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ศาสนาพุทธเริ่มเผยแผ่จากอินเดียผ่านมาทางจีน และเข้ามา 

ในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อประมาณ  พ.ศ.  236 เป็นต้นมา ดังปรากฏ 

หลักฐานของพระปฐมเจดีย์ในสมัยทวารวดี และเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา 

จนถึงปัจจุบัน 

แม้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ  แต่ก็มี 

จำนวนไม่มากนักที่ เลื่อมใส  ศรัทธา  และปฏิบัติตามคำสอนของ 

พระพุทธองค์ ยิ่งคนในยุคดิจิทัลด้วยแล้ว การที่จะเชื่อถือสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

สิ่งนั้นต้องมีหลักฐานและต้องพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ หลายคน 

จึงยังมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหม เป็นเรื่องแต่ง 

หรือเปล่า หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าขานในตำนาน 

อาจเปน็ดว้ยระยะเวลาทีผ่า่นมาราว 2,600 ปแีลว้ สิง่ทีเ่ราพบเหน็ 

และกราบไหว้บูชาเป็นเพียงพระพุทธรูปและศาสนวัตถุ รวมถึงเราได้ยิน 

ได้ฟังคำสอนจากสงฆ์สาวก และได้อ่านพระธรรมคัมภีร์ที่จารึกสืบทอด 

กันมา จึงอดข้องใจไม่ได้ว่าพุทธประวัติที่ได้ยินหรือได้อ่านมาเป็น 

เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ประกอบกับบางคัมภีร์มีเนื้อหาที่ 

เกี่ยวกับพุทธปาฏิหาริย์เข้ามาสอดแทรกอยู่เป็นระยะ จึงทำให้คนใน 

ยุคนี้ที่ไม่เคยปฏิบัติภาวนาไม่อาจเข้าใจในสิ่งที่ตนไม่เคยสัมผัสด้วยตา  

รับรู้ด้วยใจ และเชื่อมั่นว่าเป็นไปไม่ได้

ส่วนผู้ที่เคยเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่ หรือไป 

เที่ยวชมพุทธสถานสำคัญอื่น  ๆ  ในอินเดียและเนปาลมาแล้ว จะรับรู้ 
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ได้ถึงพลังจากดินแดนต้นกำเนิดพุทธศาสนาเหล่านั้น การที่ได้ไป 

กราบไหว้ถึงสถานที่จริง ได้เห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือเชตวันวิหาร 

ด้วยตาตนเอง ได้สัมผัสถึงรายละเอียดต่าง ๆ ราวกับได้ย้อนไปในสมัย 

พุทธกาลนั้น ช่างแตกต่างกับการนึกคิดหรือจินตนาการจากหนังสือหรือ 

เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างสิ้นเชิง เชื่อว่าผู้ที่เคยไปแล้วคงสัมผัสได้ถึง 

ความรู้สึกต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นในใจ ทั้งความปีติ อิ่มเอมใจ ความสำนึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเวไนยสัตว์ และ 

อื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเห็นด้วยตนเอง เมื่อได้อ่านหนังสือ 

เล่มนี้จบแล้ว จะทำให้มองเห็นภาพของพระพุทธองค์ในมิติของมนุษย์ 

ที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ชัดเจนมากขึ้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

ที่ยังปรากฏให้เห็นตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งพระองค์เสด็จไปตลอดเส้นทาง 

พทุธกจิ 45 พรรษา นบัจากวนัทีไ่ดต้รสัรูเ้ปน็สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ- 

เจ้าจวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

ดังนั้นเรื่องราวการจาริกของพระพุทธองค์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่ง 

ยังมีซากโบราณสถานที่พิสูจน์ได้เหล่านี้คงทำให้คุณได้คำตอบด้วย 

ตัวเองว่า “พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่” เพราะหากความเชื่อมั่นศรัทธา 

มั่นคงไม่คลอนแคลนแล้ว เราจะได้ช่วยกันประคับประคอง ทำนุบำรุง 

ให้พุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และยังคงอยู่ชั่วลูกหลานสืบไป 

ตราบนานเท่านาน

กุมภาพันธ์ 2563



หากคุณเป็นชาวพุทธ เราเชื่อว่าคุณคงเคยเปิดอ่านหนังสือพุทธ- 

ประวตัขิองสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาแลว้ อยา่งนอ้ยกใ็นแบบเรยีน 

วิชาพระพุทธศาสนา แต่สำหรับ การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู ้

เล่มนี้ค่อนข้างแตกต่าง ด้วยเป็นหนังสือธรรมะที่เริ่มต้นทำต้นฉบับด้วย 

การกางแผนที่ชมพูทวีปโบราณ 

จากนั้นค่อย  ๆ ปักหมุดลงบนหมู่บ้าน เมือง ป่า เขา แม่น้ำ ที่ 

พระพทุธเจา้เคยเสดจ็ไปหลงัการตรสัรู้ พรอ้มกบัใสร่ายละเอยีดเกีย่วกบั 

พุทธกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอด 45 พรรษา ซึ่งในแต่ละพรรษาก็จะ 

ปรากฏบุคคลต่าง  ๆ  ที่เราชาวพุทธล้วนคุ้นเคยกันดี แต่ไม่ได้ละเอียด 

ลึกซึ้งหรือครบถ้วนทุกเรื่องราวที่มีในพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาต่าง ๆ  

ด้วยจะทำให้จำนวนหน้าหนังสือมากเกินกว่าที่จะหยิบอ่านได ้ และมีการ 

ปรับให้เหมาะกับยุคสมัยที่คนชอบอ่านเรื่องสั้น ๆ เนื้อหาไม่ยาวนัก 

สิ่งที่ทำให้ผู้อ่านสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมะที่บรรจุไว้ในเล่ม 

ได้อย่างไม่รู้ตัว ก็เพราะหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอ่าน 

หนังสือเดินทางสักเล่มที่พาเราออกไปผจญภัยในโลกกว้าง เป็นโลก 

กว้างในครั้งพุทธกาลที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ และทั้งหมดเป็นเหตุ  

เป็นปัจจัยแห่งธรรมบัญญัติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เพื่อให้ศาสนา 

เผยแผ่ไปได้กว้างไกลและดำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างกันได้เป็น 

ระยะเวลานาน
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ด้วยความเป็นหนังสือธรรมะที่เล่าผ่านมุมมองแห่งการเดินทาง 

ของพระพุทธองค์ที่เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์ยังดินแดนต่าง  ๆ จึงทำให้ 

เห็นรายละเอียดที่โยงไปถึงสถานที่และเหตุการณ์เมื่อราว 2,600 ปีก่อน 

บางเรื่องที่เราเคยคิดว่าเป็นเพียงตำนาน เป็นเพียงเรื่องเล่าต่อ  ๆ กันมา  

กลับปรากฏหลักฐานให้เห็นจริงในสถานที่จริง ดังที่กล่าวไว้ในหนังสือ 

เล่มนี้

จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมเดินทางย้อนอดีตกลับไปยังดินแดน 

ต้นกำเนิดศาสนาพุทธในช่วงพุทธกาลพร้อมกัน ณ บัดนี้

ศรัณย ู นกแก้ว



มหาชนบท 16 แคว้น

เขตแดนรัฐต่าง ๆ ในอินเดีย 
ยุคปัจจุบัน

มหาชนบท 16 แคว้น
ในสมัยพุทธกาล

ศรีลังกา

ภูฏาน

บังกลาเทศ

เนปาลกุรุ

สุรเสนะ

อวันตี เจตี

วังสะ

อังคะ

วัชชี
โกศล

ปัญจาละ

มคธ
กาสี

มัลละ

 จัมปา

 เวสาลี

 สาวัตถี

 กัมปิลละ

 สาคละ

 อินทรปัตถ์

 มถุรา

 อุชเชนี

 โปตลิ

 ทวารกะ

 ตักสิลา

 ราชคฤห์

 พาราณสี

 โสตถิวดี

 โกสัมพี

 กุสินารา

อัสสกะ

คันธาระ

กัมโพชะ

มัจฉะ

เมือง



1
ค่ำคืนแห่งการตรัสรู้

หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชและทรงบำเพ็ญ 

ทุกรกิริยาอยู่ 6 พรรษา เมื่อทรงพบว่าทุกรกิริยาไม่ได้เป็นทาง 

แห่งการตรัสรู ้ พระองค์จึงกลับมาเสวยพระกระยาหารอีกครั้ง 

ในวันตรัสรู้ นางสุชาดาต้องการพลีกรรมเทวดาด้วย 

นางได้บุตรชายสมปรารถนา จึงได้หุงข้าวมธุปายาสมาถวาย 

แด่พระโพธิสัตว์ซึ่งมีรัศมีสว่างไสวซึ่งประทับยังโคนต้นไทร  

ทำให้นางเข้าใจว่าเป็นเทวดา เมื่อพระองค์ทรงรับและเสวย 

ข้าวมธุปายาส 49 ปั้นแล้ว ได้เสด็จไปทรงลอยถาดทองที่ท่า 

สุปติฏฐิตะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานว่าถ้าได้ตรัสรู้ 

เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ ถาดจงไหลทวนกระแสน้ำ ถาดนั้น 

ก็ลอยตัดกระแสน้ำก่อนจะจมลงกลางแม่น้ำ ในเย็นวันนั้น  

พระองค์เสด็จไปประทับยังโพธิบัลลังก์ ผินพระพักตร์ไปทาง 

ทิศตะวันออก มีต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ด้านหลัง และตรัสรู้ 

ยามใกล้รุ่งในคืนเพ็ญเดือน  6 ณ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ฝั่ง 

ตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้น 

มคธ (พทุธคยา เมอืงคยา รฐัพหิาร ประเทศอนิเดยีในปจัจบุนั)



พระมหาโพธิเจดีย ์ อนุสรณ์แห่งการตรัสรู้
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โพธิมณฑลที่ยังคงมีชีวิต

โพธิมณฑล หรือชื่อในปัจจุบันเรียกว่า  พุทธคยา  

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา เมืองคยา  

รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ปัจจุบันพุทธคยาได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม  

จากองค์การยูเนสโกในปี  พ.ศ.  2545 ซึ่งหนึ่งในสถานที่ 

สำคัญคือ  เจดีย์พุทธคยา สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การ 

ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ใกล้กันคือ  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  

ซึง่เชือ่กนัวา่แตกหนอ่ตอ่มาจากหนอ่ของตน้พระศรมีหาโพธิ์ 

ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นได้ตายลง 

และแตกหน่อเป็นต้นใหม่ถึงสามครั้งสืบมาถึงปัจจุบัน
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บ้านนางสุชาดา

อชปาลนิโครธ สถานที่ซึ่งนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส



ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

โพธิบัลลังก์ 
ซึ่งภายหลังพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างพระแท่นวัชรอาสน์



2
เสวยวิมุตติสุข

เมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ยังไม่ได้เสด็จออกเผยแผ่ 

ธรรมในทันที แต่  เสวยวิมุตติสุข หรือสุขอันเกิดแต่ 

ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงใน สัตตมหาสถาน หรือ 

สถานที่ 7 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งนั้นพระพุทธองค์ทรงใช้ 

เวลาประทับอยู่ถึง 7 วัน รวมแล้วเสวยวิมุตติสุขนาน 

ถึง 49 วัน ก่อนที่จะทรงเริ่มต้นพุทธกิจในพรรษาที ่ 1 

สัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่งนั้นอยู่ในอาณาบริเวณ 

เดียวกันในพุทธคยา ดังมีปรากฏหลักฐานมาจนถึง 

ทุกวันนี้
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ต้นพระศรีมหาโพธิ์

สัปดาห์ที่  1  หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธองค์ยังคงประทับ 

ขัดสมาธิ  ณ  ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอด  7 วัน  ทั้งยามกลางวัน 

และกลางคืน เพื่อทรงทบทวนหลักธรรมต่าง ๆ ที่พระองค์ค้นพบ เช่น  

ปฏิจจสมุปบาท บริเวณที่แห่งนี้ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้ 

สร้างพระแท่นวัชรอาสน์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
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อนิมิสเจดีย์

สัปดาห์ที่ 2 ในสัปดาห์ถัดมา หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดง 

ยมกปาฏิหาริย์เพื่อขจัดความสงสัยของเหล่าเทวดาแล้ว พระองค์ทรง 

ยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประทับในค่ำคืนแห่งการตรัสรู้  

โดยมิได้กะพริบพระเนตรเลยตลอด 7 วัน ณ สถานที่ที่ปัจจุบันสร้าง 

เป็น อนิมิสเจดีย์
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รัตนจงกรมเจดีย์

สปัดาหท์ี ่ 3 พระพทุธองคท์รงเดนิจงกรมเปน็ระยะเวลา 1 สปัดาห ์ 

ระหว่างอนิมิสเจดีย์กับโพธิบัลลังก์ จากตะวันออกไปยังตะวันตก  

บริเวณ  รัตนจงกรมเจดีย์ ซึ่งในปัจจุบันมีหินแกะสลักเป็นรูปดอกบัว 

วางเรียงกันเป็นแนวยาวอยู่ด้านข้างเจดีย์พุทธคยา
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รัตนฆรเจดีย์

สปัดาหท์ี ่ 4 เทวดานริมติเรอืนแกว้ขึน้เพือ่ใหพ้ระพทุธองคป์ระทบั 

ยังด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ ์ ด้วยทรงต้องการ 

พิจารณาธรรมทั้งหลายที่มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน (สมันตปัฏฐาน)  

ตลอด 7 วัน ณ เรือนแก้วแห่งนี ้ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า รัตนฆรเจดีย ์
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อชปาลนิโครธ

สัปดาห์ที่  5 พระพุทธองค์เสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปยังทิศ 

ตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับพิจารณาธรรมใต้ ต้นอชปาล- 

นโิครธ (ตน้ไทร) สถานทีซ่ึง่นางสชุาดาเคยถวายขา้วมธปุายาส ระหวา่ง 

ทีพ่ระองคเ์สวยวมิตุตสิขุอยูน่ัน้ ธดิาพญามาร ไดแ้ก่ นางราคะ นางอรด ี 

และนางตัณหา ได้เข้ามายั่วยวนเพื่อให้พระองค์ตกอยู่ใต้อำนาจของมาร  
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แต่พระพุทธองค์มิได้ใส่พระทัย ด้วยทรงเป็นผู้ดับกิเลสทั้งปวงแล้ว จึง 

ขับไล่ธิดาพญามารทั้ง 3 ให้พ้นไป จากนั้นทรงแสดงธรรมตอบปัญหา 

แกพ่ราหมณ ์ ปจัจบุนัสถานทีแ่หง่นีเ้ปน็วดั ชือ่วา่ Sujata Temple หรือ 

วัดนางสุชาดา

สระมุจจลินท์
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สระจำลองในบริเวณพุทธคยา

สัปดาห์ที่ 6 ตลอดสัปดาห์นี้ พระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้  ต้น 

มุจจลินท์ หรือต้นจิก ขณะนั้นเกิดฝนตกหนักตลอด  7 วัน  7 คืน  

ทำให้พญานาคมุจจลินท์ขึ้นมาขนดตัวรอบพระพุทธองค์และแผ่พังพาน 

ใหญ่เพื่อป้องพระวรกายไม่ให้ต้องฝน ครั้นฝนหายจึงคลายขนดและ 

แปลงเป็นชายหนุ่มมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค ์ สำหรับสระมุจจลินท์ที่อยู่ใน 

พื้นที่ของพุทธคยาปัจจุบันนี้เป็นเพียงสระจำลอง สร้างพระพุทธรูป 

ปางนาคปรกไว้กลางสระ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เสวยวิมุตติสุขใน 

สัปดาห์ที่ 6 นี้
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ราชายตนะ ปัจจุบันมีต้นโพธิ์ใหญ่ขึ้นแทนที่

สัปดาห์ที่ 7 พระพุทธองค์ประทับ ณ ใต้  ต้นราชายตนะ หรือ 

ต้นเกด ซึ่งอยู่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ประมาณ 3 กิโลเมตร ทั้งนี้ 

ตลอด  6 สัปดาห์ที่ผ่านมา  พระพุทธองค์เสวยฌานสุข  มรรคสุข  

และผลสุข โดยไม่เสวยพระกระยาหาร ไม่สรงน้ำชำระล้างพระวรกาย  

ในสัปดาห์สุดท้าย ท้าวสักกเทวราชจึงนำผลสมออันเป็นโอสถทิพย์ 

มาถวาย  พร้อมทั้งไม้สีพระทนต์  น้ำบ้วนพระโอษฐ์  และน้ำสรง 

พระพักตร์



ต่อมาได้มีพ่อค้าวาณิชสองนาย ชื่อ ตปุสสะ และ ภัลลิกะ  

เดินทางผ่านมาพบพระพุทธองค์ประทับอยู่ จึงถวายสัตตุก้อน  

สัตตุผง  (ข้าวตากแห้งที่ ใช้ เป็นเสบียง)  แด่พระองค์  ท้าว 

จตุโลกบาลจึงได้นำบาตรมาถวาย จากนั้นทั้งสองจึงกราบทูล 

ขอแสดงตนเป็นอุบาสกคู่แรกที่มีพระพุทธและพระธรรมเป็น 

ที่พึ่งตลอดชีวิต ต่อมาหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐม- 

เทศนาแล้ว ซึ่งภายหลังทั้งสองได้ตามไปฟังธรรมที่นครหลวง 

ราชคฤห์ ครั้งนั้นทั้งคู่บรรลุโสดาบัน ส่วนภัลลิกะได้บรรลุ 

อรหัตตผลหลังจากบวชแล้ว พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญคน 

ทั้งสองว่าเป็นเลิศในด้านผู้ถึงสรณะก่อน

หลังจากที่เสวยวิมุตติสุขครบ 49 วัน พระพุทธองค์จึง 

ทรงพิจารณาว่าธรรมที่ตรัสรู้นั้นมีความลึกซึ้ง ยากที่จะรู้ตาม  

ดังนั้นจึงยังไม่ควรที่จะประกาศหรือแสดงธรรม  ครั้นท้าว 

สหัมบดีพรหมทราบเรื่องจึงได้มาทูลขอให้พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์  อันเป็นที่มาของพุทธกิจ 

ตลอด 45 พรรษาของพระองค์

3
อุบาสกคู่แรก



เทวทหะ

อาฬวี

พรรษา

1

พาราณสี

อโยธยา

สังกัสสะ 

อิสิปตนมฤคทายวัน 

สาวัตถี

เสตัพยะ

พรรษาที ่ 1  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณส ี แคว้นกาสี
พรรษาที ่ 2  - 4  เวฬุวัน เมืองราชคฤห ์ แคว้นมคธ
พรรษาที่ 5  กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เมืองเวสาล ี แคว้นวัชชี

พรรษา

7
กบิลพัสดุ์

มัลละ

สักกะ โกลิยะ

วัชชี

วังสะ

ภัคคะ

เจตี

โกศล

มคธกาสี

ปัญจาละ

โกสัมพี

แม่น้ำมหิ

แม่น้ำสรภู

แม
่น้ำ
คง
คา

แม
่น้ำ
โสณ

ะ

แม่น้ำยมุน
า

แม่น้ำอโนมา

แม
่น้ำ
โร
หิณ

ี

แม่น้ำอจิรวดี

แม
่น้ำ
เน
รัญ

ชร
า



พรรษา

6

พรรษา

5

พรรษา

2 - 4

ราชคฤห์

เทวทหะ

 อุรุเวลาเสนานิคม

ตรัสรู้

 อัมพปาลีวัน
  กูฏาคารศาลา

สุงสุมารคีรี
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4
ปฐมเทศนา

หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ณ อุรุเวลาเสนา- 

นิคม แคว้นมคธ พระพุทธองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา 

แรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แคว้นกาสี ใกล้กับ 

เมืองพาราณสี ปัจจุบันอิสิปตนมฤคทายวันเป็นที่รู้จัก 

ในนาม  สารนาถ ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ไม่ไกล 

จากริมฝั่งแม่น้ำคงคา
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แม่น้ำคงคา

สารนาถในปัจจุบันเปรียบได้กับศูนย์กลางของชาวพุทธ ด้วย 

มีศาสนวัตถุและศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาที่ได้รับ 

การเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ในพิพิธภัณฑ์สารนาถ โดยเฉพาะฐาน 

เจดีย์ สถูป เสาหินพระเจ้าอโศก พระพุทธรูป ฯลฯ
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พระพุทธปฏิมาธรรมจักรมุทรา
พระพุทธรูปหินทรายปางปฐมเทศนา มีอายุในราวสมัยคุปตะ

เป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดในอินเดีย
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หัวสิงห์บนยอดเสาอโศก

รวมถึงหนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ในสารนาถ คือ  

ธัมเมกขสถูป พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงพุทธกิจ 

ที่สำคัญในพรรษาแรก นั่นก็คือการแสดง  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ ในวันเพ็ญ  

เดือน  8 หรือวันอาสาฬหบูชา ซึ่งคราวนั้นโกณฑัญญะได้มีดวงตา 

เห็นธรรม บรรลุเป็นโสดาบันและทูลขอบวชเป็นภิกษุ นับเป็นวันที่มี 
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พระสงฆ์สาวกรูปแรกเกิดขึ้นในโลก  เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ 

บริบูรณ์ทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงยกย่อง 

พระอัญญาโกณฑัญญะว่าเป็นเลิศในด้านรัตตัญญู หรือรู้เหตุการณ์ 

มาแต่ต้น

จากนั้นในวันแรม 5 ค่ำ ได้ทรงแสดง อนัตตลักขณสูตร ปัญจ- 

วัคคีย์ทั้ง 5 จึงบรรลุอรหัตตผล ขณะนั้นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก 

แล้ว 6 องค์ คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในพรรษาแรก 

หลังตรัสรู้นั้น ล้วนเกี่ยวโยงกับการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึง 

ทำให้มีการสร้างธัมเมกขสถูปขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานในสมัยพระเจ้า 

อโศกมหาราช

เจาคันธีสถูป 
สถานที่ที่ทรงพบกับปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้



ธัมเมกขสถูป 
 สถานที่แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร



ธรรมราชิกสถูป
สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตร
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ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ พระธรรมเทศนากัณฑ์ 

แรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน  8 หรือ 

อาสาฬหปุรณมีนั้น พระองค์ทรงแสดงถึงทางที่ไม่ควร 

ดำเนินสองทาง คือ ทางที่ตึงหรือลำบากเกินไป  (อัตต- 

กิลมถานุโยค) และทางที่หย่อนหรือสบายเกินไป (กาม- 

สุขัลลิกานุโยค) 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิต 

ไม่ควรเสพ คือ การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุข 

ในกามทั้งหลาย เป็นธรรมอันเลว เป็นของชาวบ้าน เป็น 

ของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

1 การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน เป็นความลำบาก 

ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 1”

พระองค์ทรงให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง (มัชฌิมา- 

ปฏิปทา) คืออริยมรรคมีองค์ 8 และทรงแสดงอริยสัจ 4  

(ความจริงอันประเสริฐ) แก่ปัญจวัคคีย์

ไขความหมาย “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
และ “อนัตตลักขณสูตร”
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อนัตตลักขณสูตร  หมายถึง  พระสูตรที่แสดง 

ลักษณะ คือเครื่องกำหนดหมายว่าเป็นอนัตตา  และความ 

ไมใ่ช่ตวัตนของรปู คอื รา่งกาย เวทนา ซึง่เชือ่มไปสูค่วาม 

ไม่ใช่ตัวตนของขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร  

และวิญญาณ

แม้ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จะบรรลุอรหัตตผลพร้อมกัน  

แต่ในการบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันได้ดวงตา 

เห็นธรรมเป็นขั้นแรกนั้น ใน  อรรถกถา อังคุตตรนิกาย  

เอกนิบาต  กล่าวว่า ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมเป็นพระ- 

โสดาบันในวันและเวลาต่างกันตามลำดับ ดังนี้

ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 
ไม่ได้บรรลุธรรมพร้อมกัน
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วันขึ้น  15 ค่ำ เดือน  8 ท่านอัญญาโกณฑัญญะ 

ได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากฟังปฐมเทศนา และได้บวช 

เป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และจำพรรษา ณ ป่า 

อิสิปตนมฤคทายวันเช่นกัน

วันแรม  1 ค่ำ เดือน  8 ท่านวัปปะได้ดวงตาเห็น 

ธรรมหลังจากฟังธรรมิกถาความว่า  “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี  

ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับ 

เป็นธรรมดา”

วันแรม  2  ค่ำ  เดือน  8 ท่านภัททิยะได้ดวงตา 

เห็นธรรมหลังจากฟังธรรมิกถา

วันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ท่านมหานามะได้ดวงตา 

เห็นธรรมหลังจากฟังธรรมิกถา

วันแรม  4  ค่ำ  เดือน  8  ท่านอัสสชิ ได้ดวงตา 

เห็นธรรมหลังจากฟังธรรมิกถา



พระคันธกุฎีของพระพุทธองค์

บริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวันในปัจจุบัน



ยสกุลบุตร
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หลังจากนั้นไม่นาน  ยสกุลบุตร  บุตรของเศรษฐีใน 

เมืองพาราณสีที่เกิดเบื่อหน่ายความวุ่นวายในชีวิตฆราวาส จึง 

ออกจากบ้านมายังอิสิปตนมฤคทายวัน ขณะนั้นพระพุทธองค์ 

เสด็จจงกรมอยู่ ได้ยินเสียงยสกุลบุตรรำพึงว่า “ที่นี่วุ่นวาย  

ไม่เป็นสุข” พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่สงบ  

เป็นสุข ท่านจงมาที่นี่เถิด” แล้วทรงแสดง  อนุปุพพิกถา1 และ 

1 อนุปุพพิกถา 5 ประการ คือ

1. ทานกถา กล่าวถึงการให้และการเสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกัน  

(ทาน)

2. สีลกถา กล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม (ศีล)

3. สคัคกถา กล่าวถงึความสุขความเจรญิ และผลทีน่า่ปรารถนาอนัเปน็สว่นด ี

ของกามทีจ่ะพงึเขา้ถงึ (คอื สวรรค)์ เมือ่ไดป้ระพฤตดิงีามตามหลกัธรรม 2 ขอ้ขา้งตน้

4. กามาทีนวกถา กล่าวถึงส่วนเสีย ข้อบกพร่องของกาม พร้อมทั้งผลร้าย 

ที่สืบเนื่องมาแต่กาม อันไม่ควรหลงใหลหมกมุ่นมัวเมา จนถึงรู้จักที่จะถ่ายถอน 

ตนออกได้ (โทษแห่งกาม)

5. เนกขัมมานิสังสกถา กล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ 

ในกาม และให้มีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไป 

กว่านั้น (อานิสงส์แห่งการออกจากกาม และอานิสงส์แห่งการบวช)
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อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ และหนทางแห่งการ 

ดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 ให้ยสกุลบุตรฟังจนบรรลุธรรม 

เป็นพระโสดาบัน และเมื่อบิดาของยสกุลบุตรได้ตามมาหาลูกชาย จึง 

มีโอกาสฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงซ้ำบทเดิมอีกครั้ง ทำให้ 

ยสกุลบุตรบรรลุเป็นอรหันต์และขอบวช ขณะที่บิดาของยสกุลบุตร 

ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ประกาศตนเป็นอุบาสกที่น้อมนำพระรัตนตรัย 

มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ครั้งนั้นจึงมีอุบาสกที่ขอถึงซึ่งพระ- 

รัตนตรัยเกิดขึ้นเป็นบุคคลแรก 

วันรุ่งขึ้นพระยสะได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปยังบ้านของเศรษฐี 

ผู้เป็นบิดา ในเวลานั้นมารดาและภรรยาของท่านยสะต่างพากันมา 

เฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนได้ดวงตาเห็นธรรม พร้อมประกาศตัว 

เป็นอุบาสิกาคู่แรกในโลก 

ในกาลต่อมาพระยสะได้พาสหายมาเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระ- 

พุทธองค์จำนวน 54 คน ทั้งหมดบรรลุธรรมและขอออกบวช ทำให้ 

ในขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้ว 61 องค์ 



ยสสถูป สถานที่แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร




