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………Police, Freedom, Arrest(ขอให้ค ำนี้ละกันเน๊ำะ….) and the Government,and 

Shape, Appearance, Configuration, Build, Outline, Conformation(เลือกเอำเลยจะ

ใช้ค ำไหน ไม่เสยีแรงที่นบัถือศำสนำพุทธ เพรำะพระพทุธเจ้ำของเรำในสำยตำชำวยุโรป เค้ำ

มองว่ำเป็นนกัปรัชญำ นกัพยำกรณ์ ที่ส ำคญัแม่นเปี๊ยยยยย  Freedom ถูก Arrest  by 

Police ด้วย Government of Power ทันทีทันใด เกดิ Shape, Appearance, 

Configuration, Build, Outline, Conformation (เลือกเอำค ำใดค ำหนึ่งนะครบั)ทันที หรือ 

เรียก แฝดดคีรบั(Twin) 

 ……………..พอได้มีเรื่องให้หายเครียดบ้างเน๊าะ  อยู่ดี ดี พระพุทธเจ้ามาเกิด แต่พูดไทยได้ชัดแจ๊ววววว   ถ้ารู้

ขนาดน้ีท าไมคนสัมภาษณ์ใช้ภาษาอังกฤษล่ะคร๊าบบบบบบ ท่านนนนน เพราะอะไรรูม้ั๊ยยย เพราะในขณะที่

ประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน ทุกอย่างหยุดซะวักเหมือน The Matrix เลยนะครบั (มบีันทึกอ้างอิง) คิด ดี ดี 

พุทธ หรือ อสิลาม ครสิต์ เค้าพูดกันด้วยเหตุผล พี่ไฮ อาภาพร นครสวรรค์ (Shape ป๊ะ ป๊ะ ป๊ะ)เกิดทันที พี่โฮ

จ๋า  …..พระพทุธเจ้าเกิดมาเพื่อโปรดคนทัง้โลกนะครบัพี่   

 

มีการเกิด(Introduction) มีเติบโต (Growth) มีเต็มที่ (Maturity) มีลดลง (Decline) มีดับ (Zero) 
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ภาพอักษร ศิลาจารึกระบุว่า มแีผ่นดินไหวและแสงสว่าง 5 ส ีบนท้องฟ้า 
สมัย ราชวงศ์โจว มีการบันทกึประวัติศาสตรเ์หตกุารณ์อัศจรรย์ทีเ่กิดข้ึนจรงิในสมัยนั้น เหตุการณ์หนึง่บอกว่า 
“ในสมัย กษัตริย ์โจวเจา (โจวเจาหวัง แปลว่า กษัตริยโ์จวเจา) ปีที ่26 เดือน 4 วันที่ 8 (นับแบบจีนโบราณ) ได้
เกิดเหตใุนเมอืงจีนคือ1.น้ าข้ึนในแม่น้ า(ซึ่งปกตเิป็นช่วงน้ าลด) 2.น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติมีน้ าผุดข้ึนมาจนล้น
ทุกแห่ง3.แผ่นดินไหว 4.มีแสงสว่าง 5 ส ี(ส านวนจีนแปลว่าหลายสี) พวยพุ่งไปบนท้องฟ้า ส่องสว่างไปถึงยัง
นอกอวกาศ สุดลูกหลููกตา ท าให้กษัตริย ์โจวเจา รู้สึกประหลาดใจ จึงสอบถามอ ามาตย์ว่าเกิดอะไรข้ึน อ า
มาตย์ไดก้ราบทลูตอบว่า “ในทิศตะวันตก(ของจีน)ไดม้ีอริยบุคคล บังเกิดข้ึนแล้ว” กษัตริย์ โจวเจา จึงถามว่า “
แล้วเราจะไดพ้บค าสอนของท่านผูน้ั้นหรือไม่” อ ามาตย์ตอบว่า “ค าสอนของท่าน(อริยบุคคลนั้น)จะเผยแผเ่ข้า
มาในแผ่นดินจีนอกี 1 พันปีข้างหน้า” กษัตริย ์โจวเจาจึงมีรบัสั่งใหบ้ันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ โดยแกะสลักลงบน
แผ่น ศิลาประวัติศาสตรจ์ีน” 
80 ปีต่อมา ถึงยุคกษัตริย์ โจวมู ่ก็มีการบันทึกเหตุการณ์แปลกประหลาดอกี คือไดเ้กิดเหตุการณ์ แผ่นดินไหว 
มีลมพัดแรงในเมืองจีนและแสงสว่างคล้ายสรีุ้ง 12 เส้น ส่องมาจากทิศตะวันตก ทาบอยูบ่นท้องฟ้าของเมืองจีน
ตลอดคืน อ ามาตย์ท านายว่า “กายหยาบของอริยบุคคลก าลงัแตกดับจากโลกนีไ้ป” 
 
ซึ่งวันที่ถูกจารึกในสมัย กษัตริยโ์จวเจา ไดต้รงกับ วันประสูติของพระสัมมาสมัพุทธเจ้า 
ส่วนวันที่ถูกจารกึในสมัย กษัตริยโ์จวมู่ ไดต้รงกับ วันปรินิพพานของพระสัมมาสมัพุทธเจ้า 
เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่วันประสูตแิละปรินพิพานของพระพทุธเจา้ไดเ้กิด แผ่นดินไหวไปทั่วโลก ซึ่งชาวจีนก็ได้
บันทึกไว้ในศิลาจารึกประวัติศาสตร์ของประเทศด้วย 
 
ส่วนในวันตรัสรูน้ั้น ไดม้ีหลักฐานบันทกึไว้ในบทขยายความว่า ก็เกิดเหตมุแีสงสว่างเกิดมาถึงเมืองจีนเช่นกัน 
1 พันปีต่อมา ถึงยุคราชวงศ์ ฮั่น ของกษัตริย ์ฮั่นหมงิตี ้พระองค์ฝันเห็นบุรุษในรูปกายทองค า สูงใหญ ่มีรัศมี
เรืองรองกระจายไปทั่ว อ ามาตย์ผูซ้ึ่งช านาญในประวัติศาสตร์ของจีน ท านายฝันว่า “นั่นเป็นภาพของพระ
ศาสดาพระองค์หนึง่ ที่อยูท่างทิศตะวันตก ที่เรียกว่า “ฝอ” หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสมัยที่พระองค์มีพระ
ชนม์ชีพก็อยูใ่นบรเิวณประเทศอินเดีย” อ ามาตย์คนที่ 2 ผูจ้บการศึกษาสูงสุด กล่าวเสรมิว่า “ใช่เลยพระเจ้าข้า 
เพราะในยุคของกษัตริยโ์จวเจา ก็มีบันทกึในศิลาจารึก เรื่องอริยบุคคลในทิศตะวันตกนี้ไว้ ซึ่งตอนนี้ก็ครบ 1 
พันปีพอด ีได้ถึงเวลาที่ศาสนาของพระองค์ ควรจะเข้ามาในจีนแล้ว เป็นบุญของพวกเราชาวจีนแล้ว” 
 
กษัตริย์ฮั่นหมิงตี ้จึงส่งคณะทูตอันประกอบด้วยขุนนางผู้มคีวามรู้จ านวน 18 คนไปอัญเชิญพระพุทธศาสนามา
ที่เมืองจีน โดยใช้เวลาเดินทางไปกลบัถึง 3 ป ีซึ่งคณะทูตทั้ง 18 ไดพ้บกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาชาว
เอเชียกลางผสมกับอินเดีย จ านวน 2 รูป จึงไดน้ิมนต์ท่านมาที่จีนพร้อมกับพระสูตร พระบรมสารีรกิธาตุ และ
พระพุทธรูป 
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เมื่อกลับมาถึงจึงได้มีการแปลพระสูตรเป็นภาษาจีนครั้งแรกที่ วัดม้าขาว (ซึ่งปัจจุบัน วัดน้ีมีอายุถึง 1,900 ป ี
แตเ่ดิมเคยเป็นของความเช่ืออื่นมาก่อน) จึงถือว่าวัดน้ีเป็นต้นก าเนิดพระพุทธศาสนาในประเทศจีน 
อ้างอิงจาก ซื่อคู่เฉวียนซู : จึปู ้เลม่ที ่21 ซึ่งเป็นหนังสอืชุดทีร่วบรวมต าราความรู้ของจีนต้ังแตส่มัยราชวงศ์โจว 
จนถึง ยุคราชวงศ์ชิง 
ช่ือหนังสอือ้างองิ 
 
ช่ือหนังสอื สาระส าคัญซื่อคู่เฉวียนซู : จึปู ้เลม่ที ่21 , คณะผูเ้รียบเรียง ยว่ีหมินจงและคณะ , โรงพิมพ ์ฉางชุน 
จี่หลินเหยินหมิน, ความหนา 405 หน้า, ISBN7-206-02629-X 
 

書 名 四庫全書薈要:子部 第二十一冊 

ISBN和價格 7-206-02629-X (精) 68.00 

責 任 者 於敏中等編修 
出版發行項 長春: 吉林人民出版社, 2002.5 

物理描述項 405頁 26厘米 
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https://en.wikipedia.org/wiki/King_Zhao_of_Zhou 

ไม่ได้เขียนเหตุการณ์เดียวกัน แต่เขียน ประสูติคนหนึง่ ปรินพิพาน ก็อีกคน 

และ กษัตริย์โจวเจา 995-977BC ต่อมาก็ กษัตริย์ โจวมู ่ 976-922 BC นับถอยหลังไม่ใช่บวกครบั 

เรื่องเวลา ประสูติ ถ้านับตาม BC จะได้ พศ.ปัจจบุัน บวก 80 ปี คือ 2641 เมื่อลบกับ คศ จะได้ 2641- 2018 

คือ พระพุทธเจ้าประสูติ 623 ปีก่อน คริสต์ศักราช ซึ่งเท่ากบัการจดบันทึกมีกอ่นที่จะประสูตเิสียอีก 

https://en.wikipedia.org/wiki/King_Zhao_of_Zhou


V 

 

 

แต่จริงๆแล้วปปีระสูติของพระพุทธเจ้าคือปีใดกันแน่  

 

I found different years cited as Buddha's birth year. They were 560, 563, 564, 623 and 624 

BCE. Almost all sources cited the full moon of May as the birth date, although 2 sources 

cited April 8. The May full moons for these years are: May 7, May 11, May 21, May 14 and 

May 25. April 8 was a full moon in 560 BCE.  

The Cambridge and Oxford histories of India accept 483 B.C as the date of Buddha's nirvana. 

He was 80 years old when he died, so this puts his birth year at 563 BCE.  

If we accept 563 BCE as Buddha's birth year, his birth date would be May 11.  

However, in January 2006 an Indian historian challenged the historical assertion that Buddha 

was born between 560-624 BCE. He cites evidence that Buddha was born in 1887 BCE. 

Assuming he was born on the May full moon, his date of birth would be May 8, 1887 BCE.  

 

"author Kota Nityananda Sastry in his latest book 'Age of Lord Buddha' makes a critical 

appreciation of available data compiled by Western historians who, he thinks, made a mess 

of Indian history.  

Sastry quotes his father Kota Venkatachelam's treatise 'Age of Buddha, Mililnda & Amtiyoka', 

which establishes that Buddha lived between 1887 B.C and 1807 B.C.  

Venkatachelam's book 'The Plot in Indian Chronology' had gone into the history and the 
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missing links in the chronology of events in Indian history.  

Sastry states that Western scholars arbitrarily skipped 12 centuries of Indian history because 

their 'hypothesis' about Alexander's invasion did not match with centuries-old Indian 

chronology."  

And in my opinion, this sounds like just the sort of thing that eurocentric British historians 

would do.  

"The author asserts that Buddha was the contemporary of Kshemajit, Bimbisara and 

Ajatasatru, the 31st, 32nd and 33rd kings of Magadh respectively. This has been corroborated 

by the Puranic as well as Buddhist historical evidence, he adds.  

Ultimately, Dr Sastry quoting evidences comes to the conviction that Lord Buddha was born 

in 1887 B.C and attained Nirvana in 1807 B.C."  

จาก http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=10,2190,0,0,1,0: 

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=10,2190,0,0,1,0: 

เครดิตคุณ Astro Neemo 

https://kmrao.wordpress.com/2009/11/25/sri-kota-venkatachalam-a-complete-scholar-

historian/ 

 

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=10,2190,0,0,1,0:
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=10,2190,0,0,1,0:
https://kmrao.wordpress.com/2009/11/25/sri-kota-venkatachalam-a-complete-scholar-historian/
https://kmrao.wordpress.com/2009/11/25/sri-kota-venkatachalam-a-complete-scholar-historian/
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