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ความน า 
 ค าวา่ “ธาตุ” ตามตวัอกัษรแปลวา่ ผูท้รงไว/้ทรงอยู่  สิง่ซึง่ทรงไว/้ทรงอยู่ ภาวะทีท่รงไว/้ทรงอยู่ 
หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นอยู่ คู่โลก ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ไม่สูญสลายไปไหน แต่อาจจะ
เปล่ียนรูปขนาดสีสนัไปเม่ือเวลาเปล่ียนไป หรือเม่ือเปล่ียนสถานท่ี ธาตุเป็นส ิง่ท ีม่อยู่จรงิโดยไม่

ต้องการมกีารพสูิจน์  น่ีคือความหมายของค าวา่ “ธาตุ” โดยทัว่ไป  ในพระพทุธศาสนานิยมใชค้  าน้ี
มาก เช่น โลกธาต ุ หมายถึงความมีอยูเ่ป็นของโลก นิพพานธาต ุ หมายถึงความมีอยูเ่ป็นอยูข่อง
นิพพาน กามธาต ุหมายถึงความมีอยูเ่ป็นอยูข่องภพภูมิของสตัวผ์ูเ้สพเสวยกาม คือพวกท่ีเสวยกาม
คุณ เช่นโลกมนุษย ์ รูปธาต ุ หมายถึงความมีอยูเ่ป็นอยูข่องภพภูมิเทวดาชั้นรูปพรหม อรูปธาต ุ
หมายถึงความมีอยูเ่ป็นอยูข่องภพภูมิของเทวดาชั้นอรูปพรหม อปริยาปันนธาต ุ หมายถึงความมี
อยูเ่ป็นอยูข่องภพภูมิท่ีเหนือข้ึนไป(โลกตุตรภูมิ) 
 “ธาตุ” ตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนานิยมหมายถึงธาตุ ๔ ไดแ้ก่ ปฐวธีาตุ(ธาตดิุน) 
อาโปธาตุ(ธาตนุ า้) เตโชธาต(ุธาตไุฟ) และวาโยธาตุ(ธาตลุม) ถือเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของ
ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงในโลกน้ี ทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต  ตวัมนุษย(์คน)และสตัวมี์ชีวิตทั้งหลาย
ประกอบดว้ยขนัธ์ ๕ คือ รูป(ธาตหุรือมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔) เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ  เรียกยอ่ ๆ รูปนาม  ค าวา่ “รูปนาม” ไม่ไดห้มายถึงวา่มี ๒ อยา่งคือ รูปกบันาม แต่
หมายถึงรูปนาม คือเขียนติดกนัไปเลย ไม่ไดแ้ยกกนั  ในรูปมีนามและในนามมีรูป เป็นอนั
เดียวกนั ไม่ใช่แยกกนั “ธาตุ” ๔ น้ีไม่ไดห้ายไปไหน มีอยูใ่นโลกในจกัรวาลน้ีตลอดเวลา บางทีก็



ปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปร่าง บางทีกไ็ม่ปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปร่าง  กล่าวตามภาษาวิทยาศาสตร์กคื็อ 
บางทีกเ็ป็นสสาร บางทีกเ็ป็นพลงังาน เปล่ียนกลบัไปกลบัมา   
 “ธาตุ ๔“ ดงักล่าวมานั้นถือเป็นธาตุพื้นฐาน จาก “ธาตุ ๔“ กข็ยายเป็น “ธาต ุ๑๘“ คือ จกัขุ
ธาตุ รูปธาตุ จกัขวุิญญาณธาตุ(ความจริงก็คือ ตาเหน็รูป เกิดการรบัรูท้างตา) โสตธาตุ สทัทธาตุ โสต
วิญญาณธาตุ(ความจริงก็คือ หูไดย้นิเสยีง เกิดการรบัรูท้างหู) ฆานธาตุ คนัธธาตุ ฆานวิญญาณ
ธาตุ(ความจริงก็คือ จมกูไดก้ลิน่ เกิดการรบัรูท้างจมูก) ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ(ความจริง
ก็คือ ลิ้นลิ้มรส เกิดการรบัรูท้างลิ้น) กายธาตุ โผฏฐพัพธาตุ กายวิญญาณธาตุ(ความจริงก็คือ กายสมัผสั
กบัสิง่ เกิดการรบัรูท้างกาย) มโนธาตุ ธมัมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ(ความจริงก็คือ ใจคิดเหตกุารณต่์าง ๆ 
เกิดการรบัรูท้างใจ)   
   ค าวา่ “ธาตุ” ในความหมายท่ีแคบลงมา หมายถึงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคน (ทัง้ส่วนทีเ่ป็น
กระดูกและอวยัวะภายในอืน่)ท่ีเหลือจากการถูกเผา  ท่ีเห็นชดักคื็อกระดูกของคนท่ีเหลือจากการถูก
เผาแลว้   
   ค าวา่ “พระธาตุ” มีความหมายเหมือนกบัค าวา่ “ธาตุ”  แต่มีขอ้พเิศษออกไปกคื็อเป็นส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายคนท่ีบรรลุธรรม มีจิตใจบริสุทธ์ิหมดกิเลสเป็นพระอรหนัตซ่ึ์งเหลือจากการถูก
เผา บางทีเรียกวา่ “พระอรหนัตธาตุ” พระสาวก สาวิกาของพระพทุธเจา้(หมายรวมถึง พระปัจเจก
พทุธเจา้ และอุบาสก อุบาสิกาผูเ้ป็นอรหนัตด์ว้ย)  
    ค าวา่ “พระบรมสารีริกธาตุ” หมายถึงกระดูกของพระพทุธเจา้(พระสมัมาสมัพทุธเจา้)  ค า
วา่ “พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ” น้ี ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Relic” ซ่ึงตรงกบัภาษาลาตินวา่ 
“Reliquiae” แปลวา่ ส่วนท่ีเหลืออยู(่Remains)   เผา่ชนทั้งหลายในอดีตถือวา่ กระดูกคนเป็น

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ลทัธิถอืผีสางเทวดา(Shamanism)นิยมเกบ็กระดูกคนไว ้  ประเพณีนิยมใน
พระพทุธศาสนาไม่วา่จะในยคุของพระพทุธเจา้องคไ์หน นบัตั้งแต่พระพทุธเจา้พระนามวา่ทีปัง
กรมาจนถึงพระพทุธเจา้พระนามวา่โคดม  การเกบ็กระดูก (อฐิั หรอืเป็นกระดูกของคนบรสิทุธ์ิก็
นิยมเรยีกวา่ พระธาตบุา้ง พระสารรีกิธาตบุา้ง พระบรมสารรีกิธาตบุา้ง)ไวบู้ชาสกัการะ
ปรากฏใหเ้ห็นอยูท่ัว่ไป เพราะฉะนั้น กจ็ะมีขอ้ความในคมัภีร์กล่าวถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นเคร่ือง
ระลึกถึงพระพทุธเจา้ท่ีปรินิพพานไปแลว้  ๔ อยา่ง คือ 
 ๑.  ธาตุเจดย์ี     คือ พระบรมสารีริกธาตุ 
 ๒.  บรโิภคเจดย์ี คือ สงัเวชนียสถาน ๔ ต าบล 



 ๓.  ธรรมเจดย์ี  คือ จารึกขอ้พระธรรม 
 ๔. อุเทสกิเจดย์ี คือ พระพทุธรูป ธรรมจกัร รอยพระพทุธบาท พระแท่นวชัรอาสน์ หรือ
สญัลกัษณ์แทนพระพทุธเจา้ 
 สรุปไดใ้นท่ีน้ีวา่ ส่ิงท่ีควรบูชาสกัการะสูงสุดของชาวพทุธคือเจดีย ์ ๔ ประเภทดงักล่าว 
โดยเฉพาะธาตุเจดียน์ั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ การหายไปของพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุ
เป็นเคร่ืองแสดงถึงความเส่ือมของศาสนาอยา่งหน่ึง เรียกวา่ “ธาตอัุนตรธาน” แต่การหายไปของ
ธาตุท่ีวา่น้ีไม่ไดห้มายถึงวา่พระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุนั้นหายไปจากโลกน้ี เป็นเพียงการ
หายไปจากท่ีหน่ึงท่ีคนไม่นิยมปฏิบติัธรรมแลว้ไปปรากฏในอีกท่ีหน่ึงท่ีคนนิยมปฏิบติัธรรม หรือ
อาจไม่ปรากฏในท่ีไหนเลยจนกวา่จะมีคนปฏิบติัธรรม จึงจะปรากฏใหเ้ห็น   เหตุการณ์อยา่งน้ีจะ
เกิดข้ึนกต่็อเม่ือไม่มีการบูชาสกัการะพระบรมสารีริกธาตุท่ีประดิษฐานอยูใ่นท่ีต่าง ๆ  ต านานบอก
วา่ ถา้ทัว่ทุกหนทุกแห่งไม่มีผูบู้ชาสกัการะเลย พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายจากมนุษยโลก เท
วโลก และภพพญานาค จะเสดจ็มาสู่ตน้พระศรีมหาโพธ์ิสถานท่ีตรัสรู้ทั้งหมด รวมกนัเป็นรูปพระ
พทุธองค ์ ทรงประดิษฐาน ณ โคนตน้พระมหาโพธ์ินั้น ทรงกระท ายมกปาฏิหาริย ์ แต่ไม่มีมนุษย์
คนใดหรือสตัวโ์ลกตนใดเห็นพระองคเ์ลย 
 เพราะฉะนั้น ค าวา่ “ธาตุอันตรธาน” ไม่ไดห้มายถึงวา่ ธาตุสูญส้ินไปจากโลก แต่หมายถึง
หายไปไม่ปรากฏใหเ้ห็น  พระพทุธด ารัสท่ีตรัสกบัพระอานนทค์ราวหน่ึงวา่ “ผูใ้ดเห็นธรรม ผู้

น้ันเห็นเรา  ผูใ้ดเห็นเรา ผูน้ั้นเห็นธรรม”  ถา้จะอธิบายในอีกลกัษณะหน่ึงกไ็ดว้า่ ผูป้ฏิบติัธรรม 
บ าเพญ็คุณความดี มีคุณธรรมประจ าใจ กจ็ะเห็นพระพทุธเจา้  ค  าวา่ “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นเรา” 
มี ๒ นยั   
 นัยที ่ ๑ หมายถึงวา่ ขณะท่ีพระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่  คนท่ีอยูห่่างไกลประสงคจ์ะ
เขา้เฝ้าพระพทุธองค ์ ไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไกลเพื่อไปเขา้เฝ้าพระพทุธองคก์ไ็ด ้ แต่ใหผู้น้ั้นปฏิบติั
ธรรม ท าทาน รักษาศีล เจริญภาวนา พระพทุธเจา้กจ็ะเปล่งรัศมีมี ๖ สีไปแสดงพระองคป์รากฏต่อ
หนา้ผูน้ั้น  น่ีคือนยัของค าวา่ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้ น้ันเห็นเรา” 

 นัยที ่๒ หมายถึงวา่ เม่ือพระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้(ปรินิพพาน=ตาย) ผู ้
ประสงคจ์ะเห็นพระพทุธเจา้ ขอใหอ้ธิษฐานจิตบ าเพญ็ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา กล่าวค า
อธิษฐานขอใหพ้ระบรมสารีริกธาตุเสดจ็มา ณ ภาชนะหรือสถานท่ีเหมาะสมซ่ึงจดัเตรียมเอาไว ้ 
เม่ือท าความดีถึงขั้น พระบรมสารีริกธาตุกจ็ะเสดจ็มาตามท่ีปรารถนา 



ลกัษณะและสัณฐานของพระธาตุและพระบรมสรีริกธาตุ 
 ลกัษณะสี สณัฐาน และขนาดของพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุมีหลากหลาย  มีลกัษณะ
เป็นมันเล่ือมสีต่าง ๆ มีสีทองอุไรบ้าง สีขาวใสดังแก้วผลึกบ้าง สีดอกพิกลุแห้งบ้าง มีสณัฐานต่าง 
ๆ เช่น กลม ยาวรี เส้ิยว เป็นเหล่ียม มีขนาดต่าง ๆ กนั เช่น ขนาดใหญ่เท่าเมลด็ถัว่หกั ขนาดกลาง
เท่าเมลด็ขา้วสารหกั ขนาดเลก็เท่ากบัเมลด็พนัธุผ์กักาด  พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุมี
ลกัษณะและสณัฐานหลากหลายตามท่ีกล่าในต าราโบราณ พอกล่าวไวเ้ป็นตวัอยา่งดงัน้ี1 
 พระธาตขุองพระสารีบตุร สณัฐานกลมเป็นมณฑล บา้งรีเป็นไข่จ้ิงจก บา้งดงัรูปบาตรคว ่า 
บา้งพรรณขาวดงัสีสงัข ์สีพกิลุแหง้ สีหวายตะคา้ 
 พระธาตพุระโมคคัลลานะ สณัฐานกลมเป็นปริมณฑลอยา่งหน่ึง รีเป็นผลมะตูม และ
เมลด็ทางหลางกมี็ และเมลด็สวากมี็ เป็นสีด า หรือขาว หรือเขียว หรือเหลือเหมือนหวายตะคา้ 
ลายดงัไข่นก หรือร้าวเป็นสายเลือด 
 พระธาตขุองพระอานนท์ สณัฐานดงัใบบวัเผือ่น พรรณดงัสีดอกพิกลุ พรรณด าดงัน ้ ารัก 
หรือขาวสะอาดดงัสีเงิน 
 พระธาตขุองพระอบุลวรรณาเถรี สณัฐานงอกดงักระดูกสนัหลงังู มีรูทะลุกลาง พรรณ
เหลืองดงัเกสรบวั 
 พระบรมสารีริกธาตุ(ของพระพุทธเจ้า)ขนาดใหญ่ ประมาณเท่าเมลด็ถัว่หกั จ านวน ๕ 
ทะนาน ทรงพระบวรสณัฐานเหมือนหน่ึงพรรณทองอไุร 
 พระบรมสารีริกธาตุ(ของพระพุทธเจ้า)ขนาดกลาง ประมาณเท่าเมลด็ขา้วสารหกั จ านวน 
๕ ทะนาน ทรงพระบวรสณัฐานเหมือนหน่ึงพรรณแววแกว้ผลึกอนัเล่ือนลอย 
 พระบรมสารีริกธาตุ(ของพระพุทธเจ้า)ขนาดกลาง ประมาณเท่าเมลด็พนัธุผ์กักาด จ านวน 
๖ ทะนาน ทรงพระบวรสณัฐานดงัพรรณดอกบุปผชาติพิกลุอดุลสีใส 
 ความหลากหลายดา้นลกัษณะ สี สณัฐานของพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุ อาจข้ึนอยู่
กบัองคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น สภาพทางกาย ลกัษณะพเิศษทางจิตของพระอรหนัตห์รือพระ

                                                   
   1 ผูป้ระสงคเ์น้ือหาโดยพิสดาร โปรดอ่านในกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, พระบรมสารีริกธาตุ, 
(กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั(มหาชน, ๒๕๓๙), หนา้ ๖–๑๔. 



สมัมาสมัพทุธเจา้ 2 สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ หรือปฏิกิริยาทางเคมีอยา่งอ่ืน นอกจากน้ี น่าจะ
เก่ียวเน่ืองกบัอายขุองพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุแต่ละองคด์ว้ย  ซ่ึงบางองคอ์าจมีอายเุป็น
หม่ืนชาติแสนชาติ  ในคมัภีร์เถรวาทกล่าวถึงพระนามของพระพทุธเจา้ ๒๕ พระองคท่ี์ปรินิพพาน
ไปแลว้ พระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจา้เหล่านั้นยงัคงสถิตอยูใ่นโลก ไม่รวมพระธาต(หรือ
พระอรหนัตธาตุ)ของพระสาวก สาวิกาซ่ึงมีจ านวนมาก 
 

พระบรมสารีริกธาตุ ๒ ประเภท 
 ๑.  พระบรมสารีริกธาตุไม่แตกกระจาย  พระบรมสารีริกธาตุท่ีไม่แตกกระจายมี ๗ 
ส่วน คือ พระเขีย้วแก้ว ๔ พระรากขวัญ ๒ และพระอณุหิสหรือส่วนพระนลาฏ ๑ ค าวา่ “ไม่แตก
กระจาย” หมายถึงยงัความเป็นรูปร่าง เป็นแท่ง หรือเป็นกลุ่มกอ้นสมบูรณ์ ไม่มีส่วนไหนหกับ่ิน
ไป กล่าวคือก่อนท่ีร่างกายจะถูกเผา พระเข้ียวแกว้เป็นตน้น้ีมีรูปร่างอยา่งใด หลงัจากร่างถูกเผา
แลว้ พระเข้ียวแกว้น้ีกย็งัมีรูปร่างอยา่งนั้น 
 ๒.  พระบรมสารีริกธาตแุตกกระจาย   พระบรมสารีริกธาตุท่ีแตกกระจาย คือ ส่วนอ่ืน
นอกเหนือจาก ๗ ส่วนท่ีกล่าวไวใ้นในขอ้ ๑ จะไม่เหลือส่วนท่ีเด่นชดั ขนาดเลก็สุดเท่าเมลด็
พรรณผกักาด ขนาดเท่าเมลด็ขา้วสารหกั และขนาดใหญ่เท่าเมลด็ถัว่เหลือง ค าวา่ “แตกกระจาย” 
หมายถึง ไม่มีความเป็นรูปร่าง เป็นแท่ง หรือเป็นกลุ่มกอ้นเหมือนเดิม  มีบางส่วนหกับ่ินไป 
กล่าวคือก่อนท่ีร่างกายจะถูกเผา พระธาตุน้ีมีรูปร่างสมบูรณ์ แต่หลงัจากร่างถูกเผาแลว้  กสู็ญเสีย
ความสมบูรณ์ไป 
 

พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุในพระพทุธศาสนา 
ความสืบเน่ืองแห่งศรัทธาทีไ่ม่เส่ือมคลาย 
 พระบรมสารีริกธาตุท่ีปรากฏในคมัภีร์พทุธวงศข์องฝ่ายเถรวาทมีทั้งแตกกระจายและ
ไม่ไดแ้ตกกระจาย  พระพทุธเจา้ท่ีมีพระบรมสารีริกธาตุไม่แตกกระจาย จะมีขอ้ความท่ีระบุ
ลกัษณะของพระสถูปไวช้ดัเจน กล่าวคือ  

                                                   
  2 “ลกัษณะพิเศษทางจิต” เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ พระพุทธศาสนาแบบทิเบต(ตนัตรยานหรือวชัรยาน) มี
ความเช่ือวา่ พระพุทธเจา้แต่ละพระองคมี์สี ธาตุ ขนัธ์แตกต่างกนัไป  ประเดน็น้ีอาจมีส่วนท าใหพ้ระบรม
สารีริกธาตุของพระองคมี์ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  



   พระทปีงักร มีพระสถูปสูง  ๓๖  โยชน์  
   พระโกณฑญัญะ มีพระสถูป    ๗  โยชน์  
  พระมงคล มีพระสถูปสูง   ๓๐  โยชน์  
   พระสุมนะ มีพระสถูปสูง       ๔  โยชน์  
   พระอโนมทสัส ีมีพระสถูปสูง  ๒๕  โยชน์  
   พระนารท มีพระสถูปสูง      ๔  โยชน์   
   พระปทุมุตตระ มีพระสถูปสูง  ๑๒  โยชน์  
   พระสุชาตะ มีพระสถูปสูง       ๓  คาวตุ   
   พระปิยทสัส ีมีพระสถูปสูง    ๓  โยชน์  
   พระธมัมทสัส ีมีพระสถูปสูง    ๓  โยชน์  
   พระสทิธตัถะ มีพระสถูปสูง    ๔  โยชน์   
   พระตสิสะ มีพระสถูปสูง       ๓  โยชน์  
   พระวปิสัส ีมีพระสถูปสูง       ๗  โยชน์  
   พระสขิ ีมีพระสถูปสูง     ๓  โยชน์  
   พระกกุสนัธะ มีพระสถูปสูง    ๓  คาวตุ  
   พระกสัสปะ มีพระสถูปสูง       ๑  โยชน์ 
 ความจริง พระพทุธเจา้ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีมีพระบรมสารีริกธาตุท่ีแตกกระจายไปยงั
นานาประเทศ แต่ไม่มีความขอ้ระบุถึง และขอ้ท่ีวา่ มีพระสถูปสูงเท่าน้ันเท่าน้ี คงหมายถึงวา่ 
พระพทุธเจา้แต่ละพระองคมี์สถูป ๗ องค ์ และมีความสูงเท่ากนัหมด เพือ่เป็นท่ีประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุไม่แตกกระจายทั้ง ๗ ประเภทมีพระธาตุเข้ียวแกว้เป็นตน้นั้น  เน่ืองจากมีพระบรม
สารีริกธาตุไม่แตกกระจาย ประชาชนชาวโลกจึงมีโอกาสนอ้ยท่ีจะไดบุ้ญอนัเกิดจากการบูชา
สกัการะ ส่วนพระพทุธเจา้ท่ีมีพระบรมสารีริกธาตุแตกกระจาย คือ พระเรวตะ พระโสภติะ พระปทุมุต
ตระ พระสุเมธะ พระอตัถทสัส ีพระปุสสะ พระเวสสภู พระโกนาคมนะ และพระโคดม  พระบรมสารีริกธาตุของ
พระพทุธเจา้เหล่าน้ีแตกกระจายแผไ่ปประดิษฐานในนานาประเทศ  นบัวา่เป็นประโยชน์เก้ือกลู
แก่ชาวโลก กรณีของพระโดคมพทุธเจา้มีลกัษณะพเิศษมากกวา่พระพทุธเจา้องคอ่ื์น กล่าวคือ แม้
ในคมัภีร์จะบอกวา่ พระบรมสารีริกธาตุของพระองคแ์ตกกระจายไปในนานาประเทศ และมีการ
สร้างสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองคต์ั้งแต่สมยัท่ีโทณพราหมณ์แจกจ่าย รวมทั้งส้ิน 
๑๐ แห่ง คือ 



 ๑.  กษัตริย์ลิจฉว ี ทรงสร้างท่ีเมืองเวสาลี 
 ๒.  กษัตริย์ศากยะ  ทรงสร้างท่ีเมืองกบิลพสัดุ ์
 ๓.  กษัตริย์ถูลยิะ   ทรงสร้างท่ีเมืองอลัลกปัปะ 
 ๔.  กษัตริยโ์กลิยะ  ทรงสร้างท่ีเมืองรามคาม 
 ๕.  มหาพราหมณ์  สร้างท่ีเมืองเวฏฐทีปกะ 
 ๖.  กษัตริย์มัลละแห่งเมืองปาวา ทรงสร้างท่ีเมืองปาวา 
 ๗.  พระเจ้าอชาตศัตรู  ทรงสร้างท่ีเมืองราชคฤห์ 
 ๘.  มัลลกษตัริย์แห่งกุสนิารา ทรงสร้างท่ีเมืองกสิุนารา 
 ๙.  กษัตริย์เมืองโมริยะ ทรงสร้างสถูปบรรจุพระองัคาร(องัคารสถูป)ท่ีเมืองปิปผลิวนั 
          ๑๐. โทณพราหมณ์ สร้างสถูปบรรจุทะนานตวงพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีเมืองกสิุนารา 
(ทะนานตวงพระบรมสารีริกธาตุแจก, ค าวา่ “ตุมพะ” แปลวา่ ทะนาน, บางทีเรียกวา่สถูปน้ีวา่ 
“ตุมพสถูป”) 
 ในขณะเดียวกนั ในคมัภีร์กมี็การกล่าวถึงพระบรมสารีริกธาตุท่ีไม่แตกกระจาย ๗ 
ประเภทไวด้ว้ย คือ  
 ๑. พระเข้ียวแกว้3บนดา้นขวา(บน+-ขวา)ประดิษฐานอยูใ่นพระจุฬามณีเจดีย ์ ณ สวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ 
 ๒.  พระเข้ียวแกว้บนดา้นซ้าย (บน+ซา้ย)ประดิษฐาน ณ แควน้คนัธาระ (ปัจจุบนั
ประดิษฐานอยูใ่นเจดียว์ดัหลิงกวง ประเทศจีน) 

 ๓.  พระเข้ียวแกว้ล่างดา้นขวา (ล่าง+ขวา)ประดิษฐาน ณ แควน้กาลิงคะ (ปัจจุบนั
ประดิษฐานอยูใ่นวิหารวดัพระธาตุเข้ียวแกว้ เมืองแคนดี ประเทศศรีลงักา) 

 ๔.   พระเข้ียวแกว้ล่างดา้นซ้าย (ล่าง+ซา้ย)ประดิษฐานอยูใ่นภพของพญานาค 

                                                   
  3 “พระธาตุเขี้ยวแก้ว” แปลมาจากภาษาบาลีวา่ “ฑาฒธาตุ” ภาษาองักฤษนิยมใชค้ าวา่ “Eyetooth 
Relic” พระเข้ียวแกว้น้ีมี ๔ ซ่ีเท่านั้น  พระเข้ียวแกว้น้ีเป็น ๑ ในมหาบุรุษลกัษณะ ๓๒ ประการ ซ่ึงเป็นผลของ
การบ าเพญ็บารมี ๑๐ นานไม่นอ้ยกวา่ ๔ อสงไขยแสนกลัป์ ตอ้งเขา้ใจวา่ “พระธาตุเข้ียวแกว้” ไม่ใช่ พระทนัต
ธาตุ ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Tooth Relic”  พระทนัตธาตุมี ๓๖ ซ่ี 



 ๕. พระรากขวญั(ไหปลาร้า)ดา้นซา้ยและพระอณุหิส(หนา้ผาก) ประดิษฐอยูใ่นทุสสเจดีย ์
ณ พรหมโลก 
 ๖.  พระรากขวญัดา้นขวา ประดิษฐานอยูใ่นพระจุฬามณีเจดีย ์ณ สวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 
   ๗.  พระทนต ์๓๖ ซ่ี พระโลมา(ขน)ทัว่พระวรกาย(๙๐,๐๐๐ เสน้) และพระนขา(เลบ็)ทั้ง 
๒๐ เทพยดาในหม่ืนจกัรวาลน าไปบูชาในจกัรวาลของตน 
 

พระมหากสัสปะและพระเจ้าอชาตศัตรูรวมพระบรมสารีริกธาตุ 
 

 เม่ือกษตัริย/์เจา้ผูค้รองนครไดอ้ญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในเจดีย ์ ณ เมือง
ของตนแลว้  พระมหากสัสปะเห็นวา่ในอนาคต คนจะไม่เอาใจใส่บูชาสกัการะ เป็นเหตุใหพ้ระ
บรมสารีริกธาตุหายไป ไม่ปรากฏใหค้นเห็น (คงไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดอันตรายแก่พระบรม
สารีริกธาตตุามท่ีหมายความกัน) และจะท าใหช้าวโลกไม่ไดรั้บประโยชน์เก้ือกลู  
 พระมหากสัสปะไดถ้วายค าแนะน าแด่พระเจา้อชาตศตัรูใหป้ระกอบพิธี “ธาตุนิทาน” คือ
การฝังพระธาตุ ต านานบอกวา่ ใน พ.ศ. ๘ พระมหากสัสปะใชอิ้ทธิฤทธ์ิอญัเชิญพระบรม
สารีริกธาตุจากเมืองต่าง ๆ (ยกเว้นจากเมอืงรามคาม)มายงัเมืองกรุงราชคฤห์ โดยท่ีกษตัริย/์เจา้ครอง
นครไม่ทราบ  
 พระเจา้อชาตศตัรูทรงมีพระบญัชาใหข้ดุหลมุลึก ๘๐ ศอก ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต(้ทศิ
อาคเนย)์ของกรุงราชคฤห์ เอาแผน่โลหะปูขา้งล่าง สร้างเรือนขนาดเลก็ดว้ยทองแดง บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุลงในกล่องไมจ้นัทน์เหลืองซอ้นกนั ๘ ชั้นแลว้บรรจุลงในสถูปไมจ้นัทน์เหลือง
ซอ้นกนั ๘ ชั้น แลว้บรรจุลงในกล่องงา ๘ ชั้น บรรจุซอ้นลงในสถูปงา ๘ ชั้น บรรจุลงในกล่อง
แกว้ ๘ ชั้น บรรจุซอ้นลงในสถูปแกว้ ๘ บรรจุลงในกล่องทองค า ๘ ชั้น บรรจุซอ้นลงในสถูป
ทองค า ๘ ชั้น บรรจุลงในกล่องเงิน ๘ บรรจุซอ้นลงในสถูปเงิน ๘ ชั้น  บรรจุลงในกล่องแกว้มณี 
๘ บรรซอ้นจุลงในสถูปแกว้มณี ๘ ชั้น  บรรจุลงในกล่องแกว้แดง ๘ บรรจุซอ้นลงในสถูปแกว้
แดง ๘  ชั้น บรรจุลงในกล่องแกว้ลาย ๘ ชั้น  บรรจุซอ้นลงในสถูปแกว้ลาย ๘ ชั้น  บรรจุลงใน
กล่องแกว้ผลึก ๘ ชั้น บรรจุซอ้นลงในสถูปแกว้ผลึก ๘ ชั้น  สถูปแกว้ผลึกน้ีจะเป็นสถูปชั้นนอก4 
                                                   
  4 รวมวสัดุท่ีใชท้ ากล่องและสถูป ดงัน้ี (๑) ไมจั้นทน์เหลือง (๒) งา (๓) แกว้ (๔) ทองค า (๕) เงิน 
(๖) แกว้มณี (๗) แกว้แดง (๘) แกว้ลาย (๙) แกว้ผลึก  



มีการจารึกขอ้ความไวว้า่ “ในขา้งหนา้โนน้ เมือ่ใด ปิยทาสกุมารไดเ้สวยราชย ์เป็นพระเจา้อโศกธรรมราชา 
เมือ่น ัน้ พระองคจ์กักระท าพระบรมธาตเุหลา่น้ีใหแ้พร่หลาย”5 
  

พระโมคคลัลบุีตรติสสะ 
และพระเจ้าอโศกมหาราชกระจายพระบรมสารีริกธาตุ 
  คร้ันถึง พ.ศ. ๒๑๘  พระเจา้อโศกข้ึนครองราชย ์ต่อมาไดพ้บสามเณรนิโครธ ทรงเล่ือมใส
ในพระพทุธศาสนา ทรงอปุถมัภพ์ระโมคคลัลีบุตรติสสะใหท้ าสงัคายนาคร้ังท่ี ๓ พระองคเ์อง
เสดจ็จาริกกราบไหวบู้ชาสถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา รับสัง่ใหส้ร้างสถูป ๘๔,๐๐๐ องค ์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานไวใ้นท่ีต่าง ๆ ทั้งในและนอกพระราชอาณาจกัร6 
สนันิษฐาน แมใ้นคราวส่งสมณทูต ๙ สายออกไปประกาศพระพทุธศาสนายงัท่ีต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกพระราชอาณาจกัร ไดมี้การอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปดว้ยทุกสาย ท าใหพ้ระบรม
สารีริกธาตุกระจายไปในนานาประเทศตั้งแต่บดันั้นมา  การส่งพระธรรมทูตออกไปประกาศ
พระพทุธศาสนาในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช เป็นเหตุท าใหพ้ระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุ
กระจายไปสู่ประเทศต่าง ๆ 
 สาเหตุประการต่อมาท่ีท าใหพ้ระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุกระจายไปสู่ประเทศต่าง ๆ คือ 
พวกพอ่คา้นานาชาติ  ของฝากของขวญั(เคร่ืองบรรณาการ)เก่ียวกบัพระพทุธศาสนาท่ีนิยมไปให้
กนัในหมู่นกัปกครองและพอ่คา้วาณิชในสมยัโบราณกคื็อ (๑) คมัภีร์พระพทุธศาสนา (๒)
พระพทุธรูป/พระสถูปเจดียข์นาด (๓)พระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุ และ (๔)พระธาตุเข้ียวแกว้ 
(ซ่ึงถือเป็นของฝากช้ันเยีย่ม) 
  

ความเป็นมาของพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย 
 พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุไดรั้บอญัเชิญมาประเทศไทยตั้งแต่สมยัพระโสณะและ
พระอุตตระเป็นตน้มา(อนุมานหรือคาดการณต์ามหลกัฐานในคมัภรี)์ หรือถา้วา่ตามต านานอรัุงคธาตุ

                                                   
  5 ผูป้ระสงคร์ายละเอียด  โปรดอ่านในกรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ, พระบรมสารีริกธาตุ, หนา้  
๔๔–๔๕. 
  6 หลกัฐานบางแห่งบอกวา่ “พบสถปู ๑๙ องค์อยู่ในเมืองจีน เช่น ท่ีวัดฝาเหมินซ่ือ”  



พระมหากสัสปะและคณะไดอ้ญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนา้อก(อุรังคธาตุ)มาบรรจุในเจดีย์
พระธาตุพนมตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๕ ก่อนพระโสณะและพระอุตตระดว้ยซ ้าไป   

 แม้แต่ความเช่ือเร่ืองบั้งไฟพญานาค ชาวไทยและชาวลาวบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงเช่ือวา่ 
เม่ือก่อนมีเจดียบ์นเกาะกลางน ้า เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมากระแสน ้าเซาะเกาะ
กลางน ้าพงัทลาย พื้นดินทรุดลง น ้ าท่วมองคเ์จดีย ์ แต่สภาพของเจดียย์งัดีอยูม่าจนถึงปัจจุบนั 
พญานาคท าหนา้ท่ีคุม้ครององคเ์จดียแ์ละพระบรมสารีริกธาตุ พอถึงวนัออกพรรษาทุกปี พญานาค
กจ็ะพน่ไฟเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ น่ีคือต านาน 
 พทุธศาสนิกชนบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตั้งแต่ทางเหนือถึงใต ้ มีศรัทธาในเร่ืองพระบรม
สารีริกธาตุมาก จะเห็นวา่  ทางภาคเหนือกมี็พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุศรีจอมทอง จงัหวดั
เชียงใหม่ พระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพนู พระธาตุช่อแฮ จงัหวดัแพร่ พระธาตุแช่แหง้ จงัหวดั
น่าน พระธาตุหลวงล าปาง จงัหวดัล าปาง พระธาตุดอยกองมู จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นตน้  
ทั้งหมดเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทั้งส้ิน และมีต านานเก่ียวกบัความเป็นมาของพระ
บรมสารีริกธาตุแต่ละแห่งท่ีมีเอกสารหลกัฐานและเล่าสืบต่อมากนัมา เป็นเร่ืองท่ีน่าเล่ือมใสยิง่  
เช่น พระธาตุดอยสุเทพมีต านานว่า สมัยหน่ึง พระพทุธเจ้าเสดจ็มาฉันภัตตาหารท่ีดอยอุจฉุปัพพ
ตะ(ภูเขาอ้อย) ย่าแสะแม่ลกูได้ตักบาตร(ใส่บาตร)ถวายภัตตาหารแด่พระพทุธเจ้าและพระสาวก  
พระพทุธองค์จึงทรงมอบพระเกศาธาตใุห้ และได้ประดิษฐาน(บรรจุ)ไว้ท่ีพระธาตดุอยสุเทพ 7 
  ทางภาคอีสานกมี็พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุเรณูนคร พระธาตุศรีคูณ พระ
ธาตุมหาชยั พระธาตุประสิทธ์ิ พระธาตุท่าอุเทน เป็นตน้ 
 พระธาตุเก่าแก่และส าคญัในภาคใตข้องประเทศไทย เช่น พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช 
ซ่ึงมีต านานวา่ เจ้าชายทันตกมุาและพระนางเหมมาลาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตมุาขึน้ท่ีหาด
ทรายแก้ว สร้างเจดีย์เลก็ ๆ เป็นท่ีประดิษฐานไว้เม่ือประมาณ พ.ศ.๘๕๔  ต่อมาประมาณ พ.ศ.
๑๐๙๓ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชและทรงสร้างพระบรมธาตเุจดย์ี
องค์เป็นท่ีประดิษฐานแทน พระบรมธาตุไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สร้างข้ึนประมาณระหวา่ง 
พ.ศ. ๑๓๐๐–๑๔๐๐  ในภาคกลางของประเทศไทย พระปฐมเจดียซ่ึ์งเช่ือวา่มีการสร้างข้ึนตั้งแต่

                                                   
  7 ผูป้ระสงคเ์น้ือหาโดยพิสดาร โปรดอ่านในกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, พระบรมสารีริกธาตุ, 
หนา้ ๔๘–๕๐. 



สมยัท่ีพระโสณะและพระอตุตระมาเผยแผพ่ระพทุธศาสนาท่ีสุวรรณภูมิ มีการสร้างพระปฐมเจดีย์
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  
 ในสมยัสุโขทยั มีขอ้ความในศิลาจารึกหลกัท่ี ๑ (ประมาณ พ.ศ.๑๘๓๕)บอกวา่ “พ่อขนุ
รามค าแหงทรงช้างเผือกช่ือรูจาศรีไปนมัสการพระศรีรัตนธาต ุ พระองค์ทรงอัญเชิญพระธาตุ
ประดิษฐานไว้กลางเมืองให้คนบูชา ๖ วันก่อนท่ีจะประดิษฐานไว้กลางเมืองศรีสัชชนาลยัแล้ว
ทรงสร้างเจดีย์ครอบไว้”  ในรัชสมยัพระยาลือไทย ทรงอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากลงักา 
ประดิษฐานไวใ้นเมืองนครชุม เป็นตน้  
 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั รัชกาลท่ี ๒ (พ.ศ.๒๓๕๓–๒๓๖๐)  
พระสงัฆราชลงักาใหพ้ระสงฆล์งักาอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุและตน้พระศรีมหาโพธ์ิจากลงักา
มาถวาย  ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๔๑ รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ 
(พ.ศ.๒๔๑๑–๒๔๕๓) อปุราชองักฤษท่ีครองอินเดียไดม้อบพระบรมสารีริกธาตุแก่ประเทศไทย 
พระปิยมหาราชไดรั้บสัง่ใหพ้ระยาสุขมุนยัวินิตไปอญัเชิญมาจากอินเดียมากรุงเทพฯ แลว้น ามา
บรรจุไวท่ี้เจดียภู์เขาทอง วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร  ยิง่ในปัจจุบนั มีการอญัเชิญพระธาตุ/พระ
บรมสารีริกธาตุจากศรีลงักาบา้ง อินเดียบา้ง จีนบา้ง หรือจากประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลกมาประดิษฐาน
ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวบา้ง เป็นการถาวรบา้งอยา่งต่อเน่ือง ทุกคร้ังท่ีมีการอญัเชิญมา 
พทุธศาสนิกชนจากทุกทิศกห็ลัง่ไหลมากราบไหวบู้ชา 
   นอกจากน้ี ในเจดียส์ าคญัของวดัต่าง ๆ กมี็การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระ
ธาตุ(พระอรหนัตธาตุ)ไวเ้ช่นกนั  คนไทยโบราณนิยมตั้งช่ือวา่วดัข้ึนตน้หรือลงทา้ยดว้ยค าวา่ 
“ธาตุ” เช่น วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ(กรุงเทพฯ) วดัมหาธาตุ (วดัมหาธาตุสุโขทยั, ชยันาท, อยุธยา, 
เพชรบูรณ,์ นครพนม, เพชรบุรี เป็นต้น) วดัพระธาตุพนม(นครพนม) วดัพระธาตุศรีจอมทอง วดัพระ
ธาตุดอยสุเทพ(เชียงใหม่)  วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ(พิษณุโลก) วดัพระบรมธาตุไชยา(สุราษฎร์
ธานี) วดัพระศรีมหาธาตุ(กรุงเทพฯ) เหตุผลในการตั้งวดัข้ึนตน้หรือลงทา้ยดว้ยค าวา่ “ธาตุ” ก็
เพราะมีความเก่ียวเน่ืองกบัพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุนัน่เอง  
 ต านานเก่ียวกบัพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุน้ี เป็นเร่ืองเล่าสืบต่อมากนัยาวนาน จากคนรุ่น
แลว้รุ่นเล่าจนกลายเป็นเร่ืองท่ีฝังลึกอยูใ่นความเช่ือของคนประจ าถ่ินนั้น ๆ และความเช่ือน้ีก็ปรากฏ
ออกมาในประเพณี/พิธีกรรมของคนในถ่ินนั้น ๆ มีความศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ียดึเหน่ียวทางใจ เม่ือใดท่ี



ประสงคบุ์ญประสงคค์วามส าเร็จก็จะไปกราบไหวบู้ชา ขอศีลขอพร วถีิชีวติอยา่งน้ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง
จากยคุสู่ยคุ  
 

ความเช่ือเกีย่วกบัพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย 
 

 ๑.  การบรรจุพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุในเจดย์ี 
 

 การบรรจุพระธาต(ุพระอรหันตธาต)ุ/พระบรมสารีริกธาตใุนประเทศไทย เป็นเหตกุารณ์ท่ี
น่าอัศจรรย์ ท าใหเ้กิดศรัทธาอยา่งต่อเน่ือง พทุธศาสนิกชนไทยนิยมบรรจุพระธาตุ/พระบรม
สารีริกธาตุตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในอดีตนั้น นิยมสร้างสถูปเจดียเ์พื่อบรรจุพระธาตุ/พระบรม
สารีริกธาตุมาก เห็นไดจ้ากมีเจดียเ์ก่าแก่มากในบริเวณเมืองเก่าสุโขทยั ศรีสชันาลยั ลพบุรี อยธุยา 
เป็นตน้ ในปัจจุบนั มีการอญัเชิญพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุในสถูป(หรือสถูปเจดีย)์
ซ่ึงถือวา่เป็นสถูปท่ีสร้างข้ึนในยคุใหม่ภายในประเทศ  ๑๓๖ แห่ง  ท่ีส าคญั เช่น เจดีย์พระบรมธาต ุ
วดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ  พระมหาธาตเุจดีย์นภเมทนีดลและพระมหาธาตเุจดีย์นภพลภูมิสิริ 
ดอยอินทนนท ์เชียงใหม่ พระเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วดัญาณสงัวราราม ชลบุรี  พระมหาเจดีย์มหา
รัชมังคลาจารย์ พทุธมณฑล นครปฐม พระมหาธาตเุจดีย์ม่ิงมงคล วดัวงัยาว ประจ าจวบคีรีขนัธ ์
เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ยงัมีการอญัเชิญพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุ ณ เจดียใ์นต่างประเทศ
อีก ๓๐ แห่ง เช่น พระเจดียส์มาคมประชาสงัคมสงเคราะห์ ญ่ีปุ่น พระเจดียวิ์ปัสสนาเคหะ เมือง
บนัดุง อินโดนีเซีย8 
 พระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุท่ีผูศ้รัทธาอญัเชิญไปประดิษฐานในเจดียต่์าง ๆ น้ี  มีผูน้ ามา
ถวายแด่สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก พระองคป์ระทานต่อ
ใหผู้จิ้ตศรัทธอญัเชิญไปประดิษฐานในท่ีต่าง ๆ เพื่อเป็นท่ีบูชาสกัการะของพทุธศาสนิกชนและ
ของศาสนิกชนอ่ืนผูศ้รัทธา หรือบางกรณีกไ็ปอญัเชิญพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุจาก
ต่างประเทศ เช่น อินเดีย ศรีลงักา มาประดิษฐานในประเทศไทย 

                                                   
  8 ผูป้ระสงคร์ายละเอียดเก่ียวกบัช่ือเจดียแ์ละสถานท่ีตั้งของเจดีย ์  โปรดอ่านใน ทองดี พรรษคุณา

รมณ์ ,  พระบรมสารีริกธาตุ, (กรุงเทพฯ: บริษทั ศิริวฒันาอินเตอร์พร้ินท ์จ ากดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๗๑–๒๘๗. 



 

 ๒.  ปาฏหิาริย์เกีย่วกบัพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุ 
  

   เหตกุารณ์ท่ีน่าอัศจรรย์ใจและเป็นท่ีเกิดศรัทธาประการท่ีสองคือ “ปาฏิหาริย”์ของพระ
ธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุในประวติัศาสตร์ไทย  ในต านานเร่ืองพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพนู
บอกวา่ “ประมาณ พ.ศ.๑๕๙๐ พระเจา้อาทิตยท์รงเห็นปาฏิหาริยพ์ระธาตุเปล่งรัศมี ๖ สี9 
(ฉัพพัณณรังสี)จึงทรงใหส้ร้างเจดียบ์รรจุพระธาตุ 
 จารึกวดัชอ้งลอ้ม จงัหวดัสุโขทยั(ประมาณ พ.ศ.๑๙๒๗)บอกวา่ “สมเด็จพระมหาธรรมราชา  
เมือ่ทรงสร้างพระพุทธรูปศิลา ก็ได้ทอดพระเนตรเหน็พระศรีรตันธาตุกระท  าปาฏหิาริย์ สว่างดงัลวดเงินเหน็เป็น

ขนาดใหญ่เท่าเสือ่สาด” 
 ในสมยักรุงศรีอยธุยา มีบนัทึกในพงศาวดารวา่ กษตัริยห์ลายพระองคท์รงเห็นปาฏิหาริย์
ของพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุ  เช่น  พระบรมราชาธิราชท่ี ๑ ทอดเห็นพระเนตรปาฏิหาริยข์อง
พระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดเกลา้ฯใหท้หารปักหลกัไวต้รงท่ีพระบรมสารีริกธาตุปรากฏ แลว้
ทรงสถาปนาวดัมหาธาตุข้ึนใน พ.ศ. ๑๙๑๗ และสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทรงเห็นปาฏิหาริย์
ถึง ๔ คร้ัง ดงับนัทึกเหตุการณ์เม่ือ พ.ศ.๒๑๓๗ ท่ีเมืองปาโมก ความตอนหน่ึงวา่ “… พระบรม
สารีริกธาตุปาฏิหาริย์ โชติชว่งมาเทา่ผลสม้เกล้ียง มาแต่ทักษณิทิศ เวยีนเป็น

ทักษิณาวรรตแลว้เสดจ็ไปอดุรทศิ …”    
 พ.ศ.๒๔๕๒ พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที ๖ ขณะทรงพระยศเป็น
มกฎุราชกมุาร เสดจ็ประทบัท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์ ไดท้อดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยท่ี์องคพ์ระ
ปฐมเจดีย ์ ดงับนัทึกตอนหน่ึงวา่ “… ไดเ้ห็นองคพ์ระปฐมเจดยีร์ศัมีสวา่งพราวออกทัง้องค ์ ดู

ประหน่ึงวา่องคพ์ระปฐมเจดยีด์า้นตะวนัตกคือดา้นท่ีเลง็ตรงกับสนามจนัทรน้ั์นทาดว้ย

ฟอสฟอรสั พราวเรอืง ๆ …”  คร้ันเสดจ็ข้ึนครองราชยแ์ลว้กไ็ดท้อดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยท่ี์
องคพ์ระปฐมเจดียอี์กใน พ.ศ.๒๔๕๗ 

                                                   
  9 รัศมี  ๖ สี(ฉพัพณัณรังสี) คือ (๑)เขียวเหมือนดอกอญัชนั (๒)เหลืองเหมือนหรดาลทอง (๓)แดง
เหมือนตะวนัอ่อน (๔)ขาวเหมือนแผน่เงิน (๕)สีหงสบาท-เทา้หงส์ หรือสีดอกเซ่ง หรือหงอนไก่ (๖)เล่ือมพราย
เหมือนแกว้ผลึก 



 บุคคลทัว่ไปในปัจจุบนัจ านวนมาก ท่ีศรัทธาเล่ือมใส รักษาศีลปฏิบติัธรรมอยา่งสม ่าเสมอ 
ไดเ้ห็นปาฏิหาริยแ์ห่งพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุ บางคนมีหอ้งส าหรับสวดมนตไ์หวพ้ระ
ประจ าบา้น มีแท่นเตรียมไวเ้ฉพาะส าหรับพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุเสดจ็  
 

การอญัเชิญพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุ10 
 บุคคลผูศ้รัทธา ประสงคจ์ะใหพ้ระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุเสดจ็ ใหเ้ตรียขนัธ์เงินตั้งไว ้
ณ ท่ีบูชาพระ  ปูผา้ขาวเหมือนเป็นอาสนะรองนัง่  เม่ือจะอญัเชิญ ส ารวมจิตรักษาศีลแผเ่มตตา นัง่
ลงตรงหนา้ท่ีบูชา บริกรรม(กล่าวในใจ)คาถาดงัน้ี 
 อชัชะตคัเค ปาณุเปตงั พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั สะระณงั คะโตสมิ มะหนัตา ภินนะมคุคา 

มชัฌมิา ภินนะตณัฑลุา ขทุทะกา สาสะปะมตัตา เอวงั ธาตโุย สพัพฏัฐาเน อาคจัฉนัต ุ สีเส 

เม ปะตนัต.ุ 

 ตั้งแต่น้ีไป ขา้พเจา้ขอถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นท่ีพึ่งจนตลอดชีวิต พระบรม
สารีริกธาตุขนาดใหญ่มีลกัษณะคลา้ยเมลด็ถัว่หกั ขนาดกลางมีลกัษณะคลา้ยขา้วสารหกั ขนาดเลก็
มีลกัษณะคลา้ยเมลด็ผกักาด พระบรมสารีริกธาตุดงักล่าวมาน้ีมีประดิษฐานอยูใ่นท่ีทุกแห่ง ขอ
อญัเชิญเสดจ็มาประดิษฐาน ณ ศีรษะของขา้พเจา้ 
 หรือจะบริกรรมยอ่ ๆ วา่  
   อิติปิโส  วเิสเสอิ     อิเสเส  พุทธะนาเมอิ 

  อิเมนา  พุทธะตงัโสอิ   อิโสตงั  พทุธะปิติอิ. 

 ขอ้ส าคญัอยา่งยิง่คือ ผูอ้ญัเชิญจะตอ้งรักษาศีลปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ส ารวมกาย วาจา ใจ มี
เมตตาธรรมต่อสตัวโ์ลก โอบออ้มอารี ไม่คิดพยาบาทอาฆาตใคร  
 
 
 
 
 
 

                                                   
  10 ส่วนค าบูชาพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุ ผูป้ระสงคจ์ะศึกษาสามารถหาไดท้ัว่ไปจากต ารา หรือ
จากพระมหาสมชาย ธีรปภาโส(บุญเกล้ียง), ความเช่ือเร่ืองพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ: 
บริษทั ๒๑ เซ็นจูร่ี จ ากดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๘๗–๘๙. 



อานิสงส์การบูชาสักการะพระธาตุ/พระบรมสารีริกธาตุ 
 พระมหากัสสปะบชูาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 
 ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า “ปทมุตุตระ” 
  

   พระมหากสัสปะกล่าวถึงผลกรรมในอดีตชาติของตน     ดงัปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก 
ขทุทกนิกาย อปทานตอนหน่ึงวา่  “ขา้พเจา้ครัน้สรา้งอคัฆยิเจดยีง์ดงาม สูง ๑๐๐ ศอก กวา้ง 

๑๕๐ ศอก ดงัวมิานเสียดฟ้า สัง่สมบญุไวแ้ลว้ ท าจติใหเ้ลื่ อมใสในหอ้งบรรจพุระบรม

สารรีกิธาต(ุของพระปทมุตุตระ)น้ัน สรา้งกศุลเป็นอนัมาก ระลกึถงึบรุพกรรม จงึไปเกิดใน

สวรรคช์ัน้ไตรทิพย ์ คณุวเิศษเหลา่น้ีคือ ปฏสิมัภิทา ๔ วโิมกข ์๘ และอภิญญา ๖ ขา้พเจา้ได ้

ท าใหแ้จง้แลว้ ค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ขา้พเจา้ก็ไดท้ าเสรจ็แลว้” 
  
 พระธาตุปชูกะบชูาสักการะพระบรมสารีริกธาต ุ
 ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า “สิทธัตถะ” 

  พระธาตุปูกชกะกล่าวถึงผลกรรมในอดีตชาติของตน     ดงัปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก 
ขทุทกนิกาย อปทานตอนหน่ึงสรุปความไดว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ก็บพระธาตขุองพระพทุธเจา้(พระ
สิทธตัถะ) ไวบู้ชาตลอดว ๕ ปี เหมือนบ ารงุพระองคผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู ่  ขา้พเจา้ไดบู้ชาพระ

ธาตไุว ้จงึไม่รูจ้กัทคุติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบ ารงุพระธาต ุ  คณุวเิศษเหลา่น้ี คือ ปฏสิมัภิทา 

๔ วโิมกข ์๘ และอภญิญา ๖ ขา้พเจา้ไดท้ าใหแ้จง้แลว้ ค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ขา้พเจา้ได ้

ท าเสรจ็แลว้” 
 
 พระปัจจุปัฏฐานสัญญกะบชูาสักการะพระบรมสารีริกธาต ุ
 ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี 

 พระปัจจุปัฏฐานสญัญกะกล่าวถึงผลกรรมในอดีตชาติของตน     ดงัปรากฏในคมัภีร์
พระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย อปทานตอนหน่ึงสรุปความไดว้า่ “ขา้พเจา้เกิดในก าเนิดยกัษ ์ ไดร้บั

ค าแนะน าใหบู้ชาพระธาตขุองพระพทุธเจา้(พระอตัถทสัสี) เม่ือไดฟั้งดงัน้ัน จงึไดส้รา้งพระ

สถปูบรรจพุระธาต ุ บ ารงุพระสถปูอยู ่ ๕ ปี ดว้ยผลกรรมน้ัน จงึไดร้บัสมบตัิ ไดบ้รรลุ

อรหตัตผลแลว้” 
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