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	 พระพทุธศาสนา มตีน้กำเนดิอยูใ่นดนิแดนทีเ่รยีกวา่ “ชมพทูวปี” ในแถบเอเชยีใต ้

เมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้ว โดยมี “พระพุทธเจ้า” เป็นพระศาสดา

	 พระพุทธเจ้าคือผู้ที่ทำให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีคำสอนต่างไปจากศาสนาอื่น  ๆ  

ในโลก คอืนอกจากจะทรงสอนใหศ้าสนกิชนละชัว่และทำดแีลว้ ยงัทรงสอนเกีย่วกบัความจรงิ 

ของสรรพสิ่ง และวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่กับความจริงเหล่านั้นได้โดยไม่ทุกข ์

	 ปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้แตกออกเป็นหลายนิกาย หลากลัทธิ ทำให้มีวิถีปฏิบัติ 

และคำสอนที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับศาสนาอื่นทั่วโลก รวมถึงมีรายละเอียดปลีกย่อย 

ที่ควรรู้มากมาย ดังนั้นการได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่ม 

จึงช่วยให้เราสามารถจับต้นชนปลายความเชื่อที่มีอยู่ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
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ก่อนยุคพุทธกาล



รู้จักชมพูทวีป

พุทธกาล

=
ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้า

ยังมีพระชนมชีพอยู่

คือตั้งแต ่ 80 ปี
ก่อนพุทธศักราช 

ชมพูทวีป
อันเป็นแหล่งกำเนิด
พระพุทธศาสนานั้น

หมายถึงดินแดนที่ครอบคลุม
ประเทศอินเดีย ปากีสถาน
เนปาล และอัฟกานิสถาน

ในปัจจุบัน

พม่า

ปากีสถาน

อัฟกานิสถาน
ชัมมูและ

แคชเมียร์

หิมาจัลประเทศ

อุตตราขัณฑ์

ภูฏาน
เนปาล

คุชราต

กรณาฏกะ

ดินแดนชมพูทวีป

อานธรประเทศ

โอริสสาฉัตติสครห์

อรุณาจัลประเทศ

นาคาแลนด์อัสสัม

มณีปุระ

กัว

เกรละ

ทมิฬนาฑู

มิโซรัม
ตริปุระ

เมฆาลัย

เบงกอลตะวันตก

สิกขิม

ปัญจาบ

หรยาณา

เดลี

อตุตรประเทศ
ราชสถาน

มหาราษฏระ

พิหาร

มัธยประเทศ
ฌาร์ขัณฑ์

รูไ้หม

ศรีลังกา

บังกลาเทศ
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	 อาณาจักรเหล่าน้ีส่วนมากปกครอง 

ด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มี 

พระราชาเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการ 

ปกครองเพียงพระองค์ เดียว  แต่ก็มี  

บางแคว้นที่มีผู้นำหลายคนและใช้ระบบ 

สามัคคีธรรมในการปกครอง รวมถึงมีการ 

ใช้ระบอบประชาธิปไตยด้วยในบางแคว้น

ชมพูทวีปในยุคพุทธกาลแบ่งการปกครองออกเป็น

16 แคว้นใหญ่

• การปกครอง

7 แคว้นเล็ก

และ

	 พระเจา้สทุโธทนะ พระราชบดิาของพระพทุธเจา้ คอืเจา้ครองแควน้ 

สกักะ ซึง่เปน็เพยีงแควน้เลก็ ๆ แควน้หนึง่ และเปน็เมอืงขึน้ของแควน้โกศล จงึม ี

ศักดิ์และสิทธิ์เทียบไม่ ได้เลยกับเจ้าครองแคว้นใหญ ่ๆ อย่างพระเจ้าพิมพิสารแห่ง 

แคว้นมคธ หรือพระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งแคว้นโกศล แต่กระน้ันพระพุทธเจ้าก็ยัง 

ทรงเปน็ทีเ่คารพศรทัธาและเปน็ทีย่อมรบัไปทัว่ทัง้ชมพทูวปี แมก้ระทัง่พระเจา้ 

พิมพิสารก็ยังเคยถวายราชสมบัติให้ด้วยความศรัทธาในพระบารมี

แคว้น

อังคะ

อัสสกะ

กุรุ

วัชชี

กาสี

คันธาระ

มัจฉะ

เจตี

มคธ

อวันตี

ปัญจาละ

มัลละ

โกศล
สักกะ

โกลิยะ ภัคคะ

มัททะอังคุตตราปะ

วิเทหะ

สุนาปรันตะ

กัมโพชะ

สุรเสนะ

วังสะ

นครหลวง

จัมปา

โปตล ิ
หรือโปตนะ

อินทปัตถ์

เวสาลี

พาราณสี

ตักศิลา

วิราฏ

โสตถิวดี

ราชคฤห์

อุชเชนีและ 
มาหิษมตี

กัมปิลละ 
และอหิฉัตระ

กุสาวดี
(ต่อมาแยกเป็น

ปาวาและกุสินารา)

สาวัตถี

กบิลพัสดุ์

เทวทหะ 
(รามคาม)

สุงสุมารคีระ

สาคละ
เป็นเพียงนิคม

ชื่อ อาปณะ

มิถิลา

สุปปารกะ

ทวารกะ

มถุรา

โกสัมพี

รู้ไหม
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ชาวดราวิเดียน

ชาวอารยัน

 ชมพูทวีปเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สืบต่อความเจริญ 

มาจากอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

	 ชาวอารยันได้นำความเชื่อทางศาสนาเข้ามาผนวกกับระบบวรรณะ โดย 

อา้งวา่คนในแตล่ะวรรณะเกดิมาจากอวยัวะทีต่า่งกนัไปของพระพรหม ดงันัน้ เรือ่ง 

ชาติกำเนิดและบทบาทหน้าที่ของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาโดยพระผู้เป็นเจ้า 

ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เดิมทีมีชนพื้นเมืองคือ

ชาวดราวิเดียน
เป็นประชากรหลัก

	 ต่อมาเมื่อชาวอารยัน 
อพยพเข้ามา จึงเริ่มมีการแบ่งคน 
ในสังคมออกเป็นวรรณะต่าง  ๆ  เพื่อ 
แบง่แยกชนชัน้ระหวา่งชาวอารยนักบั 
ชนพื้นเมืองชาวดราวิเดียน ซึ่งพวก 
อารยันมองว่าต่ำต้อยกว่า

• สังคมและวัฒนธรรม
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ในวรรณะทั้งสี่นี้
สามวรรณะแรก
คือชาวอารยัน

ระบบวรรณะ
	 เกิดจากพระโอษฐ์  (ปาก)  

ของพระพรหม จึงมีหน้าทีร่่ายมนตร์   

ศึกษาคัมภีร์พระเวท ส่ือสารกับเทพ 

และเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรม 

ทางศาสนา

สีประจำวรรณะคือ สีขาว

	 เกิดจากพระโสณี   

(ตะโพก)  ของพระพรหม 

จึงมีหน้าที่ค้าขาย ทำการ 

เกษตร และศลิปหตัถกรรม 

ต่าง ๆ 

สปีระจำวรรณะคอื สเีหลอืง

	 เกิดจากพระพาหา  

(แขน) ของพระพรหม จึงมี  

หน้าที่ปกครองบ้านเมือง

สีประจำวรรณะคือ สีแดง

วรรณะกษัตริย์

วรรณะแพศย์

วรรณะพราหมณ์

ส่วนชาวพื้นเมือง
จัดอยู่ในวรรณะศูทร

2

3

1

	 เกิดจากพระบาท  

(เท้า)  ของพระพรหม จึง 

ต้องทำงานที่ ใช้แรงงาน  

และทำหน้าที่ รับใช้สาม 

วรรณะข้างต้น

สีประจำวรรณะคือ สีดำ

วรรณะศูทร4
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แพศย์
วรรณะ

พราหมณ์
วรรณะ

แพศย์
วรรณะ

พราหมณ์
วรรณะ

จัณฑาล
วรรณะ

ข้อห้าม
ที่สำคัญ

	 หากมีการแต่งงานข้ามวรรณะ ลูกที่เกิดมาจะต้องกลายเป็น 

ชนชั้นต่ำซึ่งเรียกว่า  จัณฑาล  ในทันที และจะถูกเหยียดหยาม เป็นที่ 

คือ แต่ละวรรณะจะต้องคบหาสมาคมและ
แต่งงานกันเฉพาะในวรรณะของตนเท่านั้น

รังเกียจของคนในวรรณะอื่น  ๆ แม้กระทั่งเดินผ่านหรือบังเอิญเดินแล้วเงาไปทับเงาของคนในวรรณะ 

ต่าง  ๆ  ก็ถือว่าเป็นเสนียดจัญไร และหากถูกเนื้อต้องตัวกันก็ถึงกับต้องใช้น้ำนมจากโคซึ่งถือว่าเป็น 

สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ล้างเสนียด นี่คือกลไกทางสังคมที่ชาวอารยันสร้างขึ้นเพื่อรักษาและยกระดับเผ่าพันธุ์ 

ของตน
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	 แรกเริ่มเดิมทีผู้คนในชมพูทวีปยุคก่อนพุทธกาลมีความเชื่อแบบชนเผ่าที่บูชาธรรมชาติ 
เช่น พระอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ต้นไม้ ใหญ่ ภูเขา จอมปลวก ดิน น้ำ ลม ไฟ 

โดยเช่ือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก และในธรรมชาติ 

มีเทพสถิตอยู่ทุกแห่งหน ซึ่งพระเจ้าและเทพเจ้า 

เหล่าน้ีสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ จึงพากัน 

เซ่นสรวงบูชาและอ้อนวอนต่อพระเจ้าและเทพ 

ทั้งหลายให้ปกป้องคุ้มครองตน ต่อมาจึงเกิด 

การสมมตินามและการสร้างรูปเคารพของเทพ 

ต่าง  ๆ ข้ึนมากมาย เช่น พระอัคนี (ไฟ) พระโสม 

(ดวงจนัทร)์ พระอาทติย ์ พระอนิทร ์ พระพรหม  

พระอิศวร พระนารายณ์ ความเช่ือเหล่าน้ีพัฒนา 

มาเปน็ ศาสนาพราหมณ ์หรอื ฮนิด ู ซึง่ยงัคงเปน็ 

ศาสนาที่ทั่วโลกมีผู้นับถือเกือบ  800 ล้านคน 

ในปัจจุบัน

ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนา 

ท่ี ไม่มีศาสดา เหมือนศาสนาทั่วไป 

อยา่งพทุธ ครสิต ์ หรอือสิลาม แตเ่กดิ 

จากการค่อย  ๆพฒันาความเชือ่ของคนหมูม่าก 

ในสังคมให้เป็นศาสนา โดยมีคนในวรรณะ 

พราหมณ์เป็นผู้นำทางความคิดและเป็น 

ผู้ประกอบพิธีกรรม

• ความเชื่อและศาสนา 

รูไ้หม
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พุทธประวัติ
	 นอกจากพระพุทธเจ้าโคตมะ (พระโคดมพุทธเจ้า) ที่เรารู้จักกันดีแล้ว 

ยังเชื่อกันว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์อื่น  ๆ  อีกมากมายหลายพระองค์จนนับ 

ไมถ่ว้น ทัง้ทีไ่ดอ้บุตัขิึน้แลว้และจะอบุตัขิึน้ในอนาคต หากแบง่ตามชว่งเวลา 

ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าทั้งหมด 5 พระองค ์

• พระพุทธเจ้า
ไม่ได้มีเพียง
พระองค์เดียว

1
พระกกุสันธ
พุทธเจ้า

2
พระโกนาคมน
พุทธเจ้า

3
พระกัสสป
พุทธเจ้า

4
พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า

พระองค์ปัจจุบัน)

 ภทัรกัป แปลวา่ กปัอนัเจรญิ หมายถงึกปัปจัจบุนัทีม่พีระพทุธเจา้มากถงึ 

5 พระองค ์ ซึ่งมากกว่ากัปอื่น ๆ 

 1 กัป = ระยะเวลายาวนานเทา่กบัเวลาที่โลกและจักรวาลเกิดขึ้นและดับไป 

รอบหนึ่ง ในทางธรรมอุปมาไว้ว่า เท่ากับชั่วระยะเวลากว่าที่ภูเขาหินกว้าง ยาว  

สงู ดา้นละ 1 โยชน ์ (16 กโิลเมตร) โดยทกุ 100 ปจีะมคีนนำผา้เนือ้ละเอยีดอยา่งด ี

มาลูบครั้งหนึ่ง จนสึกหรอสิ้นไป กัปหนึ่งยังยาวนานกว่านั้น

รูไ้ห
ม

5
พระศรีอริย
เมตไตรย
พุทธเจ้า
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• กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า

ศีล
การรักษาพฤติกรรม
ทางกาย วาจา ใจ

ให้เป็นปกติ

วิริยะ
การเพียร
พยายาม

อธิษฐาน
การตั้งใจ
อย่างมุ่งมั่น

เนกขัมมะ
การปลีกตัว
ออกจากกาม

ขันติ
การอดทน
อดกลั้น

เมตตา
การมอบความรัก
ความปรานี
ให้ผู้อื่น

ปัญญา
การพัฒนาจิต

สัจจะ
การตั้งใจจริง
เอาจริงเอาจัง
ที่จะรักษาคำพูด 

อุเบกขา
การวางเฉย

การที่บุคคล
จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้น

ต้องเกิดจากการตั้งสัจอธิษฐาน
ปรารถนาพุทธภูมิ แล้วจึงสั่งสมบุญ

และบำเพ็ญบารมีเพื่อเตรียมตนให้พร้อม
สำหรับการตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้า

บุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเช่นนี ้  
ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า พระโพธิสัตว์ 

การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์นั้น
ทำได้ด้วยการสร้างคุณความด ี 10 อย่าง

คือ

1
ทาน

การให ้ การสละ
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บารมีทั้งสิบข้อนี้ พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมี
เพื่อเตรียมตนเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้งสามขั้น คือ

บารมี 
การบำเพ็ญบารมี
ระดับสามัญ เช่น 

การให้ทรัพย์สินเงินทอง 
หรือสมบัตินอกกาย
เป็นทานบารมี

ปรมัตถบารม ี 
การบำเพ็ญบารมี
ระดับสูงสุด เช่น
การสละชีวิต

เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
เป็นทานปรมัตถบารมี

อุปบารมี
การบำเพ็ญบารมี
ระดับจวนจะสูงสุด

เช่น การเสียสละอวัยวะ
เป็นทานอุปบารมี

13



	 การจะบำเพ็ญบารมีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ดังที่กล่าวไป 

ตอ้งอาศยัระยะเวลาทีเ่นิน่นานมาก จะตอ้งตายแลว้เกดิ เกดิแลว้ 

ตาย วนเวียนเป็นสัตว์ในภพภูมิต่าง ๆ  ‑นับชาติไม่ถ้วนเพื่อสั่งสม 

บารมี ซึ่งเวลาในการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์แต่ละท่านนั้น 

ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของพระพุทธเจ้าที่ตนปรารถนาจะเป็น ดังนี้ พระวิริยาธิก
พุทธเจ้า
คือพระพุทธเจ้า
ซึ่งสร้างบารมี

โดยใช้วิริยะนำ
ต้องบำเพ็ญบารมี

รวมทั้งสิ้น

80
อสงไขย
กับอีก
หนึ่งแสน
กัป

พระสัทธาธิก
พุทธเจ้า
คือพระพุทธเจ้า
ซึ่งสร้างบารมี

โดยใช้ศรัทธานำ
ต้องบำเพ็ญบารมี

รวมทั้งสิ้น

40 อสงไขย
กับอีกหนึ่งแสนกัป 

อสงไขย แปลว่า นับไม่ ได ้ หรือไม่พึงนับ
ในบางตำราประมาณไว้ว่า เท่ากับเลข 1 ต่อด้วยเลข 0 อีก 140 ตัว

10000000000000000000000000000000...o

พระปัญญาธิก
พุทธเจ้า

คือพระพุทธเจ้าซึ่งสร้างบารมี
โดยใช้ปัญญานำ  

ต้องบำเพ็ญบารมีรวมทั้งสิ้น

20 อสงไขย
กับอีกหนึ่งแสนกัป

รูไ้ห
ม

14



• พระโพธิสัตว์ 2 ประเภท  พระโพธิสัตว์ที่ ได้ตั้งจิตอธิษฐาน 
ปรารถนาพุทธภูมิและได้ลงมือบำเพ็ญบารมี 
แลว้นัน้ จะยงัไมส่ามารถแน่ใจไดว้า่ตนจะได ้
เปน็พระพทุธเจา้ จนกระทัง่เกดิมาในยุคท่ีมี 
พระพุทธเจ้าและได้รับการพยากรณ์จาก 
พระพุทธเจ้าพระองค์ ใดพระองค์หนึ่งว่า 
จะได้ตรสัรูธ้รรมเปน็พระพทุธเจา้ในอนาคต 
เมื่อนั้นจึงจะถือว่าเป็น นิยตโพธิสัตว์ 
โดยสมบูรณ์ และไม่อาจล้มเลิกความต้ังใจ 
ในการเป็นพระพุทธเจ้าได้

	 ส่วนพระโพธิสัตว์ประเภทที่ยัง 
ไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า 

นั้นเรียกว่า อนิยตโพธิสัตว์ เป็น 
ผู้ที่ยังสามารถล้มเลิกความตั้งใจที่จะ 
เป็นพระพุทธเจ้าและกลับมาสู่สาวกภูมิ 
ได้อยู ่

	 พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน ทรงต้ังจิตอธิษฐานปรารถนาพุทธภูมิ 
ไว้เมื่อ 20 อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกัปก่อนพุทธกาล เมื่อได้เห็นพระธุดงค์อยู่ในป่า 
แล้วเกิดความศรัทธา จึงได้อธิษฐานจิตแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีอย่างต่อเนื่องจน 
กระทั่งได้มาเกิดเป็นสุเมธดาบสในพุทธสมัยของพระทีปังกรพุทธเจ้า จึงได้รับการ 
พยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน

นิยต
โพธิสัตว์ 

อนิยต
โพธิสัตว์ 
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พระเจ้า
กรุงเทวทหะ

พระธิดาพระองค์ใหญ่

• ลำดับพระญาติ 

ต้นตระกูลโคตมโคตร
(เจ้าครองแคว้นสักกะ)

พระเจ้า
โอกกากราช มเหสีองค์ที ่ 1

มเหสีองค์ที ่ 2

ธิดา 5 

โอรส 4

โอรส 1 ครองเมืองเดิมต่อจาก
พระเจ้าโอกกากราช

ครองเมืองเทวทหะ

ตั้งเมืองใหม่ชื่อกบิลพัสดุ์
เพื่อหลีกเลี่ยงการแย่งชิงราชสมบัติ

และอภิเษกสมรสกันเอง
เพื่อความบริสุทธิ์ของตระกูล

= โกลิยวงศ์

= ศากยวงศ์ 
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ศากยวงศ์ พระมเหสี

พระนางกญัจนา 
(โกลิยวงศ์)

พระนางยโสธรา

พระเจ้า
สุปปพุทธะ

เจ้าชาย
เทวทัต

เจ้าหญิง
ยโสธรา
พิมพา

เจ้าชาย
ทัณฑปาณิ

เจ้าหญิง
มายา

เจ้าหญิง
ปชาบดีโคตมี

พระเจ้าชัยเสนะ

พระเจ้า
สีหหนุ

พระเจ้าอัญชนะ 
(โกลิยวงศ์)

พระนางอมิตาเจ้าชาย
สุทโธทนะ

พระนาง
สิริมหามายา

เจ้าชาย
สิทธัตถะ

เจ้าชายราหุล

เจ้าชายนันทะ

เจ้าหญิงรูปนันทา

เจ้าหญิง
ยโสธรา
พิมพา

พระนาง
มหาปชาบดีโคตมี

เจ้าชายสุกโกทนะ เจ้าชายอานนท์

เจ้าชายวิฑูฑภะ

เจ้าชายมหานามะ

เจ้าหญิงโรหิณี

เจ้าชายอนุรุทธะ

พระนางกีสาโคตมี

พระนาง
วาสภขัตติยา

พระเจ้า
ปเสนทิโกศล

(ไม่ปรากฏ) นางทาสีเจ้าชายอมิโตทนะ

เจ้าชายโธโตทนะ 

เจ้าหญิงปมิตา

เจ้าชายฆนิโตทนะ

เจ้าหญิงอมิตา



• พระโพธิสัตว์จุติ 
หลังจากได้บำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวด

เป็นเวลานานถึง 20 อสงไขย
กับอีกหนึ่งแสนกัป

พระโพธิสัตว์ก็ไปเกิดเป็นสันดุสิตเทวราช
อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันเหมาะสม

ที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า 

	 เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ท้าวมหาพรหม 

และเหล่าเทวดาจึงได้อาราธนาให้ลงมาเกิดเป็น 

มนุษย์ ก่อนจะรับอาราธนา พระโพธิสัตว์จะพิจารณา 

ปัญจมหาวิโลกนะ อันเป็นปัจจัยสำคัญ 5 ประการ 

คือ

กาล
คอืชว่งเวลาทีอ่ายขุยัเฉลีย่ของ 

มนุษย์กำลังพอเหมาะแก่การ 

เขา้ถงึธรรม คอืไมส่ัน้กวา่ 100 

และไม่ยาวกว่าหนึ่งแสนปี

กุละ
คอืตระกลู พระโพธสิตัวจ์ะเลอืกเกดิ 

ในตระกูลที่บริสุทธิ์และเป็นที่เคารพ 

นับถือ ในวรรณะกษัตริย์หรือพราหมณ์ 

เท่านั้น แล้วแต่ว่าวรรณะใดเป็นที่ 

เคารพมากกว่าในขณะนั้น

ทีปะ
คอืทวปี พระพทุธเจา้จะอบุตัขิึน้ 

ทีช่มพทูวปี ในโลกมนษุยเ์ทา่นัน้  

เพราะเป็นภพภูมิและทวีปท่ีเหมาะ 

แก่การเข้าถึงธรรมที่สุด

ชเนตติอายุปริจเฉท 
คือมารดาที่มีศีลมีธรรม บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา 

ใจ ได้บำเพ็ญบารมีมาครบแสนกัป และมีอายุขัย  

ไมย่าวเกนิไป เพราะครรภท์ีใ่หก้ำเนดิผูท้ีจ่ะตรสัรู ้

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ันเป็นท่ีกำเนิดอันสูงส่ง 

ไม่สมควรเป็นที่เกิดของผู้ใดอีก

เทสะ
คือประเทศ หมายถึงถิ่นแดน  

ที่จะมาเกิด คือเมืองกบิลพัสดุ ์

1

4 5

3
2
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	 เมื่อเห็นว่าปัจจัยทั้งห้าเหมาะดีจึงรับอาราธนาลงมา 
ปฏสินธิในพระครรภข์องพระนางสริมิหามายา ในวนัเพญ็   
เดือน 8 (เดือนอาสาฬหะ) ปีระกา 81 ปีก่อนพุทธศักราช
	 คนืนัน้พระนางสริมิหามายามพีระสบุนินมิติวา่ ทา้วจาต-ุ 

มหาราชทั้งสี่มายกพระองค์ไปวางไว้ใต้ต้นสาละ (ต้นรัง) ใหญ่ 

มีช้างเผือกเชือกหนึ่ง งวงกำดอกบัวขาวเดินวนรอบพระองค์  

3 รอบ แล้วเข้าไปสู่พระอุทร (ท้อง) ทางเบื้องขวา ทำให้ 

ตืน่บรรทม ทนัใดนัน้กเ็กดิแผน่ดนิไหวขึน้ 

เมื่อรุ่งเช้าโหรจึงทำนายว่าจะทรงได้ 

พระโอรสผู้มีบุญญาธิการ เป็นที่พึ่ง 

ของชาวประชาได้อย่างไม่มีผู้ใดเสมอ

8 เหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวตามหลักพุทธศาสตร์

1. ลมกำเริบ (หมายถึงการเคล่ือนของแผ่นดินตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ)

2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล

3. พระโพธิสัตว์จุติมาเกิดยังพระครรภ์มารดา

4. พระพุทธเจ้าประสูติ

5. พระพุทธเจ้าตรัสรู้

6. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา

7. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร

8. พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

แผ่นดิน
ไหว!!!

!?!!?

ครืน!!!

รูไ้ห
ม
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• ประสูติ
	 เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ได้ครบ 10 เดือน 

บริบูรณ์ จึงเสด็จกลับไปยังเมืองเทวทหะเพื่อประสูติพระราชโอรส 

ที่บ้านเกิดตามประเพณี ระหว่างทางพระนางได้ทรงหยุดพักผ่อน 

พระอิริยาบถ ณ ลุมพินีวันสถาน ซึ่งเป็นสวนป่าที่ตั้งอยู่ระหว่าง 

เมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ และประสูติพระราชกุมาร 

ใต้ต้นสาละ ณ สวนแห่งนั้น ใน  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วัน 

วิสาขปุรณมี) ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

 กิ่งต้นสาละโน้มลงมาให้พระราชมารดาจับ

 พระราชกุมารประสูติโดยใช้พระบาทนำออกมาก่อน

 พระวรกายของพระราชกุมารไม่เปื้อนสิ่งปฏิกูลใด ๆ 

 ท้าวมหาพรหมเสด็จมาถือตาข่ายทองรองรับพระราชกุมาร

 มีน้ำเย็นและน้ำร้อนไหลลงมาจากอากาศ เพื่อสรงพระวรกายพระราชกุมารและพระราชมารดา

 ท้าวจตุโลกบาลเสด็จมาเพื่อรับพระราชกุมารต่อจากท้าวมหาพรหม แล้วจึงส่งต่อให้นางนม

 พระราชกุมารเสด็จลงจากมือนางนม ทรงพระดำเนิน 7 ก้าวแล้วหยุด ทรงยืนบนดอกบัวทิพย์ 
ท่ีปรากฏข้ึน ก่อนจะเปล่งอาสภิวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้เจริญ เป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดแห่งโลก 
การเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกแล้ว” 

 เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทั่วโลกหล้า พระอาทิตย์เที่ยงอ่อนแสง เมฆตั้งเค้า ฝนตกลงมาโดยรอบ  
แล้วจึงเกิดแสงสว่างไปทั่วทุกทิศ

สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น
ในการประสูติพระราชกุมาร 
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