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บทที่ 4 
ระเบียบการเล่าเรื่องของอรรถกถาพุทธวงศ์ 

 
ในการประพันธ์หรือการเล่าเรื่องใด ๆ ผู้แต่งหรือนักประพันธ์มักจะวางโครงเรื่องเพื่อกำหนด

ลำดับเหตุการณ์ในเรื่องให้มีความเป็นสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกันก่อนเสมอ เรื่องเล่าทุกเรื่องจึงมีโครง
เรื่องเป็นส่วนประกอบสำคัญของเรื่องเล่า คือประกอบด้วย ส่วนเปิดเรื่อง ส่วนดำเนินเรื่อง และส่วน
ปิดเรื่อง ในการศึกษาระเบียบการเล่าเรื่องในบทที่ 4 ผู้วิจัยจึงนำทฤษฎีโครงเรื่องและทฤษฎีผู้เล่าเรื่อง
มาใช้ศึกษาอรรถกถาพุทธวงศ์ โดยจะแบ่งหัวข้อการศึกษาเป็น 2 ประเด็น คือ โครงเรื่องในอรรถกถา
พุทธวงศ์ และกลวิธีการเล่าเรื่อง ดังนี้ 

 
โครงเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 

เมื่อพิจารณาอรรถกถาพุทธวงศ์ในฐานะเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแล้วพบว่า อรรถกถาพุทธวงศ์เป็น
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่มีรูปแบบการเล่าเรื่องคล้ายกับเรื่องเล่าบันเทิงคดี กล่าวคือ เนื้อเรื่องใน
อรรถกถาพุทธวงศ์ทั้ง 25 เรื่อง แต่ละเรื่องล้วนมีโครงเรื่อง โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบของเรื่องเล่า
ได้เป็น  3 ส่วน คือ ส่วนเปิดเรื่อง ส่วนดำเนินเรื่อง และส่วนปิดเรื่อง คือ 

1. ส่วนเปิดเรื่อง 
2. ส่วนดำเนินเรื่อง   
3. ส่วนปิดเรื่อง 

 
1. ส่วนเปิดเรื่อง 

 ส่วนเปิดเรื่องจะปรากฏอยู่ตอนต้นของอรรถกถาพุทธวงศ์ก่อนจะเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธ
วงศ์จำนวน 25 เรื่อง ส่วนเปิดเรื่องเป็นส่วนสำคัญที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์ 
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ กถาปรารภคัมภีร์ และนิทานกถา ส่วนเปิดเรื่องที่พบในอรรถ
กถาพุทธวงศ์มีลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา กล่าวคืออรรถกถา
เรื่องใดที่นำเสนอเรื่องราวที่มีประวัติและเรื่องเล่าเป็นส่วนประกอบจะมีการเกริ่นนำเรื่องด้วยส่วน
สำคัญ 2 ส่วนก่อนเล่าเหตุการณ์ในเรื่องเสมอ ดังนี้ 
 
 1.1 กถาปรารภคัมภีร์ เป็นถ้อยคำเริ่มต้นของพระพุทธทัตตะเถระซึ่งเป็นอรรถกถาจารย์ผู้
แต่งอรรถกถาพุทธวงศ์ เนื้อหาที่ปรากฏแบ่งได้ 4 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระสารีบุตร 
   ส่วนที่ 2 การกล่าวถึงสาเหตุที่แต่งคัมภีร์นี้ 
   ส่วนที่ 3 การแสดงความมุ่งหวังของผู้แต่งอรรถกถา   
   ส่วนที่ 4 การอธิบายโดยสังเขปเก่ียวกับท่ีมาของคัมภีร์พุทธวงศ์ 
 มีรายละเอียด ดังนี้  
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 ส่วนที่ 1 การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระสารีบุตร 
 

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ผู้มีพระญาณอันหาที่สุดมิได้ มีพระ
กรุณาเป็นที่อาศัย ทรงทำลายมลทิน มีพระหฤทัยมั่นคง อำนวยประโยชน์เกื้อกูล. 

 ขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐ เครื่องป้องกันภพ. 
 ขอนอบน้อมพระสงฆ์ ผู้ปราศจากมลทินและเป็นบ่อเกิดคุณความดี. 
 ท่านพระสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดี แม่ทัพธรรม ผู้เป็นเอตทัคคะ เป็น

ผู้เลิศกว่าเหล่าพุทธสาวกทางปัญญา ได้ทูลถามพระศาสดาผู้เป็นพระธรรมราชา
จอมทัพธรรมผู้ทรงถึงฝั่ง ที่หาขอบเขตมิได้ ผู้ไร้มลทินถึงพุทธวงศ์ใด ท่ามกลางหมู่
พระประยูรญาติ. พุทธวงศ์ใด อันพระตถาคต วงศ์ผู้ตรัสรู้ดี วงศ์พระผู้บริสุทธิ์ดี ผู้
มีสมาธิเป็นธรรมเครื่องอยู่ ผู้เป็นนายกพิเศษทรงเปิดโอกาสประกาศไว้แล้ว ณ 
ท่ามกลางหมู่พระประยูรญาตินี้.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 5) 

ส่วนที่ 1 การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามธรรมเนียมการเขียนงาน
ประเภทวรรณกรรมพระพุทธศาสนาต้องมีการสรรเสริญบูชาและขอพรพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพและสร้างขวัญกำลังใจในการเขียนงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี (นิตยา 
แก้วคัลลนา, 2557, หน้า 19-20) พระพุทธทัตตะเถระเริ่มต้นอรรถกถาด้วยบทบูชาพระพุทธเจ้าผู้มี
ญาณและช่วยเหลือสัตว์โลก บูชาพระธรรมอันประเสริฐ บูชาพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีแล้ว และบูชาพระสา
รีบุตรผู้เป็นเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าเหล่าพุทธสาวกทางปัญญา และในอรรถกถาพุทธวงศ์ยังพบว่ามี
การเพ่ิมการบูชาพระสารีบุตรผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางปัญญาเข้ามา อาจเป็นเพราะพระสารีบุตร
มีความสำคัญต่อการเล่าเรื่องพุทธวงศ์ คือเป็นผู้กราบทูลให้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพุทธวงศ์ พระพุทธ     
ทัตตะเถระจึงบูชาพระสารีบุตรด้วย 
 ส่วนที่ 2 การกล่าวถึงสาเหตุที่แต่งคัมภีร์ 
 

 เพราะเหตุที่การพรรณนาพุทธวงศ์นั้นนั่นแล อันไม่ขาดสายแห่งพระ
สัมพุทธะผู ้ประเสริฐ ซึ ่งเป็นเรื ่องไม่ตาย ฟังกันได้ให้เกิดความเลื ่อมใสและ
ปัญญา แก่ชนทั้งหลายทุกเมื่อเป็นไปตามลำดับ.ฉะนั้นข้าพเจ้าอันท่านพุทธสีหะ ผู้
ยินดีในพระสัทธรรมโดยเคารพ อันคุณมีศีลเป็นต้นบันดาลใจ อ้อนวอนแล้วจึงจัก
เริ่มพรรณนาพุทธวงศ์นั้น เพื่อกำจัดความชั่วร้ายของชนทั้งหลายทุกเมื่อ เพ่ือ
ความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา เพ่ือความเกิดและเจริญแห่งบุญ แม้ของข้าพเจ้า
เอง และเพ่ือยังมหาชนให้เลื่อมใส.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 16) 
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 ส่วนที่ 2 การแสดงสาเหตุที่แต่งคัมภีร์ พระพุทธทัตตะเถระได้กล่าวถึงสาเหตุในการแต่งอรรถ
กถาพุทธวงศ์ไว้ว่า ท่านต้องการอธิบายให้ผู้ศึกษารับรู้เรื่องราวของพุทธพงศ์มากยิ่งขึ้นและเกิดความ
เลื ่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกทั ้งเพื ่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพื ่อเป็นบุญกุศลแก่
ผู้ประพันธ์คือพระพุทธทัตตะเถระด้วย 
 ส่วนที่ 3 การแสดงความมุ่งหวังของผู้แต่งอรรถกถา  
 
    ก็การพรรณนาพุทธวงศ์โดยสังเขปนี้ อาศัยทาง บาลีที่มาจากสำนักมหา

วิหาร ละโทษคือการปะปนกันเสีย จักเป็นสาระ. แต่เพราะเหตุที่ในที่นี้ ไม่มีเรื่อง
ที่ ควรฟัง ที่จะเป็นเครื่องยังผู้ยินดีในพระพุทธคุณ เลื่อมใส เป็นเครื่องลอยบาป 
ซึ่งเป็นมลทินใหญ่ นอกจากเรื่องพุทธวงศ์ ฉะนั้นแล ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้
ประกอบอยู ่ในสมาธิโดยเคารพ ละความฟุ้งซ่าน ไม่มีจิตเป็นอื ่น จงตั ้งโสต
ประสาทดังภาชนะทองรองรับ สดับมธุรสของข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวพรรณนา. 

 ก็กถาพรรณนาพุทธวงศ์ ควรที่จะมัจจะคนที่ต้องตาย เป็นผู้รู้จะต้องละ
กิจอ่ืนเสียให้หมดแล้ว ฟังก็ดี กล่าวก็ดี ในที่นี้ได้ตลอดกาลเป็นนิจ โดยเคารพ ด้วย
ว่ากถานี้ แต่งได้แสนยากแล. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 16-17) 
 

ส่วนที่ 3 การแสดงความมุ่งหวังของผู้แต่งอรรถกถา คือพระพุทธทัตตะเถระมุ่งหวังให้อรรถ
กถาพุทธวงศ์เป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีผู้อ่านและศึกษาจำนวนมากเพราะเป็นเรื่องที่
ควรฟังและแต่งได้ยาก 
 
  ส่วนที่ 4 การอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับที่มาของคัมภีร์พุทธวงศ์ แบ่งเนื้อหาได้เป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ อธิบายปริเฉท และ อธิบายเกี่ยวกับประวัติของการแสดงพุทธวงศ์ 
   4.1 อธิบายปริเฉทของพุทธวงศ์ ดังนี้ 
 
      พุทธวงศ์กำหนดด้วยปริเฉท 

ก็พุทธวงศ์นั้น ท่านกำหนดไว้เป็นปริเฉท 22 ปริเฉท ที่มาตามบาลีเหล่านี้
คือ  
               1. กัปปปริเฉท ตอนว่าด้วย กัป  
               2. นามปริเฉท ตอนว่าด้วย พระนาม  
               3. โคตตปริเฉท ตอนว่าด้วย พระโคตร  
               4. ชาติปริเฉท ตอนว่าด้วย พระชาติ  
                                  ... 
               22. ปรินิพพานปริเฉท ตอนว่าด้วย การเสด็จปรินิพพาน. 

ก็แม้ว่าวาระมากวาระที่ท่านมิได้ยกไว้โดยบาลี ก็พึงนำมาไว้ในกถานี้ด้วย. 
วาระนั้นเป็นอันท่านกำหนดไว้เป็นปริเฉท 10 ปริเฉท คือ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

39 
 

               1. อคารวาสปริเฉท ตอนว่าด้วย การอยู่ครองเรือน 
               2. ปาสาทัตตยปริเฉท ตอนว่าด้วย ปราสาท 3 ฤด ู
               3. นาฏกิตถีปริเฉท ตอนว่าด้วย สตรีนักฟ้อน 
               4. อัคคมเหสีปริเฉท ตอนว่าด้วย พระอัครมเหสี 
               5. ปุตตปริเฉท ตอนว่าด้วย พระโอรส 
               6. ยานปริเฉท ตอนว่าด้วย พระราชยาน 
               7. อภินิกขมนปริเฉท ตอนว่าด้วย อภิเนษกรมณ์ 
               8. ปธานปริเฉท ตอนว่าด้วย ทรงบำเพ็ญเพียร 
               9. อุปัฏฐากปริเฉท ตอนว่าด้วย พุทธอุปัฏฐาก 
               10. วิหารปริเฉท ตอนว่าด้วย พุทธวิหาร 
               แต่ครั้นแสดงวาระมากวาระ แม้นั้น ตามฐานแล้ว ก็จักกล่าวแต่
โดยสังเขปในที่นั้นๆ. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 17-19) 
 

4.2 อธิบายเกี่ยวกับประวัติของการแสดงพุทธวงศ์โดยใช้กลวิธีการตั้งคำถามและ
ตอบ ดังนี้ 

  
พุทธวงศ์นั้น ข้าพเจ้ากำหนดไว้ดังนี้ว่า  

                                   พุทธวงศ์นี้ใครแสดง แสดงที่ไหน แสดงเพื่อ  
                         ประโยชน์แก่ใคร แสดงเพ่ืออะไร แสดงเมื่อไร คำของ  
                         ใคร ใครนำสืบมา.  
                                   ครั้นกล่าววิธีนี้โดยสังเขปหมดก่อนแล้วภาย  
                         หลัง จึงจักทำการพรรณนาความแห่งพุทธวงศ์.  
               ในคาถานั้น บทว่า เกนายํ เทสิโต ได้แก ่ 
               ถามว่า พุทธวงศ์นี้ใครแสดง  
               ตอบว่า พระตถาคต ผู้สำรวจด้วยพระญาณ อันไม่ติดขัดในธรรมทั้งปวง ทรงทศ
พลญาณ ทรงแกล้วกล้าในเวสารัชญาณ 4 จอมทัพธรรม เจ้าของแห่งธรรม ผู้เป็นสัพพัญญู 
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว.  
               ถามว่า ทรงแสดงที่ไหน.  
               ตอบว่า พระตถาคตเจ้า ซึ่งกำลังเสด็จจงกรม เหนือรัตนจงกรมอันเป็นจุดที่
ชุมนุมดวงตาของเทวดาและมนุษย์ งดงามน่าทอดทัศนายิ่งนัก ทรงแสดง ณ นิโครธาราม
มหาวิหาร ใกล้กบิลพัสดุ์มหานคร.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 19-23) 
 

 ส่วนที่ 4 การอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับที่มาของคัมภีร์พุทธวงศ์ เป็นส่วนที่อรรถกถาจารย์
อธิบายเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้ผู้อ่านทราบประวัติและลักษณะของคัมภีร์พุทธวงศ์มากยิ่งขึ้นแบ่งเป็น 2 
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ส่วน ได้แก่ 4.1 ส่วนที่อธิบายปริเฉท  คือบอกให้ทราบว่าอรรถกถาพุทธวงศ์เป็นคัมภีร์ที่พระพุทธทัต
ตะเถระแต่งขึ้นตามคาถาบาลีเดิม 22 ปริเฉท และมีอีก  10 ปริเฉทที่ท่านค้นคว้าข้อมูลเพ่ิม เช่น ตอน 
อคารวาสปริเฉท ตอนที่ว่าด้วย การอยู่ครองเรือน  ตอนปาสาทัตตยปริเฉท ตอนที่ว่าด้วย ปราสาท 3
ฤด ูเป็นต้น 
 ส่วนที่ 4.2 ส่วนอธิบายเกี่ยวกับประวัติของการแสดงพุทธวงศ์ พระพุทธทัตตะเถระได้อธิบาย
เกี่ยวกับประวัติของการแสดงพุทธวงศ์โดยสังเขป โดยท่านได้ใช้กลวิธีการตั้งคำถามและตอบเพ่ือ
อธิบายประวัติความเป็นมาของพุทธวงศ์ ดังปรากฏในข้อความว่า “ พุทธวงศ์นี้ใครแสดง แสดงที่ไหน 
แสดงเพื่อประโยชน์แก่ใคร แสดงเพื่ออะไร แสดงเมื่อไร คำของใคร ใครนำสืบมา.”  (มหามกุฏราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า19-23) ซึ่งช่วยให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวคัมภีร์พุทธวงศ์ได้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
 จะเห็นได้ว ่า กถาปรารภคัมภีร ์เปรียบเสมือนคำนำของผู ้แต่งที ่แจ้งให้ผู ้อ่านทราบถึง
วัตถุประสงค์ และประวัติความเป็นมาของคัมภีร์เบื้องต้นก่อนที่จะนำผู้อ่านเข้าสู่ส่วนเนื้อหาของเรื่อง
ต่อไป 
 

1.2 นิทานกถา เป็นนิทานที่เล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 3 ช่วง
ได้แก่ 

     1. ทูเรนิทาน  เป็นเรื ่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ถือกำเนิดเป็นพระ
โพธิสัตว์ในสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นมา จนถึงพระชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นพระเวสสันดร                   

  2. อวิทูเรนิทานเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนลงมา
ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้  

  3. สันติเกนิทานคือ เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่หลังการตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จ
ปรินิพพาน ในอรรถกถาพุทธวงศ์อธิบายเรื่องในสันติเกนิทานมากกว่านิทานอื่น ๆ  โดยมีการแยก
หัวข้อใหม่โดยตั้งชื ่อว่า “อัพภันตรนิทาน หรือรัตนจังกมนกัณฑ์” ซึ่งอัพภันตรนิทานจะเน้นเล่า
เหตุการณ์หลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติ และพระ
บิดา ณ กรุงกบิลพัสดุ์และได้แสดงอภินิหารรัตนจงกรม คือเนรมิตที่จงกรมประดับด้วยแก้วแวววาว
งดงามสดใสขึ้นมา และแสดงปาฏิหาริย์อีกหลายประการ สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู ้พบเห็น ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวยังเป็นเหตุการณ์สำคัญที ่นำมาสู ่เหตุการณ์ที ่พระสารีบุตรกราบทูลขอให้
พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องพุทธวงศ์ให้ผู้มาชุมนุมได้ฟังกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างอัพภันตรนิทาน หรือ
รตันจังกมนกัณฑ์ ความว่า 

 
...พระศาสดา เมื่อเสด็จจงกรม ณ ที่จงกรมประมาณ 4 ศอก ถึงปลาย

สองข้างเร็วจึงเสด็จกลับอย่างใด จะไม่เสด็จกลับในระหว่างอย่างนั้น. ทำไม 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงย่นที่จงกรม ซึ่งยาวถึงประมาณหมื่นโยชน์ให้สั้น 
หรือทรงเนรมิตอัตภาพให้ใหญ่ขนาดนั้น แต่ก็มิได้ทรงกระทำอย่างนั้น พุทธานุ
ภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตย ไม่ควรคิด.  
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หมื่นโลกธาตุได้เป็นลานอันเดียวกัน นับตั้งแต่อกนิษฐภพจนถึงอเวจีนรก 
และโดยเบื้องขวางหมื่นจักวาลก็ได้เป็นลานอันเดียวกัน. เทวดาทั้งหลายเห็น
มนุษย์ แม้มนุษย์ทั้งหลายก็เห็นเทวดา เทวดาและมนุษย์ทั้งหมดจะเห็นพระผู้มี
พระภาคเจ้าเสด็จจงกรมโดยปกติได้โดยประการใด ก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า
กำลังเสด็จจงกรมโดยประการนั้น.  

ก็พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จจงกรม ก็ทรงแสดงธรรมและทรงเข้า
สมาบัติในระหว่างๆ. ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า อัน
หมู่เทพในหมื่นโลกธาตุห้อมล้อมแล้ว เสด็จจงกรมอยู่ด้วยพุทธสิริวิลาส อันหาที่
เปรียบมิได้ ด้วยพระพุทธลีลาอันไม่มีอะไรเปรียบ เหมือนภูเขาทองอันประเสริฐ
เคลื่อนที่ได้ มีพระพุทธสรีระอันประเสริฐ งดงามด้วยพระวรลักษณ์ 32 อันกำลัง
กุศลที่ทรงสร้างสมมาตลอดสมัยที่ประมาณมิได้ รุ่งเรืองด้วยพระอนุพยัญชนะ 
80 มีพระสิริแวดล้อมด้วยพระรัศมีวาหนึ่ง สูง 18 ศอก เหมือนดวงจันทร์เต็ม
ดวงในฤดูสารท และเหมือนดอกปาริฉัตตกะ สูงร้อยโยชน์ ออกดอกบานสะพรั่ง
ทั่วต้น.  

        ครั้นเห็นแล้วก็ดำริว่า หมื่นโลกธาตุแม้ทั้งสิ้นนี้ประชุมกันแล้ว ก็ ในที่
ประชุมนี้ควรมีพระธรรมเทศนากัณฑ์ใหญ่. ก็พุทธวงศ์เทศนาจะมีอุปการะมาก 
นำมาซึ่งความเลื่อมใส ถ้ากระไร เราพึงทูลถามพุทธวงศ์ จำเดิมแต่อภินีหาร
การบำเพ็ญบารมีของพระทศพล แล้วจึงทำจีวรเฉวียงบ่า เข้าเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ประคองอัญชลีที่รุ่งเรืองด้วยทศนขสโมธาน เสมอดอกบัวตูมเกิดอยู่ใน
น้ำ ไม่มีมลทิน ไม่วิกล ไว้เหนือเศียรแล้ว ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้ามีว่า กีทิ
โส เต มหาวีร เป็นต้น. นคร.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 150-151) 
 

 จากการศึกษานิทานกถาในอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่า อรรถกถาจารย์จะกล่าวถึงนิทาน 3 ช่วง 
ได้แก่ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน และสันติเกนิทาน โดยอรรถกถาจารย์จะเน้นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงสันติเกนิทานมากที่สุด โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเดินทางไปโปรดพระราชบิดา ณ กรุง
กบิลพัสดุ์เพราะเป็นเหตุการณ์สำคัญอันนำมาซึ่งการเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์จำนวน 25 เรื่อง 
กล่าวคือหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลาย
ที่พระองค์ทรงเห็นว่าจะมีดวงตาเห็นธรรม พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวจึงมีรับสั่งให้อำมาตย์ไป
กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ามายังนิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์ และเพ่ือให้เหล่าพระประยูรญาติได้เห็นถึง
ความอัศจรรย์ของพระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ต่าง ๆ รวมถึงการเนรมิตที่จงกรมประดับแก้ว
งดงามยิ่ง พระสารีบุตรซึ่งอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏในกรุงราชคฤห์เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยทิพยจักษุ
ญาณ เกิดอัศจรรย์ใจจึงเหาะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ 500 รูป แล้วกราบทูลถามถึงอภินิหาร
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เช่นนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงเล่า
พุทธการกธรรมซึ่งก็คือเรื่องราวการบำเพ็ญในพระอดีตชาติ และเรื่องพุทธวงศ์ให้พระสารีบุตร เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายได้ฟัง พระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตที่อยู่ในวงศ์ของ
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พระองค์จำนวน 25 เรื่อง  (ทูเรนิทาน) เพื่อเป็นเรื่องสาธกให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องการบำเพ็ญบารมีของ
พระองค์และพระจริยาวัตรอันงดงามของพระพุทธเจ้าในอดีตได้อย่างแจ่มชัด 
 จะเห็นได้ว่า นิทานกถาก็คือส่วนเกริ่นนำเรื่องเพื่อเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลา           
ต่าง ๆ โดยสังเขป ซึ่งจะเริ ่มต้นตั้งแต่เหตุการณ์ในอดีตชาติที่ ถือกำเนิดเป็นพระโพธิสัตว์ในสมัย
พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นมา จนกระทั่งประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ออกผนวช ตรัสรู ้และ
ปรินิพพานซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่านในเบื้องต้น นอกจากนี้นิทานกถานี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่
ทำให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวอย่างละเอียดว่าพระพุทธเจ้าทรงเล่าพุทธวงศ์ที่ใด เล่าให้ผู้ใดฟัง และอะไร
เป็นมูลเหตุของการเล่าเรื่องพุทธวงศ์ ซึ่งในวรรณคดีพระพุทธศาสนาจะเรียกส่วนนี้ว่าปัจจุบันวัตถุ  
 ปัจจุบันวัตถุ คือส่วนเริ่มต้นการเล่าเรื ่องในปัจจุบันสมัยของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้า
ประทับอยู่ที่ใด ทรงเล่าเรื่องอะไร เล่าให้ผู้ใดฟัง และอะไรเป็นสาเหตุของการเล่าเรื่องในอดีตนั้น ๆ 
เพราะเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาธรรมครั้งใดจะต้องมีเหตุอันควร 4 ประการ (เฉลิม มากนวล, 
2518, หน้า 19-20) ได้แก่ 
 1. อัตตัชฌาสยะ เกิดขึ้นจากอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปรารถนาจะแสดงธรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งแก่พุทธบริษัท  
 2. ปรัชญาสยะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะอัธยาศัยของผู้ฟังคือผู้ฟังปรารถนาจะ
ทราบจึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. อัตถุปัตติกะ คือถือเอาประโยชน์ที ่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุหรือมีเรื ่องใดเกิดขึ ้นก่อนแล้ ว 
พระพุทธเจ้าจึงถือเป็นประโยชน์ที่จะนำเรื่องนั้นมาเป็นสาเหตุในการเทศนาธรรม 
 4. ปุจฉาสิกา คือมีปัญหาเกิดข้ึน ผู้ถามใคร่จะทราบจึงถามขึน้เพ่ือต้องการให้พระพุทธเจ้าทรง
แก้ปัญหาหรือปลดเปลื้องความสงสัย 
 ในอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่า มีมูลเหตุในการเล่าเรื่องมาจากปัจจัยภายนอก 2 ประการ ได้แก่ 
ปรัชญาสยะและอัตถุปัตติกะ มูลเหตุที่เกิดจากปรัชญาสยะ คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะ
อัธยาศัยของผู้ฟังปรารถนาที่จะทราบจึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นให้เข้าใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในที่นี้พระสารีบุตรปรารถนาที่จะให้ทุกคนที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทราบเรื่องราวในพุทธวงศ์ 
ดังนั้นพระสารีบุตรจึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเทศนาธรรม  ส่วนมูลเหตุอัตถุปัตติกะ คือการถือเอา
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาเป็นสาเหตุหรือมีเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าจึงถือเป็นประโยชน์ที่จะ
นำเรื่องนั้นมาเป็นสาเหตุในการเทศนาธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเล่าเรื่องพุทธวงศ์
จะทำให้คนที่มาชุมนุมเข้าใจการเป็นพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น 
 สรุปได้ว่า ส่วนเปิดเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ กถา
ปรารภคัมภีร์ และนิทานกถา กถาปรารภคัมภีร์ คือส่วนที่อยู่ตอนต้นของเรื่อง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 
4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระสารีบุตร ส่วนที่ 2 
การกล่าวถึงสาเหตุที่แต่งคัมภีร์นี้ ส่วนที่ 3 การแสดงความมุ่งหวังของผู้แต่งอรรถกถา ส่วนที่ 4 การ
อธิบายโดยสังเขปเกี ่ยวกับที ่มาของคัมภีร์พุทธวงศ์ ส่วนที ่สองนิทานกถา ว่าด้วยเรื ่องราวของ
พระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 3 ช่วง ได้แก่ ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน และสันติเกนิทาน ทั้งกถา
ปรารภคัมภีร์และนิทานกถา เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอรรถกถาพุทธวงศ์ให้แก่
ผู้อ่านในเบื้องต้น ก่อนที่จะนำเข้าสู่เรื่องในอรรถกถาพุทธวงศท์ั้ง 25 เรื่องต่อไป 
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      2. ส่วนดำเนินเรื่อง  
 เนื้อเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื่อง หรือส่วนอดีตวัตถุเป็นส่วนที่เล่าเรื่องราวในอดีตของ
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ โดยพระพุทธเจ้าจะทรงเล่าเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในวงศ์
ของพระองค์ทีละเรื่องๆ ต่อเนื่องกันไปจนครบ 25 เรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นพระจริยาวัตรอันงดงามของ
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีวิธีการปฏิบัติคล้ายคลึงกัน ตั้งแต่จุติจากสวรรค์มายังโลกมนุษย์ ออกบวช
บำเพ็ญบารมีเพราะมุ่งหวังที่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้
ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ เนื้อเรื่องในส่วนนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของอรรถกถาพุทธวงศ์ 
เพราะเป็นเรื่องเล่าทีม่ีโครงเรื่อง มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจ 
 อรรถกถาพุทธวงศ์แต่ละเรื่องจะมีเหตุการณ์ในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน อาจต่างกันที่รายละเอียด
ปลีกย่อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญของเรื่องเล่าในอรรถกถาพุทธวงศ์ 
กล่าวคือ แม้ว่าจะเปลี่ยนเรื่อง เปลี่ยนตัวละครหรือฉาก แต่เหตุการณ์และการแสดงออกของตัวละคร
หลักยังคงมีลักษณะที่คล้ายกันทุกเรื่อง จะขอเรียกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันในแต่ละเรื่องเหล่านี้ว่า 
“เหตุการณ์หลัก” จากการศึกษาพบว่ามีเหตุการณ์หลักท่ีเกิดขึ้นซ้ำกันจำนวน 10 เหตุการณ์ ดังนี้ 
 1. การจุติจากสวรรค์ถือกำเนดิยังโลกมนุษย ์ 
 2. การเจริญเติบโต  
 3. การออกบวช  
 4. การบำเพ็ญบารมี  
 5. การตรัสรู้  
 6. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 ครั้ง  
 7. การประชุมสาวก 3 ครั้ง   
 8. การพบพระโพธิสัตว์โคตม 
 9. การพยากรณ์พระโพธิสัตว์โคตม  
 10. การดับขันธ์ปรินิพพาน 
 
 1. การจุติจากสวรรค์ถือกำเนิดยังโลกมนุษย์ คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าในอดีต        
(พระโพธิสัตว์) แต่ละพระองค์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตและถือกำเนิดยังโลกมนุษย์ในวรรณะกษัตริย์บ้าง 
พราหมณ์บ้าง จากการศึกษาพบว่ามีพระพุทธเจ้าจุติลงมาเกิดในตระกูลกษัตริย์จำนวน 22พระองค์ 
และถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์จำนวน 3 พระองค ์ในอรรถกถาพุทธวงศ์ อรรถกถาจารย์ได้อธิบาย
ถึงสาเหตุที่พระพุทธเจ้าถือกำเนิดเป็นกษัตริย์และพราหมณ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า “ก็เมื่อใดกษัตริย์
ทั้งหลายสักการะเคารพนับถือพราหมณ์ทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงบังเกิดในสกุลพราหมณ์ ก็
เมื่อใดพราหมณ์ทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชากษัตริย์ทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงบังเกิด
ในตระกูลกษัตริย์” ดังนั้นการถือกำเนิดของพระพุทธเจ้าในแต่ละพระชาติจึงขึ้นอยู่กับว่าในสมัยนั้น
ผู้คนมีความศรัทธาตระกูลใดมากกว่ากันระหว่างกษัตริย์และพราหมณ์ และพระพุทธเจ้าก็จะถือ
กำเนิดในตระกูลที่ผู้คนศรัทธามากที่สุด (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 
643) สามารถสรุปการถือกำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้ง 25 พระองคไ์ด้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงการถือกำเนิดของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ 
 

ชื่ออรรถกถา ตารางแสดงการถือกำเนิดของพระพุทธเจ้า  
25 พระองค์ 

วงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าที่ 1   กษัตริย์ชื่อ ทีปังกร 
วงศ์พระโกณฑัญญพุทธเจ้าที่ 2   กษัตริย์ชื่อ โกณฑัญญะ 
วงศ์พระมงคลพุทธเจ้าที่ 3 กษัตริย์ชื่อ มงคล 
วงศ์พระสุมนพุทธเจ้าที่ 4     กษัตริย์ชื่อ สุมนะ 
วงศ์พระเรวตพุทธเจ้าที่ 5 กษัตริย์ชื่อ เรวตะ 
วงศ์พระโสภิตพุทธเจ้าที่ 6 กษัตริย์ชื่อ โสภิตะ 
วงศ์พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าที่ 7    กษัตริย์ชื่อ อโนมทัสสี 
วงศพ์ระปทุมพุทธเจ้าที่ 8 กษัตริย์ชื่อ ปทุมะ 
วงศ์พระนารทพุทธเจ้าที่ 9 กษัตริย์ชื่อ นารทะ 
วงศ์พระปทุมุตตรพุทธเจ้าที่ 10    กษัตริย์ชื่อ ปทุมตตระ 
วงศ์พระสุเมธพุทธเจ้าที่ 11 กษัตริย์ชื่อ สุเมธ 
วงศ์พระสุชาตพุทธเจ้าที่ 12 กษัตริย์ชื่อ สุชาตะ 
วงศ์พระปิยทัสสีพุทธเจ้าที่ 13       กษัตริย์ชื่อ ปิยทัสสี 
วงศ์พระอัตถทัสสีพุทธเจ้าที่ 14 กษัตริย์ชื่อ อัตถทัสสี 
วงศ์พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ 15 กษัตริย์ชื่อ ธัมมทัสสี 
วงศ์พระสิทธัตถพุทธเจ้าที่ 16 กษัตริย์ชื่อ สิทธัตถะ 
วงศ์พระติสสพุทธเจ้าที่ 17 กษัตริย์ชื่อ ติสสะ 
วงศ์พระปุสสพุทธเจ้าที่ 18 กษัตริย์ชื่อ ปุสสะ 
วงศ์พระวิปัสสีพุทธจ้าที่ 19 กษัตริย์ชื่อ วิปัสสี 
วงศ์พระสิขีพุทธเจ้าที่ 20 กษัตริย์ชื่อ สิขี 
วงศ์พระเวสสภูวงศ์พุทธเจ้าที่ 21 กษัตริย์ชื่อ เวสสภู 
วงศ์พระกกุสันธพุทธเจ้าที่ 22 พราหมณ์ชื่อ กกุสันธะ 
วงศ์พระโกนาคมนพุทธเจ้าที่ 23 พราหมณ์ชื่อ โกนาคมนะ 
วงศ์พระกัสสปพุทธเจ้าที่ 24 พราหมณ์ชื่อ กัสสปะ 
วงศ์พระโคตมพุทธเจ้าที่ 25 กษัตริย์ชื่อ โคตรมะ 

 
 ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาเมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็จะ
เสด็จไปประทับยังสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลามาประสูติยังโลกมนุษย์ เพื่อบำเพ็ญบารมีออกบวชเป็น
พระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะใช้เวลาการบำเพ็ญบารมีเนิ่นนานมากจนไม่สามารถ
นับเป็นวัน เดือน หรือปีได้ ระยะเวลาที่นับไม่ได้เช่นนี้เรียกว่า “อสงไขยกัป”  
 การแบ่งช่วงเวลาการบำเพ็ญบารมี สามารถแบ่งได้ 3 ระยะ คือ ระยะแรก ตั้งความปรารถนา
ในใจ (มโนปณิธาน) คือระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์คิดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกสืบมา
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จนถึงระยะเวลาที่ตั้งมโนปณิธานจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ ระยะที่สอง ตั้งความปรารถนาด้วยวาจา 
(วจีปณิธาน) คือระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์ตั้งมโนปณิธานจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เรื่อยมาจนถึงระยะที่
เปล่งวาจาออกมาเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง แต่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะ
ได้ตรัสรู้อย่างแน่นอน และระยะท่ีสาม ตั้งความปรารถนาด้วยกายและวาจา คือระยะเวลาที่เปล่งวาจา
ปรารถนาพุทธภูมิแล้วได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน จากนั้นก็จะบำเพ็ญ
บารมียิ่งขึ้นถึงขั้นยอมสละชีวิตได้ พระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญบารมีเช่นนี้จนครบถ้วนบริบูรณ์และไปเกิด
อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเพ่ือรอเวลาลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 ตัวอย่างที่ 1  วงศ์พระสุมนพุทธเจ้าที่ 4 กล่าวถึงการถือกำเนิดของพระสุมนพุทธเจ้า หลังจาก
ทีพ่ระโพธิสัตว์สุมนะบำเพ็ญบารมีบริบูรณ์ก็ไดป้ระทับยังสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ต้องตรัส
รู้ก็ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระนางสิริมาเทวี ณ เมขลนคร ความว่า 
 
   พระโพธิสัตว์พระนามว่าสุมนะ ทรงบำเพ็ญบารมี บังเกิดในสวรรค์ชั้น

ดุสิต จุติจากนั้นทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมาเทวี  ในราชสกุล
ของพระเจ้าสุทัตตะ ณ เมขลนคร.  

(มหามกฏุราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 364) 
 
     เมื่อพระโพธิสัตว์สุมนะบำเพ็ญบารมีครบถ้วนบริบูรณ์จึงเสด็จไปประทับยังสวรรค์ชั้นดุสิตเพ่ือ
รอเวลาที่พระองค์จะถือกำเนิดยังโลกมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อครบเวลาพระองค์จึงถือ
ปฏิสนธิในพระครรภ์พระนางสิริมาเทวี ณ เมขลนคร 
  ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระโสภิตพุทธเจ้าที่ 6 กล่าวถึงพระโสภิตพุทธเจ้าบังเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิต 
เมื่อถึงเวลาก็ปฏิสนธิยังพระครรภ์ของพระนางสุธัมมาเทวี  ความว่า 
 

   พระโพธิสัตว์พระนามว่า โสภิตะ  ทรงบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยกำไร
แสนกัป ก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ทรงดำรงอยู่ตลอดอายุในที่นั้นแล้ว อันทวย
เทพอ้อนวอนแล้ว ก็จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนาง
สุธัมมาเทวี  ในราชสกุลของพระเจ้าสุธัมมราช ใน สุธัมนคร  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 399) 
 
   เมื่อพระโพธิสัตว์โสภิตะบำเพ็ญบารมีครบถ้วนบริบูรณ์จึงเสด็จไปประทับยังสวรรค์ชั้นดุสิตเพ่ือ
รอเวลาที่พระองค์จะถือกำเนิดยังโลกมนุษย์เพ่ือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อครบเวลาเทวดาจึงอ้อนวอน
ให้พระองค์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระนางสุธัมมาเทวี 
  ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระโกนาคมนพุทธเจ้าที่ 23 กล่าวถึงการถือกำเนิดพระโกนาคมนพุทธเจ้า 
หลังจากที่บำเพ็ญบารมีครบถ้วนบริบูรณ์ก็ไปประทับอยู่สวรรค์ชั ้นดุสิต เมื่อถึงเวลาพระองค์จึงถือ
กำเนิดยังโลกมนุษย ์ ความว่า 
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   แม้พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลาย แล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต 
จุติจากนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในครรภ์ของพราหมณีชื่ออุตตรา ผู้ยอดเยี่ยมด้วยคุณ
มีรูปเป็นต้น ภริยาของยัญญทัตตพราหมณ์ กรุงโสภวดี ถ้วนกำหนดทศมาสก็
เคลื่อนออกจากครรภ์ของชนนี ณ สุภวดีอุทยาน. 

              เมื่อพระองค์สมภพ ฝนก็ตกลงมาเป็นทองทั่วชมพูทวีป ด้วยเหตุนั้น 
เพราะเหตุที่ทรงเป็นที่มาแห่งทอง พระประยูรญาติจึงเฉลิมพระนามว่า กนกา
คมนะ. ก็พระนามนั้นของพระองค์แปรเปลี่ยนมาโดยลำดับ เป็นโกนาคมนะ. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 658) 
 
   เมื่อพระโพธิสัตว์โกนาคมนะบำเพ็ญบารมีครบถ้วนบริบูรณ์จึงเสด็จไปประทับยังสวรรค์ชั้นดุสิต
เพื่อรอเวลาที่พระองค์จะถือกำเนิดยังโลกมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อครบเวลาจึงถือกำเนิด
ยังครรภ์ของพราหมณีชื่ออุตตรา ณ กรุงโสภวดี ณ วันที่ถือกำเนิดมีฝนตกเป็นทองทั่วชมพูทวีป พระ
ประยูรญาติจึงตั้งชื่อพระองค์ว่า กนกาคม และเปลี่ยนเป็น โกนาคมนะ 
  
 2. การเจริญเติบโต คือเหตุการณ์ที่เล่าถึงการเจริญเติบโตของพระพุทธเจ้าก่อนออกบวช
เพ่ือให้เห็นลักษณะนิสัย และการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ในแต่ละชาติจะถือกำเนิด
คล้ายคลึงกัน คือถือกำเนิดในวรรณะกษัตริย์บ้าง พราหมณ์บ้าง พระองค์เกิดมาสุขสบายแต่พระองค์
กลับทุกข์ใจและอยากแสวงหาความสุขที่แท้จริงจึงนำไปสู่เหตุการณ์ออกบวช 
 ในเหตุการณ์หลักของการเจริญเติบโตนี้ยังสามารถแบ่งเป็นเหตุการณ์ย่อยได้ 3 เหตุการณ์ 
ได้แก่ เหตุการณ์ย่อยที่ 1 การแต่งงาน เหตุการณ์ย่อยที่ 2 การมีพระราชโอรส และเหตุการณ์ย่อยที่ 3 
การเกิดนิมิต 4 ประการ กล่าวคือ เหตุการณ์ย่อยที่ 1 การแต่งงาน เมื่อโพธิสัตว์เจริญเติบโตแล้วก็จะ
อภิเษกสมรสทั้งนี ้พบว่าทุกพระองค์จะแต่งงาน และมีสนมนางกำนัลคอยปรนนิบัติจำนวนมาก 
พระองค์จะประทับอยู่ในปราสาท 3 หลัง ซึ่งปราสาททั้ง 3 หลังนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นชีวิตที่สุข
สบายของพระโพธิสัตว์ จากนั้นจะเกิดเหตุการณ์ย่อยที่ 2 คือการมีพระราชโอรส หลังจากนั้นจะเกิด
เหตุการณ์ย่อยที่ 3 การเกิดนิมิต 4 ประการ นิมิต 4 ประการนี้คือเครื่องหมาย หรือเครื่องกำหนด เป็น
สิ่งที่พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็น และเป็นเหตุผลสำคัญทีท่ำให้เสด็จออกบรรพชา ประกอบด้วย 
          1. ชิณณะ (คนแก่) 
        2. พยาธิตะ หรือ อาพาธิกะ (คนเจ็บ) 
   3. กาลกตะ (มตะ, คนตาย) 
    4. ปัพพชิตะ (บรรพชิต, นักบวช) 
         สามอย่างแรกมีชื่อเรียกรวมว่า เทวทูต 3 เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้ระลึกถึงความ
ทุกข์ตามคติธรรมดาของชีวิตและบังเกิดความสังเวช ส่วนอย่างที่สี่คือบรรพชิต เป็นเครื่องหมายให้
มองเห็นทางออกท่ีจะพ้นไปจากทุกข์ บางครั้งอาจเรียกว่าเทวทูตทั้ง 4 แตใ่นบาลีเรียกว่านิมิต 4 (พระ
พรหมคุณาภรณ์, 2546, หน้า 119)  
  จากการศึกษาเหตุการณ์การเจริญเติบโตพบว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะปฏิบัติคล้าย ๆ กัน
คือ แต่งงาน มีพระราชโอรส และเกิดนิมิต 4 ประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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  ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระอัตถทัสสีพุทธเจ้าที่ 14 พระเจ้าอัตถสีเกิดมามีชีวิตสุขสบายอยู ่ใน
ปราสาท 3 หลัง ทีม่ีพระมเหสีและพระสนมจำนวนมาก แต่ก็ปรารถนาที่จะออกบวชเพราะเกิดนิมิต 4 
ประการ ความว่า 
 

  ...พระองค์ทรงครองฆราวาสวิสัยอยู่หมื่นปี. ทรงมีปราสาท 3 หลังที่มี
กลิ่นหอมอย่างยิ่ง ชื่ออมรคิรี สุรคิรีและคิริวาหนะ มีพระสนมนารีสามหมื่นสาม
พันนางมีพระนางวิสาขาเทวีเป็นประมุข. 

            เมื่อพระโอรสพระนามว่าเสลกุมาร ของพระนางวิสาขาเทวี ทรงสมภพ 
พระองค์ก ็ทรงเห ็นนิม ิต 4 ขึ ้นทรงพญาม้าช ื ่อสุท ัสสนะ เสด ็จออกมหา
อภิเนษกรมณ์ทรงผนวช มนุษย์เก้าโกฏิก็บวชตามเสด็จ...  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 532) 
 

 พระเจ้าอัตถสี พระองค์เกิดมามีชีวิตสุขสบายและประทับในปราสาท 3 หลังที่ชื่อว่าอมรคิรี 
สุรคิรีและคิริวาหนะ มีพระมเหสีชื่อพระนางวิสาขาเทวี พระองค์มีพระสนมจำนวนมาก หลังจากที่
อภิเษกสมรสก็มีพระราชโอรสชื่อเสลกุมาร หลังจากนั้นพระองค์ก็เห็นนิมิต 4 จึงเกิดความสังเวชใจ
และออกบวชเพ่ือมุ่งหวังให้หลุดพ้นจากทุกข ์ 
  ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระสิขีพุทธเจ้าที่ 20 พระเจ้าสิขีเกิดมาในตระกูลกษัตริย์ ประทับอยู่ใน
ปราสาท 3 หลังอย่างสุขสบาย มีมเหสีและพระสนมจำนวนมาก แต่หลังจากทรงมีพระราชโอรส 
พระองค์ก็ทรงเห็นนิมิต 4 จึงเป็นเหตุที่ให้พระองค์ทรงช้างเพ่ือออกบวช ความว่า 

     
    …ส่วนโหรผู้ทำนายนิมิต เมื่อเฉลิมพระนามของพระองค์ ก็เฉลิมพระ

นามว่าสิข ีเพราะพระยอดกรอบพระพักตร์พุ่งสูงขึ้นดุจยอดพระอุณหิส พระองค์
ทรงครองฆราวาสวิสัยอยู่เจ็ดพันปี ทรงมีปราสาท 3 หลังชื่อว่าสุจันทกสิริ คิริย
สะและนาริวสภะปรากฏมีพระสนมกำนัลสองหมื่นสี่พันมีพระนางสัพพกามา
เทวเีป็นประมุข. 

                    เมื ่อพระโอรสพระนามว่าอตุละ ผู ้ไม่มีผู ้ชั ่ง ผู ้เทียบได้ด้วยหมู ่แห่ง
พระคุณของพระนางสัพพกามาเทวีทรงสมภพ พระมหาบุรุษนั้นก็ทรงเห็นนิมิต 
4 ขึ้นทรงช้างต้นเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ด้วยยานคือช้าง ทรงผนวช บุรุษหนึ่ง
แสนสามหมื่นเจ็ดพันพากันบวชตามเสด็จ. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 614) 
 
  พระเจ้าสิขีเกิดมาในวรรณะกษัตริย์เมื่อเติบใหญ่ก็ได้ประทับอยู่ในปราสาท 3 หลังชื่อว่าสุจัน
ทกสิริ คิริยสะและนาริวสภะ ทรงใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย มีมเหสีชื่อพระนางสัพพกามาเทวี มีพระสนม
และนางกำนัลจำนวนมาก แต่หลังจากทรงมีพระราชโอรสชื่ออลุตะแล้ว พระองค์ก็ทรงเห็นนิมิต 4 
เกิดความสังเวชใจจึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงช้างเพื่อออกบวช โดยมีผู้ติดตามออกบวชจำนวนหนึ่ง
แสนสามหมื่นเจ็ดพันคน 
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  ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระโกนาคมนพุทธเจ้าที่ 23 พระโกนาคมนถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์ 
ณ กรุงโสภวดี ใช้ชีวอยู่สุขสบายในปราสาท 3 หลัง พระองค์แต่งงานกับนางรุจิคัตตา และมีบุตรชื่อ
สัตถวาหะ ความว่า 
 

...ครั้งนั้น พึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าโกนาคมนะ ทรงอุบัติขึ้นในโลก. 
  แม้พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลาย แล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต 
จุติจากนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในครรภ์ของพราหมณีชื่ออุตตรา ผู้ยอดเยี่ยมด้วยคุณ
มีรูปเป็นต้น ภริยาของยัญญทัตตพราหมณ์ กรุงโสภวดี ถ้วนกำหนดทศมาสก็
เคลื่อนออกจากครรภ์ของชนนี ณ สุภวดีอุทยาน. 
  เมื่อพระองค์สมภพ ฝนก็ตกลงมาเป็นทองทั่วชมพูทวีป ด้วยเหตุนั้น 
เพราะเหตุที่ทรงเป็นที่มาแห่งทอง พระประยูรญาติจึงเฉลิมพระนามว่า กนกาคม
นะ. ก็พระนามนั้นของพระองค์แปรเปลี่ยนมาโดยลำดับ เป็นโกนาคมนะ. 
  พระองค์ทรงครองฆราวาสวิสัยอยู่สามพันปี มีปราสาท 3 หลังชื่อว่า ดุสิ
ตะ สันดุสิตะและสันตุฏฐะ มีนางบำเรอหนึ่งหมื่นหกพันนางมีนางรุจิคัตตา
พราหมณีเป็นประมุข. 
  เมื่อบุตรชื่อสัตถวาหะ ของนางรุจิคัตตาพราหมณีเกิด พระองค์ทรง
เห็นนิมิต 4 ก็ขึ้นคอช้างสำคัญ ออกอภิเนษกรมณ์ด้วยยานคือช้าง ทรงผนวช 
บุรุษสามหมื่นก็บวชตาม. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 658-659) 
 
   จากตัวอย่างพระโกนาคมนถือกำเนิดในครรภ์ของของพราหมณีชื่ออุตตรา เมื่อเกิดมา
พระองค์ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย มีปราสาท 3 หลัง ชื่อว่า ดุสิตะ สันดุสิตะและสันตุฏฐะ พระองค์
แต่งงานกับนางรุจิคัตตา และมีนางบำเรอหนึ่งหมื่นหกพันนาง มีบุตรชื่อสัตถวาหะ หลังจากมีบุตร
พระองค์ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงขึ้นช้างออกบวช และมีบุรุษติดตามออกบวชอีก 30,000 คน 

 
 3. การออกบวช คือเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ออกบวชเพราะอยากหลุดพ้นจากวัฏสงสารหรือ
การเวียนว่ายตายเกิด เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่เหตุการณ์หลัก การเจริญเติบโต 
กล่าวคือเมื่อพระองค์แต่งงาน มีลูก และเกิดนิมิต 4 ประการ แล้วพระองค์ก็ต้องการหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ จึงตัดสินใจที่ออกบวช ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าที่ 7 พระอโนมทัสสีทรงออกบวชหลังจากที่เหน็นิมิต 
4  ประการ ความว่า 

  ...พระองค์ทรงเจริญวัยโดยลำดับ ถูกบำเรอด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ 
ทรงครองฆราวาสวิสัยอยู่หมื่นปี. เขาว่า ทรงมีปราสาท 3 หลัง ชื่อ สิริ อุปสิริ 
สิริวัฑฒะ ทรงมีพระสนมนารีสองหมื ่นสามพันนางมีพระนางสิริมาเทวีเป็น
ประมุข. 
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  เมื่อพระอุปวาณะ โอรสของพระนางสิริมาเทวีประสูติ พระโพธิสัตว์นั้นก็
ทรงเห็นนิมิต 4 เสด็จออกอภิเนษกรมณ์ด้วยยานคือวอ ทรงผนวชแล้ว ชนสาม
โกฏิก็บวชตามเสด็จพระองค์.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 414-415) 
  
 หลังจากที่พระอโนมทัสสีเจริญเติบโตพระองค์ประทับอยู่ ณ ปราสาท 3 หลัง ชื่อ สิริ อุปสิริ 
สิริวัฑฒะ  อภิเษกสมรสกับนางสิริมาเทวีและมีพระสนม 23,000 นาง จากนั้นพระองค์มีพระโอรสชื่อ
ว่าพระอุปวาณะ และหลังจากที่มีพระโอรสพระองค์เห็นนิมิต 4 ประการ จึงขึ้นวออกบวช โดยมี
ผู้ติดตามออกบวชจำนวน 3 โกฏิ  
 ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระนารทพุทธเจ้าที่ 9 หลังจากพระโอรสของพระนารทประสูติ พระองค์ก็
ได้เห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกบวช ความว่า 
 

  พระองค์ครองฆราวาสวิสัยอยู่เก้าพันปี มีปราสาท 3 หลังเหมาะฤดูทั้ง 3 
ชื่อว่าวิชิตะ วิชิตาวีและวิชิตาภิรามะ. พระชนกชนนีได้ทรงทำขัตติยกัญญาผู้มีบุญ
อย่างยิ่ง พระนามว่าวิชิตเสนา ผู้ถึงพร้อมด้วยสกุลศีลาจารวัตรและรูปสมบัติให้
เป็นอัครมเหสีแก่นารทกุมารนั้น. พระสนมนารีจำนวนแสนสองหมื่นนางมีพระ
นางวิชิตเสนานั้นเป็นประธาน. 
          เมื่อพระนันทุตตรกุมารผู้นำความบันเทิงใจแก่โลกทั้งปวง ของพระนาง
วิชิตเสนาเทวีนั้น ประสูติแล้ว พระนารทะกุมารนั้นก็ทรงเห็นนิมิต 4 อันจตุรงค
เสนาทัพใหญ่แวดล้อมแล้วทรงเครื่องนุ่งห่มอันเบาดี สีต่างๆ สวมกุณฑลมณี
มุกดาหาร ทรงพาหุรัดพระมงกุฏและทองพระกรอย่างดี ทรงประดับด้วยดอกไม้
กล ิ ่นหอมอย ่างย ิ ่ ง ดำเน ินด ้วยพระบาทสู่ พระราชอ ุทยาน ทรงเปล ื ้อง
เครื่องประดับทั้งหมด มอบไว้ในมือพนักงานรักษาคลังหลวง ทรงตัดพระเกศา
และมงกุฏของพระองค์ท่ีประดับด้วยรัตนะอันงามอย่างยิ่ง 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 445-446) 
 
 พระนารทะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในปราสาท 3 หลัง ชื่อว่าวิชิตะ วิชิตาวีและวิชิตาภิรามะ 
จากนั้นพระองค์ได้อภิเษกกับนางวิชิตเสนา และมีพระสนมจำนวนแสนสองหมื่น เมื่อพระนันทุตตร
กุมารประสูติแล้ว พระนารทะก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ พระองค์จึงดำเนินด้วยพระบาทสู่พระราช
อุทยาน และเปลื้องเครื่องประดับท้ังหมดและทรงตัดพระเกศาเพ่ือออกบวช 
 ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระติสสพุทธเจ้าที่ 17 เมื่อพระโอรสของพระติสสะประสูติออกมา พระองค์
ก็ทรงเห็นนิมิต 4 จึงเสด็จขึ้นม้าเพ่ืออกบวช ความว่า 
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  ...พระมหาบุรุษพระนามว่าติสสะ ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายบังเกิดใน
สวรรค์ชั้นดุสิต จุติจากนั้นแล้วทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางปทุมา
เทวีผู้มีพระเนตรงามดังกลีบปทุม อัครมเหสีของพระเจ้าชนสันธะ กรุงเขมกะ 
ถ้วนกำหนดทศมาสก็ประสูติจากพระครรภ์พระชนนี ณ อโนมราชอุทยาน. 
         ทรงครองฆราวาสวิสัยอยู่เจ็ดพันปี พระองค์มีปราสาท 3 หลัง ชื่อว่าคุหา
เสละ นาริสยะและนิสภะ มีพระสนมนารีสามหมื่นสามพันนางมีพระนางสุภัททา
เทวีเป็นประมุข. 
  เมื่ออานันทกุมาร พระโอรสของพระนางสุภัททาเทวีสมภพ พระมหา
บุรุษทรงเห็นนิมิตทั้ง 4 เสด็จขึ้นม้าต้นตัวเยี่ยม ชื่อว่า โสนุตตระออกมหาภิเษก        
กรมณ์ ทรงผนวช  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 570) 
 

 พระติสสะถือกำเนิดในพระครรภ์ของนางปทุมาเทวี เมื่อเจริญชันษาก็ได้แต่งงานกับนางสุภัท
ทาเทวี และมีสนม 30,000 คน พระองค์อาศัยอยู่ในปราสาท 3 หลัง ชื่อว่าคุหาเสละ นาริสยะและนิส
ภะ เมื่อพระนางสุภัททาเทวีให้กำเนิดพระราชโอรสชื่อว่าอานันทกุมาร พระติสสะก็ทรงเห็นนิมิต 4 
ประการ ซึ่งเป็นเหตุให้พระองค์อยากหลุดพ้นจากทุกข์ จึงขึ้นม้าออกบวช 
  
 4. การบำเพ็ญบารมี คือเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์หาทางที่หลุดพ้นจากทุกข์โดยการบำเพ็ญ
บารมีดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระมงคลพุทธเจ้าที่ 3 พระโพธิสัตว์มงคลบำเพ็ญบารมีอยู่ 8 เดือน ความว่า 
    

...เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ทรงผนวช มนุษย์สามโกฏิก็พากันบวชตาม
เสด็จพระมหาสัตว์ที ่ทรงผนวชพระองค์นั ้น พระมหาบุรุษอันภิกษุเหล่านั้น
แวดล้อมแล้วทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่ 8 เดือน. 

แต่นั้นก็เสวยข้าวมธุปายาส มีโอชะทิพย์ที่เทวดาใส่ไว้อันนางอุตตรา
ธิดาของอุตตรเศรษฐี ในหมู่บ้านอุตตรคามถวายแล้ว ทรงยับยั้งพักกลางวัน ณ 
สาละวัน ซึ่งประดับด้วยไม้ดอกหอมกรุ่น มีแสงสีเขียว น่ารื่นรมย์ทรงรับหญ้า 8 
กำท่ีอุตตระอาชีวกถวาย... 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 337-338) 
 
 จากตัวอย่าง พระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรเป็นเวลา 8 เดือน จากนั้นพระองค์ได้เสวยข้าว
มธุปายาสที่นางอุตตราธิดาของอุตตรเศรษฐี ในหมู่บ้านอุตตรคามถวายและในกลางวันก็ได้พักผ่อน ณ 
ป่าสาละวัน พอเวลาเย็นพระองคร์ับหญ้า 8 กำ ทีอุ่ตตระอาชีวกถวาย  
 ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ 15 พระโพธิสัตว์ธัมมทัสสีบำเพ็ญบารมีอยู่  7 วัน 
ความว่า 
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    ลำดับนั้น พระธัมมทัสสีโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญความเพียร 7 วัน เสวยข้าว
มธุปายาสที่พระนางวิจิโกฬิเทวีถวาย ทรงพักกลางวัน ณ ป่าพุทรา เวลาเย็นทรงรับ
หญ้า 8 กำ ที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อสิริวัฒนะถวาย แล้วเสด็จไปยังโพธิพฤกษ์
ชื่อพิมพิชาละ ต้นมะกล่ำเครือ ทรงลาดสันถัตหญ้ากว้าง 53 ศอก. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 546) 
 
 จากตัวอย่าง พระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นพระองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาส
ที่นางวิจิโกฬีถวาย และในกลางวันก็ได้พักผ่อน ณ ป่าพุทรา พอเวลาเย็นพระองค์รับหญ้า 8 กำ ที่คน
เฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อสิริวัฒนะถวาย และนำหญ้านั้นไปปูนั่งใต้ต้นไม้ชื่อพิชาละ 
 ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระกกุสันธพุทธเจ้าที่ 22 พระโพธิสัตว์กกุสันธะบำเพ็ญบารมี 8 เดือน 
ความว่า 
 

   พระโพธิสัตว์นั้นอนับรรพชิตเหล่านั้นแวดล้อม บำเพ็ญเพียร 8 เดือน ในวัน
วิสาขบูรณมีบริโภคข้าวมธุปายาสที่ธิดา วชิรินธพราหมณ์ ณ สุจิรินธนิคมถวาย 
พักผ่อนกลางวัน ณ ป่าตะเคียน เวลาเย็นรับหญ้า 8 กำ ที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อ
สุภภทะถวาย...  

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 644) 
 

 จากตัวอย่าง พระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียร 8 เดือน จนถึงวันวิสาขบูชาพระองค์ได้บริโภคข้าว
มธุปายาสที่ธิดาของวชิรินธพราหมณ์ ณ สุจิรินธนิคมถวาย ในเวลากลางวันทรงพักผ่อน ณ ป่าตะเคียน 
พอถึงเวลาเย็นพระองคร์ับหญ้า 8 กำ ที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อสุภภทะถวาย 
  
 5. การตรัสรู้ คือเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่บำเพ็ญ
บารมีมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะนั่งตรัสรู้ใต้ต้นไม้ใดต้นไม้หนึ่งแตกต่าง
กัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระนาทรพุทธเจ้าที่ 9 หลังจากที่พระนารทบำเพ็ญบารมีระยะเวลา 7 วัน 
ในวันวิสาขบูชาก็ได้เสวยข้าวมธุปายาส และทรงนำหญ้า 8 กำที่ได้รับถวายมาปูนั่งใต้ต้นมหาโสณะ
และตรัสรู้ ความว่า 
 

   ฝ่ายพระมหาบุรุษทรงครองผ้ากาสายะที่เทวดาถวาย ทรงผนวช ณ 
อุทยานนั้นนั่นเอง บุรุษแสนคนก็บวชตามเสด็จ. พระมหาบุรุษทรงทำความเพียร
อยู่ในที่นั้น 7 วัน วันวิสาขบูรณมี เสวยข้าวมธุปายาสที่พระนางวิชิตเสนาอัคร
มเหสีถวาย ทรงพักกลางวัน ณ พระราชอุทยานทรงรับหญ้า 8 กำท่ีพนักงานเฝ้า
พระสุทัสสนราชอุทยานถวาย ทรงทำประทักษิณต้นมหาโสณะโพธิพฤกษ์ ทรง
ลาดสันถัตหญ้ากว้าง 58 ศอก ประทับนั่ง. ทรงกำจัดกองกำลังมาร ทรงยังวิชชา 
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3 ให้เกิดในยามทั้ง 3 แทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณ ทรงเปล่งพระอุทานว่า 
อเนกชาติสํสารํ ฯเปฯ ตณฺหานํ ขยมชฺฌ  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 446-447) 
  

 พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ 7 วัน จากนั้นพระองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาสที่พระนางวิชิต
เสนาผู้เป็นอัครมเหสีถวาย และในกลางวันก็ได้พักผ่อน ณ อุทยาน พอเวลาเย็นพระองค์รับหญ้า 8 
กำท่ีพนักงานเฝ้าพระสุทัสสนราชอุทยานถวาย และนำหญ้านั้นไปปูนั่งใต้ต้นมหาโสณะ ทรงกำจัดกอง
มาร และตรัสรู้ 
 ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระสุชาตะพุทธเจ้าที่ 12 หลังจากที่พระสุชาตะบำเพ็ญบารมีระยะเวลา 9 
เดือน ก็ได้เสวยข้าวมธุปายาส จากนั้นก็ทรงนำหญ้า 8 กำที่ได้รับถวายมาปูนั่งใต้ต้นเวฬุและตรัสรู้ 
ความว่า 
 

   ลำดับนั้น พระมหาบุรุษนั้นอันมนุษย์เหล่านั้นแวดล้อมแล้ว ทรงบำเพ็ญ
เพียร 9 เดือน ในวันวิสาขบูรณมี เสวยข้าวมธุปายาส รสอร่อย ทีธ่ิดาของสิรินัน
ทนเศรษฐีแห่งสิรินันทนนครถวายแล้ว ทรงยับยั้งพักกลางวัน ณ สาลวัน. เวลา
เย็นทรงรับหญ้า 8 กำที่สุนันทอาชีวกถวายแล้ว เสด็จเข้าไปยังโพธิพฤกษ์ชื่อ
เวฬ ุต้นไผ่ ทรงลาดสันถัตหญ้ากว้าง 33 ศอก. 
   เมื่อดวงอาทิตย์ยังคงอยู่ ก็ทรงกำจัดกองกำลังมารพร้อมทั้งตัวมาร ทรง
แทงตลอดพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ทรงเปล่งพระอุทานที่พระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ทรงประพฤติมาแล้ว ทรงยับยั้งอยู่ใกล้โพธิต้นพฤกษ์นั่นแลตลอด 7
สัปดาห์  

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 499-500) 
 

 พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ 9 เดือน จากนั้นพระองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาสที่ธิดาของ
สิรินันทนเศรษฐีแห่งสิรินันทนนครถวายแล้ว และในกลางวันก็ได้พักผ่อน ณ ป่าสาลวัน พอเวลาเย็น
พระองค์รับหญ้า 8 กำที่สุนันทอาชีวกถวายและนำหญ้านั้นไปปูนั่งใต้ต้นเวฬุ ทรงกำจัดกองมาร และ
ตรัสรู้ 
 ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระสิขีพุทธเจ้าที่ 20 หลังจากท่ีพระสิขีบำเพ็ญบารมีระยะเวลา 8 เดือนแล้ว 
ก็ได้เสวยข้าวมธุปายาส จากนั้นก็ทรงนำหญ้า 8 กำท่ีได้รับถวายมาปูนั่งใต้พระองค์ก็มานั่งใต้ต้นบุณฑรี
กะและตรัสรู้ ความว่า 
 

  พระองค์อันบรรพชิตเหล่านั้นแวดล้อมแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียร 8 เดือน ใน
วันวิสาขบูรณมี ทรงละการคลุกคลีด ้วยหมู ่ เสวยข้าวมธุปายาสที่ธิดาปิย
เศรษฐี สุทัสสนนิคม ถวาย แล้วยับยั้งพักกลางวัน ณ ป่าตะเคียนหนุ่ม ทรงรับ
หญ้าคา 8 กำที่ดาบสชื่ออโนมทัสสีถวาย เสด็จเข้าไปยังโพธิพฤกษ์ชื่อต้นบุณฑรี
กะ คือมะม่วงป่า. 
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           เขาว่า แม้บุณฑรีกโพธิพฤกษ์นั้นก็มีขนาดเท่าต้นแคฝอย วันนั้นนั่นเอง 
มะม่วงป่าต้นนั้นสูงชะลูดลำต้นขนาด 50 ศอก แม้กิ่งก็ขนาด 50 ศอกเหมือนกัน 
ดารดาษด้วยดอกหอมเป็นทิพย์ มิใช่ดารดาษด้วยดอกอย่างเดียวเท่านั ้น ยัง
ดารดาษแม้ด้วยผลทั้งหลาย. มะม่วงต้นนั้นแถบหนึ่งมีผลอ่อน แถบหนึ่งมีผลปาน
กลาง แถบหนึ่งมีผลห่าม แถบหนึ่งมีผลมีรสดี พรั ่งพร้อมด้วยสีกลิ ่นและรส 
เหมือนทิพยโอชาที่เทวดาใส่ไว้ ห้อยย้อยแด่แถบนั้น ๆ ต้นไม้ดอกก็ประดับด้วย
ดอก ต้นไม้ผลก็ประดับด้วยผล ในหมื่นจักรวาลเหมือนอย่างมะม่วงต้นนั้น. 
         พระองค์ทรงลาดสันถัตหญ้ากว้าง 24 ศอก ประทับนั่งขัดสมาธิอธิษฐาน
ความเพียรมีองค์ 4 ครั้นประทับอย่างนั้นแล้วก็ทรงกำจัดกองกำลังมารพร้อม
ทั้งตัวมารซึ่งกว้างถึง 36 โยชน์ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ ทรงเปล่งพระอุทาน
ว่า อเนกชาติสํสารํ ฯเปฯ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา ดังนี้. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 614-615) 
 

 พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู ่ 8 เดือน จากนั้นพระองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาสที่ธิดาปิย
เศรษฐี สุทัสสนนิคมถวาย และในกลางวันก็ได้พักผ่อน ณ ป่าตะเคียน พอเวลาเย็นพระองคร์ับหญ้า 8 
กำ ที่ดาบสชื่ออโนมทัสสีถวาย และนำหญ้านั้นไปปูนั่งใต้ต้นต้นบุณฑรีกะทรงกำจัดกองมาร และ          
ตรัสรู้ 
 
 6. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 ครั้ง คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ครั้งใหญ่ในสมัยของพระองค์ จำนวน 3 ครั้ง กล่าวคือ หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็จะ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื ่อช ่วยเหลือสัตว ์ทั ้งหลายให้พ้นทุกข ์ ภายหลังที ่พระองค์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้ง 3 ครั้ง มีสัตว์จำนวนมากตรัสรู้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที ่ 1 วงศ์พระโสภิตพุทธเจ้าที ่ 6 หลังจากตรัสรู้พระโสภิตพุทธเจ้าได้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาครั้งใหญ่ 3 ครั้ง ความว่า 
 

 พระสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรท่ามกลาง
บริษัทนั้น อภิสมัยครั้งที่ 1 กล่าวไมไ่ด้ด้วยจำนวนผู้ตรัสรู้.  
                แก้อรรถ                

    บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สกเคหมฺหิ ได้แก่ ในนิเวศน์ของตนนั่นเอง. 
อธิบายว่า ณ พื้นภายในปราสาทนั่นแล. บทว่า มานสํ วินิวตฺตยิ ได้แก่ กลับใจ.
อธิบายว่า อยู่ในนิเวศน์ของพระองค์ เปลี่ยนจิตจากความเป็นปุถุชนภายใน 7 วัน
เท่านั ้น แล้วทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า.บทว่า  เหฏฺฐา แปลว่า เบื ้อง
ต่ำ.  บทว่า ภวคฺคา ได้แก่ แต่อกนิษฐภพ.บทว่า ตาย ปริสาย ได้แก่ ท่ามกลาง
บริษัทนั้น.บทว่า คณนาย น วตฺตพฺโพ ความว่า เกินที่จะนับจำนวนได้.บทว่า ปฐ
มาภิสมโย ได้แก่ ธรรมาภิสมัยครั้งที่ 1. บทว่า อหุ ความว่า บริษัทนับจำนวน

https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=7#%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96
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ไม่ได้. ปาฐะว่า ปฐเม อภิสฺมึสุเยว ดังนี้ก็มี. ความว่า ชนเหล่าใดตรัสรู้ในการ
แสดงธรรมของพระโสภิตพุทธเจ้านั้น ชนเหล่านั้นอันใคร ๆ กล่าวไม่ได้ด้วยการ
นับจำนวน. 
           สมัยต่อมา พระโสภิตพุทธเจ้าทรงทำยมกปาฏิหาริย์ ณ โคนต้นจิตตปาฏ
ลี ใกล้ประตูกรุงสุทัสสนะ ประทับนั่งทรงแสดงอภิธรรม เหนือพื้นบัณฑุกัมพล
ศิลาอาสน์ ณ โคนต้นปาริฉัตรในภพดาวดึงส์ อันเป็นภพที่สำเร็จด้วยนพรัตน์และ
ทอง. จบเทศนา เทวดาเก้าหมื่นโกฏิตรัสรู้ธรรม นี้เป็นอภิสมัยครั้งที่ 2. ด้วยเหตุ
นั้น จึงตรัสว่า 

เมื่อพระโสภิตพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ต่อจากอภิสมัย
ครั้งที่ 1 นั้น ณ ที่ประชุมเทวดาทั้งหลาย อภิสมัยครั้งที่ 2 ก็ได้มี
แก่เทวดาเก้าหม่ืนโกฏิ. 

... 
 ต่อมาอีก เจ้าราชบุตรพระนามว่าชัยเสนะ ทรงพระ
อารามมอบถวายพระพุทธเจ้าครั้งนั้น พระผู้มีพระจักษุ เมื่อทรง
สรรเสริญการบริจาคทาน ก็ทรงแสดงธรรมโปรดเจ้าราชบุตร
นั้น ครั้งนั้นอภิสมัยครั้งที่ 3 ได้มีแก่สัตว์พันโกฏิ. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 401-403) 
 

 พระโสภิตพุทธเจ้าบรรลุพระโพธิญาณแล้ว พระองค์ได้ประกาศศาสนาและแสดงธรรม 
สำคัญ 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกทรงแสดงธรรมอันประเสริฐแก่ฝูงชนและมีผู้ตรัสรู้ ครั้งที่ 2 พระองค์ทรง
ทำยมกปาฏิหาริย์ ณ โคนต้นจิตตปาฏลี ทรงแสดงอภิธรรม ณ โคนต้นปาริฉัตรในภพดาวดึงส์ เมื่อ 
จบเทศนา มีเทวดาเก้าหมื่นโกฏิตรัสรู้ ครั้งที่ 3 พระสุชาตพุทธเจ้า แสดงธรรมโปรดเจ้าชัยเสนะและ
บริวารโดยมีมีผู้ตรัสรู้จำนวนพันโกฏิ 
 ตัวอย่างที ่ 2 วงศ์พระสุชาติพุทธเจ้าที ่ 12 หลังจากตรัสรู้พระสุชาติพุทธเจ้าได้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาครั้งใหญ่ 3 ครั้ง ความว่า 
 

  ...เมื่อดวงอาทิตย์ยังคงอยู่ ก็ทรงกำจัดกองกำลังมารพร้อมทั้งตัวมาร ทรง
แทงตลอดพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ทรงเปล่งพระอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทรงประพฤติมาแล้ว ทรงยับยั้งอยู่ใกล้โพธิต้นพฤกษ์นั่นแลตลอด 7 สัปดาห์ อัน
ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงเห็นพระสุทัสสนกุมารพระกนิษฐภาดาของ
พระองค์ และเทวกุมารบุตรปุโรหิต เป็นผู้สามารถแทงตลอดธรรมคือสัจจะ 4 
เสด็จไปทางอากาศ ลงที่สุมังคลราชอุทยาน กรุงสุมงคล ให้พนักงานเฝ้าราช
อุทยาน เรียกพระสุทัสสนกุมารกนิษฐภาดาและ เทวกุมารบุตรปุโรหิตมาแล้ว 
ประทับนั ่งท่ามกลางกุมารทั ้งสองนั ้น พร้อมด้วยบริวาร ทรงประกาศพระ
ธรรมจักร. ณ ที่นั ้น ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์โกฏิหนึ่ง นี้เป็นอภิสมัยครั้งที่ 1. 
   ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำยมกปาฏิหาริย์ ณ โคนมหาสาลพฤกษ์ 
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ใกล้ประตูสุทัสสนราชอุทยานเสด็จเข้าจำพรรษา ณ ดาวดึงส์เทวโลก ธรรมาภิสมัย
ไดม้ีแก่สัตว์สามล้านเจ็ดแสน นี้เป็นอภิสมัยครั้งท่ี 2. ครั้งพระสุชาตทศพลเสด็จเข้า
เฝ้าพระชนก ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์หกล้าน นี้เป็นอภิสมัยครั้งที่ 3  ด้วยเหตุนั้น 
จึงตรัสว่า 

 ในมัณฑกัปนั้นนั่นแล มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ 
ผู้นำ มีพระหนุดังคางราชสีห์ มีพระศอดังโคอุสภะมีพระคุณหา
ประมาณมิได้ เข้าเฝ้าได้ยาก. 
 พระสัมพุทธเจ้า รุ่งเรืองด้วยพระสิริ ย่อมงามสง่าทุก  เม่ือ 
เหมือนดวงจันทร์หมดจดไร้มลทิน เหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสง
แรงร้อน ฉะนั้น. 
 พระสัมพุทธเจ้าบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดสิ้นเชิงแล้ว 
ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ กรุงสุมงคล   
 เม ื ่อพระสุชาตพุทธเจ ้าผ ู ้นำโลก ทรงแสดงธรรมอัน
ประเสริฐ สัตว์แปดสิบโกฏิตรัสรู้ในการแสดงธรรมครั้งท่ี 1  
 ครั ้งพระสุชาตพุทธเจ้า ผู ้มีบริวารยศหาประมาณ  มิได้ 
เสด็จเข้าจำพรรษา ณ เทวโลก อภิสมัยครั้งที่ 2 ได้มีแก่สัตว์สาม
ล้านเจ็ดแสน.  
 ครั้งพระสุชาตพุทธเจ้า ผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้า  ผู้ไม่มีผู้
เสมอ เข้าไปโปรดพระชนก อภิสมัยครั้งที่ 3 ได้ม ีแก่สัตว์หกล้าน. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 500-501) 
 

 พระสุชาติพุทธเจ้าบรรลุพระโพธิญาณแล้ว พระองค์ได้แสดงธรรมสำคัญ 3 ครั้ง ครั้งแรก
พระองค์ได้ประกาศศาสนาและแสดงธรรม ณ กรุงสุมงคล  โดยมีผู้ตรัสรู้จำนวนหนึ่งโกฏิ ครั้งที่ 2 
พระองคท์รงทำยมกปาฏิหาริย์ ณ โคนมหาสาลพฤกษ์ ใกล้ประตูสุทัสสนราชอุทยาน จากนั้นเสด็จเข้า
จำพรรษา ณ ดาวดึงส์เทวโลก และแสดงธรรม มีผู้ตรัสรู้สามล้านเจ็ดแสนคน ครั้งที่ 3 พระสุชาตพุทธ
เจ้า แสดงธรรมโปรดพระบิดาในครั้งนี้มีสัตว์หกล้านคนตรัสรู้ 
 ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ 15 หลังจากตรัสรู้พระพระธัมมทัสสีพทธเจ้าได้เผย
แผ่พระพุทธศาสนาครั้งใหญ่ 3 ครั้ง ความว่า 
 

   ...ทรงรับอาราธนาท้าวมหาพรหม แล้วทรงทราบว่า ภิกษุแสนโกฏิที่บวช
กับพระองค์เป็นผู้สามารถแทงตลอดพระสัทธรรมได้ ก็เสด็จหนทาง 18 โยชน์ วัน
เดียวเท่านั้นก็ถึงอิสิปตนะ อันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมแล้ว ก็ทรงประกาศพระ
ธรรมจักร ณ อิสิปตนะนั้น. ครั้งนั้น อภิสมัยครั้งที่ 1 ก็ได้มีแก่ภิกษุแสนโกฏิ. ด้วย
เหตุนั้น จึงตรัสว่า   

  ในมัณฑกัปนั้นนั่นเอง พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าผู้มีพระยศ
ยิ่งใหญ่ ก็กำจัดความมืดมนอนธการแล้ว เจิดจ้าในโลกนี้พร้อมทั้ง
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เทวโลก. ในกาลที่พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ผู้มีพระเดชที่ ไม่มีผู้
เทียบได้พระองค์นั้น ทรงประกาศพระธรรมจักร  อภิสมัยครั้งที่ 1 
ได้มีแก่ภิกษุแสนโกฏิ. 

แก้อรรถ 
    บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ตมนฺธการํ ความว่า ได้แก่ อนธการคือโมหะ 
ที่ชื่อว่า ตมะ. ครั้งพระราชาพระนามว่าสัญชัย ในนครชื่อตคระ ทรงเห็นโทษใน
กามและคุณอันเกษมในเนกขัมมะ จึงทรงผนวชเป็นฤษี คนเก้าหมื่นโกฏิบวชตาม
เสด็จ ชนเหล่านั้นได้อภิญญา 5 และสมาบัติ 8 หมดทุกคน. 
    ครั้งนั้น พระธัมมทัสสีศาสดาทรงเห็นอุปนิสสัยสมบัติของชนเหล่านั้น จึง
เสด็จไปทางอากาศ ถึงอาศรมบทของสัญชัยดาบสแล้ว ทรงยืนอยู่ในอากาศ ทรง
แสดงธรรมอันเหมาะแก่อัธยาศัยของดาบสเหล่านั้น ทรงยังธรรมจักษุให้เกิดขึ้น. 
นั้นเป็นอภิสมัยครั้งที่ 2. ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 
            ครั้งพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนสัญชัยฤษี   อภิสมัย

ครั้งที่ 2 ได้มีแก่สัตว์เก้าสิบโกฏิ.  
    ครั้งท้าวสักกะจอมทวยเทพ ประสงค์จะฟังธรรมของพระทศพล จึงเสด็จเข้าไปเฝ้า 
อภิสมัยครั้งที่ 3 ได้มีแก่สัตว์แปดสิบโกฏิ. ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 

  ครั ้งท้าวสักกะพร้อมทั้งบริษัทเข้าเฝ้า พระผู ้เป็นนายก
พิเศษ อภิสมัยครั้งที่ 3 ได้มีแก่สัตว์แปดสิบโกฏิ.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 546-547) 
 

 พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าบรรลุพระโพธิญาณแล้ว พระองค์ได้แสดงธรรมสำคัญ 3 ครั้ง คือ ครั้ง
แรกทรงแสดงธรรมอันประเสริฐโดยมีผู้ตรัสรู้แสนโกฏิ ครั้งที่ 2 พระองค์แสดงธรรมแก่สัญชัยดาบส
และบริวาร ณ นครตคระ มีผู้ตรัสรู้จำนวนเก้าสิบโกฏิ และครั้งที่ 3 พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า แสดงธรรม
โปรดท้าวสักกะในครั้งนี้มีสัตว์แปดสิบโกฏิตรัสรู้ 
 
 7. การประชุมสาวก 3 ครั้ง คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วได้
เกิดเหตุการณ์ทีพ่ระพุทธเจ้าประชุมพระพุทธศาสนาครั้งใหญ่ จำนวน 3 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 ตัวอย่างที่ 1 สมัยวงศ์พระสุเมธพุทธเจ้าที่ 11 พระสุเมธพุทธเจ้าประชุมพระพุทธศาสนา
จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 

 แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าสุเมธะก็ทรงมีสาวกสันนิบาต 3 ครั้ง ในสันนิบาต
ครั้งที่ 1 ณ กรุงสุทัสสนะ มีพระขีณาสพร้อยโกฏิ. ในสันนิบาตครั้งที่ 2 เมื่อพวก
ภิกษุกรานกฐิน ณ ภูเขาเทวกูฏ มีพระอรหันต์เก้าสิบโกฏิ. ในสันนิบาตครั้งที่ 3 
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริก มีพระอรหันต์แปดสิบโกฏิ. ด้วยเหตุนั้นจึงตรัส
ว่า 

https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=16#%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96
https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%A1%B0%D4%B9#find3
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 พระสุเมธพุทธเจ้า ผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ มีสันนิบาต ประชุม
สาวกขีณาสพ ผู้ไร้มลทิน มีจิตสงบคงที่ 3 ครั้ง. ครั้งพระชินพุทธ
เจ้าเสด็จเข้าไปยังกรุงสุทัสสนะ ภิกษุขีณาสพร้อยโกฏิประชุมกัน.
ต่อมาครั้งภิกษุทั้งหลายช่วยกันกรานกฐิน ณ ภูเขาเทวกูฎ พระ
ขีณาสพเก้าสิบโกฏิประชุมกัน เป็นสันนิบาตครั้งที่ 2. ต่อมา ครั้ง
พระทศพลเสด็จจาริกไป แปดสิบโกฏิประชุมกัน เป็นสันนิบาต
ครั้งที่ 3. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 487) 
  
 พระสุเมธพุทธเจ้าได้ประชุมพระพุทธศาสนาจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกพระองค์ประชุม
ภิกษุจำนวนร้อยโกฏิ ณ กรุงสุทัสสนะ ครั้งที่ 2 พระพุทธเจ้าได้ประชุมเมื่อครั้งที่ภิกษุทั้งหลายมา
ช่วยกันกรานกฐิน ณ ภูเขาเทวกูฎ มีพระขีณาสพเก้าสิบโกฏิเข้าร่วมประชุม และครั้งที่ 3  พระองค์
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนากิจซึ่งพระภิกษุจำนวนแปดสิบโกฏิเข้าร่วมประชุม  
 ตัวอย่างที่ 2 สมัยวงศ์พระปุสสพุทธเจ้าที่ 18 พระปุสสพุทธเจ้าประชุมพระพุทธศาสนา
จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 

  แต่นั้น สมัยต่อมา พระสุรักขิตะราชโอรสและธัมมเสนกุมาร บุตรปุโรหิต 
ณ กัณณกุชชนคร เมื่อพระปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงนครของตน ก็ออกไปรับ
เสด็จพร้อมด้วยบุรุษหกล้าน ถวายบังคมแล้วนิมนต์ถวายมหาทาน 7 วัน สดับ
ธรรมกถาของพระทศพลแล้วเลื่อมใส พร้อมกับบริวารก็พากันบวชแล้วบรรลุพระ
อรหันต์. 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกปาติโมกข์ขึ ้นแสดงท่ามกลางภิกษุหกล้าน
เหล่านั้น นั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่ 1. 
          ต่อมาอีก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพุทธวงศ์ ในสมาคมพระญาติ
ประมาณหกสิบของพระเจ้าชัยเสน กรุงกาสี ชนห้าล้านฟังพุทธวงศ์นั้นพากันบวช
ด้วยเอหิภิกขุบรรพชา แล้วบรรลุพระอรหัต. พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงอยู ่ใน
ท่ามกลางภิกษุเหล่านั้น ทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง. นั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่ 2. 
          ต่อมาอีก บุรุษสี่ล้านฟังมงคลกถาในมหามงคลสมาคมพากันบวชแล้ว 
บรรลุพระอรหัต พระสุคตเสด็จอยู่ในท่ามกลางภิกษุเหล่านั้น ทรงยกปาติโมกข์
ขึ้นแสดง นั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่ 3.ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 

         พระปุสสพุทธเจ้า ผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ ทรงมีสันนิบาต
ประชุมพระสาวกขีณาสพ ผู้ไร้มลทิน มีจิตสงบ คงที่ 3 ครั้ง. 
     ประชุมพระสาวกหนึ่งล้านเป็นสันนิบาตครั้งที่ 1 ประชุม
พระสาวกห้าล้านเป็นสันนิบาตครั้งที่ 2.ประชุมพระสาวกผู้ 
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 หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่น ผู้ขาดปฏิสนธิแล้วสี่ล้าน เป็นสันนิบาต 
 ครั้งที่ 3 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 585-586) 
 
 พระปุสสพุทธเจ้าได้ประชุมพระพุทธศาสนาจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกพระองค์ได้เดินทาง
ไปโปรดสุรักขิตะราชโอรสและธัมมเสนกุมาร บุตรปุโรหิต ณ กัณณกุชชนคร ในครั้งนั้นภิกษุจำนวน
หกล้านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ พระองค์จึงได้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุหกล้านที่มาร่วม
ชุมนุม ณ ที่แห่งนั้น  ครั้งที่ 2 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพุทธวงศ์ให้พระญาติของพระเจ้าชัยเสน ณ 
กรุงกาสี และชนห้าล้านคนได้ฟัง เมื่อชนทั้งหลายได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสพากันบวช และบรรลุพระ
อรหันต์ พระผู ้ม ีพระภาคเจ ้าจ ึงทรงยกปาติโมกข์ข ึ ้นแสดง และคร ั ้งท ี ่  3  พระองค์ได ้ยก
โอวาทปาติโมกข์ข้ึนมาแสดงท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวน 4 ล้านคน 
 ตัวอย่างที่ 3 สมัยวงศ์พระสิขีพุทธเจ้าที่ 20 พระสิขีพุทธเจ้าประชุมพระพุทธศาสนาจำนวน 
3 ครั้ง ดังนี้ 
 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งท่ามกลางพระอรหันต์หนึ่งแสนที่บวช
พร้อมกับพระราชโอรส คือพระอภิภูและพระสัมภวะ ทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง 
นั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่ 1. ประทับนั่งท่ามกลางภิกษุแปดหมื่นที่บวชในสมาคม
พระญาติ กรุงอรุณวดีทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง นั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่ 2. พระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงยกปาติโมกข์ข้ึนแสดงท่ามกลางภิกษุเจ็ดหมื่นที่บวชในสมัยทรง
ฝึกพระยาช้างชื่อธนบาลกะในธนัศชัยนคร นั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่ 3. ด้วยเหตุ
นั้น จึงตรัสว่า 

      แม้พระสิขีพุทธเจ้า ผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ ก็ทรงมีสันนิบาต ประชุม
พระสาวกขีณาสพผู้ไร้มลทิน มีจิตสงบ คงที่ 3 ครั้ง. ประชุมภิกษุ
หนึ่งแสน เป็นสันนิบาตครั้งที่ 1ประชุมภิกษุแปดหมื่น เป็นสันนิบาต
ครั้งที่ 2. ประชุมภิกษุเจ็ดหมื่น เป็นสันนิบาตครั้งที่ 3ภิกษุสันนิบาต 
อันโลกธรรมไม่กำซาบแล้ว เหมือนปทุมเกิดเติบโตในน้ำ น้ำก็ไม่
กำซาบ ฉะนั้น. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 616-617) 
 
 พระสิขีพุทธเจ้าประชุมพระพุทธศาสนาจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกพระองค์ได้ทรงยก
ปาติโมกข์ขึ ้นแสดงแก่พระอภิภู พระสัมภวะ และพระอรหันต์จำนวน 100,000 รูป ครั ้งที ่ 2 
พระพุทธเจ้าได้ทรงยกปาติโมกข์แสดงแก่พระประยูรญาติ และภิกษุจำนวน 80,000 รูป ณ กรุงอรุณ
วดี และครั้งที่ 3  พระองค์ได้ยกโอวาทปาติโมกข์ขึ้นมาแสดงท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวน 70,000 
รูป ที่บวชสมัยทรงฝึกพระยาช้างชื่อธนบาลกะในธนัศชัยนคร 
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 8. การพบพระโพธิสัตว์โคตม คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้พบกับพระโพธิสัตว์โคตม และ
พระโพธิสัตว์โคตมได้บำเพ็ญบารมีและถวายสักการะพระพุทธเจ้า จากการศึกษาพบว่าในแต่ละพระ
ชาติที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้พบกับพระโพธิสัตว์โคตมนั้น พระโพธิสัตว์โคตมไม่ได้ถือกำเนิด
เป็นคนเท่านั้น แต่พระองค์ยังคงถือกำเนิดเป็นสัตว์บ้าง เทพบ้าง พญานาคบ้าง ซึ่งสามารถสรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงการถือกำเนิดของพระโพธิสัตว์โคตมในแต่ละพระชาติ 
 

ชื่ออรรถกถา ตารางแสดงการถือกำเนิดของพระโพธิสัตว์โคตม 
ในแต่ละพระชาติ 

วงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าที่ 1   พราหมณ์ชื่อ สุเมธดาบส 
วงศ์พระโกณฑัญญพุทธเจ้าที่ 2   กษัตริย์ชื่อ วิชิตาวี 
วงศ์พระมงคลพุทธเจ้าที่ 3 พราหมณ์ชื่อ สุรุจิ 
วงศ์พระสุมนพุทธเจ้าที่ 4     พญานาคชื่อ อตุละ 
วงศ์พระเรวตพุทธเจ้าที่ 5 พราหมณ์ชื่อ อติเทวะ 
วงศ์พระโสภิตพุทธเจ้าที่ 6 พราหมณ์ชื่อ สุชาตะ 
วงศ์พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าที่ 7    เสนาบดียักษ์ไม่ปรากฏชื่อ 
วงศพ์ระปทุมพุทธเจ้าที่ 8 ราชสีห์ไม่ปรากฏชื่อ 
วงศ์พระนารทพุทธเจ้าที่ 9 ชฎิลไม่ปรากฏชื่อ 
วงศ์พระปทุมุตตรพุทธเจ้าที่ 10    กษัตริย์ชื่อ ชฎิล 
วงศ์พระสุเมธพุทธเจ้าที่ 11 มาณพชื่อ อุตตระ 
วงศ์พระสุชาตพุทธเจ้าที่ 12 กษัตริย์ชื่อ พระเจ้าจักรพรรดิ 
วงศ์พระปิยทัสสีพุทธเจ้าที่ 13       พราหมณ์ชื่อ กัสสปะ 
วงศ์พระอัตถทัสสีพุทธเจ้าที่ 14 ชฎิลชื่อ สุสีมะ 
วงศ์พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ 15 เทวดาชื่อ ท้าวสักกะเทวราช 
วงศ์พระสิทธัตถพุทธเจ้าที่ 16 ดาบสชื่อ มังคละ 
วงศ์พระติสสพุทธเจ้าที่ 17 กษัตริย์ชื่อ สุชาตะ 
วงศ์พระปุสสพุทธเจ้าที่ 18 กษัตริย์ชื่อ วิชิตาวี 
วงศ์พระวิปัสสีพุทธจ้าที่ 19 พญานาคชื่อ อตุละ 
วงศ์พระสิขพุีทธเจ้าที่ 20 กษัตริย์ชื่อ อรินทมะ 
วงศ์พระเวสสภูวงศ์พุทธเจ้าที่ 21 กษัตริย์ชื่อ สุทัสสนะ 
วงศ์พระกกุสันธพุทธเจ้าที่ 22 กษัตริย์ชื่อ เขมะ 
วงศ์พระโกนาคมนพุทธเจ้าที่ 23 กษัตริย์ชื่อ ปัพพตะ 
วงศ์พระกัสสปพุทธเจ้าที่ 24 มาณพชื่อ โชติปาละ 
วงศ์พระโคตมพุทธเจ้าที่ 25 - 
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 จากตารางข้างต้นพบว่า พระพุทธเจ้าทั้ง 24 พระองค์ ยกเว้นพระโคตมพุทธเจ้าทรงพบพระ
โพธิสัตว์โคตมซ่ึงถือกำเนิดในสภาวะที่แตกต่างกัน กล่าวคือพระโพธิสัตว์โคตมทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ 
สัตว์ เทพ และพญานาค แต่ทุกพระชาติเมื่อพระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระวิปัสสีพุทธเจ้าที่ 19 พระวิปัสสีพุทธเจ้าพบพระโพธิสัตว์โคตมซึ่งในพระ
ชาตินั้นพระองค์ถือกำเนิดเป็นพญานาค พระโพธิสัตว์ได้สร้างมณฑป ถวายมหาทานและตั่งทองแด่
พระวิปัสสีพุทธเจ้า ความว่า  
 

 ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระยานาคชื่ออตุละ มีฤทธานุภาพมาก 
มีนาคหลายแสนโกฏิเป็นบริวาร สร้างมณฑปอันสำเร็จด้วยรัตนะ7 เป็นส่วนอัน
มั่นคงผ่องแผ้วที่น่าดู เช่นเดียวกับดวงจันทร์ เพื่อทำสักการะแด่พระทศพลผู้มี
กำลังและศีลที่ไม่มีผู้เสมอ มีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยพระกรุณา พร้อมทั้งบริวาร 
นิมนต์ให้ประทับนั่ง ณ มณฑปนั้น ถวายมหาทานอันเหมาะแก่สมบัติทิพย์ 7 วัน 
ได้ถวายตั่งทองขจิตด้วยรัตนะ 7 อันรุ่งเรืองด้วยประกายโชติช่วงแห่งมณีต่าง ๆ 
สมควรยิ่งใหญ่แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หนา้ 603) 
 

ในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้า พระองค์ได้พบพระโพธิสัตว์โคตมซึ่งในพระชาตินี้ถือกำเนิด
เป็นพญานาคมีพระนามว่าพระอตุละ พระองค์เป็นพญานาคมีฤทธิ์มาก มีบริวาร 100,000 โกฏิ 
พระองคไ์ด้สร้างมณฑปท่ีสวยงาม ถวายมหาทานและตั่งทองแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นเวลา 7 วัน 
 ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระเวสสภูพระพุทธเจ้าที่ 21 พระพุทธเจ้าเวสสภูทรงพบพระโพธิสัตว์โคตม
ซึ่งในพระชาตินั้นพระองค์ถือกำเนิดเป็นพระเจ้าสุทัสสนะและได้ถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าเวสสภู 
ความว่า  

 ครั ้งน ั ้น พระโพธ ิส ัตว ์ของเราเป ็นพระราชาพระนามว ่าพระเจ้า                           
สุทัสสนะ ผู้มีทัศนะน่ารักอย่างยิ่ง ณ กรุงสรภวดี. เมื่อพระเวสสภูพุทธเจ้าผู้นำ
โลกเสด็จถึงกรุงสรภะ ทรงสดับธรรมของพระองค์ มีพระหฤทัยเลื่อมใสแล้วทรง
ยกอัญชลีอันรุ่งเรืองด้วยทศนขสโมธาน เสมือนดอกบัวตูมเกิดในน้ำ ไม่มีมลทิน 
ไม่ว ิกลบกพร่อง ไว้เหนือเศียร ถวายมหาทานพร้อมทั ้งจีวรแด่พ ระสงฆ์มี
พระพุทธเจ้าเป็นประธาน ทรงสร้างพระคันธกุฎี เพ่ือเป็นที่ประทับอยู่ของพระผู้มี
พระภาคเจ้า ณ นครนั้น ทรงสร้างวิหารพันหลังล้อมพระคันธกุฎีนั้น ทรงบริจาค
สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงผนวช ณ 
สำนักของพระองค์แล้ว...  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 632) 
 

ในสมัยของพระเวสสภูพุทธเจ้า พระองค์ได้พบพระโพธิสัตว์โคตมซึ่งในพระชาตินี้ถือกำเนิด
เป็นพระราชามีพระนามว่า  พระเจ้าสุทัสสนะ ครองเมืองกรุงสรภวดี เมื่อพระเวสสภูพุทธเจ้าเสด็จ
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มายังเมืองก็ได้เทศนาสั่งสอนธรรม จนพระเจ้าสุทัสสนะเกิดความเลื่อมใส พระองค์จึงถวายมหาทาน 
และจีวรแด่พระสงฆ์ ทรงสร้างพระคันธกุฎีเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ทรงสร้างวิหารพันหลังล้อม
พระคันธกุฎีและทรงบริจาคสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า และออก
ผนวช  
 ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระโกนาคมนพุทธเจ้าที่ 23 พระโกนาคมนะพุทธเจ้า ทรงพบพระโพธิสัตว์
โคตมซึ่งในพระชาตินั้นพระองค์ถือกำเนิดเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าพระเจ้าปัพพตะ พระโพธิสัตว์ได้
ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า ความว่า  
 

 ครั ้งน ั ้น พระโพธ ิส ัตว ์ของเราเป ็นพระราชาพระนามว ่าพระเจ้า               
ปัพพตะ กรุงมิถิลนคร.ครั้งนั้น พระราชาพร้อมทั้งราชบริพาร ทรงสดับข่าวว่า
พระโกนาคมนะพุทธเจ้าผู ้เป็นที ่มาแห่งสรรพสัตว์ผู ้ถ ึงสรณะ เสด็จถึงกรุง                   
มิถิลนครแล้ว จึงเสด็จออกไปรับเสด็จ ถวายบังคมนิมนต์พระทศพล ถวายมหา
ทาน ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับจำพรรษา ณ มิถิลนครนั้น บำรุงพระ
ศาสดาพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกตลอดไตรมาส ถวายของมีค่ามากเช่นผ้าไหมทำใน
เมืองปัตตุณณะ ผ้าทำในเมืองจีน ผ้ากัมพล ผ้าแพร ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้ายเป็นต้น 
ผ้าเนื้อละเอียด ฉลองพระบาทประดับทองและบริขารอ่ืนเป็นอันมาก. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 662) 
 

ในสมัยของพระโกนาคมนะพุทธเจ้า พระองค์ได้พบพระโพธิสัตว์โคตมซึ่งถือกำเนิดเป็น
พระราชามีพระนามว่าพระเจ้าปัพพะ ครองเมืองมิถิลนคร เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังมิถิลนคร พระ
โพธิสัตว์ก็ได้รับเสด็จและทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับจำพรรษา ณ มิถิลนครและถวายมหา
ทานแด่พระพุทธเจ้าตลอด 3 เดือน 
 
 9. การพยากรณ์พระโพธิสัตว์โคตม คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้พบพระโพธิสัตว์โคตม
และทรงเห็นถึงศรัทธาอันแรงกล้าของพระโพธิสัตว์โคตมที่มีต่อพระพุทธเจ้าและศาสนาพุทธ จึงได้
ทิพยจักษุญาณดูว่าพระโพธิสัตว์โคตมคือใคร เมื่อพระองค์ทราบด้วยญาณว่า ในอนาคตพระโพธิสัตว์
โคตมจะไดต้รัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้พยากรณ์ให้พระโพธิสัตว์โคตมทราบ 
  การพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า คือขั ้นตอนสำคัญประการหนึ ่งของผู ้ท ี ่จะตรัสร ู ้ เป็น
พระพุทธเจ้า กล่าวคือผู ้ที ่จะสามารถตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั ้นต้องได้รับการพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก่อนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต และในครั้งแรกที่พระ
โพธิสัตว์จะได้รับการพยากรณ์ว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น พระโพธิสัตว์ต้องมี “ธรรมสโมธาน” 
หรือ “คุณสมบัติครบสมบูรณ์ 8 ประการ คือ  

1. มนุสสตตะ มีกำเนิดเป็นมนุษย์  
2. ลิงคสัมปัตติ สมบูรณ์ด้วยเพศ คือเป็นเพศชาย 
3. เหตุ มีอุปนิสัยสมบัติที่จะเป็นพระอรหันต์ ได้แก่มีอินทรีย์ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ 

สมาธิ และปัญญา 
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4. สัตถารทัสสนะ ได้พบพระพุทธเจ้า 
5. ปัพพัชชา ถือเพศนักบวช 
6. คุณสัมปัตติ สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือ อภิญญา 5 ได้แก่ อิทธิวิธิญาณ ความรู้ที่ทำ

ให้แสดงฤทธิ์ได้ ทิพพโสตตญาณ ความรู้ที่ทำให้มีหูทิพย์ ทิพจักขุญาณ ความรู้ที่ทำให้มีตาทิพย์ เจโต
ปริยญาณ ความรู้ที่ทำให้รู้ใจผู้อ่ืน และปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้  สมาบัติ 8 
ได้แก่ รูปฌาน 4 และ อรูปฌาน 4 

7. อธิกาโร ได้กระทำคุณความดียิ่งใหญ่ถวายแด่พระพุทธเจ้า 
8. ฉันทตา ต้องมีความพอใจและปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า 

         (บรรจบ บรรณรุจิ, 2529, 12-15) 
 
 การทำนายครั้งแรกของพระโคตมพุทธเจ้าก็คือสมัยที่พระองค์ถือกำเนิดเป็นสุเมธดาบส โดย
พระองค์ได้รับคำทำนายว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจากพระทีปังกรพุทธเจ้า และหลังจากนั้นพระองค์ก็ยัง
ได้รับคำทายจากพระพุทธเจ้าอื่น ๆ อีก รวม 24 พระองค์ พระโคตมพุทธเจ้าจึงอาศัยเหตุการณ์                     
การพยากรณ์ดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการนับวงศ์ของพระองค์ และนำมาซึ่งการเล่าเรื่องพุทธวงศ์ทั้ง 
25 เรื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระสุชาติพุทธเจ้าที ่ 12 พระสุชาติพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์                   
โคตมเมื่อครั้งถือกำเนิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิว่าในอนาคตจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ความว่า 
 

 ได้ยินว่า ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ สดับข่าวว่า
พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลก ก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า สดับธรรมกถา ก็
ถวายราชสมบัติในมหาทวีปทั ้ง 4 พร้อมด้วยรัตนะ 7 แด่พระภิกษุสงฆ์มี
พระพุทธเจ้าเป็นประธาน ทรงผนวชในสำนักของพระศาสดา. ชาวทวีปทั้งสิ้น
รวบรวมรายได้ท่ีเกิดในรัฐ ทำหน้าที่ของคนวัดให้สำเร็จ ถวายมหาทานเป็นประจำ
แก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน. พระศาสดาแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์
พระโพธิสัตว์นั้นว่า จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ ในอนาคตกาล. ด้วย
เหตุนั้น จึงตรัสว่า 
    สมัยนั้น เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นใหญ่ใน   ทวีปทั้ง 

4 มีกำลังมาก ท่องเที่ยวไปในอากาศ. 
  เรามอบถวายราชสมบัติอย่างใหญ่ ในทวีปทั ้ง 4  และ

รัตนะ 7 แด่พระพุทธเจ้าผู้สูงสุด แล้วบวชในสำนักของพระองค์.  
  ชาววัดทั้งหลาย รวบรวมรายได้ในชนบทมาจัดปัจจัย ที่

นอน ที่นั่ง สำหรับพระภิกษุสงฆ์. 
  แม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในหมื่นโลกธาตุพระองค์นั้นก็

ทรงพยากรณ์เราว่า ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้า ในที่สุดสามหม่ืน
กัป. 

  พระตถาคตตั้งความเพียร ฯลฯ จักอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้.  

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=8517&Z=8562
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  เราฟังพระดำรัสของพระองค์แล้ว ก็ยิ ่งร่าเริงใจข้อวัตร
ยิ่งยวดขึ้นไป เพื่อบำเพ็ญบารมี 10 ให้บริบูรณ์. 

  เราเล่าเรียนพระสูตร พระวินัย และนวังคสัตถุศาสน์
ทั้งหมด ยังพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งาม. 

  เราอยู่อย่างไม่ประมาทในพระศาสนานั้นเจริญพรหมวิหาร
ภาวนา ถึงฝ่ังแห่งอภิญญาแล้วไปสู่พรหมโลก. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า  503-504) 
 
 ในสมัยของพระสุชาติพุทธเจ้า พระสุชาติพุทธเจ้าได้พบพระโพธิสัตว์โคตมซึ่งถือกำเนิดเป็น
กษัตริย์มีพระนามว่าพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อพระโพธิสัตว์ทราบว่าพระสุชาติพุทธเจ้าตรัสรู้ พระองค์ได้
เดินทางมาเข้าเฝ้าและถวายราชสมบัติแด่พระพุทธเจ้า จากนั้นจึงออกผนวช พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจะตรัสรู้เป็นพระโคตมพุทธเจ้า เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำพยากรณ์ของ
พระพุทธเจ้าแล้วจึงบำเพ็ญบารมีมากยิ่งข้ึนเพื่อพระสัพพัญญุตญาณ  
 ตัวอย่างที ่ 2 วงศ์พระติสสพุทธเจ้าที ่ 17 พระติสสพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์                   
โคตมเมื่อครั้งถือกำเนิดเป็นพระเจ้าสุชาตะว่า ในอนาคตพระองคจ์ะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ความว่า 
 

 สมัยนั้น พระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระราชาพระนามว่าสุชาตะ กรุงยสวดี 
ทรงสละราชอาณาจักรที่มั่นคงรุ่งเรือง กองทรัพย์หลายโกฏิและคนใกล้ชิดที่มีใจ
จงรักภักดี สังเวชใจในทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้น จึงออกผนวชเป็นดาบส มีฤทธานุภาพ
มาก สดับข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลก ก็มีพระวรกายอันปิติ  5 อย่าง
ถูกต้องแล้วมีความยำเกรง ก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าติสสะถวายบังคมแล้วดำริ
ว่า จำเราจักบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้ทิพย์มีดอกมณฑารพ ดอกปาริฉัตต
กะเป็นต้น. ครั้นดำริอย่างนั้นแล้วก็ไปโลกสวรรค์ด้วยฤทธิ์ เข้าไปยังสวนจิตรลดา 
บรรจุผอบที่สำเร็จด้วยรัตนะขนาดคาวุตหนึ่ง ให้เต็มด้วยดอกไม้ทิพย์มีดอกปทุม 
ดอกปาริฉัตตกะและดอกมณฑารพเป็นต้น พามาทางท้องนภากาศ บูชาพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ด้วยดอกไม้ทิพย์ที่มีกลิ่นหอม และกั้นดอกปทุมต่างฉัตรคันหนึ่ง ซึ่งมีด้าม
เป็นมณี มีเกสรเป็นทอง มีใบเป็นแก้วทับทิม เหมือนฉัตรที่สำเร็จด้วยเกสรหอม ไว้
เหนือพระเศียรของพระผู้มีพระภาคเจ้า ยืนอยู่ท่ามกลางบริษัท 4. ครั้งนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้า ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าเก้าสิบสองกัปนับแต่กัปนี้ จักเป็น
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ. ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 
  สมัยนั้น เราเป็นกษัตริย์นามว่า สุชาตะ สละโภค   สมบัติ

ยิ่งใหญ่บวชเป็นฤษี. 
  เมื่อเราบวชแล้ว พระผู้นำโลกก็อุบัติเพราะสดับเสียงว่า     

พุทโธ เราก็เกิดปีติ. 
  เราใช้มือทั้งสองประคองดอกไม้ทิพย์ คือดอกมณฑารพ 

ดอกปทุม ดอกปาริฉัตตกะ สะบัดผ้าคากรอง เข้าไปเฝ้า. 

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=8517&Z=8562
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  เราถือดอกไม้นั้น กั้นพระติสสชินพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลก 
อันบริษัท 4 แวดล้อมแล้วไว้เหนือพระเศียร. 

  พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ประทับนั ่งท่ามกลางชน ทรง
พยากรณ์เราว่า เก้าสิบสองกัปนับแต่ก ัปนี ้ท ่านผู ้น ี ้จ ักเป็น
พระพุทธเจ้า. 

  พระตถาคตทรงทำความเพียรฯลฯ จักอยู่ต่อหน้าของท่าน
ผู้นี้ 

  เราฟังพระดำรัสของพระองค์แล้ว ก็ยิ่งเลื่อมใสจึงอธิษฐาน
ข้อวัตรยิ่งยวดขึ้นไป เพื่อบำเพ็ญบารมี 10 ให้บริบูรณ์. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า  573-575) 
 
 ในสมัยของพระติสสะพุทธเจ้า พระติสสะพุทธเจ้าได้พบพระโพธิสัตว์โคตมซึ่งถือกำเนิดเป็น
กษัตริย์ที่สละราชสมบัติและออกบวชเป็นฤๅษี มีพระนามว่าสุชาตะ เมื่อพระโพธิสัตว์ทราบว่าพระติส
สะพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้นำดอกไม้ทิพย์ไปบูชาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระ
โพธิสัตว์ว่า อีก 92 กัปพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำพยากรณ์ของ
พระติสสพุทธเจ้าแล้วก็ทรงบำเพ็ญบารมีมากยิ่งขึ้น 
 ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระโกนาคมนพุทธเจ้าที่ 23 พระโกนาคมนะพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระ
โพธิสัตว์โคตมซึ่งในพระชาตินั้นพระองค์ถือกำเนิดเป็นพระเจ้าปัพพตะว่าในอนาคตจะตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า ความว่า 
 

 ครั้ งน ั ้น พระโพธ ิส ัตว ์ของเราเป ็นพระราชาพระนามว ่าพระเจ้า                         
ปัพพตะ กรุงมิถิลนคร.ครั้งนั้นพระราชาพร้อมทั้งราชบริพาร ทรงสดับข่าวว่าพระ
โกนาคมนะพุทธเจ้าผู้เป็นที่มาแห่งสรรพสัตว์ผู้ถึงสรณะ เสด็จถึงกรุงมิถิลนครแล้ว 
จึงเสด็จออกไปรับเสด็จ ถวายบังคมนิมนต์พระทศพล ถวายมหาทาน ทูลวิงวอน
พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับจำพรรษา ณ มิถิลนครนั้น บำรุงพระศาสดาพร้อมทั้ง
พระสงฆ์สาวกตลอดไตรมาส ถวายของมีค่ามากเช่นผ้าไหมทำในเมืองปัตตุณณะ 
ผ้าทำในเมืองจีน ผ้ากัมพล ผ้าแพร ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้ายเป็นต้น ผ้าเนื้อละเอียด 
ฉลองพระบาทประดับทองและบริขารอื่นเป็นอันมาก. พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้
พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่า ในภัทรกัปนี้นี่แล ท่านผู้นี้จักเป็น
พระพุทธเจ้า. 
 ลำดับนั้น มหาบุรุษนั้นสดับคำพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นั้น ก็ทรงบริจาคราชสมบัติยิ่งใหญ่ ทรงผนวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น.ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 

 สมัยน ั ้น เราเป็นกษัตริย ์นามว่าปัพพตะ พรั ่งพร ้อม 
ด้วยมิตรอำมาตย์ มีกำลังพลและพาหนะหาที่สุดมิได้.  
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 เข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้า สดับธรรมอันยอดเยี่ยมนิมนต์
พระองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์พุทธชิโนรส ถวายทานจนพอต้องการ.  
 ได้ถวายผ้าไหมทำในเมืองปัตตุณณะ ผ้าทำในเมืองจีน ผ้า
แพร ผ้ากัมพล ฉลองพระบาทประดับทองแด่พระศาสดาและพระ
สาวก. 
 พระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นประทับนั่ง ณ ท่ามกลางสงฆ์ 
ทรงพยากรณ์เราว่า ในภัทรกัปนี้ ท่านผู้นี้จัก เป็นพระพุทธเจ้า. 
 พระตถาคต ออกอภิเนษกรมณ์จากกรุงกบิลพัสดุ์อันน่า
รื่นรมย์ ฯลฯ จักอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้. 
 เราสดับคำของพระองค์แล้ว จิตก็ยิ่งเลื่อมใส จึง อธิษฐาน
ข้อวัตรยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบำเพ็ญบารมี 10 ให้บริบูรณ์. 
 เรากำลังแสวงหาพระสัพพัญญุตญาณ ถวายทานแด่พระผู้
สูงสุดในนรชน สละราชสมบัติยิ่งใหญ่ บวชในสำนักของพระชิน
พุทธเจ้า 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า  662-663) 
 

 ในสมัยของพระโกนาคมนะพุทธเจ้า พระพระโกนาคมนะพุทธเจ้าได้พบพระโพธิสัตว์โคตมซึ่ง
ถือกำเนิดเป็นกษัตริย์ครองเมืองมิถิลนคร มีพระนามว่าพระเจ้าปัพพะ  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายัง       
มิถิลนคร พระโพธิสัตว์ก็ทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ประทับจำพรรษา ณ มิถิลนคร พระโพธิสัตว์ทรง
ถวายมหาทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าตลอด 3 เดือน พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าใน
ภัทรกัปพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ได้ฟังคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วจึง
บริจาคราชสมบัติทั้งหมดและออกผนวช และบำเพ็ญบารมีมากยิ่งขึ้น 
 
 10. การดับขันธ์ปรินิพพาน คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน คือการที่
พระพุทธเจ้าไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระปิยทัสสีพุทธเจ้าที่ 13 พระสิขีพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานความว่า 
 

 ... พระผู้มีพระจักษุ ดำรงอยู่ในโลกเก้าหมื่นปี พระชนมายุ
ของพระผู้เป็นเทพแห่งเทพพระองค์นั้น ก็มีเพียงเท่านั้น. 
 พระพุทธเจ้าผู ้ เสมอด้วยพระพุทธเจ ้า ผู ้ไม่มีผู้ เสมอ
พระองค์นั้นก็ดี คู่พระอัครสาวกผู้ไม่มีผู้เทียบได้เหล่านั้นก็ดี ทั้งนั้น
ก็อันตรธานไปสิ้น สังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 525) 
  
 หลังจากพระปิยทัสสีพุทธเจ้าตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ข้าม
วัฏสงสารแล้ว พระองค์ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อมีพระชนม์มายุ 90,000 ปี 
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 ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระสิทธัตถพุทธเจ้าที่ 16 พระสิทธัตถพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
ความว่า 
 

 ...  พระพุทธเจ้า ผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้า ผู้ไม่มีผู้เสมอ อัน
ใครชั่งไม่ได้ เปรียบไม่ได้ ผู้มีจักษุพระองค์นั้น ทรงดำรงอยู่ในโลก
แสนปี. 
 พระองค์ทั้งพระสาวก ทรงแสดงพระรัศมีอันไพบูลย์ ยัง
สาวกทั ้งหลายให้บานแล้ว ให้งดงามแล้วด้วยสมาบัต ิ อัน
ประเสริฐแล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 562) 
  
 หลังจากพระพระสิทธัตถพุทธเจ้าตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อช่วยสัตว์ทั้งหลายให้
ข้ามวัฏสงสารแล้ว พระองค์ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อมีพระชนม์มายุ 100,000 ปี 
 ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระสิขีพุทธเจ้าที่ 20 พระสิขีพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานความว่า 
 

  ...พระชนมายุของพระสิขีพุทธเจ้า ผู้แสวงคุณยิ่ง ใหญ่
เจ็ดหมื่นปี พระองค์มีพระชนม์ยืนถึงเพียงนั้น ทรงยังหมู่ชนเป็น
อันมากให้ข้ามโอฆะ. พระองค์ทั้งพระสาวก ทรงยังเมฆคือธรรม
ให้ตกลงยังโลกทั้งเทวโลกให้ชุ่มชื่น ให้ถึงถิ่นอันเกษมแล้วก็ดับ
ขันธ์ปรินิพพาน...  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 620) 
  
 หลังจากพระสิขีพุทธเจ้าตรัสรู ้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื ่อช่วยสัตว์ทั ้งหลายให้ข้าม
วัฏสงสารแล้ว พระองค์ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อมีพระชนม์มายุ 70,000 ปี 
 จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์ในส่วนดำเนินเรื่องของอรรถกถาพุทธวงศ์จำนวน 25 เรื่อง 
พบเหตุการณ์หลัก 10 เหตุการณ์ จะมีการเรียงลำดับการเกิดเหตุการณ์ตามลำดับจาก 1-10  ได้แก่  
การจุติจากสวรรค์ถือกำเนิดยังโลกมนุษย์ การเจริญเติบโต การออกบวช การบำเพ็ญบารมี การตรัสรู้ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 ครั้ง การประชุมสาวก 3 ครั้ง  การพบพระโพธิสัตว์โคตม การพยากรณ์
พระโพธิสัตว์โคตม  และการดับขันธ์ปรินิพพาน  อย่างไรก็ตามพบว่าเหตุการณ์ทั้ง 10 เหตุการณ์นี้จะ
ปรากฏอยู่ในอรรถกถาพุทธวงศ์ทุกเรื่อง ยกเว้นวงศ์พระโคตมพุทธเจ้าที่ 25 ที่จะพบเหตุการณ์หลัก
เพียง 8 เหตุการณ์ ได้แก่  การจุติจากสวรรค์ถือกำเนิดยังโลกมนุษย์ การเจริญเติบโต การออกบวช 
การบำเพ็ญบารม ีการตรัสรู้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 ครั้ง การประชุมสาวก 3 ครั้ง  และการดับ
ขันธ์ปรินิพพาน เหตุที่ไม่ปรากฏเหตุการณ์การพบพระโพธิสัตว์โคตม และการพยากรณ์พระโพธิสัตว์      
โคตม  เพราะในวงศ์พระโคตมพุทธเจ้าที่ 25 นี้พระโพธิสัตว์โคตมได้ถือกำเนิดมาเป็นพระโคตมพุทธ
เจ้าดังคำพยากรณ์ท่ีพระพุทธเจ้าทั้ง 24 พระองค์ได้พยากรณ์ไว้  
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 ส่วนสาเหตุที่ทำให้พบเหตุการณ์หลักทั ้ง 10 เหตุการณ์ในอรรถกถาพุทธวงศ์นั้น เพราะ
เหตุการณ์หลักทั้ง 10 เหตุการณ์เป็นวิถีพระพุทธเจ้าที่ต้องปฏิบัติ กล่าวคือเมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญ
บารมีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็จะเสด็จประทับ ณ สวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาจุติจากสวรรค์และถือ
กำเนดิยังโลกมนุษย์ โดยเมื่อถึงเวลาเทวดาจะกราบทูลขอให้พระองค์ลงมาประสูติยังโลก โดยในแต่ละ
พระชาติพระองค์ก็จะถือกำเนิดในวรรณะที่แตกต่างกันไปเป็นกษัตริย์บ้าง พราหมณ์บ้าง อย่างไรก็ตาม
ทุกพระชาติพระองค์จะเจริญเติบโต ทรงใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย แต่งงานและมีพระราชโอรส และเห็น
นิมิต 4 ประการ ทำให้พระองค์ทรงอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ พระองค์จึงออกบวช บำเพ็ญบารมี
และในที่สุดก็บรรลุพระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์ได้เทศนา
เพ่ือช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ โดยในอรรถกถาพุทธวงศ์จะกล่าวถึงการเทศนาเพ่ือโปรด
สัตว์ครั้งใหญ่ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งก็จะมีสัตว์ทั้งหลายตรัสรู้เป็นจำนวน
มาก จากนั้นก็จะกล่าวถึงการประชุมสงฆ์ครั้งสำคัญของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์อีก 3 ครั้ง และ                          
เหตุการณ์หลักสำคัญที่ปรากฏในอรรถกถาพุทธวงศ์อีกเหตุการณ์คือ พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะ
พบกับพระโพธิสัตว์โคตม และทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์โคตมว่าจะได้เป็นพระโคตมพุทธเจ้าใน
ภัทรกัป หลังจากทีพ่ระพุทธเจ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยของพระองค์เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว
พระองค์ก็จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เหตุการณ์หลักทั้ง 10 เหตุการณ์จะปรากฏเช่นนี้เหมือนกัน ซึ่ง
การเกิดเหตุการณ์ท่ีเรียงลำดับนี้อาจมีข้ามหรือสลับที่เหตุการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกันตามแนวคิด
โครงเรื่องของบันเทิงคดี  
 
      3. ส่วนปิดเรื่อง  

ส่วนปิดเรื่องคือส่วนที่สรุปเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื ่อง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือกัณฑ์
ปกิณกะของพระพุทธเจ้า  เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์ และนิคมนกถา 

 
3.1 กัณฑ์ปกิณกะของพระพุทธเจ้า   คือส่วนสรุปเรื่องเกี่ยวกับพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกที่

พระพุทธเจ้าโคตมนับเข้าในวงศ์ของพระองค์ ทำให้ผู้อ่านทราบว่าในแต่กัปมีพระพุทธเจ้าองค์ใดบ้าง 
ดังนี้ 

                          กัณฑ์ปกิณกะของพระพุทธเจ้า 
 นับแต่กัปนี้ไป ในกัปท่ีนับไม่ได้ มีพระพุทธเจ้าผู้นำพิเศษ 4 พระองค์ คือ 

พระตัณหังกร พระเมธังกร พระสรณังกร และพระทีปังกรสัมพุทธเจ้า พระชินพุทธ
เจ้าเหล่านั้นมีในกัปเดียวกัน. 

 ต่อจากสมัยของพระทีปังกรพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่า
โกณฑัญญะมีพระองค์เดียวในกัปหนึ่ง ทรงยังหมู ่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆะ 
ระหว่างกัปของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรและพระศาสดาโกณฑัญญะเป็นอันตร
กัป นับไม่ถ้วน. 

ต่อจากสมัยของพระโกณฑัญญะพุทธเจ้า ก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำ พระนาม
ว่ามังคละ ระหว่างกัปของพระพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นเป็นอันตรกัปนับไม่ถ้วน. 
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   พระมุนีสุมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ และพระโสภิตะ พระพุทธเจ้าผู้
มีจักษุทรงทำแสงสว่าง แม้เหล่านั้นก็มีในกัปเดียวกัน  
  ต่อจากสมัยของพระโสภิตพุทธเจ้า ก็มีพระมหามุนีพุทธเจ้า พระนามว่า 
อโนมทัสสี. ระหว่างกัปของพระพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นเป็นอันตรกัปนับไม่ถ้วน. 

พระพุทธเจ้าผู้นำคือ พระอโนมทัสสี พระปทุมะ และพระนารทะ พระ
มุนีพุทธเจ้า ผู้ทำที่สุดแห่งความมืด แม้เหล่านั้น ก็มีในกัปเดียวกัน. 

ต่อจากสมัยของพระนารทพุทธเจ้า พุทธเจ้าผู้นำ พระนามว่า ปทุมุตตระ 
ทรงอุบัติในกัปหนึ่ง ทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆะ. 

 ระหว่างกัปของพระผู้มีพระภาคเจ้านารทะ และพระศาสดาปทุมุตตระ 
เป็นอันตรกัป นับไม่ถ้วน. 

ในแสนกัป มีพระมหามุนีพระองค์หนึ่ง พระนามว่า ปทุมุตตระ ผู้รู้แจ้ง
โลก ผู้ควรรับของบูชา. 

ในสามหมื่นกัป ต่อจากพระปทุมุตตรพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
คือพระสุเมธะ พระสุชาตะ. 

ในหนึ่งพันแปดร้อยกัป มีพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ คือพระปิยทัสสี 
พระอัตถทัสสี พระธัมมทัสสี. 

 ต่อจากพระสุชาตพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสามพระองค์ผู้สูงสุดแห่งสัตว์
สองเท้า ผู้ไม่มีบุคคลใดเปรียบในโลก เสด็จอุบัติในกัปเดียวกัน. 

ต่อจากกัปนี้ ในกัปที่เก้าสิบสี่ มีพระมหามุนี้ พระองค์เดียวพระนามว่า 
สิทธัตถะ ผู้รู้แจ้งโลก ผู้ยอดเยี่ยมโดยบุญลักษณ์. 

ต่อจากกัปที ่ เก ้าส ิบสองนับแต่ก ัปน ี ้  ม ีพระผ ู ้นำ 2 พระองค์ คือ 
พระสัมพุทธเจ้าติสสะ และพระปุสสะ ผู้ไม่มีผู้เสมอ ไม่มีบุคคลเปรียบ. 

ต่อแต่กัปนี ้ ในกัปที ่ 51 มีพระพุทธเจ้าผู ้นำโลก พระนามว่า วิปัสสี 
พระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้น ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงปลดเปลื้องสตัว์ 
ทั้งหลายจากเครื่องผูกพันแล้ว. 

ต่อจากกัปนี ้ในกัปที่ 31 มีพระผู้น้ำ 2 พระองค์ คือพระสิขี และพระ     
เวสสภู ผู้ไม่มีผู้เสมอ ไม่มีบุคคลเปรียบ. 

ในภัทรกัปนี ้ มีพระผู ้นำ ผู ้นำคือพระกกุสันธะ พระโกนาคมนะและ
พระกัสสปะ เราผู้เป็นพระสัมพุทธเจ้าในปัจจุบัน และพระเมตไตรย พระพุทธเจ้าใน
อนาคต พระพุทธเจ้า 5 พระองค์นี้เป็นปราชญ์ผู้อนุเคราะห์โลก. 

บรรดาพระผู้เป็นธรรมราชาเหล่านั้น พระโคตมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทั้ง
พระสาวกบอกทางนั้นแก่สัตว์เหล่าอ่ืนหลายโกฏิก็ปรินิพพานไปแล้วแล  

  จบกัณฑ์ปกิณกะของพระพุทธเจ้า 
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 736-738) 
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 อรรถกถาจารย์กล่าวสรุปพระนามของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ที่อุบัติขึ้นในพุทธวงศ์และ
พระพุทธเจ้าอ่ืน ๆ ที่อุบัติขึ้นบนโลกแม้จะไม่ได้นับรวมอยู่ในพุทธวงศ ์โดยเรียงลำดับมาตั้งแต่กัปของ
พระทีปังกรพุทธเจ้าซึ่งมีพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระตัณหังกร พระเมธังกร พระสรณังกร และ
พระทีปังกร ต่อจากสมัยของพระทีปังกรพุทธเจ้า  คือพระโกณฑัญญะ จากนั้นคือพระมังคละ พระ
มุนีสุมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ และพระโสภิตะ ต่อจากสมัยของพระโสภิตพุทธเจ้าก็มี
พระอโนมทัสสี พระปทุมะ และพระนารทะ ต่อจากสมัยของพระนารทพุทธเจ้า คือพระปทุมุตตระ 
ในสามหมื่นกัปต่อจากพระปทุมุตตรพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์คือพระสุเมธะ และพระสุ
ชาตะ ในหนึ่งพันแปดร้อยกัปต่อมามีพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ คือพระปิยทัสสี พระอัตถทัสสี 
พระธัมมทัสสี ต่อจากนั้นคือพระสุชาตพุทธเจ้า ในกัปที่เก้าสิบสี่คือพระสิทธัตถะ ต่อจากกัปที่เก้าสิบ
สองนับแต่กัปนี้ มีพระผู้นำ 2 พระองค์ คือ พระสัมพุทธเจ้าติสสะ และพระปุสสะ ในกัปที่ 51 มี
พระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี ต่อจากกัปนี้ในกัปที่ 31 มีพระผู้นำ 2 พระองค์ คือพระสิขี และ
พระเวสสภู  และในภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือพระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระ               
กัสสปะ พระโคตม และพระเมตไตรย ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  
  จะเห็นว่ากัณฑ์ปกิณกะในอรรถกถาพุทธวงศ์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสรุปให้ผู ้อ่านทราบว่า
พระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในพุทธวงศ์ 25 พระองค์ท่ีพระพุทธเจ้าโคตมนับรวมเข้าวงศ์นั้นมีพระองค์ใดบ้าง 
นอกจากนี้อรรถกถาจารย์ก็จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นที่อุบัติขึ้นในกัปด้วยแม้ว่าพระพุทธเจ้า
พระองค์นั้นจะไม่ได้นับรวมในวงศ์ของพระพุทธเจ้าโคตมก็ตาม เช่น ในกัปพระทีปังกรพระพุทธเจ้าที่ 
อรรถกถาจารย์ได้อธิบายว่าในกัปนี้ยังมีพระพุทธเจ้าอีก 3 พระองค์ที่อุบัติขึ้น ได้แก่ พระตัณหังกร 
พระเมธังกร และพระสรณังกร เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่กล่าว
ไว้ในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 พระองค์เท่านั้น แต่ยังมีพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ที่อุบัติขึ้นในกัป
เดียวกันแต่ด้วยเหตุที่ไม่ได้พยากรณ์ทำนายพระโพธิสัตว์โคตมจึงไม่ได้จัดให้อยู่ในวงศ์พุทธเจ้าโคตม  

 
 3.2 เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ คือส่วนที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้า                 
โคตมเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน โดยกล่าวถึงตอนแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุและข้าวของเครื่องใช้ไป
ประดิษฐาน ณ ที่ต่าง ๆ เพื่อไว้บูชา เช่น เมืองของพระเจ้าอชาตศัตรู กรุงกบิลพัสดุ์ นครอัลลกัปปกะ 
และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นต้น ดังนี้ 
                                         เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ 

  พระชินวรมาโคตมพุทธเจ้า ปรินิพพาน ณ นครกุสินารา พระบรม
สารีริกธาตุก็แผ่ไปกว้างขวางเป็นส่วน ๆ ในประเทศนั้น ๆ. 
  ส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้าอชาตศัตรู ส่วนหนึ่งตกอยู่ในเมืองเวสาลี ส่วน
หนึ่งอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ ส่วนหนึ่งอยู่ในนครอัลลกัปปกะ ส่วนหนึ่งอยู่ในรามคาม 
ส่วนหนึ่งอยู่ในนครเวฏฐที่ปกะ  
  ส่วนหนึ่ง อยู่ที่เจ้ามัลละ ในนครปาวา ส่วนหนึ่งอยู่ที่เจ้ามัลละ ในนคร     
กุสินารา. 
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   พราหมณ์ชื่อโทณะ สร้างตุมพสถูป. กษัตริย์ โมริยะ ผู้มีพระทัยยินดี
สร้างอังคารสถูป. สถูปบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุมี 8 แห่ง ตุมพเจดีย์เป็นแห่งที่ 
9 อังคารสถูปเป็นแห่งที่ 10 ประดิษฐานไว้ในกาลนั้น.  
  พระทาฐธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) องค์หนึ่งอยู่ใน สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ องค์
หนึ่งอยู่ที่นาคปุระ องค์หนึ่งอยู่ที่แคว้นคันธาระ องค์หนึ่งเป็นของพระราชาแคว้น
กาลิงคะ.  
  พระทันตธาตุ 40 ถ้วน พระเกสาและพระโลมา เทวดาทั้งหลายนำไปแต่
ละอย่างไว้ที่จักรวาลแต่ละจักรวาลต่อกัน บาตร ไม้เท้า จีวรของพระผู้มีพระภาค 
เจ้าอยู่ทั ่วชีรานคร ผ้าอันตรวาสกอยู่ที ่กุลฆรนคร ผ้าปัจจัตถรณะอยู่ที ่กปิละ 
ธมกรกและประคดเอวอยู่ที่นครปาฏลีบุตร ผ้าสรงน้ำอยู่ที่นครจัมปา พระอุณา
โลมอยู่ท่ีแคว้นโกศล ผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ที่พรหมโลก ผ้าโพกพระเศียรอยู่ที่สวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ (รอยพระบาทอันประเสริฐติดอยู่ที่แผ่นหิน เหมือนที่ติดอยู่ที ่นคร 
กัจฉตประ) ผ้านิสีทนะอยู่ที่แคว้นอวันตี ผ้าปูลาดอยู่ที่เทวโลกในครั้งนั้น. ไม้สีไฟ
อยู่ที่นครมิถิลา ผ้ากรองน้ำ อยู่ที่แคว้นวิเทหะ มีด กล่องเข็มอยู่ที่นครอินทปัตถ์ 
ในครั้งนั้น. บริขารที่เหลืออยู่ในอปรันตกชนบท ในครั้งนั้น. มนุษย์ทั้งหลายจัก
บูชาพระบริขารที่พระมุนีทรงใช้สอยแล้วในครั้งนั้น.  
  พระบรมสารีริกธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าผู้ แสวงคุณยิ่งใหญ่ แผ่ไป
กว้างขวาง พระบรมสารีริกธาตุได้เป็นของเก่าในครั้งนั้น เพื่ออนุเคราะห์สัตว์
ทั้งหลายเเล.  
    จบเรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ  
     จบพุทธวงศ์ 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 739-740) 
 

  หลังจากพระโคตมพุทธเจ้าปรินิพพาน ณ นครกุสินาราแล้ว ได้นำพระบรมสารีริกธาตุไปไว้ยัง
สถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้าอชาตศัตรู ส่วนหนึ่งอยู่ในเมืองเวสาลี ส่วนหนึ่งอยู่ในกรุง
กบิลพัสดุ ์ส่วนหนึ่งอยู่ในนครอัลลกัปปกะ ส่วนหนึ่งอยู่ในรามคาม ส่วนหนึ่งอยู่ในนครเวฏฐที่ปกะ ส่วน
หนึ่งอยู่ที่เจ้ามัลละในนครปาวา ส่วนหนึ่งอยู่ที่เจ้ามัลละในนครกุสินารา นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสร้าง
สถูปเพื่อเก็บพระบรมสารีริกธาตุอีก 10 แห่ง เช่น พราหมณ์โทณะสร้างตุมพสถูป กษัตริย์โมริยะสร้าง
อังคารสถูป เป็นต้น ส่วนพระทาฐธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) พบว่าองค์หนึ่งนำไปไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
องค์หนึ่งอยู่ที่นาคปุระ องค์หนึ่งอยู่ทีแ่คว้นคนัธาระ และองค์หนึ่งเป็นของพระราชาแคว้นกาลิงคะ พระ
ทันตธาตุ 40 ชิ้น พระเกสาและพระโลมา เทวดาทั้งหลายต่างนำไปไว้ที่จักรวาล ส่วนของใช้ของ
พระพุทธเจ้า ได้แก่บาตร ไม้เท้า จีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ทั ่วชีรานคร ผ้าอันตรวาสกอยู่ที่                    
กุลฆรนคร ผ้าปัจจัตถรณะอยู่ที ่กปิละ ธมกรกและประคดเอวอยู่ที่นครปาฏลีบุตร ผ้าสรงน้ำอยู่ที่
นครจัมปา พระอุณาโลมอยู่ที่แคว้นโกศล ผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ที่พรหมโลก ผ้าโพกพระเศียรอยู่ที่สวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ (รอยพระบาทอันประเสริฐติดอยู่ที่แผ่นหิน เหมือนที่ติดอยู่ที่นคร กัจฉตประ) ผ้านิสีทนะ
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อยู่ที่แคว้นอวันตี ผ้าปูลาดอยู่ที่เทวโลก ไม้สีไฟอยู่ที่นครมิถิลา ผ้ากรองน้ำอยู่ที่แคว้นวิเทหะ มีด กล่อง
เข็มอยู่ที่นครอินทปัตถ ์บริขารที่เหลืออยู่ในอปรันตกชนบท  
  เนื้อหาในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวางทั้งมนุษย์และสวรรค์ สรรพสัตว์ทั ้งหลายต่างเลื่อมใสและศรัทธาพระพุทธเจ้าและ
พระพุทธศาสนา ดังเห็นได้จากเหตุการณ์หลังพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนได้นำพระ
บรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ เมืองของตนเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า 
 
 3.3 เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์ เนื้อหาส่วนนี้เป็นส่วนที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับพุทธวงศส์ามารถแบ่งได้เป็น 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเวมัตตตกถา  เรื่องสถานท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรง
ละ 4 แห่ง  เรื ่องการกำหนดสหชาตและกำหนดนักษัตร เรื ่องธรรมดาของพระพุทธเจ้า และเรื่อง
อนันตรายิกธรรม ดังนี้ 
 1. เรื่องเวมัตตตกถา คือ เรื่องความแตกต่างของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ 8 ประการ ได้แก่ 
อายุเวมัตตะ (อายุ) ปมาณเวมัตตะ (ขนาดรูปร่าง) กุลเวมัตตะ (ตระกูล) ปธานเวมัตตะ (ความเพียร) 
รัศมีเวมัตตะ (รัศมี) ยานเวมัตตะ (ยานพาหนะ) โพธิรุกขเวมัตตะ (ต้นไม้ที่ตรัสรู้)  และบัลลังเวมัตตะ 
(ขนาดของบัลลังก์)  
  ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเนื้อหาในเวมัตตตกถา ตอนกล่าวถึงปมาณเวมัตตกถา คืออธิบายถึง
ความแตกต่างของส่วนสูงพระสรีระของพระพุทธเจ้าที่มีขนาดไม่เท่ากัน เช่น พระพุทธเจ้าทีปังกร 
พระเรวตะ พระปิยทัสสี พระอัตถทัสสี พระธัมมทัสสี และพระวิปัสสี มีพระสรีระสูง 80 ศอก ส่วน
พระพุทธเจ้าโคตมสูงเพียง 18 ศอก  ดังนี้ 
 

               ปมาณเวมัตตะ                
 ที่ชื่อว่าปมาณเวมัตตะ ความแตกต่างกันแห่งประมาณ ได้แก่
พระพุทธเจ้าบางพระองค์สูง บางพระองค์ต่ำ.  
          จริงอย่างนั้น พระพุทธเจ้าคือพระทีปังกร พระเรวตะ พระ
ปิยทัสสี พระอัตถทัสสี พระธัมมทัสสี พระวิปัสสี มีพระสรีระสูง 80 ศอก.  
      ... 
       ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา สูง 18 ศอก.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 742) 
 

  
 
 
 
 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=27#%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0
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 จากการศึกษาเรื่องความแตกต่างของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ 8 ประการ ได้แก่ อายุเวมัต
ตะ (อายุ) ปมาณเวมัตตะ (ขนาดรูปร่าง) กุลเวมัตตะ (ตระกูล) ปธานเวมัตตะ (ความเพียร) รัศมีเวมัต
ตะ (รัศมี) ยานเวมัตตะ (ยานพาหนะ) โพธิรุกขเวมัตตะ (ต้นไม้ที่ตรัสรู้)  และบัลลังเวมัตตะ (ขนาดของ
บัลลังก์) สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงความแตกต่างของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ 8 ประการ 
 

 พระพุทธเจ้า 25 
พระองค์ 

ลักษณะของพระพุทธเจ้า 

อา
ยุเ

วมั
ตต

ะ 
(ป

ี) 

ปม
าณ

เว
มัต

ตะ
 (ศ

อก
)  

กุล
เว

มัต
ตะ

  

ปธ
าน

เว
มตั

ตะ
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)/เ
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(ด
.)/
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 ี(ป

.))
 

รัศ
มีเ

วม
ัตต
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(โย
ชน์

 (ย
.)/
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.))
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โพ
ธิร

ุกข
เว

มัต
ตะ

  

บัล
ลัง

เว
มัต

ตะ
 (ศ

อก
) 

พระทีปังกรพุทธเจ้า  100,000 80 กษัตริย ์ 10 ด. ไม่แน่นอน ช้าง กปิตนะ 
มะขวิด 

53 

พระโกณฑัญญพุทธเจ้า  100,000 88 กษัตริย ์ 10 ด. ไม่แน่นอน รถ สาลกัลยาณ ี
ขานาง 

57 

พระมงคลพุทธเจา้ 90,000 88 กษัตริย ์ 8 ด. ไม่แน่นอน ม้า นาคะ 
กากะทิง 

57 

พระสมุนพุทธเจ้า  90,000 90 กษัตริย ์ 10 ด. ไม่แน่นอน ช้าง นาคะ 
กากะทิง 

60 

พระเรวตพุทธเจ้า 60,000 80 กษัตริย ์ 7 ด. ไม่แน่นอน รถ นาคะ 
กากะทิง 

53 

พระโสภิตพุทธเจ้า 90,000 58 กษัตริย ์ 4 ด. ไม่แน่นอน ปราสาท นาคะ 
กากะทิง 

38 

พระอโนมทสัสีพุทธเจ้า  100,000 58 กษัตริย ์ 10 ด. ไม่แน่นอน วอ อัญชุนะ 
กุ่ม 

38 

พระปทุมพุทธเจ้า 100,000 58 กษัตริย ์ ครึ่ง ด. ไม่แน่นอน รถ มหาโสณะ 
อ้อยช้าง

ใหญ่ 

38 

พระนารทพุทธเจ้า 90,000 88 กษัตริย ์ 7 ด. ไม่แน่นอน เท้า มหาโสณะ 
อ้อยช้าง

ใหญ่ 

57 

พระปทุมุตตรพุทธเจ้า  100,000 58 กษัตริย ์ 7 ว. 12 ย. ปราสาท สลละ 
สาละ 

38 

พระสุเมธพุทธเจ้า 90,000 88 กษัตริย ์ 8 ด. ไม่แน่นอน ช้าง นีปะ 
กะทุ่ม 

57 

พระสุชาตพุทธเจา้ 90,000 50 กษัตริย ์ 10 ด. ไม่แน่นอน ม้า เวฬุ 
ไผ่ 

32 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) ตารางแสดงความแตกต่างของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ 8 ประการ 

 
พระพุทธเจ้า 25 

พระองค์ 
ลักษณะของพระพุทธเจ้า 
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ตะ
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พระปิยทัสสีพุทธเจ้า  90,000 80 กษัตริย ์ 6 ด. ไม่แน่นอน รถ กกุธะ 
กุ่ม 

53 

พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า 100,000 80 กษัตริย ์ ครึ่ง ด. ไม่แน่นอน ม้า จัมปกะ 
จำปา 

53 

พระธัมมทสัสีพุทธเจ้า 100,000 80 กษัตริย ์ 7 ว. ไม่แน่นอน ปราสาท รัตตกุรวกะ 
ซ้องแมว

แดง 

53 

พระสิทธัตถพุทธเจ้า 100,000 60 กษัตริย ์ 10 ด. ไม่แน่นอน วอ กณิการะ 
กรรณิการ์ 

40 

พระตสิสพุทธเจ้า 100,000 60 กษัตริย ์ 8 ด. ไม่แน่นอน ม้า อสนะ 
ประดู่ 

40 

พระปุสสพุทธเจ้า 90,000 58 กษัตริย ์ 6 ด. ไม่แน่นอน ช้าง อาลมกะ 
มะขามป้อม 

38 

พระวิปัสสีพุทธจ้า 80,000 80 กษัตริย ์ ครึ่ง ด. 7 ย. รถ ปาฏล ี
แคฝอย 

53 

พระสิขีพุทธเจ้า 70,000 70 กษัตริย ์ 8 ด. 3 ย. ช้าง ปุณฑรีกะ 
กุ่มบก 

32 

พระเวสสภูวงศ์พุทธเจ้า 60,000 60 กษัตริย ์ 6 ด. ไม่แน่นอน วอ สาละ 40 

พระกกุสันธพุทธเจ้า 40,000 40 พราหมณ ์ 10 ด. 10 ย. รถ สรีสะ 
ซึก 

26 

พระโกนาคมนพุทธเจ้า 30,000 30 พราหมณ ์ 6 ด. ไม่แน่นอน ช้าง อุทุมพระ 
มะเด่ือ 

20 

พระกัสสปพุทธเจ้า 20,000 20 พราหมณ ์ 7 ว. ไม่แน่นอน ปราสาท นิโครธ 
ไทร 

15 

พระโคตมพุทธเจ้า 100 18 กษัตริย ์ 6 ป. 1 ว. ม้า อัสสัตถะ 
โพธิใบ 

 

14 

  
   
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

74 
 

  2. เรื่องสถานที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ 4 แห่ง ได้แก่ โพธิและบัลลัง สถานที่ประกาศพระ
ธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตนมิคทายวัน สถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรก และสถานที่วางเท้าเตียง 4 เท้า
แห่งพระคันธกุฎีในพระวิหารเชตวัน 
  
   เรื่องสถานที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ 4 แห่ง 

 ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละสถานที่ 4 แห่ง. 
  จริงอยู่ โพธิบัลลังก์ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ เป็นสถานที่แห่ง
เดียวกันนั่นเอง. ไม่ทรงละการประกาศพระธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตนะมิคทายวัน
, ไม่ทรงละสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรก ใกล้ประตูสังกัสสนคร ครั้งเสด็จลง
จากเทวโลก, ไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียง 4 เท้าแห่งพระคันธกุฎีในพระ
วิหารเชตวัน, พระวิหารเล็กก็มี ใหญ่ก็มี ทั้งพระวิหารก็ไม่ละ ทั้งพระนครก็ไม่
ละ. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 747) 
 
 3. เรื่องการกำหนดสหชาตและกำหนดนักษัตร คืออธิบายถึงสหชาติหรือสิ่งที่ต้องเกิดร่วมกัน
ของพระพุทธเจ้ามี 7 ประการ พระพุทธเจ้าโคตมมีสหชาติ 7 ประการ คือ พระมารดาพระราหุล พระ
อานันทเถระ พระฉันนะ พระยาม้ากัณฐกะ หม้อขุมทรัพย์ พระมหาโพธิ์ และพระกาฬุทายี ส่วน
นักษัตรคือการอธิบายเวลาที ่พระพุทธเจ้าจะประสูติ ตรัสรู ้ ประกาศศาสนา ประชุมสาวก และ
ปรินิพพาน ดังนี้ 
 
   เรื่องการกำหนดสหชาตและกำหนดนักษัตร 

 ยังมีอีกข้อหนึ่ง ท่านพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลาย แสดงกำหนดสหชาต
และกำหนดนักษัตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเท่านั้น.ที่  เกิดร่วมกันกับ
พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ของเรามี 7 เหล่านี้ คือ พระมารดาพระราหุล 1 พระ
อานันทเถระ 1 พระฉันนะ 1 พระยาม้ากัณฐกะ 1 หม้อขุมทรัพย์ 1 พระมหา
โพธิ 1 พระกาฬุทายี 1 นี้ชื่อว่ากำหนดสหชาต. 
  โดยนักษัตรคือดาวฤกษ์ในเดือนอุตตราสาธ พระมหาบุรุษลงสู่พระครรภ์
พระชนนี เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงประกาศพระธรรมจักร ทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย์. โดยนักษัตรคือดาวฤกษ์ในเดือนวิสาขะ ประสูติตรัสรู ้และ
ปรินิพพาน. โดยนักษัตรคือดาวฤกษ์เดือนมาฆะ พระองค์ทรงประชุมพระสาวก
และทรงปลงอายุสังขาร, โดยนักษัตรคือดาวฤกษ์เดือนอัสสยุชะ เสด็จลงจาก
เทวโลก. นี้ชื่อว่ากำหนดนักษัตร.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 747) 
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 4. เรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้า คือการกล่าวถึงเรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั่วไปมีอยู่ 30 
เรื่อง เป็นต้นว่า พระโพธิสัตว์ผู้มีภพสุดท้ายลงสู่พระครรภ์ชนนี พระชนนียืนประสูติ พระโพธิสัตว์ออก
จากครรภ์พระชนนีในป่าเท่านั้น ดังนี้ 
 

เรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้า                
 บัดนี้ เราจะประกาศธรรมดาทั่วไปของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ธรรมดา
ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มี 30 ถ้วน คือ 
         1. พระโพธิสัตว์ผู ้มีภพสุดท้าย มีสัมปชัญญะรู้ตัว ลงสู่พระครรภ์ของ
พระชนนี 
       2. พระโพธิสัตว์นั ่งขัดสมาธิในพระครรภ์ของพระชนนีหันพระพักตร์
ออกไปภายนอก 
         3. พระชนนีของพระโพธิสัตว์ยืนประสูติ 
  4. พระโพธิสัตว์ออกจากพระครรภ์พระชนนีในป่าเท่านั้น 
  5. พระโพธิสัตว์วางพระบาทลงบนแผ่นทอง หันพระพักตร์ไปทางทิศ
เหนือ ย่างพระบาท 7 ก้าว เสด็จไปตรวจดู 4 ทิศแล้วเปล่งสีหนาท 
 6. พระมหาสัตว ์พอพระโอรสสมภพ ก็ทรงเห ็นนิม ิต 4 แล ้วออก
มหาภิเนษกรมณ์ 
 7. พระมหาสัตว์ทรงถือผ้าธงชัยแห่งพระอรหันต์ ทรงผนวช ทรงบำเพ็ญ
เพียรกำหนดอย่างต่ำท่ีสุด 7 วัน 
 8. เสวยข้าวมธุปายาสในวันที่ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ 
 9. ประทับนั่งเหนือสันถัตหญ้าบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ 
  10. ทรงบริกรรมอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน 
  11. ทรงกำจัดกองกำลังของมาร 
  12. ณ โพธิบัลลังก์นั่นเอง ทรงได้คุณมีอสาธารณะญาณ ตั้งแต่วิชชา 3 
เป็นต้นไปเป็นอาทิ 
  13. ทรงยับยั้งใกล้โพธิพฤกษ์ 7 สัปดาห์ 
  14. ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาเพื่อให้ทรงแสดงธรรม 
 15. ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตนะ มิคทายวัน 
 16. ในวันมาฆบูรณมี ทรงยกปาติโมกข์ขึ ้นแสดงในที ่ประชุมสาวก
ประกอบด้วยองค์ 4         
 17. ประทับอยูป่ระจำ ณ ที่พระวิหารเชตะวัน 
 18. ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ ใกล้ประตูกรุงสาวัตถี 
 19. ทรงแสดงพระอภิธรรม ณ ภพดาวดึงส์ 
 20. เสด็จลงจากเทวโลก ใกล้ประตูสังกัสสนคร 
 21. ทรงเข้าผลสมาบัติต่อเนื่องกัน 
 22. ทรงตรวจดูเวไนยชน 2 วาระ 

https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=27#%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
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 23. เมื่อเรื่องเกิดขึ้น จึงทรงบัญญัติสิกขาบท 
 24. เมื่อเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้น จึงตรัสชาดก 
 25. ตรัสพุทธวงศ์ในสมาคมพระประยูรญาติ 
 26. ทรงทำปฏิสันถารกับภิกษุอาคันตุกะ 
 27. พวกภิกษุจำพรรษาแล้วถูกนิมนต์ ไม่ทูลบอกลาก่อน ไปไม่ได้ 
 28. ทรงทำกิจก่อนและหลังเสวย ยามต้น ยามกลางและยามสุดท้าย              
ทุก ๆ วัน 
 29. เสวยรสมังสะในวันปรินิพพาน. 
 30. ทรงเข้าสมาบัติยี่สิบสี่แสนโกฏิสมาบัติแล้วจึงปรินิพพาน. 
      (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 748-349) 
 

 5. เรื่องอนันตรายิกธรรม คือกล่าวถึงการที่ไม่มีอันตรายใดเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า 4 ประการ 
คือ 1) ไม่มีใครทำอันตรายแก่ปัจจัย 4 ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้า 2) ไม่มีใครปลงพระชนม์ชีพได้ ๆ 3) ไม่
มีใครทำอันตรายแก่พระมหาปุริสลักษณะได้ และ 4) ไม่มีใครทำอันตรายแก่พระรังสีได้ ดังนี้ 

  
เรื่องอนันตรายิกธรรม 

  พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีอนันตรายิกธรรม (คือ ไม่มีอันตรายเป็น
ธรรมดา) 4 คือ 
  1. ใคร ๆ ไม่อาจทำอันตรายแก่ปัจจัย 4 ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
 2.  ใคร ๆ ไม ่อาจทำอ ันตรายแก ่พระชนมาย ุของพระพ ุทธเจ้ า
ทั้งหลาย สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า ข้อที่บุคคลพึงใช้ความพยายามปลงพระชนม์ชีพ
พระตถาคต ไม่เป็นฐานะ ไม่เป็นโอกาส (คือเป็นไปไม่ได)้ 
 3. ใคร ๆ ไม่อาจทำอันตรายแก่พระมหาปุริสลักษณะ 32 ประการและ
แก่พระอนุพยัญชนะ 80 ประการ 
 4.ใครๆ ไม่อาจทำอันตรายแก่พระพุทธรังสีได้เหล่านี้ ชื่อว่าอนันตรายิก
ธรรม 4.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 749) 
 
  จะเห็นได้ว่า เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์ คือส่วนสำคัญท่ีอรรถกถาจารย์เพ่ิมเข้ามาเพ่ืออธิบาย
ให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะและการเป็นพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น เพราะเนื้อเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ไม่ได้มี              
การอธิบายเรื่องท่ีกล่าวมาอย่างละเอียด 
 
  3.4 นิคมนกถา หรือคำส่งท้ายเรื่อง คือส่วนที่อรรถกถาจารย์สรุปผลงานการแต่งอรรถกถา
พุทธวงศ์ โดยกล่าวถึงวิธีการแต่งอรรถกถา สถานที่ที ่แต่งอรรถกถา ความมุ่งหวังและชื่อผู้แต่งไว้ 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งอรรถกถาว่า ดังนี้ 
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นิคมนกถา  
คำส่งท้ายเรื่อง 

การพรรณนาพุทธวงศ์ อันงดงามด้วยนัยอันวิจิตร ซึ่งผู้รู้บทพรรณนาให้
ง่าย ถึงความสำเร็จด้วยกถาเพียงเท่านี้.  

 ข้าพเจ้ายึดทางแห่งอรรถกถาเก่า อันประกาศ ความแห่งบาลี เป็นหลัก
อย่างเดียว แต่งอรรถกถาพุทธวงศ์  

 เพราะละเว้นความที่เยิ่นเย้อ ประกาศแต่ความอัน  ไพเราะทุกประการ 
ฉะนั้น จึงชื่อว่ามธุรัตถวิลาสินี. 

เมื่อสาธุชน ผู้มีวาจาไพเราะ ชื่อกัณหทาส สร้างวิหาร ที่มีกำแพงและซุ้ม
ประตูอันงามโดยอาการต่าง ๆ ถึงพร้อมด้วยร่มเงาและน้ำ น่าดู น่ารื่นรมย์ เป็นที่
คับแคบแห่งทุรชนที่ถูกกำจัด เป็นที่สงัดสบาย น่าเจริญใจ ณ ท่าเรือกาวีระ เป็น
พื้นแผ่นดินที่เต็มด้วยชุมทางน้ำ แห่งแม่น้ำกาวีระ น่ารื่นรมย์ เกลื่อนกล่นด้วย
หญิงชายต่าง ๆ. 

 ข้าพเจ้าอยู่ ณ พื้นปราสาทด้านทิศตะวันออกในวิหารนั้น ที่เย็นอย่างยิ่ง 
แต่งอรรถกถาพรรณนาพุทธวงศ์.  
  อรรถกถาพรรณนาพุทธวงศ์นี้ เว้นอันตรายข้าพเจ้าแต่งสำเร็จดีแล้วฉัน

ใด ขอความตรึกของชนทั้งหลายที่ชอบด้วยธรรม จนถึงความสำเร็จโดยเว้น
อันตรายฉันนั้น.  
 ข้าพเจ้าผู้แต่งอรรถกถาพุทธวงศ์นี้ ปรารถนาบุญอันใด ด้วยเทวานุภาพ

แห่งบุญนั้น ขอโลกจงประสบประโยชน์อย่างดี ที่สงบยั่งยืนทุกเมื่อ. 
  ขอโรคทั้งปวงในมนุษย์ทั้งหลาย จงพินาศไปแม้ฝนก็จงตกต้องตาม

ฤดูกาล แม้สัตว์นรกก็จงมีสุขอย่างดีเป็นนิตย์ เหล่าปีศาจทั้งหลาย ก็จงปราศจาก
ความหิวกระหาย. 
  ขอเทวดาทั้งหลายกับหมู่อัปสรเป็นต้นจงเสวยสุขในเทวโลกนาน ๆ.  

ขอธรรมของพระจอมมุนี จงดำรงอยู่ในโลกยั่งยืนนาน ขอท่านผู้มีหน้าที่
คุ้มครองโลกจงปกครองแผ่นดินให้เป็นสุขเถิด. 

พระเถระโดยนามที่ท่านครูทั้งหลาย ขนานให้ปรากฏว่า พุทธทัตตะ 
แต่งคัมภีร์อรรถกถา ชื่อมธุรัตถวิลาสินี. 

ตั้งคัมภีร์นี้ที่นำประโยชน์สืบๆ กันมา โดยความที่สังขารตั้งอยู่ได้ไม่นาน 
ก็ต้องตกไปสู่อำนาจมฤตยูหนอ. 

 คัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีกล่าวโดยภาณวารมี 26 ภาณวาร โดยคันถะมี 
6,500 คันถะ โดยอักษรมี 203,000 อักษร. 

มธุรัตถวิลาสินีนี้ เข้าถึงความสำเร็จ ปราศจากอันตรายฉันใดขอความ
ดำริของสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยธรรม จงสำเร็จฉันนั้นเทอญ. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=27#%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=27#%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
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               จบอรรถกถาพุทธวงศ์ ชื่อว่ามธุรัตถวิลาสินี                
               ด้วยประการฉะนี้. 

   (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 752)  
 

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์ได้กล่าวถึงที่มาของอรรถกถาพุทธวงศ์ว่า ท่านแต่งอรรถกถาพุทธ
วงศ์โดยขยายความโดยอาศัยอรรถกถาเก่า ซึ่งมีขนาดภาณวารแห่งบาลี 26 ภาณวาร มี 6,500 คันถะ 
และมี 203,000 อักษร ท่านแต่งขณะอยู่ ณ ท่าเรือกาวีระ จากนั้นอรรถกถาจารย์ได้แสดงความมุ่งหวัง
ขอให้ผลบุญที่ได้แต่งคัมภีร์ช่วยให้ท่านแคล้วคลาดภัยอันตราย ขอให้โลกสงบ ขอให้สัตว์ โลกและ
เทวดามีความสุข ขอให้พระธรรมตั้งอยู่บนโลกตราบนานเท่านาน และได้บอกชื่อผู้แต่งไว้ในตอนท้าบ
ว่า “พระเถระโดยนามที่ท่านครูทั้งหลายขนานให้ปรากฏว่า พุทธทัตตะ แต่งคัมภีร์อรรถกถา ชื่อ                       
มธุรัตถวิลาสินี.” 

จากการศึกษา ส่วนปิดเร ื ่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ทั ้ง 4 ส่วน คือ กัณฑ์ปกิณกะของ
พระพุทธเจ้า  เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์ และนิคมนกถา พบว่าส่วนนี้มี
ความสำคัญยิ่งในอรรถกถาพุทธวงศ์เพราะช่วยสรุปสาระสำคัญช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องในพุทธวงศ์
มากขึ้น และทราบถึงวิถีและลักษณะการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเห็นได้ว่าแม้พระพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์มีลักษณะที่แตกต่างกันบางประการ เช่น ส่วนสูง พระรัศมี แต่พระองค์ก็ทรงมีแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน   
  
 สรุปได้ว่าอรรถกถาจารย์เรียบเรียงเรื่องอย่างเป็นระบบ สามารถแบ่งองค์ประกอบการเล่า
เรื่องตามลักษณะเนื้อเรื่องและหน้าที่ได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนเปิดเรื่อง เป็นส่วนเกริ่นนำให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์ก่อนจะ
นำเข้าสู่เรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื่อง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 1) คาถาปรารภคัมภีร์ 
เป็นคำนำของอรรถกถาจารย์ที่แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์การแต่งอรรถกถา และประวัติคัมภีร์โดยย่อ 
และ 2) นิทานกถา เป็นนิทานที่เล่าประวัติของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยสังเขป  โดยจะเน้น
เล่าถึงเหตุการณ์พระสารีบุตรทูลขอให้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพุทธวงศ์ 25 เรื่อง  เพราะเป็นเหตุการณ์ที่
นำมาสู่การเล่าเรื่องพุทธวงศ์ของพระพุทธเจ้า และเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงมีความสำคัญต่อการเล่า
เรื่องอีกประการคือทำให้เรื่องเล่ามีความน่าเชื่อถือและมีความสมจริงยิ่งขึ้นว่าเรื่องเล่าในอรรถกถา
พุทธวงศ์ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้น แต่เป็นเรื่องจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้พระสารีบุตรและผู้ที่มาชุมนุมได้
ฟังกัน 
 ส่วนดำเนินเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื่อง เป็นส่วนที่เล่าเรื่องราวพระพุทธเจ้าในอดีต
จำนวน 25 เรื ่อง ในแต่ละเรื ่องจะพบเหตุการณ์หลัก 10 เหตุการณ์ ได้แก่  การจุติจากสวรรค์ถือ
กำเนิดยังโลกมนุษย์ การเจริญเติบโต การออกบวช การบำเพ็ญบารมี การตรัสรู้ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 3 ครั ้ง การประชุมสาวก 3 ครั ้ง  การพบพระโพธิสัตว์โคตม การพยากรณ์พระ
โพธิสัตว์โคตม และการดับขันธ์ปรินิพพาน เหตุการณ์หลักทั้ง 10 เหตุการณ์จะปรากฏเช่นนี้เหมือนกัน
ทุกเรื่อง โดยจะเรียงลำดับการเกิดเหตุการณ์ตามลำดับจาก 1-10  ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ที่เรียงลำดับนี้
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อาจมีการสลับที่เหตุการณ์ได้โดยการสลับที่นั้นจะเกิดขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันตามแนวคิดโครงเรื่อง
ของบันเทิงคดี  

ส่วนปิดเรื่องเป็นส่วนสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดของเรื่อง สามารถแบ่งได้ 4 ส่วน ได้แก่ 1) กัณฑ์
ปกิณกะของพระพุทธเจ้า คือส่วนสรุปเรื่องเก่ียวกับพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกในแต่กัปว่ามีพระพุทธเจ้า
องค์ใดบ้าง 2) เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ คือกล่าวถึงการแจกพระพรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
โคตมไปยังที่ต่าง ๆ หลังจากพระพุทธองค์ดับขันธ์ปรินิพพาน 3) เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์เป็นส่วนที่
เขียนขึ้นเพื่ออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธวงศ์   และ 4) นิคมนกถาคือส่วนสรุปผลงานการแต่ง
อรรถกถาพุทธวงศ์โดยบอกขั้นตอนการทำ ความมุ่งหวังและชื่อผู้แต่ง 
  สรุปว่าอรรถกถาพุทธวงศ์เป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งที่มีการเรียบเรียงเรื่ อง
อย่างเป็นระบบเนื่องจากอรรถกถาพุทธวงศ์เป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถาที่มี
รูปแบบเฉพาะในการดำเนินเรื ่อง คือมีการเริ ่มต้นคัมภีร์ด้วยส่วนเปิดเรื ่อง เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับคัมภีร์ก่อนที่จะดำเนินเรื่องโดยเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื่อง และเมื่อเล่าเรื่องจบ
แล้วก็มีการสรุปเรื่องในส่วนปิดเรื่อง ซึ่งการเรียบเรียงเรื่องอย่างเป็นระบบแบบแผนนี้ช่วยทำให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจเรื่องราวในอรรถกถาพุทธวงศ์ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกพระองค์จะปฏิบัติตนเหมือนกัน และการแบ่งองค์ประกอบและเรียงลำดับ
การเล่าเรื ่องอย่างชัดเจน นี ้ย ังทำให้อรรถกถาพุทธวงศ์เป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที ่มี
ลักษณะเฉพาะอีกด้วย 
 
กลวิธีการเล่าเรื่องในพุทธวงศ์ 

 
1. ผู้เล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์  

ในการเล่าเรื่องสิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอคือผู้เล่าเรื่อง (narrator)  แม้แต่เรื ่องเล่าที่เป็นลาย
ลักษณ์ก็ตาม ดังเห็นได้จากพุทธวงศ์ท่ีแต่เดิมเป็นเรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าโคตมทรงเล่าให้เหล่าสาวกฟัง
ในสมัยพุทธกาล เหล่าพุทธสาวกต่างท่องจำและถ่ายทอดกันเป็นทอด ๆ แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้า
ปรินิพพานได้มีการสังคายนาพระธรรมวินัยเกิดขึ้นหลายครั้งเพื่อยืนยันหลักธรรมและแนวทางการ
ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธบริษัท 

 ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 ว่าการสังคายนาแต่ละครั้งล้วนมีความสำคัญต่อพัฒนาการของ
พระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่งผลให้เนื้อหาในพระไตรปิฎกมีความสมบูรณ์ แต่การสังคายนาที่ทุก
ฝ่ายยอมรับตรงกันได้แก่การสังคายนา 3 ครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศอินเดีย ได้แก่  

ครั้งที่ 1 เกิดข้ึนหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้ 3 เดือน ณ กรุงราชคฤห์  
ครั้งที่ 2 เกิดข้ึนเมื่อ พ.ศ. 100 ณ กรุงไพศาลี แคว้นวัชชี  
ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 234 เมืองปาฏลีบุตร ซึ่งการสังคายนาครั้งนี้มีความสำคัญ คือจัด

หมวดหมู่พระธรรมวินัยเป็น 3 หมวดใหญ่ คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
ทำให้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพัฒนามาเป็นพระไตรปิฎกอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านการจัดรูปแบบ
และเนื้อหาดังปรากฏในปัจจุบัน  
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จากข้อมูลข้างต้นทำให้สันนิษฐานได้ว่าคัมภีร์พุทธวงศ์น่าจะถือกำเนิดก่อนการสังคายนาครั้งที่ 
3 และเมื่อมีการสังคายนาครั้งที่ 3 จึงนำมารวบรวมและจัดหมวดหมู่ไว้ในพระไตรปิฎก ต่อมา พ.ศ. 
433 มีการจารึกพระไตรปิฎกลงบนใบลานเป็นครั้งแรกในประเทศศรีลังกาเพ่ือรักษาหลักธรรมคำสอน
ของพระพุทธเจ้า พุทธวงศ์ซึ่งเป็นคัมภีร์หนึ่งในพระไตรปิฎกก็น่าจะได้รับการจารึกเป็นลายลักษณ์
อักษรครั้งแรกในสมัยนี้เช่นกัน ถึงแม้ว่าพุทธวงศ์จะพัฒนามารูปแบบมาเป็นลายลักษณ์แล้วก็ยังปรากฏ
ผู้เล่าเรื่องอยู่ ดังปรากฏในสุเมธกถา พระพุทธเจ้าได้เล่าถึงพระชาติหนึ่งที่พระองค์ถือกำเนิดเป็นสเุมธ
ดาบส โดยใช้คำว่า “เรา”เป็นสรรพนามเรียกแทนพระองค์เอง ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องที่ใช้ผู้เล่าเรื่องเป็น
ตัวละครหลักแบบเปิดเผยตัว ความว่า  

 
  ใน 4 อสงไขย 100,000 กัปมีนครหนึ่งชื ่อว่าอมระ เป็นนครที่น่าชม น่า
รื่นรมย์ใจเป็นนครที่สมบูรณ์ด้วยข้าว น้ำไม่ว่างเว้นจากเสียง 10 ประการ คือ เสียง
ช้าง เสียงม้า เสียงกลอง เสียงสังข์ เสียงรถ(เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงเพลงขับ 
เสียงฉิ่ง) และเสียงเชื้อเชิญด้วยของกินและเครื่องดื่มว่า เชิญท่านเคี้ยวกิน เชิญท่าน
ดื ่ม  เป็นนครที่สมบูรณ์ด้วยองค์คุณทั ้งปวง     ประกอบด้วยการงานทุกอย่าง
สมบูรณ์ด้วยรัตนะ 7 ประการ คับคั่งไปด้วยหมู่ชนต่าง ๆ เป็นนครที่อุดมสมบูรณ์
เหมือนเทพนคร เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญ 
  เราเป็นพราหมณ์นามว่าสุเมธะ อยู่ในกรุงอมรวดี สั่งสมทรัพย์ไว้หลายโกฏิ 
มีทรัพย์สมบัติและธัญญาหารมากมาย เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงจำมนตร์ จบไตรเพท
ความสำเร็จในคัมภีร์ทำนายลักษณะ 1 และอิติหาสะ 2 และในธรรมของตน นั่งอยู่
ในที่สงัด คิดอย่างนี้ว่าการเกิดในภพใหม่ และการแตกไปแห่งสรีระเป็นทุกข์ความ
หลงตายเป็นทุกข์ ชีวิตถูกชราย่ำยีและตั้งความปรารถนาว่าจะออกบวชแสวงหา
นิพพาน ... เราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใย ไม่มีความต้องการ ละทิ้งร่างกายที่เปื่อย
เน่า เต็มไปด้วยซากศพต่าง ๆ นี้ไป…     

(มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539, หน้า 567) 
 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเรื่องเล่าจะเปลี่ยนรูปแบบจากมุขปาฐะมาเป็นลายลักษณ์
แล้ว แต่ผู้เล่าเรื่องก็ยังคงเหมือนเดิมคือพระพุทธเจ้าโคตมทรงเป็นผู้เล่าเรื่องในอดีตเมื่อครั้งที่ถือกำเนิด
เป็นสุเมธดาบส พระองค์ทรงเล่าเรื่องความปรารถนาอยากออกบวชเพ่ือแสวงหานิพพาน 

อย่างไรก็ตามเมื่อกาลเวลาผ่านถ้อยคำที่อยู่ในพุทธวงศ์อาจเป็นเรื่องที่เข้าใจอยากสำหรับคน
ในรุ่นหลังพระพุทธทัตตะเถระจึงแต่งอรรถกถาเพื่ออธิบายขยายความในพุทธวงศ์โดยอธิบายทั้ง
คำศัพท์หรือถ้อยคำ อธิบายข้อความ ชี้แจงความหมาย ขยายความหลักธรรม พร้อมทั้งแสดงเหตุ ผล
โดยอ้างอิงหลักฐานจากพระไตรปิฎก เล่าเรื่องประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปัจจัยแวดล้อมหรือความ
เป็นมาของการที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องพุทธวงศ์ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้เข้าใจพุทธพจน์หรือเรื่องราวใน
พุทธวงศ์มากยิ่งขึ้น และการแต่งอรรถาธิบายเพิ่มนี้ทำให้พระพุทธทัตตะเถระต้องเรียบเรียงเรื่องเล่า
และกำหนดผู้เล่าเรื่องใหม่ให้เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงลักษณะของงานเขียนประเภทอรรถกถาซึ่ง
เป็นงานเขียนชั้นรองที่ทำขึ้นเพ่ืออธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎก  อีกท้ังเนื้อเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ก็
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เป็นการเล่าเรื่องย้อนกลับไปในอดีตแล้วกับมาปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเวลาห่างไกลกันมาก ดังนั้นผู้เรียบ
เรียงเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์จึงเลือกใช้ผู้เล่าเรื่อง 3 ประเภท มาเล่าเรื่อง ได้แก่ ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัว
ละครในเรื่องแบบผู้ประพันธ์ และผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครในเรื่องแบบเป็นพยาน และผู้เล่าเรื่องที่เป็น
ตัวละครแบบเปิดเผยตัว ดังนี้  

 
 1. ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่องแบบผู้ประพันธ์ เป็นผู้เล่าเรื่องที่อยู่นอกเรื่องที่ผู้เขียน
สร้างขึ้นมาให้อยู่ในเรื่องเล่าเพ่ือทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวในเรื่อง โดยใช้คำสรรพนามเรียกแทน
ตัวเองว่า “ข้าพเจ้า” ในที่นี้ก็คือพระพุทธทัตตะเถระ ผู้เรียบเรียงได้ใช้ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่อง
แบบผู้ประพันธ์ทำหน้าที่เล่าเรื่องในส่วนกถาปรารภคัมภีร์ นิทานกถา และส่วนปิดเรื่อง ดังนี้ 
 

กถาปรารภคัมภีร์ คือถ้อยคำเริ่มต้นคล้ายกับคำนำที่ผู้เรียบเรียงชี้แจงถึงที่มาของการแต่ง
อรรถกถาพุทธวงศ์ วรรณกรรมพระพุทธศาสนามีลักษณะสำคัญประการหนึ่งคือ เมื่อเริ่มต้นเขียนอรรถ
กถานั้น อรรถกถาจารย์จะแต่งกถาปรารภคัมภีร์เพื่อสรรเสริญบูชาและขอพรจากพระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ ์อีกท้ังยังเพ่ือช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เขียนให้สามารถเขียนงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ด้วยเหตุนี้พระพุทธทัตตะเถระผู้แต่งอรรถกถาพุทธวงศ์จึงเริ ่มต้นอรรถกถาพุทธวงศ์ด้วยการบูชา
พระพุทธเจ้าผู้มีญาณและช่วยเหลือสัตว์โลก บูชาพระธรรมอันประเสริฐ บูชาพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีแล้ว 
และบูชาพระสารีบุตรผู้เป็นเลิศทางปัญญา จากนั้นก็จะอธิบายถึงสาเหตุที่แต่งคัมภีร์ พระพุทธทัตตะ
เถระได้กล่าวถึงสาเหตุในการแต่งอรรถกถาพุทธวงศ์ไว้ว่า ต้องการอธิบายให้ผู้ศึกษารับรู้เรื่องราวของ
พุทธวงศ์มากยิ่งข้ึนและเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกท้ังเพ่ือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ผู ้ประพันธ์ซึ่งก็คือพระพุทธทัตตะเถระด้วย ในตอนจบพระพุทธทัตตเถระ
มุ่งหวังให้อรรถกถาพุทธวงศ์เป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีผู้อ่านและศึกษาจำนวนมาก
เพราะเป็นเรื่องที่ควรฟังและแต่งได้ยาก  

จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียบเรียงได้ใช้ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่องแบบผู้ประพันธ์มาเล่า
ความเป็นมา และสาเหตุที่แต่งอรรถกถาพุทธวงศ์ โดยผู้เรียบเรียงใช้ใช้คำว่า “ข้าพเจ้า” แทนผู้เขียน
เพ่ือทำหน้าที่เล่าเรื่องในเรื่อง ดังนี้ 

 
กถาปรารภคัมภีร์ 

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ผู้มีพระญาณอันหาที่สุดมิได้ มีพระ
กรุณาเป็นที่อาศัย ทรงทำลายมลทิน มีพระหฤทัยมั่นคง อำนวยประโยชน์เกื้อกูล. 

 ขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐ เครื่องป้องกันภพ. 
 ขอนอบน้อมพระสงฆ์ ผู้ปราศจากมลทินและเป็นบ่อเกิดคุณความดี. 
 ท่านพระสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดี แม่ทัพธรรม ผู้เป็นเอตทัคคะ เป็น

ผู้เลิศกว่าเหล่าพุทธสาวกทางปัญญา ได้ทูลถามพระศาสดาผู้เป็นพระธรรมราชา
จอมทัพธรรมผู้ทรงถึงฝั่ง ที่หาขอบเขตมิได้ ผู้ไร้มลทินถึงพุทธวงศ์ใด ท่ามกลางหมู่
พระประยูรญาติ. พุทธวงศ์ใด อันพระตถาคต วงศ์ผู้ตรัสรู้ดี วงศ์พระผู้บริสุทธิ์ดี ผู้
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มีสมาธิเป็นธรรมเครื่องอยู่ ผู้เป็นนายกพิเศษทรงเปิดโอกาสประกาศไว้แล้ว ณ 
ท่ามกลางหมู่พระประยูรญาตินี้ 

... 
เพราะเหตุที่การพรรณนาพุทธวงศ์นั้นนั่นแล อันไม่ขาดสายแห่งพระ

สัมพุทธะผู ้ประเสริฐ ซึ ่งเป็นเรื ่องไม่ตาย ฟังกันได้ให้เกิดความเลื ่อมใสและ
ปัญญา แก่ชนทั้งหลายทุกเมื่อเป็นไปตามลำดับ.ฉะนั้นข้าพเจ้าอันท่านพุทธสีหะ 
ผู้ยินดีในพระสัทธรรมโดยเคารพ อันคุณมีศีลเป็นต้นบันดาลใจ อ้อนวอนแล้วจึง
จักเริ่มพรรณนาพุทธวงศ์นั้น เพื่อกำจัดความชั่วร้ายของชนทั้งหลายทุกเมื่อ เพ่ือ
ความตัง้มั่นแห่งพระพุทธศาสนา เพ่ือความเกิดและเจริญแห่งบุญ แม้ของข้าพเจ้า
เอง และเพ่ือยังมหาชนให้เลื่อมใส.  

  ก็การพรรณนาพุทธวงศ์โดยสังเขปนี้ อาศัยทาง บาลีที่มาจากสำนักมหาวหิาร 
ละโทษคือการปะปนกันเสีย จักเป็นสาระ. แต่เพราะเหตุที่ในที่นี้  ไม่มีเรื่องที่ ควร
ฟัง ที่จะเป็นเครื่องยังผู้ยินดีในพระพุทธคุณ เลื่อมใส เป็นเครื่องลอยบาป ซึ่งเป็น
มลทินใหญ่ นอกจากเรื่องพุทธวงศ์ ฉะนั้นแล ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ประกอบ
อยู่ในสมาธิโดยเคารพ ละความฟุ้งซ่าน ไม่มีจิตเป็นอื่น จงตั้งโสตประสาทดัง
ภาชนะทองรองรับ สดับมธุรสของข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวพรรณนา. 

 ก็กถาพรรณนาพุทธวงศ์ ควรที่จะมัจจะคนที่ต้องตาย เป็นผู้รู้จะต้องละ
กิจอ่ืนเสียให้หมดแล้ว ฟังก็ดี กล่าวก็ดี ในที่นี้ได้ตลอดกาลเป็นนิจ โดยเคารพ ด้วย
ว่ากถานี้ แต่งได้แสนยากแล. 

   (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 15-17) 
 
การที ่ผู ้เรียบเรียงเรื ่องเลือกใช้ผู ้เล่าเรื ่องแบบ “ผู ้เล่าเรื่องที ่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่องแบบ

ผู้ประพันธ์” มาใช้เป็นผู้เล่าเรื่องในส่วนกถาปรารภคัมภีร์นี้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
เพราะเนื้อหาในส่วนดังกล่าวเป็นส่วนที่ผู้เรียบเรียงเขียนขึ้นเพ่ือต้องการให้ผู้ประพันธ์ชี้แจงกับผู้อ่านถึง
ประวัติความเป็นมา และสาเหตุที่แต่งอรรถกถาพุทธวงศ์ ดังนั้นการเลือกใช้คำว่า “ข้าพเจ้า” แทนตัว
ผู้ประพันธ์อรรถกถาพุทธวงศ์จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 

 
นิทานกถา คือ ส่วนที่เล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 3 ช่วงได้แก่ ทูเร

นิทาน  อวิทูเรนิทาน และสันติเกนิทาน ผู้เรียบเรียงใช้ “ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครแบบผู้ประพันธ์” 
แทรกอยู่ในส่วนนิทานกถา โดยจะทำหน้าอธิบายขยายความเพ่ิมถึงเหตุที่พระพุทธเจ้าโคตมแสดงธรรม
โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเกิดจากท้าวสหัมบดีพรหมได้อาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรด
เวไนยสัตว์เมื ่อครั้งตรัสรู้  ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงแสดงธรรมโปรดสัตว์ตลอด 45 พรรษา หลังจากที่
พระองค์ตรัสรู้ ซึ่งรวมทั้งเหตุการณ์ที่พระสารีบุตรกราบทูลถามเรื่องอภินิหารการบำเพ็ญบารมี และ
ขอให้พระพุทธเจ้าทรงเล่าพุทธวงศ์ ดังนี้ 
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              อัพภันตรนิทาน                
              พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์                
                บัดนี้จะพรรณนาความแห่งอัพภันตรนิทาน ที่เป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า  
                       ท้าวสหัมบดีพรหม เจ ้าโลก ประคองอัญชลี

ทูล ขอพรอันยอดเยี่ยมว่า สัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตา
น้อย มีอยู่ในโลกนี้ ขอพระองค์ทรงเอ็นดูหมู่ สัตว์นี้แสดงธรรม
โปรดเถิด.  

   ในข้อนี้ ผู้ทักท้วงกล่าวว่า เหตุไรท่านไม่กล่าวนิทานโดยนัยเป็นต้นว่า สมัย
หนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ. 
ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับ ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค
เจ้าถึงพุทธวงศ์ดังนี้ แต่กล่าวนิทานโดยนัยเป็นต้นว่า ท้าวสหัมบดีพรหม เจ้าโลก 
ประคองอัญชลีทูลขอพรอันยอดเยี่ยม ดังนี้.  

                ขอชี้แจงดังนี้ว่า ท่านกล่าวดังนั้นก็เพ่ือชี้ถึงการทูลขอให้ทรงแสดงธรรมของ
พรหม อันเป็นเหตุแห่งการแสดงธรรมทั้งปวงของพระผู้มีพระภาคเจ้า. ขอชี้แจง
ปัญหานี้ที่ว่า พระชินพุทธเจ้านี้ถูกพรหมอาราธนา เพื่อทรงแสดงธรรมเมื่อไร ก็
คาถานี้ ใครยกขึ้นกล่าว กล่าวเมื่อไร และที่ไหน.  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น
พระพุทธเจ้า เข้าสัปดาห์ที่ 8 พระศาสดาก็ถูกพรหมทูลอาราธนาอ้อนวอน เพ่ือทรง
แสดงธรรม. ในเรื่องนั้น กล่าวความตามลำดับ ดังนี้ 

       ...   
   ด้วยเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้า

เข้าสัปดาห์ที่ 8  พระศาสดาก็ถูกพรหมทูลอ้อนวอน เพ่ือทรงแสดงธรรม.  
       ... 

   พระสารีบุตรผู้มีปัญญามากในสมาธิและฌาน ถึงความบริบูรณ์ด้วยปัญญา
ได้ทูลถามพระศาสดาผู้เป็นนายกของโลกว่า “ข้าแต่พระมหาวีรเจ้าผู้อุดมกว่านรชน 
อภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไร พระองค์ทรงปรารถนาพระโพธิญาณอันอุดมในกาล
ไร...บารมี 10 เป็นอย่างไร อุปบารมี 10 และปรมัตถบารมี 10 บริบูรณ์อย่างไร ...
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประกาศธรรมกถาพุทธจริตของอดีตชินพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่
มาถึงโดยสืบ ๆ กันมาของพระพุทธเจ้า เป็นพุทธวงศ์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลก
พร้อมทั้งเทวโลกด้วยพระปุพเพนิวาสานุสสติญาณ...”  

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 26-161) 
 

 จากตัวอย่างพบว่า ผู้เรียบเรียงเรื่องให้ “ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่องแบบผู้ประพันธ์”ทำ
หน้าที่เล่าเหตุการณ์ในนิทานกถา โดยจะกล่าวถึงประวัติหลังตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท้าวสหัมบดี
พรหมได้อาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์หลังจากที่ตรัสรู้ จนถึงเหตุการณ์ที่        
พระสารีบุตรกราบทูลถามเรื่องอภินิหารการบำเพ็ญบารมี และขอให้พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องราวอดีต 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1&p=2#%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1&p=2#%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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จากนั้นผู้เรียบเรียงก็จะเปลี่ยนผู้เล่าเรื่องมาเป็นผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครในเรื่องแบบพยานเมื่อต้องการ
เล่าเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าทั้ง 25 เรื่อง 
 

ส่วนปิดเรื่อง หลังจากท่ีเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าทั้ง 25 เรื่องแล้วผู้เรียบเรียงจะใช้ผู้เล่าเรื่องแบบ
ผู้ประพันธ์ทำหน้าที่เล่าเรื่องส่วนปิดเรื่อง คือส่วนที่สรุปเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื่อง แบ่งเป็น 4 
ส่วน คือ 1) กัณฑ์ปกิณกะของพระพุทธเจ้า เป็นส่วนสรุปเรื่องเกี่ยวกับพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกในแต่
กัปว่ามีพระพุทธเจ้าองค์ใดบ้าง 2) เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุเป็นส่วนที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากพระพุทธเจ้าโคตมปรินิพพาน โดยกล่าวถึงตอนแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ 
ที่ต่าง ๆ เพื่อไว้บูชา 3) เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์ และ 4) นิคมนกถาส่วนที่อรรถกถาจารย์สรุป
ผลงานการแต่งอรรถกถาพุทธวงศ์ โดยกล่าวถึงวิธีการแต่งอรรถกถา สถานที่ที่แต่งอรรถกถา ความ
มุ่งหวังและชื่อผู้แต่งไว้ ในที่นีจ้ะขอยกตัวอย่างนิคมนกถาดังนี้ 

 
นิคมนกถา  

คำส่งท้ายเรื่อง 
 การพรรณนาพุทธวงศ์ อันงดงามด้วยนัยอันวิจิตร ซึ่งผู้รู้บทพรรณนาให้

ง่าย ถึงความสำเร็จด้วยกถาเพียงเท่านี้.  
 ข้าพเจ้ายึดทางแห่งอรรถกถาเก่า อันประกาศ ความแห่งบาลี เป็นหลัก

อย่างเดียว แต่งอรรถกถาพุทธวงศ์  
 เพราะละเว้นความที่เยิ่นเย้อ ประกาศแต่ความอัน  ไพเราะทุกประการ 

ฉะนั้น จึงชื่อว่ามธุรัตถวิลาสินี.เมื่อสาธุชน ผู้มีวาจาไพเราะ ชื่อกัณหทาส สร้าง
วิหาร ที่มีกำแพงและซุ้มประตูอันงามโดยอาการต่าง ๆ ถึงพร้อมด้วยร่มเงาและ
น้ำ น่าดู น่ารื่นรมย์ เป็นที่คับแคบแห่งทุรชนที่ถูกกำจัด เป็นที่สงัดสบาย น่า
เจริญใจ ณ ท่าเรือกาวีระ เป็นพื้นแผ่นดินที่เต็มด้วยชุมทางน้ำ แห่งแม่น้ำกาวีระ 
น่ารื่นรมย์ เกลื่อนกล่นด้วยหญิงชายต่าง ๆ. ข้าพเจ้าอยู่ ณ พ้ืนปราสาทด้านทิศ
ตะวันออกในวิหารนั้น ที่เย็นอย่างยิ่ง แต่งอรรถกถาพรรณนาพุทธวงศ์… 

ข้าพเจ้าผู้แต่งอรรถกถาพุทธวงศ์นี้ ปรารถนา บุญอันใด ด้วยเทวานุภาพ
แห่งบุญนั้น ขอโลกจงประสบประโยชน์อย่างดี ที่สงบยั่งยืนทุกเมื่อ.   ขอโรคทั้ง
ปวงในมนุษย์ทั้งหลาย จงพินาศไป... 

พระเถระโดยนามที่ท่านครูทั้งหลาย ขนาน ให้ปรากฏว่า พุทธทัตตะ 
แต่งคัมภีร์อรรถกถา ชื่อมธุรัตถวิลาสินี… 

        จบอรรถกถาพุทธวงศ์ ชื่อว่ามธุรัตถวิลาสินีด้วยประการฉะนี้  
      (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 752) 

  
จากข้อความข้างต้นพบว่า ผู้เรียบเรียงเรื่องเลือกใช้ผู้เล่าเรื่องแบบ “ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละคร

ในเรื่องแบบผู้ประพันธ์” มาใช้เป็นผู้เล่าเรื่องเพราะเนื้อหาในส่วนดังกล่าว เพราะเป็นส่วนที่ผู้เรียบเรียง
เขียนเพิ่มเติมเพื่อสรุปผลงานการแต่งอรรถกถาพุทธวงศ์ โดยกล่าวถึงวิธีการแต่งอรรถกถา สถานที่ที่

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=27#%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=27#%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
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แต่งอรรถกถา ความมุ่งหวังและชื่อผู้แต่งไว้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งอรรถ
กถา ดังนั้นการที่ผู้เรียบเรียงเลือกใช้คำว่า “ข้าพเจ้า” แทนตัวผู้ประพันธ์เพื่อมาเล่าเนื้อหาที่เพิ่มมา                         
ในอรรถกถาพุทธวงศ์จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 

จากการศึกษาพบว่าผู้เรียบเรียงจะใช้ผู้เล่าเรื่องแบบผู้ประพันธ์คือพระพุทธทัตตะเถระเล่า
เรื่องในส่วนกถาปรารภคัมภีร์ นิทานกถา และส่วนปิดเรื่อง โดยผู้เล่าเรื่องจะทำหน้าที่อธิบายขยาย
ความเพิ่มเติมเนื้อหาจากคัมภีร์พุทธวงศ์ซึ่งเป็นคัมภีร์ชั้นต้นโดยมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์พุทธวงศ์มากยิ่งขึ้น  การใช้ผู้เล่าเรื่องแบบผู้ประพันธ์มาเป็นผู้เล่า
เรื่องในส่วนกถาปรารภคัมภีร์ นิทานกถา และส่วนปิดเรื่องนั้นมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะช่วย
แยกเนื้อเรื่องให้ชัดเจนว่าข้อความที่ผู้เล่าเรื่องแบบผู้ประพันธ์ เล่านั้นคือส่วนที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ใน
ภายหลังซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นคว้าหลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ใช่ข้อความที่เป็นพุทธวัจนะของ
พระพุทธเจ้า นอกจากนี้การใช้ผู้เล่าเรื่องแบบผู้ประพันธ์ซึ่งจะใช้สรรพนามแทนผู้เล่าว่า “ข้าพเจ้า” 
ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้อ่านมากขึ้น เพราะผู้เล่าเรื่องเป็นพระอรรถกถาจารย์ที่มีตัวตนจริง
ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และมีความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างด ี

 
 2. ผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครในเรื่องแบบพยาน คือผู้ที่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักใน
เรื่องและนำเรื่องนั้นมาเล่าต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งการเล่าเรื่องแบบนี้เป็นการเลียนแบบพระสูตร เรื่องเล่า
ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าพระอานนท์ซึ่งเป็นพหูสูตเป็นผู้เล่า มักจะเริ่มเล่าเรื่องและขึ้นต้นเรื่อง
ด้วยคำว่า “ดังได้สดับมา” เนื้อหาที่เล่าในส่วนนี้จะปรากฏอยู่ส่วนเริ่มต้นของเนื้อเรื่องในอรรถกถา
พุทธวงศ์ โดยจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของตัวละครหลักในเรื่องคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
ว่าถือกำเนิดเป็นผู้ใด จนนำเข้าสู่เหตุการณ์ที่เป็นส่วนคาถาก็จะเปลี่ยนผู้เล่าเรื่อง 
 อรรถกถาพุทธวงศ์มีลักษณะการเล่าเรื่องคล้ายกับอรรถกถาชาดกซึ่งเป็นชาดกที่เลียนแบบ
พระสูตร ในพระสูตรมีคำขึ้นต้นเรื่องว่า “ข้าพเจ้าได้ฟัง (สดับ) มาแล้วอย่างนี้” ดังในเทวทหสูตร ของ
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ที่มีความตอนต้นว่า  
 

ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
   สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สักยนิคม อันมีนามว่า เทวทหะ 
ในสักกชนบท สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วฯ.  

      (กรมศาสนา, 2525, หน้า 1)  
  

ส่วนอรรถกถาชาดกใช้คำว่า “(ข้าพเจ้า) ได้ยินว่า” หรือ “ดังที่ (ข้าพเจ้า) ได้สดับมา” ดัง
อรรถกถาภัลลาติกชาดก วีสตินิบาต 

 
  พระศาสดาเมื ่อเสด็จประทับอยู ่ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร ทรงพระ
ปรารภพระนางมัลลิกาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่า ภลฺลาติโก นาม 
อโหสิ ราชา ดังนี้ 
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  ได้ยินว่า วันหนึ่งอาศัยเหตุที่พระนางมัลลิกาเทวี บรรทมร่วมกับพระเจ้า
โกศลราช จึงเกิดวิวาท พระราชาทรงกริ้ว ถึงกับไม่ทอดพระเนตรเหลียวแลพระ
นางมัลลิกาอัครมเหสี... 

 (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 376) 
 

 ในอรรถกถาพุทธวงศ์ปรากฏลักษณะเช่นเดียวกับอรรถกถาชาดก ดังวงศ์พระกกุสันธพุทธ
เจ้าที่ 22   

 

   ...ได้ยินว่า ในครั้งนั้น พราหมณ์ทั้งหลายอันกษัตริย์ทั ้งหลายสักการะ
เคารพ เพราะฉะนั้น พ  ระโพธิสัตว์ชื่อว่ากกุสันธะ ผู้มั่นอยู่ในสัจจะ เมื่อจะยังหมื่น
โลกธาตุให้บันลือหวั่นไหวจึงอุบัติในสกุลพราหมณ์ท่ีไม่อากูล แต่อากูลด้วยเหตุเกิด
สิริสมบัติ ก็บังเกิดปาฏิหาริย์ดังกล่าวมาแล้วในหนหลัง. จากนั้น ถ้วนกำหนดทศ
มาสก็ประสูติจากครรภ์มารดา ณ เขมวดีอุทยาน เหมือนเปลวไฟแลบออกจาก
เถาวัลย์ทอง. พระโพธิสัตว์นั้นครองฆราวาสวิสัยอยู่สี่พันปี มีปราสาท 3 หลังชื่อว่า
กามะ กามวัณณะและกามสุทธิ ปรากฏมีสตรีบริจาริกาสามหมื่นนางมีนางโรจินี
พราหมณีเป็นประมุข...  

   (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 643) 
 
 จากตัวอย่างในอรรถกถาพุทธวงศ์จะเห็นว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับอรรถกถาชาดก ผู้เล่าเรื่อง

จะกล่าวคำว่า “ได้ยินว่า” เพ่ือเริ่มเล่าเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ 
เนื่องจากชาดกเป็นส่วนหนึ่งของพระสูตรคืออยู่ในขุททกนิกายของพระสุตตันตปิฎก จึงอาจ

ทำให้มีการเล่าเรื่องเลียนแบบพระสูตร ทั้งนี้เชื่อกันว่าพระสูตรทั้งหลายนี้เป็นส่วนที่พระอานนท์ท่องจำ
มาจากพระพุทธเจ้า และเมื่อครั้งปฐมสังคายนาท่านได้รับหน้าที่ตอบคำถามเกี่ยวกับพระธรรมเพื่อจัด
ระเบียบคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่ (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2532, หน้า 34) ดังนั้นจึงเชื่อ
กันว่า “ข้าพเจ้า” ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรทั้งหลายคือ “พระอานนท์” เนื่องจากท่านเป็นพระเถระที่
ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีความจำเป็นเลิศและเป็นพหูสูต รวมทั้งด้านอื่น  ๆ ดังปรากฏใน        
เอตทัคคบาลี อังคุตตรนิกาย วรรคที่ 4 ความว่า  

 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระอานนท์เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เป็น
พหูสูตฯ  

 พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีสติ 
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีคติ 
 พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีความเพียร 

  พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีอุปัฏฐาก  
(กรมศาสนา, 2525,, 2525, หน้า 25) 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1&p=10#%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%93%E0%B9%92
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ในพระสูตรจะใช้คำว่า “ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้” คือ “เอวัมเม สุตัง” คำว่า “สุต” ในแง่
ความหมายมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมาก เพราะมีนัยหมายถึงผู้นั้นได้เรียนรู้และได้ฟังมาอย่างดีแล้วเป็น
ลักษณะที่ได้ฟังข้อมูลแบบปฐมภูมิ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เชื่อกันว่าพระอานนท์ผู้เป็นพระสาวกที่ใกล้ชิด
พระพุทธเจ้าที่สุดและได้รับยกย่องว่าเป็นพหูสูตเป็นผู้เล่า ส่วนในอรรถกถาชาดกใช้คำว่า  “ได้ยินว่า” 
หรือคำว่า “กิร” หมายความว่า เขาเล่าว่า หรือข้าพเจ้าได้ยินมาว่า เมื่อนำมาใช้ในการเล่าเรื่องจึงมี
น้ำหนักความน่าเชื่อถือน้อยกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอรรถกถาจารย์ไม่ต้องการทำเทียมพระเถระผู้มี
คุณูปการยิ่งต่อพระพุทธศาสนา จึงใช้คำว่า “กิร” แทนคำว่า “สุต”  

จากตัวอย่างอรรถกถาพุทธวงศ์ที่ยกไปข้างต้นเห็นได้ว่ามีการใช้คำว่า “ได้ยินว่า” เช่นเดียวกับ
อรรถกถาชาดกซึ่งในคาถาใช้คำว่า “กิร” การเริ่มต้นเรื่องของอรรถกถาพุทธวงศ์ที่มีลักษณะเดียวกับ
อรรถกถาชาดกนี้ แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคัมภีร์มีลักษณะร่วมกัน คือเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมและแต่งขึ้ น
ภายหลัง อรรถกถาจารย์จึงใช้คำว่า “ได้ยินว่า”  เป็นการเลียนแบบพระสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่านอนุมาน
ได้ว่าเรื่องเล่าที่ฟังนี้เป็นเรื่องที่พระอานนท์ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้า แล้วจึงนำมาถ่ายทอด 

จากการศึกษาพบว่า อรรถกถาพุทธวงศ์ปรากฏคำว่า  “ได้ยินว่า” และ “ดังได้สดับมา” 
ปรากฏอยู่ในอรรถกถาหลายเรื่อง บางเรื่องก็อาจปรากฏตอนต้นเรื่อง บางเรื่องก็อาจปรากฏในตอนใด
ตอนหนึ่งของเรื่อง แต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่ปรากฏคำดังกล่าวแต่เล่าเรื่องราวในอดีตเลย ดังนั้นการเล่า
เรื่องเลียนแบบพระสูตรที่ปรากฏในอรรถกถาพุทธวงศ์อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 
1. ปรากฏคำว่า “ได้ยินว่า” และ “ดังได้สดับมา” ในเรื่อง พบจำนวน 18 เรื่อง ได้แก่ วงศ์

พระทีปังกรพุทธเจ้าที่ 1 วงศ์พระโกณฑัญญพุทธเจ้าที่ 2 วงศ์พระมงคลพุทธเจ้าที่ 3 วงศ์พระสุมน       
พุทธเจ้าที่ 4 วงศ์พระเรวตพุทธเจ้าที่ 5 วงศ์พระนารทพุทธเจ้าที่ 9 พระปทุมุตตรพุทธเจ้าที่ 10 วงศ์
พระสุชาตพุทธเจ้าที่ 12 วงศ์พระอัตถทัสสีพุทธเจ้าที่ 14 วงศ์พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ 15 วงศ์พระ
สิทธัตถพุทธเจ้าที่ 16 วงศ์พระติสสพุทธเจ้าที่ 17 วงศ์พระปุสสพุทธเจ้าที่ 18 พระสิขีพุทธเจ้าที่ 20 
วงศ์พระเวสสภูวงศ์พุทธเจ้าที่ 21 วงศ์พระกกุสันธพุทธเจ้าที่ 22 วงศ์พระกัสสปพุทธเจ้าที่ 24 วงศ์พระ
โคตมพุทธเจ้าที่ 25 

ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าที่ 1 ปรากฏคำว่า “ได้ยินว่า” ในตอนที่พระเจ้าทีปังกร
พุทธเจ้าตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ความว่า 

 
  ได้ยินว่า พระศาสดาทีปังกรทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรง
ยับยั้งอยู่ 7 สัปดาห์ ณ โคนโพธิพฤกษ์ ในสัปดาห์ที่ 8 ก็ทรงประกาศพระธรรมจักร 
ณ สุนันทาราม ตามปฏิญญาที่ทรงรับอาราธนาแสดงธรรมของท้าวมหาพรหม 
ทรงยังเทวดาและมนุษย์ร้อยโกฏิให้ดื่มอมฤตธรรม. นี้เป็นอภิสมัย คือการตรัสรู้
ธรรมครั้งแรก. 
           ต่อมา พระศาสดาทรงทราบว่า พระโอรสผู้มีลำพระองค์กลมเสมอกัน 
พระนามว่าอุสภักขันธะ มีญาณแก่กล้าจึงทรงทำพระโอรสนั้นให้เป็นหัวหน้า ทรง
แสดงธรรมเช่นเดียวกับราหุโลวาทสูตร ทรงยังเทวดาและมนุษย์ถึงเก้าสิบโกฏิให้
ดื่มอมฤตธรรม. 
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(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 291) 
ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระโกณฑัญญะพุทธเจ้าที่ 2 เล่าประวัติพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าโดยขึ้นต้น

เรื่องด้วยคำว่า “ดังได้สดับมา” ความว่า 
 
   ดังได้สดับมา เมื่อพระผู้มีพระเจ้าทีปังกรเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว 
ศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่แสนปี. เพราะอันตรธานแห่งพระสาวกทั้งหลายของ
พระพุทธะและอนุพุทธะแม้ศาสนาของพระองค์ก็อันตรธาน. ต่อมาภายหลัง
ศาสนาของพระองค์ ล่วงไปอสงไขยหนึ่ง พระศาสดาพระนามว่าโกณฑัญญะก็
อุบัติในกัปหนึ่ง. พระผู ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั ้นทรงบำเพ็ญบารมีมาสิบหก
อสงไขยแสนกัป อบรมบ่มพระญาณแก่กล้าแล้ว ทรงดำรงอยู ่ ในอัตภาพ
เช่นเดียวกับอัตภาพเป็นพระเวสสันดร... 

 (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 312) 
 

  2. เล่าเรื่องในอดีตโดยไม่ปรากฏคำว่า “ได้ยินว่า” และ “ดังได้สดับมา” คือจะเล่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ปรากฏคำว่า “ได้ยินว่า” และ “ดังได้สดับมา” มีจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 
วงศ์พระโสภิตพุทธเจ้าที่ 6 วงศ์พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าที่ 7 วงศ์พระปทุมพุทธเจ้าที่ 8 วงศ์พระสุเมธ
พุทธเจ้าที่ 11 วงศ์พระปิยทัสสีพุทธเจ้าที่ 13 วงศ์พระวิปัสสีพุทธจ้าที่ 19 วงศ์พระโกนาคมนพุทธเจ้าที่ 
23 

ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระโกนาคมนพุทธเจ้าที่ 23 เล่าเรื่องพระโกนาคมพุทธเจ้าโดยไม่ปรากฏการ
ใช้คำว่า “ได้ยินว่า” และ “ดังได้สดับมา”   

 

ภายหลังต่อมาจากสมัยของพระผู ้มีพระภาคเจ้ากกุสันธะ เมื ่อพระ
ศาสนาของพระองค์อันตรธานแล้ว เมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดมามีอายุสามหมื่นปี.พระ
ศาสดาพระนามว่าโกนาคมนะ ผู้มีไม้ดีดพิณมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนก็อุบัติ
ขึ้นในโลก. อีกนัยหนึ่ง พระศาสดาพระนามว่าโกณาคมนะ เพราะเป็นที่มาแห่ง
อาภรณ์ทองเป็นต้น อุบัติขึ้นในโลก. ทอง เครื่องประดับมีทองเป็นต้นมาตกลง ใน
เวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงอุบัติ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ทรงพระนามว่าโกณาคมนะ.  โดยนัยแห่งนิรุกติศาสตร์ เพราะอาเทศ ก เป็น โก, 
อาเทศ น เป็น ณา ลบ ก เสียตัวหนึ่ง ในคำว่า โกณาคมโน นั้น ก็ในข้อนี้ อายุท่าน
ทำให้เป็นเสมือนเสื่อมลงโดยลำดับ แต่มิใช่เสื่อมอย่างนี้ พึงทราบว่า เจริญแล้ว
เสื่อมลงอีก.อย่างไร. ในกัปนี้เท่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ากกุสันธะทรงบังเกิดใน
เวลาที่มนุษย์มีอายุสี่หมื่นปี แต่อายุนั้นกำลังลดลงจนถึงอายุสิบปี แล้วกลับเจริญ
ขึ้นถึงอายุนับไม่ถ้วน (อสงไขย) แต่นั้นก็ลดลงตั้งอยู่ในเวลาที่มนุษย์มีอายุสามหมื่น
ปี. ครั้งนั้น พึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าโกนาคมนะ ทรงอุบัติขึ้นในโลก. 

 (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 658) 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=2
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=7264&Z=7319
https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=23
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=8394&Z=8445
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ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระปิยทัสสีพุทธเจ้าที่ 13 เล่าเรื่องพระโกนาคมพุทธเจ้าโดยไม่ปรากฏ                      
การใช้คำว่า “ได้ยินว่า” และ “ดังได้สดับมา”   

 

ต่อมาจากสมัยของพระสุชาตพุทธเจ้า ในกัปหนึ่ง ในที่สุดแห่งหนึ่งพัน
แปดร้อยกัปแต่ภ ัทรกัปนี้  พระพุทธเจ้าบังเกิด 3 พระองค์ คือ พระปิยทัส
สี พระอัตถทัสสี พระธัมมทัสสี. ใน 3 พระองค์นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าปิยทัสสี
ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต จุติจากนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิใน พระ
ครรภ์ของพระนางจันทาเทวี ผู้มีพระพักตร์เสมือนดวงจันทร์ อัครมเหสีของพระ
เจ้าสุทัตตะ กรุงสุธัญญวดี ถ้วนกำหนดทศมาสก็ประสูติออกจากพระครรภ์ของ
พระชนนี ณ วรุณราชอุทยาน.ในวันเฉลิมพระนามของพระองค์ พระชนกชนนีทรง
เฉลิมพระนามว่าปิยทัสสี เพราะเหน็ปาฏิหาริย์วิเศษอันเป็นที่รักของโลก พระองค์
ทรงครองฆราวาสวิสัยอยู่เก้าพันปี นัยว่าทรงมีปราสาท 3 หลังชื่อว่าสุนิมมละ วิ
มละและคิริพรหา ปรากฏพระสนมนารีสามหมื่นสามพันนางมีพระนางวิมลา
มหาเทวีเป็นประมุขภายหลัง.   

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 515) 
 
 การเล่าเรื่องเลียนแบบพระสูตรที่ปรากฏในอรรถกถาพุทธวงศ์แต่ละเรื่องอาจมีการเริ่มต้นที่
แตกต่างกันบ้าง คือบางเรื่องก็อาจปรากฏคำว่า “ได้ยินว่า” หรือ “ดังได้สดับมา” แต่บางเรื่องก็ไม่
ปรากฏคำใด ๆ และเล่าเรื่องราวในอดีตเลย แต่ก็อนุมานได้ว่าคนที่เล่าเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้าทั้ง 
25 เรื่อง ก็คือพระอานนท์ซึ่งได้ฟังประวัติพุทธวงศ์จากพระพุทธเจ้าแล้วนำมาถ่ายทอด ทั้งนี้ก็เพื่อให้
เรื่องที่เล่ามีความน่าเชื่อถือและสมจริง อนึ่งที่เชื่อว่าพระอานนท์เป็นผู้เล่าเรื่องเพราะพระอานนท์คือ
พระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าและเคยขอพรพระพุทธเจ้าว่าหากพระอานนท์เกิดสงสัยอันใดให้เข้า
เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้  และหากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมใดลับหลังขอให้เสด็จมาตรัส
ธรรมนั้นแก่พระอานนท์ พระอานนท์จึงเป็นผู้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าดีที่สุด นอกจากนี้การที่ให้
พระอานนท์เป็นผู้ เล่าเรื ่องหลักในอรรถกถาพุทธวงศ์นั้นยังมีความเหมาะสมกับงานวรรณกรรม
ประเภทอรรถกถาที่เป็นงานประพันธ์ชั ้นรองในพระพุทธศาสนาที่จัดทำขึ้นภายหลังพระไตรปิฎก 
ดังนั้นการเล่าเนื้อเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ผู้เรียบเรียงจึงทำให้เข้าใจว่าพระอานนท์คือผู้เล่าเรื่องหลัก
ที่เล่าเรื่องราวอดีตของพระพุทธเจ้าทั้ง 25 พระองค์ โดยพระอานนท์ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมาจาก
พระพุทธเจ้า อย่างไรก็ตามเมื่อเล่าเรื่องราวในส่วนคาถาผู้เรียบเรียงเรื่องจะเปลี่ยนผู้เล่าเรื่องให้เป็น
เป็นผู้เล่าเรื่องหลักแบบเปิดเผยตัว ดังจะได้อธิบายยังหัวข้อถัดไป 
 
 3. ผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครหลักแบบเปิดเผยตัว คือผู้เล่าเรื่องที่เล่าเรื่องตามทรรศนะของ
ตนเอง และเม่ือพูดถึงตนจะใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 ในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้า หลังจากผู้เรียบเรียงให้พระ
อานนท์เกริ่นนำเรื่องราวจนนำเข้าสู่ส่วนคาถาก็จะเปลี่ยนตัวผู้เล่าเรื่องเป็นพระพุทธเจ้าโคตม คือให้
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เล่าเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีของพระองค์โดยใช้สรรพนามเรียกแทนพระองค์
ว่า “เรา” ดังนี้ 

https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=13
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=7901&Z=7950
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=7901&Z=7950
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=7951&Z=7998
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=7999&Z=8044


มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

90 
 

 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระโกณฑัญญพุทธเจ้าที่ 2 ในตอนเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าโคตมเมื่อครั้งที่
ถือกำเนิดเป็นพระโพธิสัตว์มีพระนามว่า วิชิตาวี ผู้เรียบเรียงเรื่องได้เปลี่ยนผู้เล่าเรื่องจากพระอานนท์
มาเป็นพระพุทธเจ้าโคตม คือให้พระพุทธเจ้าโคตมทรงเล่าเรื่องของพระองค์เอง ดังนี้ 
 

  ครั้งนั้น พระศาสดาทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าพระ
นามว่า โคตมะ ในอนาคตกาล แล้วทรงแสดงธรรมแก่พระองค์. ท้าวเธอทรงสดับ
ธรรมกถาของพระศาสดาแล้ว ทรงมอบราชสมบัติ ออกทรงผนวช ทรงเล่าเรียน
พระไตรปิฎก ทำสมาบัติ 8 และอภิญญา 5 ให้เกิดแล้วมีฌานไม่เสื่อม ก็บังเกิดใน
พรหมโลก. ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 

  สมัยนั้น เราเป็นกษัตริย์นามว่าวิชิตาวี เป็นใหญ่ เหนือ
ปฐพี มีสมุทรสาครเป็นที่สุด. เรายังพระขีณาสพ ผู้ไร้มลทิน ผู้
แสวงคุณอันยิ่ง 
           ใหญ่แสนโกฏิ พร้อมด้วยพระผู ้ทรงเป็นนาถะเลิศ
แห่ง โลก ให้อิ ่มหนำด้วยข้าวน้ำอันประณีต. พระโกณฑัญญ
พุทธเจ้าผู้นำโลก แม้พระองค์นั้น ก็ทรงพยากรณ์เราว่า จักเป็น
พระพุทธเจ้าผู้มีคุณ ที่ประมาณมิได้ในโลก ในกัปต่อจากกัปนี้.  
  พระตถาคตจักออกทรงผนวชจากกรุงกบิลพัสดุ์ อัน
รื่นรมย์ ทรงกระทำความเพียร คือกระทำทุกกรกิริยา.  
  พระตถาคตจักประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลนิโครธ รับ
มธุปายาส ณ ที่นั้น แล้วเสด็จไปสู่ฝั่งแห่ง  แม่น้ำเนรัญชรา. 
     (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า321-322) 
 

 จากข้อความข้างต้น หลังจากท่ีพระอานนท์ได้เล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะในบางช่วง
แล้ว เมื่อผู้เรียบเรียงนำคาถามาเพ่ือเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าโคตมก็จะเปลี่ยนให้พระพุทธเจ้าเป็น
ผู้เล่าเหตุการณ์ในอดีตของพระองค์เอง ดังในอรรถกถาโกณฑัญญะพุทธเจ้าที่ 2 ที่พระองค์ถือกำเนิด
เป็นพระเจ้าวิชิตาวี ในพระชาตินั้นพระองค์ได้พบพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะ และได้ทรงพยากรณ์
พระองค์ว่าในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้า จะออกบวชและบำเพ็ญทุกรกิริยา และนั่งอยู่ใต้ต้นอช
ปาลนิโครธรับข้าวมธุปายาส ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา หลังจากนั้นจะตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ จะเห็นว่าในส่วน
ที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเหตุการณ์ในอดีตนี้จะใช้สรรพนามเรียกแทนพระองค์ว่า “เรา” เป็นการเล่าแบบ
เปิดเผยตัวตนให้ผู้อ่านทราบว่าพระพุทธเจ้าคือผู้เล่าเรื่องราวในอดีตของพระองค์ ความว่า “สมัยนั้น 
เราเป็นกษัตริย์นามว่าวิชิตาวี เป็นใหญ่ เหนือปฐพี มีสมุทรสาครเป็นที่สุด. เรายังพระขีณาสพ ผู้ไร้
มลทิน ผู้แสวงคุณอันยิ่ง...”  
 ตัวอย่างที่ 2 วงศ์โสภิตพุทธเจ้าที่ 6 ในตอนเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าโคตมเมื่อครั้งที่ถือกำเนิด
เป็นพระโพธิสัตว์มีพระนามว่า สุชาตะ ผู้เรียบเรียงเรื่องได้เปลี่ยนผู้เล่าเรื่องจากพระอานนท์มาเป็น
พระพุทธเจ้าโคตม คือให้พระพุทธเจ้าโคตมทรงเล่าเรื่องของพระองค์เอง ดังนี้ 

       พระ 
    อานนท์ 

  พระโคตม 
   พุทธเจ้า 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=8517&Z=8562
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เล่ากันว่า ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ของเราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุชาตะ เกิดดี
ทั้งสองฝ่าย ในกรุงรัมมวดี ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโสภิตะแล้ว
ตั ้งอยู ่ในสรณะ ถวายมหาทานตลอดไตรมาสแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธาน.แม้พระโสภิตพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์สุชาตพราหมณ์นั้นว่า 
ในอนาคตกาล จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ.ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 

สมัยนั้น เราเป็นพราหมณ์ชื่อว่า สุชาตะ ในครั้งนั้น ได้เลี้ยง
ดูพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและ
น้ำ. 

พระโสภิตพุทธเจ้า ผู้นำโลกพระองค์นั้น ทรงพยากรณ์เรา
ว่า ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในกัปท่ีหาประมาณมิได้ นับแต่กัป
นี้ไป. 

ตถาคตตั้งความเพียร ฯลฯ จักอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้. 
เราฟังพระดำรัสของพระองค์แล้ว ก็ร่าเริง สลดใจ ได้ทำ

ความเพียรอย่างแรงกล้า เพื่อให้ประโยชน์นั้นเกิด. 
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 404) 

 
 จากข้อความข้างต้น หลังจากท่ีพระอานนท์ได้เล่าเรื่องของพระโสภิตพุทธเจ้าแล้ว เมื่อผู้เรียบ
เรียงนำคาถามาเพื่อเล่าเรื่องราวของพระโคตมพุทธเจ้าก็จะเปลี่ยนให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เล่าเหตุการณ์
ในอดีตที ่พระองค์ถือกำเนิดเป็นพราหมณ์ชื ่อว่าสุชาตะ ในพระชาตินั ้นพระองค์ได้พบพระโสภิต                      
พุทธเจ้า และได้ทรงพยากรณ์พระองค์ว่าในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ได้ฟังก็ตั้งใจ
บำเพ็ญบารมีอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ  จะเห็นว่าในส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงเล่า
เหตุการณ์ในอดีตในส่วนที่เป็นคาถานี้จะใช้สรรพนามเรียกแทนพระองค์ว่า “เรา” เป็นการเล่าแบบ
เปิดเผยตัวตนให้ผู ้อ่านทราบว่าพระพุทธเจ้าคือผู ้เล่าเรื ่องราวในอดีตของพระองค์ ดังปรากฏใน
ข้อความว่า “สมัยนั้น เราเป็นพราหมณ์ชื่อว่า สุชาตะ ในครั้งนั้น ได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระ
สาวกให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำ...”  
 การให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ในอดีตของพระองค์โดยเป็นการเล่าเรื่องแบบเปิดเผย
ตนนั้นมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญู สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต สามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวละครในเรื่องได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งเรื่องพุทธวงศ์
เป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้องกับพระองค์ด้วย การเล่าเรื่องแบบเปิดเผยตัวใช้สรรพนามแทน
พระองค์ว่า “เรา” ทำให้เรื่องเล่าในพระพุทธวงศ์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้น แต่
เป็นเรื่องจริงของพระองค์ในพระอดีตชาติที่เกิดข้ึนจริงและได้นำมาเล่าให้เหล่าสาวกได้ฟังกัน  
 สรุปว่า ในอรรถกถาพุทธวงศ์มีผู้เล่าเรื่อง 3 ประเภท คือผู้เรียบเรียงจะใช้ ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่
ตัวละครในเรื่องแบบผู้ประพันธ์ทำหน้าที่เล่าเรื่องในส่วนกถาปรารภคัมภีร์ นิทานกถา และส่วนปิด
เรื ่อง ซึ ่งเป็นส่วนที ่ผู ้เรียบเรียงค้นคว้าและนำมาอธิบายเพิ ่ม เพื ่อให้ผู ้อ่านเข้าใจประวัติและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของคัมภีร์พุทธวงศ์มากขึ ้น การให้ผู้ เล่าเรื ่องที ่ไม่ใช่ตัวละครในเรื ่องแบบ

         พระ 
       อานนท์ 

        พระโคตม 
         พุทธเจ้า 
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ผู้ประพันธ์มาเล่าเรื่องในส่วนนี้มีความเหมาะสมเพราะช่วยแยกเนื้อเรื่องให้ชัดเจนว่าข้อความที่ผู้เล่า
เรื่องแบบผู้ประพันธ์เล่านั้นคือส่วนที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ในภายหลังซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นคว้าหลักฐาน
และหาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ใช่ข้อความที่เป็นพุทธวัจนะของพระพุทธเจ้า และเม่ือเล่าส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง
ในอรรถกถาพุทธวงศ์ผู้เรียบเรียงใช้ผู้เล่าเรื่อง 2 ประเภทสลับกันไป ได้แก่ ผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครใน
เรื่องแบบพยาน คือพระอานนท์ และผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครหลักแบบเปิดเผยตัว คือพระพุทธเจ้า 
โดยช่วงเริ่มต้นของการเล่าเรื่องในอรรถกถาแต่ละเรื่องจะให้พระอานนท์เป็นผู้เล่าเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง
เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเรื่องนั้นมาถ่ายทอดต่อ มักเริ่มต้นการเล่าเรื่องด้วยคำว่า 
“ได้ยินว่า” และ “ดังได้สดับมา”จากนั้นพระอานนท์จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า
แต่ละพระองค์ไปเรื่อย ๆ จนถึงส่วนที่เป็นคาถาก็จะเปลี่ยนผู้เล่าเรื่องเป็นพระพุทธเจ้าโคตม ผู้เล่า
เรื่องท่ีเป็นตัวละครหลักแบบเปิดเผยตัว พระองค์จะทำหน้าที่เล่าเรื่องราวในอดีตของพระองค์เองโดย
ใช้คำสรรพนามบุรุษที่ 1 ว่า “เรา” การให้ผู้เล่าเรื่องที่มีตัวตนจริงในพระพุทธศาสนาทั้งพระอานนท์
และพระพุทธเจ้ามาเล่าเรื่องในส่วนเนื้อเรื่องทั้ง 25 เรื่อง มีความเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะช่วยทำให้
เรื่องเล่ามีความน่าเชื่อถือว่าเรื่องที่เล่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
  
      2.  การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์  

เจราด์ เจอเน็ตต์ นักทฤษฎีเรื่องเล่าได้ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการเล่าเรื่องในการเล่าเรื่องที่
เกี่ยวกับการจัดลำดับเวลาที่ผู้เขียนอาจใช้ไว้ 3 ประเภท คือ ลำดับ ระยะเวลา และความถ่ี (อิราวดี ไต
ลังคะ,2546, หน้า 9) การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเล่าเรื ่องที่
สัมพันธ์กับลำดับเวลาในเรื่อง และการเล่าเรื่องที่สัมพันธ์กับเวลาของผู้อ่าน 
 

1.  การเล่าเรื่องที่สัมพันธ์กับลำดับเวลาในเรื่อง เป็นกลวิธีในการเล่าเรื ่องโดยใช้ลำดับ
เหตุการณ์ตามเวลาปฏิทิน หรือย้อนเวลาไปในอดีต บันเทิงคดีบางเรื่องอาจมีลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง
และโครงเรื่องไม่เหมือนกัน จากการศึกษาการลำดับเหตุการณ์ในอรรถกถาพุทธวงศ์ตามเวลาในเรื่อง
นั้นมีช่วงเวลาทั้งในปัจจุบันและอดีต ช่วงเวลาในปัจจุบัน คือการกล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน ในที่นี้ก็
คือเหตุการณ์ปัจจุบันสมัยของพระโคตมพุทธเจ้า ส่วนช่วงเวลาในอดีต คือการเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ใน
อดีตของพระพุทธเจ้าทั้ง 25 พระองค์ การเล่าเรื่องที่สัมพันธ์กับลำดับเวลาที่ปรากฏในอรรถกถาพุทธ
วงศน์ั้นจึงมีลักษณะเป็นการเล่าเรื่องสลับไปมาระหว่างปัจจุบันกับอดีต โดยจะเริ่มต้นเรื่องด้วยการเล่า
เหตุการณ์ในปัจจุบันสมัยของพระโคตมพุทธเจ้า จากนั ้นก็จะเล่าย้อนไปเหตุการณ์ในอดีตของ
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เมื่อเล่าเรื ่องจบแล้วก็จะย้อนกลับมายังเหตุการณ์ปัจจุบันสมัยของ
พระพุทธเจ้าโคตมเพื่อให้พระองค์ตรัสคาถาสรุปลักษณะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงเล่าอีกครั้ง 
และเมื่อเล่าเรื่องหนึ่งจบลงแล้วก็จะเริ่มเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบ 
25 เรื่อง ดังนั้นทั้ง 25 เรื่องจะใช้เหตุการณ์ปัจจุบันร่วมกัน สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิการเล่าเรื่องสลับระหว่างปัจจุบันกับอดีตในอรรถกถาพุทธวงศ์ 
 
ตัวอย่าง การเล่าเรื่องสลับระหว่างปัจจุบันกับอดีตในอรรถกถพุทธวงศ ์
    

พระสารีบุตรผู ้มีปัญญามากในสมาธิและฌาน ถึงความบริบูรณ์ด้วย
ปัญญาได้ทูลถามพระศาสดาผู้เป็นนายกของโลกว่า ข้าแต่พระมหาวีรเจ้าผู้อุดม
กว่านรชน อภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไร พระองค์ทรงปรารถนาพระ
โพธิญาณอันอุดมในกาลไร...บารมี 10 เป็นอย่างไร อุปบารมี 10  และปรมัตถ
บารมี 10 บริบูรณ์อย่างไร ...พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประกาศธรรมกถาพุทธ
จริตของอดีตชินพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่มาถึงโดยสืบ ๆ กันมาของพระพุทธเจ้า เป็น
พุทธวงศ์ที่เป็นประโยชน์เกื ้อกูลแก่โลกพร้อมทั้ง เทวโลกด้วยพระปุพเพนิวา
สานุสสติญาณ...  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 15) 
                   ... 

เรื่องท่ี 1 วงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้า 
  อุบาสกชาวรัมมนครเหล่านั้น ถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า

เป็นประธานแล้ว ก็บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเสวยเสร็จชักพระหัตถ์ออกจาก
บาตรแล้ว ด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นอีก ถวายบังคมแล้วอยากจะฟัง
อนุโมทนาทาน จึงเข้าไปนั่งใกล้ๆ. ลำดับนั้น พระศาสดาได้ทรงทำอนุโมทนา
ทานไพเราะอย่างยิ่ง จับใจของอุบาสกเหล่านั้นว่า 

 ธรรมดาทาน ท่านกล่าวว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของเป็นต้น  
ยังกล่าวว่าเป็นที่ตั้งแห่งบันไดทั้งหลายท่ีไปสู่พระนิพพาน. 
    ... 

 ได้ยินว่า พระศาสดาทีปังกรทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงยับยั้ง
อยู่ 7 สัปดาห์ ณ โคนโพธิพฤกษ์ ในสัปดาห์ที่ 8 ก็ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ  
 

 

 

 

 

                                                    

                                                         

เรื่องที่ 1 
อดีต (อดีตวัตถุ) 

ปัจจุบัน (สโมธาน) 

ปัจจุบัน  (ปัจจุบันวัตถุในนิทานกถา)  

เรื่องที่ 2 
อดีต (อดีตวัตถุ) 

ปัจจุบัน (สโมธาน) 
  +...+ 

เรื่องที่ 25 
อดีต (อดีตวัตถุ) 

ปัจจุบัน  (สโมธาน) 
+ 

ปัจจุบัน 
(ปัจจุบันวัตถุ
ในนิทานกถา) 

 

 
อดีต 

อดีตวัตถุ 
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สุนันทาราม ตามปฏิญญาที่ทรงรับอาราธนาแสดงธรรมของท้าวมหาพรหม ทรงยัง
เทวดาและมนุษย์ร้อยโกฏิให้ดื่มอมฤตธรรม. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 255) 
... 

    ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 
 พระชินศาสดาทีปังกร มีพระมเหสีพระนามว่าปทุมา งาม
ปานปทุมบาน พระโอรสพระนามว่าอุสภักขันธะ. 
 มีปราสาท 3 หลังชื่อ หังสา โกญจา มยุรา ทรงครองเรือน
อยู่หม่ืนปี. 
 พระชินเจ้าเสด็จอภิเนษกรมณ์ด้วยคชยาน คือพระยาช้าง
ต้น ประทับอยู่ ณ พระวิหาร ชื่อว่านันทาราม พระองค์มีพุทธ
อุปัฏฐาก ชื่อว่านันทะทรงทำความร่าเริงแก่โลก... 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 298) 
 
เรื่องท่ี 2 วงศ์พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า 
 
  ดังได้สดับมา เมื่อพระผู้มีพระเจ้าทีปังกรเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว 
ศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่แสนปี. เพราะอันตรธานแห่งพระสาวกทั้งหลายของ
พระพุทธะและอนุพุทธะแม้ศาสนาของพระองค์ก็อันตรธาน. ต่อมาภายหลัง
ศาสนาของพระองค์ ล่วงไปอสงไขยหนึ่ง พระศาสดาพระนามว่าโกณฑัญญะก็
อุบัติในกัปหนึ่ง. พระผู ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั ้นทรงบำเพ็ญบารมีมาสิบหก
อสงไขยแสนกัป อบรมบ่มพระญาณแก่กล้าแล้ว ทรงดำรงอยู ่ ในอัตภาพ
เช่นเดียวกับอัตภาพเป็นพระเวสสันดร จุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้น
ดุสิต ดำรงอยู ่ในดุสิตนั ้น จนตลอดพระชนมายุ  ประทานปฏิญาณแก่เทวดา
ทั้งหลาย จุติจากดุสิต ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสุชาดาเทวี ในราชสกุล
ของพระเจ้าสุนันทะ กรุงรัมมวดี. ในขณะที่พระองค์ทรงถือปฏิสนธิ ก็บังเกิดพระ
ปาฏิหาริย์ 32 ประการดังกล่าวไว้ในวงศ์ของพระทีปังกรพุทธเจ้า. มีเหล่าเทวดา
ถวายอารักขา ถ้วนทศมาสก็ประสูติจากพระครรภ์พระมารดา ทรงเป็นยอดของ
สรรพสัตว์ บ่ายพระพักตร์ทางทิศอุดร เสด็จย่างพระบาทได้ 7 ก้าว ทรงแลดูทุก
ทิศ ทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก เรา
เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ตั้งแต่บัดนี้ ไม่มีการเกิดอีก. 
  ต่อนั ้น ในวันขนานพระนามของพระโพธิสัตว์นั ้น พระประยูรญาติ
ทั้งหลายก็ขนานพระนามว่า โกณฑัญญะ. ความจริง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นั้นทรงมีพระโคตร เป็นโกณฑัญญโคตร... 

 (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 312) 
... 

 
อดีต 

(อดีตวัตถุ) 
 

 
ปัจจุบัน 

(สโมธาน) 
 

 
อดีต 

อดีตวัตถุ 
 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=2
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=7264&Z=7319
https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1&p=10#%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%93%E0%B9%92
https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1&p=10#%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%93%E0%B9%92
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 พระโกณฑัญญพุทธเจ้าพระองค์นี้มีพระนครชื่อว่ารัมมวดี พระชนกทรง
พระนามว่าพระเจ้าสุนันทะ พระชนนีพระนามว่าพระนางสุชาดาเทวี. คู่พระอัคร
สาวกคือพระภัททะและพระสุภัททะ พระอุปัฏฐากชื่อว่าอนุรุทธะ คู่พระอัคร
สาวิกาคือพระติสสาและพระอุปติสสา ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือต้นสาลกัลยาณี [ขานาง] 
พระสรีระสูง 88 ศอก พระชนมายุประมาณแสนปี พระองค์มีพระมเหสีพระนาม
ว่าร ุจ ิเทวี มีพระโอรสพระนามว่าว ิช ิตเสนะ  มีอุปัฏฐากพระนามว่าเจ ้าจัน
ทะ ประทับอยู่ ณ พระวิหารจันทารามแล.  ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 

 พระโกณฑัญญพุทธเจ้า ผู้ทรงแสวงคุณยิ่งใหญ่มีพระนคร
ชื่อว่ารัมมวดี มีพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุนันทะ มีพระชนนี
พระนามว่าพระนางสุชาดา.  
 พระโกณฑัญญพุทธเจ้า ผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ มีคู่พระอัคร
สาวก ชื่อว่าพระภัททะและพระสุภัททะ พุทธอุปัฏฐาก ชื่อว่าพระ
อนุรุทธะ. 
 คู่อัครสาวิกา ชื่อว่าพระติสสา และ พระอุปติสสามีตน้ไม้ที่
ตรัสรู้ ชื่อว่าต้นสาลกัลยาณี. 
         พระมหามุนีพระองค์นั้น สูง 88 ศอก สง่างามเหมือนดวง
จันทร์ เหมือนดวงอาทิตย์เที่ยงวัน ฉะนั้น. 
  ในยุคนั้น ทรงมีพระชนมายุแสนปี พระองค์มีพระชนม์ยืน
ถึงเพียงนั้น ก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้าม โอฆสงสาร... 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 326) 
    ... 

 เรื่องที่ 25 วงศ์พระโคตมพุทธเจ้า 
 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์นั้นจะมีการเล่าเรื่องสลับไป
มาระหว่างปัจจุบันกับอดีต โดยผู้เล่าได้เล่าเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าที่ตนได้ยินมาทั้ง 25 เรื่อง 
โดยทั้ง 25 เรื ่องจะใช้เหตุการณ์ปัจจุบันร่วมกันคือโดยปัจจุบันวัตถุจะปรากฏอยู่ในนิทานกถา ซึ่ง
ปรากฏอยู่ก่อนเข้าสู่เนื ้ออรรถกถาพุทธวงศ์จำนวน 25 เรื ่อง โดยเนื้อหาในปัจจุบันวัตถุกล่าวถึง
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรหิณี ณ กรุงกบิลพัศดุ์ และได้แสดงปาฏิหาริย์หลายประการ เป็น
ต้นว่าฝนโบกขรพรรษ และรัตนจงกรม เพ่ือให้พระประยูรญาติ เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้า
ได้ทราบถึงกำลังปัญญาและกำลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า พระสารีบุตรอยู่ที่เขาคิชฌกูฏทรงทราบด้วย
สมาธิและฌานจึงพาพระสงฆ์ 500 รูปมาเข้าเฝ้า และขอให้พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเล่า
เรื่องราวอดีตพระพุทธเจ้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เหล่าพระสงฆ์ เทวดา และพระประยูรญาติที่มาร่วม
ชุมนุมได้ฟังกัน  พระองค์จึงเล่าเรื่องราวในอดีตของพระพุทธจ้าจำนวน 25 เรื่องต่อเนื่องกันไป โดยจะ
เริ่มต้นที่เรื่องวงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าและเมื่อเล่าจบก็จะจะย้อนกลับมายังเหตุการณ์ปัจจุบันสมัยของ
พระพุทธเจ้าโคตมเพ่ือให้พระองค์ตรัสคาถาสรุปลักษณะพระทีปังกรพุทธเจ้าที่ทรงเล่าอีกครั้ง และเมื่อ
เล่าเรื่องพระทีปังกรพุทธเจ้าจบลง พระโคตมพุทธเจ้าจะเล่าเรื่องอดีตเรื่องที่ 2 วงศ์พระโกณฑัญญะ

 
ปัจจุบัน 

(สโมธาน) 
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พุทธเจ้าต่อไป และเมื่อเล่าจบก็พระองค์ตรัสคาถาสรุปลักษณะพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าที่ทรงเล่าอีก
ครั้งซึ่งผู้เล่าเรื่องจะเล่าเรื่องราวในอดีตท่ีได้ยินมาเช่นนี้จนครบทั้ง 25 เรื่อง  

 
2. การเล่าเรื่องที่สัมพันธ์กับเวลาของผู้อ่าน เป็นกลวิธีการเล่าเรื่องโดยใช้ความสัมพันธ์

ระหว่างเวลาที ่ผ ู ้อ่านใช้อ่านบันเทิงคดีกับเวลาที ่เล่าในเร ื ่องมี 5 ประเภท ได้แก่ การเล่าย่อ                       
การเล่าข้าม การเล่าละเอียดแบบดูละคร การยืดเวลา การถ่ายภาพช้า และการหยุด  
 ในอรรถกถาพุทธวงศ์จะใช้กลวิธีการเล่าเรื ่องโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับผู ้อ่าน               
3 ประเภท ได้แก่ การเล่าย่อ  การเล่าข้าม และการหยุด ดังนี้ 
 
 1. การเล่าย่อ อรรถกถาพุทธวงศเ์ป็นเรื่องที่เรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้า 25 พระองค ์ซ่ึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน ผู้เล่าจึงไม่สามารถเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างได้ตาม
เวลาที่เกิดข้ึนจริง ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้วิธีการเล่าย่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระอัตถทัสสีพุทธเจ้าที่ 14 ได้เล่าพระราชประวัติของพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
โดยย่อ ความว่า 
 

  เมื่อพระปิยทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระ
ศาสนาของพระองค์ก็อันตรธานแล้วเสื ่อมไป เมื ่อมนุษย์ทั ้งหลายมีอายุนับ
ประมาณมิได้เจริญแล้วก็เสื่อมลงโดยลำดับ จนมีอายุแสนปี พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าอัตถทัสสี ผู้เห็นอรรถอย่างยิ่ง ก็อุบัติขึ ้นในโลก.พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมี
บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต จุติจากนั้นแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสุทัส
สนเทวี อัครมเหสีในราชสกุลของพระเจ้าสาคระ กรุงโสภณะ ที่งามอย่างยิ่ง อยู่
ในพระครรภ์ 10 เด ือน ประสูต ิจากพระครรภ์พระชนนี ณ ส ุจิ นธนราช
อุทยาน พอพระมหาบุรุษประสูติจากพระครรภ์พระชนนี เจ้าของทรัพย์ทั้งหลายก็
พากันได้ขุมทรัพย์ใหญ่ที่ฝังกันไว้นาน สืบๆ ตระกูลกันมา เพราะเหตุนั้น ในวันรับ
พระนามของพระองค์ พระชนกชนนีจึงเฉลิมพระนามว่าอัตถทัสสี .พระองค์ทรง
ครองฆราวาสวิสัยอยู่หมื่นปี. ทรงมีปราสาท 3 หลังที่มีกลิ่นหอมอย่างยิ่ง ชื่ออมร
คิรี สุรคิรีและคิริวาหนะ มีพระสนมนารีสามหมื่นสามพันนางมีพระนางวิสาขาเทวี
เป็นประมุข. 

            เมื่อพระโอรสพระนามว่าเสลกุมาร ของพระนางวิสาขาเทวี ทรงสมภพ 
พระองค์ก ็ทรงเห ็นนิม ิต 4 ขึ ้นทรงพญาม้าช ื ่อสุท ัสสนะ เสด ็จออกมหา
อภิเนษกรมณท์รงผนวช มนุษย์เก้าโกฏิก็บวชตามเสด็จ...  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 532) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการเล่าระยะเวลาชีวิตของพระอัตถทัสสีพุทธเจ้าในช่วงวัย
เด็กจนกระทั่งเป็นหนุ่มอย่างย่อ ๆ คือบอกให้ทราบว่าพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ มีพระมารดาชื่อ
พระนางสุทัสสนเทวี ผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสาคระ กรุงโสภณะ พระองค์เกิดมามีชีวิตสุขสบาย

https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=14
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=7951&Z=7998
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ประทับอยู่ในปราสาท 3 หลังที่ชื่อว่าอมรคิรี สุรคิรีและคิริวาหนะ เมื่อเติบใหญ่ได้อภิเษกสมรสกับ
พระนางวิสาขาเทวี และมีพระราชโอรสชื่อเสลกุมาร หลังจากนั้นพระองค์ก็เห็นนิมิต 4 จึงเกิดความ
สังเวชใจและออกบวชเพ่ือมุ่งหวังให้หลุดพ้นจากทุกข์  
        
  ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระปุสสพุทธเจ้าที่ 18 ได้เล่าพระราชประวัติของพระติสสพุทธเจ้า             
โดยย่อ ความว่า 

 
     ภายหลังต่อมาจากสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าติสสะพระองค์นั ้น เมื่อ

มนุษย์ทั้งหลายเสื่อมลงโดยลำดับ และเจริญขึ้นอีกจนมีอายุมากหาประมาณไม่ได้ 
แล้วก็เสื่อมลงโดยลำดับจนมีอายุได้เก้าหมื่นปี ในกัปนั้นนั่นเอง พระศาสดาพระนาม
ว่าปุสสะ ก็อุบัติขึ ้นในโลก.พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมี
ทั้งหลาย ก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต จุติจากนั้นแล้วก็ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของ
พระนางสิริมาเทวี อัครมเหสีของพระเจ้าชัยเสนะ กรุงกาสี ถ้วนกำหนดทศมาสก็
ประสูติจากพระครรภ์พระชนนี ณ สิริมาราชอุทยาน. พระองค์ทรงครองฆราวาส
วิสัยอยู่เก้าพันปี.ได้ยินว่า ทรงมีปราสาท 3 หลัง ชื่อว่าครุฬปักขะ หังสะและสุวรรณ
ภาระ. ปรากฎพระสนมกำนัลสามหมื่นนางมีพระนางกีสาโคตมี เป็นประมุข 

    เมื่อพระโอรสพระนามว่าอนูปมะ ของพระนางกีสาโคตมี ทรงสมภพ พระ
มหาบุร ุษทรงเห ็นนิม ิต 4 ก ็ข ึ ้นทรงช ้างพระที ่น ั ่งท ี ่ประดับแล้ว เสด ็จออก
มหาภิเนษกรมณ์ทรงผนวช ชนโกฏิหนึ่งออกบวชตามเสด็จ. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 583) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการเล่าระยะเวลาชีวิตของพระปุสสพุทธเจ้าในช่วงวัยเด็ก
จนกระท่ังเป็นหนุ่มอย่างย่อ ๆ คือบอกให้ทราบว่าพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ มีพระมารดาชื่อพระ
นางสิริมาเทวี ผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าชัยเสนะ กรุงกาสี พระองค์เกิดมามีชีวิตสุขสบายประทับอยู่
ในปราสาท 3 หลังทีช่ื่อว่าหลัง ชื่อว่าครุฬปักขะ หังสะและสุวรรณภาระ เมื่อเติบใหญ่ได้อภิเษกสมรส
กับพระนางกีสาโคตมี และมีพระราชโอรสชื่ออนูปมะ หลังจากนั้นพระองค์ก็เห็นนิมิต 4 จึงเกิดความ
สังเวชใจและออกบวช  
 จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ในช่วงการเจริญเติบโตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นที่จริงใช้
ระยะเวลายาวนานหลายสิบปี แต่ผู้เล่าเรื่องได้ย่อเรื่องในส่วนนี้ไว้อย่างกระชับ โดยจะกล่าวสรุป
เนื้อหาอย่างย่อ ๆ โดยเน้นไปที่เหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่ต้องการเล่า 
 
  2. การเล่าข้าม คือผู้เขียนตัดเหตุการณ์บางตอนแล้วไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากนั้นแทน 
อาจเพราะเป็นเหตุการณ์ไม่สำคัญ หรือเคยกล่าวไปแล้วในตอนก่อนหน้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระโกณฑัญญพุทธเจ้าที่ 2 ตอนเล่าเรื่องการประสูติของพระพุทธเจ้า
โกณฑัญญะมีการเล่าข้ามเหตุการณ์การเกิดปาฏิหาริย์ 32 ประการ ดังนี้ 
 

https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=18
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=8144&Z=8189
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  ดังได้สดับมา เมื่อพระผู้มีพระเจ้าทีปังกรเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว 
ศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่แสนปี. เพราะอันตรธานแห่งพระสาวกทั้งหลายของ
พระพุทธะและอนุพุทธะแม้ศาสนาของพระองค์ก็อันตรธาน. ต่อมาภายหลัง
ศาสนาของพระองค์ ล่วงไปอสงไขยหนึ่ง พระศาสดาพระนามว่าโกณฑัญญะก็
อุบัติในกัปหนึ่ง. พระผู ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั ้นทรงบำเพ็ญบารมีมาสิบหก
อสงไขยแสนกัป อบรมบ่มพระญาณแก่กล้าแล้ว ทรงดำรงอยู ่ ในอัตภาพ
เช่นเดียวกับอัตภาพเป็นพระเวสสันดร จุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้น
ดุสิต ดำรงอยู ่ในดุสิตนั ้น จนตลอดพระชนมายุ ประทานปฏิญาณแก่เทวดา
ทั้งหลาย จุติจากดุสิต ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสุชาดาเทวี ในราชสกุล
ของพระเจ้าสุนันทะ กรุงรัมมวดี. ในขณะที่พระองค์ทรงถือปฏิสนธิ ก็บังเกิดพระ
ปาฏิหาริย์ 32 ประการดังกล่าวไว้ในวงศ์ของพระทีปังกรพุทธเจ้า. มีเหล่าเทวดา
ถวายอารักขา ถ้วนทศมาสก็ประสูติจากพระครรภ์พระมารดา ทรงเป็นยอดของ
สรรพสัตว์ บ่ายพระพักตร์ทางทิศอุดร เสด็จย่างพระบาทได้ 7 ก้าว ทรงแลดูทุก
ทิศ ทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก เรา
เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ตั้งแต่บัดนี้ ไม่มีการเกิดอีก. 
  ต่อนั ้น ในวันขนานพระนามของพระโพธิสัตว์นั ้น พระประยูรญาติ
ทั้งหลายก็ขนานพระนามว่า โกณฑัญญะ. ความจริง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นั้นทรงมีพระโคตร เป็นโกณฑัญญโคตร... 

 
 ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถาพระกกุสันธพุทธเจ้าที่ 22 ตอนเล่าเรื่องการประสูติของพระพุทธเจ้า   
กกุสันธพุทธเจ้ามีการเล่าข้ามเหตุการณ์การเกิดปาฏิหาริย์ 32 ประการ ดังนี้ 
 

   ...ได้ยินว่า ในครั้งนั้น พราหมณ์ทั้งหลายอันกษัตริย์ทั ้งหลายสักการะ
เคารพ เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์ชื่อว่ากกุสันธะ ผู้มั่นอยู่ในสัจจะ เมื่อจะยังหมื่น
โลกธาตุให้บันลือหวั่นไหวจึงอุบัติในสกุลพราหมณ์ท่ีไม่อากูล แต่อากูลด้วยเหตุเกิด
สิริสมบัติ ก็บังเกิดปาฏิหาริย์ดังกล่าวมาแล้วในหนหลัง . จากนั้น ถ้วนกำหนด           
ทศมาสก็ประสูติจากครรภ์มารดา ณ เขมวดีอุทยาน เหมือนเปลวไฟแลบออกจาก
เถาวัลย์ทอง. พระโพธิสัตว์นั้นครองฆราวาสวิสัยอยู่สี่พันปี มีปราสาท 3 หลังชื่อว่า
กามะ กามวัณณะและกามสุทธิ ปรากฏมีสตรีบริจาริกาสามหมื่นนางมีนางโรจินี
พราหมณีเป็นประมุข...  

   (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 643) 
  
 จากตัวอย่างท่ี 1 และ 2 พบว่าได้มีการเล่าข้ามเหตุการณ์บุพนิมิต 32 ประการ เพราะได้กล่าว
เหตุการณ์ดังกล่าวไว้อย่างละเอียดแล้วในตอนที่เล่าเรื่องวงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าแล้ว ดังนั้นเมื่อเล่า
เรื่องพระพุทธเจ้าอ่ืน ๆ จึงจะเล่าข้ามเหตุการณบ์ุพนิมิต 32 ประการ ได้แก่ 
 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=2
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=7264&Z=7319
https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1&p=10#%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%93%E0%B9%92
https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1&p=10#%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%93%E0%B9%92
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1&p=10#%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%93%E0%B9%92
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 1. ความไหวแห่งหมื่นโลกธาตุ เป็นบุพนิมิตแห่งการได้พระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ 
  2. การประชุมเทวดาทั้งหลายในจักรวาลเดียว เป็นบุพนิมิตแห่งการประชุมพร้อมเพรียงกันรับ
ธรรม ในกาลที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักร 
  3. การรับของเทวดาทั้งหลายก่อน เป็นบุพนิมิตแห่งการได้รูปาวจรฌาน 4 
          4. การรับของมนุษย์ทั้งหลายภายหลัง เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อรูปวจรฌาน 4 
           5. การประโคมของกลองหุ้มหนังและกลองทั้งหลายได้เอง เป็นบุพนิมิตแห่งการยังมหาชนให้
ได้ยินเสียงกลองธรรมขนาดใหญ่ 
        6. การบรรเลงเสียงเพลงได้เองของพิณและอาภรณ์เครื่องประดับ เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อนุ
บุพวิหารสมาบัติ 
       7. การที่เครื่องพันธนาการขาดหลุดได้เอง เป็นบุพนิมิตแห่งการตัดอัสมิมานะ 
       8. การปราศจากโรคทุกอย่างของมหาชน เป็นบุพนิมิตแห่งการได้ผลแห่งสัจจะ 4 
        9. การเห็นรูปของคนตาบอดแต่กำเนิด เป็นบุพนิมิตแห่งการได้ทิพยจักษุ 
        10. การได้ยินเสียงของคนหูหนวก เป็นบุพนิมิตแห่งการได้ทิพโสตธาตุ 
         11. การเกิดอนุสสติของคนใบ้แต่กำเนิด เป็นบุพนิมิตแห่งการได้สติปัฏฐาน 4 
  12. การเดินไปได้ด้วยเท้าของคนขาพิการ เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อิทธิบาท 4 
           13. การกลับมาสู่ท่าเรือสุปัฏฏนะได้เองของเรือที่ไปต่างประเทศ เป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุ
ปฏิสัมภิทา 4 
          14. การรุ่งโรจน์ได้เองของรัตนะท้ังหลาย เป็นบุพนิมิตแห่งการได้แสงสว่างในธรรม 
          15. การดับของไฟในนรก เป็นบุพนิมิตแห่งการดับไฟ 11 กอง 
           16. การไม่ไหลแห่งน้ำในแม่น้ำทั้งหลาย เป็นบุพนิมิตแห่งการได้จตุเวสารัชชญาณ 
   17. แสงสว่างในโลกันตริกนรก เป็นบุพนิมิตแห่งการกำจัดความมืดคืออวิชชา แล้วเห็นแสง
สว่างด้วยญาณ 
  18. ความที่มหาสมุทรมีน้ำอร่อย เป็นบุพนิมิตแห่งความที่ธรรมวินัยมีรสเดียว คือรสพระ
นิพพาน 
 19. ความไม่พัดแห่งลม เป็นบุพนิมิตแห่งการทำลายทิฏฐิ 62 
 20. ความท่ีต้นไม้ทั้งหลายออกดอกบาน เป็นบุพนิมิตแห่งความท่ีธรรมวินัยออกดอกบาน โดย
ดอกคือวิมุตติ 
 21. ความจรัสแสงยิ่งของดวงจันทร์ เป็นบุพนิมิตแห่งความที่พระองค์เป็นที่รักใคร่ของคนเป็น
อันมาก 
           22. ความที่ดวงอาทิตย์สุกใสแต่ไม่ร้อนแรง เป็นบุพนิมิตแห่งความเกิดขึ้นแห่งความสุขกาย 
สุขใจ 
 23. การโผบินจากท้องฟ้าเป็นต้นสู่แผ่นดินของฝูงนก เป็นบุพนิมิตแห่งการฟังพระโอวาทแล้ว
ถึงสรณะด้วยชีวิตของมหาชน 
 24. การตกลงมาแห่งเมฆฝนที่เป็นไปในทวีปทั้ง 4 ห่าใหญ่ เป็นบุพนิมิตแห่งฝนคือธรรมขนาด
ใหญ ่
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 25. การอยู่ในภพของตนๆ ระเริงเล่นด้วยการฟ้อนรำเป็นต้นของเทวดาทั้งหลาย เป็นบุพนิมิต
แห่งการทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ทรงเปล่งพระอุทาน 
 26. การเปิดได้เองของประตูเล็กและบานประตูใหญ่ เป็นบุพนิมิตแห่งการเปิดประตูคือมรรค
มีองค์ 8 

27. ความไม่มีความหิวบีบคั้น เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อมตะด้วยกายคตาสติ 
28. ความไม่มีความระหายบีบคั้น เป็นบุพนิมิตแห่งความมีความสุขโดยสุขในวิมุตติ 
29. ความได้เมตตาจิตของผู้มีเวรทั้งหลาย เป็นบุพนิมิตแห่งการได้พรหมวิหาร 4 

 30. ความท่ีหมื่นโลกธาตุ มีธงคันหนึ่งเป็นมาลัย เป็นบุพนิมิตแห่งความท่ีพระศาสนามีธงอริยะ
เป็นมาลัย 

31-32 ส่วนคุณวิเศษที่เหลือ พึงทราบว่าเป็นบุพนิมิตแห่งการได้พุทธคุณที่เหลือ. 
   (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 190-191) 

 
 การที่ผู ้เล่าเรื ่องราวในอรรถกถาพุทธวงศ์โดยตัดเหตุการณ์บุพนิมิต 32 ประการ เพราะ
เหตุการณ์ดังกล่าวได้กล่าวไว้แล้วในอรรถกถาวงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าซึ่งเป็นอรรถกถาเรื่องแรกใน
อรรถกถาพุทธวงศ์ทั้ง 25 เรื่อง และจากการศึกษาพบว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ลงมาจุติต้องมี
เหตุการณ์ดังกล่าว การที่จะเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำในทุก ๆ เรื่องอาจทำให้เรื่องเยิ่นเย้อ ผู้เล่าเรื่อง
จึงตัดเหตุการณ์ออกไปเพื่อให้เรื่องมีความกระชับ  
 
 3. การหยุด ระหว่างที่ผู้เล่าเล่าเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะมีการหยุด
เล่าเรื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อให้อรรถกถาจารย์อธิบายขยายความคาถา คำศัพท์และวลีต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
เรื่องเล่า และเมื่ออรรถกถาจารย์อธิบายขยายความ เสร็จแล้วผู้เล่าก็จะเล่าเรื่องนั้น  ๆ ต่อไป ซึ่งการ
เล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศจ์ะมีลักษณะเช่นนี้ทุกเรื่อง ดังวงศ์พระสุมนพุทธเจ้าที่ 4 ความว่า 
 

   ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคสุมนพุทธเจ้าทรงยับยั้งอยู่ 7 สัปดาห์ ณ ที่ใกล้
โพธิพฤกษ์ ทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหมเพื่อแสดงธรรม ทรงใคร่ครวญว่าจะ
แสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ทรงเห็นว่า ชนที่บวชกับพระองค์สามสิบโกฏิ พระ
กนิษฐภาดาต่างพระมารดาของพระองค์ พระนามว่าสรณกุมาร และบุตรปุโรหิต
ชื่อว่าภาวิตัตตมาณพ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย ทรงพระดำริว่าจะทรงแสดง
ธรรมแก่ชนเหล่านั้นก่อน. จึงเสด็จโดยทางนภากาศ ลงที่พระราชอุทยานเมขละ 
ทรงส่งพนักงานเฝ้าพระราชอุทยานไปเรียกสรณกุมาร พระกนิษฐภาดาของ
พระองค์และภาวิตัตตมาณพ บุตรปุโรหิต แล้วทรงยังสัตว์แสนโกฏิอย่างนี้ คือ
บริวารของคนเหล่านั้นสามสิบเจ็ดโกฏิ ชนที่บวชกับพระองค์สามสิบโกฏิ และ
เทวดาและมนุษย์อ่ืนๆ มากโกฏิ ให้ดื่มอมฤตธรรมด้วยทรงประกาศพระธรรมจักร.
ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

101 
 

 ครั้งนั้น พระองค์ทรงลั่นอมตเภรี คือ คำสั่งสอนของพระ
ชินเจ้ามีองค์ 9 อันประกอบด้วยสังข์คือธรรม ณ นครเมขละ. 
                              แก้อรรถ 

         บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อมตเภรึ ได้แก่ เภรีเพื่อบรรลุอมตะ เพ่ือบรรลุ
พระนิพพาน. บทว่า อาหนิ ได้แก่ ประโคม. อธิบายว่า แสดงธรรม. ชื่อว่า อม
ตเภรี นี้นั้นก็คือพุทธวจนะมีองค์ 9 มีอมตะเป็นที่สุด ด้วยเหตุนั้นนั่นแลจึงตรัสว่า 
คือคำสั ่งสอนของพระชินเจ้า อันประกอบด้วยสังข์คือธรรม ในคำนั้ น. บท
ว่า ธมฺมสงฺขสมายุตฺตํ ได้แก่ อันประกอบพร้อมด้วยสังข์อันประเสริฐ คือกถาว่า
ด้วยสัจธรรม 4. 
    พระสุมนพุทธเจ้าผู้นำโลก ทรงบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณแล้ว เมื่อทรง
ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่ปฏิญญา ก็ได้ทรงสร้างอมตนครอันประเสริฐมีศีลเป็น
ปราการอันไพบูลย์ มีสมาธิเป็นคูล้อม มีวิปัสสนาญาณเป็นทวาร มีสติสัมปชัญญะ
เป็นบานประตู ประดับด้วยมณฑปคือสมาบัติเป็นต้น เกลื่อนกล่นด้วยชน เป็น
ฝักฝ่ายแห่งโพธิญาณ เพ่ือป้องกันรัตนะคือกุศล อันเหล่าโจรคือกิเลสทั้งหลายคอย
ปล้นสดมภ์ เพื่อประโยชน์แก่การเปลื้องมหาชนให้พ้นเครื่องพันธนาการคือภพ. 
               (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 365-366) 

 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้เล่าเรื่องจะเล่าเหตุการณ์ในอดีตของพระสุมนพุทธเจ้าหลัง
ตรัสรู้พระองค์ทรงนั่งอยู่ใกล้โพธิพฤกษ์เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ก่อนจะทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหม
เพื่อแสดงธรรมแก่ชนที่บวชกับพระองค์สามสิบโกฏิ พระกนิษฐภาดา และบุตรปุโรหิต หลังจากที่เล่า
เรื่องแล้วก็จะหยุดเล่าเพื่อให้อรรถกถาจารย์อธิบายข้อความในคาถาที่เล่าไป ดังปรากฏในข้อความที่ขีด
เส้นใต้ความว่า “บรรดาบทเหล่านั ้น บทว่า อมตเภรึ ได้แก่ เภรีเพื ่อบรรลุอมตะ เพื ่อบรรลุพระ
นิพพาน. บทว่า อาหนิ ได้แก่ ประโคม. อธิบายว่า แสดงธรรม. ชื่อว่า อมตเภรี นี้นั้นก็คือพุทธวจนะมี
องค์ 9 มีอมตะเป็นที่สุด ด้วยเหตุนั้นนั่นแลจึงตรัสว่า คือคำสั่งสอนของพระชินเจ้า อันประกอบด้วยสังข์
คือธรรม ในคำนั้น. บทว่า ธมฺมสงฺขสมายุตฺตํ ได้แก่ อันประกอบพร้อมด้วยสังข์อันประเสริฐ คือกถาว่า
ด้วยสัจธรรม 4.” เมื่ออรรถกถาจารย์อธิบายความนั้นจบลงก็จะเล่าเรื่องที่หยุดไว้ต่อไปความว่า “พระ
สุมนพุทธเจ้าผู้นำโลก ทรงบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณแล้ว เมื่อทรงปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่ปฏิญญา 
ก็ได้ทรงสร้างอมตนครอันประเสริฐมีศีลเป็นปราการอันไพบูลย์ มีสมาธิเป็นคูล้อม...” 
  การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์จะมีการหยุดเล่าเรื่องเป็นระยะ ๆ เพื่ออธิบายขยายความ
คาถา คำศัพท์และวลีต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่องเล่า ทั้งนี้เพราะเป็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม
ประเภทอรรถกถาที่อรรถกถาจารย์ต้องทำหน้าที่อธิบายขยายความทั้งคาถา คำศัพท์และวลีต่าง ๆ ใน
เรื่องที่เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้อย่างชัดเจน 
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 จากการศึกษากลวิธีการเล่าเรื ่องในอรรถกถาพุทธวงศ์จะเห็นได้ว่าอรรถกถาจารย์มีวิธี                                   
เรียบเรียงเรื่องเล่าอย่างเป็นระบบ เนื่องจากอรรถกถาพุทธวงศ์เป็นเรื่องเล่าที่มีทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน
และอดีตจึงใช้ผู้เล่าเรื่อง 3 ประเภททำหน้าที่เล่าเรื่อง ได้แก่ ผู้เรียบเรียงให้ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครใน
เรื่องแบบผู้ประพันธ์ทำหน้าที่เล่าเรื่องในส่วนกถาปรารภคัมภีร์ นิทานกถา และส่วนปิดเรื่อง และเมื่อ
เล่าส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ผู้เรียบเรียงใช้ผู้เล่าเรื่อง 2 ประเภทสลับกันไป ได้แก่ ผู้เล่า
เรื่องที่เป็นตัวละครในเรื่องแบบพยาน คือพระอานนท์ และผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครหลักแบบเปิดเผย
ตัว คือพระพุทธเจ้า โดยช่วงเริ่มต้นของการเล่าเรื่องในอรรถกถาแต่ละเรื่องจะให้พระอานนท์เป็นผู้เล่า
เรื่องที่ได้ยินได้ฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเรื่องนั้นมาถ่ายทอดต่อ มักเริ่มต้นการเล่า
เรื่องด้วยคำว่า “ได้ยินว่า” และ “ดังได้สดับมา”จากนั้นพระอานนท์จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา
ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปเรื่อย ๆ จนถึงส่วนที่เป็นคาถาก็จะเปลี่ยนผู้เล่าเรื่องเป็นพระพุทธเจ้า
โคตมทำหน้าที่เล่าเรื่องราวในอดีตของพระองค์เองโดยใช้คำสรรพนามบุรุษท่ี 1 ว่า “เรา 
 ส่วนวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏในอรรถกถาพุทธวงศ์แบ่งเป็น  2 ประเภทได้แก่ 1) การเล่าเรื่อง
ที่สัมพันธ์กับลำดับเวลาในเรื่อง พบว่าอรรถกถาพุทธวงศ์มีการเล่าเรื่องสลับไปมาระหว่างปัจจุบันกับ
อดีต โดยทั้ง 25 เรื่องจะใช้เหตุการณ์ปัจจุบันร่วมกันคือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ท่ามกลาง
เหล่าสาวกและเล่าเรื่องย้อนกลับไปในอดีตทีละเรื่องๆ จนครบทั้ง 25 เรื่อง ส่วน 2) การเล่าเรื่องที่
สัมพนัธ์กับเวลาของผู้อ่าน พบ 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเล่าย่อ เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดยย่อเนื้อเรื่องให้สั้นลงเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีระยะเวลาจริงที่
ยาวนาน ผู้เล่าจึงมิอาจเล่าทุกอย่างได้ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง 2) การข้าม เป็นการข้ามเหตุการณ์บาง
เหตุการณ์ในเรื่องเพราะเคยกล่าวไปแล้ว เช่น เหตุการณ์พระโพธิวัตว์จุติยังโลกและเกิดบุพนิมิต 32 
ประการ 3) การหยุด เป็นการหยุดเล่าเรื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อให้อรรถกถาจารย์อธิบายขยายความคาถา 
คำศัพท์และวลีต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่อง ซึ่งการหยุดเล่าเรื่องนี่ถือเป็นลักษณะของเรื่องเล่าประเภท
อรรถกถาที่จะต้องหยุดเล่าเรื่องเพ่ืออธิบายขยายความเรื่องที่เล่าเสมอ 
 จากการศึกอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่า อรรถกถาจารย์มีกลวิธีการเรียบเรียงเรื่องและกลวิธีการ
เล่าเรื่องได้ดี ทั้งการวางโครงเรื่อง การเลือกใช้ผู้เล่าเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสมและ
สัมพันธ์กับเรื่องเล่าในอรรถกถาพุทธวงศ์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ไม่เรียงตามลำดับเวลา กล่าวคือมีการเล่า
เรื่องสลับไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบัน การเลือกใช้ผู้เล่าเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องของผู้เรียบเรียงชว่ย
ทำให้เรื่องเล่าในอรรถกถาพุทธวงศ์มีระบบการเล่าเรื่องที่ชัดเจน  และช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้
แจ่มชัดยิ่งขึ้น 

 




