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๒๕. โคตมพุทฺธวํส 
[๑]  อหเมตรหิ สมฺพุทฺโธ   โคตโม สกฺยวฑฺฒโน 
  ปธานํ ปทหิตฺวาน   ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ. 
[๒]  พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต  ธมฺมจกฺกํ ปวตฺตยึ 
  อฏฺฐารสนฺนํ โกฏีนํ   ปฐมาภิสมโย อหุ. 
[๓]  ตโต ปรญฺจ เทเสนฺโต   นรเทวสมาคเม  1

  คณนาย น วตฺตพฺโพ   ทุติยาภิสมโย อหุ. 
[๔]  อิเธวาหํ เอตรหิ   โอวทึ มม อตฺรชํ 
  คณนาย น วตฺตพฺโพ   ตติยาภิสมโย อหุ. 
[๕]  เอโกสิ  สนฺนิปาโต เม           สาวกานํ มเหสินํ 2

  อฑฺฒเตรสสตานํ   ภิกฺขูนาสิ สมาคโม. 
[๖]  วิโรจมาโน วิมโล   ภิกฺขุสํฆสฺส มชฺฌโต  3

  ททามิ ปตฺถิตํ สพฺพํ   มณีว สพฺพกามโท. 
[๗]  ผลมากงฺขมานานํ   ภวจฺฉนฺทํ ชเหสินํ 
  จตุสจฺจํ ปกาเสมิ   อนุกมฺปาย ปาณินํ. 
[๘]  ทสวีสสหสฺสานํ   ธมฺมาภิสมโย อหุ 
  เอกทฺวินฺนํ อภิสมโย   คณนาโต อสงฺขิโย. 
[๙]  วิตฺถาริกํ พหุชญฺญํ   อิทฺธํ ผีตํ สุผุลฺลิตํ 
  อิธ มยฺหํ สกฺยมุนิโน   สาสนํ สุวิโสธิตํ. 
[๑๐]  อนาสวา วีตราคา   สนฺตจิตฺตา สมาหิตา 
  ภิกฺขู เนกสตา สพฺเพ   ปริวาเรนฺติ มํ สทา. 
[๑๑]  อิทานิ เย เอตรหิ   ชหนฺติ มานุสํ ภวํ 
  อปฺปตฺตมานสา เสขา   เต ภิกฺขู วิญฺญูครหิตา. 
[๑๒]  อริยญฺชสํ โถมยนฺตา   สทา ธมฺมรตา ชนา 
  พุชฺฌิสฺสนฺติ ชุติมนฺโต            สํสารสริตา นรา. 4 5

 อิ. นรเทวสมาคโม1

 อิ. เอโกว2

 ฉ.ม. มชฺฌโค3

 ฉ.ม., อิ. สติมนฺโต4

-  ฉ.ม., อิ. สํสารสริตํ คตา 5



!2

[๑๓]  นครํ กปิลวตฺถุ เม   ราชา สุทฺโธทโน ปิตา 
  มยฺหํ ชเนตฺติกา มาตา   มายาเทวีติ วุจฺจติ. 
[๑๔]  เอกูนตึสวสฺสานิ   อคารํ อชฺฌาวสิหํ  6

  สุจนฺโท โกกนุโท โกญฺโจ ตโย ปาสาทมุตฺตมา. 7

[๑๕]  จตฺตาฬีสสหสฺสานิ   นาริโย สมลงฺกตา 
  ยโสธรา  นาม นารี           ราหุโล นาม อตฺรโช. 8

[๑๖]  นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา   อสฺสยาเนน นิกฺขมึ 
  ฉวสฺสํ ปธานจารํ   อจรึ ทุกฺกรํ อหํ. 
[๑๗]  พาราณสิยํ อิสิปตเน   ชิโน จกฺกํ ปวตฺตยิ 9

  อหํ โคตมสมฺพุทฺโธ   สรณํ สพฺพปาณินํ. 
[๑๘]  โกลิโต อุปติสฺโส จ   เทฺว ภิกฺขู อคฺคสาวกา 
  อานนฺโท นามุปฏฺฐาโก           สนฺติกาวจโร มม 
  เขมา อุปฺปลวณฺณา จ   ภิกฺขุนี อคฺคสาวิกา. 
[๑๙]  จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก   อคฺคุปฏฺฐากุปาสกา 
  นนฺทมาตา จ อุตฺตรา   อคฺคุปฏฺฐากุปาสิกา. 
[๒๐]  อหํ อสฺสตฺถมูลมฺหิ   ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ 
  พฺยามปฺปภา สทา มยฺหํ  โสฬสหตฺถมุคฺคโต.  10

[๒๑]  อปฺปํ วสฺสสตํ อายุ   มเมตรหิ  วิชฺชติ 11

  ตาวตา ติฏฺฐมาโนหํ   ตาเรสิ  ชนตํ พหุํ. 12

 ฉ.ม., อิ. อชฺฌหํ วสึ6

-  ฉ.ม. รมฺโม สุรมฺโม สุภโก, อิ. ราโม สุราโม สุภโต 7

 ฉ.ม. ภทฺทกญฺจนา, อิ. ฉทฺทกจฺจา8

-  ฉ.ม., อิ. จกฺกํ ปวตฺติตํ มยา 9

 ฉ.ม. โสฬสหตฺถมุคฺคตา10

 ฉ.ม., อิ. อิทาเนตรหิ11

 ฉ.ม., อิ. ตาเรมิ12
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[๒๒]  ฐปยิตฺวาน ธมฺโมกฺกํ            ปจฺฉิมชนโพธนํ 13

  อหํปิ น จิรสฺเสว   สทธึ สาวกสํฆโต 
  อิเธว ปรินิพฺพิสฺสํ   อคฺคิวาหารสงฺขยา. 
[๒๓]  ตานิ จ อตุลเตชานิ   อิมานิ จ ยสพลานิ  14

  อหํ คุณธารโณ เทโห          ทฺวตฺตึสวรลกฺขณวิจิตฺโต. 15

[๒๔]  ทสทิสา  ปภาเสตฺวา           สตรํสีว ฉปฺปภา 16

  สพฺพา สมนฺตรหิสฺสนฺติ           นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ.  
โคตมพุทฺธวํโส ปญฺจวีสติโม. 

-------------- 

๒๖. พุทฺธปฺปกิณฺณกกณฺฑ 

[๑]  อปริเมยฺฌย อิโต กปฺเป  จตุโร อาสุํ วินายกา 
  ตณฺหงฺกโร เมธงฺกโร   อโถปิ สรณงฺกโร 
  ทีปงฺกโร จ สมฺพุทฺโธ   เอกกปฺปมฺหิ เต ชินา. 
[๒]  ทีปงฺกรสฺส อปเรน   โกณฺฑญฺโญ นาม นายโก 
  เอโกว เอกกปฺปมฺหิ   ตาเรสิ ชนตํ พหุํ. 
[๓]  ทีปงฺกรสฺส ภควโต   โกณฺฑญฺญสฺส จ สตฺถุโน 
   เอเตสํ อนฺตรา กปฺปา   คณนาโต อสงฺเขยฺยา. 
[๔]  โกณฺฑญฺญสฺส อปเรน   มงฺคโล นาม นายโก 
  เตสํปิ อนฺตรา กปฺปา   คณนาโต อสงฺเขยฺยา.  17

[๕]  มงฺคโล จ สุมโน จ   เรวโต โสภิโต มุนิ 
  เตปิ พุทฺธา เอกกปฺเป   จกฺขุมนฺโต ปภงฺกรา. 

 ฉ.ม. ธมฺมกฺกํ13

 ฉ.ม., อิ. ทสพลานิ14

-  ฉ.ม., อิ. อยญฺจ คุณวรเทโห ทฺวตฺตึสลกฺขณาจิโต 15

 อิ. อสทิสา16

 อิ. โกณฺฑญฺญสฺส นาม

 ฉ.ม. อสงฺขิยา. เอวมุปริปิ17
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[๖]  โสภิตสฺส อปเรน   อโนมทสฺสี มหามุนิ  18

  เตสํปิ อนฺตรา กปฺปา   คณนาโต อสงฺเขยฺยา. 
[๗]  อโนมทสฺสี ปทุโม   นารโท จาปิ นายโก 
  เตปิ พุทฺธา เอกกปฺเป   ตมนฺตการกา มุนี. 
[๘]  นารทสฺส อปเรน   ปทุมุตฺตโร นาม นายโก 
  เอกกปฺปมฺหิ อุปฺปนฺโน   ตาเรสิ ชนตํ พหุํ. 
[๙]  นารทสฺส ภควโต   ปทุมุตฺตรสฺส สตฺถุโน 
  เตสํปิ อนฺตรา กปฺปา   คณนาโต อสงฺเขยฺยา. 
[๑๐]  กปฺปสตสหสฺสมฺหิ   เอโก อาสิ มหามุนิ 
  ปทุมุตฺตโร โลกวิทู   อาหุตีนํ ปฏิคฺคโห. 
[๑๑]  ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ   ทุเว อาสึสุ นายกา 19

  สุเมโธ จ สุชาโต จ   โอรโต ปทุมุตฺตโร. 
[๑๒]  อฏฺฐารสกปฺปสเต   ตโย อาสึสุ นายกา 
  ปิยทสฺสี อตฺถทสฺสี   ธมฺมทสฺสี จ นายกา. 
[๑๓]  โอรโต  จ สุชาตสฺส   สมฺพุทฺธา ทิปทุตฺตมา 20

  เอกกปฺปมฺหิ สมพุทฺธา   โลเก อปฺปฏิปุคฺคลา. 21

[๑๔]  จตุนวุเต อิโต กปฺเป   เอโก อาสิ มหามุนิ 
  สิทฺธตฺโถ โส โลกวิทู   สลฺลกฺขโต  อนุตฺตโร. 22

[๑๕]  เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป   ทุเว อาสึสุ นายกา 
  ติสฺโส ปุสฺโส  จ สมฺพุทฺธา  อสมา อปฺปฏิปุคฺคลา. 23

[๑๖]  เอกนวุเต อิโต กปฺเป   วิปสฺสี โลกนายโก 
  โสปิ พุทฺโธ การุณิโก   สตฺเต โมเจสิ พนฺธนา. 
[๑๗]  เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป   ทุเว อาสึสุ นายกา 
  สิขี จ เวสฺสภู เจว   อสมา อปฺปฏิปุคฺคลา. 

 ฉ.ม., อิ. มหายโส18

-  ฉ.ม. อาสุํ วินายกา. เอวมุปริปิ 19

 อิ. โอรโส20

 ฉ.ม. เต พุทฺธา21

 ฉ.ม. สลฺลกตฺโต, อิ. สลฺลคตฺโต22

 ฉ.ม. ผุสฺโส23
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[๑๘]  อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป   ตโย อาสึสุ นายกา 
  กุกฺกุสนฺโธ โกณาคมโน   กสฺสโป จาปิ นายโก. 
[๑๙]  อหเมตรหิ สมฺพุทฺโธ   เมตฺเตยฺโย จาปิ เหสฺสติ 
  เอเตปิเม ปญฺจ พุทฺธา   ธีรา โลกานุกมฺปกา. 
[๒๐]  เอเตสํ ธมฺมราชูนํ   อญฺเญสํ เนกโกฏินํ 
  อาจิกฺขิตฺวาน ตํ มคฺคํ   นิพฺพุตา เต สสาวกาติ.  

พุทฺธปฺปกิณฺณกกณฺโฑ นิฏฺฐิโต. 
--------------- 

๒๗. ธาตุภาชนียกถา 
[๑]  มหาโคตโม ชินวโร   กุสินารมฺหิ นิพฺพุโต 
  ธาตุวิตฺถาริกํ อาสิ   เตสุ เตสุ ปเทสโต. 
[๒]  เอโก อชาตสตฺตุสฺส   เอโก เวสาลิยา ปุเร 
  เอโก กปิลวตฺถุสฺมึ   เอโก จ อลฺลกปฺปเก. 
[๓]  เอโก จ รามคามมฺหิ   เอโก จ เวฏฺฐทีปเก 
  เอโก ปาเวยฺยเก มลฺเล   เอโก จ โกสินารเก. 
[๔]  ตุมฺพสฺส  ถูปํ กาเรสิ           พฺราหฺมโณ โทณสวฺหโย 24

  องฺคารถูปํ กาเรสุํ   โมริยา ตุฏฺฐมานสา. 
[๕]  อฏฺฐ สารีริกา ถูปา   นวโม ตุมฺพเจติโย  25

  องฺคารถูโป ทสโม   ตทาเยว ปติฏฺฐิโต. 
[๖]  อุณฺหีสํ จตสฺโส ทาฐา   อกฺขกา เทฺว จ ธาตุโย 
  อสมฺภินฺนา อิมา สตฺต   เสสา ภินฺนาว ธาตุโย. 
[๗]  มหนฺตา มุคฺคมตฺตา จ   มชฺฌิมา ภินฺนตณฺฑุลา 
  ขุทฺทกา สาสปมตฺตา จ   นานาวณฺณา จ ธาตุโย. 
[๘]  มหนฺตา สุวณฺณวณฺณา จ  มุตฺตวณฺณา จ มชฺฌิมา 
  ขุทฺทกา มกุลวณฺณา จ   โสฬสโทณมตฺติกา. 
[๙]  มหนฺตา ปญฺจ นาฬิโย   นาฬิโย ปญฺจ มชฺฌิมา 
  ขุทฺทกา ฉ นาฬี เจว   เอตา สพฺพาปิ ธาตุโย. 
[๑๐]  อุณฺหีสํ สีหเฬ ทีเป   พฺรหฺมโลเก จ วามกํ 
  สีหเฬ ทกฺขิณกฺขญฺจ   สพฺพาเปตา ปติฏฺฐิตา. 
[๑๑]  เอกา ทาฐา ติทสปุเร   เอกา นาคปุเร อหุ 

 ฉ.ม., อิ. กุมฺภสฺส24

 ฉ.ม., อิ. กุมฺภเจติโย25
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  เอกา คนฺธารวิสเย   เอกา กาลิงฺคราชิโน. 
[๑๒]  จตฺตาฬีสสมา ทนฺตา   เกสา โลมา จ สพฺพโส 
  เทวา หรึสุ เอเกกํ   จกฺกวาฬปรมฺปรา. 
[๑๓]  วชิรายํ ภควโต    ปตฺโต ทณฺโฑ จ จีวรํ 
  นิวาสนํ กุลฆเร    ปจฺจตฺถรณํ สีลวฺหเย.  26 27

[๑๔]  ปาฏลีปุตฺตนคเร   กรกํ กายพนฺธนํ 
  จมฺปายํ อุทกสาฏกา           อุณฺณโลมญฺจ โกสเล. 28

[๑๕]  กาสาวกํ  พฺรหฺมโลเก           เวฐนํ ติทเส ปุเร 29

  ปาสาณเก ปทํ เสฏฺฐํ          ยถาปิ กจฺฉตํ ปุรํ 30

                 นิสีทนํ อวนฺตีสุ    เทวรฏฺเฐ  อตฺถรณํ. 31 32

[๑๖]  อรณี จ มิถิลายํ   วิเทเห ปริสฺสาวนํ 
  วาสิ สูจิฆรญฺจาปิ   อินฺทปตฺถปุเร  ตทา. 33

[๑๗]  ปริกฺขารา อวเสสา        ชนปเท อปรนฺตเก 34

  ปริภุตฺตานิ มุนินา   มเหสฺสนฺติ  มนุชา ตทา. 35

[๑๘]  ธาตุวิตฺถาริกํ อาสิ   โคตมสฺส มเหสิโน 
  ปาณีนํ อนุกมฺปาย   อหุ โปราณิกํ ตทาติ.  

ธาตุภาชนียกถา นิฏฺฐิตา. 
พุทฺธวํโส นิฏฺฐิโต. 

——————— 

 อิ. กุสฆเร26

 ฉ.ม., อิ. กปิลวฺหเย27

 ฉ.ม. จมฺปายุทกสาฏิยํ, อิ. จมฺปายํ กสาฏิกา28

 ฉ.ม., อิ. กาสาวญฺจ พฺรหฺมโลเก29

-  อิ. ปาสาณเก ปทํ เสฏฺฐํ จาปิ อจฺจุติ ปทํ, ฉ.ม. อิเม ปาฐา น ทิสฺสนฺติ 30

 อิ. อวนฺติปุเร31

 ฉ.ม., อิ. รฏฺเฐ32

 อิ. อินฺทรฏฺเฐ33

-  อิ. ปริกฺขารํ อวเสสํ 34

 ฉ.ม. อกํสุ35
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๒๕. โคตมพุทธวงศ์ 
ว่าด้วยพระประวัติของพระโคดมพุทธเจ้า 

[๑]  ในกาลบัดนี้ ตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าโคดม  
เจริญในศากยสกุล บำเพ็ญความเพียรแล้ว  
ได้บรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ 

[๒]  ผู้อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ประกาศพระธรรมจักร  
เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๑๘ โกฏิ ได้บรรลุธรรมครั้งที่ ๑  

[๓]  จากนั้น เราเมื่อแสดงธรรมในสมาคมเทวดาและมนุษย์  
การบรรลุธรรมครั้งที่ ๒ ไม่ต้องกล่าวถึงจำนวน 

[๔]  ต่อมา ในคราวที่เรากล่าวสอนบุตรของเรา บัดนี้ ณ ที่นี้แล  
การบรรลุธรรมครั้งที่ ๓ ไม่ต้องกล่าวถึงจำนวน 

[๕]  เรามีการประชุมสาวก ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งเดียว  
ภิกษุประมาณ ๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมกัน  

[๖]  เราผู้ปราศจากมลทิน รุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์  
ให้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างเหมือนแก้วสารพัดนึก 
ให้สิ่งที่ต้องการทั้งปวง ฉะนั้น 

[๗]  เราประกาศอริยสัจ ๔ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย  
ผู้หวังผล ผู้แสวงธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในภพ 

[๘]  เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ องค์ ได้บรรลุธรรม  
การบรรลุธรรมครั้งละองค์สององค์ นับจำนวนไม่ได้เลย 

[๙]  คำสั่งสอนของเราผู้เป็นศากยมุนี  
กว้างขวางรู้กันโดยมาก เจริญแพร่หลาย  
งอกงามดี บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ในโลกนี้ 

[๑๐]  ภิกษุหลายร้อยรูปเป็นผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะ  
มีจิตสงบ ตั้งมั่น แวดล้อมเราทุกเมื่อ 

[๑๑]  ในกาลนี้ บัดนี้ ภิกษุเหล่าใด เป็นพระเสขะ  
ยังไม่บรรลุอรหัตตผล  ละภพมนุษย์ไป  36

ภิกษุเหล่านั้น ถูกวิญญูชนตำหนิ 
[๑๒]  นรชนทั้งหลายชมเชยทางพระอริยะ ยินดีในธรรมทุกเมื่อ  

มีความรุ่งเรือง ถึงจะท่องเที่ยวอยู่ในสงสารก็จักบรรลุได้ 
[๑๓]  กรงุของเราชือ่กบลิพสัดุ ์พระเจา้สทุโธทนะเปน็พระบดิาของเรา  

พระมารดาบังเกิดเกล้าของเราชาวโลกเรียกพระนามว่ามายาเทวี 
[๑๔]  เราครองฆราวาสอยู่ ๒๙ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง  

คือสุจันทปราสาท โกกนุทปราสาท และโกญจปราสาท 

 ยังไม่บรรลุอรหัตตผล แปลมาจากศัพท์ว่า อปฺปตฺตมานสา (ดู มงฺคลตฺถ. ๒/๕๖๒/๔๓๓)36
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[๑๕]  มีนางสนมกำนัล ๔๐,๐๐๐ นาง  
ล้วนประดับประดาสวยงาม  
พระมเหสีของเราชื่อว่ายโสธรา   
พระโอรสของเราชื่อว่าราหุล 

[๑๖]  เราเห็นนิมิต ๔ ประการ  
จึงทรงราชพาหนะคือม้าออกผนวชแล้ว  
ได้บำเพ็ญเพียรประพฤติทุกรกิริยาอยู่ ๖ ปี 
(จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ) 

[๑๗]  เราเป็นพระชินสีห์ประกาศพระธรรมจักร  
ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี  
เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคดม เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ 

[๑๘]  ภิกษุ ๒ รูป ชื่ออุปติสสะและโกลิตะเป็นอัครสาวกของเรา  
ภิกษุชื่อว่าอานนท์เป็นอุปัฏฐากอยู่ในสำนักของเรา  
ภิกษุณีชื่อเขมาและภิกษุณีชื่ออุบลวรรณาเป็นอัครสาวิกา 

[๑๙]  จิตตคหบดีอุบาสกและหัตถกคหบดีอุบาสก 
ชาวเมืองอาฬวีเป็นอัครอุปัฏฐาก  
นันทมารดาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา 

[๒๐]  เราบรรลุสัมโพธิญาณอย่างประเสริฐ  
ที่โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์ เรามีรัศมีวาหนึ่ง  
ฟุ้งขึ้นไป ๑๖ ศอกทุกเมื่อ 

[๒๑]  บัดนี้ อายุของเรามีน้อยประมาณ ๑๐๐ ปี  
ถึงเราจะดำรงอยู่เพียงนั้น  
ก็ช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก 

[๒๒]  เราตั้งคบเพลิงคือธรรมไว้สำหรับให้คนรุ่นหลังได้ตรัสรู้  
อีกไม่นานเลยแม้เรากับสงฆ์สาวก  
ก็จักปรินิพพาน ณ ที่นี้ เหมือนไฟสิ้นเชื้อ(ดับไป) 

[๒๓]  คู่อัครสาวกเป็นต้นเหล่านั้นมีเดชไม่มีอะไรเทียบเคียง  
มียศและกำลัง เรามีร่างกายทรงไว้ซึ่งคุณ 
มีร่างกายวิจิตรด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ  37

[๒๔]  เรามีรัศมี ๖ ประการ สว่างไสวไปทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ  
ดุจดวงอาทิตย์ ทุกอย่างล้วนจักอันตรธานไปหมดสิ้น  
สังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอ ฉะนี้แล 

โคตมพุทธวงศ์ที่ ๒๕ จบ 

 ดูเชิงอรรถหน้า ๑๐ ในเล่มนี้37



!9

๒๖. พุทธปกิณณกกัณฑ์ 
ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 

[๑]  ในกัปอันประมาณมิได้นับจากภัทรกัปนี้ไป  
ได้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษ ๔ พระองค์  
คือพระตัณหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑  
พระเมธังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑  
พระสรณังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑  
และพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑  
พระชินเจ้าเหล่านั้น เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียวกัน 

[๒]  สมัยต่อจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระะนามว่าโกณฑัญญะ  
ทรงเป็นผู้นำพระองค์เดียวเสด็จอุบัติขึ้นในกัปหนึ่ง  
ทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก 

[๓]  อันตรกัปของพระผู้มีพระภาคทีปังกร 
กับพระศาสดาพระนามว่าโกณฑัญญะ จะคำนวณนับมิได้ 

[๔]  สมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ 
ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ ทรงเป็นผู้นำ 
แม้อันตรกัปของพระโกณฑัญญะกับพระมังคลพุทธเจ้านั้น  
จะคำนวณนับมิได้ 

[๕]  พระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ คือ พระนามว่ามังคละ ๑  
พระนามว่าสุมนะ ๑ พระนามว่าเรวตะ ๑ พระนามว่าโสภิตะ ๑ 
ผู้เป็นมุนี ผู้มีพระจักษุ มีพระรัศมีสว่างไสว  
ก็เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียวกัน 

[๖]  สมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ  
ได้มีพระมหามุนีพระนามว่าอโนมทัสสี  
แม้อันตรกัปของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ 
กับพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี จะคำนวณนับมิได้ 

[๗]  พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ พระนามว่าอโนมทัสสี ๑ 
พระนามว่าปทุมะ ๑ พระนามว่านารทะ ๑ ผู้ทรงเป็นผู้นำ 
ผู้เป็นมุนี ทำที่สุดความมืดได้แม้เหล่านั้น  
ก็เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียวกัน 

[๘]  สมัยต่อจากพระนารทสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ทรงเป็นผู้นำ 
เสด็จอุบัติขึ้นในกัปหนึ่ง ทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก 

[๙]  แม้อันตรกัปของพระผู้มีพระภาคพระนามว่านารทะ 
กับพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตตระ จะคำนวณนับมิได้ 

[๑๐]  ในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ (นับจากกัปนี้ไป)  
มีพระมหามุนีพระองค์เดียว  
คือพระปทุมุตตระ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา 



!10

[๑๑]  ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ (นับจากกัปนี้ไป)  
ต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  
ได้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำ ๒ พระองค์  
คือพระสุเมธะและพระสุชาตะ 

[๑๒]  ในกัปที่ ๑,๘๐๐ (นับจากกัปนี้ไป)  
ได้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำ ๓ พระองค์  
คือพระปิยทัสสี ๑ พระอัตถทัสสี ๑  
พระธัมมทัสสี ๑ ล้วนเป็นผู้นำ 

[๑๓]  ต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ  
ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้ไม่มีบุคคลเปรียบได้ในโลก 
เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียวกัน 

[๑๔]  ในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปนี้ไป  
ได้มีพระมหามุนีพระองค์เดียวคือพระสิทธัตถะ  
ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ทรงเป็นดังศัลยแพทย์ผู้ยอดเยี่ยม 

[๑๕]  ในกัปที่ ๙๒ นับจากกัปนี้ไป  
มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำ ๒ พระองค์  
คือพระติสสะ ๑ พระปุสสะ ๑  
ผู้ไม่มีบุคคลเสมอ ไม่มีบุคคลเปรียบ 

[๑๖]  ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปนี้ไป  
มีพระพุทธเจ้าทรงนามว่าวิปัสสี ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก  
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระกรุณา 
ทรงเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องพันธนาการ 

[๑๗]  ในกัปที่ ๓๑ นับจากกัปนี้ไป  
ได้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำ ๒ พระองค์  
คือพระสิขี ๑ พระเวสสภ ู๑  
ผู้ไม่มีบุคคลเสมอ ไม่มีบุคคลเปรียบ 

[๑๘]  ในภัทรกัปนี้ได้มีพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำ ๓ พระองค์  
คือพระกกุสันธะ ๑ พระโกนาคมนะ ๑  
พระกัสสปะ ผู้ทรงเป็นผู้นำ ๑ 

[๑๙]  บัดนี้ เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรยจักมี(ในอนาคต)  
แม้พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ก็ทรงเป็นนักปราชญ์อนุเคราะห์สัตว์โลก 

[๒๐]  บรรดาพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาเหล่านั้น 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นพร้อมด้วยสาวก 
จักตรัสบอกมรรคนั้นแก่ผู้อื่นหลายโกฏิ  
แล้วจักเสด็จดับขันธปรินิพพาน ฉะนี้แล 

พุทธปกิณณกกัณฑ์ที่ ๒๖ จบ 
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๒๗. ธาตุภาชนียกถา 
ว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 

[๑]  พระมหาโคดมชินเจ้าผู้ประเสริฐ  
เสด็จดับขันธปรินิพพานที่กรุงกุสินารา  
พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ 
แผ่ไปอย่างกว้างขวางในนานาอารยประเทศ 

[๒]  พระบรมสารีริกธาตุทะนานหนึ่งเป็นของพระเจ้าอชาตศัตรู  
อีกทะนานหนึ่งอยู่ที่กรุงเวสาลี  
อีกทะนานหนึ่งอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์  
และอีกทะนานหนึ่งอยู่ทีก่รุงอัลลกัปปะ 

[๓]  ทะนานหนึ่งอยู่ที่กรุงรามคาม  
ทะนานหนึ่งอยู่ที่กรุงเวฏฐทีปกะ 
ทะนานหนึ่งอยู่ที่กรุงปาวาของมัลลกษัตริย์  
ทะนานหนึ่งอยู่ที่กรุงกุสินารา 

[๔]  โทณพราหมณ์ให้ช่างสร้างสถูปบรรจุทะนานทอง  
กษัตริย์กรุงโมริยะผู้มีหทัยยินดี  
รับสั่งให้สร้างพระสถูปบรรจุพระอังคาร 

[๕]  พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๘ แห่ง 
ตุมพเจดีย์เป็นแห่งที่ ๙  
และพระสถูปบรรจุพระอังคารเป็นแห่งที่ ๑๐  
ประดิษฐานอยู่แล้วในกาลนั้น 

[๖]  พระบรมสารีริกธาตุ ๗ อย่าง  
คือพระอุณหิส ๑ พระทาฐธาตุทั้ง ๔  
และพระรากขวัญ ๒ ข้าง ไม่แตก 
พระบรมสารีริกธาตุที่เหลือแตกออกจากกัน 

[๗]  พระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่เท่ากับเมล็ดถั่วเขียว  
ขนาดกลางเท่าเมล็ดข้าวสารหัก  
ขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาด มีสีต่าง ๆ กัน 

[๘]  พระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่มีสีเหมือนทองคำ  
ขนาดกลางมีสีเหมือนแก้วมุกดา  
และขนาดเล็กมีสีเหมือนดอกมะลิ  
รวมทั้งหมดมีประมาณ ๑๖ ทะนาน 

[๙]  พระบรมสารีริกธาตุเหล่านั้นทุกขนาด  
คือขนาดใหญ่มี ๕ ทะนาน ขนาดกลางมี ๕ ทะนาน  
ขนาดเล็กมี ๖ ทะนานเท่านั้น 
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[๑๐]  พระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้แม้ทั้งหมด  
ประดิษฐานอยู่ในที่ต่าง ๆ กัน  
คือพระอุณหิสอยู่ที่เกาะสีหล  
พระรากขวัญเบื้องซ้ายอยู่ที่พรหมโลก  
และพระรากขวัญเบื้องขวาอยู่ที่เกาะสีหล 

[๑๑]  พระทาฐธาตุองค์หนึ่งอยู่ที่ภพดาวดึงส์  
องค์หนึ่งอยู่ที่นาคปุระ องค์หนึ่งอยู่ที่เมืองคันธารวิสัย  
องค์หนึ่งอยู่ที่เมืองกาลิงคราช 

[๑๒]  พระทันตธาตุทั้ง ๔๐ พระเกสาและพระโลมาทั้งหมด  
เทวดานำมาไว้ จักรวาลละหนึ่งอย่าง 

[๑๓]  บาตร ไม้เท้า และจีวรของพระผู้มีพระภาค  
อยู่ที่วชิรานคร สบงอยู่ที่กุลฆรนคร  
ผ้าปัจจัตถรณะอยู่ที่สีลนคร(กรุงกบิลพัสดุ์) 

[๑๔]  ธมกรกและประคดเอวอยู่ที่กรุงปาตลีบุตร  
ผ้าอาบน้ำอยู่ที่กรุงจัมปา พระอุณณาโลมอยู่ที่แคว้นโกศล 

[๑๕]  ผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ที่พรหมโลก ผ้าโพกอยู่ที่ดาวดึงส์  
รอยพระบาทอันประเสริฐอยู่ที่หินเหมือนมีอยู่ที่กัจฉตบุรี  
ผ้านิสีทนะอยู่ที่อวันตีชนบท ผ้าลาดอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

[๑๖]  ไม้สีไฟอยู่ที่กรุงมิถิลา ผ้ากรองน้ำอยู่ที่วิเทหรัฐ  
มีดและกล่องเข็มอยู่ที่กรุงอินทปัตถ์ ในกาลนั้น 

[๑๗]  บริขารที่เหลืออยู่ที่อปรันตชนบท  
หมู่มนุษย์ในกาลนั้นจักบูชาบริขารที่พระมุนีทรงใช้สอย 

[๑๘]  พระบรมสารีริกธาตุของพระโคดม  
ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ กระจายแผ่กว้างขวางไป  
เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย เป็นของเก่าในกาลนั้น ฉะนี้แล 

ธาตุภาชนียกถาที่ ๒๗ จบ 
พุทธวงศ์ จบ 


