
ประวัติรอยพระพุทธบาท๑

               เลามาวา ในแควนสุนาปรันตะ มีสองพี่นองในหมูบานพอคาแหงหนึ่ง ในสองพี่
นองนั้น บางทีพี่ชายก็นําเกวียน ๕๐๐ เลม ไปชนบทแลวก็บรรทุกสินคามา. บางทีก็นองชาย. 
สวนในตอนนี้ พี่ชายใหนองชายอยูเฝาบานแลวตัวเองก็นําเอาเกวียน ๕๐๐ เลม เที่ยวไปตาม
หัวเมือง มาถึงกรุงสาวัตถี โดยลําดับ พักกองเกวียนอยูใกล ๆ พระเชตวัน กินอาหารมื้อเชา
แลว อันผูติดตามลอมแลวนั่งพักผอนตามสบาย.
               ก็แลสมัยนั้น ชาวกรุงสาวัตถีกินอาหารมื้อเชาแลว อธิษฐานองคอุโปสถสวมเสื้อ
สะอาด ถือของหอมและดอกไมเปนตน โนมนอมโอนเงื้อมไป ยังที่ซึ่งมีพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ อยู แลวพากันออกไปทางประตูทิศใตไปสูพระเชตวัน. เมื่อเขาเห็นคน
เหลานั้น จึงถามชายคนหนึ่งวา พวกนี้ไปไหนกัน. นี่นาย คุณไมรูอะไรเลยหรือ แกวคือพระ
พุทธะ พระธรรม พระสงฆ เกิดขึ้นแลวในโลก เพราะเหตุนี้ มหาชนนี้ จึงพากันไปฟง
ธรรมกถาในสํานักของพระศาสดา.
               คําวา พุทธะ ของชายคนนั้น ทําลายผิวหนังเปนตน เขาไปจรดเยื่อกระดูก ตั้งอยู. 
ตอมา เขามีบริวารของตนแวดลอมไดไปสูวิหารกับบริษัทนั้น ยืนอยูทายสุดของบริษัทฟง
ธรรมของพระศาสดาที่กําลังแสดงธรรมอยูดวยพระสุรเสียงที่ไพเราะ แลวเกิดความคิด
อยากจะบวชขึ้นมา. เมื่อบริษัทที่พระตถาคตเจาทรงทราบเวลาแลวสงไปแลว ก็เขาเฝาพระ
ศาสดา ถวายบังคมแลว ทูลอาราธนาเสวยพระกระยาหารในวันพรุง ในวันที่สองใหสรางปะ
รํา แตงตั้งอาสนะ ถวายมหาทานแดพระสงฆมีองคพระพุทธเจาเปนพระประมุข ในที่สุดภัต
กิจ พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาเสด็จกลับ รับประทานอาหารเชาแลวอธิฐานองค
อุโบสถ แลวใหเรียกเจาหนาที่คุมของมาบอกทุกสิ่งทุกอยางวา ของเทานี้ไดจําหนายไปแลว
ไดมอบหมายทุกสิ่งทุกอยางวา จงใหสมบัตินี้แกนองชายฉัน แลวก็บวชในสํานักพระศาสดา 
ตั้งหนาตั้งตา ทํากัมมัฏฐาน.
               ครั้งนั้น เมื่อทานเอาใจใสทํากัมมัฏฐานอยู กัมมัฏฐานก็ไมปรากฏ. ตอมาทานจึงคิด
วา ชนบทนี้ไมสะดวกแกเรา อยางไรเสีย เราตองรับกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลวไปสู
ถิ่นเดิมของเรา จึงเมื่อทานเที่ยวบิณฑบาตในตอนเชาแลว ออกจากการหลีกเรนในตอนบาย
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แลว ก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ขอใหทรงบอกกัมมัฏฐาน ไดเปลงสีหนาท ๗ อยางแลวจึง
หลีกไป. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณะ ฯลฯ อยู ดังนี้.
               ก็ทานปุณณะนี้อยูที่ไหน. ทานอยูในที่ ๔ แหง. ตอนแรกทานเขาสูแควนสุนาปรัน
ตะแลวเขาไปสูอัมพหัฏฐบรรพต เขาสูหมูบานพอคาเพื่อบิณฑบาต. ทีนั้นนองชายจําทานได 
จึงถวายอาหาร แลวเรียนทานวา ทานครับ ทานไมตองไปที่อื่น นิมนตอยูที่นี้แหละ ใหทาน
รับคําแลวก็นิมนตใหอยูในที่นั้นนั่นแหละ.
               ตอจากนั้น ทานไดไปสูวัดสมุทรคิรี. ในที่นั้นมีที่สําหรับเดินจงกรมที่เขาตัดเอา
แผนหินที่เสียบเหล็กไวตรงปลายมาทํา. ไมมีใครเดินเหยียบแผนหินนั้นได. ในที่นั้น คลื่น
ทะเลชัดมากระทบแผนหินที่เสียบเหล็กตรงปลายเกิดเสียงดังมาก.
               พระเถระคิดวา จงเปนที่อยูสําราญสําหรับผูเอาใจใสทํากัมมัฏฐานเถิด แลวก็
อธิษฐานทําใหทะเลสงบเสียง.
               ตอจากนั้นทานไดไปยังมาตุลคิรี. ในที่นั้นมีพวกนกชุกชุม เสียงอึกทึกทั้งคืนทั้งวัน. 
พระเถระคิดวา ที่นี้ไมสําราญ ตอจากนั้นก็ไปวัดมกุฬการาม. วัดนั้นอยูไมไกล ไมใกล
หมูบานพอคามากนัก ไปมาสะดวกเงียบ ไมมีเสียง. พระเถระคิดวา ที่นี้สําราญ จึงใหสรางที่
พักกลางคืนและกลางวันพรอมกับที่จงกรม เปนตนแลว ก็เขาจําพรรษาในที่นั้น. ทานอยูในที่ 
๔ แหงดังกลาวมานี้.
               ตอมาอีกวันหนึ่ง ภายในพรรษานั้นเอง มีพอคา ๕๐๐ คน ตั้งใจวา พวกเราจะไป
ทะเลอื่น จึงเอาสินคาบรรทุกลงเรือ ในวันลงเรือ นองชายของพระเถระเลี้ยงพระเถระแลวรับ
สิกขาบทในสํานักพระเถระไหวเสร็จแลว เมื่อจะไปไดเรียนทานวา ทานขอรับ ขึ้นชื่อวา
ทะเลหลวงมีอันตรายมากมายเหลือ จะประมาณได ขอใหทานชวยสอดสองพวกกระผมดวย 
แลวก็ลงเรือ. เรือก็แลนไปดวยความเร็วสูงจนถึงเกาะหนึ่ง. พวกคนคิดวา พวกเราจะกิน
อาหารเชาแลวก็พากันขึ้นเกาะ. บนเกาะนั้นอะไรๆ อยางอื่น หามีไม มีแตปาจันทนทั้งนั้น. 
ตอนนั้น คนหนึ่งเอามีดฟนตนไม ก็รูวาเปนจันทนแดง จึงกลาววา นี่แนะ พวกเราไปสูทะเล
อื่นเพื่อประโยชนแกลาภ ขึ้นชื่อวาลาภที่ยิ่งกวานี้ไมมีอีกแลว ไมทอนขนาดยาว ๔ นิ้ว ก็ราคา
ตั้งแสนแลว เราเอาแตของที่ควรแกของที่จะตองเอาไปแลวก็เอาไมจันทนบรรทุกใหเต็ม.
พวกเขาก็กระทําอยางนั้น.



               พวกอมนุษยที่สิ่งในปาจันทนโกรธ พากันคิดวา คนพวกนี้มันทําปาจันทนของพวก
เราใหฉิบหายแลว พวกเราจะฆาพวกมัน แลวพูดวา เมื่อพวกมันถูกฆาในที่นี้ ปาทั้งหมดก็จะ
กลายเปนซากศพไปหนึ่งปาที่เทียว พวกเราจะใหเรือมันจมกลางทะเล. แลวตอมาในเวลาที่
คนพวกนั้นขึ้นเรือแลวแลนไปไดครูเดียวเทานั้น ก็ทําใหเกิดพายุลมอยางแรง แลวพวก
อมนุษยเหลานั้นเองก็พากัน แสดงรูปที่นากลัวตางๆ นานา. พวกคนก็กลัวพากันไหวเทพ
เจาของตนๆ. จูฬปุณณกุฎมพี นองชายพระเถระคิดวา ขอใหพี่ชายของขาจงเปนที่พึ่งดวยเถิด
แลว ก็ยืนระลึกถึงพระเถระอยู.
               ไดยินวา ในขณะนั้นเอง พระเถระพิจารณาดูก็ไดทราบวาพวกเขากําลังตกอยูใน
ความฉิบหาย จึงเหาะขึ้นสูฟามายืนอยูตรงหนา. พวกอมนุษยเห็นพระเถระพูดวา พระคุณเจา
ปุณณเถระมา แลวพากันหลีกไป. พายุรายก็สงบทันที. พระเถระปลอบคนเหลานั้นวา ไม
ตองกลัว แลวถามวา อยากจะไปไหนกัน. พวกกระผมจะไปที่เดิมของตัวเองนั่นแหละครับ
ทาน. พระเถระเหยียบแผนเรือแลวอธิษฐานวา จงไปสูที่ที่คนพวกนี้ตองการ. พวกพอคาเมื่อ
ไปถึงที่ของตนแลว ก็เลาเรื่องนั้นใหลูกเมียฟงแลวชวนวา มาเถิด พวกเราจงถึงพระเถระเปน
ที่พึ่งเถิด จึงทั้ง ๕๐๐ คน พรอมกับพวกแมบานของตนอีก ๕๐๐ คน ตั้งอยูในสรณะสาม 
ประกาศตัวเปนอุบาสก. ตอจากนั้นก็ใหขนสินคาลงจากเรือ แบงถวายพระเถระสวนหนึ่ง
เรียนทานวา ทานครับ นี้เปนสวนของพระคุณทาน. พระเถระตอบวา อาตมาไมมีกิจดวยสวน
หนึ่งตางหากหรอก แตพวกคุณเคยเห็นพระศาสดาแลวหรือ. ยังไมเคยเห็นเลยทาน. ถาอยาง
นั้นขอใหพวกคุณเอา สวนนี้ไปสรางโรงปะรําถวายพระศาสดา แลวพวกคุณจะไดเห็นพระ
ศาสดาดวยอาการอยางนี้. พวกนั้นก็รับวาดีแลวทาน แลวก็เริ่มสรางโรงปะรําดวยสวนนั้น
และดวยสวนของตนอีกมาก.
               เลากันวา แมพระศาสดาก็ไดทรงกระทําการบริโภคตั้งแตเวลาเริ่มงาน. พวกคนยาม
ไดเห็นแสงในเวลากลางคืนเขาใจกันวา มีเทพเจาผูยิ่งใหญ. พวกอุบาสกชวยกันสรางโรงปะ
รําและเสนาสนะสําหรับพระภิกษุสงฆจนสําเร็จ แลวเตรียมเครื่องทาน แลวกราบเรียนพระ
เถระวา พระคุณเจา พวกกระผมไดทํากิจเสร็จแลว ขอใหพระคุณเจาโปรดทูลพระศาสดามา
เถิด. ตอนบาย พระเถระไปถึงกรุงสาวัตถีดวยฤทธิ์แลวกราบทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา
วา ชาวหมูบานพอคาอยากเฝาพระองค พระพุทธเจาขา ขอพระองคไดโปรดกระทํา



อนุเคราะหแกพวกเขาเถิด. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว. พระเถระทราบวา พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงรับแลวก็กลับไปยังถิ่นของตนตามเดิม.
               แมพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสเรียกพระอานนทเถระมาสั่งวา อานนท พรุงนี้พวกเรา
จะเที่ยวบิณฑบาตที่หมูบานพอคาในแควนสุนาปรันตะ เธอจงใหสลากแกภิกษุ ๔๙๙ รูป. 
พระเถระสนองพระพุทธบัญชาวา ดีแลว พระเจาขา บอกเรื่องนั้นแกภิกษุสงฆ แลวพูดวา
ขอใหพวกภิกษุที่เที่ยวไปบิณฑบาตจงอยาจับสลาก.
               ในวันนั้น ทานกุณฑธานเถระไดจับสลากแรก. ฝายชาวหมูบานพอคาทราบวา นัย
วาพรุงนี้พระศาสดาจะเสด็จมาถึง จึงสรางปะรํากลางบาน ตระเตรียมของถวายทานชั้นเลิศ.
               พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการปฏิบัติพระสรีระตั้งแตเชาเสด็จเขาพระคันธกุฎี
ประทับนั่งเขาผลสมาบัติ. ปณฑุกัมพลสิลาสนะของทาวสักกะเกิดรอนขึ้นมา.
               ทาวสักกะนั้นทรงพิจารณาวา อะไรนี้ ทรงเห็นวาพระศาสดาจะเสด็จไปแควนสุนา
ปรันตะ จึงรับสั่งเรียกพระวิศวกรรมมาสั่งวา พอ วันนี้พระผูมีพระภาคเจาจะเสด็จเที่ยว
บิณฑบาต ระยะทางไกลประมาณสามรอยโยชน พอจงเนรมิตเรือนยอดไว ๕๐๐ หลังทําการ
เตรียมระยะทางเสด็จที่ทายสุดซุมประตูพระเชตวัน ตั้งไวใหพรอม. พระวิศวกรรมนั้นได
กระทําอยางนั้นแลว. เรือนยอดสําหรับพระผูมีพระภาคเจามี ๔ มุข. ของสองพระอัศรสาวก 
มี ๒ มุข. ที่เหลือมีมุขเดียว.
พระศาสดาเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ทรงเขาสูเรือนยอดอันประเสริฐในหมูเรือนยอดที่ตั้ง
ไวตามลําดับ. เหลาภิกษุ ๔๙๙ รูป เริ่มแตพระอัครสาวกทั้งสองตางก็ไปสูเรือนยอด ๔๙๙ 
หลัง. มีเรือนยอดวางอยูหลังหนึ่ง. เรือนยอดทั้ง ๕๐๐ หลังลอยไปในอากาศ.
               พระศาสดา เสด็จถึงภูเขาชื่อ สัจจพันธ แลวทรงหยุดเรือนยอดไวในอากาศ. ที่ภูเขา
นั้น มีดาบสมิจฉาทิฐิ ชื่อวา สัจจพันธ ทําใหมหาชนถือเอาความเห็นผิดเปนผูถึงลาภเลิศและ
ยศเลิศอยู. ก็ภายในตัวดาบสนั้นมีอุปนิสัยแหงพระอรหัต โชติชวงอยูเหมือนประทีปที่อยูใน
ตุม. ครั้นทรงเห็นดาบสนั้นแลว ทรงพระดําริวา เราจะแสดงธรรมแกเขา จึงเสด็จไปทรง
แสดงธรรม. เมื่อทรงเทศนจบ ดาบสก็สําเร็จเปนพระอรหันต. อภิญญาของทานก็มากับมรรค
นั่นเอง. ทานเปนเอหิภิกษุ ทรงบาตรจีวรที่สําเร็จเพราะฤทธิ์แลวเขาสูเรือนยอด.
               พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปถึงหมูบานพอคาพรอมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป ที่อยูในเรือน



ยอด ทรงทําใหใครๆ มองไมเห็นเรือนยอดแลวเสด็จไปสูหมูบานพอคา. พวกพอคาไดถวาย
ทานใหญแกหมูภิกษุซึ่งมีพระพุทธเจาทรงเปนประมุข แลวทูลอาราธนาพระศาสดาเสด็จไป
ยังมกุฬการาม. พระศาสดาทรงเขาสูโรงปะรํา. มหาชนรอเวลาจนพระศาสดาดับความ
กระวนกระวายเกี่ยวกับพระอาหาร ใหสงบตางรับประทานอาหารมื้อเชาเสร็จแลวสมาทาน
องคอุโบสถถือของหอม และดอกไมเปนอันมากกลับมาวัดเพื่อตองการฟงธรรม. พระ
ศาสดาทรงแสดงธรรม. การหลุดพนจากกิเลสเครื่องผูกเกิดแกมหาชนแลว. ความโกลาหล
เกี่ยวกับพระพุทธเจา ขนานใหญไดมีแลว.
               เพื่อสงเคราะหมหาชน พระศาสดาประทับ ๒-๓ วันในที่นั้นเอง. และก็ทรงยังอรุณ
ใหตั้งขึ้นในพระมหาคันธกุฏีนั่นแหละ. เมื่อประทับในที่นั้น ๒-๓ วันแลวก็เสด็จเที่ยว
บิณฑบาตในหมูบานพอคาแลวตรัสสั่งใหพระปุณณเถระกลับวา เธอจงอยูในที่นี้แหละ ใน
ระหวางทางมีแมน้ําชื่อ นิมมทา ไดเสด็จไปถึงฝงของแมน้ํานั้น. นิมมทานาคราชถวายการ
ตอนรับพระศาสดาทูลเสด็จเขาสูภพนาคไดกระทําสักการะพระรัตนตรัยแลว. พระศาสดา
ทรงแสดงธรรมแกนาคราชนั้นแลว ก็เสด็จออกจากภพนาค. นาคราชนั้นกราบทูลขอวาได
โปรดประทานสิ่งที่พึงบําเรอแกขาพระองคดวยเถิด พระพุทธเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาจึง
ทรงแสดงบทเจดีย รอยพระบาท ไวที่ฝงแมน้ํานิมมทา. รอยพระบาทนั้น เมื่อคลื่นซัดมาก็ถูก
ปด เมื่อคลื่นเลยไปแลวก็ถูกเปด. กลายเปนรอยพระบาทที่ถึงสักการะอยางใหญ. เมื่อพระ
ศาสดาทรงออกจากนั้นแลวก็เสด็จถึงภูเขาสัจจพันธ ตรัสกับพระสัจจพันธวา มหาชนถูกเธอ
ทําใหจมลงในทางอบาย เธอตองอยูในที่นี้แหละ แกลัทธิของพวกคนเหลานี้เสีย แลวใหพวก
เขาดํารงอยูในทางพระนิพพาน. แมทานพระสัจจพันธนั้น ก็ทูลขอสิ่งที่จะตองบํารุง.พระ
ศาสดาก็ทรงแสดงรอยพระบาทไวบนหลังแผนหินทึบ เหมือนประทับตราไวบนกอนดิน
เหนียวสดๆ ฉะนั้น. ตอจากนั้นก็เสด็จไปถึงพระเชตวันทีเดียว.


