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ตอนที1่ 
พระพุทธประวัต ิ

ตอนที่ 1 พระพุทธประวัติ 
 
1. ชนชาติศากยะเดิมตั้งถิ่นฐานอยูที่ลุมแมน้ําโรหินี ซึ่งไหลผานหุบเขา
ตาง ๆ ทางตอนใตของเทือกเขาหิมาลัยดวยความสงบสุข มีพระเจาสุทโธท
นะผูทรงธรรมเปนมหาราชา ปกครองอยูที่กรุงกบิลพัสดุ 
 
 
 พระเจาสุทโธทนะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมายาพระราชธิดาใน
ราชตระกูลโกลิยวงศแหงกรุงเทวทหะ ซึ่งเปนพระประยูรญาติของพระองค
เอง 
 
 
 เวลาผานไปถึง 20 ป แตพระนางมายาก็มิไดทรงประสูติพระราช
โอรส หรือพระราชธิดาเลย จนกระทั่งวันหนึ่งพระนางทรงสุบินวา 
ชางเผือกเชือกหน่ึงไดเขามาในพระอุทรทางอุระดานขวาแลวพระนางก็ทรง
ครรภ ยังความปติยินดีเเกพระราชสวามีและพสกนิกรเปนอยางยิ่ง ครั้นใกล
กําหนดพระนางก็ออกเดินทางกลับไปเฝาพระชนกชนนี ณ กรุงเทวทหะเพื่อ
ประสูติ ณ ที่นั้นตามพระราชประเพณี เมื่อเสด็จถึงลุมพินีวันก็ทรงแวะ
ประทับพักผอนพระราชอิริยาบถ 
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 รอบ ๆ พระองคดารดาษไปดวยตนอโศกที่กําลังออกดอกงามสะพรั่ง 
ในขณะที่พระนางเอื้อมพระหัตถไปโนมกิ่งอโศก ก็ทรงประชวรพระครรภ 
ประสูติพระราชโอรส ณ ที่นั้น ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เมษายน 

 
 
 
 
 
2. พระเจาสุทโธทนะทรงโสมนัสเปนอยางยิ่ง ทรงเฉลิมพระนามพระ
ราชกุมารวา “สิทธัตถะ” ซึ่งเเปลวา “สําเร็จสมปรารถนา” แตทามกลาง
ความปติยินดีนั้น พระนางมายาก็ทรงเสด็จสวรรคต พระราชกุมารจึงอยูใน
ความดูแลของพระนางประชาบดี ซึ่งเปนพระนานาง 

 
 
 
 
 
 ระหวางนั้น ดาบสรูปหนึ่งช่ือ อสิตดาบส บําเพ็ญพรตอยูที่ภูเขาใกล ๆ
แหงหนึ่ง ไดสังเกตเห็นรัศมีเรืองแสงอยูรอบ ๆ ปราสาทเปนนิมิตประจักษ 
จึงมาเขาเฝาและทํานายลักษณะของพระราชกุมารวา “ถาขึ้นครองราชยจะได
เปนมหาจักรพรรดิครองโลก ถาออกบรรพชาจะไดเปนมหาศาสดา” ตอน
แรกที่ทรงไดฟงคําทํานาย พระเจาสุทโธทนะทรงยินดีมาก แตตอมาไมชาก็
ทรงกลับเริ่มวิตกวา พระราชกุมารจะทรงละทิ้งทุกสิ่งทางโลกแลวออก
บรรพชาเสีย 
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 เมื่อพระราชกุมารเจริญวัยได 7 พรรษา ก็ทรงรับการศึกษาศิลปวิทยา 
ทั้งดานทหารและพลเรือน ซึ่งก็ทรงไดเปนเยี่ยมทุกเเขนง แตในพระทัยสวน
ลึกนั้นทรงคิดคํานึกถึงสิ่งอื่น ๆ อยูตลอดเวลา วันหนึ่งในฤดูใบไมผลิขณะ
ตามเสด็จพระราชบิดาไปทอดพระเนตรการทํานา ทรงทอดพระเนตรเห็น
นกตัวหนึ่งบินลงมาจิกเอาตัวหนอนขึ้นจากดินที่ชาวนากําลังไถอยู พระราช
กุมารทรงทรุดพระองคลงนั่งใตรมไม แลวรําพึงกับตนเองวา “อนิจจา ทําไม
สัตวโลกทั้งหลายจึงตองเขนฆาเอาชีวิตกันและกันเชนนี้หนอ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระราชกุมารผูสูญเสียพระราชมารดาตั้งแตยังทรงพระเยาวรูสึกเศรา
พระทัยกับทุกขภัยของสัตวโลกทั้งหลายเหลานี้มาก และนับวันก็ยิ่งเปนแผล
ลึกในพระทัยเหมือนดังรอยแผลเปนบนตนไมเล็ก ๆ ซึ่งเติบโตไปตามวัน
เวลา พระเจาสุทโธทนะทรงเห็นอาการเบื่อหนายในชีวิตของพระราชกุมารก็
ทรงวิตกกังวลมากเมื่อรําลึกถึงคําทํานาย จึงทรงพยายามหันเหความสนใจ
ดวยการสูขอพระราชธิดาของพระเจาสุปปพุทธแหงกรุงเทวทหะพระอนุชา
ของพระนางมายา พระนามวา ยโสธรา ใหอภิเษกสมรสเมื่อพระชนมายุได 
19 พรรษา 
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3. สิทธัตถะราชกุมารทรงสําราญพระราชอิริยาบถอยูในปราสาทตาง ๆ 
ที่สรางขึ้นใหเหมาะกับบรรยากาศทั้ง 4 ฤดูเเวดลอมดวยเสียงดนตรีขับกลอม 
และระบํารําฟอนอยางมีความสุข ตลอดมาเปนเวลา 10 ปแตพระองคก็ยัง
ทรงครุนคิดถึงปญหาเเหงความทุกขทั้งหลายและความหมายของชีวิตมนุษย 
 
 
 
 พระองคทรงคิดวา “ปราสาทที่โออา รางกายที่แข็งแรง ชีวิตเยาววัยที่
สุขสําราญเชนนี้มีความหมายตอชีวิตอยางไรหนอ สักวันหนึ่งเราก็จะตอง
เจ็บ แก เเละตองตายอยางหลีกเลี่ยงไมได ความหนุมเเนน พลานามัย และ
การมีชีวิตอยูในโลกนี้ เปนสิ่งที่ไมจริง ไมควรที่มนุษยเราจะยึดมั่นไว” 
 
 
 
 “มนุษยเราตองตอสูกับชีวิตเพื่อความคงอยูรอด แตหนทางการดํารง 
ชีวิตมีอยูเพียง 2 ทางเทานั้น คือ ทางที่ถูก กับทางที่ผิด หนทางที่ผิดก็คือ 
ความพยายามหลีกเลี่ยงความจริงที่มนุษยทุกคนไมอาจจะหนีพนได นั่นคือ 
การแก เจ็บ และตาย 
 
 
 
 หนทางที่ถูก คือ ผูที่มุงแสวงหาความจริงแหงชีวิต ยอมจะตระหนัก 
ถึงการแก เจ็บ และตาย ซึ่งเปนอนิจจังของชีวิต ชวยใหสามารถทําใจใหปลง
ตกได แตการดําเนินชีวิตของเราในขณะนี้ จัดอยูในหนทางที่ผิดอยาง
แนนอน” 
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4. สิทธัตถะราชกุมารทรงมีพระทัยเบื่อหนายในชีวิต ทรงเล็งเห็นโทษภัย 
และทุกขตาง ๆ ในโลกตลอดมา จนกระทั่งพระชนมายุได 29 พรรษา พระ
นางพิมพาก็ประสูติพระโอรส พระนามวา “ราหุล” พระองคจึงตัดสิน
พระทัยไดวา การออกบรรพชาเปนหนทางเดียวที่จะทําใหพนจากความทุกข
และความผูกพันในทางโลกได ดังนั้น คืนวันหนึ่ง พระองคจึงทรงมาช่ือ 
กัณฐกะ เสด็จออกจากพระราชวังไปพรอมกับนายฉันนะ มหาดเล็กคนสนิท 

 
 
 
 
 ระหวางทางพระองคตองผจญกับมารรายทั้งหลายที่พยายามขัดขวาง 
พระองค “เสด็จกลับพระราชวังดีกวา แลวโลกทั้งโลกก็จะเปนของพระองค”  
แตเจาชายสิทธัตถะทรงตอบวา “เจาทั้งหลายจงกลับไปเสียเถิด เพราะนั่น
ไมใชสิ่งที่เราแสวงหาอยู” แลวพระองคก็ทรงตัดพระเมาลี อธิษฐาน 
บรรพชาเปนบรรพชิต แลวเสด็จมุงลงไปทางใตเพื่อแสวงหาโมกขธรรม 

 
 
 
 
 พระองคไดไปศึกษาอยูในสํานักของอาฬารดาบส และอุทกดาบส ได
สําเร็จฌานสมาบัติจนครบ เเตทรงเห็นวา ลัทธิของดาบสทั้งสองนี้ ไมใช
หนทางหลุดพนจากความทุกขตามที่มุงหวังไว พระองคจึงเสด็จตอไปยัง
แควนมคธ จนถึงตําบลอุรุเวลา ซึ่งเปนปาที่มีธรรมชาตินารื่นรมย มีแมน้ํา
เนรัญชราไหลผาน จึงเสด็จประทับอยู ณ ที่นั้น 
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5. พระองคทรงเริ่มบําเพ็ญทุกรกิริยาอยางแรงกลา ต้ังพระทัยมั่นวา “ไม
วาในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต จะไมมีบรรพชิตใดที่จะบําเพ็ญทุกรกิริยา ซึ่ง
เปนกิจยากที่จะกระทําไดขนาดเราอีก” ทรงทรมานพระกาย จนถึงขั้นนี้แลว
จนเวลาลวงมาถึง 6 ป แตก็ไมทรงพบหนทางที่จะตรัสรูไดทรงเล็งเห็นวา ทุ
กรกิริยาไมใชหนทางแหงโพธิญาณ จึงทรงเลิก เเละเสด็จไปสรงที่แมน้ํา 
แลัวเสวยขาวมธุปายาสที่นางสุชาดานํามาถวายบํารุงรางกายจนกลับสมบูรณ
ดังเดิม 
 
 
 ระหวางเวลา 6 ปที่พระองคทรงบําเพ็ูทุกรกิริยาอยูนั้น มีพราหมณ 5 
คนไดติดตามมาคอยปรนนิบัติอยูดวยหวังจะมีสวนตรัสรูบาง แตเมื่อเห็น
พระองคทรงเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยากลับเสวยอาหารดังเดิม ก็เขาใจวา
พระองคกลับไปเปนผูมักมากเสียแลว จึงพากันทอดทิ้งพระองคไป 
 
 
 การที่ไดทรงประทับอยูโดยลําพังทําใหมีความสงบยิ่งขึ้น พระองค จึง
ทรงมุงบําเพ็ญเพียรทางจิตอธิษฐานในพระทัยวา “แมเลือดเนื้อในรางกาย
ของเราจะเหือดหายไป เหลือแตหนังเอ็นเเละกระดูกก็ตาม ถายังไมบรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไมลุกขึ้นจากที่นี้เปนอันขาด” 
 
 
 พระองคทรงบําเพ็ญเพียรฟนฝาอุปสรรคทั้งหลายที่หมูมารกอขึ้นเพื่อ
ทําลายสมาธิของพระองคดวยความยากลําบาก ทรงระงับพระทัยไมให
กระสับกระสายและพิจารณากลลวงอยางสุขุม อดทน ปฏิเสธขอเสนอของ
หมูมารทั้งหลายจนสิ้น 
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 พระองคทรงกําหนดพระทัยไปตามวาระแหงกระแสจิต จนถึงรุงอรุณ
ของวันใหม พระองคก็ไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งตรงกับวันที่ 8 
ธันวาคม พระชนมายุได 35 พรรษา 

 
 
 
 
 
6. นับแตวันที่ไดทรงตรัสรูเปนตนมา พระองคก็เปนที่รูจักกันในพระ
นาม ตาง ๆ เชน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระผูรูเเจงโลก พระตถาคต 
พระศากยมุนี มหาบุรุษแหงศากยะ เปนตน 

 
 
 
 
 
 เมื่อตรัสรูแลว พระองคไดเสด็จไปที่ปามฤคทายวัน เมืองพาราณสีที่
อยูของปญจวัคคียที่เคยรับใชพระองคมาตลอด 6 ป เพื่อเเสดงพระสัจธรรมที่
ไดทรงตรัสรูใหฟง ตอนแรกปญจวัคคียพยายามหลีกเลี่ยงพระองค แตเมื่อได
ฟงพระธรรมที่ทรงโปรดเทศนาจนจบแลว ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมไดบรรลุ
อรหัตผลทั้ง 5 คน ตอจากนั้นพระองคไดเสด็จไปที่กรุงราชคฤหของพระ
เจาพิมพิสาร พระสหายของพระองคแลวแสดงพระธรรมโปรดจนพระ
เจาพิมพิสารเลื่อมใส ประกาศตนเปนพุทธมามกะ หลังจากนั้นพระองค ก็ได
เสด็จไปยังที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ แสดงพระธรรมโปรดหมูชนโดยทั่วไป 
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 ไมวาที่ใดที่พระองคแสดงพระธรรมจะมีประชาชนมาชุมนุมกันเนือง
แนน เหมือนผูที่กระหายน้ําที่พากันมาแสวงหาน้ําดื่มหรือผูที่อดอยากหิว
โหยตองการอาหารฉันใดก็ฉันนั้น โมคคัลลานะและสารีบุตรพรอมดวย 
สหาย 2000 คนก็ไดพากันไปเฝาพระองคขออุปสมบทจนไดสําเร็จเปนพระ
อรหันต ซึ่งตอมาก็ไดรับยกยองเปนอัครสาวกเบื้องขวาและซายของ
พระพุทธเจา 

 ในตอนแรก พระเจาสุทโธทนะ ซึ่งไมเห็นดวยกับการออกบรรพชา 
ทรงเสียพระทัยเปนอนัมาก แตภายหลังก็ทรงหักพระทัยได พระเจาสุทโธท
นะรวมทั้งพระนางประชาบดี พระนานาง พระนางยโสธรา พระมเหสีและ
พระประยูรญาติแหงราชวงศศากยะทั้งหมดก็ไดถวายตัวเปนพุทธมามกะ 

 
7. พระพุทธเจาไดเสด็จทองเที่ยวไปเทศนาสั่งสอนประชาชนในที่ตาง ๆ 
เปนเวลา 45 ป จนพระชนมายุได 80 พรรษา  ระหวางที่กําลังเสด็จจากกรุง 
ราชคฤหเขาสูแขวงเมืองเวสาลี ก็ทรงประชวรหนัก และทรงปลงอายุสังขาร
วาจะเสด็จปรินิพพานในอีก 3 เดือนขางหนา แลวพระองคก็ทรงระงับอาการ
ประชวรเสีย เสด็จตอไปจนถึงปาวานคร ทรงรับอาหารที่นายจุนทะ 
ชางเหล็กนํามาถวายแลวก็ทรงประชวรมีพระอาการหนัก  แตก็ทรงแข็ง 
พระทัยเสด็จตอไปจนถึงเเขวงเมืองกุสินารา 

 
 พระองคทรงประทับสีหไสยาสนตะแคงขวาระหวางตนสาละคู ทรง
ขม ความเจ็บปวดดวยความอดทน ตลอดเวลาที่ทรงเเสดงธรรมเทศนาโปรด 
พระสาวกทั้งหลายเปนครั้งสุดทาย จนกระทั่งเสด็จเขาสูปรินิพพานดวย 
อาการสงบ 
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8. พระอานนทและบรรดาสาวกทั้งหลายไดนําขาวปรินิพพานไป
ประกาศ ใหทราบกันทั่วแลวมัลละกษัตริยพระสหายของพระองคก็ไดถวาย 
พระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ เมืองกุสินารานั้นเอง 

 
 
 ขาวพุทธปรินิพพานไดแพรสะพัดไปทั่ว พระเจาอชาตศัตรู และ
กษัตริยจากแควนอื่น ๆ อีกรวม 7 แควน ไดสงทูตมาขอแบงสวนพระ
สารีริกธาตุ ในตอนแรกทางเมืองกุสินาราไมยอม แตโทณพราหมณ ซึ่งเปน
พราหมณผูใหญในเมื่องนั้นไดใหความเห็นวา ถาไมยอมผอนผันแบงใหไป 
อาจเกิดสงครามเพราะแยงพระสารีริกธาตุได ในที่สุดจึงตกลงยอมแบง
ใหแกแควนตาง ๆ ที่มาขอนั้นเทา ๆ กันพระอังคารที่เหลืออยูรวมท้ังทะนาน
ที่ใชตวงพระสารีริกธาตุก็แบงใหกษัตริยเเควนอื่นอีก 2 แหงนํากลับไปบาน 
เมืองของตน สรางสถูปใหญบรรจุแลวถวายการสักการะบูชา 

 
 

ตอนที่ 2 
ปจฉิมเทศนาของพระพุทธเจา 
ตอนที่ 2 ปจฉิมเทศนาของพระพุทธเจา 

 
1. ระหวางที่ทรงประทับสีหไสยาสนใตตนสาละคูที่เมืองกุสินารานั้น 
พระพุทธเจาไดทรงประทานโอวาทครั้งสุดทายแกบรรดาสาวกทั้งหลายวา
“จงเปนแสงสวางสองหนทางใหแกชีวิตดวยการประพฤติชอบ ใหพ่ึงตนเอง
อยางหวังพึ่งผูอื่น จงยึดถือพระธรรมเปนดวงประทีป อยาทําตามคําสอนของ 
ลัทธิศาสนาอื่น” 
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 “ราคะ โทสะ โมหะ เปนสาเหตุแหงทุกข ขออยาไดยึดมั่นในกิเลส
เหลานี้” 

 
 
 “สังขารทั้งหลายยอมมีเจริญ มีเสื่อม มีการสิ้นสลายไปเปนธรรมดา 
ขอใหทุกคนจงยังกิจทั้งปวงดวยความไมประมาทเถิด” 

 
 
 “ขอใหยึดพระธรรมของเราเสมือนตัวแทนของเราเมื่อสิ้นเราแลว ถา
ทําไดเชนนี้ ทานทั้งหลายก็จะประสบแตความสุขความเจริญ” 

 
 
2. “สาวกทั้งหลาย เราไดแสดงธรรมเทศนาทั้งหมดแกทานแลว ขอให 
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด อยาละเวนเพิกเฉยเสีย แลวทานจะประสบแต 
ความสุขตลอดไป” 

 
 
 “หลักสําคัญของพระธรรม คือ การทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ดวยการมีขันติ 
เอาชนะใจตนเองดวยการขจัด ราคะ โทสะ โมหะใหหมดสิ้น ใหประพฤติ
ชอบไมเบียดเบียนใครทั้งทางกาย วาจา ใจ ตองรูจักบังคับใจตนเองไมให
หลงงมงายในกิเลสตัณหาทั้งปวง จะตองไมลืมวาสรรพสิ่งในโลกเปน*
อนิจจัง” 
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 “จิตใจของมนุษยจะบริสุทธิ์ผุดผองดังพระอรหันต หรือสกปรกเต็ม
ไปดวยกิเลสช่ัวรายก็ขึ้นอยูกับการบังคับใจตนเองไมไหลุมหลงไปในทางที่
ผิด” 
 
3. “ทานทั้งหลายควรใหความคารวะซึ่งกันและกัน ไมทะเลาะเบาะแวง 
แตกแยกกันเหมือนน้ํากับน้ํามัน แตใหมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเหมือน 
น้ํากับน้ํานม” 
 
 “จงรวมกันปฏิบัติตามคําสอนของเรา หมั่นศึกษาธรรมรวมกัน อยา
ปลอยใหเวลาเสียไปโดยเปลาประโยชน ใหเรงแสวงหาหนทาง แหงการ
ตรัสรู” 
 
 “สาวกทั้งหลายพระธรรมที่เราไดแสดงแกทานจนหมดสิ้นแลวนี้ เรา
ตรัสรูชอบดวยตนเอง ขอใหทานทั้งหลายยึดถือและปฏิบัติตาม อยาไดละ
เวน” 
 
 “ถาผูใดละเวนไมปฏิบัติตามธรรมของเรา ก็เทากับวาผูนั้นยังไมเห็น
เราทั้ง ๆ ที่อยูใกลเรา ตรงกันขาม ผูที่ปฏบิัติตามถึงจะอยูหางไกลจากเราก็
เหมือนอยูใกลเรา” 
 
4. “สาวกทั้งหลาย ชีวิตเราจวนถึงที่สิ้นสุดแลว ขอทานทั้งหลายอยาได
โศกเศรา เพราะชีวิตเปนของไมเที่ยง ไมมีใครหลีกเลี่ยงการดับของสังขาร
ไดดังเชนที่ทานกําลังจะไดเห็นจากเราวารางกายของมนุษย แหลกสลายได
เหมือนคันเกวียน” 
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 “ทานทั้งหลายอยามัวเศราโศกอยูเลย ใหเรงทําใจใหไดวา ทุกสิ่งทุก
อยางเปนอนิจจัง อยามัวยึดมั่นกับความไมจีรังยั่งยืนของชีวิต” 

 
 
 “กิเลสทั้งหลายเปนเครื่องลวงลอใจใหหลงงมงายในโลกียวิสัย
เปรียบเสมือนมีงูพิษอยูในหองถาทานประสงคจะนอนหลับอยางเปนสุขก็
จะตองขับไลงูรายไปใหพนเสียกอน” 

 
 
 “ทานจะตองตัดความผูกพันจากโลกียวิสัยและขับไลมันใหพนไป
เหมือนขับไลงูพิษราย เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ผุดผองของจิตใจ” 

 
 
5. “สาวกทั้งหลายเราใกลจะถึงวาระสุดทายแลว แตอยาลืมวาความตาย 
เปนเพียงการสูญสลายทางสรีระ ซึ่งบิดามารดาเปนผูใหกําเนิด ไดรับการ 
หลอเลี้ยงดวยโภชนาหารใหเจริญเติบโต จึงไมอาจหลีกเลี่ยงความเจ็บปวย 
และความตายได” 

 
 
 “ความเปนอรหันตไมใชสรีรภาพซึ่งมีอันตองสูญสลาย แตเปนการ
ตรัสรูเห็นแจงทางจิตวิญญาณจะดํารงอยูคูกับหลักธรรมและหนทางแหง
ธรรมชั่วนิรันดร” 
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 “ดังนั้น ผูที่มองเห็นแตตัวเรา ไมใชผูที่เห็นเราอยางแทจริง ผูที่
ประพฤติปฏิบัติตามธรรมเทานั้นจึงจะเปนผูเห็นเราอยางแทจริง” 
 
 
 “เมื่อสิ้นเราแลว พระธรรมจะเปนครูของทานตอไป จงปฏิบัติตาม
ธรรมเหมือนเชนที่ปฏิบัติตอเรา” 
 
 
 “ตลอดระยะเวลา 45 ปสุดทายของชีวิต เราแสดงธรรมเทศนาสั่งสอน
ทานทั้งหลายอยางครบถวน แจมแจง มิไดปดบังอําพรางสิ่งใดไว และนี่ก็
เปนการแสดงธรรมเทศนาครั้งสุดทายของเราแลว กอนที่จะเขาสู
ปรินิพพาน” 
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บทที่ 2 
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บทที่ 2 พระพุทธศาสดาผูประเสริฐเเละเปนนิรันดร 

ตอนที่ 1 
พระเมตตาและปฏิญญา 
ตอนที่ 1 เมตตาและปฏิญญา 

 
1. สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูที่มีน้ําพระทัยเปยมไปดวยความ
เมตตากรุณา ทรงสละความสุขสําราญสวนพระองคทั้งหลายจนสิ้นและอุทิศ
พระองคดวยการหาหนทางที่จะชวยสัตวโลกทั้งหลายใหพนจากทุกขภัยทั้ง
ปวง 

 
 
 เหมือนความรักของมารดาที่มีตอบุตรของตน คอยเลี้ยงดูฟูมฟกให
เติบใหญ ไมทอดทิ้งไปไหนทรงกลาววา “ความทุกขของทานเปนความทุกข
ของเรา ความสุขของทานเปนความสุขของเรา” 

 
 
 น้ําพระทัยที่เปยมไปดวยความเมตตาของพระองคเกิดจากความรักที่
พระองคมีตอประชาชน และความเมตตานี้กอใหประชาชนเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระองค ความเลื่อมใสศรัทธาเปนหนทางนําไปสูการตรัส
รูเห็นแจง ความรักของพระองคเปรียบเสมือนความรักของมารดาซึ่ง
กอใหเกิดความรูสึกอบอุนปลอดภัยแกบุตรนั้น 
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 อยางไรก็ตามยังมีผูที่ไมสามารถเขาถึงพระองคที่ยังคงตกอยูใต
อิทธิพลของกิเลสมารตองไดรับความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นเพราะความโง
เขลา ความโลภ และความหลงในโลกียวิสัย จึงตองเวียนวายตายเกิดอยูใน
โลกแหงความมายานี้เรื่อยไป ไมมีวันหลุดพนไปได 
 
 
 
2. ความเมตตากรุณาของพระองคไมไดมีอยูเฉพาะชั่วชีวิตหนึ่งเทานั้น 
แตมีอยูช่ัวกัลปาวสาน ตราบเทาที่มนุษยโลกทั้งหลายยังเวียนวายตายเกิด กัน
อยูเชนนี้ 
 
 
 
 พระพุทธเจาทรงเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลก ในสภาพที่ประชาชนทุกคน 
สามารถเขาหาพระองคไดงาย และทรงมีวิธีสั่งสอนใหทุกคนมีดวงตาเห็น 
ธรรมตามดวยอุบายที่ชาญฉลาดและสุขุมที่สุด 
 
 
 
 พระองคทรงถือกําเนิดมาในวรรณะกษัตริยแหงศากยวงศ แตทรงสละ
ความสุขสวนพระองคทั้งสิ้น แลวอุทิศตนถือเพศบรรพชิต ทรงศึกษาคนควา
หาหนทางตรัสรู ซึ่งเปนทางชวยสัตวโลกทั้งหลายใหหลุดพนจากความทุกข
ทรมานตาง ๆ ทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเพื่อประโยชนสุขของชนหมู
มาก และในที่สุดก็ทรงชี้ใหเห็นถึงความไมจีรังยั่งยืนของสังขารดวยการ
เสด็จเขาสูปรินิพพาน 
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 เมือทรงตัดสินพระทัยที่จะสละชีวิตทางโลกนั้น พระองคไดทรงตั้ง
สัตยปฏิญาณไว 4 ขอ คือ 1. จะชวยสัตวโลกทั้งหลายใหพนทุกข 2. จะละ
เวนกิเลสทางโลกทั้งสิ้น 3. จะเรียนรูธรรมทั้งปวง 4. จะแสวงหาหนทางไปสู
การตรัสรูขั้นสุดยอด แลวพระองคก็ทรงบําเพ็ญเพียรเพื่อใหบรรลุผลตามที่
ไดต้ังสัตยปฏิญาณไว ดวยน้ําพระทัยที่เปยมลนไปดวยความเมตตากรุณาตอ
สัตวโลกทั้งหลายนั่นเอง 

 
3. พระองคทรงเริ่มบําเพ็ญเพียรโดยละเวนการฆาสัตวตัดชีวิต ดวยความ
มุงหวังวามนุษยทุกคนจะไดรูถึงคุณคาของความมีชีวิตที่ยืนนาน 

 
 ทรงละเวนจากการลักขโมย เพื่อใหมนุษยทุกคนไดทุกสิ่งที่ปรารถนา
สมดังใจหวัง 

 
 ทรงละเวนจากการประพฤติผิดในกาม โดยหวังวาผลบุญนั้นจะชวย
ใหมนุษยทุกคนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ตัดขาดจากตัณหาราคะ 

 
 ทรงละเวนจากการพูดปดหลอกลวงผูอื่น เพื่อใหมนุษยทุกคนไดมี
โอกาสรูจักความสงบสุขที่เกิดจากการพูดแตสิ่งที่เปนความจริง 

 
 ทรงละเวนจากการพูดกลับกลอก เพื่อสอนใหทุกคนไดรูถึงคุณคาของ
มิตรภาพ 
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 ทรงละเวนจากการวารายผูอื่น เพื่อวาทุกคนจะไดอยูรวมกันอยางสันติ 

 
 
 ทรงละเวนจากการพูดเหลวไหล เพื่อวาทุกคนจะไดรูจักเห็นอกเห็นใจ
กัน 

 
 
 เพื่อที่จะไดบรรลุอรหัตผลพระองคทรงตัดขาดจากกิเลสแหงความ
โลภ เพื่อวาทุกคนจะไดมีจิตใจสงบ ไมกระวนกระวายเพราะความอยากได
โนนไดนี่ 

 
 
 ทรงตัดกิเลสแหงโทสะ เพื่อใหจิตใจของทุกคนเปยมไปดวยความ
เมตตาการุญ 

 
 
 ทรงตัดกิเลสของความลุมหลง โงเขลา เพื่อวาทุกคนจะไดมีดวงตาเห็น
ธรรม เกิดปญญาที่จะไมนําไปสูหนทางที่ผิด 

 
 
 จะเห็นไดวา พระเมตตาคุณของพระองคมุงแผอานิสงสใหแกสัตวโลก
ทั้งปวงใหมีความสุข ชวยใหพนจากความทุกข เหมือนความรักที่บิดามารดา
มีตอบุตรของตนฉันใดก็ฉันนั้น 
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ตอนที่  2 
วิถีทางท่ีทรงชวยใหพนทุกข 
ตอนที่ 2 วิถีทางที่ทรงชวยใหพนทุกข 

 
1. พระพุทธเจาทรงเล็งเห็นวา พระธรรมที่พระองคตรัสรูนั้นลึกซึ้งนัก
ยากที่จะทําใหผูอื่นที่ยังหลงวนเวียนอยูในทะเลแหงกิเลสตัณหาจะสามารถรู
ตามได ดังนั้นพระองคจึงทรงคิดหาอุบายที่จะสั่งสอนใหผูอื่น ไดมีโอกาสรู
ธรรมวิเศษนี้ดวยวิธีเลานิทานและยกตัวอยางอุปมาอุปไมยอยางเชน 

 
 
 “เกิดไฟไหมที่คฤหาสนของเศรษฐีผูหนึ่งในขณะที่เขาไมอยูบาน เมื่อ
กลับก็พบวา ลูก ๆ ของเขากําลังเลนกันเพลิน อยูในบาน ไมรูตัววาไฟกําลัง
ไหมอยู เศรษฐีจึงตะโกนรองเรียกวา “ไฟไหม  ไฟไหม รีบหนีออกมาเร็ว”
แตพวกลูก ๆ กําลังเลนกันเพลินจนไมไดยินเสียงของผูเปนพอ 

 
 
 เศรษฐีเห็นไมไดการ จึงรองตะโกนอีกวา “ลูก ๆ ทั้งหลาย พอซื้อของ
เลนแปลก ๆ มากมายมาฝากพวกเจา จงรีบออกมารับเร็ว ๆ เถิด” ซึ่งก็ไดผล
พวกลูก ๆ ของเศรษฐีรีบว่ิงออกมาจากบานที่กําลังไหม ไดทันทวงที” 

 
 
 โลกนี้เปรียบเหมือนบานที่กําลังไฟไหมแตไมมีใครทันรูตัววากําลังตก
อยูในอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นพระองคจึงตองทรงหาวิธีตาง ๆ ที่จะชวยดวย
ความเมตตาสงสาร 
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2. พระองคทรงตรัสวา “เราจะเลานิทานอีกเรื่องหน่ึงใหทานทั้งหลายฟง 
คือ ครั้งหนึ่ง มีบุตรของเศรษฐีผูมั่งคั่งผูหนึ่งไดเดินทางออกจากบานแลวไป
ตกระกําลําบากอยางแสนเข็ญ เศรษฐีผูเปนพอไดออกติดตามหาอยางไม
ลดละแตก็ไมพบ 
 
 
 
 หลายสิบปตอมาบุตรของเศรษฐีไดระเหเรรอนกลับมายังถิ่นที่อยูของ
ผูเปนบิดาอีกโดยบังเอิญ ในสภาพของยาจกนาเวทนา แตเศรษฐีก็สามารถจํา
บุตรของตนไดในทันทีที่เห็น จึงใหคนรับใชไปนําตัวมาพบ แตผูเปนบุตร
นั้น จําบิดาของตนไมได เขาใจผิดวาเปนการลอลวงจึงไมยอมไปพบ เศรษฐี
จึงใหคนรับใชนําเงินไปใหโดยวาจางใหเปนคนใชทํางานในบานของเศรษฐี
นั้นเขาจึงตกลงยินยอม 
 
 
 
 เศรษฐีผูบิดาคอย ๆ มอบหมายหนาที่ใหเขาดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ
ตน แตเขาก็ยังจําบิดาของตนไมได 
 
 
 
 เศรษฐีรูสึกยินดีในความซื่อสัตยของบุตรชายมาก วันหนึ่งเมื่อจวนจะ
สิ้นใจจึงเรียกบรรดาญาติมิตรทั้งหมดใหมาชุมนุมกันและประกาศความจริง
วา “นี่คือลูกของเราผูซึ่งเราไดติดตามหามาเปนเวลานาน บัดนี้เราไดพบแลว 
และเราจะยกทรัพยสมบัติทั้งหมดใหครอบครองตอไป” 
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 บุตรชายของเศรษฐีประหลาดใจมากเมื่อไดฟงคําพูดของผูเปนบิดา
กลาววา   “เราไดพบบิดาบังเกิดเกลาและยิ่งกวานั้นยังไดรับทรัพยสมบัติ  
มหาศาลดวย” 

 
 
 
 เศรษฐีในนิทานเรื่องนี้เปรียบไดกับพระพุทธองค และบุตรพเนจรก็คือ
บุคคลทั่วไป เมตตาจิตของพระองคเปรียบไดดังความรักของบิดาที่มีตอบุตร 
พระองคจึงเพียรพยายามอบรมสั่งสอนและชี้หนทางใหคนทั้งหลายไดมี
โอกาสพบธรรมวิเศษแหงการตรัสรู 

 
 
 
3. พระองคทรงแผเมตตาจิตโปรดผูคนทั้งหลายโดยถวนหนา เหมือน
น้ําฝนที่ตกลงมาใหความชุมฉ่ําแกพฤกษชาติทั้งปวง แตทรงใชวิธีการที่
แตกตางกันไปใหเหมาะกับบุคคลแตละประเภทเชนเดียวกับพันธุไมชนิด
ตาง ๆ ที่ผลิดอกออกผลไดไมเทากัน ทั้ง ๆ ที่ไดรับน้ําฝนอยางเดียวกัน 

 
 
 
4. ความรักของบิดามารดาที่มีตอบุตรทุกคนนั้นเหมือนกันทุกคน แตมัก 
จะแสดงออกมากตอบุตรที่ออนแอ พระพุทธเจาก็เชนเดียวกันทรงแผเมตตา
โปรดสัตวทั้งหลายเทา ๆ กัน แตทรงเพงเล็งผูที่หลงเมามัวอยูในทุกขกิเลส 
เปนพิเศษ 
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 พระองคเปรียบเสมือนดวงตะวันที่ทอแสงสวางขับความมืดใหพนไป
จากโลก พระเมตตาของพระองคคือดวงประทีปสองทางนําสัตวโลกทั้งปวง
ใหหลุดพนจากกิเลสเเละความลุมหลง นําทางใหไปสูการตรัสรูโดยชอบ 
 
 
 
 พระองคเปนบิดาแหงความเมตตา เปนมารดาแหงความรัก พระองค 
ทรงแผเมตตาโปรดสัตวโลกทั้งหลายใหพนจากความทุกขในโลก สัตวโลก 
ทั้งปวงคือบุตรที่ตองการความรักความเมตตาและความชวยเหลือจาก
พระองค 
 
 
 

ตอนที ่3 
พระพุทธเจาผูเปนนิรันดร 
ตอนที่ 3 พระพุทธเจาผูเปนนิรันดร 

 
1. คนทั่วไปเขาใจกันวาพระพุทธเจาทรงเกิดมาในวรรณะกษัตริยแลว
ออกผนวชถือเพศบรรพชิตจนไดตรัสรู แตความจริงแลว พระองคทรงเปน
นิรันดร ไมมีเกิด ไมมีดับช่ัวฟาดินสลาย 
 
 
 
 พระพุทธเจาทรงสถิตยอยูช่ัวนิรันดรเพื่อชวยบรรเทาทุกขภัยใหสัตว
โลกทั้งหลาย 
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 พระธรรมที่ทรงเทศนาสั่งสอนเปนธรรมวิเศษ เปนนิรันดร เพราะ
พระองคทรงเปนผูรูเเจงโลกทรงประกาศพระธรรมเพื่อประโยชนแก 
มหาชน 

 
 
 
 การหยั่งรูความเปนไปของโลกเปนสิ่งที่ยากจะทําได สิ่งที่คิดวาเปน 
ความจริงอาจเปนความเท็จ ที่คิดวาเท็จอาจเปนจริง มนุษยที่ยังลุมหลงอยูใน
โลกียวิสัยจะไมมีวันรูความเปนไปของโลกไดชัดแจงนอกจากพระพุทธเจา 
พระองคไมตรัสวา จริงหรือเท็จ ดีหรือช่ัว แตทรงแสดงใหเห็นสภาพที่
จะตองเปนไปในวัฏสงสาร 

 
 
 
 พระองคตองการจะสอนใหรูวา “มนุษยทุกคนพึงปลูกฝงคุณความดี
ปฏิบัติชอบดวยกาย วาจา ใจ” 

 
 
 
2. พระพุทธเจาไมไดสั่งสอนดวยวาจาเทานั้น แตยังทรงแสดงใหเห็น
ประจักษถึงความไมเที่ยงแทแนนอนในโลกดวยการเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน เพื่อปลุกใหผูที่ยังหลงงมงายในกิเลสตัณหาลืมตาขึ้นมองความ
จริง 
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 ดังนิทานตัวอยางตอไปน้ี คือ นายแพทยคนหน่ึงมีลูกหลายคน วัน
หนึ่งขณะที่เขาไมอยู ลูกของเขาดื่มยาผิดขนานโดยอุบัติเหตุ เมื่อกลับมาพบ
อาการผิดปกติของลูก ๆ จึงใหดื่มยาเเกลูก ๆ ที่มีอาการไมรุนแรงยอมกินยา
แกจนหายดีเปนปกติ แตบางคนที่มีอาการสาหัสไมยอมกินยาแกพิษ 

 
 
 
 
 ผูเปนพอจึงคิดหาหนทางชวยชีวิตลูกดวยวิธีที่เด็ดขาดเพราะความรัก 
กลาวกับลูก ๆ วา “พอมีธุระตองเดินทางไปไกล พออาจสิ้นชีวิตระหวางทาง
ก็ไดเพราะพอแกมากแลว ถาพวกเจาไดขาววาพอตายเมื่อใดก็ใหกินยาที่พอ
จัดไวใหแลวก็จะหายเอง เพราะไมมีใครจะดูแลรักษาเจาใหหายไดนอกจาก
ยานี้เทานั้น” วาแลวเขาก็ออกเดินทางไป ไมนานเขาก็สงคนมาแจงขาวการ
ตาย พวกลูก ๆ เมื่อไดขาวก็เศราโศกเสียใจมากเพราะจะตองขาดที่พ่ึง ไมมี
ใครจะมารักษาพยาบาลใหอีกแลว ในที่สุดก็รําลึกถึงคําสั่งของบิดาไดและ
รีบดื่มยาตามที่บิดาบอกไวจนหายดี 

 
 
 
 
 การกลาวเท็จดังที่นายแพทยผูนี้ทําเปนสิ่งที่ไมดี แตพระพุทธเจาก็
เชนเดียวกับนายแพทยผูนี้ ดวยความรักที่มีตอปวงชนทําใหทรงปลงอายุ
สังขารเสด็จปรินิพพานเพื่อแสดงใหผูที่ยังหลงงมงายอยูในกิเลสทั้งหลายได 
เห็นวาการเกิดและตายนั้นเปนสิ่งที่ไมมีใครจะหลีกเลี่ยงพน 
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บทที่ 3 

รูปลักษณเเละคุณลักษณ 
บทที่ 3 รูปลักษณเเละคุณลักษณ 

ตอนที่ 1 
ไตรลักษณของพระพุทธเจา 
ตอนที่ 1 ไตรลักษณของพระพุทธเจา 

 
1. การที่จะเขาถึงพระพุทธเจา การแสวงหาพระองคหรือสัญญลักษณ
ของพระองคใหพบนั้นไมใชการเขาถึงที่แทจริง การตรัสรูเทานั้นคือหนทาง
เดียวที่จะเขาถึงพระพุทธเจา 

 
 
 
 ผูที่กลาววาเขาถึงพระพุทธเจาเพราะไดเห็นปรากฏพระองคในภาค
ตาง ๆ นั้น ไมไชการเขาถึงที่แทจริง แตเปนการมองดวยดวงตาที่เขลา 
พระพุทธเจาที่แทจริงนั้นไมมรีูปลักษณที่เราจะสามารถมองเห็น หรือ
บรรยายดวยคําพูดที่ถูกตองเหมาะสมได 

 
 
 
 ถึงแมวาเราจะพูดถึงพระองคในลักษณะตาง ๆ ก็ตามที พระพุทธเจา
ไมมีรูปลักษณที่กําหนดแนนอน แตทรงปรากฏพระองคในภาคตาง ๆ ที่ 
วิเศษที่สุดได 
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 ดังนั้นผูที่ไดเห็นพระพุทธองคในภาคหรือลักษณะตาง ๆ แตมิไดผูกใจ
กับลักษณะทางกายภาพของพระองค จึงนับไดวาเปนผูที่สามารถเขาถึง
พระพุทธเจา 

 
 
2. การตรัสรูคือหัวใจของพระพุทธเจาซึ่งเปนอมตะ ไมมีวันแตกดับหรือ 
เปลี่ยนแปลง เปนปญญาที่รูแจงโลก ซึ่งไมมีวันหว่ันกลัวหรือเจ็บปวยไมมี
การเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร 

 
 
 ดังนั้นพระพุทธเจาจะไมมีวันสูญไปตราบเทาที่ปญญารูแจง คือ การ
ตรัสรูนั้นยังอยูเปนแสงประทีปสองทางใหผูคนทั้งหลายไดบรรลุถึง 
อรหัตผล 

 
 
 ผูที่ตรัสรูบรรลุเปนพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจาจะปฏิบัติพระ
ธรรมและประกาศพระธรรมสืบแทนพระองค เพราะไมมีอํานาจใดในโลก
จะมีความมหัศจรรยเทียมพระองคได 

 
 
3. พระพุทธเจาทรงมีตรีกาย (กาย 3 ) คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และ
นิรมาณกาย 



รูปลักษณและคณุลักษณ 

–27– 

 ธรรมกาย คือ พระธรรม ซึ่งเปนแกนของความจริงเปนหัวใจของ 
พระพุทธองคไมมีตัวตน ไมมีสีสัน ไมมีที่ไป ไมมีที่มา แตเหมือนกับทองฟา
กวางที่ครอบคลุมอยูเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง 

 
 
 
 
 พระองคไมไดดํารงอยูเพราะคนทั้งหลายคิดวามีอยูหรืออันตรธานไป
เพราะถูกละลืม พระองคทรงอยู นอกเหนือความผันแปรในสภาพจิตของ
มนุษย 

 
 
 
 
 กายของพระพุทธองคแผไพศาลไปทั่วจักรวาลและชั่วกัลปาวสาน ไม
วาจะมีผูเช่ือถือหรือไม 

 
 
 
 
4. สัมโภคกายชี้ใหเห็นถึงธาตุแทของพระพุทธเจา นั่นคือความเมตตา
กรุณาและปญญาของพระองคที่จะชวยช้ีทางใหหลุดพนจากความทุกขดวย 
การแสดงสัญญลักษณของการเกิด การตาย ดวยการตั้งสัตยปฏิญาณดวยการ
ปฏิบัติและเปดเผยพระนามของพระองค 



รูปลักษณและคณุลักษณ 

–28– 

 สัมโภคกาย คือ พระเมตตาจิตซึ่งพรอมที่จะชวยปลดเปลื้องความทุกข 
ใหแกผูคนทั้งหลาย เหมือนดังเชนกองไฟที่กอไวจะไมมีวันดับจนกวาเชื้อ 
เพลิงจะมอดไหมหมดไป พระเมตตาจิตของพระองคก็เชนกันจะไมมีวัน
หมดไป จนกวากิเลสทั้งหลายในโลกจะสูญสิ้น พระเมตตาจิตชวยปดเปา
ทุกขใหแกมนุษยเหมือนลมที่พัดพาฝุนละอองไป 

 
 
 นิรมาณกาย คือ กายที่ทรงประสูติมาในโลกเพื่อที่จะชวยช้ีทางใหหลุด
พนทุกขภัยดวยการออกบรรพชา ตรัสรู แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอน
ของชีวิตเชนการเจ็บ การตาย 

 
 
 อยางไรก็ตาม กายที่เปนหัวใจของพระพุทธเจาโดยแทจริงนั้น คือ
“ธรรม” พระองคตองปรากฏองคมาในลักษณะตาง ๆ ก็เนื่องจากมีบุคคลอยู
หลายประเภท แตหลักสําคัญของพระองคก็คือ “ธรรม” นั่นเอง 

 
 
 ถึงแมวาจะมีตรีกาย แตจุดมุงหมายก็มีเพียงสิ่งเดียวเทานั้น คือ การชวย
ใหสัตวโลกทั้งหลายพนทุกข 

 
 
 การปรากฏพระองคดวยการเสด็จอุบัติมาในชาติตาง ๆ นั้นไมใช 
พระพุทธเจา เพราะความเปนพระพุทธเจา คือ การตรัสรู ผูที่ตรัสรูความจริง
คือผูที่เห็นพระพุทธเจา 



รูปลักษณและคณุลักษณ 

–29– 

ตอนที2่ 
การจุติของพระพุทธเจา 

ตอนที่ 2 การจุติของพระพุทธเจา 
 
1. การจุติของพระพุทธเจามีไมบอยครั้งนัก เมื่อพระองคจุติมา พระองค 
จะตรัสรูและประกาศพระธรรมไขปญหาของใจ กําจัดกิเลสและความชั่วทั้ง 
หลาย พระองคเสด็จไปทั่วทุกหนทุกแหงโดยไมมีอะไรจะมาขวางกั้น 
พระองคไวได ไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกจะเหนือกวาพระองค 

 
 
 พระองคทรงจุติมาในโลกเพื่อประกาศพระธรรมและชวยใหคน
ทั้งหลายไดรูความจริงแหงชีวิต พระองคไมทรงทอดทิ้งผูที่ตกอยูในความ
ทุกข 

 
 
 การที่จะประกาศพระธรรมในโลกที่เต็มไปดวยความอยุติธรรมและ 
กิเลสช่ัวรายนั้นไมใชของงาย แตดวยความรักความเมตตาพระองคก็มิได
ทรงยอทอ 

 
 
2. พระพุทธเจาทรงเปนมิตรที่ประเสริฐ เมื่อใดที่พระองคพบผูที่ตองทน
ทุกขแบกกิเลสนาเวทนา พระองคก็จะทรงชวยแบงเบาภาระนั้นดวยน้ํา 
พระทัยเมตตา ถาพระองคพบผูที่ตกอยูในความลุมหลงมัวเมา พระองคก็จะ
ชวยปดเปาความลุมหลงใหหมดไปดวยแสงสวางแหงปญญา  
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 ผูที่ไดฟงพระธรรมของพระองคจะไมอาจออกหางพระองคได เพราะ 
พระธรรมคําสอนของพระองคนําความสุขมาใหแกเขานั่นเอง เปรียบไดดัง
ลูกวัวออนที่ติดแมฉันใดก็ฉันนั้น 
 
 
 
 
 
 
3. เมื่อพระจันทรลับฟาไป คนที่จะพูดกันวาพระจันทรหายไปแลวและ
เมื่อพระจันทรปรากฏดวงขึ้นอีกก็จะพูดวาพระจันทรขึ้นมาอีก ซึ่งอันที่จริง
แลวพระจันทรไมไดหายไปไหน แตคงทอแสงอยูบนทองฟาตลอดเวลา 
พระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน พระองคไมไดหายตัวไปไหนแตพระองคทรงทํา
เชนนั้นก็เพื่อที่จะสั่งสอนประชาชนดวยความรักนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 เราเรียกพระจันทรวา พระจันทรเต็มดวงบาง พระจันทรเสี้ยวบาง แต
ความจริงแลวพระจันทรเปนดวงกลมอยูตลอดเวลาไมแหวงไมเวาเหมือน
อยางที่เราเห็นดวยตาเปลา พระพุทธเจาก็เชนกัน ในสายตาของผูคนทั้งหลาย
ดูเหมือนวาพระองคกลับชาติมาจุติในภาคตางๆกัน แตความจริงไมใช
เชนนั้น 
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 ดวงจันทรปรากฏดวงใหเห็นทั่วทุกแหงหน เหนือเมือง เหนือหมูบาน 
เหนือขุนเขาและแมน้ํา ปรากฏดวงใหเห็นในสระ ในเหยือกน้ํา หรือแมแต
ในหยดน้ําคางบนใบไม ถาคนเราจะเดินทางเปนระยะทางไกลหลายรอยไมล 
ดวงจันทรก็จะตามติดไปตลอด และสําหรับคนเราแลวดวงจันทรดูเหมือนวา
มีปรากฏการณเปลี่ยนแปลง แตความจริง ไมใชเชนนั้น พระพุทธเจาก็
เชนเดียวกัน พระองคทรงติดตามพวกเราในลักษณะตาง ๆ กันใหเหมาะสม
กับสถานการณ แตในหลักการแลวพระองคไมไดเปลี่ยนแปลงเลย 

 
 
4 การมาปรากฏหรือหายองคไปนั้นไมใชเรื่องแปลกอะไร พูดงาย ๆ  ก็
คือ เมื่อมีเหตุการณที่พระองคจําเปนตองชวยเหลือผูคนที่ตกอยูในความทุกข 
พระองคก็จะมาปรากฏองค เมื่อไมจําเปนก็ไมปรากฏ 

 
 
 อยางไรก็ตาม พระองคดํารงอยูตลอดเวลา ผูที่รูความจริงนี้จะไม
หว่ันไหวหรือผูกพันกับความไมจีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก แต
จะพบหนทางที่นําไปสูการตรัสรู มีปญญาเห็นแจง 

 
 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววาพระพุทธเจาไมใชเรือนรางสังขาร แตเปน
ปญญารูเเจงคือการตรัสรู สังขารเปรียบเหมือนภาชนะ ถาภาชนะนั้นบรรจุ
ดวยปญญารูเเจงก็เรียกวาพระพุทธเจาได ดังนั้น ผูที่ผูกพันในเรือนราง
สังขารของพระพุทธเจา ทุกขโศกเมื่อพระองคลวงลับไป จะไมสามารถ 
เขาถึงพระองคได 
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 ตามธรรมดาโลกเมื่อเกิดยอมมีดับ มีไปมีมา มีดีมีช่ัว เปนของคูกัน 
เสมอ เปนสวนประกอบซึ่งกันและกัน แยกกันไมได 
 
 
 ผูที่มองเห็นความแตกตางของสิ่งเหลานี้คือผูที่มองในทางที่ผิด การ
มองเห็นองคพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน องคพระพุทธเจาที่แทจริงไมมีการ
ปรากฏหรือหายสูญ 
 
 

ตอนที ่3 
พระพุทธคุณ 

ตอนที่ 3 พระพุทธคุณ 
 
1. พระพุทธเจาทรงไดรับความเคารพสักการะเพราะพระองคทรง
เพียบพรอมดวยคุณสมบัติ 5 ประการ คือ ทรงเปนเลิศในการบําเพ็ญตน ใน
การมองโลก ในสติปญญา ในการเทศนาสั่งสอน ในการชักจูงใจผูคนให 
ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค 
 
 
 ยิ่งกวานั้นยังทรงมีคุณสมบัติอื่นอีก 8 อยาง คือ 1. ทรงนําความสุขมาสู
โลกมนุษย 2. ผูที่ทําตามคําสอนของพระองคจะเห็นผลทันในชีวิตนี้ 3. ทรง
ช้ีใหเห็นถูกผิดช่ัวดี 4. ทรงนําทางใหไปถึงการตรัสรู 5. ทรงโปรดสัตวโลก
ทั้งหลายอยางเสมอภาคกัน 6. ไมทรงหลงพระองค 7. ทรงปฏิบัติตามที่ตรัส
และตรัสสิ่งที่ทรงกระทําไป 8. ทรงบําเพ็ญเพียรจนสําเร็จถึงพรอมดังที่ต้ัง
พระทัยไว 
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 ดวยการบําเพ็ญเพียรทางจิต พระพุทธเจาทรงไดรับความสุขสงบทาง
จิต เปยมลนดวยความเมตตากรุณา ทรงชําระลางบาปและกิเลสในจิตใจนํา
ความสงบสุขทางดวงจิตมาสูผูคนทั้งหลายอยางเสมอภาคกัน 

 
 
 
2. พระพุทธเจาทรงเปนทั้งบิดาและมารดาของชาวโลก ผูที่เปนพอแม
จะตองพูดกับลูกของตนดวยภาษาทารกอยูประมาณ 16 เดือน หลังจากนั้น 
จึงคอย ๆ สอนใหพูดดวยกาษาแบบผูใหญ เชนเดียวกันพระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนประชาชนดวยการผอนปรนตาม แลวจึงคอย ๆ ชักนําใหเห็นคลอยตาม
ไปในทางที่สงบสุขและปลอดภัย 

 
 
 
 สิ่งที่พระองคไดเทศนาสั่งสอนใวประชาชนทั้งหลายก็รับฟงและ
ตีความหมายไปเทาที่สติปญญาของตนจะทําไดดัวยความยินดีที่ไดฟงคําสั่ง
สอนจากพระองค 

 
 
 
 พระพุทธเจาทรงสามารถอานจิตใจของผูคนทั้งหลายไดวา ไมสามารถ 
จะสั่งสอนใหเขาถึงธรรมไดอยางถองแทดวยคําพูดธรรมดาแตจะสามารถทํา
ใหเขาใจความหมายไดดวยการยกตัวอยางอุปมาอุปไมย 
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 พระธรรมของพระองคเปรียบไดดังแมน้ําใหญที่มีเตา ปลาแหวกวาย
และชางมาย่ําขาม แตกระแสน้ําใสสะอาดก็ยังคงไหลเรื่อยไปอยางไมมีวัน
สิ้นสุด 

 
 
3. พระองคทรงมีปญญารูแจง ทรงเลือกดําเนินทางสายกลางซึ่งยากที่จะ
อธิบายใหถองแทไดดวยคําพูดพระองคทรงเปนผูรูแจงโลก ทรงอาน 
ความรูสึกนึกคิดของผูคนทั้งหลายไดในพริบตาเดียว 

 
 
 เหมือนทองทะเลกวางที่สะทอนแสงของดวงดาวทั้งมวลบนทองฟา 
ความรูสึกนึกคิดของคนทั้งหลายสะทอนอยูในปญญาของพระองคผูเปน 
โลกวิทู 

 
 
 พระพุทธปญญาชวยนําความชุมช่ืนมาสูจิตใจ ใหความสวางแกหน 
ทางชีวิต ช้ีใหเห็นความจริงของเหตุและผลที่เปนไปในโลก ถาปราศจาก
พระองคแลวจะมีผูใดเลาที่จะสามารถชี้ใหเห็นความจริงของโลกแกคน 
ทั้งหลายได 

 
 
4. พระพุทธเจาไมไดทรงปรากฏพระองคในรางของพระพุทธเจาเสมอ
ไป บางครั้งทรงปรากฏในรางของปศาจ ในรางสตรีเพศ เทพเจา กษัตริย
รัฐมนตรี หรือไมก็ปรากฏองคในเคหะของหญิงแพศยา หรือบอนพนัน 
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 ทามกลางโรคระบาด ทรงปรากฏพระองคในรางของแพทยมาชวย
รักษา ทามกลางสนามรบทรงสอนใหมีความอดกลั้นและแผเมตตาใหแกผูที่
ตกทุกขไดยาก ทรงสอนใหเห็นถึงอนิจจังของชีวิตแกผูที่หลงงมงายในกิเลส
ทรงปลุกใหต่ืนจากความเยอหยิ่งเห็นแกตัว ช้ีใหเห็นถึงอนัตตา คือการ
แตกดับของสังขาร ทรงช้ีใหเห็นทุกขและบาปแกผูที่ยังเมามัวอยูใน
โลกียวิสัยใหมีความละอายและรูจักเสียสละ 
 
 
 
 พระองคทรงทําหนาที่เผยแผพระธรรมดวยการปรากฏพระองคใน 
ลักษณะและโอกาสตาง ๆ กัน พระเมตตาจิตของพระองคหล่ังไหลมาจาก
ธรรมกาย มาชวยโปรดสัตวโลกอยางไมมีวันสิ้นสุด 
 
 
 
5. โลกเปรียบเสมือนบานที่ไฟกําลังไหมเต็มไปดัวยผูคนที่โงเขลางมงาย
อยูในกิเลส คือ รัก โลภ โกรธ หลง คนเหลานี้ตองการความชวยเหลือจาก
พระองคเหมือนทารกตองการมารดาฉันใดก็ฉันนั้น 
 
 
 
 พระพุทธเจาเปนบิดาของมนุษยทุกคนในโลก เปนอรหันตที่ยิ่งใหญ 
เหนืออรหันตทั้งหลาย มนุษยทุกคนที่ตกอยูในบวงกิเลสจะตองทนทุกข
ทรมานกับการเจ็บ การตาย ไมสามารถจะหลุดพนความทุกขในโลกได 
เพราะความโงเขลาเบาปญญา 
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 พระพุทธเจาทรงตระหนักดีวาโลกแหงความหลอกลวงนี้คือบานที่ไฟ
กําลังไหม ดังนั้นพระองคจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอยางเเลวออกแสวงหาความสงบ
สุขในปาแตลําพัง ทรงตรัสวา “โลกแหงกิเลสนี้เปนของเรา สัตวโลกที่หลง
งมงายอยูคือบุตรของเรา เราผูเดียวเทานั้นที่จะชวยปลดเปลื้องความทุกขให
ได” 
 
 
 
 พระพุทธองคทรงเปนเจาแหงธรรม ทรงเทศนาสั่งสอนพระธรรมแก
ประชาชนตามที่ไดต้ังพระทัยไว ทรงทองเที่ยวไปในที่ตาง ๆ เพื่อประกาศ
พระธรรมและชวยใหคนทั้งหลายพนทุกข แตผูที่มีกิเลสหนากลับไมใสใจ
ในคําสั่งสอนของพระองค 
 
 
 
 สวนผูที่รับฟงคําสั่งสอนนั้นก็จะสามารถพบหนทางแหงความหลุด
พน ทรงตรัสวา “ผูที่เช่ือถือเราจะสามารถเขาใจคําสอนของเรา ไมมีใครจะ 
สามารถพบหนทางแหงการหลุดพนโดยลําพังสติปญญาของตนเองได”
ดังนั้นเราจึงควรเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสอนของพระองค 
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