงเขา้แกรั้ดประคดออกจากคอของพระยามาร  
กล่าวค าขอโทษใหพ้ระยามารรอดโทษใหแ้ลว้  จึงมีเถรวาจาวา่   
 ดูก่อน-พระยามาร  ท่านจงอดโทษใหแ้ก่เราดว้ยดีเถิด  ประโยชน์ของท่านกจ็ะมีในภายหนา้อยา่ง
ลน้เหลือ  คือ  ท่านปรารถนาพระโพธิญาณ  กจ็ะส าเร็จโดยแท”้   
 “พระยามาราธิราชจึงกล่าววา่  “พระผูเ้ป็นเจา้  เป็นพทุธสาวกเวไนย  ช่วงกระไรไม่มีความกรุณา

แก่ขา้พเจา้เลย  มาผกูพนัธนา  ท าโทษแก่ขา้พเจา้อยา่งเห้ียมโหดถึงเพียงน้ีเชียวหรือ?”  พระกิสนาคอุปคุต
เถระไดต้อบวา่   
 “ดูก่อน-พระยามาร  เรากบัท่านเป็นคู่ทรมานกนั  จึงไม่ควรถือว่าเป็นการไร้ความเมตตากรุณา  
เพราะเราทรมานท่านในคร้ังน้ี  เพื่อจะใหท่้านมีความยนิดี-ปรารถนาพระโพธิญาณในอนาคตกาลเบ้ืองหนา้
โดยสมเดจ็พระศาสดาไดท้ านายไวว้า่   
 “ตวัเราน้ีจะทรมานใหท่้านเส่ือมพยศอนัร้าย  แลว้ท่านจะปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้ในเบ้ือง
หนา้  ..บดัน้ี  ขอท่านจงมีศรัทธาละเสียซ่ึงจิตท่ีเป็นบาป  อยา่ไดก้ระท ากรรมท่ีหยาบ ๆ  สืบต่อไปอีกเลย”  
แลว้พระเถระไดก้ล่าวไว ้  
 “อน่ึง  ท่านจงอนุเคราะห์แก่เรา  จงเนรมิตรูปพระพทุธเจา้กบัทั้งอคัรสาวกทั้งซา้ยและขวาใหเ้รา
ทศันาในคร้ังน้ีดว้ยเถิด  กจ็ะเป็นบุญคุณเป็นอนัมาก”   
 พระยามาราธิราช  จึงตอบวา่  “ขา้พเจา้จะเนรมิตใหท่้านกไ็ด ้  แต่ท่านไดท้ศันาแลว้กอ็ยา่ไหว้
ขา้พเจา้นะ”   
 “ไม่ไหวท่้านหรอก”  พระกิสนาคอุปคุตกล่าวตอบ  ในขณะท่ีพระยามาราธิราชหลบเขา้ไปในป่า
แห่งหน่ึงนั้น  พระมหาเถระไดเ้รียกประชุมสงฆแ์ละประชาชนทั้งหลายถือดอกไมธู้ปเทียน  เคร่ืองสกัการะบูชา  
เตรียมตวัไวโ้ดยพร้อมเพรียง   



 ในคร้ันนั้น  พระยามาราธิราชกเ็นรมิตกายของตนเป็นองคพ์ระศาสดา  ประกอบดว้ยมหาปุริ
สลกัษณะ  ๓๒  และอนุลกัษณะ  อีก  ๘๐  ประการ  และทอรุ้งสี  ๖  ประการ  มีทั้งอคัรสาวกทั้งซา้ยและขวา  
พร้อมดว้ยพระอสีติสาวกอีก  ๘๐  องค ์ แวดลอ้มเป็นบริวาร   
 พระกิสนาคอุปคุตทศันาแลว้  มีความปิติยนิดีโยพลนัจิตของพระอรหตับนัดาลจึงยกมือข้ึนประนม
นมสัการพระพทุธเจา้  และพระสาวกทั้งหลายดว้ยเบญจางคประดิษฐป์ระชาชนทั้งหลายพร้อมดว้ยภิกขสุงฆ์
ทั้งหลายกก็ราบนมสัการส้ินดว้ยกนั  พระยามาราธิราชกบ็นัดาลรูปพระศาสดาใหห้ายไปปรากฏเป็นตวัพระ
ยามาราธิราชยนือยูใ่นท่ีนั้น  และพดูวา่   

 “ท าไม-ท่านจึงไหวข้า้พเจา้เล่า?”  ไดส้ญัญากนัไวว้า่จะไม่ไหวข้า้พเจา้ไงล่ะ?” 
 พระกิสนาคอุปคุตเถระเจา้  ไดก้ล่าวตอบวา่  “เราไม่ไหวท่้าน  แต่เราไหวรู้ปพระพทุธเจา้และรูป
พระสาวกทั้งปวง  ท่ีล่วงลบัดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้  ท่านอยา่กล่าวเลย”   
 คร้ันแลว้พระยามาราธิราช  กถ็วายนมสัการพระกิสนาคอุปคุตกลบัไปสู่วิมานของตนในชั้นปรนิม
มิตวสวตัตี  อนัเป็นสวรรคช์ั้นท่ี  ๖  โนน้  ซ่ึงอยูสู่งจากโลกพิภพน้ีข้ึนไปประมาณ  ๖,๗๒๐  ไมล ์  หรือ
ประมาณ  ๕,๓๗๖,๐๐๐,๐๐๐  วา  (ค  านวณตามโลกสณัฐาน  และไตรภูมิระหวา่ง)   
 พระยามารท าไมเนรมิตเป็นรูปพระพทุธเจา้  พร้อมดว้ยมหาปุริสลกัษณะ  ฯลฯ  เหมือนพระพทุธเจา้

ไดดี้ถึงเพยีงนั้น?  อ๋อ  ไม่ตอ้งสงสยัดอก  ดว้ยเหตุวา่พระยามารไดส้ร้างบารมีมาดว้ยกนักบัพระพทุธเจา้แต่
ไดป้รารถนาเป็นศตัรูติดตามมา  ตั้งแต่พระมหาบุรุษออกทรงบรรพชาดงักล่าวแลว้  และบดัน้ีท่านกไ็ดป้รารถนา
เป็นพระพทุธเจา้แลว้  ทั้งไดป้รารถนามานานแลว้  เช่นเม่ือเป็นโพธิอ ามาตยข์องพระพทุธเจา้กสัสปะ  เป็น
ตน้  ท่านผูอ่้านทั้งหลายจะปรารถนาไปนิพพาน  ในศาสนาของพระยามาราธิราชกย็งัไดอ้ยู ่  ถา้หากวา่พลาด
จากศาสนาของพระศรีอารย,์  ศาสนาของพระราม  และพระเจา้ปเสนทิโกสลแลว้  ท่านกมี็หวงัจะไดไ้ป
นิพพานในศาสนาของพระยามาราธิราช  ซ่ึงจะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธธรรมสามีดงักล่าวมาแลว้น้ี   
 เร่ือง  พระยามารในลกัทธิคริสเตียนหมายถึง  เทวปุตตมารและมนัปรารถนาจะเป็นจา้วโลก  ซ่ึง
ในระหวา่งน้ีมนัก าลงับนัดาลหวัใจของมนุษยท่ี์อ่อนแอใหคิ้ดร้ายต่อคนดี  และยยุงใหเ้ลิกเช่ือถือในพระเจา้  
และไดมี้การต่อสูห้รือประจญกบัมนุษยท่ี์ดีนบัถือพระเจา้  ดงัมีขอ้ความในคมัภีร์กล่าวไวต่้อไปน้ี   
 “ขา้พเจา้เห็นทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงลงมาจากสวรรค ์  มีลูกกญุแจส าหรับแหวอนัลึกนั้นและมือท่าน
ถือโซ่ใหญ่  ท่านไดจ้บัเอาพระยานาคนั้นคืองูโบราณ  ท่ีเรียกวา่พระยามารและเซตานและไดผ้กูมดัมนัไวจ้น
ส้ินพนัปี  และท้ิงมนัไวใ้นเหวอนัลึกนั้น  และไดล้ัน่กญุแจประทบัตรา  เพื่อจะไม่ใหล่้อลวงชนประเทศ
ทั้งหลายต่อไป  จนครบก าหนดพนัปี  แลว้ภายหลงักต็อ้งปล่อยมนัออกไปชัว่ขณะหน่ึงเท่ากบัววิรณ์  ๒๐ : 
๗-๘-๙-๑๐” 
 จะเห็นไดแ้จ่มชดัวา่พระยามารในลทัธิคริสเตียนถูกจบัสองคร้ัง  คือ  คร้ังท่ี  ๑  ถูกจบัมดัใส่เหวลึก
ไว ้ ๑  พนัปี  ท่ีเรียกวา่  มิลเลนมิอมั  ในสงครามคร้ังสุดทา้ย  ท่ีเรียกกนัวา่ในลทัธิยวิวา่  พระมาชิอาคแ์ละใน
ลทัธิคริสเตียนวา่พระคริสต-์เยซู  หรือเรียกเพี้ยนมาจากยวิวา่เมสเชียจะมาครองโลก  ๑  พนัปีแลว้จะปล่อยเซ
ตาน  หรือพระยามารออกมาล่อลวงโลกอีก  ในท่ีสุดพระยามารกจ็ะถูกผลกัลงไปสู่บึงไฟก ามะถนัชัว่นิรันดร  



นัน่คือเป็นยคุพระเมษโปดกจะมาครองโลก  คือวา่พระมาชิอาคจ์ะมาครอง  ๑  พนัปี  ในยคุสงครามคร้ังท่ี
สามหรือสงครามคร้ังสุดทา้ย  แลว้พระเมษโปดกจะมาครองชัว่นิรันดรแนบไปเลย 
 พระมาชอาค ์  (Mashiakh)  เป็นภาษายวิเดิม  หรือเฮบรูวโ์ดยแท ้  ซ่ึงอยูใ่นคมัภีร์เก่าไม่ใช่คมัภีร์
ใหม่ของคริสเตียน  ซ่ึงพวกยวิไม่รัอบรองวา่ถูกตอ้งตามคมัภีร์เก่าของพวกเขา  แต่กใ็ชเ้ป็นต าราไดท้ั้งสิง
คมัภีร์  ถา้จะน ามาเทียบกบัภาษาในสนัสกฤตกไ็ดแ้ก่พระเมตไตรย  ซ่ึงตามปกรณ์ของพม่าก็วา่พระเมตไตรย  
(ศรีอารย)์  จะมาครองโลก  ๑  พนัปีเศษ  ซ่ึงกไ็ปตรงกบัยคุพระมาชีอาคข์องยวิ  หรือเมสเชียของคริสเตียน  
หรือท่ีวา่พระคริสต-์เยซู  จะมาครองโลก  ๑  พนัปี  แลว้ในยคุท่ีพระศรีอาริยเมตไตรยจะมาตรัสสพัพญัญู
โปรดโลกตามคติพุทธนั้นก็ไปตรงกบัพระเมษโปดกมาครองโลกชัว่นิรันดรนั้นอีก  ช่างน่าเล่ือมใสเสียน่ี
กระไรเลย   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  พระยามาราธิราชองคน้ี์  (ไม่ใช่ลูซิเฟอร์)  ไปในอนาคตกาลจกัไดต้รัสรู้
เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงพระนามวา่  พระพทุธธรรมสามี”  เร่ืองของพระยามาราธิราช  ซ่ึง
ผูเ้ขียนเรียกวา่  “มารสูตร”  ล าดบัพระพทุธอนาคตวงศอ์งคท่ี์  ๔  กจ็บลงแต่เพยีงน้ี   
 ไม่มีมิตรภาพ,  ไม่มีความรักอนัใดทีจ่ะเหมือนกบัความรักของพระพทุธเจ้าทีมี่ต่อโลก...อารยนัต
คุปต์   

 
บทที่  ๓ 

พระพทุธนารทะ  รังสีมุนีและเทวเทพ 
อสุรินทรสูตร 

 
 อสุรินทราหูโพธิสัตว ์  จะไดต้รัสรู้เป็นพทุธนารทะ  (Aswrintrahu  Bodhisatta  Shall  be  
Omniscient  is  the  lordly  Buddha  Narada)   
 ๕. อสุรินทรหู-อนาคตวงศ ์  เม่ือส้ินศาสนาของพระยามาราธิราช  ซ่ึงไดต้รัสเป็นพระพทุธธรรม
สามี  ในสารกลัป์ล่วงลบัไปแลว้  โลกจะเป็นศูนยก์ลัป์คือ  สูญจากพระพทุธเจา้,  พระปัจเจกพทุธเจา้และ
พระเจา้บรมจกัรเป็นเวลานานถึง  ๘  กลัป์  แผน่ดินตั้งข้ึนมาใหม่ไดแ้สนแผน่ดิน  กย็งัปราศจากผูท้รงคุณอนั
ประเสริฐทั้ง  ๓  จ าพวก  ดงักล่าวมาแลว้นั้นอีก  เม่ือแสนแผน่ดินล่วงไปแลว้  จึงไดบ้งัเกิดแผน่ดินตั้งข้ึน
ใหม่  เรียกวา่มณัฑกลัป์ ๆ  นั้น  ทรงพระพทุธเจา้ไว ้ ๒  พระองค ์ คือ  อสุรินทราหูโพธิสัตวจ์ะไดม้าตรัสรู้
เป็นพระพทุธธนารทะ  และโสภณพราหมณ์จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธรังสีมุนี  เป็นล าดบั   
 พระยาอสุรินทราหู  จะไดม้าตรัสเป็นพระพุทธนารท  พระกายสูง  ๒๐  ศอก  พระชนมายขุยัหน่ึง  
หม่ืนปีเป็นก าหนด  ไมจ้นัทน์เป็นมหาโพธิ  พระองคมี์รัศมีแผอ่อกจากพระกายเป็นแผน่ทึบสวา่งรุ่งเรืองทั้ง



กลางวนัและกลางคืน  ดุจสายฟ้าแลบออกติดต่อกนัในกลีบเมฆ  รัศมีแผน่  (Sheet  Rays)  ของพระพทุธนาร
ทะ  แตกต่างกบัคอสมิครังสี  (Cosmic  Rays)  ของโลก  เพราะรัศมีแผน่ ๆ  ของพระพทุธนารทะนั้นเกิดจาก
ศีลธรรมไม่ใช่เกิดจากแร่ธาตุ  จึงไม่เกิดโทษแก่มนุษยแ์ละสตัวท์ั้งหลาย  ไม่เหมือนรังสีหรือรัศมีคอสมิคอ่ืน ๆ  
เช่น  กมัมนัตภาพรังสีของยเูรเนียม  (Uraniam-Radio  Activity)  ซ่ึงสังหารชีวิตมนุษยต์ลอดจนทรัพยส์มบติั
ของโลกไปมากมาย   
 ถา้จะน ามาเปรียบเทียบกบักลุ่มแก๊ส  (Gas  Cluster)  ซ่ึงพุง่ออกมาจากดวงอาทิตยท่ี์เรียกวา่  โปร
มิเนนเชสเรย ์  (Prominences  Ray)  จะผดิกนักแ็ต่วา่แผน่รังสีของพระพทุธนารทะนั้นไม่ร้อน  และไม่หลุด
ออกมาเป็นดาวหาง  (Comets)  อนัเป็นดาวจรจดัเท่ียววิ่งชนดาวต่าง ๆ  เท่านั้น   
 ในศาสนาของพระยาอสุรินทราหูนั้น  แผน่ดินโลกบงัเกิดรสภกัษาหาร  ๗  ประการ  มนุษย์
ทั้งหลายไดพ้ากนับริโภครสลกัษาหารนั้นเล้ียงชีวิตเป็นสุขส าราญทัว่หนา้กนัทั้งแผน่ดิน  พระผูมี้พระภาคเจา้
ทรงแสดงสืบต่อไปวา่   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  อนัวา่พระพทุธนารทะสพัพญัญูเจา้นั้นมีรัศมีรุ่งเรืองงดงามดงัน้ีกด็ว้ยเหตุว่า
พระยาอสุรินทราหูไดบ้ าเพญ็บารมี  ๑๐  ประการ  มาเป็นอนัมากแลว้และกองบารมีอนัหน่ึง  ซ่ึงเป็นปรมตัถ
บารมีของพระยาอสุรินทราหู  นบัวา่เป็นคร้ังท่ีอศัจรรยอ์ยา่งยิง่”  พระองคท์รงบรรยาย   
 “ในอดีตกาลล่วงไปแลว้ชา้นาน  ซ่ึงเวลานั้นเป็นศาสนาของพระพุทธกสัสปะสัมมาสัมพุทธเจา้  
อสุรินทราหู  ไดเ้สวยพระชาติเป็นบรมกษตัริย ์  ทรงพระนามวา่  พระเจา้สิริคุตมหาราชครองกรุงมลัละนคร
มีมเหสีนามวา่พระนางล าภูราชเทวี  มีพระโอรสนามวา่เจา้ชายนิโครธกมุาร  มีพระธิดานามวา่ เจา้หญิงโคต
กมุารี  ในวนัหน่ึงมีพราหมณ์ทั้ง  ๘  คนมาขอกรุงมลัละมหานคร  เพื่อจะปกครองกนัเอง  พระองคก์ท็รง
พระราชทานให้แก่พราหมณ์ทั้ง  ๘  ดว้ยความโสมนัสเป็นท่ียิ่ง  คร้ันแลว้พระองคก์็พาพระมเหสี  และ
พระโอรสธิดาไปสร้างอาศรม  และทรงบรรพชาเป็นดาบอยูบ่นภูเขาใหญ่ลูกหน่ึง  พระดาบสและดาบสนีทั้ง  
๔  อาศยัผลหมากรากไมใ้นป่าใหญ่นั้นเล้ียงชีวิตอยูด่ว้ยความสงบสุขมาตลอดเวลา   
 ในวนัหน่ึงยกัษต์นหน่ึงนามวา่  ยนัตยกัษ ์ สูงถึง  ๑๒๐  ศอก  โผล่ออกจากป่าอยา่งน่าสะพรึงกลวั  
แลว้เปล่งเสียงข้ึนวา่   
 “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นกษตัริยอ์นัประเสริฐ  ขา้พเจา้เกิดมาเป็นมนุษย ์  อาศยัอยูใ่นภูเขาล าเนาไพรมี
แต่เลือดเน้ือเป็นภกัษาหารเล้ียงชีวิตเป็นประจ าวนั  ขา้พเจา้มาวนัน้ีกเ็พื่อจะขอพระโอรสธิดาของพระองค ์ 
ถา้พระองคท์รงประทานใหแ้ลว้  ไปในอนาคตกาลเบ้ืองหนา้  พระองคก์จ็ะไดต้รัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระพทุธเจา้  
พระองคห์น่ึงเป็นเท่ียงแท.้.” 
 ฝ่ายหน่อพระชินวงศอ์งคสิ์ริคุตราชฤาษีไดท้รงฟังยนัตยกัษทู์ลขอพระโอรสธิดาทั้งสองของ
พระองคด์งันั้น  พระองคก์ท็รงโสมนสัศรัทธาเป็นท่ียิง่  จึงมีสุนทรวาทีตรัสแก่ยนัตยกัษว์า่   
 “ดูก่อน-มหายกัษผ์ูเ้จริญ  พระโอรสธิดาทั้งสองน้ีมิใช่วา่เราจะไม่รักไม่อาลยักห็ามิไดเ้รารักใคร่
เป็นท่ีสุดทีเดียว  แต่ทว่าเรารักใคร่ในพระโพธิญาณยิ่งกว่ากุมารทั้งสองหลายพนัทวี  เอาเถอะเราจะสละ
พระโอรสธิดาใหเ้ป็นทานแก่ท่านในกาลบดัน้ี   



 พระองคต์รัสรู้แลว้  กเ็สดจ็ลุกข้ึนจากอาสนท์รงจูงขอ้พระหตัถโ์อรสธิดาทั้งสองผูร่้วมพระราชหฤทยั
มาพระราชทานใหแ้ก่มหายกัษ ์  แลว้ทรงหลัง่อุทกธาราลงเหนือมือมหายกัษ ์  พร้อมดว้ยเปล่งพระวาจาประกาศ
แก่ฝงูเทพเจา้และพระนาธรณี  ใหเ้ป็นสกัขีพยานวา่ 
 “เดชะผลทานอนัน้ี  จงส าเร็จแก่พระโพธิญาณในนาครกาลเถิด”   
 พอส้ินความปรารถนากบ็งัเกิดมหศัจรรย ์  แผน่ดินไหวทัว่โลก  เม่ือยนัตยกัษไ์ดรั้บพระราชทาน
สองพะรกมุารแลว้  มนักดี็ใจโดยไม่ตอ้งไปไล่จบัโคถึกมฤคีในป่าใหเ้หน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้  มนัพาเค้ียวกินทั้ง
เน้ือและกระดูก  เสียงกร้วม ๆ  กลืนลงไปในล าคอเพียงง่าย ๆ  ไม่แค่นคอเลย  พระสิริคุตราชฤาษีทรงเห็น
หยาดโลหิตยอ้ยลงจากปากของยนัตยกัษใ์นขณะท่ีเค้ียวนั้น  แทนท่ีพระองคจ์ะทรงโทมนสัขดัแคน้พระทยัสิ,  
กลบัทรงโสมนสัศรัทธาเป็นท่ียิง่จึงร้องประกาศ  แก่ฝงูเทพเจา้ทุกล าเนาไมว้า่   
 “ขอเทพเจา้ทั้งหลายมายนิดีช่ืนชม  ดว้ยทานบารมีของเรา  ณ  บดัน้ี...  เพราะเป็นมหาทานอนั
ประเสริฐท่ีสุดแลว้”   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  ในเม่ือพระยาอสุรินทราหู  ไดม้าตรัสรู้เป็นพระสัพพญัญูสัมมาสัมพุทธ
เจา้แลว้ ฝงูมนุษยท์ั้งหลายจะประกอบไปดว้ยรูปโฉมและศิริวิลาศงดงามยิง่นกัดว้ยผลทานท่ีสละพระโอรสธิดา
ทั้งสองเป็นทานแก่มหายกัษ ์ และทรงยนิดีในขณะพระกุมารทั้งสิงถูกยกัษก์ดัพระศอเค้ียวกร้วม ๆ  และซ่ึง
พระองคป์ระกอบไปดว้ยพระพทุธรัศมีรุ่งเรืองสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืนนั้น  ดว้ยเดชะกศุลท่ีเห็นโลหิต
พระกมุารทั้งสองหยดยอ้ยลงจากปากมหายกัษ ์  โดยมิไดท้รงหวาดวิตกในมหาทานเสียเลย  น่ีเป็นปรมตัถ
บารมีเพียงชาติเดียวท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงน ามาแสดงไว ้  พอให้เห็นเป็นตวัอย่างเท่านั้น  ส่วนในชาติ
อ่ืน ๆ  อีกกแ็ทบจะนบัภพชาติไม่ถว้นในขบวนการก่อสร้างบารมีของอสุรินทราหูโพธิสตัวผ์ูป้ระเสริฐ   
 ในอสุรกายภูมิแห่งคมัภีร์ไตรภูมิพระร่วง  (พระเจา้ลิไทยกรุงสุโขทยัทรงนิพนธ์)  ไดแ้บ่งก าเนิด
อสูรไวถึ้ง  ๔  ก าเนิด  คือ   
 ๑. อณัฑชะโยนิ  ไดแ้ก่อสูตรท่ีเกิดจากฟองไข่   
 ๒. ชลามพชุโยนิ  ไดแ้ก่อสูรท่ีเกิดจากรกหุม้ห่อ   
 ๓. สงัเสทชะโยนิ  ไดแ้ก่อสูรท่ีเกิดจากปฏิกลู-โสโครก    
 ๔. อุปปาติกะโยนิ  ไดแ้ก่อสูรท่ีเกิดจากทิพย-์ลอยเกิด   
 แบ่งอสุรกายไว ้ ๒  จ าพวก ๆ  หน่ึง  ช่ือกาลกญัชกะอสุรกาย  จ าพวกหน่ึงช่ือทิพยะอสุรกายและ
กาลกญัฃกะอสุรกายนั้น  แบ่งออกไปอีกเป็น  ๒  จ าพวก  คือ  
 ๑. กาลกญัชกาสูร-ผอม  อสูรพวกน้ีไดรั้บทุกขเวทนาอยา่งสาหสั  มีกายสูงถึง  ๑  คาพยตุ  คือ  
๑๐๐  เส้น  หรือ  ๒,๐๐๐  วา  มีร่างผอมกะหร่อง,  หนงัหุม้กระดูก,  หาเลือดเน้ือมิได ้ มีสภาพดุจใบไม,้  ตา
ทั้ง  ๒  เลก็ดุจตาปู  ข้ึนไปตั้งอยูเ่หนือกระหม่อม,  ปากเลก็เท่ารูเขม็และตั้งอยูเ่หนือกระหม่อมอีกเหมือนกนั
เวลาจะกินอาหารกต็อ้งเอาหวัปักลงขา้งล่างเอาตีนช้ีฟ้า  ดูเวทนายิง่นกั  อสูรพวกน้ีใชส้ากเป็นอาวธุ  ไล่บุบ
ทุบตีกนัทุกขณะท่ีพบกนัเป็นกิจประจ าวนั  ถา้ไม่รบกบัอสูรพวกเดียวกนัมนักต็อ้งรบกนัอสูรจ าพวกท่ี  ๒  
เสมอ   



 ๒. กาลกญัชกาสูร-อว้น  อสูรพวกน้ีกมี็กายสูง  ๑๐๐  เสน้  เช่นเดียวกบัอสูรผอมโดยมีอวยัวะทุก
อยา่งตรงกนัขา้ม  เช่นมีทอ้งยาน,  ปากกวา้ง,  เลบ็มือเลบ็ตีนแหลม,  มีดวงตาสูง,  จมูกเบ้ียว,  หลงัหกั,  แต่มี
ใจกลา้  และแขง็แรงยิง่นกั  อสูรอว้นน้ีดุร้ายมาก  ชอบข่มเหงคะเนงร้ายอสูรผอมอยูเ่สมอ  มนัพบอสูรผอม
เขา้ทีไรเป็นโครงรวนทุกที  แมอ้สูรผอมจะมีสากเป็นอาวธุประจ ากายโดยธรรมชาติ  แต่กท็านก าลงัอสูรอว้น
ไม่ได ้ มนัจบัอสูรผอมหกัซ่ีโครง  และหกัแขง้  หกัขา  ชกัด้ินชกังอไปทุกที   
 ส่วนทิพยะอสุรกายนั้น  เป็นอุปปติกก าเนิดโดยแท ้  มีพิภพตั้งอยูใ่ตเ้ขาพระสุเมรุกวา้งประมาณ  
๑๐,๐๐๐  โยชน์  ลึกลงไปจากพื้นพิภพน้ี  ๘๔,๐๐๐  โยชน์  ในพภิพอสุรกายพวกน้ี  มีชา้งและขา้ไทมี
พลเมืองดุจเมืองดาวดึงส์ของพระอินทร์บนสวรรค ์  พิภพอสูรนั้นแบ่งออกเป็น  ๔  ภาค  คือ  ภาคเหนือ,  
ภาคใต,้  ภาคตะวนัตก,  และภาคตะวนัออก  มีพระราชาปกครองภาคละ  ๒  องค ์  มีเมืองหลวงประจ าภาค
ใหญ่โตมาก  มีประตูถึง  ๑,๐๐๐  ประตู  มีก าแพงเป็นทองค าประดบัดว้ยแกว้  ๗  ประการ  เมืองอสูรน้ีมีน ้ า
ท่วมอยูค่ร่ึงก าแพงเมืองเป็นปรกติอยูเ่สมอ  ปราสาทราชมณเฑียรเป็นแกว้  ๗  ประการทั้งส้ิน  ในท่ามกลาง
พิภพอสูรนั้นมีตน้ไมแ้คฝอย  คือ  ตน้ปาตลีประจ าพิภพ  เช่นเดียวกบัตน้ไมป้าริกฉตัตกะประจ าพภิพดาวดึงส์ 
นั้นเช่นเดียวกนั  แต่ทวา่ความรุ่งเรืองงดงามของพิภพอสูรนั้น  เป็นท่ี  ๒  ของพภิพดาวดึงส์ของพระอินทร์
และพภิพของอสูรแต่ละภาค ๆ  นั้น  มีพระราชาอสูรเป็นใหญ่อยูภ่าคละ  ๒  องค ์ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี   
 ๑. พิภพอสูรภาคตะวนัออก  ตั้งอยูใ่ตท้วีปบุพพวิเทหะ  มีพระราชาอสูรหรืออสุรินทร์ครอบครองอยู ่ 
๒  ตน  คือ  ๑. เวปจิตตาสูร  ๒. ไพจิตตาสูร   
 ๒. พิภพอสูรภาคใต ้  ตั้งอยูใ่ตท้วีปชมพทูวีป  มีพระราชาอสูร  หรืออสุรินทร์ครองครองอยู ่  ๒  
ตนคือ  ๑. อลพัพราสูร  ๒. สุลิอสูร   
 ๓. พิภพอสูรภาคตะวนัตก  ตั้งอยูใ่ตท้วีปอมรโคยาน  มีพระราชาอสูรหรืออสุรินทร์ครองครอง
อยู ่ ๒  ตน  คือ  ๑. เวราสูร  ๒. ปริกาสูร   
 ๔. พิภพอสูรภาคเหนือ  ตั้งอยูใ่ตท้วีปอุตตระกรุุ  มีพระราชอสูรครอบครองอยู ่  ๒  ตนคือ  ๑. 
พรหมทตัตาสูร  ๒. ราหูอสุรินทร์   
 นยัวา่  อสุรินทราหูน้ีเป็นอุปราชของพรหมทตัตาสูร  และมีก าลงักลา้หาญ  มีศกัดานุภาพมากกวา่
อสูรทั้งหลาย  มีร่างกายสูงถึง  ๔,๘๐๐  โยชน์,  ออ้มลอ้มเศียร  ๘๐๐  โยชน์  ล  าตวัใหญ่  ๑,๒๐๐  โยชน์,  
หนา้ผากกวา้ง  ๓๐๐  โยชน์,  จมูกยาว  ๓๐๐  โยชน์,  ระหวา่งค้ิวระหวา่งตา  กวา้ง  ๙๐  โยชน์  เท่ากนั,  หวั
ค้ิวถึงหางค้ิว  ๒๐๐  โยชน์,  หวัตาถึงหางตา  ๒๐๐  โยชน์  ปากลึก  ๓๐๐  โยชน์  ฝ่ามือกวา้ง  ๒๐๐  โยชน์,  
ขนมือขนเทา้ยาว  ถึง  ๓๐  โยชน ์
 ในตอนต่อไปน้ี  เป็นถอ้ยค าของท่านนนัทาจารย ์ ชาวเชียงใหม่กล่าวไวใ้นสารัตถะเล่ม  ๓  วา่   
 “ราหุอสุรินโท  อนัวา่  อสุรินทราหู  ซ่ึงเสวยสิริสมบติัเป็นอุปราชอยูใ่นพิภพอสูรภายใตเ้ขาพระ
สุเมรุนั้น  เม่ือไดฟั้งกิตตศพัทกิ์ตติคุณ  แห่งสมเดจ็พระมหากรุณาสมัพทุธเจา้ในส านกัแห่งเทพยดาทั้งปวง
เกล่ือนกล่นกนัมาสู่ส านกัสมเดจ็พระพทุธองค ์ กม็าด าริวา่   



 “อห   อุจฺโจ  เราน้ีมีกายอนัสูงใหญ่  จะไปสู่ส านกัสมเดจ็พระพทุธองคเ์จา้ซ่ึงมีพระรูปโฉมกระจอ้ย
ร่อย  เราจะกม้ตวัลงแลดูสมเดจ็พระพทุธองคน์ั้น  เรามิอาจกม้ตวัลงไดเ้สียแลว้”  ในเวลาต่อมาอสุรินทราหู
ไดฟั้งเทพยดาทั้งปวง  สรรเสริญพระเดชพระคุณแห่งสมเดจ็พระพทุธองคเ์จา้วา่หาท่ีสุดมิไดจึ้งด าริวา่   

 “สมเดจ็พระพทุธเจา้นั้น  จะประเสริฐเป็นประการใดหนอ-เทพยดา  จึงสรรเสริญเยนิยอยิง่นกั?  
เราจะอตุสาหะไปดูสกัคร้ังหน่ึง  แต่ทวา่เราจะกม้จะกราบจะมองดูอยา่งไรหนอ-จึงจะเห็นพระพกัตร์สมเด็จ

พระพทุธองคไ์ดถ้นดั?” 
 ในคร้ังนั้น  สมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้  ทรงทราบอธัยมศยัแห่งสุรินทราหูไดท้ั้งส้ินพระองคจึ์ง
ทรงพระด าริวา่   

 “ราหูจะมาสู่ส านกัพระตถาคตคร้ังน้ี  จะปฏิสนัถารตอ้นรับอสุรินทร์ดว้ยอริยบถใดดีหนอ?  จะนัง่
ดี,  ยนืดีหรือนอนดีหนอ?  ถา้จะนัง่หรือยนืกจ็ะสูงเกินไป  เกรงวา่ราหูจะมองไม่พบใบหนา้ของตถาคต  อยา่
กระนั้นเลย  ตถาคตจะนอนตอ้นรับราหูเถิด  ซ่ึงกพ็อท่ีราหูจะมองพบใบหนา้ของพระตถาคตไดบ้า้ง”  ทรง
ด าริแลว้ใหพ้ระอานนทปู์อาสนะส าหรับไสยาสน์ท่ีภายนอกพระคนัธกฎีุ  เม่ือรพอานนทปู์อาสนะเสร็จแลว้
พระองคก์ท็รงบรรทมลงตอ้นรับอสุรินทราหูตามระเบียบ   
 ฝ่ายอสุรินทราหู  ซ่ึงกายสูง  ๔,๘๐๐  โยชน์  ดงักล่าวแลว้  กเ็สดจ็ข้ึนมาจากพภิพอสูร  เม่ือมาถึง
ส านกัพระพทุธองคเ์จา้แลว้  กต็อ้งแหงนหนา้ข้ึนมองดูพระพทุธเจา้  ดุจทารกแหวนดวงพระจนัทร์ในอากาศ  
พระองคจึ์งทรงมีพระพทุธฎีกาตรัสถามวา่   
 “ดูก่อนอสุรินทราหู  ท่านมามองดูพระตถาคตน้ีเห็นเป็นประการใดบา้ง”   
 “ขอเดชะ”  ไดท้รงพระกรุณเถิด  ขา้พระพุทธเจา้น้ีไม่ทราบเลยว่า  พระองคจ์ะทรงพระเดช
พระคุณล ้าเลิศถึงเพียงน้ี  ขา้พระพทุธเจา้น้ีส าคญัผดิวา่เม่ือมาถึงพระองคแ์ลว้กค็งมิอาจกม้ตวัลงมองดูดพระองคไ์ด ้ 
จึงเพิกเฉยอยูมิ่ไดม้าสู่ส านกัของพระองค ์ ตั้งแต่แรกพระพทุธเจา้ขา้”   
 “ดูก่อน  อสุรินทราหู  เม่ือพระตถาคตบ าเพญ็พระบารมีธรรมทั้งปวงนั้น  จะไดก้ม้พระพกัตร์ยอ่
ทอ้ต่อกริยาท่ีจะบ าเพญ็พระบารมีนั้นหามิได ้  พระตถาคตเงยพระพกัตร์ข้ึนแลว้ก็บ าเพญ็พระบารมีทั้งปวง
ดว้ยเหตุน้ีบุคคลผูป้รารถนาจะและดูพระตถาคตน้ี  จะไดก้ม้หนา้ลงแลดูเหมือนอยา่งท่านคิดนั้นหามิได”้   
 คร้ันแลว้พระองคก์ต็รัสพระธรรมเทศนาโปรดอสุรินทากหูกไ็ดถึ้งพระพทุธเจา้เป็นท่ีพึ่งบดันั้น
เป็นตน้มา  และอสุรินทราหู  ไดเ้ปล่งวาจากล่าวค านมสัการวา่  “ตสฺส”  ซ่ึงเป็นนมสัการท่ียอ่มาจากสาตาคิริ  
ยกัษแ์ละเหมวตายกัษก์ล่าวค านมสัการวา่  “นโม.” 
 ถดัไปจาก  “ตสฺส”  ของอสุรินทราหูกถึ็ง  ตปสสะ  และภทัลิกะถวายขา้วสตูกอ้นสตูผงแลว้กล่าว
ค านมสัการว่า  “ภควโต”  และทา้วสักกะเทวราชกล่าวว่า  “อรหโต”  ก็ถึงทา้วผกาพรหมกล่าวเป็นคร้ัง
สุดทา้ยวา่  “สมฺมาสมฺพทุธสฺส”  รวมเป็น  “นโมตสฺสภควโตอรหโต  สมฺมาสมฺพทุธสฺส”  (ดูพิสดารใน
หนงัสือ  รัก-เคารพ-บูชา)   
 ในต านานใบลานเป็นอกัษรเชียงใหม่บางฉบบักล่าววา่  อสุรินทราหู  (ทีฆช มี)  ไดจุ้ติมาช่วยพระ
ศรีอารยย์กยอพระพทุธศาสนา  พร้อมดว้ยพระปเสนทิโกสลและพระสุมงัคละโพธิสัตวร์วม  ๓  องค ์ 



ดว้ยกนั  เราจะไดเ้ห็นท่านเหล่าน้ีในสงครามโลกคร้ังท่ี  ๓  ผา่นพน้ไปแลว้ทุกคนเชิญเตรียมตวัด่วน  เร่ือง
ของพระยาอสุรินทราหูโพธิสตัว ์  ซ่ึงผูเ้ขียนเรียกวา่  “ทีฆชงัฆสูตร”  ล าดบัพระพทุธวงศอ์งคท่ี์  ๕  กจ็บลง
แต่เพยีงเท่าน้ี   
 

โสภณสูตร 
 
 โสภณพราหมณ์โพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธรังสีมุนี  (SoNa  Brahman  Bodhisatta  Shall  
be  omniscient  is  the  lordly  Buddha  Tanysi  Muni)   
 ๖. โสภณพราหมณ์-อนาคตวงศ ์  ถดัมาจากพระยาอสุรินทราหูโพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธ
นารทะแลว้  กถึ็งโสภณพราหมณ์โพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธรังสีมุนีในมณัฑกลัป์อนัเดียวกบัพระ
พทุธนารทะนั้น  พระองคมี์พระวรกายสูง  ๖๐  ศอก  แห่งมธัยมบุรุษมีพระชนมายขุยั  ๑  พนัปี  เป็นก าหนด
ไมเ้ลียบเป็นไมม้หาโพธ์ิ  (อีกคมัภีร์หน่ึงกล่าวไมดี้ปลีเป็นมหาโพธิ)  พระพทุธรัศมีของพระพทุธรังสีนั้นมี
ลกัษณะดุจสีทอง  งามรุ่งเรืองสวา่งไสวทั้งกลางวนัและกลางคืน  ข่มรัศมีมีของพระอาทิตยพ์ระจนัทร์อยู่
ตลอดกาลในศาสนาของพระพทุธรังสีมุนีนั้น  มนุษยท์ั้งหลายท ามาหากินเล้ียงชีพดว้ยการท านา,  ท าไร่,  
คา้ขาย  ฯลฯ  ดงัเช่นมนุษยใ์นทุกวนัน้ี  พระพทุธรังสีมุนีไดส้ร้างบารมี  ๑๐  ประการ  มีทานและศีลเป็นตน้
มาเป็นเวลาชา้นานดุจพระพทุธสมณะโคดมบรมครูเจา้ของเราน้ี  ในกองบารมี  ซ่ึงนบัวา่เป็นปรมตัถบารมี
อยา่งยอดเยีย่มในคร้ังหน่ึงนั้น  พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงน าอดีตนิทานของพระพทุธรังสีมุนีมากล่าวดงัต่อไปน้ี   
 ในอดีตกาลล่วงลบัไปแลว้ชา้นาน  ในคร้ังศาสนาของพระพทุธกุกกสุนธะสัมมาสัมพุทธเจา้  มา
ตรัสรู้ในโลก  คร้ังนั้นโสภณพรมหมณ์บรมโพธิสตัวไ์ดบ้งัเกิดเป็นมาณพ  พอ่คา้ส าเภาช่ือ  มาฆมาณพ  น า
สินคา้ไปขายในต่างเมืองในคร้ังแรกราคาสินคา้ชนิดหน่ึง ๆ  ไดก้ าไรสิบเท่าตวั  เม่ือรวบรวมเอาทรัพย์
บรรทุกลงเรือส าเภาแล่นกลบัมาในกลางทะเล  เรือถูกลมพายอุบัปางลงในทะเล  เสียขา้วของเงินทองทั้งหมด  
แต่ตวัไม่ตาย  กลบัมาสู่บา้นเรือนของตนไดม้าฆมาณพไม่เขด็หลาบ  เพราะโลภในก าไรของสินคา้ท่ีน าไป
ขายนั้น  จึงจดัสินคา้ลงเรือส าเภาไปคา้อีกเป็นคร้ังท่ี  ๒  ไดก้ าไรส่ิงละ  ๑๐  เท่าตวั  เช่นคร้ังท่ี  ๑  เม่ือน า
ทรัพยม์าสู่บา้นเรือนเพยีง  ๗  วนั  บงัเกิดไฟไหมบ้า้นเรือนและทรัพยส์มบติัพินาศหมด  แต่เขากไ็ม่ทอ้ถอย
พยายามจดัเรือและสินคา้ไปคา้ขายท่ีเมืองเดิมนั้นอีกเป็นคร้ังท่ี  ๓  สืบต่อไป   
 ในคร้ังท่ี  ๓  กไ็ดก้ าไร  ๑๐  เท่าตวัตามเคย  เม่ือน าทรัพยก์ลบัมาสู่บา้นเรือนในไม่ชา้ไดถู้กโจร
พวกหน่ึงเขา้มาในเรือนท าการสะกดหลบัแลว้เกบ็เอาทรัพยสิ์นเงินทองท่ีคา้มาไดน้ั้นไปหมดส้ิน  แต่ในไม่ชา้
มาฆมาณพกจ็ดัเรือและสินคา้เดินทางไปคา้ท่ีเมืองเก่าและไดก้ าไร  ๑๐  เท่าตวัตามเคย  เม่ือน าทรัพยม์ายงั
บา้นเรือนของตนแลว้กบ็งัเกิดเหตุวิบติัข้ึนอีกคือ  พระมหากษตัริยผ์ูค้รองเมืองใหเ้จา้หนา้ท่ีมาขนเอาทรัพย์
สมบติัของมาฆมาณพไปเขา้สู่ทอ้งพระคลงัหลวงจนหมดส้ิน  น่ีเป็นความวิบติัในคร้ังท่ี  ๔  ของมาฆมาณพ
โพธิสัตว ์  



 มาฆมาณพกบัภรรยาเม่ือยากจนลงไปกเ็กิดวิวาทและหยา่ร้างกนัข้ึน  เขาไดท้องค าแสนหน่ึงกบัผา้

แดงผนืหน่ึง  แลว้ลงจากเรือนไปท าการคา้ขาย  คิดวา่  “คร้ังน้ีเราจะไปท าการคา้อะไรดีหนอ?  แต่กย็งัไม่ตก
ลงใจแน่นอน  เขาไดเ้ดินทางสู่เมืองโกสมัภี  เม่ือไปถึงเป็นวนัเพญ็อุโบสถ  มาฆมาณพกรั็กษาศีลและส ารวม
จิตเป็นสมาธิอยา่งมัน่เท่ียง  ซ่ึงชาวเมืองโกสมัภีต่างกเ็ดินขวกัไขวไ่ปมาเตม็ไปทั้งเมือง  ซ่ึงจะหาความสงบ
ไดย้ากนกัตามนิสยัของชาวเมืองโดยทัว่ไป   
 ในคร้ังนั้นมีสาวกองคห์น่ึงของพระพทุธกกุกสุนัธบรมครูเจา้  เม่ือออกจากผลสมาบติัในวนัพระ  

๑๕  ค  ่า   นั้นแลว้กร็ าพึงวา่  “ใครผูใ้ดหนอ?”  เป็นผูมี้ความทุกขย์ากล าบากซ่ึงสมควรท่ีอาตมาจะเปล้ืองทุกข์
เขาได ้  เม่ือเพง่เลง็ดูดว้ยทิพยจกัขญุาณกเ็ห็นแจง้วา่มาฆมาณพบรมโพธิสตัวน์ั้นก าลงัไดค้วามทุกขท์รมานอยา่ง
สาหสั  ควรท่ีอาตมาจะกระท าใหม้าฆมาณพบงัเกิดผลเป็นทิฏฐะธรรมเวทนียกรรม  คือใหบ้งัเกิดผลใน
ปัจจุบนัน้ี”   
 พระผูเ้ป็นเจา้คิดแลว้กค็รองจีวรและจบับาตรเหมาะมาในอากาศลงในกลางเมืองโกสมัถีและไป
ยนือยูท่ี่ใกลท้างซ่ึงมาณพนั้นจะเดินมาพบดุจบงัเอิญ  เม่ือมาฆมาณพเดินมาพบเขา้กบ็งัเกิดความเล่ือมใสเขา้
กราบไหว ้ และถามวา่   

 “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ๆ  มีความปรารถนาอะไรหรือไม่?”  พระผูเ้ป็นเจา้ตอบวา่ 
 “ดูก่อนมาณพ  อาตมามาคร้ังน้ีกเ็พื่อจะรับทานจากท่าน  ถึงแต่ท่านจะใหท้านอะไรกไ็ดท้ั้งส้ินW   
 มาฆมาณพไดฟั้งและไดเ้ห็นอิริยาบถอนัสงบระงบัของท่านแลว้บงัเกิดความโสมนสัศรัทธาเป็นท่ียิง่  
ดุจคนเขญ็ใจไดพ้บถึงทรัพยป์ระมาณพนัต าลึงทอง  ซ่ึงมีคนน ามาส่งใหถึ้งมือของตน  เขาประนมมือกล่าววา่   
 “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้  ผูเ้จริญดว้ยศีลาธิคุณ  ตวัของขา้พเจา้เป็นปุถุชนพานิชเท่ียวคา้ขายไดก้ าไร
งามถึง  ๔  คร้ัง  กบ็งัเกิดวิบติัจากสมบติัทั้งหลาย  และไดรั้บความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสัท่ีสุดแลว้  
บดัน้ีขา้พเจา้ขอปรารถนานิพพานสมบติั  โดยจะขอกระท าหนทางพระนิพพานเป็นพานิชกรรม  จะยงัจิตไป
เท่ียวคา้ขายในเมืองแกว้ใหไ้ดส้มบติัโลกตุตระในเบ้ืองหนา้เป็นผลก าไรอนัประเสริฐเถิด”   
 “เม่ือ  มาฆมาณพกล่าวจบลงแลว้  ก็เอาทองแท่งหน่ึงกบัผา้แดงผืนหน่ึงถวายแก่พระสาวกของ
พระพทุธกกุกสุนัธะบรมครูเจา้  ดว้ยจิตปิติยนิดีอยา่งลน้เหลือ  แลว้เปล่งวาจาปรารถนาวา่   
 “เดชะผลทานในคร้ังน้ี  จงเป็นปัจจยัให้ส าเร็จแก่พระสัพพญัญูญาณเถิด”  พระผูเ้ป็นเจา้ไดรั้บ
ไทยทานแลว้กอ็นุโมทนาวา่    
 “ดูก่อน-อุบาสก  ผูรู้้คุณพระไตรสรณาคมแกว้สามประการ  ขอความปรารถนาของท่านจงส าเร็จ
แก่ท่านโดยเร็วพลนัเถิด”   
 “พระผูเ้ป็นเจา้กล่าวอนุโมทนาแลว้กเ็หาะไปในอากาศ  เม่ือสาวกของพระพทุธกกุกสุนัธบรมครู
เจา้เหาะหายลบัตาของมาณพไปแลว้  ในตรงท่ีมาณพถวายทานแก่พระผูเ้ป็นเจา้ไดบ้งัเกิดไมก้ลัปพฤกษข้ึ์นมา
ตน้หน่ึง  มาณพกข้ึ็นอาศยับนตน้ไมก้ลัปพฤกษ ์  รวมกะเทพบุตรผูมี้ฤทธ์ิข้ึนไปนัง่อยูบ่นยอดเขายคุุนธรดู
สง่าราศียิง่นกั   



 ฝ่ายพระเจา้โกสมัภีแวดลอ้มดว้ยบริวารเสดจ็ออกไปสู่ตน้ไมก้ลัปพฤกษ ์  ในขณะท่ีทรงทอดพระเนตร
มาฆมาณพซ่ึงนัง่อยูใ่นพุม่ตน้ไมก้ลัปพฤกษน์ั้นกไ็ดถู้กเทพารักษท่ี์รักษาตน้ไมก้ลัปพฤกษจ์บัพระศอไส
ออกมาทนัที  พระองคท์รงพิโรธไดส้ัง่ใหอ้  ามาตยจ์บัเอาตวัมาฆมาณพโพธิสตัวไ์ปถ่วงน ้าเสีย  แต่กมี็ดอกบวั
ใหญ่ผุดข้ึนมารับเอามาฆมาณพไวไ้ดไ้ม่เป็นอนัตรายอีก  พระเจา้โกสัมภีทรงเห็นเป็นอศัจรรยม์ากมายจึง
รับสัง่วา่   

 “ดูก่อน-มาณพ  ไมก้ลัปพฤกษท่ี์เกิดข้ึนใครเป็นผูป้ระสิทธิประสาทใหแ้ก่ท่าน?”  มาฆมาณพจึงทูลวา่   
 “ขอเดชะไปนิมนตพ์ระสาวกรูปนั้นมายงัเรา  เราจึงจะเช่ือท่าน?” 
 “มาณพจึงตั้งอธิษฐานเพื่อจะใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้มาดว้ยตนเองโดยมิตอ้งเดินทางไปนิมนตว์า่ 
 “ขา้แต่-พระผูเ้จริญคุณเป็นอนัมาก  บดัน้ีจงอนุเคราะห์แก่ขา้พเจา้  ขอพระผูเ้ป็นเจา้จงกลบัมาหา
ขา้พเจา้ก่อนเถิด”  
 พอขาดค าอธิษฐานของมาฆมาณพ  พระผูเ้ป็นเจา้กป็าฏิหาริยม์ายนืปรากฏองคอ์ยูใ่นท่ีใกลต้วัของ
มาฆมาณพนั้น  พระผูเ้ป็นเจา้จึงบอกความจริงแก่พระมหากษตัริยว์า่   
 “ขอถวายพระพร  มหาบพิตรผูเ้ป็นสมมุติเทวราช  ถา้ขืนคิดประทุษร้ายแก่มาฆมาณพหน่อพทุธางกรู
ผูน้ี้อีก  พระนครของมหาบพิตร  กจ็ะตอ้งทรุดจมลงไปสู่ใตแ้ผน่ดินจนหมดส้ิน”  พระผูเ้ป็นเจา้กล่าวเพยีง
เท่านั้นแลว้กเ็หาะกลบัไปสู่ท่ีอยูโ่ดยฉบัพลนั   
 ฝ่ายพระเจา้โกสมัภีไดฟั้งพระมหาเถระเจา้กล่าวอยา่งน่ากลวัเช่นนั้นกส็ะดุง้พระทยักลวัมหนั
ตภยัจะมาสู่มหานครและชีวิตของพระองค ์ ตลอดจนขา้ราชบริพารทั้งหลาย  จึงทรงรับสัง่วา่   
 “ดูก่อน  มาณพผูเ้จริญ  เราขออภยัโทษต่อท่านสกัคร้ังเถิด  ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไปขอท่านจงด ารง
ต าแหน่งอนุชาธิราชของเราเถิด  เรายนิดีท่ีจะรับท่านไวเ้ป็นเครือญาติอนัสนิทของเราโดยสตัยจ์ริง”  พระผูมี้
พระภาคเจา้ทรงกล่าวสืบไปวา่   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  อนัวา่มาฆมาณพนั้น  คร้ันไดเ้ป็นอนุชาธิราชของพระเจา้โกสมัภีแลว้ก็
ไดรั้บเกียรติยศ  และทรัพยส์มบติัพร้อมดว้ยบริวารเป็นอนัมาก  ในภายหนา้เม่ือไดต้รัสรู้พระสพัพญัญูเจา้นั้น  
ทรงพระนามวา่  พระพทุธรังสีมุนีและมีรัศมีรุ่งเรืองงดงามยิง่นกั”   
 เร่ืองของโสภณพราหมณ์  ซ่ึงผูเ้ขียนเรียกวา่  “โสภณสูตร”  ล าดลัพระพทุธวงศอ์งคท่ี์  ๖  กจ็บลง
แต่เพยีงเท่าน้ี   

 

สุภสูตร 
 
 สุภพราหมณ์โพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเทวเทพ  (Subha  Brahman  Bodhisatta  Shall  be  
Omniscient  is  the  lordly  Buddha  Devadeb)   



 ๗. สุภพราหมณ์  อนาคตวงศ ์  เม่ือส้ินศาสนาของพระพทุธรังสีมุนีแลว้  มณัฑกลัป์ท่ีทรง
พระพทุธเจา้ไวส้องพระองคน์ั้นล่วงลบัไปแลว้  โดยบงัเกิดไฟไหมแ้ละน ้าท่วมโลกดงักล่าวแลว้ในท่ีสุดกต็ั้ง
แผน่ดินใหม่เรียกวา่  มณัฑกลัป์  ทรงพระพทุธเจา้ไวส้องพระองคเ์หมือนกนั  คือสุภพราหมณ์จะมาตรัสรู้
เป็นพระเทวเทพและโตไทยหราหมณ์จะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธนรสีหะสืบต่อกนัเป็นล าดบัไป   
 สุพราหมณ์โพธิสตัว ์ จะไดม้าตรัสรู้ก่อน  ทรงพระนามวา่  พระพทุธเทวเทพ  มีพระวรกายสูงได ้ 
๘๐  ศอก  พระชนมายยุนื  ๘  หม่ืนปี  ไมจ้  าปาเป็นมหาโพธิ  ประกอบดว้ยพระพทุธรัศมีสวา่งรุ่งเรืองอยู่
ตลอดกาล  และไม่มีฤดูเยน็และร้อน  บรรยากาศในศาสนาของพระองคเ์ป็นปกติสม ่าเสมอกนั  พระพทุธ
รัศมีมี  ๖  ประการนั้นงามเป็นช่อพุง่ออกจากพระวรกายดุจฝักบวัเม่ือยงัอ่อน ๆ  อยูน่ั้น  ดว้ยเดชานุภาพของ
พระองคแ์ผน่ดินไดบ้งัเกิดขา้วสาลีมีกล่ินโอชารสหอมวิเศษนกั  มีทั้งตน้ไมก้ลัปพฤกษบ์งัเกิดข้ึนประกอบดว้ย
สรรพวตัถุต่าง ๆ  ใหม้นุษยไ์ดอ้าศยัอยา่งบรมสุข  มิไดก้ระท าไร่ไถนาคา้ขายใด ๆ  เลย  ผวิพรรณของมนุษย์
กง็ามผดุผอ่งเป็นสีทองโดยปกติ  แมจ้ะไม่แต่งตวักง็ามโดยธรรมชาติอยูเ่สมอ  พระผูท้รงพระภาคเจา้กล่าววา่   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  พระพทุธเทวเทพบรมครูเจา้  เม่ือยงัเป็นพระบรมโพธิสตัวอ์ยูน่ั้นได้
สร้างพระบารมี  ๑๐  ประการ  บริบูรณ์ดว้ยทานและศีลมามากต่อมาก  แต่ในคร้ังหน่ึงพระองคไ์ดส้ร้างทาน
ปรมตัถบารมีอนัยอดเยีย่มไวด้งัต่อไปน้ี   
 “ในอดีตกาลขา้นานมาแลว้  สุภพราหมณ์ไดไ้ปบงัเกิดเป็นชา้งฉทัทนัตต์วัประเสริฐอาศยัอยูท่ี่ริม
สระฉนัทนัตใ์นป่าหิมพานต ์ ในศาสนาของพระพทุธโกนาคมนะเจา้  ในคร้ังนั้นพระอญัญาโกณฑญัญะเถระ
เจา้  ผูเ้ป็นสาวกของพระพทุธโกนาคมนะเจา้ไดนิ้พพานลงท่ีริมสระฉทัทนัตน์ั้น  พระยาฉทัทนัตต์วัประเสริฐ
มีกายสูงใหญ่และขาวโพลนดุจเขาไกรลาส  มีความปรารถนาพระสญัญูตญาณ  เม่ือไดพ้บพระสรีระอนั
ปราศจากวิญญาณของพระมหาเถระเจา้เขา้แลว้กบ็งัเกิดความปิติยนิดีจะกระท าฌาปนกิจศพพระมหาเถระ  
จึงร้องประกาศแก่ฝงูเทพยดาเจา้ทั้งหลายวา่   
 ขา้พเจา้ขออญัเชิญเทพยดาเจา้ทั้งหลายมาช่วย  หากวา่กองการกศุลหนหลงัของขา้พเจา้มีอยูก่จ็ง
บนัดาลเล่ือยทิพยใ์หแ้ก่ขา้พเจา้สกัป้ืนหน่ึงเถิด  ขา้พเจา้จะเล่ือยงาของขา้พเจา้ท าเป็นโกศและอีกขา้งหน่ึงท า
เป็นนกยงูทอง  เพื่อกระท าฌาปนกิจศพของพระมหาเถระน้ี”   
 เม่ือ  พระยาชา้งฉทัทนัต ์  ประกาศแก่ทวยเทพทั้งหลายแลว้  เล่ือยทิพยอ์นัหน่ึงกต็กลงมาจาก
อากาศ  พระยาชา้งกต็ดังาทั้งสองของตนขาด  พระอินทร์จึงใชพ้ระวิศวกรรมลงมาท างาขา้งหน่ึงเป็นโกศอีก
ขา้งหน่ึงท าเป็นรูปนกยงูทองอยา่งงดงาม  เพื่อจะกระท าฌาปนกิจศพของพระขีณาสพองคป์ระเสริฐพระยา
ชา้งไดถ้อนเอาชนบนศีรษะของตนท าเป็นไส้ประทีปตามถวายเป็นเคร่ืองสกัการบูชาสรีระศพนั้นดว้ยความ
เล่ือมใสอยา่งลน้เหลือ   
 ฝ่ายชา้งบริวารประมาณ  ๘๔,๐๐๐  ตวั  กก็ู่กอ้งร้องตะโกนกนัมรประชุมแวดลอ้มพระยาชา้งบรม
โพธิสตัวน์ั้นอยา่งพร้อมเพรียงกนัเป็นเวลา  ๗  วนั  พระยาชา้งไดย้กสรีระศพออกจากโกศงา  แลว้วางลงใน
รูปนกยงูทองใหบ้ริวารน าเอาแก่นจนัทร์แดงซ่ึงมีกล่ินหอมมาวางกองบนศีรษะเอารูปนกยงูทองตั้งเป็นเชิง
ตะกอนบนศีรษะแลว้เอาไฟจุดเผาในทนัที  เม่ือเตโชธาติเผาผลาญศพของพระมหาเถระยอ่ยยบัลงแลว้รูป



นกยงูทองท่ีเป็นเชิงตะกอนซ่ึงตั้งอยูบ่นศีรษะของพระยาชา้งนั้นกป็าฏิหาริย ์  ดุจมีดวงวิญญาณแลว้โผบินข้ึน
ไปในอากาศ  ส่วนวา่สรีระธาตุของพระขีณาสพนั้นไดถู้กนกยงูทองสลดัท้ิงไวท้ั้งหมด  ฝงูเทพยดาทั้งหลาย
ไดเ้กบ็บรรจุไวใ้นพระเจดีย ์ ซ่ึงก่อข้ึนไวท่ี้ริมสระฉทัทนัตเ์ป็นท่ีสกัการบูชาสืบต่อมา 
 ฝ่ายพระยาชา้งฉทัทนัต ์  จึงตั้งปณิธานปรารถนาวา่  “เดชะ  ขา้พเจา้ไดเ้ล่ือยงาทั้งสองออกกระท า
ฌาปนกิจศพของพระขีณาสพองคป์ระเสริฐในคร้ังน้ี  ขอให้เป็นปัจจยัไดส้ าเร็จแก่ปรมาสัมโพธิญาณใน
อนาคตกาลเถิด” 
 คร้ันพระยาชา้งตั้งความปรารถนาแกว้กส้ิ็นชีพข้ึนไปบงัเกิดในดุสิตเทวโลกเสวยทิพยส์มบติัอนั
บรมสุขชัว่กาลนานดว้ยอานิสงส์ท่ีไดเ้ล่ือนงาและเผาสรีระศพของพระขีณาสพในคร้ังนั้น  เร่ืองของสุภพ
ราหมณ์  ซ่ึงผูเ้ขียนเรียกวา่  “สุภสูตร”  ล าดบัพระพทุธวงศอ์งคท่ี์  ๗  กจ็บลงแต่เพยีงน้ี   

 

บทที่  ๔ 
พระพทุธนรสีหะ,  ตสิสะและสุมงัคละ 

 
 โตไทยพราหมณ์โพธิสัตว ์  จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธนรสีหะ  (Tothaiya  Brahman  Bodhisatta  
shall  be  Omniscient  is  the  lordly  Buddha  Narasiha)   
 เม่ือศาสนาของพระพทุธเทวเทพเส่ือมส้ินไปแลว้  โตไทยพราหมณ์โพธิสตัวก์จ็ะไดม้าตรัสรู้เป็น
พระพทุธนรสีหะในมณัฑกลัป์อนัเดียวกนั  พระองคมี์พระวรกายสูง  ๖๐  ศอก  ประกอบไปดว้ยพระพทุธ
รัศมี  รุ่งเรืองสวา่งไสว  ดุจแสงแกว้มณีโชติของพระเจา้บรมจกัร  พระองคมี์พระชนมายขุยั  ๘๐  ปีเท่านั้น  มี
ไมแ้คฝอยเป็นพระศรีมหาโพธิในแผน่ดินของพระองคน์ั้น  บงัเกิดขา้วสาลีอนัหอมหวน  มีโอชารสเป็นปกติ
มิไดจื้ดจางหรือเปล่ียนแปลงจากเดิมเลย  มนุษยใ์นศาสนาของพระพทุธนรสีหะนั้นไดบ้ริโภคขา้สาลีดว้ย
ความสุขกายสบายใจและไดมี้ไมก้ลัปพฤกษเ์กิดข้ึนตน้หน่ึง  ประกอบดว้ยส่ิงของต่าง ๆ  เป็นเคร่ืองบริโภค  
มีเส้ือผา้อาภรณ์เป็นอาทิ  มนุษยใ์นศาสนานั้น  กล็ว้นมีผวิพรรณวรรณะผอ่งใสดงัสีทองทุกคนไม่ตอ้งตกแต่ง
ดว้ยเคร่ืองประดบักง็ามอยูต่ามธรราชาติเสมอ   
 สมเดจ็พระพทุธนรสีหะบรมครูเจา้นั้น  ยอ่มมีเศวตฉตัรแกว้บงัเกิดข้ึนมากางกั้นพระองคอ์ยูมิ่ได้
ขาดสาย  ไม่วา่พระองคจ์ะเสดจ็อยูใ่นท่ีใดกต็าม  จะไดป้ราศตากเศวตฉตัรนั้นหามิไดเ้ลย  ดว้ยเดชะบารมีคุณ
ของพระองค ์  ซ่ึงไดท้รงก่อสร้างมาพร้อมทั้ง  ๑๐  ประการ  กองพระบารมีคร้ังหน่ึงนบัวา่ยอดเยีย่มเป็น
ปรมตัถบารมี  พระผูมี้พระภาคเจา้  ไดน้ าทานปรมตัถบารมีของพระพทุธนรสีหะมากล่าวดงัต่อไปน้ี   
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  ในระหวา่งท่ีวา่งศาสนาของพระพทุธกสัสปะ  ต่อกบัศาสนาของพระ
ตถาคตนั้น  โตไทยพราหมณ์ไดบ้งัเกิดเป็นมาณพพานิชผูห้น่ึง  มีนามวา่  นนัทมาณพ  น าสินคา้ไปเท่ียว
คา้ขายในประเทศต่าง ๆ  ไดพ้บพระปัจเจกพทุธองคห์น่ึงก าลงัเท่ียวบิณฑบาต  เขาบงัเกิดความเล่ือมใสจึงแก้



เอาผา้ก าพลสีแดง  (ผา้ทอดว้ยขนสตัวสี์แดง)  ผนืหน่ึงกบัทองค าแสนต าลึงถวายแก่พระปัจเจกพทุธเจา้  แลว้
ตั้งปณิธานปรารถนาวา่   
 “ขา้แต่-พระปัจเจกพทุธเจา้  ผูต้รัสรู้ธรรมวิเศษ  มีพรุคุณหาท่ีสุดมิได ้  ขา้พเจา้ขอถวายวตัถุทานน้ี  
จงเป็นปัจจยัแก่พระสพัพญัญูญาณในอนาคตกาล  ดว้ยผลทานอนัน้ี”   
 พระปัจเจกพทุธเจา้  รับเอาผา้กมัพลนั้นมาคลุมพระองค ์  ปกปิดไปโดยองคาพยพยงัเหลือแต่พระ
หตัถแ์ละพระบาท  ประมาณหน่ึงศอกเท่านั้น  นนัทมาณพตั้งความปรารถนาเป็นสองประการคือ   
 “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้จริญนานไปในอนาคตกาล  ขอใหข้า้พระพทุธเจา้มีเดชานุภาพแฟ่ทัว่อาณาจกัร
ไปใตแ้ผน่ดินหน่ึงโยชน์  ดว้ยผลทมนในคร้ังน้ี”   
 พระปัจเจกพทุธเจา้จึงเปล่งวาจาอนุโมทนาทานของนนัทมาณพแลว้เดินทางสืบต่อไป  ยงัมีนางกุ
มาริกาสาวนอ้ยผูห้น่ึง  เม่ือเธอเห็นพระปัจเจกพทุธเจา้  ห่มผา้กมัพลแดงเดินสวนทางมาจึงประนมมือถามวา่   
 “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้จริญพระเจา้ขา้  ผา้ผนืท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ห่มมีสีแดงงามดีนกั  ใครเป็นผูถ้วาย
แก่พระผูเ้ป็นเจา้”   
 “ดูก่อน-สีกา  ผา้แดงผนืน้ีพานิชนนัทมาณพถวายแก่อาตมา”     
 “พระเจา้ขา้-พระผูเ้ป็นเจา้-เจา้ขา้  เขาถวายผา้กมัพลแลว้  เขากระท าความปรารถนาอยา่งไรบา้ง”   
 “ดูก่อน-สีกา  มาณพนั้นถวายผา้แลว้กระท าความปรารถนาสองประการ  คือปรารถนาพระสพัพญัญู
ประการหน่ึง  และปรารถนาราชสมบติัประการหน่ึง”   
 นางกมุาริกาไดส้ดบัดงันั้นจึงสละผา้ห่มของตนถวายพระปัจเจกพทุธเจา้  แลว้ตั้งความปรารถนาวา่   
 “ขา้แต่-พระผูเ้ป็นเจา้  ผูท้รงพรุคุณอนัยิง่  ถา้แมว้า่มาณพพานิชไดเ้สวยสิริตามราชสมบติัเป็นบรม
กษตัริยแ์ลว้  ขา้พเจา้ขอปรารถนาเป็นนางพระยาต าแหน่งอคัรมเหสีของพานิชผูน้ั้น”   
 ดว้ยเดชะผลทานอนันั้น  คนทั้งสองกไ็ดเ้ป็นสามีภรรยากนัในชาติปัจจุบนันั้น  แลว้ไดคิ้ดการกศุล
สร้างศาลาหลงัหน่ึงข้ึนในท่ีนั้น  ใหช่้างแกะสลกัรูปพระปัจเจกพทุธเจา้ประดิษฐานไวใ้นศาลานางกมุารีภรรยา
จึงโกนผมเอามวยมาชุบน ้ามนัหอม  กระท าสกัการบูชาพระปัจเจกพทุธเจา้  คือเอาเสน้ผมนั้นท าเป็นไส้
ประทีปตามถวายท่ีตรงหนา้ของรูปพระปัจเจกพทุธเจา้  คร้ันอยูม่าคนท่ีสองกระท ากาลกิริยาตายแลว้กไ็ดข้ึ้น
ไปบงัเกิดในดาวดึงส์พภิพ  เสวยทิพยสมบติัอยูเ่ป็นเวลาชา้นานประมาณปีในมนุษยไ์ด ้ ๓๖  ลา้นปี  แลส้จุติ
ลงมาเกิดเป็นบรมกษตัริยท์รงทศพิธราชธรรม  ๑๐  ประการ  เสวยราชสมบติัอยูใ่นกรุงวาราวดีมหานคร  
ส่วนนางกมุารีนั้นกจุ็ติลงมาเกิดในตระกลูมหาเศรษฐีในกรุงทวาราวดีนั้น  เม่ือมีอาย ุ ๑๖  ปี  กไ็ดม้าเป็นอคัร
มเหสีของบรมกษตัริยน์ั้นทรงพระนามวา่  พระนางมงคงราชเทวี  มีสาวสุรางคน์างสนมแวดลอ้มเป็นยศ
บริวาร  ๑๐  แสนอยูเ่นืองนิตย ์  
 ในวนัหน่ึง  สมเด็จพระเจา้กรุงทวาราวดี  เสด็จแวดลอ้มดว้ยสนมประมาณ  ๑๖  แสนคน  
พระองคป์ระสงคจ์ะทดลองบุญของพระมเหสีใหป้รากฏแก่หมู่สนมทั้งหลายจึงมีพระราชโองการสั่งใหส้นม
ทั้งหลายจดัแต่งส ารับกบัขา้วคนละหน่ึงส ารับใหถ้ว้นทุกตวันางแลว้ใหน้ัง่บริโภคอยูต่รงหนา้พระท่ีนัง่  
พร้อมดว้ยพระนางมงคลราชเทวีเป็นประธาน  ในขณะท่ีพระนางนั่งเสวยพระกระยาหารอยู่นั้น  สนม



ทั้งหลายมองเห็นน้ิวพระหตัถข์องพระนางกลายเป็นทองทุกน้ิว  ดูเป็นท่ีอศัจรรยย์ิง่นกั  ทั้งน้ีดว้ยเดชะผล
ทานท่ีพระนางไดต้กแต่งการกศุลอนัประณีตบรรจงในบุพพชาติ  ตั้งแต่บดันั้นมา  นางสนมทั้งหลายกย็  าเกรง
และเคารพนบัถือในพระนางมงคลราชเทวี  มิไดดู้หม่ินเหมือนดงัเช่นแต่ก่อน ๆ  นั้นอีก  เพราะพระนางเกิด
ในตระกลูเศรษฐีมิใช่ตระกลูกษตัริย ์ จึงเป็นท่ีดูหม่ินเสมอมา   
 สมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสพระธรรมเทศนาแก่พระสารีบุตรวา่  “โตไทยพราหมณ์ไดก้ระท าบุญ
มาแต่ก่อน  จึงไดเ้สวยสมบติัในสวรรคแ์ละมนุษย ์  บดัน้ีไดม้าเกิดในศาสนาของพระตถาคตนานไปเบ้ือง
หนา้โตไทยพราหมณ์ไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้  ทรงพระนามวา่พระพทุธนรสีหะ  ดว้ยเดชะผลทานอนัเป็น
ปรมตัถบารมีปรากฏดุจกล่าวมาแลว้น้ี  เร่ืองโตไทยพราหมณ์  ซ่ึงผูเ้ขียนเรียกวา่  “โตไทยพราหมณ์สูตร”  
ล าดบัพระพทุธวงศอ์งคท่ี์  ๘  กจ็บลงแต่เพยีงเท่าน้ี   

 

นาราครีีสูตร 
 
 ชา้งนาราคีรีโพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธติสสะ  (NARAKIRI – Elephant  Bodhistta  shall  
be  Omniscient  is  the  lordy  Buddha  Tissa)   
 ๙. นาราคีรี-อนาคตวงศ ์  สมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเร่ืองของชา้งนารา
คีรีซ่ึงจะไดม้าตรัสรู้เป็นพระพทุธติสสะ  ในมณัฑกลัป์สืบต่อจากโตไทยพราหมณ์หจะมาตรัสรู้เป็ฯพทุธนร
สีหะในมณัฑกลัป์ท่ีแลว้  ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี   
 “ดูกอน-ส าแดงสารีบุตร  เม่ือส้ินศาสนาของพระพทุธนรสีหะแลว้  แผน่ดินแห่งมณัฑกลัป์อนันั้น
กบ็งัเกิดไฟประลยัโลก  โดยดวงอาทิตยจ์ะแตกออกเป็นหลายภาค  หรือหลายดวงแลว้แตกออกละเอียดเป็น
พลงังานสังหารโลกเป็นพศัมะธุลี  (ดูพิสารในบทท่ี  ๑๐  ภาคท่ี  ๑)  แลว้เกิดแผน่ดินใหม่  กลัป์ใหม่  เป็น
ศูนยก์ลัป์เสียใหม่  เป็นศูนยก์ลัป์เสียแผน่ดินหน่ึง  แลว้ฉิบหายไปอีก  บงัเกิดแผน่ดินใหม่ข้ึนมาอีกใน
แผน่ดินน้ีเรียกวา่มณัฑกลัป์  ทรงพระพทุธเจา้ไวส้องพระองค ์ คือ  ชา้งนาราคีรีโพธิสัตว ์ จะไดม้าตรัสรู้เป็น
พระพทุธติสสะแลว้  ชา้งปาลีไลยโพธิสัตวจ์ะไดม้าตรัสรู้เป็นพระพทุธสุมงัคละในมณัฑกลัป์อนัเดียวกนั   
 ในปฐมกลัป์นั้นชา้งนาราคีรี  หรือชา้งธนบาลท่ีพระเทวทตัใหพ้ระเจา้ชาติศตัรูเอาเหล่ากรอกปาก
ใหเ้มา  แลว้ปล่อยไปแทงพระพทุธเจา้ของเรานั้นจะไดม้าตรัสรู้ก่อน  ทรงพระนามวา่  พระพทุธติสสะบรม
ครูเจา้  มีพระวรกายสูงได ้ ๘๐  ศอก  ไมไ้ทรเป็นพระศรีมหาโพธิ  มีพระชนมายขุยั  ๘  หม่ืนปี  เป็นก าหนด  
พระพทุธรัศมีของพระองคน์ั้นสวา่งดุจเปลวเพลิง  สวา่งรุ่งโรจน์ไปยงัโลกธาตุทั้งปวง  ทั้งกลางวนัและกลางคืน  
(ดุจดงัรังสีคอสมิคซ่ึงแทรกซึมไปทัว่จกัรวาล  แต่ทวา่รัศมีของพระพทุธติสสะสวา่งจดัและไม่ท าลายชีวิต
สัตวแ์ละวตัถุ)  พระพทุธรัศมีท่ีพุง่ออกจากพระสรีระกายของพระองคน์ั้นเป็นเกลียวเดียวกนั  แลว้ออกเป็นสี
ต่าง ๆ  สีขาวเวียนเป็นทกัขินาวตัร  จาดขาวไปซา้ยสีหน่ึง  ปรากฏเป็นพุม่เป็นกลุ่มพุง่ออกไป  (คลา้ยกลุ่ม
แก๊สท่ีพุง่ออกจากดวงอาทิตย)์  ประดุจเศวตฉตัร,  สีหน่ึงพุง่เป็นพวยเรียวรีดออกไปประดุจชายธง,  พระพทุธ
รัศมีท่ีพวยพุง่รุ่งโรจน์ออกจากพระสรีระกายของพระพทุธติสสะแลว้ลอ้มพระองคอ์ยูน่ั้นหอ้ยยอ้ยแพรวพราว



เป็นสายระยา้  ประดุจวา่ระบายสายเศวตฉตัรประมาณพนัหน่ึงกมี็  สรุปความวา่  พระพทุธรัศมีทั้งหลายท่ีพุง่
ออกจากพระวรกายของพระพทุธติสสะนั้นดูเป็นช่อพวัพนัพระองคอ์ยูโ่ดยรอบ  น่าอศัจรรยย์ิง่นกั 
 ในศาสนาของพระพทุธติสสะนั้น  มีไมก้ลัปพฤกษบ์งัเกิดมาเป็นท่ีพึ่งพาของมนุษยท์ั้งหลายมิได้
ขดัสนดว้ยของกินและของใชเ้ป็นความผาสุกทุกเม่ือ  มนุษยใ์นยคุนั้นไม่ตอ้งท าไร่ไถนาและทอผา้ป่ันฝ้ายแต่
ประการใดเลย     
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  ชา้งนาราคีรีบรมโพธิสตัวอ์งคน้ี์ไดก่้อสร้างพระบารมี  ๑๐  ประการ  มา
มานกัหนาแลว้  พระบารมีอนัหน่ึงซ่ึงเป็นทานปรมตัถบารมีของชา้งนาราคีรีโพธิสัตวไ์ดก้ระท ามานั้นยอด
เยีย่มยิง่นกั”  ดงัจะกล่าวต่อไป   
 “ในอดีตกาลล่วงลบัไปแลว้ชา้นาน  ซ่ึงเป็นศาสนาของพระพทุธโกนาคมนะ  ชา้งนาราคีรรีหตัถี
ตวัน้ีไดไ้ปบงัเกิดเป็นโอรสของสมเดจ็บรมกษตัริยท์รงพระนามวา่พระเจา้ธรรมาราชาครองราชยส์มบติัใน
กรุงจ าปากะมหานคร  พระองคมี์พระโอรส  ๕  พระองค ์  ชา้งธนาบาลหตัถีนาราคีรีไดเ้ป็นโอรสองคใ์หญ่  
ทรงพระนามวา่  พระธรรมเสนะกมุาร  องคท่ี์  ๒  ช่ือ  ภทัทะกมุาร  องคท่ี์  ๓  ช่ือ  รามะกมุาร  องคท่ี์  ๔  ช่ือ  
ปมาทะกมุาร  องคท่ี์  ๕  ช่ือ  ธชัชะกมุาร  รวม  ๕  องคด์ว้ยกนั   
 เม่ือพระโอรสทั้ง  ๕  เจริญวยัใหญ่กลา้พอสมควรจะศึกษาศิลปะวทิยาไดแ้ลว้  พระราชบิดาจึง
เรียกพระโอรสทั้ง  ๕  มาฝ้า  แลว้ทรงกล่าวแก่พระปิยะโอรสวา่   
 “ดูก่อนพระลูกรักทั้ง  ๕  เจา้ทั้งหลายกมี็วยัสมควรจะศึกษาวิชาการต่าง ๆ  ไดแ้ลว้  เจา้ทั้ง  ๕  จง
พากนัไปศึกษาศิลปศาสตร์ในส านกัอาจารยทิ์ศาปาโมกข ์ ท่ีเมืองตกักะศิลา  เจา้จะไปเรียนในวิชาคนละอยา่ง 
ๆ  ตามนิสยัใจชอบแลว้แต่ใครจะชอบเรียนวิชาอะไร  กข็อใหเ้รียนส าเร็จจริง ๆ  กแ็ลว้กนั  จะไดม้าปกครอง
บา้นเมืองสืบต่อไป...” 
 พระราชกมุารทั้ง  ๕  กเ็ตรียมตวัเดินทางไปยงัเมืองตกักะศิลา  เจา้ชายธรรมเสนะกมุารซ่ึงเป็น
เชษฐานใหญ่นั้นเรียนวิชาการใหท้าน  รักษาศีลปศาสตร์,  เจา้ชายภทัทะกมุาร  เรียนวชิาธนูศิลป์ศร  เป็นศิลป
ศาสตร์  เจา้ชายรามะกมุาร  เรียนวิชาดอกไมเ้พลิง  เป็นศิลปะศาสตร์  เจา้ชายธชัชะกมุารเรียนวิชามนตไ์สย
ศาสตร์ปราบอสรพิษ  เม่ือพระกมุารทั้ง  ๕  กลบัมาจากเมืองตกักะศิลากแ็สดงศิลปะศาสตร์ท่ีตนไดไ้ปศึกษา
มานั้นถวายแก่พระเจา้ธรรมราชาผูเ้ป็นบิดาอยา่งช านิช านาญ  พระบิดากท็รงพอพระทยัในศิลปะศาสตร์ของ
พระราชโอรสเป็นอยา่งมาก  ตรัสสรรเสริญและพระราชทานรางวลัเป็นอนัมาก   
 เม่ือพระโอรสทั้ง  ๕  เจริญสมควรจะครองราชยส์มบติัไดแ้ลว้  พระเจา้ธรรมราชาจึงด าริวา่  “เรามี
ความเสน่ห์หาในลูกทั้งหลายเป็นอนัมาก  เรารักลูกของเราทุกคน  เราไม่ล าเอียงใด ๆ  เลย  และเม่ือเราจะยก
ราชสมบติัใหแ้ก่ลูกคนใดแลว้  ลูกคนท่ีไม่ไดร้าชสมบติักจ็ะวา่เราล าเอียง  และจะเกิดรบพุง่ฆ่าฟันแยง่ชิงราช
สมบติักนัข้ึนเป็นเท่ียงแท ้  เพราะเป็นลูกของกษตัริยแ์ละไปเรียนศิลปวิทยาการมาจากส านกัอาจารยเ์ดียวกนั  
อยา่กระนั้นเลยเราจะส่งลูกทั้ง  ๕  ไปแสดงศิลปวิทยาตามประเทศต่าง ๆ  เพื่อซาวหาเสียงดู  ถา้ลูกคนใดมี
ชาวต่างประเทศเคารพนบัถือหรือนิยมมากเป็นท่ี  ๑  กจ็ะมอบราชสมบติัใหแ้ก่ลูกคนนั้นปกครอง”   



 พระเจา้ธรรมราชาทรงร าถึงแลว้กใ็หเ้รือส าเภาพร้อมดว้ยเคร่ืองอุปโภคผูค้นพอสมควร  แลว้ให้
พระโอรสทั้ง  ๕  ลงเรือส าเภา  เรือส าเภากแ็ล่นอกจากจ าปากะมหานคร  (นครน้ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าคงคาเหนือ
กลักตัตา  และใตป้าฏลีบุตร  เด๋ียวน้ีเรียกวา่  (ภะกลัประ)  ในขณะท่ีเรือแล่นอยูใ่นอ่างเบง็คอลนั้น  เจา้ชายภทั
ทะกมุารเห็นผดิเป็นชอบ  โดยเขา้ใจวา่  “ลูกศรอนัศกัด์ิสิทธ์ิมีฤทธ์ิเดชนั้นอยูใ่นใตท้ะเลสีคราม  จะลงไป
แสดงศิลปะศาสตร์ใตท้ะเลถา้ไดลู้กศรอนัมีพิษข้ึนมาแลว้  พระบิดากจ็ะยกราชสมบติัใหแ้น่”  เจา้ชายภทัทะ
กมุารคิดส าเร็จแลว้กโ็ดดลงไปในทะเล  ร่างกายกเ็ป็นเหยือ่ปลาในอ่าวเบง็คอลนั้นส้ินซากไปคนหน่ึง  (อ่าง
เบง็คอลเรือไฟแล่นมาแรงกลกินเวลา  ๓  คืน  กบั  ๔  วนัเตม็ ๆ  ถา้เป็นเรือส าเราหรือเรือใบกกิ็นเวลาคร่ึง
เดือนหรือถา้ลมไม่ดีกต็ั้งเดือน)   
 คร้ันเรือส าเภาแล่นไป  จนถึงเวลาเท่ียงคืนมองเห็นน ้าในอ่าวเป็นสีพรายดุจดอกไมไ้ฟ  เจา้ชายรา
มะโอรสองคท่ี์  ๓  เขา้ใจวา่  “มีดอกไมอ้ยูใ่นทอ้งทะเลนั้น  ถา้เราไดข้ึ้นมา  พระบิดากจ็ะมอบราชสมบติัให้
ครอบครองเป็นแน่”  คิดแลว้กก็ระโดดลงไปเป็นเหยือ่ปลา  เพราะสติวิปลาส  เรือส าเภาแล่นต่อไป  ในเวลา
เท่ียงวนัของวนัรุ่งข้ึนเจา้ชายปมาทกมุารเห็นผดิเป็นชอบ  เป็นน ้าในทะเลเป็นสีทองกเ็ขา้ใจวา่ทีทองค าเน้ือ
บริสุทธ์ิอยูใ่นอ่าวเบง็คอล  จึงโดดลงไปเป็นเหยือ่ปลาอีกศพหน่ึง   
 เรือส าเภาแล่นไปเร่ือย ๆ  จนถึงเมืองหน่ึง  เม่ือเรือจอดเรียบร้อยแลว้  เจา้ชายธชัชะโอรสองคท่ี์  ๔  
กข้ึ็นไปแสดงศิลปะศาสตร์เพื่อซาวเสียงใหช้าวเมืองนิยมจะไดน้ าความนิยมไปทูลพระราชบิดา ๆ  จะไดม้อบ
ราชสมบติัใหค้รอบครอง  จึงร่ายมนตท่ี์ตนไดเ้ล่าเรียนมาในทนัใดเจา้ชายธชัชะกก็ลายเป็นอสรพิษเล้ือยไป
ในท่ามกลางประชาชนพลเมือง  เพราะความประมาท  พวกชาวเมืองเหล่านั้นเห็นงูพษิเล้ือยมากต็กใจควา้ไม้
รุมทุบตีงูเจา้ชายธชัชะตายอยูใ่นเมืองนั้นเอง  เจา้ชายทั้ง  ๔  ซ่ึงเป็นโอรสของพระเจา้ธรรมราชาตอ้งตายลง
เช่นนั้นกเ็พราะความคิดวิปลาสโดยไม่พิจารณาถึงอนัตราย  คิดแต่จะเป็นใหญ่เป็นโต  เป็นเจา้คน  เป็นนาย
คนแต่อยา่งเดียวเท่านั้น  ซ่ึงผดิกนักบัเจา้ชายธรรมเสนะกกุมา  ซ่ึงส าเร็จการศึกษาในวิชาศีลธรรมศิลปะศาสตร์
จากอาจารยทิ์ศาปาโมกข ์ เม่ือนุชาทั้ง  ๔  ส้ินพระชนมไ์ปหมดแลว้  กอ็าศยัในเมืองนั้น  ในคร้ังนั้นไดมี้พระ
ฤาษี  ๘  หม่ืนองคเ์หาะมาจากป่าหิมวนัต ์ และพากนัไปบิณฑบาติอาหารในเมือง  เจา้ชายธรรมเสนะไดเ้ห็น
แลว้บงัเกิดความเล่ือมใส  และด าริวา่ 
 “เราเรียนวิชาศีลธรรม-ศิลปศาสตร์มามากมายอยูแ่ลว้กย็งัเหาะไม่ได ้  ส่วนพระดาบสเหล่าน้ีลว้น

แต่เหาะเหินเดินอากาศไดทุ้กองค ์  ท่านใชว้ิชาอะไรหนอ? จ  าเราจะไปกราบไหวไ้ต่ถามดูใหรู้้ความจริงสกั
หน่อย”  เจา้ชายธรรมเสนะคิดแลว้กเ็ขา้ไปกราบไหวไ้ต่ถามวา่ 

 “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้จริญ  พระผูเ้ป็นเจา้น้ีเหาะไดด้ว้ยอะไร?  ขอพระผูเ้ป็นเจา้ช่วยช้ีแจงให้
ขา้พเจา้ทราบถว้ยเถิด”   
 “ดูก่อน-มาณพ  พวกอาตมาทั้งหลายท่ีเหาะเหินเดินอากาศไดท้ั้งหมดน้ี  ตอ้งไปอาศยัอยูใ่นป่าหิมวนัต ์ 
และมีวิชาสมบติั  ๘  ประการ  จึงเหาะมาสู่เมืองน้ีได ้ ไม่ตอ้งเดินดินเหมือนพวกชาวเมืองทั้งหลาย”  เจา้ชาย
ธรรมเสนะ  จึงกล่าวสืบต่อไปวา่ 



 “ขา้พเจา้มีศิลปะศาสตร์เช่ียวชาญช านาญมาก  แมค้นในเมืองจ าปากะมหานคร  และเมืองอ่ืน ๆ  
ตลอดจนเมืองน้ีกไ็ม่มีใครเสมอเหมือน  แมก้ระน้ีขา้พเจา้กเ็หาะไปไหนไม่ไดเ้ลย  ถา้ขา้พเจา้รู้วชิาเหาะได้
ดว้ยอุบายของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ไซร้  ขา้พเจา้กจ็ะขอเป็นทาสพระผูเ้ป็นเจา้ ๆ  จงกรุณาสัง่สอนใหแ้ก่ขา้พเจา้
ดว้ยเถิด” 
 พระดาบสทั้งหลายมีความสงสารจึงส าแดงฤทธ์ิพาเจา้ชายธรรมเสนะเหาะไปสู่ป่าหิมวนัต ์  ใหเ้จา้ชาย
บวชเป็นดาบสแลว้กส็อนใหบ้ าเพญ็ฌาน  ยงัอภิญญาทั้ง  ๕  ใหบ้งัเกิดโดยบริบูรณ์  คือ   
 ๑. อทฺธิวิธญาณ  รู้กระท าอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ  เช่น  เนรมิตร่างกายของตนและผูอ่ื้นได ้  
 ๒. ทิพฺโสตญาณ  หูเป็นทิพยฟั์งเสียงใกลแ้ละไกลได ้  
 ๓. เจโตปริญูญาณ  รู้จิตของผูอ่ื้นได ้  
 ๔. ปุพฺเพนิวาสานุสฺสสติญาณ  ระลึกชาติหนหลงัได ้  
 ๕. จุตูปปาตญาณ  ตาทิพยเ์ห็นการจุติปฏิสนธิของสตัวไ์ด ้  
 เม่ือพรดาบสธรรมเสนะส าเร็จอภิญญา  ๕  กระท าปฏิหาริยไ์ดแ้ลว้กล็านมสัการพระดาบสทั้งหลาย
เขา้ฌานกระท าอิทธิฤทธ์ิเหาะสู่จ าปากะมหานคร  พระราชบิดา  ชาวเมืองเม่ือไดเ้ห็นพระดาบสธรรมเสนะ  
แลว้กบ็งัเกิดความโสมนสัและปิติยนิดีสรรเสริญเยนิยอกนัทัว่ทั้งเมือง  เม่ือเขา้ไปสู่ปราสาทของพระราชบิดา  
พระราชบิดากท็รงยนิดี  ถึงแก่อุม้นัง่บนตกัและตรัสถามการไปมาของพระโอรสทั้ง  ๕  พระธรรมเสนะ
ดาบสกเ็ล่าเร่ืองใหพ้ระบิดาฟังอยา่งถ่ีถว้น  ในท่ีสุดพระเจา้ธรรมราชกม็อบราชสมบติัใหพ้ระธรรมเสนะดาบส
นั้น ๆ  ยอมรับแลว้ไดสึ้กออกครองราชยส์มบติั  เพื่อจะก่อสร้างบารมีใหเ้ตม็บริบูรณ์  พระธรรมเสนะดาบน
จึงกล่าววา่ 
 “ดูก่อน-อฐับริขารผูเ้จริญ  ท่านจงลอยไปสู่ส านกัดาบสทั้งหลายเถิด”  อฐับริขารทั้งหลายกล็อย
ไปสู่ส านกัพระดาบสในป่าหิมพานตใ์นทนัที   
 ฝ่ายพระเจา้ธรรมราชผูบิ้ดากใ็หอ้  ามาตยตี์กลองร้องป่าวชาวพระนครใหม้าประชุมกนัแลว้กท็  าพิธี
อภิเษกพระธรรมเสนะราชโอรส  กบัดว้ยนางลมัภุสราชเทวี  เป็นอคัรมเหสี  ครองกรุงจ าปากะมหานคร  จน
พระราชเทวีทรงครรภแ์ละประสูติพระโอรสเป็นคร้ังแรก  เม่ือพระโอรสยา่งพระบาทแขง็แรงดีแลว้  พระ
ราชเทวีกต็ั้งครรภ ์ และประสูติพระธิดาออกมาอีกองคห์น่ึง  เม่ือพระโอรสธิดาทั้งสองเจริญวยัดีแลว้  พระเจา้
ธรรมเสนะบรมโพธิสตัวก์พ็าพระมเหสีและพระปิโยรสและพระธิดาไปประพาสสวนอุทยานและลงสรงน ้า
พร้อมดว้ยราชบริพานเป็นอนัมาก   
 ในคร้ังนั้น  ยงัมียกัษต์นหน่ึงไดเ้ห็นพระโอรสและพระธิดาผูอ่้อนวยัน้ีมีเน้ือนัโอชะ  กมี็จิต
ปรารถนาเป็นอาหาร  จึงมายนืปรากฏตวัใหเ้ห็นชดัแลว้กล่าววา่   
 “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นกษตัริยอ์นัประเสริฐ  ขา้พเจา้มาในคร้ังน้ีมีความปรารถนาพระกมุารทั้งสอง
ของพระองค ์   ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระกมุารทั้งสองใหแ้ก่ขา้พเจา้กินเป็นอาหารในกาลบดัน้ี
เถิด”   



 เม่ือพระเจา้ธรรมเสนะบรมโพธิสตัวเ์จา้ไดท้รงฟังยกัษร้์ายทูลขอพระโอรสและพระธิดาทั้งสอง
ดงันั้นกบ็งัเกิดกรุณาจิตคิดสงสารยกัษต์นนั้นจึงทรงตรัสวา่   
 “ดูก่อน-  ยกัษผ์ูเ้จริญ  ท่านกล่าวถอ้ยค าดงัน้ีไพเราะยิง่นกั  เป็นสุนทรวาจาอนัมีค่ายิง่”   
 แลว้พระองคท์รงลุกข้ึนจากอาสน์จูงเอาขอ้พระหตัถข์องกมุารทั้งสองมาส่งใหแ้ก่ยกัษแ์ลว้ตรัสวา่ 
 “เชิญท่านมารับเอาปิยบุตรทานของเราเถิด” 
 แลว้จบัเอาพระเตา้ทองมาหล่อหลัง่อุทกวารี  ลงเหนือมือยกัษแ์ลว้ตรัสวา่  
 “ดูก่อน  ยกัษผ์ูเ้จริญราชกมุารทั้งสองน้ี  มิใช่วา่เราจะไม่มีความเสน่หาอาลยักห็ามิได ้  แต่เรามี
ความรักใคร่ในสพัพญัญูญาณนั้นยิง่กวา่พระลูกรักทั้งสองตั้งร้อยเท่าพนัทวีดว้ยเดชะผลทานของเราในคร้ังน้ี  
ขอใหไ้ดต้รัสรู้พระสพัพญัญูตญาณในอนาคตกาลเบ้ืองหนา้เถิด”   
 พระองคป์ระกาศแก่เทพยดาทั้งหลายแลว้กบ็งัเกิดมหศัจรรยต่์าง ๆ  มีแผน่ดินไหวเป็นตน้  คร้ัน
ยกัษรั์บเอาสองกมุารแลว้กก็ดักินเป็นอาหารในทนัที  มนัเค้ียวสองกมุารเลือดกบปากและไหลยอ้ยลงสู่แผน่ดิน  
พุง่ข้ึนไปสู่ขา้งบนกมี็  ดูเป็นส่ิงท่ีน่าสงัเวชใจในสองกมุารยิง่นกั  แต่แทนท่ีพระเจา้ธรรมเสนะราชจะสลดใจ
สิกลบัปิติยนิดีดุจไดต้รัสรู้พระสัพพญัญูตญาณในวนัรุ่งข้ึนทีเดียว  เม่ือยกัษน์ั้นกินสองกมุารดว้ยความรู้สึกวา่
โอชารสท่ีสุดแลว้  มนักเ็ดินยา้ยพงุเขา้ไปตามวิสยัของยกัษร้์ายใจพาล   
 ฝ่ายพระเจา้ธรรมเสนะราชและพระนางลมัภุราชเทวีมเหสี  กเ็สดจ็นิวติัเขา้สู่พระนคร  คร้ันถึง
ประตูพระนคร  พระองคก์ท็อดพระเนตรเห็นชายชราคนหน่ึงนัง่หนา้สลดอยูริ่มประตูเมือง  จึงตรัสถามวา่   

 “ดูก่อน  ชายชรา  ท่านมีทุกขโ์ศกดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็เป็นประการใดหรือ?  จึงมานัง่ระทมใจอยู่
เช่นน้ี  บอกเราสิ  เราจะไดช่้วยท่าน”   
 “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นกษตัริยอ์นัประเสริฐ  อนัขา้พระองคจ์ะมีทุกขโ์ศกดว้ยโรคภยัอนัใดกห็ามิได ้ 
แต่ทวา่..ขา้พระองคน้ี์ไร้บุตรภรรยาตั้งแต่เกิดเป็นตวัตนมากไ็ม่เคยมีบุตรภรรยาเลย  ขา้พระองคจึ์งมานัง่เศร้า
อยูใ่นท่ีน้ี” 
 พระเจา้ธรรมเสนะราชทรงสดบัชายชรากล่าวแลว้ทรงสลดพระทยั  รู้สึกสงสารชายผูน้ั้นเป็นท่ีสุด  
แลว้ตรัสวา่   
 “ดีแลว้  เราจะยกพระอคัรมเหสีของเราใหเ้ป็นทานแก่ท่าน  เพื่อทานปรมตัถบารมีของเราจะได้
บริบูรณ์ดีข้ึน”  แลว้ทรงจบัขอ้พระหตัถพ์ระอคัรมเหสีลงจากยานุมาศ  เม่ือเขา้ไปใกลช้ายชรานั้นแลว้ตรัสวา่… 
 “ท่านจงเอาองคอ์คัรมเหสีของเราไปโดยเร็วเถิด  เรายกใหเ้ป็นทานแก่ท่านในบดัน้ี”  แลว้กท็รง
หลัง่อุทกวารีใหต้กลงเหนือมือบุรุษชรา  แลว้กป็ระกาศแก่ทวยเทพเจา้ทั้งหลายวา่ 
 “เดชะผลทานท่ีเราไดย้กนางลมัภุสราชเทวอีคัรมเหสีใหเ้ป็นทานในคร้ังน้ีขอใหเ้ป็นปัจจยัแก่พระ
สัพพญัญูญาณในอนาคตกาลเกิด” 
 ในการคร้ังนั้น มหศัจรรยก์บ็งัเกิดมีแผน่ดินไหวเป็นตน้ดงักล่าวมาแลว้ คร้ันชายเฒ่าไดรั้บ
พระราชทานพระอคัรมเหสีแลว้ จึงกล่าวกบัพระนางลมัภุสราช 



 “ดูก่อนพระนางเจา้ผูเ้จริญ ตวัของเราคนชราภาพ แมท้รัพยส์มบติัอนัใดกไ็ม่มีดงัฤาพระนางเจา้จะ
อยูก่บัเราได”้ 
 พระเจา้ธรรมเสนะราชไดท้รงสดบัชายชรากล่าวเช่นนั้น  พระองคก์ท็รงพระเมตตาแก่บุรุษชรา
นั้นอีก ทรงร าพึงวา่ “เราจะยกราราชสมบติัใหเ้ป็นทานแก่บุรุษชราผูสี้เสียและจะออกบรรพชาเป็นดาบสคง
จะดีเป็นแน่ทีเดียว” ทรงร าพึงแลว้จึงจรัสเรียกชานนั้นเขา้มาแลว้สละราชสมบติัเป็นทานแกบุ้รุษผูน้ั้นตาม
ความดีริของพระองค ์อศัจรรยก์บ็งัเกิดเหมือนในคร้ังท่ีแลว้อีก  แลว้อธิษฐานวา่  
 “ดูก่อนอฐับริขารทั้ง ๘ ประการ เชิญกลบัมายงัส านกัแห่งเราอีกในกาลบดัน้ี” 
 อฐับริขาร ๘ ประการ กล็อยมาตกลงท่ีตรงพระพกัตร์ของพระองคดุ์จส่ิงท่ีมีวิญญาณ พระบรม
โพธ์ิสตัวเ์จา้นาราคีรีกท็รงเพศบรรพชาเป็นดาบส เจริญบริกรรมภาวนายงัอภิญญา ๕ ประการ สมาบติั ๘ ให้
บงัเกิดข้ึนเหมือนคร้ังก่อน แลว้เหาะไปหาหมู่พระดาบสทั้งหลายดงักล่าวแลว้ 
 ในคร้ังนั้นไดมี้พระอริยสาวกองคห์น่ึงของพระพทุธโกนาคมนะไปส าราญอิริยาบถอยูใ่นป่าหิมพานต ์
พระดาบสเหล่านั้นไดเ้ห็นพระอรหนัตอ์งคว์ิเศษต่างกบ็งัเกิดความเล่ือมใสนมสัการแลว้นิมนตพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ยบัย ั้งอยูด่ว้ยหน่ึงคืน ในเสลาเชา้พระธรรมเสนะดาบสกบัพระอริยสาวกองคน์ั้นกพ็ากนัเหาะไปยงัพระพทุธ
โกนาคมนะ  เม่ือเขา้ไปถวายนมสัการแลว้กไ็ดพ้จิารณาดูมหาปริสะลกัษณะ ๓๒ อนุลกัษณะ ๘๐ ของพระ
ศาสดาแลง้บงัเกิดความปราโมทยย์ิง่นกั  จึงอาราธนาพระองคใ์หแ้สดงธรรมเทศนา พระศาสดาทรงตรัสวา่ 
 “ดูก่อน  ธรรมเสนะดาบสผูเ้จริญ  บดัน้ีสมควรท่ีตวัของท่านจะพิจารณาดูซ่ึงหนทางจะไปสู่เมือง
แกว้ คือ พระอมตรัตนบุรี จึงชอบแก่ตวัของท่าน” 
 พระธรรมเสนะดาบสไดส้ดบัแลว้มีความเล่ือมใสอยา่งลน้เหลือ จึงด าริวา่  “จะตดัเศียรเกลา้กระท า
สกัการบูชาพระธรรมเทศนา” คิดแลว้อธิษฐานเลบ็ของพระองคก์ก็ลายเป็นดาบสทรงตดัเศียรขาดออกจาก
พระศอเอาวางลงบนพระหตัถ ์ยกชูข้ืนกระท าสกัการบูชาพระบรมศาสนาแลว้กล่าววาจาตั้งความปรารถนา 
 “ ณ บดัน้ีพระองคผ์ูท้รงพระนามวา่พระพทุธโกนาคมนะเจา้ไดต้รัสรู้เป็นพระสพัพญัญูผูป้ระเสริฐ
แลว้นานไปเบ้ืองหนา้ ขา้พระบาทาขอปรารถนาใหไ้ดต้รัสรู้เป็นพระสพัพญัญูเจา้ดว้ยผูห้น่ึง ดว้ยศีลทานและ
การสละชีวิตของขา้พระบาทในคร้ังน้ี....” 
 พระธรรมเสนะดาบส กระท าความปรารถนาแลว้กจ็ะติข้ึนไปบงัเกิดในดุสิตพิมารสวรรคแ์ละ
บงัเกิดอศัจรรยแ์ผน่ดินไหวเหมือนคร้ังก่อน ๆ พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงแสดงสืบต่อไปวา่ 
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร อนัวา่ชา้งนาราคีรีหตัถึไดส้ร้างพระบารมีเป็นอนัยิง่ในศาสนาของพระพธุ
โกนาคมนะดงักล่าวน้ี นานไปเบ้ืองหนา้กจ็ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้พระองคห์น่ึงทรงพระนามวา่พระพทุธ
ติสสะสพัพญัญูเจา้” 
 เร่ือง ชา้งนาราคีรีซ่ึงผูเ้ขียนเรียกว่า  “นาราคีรีสูตร”  ล าดบัพระพุทธวงศอ์งคท่ี์  ๙  ก็จบลง
เพียงแค่น้ี 
  

 



ปาลไิลยาสูตร 
 

 ชา้งปาลิไลยโพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพทุธสุมงัคละ  (Palilaiya  Elephant  bodhisatta  Shall  be  
Ominiscient  is  the  lordly  Buddha  Sumang  Kala) 
 ๑๐. ปาลิไลย – อนาคตวงศ ์ สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ ทรงแสดงดพระธรรมเทศนา เร่ือง ของ
ชา้งปาลิไทยหตัถีจะไดม้าตรัสรู้เป็นพระพทุธสุมงัคละในมณัฑกลัป์อนัเดียวกบัพระพทุธติสสะดงักล่าว
มาแลว้ พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงตรัสพระธรรมเทศนาวา่ 
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  เม่ือสมเดจ็พรุทธติสสะเสดจ็ดบัขจนัธปรินิพพานแลว้ในล าดบันั้น  ชา้ง
ปาลิไลยบรมโพธิสตัวก์จ็ะไดม้าตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ทรงพระนามวา่พระพทุธสุมงัคละพระองคมี์พระวรกาย
สูง ๖๐ ศอก พระชนมายขุยัประมาณหน่ึงแสนปี ไมก้ระทิงเป็นพระศรีมหาโพธิ พระองคมี์พระพทุธรัศมี
รุ่งเรืองสวา่งดงัสีทองงดงามดุจกลางวนั  จะมีไมก้ลัปพฤกษต์น้หน่ึงหอ้ยยอ้ยไปดว้ยเคร่ืองอุปโภคต่าง ๆ มี
เส้ือผา้อาภรณ์เป็นตน้  เป็นท่ีพึ่งอาศยัของมนุษยใ์นสมยันั้น มิตอ้งประกอบอาชีพ  ท าไร่ไถนาและคา้ขายอนั
ใดเลย มนุษยช์านในสมยันั้นมีความร่มเยน็เป็นสุขดุจเทพบุตรและเทพธิดาในสวรรคเ์ทวโลก” 
 สมเดจ็พระพทุธสุมงัคละบรมครูนั้น พระองคไ์ดท้รงบ าเพญ็บารมีมามากมายจน นบัภพชาติไม่
ถว้น  พระบารมีในคร้ังหน่ึงเป็นปรมตัถบารมียอดเยีย่มเป็นอุดมทาน  พระศาสดาจารยท์รงตรัสพระธรรม
เทศนาวา่ 
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร ในศาสนาของพดระพทุธกกุกสุนัธะนั้น  ชา้งปาลิไลยบริมโพธิสัตวไ์ด้
ไปบงัเกิดเป็นพระเจา้บรมจกัรพรรดิราช   ทรงพระนามว่าพระเจนา้มหาปนาทประกอบดว้ยสัตตรัตนะ
เจ็ดประการ คือ จกัรแกว้, ชา้งแกว้, มา้แกว้, แกว้มณีโชติ, นางแกว้, ขนุคลงัแกว้ และขนุพลแกว้ พระองค์
ปกครองไปทัว่ทวีปทั้ง ๔ อนัมีทวีปนอ้ยอีก ๒ พนัเป็นบริวาร (พระเจา้มหาปนาทองคน้ี์เป็นพระพทุธภูมิจะ
ไดม้าตรัสรู้ในอนาคต หาใชพ้ระมหาปนาท  ช่างทอเส่ือล าแพนและมาเป็นพระภทัทชิสาวกของพระศาสดา
และนิพพานไปแลว้) 
 ในคร้ังนั้นพระเจา้มหาปนาทบรมจกัร ทรงทราบวา่ พระพทุธกกุกสนัธะมาอุบติัตรัสรู้ในโลกแลว้ 
จึงประกาศแกจกัรแกว้วา่ “ดูก่อนจกัรแกผู้เ้จริญ ท่านจงไปยงัทอ้งสมุทรแลว้น าเอาแกม้ณีมาใหแ้ก่เราจกัร
แกว้กผ็ดัผนัไปยงัมหาสมุทร  ดุจดงัวา่มีจิตวิญญาณน าเอาแกว้มณีมาถวาย  ในเวลาต่อไปมากใ็ชช้า้งแกว้ไป
น าเอาชา้งแกว้จากสระฉทัทนัต ์ ใหม้า้แกว้ไปน าเอามา้แกว้มาจากฝ่ังสินธพนที ใหน้างแกว้ไปน าเอานางแกว้
จากอุตตระกรุุทวีปใหแ้กม้ณีโชติไปน าเอาแกว้มณีจากเขาวิปุลบรรพต  ใหป้รินายกแกว้  (ขนุพลแกว้) ใน
ทวีปอุตตระทวีป อมรโคยานและปุพพวิเทห, ถอดเอาดวงแกว้ในยอดเขากมัภูฉตัรมาถวาย แลว้ใหค้หบดีแกว้ 
(ขนุคลงัแกว้) ไปน าเอาแกม้ณีมาจากเมืองใหญ่ทั้ง ๑๖  เมือง 
 เม่ือคฤหบดีแกว้ไปถึงมชัฌิมประเทศกไ็ดเ้ห็นพระพทุธกกุกสุนัธะบรมครูเจา้ก าลงัประทบัอยูใ่น
วิหาร แต่ไม่รู้จกัพรพทุธเจา้ จึงไดเ้ปล่งวาจาถามพระองคว์า่ 



 “ดูก่อน-มาณพผูเ้จริญ ตวัของท่านมีว่าอย่างไร? เป็นชาติตระกูลอะไร? ไฉนจึงมีรูปร่างงดงาม
นกั” 
 พระพทุธกุกกสุันธะสพัพญัญูเจา้ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา่ 
 “ดูก่อน-คฤหบดีแกว้ เรามีนามวา่พระศาสดาจารย ์  ผูข้นสตัวไ์ปสวรรคนิ์พพาน” คฤหบดีแกว้ จึง
ถามวา่ 
 “ดูก่อน-มาณพผูเ้จริญ ท่านมีนามวา่ ศาสดาจารย ์ดว้ยเหตุใด?” 
 “ดูก่อน-คฤหบดีแกว้  เราช่ือวา่ศาสดาจารยเ์พราะเหตุท่ีประกอบไปดว้ยอาจริยคุณ ๓๑ ประการ” 
คฤหบดีแกว้ถามวา่.... 
 “อาจริยคุณ ๓๑ ประการ ของท่าน เป็นประการใด? ” 
 “ดูก่อนคฤหบดีแกว้ อาจริยคุณนั้นมีตนวา่ อิติปิโสภควา ซ่ึงปรากฏกิตติศพัทกึ์กกอ้งไปทัง่โลก จึง
มีนามวา่ พระศาสดาจารย”์ 
 เม่ือคฤหบดีแกว้ไดส้ดบัพระพทุธจนแลว้กจ็ดจารจารึก เอาอิติโสภควาเป็นตนลงในแผน่ทองเป็น
ตวัอกัษรแลว้ ถามพระผูมี้พระภาคเจา้วา่ 
 “ดูก่อน-มาณพผูเ้จริญ  ท่านรู้คุณวิเศษเพยีงน้ีหรือยงัจะรู้อยา่งอ่ืนอีกประการใดบา้ง? ” พระผูท้รง
พระภาคเจา้ตรัสวา่ 
 “ดูก่อน-คฤหบดีแกว้  คุณวิเศษอย่างอ่ืนยงัมีอีกมาก” พระพุทธกุกกุสันธะทรงแสดงกายคตา
สติกมัมฎัฐานบอกอาการ ๓๒ น้ี เกศา, โลมา, เป็นตน ใหแ้ก่คฤหบดีแกว้ฟังแลว้คฤหบดีแกว้กจ็ารึกพระรูป
พระโฉมของสมเด็จของสมพระพทุธกุกกสุันธเจา้ พร้อมดว้ยมหาปุริสลกัษณะ ๒๐ และอนุลกัษณา อีก ๘๐ 
อยา่ง (ดีพิศดารในบทท่ี ๓) ลงแผน่ทอง  ตลอดจนความสูง ๖๐ ศอก เสร็จแลว้กเ็หมาะกลบัมายงัพระนคร 
หลวงของพระเจา้มหาปนาทบรมจกัร น าภาพและอกัษรท่ีจารึกมานั้นถวายพระเจา้มหาปนาท ๆ ทรงรับไป
ทองพระเนตร  เม่ือพระองคท์รงอ่านพระอกัษรแลว้กไ็ม่ทรงเขา้ใจในพระพทุธคุณจึงตรัส ถามพราหมณ์ปุโร
หิตาจารย ์ๆ ไดก้ราบทูลวา  
 “มหาราช ขา้แต่พระองคผ์ูป้ระเสริฐ พระอกัษรน้ีเป็นคุณอนัวิเศษ  เป็นยอดคุณกวา่คุณทั้งปวงคุณ
วิเศษอ่ืน ๆ ทัว่ไปนั้นจะไดว้ิเศษยิง่กวา่น้ีไปไม่มีอีกแลว้” 
 พระเจา้มหาปนาทบรมจกัร ฯ   ไดท้รงฟังถอ้ยค าของพรามหมณ์อุโรหิตาจารยก์ราบทูลดงันั้นก็
ทรงโสมนสัปลาบปล้ืมพระทยัเหลือท่ีจะยบัย ั้งได ้ กส็ลบในทนัที เมือพวกแพทยห์ลวงจดัแจงแกไ้ขฟ้ืนพระ
สติ กลบัคืนข้ึนมา แลว้ทรงถามพราหมณ์ปุโรหิตาจารยสื์บต่อไปวา่ 
 “ดูก่อน-ท่านอาจารยเ์คาไดฟั้งวา่ คุณวิเศษน้ีเป็นพระพทุธคุณจริงดงันั้นหรือประการใด?” ปุโร
หิตาจารยก์ราบทูลวา่ 
 “ขา้แต่พระองค-์ผูป้ระเสริฐ อนัวา่คุณวิเศษน้ีพระองคอ์ยา่ไดส้งสยัในพระทยัเลย เป็นพระพทุธคุณ
ของพทุธเจา้โดยแทแ้ลว้  คร้ันไดท้รงสดบัพราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลซ ้าอีกคร้ังหน่ึง พระองคก์ท็รงปลาบ
ปล้ืมปิติสลบลงอีกคร้ังหน่ึง  แลว้ฟ้ืนพระองคข้ึ์นเป็นคร้ังท่ีสองจึงตรัสถามพราหมณ์ปุโรหิตวา่” 



 “รูปภาพท่ีคฤหบดีแกว้วาดเขียนมาน้ี เป็นจริงตามพระรูปโฉมของพระองคห์รือไม่?” ปุโรหิตทูล
วา่  “ภาพน้ีเป็นความจริงของพระองคอ์ยา่ไดส้งสยัเลย” 
 สมเดจ็พระเจา้มหาปนาทบรมจกัรพรรดิราช ผูย้ิง่ใหญ่แห่งทวีปทั้ง ๔ หรือจา้วโลกไดฟั้งวา่เป็น
พระรูปของพระพทุธเจา้กกุกสุนัธะโดยแท ้กล็มลงสลบเป็นคร้ังท่ี ๓ คร้ันไดส้ติข้ึนมาจึงตรัสถามวา่ 
 “บดัน้ีเราไดฟั้งพฤติเหตุของสมเดจ็พระพทุธเจา้กกุกสุนัธะเจา้อนัเป็นดวงแกว้หาค่ามิได ้ เพราะ
เหตุท่ีตวัของท่านเราไดใ้ชไ้ปจนไดข่้าวสารแห่งพระพทุธรัตนะอนัศกัด์ิสิทธิดงัน้ี เราเห็นวา่เคร่ืองรางวลัหรือ
เคร่ืองสกัการบูชาอนัอ่ืนหาควรแก่ท่านได ้  ท่านมีความชอบมาก เราจะยกสมบติัจกัรพรรดิอนัยิง่ใหญ่ใน
มนุษยโ์ลกน้ีกระท าสกัการบูชาแก่ท่าน” 
 เม่ือทรงตรัสดงัน้ีแลว้ กจ็ดัการอภิเษกคฤหบดี หรือขนุคลงัแกว้ใหเ้สวยสิริราชสมบติัจกัรพรรดิ
ตั้งแต่นั้นมา ส่วนพระเจา้มหาปนาท (มงัคลหตัถี) กเ็สดจ็ออกจากพระนครบ่ายกพระพกัตร์ไปสู่ส านกัพระ
กกุสันธะบรมครูเจา้ ในระหวา่งเดินทางไดเ้สดจ็เขา้หยดุพกัอยูใ่ตต้น้ไทรสาขาตน้หน่ึงพระองคท์รงยกพระ
หตัถข้ึ์นกระท าอญัชลีโดยเบญจางประดิษฐท์รงตั้งอธิษฐานปรารถนาวา่ 
 “ขอเดชะ  ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงพระภาคเป็นอนังาม ขา้พระพทุธเจา้ มีความปิติเล่ือมใสในพระองค์
เป็นท่ีสุดแลว้ แมแ้ต่สมบติับรมจกัราอนัมีค่าล ้าโลก ขา้พระองคก์ไ็ดเ้สียสละไปแลว้ ขอความสตัยน้ี์ จึง
บนัดาลอฐับริขาร ๘ ประการ อนัเป็นทรัพยม์รดกของกพระภิกษุสงฆน์ั้นเล่ือนลอยมายงัขา้พระพทุธเจา้ ณ 
บดัน้ีเกิด” คร้ังนั้นสมเดจ็พระพทุธกกุกสุนัธะสพัพญัญูเจา้ ทรงทราบวาระจิตของพระเจา้มหาปนาทบรม 
สจกัรพรรดิราช จะบรรพชาในพระพทุธศาสนา จึงมีพระพทุธฎีกาตรัสวา่ 
 “ดูก่อน-อฐับริขาร ๘ ประการ   บดัน้ีมหาปนาทบรมจกัรโพธิสตัวป์รารถนาจะบรรพชาท่านจง
ลอยกไปยงับุคคลผูน้ั้นเถิด” 
 ในทนัใดนั้นเคร่ืองอฐับริขาร ๘ ประการ   กล็อยมาตกลงตรงหนา้พระพกัตร์ของพระเจา้มหาป
นาทดว้ยพุทธานุภาพ  เม่ือพระองคท์รงเห็นอฐับริขารดงันั้นกบ็งัเกิดความเล่ือมใสและปิติยนิดียิง่ทรงยกอฐับริขาร
ข้ึนทูนเหนือพระเศียรเกลา้ แลว้เปล่งวาจาวา่ 
 “ดูก่อนอฐับริขาร ๘ ประการผูเ้จริญ  เราอาศยัซ่ึงท่านจกัใคร่ออกจากสงัสารทุกขใ์หไ้ดพ้บพระ
นิพพานอนัอมตะอยา่งล ้าเลิศ” 
 เม่ือตรัสแลว้กเ็ปล้ืองเคร่ืองราชอาภรณ์ของพระองคอ์อกจากกพระวรกาย  ทรงสบง  ทรงจีวร 
สงัฆาฏิคาดกายพนัอยา่งมัน่คง ทรงบรรพชาเป็นพระภิกษุภาพดเสร็จแลว้จึงเอามงกฎุแกว้วางลงในฝ่าพระ
หตัถแ์ลว้ตรัสรู้วา่ 
 “ดูก่อน-มงกฎุแกว้   ท่านจงไปยงัส านกัของสมเดจ็พระพทุธเจา้ และกราบทูลแจง้พฤติกรรมของ
เราแก่พระองคว์า่ “บดัน้ีมหาปนาทบรมจกัรไดส้ละราชสมบติัออกมาบรรพชาในพระพทุธศาสนาแลว้ และ
ปรารถนาเพื่อจะมากราบถวายนามสัการพระยคุลบาทของพระองคโ์ดยด่วน” ท่านจงไปกราบทูลสาส์นแก่
สมเดจ็พระพทุธองคด์ว้ยประการดงัน้ี. 



 เม่ือจบค าอธิษฐานแลว้ มงกฎุแกว้ของพระองคก์ล็อยเล่ือนไปในอากาศ ดุจพระยาสุวรรณราชสงส์
ลงยงัส านกัพระพทุธเจา้ ตั้งอยูแ่ทบฝ่าพระบาท กราบทูลพฤติเหตุแก่พระพระพทุธกกุกสุนัธะเจา้ ประดุจดงัมี
จิตวิญญาณ  พระองคท์รงมีพระพทุธฎีกาตรัสวา่ “สาธุ สาธุ” 
 “ฝ่ายพระเจา้มหาปนาทบรมจกัร ซ่ึงทรงเพศเป็นภิกขนุั้น เท่ียวจาริกบิณฑบาตไปตามละแวกบา้น
นอ้ย เมืองใหญ่บริโภคแลว้กเ็จริญพระกมัมฏัฐานอยูใ่นท่ีอนัสงบเงียบ แลว้พจิารณาพระพทุธคุณมีพระอิติปิ
โสภควาเป็นตน้ และพระกายคตาสติเป็นตน้  กมัมฎัฐานมีเกศาและโลมาเป็นตน้  ตามท่ีไดท้รงทราบยาก
คฤหบดีแกว้ดงักล่าวมาแลว้  เจริญไป  เจริญไป และยงัโกลียณานใหบ้งัเกิดข้ึนในขณะนั้น จึงเหาะไปสู่ส านกั
พระพทุธกุกสนัธะเจา้ไดท้อดพระเนตรเห็นกพระรูปพระโฉมของพระองคอ์นัประดบัไปดว้ยพระมหาบุรุษ
ลกัษณะ ๓๒ ประการ อนุลกัษณะอีก ๘๐ ประการ  พร้อมดว้ยพระรัศมี ๖ ประการงานพร้อมทุกส่ิงทุก
ประการ กต็อ้งเตม็ต้ืน ไปดว้ยความปิติและซาบซ่าน ไปทัว่พระวรกาย  ในท่ีสุดกส็ลบลงในท่ีเฉพาะพระ
พกัตร์พระพทุธกกุกสุนัธะบรมครูเจา้  พระองคท์รงประพรมดว้ยอุทวารีลงท่ีพระอุระในไม่ชา้ กท็รงฟ้ืนคืน
สติข้ึนมา  แลว้ถวายนมสัการดว้ยเบญจางคประดิษฐแ์ทบพระยคุลบาท พระศาสดา แลว้ทูลอาราธนาให้
พระองคท์รงแสดงพระธรรมเทศนาดว้ยความประสาทเล่ือมใส” 
 ฝ่ายสมเดจ็พระพทุธกกุกสุนัธะกท็รงประทานพระธรรมเทศนาวา่ “ดูก่อนภิกข ุท่านจงพิจารณาซ่ึง
สภาวธรรม ท่ีจะน าตนไปสู่พระนิพพานเถิด” 
 พระภิกขะมหาปนาทไดส้ดบัพระธรรมเทศนาแลว้ทรงปลาบปล้ืมพระทยัอยา่งลน้เหลือ จึงทรง
อธิษฐานเดด็พระเศียรเกลา้ดว้ยเลบ็ของพระองค ์  ทรงกระท าสกัการบูชาแทบพระยคุบาทแห่งพระพทุธกกุกุ
สนัธะเจา้ แลว้พระเศียรนั้นไดเ้ปล่งเสียงทูลข้ึนดงั ๆ วา่ 
 “ขา้พเจา้พระองค ์ ผูท้รงพระภาคเจา้ บดัน้ีพระองคผ์ูท้รงโปรดฝงูสตัวท์ั้งหลายไปนิพพานก่อนขา้
พระบาท ๆ กมี็ความปรารถนาไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ในภายหลงั ดว้ยผล ศีลผลทานอนัเป็นปรมตัถส์ใน
บดัน้ี ขอเชิญองคอ์คัรมุนีผูท้รงพระภาคเจา้จงเสดจ็เขา้สู่พระอมตมหานครนิพพานก่อนขา้พระบาทเถิด” 
 พอขาดค าอธิษฐานลงแลว้พระภิกขมุหาปนาทบรมโพธิสตัวเ์จา้กจุ็ติไปบงัเกิดในดุสิตเทวโลก
เสวยทิพยส์มบติัอยูต่ลอด ๔ พนัปีทิพย ์ (๕๗๖ ลา้นปีมนุษย)์ แลว้จะไดจุ้ติลงมาอุบติัตรัสรู้เป็นพระสพัพญัญู
ทรงพระนามวา่ พระพทุธสะมงัคละดงักล่าวแลว้ 
 “ดูก่อน-ส าแดงสารีบุตร  ฝงูสตัวท์ั้งหลายไม่ไดม้รรคและผลในศาสนาของพระตถาคต, พระ
เมตไตรย พระราม, พระปเสนทิโกสล, พระยามาราธิราช, พระยาอสุรินทราหู, โสภณพราหมณ์, สุภพ
ราหมณ์, โตไทยพราหมณ์, ชา้งธนบาลหตัถีนาราคีรี ทั้ง ๘ พระองคน์ั้นแลว้  กจ็ะไดส้ าเร็จพระอรหตัไป
นิพพานในศาสนาของชา้งปาลิไลยหตัถีน้ีทุกคน เร่ืองชา้งปาลิไลย ซ่ึงผูเ้ขียนเรียกวา่ “ปาลิไลยสูตร” ล าดบั
พระพทุธวงศอ์งคท่ี์ ๑๐ กจ็บลงแต่เพียงน้ี” 
 

 

 



ก าหนด ๙ ประการ 
  

 พระพทุธอนาคตวงศ ์  พระโพธิสัตวท่ี์จะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ ๒๑๐ พระองคใ์นภายหนา้นั้น
มีก าหนด ๙ ประการ เช่น พระพทุธวงศ ์๒๕ พระองค ์ดงักล่าวแลว้ 

๑. ก าหนดดว้ยกลัป์ พระพทุธอนาคตวงศโ์ดยมากมาตรัสรู้ในมณัฑกลัป์ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

๑. พระพทุธศรีอาริยเมตไตรย มาตรัสรู้ในภทัทกลัป์ คือ เป็นพระพทุธเจนา้องคท่ี์ ๕ ในมณัฑ
กลัป์ แต่เป็นองคท่ี์ ๑ ในอนาคตวงศ ์

             ๒. พระพทุธรามะ จะมาตรัสรู้ในมณัฑกลัป์รวม ๒ พระองคด์ว้ยกนั คือ  
๑. พระรามโพธิสัตว ์จะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธรามะ 
๒. พระปเสนทิโกสล  จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธธรรมราชา 
๓. พระพทุธธรรมสามี จะมาตรัสรู้ในสารกลัป์แต่องคเ์ดียว คือ พระยามาราธิราช จะมาตรัส
รู้เป็นพระพทุธธรรมสามี 

๔. พระพทุธนารทะ  จะมาตรัสรู้ในมณัฑกลัป์รวม ๒ พระองคด์ว้ยกนั คือ 
     ๑. พระยาอสุรินทราหู หรือ ทีฆชงัฆีโพธิสัตวเ์ป็นพทุธนารทะ 
     ๒. โสภณพราหมณ์โพธ์ิสตัว ์จะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธรังสีมุนี 

๕. พระพทุธเทวเทพ จะมาตรัสรู้ในมณัฑกลัป์รวม ๒ พระองคด์ว้ยกนัคือ 
     ๑.  สุภพราหมณ์โพธ์ิสตัว ์บุตรโตไทยพราหมณ์ จะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเทวเทพ 

     ๒. โตไทยพราหมณ์โพธิสัตว ์บิดาของสุภพราหมณ์จะมาตรัสรู้เป็นพระสรสีหะ 
๖. พระพทุธติสสะ จะมาตรัสรู้ในมณัฑกลัป์ รวม ๒ พระองคด์ว้ยกนั คือ 
     ๑.  ชา้งนาราคีรีโพธิสัตว ์จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธติสสะ 
     ๒. ชา้งปาลิไลยโพธิสัตว ์จะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธสุมงัคละ 

๒. ก าหนดดว้ยอาย ุ พระพทุธเจา้ทั้งหลายสร้างพระบารมีต่างกนัอายแุละวาสนาจึงต่างกนั  
บางพระองคมี์พระชนมายมุาก บางกพระองคมี์ บางพระองคมี์พระชนมายนุอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

๑. พระศรีอาริเมตไตรยโพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธศรีอาริยเมตไตรย มีพระชนมายขุยั 
      ๕  หม่ืนปี เป็นก าหนด, สุภพราหมณ์โพธิสตัวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้เทวเทพ มีพระ 
 ชนมายขุยั ๘ หม่ืนปี เป็นก าหนด 
๒. พระรามโพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธรามะ สมีพระชนมายขุยั ๙ หม่ืนปีเป็นก าหนด 
๓.  พระเจา้ปเสนทิโกศลโพธิสัตว ์ จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธธรรมราชะ  มีพระชนมายขุยั ๕ 

หม่ืนปี 

๔. พระยามาราธิราชจะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธธรรมสาสมี  มีพระชนมายขุยั  ๑๐  หม่ืนปี, ชา้ง
ปาลิไลยโพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธสุมงัคละ, มีพระชนมายขุยั ๑๐ หม่ืนปี เป็น
ก าหนด 



๕. พระยาอสุรินทราหูโพธิสัตวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธนารทะ มีพระชนมายขุยั ๑ หม่ืนปี 

๖. โสภณพราหมณ์โพธิสัตว ์  จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธรังสีมุนี มีพระชนมายขุยั ๕ พนัปีเป็น
ก าหนด 

๗. โตไทยพราหมณ์โพธ์ิสตัวจ์ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธนรสีหะ มีพระชนมายขุยั ๘๐ ปี เป็น
ก าหนด  (เท่ากบัพระพทุธสมณะโคดมของเรา) 

๓. ก าหนดดว้ยปริมาณ  หมายถึง ความสูงต ่าของพระพทุธเจา้ทั้งหลาย  ดงัต่อไปน้ี 

๑. พระพทุธศรีอาริยเมตไตรย มีพระวรกายสูง  ๘๘ ศอก 
๒. พระพทุธรามะ  มีพระวรกายสูง  ๘๐ ศอก  พระพทุธธรรมสามี สูง ๘๐ ศอก 

พระพทุธเทวเทพสูง ๘๐ ศอก, พระพทุธติสสะ สูง ๘๐ ศอก 
๓. พระพทุธรัสสีมุนีสูง ๖๐ ศอก, พระพทุธนรสีหะ สูง ๖๐ ศอก, พระพทุธสุมงัคละ สูง ๖๐ 

ศอกเป็นปริมาณ 

๔. พระพทุธนาทะ สูง ๒๐ ศอก เป็นประมาณ 

๔. ก าหนดดว้ยพระศรีมหาโพธิ ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี 

     ๑.  พระพทุธศรีอาริยเมตไตรย  ไมก้ากะทิง  (ไมต้น้ชนิดหน่ึงใบและผลคลา้ยสารภี  แต่ผลกลมวา่,  
           เปลือกนอกของเมลด็แขง็ ใชท้  าฉลาก  หรือกระบวยเดก็เล่น) 
     ๒. พระพทุธรามะ  ไมจ้นัทร์หอมเป็นพระศรีมหาโพธ์ิ 
     ๓. พระพทุธธรรมราชะ ไมก้ากะทิงเป็นพระศรีมหาโพธิ 
     ๔. พระพทุธธรรมสามี  ไมรั้งใหญ่เป็นพระศรีมหาโพธิ 
      ๕. พระพทุธนารทะ ไมจ้นัทน์เป็นพระศรีมหาโพธิ 
      ๖. พระพทุธรังสีมุนี  ไดดี้ปลี  (บางแห่งวา่ไมเ้ลียบ) เป็นพระศรีมหาโพธิ 
     ๗. พระพทุธเทวเทพ  ไมจ้  าปากะเป็นพระศรีมหาโพธิ 
     ๘. พระพทุธนรสีหะ ไมแ้คฝอยเป็นพระศรีมหาโพธิ 
     ๙. พระพทุธสุมงัคละ  ไมก้ากะทิงเป็นพระศรีมหาโพธิ 
๕. ก าหนดดว้ยบริจาค พระพทุธอนาคตวงศ ์๑๐ พระองคท่ี์จะมาตรัสรู้ในภายหนา้น้ีมีการ 

บริจาคต่างกนั บางพระองคก์บ็ริจาคส่ิงของอนมีค่าชีวิต, บางพระองคบ์ริจาคชีวิตเป็นทาน ดงัต่อไปน้ี 

๑. พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว ์ เม่ือเป็นพระเจา้บรมสงัขจกัรพรรดิราชตดัพระเศียรบูชา 
พระพทุธสิริมิตร, ส้ินชีพข้ึนไปเถิดในดุสิตพิภพ 

๒. พระรามโพธิสตัว ์เม่ือเป็นนารทะมาณพ  เอาผา้สองผนืพนักายตั้งแต่เทา้ถึงศีรษะเอาไฟจุด 
ตามประทีปบูชาพระพทุธกสัสะปะ, ส้ินชีพข้ึนไปเกิดในดุสิตพิภพ 

๓. พระเจา้ปเสนทิโกสลโพธิสัตว ์เม่ือเป็นสุททมาณพ เล้ียงชีพดว้ยการขายดอกบวัวนัละ 
สองดอก  และไดส้ละดอกบวัพระพทุธโกนาคมนะส้ินชีพแลว้ไปสวรรค ์

๔. พระยามาราธิราชโพธิสตัว ์ เม่ือเป็นโพธิอ ามาตยไ์ดถ้วายอาหารแก่  พระพทุธกสัสปะ 



ก่อนพระเจา้กิงกิสราช ๆ ทรงพิโรธใหเ้พช็ฒฆาตน าตวัไปประหารชีวติไปบงัเกิดนา 
๕. พระยาอสุรินทราหู หรือ ทีฆชงัฆีโพธิสัตว ์เม่ือเป็นพระเจา้สิริคุตมหาราช  สละราชสมบติั 

ใหท้านแก่พราหมณ์ทั้ง ๘ สละโอรสและธิดาเป็นทาน  แก่ยนัตยกัษ ์ในศาสนาของพระ 
พทุธกสัสปะ ส้ินประชนมแ์ลว้ไปเกิดในดุสิตพิภพ 

๖. โสภณพราหมณ์โพธิสัตว ์ เป็นมาฆมาณพคา้ส าเภา เรือจม, ไฟไหมโ้จรปลน้ ถูกริบราช 

บาท ๓ คร้ัง ถวายทองแสนหน่ึงกบัผา้แดงผนืหน่ึงแก่สาวกองคห์น่ึงของพระกกุกสุนัธะ 
ส้ินชีพแลว้ไปสวรรค ์

๗. สุภพพราหมณ์โพธิสตัว ์ บุตรโตไทยพราหมณ์ เม่ือเป็นพระยาฉนัทนัตอ์าศยัอยูใ่นป่าหิม
พานต ์
สละงาขา้งหน่ึงท าเป็นโกศใส่ศพของพระอญัญาโกณทญัญะเถระ ผูเ้ป็นสาวกของพระพทุธ
โกนาคมนะ งาอีกขา้งหน่ึงท าเป็นรูปนกยงูทองตั้งเป็นเชิงตะกอนเผาศพของพระมหาเถระ
บนศีรษะของตน ชา้งบริวาร ๘๓,๐๐๐ ตวั ช่วยกนัเกบ็ไมจ้นัทนห์อมมากองสุมบนศีรษะตาย
แลว้ไปบงัเกิดในดุสิตพภิพ 

๘. โตไทยพราหมณ์โพธิสัตว ์ บิดาของสุภพพราหมณ์ เม่ือเป็นนนัทมานพไดถ้วายทองแสน
ต าลึงกบัผา้กมัผลแดงผนืหน่ึงแกรพะปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึงในระหวา่งศาสนาของพระ
พทุธกสัสปะและพระพทุธสมณะโคดมของเราน้ี 

๙. ชา้งนาราคีรีโพธิสัตว ์เม่ือเป็นพระเจา้ธรรมเสนะราชในศาสนาของพทุธโกนาคมนะ ไดส้ละ
โอรสและธิดาเป็นทานแก่ยกัษใ์นป่าใหญ่แลว้พาพระอคัรมเหสีเขา้เมือง ชายชราผูห้น่ึงของ
พระอคัรมเหสีเป็นภรรยา  และสละราชสมบติัใหแ้ก่ชายชรานั้นครอบครอง ส่วนพระองค์
ไปบวชเป็นดาบสอยูใ่นป่าสืบต่อไป 

๑๐.  ชา้งปาลิไลยโพธิสัตว ์ เม่ือเป็นพระเจา้มหาปนาทในศาสนาของพระพทุธกุกกสุันธะทรง
สละราชสมบติับรมจกัรพรรดิราชใหแ้ก่ขนุคลงัแกว้  แลว้ออกบวชในท่ีสุดไดต้ดัพระเศียร
บูชาพระพทุธกกุกสุนัธะ ส้ินพระชนมแ์ลว้ไปดุสิตพภิพค านมสัการ พระพทุธเจา้ทั้ง ๑๐  

พระองค ์ดงัภาษาบาลีกล่าวไวต่้อไปน้ี 

 เมตเตยฺยาเมตเตยฺโยมาม ราโมจรรามสมฺ พทฺุโฑโกสโล ธมฺมราชาจนามมารมาโร ธมฺมสามี 

ทีฆชงฺฆีจนรโท  โสโณ  ร สมุนี ตถาสุภูเตเทวเทโว  โตเทยฺโย  นรสีหโก ตสฺโส นามธนปาลิเลยฺโยสุมงฺคโล  
เอตเทส  พุทฺธนาม ภวิสนฺติ อนาคเต กปฺปสตสหสฺสานิทุคฺคตึโสนคจฺฉติ 

 

ค านมสัการพระศรีมหาโพธิ ดงัภาษาบาลีกล่าวไวต่้อไปน้ี 

 เมตเตยฺโย  นาครุกฺโขจ                       พระเมตไตรย               ไมก้ากะทิง 

 รามพุทฺโธปิ  จทฺทน                                 พระราม                      ไมจ้นัทน์หอม 

              ธมฺมราชานาครุกโข                 พระธรรมราชะ                  ไมก้ากะทิง 



   ธมฺราชานาครุกฺโข                           พระธรรมสามี ไมรั้งใหญ่ 

  นารโทจนฺนทรักฺโข                         พระนารทะ                       ไมจ้นัทน์ 

 ร สิมุนีจปิปผลิ                                  พระรังสิมุนี                     ไมเ้ลียบ 

 เทวเทโวสมฺปโกจ                         พระเทวเทพ                     ไมจ้ าปา 

              นโรสีโหจปาตลี                       พระสรสีหะ                     ไมแ้คฝอย 

 ติสฺสมฺพทฺุโธนิโครโธ                   พระติสสะ                       ไมไ้ทร 

 นาครุกกฺโข สุม พระมุมงัคละ                    ไมก้ากะทิง 

 เอเตทสโพธิรุกฺขา                            ภวิสสติ                             อนาคเต 

 อิเมทสจสมฺพทฺุเธ โยนโรปิ                           นมสฺสติ 

 กปฺปสตสหสฺสานิ นิรย  โส                              นคจฉติ 
  

 ผูใ้ดเจริญไดเ้ป็นนิตยจ์ะปิดประตูอบายภูมิ   และจะไดพ้บพระพทุธเจา้องใดองคห์น่ึงเป็นเท่ียงแท้
โดยไม่ตอ้งสงสยั 

 

                                                                      รูป 

 

PRAKROOPALAD  CHAMLONG  TARATHAI,  PRESIDENT 
USA BUDDHAYARAM TEMPLE 

๒๐๘๔  ANTHONY  AVENUE  (AT ๑๘๐ TH  ST.) 

BRONX,  NEW  YORK  ๑๐๔๕๗ 
TEL. (๒๑๒) ๙๓๓-๘๐๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าปรารภ 

  
 ขา้พเจา้มานัง่พิจารณาอยูใ่นเวลาท าสมาธิสวดมนตบู์ชาพระทุก ๆ วนัวา่ เราจะท าอยา่งไรดีจึงจะ
ท าใหป้ระเทศไทย พร้อมดว้ยสถาบนัทั้ง ๓ มีชาติ พระศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์  และประชาชน
คนไทยทั้งหมดทัว่ทั้งประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมัน่คงสถาพรสืบต่อไปนานแสนนานได ้ และ
เป็นท่ีเคารพนบัถือของคนนานาชาติเหล่านั้นใหม้าเคารพคนชาติไทยของเรา 
 ขา้พเจา้มาพิจารณาเห็นวา่การกระท าอยา่งอ่ืนใด ๆ กต็าม กสู็ก้ารคิดคน้หลกัการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแบบอยา่งใหม่ ๆ ท่ีกระท าใหป้ระเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง  และมีความมัน่คงสถาพรจน
เป็นท่ีเคารพและเช่ือถือของคนนานาชาติ  โดยท่ีพวกเขาเหล่านั้นจะตอ้งมาศึกษาคน้ควา้เอาหลกัการปกครอง
แบบประชาธิปไตยของเราไปใชป้กครองแผน่ดิน หรือน าเอาไปปกครองประเทศชาติของพวกนานาประเทศ
ท่ีปกครองแบบประชาธิปไตยทัว่โลก แลว้นัน่แหละจึงจะเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนนานาชาติได ้ โดยเราไม่
ตอ้งไปขอร้องหรือออ้นวอนใด ทั้งส้ิน ขา้พเจา้จึงไดเ้ขียนหลกัการปกครองแบบประชาธิปไตยข้ึนมา โดยเฉพาะ
หมวด (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และบทพิเศษข้ึนมาเป็นของใหม่ในโลก แมใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ฝร่ังเศสประเทศองักฤษกย็งัไม่เคยน าเอาหลกัการปกครองดงักล่าวในหมวดต่าง ๆ มาใชเ้ลย ดว้ยเหตุผลใด ๆ 
กต็าม ถา้ประเทศไทยของเราน าเอกหลกัการปกครองท่ีขา้พเจา้เขียนมาทั้งหมดน้ี น าเอาปกครองประเทศชาติ
ก่อนนานาประเทศทัว่โลกแลว้ กจ็ะเป็นมหากศุลของประเทศชาติของเราแน่นอนในวนัหนา้ต่อ ๆ ไป และจะ
เป็นตวัอยา่งของคนนานาชาติท่ีปกครองแบบประชาธิปไตยทัว่โลกอีกดว้ย ผลลพัธ์ท่ีจะไดแ้ก่ประเทศชาติและ
ประชนชนและสถาบนัทั้ง ๓ คือ ชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์จะเจริญรุ่งเรืองมัน่คงสภาพรสงบ
สนัติสุขตลอดไปชัว่กลานานอยา่งไม่มีวนัส้ินสุดแน่นอน 

 เพราะวา่หลกัการปกครองดงักล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นหลกัการปกครองท่ีใหม่และใหค้วามเป็น
ธรรมแก่คนทุก หมู่เหล่าทัว่แผน่ดิน ฯลฯ 
 

 

 

                                                            พระครูปลดัจ าลอง   ธาราไทย 
                                                                                        เจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม   นครนิวยอร์ค 
   
  
    
   
       
    



 
 
 
 
 
 
    
     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  
 


