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ในการพิมพครั้งท่ี ๕ 
หนังสือเร่ือง “ประทีปแหงเอเชีย” ท่ีทานถืออยูในมือเลมนี ้ในการพิมพครั้งกอน ๆ ใชชื่อเร่ืองวา “ประทีปแหง
ชมพูทวีป” เปนสํานวนแปลแบบเก็บความ โดยทานผูใชนามปากกา “โรจนากร” จากหนังสือคําโคลงภาษา
อังกฤษ เร่ือง The Light of Asia ของ เซอร เอ็ดวิน อารโนลด นักปราชญนามอุโฆษชาวอังกฤษ ซึ่งเปนท่ีรู
จักกันอยางกวางขวางของบรรดานิสิต นักศึกษาวิชาวรรณคดีอังกฤษ สํานวนการแปลของ “โรจนากร” นับไดวา
เปนสํานวนอมตะ แมวากาลเวลาจะลวงเลยมานานเกือบคร่ึงศตวรรษ แตก็ยังคงความเปนเลิศ มีความไพเราะเพราะ
พร้ิงสํานวนกินใจ ใครไดอานแลวก็อยากจะอานซ้ําหลายเท่ียว โดยไมมีวันเบ่ือ 
เซอร เอ็ดวิน อารโนลด ประพันธ The Light of Asia โดยแปลจากภาษาฮินดีอีกทอดหนึ่ง เม่ือป พ.ศ. 
๒๔๖๖ และไดตีพิมพแพรหลายในอังกฤษ ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ตลอดท้ังในอเมริกา ในประเทศฝร่ังเศส เลอ็อง 
สอรค นักปราชญชาวฝร่ังเศสไดแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาฝรั่งเศสดวยคํารอยแกว 
สวนในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ เจาศักดิ์ประเสริฐ จําปาศักดิ ์บุตรเจายุติธรรมธร เจานครจําปาศักดิ์ (ปจจุบันนคร
จําปาศักดิ ์เปนดินแดนในประเทศลาว) ไดแปลฉบับภาษาฝรั่งเศสของ เลอ็อง สอรค เปนภาษาไทยดวยคํารอยแกว 
และไดตีพิมพในช่ือเรื่องวา “ประทีปแหงทวีปเอเชีย” เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๓ หมอมเจาดาราจรัสศร ีเทวกุล ไดทรงแปล
จากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยดวยบทประพันธกาพยฉันทขึ้นอีก และท่ี “โรจนากร “ ระบุในคํานําของผูแปล
วา ไดเก็บความเรื่องนี้จากฉบับของทานผูใชนามวา “ภัตตรัตตา” นั้น “ภัตตรัตตา” ผูนี้ นาจะเปน “หมอมเจาดารา
จรัสศรี เทวกุล” นั่นเอง 
ตามสถิติในตางประเทศ หนังสือเรื่อง The Light of Asia เพียง พ.ศ. ๒๔๗๐ ไดตีพิมพกวา ๑๕๐ ครั้งไป
แลว หลังจากนั้นมา ก็ยังไดตพีิมพเร่ือยมาอยางตอเนื่อง มิไดขาดไปจากตลาดหนงัสือของโลก และตลาดหนงัสือช้ัน
นําของเมืองไทยประเมินอยางคราว ๆ วา ปจจุบันคงตีพิมพไปแลวมากกวา ๓๐๐ ครั้ง นั่นก็เปนเคร่ืองวัดคุณคาของ
หนังสือเลมนี้ไดเปนอยางดี 
สําหรับ “ประทีปแหงเอเชีย” ฉบับแปลโดย “โรจนากร” นี้ ไดรับการตีพิมพกอนหนานี้อยางนอย ๔ คร้ัง คร้ังนี้จึง
นับวาเปนครั้งท่ี ๕ และในการตีพิมพคร้ังนี ้ผูจัดพิมพเห็นวา คํานิยมและความนํา ซึ่งเขียนโดย พลโท กาจ กาจ
สงคราม ผูจัดพิมพในคร้ังท่ี ๓ มีสาระสะทอนใหเห็นคณุคาของหนังสือเรื่องนี้ไดอยางวิเศษ จึงไดนํามาลงตพิีมพใน
คราวนี้ดวย  
ชมรมนักเรียนเกา แอลเอสอี (LSE) 



๒๕๓๑  
คํานิยมของพลโท กาจ กาจสงคราม 
ทุกทานคงไดอานหนังสือทางศาสนามาหลายเลมแลว และคงจะเกิดความรูสึกวา แตละเลมเขียนไวดี อานแลว
บันดาล ใหไดบุญทันตาเห็น ไดบังเกิดความรูสึกเลื่อมใสศรัทธา ไดมองเห็นความดีของพระพุทธเจาอยางแจมแจง 
แลวก็กอใหเกิดความนึกคิดอยากทําความดีอยางทานบาง การท่ีเรารูวาใครดี แลวกอ็ยากทําดตีามนัน้ จดัเปนวถิทีางดี
ท่ีสุดท่ีจะทาํใหเรา กลายเปนคนดไีดสายหนึ่ง ท่ีวานี้ขอทําความเขาใจดวยวา คนท่ีอาศัยโลกยอมตองเกาะอยูกบัโลก 
เผอิญบนโลกท่ีเราเกาะอยูทุกวันนี้ เปนโลกโกหกพกลม ตางก็จมอยูกับสิ่งโสโครก เนาหนอน แลวก็ดัดแปลงตก
แตงพรางตาผูอื่นไว คนหลายคนชอบหลอกตัวเอง ชอบปลุกใจตัวเองในดานผิดพลาด และคนหลายคนมักจะเปน
คนยอขึ้น โดยมากมักมีความลุมหลง จนเกือบจะยอมตายอยูกับความลุนหลง ท่ีพากันผูกขึ้นไวดวยวิธีการอยางโง
เขลาเหลานั้น 
การท่ีพวกเราชาวโลกมีอาการยุงยากและเลวไปถงึเชนนั้น ทางศาสนาก็ไดบอกไวแลววา เปนเพราะกรรมท่ีไดทําไม
ดีไวมาก ๆ และสิ่งไมดีเหลานั้นก็ยอมตามมาสนอง การสนองของกรรมก็หาใชเปนสิ่งท่ีไดคิดผิดทําผิดไวแตชาติ
กอนเทานั้นก็หามิได หากแตไดริทําริสรางไวตั้งแตรูภาษาคนมาทีเดยีว ท่ีวานี้โปรดนึกถอยหลังดูตัวของตัวเองดวย
ความเปนธรรมเถิด ทานจะเห็นจริงตามที่วานี้อยางแนชัดทุกประการ ขาพเจาเคยพูดกับทานผูสนใจมาหลายคนและ
หลายครั้งแลววา การท่ีมนษุยชาตชิอบผูกปมไวสําหรับรดัคอตัวเองนั้น คงจะมิใชเหตุอื่นไกล หากแตเปนเพราะโลก
มนุษยเปนโลกท่ีตองแยงกันกิน แยงกันอยู แยงกันหาความฉลาด แยงกันสารพัดอยาง แลวก็ยังพากันแยงความยุง
ยาก แยงกันหาความทุกข ความเวทนามาใสตัวเอง กับยังมีกรรมท่ีไดสรางสรรคไวในชาติปางกอนมาสนองในชาติ
นี้ดวย คนท้ังหลายจึงไดพากันตกอยูจมอยูกับความไมสูดีดวยประการท้ังปวง นับตั้งแตคลอดมา เห็นเดือนเห็น
ตะวันในวินาทีแรก ก็ไดเสวยความยากความลําบากมากมาตั้งแตตนทีเดียว 
ความในประวัตขิองพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูวเิศษและเปนผูอยูเหนือคนท้ังหลายในโลกมนษุยนัน้ ปรากฏวา
พอประสูติแลวได ๗ วัน พระพุทธมารดาก็ถงึแกทิวงคต ในลกัษณะนี้มีบางคนเขาใจไปวา พระสมัมาสัมพุทธเจาได
เสด็จทางพระนาภีของพระพุทธมารดา อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีชาวบานไดเขาใจกันไปวา แมแตการประสูติของพระ
องค ก็ไดเปนไปดวยความบริสุทธิ์สะอาดยิ่งกวาคนท้ังหลาย เปนนิมิตมาแตแรกประสูต ิประกอบกบัโหรไดถวายคาํ
ทํานายไววา พระองคจะตองเปนผูย่ิงใหญกวาคนอื่นใดท้ังสิ้น ในที่สุด พระพุทธองคก็ไดอยูในฐานะเปนเอกอัคร
มหาบุรุษผูล้ําเลิศ ท่ีไดทรงคนพบสิ่งท่ีคนท้ังโลกคนไมพบ และไดเปนตนศาสดาจารยของพุทธบริษัทมาจนกระท่ัง
ทุกวันนี้ 
การคนพบในสิ่งท่ีคนท่ีหลายคนไมพบ และไดรับสมญาวา พระองคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อันมีฐานะท่ี
อยูเหนือมหาจักรพรรดิเปนอยางมาก จนถึงกับจะนําไปเปรียบกันมิไดเลยเชนนี้ คงมิใชอยูเฉย ๆ ก็จะบันดาลดลให
เปนไปอยางท่ีเรียกวาบุญบันดาลหามิได ทานไดทรงเสียสละสมบัต ิและตําแหนงรัชทายาทแหงกรุงกบิลพัสดุ ไดตัง้
พระทัยบําเพ็ญพรตอยางจริงจัง ไดทรงออกเรี่ยวออกแรงเพ่ือคนหาความจริงของโลก ปมวาพระวรกายจะแตกดับ
ไป อีกท้ังไดใชเวลาศึกษานาน ตองทนทุกขทรมานอยางย่ิงยวด เปนระยะเวลาถึง ๖ ป มิใชวนัสองวนั และคงจะมใิช
ตัวอยางแหงการอดอาหาร ๒๑ วัน อยางท่ีคนท่ีหลายผูไมรู ก็เห็นไปวา การอด ๒๑ วัน เพ่ือเสียสละเชนนั้น เปนการ



มหัศจรรยเหลือเกิน แทจริงพระพุทธเจาเคยอดในขณะที่คนความจริงอยู นั้นถึง ๔๙ วัน ดวยอยากรูอยากนํามาชวย
มนุษยท่ีกําลังเสวยทุกขเวทนาอยูในท่ีทั่วไปทุกหนทุกแหง การกระทําของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จึงมี
ลักษณะโลดโผน เต็มไปดวยความเสยีสละ แมแตพระชนมชีพ เปนพฤตกิรรมดีอยางวิเศษ ยากย่ิงท่ีผูใดจะกระทําได 
จากเวลาโนนและตอมาจนกระท่ังถึงเวลานี ้ซึ่งเปนระยะเวลาถึง ๒,๕๐๐ ปเศษท่ีนานมากพอใชแลว เม่ือยกคน
จําพวกพระอริยเจา ๔ จําพวกท่ีเปนผูไดตรัสรูและไดตามเสด็จพระพุทธเจาไปแลว ก็ยังหามีใครสักคนเดียวไม ที่จะ
สามารถคนสิ่งท่ียังไมพบ แตรูวามีนั้นใหพบได พระองคจึงทรงเปนบุคคลชั้นเอกอัครมหาบุรุษท่ีสูงสุดในโลก แต
พระองคเดียว ไมมีใครเสมอเหมือน 
การไดฟง การไดอานประวัติของพระพุทธเจาที่กลาวมาแลวนี้ ยอมเปนผลดีท่ีจะไดชวยในทางจติใจใหฟูลอย ไมให 
จมอยูกับสิ่งโสโครกบรรดาท่ีมีอยูในโลก เม่ือขาพเจาไดมาพบพระพุทธประวตัติอนตน ฉบับท่ีชาวอสัดงคตแตงขึน้ 
ก็ไดรูเพ่ิมขึ้นไปเปนพิเศษวา มีความลึกซึ้งดีกวาท่ีเคยพบมานั้นอีกบาง ท่ีวาดีนั้น เพราะทําใหคนใจออนอยางขาพเจา
บังเกิดความปติยินดี ในความดีของพระพุทธเจาเปนอยางขึ้นตนไมสุดยอด และก็มิไดเกิดความปติยินดีท่ีจิตใจแต
แหงเดียวเทานั้น หากแตความปติอันแรงกลานั้น ไดขับเอาน้ําตาไหลหลั่งออกมาคูเคียงกับตัวหนังสือท่ีขีดเขียนไว
นั้นดวย เหมือนกับอาการของเด็กท่ีรองไห เมื่อหยิบขึ้นอานตั้งแตตนจนจบถึง ๖-๗ ครั้ง ก็ไมอาจทราบและอธิบาย
ไมไดวา ความปติอันแรงกลาท่ีไดทําใหน้ําตาไหลหยดยอยออกมาจากดวงตาทุกคร้ังที่อานนั้น เกิดจากอะไรกันแน 
ท้ังนี้ในแงหนึ่งตองยอมรับวา เปนเพราะความซาบซึ้งในบทความชั้นเยี่ยมอันอยูในจําพวกดีวิเศษนี้เอง ซึ่งยังไมเคย
พบเคยเห็นมากอนเลย แมบทความในเร่ืองมหาชาต ิท่ีเทศนแลวมีคนรองไห ก็ยังไมทําใหเกิดความปติมาก มายเทา
กับบทประพันธที่วานี้ และก็เปนเพราะนิมิตอยางมหัศจรรยท่ีกลาวมานี้เอง ทําใหตองขออนุญาตพิมพขึ้น เพื่อแจก
จายแกพุทธศาสนกิชนผูสนใจใหไดรับไปอานบาง เปนการเผ่ือแผบทความอนัดมีากใหเพ่ือนมนษุยดวยกนั และควร
นับวา ผูท่ีพยายามแปลจากภาษาอังกฤษมาเปนบทความในภาษาไทยนั้น เปนผูมีสมรรถภาพช้ันดีมากดวย มิฉะนั้น
คงไมอาจถอดความของฝร่ังมาเปนของไทย จนไดคะแนนดีเลิศถึงปานนั้น ขอใหทานผูแปลไดเกิดความภาคภูมิใจ
ในความดีของทานเปนอยางมากดวย ในตอไปนี้การอานจะพิสูจนใหเห็นดวยความรูสึกของทานเอง 
ขาพเจาขออุทิศบุญกุศลท่ีไดออกทรัพยพิมพหนังสือ อันมีคุณสมบัติดีวิเศษนี้ ใหแกบิดากับมารดาของขาพเจา ผูมี
อุปการคุณอันยิ่งใหญอยางหาท่ีสุดมิได ท่ีไดลวงลับไปจากโลกแลว หากทานท้ังสองจะไปยุติอยูในภพใด ก็ขอให
พึงไดรับกุศลสวนบุญตามเจตนารมณอันสูงสุดของขาพเจานี้ดวย เทอญ 
พลโท กาจ กาจสงกราม 
กองบัญชาการกองทัพบก วังสวนกุหลาบ พระนคร 
วันที ่๘ มกราคม ๒๔๙๒ 
 ความนํา 
ในการพิมพครั้งท่ีสาม 
เม่ือไดจัดการพิมพครั้งท่ีหนึ่งและท่ีสอง และไดแจกแกทานผูอยากได ท่ีไดมีจดหมายขอไป อีกท้ังญาติมิตรบางคน 
ไดเคยขอไปแจกในการบุญ มีงานฌาปนกิจและงานบวชนาค เปนตน ไดแจกไปมาก หนังสือก็ไดหมดมอืลง แตยงัมี
ผูขอมาอีกมาก จดหมายขอแตละฉบับแจงวา โดยมากไมไดทราบประกาศบอกการใหหนังสือ หากแตไดพบเห็น



และไดยืมคนอื่นมาอาน คร้ันอานแลวไดบังเกิดความเลื่อมใสปติยินดใีนความดีของพระสมัมาสมัพุทธเจา อยางทีไ่ม
มีอะไรจะพูดใหสมกับใจนึกได จึงอยากไดเปนกรรมสิทธิ ์และปรากฏอีกดวยวา หนังสือเลมนี้มีอานุภาพท่ีได
บันดาลใหคนหนึ่ง ผูท่ีอานจบลง แลวเกิดศรัทธาปสาทะอยากบวช แลวก็ไดตกลงใจบวช ในปนี้มากคนดวยเหมือน
กัน พฤติการณนี้ทําใหรูสึกเปนที่พึงพอใจตอผลทานที่ทํามานั้น ท่ีไดแสดงใหปรากฏอยางชัดเจนวา มีคาประเสริฐ
เปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เปนผลตอบแทนทางจิตใจของขาพเจา อยางท่ีจะหาคาสิ่งอื่นใดมาเปรียบมิไดอีกเลย 
ขาพเจาเห็นผูหนึ่งที่อยากตรัสรู อยากเปนผูสําเร็จ อยางพระพุทธเจา เหมือนกับทานท้ังหลายนั้นเหมือนกัน หากแต
ขาพเจามีบาปกรรม ยังไมอาจปฏิบัติกิจวัตรใหเหมือนกับนักพรตท้ังหลาย เพ่ือเปนการถางทางเดินไปยังที่หมายอัน
สําคัญมากในขณะนี้ได แตก็ไดตั้งใจไวบนประกายความอาบยอมแหงรัศมีของพระพุทธศาสนา ท่ีไดฉายแสงมาถึง
จติใจขาพเจาบางแลววา สักวนัหนึ่งขางหนา จะเปนในภพนี้ หรือในภพใดกต็ามเถดิ ขาพเจาจะตองเดนิทางไปใหถงึ
จุดหมายปลายทาง ท่ีพระสมัมาสมัพุทธเจาไดปกไดกรุยไวนั้นใหจงได เมื่อมีผูอยากไดหนงัสือท่ีวานี ้อนัเปนเสมือน
การอยากไดประทีปสองทางเดินไปยังท่ีหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ไดทําใหขาพเจาเกิดมีกําลังใจขึ้นอีกมาก จึงได
บริจาคทรัพย พิมพเพ่ิมขึ้นใหมอีกเปนครั้งท่ีสาม ผลแหงความดีท่ีเกิดขึ้น หากจะเพ่ิมพูนจากการพิมพขึ้นอีกคร้ัง ก็
ยังคงขออุทิศผลานสิงสสวนบุญท่ีเกิดขึ้นมากจนคาดไมถึงนี้ ใหแกบิดามารดา ผูเปน พรหมของขาพเจา และเปนผูมี
อุปการคุณอยางเหลือลนเปนอเนกนานัปการ ดังคําอุทิศท่ีไดกลาวไวในบทตนนัน้แลว แมวาพรหมท้ังสองของ
ขาพเจาจะไดลวงลับไปจากโลกนานแลว ไมนอยกวา ๓๐ ป แตรูสึกวาม่ิงขวัญขาพเจายังหลงติดอยูกับทานท้ังสอง
เปนเสมือนกับการถูกแบงภาค ขาพเจาเคยละเมอฝนถึงบอยครั้งท่ีสุดวา ทานทั้งสองยังไมตายและยังคงมีชีวิตอยู ได
กรุณาปรานีแกขาพเจา เหมือนอยางตอนท่ีขาพเจามีอายุเพียง ๒-๓ ป เสมอมา การพลีสิ่งมีคาของขาพเจาออกสกัการ
บูชา อุทิศใหผูทรงคุณท้ังสอง จึงไดมีความแนใจเปนอยางย่ิงวา คงจะไดรับดวยความภาคภูมิใจมากเปนแนแท 
พลโท กาจ กาจสงคราม 
กองบัญชาการกองทัพบก วังสวนกุหลาบ พระนคร 
วันที ่๘ สิงหาคม ๒๔๙๒ 
 ประกาศ 
มีผูสงสัยและพูดกันอยางหนาหูวา ผูใหหนังสือสารคดี ประทีปแหงชมพูทวีป นั้น มีความปรารถนาอะไรบาง ขอ
แจงวา ผูใหมีความปรารถนาอยูขอเดียวที่สูงสุด ก็เพราะ อยากใหผูอานเปนคนดี หนังสือนี้ถาใครไดอาน ก็จะมีจิต
ใจกลายเปนสุภาพชนตามแบบอยางของพระสิทธัตถราชกุมาร มหาบุรุษแหงโลกตะวันออก ไดไมมากก็นอย เมื่อ
อานุภาพแหงการอานทําใหคนกลายเปนคนดีขึ้นกวาเกาดังนี้ ยอมเปนสิ่งมีคามากจนจะหาอะไรมาเปรียบมิไดเลย ผู
ใหจึงกลาออกเงินสวนตัว พิมพแจกเฉพาะผูอยากได ไมมีอะไรแอบแฝงอยูหลังฉากและไมมีเจตนารมณอะไรไป
มากกวานี้อีก มีหนังสือพิมพบางฉบับ เก็บเอาไปเขียนใหเห็นไปในบานไมดีดานชั่ว ตามวสิัยของผูท่ีชอบครุนคดิแต
ความไมดีอยูแลวเปนนิสัยสันดานวา ขาพเจาเอาเงินท่ีไหนมาพิมพแจก จึงขอแจงเสียดวยทีเดียววา ความจริงนั้น
ทรัพยสินเงินทองคงไมใชของหายากนักดอก อยางสุภาษิตที่นักปราชญแตงไววา “ทรัพยนี้มิไกล ใครมีปญญาไว 
หาไดบนาน” เงินเปนวัตถุท่ีคนในโลกตีราคามันขึ้นเอง พิมพขึ้นเอง เมื่อใครมีปญญาหาและตั้งใจหา ก็ตองหาไดมี
ได เสมอเปนธรรมดา 



ขาพเจาไปอยูในประเทศจีนสองป เอาเงินมาจากไหนกัน ท้ังท่ีการใชจายท่ีนั่นก็แพงกวาท่ีกรุงเทพ ฯ ถึง ๑๐-๑๕ เทา 
แลวตองเสียคาเดินทางท้ังไปและกลับ เปนเงินจํานวนมากมาย ขาพเจามีเงินติดตัวออกไปหลายหม่ืน แตกลับเขามา 
ก็มีเงินมาถึงหลายแสน กลาวไดวารวมลานกวาบาททีเดียว อยูในประเทศจีนก็ไมอาจหาเงินดวยวิธีคดโกงและไม
อาจใชลูกไมอะไรได ท้ังการอยูในจนีก็ยังมีงานตองทําการตดิตอกับพันธมิตรมาก และใชเงินมากเปนประจาํ แตมัน
ก็จาํเปนตอง หา ตองมีเงินไวบาง มิฉะนั้นถาพันธมิตรแพศึก ขาพเจาจะกลับมาประเทศไทยไมได ถาไมหาเงนิไวกบั
ตัวบางแลว มิพากันอดตายอยูท่ีนั่นท้ังหมดหรือ 
จึงไมนาคิดอยางคนท่ีหาสติไมคอยไดวา ขาพเจาไปคิดโกงของเขามาไมรูจักจบ เฉพาะครอบครัวขาพเจาแลว บอก
ไดวา ไมเคยอับจนในเรื่องเงินสําหรับใชจายเลยในชีวิต แมแตจะไดเงินเดือนเพียงเดือนละ ๘๐๐ - ๑,๒๐๐ บาท กส็ง
ลกูไปศึกษาในตางประเทศดวยทุนของตัวเองทุกคน สงติดตอกันรวม ๑๕ ป และสงไปศึกษาจนกระท่ังบัดนี้ บุตร
ชายหญิงของขาพเจาตองไปศึกษาอยูในตางประเทศคนละหลายป เพ่ือประสงคจะใหนําความรูกลบัมาทาํงานใหเกดิ
ประโยชนแกประเทศชาต ิบางคร้ังเคยสงไปถึง ๒-๓ คนในคราวเดยีวกันก็มี คาใชจายจํานวนมากนี ้ไมเคยคดโกง
ไดเงินของใครท่ีไหนมาเพ่ือประโยชนแกตวัเอง และเพ่ือการศึกษาของลูก เร่ืองเหลานี้แมจะเปนเร่ืองสวนตวั แตเม่ือ
มีผูกลาวถึงขาพเจาดวยสิ่งท่ีไมเหมาะไมควรแลว ก็ตองขอช้ีแจงตามความจริงบาง ขอไดโปรดเขาใจตามท่ีกลาวมานี้
ดวยโดยท่ัวกัน 
พลโท กาจ กาจสงกราม 
กองบัญชาการกองทัพบก วังสวนกุหลาบ พระนคร 
วันที ่๘ เมษายน ๒๔๙๒ 
จาก ผูแปล 
เร่ืองประทีปแหงชมพูทวีปนี้ ไดเก็บความจากหนังสือ The Light of Asia ของเซอร เอ็ดวิน อาโนลด ซึ่ง
รจนาขึ้นเปนโคลงภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับพระพุทธประวัต ิและ อุปนิสัย และพระพุทธปรีชาญาณของพระองค เปน
หนังสือซึ่งแพรหลายมากในยุโรป ปรากฏวาไดพิมพขึ้นถึง ๑๐๐ กวาคร้ังแลว และความแพรหลายนี้เอง ทําใหมีผู
แปลออกไปเปนภาษาฝร่ังเศส และเมื่อป ๒๔๘๐ นี้ ไดมีทานผูหนึ่ง ใชนามปากกาวา “ภัททรัตตา” มีอุตสาหะแปล
ออกมาเปนกาพยฉันทไทย เพราะความรูสึกซาบซึ้งในบทนิพนธอันนี้เปนอันมาก ทานบอกวา ถึงกับอาน ๕ จบ 
ในการเก็บความลงมาเขียนใหมนี้ ขอความในเครื่องหมายคําพูดบางอันขาพเจาขอ Quote จากบทประพันธของ
ทาน “ภัททรัตตา” ดวยความเคารพและช่ืนชมในคําอันไพเราะนั้น ขาพเจาขอแจงความจริงนี้แดทานเจาของ และ
ขอทาน ไดรับความขอบคุณจากขาพเจาในหนาหนังสือนี้ดวย 
“โรจนากร” 
 บทท่ี ๑ 
 
พระสิทธัตถกุมาร 
 



วันหนึ่งในฤดูรอน พญาหงสสีขาวสะอาดตัวหนึ่งนําฝูงบินผานพระอุทยานของพระเจากรุงกบิลพัสดุ บายหนาไป
ทางทิศเหนือ สูรัง ณ ยอดเขาหิมาลัยโพน ความขาวของฝูงหงสซึ่งทาบอยูกับทองฟาสีขาวนั้น เปนประดุจทาง
ชางเผือก ยังความนิยมยินดีใหแกผูพบเห็นย่ิงนัก แตพระเทวทัตกุมารมิเปนเชนนั้น น้ําพระทัยของเจาชายพระองค
นอยนี้เปนพาล มุงแตจะทําลายเปนที่ตั้ง พอทอดพระเนตรเห็นพญาหงส เธอก็ทรงโกงสายธนูขึ้นทันที ยกลูกศรขึ้น
พาดสาย และนาวหนวงเตม็แรง ปลอยศรวิ่งขึ้นไปเสียบอกพญาหงส ซึ่งกําลังรอนรองราเริงใจอยูบนอากาศ นกทีน่า
สงสารก็พลัดตกลงมาบนพ้ืนดิน ศรยังเสียบคาอกอยู 
 
กษณะนั้น พระสิทธัตถกุมาร พระโอรสแหงพระเจากรุงกบิลพัสดุ กําลังประทับอยูในพระอุทยานเหมือนกัน พญา
หงสถลารวงลงมาตรงพระพกัตรพอด ีเจาชายทอดพระเนตรเห็นเขาก็บังเกิดความเวทนา ทรงอุมหงสนั้นขึ้นจากพ้ืน 
ประคองกอดแตเบา ๆ มิใหวิหคเคราะหรายนั้นตกใจ แลวก็ทรงชักศรซึ่งเสียบเนื้ออยูนั้นออกเสีย พลางชโลมแผล
ดวยน้ําผ้ึง แลวเอาใบไมผจงปดปากแผลอยางเบา ๆ  แลวก็ทอดถอนพระหฤทัย รําพึงถึงความทุกขของพญาหงสอนัมี
กายปรากฏบาดแผลอันใหญนั้น 
 
พระกุมารนั้นก็ยังทรงพระเยาวนัก พระชันษาของเธอนอย ชอบท่ีจะแสวงสุขอยางเด็กอื่น แตเธอกลับคิดใครครวญ
ถึงความเจ็บปวดของพญาหงส อันความทุกขซึ่งสําแดงอยูในตัวนกนั้นเปนอยางไรกันหนอ เพ่ือใหรูความจริงโดย
ตนเองอยางแนชัด พระองคทรงหยิบลูกศรขึ้น แลวก็แทงลงตรงขอพระหัตถ พิษศรเสียวปลาบไปถึงพระหทัย และ
พระกุมารก็ทรงเขาพระทัยในทันทีนั้นเองวา ความเจ็บปวดของนกนั้นสาหัสเพียงไร เธอจึงทรงปลอบนกดวยพระ
วาจาออนหวาน กระทําพระองคเปนมิตรกบัสัตวตวันอย เพ่ือมิใหมันตื่นตกใจตอไป พอดีพระเทวทัตกมุารผูยิงพญา
หงสก็เสด็จมาถึง และจะแยงนกนั้นไปใหได พระสิทธัตถกุมารก็ไมทรงยอม ดวยเหตุวาพระเทวทัตเปนผูทําลาย
หงส แตพระองคเปนผูประทานชีวิต ถาหากปลอยนกใหแกเทวทัตผูอนุชา นกจะตองตายเปนแนแท พระองค
ประกาศวา จะทรงสั่งสอนความเมตตาแกโลก ถาหากวาพระเทวทัตจะทรงคัดคาน ก็ขอใหทรงเรียกนักปราชญมา
ตัดสิน ในท่ีสุด เทพเจาซึ่งปลอมพระองคมาเปนนักปราชญ ก็ทรงตัดสินวา “ผูใดกรุณาตอสัตวและเปนผูชวยเหลือ
สัตว ผูนั้นเปนเจาของ ดวยเหตุนั้น ผูชวยเหลือสัตวเปนผูใหชีวิต แตผูทําลายชีวิตสัตวใหดับลวงไป ไดชื่อวาเปนผู
เขนฆา หาใชเจาของสัตวนั้นไม” พระเทวทัตจึงแพความ และพระสิทธัตถกุมารก็ไดพญาหงสไปเลี้ยงไว พระสิท
ธัตถกุมารนี้แหละ คือพระบรมศาสดาผู ประกาศศาสนาพุทธใหแกปวงชนท้ังปวง ใหเขาท้ังหลายไดพบเหน็ และได
คงอยูในความสุขอันแทจริง ความเปนพระศาสดาผูตรัสรูรอบดาน ไดปรากฏใหเห็นตั้งแตพระชันษานอย ๆ เม่ือ
พระพุทธองคทรงจุติจากสวรรค มาเขาพระครรภพระพุทธมารดา คือพระนางสิริมหามายาเทว ีเปนพระชาติสุดทาย 
ซึ่งทรงสั่งสอนพระธรรมแกชาวโลกนั้น ไดบังเกิดรังสีสองสวางกระจางแจงขึ้นในยามค่ําคืนมืดสนิท เขาหินท้ัง
หลายสงเสียงกัมปนาท ระลอกคลื่นในมหาสมุทรบรรเลงเพลงกลอม และปวงบุปผชาตินานาพรรณ แยมกลีบขยาย
ชูชออรชรท้ัง ๆ  ที่อรุโณทัยยังไมไดมาถึง พระพายพัดเย็นชุมฉ่ํา และสรรพสิ่งท้ังหลายดูเหมือนจะกระซบิบอกกนัวา 
ทานท้ังหลาย ผูตายท่ีกําลังจะเกิด และผูเกิดท่ีตายไปแลว จงตื่นขึ้นและจงฟง วันนี้พระพุทธเจาไดเสด็จลงมา
ปฏิสนธิแลว จงรูและจงมีหวังเถิด 



 
ในตอนเชาวันนั้น พระโหราจารยไดทูลถวายพระพร พระเจาสิริสุทโธทนะ พระพุทธบิดาวา “พระโอรสของพระ
องคไดทรงปฏิสนธิแลว และจะทรงเติบโตขึ้นเปนบุรุษอันใหญยิ่ง เปนผูทรงปญญายอด หากมิเปนพระมหา
จักรพรรด ิครองท่ัวทุกทวีป ก็จะทรงเปนพระบรมศาสดา โปรดบรรดาสัตวโลกท้ังหลาย และชวยมนุษยใหพนจาก
ความโงเขลาอันมืดมน” 
 
ครั้นพระพุทธมารดาทรงครรภครบถวนทศมาส ก็ทรงประสูติพระโอรสใตรุกขฉายาในปาลุมพินีวัน เทพเจาทั้ง
หลาย เสด็จจากฟากฟาลงมาอัญเชิญพระวอทอง พอคาชาวเมืองไดสดับขาวก็เดินทางมาแตไกล เพ่ือเอาของขวญัอนั
มีคามาถวายพระบรมราชกุมาร และในหมูชนทั้งหลาย ซึ่งเดินทางมาชมบุญบารมีนั้น มีฤๅษีตนหนึ่งทรงนามวา 
อสิตฤๅษี ทานผูนี้ทรงบําเพ็ญพรตอยูใตตนไม ไดสดับเสียงเทพยดาลงมาบอกวา บัดนี ้พระพุทธเจาไดเสด็จลงมาใน
โลกแลว ใหไปชมพระบารมีเถิด ทานจึงรีบรอนมาในเมืองกบิลพัสดุ คร้ันเดินเขามาใกล พระพุทธมารดาก็ทรงวาง
พระกุมารลงแทบบาท พระดาบส พระฤๅษีเห็นพระโอรสก็รองหามวา “อยา อยา พระนาง อยาทรงวางพระโอรส
ลง” แลวพระฤๅษีก็กมลงกระทําอภิวันทนาการพระบรมกุมารถึง ๘ ครั้ง กลาววา พระองคนี้แหละ คือพระพุทธเจา
อยางแนแท ดวยปรากฏมีรังสีกุหลาบจาจากพระวรกาย พระลักษณะ ๓๒ ประการ ของมหาบุรุษปรากฏอยูในพระ
องคพรอมสิ้น พระองคนี้แหละ คือผกาของปวงชนอันจะบานเพียงคร้ังเดียวในระยะอสงไขยป เมื่อบานแลวก็สง
กลิ่นหอมขจรขจายไปทั่วพิภพอบโลก ใหหอมหวานดวยปญญาปานมธุรส 
ครั้นพระชนมของพระบรมกุมาร ลุถึง ๗ วัน พระพุทธมารดาก็เสด็จสูสวรรคาลัย ดวยเหตุวาพระนางเธอประสูติ
พระโอรสประเสริฐ เทพยดาเจาท้ังปวงทรงรักใคร มิยอมใหเสด็จทนทุกขเวทนาอยูในโลกนี้สืบไป จึงรับเสด็จพระ
นางไปสถิตอยู ณ สรวงสวรรคชั่วนิรันดร 
สวนพระราชโอรสนั้น เม่ือพระชนมได ๘ พรรษา พระพุทธบิดาก็ทรงหาพระวิศวามิตรฤๅษีมาสั่งสอนศิลปวิทยา 
แกพระกุมาร พระวิศวามิตรรับพระราชโองการ พอถึงวันฤกษด ีเรียกกุมารมาสั่งสอน 
พระราชโอรสทรงยนืถือกระดานไมจนัทนแดงขัดมันเปนเงาวับ และมีริมขอบฝงพลอยอยูตรงหนาพระอาจารย พระ
หัตถนอย ๆ ผจงจับดินสอม่ัน และพระเนตรอันสุกใสจับอยูท่ีพระอาจารยดวยความเคารพและสนพระทัย 
พระฤๅษีบอกวา “พระกุมารจงเขียนคัมภีรนี้ลง” แลว ทานก็ทองคาถาตายัตร ีซึ่งยากลึกล้ํา ผูสูงยิ่งดวยปญญาและ
ความรอบรูเทานั้นจึงจะเขียนได พระกุมารทรงฟงแลวก็เขียนลงบนกระดานอยางถูกตอง ใชแตภาษาเดียวเทานั้น 
เธอยังเขียนเปนภาษาเทวนาครี ยะวา เดียรถีย และอื่น ๆ อีกเปนหลายสิบภาษา จนพระอาจารยตองรองวา พอแลว
พระเจาขา แลวทานก็สอนใหนับเลขถึงสิบ แตพระกุมารทรงนับตอไปได ถึง โกฏิ อสงไขย นะหุต และนีนหุต พระ
อาจารยตองทูลวา พอแลว แลวก็สอนดาราศาสตร พระโอรสตรัสเลาใหฟงสิ้น ถึงโคจรของจักรวาล ดวงดาวใหญ
นอยเดินไปอยางไร เหตุใดจึงเกิดมีคน สัตว พืชผล และแมน้ํา ในมหาสมุทรนี้เกิดจากปรมาณูเปนตน น้ําในแมน้ํา
ตองความรอนละลายเปนไอ ลอยไป แลวตกลงมาเปนฝน น้ําฝนทําใหเกิดมหาสมุทร และ มหาสมุทรก็ทําใหเกดิฝน 
ความหมุนเวียนอันเปนธรรมคาของโลกนั้น มีอยูดังนี ้



พระฤๅษีจะสอนอะไร พระกุมารก็ทรงทราบสิ้น พระดาบสจึงกมลงกราบพระกุมารแลวทูลวา “พระองคเปนศาสดา
ของอาจารย ขาพเจาหาใชครูของพระองคไม ขาพเจามาถวายความรู กลับตองมาเรียนจากพระองคเสยีแลว พระองค
ทรงรอบรูท่ัวทุกสิ่งโดยมิตองใชหนังสือเลย อันพระกุมารแหงศากยวงศนั้น จะเกงเพียงความรูอยางเดียวก็หาไม แม
ในการวางพระองค และในการประลองศึกฝกกาํลังเย่ียงบุรุษนกัรบก็หาอาจมีใครเทียบไม แตน้ําพระทัยของเธอนัน้
เต็มไปดวยเมตตามาแตพระชนมยังนอย ๆ ยามเม่ือทรงเลนสนุกกับพระสหาย แมกําลังมีชัยในการละเลน หากได
ทรงเห็นพระสหายหดหูพระทัย ก็ทรงสงสารและหยอนพระกําลังลง ใหพระสหายไดเปนผูชนะบาง พระสิทธัตถ
กุมารนั้นทรงมีพระอัธยาศัยดังนี ้
เม่ือทรงเจริญวัย พระทัยอันเมตตาก็แผกวางขยายออกไปทุกที ประดุจตนไมใหญ ซึ่งแตกใบกิ่งกานไปจากเมล็ดพืช
เพียงเม็ดเดียว ในวันหนึ่งพระพุทธบิดาไดตรัสชวนพระกุมารไปทอดพระเนตรพิธีแรกนาขวัญ ชมความสดช่ืนใน
ทองนาและการหวานไถขาวกลาทั้งหลาย ซึ่งจะตกเปนของพระกุมารทันทีท่ีพระพุทธบิดาเสด็จสูสวรรคาลัย 
เวลานั้นตนไมกําลงัออกดอกงามสะพรั่ง ชาวนากาํลัง ไถนาอยูริมลาํธารอันมีน้ําไหลรินระหวางหมูตนตาลรายเรียง 
เปนวสันตฤดู หมูนกเบิกบานแจมใสสงเสียงเจื้อยแจว แมลงเล็ก ๆ และสัตวเลื้อยคลานตางก็มีความสุขอยูท่ัวหนา 
จาก ไกล ๆ  ไดยินเสียงตีกลองใหญอันแสดงวาพิธีอาวาหมงคลไดมีขึ้นในท่ีใดที่หนึ่ง พระมหากษัตริยและพระบรม
ราชโอรสไดทอดพระเนตรธรรมชาต ิและทรงสดับเสียงเหลานี้ดวยความสุขอยางย่ิง 
แตในทามกลางความช่ืนบานเกษมสันตหรรษานั้นเอง เจาชายพระองคนอย ไดทรงมองซึ้งลงไป และทรงเห็นสิง่ซึง่
ไมมีใครไดเอาใจใสมาแตกอนวา ในดอกกหุลาบอันสวยงามงามนั้นก็มีหนามอยู ในชีวติซึ่งเต็มไปดวยความร่ืนรมย
นั้นมีความทุกข 
ดูเอาเถิด ชาวนานั้นตองจับคันไถไปทามกลางสุริยะ แสงอันแผดจา ควายซึ่งลากคันไถนั้นเลา กต็องเดอืดรอนสาหัส 
เพ่ืออะไรเลา เพ่ือการยังชีพไวเทานั้นเอง ดูไปบนอากาศนั้นเถิด พญาเหย่ียวกําลังถลาไลจับนกเล็กเปนอาหาร นก
เล็กเลา ก็ไลตอนฝูงผีเสื้อ ซึ่งบินหนีดวยความตระหนกตกใจ จะดูไปในน้ํา การฆาและถูกฆาเพื่อยังชีวิต ก็มีใหเห็น
ประจักษแจง เราฆาเขาเพ่ือยังชีพ และเราก็ถูกฆาตอไป เพ่ือผูอื่นไดครองชีพไว ฆากันมาตั้งแตสัตวเล็กจนถึงสัตว
ใหญ โลกอันดูงามแตภายนอกนี ้ภายในเต็มไปดวยความทุกขเวทนาท้ังสิ้น อนิจจา 
พระกุมารทรงรําลึกดังนั้นแลว ก็มิอาจประทับดูความนาสังเวชของสัตวโลกอยู ณ ท่ีนั้นได จงึเสดจ็ไปประทับเสยีใต
รุกขชมพูลําพังพระองคเดียว เพ่ือทรงใครครวญถึงทุกขโศกของโลก ทรงรําพึงไปในพระทัยวา ทําอยางไรดีหนอ 
เหลาสัตวโลกผูนาสงสารท้ังหลายจะพนเสียได ซึ่งทุกขเวทนาท้ังปวงนี้ 
กษณะท่ีพระบรมโอรสทรงบําเพ็ญญาณรําลึกทางดับทุกขของสัตวใตรุกขฉายานั้นเอง พระฤๅษ ี๕ ตนเหาะผานมา
ทางอากาศ มาถึงตนชมพู ก็มิอาจไปตอไปได ตางก็สนเทหนัก มองลงมาเบ้ืองลางเห็นพระมหาบุรุษประทับอยู มี
พระรัศมีปรากฏจากพระวรกายเปลงปลั่ง จึงรีบลงจากอากาศ ถวายนมัสการเปลงเสียงสรรเสริญพระคุณ แลวจึงพา
กันเหาะ ตอไป 
 
บทท่ี ๒ 
 



ยโสธราเทวี 
 
ครั้นพระสิทธัตถะมีพระชนมได ๑๘ พรรษา พระพุทธบิดาก็ใหทรงสรางปราสาทอันวิจิตรตระการตาขึ้น ๓ องค 
สําหรับฤดูรอน ฤดูหนาว และฤดูดอกไมหอม มีนามวา จําปา กําลังออกดอก ปราสาทองคท่ีหนึ่งซึ่งมีนามวา สุภะ 
นั้นสรางดวยไมสักตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางซอนกัน และ ภายในกอปรดวยไมสนสลักเสลาเปนลวดลายงามตา 
อันปราสาทองคนี้มีไวสําหรับประทับในฤดูหนาว เพราะเม่ือเสด็จเขาไปแลวความอบอุนจักบังเกิดขึ้นแดพระองค 
ปราสาทองคท่ีสองนั้นมีนามวา สุรมมะ สําหรับประทับในฤดูรอนเพ่ือผอนบรรเทาความรอนอันโหดรายของธรรม
ชาต ิองคปราสาทจึงกอดวยศิลาออนขาวท้ังองค และปราสาทอีกองคหนึ่งซึ่งมีไว สําหรับตอนรับเวลาจําปาออก
ดอก และพืชผลทั้งหลายผลิใบ นั้น มีนามวารัมมะ อิฐเผาสีแดงฉาน ประกอบขึ้นเปนพระ ปราสาทองคนี้ และมีหลงั
คาทําดวยกระเบ้ืองสีน้ําเงินงาม 
บริเวณภายนอกพระปราสาทท้ังสาม ก็ลวนแลวไปดวยบุปผชาตินานาชนิด ชูชอและสงกลิ่นหอมระรวยรินอยูไม
ขาดสักทิวาวนั ถัดไปจากไมดอกกมี็ไมดง ปลูกไวรายเรียง ริมฝงน้ําอันไหลหลั่งถั่งแรง เสียงคะครึกคร้ืนมิไดย้ังหยุด 
จะ เปรียบก็ประดุจพระโลหิตกษตัริยหนุมอันสดส ียอมไหลแรง เร็วด ีและไมมีการถอยหลัง ดังนั้นความสุขสนุก
สนานก็บังเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลามิไดขาด แตทวา ยังมีหลายเวลา ซึ่งพระพักตรของพระสิทธัตถะหมนหมองเหมือน
พระสุริยะซึ่งตองเมฆดํามาเปนเงาบัง คราใดท่ีทรงระลึกถึงความทุกขอันแฝงอยูในสีกุหลาบของชีวิต ครานั้นพระ
พักตรของพระบรมโอรสก็ซีดสลดลงทันที  
การท้ังหมดนี้มิรอดพนความสังเกตของพระพุทธบิดาไปได พระองคทรงพระวิตกย่ิงนัก ดวยหวาดหวั่นพระทัยวา 
พระโอรสจะทรงหลีกทางโลกไปแสวงสุขในทางแคบ และโดดเดี่ยวเต็มไปดวยความกันดาร เพ่ือเสาะหาพระธรรม
ล้ําเลิศมาสั่งสอนมนุษยเปนแนแท พระเจาสิริสุทโธทนะทรงเปนกษัตริย ซึ่งรักม่ันและภาคภูมิในความเปนขัตติยะ
ย่ิงกวาสิ่งใด อุดมคติของพระองคคือการมีพระโอรสเปนจักรพรรดิของยอดจักรพรรดิท้ังหลาย เพราะวานั่นเปน
อํานาจสูงสุดและเปนความสุขอยางยิ่งยวด พระองคมิทรงปรารถนาจะเห็นพระราชโอรสเปนพระพุทธเจาผูโปรด
สัตวเลยแมแตนอย  
เม่ือเห็นพระสิทธัตถะทรงมีพระพักตรหมนหมอง เฝาวิตกวิจารณถึงสุขทุกขของ มนุษย พระองคก็ทรงหวั่นไปวา
พระโอรสจะทรงสละทางโลกเสยี จงึทรงปรึกษาเหลามหาอาํมาตยหาทางปองกันเสีย เหลามุขมนตรีกราบทูลวา สิง่
ท่ีจะผูกจิตมนุษยไดนั้นหาใชโซตรวนไม เสนเกศาแหงนางงามเทานั้นจึงจะผูกจิตบุรุษได พระโอรสทรงเศราหมอง
ดังนี้ เพราะยังมิไดทรงอภิเษกสมรส ยังไมไดทรงรูจักความสุขย่ิงยอดอันเกิดจากความรัก ขอใหทรงหานางผูงามเลศิ
มาพระราชทานพระโอรสเถิด พระเจาสิริสุทโธทนะทรงเห็นวา การเลือกชายาใหพระโอรสนั้นเปนการมิชอบ 
เพราะวาการท่ีพระองคทรงเลือกชายาใหพระโอรส “ก็เปนเขาผูอื่นเลือกรักใหสมสู” ดูไมเปนการท่ีจะทําใหพระ
โอรสรูจักรักจรงิได จงึทรงตกลงวาใหมีงานมโหฬารขึ้น แลวใหนางงามท้ังหลายมาประชุมกัน และใหทุกนางมารับ
ของขวัญจากพระสิทธัตถะ พระองคตองพระทัยนางใด ก็ใหอํามาตยคอยสังเกตไว เม่ืองานเสร็จลงแลว พระชนกจะ
ทรงสูขอนางนั้นใหพระโอรส 



ไมชา วันงานร่ืนเริงในพระราชวังก็มาถึง เหลากัลยาณีท้ังหลายแตงกายของตนอยางวิจิตรเพริศแพรว หวีเสนเกศา
อันดําสนิทแลวเกลาเมาฬี แตมขนตาดวยน้ํายาอันเปนเสนหละลานจติ มือเทานอย ๆ  นั้นยอมดวยชาดสงีาม ตางสวม
เคร่ืองประดับ ลูบไลวิเลปนะอันมีกลิ่นหอมชวนจติพิศวง แลวตางก็เย้ืองกรายเขาวังใน พอถงึเวลา ดรุณแีหงกบลิพัส
ดุ ก็คอย ๆ เดินผานบัลลังกพระโอรส ซึ่งประทับทอดพระเนตรอยูเปนสงานาเกรง พอนางนั้น ๆ ชมอยชมายเนตร
อันดําขํา ขึ้นสบเนตรพระกุมาร ตางก็เกิดความประหวั่นกลัว ใจระรัวสั่น มิอาจเอื้อมยกตนขึ้นเปนคูเสนหาแหงพระ
องคได พระกุมารนั้นประทับสงบนิ่ง พระพักตรออนหวานกรุณาและดวงเนตรเพียบไปดวยความปราน ีแตก็หาอาจ
จะมีนางใดกลาสบเนตรได ตางรับของขวัญจากพระหัตถดวยมือสั่นระรัวแลวหอไหล คอมตัว เดินหลบหายเขาไป
ปะปนอยูในหมูเพ่ือนกันเสียโดยเร็ว ทุกนางมิอาจมีอาการสงบนิ่งอยูได เกิดประหวั่นพรั่นใจ กายสั่นระรัวดวยกัน
ทุกนาง 
และแลว นางสุดทายก็ไดดําเนินมาตรงพระพักตร กัลยาณีโฉมงามดังอัปสรสวรรค อาการเย้ืองกรายก็งามสงา
เหมือนพระลักษมี สองเนตรเทวีดําสนิท แลวมีแววหวานบริสุทธิ์เหมือนตานางเม่ือเวลารัก เธอหยุดลงตรงพระ
พักตรพระกุมาร พนมหัตถขึ้นระหวางอุระ ชูศอแลวเงยพักตรขึ้นสบเนตรพระองค ยิ้มอยางแจมใส พลางทูลถามไม
ลดเลี้ยววา “หมอมฉันจะไดรับของขวัญไหมเพคะ” 
บุคคลซึ่งอยูใกลชิดในเวลานั้น ไดกราบทูลพระเจาสิริสุทโธทนะวา  “ทันทีที่พระโอรสทอดพระเนตรเห็นยอด
กัลยาณียโสธรา ธิดาแหงสุปปพุทธะ พระพักตรของพระองคเปลี่ยนไปเห็นถนัด”  
พระกุมารทรงตอบวา “ของขวัญนั้นหมดเสียแลว แตขอใหภคินีผูทรงโฉมงามล้ํารับเอาสิ่งนี้ไป”  
ตรัสแลวก็ทรงถอดสรอยพระศอมรกตออกคาดเอวอันอรชร อันหุมไวดวยกํามะหย่ีดํา พระเนตรสบเนตรนางดวย
ความรักอันทวมทนมิอาจปกปดไวได 
เม่ือพระพุทธบิดาทรงทราบแนวา พระโอรสผูกสมัครรักใครยโสธราแลว ก็ทรงแตงทูตใหไปสูขอนางจากพระสปุป
พุทธะผูเปนชนก แตพระสุปปพุทธะตรัสตอบวา ตามธรรมเนียมนางกษัตริยในศากยะตระกูลนั้น ผูจะเปนคูของนาง 
ตองแสดงวาเปนผูเช่ียวชาญในยุทธศลิปศาสตร อาจรบชนะผูทาท้ังหลายใหไดเสียกอน พระองคทรงสั่งมากบัทูตวา  
“ลูกของเรานี้มีโอรสกษัตริยปองอยูมากหลาย หากวาพระโอรสของ กษัตรยิทานโกงศรแกวงดาบ และขีม่าไดดกีวา
ผูใด เธอก็จะไดนางไปเปนชายา แตเราสงสัยนัก พระสิทธัตถะหรือจะทํากิจของนักรบได เธอแกวัดออกยังงั้น” 
พระเจาสิริสุทโธทนะก็เสียพระทัยท่ีพระโอรสจะไมไดนางผูเปนท่ีรัก แตพระกุมารหนุมทูลวา ใหทรงจัดการ
ประลองรบขึ้นเถิด พระองคไดทรงฝกฝนวิชาของบุรุษอยูบางเหมือนกับพระญาติเหลานั้น เมื่อพระองคทรงรักนาง
แลว หายอมเสียนางไปไม 
 
ดวยเหตุท่ีพระสิทธัตถะตรัสดังนี ้เจ็ดวันหลังจากนั้น ก็มีพิธีประลองกําลังคร้ังใหญ ผูใดไดชัยชนะ ผูนั้นก็จะไดนาง
ยโสธรา พระเทวทัตผูชํานาญทางศร พระอรชุนผูเกงทางขี่มา และพระนันทะผูเช่ียวชาญดาบ ก็ไปประชุมพรอม 
พระสทิธัตถะนั้นทรงมากัณฐกะสีขาวผอง ซึ่งวิ่งระเริงรองกองกังวานเพราะความแปลกตาเขามาในสนามยุทธ พระ
โอรสกวาดพระเนตร ตรวจดูมหาชนท่ัว และเม่ือทอดพระเนตรเห็นยโสธราจอมขวัญ ก็เสด็จลงจากอัสดรกัณฐกะ 
และรองประกาศวา “ผูท่ีทรงไวซึ่งความเลิศเทานั้นจึงจะคูควรกับมุกดาเทวีผูนี ้ขอใหเรามาพิสูจนฝมือกันเดี๋ยวนี”้ 



ทีแรกพระนันทะทายิงธนู โดยใชเปากลองทองเหลือง วางในระยะไกลหกโกศ พระเทวทัตขอยิงในระยะแปดโกศ 
แตพระสิทธัตถะขอใหเลยสิบโกศออกไป จนกระท่ังมองเห็นกลองเทาหอยแครงเทานั้นเอง พระนนัทะยงิทะลกุลอง
ของเธอ พระอรชุน พระเทวทัตก็ดุจกัน ฝูงชนโหรองชมเชยขึ้นอึงมี่ จนนางยโสธราตองยกพัสตราขึ้นคลุมเนตรดวย
ความหวาดหวั่นวา พระผูเปนท่ีรักจักพายแพแกคูตอสู 
พระสิทธัตถะทรงจับคันศรของพระญาติขึ้นนาวสาย กําลังแรงทําใหศรนั้นหักลงกับหัตถ ท้ัง ๆ ที่วาศรนั้นมีกลาง
คันอันหนา ชายชาตรีซึ่งมีกรแข็งแรงอยางย่ิงเทานั้นจึงจะทําใหโคงได พระโอรสหนุมตรัสวา “ศรนี้เปนของเลน 
คันศร ใหมท่ีแข็งแรงสมศักดิ์กษัตริยศากยะนั้นไมมีหรือ ?” 
มีผูทูลตอบวา มีศรช่ือสิงหหานุใหญเหลือและแข็งแรงมาก คันทําดวยเหล็ก เก็บไวในโบสถหลายรอยปมาแลว ไม
ปรากฏวาเปนของใคร และหาเคยมีใครอาจใชไดไม พระสิทธัตถะทรงสั่งใหไปนําศรนั้นมาสงใหพระอนุชานาว
สายกอน แตหามีพระองคใดแขง็แรงพอท่ีจะโนมปลายใหเขาใกลคันกวาศอกหนึ่งไดไม พระองคจงึรับคนัศรมานาว
สายแลวเสียบลูกศรลงที่ชองเสียบ ยิงไปดวยกําลังแรง ศรถลาวิ่งประดุจนกอินทรี เสียงสนั่นกังวานอากาศ จนผูเจ็บ
ไขมิอาจมาในงานนั้นได ตองลุกขึ้นถามกันวา “เสียงอะไรนั่น” ลูกศรวิ่งถลาออกไปทะลุกลองอนัวางไวไกลถงึสบิ
โกศกวานั้น แลวยังแลนตอไปอีกไมหยุดย้ัง 
ตอไปพระเทวทัตทาใชดาบตัดตนไม พระองคเองทรงตัดตนตาลหนาหกนิ้วดวยการฟนเพียงคร้ังเดียว พระอรชุน 
ตัดตนไมหนา ๗ นิ้ว และพระนันทะตัดตนไมไดหนาถึง ๙ นิ้ว แตพระสิทธัตถะทรงตัดตนไมมหึมาคูหนึ่ง ดวยการ
ฟนเพียงครั้งเดียวเทานั้น รอยดาบราบดีจนตนไมนั้นขาดจากโคนแลวยังยืนตรงอยู ณ ท่ีเกา ไมลมลงไปได 
คราวนี้ถึงคราวขี่มาแขง มากัณฐกะของพระกุมารก็วิ่งไดรวดเร็วกวามาของพระญาติท้ังสาม พระนันทะตรัสคานวา 
หาไดเปนเพราะความเกงของผูขับขี่ไม มากัณฐกะนั้นฝเทาเร็วเอง ถาหากพระองคทรงขี่กัณฐกะกอ็าจชนะไดเหมือน
กัน ขอใหมาปราบมาพยศแขงกันดีกวา 
เขาจึงไดนํามาพยศกลา กายสงูใหญ ดํามันสนิทเหมือนค่ําคืน ตาดุขวาง จมูกบานกวางใหญ ผมยาวยุงเหยิงดวยไมได
ตัดสาง มีโซลามอยูสามช้ัน โกลนอานใดหามีไม เพราะมันพยศนัก ใครจะขึ้นหลังไมไดเลย 
กษัตริยหนุมตรัสสัง่ใหเอาโซออก แลวผลัดกันขึ้นหลัง มาดุโลดเตนสลดัเอาพระเทวทัต และนนัทะตกลงมาเจบ็ปวด 
ไดความอายเปนอันมาก พระอรชุนขึ้นบังคับควบขับไปไดสักครู มันก็บันดาลโทสะ หันมาแวงกัดขาอรชุนผูแกลว 
รวงผลุนลงมา ผูเลี้ยงมาตองรีบวิ่งไปเอาโซพันถึงสามช้ัน ฝูงชนรองวา “มานี้บานัก ขอพระสิทธัตถะอยาจับมาผีนี้
เลย” 
 
แตพระกุมารทรงบอกเขาวา ใหแกสายโซออกและใหสงผมมามา พระองคคอย ๆ จับผมมา กมลงกระซิบปลอบเบา 
ๆ วางหัตถขวาลงบนตาท้ังสอง แลวผจงลบูหนาและลีขางดวยความปรานี มาซึ่งคึกคะนองเหนือ่ยหอบอยู กมี็อาการ
สงบนิง่ กมหัวลงดุจคํานับ และเม่ือพระองคเสด็จขึ้นหลัง ก็มีอาการสงบนิ่งประดุจมันมีความเคารพรักพระองค 
พระสิทธัตถะใชพระชงฆแตะสองขางมาเบา ๆ แลวมันก็วิ่งไปอยางเรียบรอย 
คนดูท้ังหลายตางรองวา “พระสิทธัตถะทรงชนะแลว ใครอื่นอยาขวนขวายตอสูอีกเลย” 



ดังนี้ยโสธรานงเยาวก็ทรงลุกจากที่ประทับ หยิบพวงโมกขรมาลา เสด็จดําเนินผานปวงขัตติยะและปวงชน ไปถึงที่
ซึ่งพระโอรสเสด็จลงจากพาชี กมองคลงอัญชุลีแลวทรงสวมพวงมาลัยรอบพระศอพระโอรสหนุม พระองคทรง
โอบนางไวแนบพระอุระ แลวก็จูงหัตถนางกลับมายังพระพลับพลา 
ไมชาพิธีอภิเษกสมรสแหงขัตตยิะสองกมี็ขึ้นอยางมโหฬาร เพ่ือจะผูกเสนหาไวไมใหเหือดหาย และทรงละท้ิงโลกยี
สุขไปได พระบิดาจึงทรงสรางมหาปราสาทรักขึ้นไว สําหรับพระโอรสหนุมและพระสุณิสา รอบบริเวณปราสาท
นั้น มีเขาโรหิณีสีเขียวสด รอบเขาชุมไปดวยธารน้ําใสสะอาดไหล ผานระริกเร่ือยจากตนน้ําหิมาลัยไปสูมหาสมุทร 
มีไมดอกไมผลสะพร่ังพรอม และปราสาทนั้นก็อยูไกลจากฝูงชน ความสกปรกอันใด ไมใหเกิดมีขึ้นเปนอันขาด ผู
รักษาปราสาทตองปลิดดอกไมที่จะโรยทิ้งเสียกอนท่ีมันจะเห่ียวคาตน ใบไม ซึ่งเหลืองตายตองไมใหพระโอรสได
เห็นเลยเปนอันขาด แมนางสนมกํานัลผูขับฟอนบําเรอถวาย หากเกิดปวยไขหรือเปนลมโดยปจจุบัน นางนั้นจะตอง
เนรเทศออกจากสถานแหงบรมสขุนี้ บุคคลซึ่งแกกายแลวจะไมไดปรากฏ เร่ืองความทกุขของโลกภายนอกท้ังหลาย 
ใครอยาไดนํามากลาวเปนอันขาด แมจะประดิษฐขึ้นเปนเพลงรองก็มิได พระบิดาวางโทษผูกลาวถึงความทุกขทั้ง
หลายไววาเปนกบฏ พระโอรสจักไดเห็น ไดยิน ไดฟง แตความรื่นรมยและความสดช่ืนเทานั้น 
เม่ือสรางความสุขทั้งมวลไวในมหาปราสาทอันมโหฬารนั้นแลว เพ่ือจะกักโอรสไวแตในท่ีคุมขังแหงความรักและ
ความสนุกเพลิดเพลิน พระองคทรงสรางกําแพงใหญลอมรอบพระปราสาท ณ ท่ีหางไกล สรางประตใูหญซึง่ตองใช
คนเปดถึงรอยคน เสียงเปดประตนูั้นกังวานกองไปทุกหนทุกแหง แลวทรงสรางกําแพงและประตขูึน้อกีสองช้ันรวม
เปนสามดวยกัน ลงสลักม่ันลั่นกุญแจและมีคนเฝาแข็งแรง พระบิดาสั่งแกยามวา  
“อยาใหใครเขาออกเปนอันขาด แมแตลูกเราก็มิได หากละเมิดคําสั่ง โทษเจาถึงตาย 
 
บทท่ี ๓ 
 
เสียงครวญของสายพิณ 
 
ภายในมหาปราสาทแหงความรักของพระสิทธัตถะนั้น เต็มไปดวยความสงบสุขและรื่นรมย พระพุทธองคของเรา
ไมเคยรูจักความทุกข เรื่องเดือดรอนอันใดก็ไมเคยไดยิน เพราะพระบิดาตรัสสั่งไวอยางเขมงวดหนักหนาวา อยาให
ผูใดเอยถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นนอกกําแพงปราสาทนี้เลยเปนอันขาด แมกระนั้น ก็มีหลายครั้งท่ีพระบรมโอรสบรรทมหลับ
แลวทรงสุบินวา ไดเสด็จออกไปนอกปราสาท ทอดพระเนตรเห็นโลกอันกวางใหญ บอยคร้ังท่ีพระองคทรงสะดุง
ผวาตื่น ออกโอษฐอุทานวา 
“โลกของฉัน โลก-ฉันไดเห็น ไดยินและไดรูท้ังหมด ฉันมาในโลกนี้แลว”  
และเมื่อนั้นพระนางยโสธราเทว ีซึ่งถวายการปรนนิบัติพัดวีอยู ก็จะประหวั่นจิตหวาดพระทัย และทูลถามวา 
ประชวรเปนอะไรไปหรือ พระสิทธัตถะก็จะทรงรูสึกองคและทรงปลอบโยนพระชายาใหหายตระหนกอกสั่น พระ
พักตรของพระองคซีดสลด น้ําพระเนตรไหลคลอพระนัยนา แตก็ทรงฝนย้ิมและรับสั่งใหนางนาฏกาดีดพิณสีซอ



ถวาย ผูอื่นไดสดบัเสียงซอนั้นก็ช่ืนจิตเหมือนไดยินเพียงคนสรวลระเริงใจ แตองคพระโอรสนั้นทรงแวววา เสยีงซอ
ครวญสะอื้นไหรําพันวา 
“เรานี้คือเสียงของลมพายุ ซึ่งพัดไปดวยความโหยหา ความสงบแหงดวงจิต แตก็หามีเวลาสงบลงไดไม ชีวิตของ
มนุษยก็เชนเดียวกับลม ความสงบไมมี จึงมีแตความครวญครํ่า โหยหาและสะอื้นไห 
เรามาจากไหน ไปท่ีใด เกิดจากแหลงใดไมเคยทราบ เราก็เหมือนทาน เราเปนเพียงที่วาง ไมมีอะไรยืนยง เรามีแต
ความทุกขไมรูจักหาย แตพระองคมีแตความสุขสําราญ ไมรูจักหมด แตความรักนั้นก็จะหมดลงสักวันหนึ่ง เพราะ
ชีวิตก็เหมือนกันกับสายลม ไมมีความยืนยงคงอยูตลอดไป 
พระโอรสแหงมายา จงทราบเถิด ในโลกนี้เต็มไปดวยความทุกขแสนสาหัส เราไดทองเท่ียวไปรอบโลก ไดเห็น
ความทุกขหลายอยางตาง ๆ กัน 
ชีวิตนี้คือความวางเปลา เราจะไขวควาอะไรมาไวเปนของเราไดหรือ เราจะควาเมฆมาไวในหัตถและหามหวงน้ํามิ
ใหไหลรินไดหรือ 
โอ -พระโอรสทรงตื่นเถิด อยาบรรทมหลับอยูเลย โลกกําลังเศรานัก โลกกําลังจะจม โลกกําลังรอคอยพระองคอยู 
ขอพระทรงตื่นขึ้นและทรงชวยมนุษยใหพนทุกขเถิด จงละเสียซึ่งอํานาจจักรพรรดิในประเทศ 
เราคือลมซึ่งพัดไปรอบโลก และเรามาครวญคราง ณ สายซอหิรัญนี ้ก็เพ่ือหวังจะใหพระผูหลับอยูและไมรูจัก ไดรู
จักโลก เราหวังจะใหพระรูวากษณะนี้พระองคไดเลนแตเงางามเทานั้น” 
นับแตนั้นมา พระหฤทัยของพระบรมโอรสก็มิอาจตั้งอยูในความร่ืนเริงดังแตกอนได เสียงซอก็กลายเปนลมคราง 
นางระบําและการฟอนท้ังหลายลวนแตทําใหเกิดความเหนื่อยหนาย พระองคกลับสนพระทัยในนิยายตาง ๆ  ซึ่งนาง
กํานัล นํามาเลาถวาย ในคราวหยุดพักจากการฟอนรํา นางนั้นเลาถึงสิ่งประหลาดตาง ๆ เลาถึงบุคคลผูมีผิวขาว เลา
ถึงดวงตะวันอันตกจมลงในมหาสมุทรในยามสนธยา พระทรงฟง แลวก็ซักถามไมไดหยุด โลกของเรานั้นใหญ
กวางนกัหรือ มนุษยผูอื่นท่ีเหมือนเรานั้นยังมีอีกหรือ ถาเรารูจกัเขา เราจะชวยเขาไดไหม พระอาทติยนัน้ขึน้จากขอบ
ฟาในเวลาเชา และไปตกลงในมหาสมุทรยามอัสดง เราจะเปนเหมือนพระอาทิตย ไปอยูบนทองฟา ดแูลคนใหท่ัวได
หรือ  
พระสิทธัตถะรูสึกพระองควาทรงกลัดกลุมพระทัยเหมือนจะประชวรไขอยู แลวตรัสถามเขาถึงเรื่องมากายสิทธิ์อัน
เหาะไดรวดเร็วของเทวดาวา มีจริงหรือ พระองคทรงปรารถนามานั้น เพ่ือจะไดขับขี่ไปดูโลกอันกวางใหญ ทรง
ปรารถนาปกของนกอินทรี อันจะพาพระองคเหาะทะยานลิ่วออกไปยืนบนยอดเขาหิมาลัยอันสูงสุด แลวมองดูวา
ภายนอกพระทวารปราสาทนั้นมีอะไรอยูบาง 
มีผูลวงละเมิดพระบรมราชโองการพระบิดาเปนคนแรก กราบทูลวา ภายนอกนั้นมีเรือกสวนไรนาปาราง และมี
โบสถ มีพระมหานครอันกวางใหญของพระเจาพิมพิสาร และในโลกนี้มีมนุษยหลายอยางตาง ๆ กัน หลายสิบโกฏิ
เหลือจะพรรณนาได 
พระโอรสรับสั่งวา “ดีแลว ไปบอกฉันนะผูสารถ ีใหเทียมรถของเราไว พรุงนี้จะออกไปดูอะไรที่ไกล ๆ ออกไป” 
พระเจาสิริสุทโธทนะไดทรงสดับอํามาตยทูลความปรารถนาของพระโอรส ก็ทรงวาวุนพระทัยยิ่งนัก พระองคทรง
ตระหนักดีวา ถึงเวลาแลวท่ีพระโอรสจะไดทรงรูจักโลก แตอีกพระทัยหนึ่งก็เกรงพระสิทธัตถะจะไปทอดพระเนตร 



เห็นความสกปรกและสิ่งโทมนัสพระทัยเขา จึงทรงสั่งใหปาวประกาศราษฎรทุกคนวา พระโอรสจะเสด็จเลียบพระ
นคร ใหตกแตงบานเรือนใหงามตา เอาบุปผานานาพรรณมาแตงซุมประตู สิ่งท่ีจะทําใหหดหูใจใหเก็บซอนเสียจง
สิ้น ในวันนั้น คนแกชรารางราย คนเจ็บจวนตาย คนพิการงอยเปลี้ยเสียขา อยาปรากฏใหเห็น แมกระท่ังการเผาศพ
ซึ่งจําเปนก็ของดไวกอน ใหวันนั้นสิ้นไปแลวจงึทํา 
ดวยเหตุนี้ เม่ือพระโอรสเสด็จทอดพระเนตรพระนคร ก็ทรงเห็นแตสิ่งลวนงามตา ชาวเมืองหญิงชายเดก็เลก็แตงกาย
อยางดีท่ีสุก มาหมอบเฝารายเรียงถวายชอดอกไมและคารวะ ตางย้ิมสรวลสนัตเบิกบานประหนึ่งวาโลกนีห้าเคยมีคาํ
วาทุกขไม พระสิทธัตถะทรงพอพระทัยยิ่ง ตรัสวา  
“โลกของเรานี้ งามจริงหนอ คนท้ังหลายก็ใจดี หนุมสาวเหลานี้ก็ลวนขยันในการงาน เขาชางใจดีจริงหนอ ดูสิฉัน
ยังไมทันทําอะไรใหเขาเลย เขาก็มาเอาใจใสในฉัน เด็ก ๆ  เหลานี้ก็รักฉนั เขาคงจะรูวาฉันรักเขาเปนแน เขารูไดอยาง
ไรหนอ ดีจริง ประหลาดจริง บานเมืองของเรานี้ชางมีแตคนย้ิมแยมแจมใส ฉันนะ ขับรถออกนอกประตูเมืองสิ โลก
นี้งามดีชวนใหด ูเราอยากเห็นท้ังหมด” 
พอรถทรงเจาชายหนุมผานไป ฝูงชนโหรองดวยความยินด ีบางเอาดอกไมพวงมาลามาถวาย บางก็เขาไปลูบคลําวัว 
เอาขนมและถั่วไปใหวัวกิน ตางคนมีความยินดีท่ัวหนา ท่ีไดเห็นเจานายของตน 
ทามกลางความสวยงามและความโหรองยินดีนั้นเอง ชายชรารางเล็กคนหนึ่งคลานงุมงามออกมาจากกระตอบอันมี
หลังคาโหวและฝาทะลุของแก รางกายชายนั้นแสนจะสกปรก เคร่ืองนุงหมสีซีดและเปอยขาด แคพันกายก็เกือบจะ
มิมิด หลังงองุมจวนจะพับเปนสองอยูแลว เพราะตองแบกภาระมานาน เนื้อหนังตกกระ ถูกแดดเผาดําเกรียมเห่ียว
ยนติดกระดูก จะหาเนื้อแตสักนอยกแ็สนยาก ขอบตาแดงชํ้าดวยสนิมน้ําตาอนัเกาะเปนคราบมานานหนกัหนา ลกูตา
มัวเปนน้ําขาว เม่ืออาปากก็ไมมีฟน ขากรรไกรสั่นอยูงันงกประดุจเปนไขสันนิบาต แกถือไมเทาตวัสั่นรัวเดินหลัง
โคงโกงมาถึงกระบวนคนซึ่งยืน อยู หอบหายใจฮัก ๆ พลางรองครางวา  “ไดโปรดสงสารคนยากจนเถิด หิวจะตาย
อยูแลว”  
คนยืนอยูขาง ๆ เห็นแกออกมาก็ตกใจ พากันฉุดแขงขาลากแขนใหแกออกไปเสีย พลางบอกวา 
“นั่นเจานาย เห็นไหม กลับไป กลับไปรังของแก” 
พระโอรสหันมาทอดพระเนตรเห็นเขาก็ตกพระทัย ทรงพิศวงยิ่งนัก ดวยไมเคยทรงเห็นคนแกชราอยางนี้มาแตกอน 
ทรงถามนายสารถีวา  
“ฉันนะ นั้นตวัอะไรนะ ดู ๆ  ก็คลายคน แตทําไมหลังงอโคง ตวัสั่นลําบากดังนั้น นาสงสารเหลือเกิน เขาไมมีอาหาร
กินหรือ กระดูกจึงไดโปนออกมาดังนั้น ทําไมเขาจึงรองวาเขาจะตาย มันแปลวาอะไร ฉันนะ จงบอกใหเขาเขามา
เถิด” 
นายฉันนะสารถีผูมีใจซื่อ ทูลถามความเปนจริงวา 
“พระทูลกระหมอมเจาขา นี้คือคนเหมือนกัน และเม่ือแปดสิบปกอน เขายังแข็งแรงวองไวสวยงามอยู นัยนยาก็ใส
แจวด ีดวงประทีปซึ่งเคยสุกใสในครั้งหนึ่งนั้น บัดนี้น้ํามันไดหมดเสียแลว ไสก็ไหมดํา ดวงชีวิตของเขายังเหลืออยู
นอยหนึ่ง ไมชาก็จะดับไปพระเจาขา” 
พระโอรสรับสั่งถามวา “ฉันนะ คนเราตองเปนดังนี้ทุกคนหรือ” 



“เม่ือมีอายุลวงนานไปก็เปนดังนี้ทุกคนพระเจาขา” 
“ฉันก็เหมือนกันหรือ ฉันนะ ถายโสธราอยูถึงแปดสิบป ก็เปนดังนี้หรือ ชาลินี คุงคา โคตมี หัสดานอย และ ใคร ๆ 
ก็เปนดังนี้หรือ ฉันนะ” 
“พระเจาขา เชนนั้น” นายสารถีทูลสนองพระวาจา 
พระโอรสรับสั่งวา “กลับรถเถอะ ฉันนะ พาฉันไปสงบาน เราไดเห็นสิ่งซึ่งเราไมเคยคิดเลยวาจะมีอยู” 
พระโพธิสัตว มีพระพักตรอันซีดเผือด พระทัยเศราหมองและหดหู รีบเสด็จเขาวัง แลวนิ่งขรึม ไมแยมสรวล และไม
เสวยกระยาหาร ไมเหลียวดูเหลานางรําที่ขับฟอนบําเรอ ใหเห็นท่ีสําราญหฤทัย ยโสธราเทวีเห็นพระสวามีหมน
หมอง และไมเอื้อนโอษฐแตประการใด ก็หวาดหวั่นพระทัยนัก เกรงไปวาพระองคไมพอพระทัยในการปรนนิบัติ
ของพระนาง จึงกันแสงไหแลวทูลถามวา พระนางไดทรงกระทําอันใดไมเปนท่ีพอพระทัยหรือ 
พระสิทธัตถะปลอบชายาวา ที่พระองคเศราเชนนี้ หาใชเพราะนางไม หากเพราะทรงคํานึงถึงวา ความสุขท้ังหลาย
นั้น ท่ีแทคือความทุกขหนัก เพราะมันไมอยูยืนนาน เวลายอมเขามาแทรกแซง ทําลายสิ่งสวยงามใหหมดสิ้นไป ราง
กายจะเตม็ไปดวยเสนเอ็นระเกะระกะ หลังงอโคง และเนื้อก็เห่ียวยน เม่ือตรองถงึสิ่งนี้ พระองคก็มิอาจเปนสุขอยูได 
ในคืนวันนั้น พระบิดาทรงสุบินถึงสิ่งนาหวาดหวั่น และซึ่งเขาพระทัยไมไดอยูเจ็ดประการ  
อันแรกซึ่งสุบินเห็นคือ ธงใหญของพระอินทรถูกลมพัดขาดยับ และปลิวไปตกยังฝุนละออง ทันใดนั้นมีเงาเขามา
หยิบเอาธงขาดออกไป  
อันท่ีสอง เห็นชางสารใหญงาขาวสิบเชือก เดินสะเทือนเลื่อนลั่นมาจากทิศทักษิณ พระโอรสประทับมาบนคชสาร
ใหญตัวนํา และมีฝูงชนเดินตามมาเปนแถว  
อันท่ีสาม ทรงเห็นราชรถเพลาตก ลากดวยมาวิเศษสี่ตัว และพระโอรสประทับอยูในรถนั้น 
อันท่ีสี่ มีจักรทองหมุนวนมาแตไกล กํากงฝงเพชรพลอยสุกใส มีอักษรจารึกในดุมกงของลอ และเวลาท่ีหมุนไปก็
มองดูโชติชวง ประดุจแสงเพลิง เสียงดนตรีเสนาะกังวานออกจากคําจารึกนั้น 
อันท่ีหา คือกลองใหญมหึมาวางอยูระหวางเมืองและขุนเขาตาง ๆ พระโอรสถือตุมเหล็กใหญเสด็จมาตีกลอง เสียง
สนั่น กองไปท่ัวทุกทิศ  
อันท่ีหก เปนหอใหญสูงโดดขึ้นไปถึงฟา พระสิทธัตถะยืนอยูบนหอ สองหัตถโปรยแกวมณีนพรัตนลงมาดังสายฝน
ใหแกปวงชนทั่วโลก ซึ่งเบียดเสียดกันเขามาเก็บแกวมณี  
อันท่ีเจ็ด คือเสียงคนรองโอดครวญแลวมีคนหกคนเดินรองไหออกไป 
พระเจาสิริสุทโธทนะทรงใหบรรดาโหราจารยทํานาย พระสุบินนี ้แตหามีใครอาจทายถูกไม พอดีมีผูเฒาคนหนึ่ง 
แตงกายอยางฤๅษีมาจากไหนไมปรากฏ รับอาสาทํานายพระสุบินถวาย ผูชรากราบทูลพระราชาวา พระสุบินนี้ดีย่ิง
นัก สิ่งท่ีเห็นท้ังเจ็ดอยางนั้นแหละคือความปติใหญย่ิง ๗ ประการ ดวยกัน  
อันท่ีหนึ่ง ธงพระอินทรขาดยับนั้นหมายความวา ความเช่ือถืออยางเกาจะหมดไป  
อันท่ีสอง ชางสารสิบเชือกนั้นหมายถึงทศพลญาณของพระบรมศาสดา  
อันท่ีสาม มา ๔ ซึ่งเทียมราชรถนั้นหมายถึงวา จตุราริยลัจซึ่งจะนําพระโอรสใหพนความเศราหมองและสงสัยท้ัง
ปวง  



อันท่ีสี่ ลอหมุนคือพระธรรมจักรอันล้ําเลิศ และ 
อันท่ีหา กลองใหญซึ่งพระโอรสทรงตี หมายความวา คําสอนของพระองคจะสะทอนไปท่ัวท้ังโลกสาม  
อันท่ีหก รัตนะมีคาล้ําท่ีพระโอรสทรงโปรยปรายประทานปวงชนนั้น คือพระธรรมอันล้ําเลิศซึ่งไมเคยมีมาแตกอน 
และเปนท่ีตองประสงคของมนุษยและเทพยดาท้ังหลาย  
อันสุดทาย หกคนที่รองไหนั้น คืออาจารยของพระโอรสผูย่ิงกวาตนเอง  
ผูชรานั้นทํานายถวายแลวก็กราบบังคมลาหายไป พระเจาสิริสุทโธทนะใหอํามาตยไปตาม เพ่ือพระราชทานรางวัล 
แตหาตามพบไม เขากลับมากราบทูลวา เม่ือไปถึงท่ีเทวาลัยซึ่งฤๅษีนั้นอยู ไดพบแตนกเคาแมวบินจากแทนบูชาเทา
นั้นเอง 
พระเจาสิริสุทโธทนะไดทรงสดับคําทํานายก็ย่ิงทวีความหวาดหวั่นวา พระโอรสจะเสด็จออกทรงผนวชเพ่ือแสวง
หาธรรมเสีย จึงรับสั่งใหเพ่ิมจํานวนทหารยามประตูขึ้นอีก การดูแล ใหเขมงวดกวดขันยิ่งขึ้น 
แตอนิจจา พระองคจะทรงหามดวงตะวันมิใหสองแสง หามไดหรือ ? 
พระโอรสหนุมขอพระราชทานอนุญาตเสด็จเลียบพระนครอีกคร้ังหนึ่ง และคราวนี้ขอเสด็จอยางเงียบ ๆ  ปลอมพระ
องคอยางชนสามัญออกไป และขออยาใหราษฎรรูตัวกอน เพราะทรงปรารถนาจะเหน็ภาวะท่ีแทจรงิของราษฎร ทูล
พระบิดาวา  “กลับมาคราวนี ้หมอมฉันจะไมทูลขออีกตอไป เพราะไดเห็นทุกอยางสิ้นแลว ถาไดเห็นวาคนเปนสุข
ท้ังหมดก็จะสบายใจ แตถาไดเห็นคนเปนทุกข หมอมฉันก็คงไดความฉลาดขึ้นบาง” 
พระบิดาไมอาจขัดพระทัยพระโอรส จําตองพระราชทานอนุญาต ดังนั้น ในวันรุงขึ้น โดยพระบรมราชโองการ 
ทหารยามตองเปดประตูใหพอคาคนหนึ่งและเสมียนออกไป พระสิทธัตถะกับนายฉันนะนั่นเองอันสภาพของชาว
เมืองกบิลพัสดุ ซึ่งพระสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นในคร้ังนี ้ก็เปนไปดังที่มันเปนอยูแตเดิม ปราศจากการตบแตง
เพ่ือลวงแตอยางใด 
ตามถนนเซ็งแซไปดวยศัพทสําเนียงตาง ๆ พอคานั่งขัดสมาธิริมทาง รองขายเครื่องเทศและเสื้อผาอึงม่ี ผูซื้อก็ยืนตอ
ราคา เกี่ยงกัน ทะเลาะกันวุนวาย รถบดหินวิ่งมาและเสียงรองตะโกนใหหลีกทาง คนหามแครเดินรองเพลงมาอยาง
สบายใจ มองไปอกีทางหนึ่ง ก็เห็นรานชําขายของตาง ๆ แมลงวันตอมอยูวุน หญิงหนึ่งทูนไหน้ําเดินมาทาทาง
ทะมัดทะแมง มือหนึ่งอุมเด็กออนตาดํา ๆ ชางทอผาก็ชักเสนดาย กระตุกกระสวย ชางทําเกราะเอาฆอนตีแผแผน
เหล็กออกไปใหบาง บางก็เอาหอกดาบซุกเขาไปในเตาไฟแดงฉาน ไอ รอนพุงมาปะทะ สุนัขวิ่งมาดอม ๆ  มอง ๆ  หา
อาหาร ทหารเดินผานไป เสียงดาบกระทบฝกดังกร่ิง ๆ  พราหมณเดินหลีกเจาไพรศูทรไปอยางถือตน หมองูนั่งเปาป
เสียงแหบโหย งูตัวใหญตาลุก แผพังพานรานาสะพรึงกลัว เจาสาวแตงกายสีงาม นั่งคลุมหนามาในรถวิวาห หญิง
หนึ่งถือเครื่องสักการะเขาไปในเทวาลัย เพ่ือขอบุตรจากเทพเจา พระโอรสทรงเพลินไปในการทอดพระเนตรสิ่ง
เหลานี้ ดวยไมเคยเห็นมาแตกอน 
ทันใดนั้นเอง พระองคไดสดับเสียงครางขางถนนวา “ชวยดวย ชวยดวย จะตายกอนถึงเรือนอยูแลว” คนเจ็บเปน
กาฬโรคคนหนึ่งนอนจมฝุนอยู รางกายเต็มไปดวยผืน่แดง เหง่ือเม็ดใหญเต็มหนาผาก บิดตัวเครียด ๆ ชักไปมา ปาก
บูดเบ้ียว นัยนตาเหลือกถลน มองดูนาเวทนา เขาพยายามลุกขึ้นยืน แตก็โงนเงนลมคว่ําลงไปอีก ปากรอง โอย โอย 
ดวยความเจ็บปวด 



พระบรมโอรสทรงผละจากนายสารถ ีวิ่งเขาไปประคองไวทันที พระหัตถลูบรางกายคนเจ็บเบา ๆ ดวยความเวทนา 
ทรุดองคลงนั่ง แลวยกศีรษะคนเจ็บวางบนพระชงฆ ปลอบโยนแลวตรัสถามดวยปรานีวา  
“ภราดร เจาเปนอะไรไปหรือ ?”  
เม่ือไมไดคําตอบ ก็ตรัสถามมหาดเล็กวา “ฉันนะ คนผูนาสงสารนี้เปนอะไร ?” 
นายฉันนะทูลสนองวา “พระยุพราชพระจาขา คนนี ้เขาเจ็บเปนกาฬโรค แตกอนเขาก็แข็งแรงอยู เลือดบริสุทธิ์ 
อยางคนท้ังหลาย แตบัดนี้โรครายกินเขาแลว หัวใจเขาเพลียไป เตนชาและไมเปนจังหวะ เสนประสาทของเขาก็ตึง
เครียด เจียนจะขาด ทอดพระเนตรดูเขาสิ พระเจาขา เขาชักใหญ ตาแดงดังไฟ หายใจแรง ประเดี๋ยวเถิด ประเดี๋ยว
กาฬโรคทําลายเขาหมด เขาตองตายอยางทุเรศ ทรงวางเขาเสียเถิด พระองค ไมดีดอก โรคอาจตดิตอถึงพระองคได” 
พระยุพราชหนุมหาอาจทอดท้ิงเขาไดไม ทรงลูบคลําเขาตอไป แลวรับสั่งวา “ฉันนะ คนอื่นก็เปนอยางนี้ไดเหมือน
กันหรือ ?” 
“พุทโธ ไดสิพระเจาขา โรครายมีหลายอยาง กลาก เกลื้อน เหน็บชา อัมพาต สันนิบาต อหิวาต พยาธิ และ อื่น ๆ  อีก 
สัตวท้ังหลายตองเจ็บตามยถากรรมของตน” 
“โรคมันมาสูคนอยางไร ฉันนะ ? มันไมมีตัวไมใช หรือ ?” 
มันมาเหมือนงูพิษพระเจาขา มาเงียบ ๆ มาเร็ว เหมือนอสุนีบาต บางคนมันก็ทําลาย บางคนมันก็เวน” 
“ถาอยางนั้นมนุษยก็อยูดวยความกลัว เวลาจะนอนใจเขาสั่นระริก หลับไมสบายเลย เพราะวาเขากลัวความเจ็บไข 
เจ็บแลวก็พิการ และแกอยางนั้นหรือ ฉันนะ ?” 
 
“พระเจาขา ดังนั้น” 
เม่ือเจ็บนาน ๆ และเมื่อชราลงมาก ๆ แลว เขาเปนอยางไรในท่ีสุด” 
“ตาย พระเจาขา คนเราตองตายทุกคน นั่นอยางไร เลาคนตาย ทอดพระเนตรสิพระเจาขา” 
บุคคลหมูหนึ่งเดินครํ่าครวญสะอื้นไหมาสูริมแมน้ํา คนหนึ่งถืออางดินใสถานสุกแดงแกวงนําหนามา ถัดไปก็ญาติ 
โกนผมแสดงความทุกข ผาพันศีรษะไมมี ปากเขารอง “รามะ-โอ รามะจุงโปรด” ถัดจากนั้นก็มีคนหามแครไม ไผ 
ภายในมีผี ซากศพแขง็ผอมแหง ขาเหยียดตงึ สีขางกลวง ซี่โครงขึ้นเปนอัน ๆ  ยิงฟนแหง กายนั้นชโลมดวยขม้ินและ
เหลือง เขานําไปยังจิตกาธานริมลําธาร แลวก็จุดไฟขึ้นเผา หนังแหงเกราะ ไหมเร็ว กระดูกแตก ควันขึ้นโขมง ไฟ
กระห่ึมคราง แลวคอย ๆ มอดลง รางกายหายไปแลว เหลือแตกระดูกช้ินเล็กนอยเปนสีขาวอยูในถานสีแดง-อนิจจา 
เจาชายหนุมตรัสวา “นี่หรือท่ีสุดของคนท้ังหลาย” 
“พระเจาขา นี่แหละคนเราซึ่งเดินไปมานี้ พอตายแลว ซากเขาก็ไรคา เขาไมมีความรูสึก ไมรูจักเจ็บจักทุกข ไม รูจัก
สนุกสบาย อัคคีเผาไหมเขาก็ไมรู เขาไมไดยิน ไมไดเห็นตอไป คนรองไหเขาก็ไมรู สัตวโลกทุกตน ไมอยูย่ังยืนได 
เขาตองเปนดังนี้ เขาตองตายดวยอาการตาง ๆ กัน คนผูใหญ ผูนอย แมกระท่ังสัตวก็เหมือนกันหมด นี่แหละคือ 
สภาพของสัตวโลก การหมุนเวียนของสัตวโลกเปนดังนี้ พระเจาขา” 
พระสิทธัตถะไดสดับ ก็น้ําพระเนตรไหล สะอื้นไหดวยความสงสารเหลามนุษย ทรงแหงนดูอากาศ และกลับทอด
พระเนตรดูปฐพี แตทรงทําอยูดังนี้ก็หลายคร้ัง พระทัยครุนคํานึงถึงแตความทุกขของโลก  



“โอ โลกนี้หนอเศรานัก เพ่ือนมนุษยของเราจักตองพบโรคาพยาธิ ตองแก ตองตาย ความสุข ไมอยูยืนนาน แมความ
รักก็ตองจบสิ้นดวยมัจจุภัยเปนที่สุด และเมื่อตายแลวก็เกิดใหม รับทุกขตอไปไมรูจักจบสิ้น ท่ีเราหลงระเริงอยูนี้ ก็
เปนความสุขปลอมท้ังสิ้น ความสุขของเราเองก็เชนนั้น แตกอนนี้เราไมรูเลย ไมเคยเห็น ไมเคยไดยินสิ่งเหลานี้ ชีวิต
สุขของเราจะเปรียบกไ็มผิดกระแสน้ํา ไมไหลผานเฉพาะสวนบุปผชาติและบานเรือนเทานั้น มันจะตองผานโขดหิน
โคลนตม และก็ไปสุดลงท่ีหวงมหรรณพ มานที่เคยบังตาอยูก็จะเผยใหเห็นความทุกข เราเองก็ไมผิดอะไรกับเขา
เหลานั้น ท่ีออนวอนใหพระเจาชวยทุกข แตก็หาไดรับความชวยไม บางทีเทพเจาจะทรงตองการความชวยเหลอืดวย
กระมัง เพราะเม่ือคนรองไหนั้น ทาวเธอไมทรงชวยเหลือ หรือวาทาวเธอจะทรงมีอํานาจนอย พระพรหมทําไมจึง
สรางโลกใหลําบากดังนี ้จําเปนเหลือเกินท่ีจะตองมีผูชวยเหลือ คนทุกขยากท้ังหลาย ถาฉันชวยได ฉันจะไมใหใคร
ตองรอง ไหเลย” 
“ฉันนะ พาเรากลับบานเถิด เราไดเห็นหมดแลว เอ็นดูชวยพาเรากลับบานดวย” 
 
พระราชบิดาไดสดบัความไมสบายพระทยัของพระโอรส ก็เรงสั่งใหนายยามกวดขันเรื่องคนเขาออกกวาแตกอน จะ
ลดหยอนไดก็เม่ือครบเจ็ดวันหลังจากทรงสุบินแลว 
 
บทท่ี ๔ 
 
จันทรเพ็ญในจิตรมาส 
 
ในที่สุด วันกําหนดท่ีพระผูมีพระภาคเจาจะทรงสละโลกียสุขและอํานาจอันใหญหลวง ไปบําเพ็ญญาณเพ่ือจะหา
ทางดับทุกข และแสวงสุขอันไมมีท่ีสิ้นสุดก็มาถึง 
วันนั้นเปนวันขึ้นสิบหาค่ํา เดือนเมษายน พระจันทรเต็มดวงสวาง สองแสงอันสุกสกาวเปนนวลใยลงจับตนมะมวง 
ซึ่งมลีูกเปนพวงสุกหอม ดอกอโศกเร่ิมบานสงกลิ่นหอมหวน ไปท่ัวท้ังพระนคร ลมพัดเฉื่อย ๆ ลงมาจากยอดเขา
หิมาลัย แสงนวลใยของดวงจันทรกระจางจับโลกดูแจมใส สรรพสําเนียงใด ๆ ก็เงียบสงัด แววแตเสียงจิ้งหรีดและ
เรไรกรีดรองระงมไปท่ัวสนามหญา นานๆ จึงจะไดยินเสียงทหารยามตีกลอง และรองขานเวลาเปลี่ยนเวร มันเปน
เวลาอันเงียบสงัด และเปนสุข 
แตในคืนวันนั้นเอง พระนางยโสธราผูยอดรักของพระบรมโอรส หาอาจบรรทมหลับสนิทไม พระเทวีหวาดผวา 
สะดุงตื่นท้ังองค แลวกนัแสงไห จบัพระหัตถพระสวามีมาจบูถึงสามครั้ง ดวยพระอาการหวนละหอย พระสทิธตัถะ
ตื่นบรรทมขึ้นถามวา กันแสงดวยเร่ืองอะไรกัน พระนางเลาถวายวา พอหลับเนตรลงก็ทรงเห็นสามสิ่งนา
สะพรึงกลัว  
เม่ือหลับเนตรคร้ังแรก ทรงเห็นโคเผือกผูขาวผองตัวหนึ่ง กายกํายําสมเปนจาฝูง ท่ีหนาโคนั้นมีแกวมณีเม็ดใหญซึ่ง
ตกลงมาจากฟากฟามาติดอยู รัศมีดวงมณีนั้นโชติชวงชัชวาลยิ่งนัก วัวผูเดินอยางแชมชาออกพระทวารไป หามีใคร
ขัดขวางไวไม ท้ัง ๆ ที่มีเสียงรองลงมาจากเบ้ืองบนวา “ถาปลอยโคออกไปแลว ความรุงเรืองพระนครจะหมดไป



ดวย” พระนางทรงรองสั่งใหคนปดพระทวารไวม่ัน และพระองคก็ทรงกอดคอโคนั้นไว แตโคพยศแผดเสียงรอง
กองกังวานแลวเผนทะยานออกนอกประตูไป พระนางก็ทรงสะดุงผวาขึ้น  
ครั้นระงับหลับเนตรลงใหม ก็ทรงสุบินเห็นเทพเจาสี่องคเสด็จลงมาจากฟากฟามาสูพระนครนี้ ในขณะเดียวกัน 
ธงชัยหนารถทรงอินทราธิราชก็หักสะบ้ัน แลวมีธงใหมขึ้นปลิวสะบัดแทน ธงนั้นมีรัศมีสีแดงสดใส มีอักษรเงินปก
ไว เม่ือใครอานเขาก็มีความยินดีย่ิง ลมพัดมาเฉื่อย ๆ คลี่ธงออกใหคนเห็นตัวหนังสือ แลวบันดาลมีดอกไมสีตาง ๆ 
โปรยปราย ลงมาดังสายฝน อันพรรณบุปผาชนิดนี้ในพระอุทยานหามีไม 
พระสวามีตรัสวา “ฝนอยางนี้ก็ดีแลวนี่” 
แตพระนางทรงเลาคือไปวา “ยังมีอีกเพคะ ในตอนทายของฝน หมอมฉันไดยินเสียงรองดังสนั่นหวั่นไหววา ‘จวน
ถึงเวลาแลว เวลากําหนดใกลเขามาแลว’ หมอมฉันเลยสะดุงตกใจตื่นขึ้น” 
พอหลับไปอีกเปนครั้งท่ีสาม ก็ทรงสุบินวา พระนางหวาดผวาลุกขึ้นในตอนดึก ลืมพระเนตรดูท้ัง ๆ ไมเห็นพระ
สวามี พบแตเขนยเปลากับฉลองพระองคท้ิงไว พระนางทรงหวั่นหวาดย่ิงนัก และพอขยับองคลุกขึ้นนั่ง สายสะอิ้ง
ซึ่งพระสวามีประทานใหก็กลับเปนงูพิษ กําไลขอบาทหลนกระจาย สายสังวาลขาดหลุด พุทธชาดซึ่งแซมเกศาอยูก็
เห่ียวแหง พระวิสูตรขาดหลน แลวก็ไดสดับเสียงโคเผือกรองมาแตไกล และอีกคร้ังหนึ่งมีเสียงรองวา “ถึงเวลา
กําหนดแลว”  
เลาจบแลวพระนางก็กันแสงไห ทูลถามวาสุบินนี้หมายความวาพระนางจะสิ้นพระชนม หรือวาจะทรงประสบความ
รายแรงยิ่งไปกวามัจจุภัย คือการถูกพระภัสดาทอดท้ิง หรือวาพระสวามีจะถูกทํารายลักพาไปเสีย 
พระสิทธัตถะทรงพิศดูพระพักตรเทวี พระเนตรเปยมไปดวยความกรุณา ตรัสปลอบพระนางวา พระองคทรงรักนาง
อยูเสมอ แมพระสุบินนั้นเปนนิมิตบอกถึงมรรคอันจะนําไปสูความสุขและความปลอดภัยของโลก ก็ขอใหทรงแน
พระทัยวา พระองคทรงรักเธออยูเสมอ พระนางกไ็ดทรงทราบแลววา พระองคทรงวิตกถงึความทกุขของชาวโลกมา
นานแลว และใครจะทรงหาหนทางดับทุกขใหเขาเหลานี้ พระทัยของพระองคหาไดแปรไปรักนางอื่นไม หากมีเหตุ
ใดเกิดขึ้น ขอใหนึกถึงโคผูและธงอันสดใสนั้นเถิด อันใดท่ีพระองคทรงเสาะแสวงหาเพ่ือความสุขของชาวโลกท้ัง
หลาย ก็จะตองนําสุข อันสูงสุดมาสูพระนางดวยเหมือนกัน  
“เธอก็ทราบอยูแลววา ใจของพ่ีเปนอยางไร พ่ีรักเธอมากที่สุด เพราะวาใจของพ่ีนั้น รักสัตวมีชีวติทั้งหมดทีเดยีว ขอ
ใหหลับเสียเถิดและไมตอง สะดุงหวาดผวา พี่จะเฝาดูแลอันตรายให” 
ดังนั้น พระนางยโสธราก็บรรทมหลับไปอยางวางาย หลับไปทั้ง ๆ ท่ีน้ําพระเนตรยังอาบพักตรและพระทัยหวาด
ผวา เพราะทรงสดับเสียงวา “ถึงเวลาแลว ถึงเวลาแลว” มิไดขาดเลย 
ในยามนั้น รัชนีเต็มดวงกําลังขึ้นสูง ทองฟาปราศจากเมฆหมอก รัศมีสีเงินยวงกระจางจับโลก ดูประดุจกลางวัน 
และจันทรเพ็ญในคืนนั้นก็เสมือนจะกลาวถอยทูลวา  
“ราตรีนี ้เหมาะที่สุดแลว พระเจาขา พระองคเสด็จมาถึงทางแยกแลว จะทรงเลือกเอาทางของจักรพรรดิผูย่ิงใหญ 
เคลื่อนลอรถไปบน ความสมบูรณพูนสุข หรือจะทรงเลือกทางทุรกันดาร เสด็จโดย องคเดียวไปโปรดสัตวทั้งหลาย
ในโลก”  



และในเวลาเดียวกัน นั้น พระมหาโพธิสัตวทรงสดับเสียงทูลจากท่ีมืดวา “ถึงเวลา แลว- ถึงเวลาแลว” เม่ือทรงได
ยินเสียงนี้พระบรมโอรสก็ทรงตะลึง พระเนตรจับนิ่งอยูท่ีดวงรัชนีอันแจมใสและบริสุทธิ ์
จริงหรือ ? เวลาไดมาถึงแลว ท่ียโสธราสุบินไปวา ถึงเวลาท่ีเราจะจากโลกนี้ไปแสวงธรรมมาถึงแลวนั้นจริงหรือ 
เธอไดรูลวงหนาและอานชะตาของเราออก ที่จริงก็ถูกของเธอแลว เราเกิดมาเพ่ือความสุขของผูอื่น เราไมเคย
ตองการชักดาบ และใหลอรถของเราหมุนไปในทะเลเลือดและบนซากศพเลย เราตองการเดินไปตามทาง ซึง่สะอาด
ผองแผว ปราศจากเวร แมเราจะนอนบนพ้ืนดิน กินอาหารอันเขาบริจาคให และแตงกายอยางคนโซกต็าม เราจะ
ประพฤติตนอยางนั้น เพราะเราไมอาจทนดื่มด่ําความสุขอยูในวัง แลวท้ิงผูอื่นใหทรมานอยูได  
อนิจจา เศรานัก โลกเรานี้เศรานัก ใครเลาจะชวยโลกได พระเจาหรือ พระอินทร พระพรหม หรือ ? เรายังไมเห็นวา
พระองคทรงชวยใครเลย กองไฟท่ี เขากอขึ้นบูชา และออนวอนขอความชวยเหลือนั้นมีประโยชนอันใด ควันไฟ
ลอยขึ้นสูง แลวก็หายไปในทองฟา มนุษยผูบนบวงสรวงยังจะไดพนทุกข พนความเจ็บไข และพนความตายหรือ  
อนิจจา ใครเลาจะพนความเกิด ความตาย ความวายวนอยูในวัฏสงสารได แมพระพรหมเอง พระคัมภีรก็ยังบอกวา
เวียนเกิดเวียนตายเหมือนกัน ไมผิดอะไรกับมนุษย และไมผิดอะไรกับสัตวสี่เทาสองเทาและเลื้อยคลาน โลกเรานี้
มืดนัก เรายังเต็มไปดวยความไมรู ความหวาดกลัว ความมัวเมาขมขื่น เราท้ังหลายตกอยูในหวงทุกขเดียวกันทั้งสิ้น 
เราไมควรจะนิ่งอยูในความเพลินเพลิน ในเม่ือคนอื่น เขาตองทุกข และอีกประการหนึ่ง เราเองก็หาอาจหลีกพน 
โรคาพยาธิ ความแกและความตายไดไม เราจะสละเสียซึ่งความสุขนี้ ไปแสวงหาความจริง คนความลับ ซึ่งแฝงอยู
ในทุกสิ่งทุกอยาง แลวนําความรูนั้นมาชวยชาวโลกท้ังหลายใหพนทุกขดีกวา อันสมบัติในโลกนี้หายั่งยืนและหา
อาจทําเราใหเปนสุขไดตลอดไปไม 
เม่ือทรงรําพึงถึงความทุกข และความเวียนวายอยูในหวงทุกขของมนุษยท้ังหลายแลว พระผูทรงสมภพมาเพื่อชวย
โลกใหพนจากความมืดมน ก็เปยมไปดวยความรักและความสงสารในชาวโลก พระหทัยไหวหวั่นประหนึ่งวาความ
ทุกขท้ังหลายนั้นเปนของพระองคเอง ตัดสินพระทัยไดทันทีวา จะยอมเสียสละอํานาจและราชสมบัติมไหศวรรย 
ยอมสละแมกระท่ังพระบิดา และพระชายาผูเปนท่ีรักยิ่งพระหฤทัย 
“ยโสธราเอย พ่ีขอจากไปกอน ลกูนอยของเราก็เชนกัน ทูลกระหมอมพระบิดาของหมอมฉัน ยโสธราผูเปนท่ีรกั ลกู
นอยและชาวเมืองทั้งปวง ขอใหทนความทุกขรอไปสักหนอยหนึ่งกอน ขอลาออกไปเรียนพระธรรม นําแสงสวาง
กลับมาให ตราบใดท่ียังไมพบหนทางอันดับทุกขไดโดยสิ้นเชิงแลว จะไมขอกลับมาเปนอันขาด” 
แลวพระสวามีหนุมก็โนมพระองคลงจุมพิตยโสธราแตเบาๆ ดวยเกรงวาพระนางจะทรงตื่นบรรทมขึ้น เขย้ือนพระ
องคออกมาหาง แลวเพงพินิจดูพระชายายอดหทัยดวยความรักและอาลัยอยางสุดซึ้ง ถอยคําท่ีร่ําไหนั้นครวญอยูแต
ภายใน เพราะพระองคมิอาจเอยโอษฐออกวาจาใหไปกระทบโสตพระนางได ทรงเกรงไปวา พระวาจาอันเบาท่ีสุด
นั้นจะไปสัมผัสประสาทอันหวาดไหวเปนท่ีสุดแลว และมันจะทําใหพระนางทรงตื่นขึ้น ขัดขวางการเสดจ็ออกทรง
ผนวชของพระองคเสีย ความรักความอาลัยนั้นสุดกลั้นได พระองคทรงปลอยใหน้ําพระเนตรไหลลงอาบพระพักตร
ไมขาดสาย คอย ๆ  ขยบัพระองคลงจากพระแทนบรรทม เสด็จเวยีนประทักษิณสามรอบพระชายา เพ่ือกันภยัมิใหมา
แผวพานผูเปนท่ีรักซึ่งอยูหลัง แลวทรงยกพระกรกุมพระอุระ กันมิใหดวงหทัยอันเตนนั้นสงเสียงออกมาใหกระทบ
โสตพระนาง จรดปลายพระบาทดําเนินไปทางพระทวารโดยเงียบ ยังไมทันออกไปก็ทรงชะงักดวยหวนอาลัย พระ



นาง แตทรงหวนไปหวนมาอยูดังนั้นถึงสามคร้ัง ในท่ีสุดก็ทรงตัดสินพระทัยไดอยางเด็ดขาด ทรงหยิบพระภูษาขึ้น
คลุมพระเศียร แลวเปดพระวิสูตรออกไปทันที โดยไมเหลียวมองมาเบ้ืองพระปฤษฎางคอีกเลย 
เบ้ืองหนาพระวิสูตรนั้น เหลานางสนมกาํนัลนอนหลบัอยูดารดาษ มองดูประดุจดอกบัวอนัหุบกลีบในเวลากลางคนื 
นางโคตมีและคุงคาฝาแฝดท้ังคูผูนัยนตาดําสนิท กําลังหลับเนตรพร้ิมอยูเคียงกัน พระมหาโพธิสัตวเสด็จผาน ทอด
พระเนตรเห็นก็ตรัสวา  
“ลากอนเธอผูเปนท่ีรัก เราจะตองขอลาไปกอน เพราะถาเราไมไป เธอจะตองตายสญูหายไปตามธรรมดาโลก แตวา
เม่ือตายไปแลวไปไหนไมมีใครรู เหมือนกุหลาบซึ่งเหี่ยวแหงลงแลว สีอันสวยงามของมันหายไปไหน ? เมื่อเทียน
ดับ เปลวเพลิงหายไปไหน ? ถาหากเราขืนอยูกับพวกเธอดวยความสนกุสบายตอไป เราจะไมมีวนัรูเรื่องนั้นเลยเปน
อันขาด แมวาจะสุขสบาย เราก็อยูไมไดเปนอันขาด หัวใจเราระทมไปดวยทุกข ในเม่ือเห็นคนอื่นตองเปนเหย่ือของ
ความทุกข ลากอน เราขอลาเพื่อนรักท้ังหลายไปนําแสงสวางนั้นกลับมา” 
แลวพระผูยอมตดัขาดจากความสขุก็จรดปลายพระบาท คอย ๆ  กาวไปยังท่ีซึ่งไมมีแสงโคม กษณะนัน้รัชนเีปลงแสง
จากระจางงามนารักยิ่งขึ้นกวาเดิม ดุจทอดสายตาลงมาดูพระองคฉะนั้น ลมโชยมาออน ๆ ชายฉลองพระองคสะบัด
พลิ้ว ดอกไมในสวนก็แยมกลีบออกดังยามรุงอรุณ สีเหลือง แดง ชมพู มวงตระการตา พระพายพัดมาในคราวใด 
กลิ่นหอมหวนกต็ลบอบอวลไปท้ังสิ้นในคราวนั้น แผนดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่น ประหนึ่งวา อุระพระธรณเีตนโดด
ดวยความปรีดาเปนท่ีย่ิง ในการเสด็จออกทรงผนวช เทพเจาทุกหองฟาแซซองสาธุการ บรรเลงดุริยางคดนตรีวังเวง
หวานไปท่ัวทิศานุทิศ 
พระโอรสทรงปลุกมหาดเล็กวา “ฉันนะลุกขึ้นเถอะ ชวยผูกมาใหเราที” 
“อะไรกันพระเจาขา จะทรงอาชาในเวลาดึกดื่นอยางนี้หรือพระเจาขา” นายฉันนะผลุดลุกขึ้น และออกอุทานดวย
ความประหลาดใจ 
“จุย คอย ๆ หนอย ฉันนะ ถึงเวลาแลวท่ีเราจะหนีกรงทองออกไปแสวงหาความจริง และหนทางดับความทุกขทั้ง
หมดใหสิ้นไป เพ่ือจะไดกลับมาชวยคนทุกคน” 
“อนิจจา นี่ก็เปนจริงดังพระดาบสทํานายแลวพระเจาขา การเสด็จทุรกันดารในปา ทรมานพระกายนั้น เปนความดี
อยูหรือ ?” 
“ฉันนะ เราเกิดมาเพ่ือประโยชนอันนี้ใหแกผูอื่น เราไมใชจักรพรรด ิรัฐสีมาของเรานั้นกวางขวางกวาดินแดน ซึ่ง
เต็มไปดวยมรณภัยมากนัก ฉันนะ ขอมาใหเราเถิด” 
“พระเจาขา แลวพระชนกเลา ? พระองคก็จะทรงโศกเศรา หทัยสลาย เพราะความสุขของพระบิดานั้นอยูท่ีการได
เห็นพระองคทรงเปนมหาจักรพรรดิดังนี ้แลวพระยุพราชจะกลับมาโปรดพระบิดาไดอยางไร พระเจาขา?” 
“ความรัก ซึ่งเต็มไปดวยหวงผูกพันนั้นมิชอบดอก เรารักบิดาเราเหมือนอัน แตรักความจริง และรักท่ีจะสรางความ
สุขใหแกโลกมากกวา ฉันนะ ขอมาใหฉันเถิด” 
นายฉันนะเหลือท่ีจะทัดทานได ก็ลุกขึ้นไปหามากัณฐกะดวยใจสลดระทด จัดแจงแปรงขนให แลวผูกอาน รัดสาย
หนังฝงเพชรโชติชวง ใสโกลนทองทั้งคู เสร็จแลวนํามาถวาย อัสดรแสนรูมองเห็นเจานาย ก็วิ่งเขาหารองกองสนั่น
ดวยความยินด ีแตเทพเจาปดกรรณคนท้ังหลายหาใหไดยินไม 



พระสิทธัตถะจับเสนผมมา ตบคอ แลวก็ระซิบบอกอาชาไนยวา “กัณฐกะ อยาเอะอะไปนะ เราจะไปแสวงหาความ
จริงเพ่ือเอามาชวยทุกขคนท้ังหลาย จะไปพบ ณ ที่ใด นั้น เรายังรูไมได จะลําบากยากแคนเพียงใด เรายังรูไมได 
กัณฐกะ ชวยพาเราหนีไปดวยนะ พอเราแตะสีขางขอใหควบไปเร็วดังลม ดังไฟ ดังอากาศ ขอใหเจาเปนกาํลงัชวยเรา 
ในการทํางานเพ่ือประโยชนของโลกดวย ชวยพาเราไปใหพนกบิลพัสดุกอนสวางนะ” 
พอตรัสขาดคําก็เสด็จขึ้นหลังอาชา มาทรงแสนรูควบออกลิ่วไปโดยเร็ว และเม่ือถึงกําแพงประตู ก็กลายเปนพระ
ทวารเปดออกเองอยางงายดาย เหลาทหารยามทั้งหลายพากันหลับสนิท ทั้งรอย ท้ังพัน ดวยมิอาจทนลมอนัโชยเฉือ่ย
สบายนั้นได 
ไมทันรุงสาง พระโอรสก็เสด็จพนกรุงกบิลพัสดุเขาเขตปา พอไปถึงฝงแมน้ําอโนมา อันมีคลื่นสาดฝงอยูซา ๆ เปน
ฟองขาว พระองคทรงหยุดกัณฐกะ เสด็จลงจากอาชา ทรงจุมพิตกัณฐกะระหวางกรรณ แลวตรัสแกนายฉันนะวา 
“เราขอบใจมาก ในการออกมาดวยในคร้ังนี้ จงแนใจเถิดวาเรารักเจาเสมอกับท่ีเจารักเรา เราถึงท่ีหมายแลว ชวยนํา
มากลับไปบานดวย สรอยคอไขมุกนี้หนักเกินไป เคร่ืองทรงนี้ก็ไมเหมาะแกสภาพของเราแลว เขม็ขดักเ็อาคนืไปเสยี
ดวย และออ เกศาของเรายาวนัก ชวยตัดใหดวย นําไปถวายพอดวยนะ ทูลวา ลูกชายขอกราบลา จนกระท่ังไปเรียนรู
สิ่งที่เขาตองการแลวจะกลับวงั พรอมดวยแสงสวางแหงปญญาอันจะพาโลกใหพนความมืดมน มันเปนสมบัติท่ีเลศิ
กวาสมบัตจิกัรพรรดิยิ่งนัก ชวยทูลดวยวา ลูกชายทูลลาไป ท้ังนี้เพราะรัก รักและหวงัใหทุกคนไดเปนสขุทัว่หนากนั 
ไปบอกดวยนะ ฉันนะวา เราจะกลับมาชวยโลก” 
 
บทท่ี ๕ 
ดาบสหนุมแหงรัตนคีรี 
ลอมรอบเมืองราชคฤหแหงพระเจาพิมพิสารนั้น มีปญจคีรีภูเขา ๕ ยอดเปนอาณาเขตกางกั้น ยอดหนึ่งคือไพภาระ 
เขียวชอุมอยูดวยตนมะนาว ยอดหนึ่งคือพิบูลละสูงใหญ ท่ีเชิงเขามีแมน้ําอุน ๆ  ไหลผาน ยอดหนึ่งชื่อตะโปวัน ทอด
เงามืดทะมึนลงไปในสระกวางใหญ มองดูดุจมีหินดาํตระหงานอยูใตน้ํา ยอดหนึ่งช่ือคิชฌกูฏ และอกียอดหนึง่ซึง่อยู
ทางบูรพทิศนั้นมีนามวารัตนคีรี ดวยเปนท่ีเกิดของแกวมณีหลายหลาก มีรอยทางจรคดเคี้ยวอยูแถบดงไผ ผาน
หญาฝร่ันและ ปาอัมพพฤกษ ผานศิลานอยใหญและหินขาวบริสุทธิ์ดวยน้ํานม ทางลาดไปตามไหลเขา ซึ่งดารดาษ
ไปดวยดอกไมปานานาพรรณ คอย ๆ  สูงขึ้นไปทางทิศประจมิ จนกระทั่งถึงปามะเดื่ออันใหรมเงา บังแสงตะวนั ตรง
หนาถ้ําแหงหนึ่ง ทานท้ังหลายผูมาถึง ณ ท่ีนี้ ควรถอดรองเทาและโนมเศียรลงอภิวาทน จะหาท่ีใดบริสุทธิ์และควร
แกการเคารพย่ิงไปกวานี้ไมมีอีกแลว เพราะวาพระผูทรงสละบัลลังก็จักรพรรดิของเราไดเสด็จมาประทับอาศัย ณ ท่ี
นี้ 
พระองคทรงละเพศฆราวาส คลุมองคดวยจีวรเหลือง เสวยอาหารอยางแรนแคน ซึ่งฝูงชนบริจาคถวาย ค่ําลงก็
บรรทมบนพ้ืนหญาแตองคเดียว สดับเสียงเสือคํารณรองกระห่ึมครางรอบถ้ํา ดวยพระทัยอันสงบเยือกเย็น ทรง
บําเพ็ญสมาธิสงบนิ่งประดุจภาพปน นิ่งนานและไมรูสึกเลย แมกระท่ังเวลาท่ีลูกกระรอกซุกซนขึ้นไปวิ่งเลนบน
พระเพลา นกเล็ก ๆ นําลูกออนมาวางที่ซอกพระบาท พิราบบินมาจิกขาวจากบาตรขาง ๆ พระองค 



นักบวชหนุมจะประทับเขาสมาธิตั้งแตเวลาเท่ียง ตะวันเผาโลกแผดแสงจา จนกระท่ังถึงเวลาอาทิตยอัสดง พระก็หา
ลืมพระเนตรดูดวงตะวันอันเหลื่อมเขา วาจะลับไปอยางไรไม สีมวงแหงสายัณหลับหายไปจากเขตกวางใหญแลว 
ดารกาขึ้นดารดาษทองฟา นกเคาแมวสงเสียงรองนาสะพรึงกลัว แต พระหาไดทรงสดับไม ยังคงสงบพระทัยนิ่งอยู
กับการใครครวญหาเหตุผล สืบสาวเร่ืองราวของชีวิตวามันตั้งตนมาอยางไรกัน และไปสิ้นสุดลงท่ีตรงไหน แตทรง
คิดอยูดังนั้นจนถงึเวลาดึกสงัด โลกเขาสูนิทรา สัตวปาออกแสวงหาอาหาร นาเกลียดนากลวั ประดจุความโลภ โกรธ 
โทสะ และริษยา อันมีของอยูในดวงจิตแหงบุคคล  
พระองคจะเสด็จบรรทมเม่ือศศิธรจะลบัขอบฟาอยูรําไรแลว แตยังไมทันรุงสางก็ตื่นบรรทม เสด็จยนื ณ ท่ีมืดบนเขา 
ทอดพระเนตรภูมิลําเนาพ้ืนท่ีซึ่งหลับอยู ดวยพระทัยเมตตาตอสัตวท้ังหลาย ลมเชาโชยมาเอื่อย ๆ  รุกขชาติสะบัดใบ 
บอกอาการพลิกฟนตื่นจากนิทรา  
ณ ทิศบูรพานั้น รัศมีแหงเวลาเชาทอแสง พอไกขันเปนคร้ังที่สอง สีขาว ณ ขอบฟาก็ขึ้นมาแตไกลแลวยิ่งแผสูงขึ้น
ทุกที ๆ ดาวประจําเมืองตองริบหรี่ หลีกใหแสงทองมาจับยอดเมฆดูอรามไปทั่วทิศ แลวสีคอย ๆ แปรเปนสี
หญาฝร่ันจับเมฆดูแดงแจมจา ท่ีแดงเขมไหมก่ําก็มี แลวดวงตะวันผูทําแสงสวางก็ขึ้นจากขอบฟา พระดาบสทรง
ตอนรับสุริยาตามแบบฤๅษ ีเสด็จสรงน้ํา ทรงสบงจีวร แลวเสด็จออกบิณฑบาตตามถนน ประชาชนท้ังหลายมีใจ
ศรัทธา เอาอาหารมาถวาย เหลามารดาพอเห็นพระฤๅษีพักตรผอง เนตรสุกใสประดุจเทวา ก็บอกใหทารกกราบไหว 
จุมพิตบาทหยิบชายสบงประจงแตะหนาผาก  
พระเสด็จดําเนินไปดวยพระทัยอิ่มเอิบ มองเห็นชนท้ังปวงเปนสหายผูรวมทุกขในโลก พระพักตรผองสดใส เหลา
สาว ๆ  อินเดียผูมีเนตรดําไดยลพักตร ก็บังเกิดความเสียววาบในดวงใจ นี่คือเทพบุตรในความฝน นางท้ังหลายนกึดงั
นั้นแลว ก็บังเกิดความรักและบูชา อาการประหมาอายเห็นไดชัด แตพระก็ตอบสันถวไมตรีของเขาดวยพจมาลย
เหมาะสมสุภาพราบเรียบ แตสงา แลวพระก็เสด็จกลับวิเวกสถานที่ประทับเหนือคีรีรัตนานั้น 
ตามไหลเขารัตนคีรีนั้น มีพระฤๅษีมาบําเพ็ญตบะอยูหลายตนดวยวิธีตาง ๆ ทานเหลานี้ถือกายเปนศัตรูของจิต จึง
กระทํากายใหเจ็บปวดสาหัส จนประสาทปราศจากความรูสึกอันใด ตางก็ซูบเศราหมอง ใชวิธีทรมานตนตาง ๆ กัน 
บางยืนชูแขนขึ้นฟาตลอดทิวาราตรี จนแขนที่พวงพีกลับซูบซีด เห่ียวแหง มองดูคลายกิ่งไมบนพฤกษซึง่ยืนตาย บาง
กํามือแนนจนเล็บทะลุมือ บางเอาเหล็กแหลมขีดกายาเปนร้ิวรอย บางเอาธุลีคลุกกายดนูาเวทนา บางกส็มาคมกบัศพ
อันนาเปอย กลิ่นเหม็นคลุง บางเอางูรายมาพันคอ และบางก็รองวา “ศิวะ ๆ” วันหนึ่งนับไดถึงหลายพันครั้ง  
เขาท้ังหลายเหลานี้ ดู ๆ ก็นาเวทนายิ่งนัก หัวตองแดดเกรียมไหม ตามืดมัว เนื้อเห่ียวยน ท่ีกินขาววันละเม็ดก็มี ท่ีทํา
กายใหพิการก็มี ท้ังนี้เพราะเขาเช่ือในพระคัมภีรที่วา ความทุกขของใคร(ท่ี)ทําให พระเจา(ผู)ประทานทุกขมา รูสึก
อายได เขาก็จะกลายเปนเทพเจา พระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นอาการนาเวทนาเหลานีแ้ลว กท็รงสลดพระทัยยิง่
นัก ตรัสถามวา การทําอัตตทรมานเพ่ิมทุกขใหแกชีวิตซึ่งเต็มไปดวยทุกขอยูแลวนั้น เพ่ือประโยชนอันใด 
พระอเจลกะหัวหนาพระโยค ีทูลตอบวา เพ่ือจะไดปลดบาป ทําจิตใหบริสุทธิ ์
พระราชบุตรตรัสวา “โนนแน เมฆสีทองบนฟาอัน ลอมรอบวิมานพระอินทรของทานนั้น มาจากไอน้ําทะเลลอย
ขึ้นไปจับกันเปนกลุมกอน แลวตกลงมา ไหลไปตามชอกหิน เปนลําธาร แลวเปนแมน้ําใหญไหลไปเปนมหาสมุทร



ดังนี้ ใชไหมทาน? อันใดสูงขึ้นไปแลวก็ตองตกลงมา ทานรับทุกข พนทุกขแลวตอไปจะเปนอยางไรอีก ตอไปทาน
ก็รับทุกขอีกนั่นเอง เพราะทานซื้อสวรรคดวยโลหิตและเนื้อ เม่ือหมดราคาก็ตองตั้งตนใหม 
 
พระฤๅษีตอบวา “จะเปนดังนั้นก็ตามใจ แตเราเกลียดเนื้อนัก มันถวงจิตใหตกยาก เราตองทรมานมันเพ่ือปลอยจิต
ใหเปนอิสระ จะไดไปสูสวรรค” 
ทรงถามวา “อันชีวิตท่ีไหน ๆ จะตางกันละหรือ เทพเจาของทานไมมีทุกขหรือ ?” 
ทูลตอบวา “ก็มีอยู แตมหาพรหมไมเปลี่ยนแปลง” 
“ถาเชนนั้นทานจะทรมานกายไปทําไม ควรหรือท่ีจะทํารายรางกายซึ่งรับใชจิต รางกายสูญไปเสียแลว ทานจะ
บําเพ็ญภาวนาหาความจริงอยูไดหรือ ? ทานพนเรือนรางซึ่งเราอาศัยอยูแลว เราจะอยูท่ีไหน เมื่อดวงตาของเราหาย
ไป เรา จะเอาอะไรมาสองดูวา ทางไหนดี ทางไหนเราควรเลือกเดินเลา” 
“เราไดเลือกแลวราชบุตร เราจะไปทางนี้ แมจะเปนทางไฟก็ด ีถาทานรูวาทางใดดี จงบอกเรา ถาทานไมรู จงไปเสีย
เถิด ราชบุตร” 
พระพุทธองคในภายหนาทรงสดับคําดาบส ก็เสด็จดําเนินหลีกมาเสียจากฤๅษีท้ังหลาย ทอดพระเนตรดูเหลาปกษา 
และพฤกษชาติอันขึ้นอยูริมทางจร แลวทรงรําพึงวา อันตนไม และสัตวท้ังหลายเหลานี้จะมีปญญาก็ดอย หาสูมนษุย
ไดไม แตมันมีความสุข มันเจริญ และงอกงามตามแนวท่ีธรรมชาติสรางไว หาไดเพียรจะทําตนใหสูงขึ้นไปกวา
ภาวะเดิมของตนไม คนเราสิหนอ คนเรานั้นชื่อวาฉลาดเหนือสัตวท้ังปวง ไฉนจึงทํารายรางกายทรมานตน เพ่ือหา
ความสุข ดูพิกลนัก 
กษณะท่ีพระองคทรงรําพึงอยูนั้นเอง ก็ทอดพระเนตรเห็นฝุนฟุงมาแตไกล แกะและแพะหมูหนึ่งกําลังถูกไลตอนลง
มายังชายเขา บางตัวก็เดินมาด ีๆ บางก็เดินไถลออกนอกทาง บางตัวก็แวะกินหญาใตตนมะเดื่อ ซึ่งเอนตนออกไป
เหนือลําธารนอย ๆ นายเมษบาลเห็นดังนั้นก็ตีเกราะรองเรียกใหเขาคืนท่ี  
ลูกแกะตัวหนึ่ง เล็กกะจอยรอย เดินขากะเผลกมาขางหลัง เลือดไหลเปนทาง มันหาอาจเดินใหทันฝูงแกะดี ซึ่งไป
ขางหนาไม แมแกะก็พะวาพะวัง ออมไปเรียกลูกขางหนาแลววกมาดูลูกตัวหลัง เปนท่ีนาเวทนายิ่งนัก นักพรตหนุม
ทรงเห็นเขาก็สงสาร เสด็จไปอุมลูกแกะนอยขึ้นแลวบอกแกแมมันวา “จง เดินไปดี ๆ  เถิด ขาจะอุมลูกของเจาไปให
เอง” 
อันแกะฝูงนี้เขาตอนไปเขาพิธีบูชายัญ พระองคทรงทราบดังนั้นก็เสด็จตามฝูงแกะไปดวย พอมาถึงริมแมน้ํา หญิง
หนึ่งชูหัตถขึ้นพนมกมลงกราบ น้ําตาไหลลงอาบพักตรนางพลางทูลวา นางนี้เองคือหญิงผูอมลูกนอยเมื่อวานนี้ ลูก
ของนางเลนดอกไมเพลินอยู งูตวัหนึ่งเลื้อยมาพันแขน เด็กนอยอาปาก หัวรอแลวเอามือเปดปากง ูทันทีพอหนกูห็นา
ซีดและหยุดพูด นางไดมาเฝาพระองค ทูลถามวาลูกเปนอะไรไป จะแกใหกลับหัวเราะอยางเกาและเรียกแสงสุกใส
มาสูนัยนตาลูกนอยอยางเกา ไดหรือไม พระองคทรงแนะนําใหไปหาเมล็ดผักกาดมาทะนานหนึ่งจากบานซึ่งไมมี
คนตายเลย นางไดไปหาแลวทั่วทุกบานทุกเรือนทั้งในชนบทและในเมือง เมล็ดผักกาดนั้นมี แตบานซึ่งไมมีคนตาย
หามีไม 



“ภคินีเอย” พระตรัสตอบ “ดังนี้เธอก็ไดพบความจริงแลว ลูกของเธอนั้นตายไปแลว ตายเหมือนกับท่ีคนทั้งหลาย
เขาตาย มันเห็นความพินาศท่ีทําลายความรักอันหอมหวานใหสูญสิ้นไป แตทวาหามีใครเลี่ยงพนไดไม จงทําใจให
สงบ และจงฝงลูกของเธอเสียเถิด ภคินี” 
แลวพระองคก็เสด็จพระดําเนินตามนายเมษบาลตอไป จนกระท่ังย่ําสนธยา นายเมษบาลพาฝูงแกะเขาประตูเมือง 
ตรงไปยังสถานที่ซึ่งกระทํายัญพิธ ีพอพระผูอุมลูกแกะออนอันบาดเจ็บ เสด็จผานทวารา นายประตูก็จับตาพิศดูพระ
องคอยางตะลึงตะไล ชาวบานรานตลาดสงบนิ่งลงทันทีเพ่ือจะพิศดูพระองค ท่ีกระบงุตั้งขวางหนาอยูกร็บีปดกระบุง
ไปเสียใหพน ที่กําลังซื้อขายเกี่ยงราคาก็เลิกทะเลาะกัน ชางเหล็กชูฆอนเหล็กคางอยูกลางอากาศ เสมียนลืมเขียนขอ
ความลงบนกระดาษ เพราะใหรูสึกเลือนขอความซึ่งตนจะเขียนไปหมด คนนับเงินก็หลงใหลไมอาจนับตอไปได 
ชางทอท้ิงหูกวิ่งออกมาด ูคนรีดนมก็วางมือปลอยใหน้ํานมโคไหลรินออกมานอกถัง ตางคนตางถามกันวา “ใคร 
ใคร ผูนั้นเปนใคร เขาอยูในวรรณะไหนจึงงามดังนี้ ?” 
บางก็วา “ดูเนตรเขาซี เพ่ือน เราไมเคยเห็นใครมีเนตรงามออนหวานและเต็มไปดวยความปรานีดังนี้เลย” บางก็วา 
“เทวดาเทานั้นจึงจะงามดังนี”้ 
ตางคนตางกระซิบถามกันวุนวาย แตพระองคหาทรงเห็น ทรงฟงคําของเขาไม พระทัยนึกแตสัตวผูเคราะหรายจะ
ตองมาเปนเหย่ือยัญกรรมอยางนาสงสาร เพราะมันเปนสัตวไรเดียงสา และขาดผูนํา แสนจะอางวางวาเหวใจ 
ในทองพระโรงซึ่งกระทํายัญพิธีนั้น องคพระเจาพิมพิสารราชาเสด็จประทับอยูกลาง สองขางทองพระโรงดานซาย
ขวาเปนแถวยาวนั้น เปนที่ของเหลาพราหมณนุงขาวหมขาว นั่งสาธยายมนต พลางหยอดน้ํามันลงเลี้ยงไฟใหลุก
สวางคราง แลบเลียเคร่ืองหอม มีกฤษณา เครื่องเทศ กลัมพักและน้ํา โสม พรํ่าภาวนาวา โอม โอม เชิญเสด็จพระ
อินทรมาเสวยของบูชาซึ่งลวนแตเปนของโปรด รอบกองกูณฑบูชามีทราย ไวสําหรับซบัเลอืดของสตัวท่ีถกูฆา แพะ
ลายจุดตัวหนึ่งถูกมัด นอนตะแคงรอความตายอยู พราหมณจรดมีดสีขาวลงท่ีคอสัตว แลวรองวา 
“เหลาอสุรมารท้ังหลายจงออกจากพระวรกายพระเจาพิมพิสาร มาดูเลือดพุงจากคอแกะเปนท่ีสนุกสนาน มาดมก
ลิ่นเนื้อยาง ณ ท่ีนี ้บาปกรรมทั้งหลายของพระองคจุงมาอยูท่ีแพะนี ้และใหไฟไหมไปโดยพลัน” แลวพราหมณก็
เงยมีดขึ้น 
 
พระผูสมภพมาไมเคยเห็นความราย เอื้อนโอษฐตรัสแกพระเจาพิมพิสารวา “ราชะ โปรดปลอยมันไปเถิด” แลว
พระองคก็ทรงแกมัดใหแพะนั้นหลุดไป หามีใครกลาขัดขวางไม พระองคทรงแสดงใหเขาเห็นวา การฆาสัตวนั้น
ใคร ๆ  ก็ทําได แตการทําใหมันเกิดมาหามีใครทําไดไม ดังนั้นเราควรจะแสดงกรุณาตอมัน ดวยเหตวุามนษุยยอมเลศิ
กวามัน ท้ังในทางอํานาจและสตปิญญา ควรหรอืท่ีเราจักมาฆาผูปองกันตวัเองมิได สัตวแมจะต่าํตอยนอยนดิปานใด 
ก็รักชีวิตของมันเหมือนกัน มันยอมรูสึกเจ็บ รูจักเดือดรอน รูจักโทมนัส ในการตองพลัดพราก เพียงแตวามันไมมี
ปากจะพูดขอความเห็นใจเทานั้น  
“เวลาเราเองเจ็บปวด เราก็ขอความชวยเหลือ จากพระเจาใหอึงไป แตแลวตัวเราเองสิกลับใจราย ทําทารุณตอสัตว
อันหาปากจะออนวอนมิได ภราดรเอย คน สัตว ทั้งหลายยอมมีชีวิตเกี่ยวดองกันท้ังสิ้น ทานมิรูดอกหรือวา มันก็มี
บุญคุณแกเรา ใหน้ํานมและปุยขนอันออนนุม ยังชีวิต และความอบอุนใหแกรางกายเรา และมันนั้นมอบชีวิตมอบ



ความไววางใจไวแกเรา ผูซึ่งตอบแทนมันดวยการประหัตประหาร ดวยการโยนบาปของเราลงไป ทําลายชีวิตของ
มันเพ่ือไถโทษคน ดังนี้เปนการสมควรแลวหรือ โทษของใคร ใครก็ตองรับไว นี้เปนธรรมดา ใครสรางกรรมไว
อยางไร ก็ตองรับกรรมแหงตนดังนั้น 
บรรดาพราหมณท้ังหลายเงียบเสียง ผูถือมีดวางมีดของตนลง องคพระมหากษัตริยเสด็จมาใกลพระศาสดา ประนม
หัตถขึ้นฟงเทศนดวยความเคารพ พระสิทธัตถะจึงทรงประกาศวา  
“ภราดรเอย โลกเรานี้จะงามยิ่งนัก ถาหากวาสัตว โลกทั้งหลายไมวามนุษยหรือสัตวจตุบาท ทวิบาท เลื้อยคลาน รัก
กันประดุจพ่ีนองรวมสายโลหิต และเราก็เสพแตผลไมพืช ผัก เวนเสียซึ่งการกินเนื้อสัตวและการฆาสัตวมาเปน
อาหาร” 
พวกพราหมณไดสดับดังนั้น ก็มีใจโอนออนตามพระวจนะ พากันดับกองไฟ และปลอยแพะแกะไปเสียสิ้น พระเจา
พิมพิสารทูลเชิญเสด็จพระองคครองพระนครราชคฤห แตพระผูเปนเจาไมปรารถนาสมบัติจักรพรรด ิทูลตอบ
กษัตริยวา พระองคทรงสละเสียแลวซึ่งสิ่งเหลานั้น ตั้งพระทัยแสวงหาความจริงอันลี้ลับอยูตอไป ตรัสวา 
“พระสหายท่ีรักของหมอมฉัน ถาหมอมฉันคนของสิ่งนี้ไดแลว หมอมฉันจะกลับมาสนองพระเมตตาของพระองค 
ท้ังนี้อยางแนนอน” 
 
บทท่ี ๖ 
พิณสามสายจากสวรรค 
ทานผูเจริญท้ังหลาย หากทานประสงคจะไปถวายสกัการบูชา สถานท่ีซึ่งพระพุทธองคทรงสําเร็จพระโพธญิาณแลว 
จุงบายหนาไปทางทิศพายัพเถิด เลียบลุมแมน้ําคงคาจนถึงภูเขาซึ่งเปนตนของธารน้ํานิลาชันและโมหะมา แลวเดิน
ตอไป ตามความคดเคี้ยวแหงธารน้ํา เดินไปตามใตรมไมใบหนาจน กระทั่งถึงท่ีราบในแควนคยา แลวตอไปถึงที่รก
ชัฏอันมีนามวา อุรุเวลา ณ ที่นั้นมีภูเขาทราย มีปาไม มะพราว ตาล ลอมรอบ ทางเชิงเขามีน้ําใสสะอาด เหลามัจฉา
เตาปูอาศัยอยูเปนท่ีสําราญ ชาวคามนิคมปลูกบานของตนอยูอยางสงบ ภราดร เอย เม่ือไปถึงท่ีนั้นแลว ขอทาน
ดําเนินเขาไปจนกระท่ังถึง รมไมโพธิ เม่ือไปถึงท่ีนั้นแลว จุงกมเกลาทําความเคารพเถิด เพราะวา ณ ที่นั้นแล พระ
บรมศาสดา ผูเปนท่ีสักการะของเราไดสําเร็จพระโพธิญาณ ซึ่งพระองคก็แสวงหามาไดยากยิ่ง และโดยปราศจากครู
สั่งสอน 
เม่ือพระสิทธัตถะนักบวชทรงเห็นวา การทรมานตนอยางโยคีท้ังหลายนั้นเปนการไรแกนสาร และไมเปนทางไปสู
มรรคผลอันใดแลว พระองคก็เสด็จละจากนิวาสสถาน ณ รัตนคีรี มาบําเพ็ญภาวนาอยูในปาอันเงียบสงัด ในแวน
แควนคยานี้ เฝาแตทรงพิจารณาดูทุกขของตน ดูทางแหงทุกข ดูเหตุผล ดูท่ีมา และท่ีไปของปวงสัตว ดูความลึกลับ
แหงชีวิตท้ังหลาย พระองคทรงนึกอยูแตดังนี้เปนเวลาหลายเดือน เฝาแตเพียรบําเพ็ญตบะจนกระท่ังลืมเสวย ลืม
บรรทม มิทรงหิวเลย จนกระทั่งหลายวันลวงไป คร้ันรูสึกองคเห็นบาตรวาง มีแตผลไมอันนกนํามาท้ิงไว ก็หยิบขึ้น
เสวย แตพอประทังความหิว ดังนี้ มิชาพระฉวีอันเคยผุดผองก็ซูบซีดลง สิ้นสงา พระกายาทุพพลไปดวยการใชความ
คิดเกินกําลัง พระมังสาซบูหายไป เห็นแตพระอฐัิขึ้นโกงเกงนาเวทนา คร้ันยกพระหัตถลูบองค พระโลมากร็วงหลน
ติดพระหัตถมา ดวยเหตุวาหาน้ําเลี้ยงมิได จงึรวงหลนไปประดุจใบไมแหงตองรวงจากตนฉะนี ้



เม่ือเปนดังนี้นานเขา วนัหนึ่งพระองคก็หมดกําลัง เซถลาลมฟาดลงยังพื้นดินดปูระดจุคนตาย ดวยพระอสัสาสะและ
ปสสาสะหยุดหาย หามีไม แตบรรทมนิ่งอยูดังนั้น จนกระท่ัง เด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมาพบเขา มีความเวทนายิ่ง ดวย
พระกายานั้นซูบซีดนาสงสาร มิหนําซ้ําตะวันยังสองแสงแผดกลามาตององค เด็กนอยจึงไปหักกิ่งไมมาปกเพ่ือให
รมเปนแกพระพักตร จะรินนมลงโอษฐแลว แตหากลาไม ดวยตนเองมีศักดิ์ต่ําตอย ไดช่ือวาเปนทาสเขา จึงลังเลอยู 
เพราะการกระทําดังนี้เปนโทษแกตนเอง ในตอนนีพ้ระพุทธประวัตเิลาวา กิ่งกานชมพูซึ่งเด็ดเกบ็มาปกบังพักตรนัน้
ก็แตกชอใบออกสลาง เปนเสมือนฉัตรแกวอันล้ําเลิศออกกั้นองค เด็กผูเลี้ยงแกะเห็นดังนั้นก็นึกวาเทพยดา จึงยก
หัตถขึ้นประสานเปนการเคารพ พอดีพระสิทธัตถะลืมพระเนตรขึ้น และตรัสขอน้ํานม  
เด็กนั้นทูลตอบวา “ขาถวายมิไดดอก เทวะผูเปนใหญ พระองคไมทรงเห็นหรือวาขาเปนไพร จะทําใหพระองค
สกปรกไป พระเจาขา” 
พระบรมครูตรัสตอบวา “เด็กเอย เราทุกคนมีโลหิตสีแดงเหมือนกัน ไมมีเจา ไมมีไพร ความเมตตากรุณาทําให เรา
เปนญาติกันหมด ไมมีใครดอกที่เกิดมามีอุณาโลมอยูท่ีหนาผาก คนจะตางกันก็แตการกระทําเทานั้น ใครทําดีไวเขา
ก็ไดดี ใครทําช่ัวก็ไดช่ัว” 
เด็กนั้นจึงนอมถวายน้ํานมดวยความปราโมทยยิ่ง 
และก็ในวันนั้นเอง เหลาอัปสรเยื้องกรายลงมาจากอินทรสถาน จับระบํารํารายดวยความหรรษา นางหนึ่งตีเภรีมีขน
ยูงปกรอบ นางหนึ่งเปาป แลอีกนางหนึ่งดีดพิณสามสาย คอยกรายมาตามละเมาะไม เสียงกระพรวนเงินที่ขอบาท
ดังกรุงกร๋ิง รับกับเสียงกําไลกรแสนเสนาะกรรณ กษณะนั้นนางผูถือพิณก็ขับรองขึ้นวา 
 
            “ดีดพิณจับระบํางาม        จงทําสายใหพอดี 
ไมสูงต่ําพวกเรานี ้                         จะเตนรําสําราญใจ 
ตึงนักสายพิณขาด                        เพลงพินาศหมดเสียงใส 
หยอนนักเสียงหมดไป                  จงทําสายใหพอด”ี 
แลวนางก็เตนรําตอไป ประดุจผีเสื้อตัวงามอันมีความหยิ่งลําพองในสีอันสวยของปกตน มิไดนึกฝนวา เพลงที่นาง
ขับนั้นจะไปถึงพระกรรณพระมหาบุรุษ ผูนั่งรําพึงอยูใตไมริมทาง พอนางผานไป พระองคก็ทรงเห็นแสงสวางแหง
ปญญาทันที พระตรัสวา “อา – คนโงนี้ก็สอนคนฉลาดไดบอยคร้ัง ถานางนี้ไมมาขับพิณ เราก็คงจะขึงเสนชีวิตจน
ตึงเกินไปอยูดังนี ้มันคงจะขาดลงสักวันหนึ่ง เราควรจะหยอนลงบาง เพราะวา เรายังตองการชีวิตไวสําหรับชวย
ทุกขคนอีกมากมายนัก” 
ริมธารน้ําในแควนคยานั้น มีเศรษฐีหนึ่งนาม เสนาน ีเปนคนใจบุญและมีบริวารมากมาย ไดภรรยาผูงามพรอมท้ัง
กายใจ ชื่อวาสุชาดา อยูกันมาหลายปแลวก็ไมเกิดบุตร นางจึงไปบวงสรวงวิงวอนรุกขเทวดาขอบุตร ในที่สุดนางก็
ไดบุตรนอยสมปรารถนา สุชาดามีความกตัญูตอรุกขเทพ จึงสั่งใหทํามธุปายาสดวยน้ํานมโคอยางดีตมกับขาวซึ่ง
ปลูกจากดินท่ีไถใหม ๆ ปนไปกับจันทน กลัมพัก และเครื่องเทศ ปรุงรสอรอยล้ําเพ่ือสังเวยเทพยดา แลวนางก็ให
ทาสไปกวาดพ้ืนตนมะเดื่อใหร่ืนรมย ไมนานนักทาสาก็วิ่งกระหืดกระหอบมาบอกวา 



“ถาแตทานผูเปนนาย รุกขเทวดามาแสดงองคแลว รัศมีทานเรืองกระจางรอบพระองค รอบพระนลาฏอันงาม
เหมือนวงเดือน พระเนตรงามนาพิศวงย่ิงนัก ทานโชคดีแลววันนี”้ 
สุชาดาไดยินก็รีบอุมลูกนอยไปดวยความดีใจจนตัวสั่น นางกมลงจุมพิตธรณีแสดงความเคารพแลวทูลเชิญใหรับ
มธุปายาส นางรินน้ําเกสรกุหลาบอันหอมหวานลงในพระหัตถ ถวายมธุปายาส กราบแลวถอยไปยืนนิ่งเคารพอยู 
พระสิทธัตถะเสวยขาวนั้นแลว ก็ตรัสบอกแกนางวา พระองคหาใชเทพเจาไม หากเปนเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง  
“แตกอนนี้เปนกษัตริย บัดนี้เราสละสิ่งนัน้เสียแลว มาเปนชายพเนจร เพ่ือแสวงหาดวงประทีปอันสองใจคนใหหาย
มืดมัว นับแตเวลาออกจากความเปนกษัตริยมาก็หกปเขานี่แลว เราใชเวลาคนหาดวงประทีปนั้นทุกวัน ทุกวัน อด
อยากตรากตรําจนรางกายไมมีแรง เราไดมธุปายาสนี้มา ชุมช่ืนใจนัก ขอขอบคุณภคินี และขอใหสุขของทานย่ังยืน
เถิด ภาระซึ่งลูกทานจะนํามาใหจงบางเบาลง” 
แลวพระกต็รสัถามนางถงึเรื่องความสขุของชวีติ นางทูลตอบวานางเปนสุข เพราะนางพอใจในชีวติแลว และนางกมิ็
ไดสรางบาปไวแกผูใด 
“ดีแลวภคิน ีเธอเปนผูมีสัมมาจริยะ และใจสูง เราขอเคารพ ขอใหทานไปสวัสดีเถิด” 
นางสุชาดาทูลวา “สิ่งใดท่ีพระองคตองประสงค ขอใหทรงสําเร็จเถิด” แลวนางก็ทูลลาไป 
เม่ือเสร็จเสวยขาวมธุปายาส อันนางสุชาดาผูมีใจงาม นํามาถวายแลว พระสิทธัตถะก็เสด็จจากตนมะเดื่อไปประทับ
ยังโพธิฉายาอันร่ืนรมย พระหฤทัยผองแผว มองเห็นความเปนมาเปนไปของมนุษยไดโดยตลอดปลอดโปรง 
ปราศจากความขุนมัว 
ดวยเดชะพระบารมีคุณอันพระองคตั้งพระทัยจะสั่งสมไวใหมนุษย ตนโพธิโอนออนนาวกิ่งลงบังแสงตะวันมิให
สองมาตองพระองค เหลาสัตวรายในบริเวณใกลเคียงนั้นพากันสงบนิ่ง เลิกการปองรายซึ่งกันและกัน และซึ่งสัตว
ออนแออื่น ๆ นกคาบเหย่ือบินมา พอผานตนโพธินั้นก็ปลอยเหยื่อท้ิง หุบปกลงกระทําคารวะ ปกษาใหญนอยท้ัง
หลายสงเสียงรองเจื้อยแจวดวยความหรรษา ตางก็สรรเสริญในพระทัยอันหวงัประโยชนสุขตอเพือ่นมนษุย และตาง
แซซองถวายพรใหประสบความสําเร็จอันยิ่งยวด ตางบอกกันวา “พวกเราชาว โลกท้ังหลายจะไดเปนสขุแลวนบัแต
นี้ตอไป” 
ณ ราตรีอันแจมจรัสดวยเดือนเพ็ญคืนหนึ่ง ขณะที่พระบรมศาสดาของเราประทับเขาสมาธิหลับพระเนตร สํารวม
พระอริิยาบถนิ่งอยูใตรมโพธพิฤกษานั้น บรรดาพระยามาร คือ กิเลสท้ังหลาย รูวาพระองคจะขามพนวฏัสงสาร และ
บําเพ็ญเพียรเพ่ือชวยมนุษย ก็ใหมีจิตริษยา เกรงวาพระองคประสพซึ่งอริยสัจอันจะชวยปวงสัตวไดเปนยวดย่ิง จึง
เตรียมพหลพลมารอเนกอนันตมา เพ่ือประจญกับพระปญญาอันสวางไสวของพระองค  
นายมารเหลานี้มีดําฤษณาราคะเปนตน ซึ่งมี พหลพลมารคือ โทสะ โมหะ และอวิชชายันมืดคลุม ตางก็ผาดแผลง
สําแดงฤทธิ์ดวยตนตาง ๆ  กัน เพ่ือจะทําลายขันต ิสมาธิ ของพระผูยิ่งนักบวชทั้งหลายใหสิ้นไป บางกระพือพายุโหม
บดบังอากาศใหมืดคลุมนาสะพรึงกลัว แลวสงเสียงอสุนีบาดฟาดเปรี้ยง ๆ เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นไปท่ัวท้ังโลกสาม 
พระธรณีมีอาการประหนึ่งจะทรุดแตกแยกทําลาย  



เม่ือเห็นพระยังหลับเนตรมิหวั่นไหว ก็เปลี่ยนอุบาย ใชวจีไพเราะ เปนเครื่องเลาโลม ใหรําลึกถึงความรักอันหอม
หวน แลวมันก็บันดาลใหอากาศเสนาะไปดวยเสียงดนตรี มีเหลานางรําผิวพักตรผุดผองมารายฟอน กวักหัตถย่ัวเยา
ดําฤษณา เม่ือหามีผลไม ก็ใชสมบัติจักรพรรดิมาเปนเครื่องลอ  
ครั้นการอันนี้ไมกอใหเถิดผลอันใด มันก็หันไปใชอุบายใหพระบังเกิด วิจิกิจฉาและโมหะมืดมัวตาง ๆ แตพระหทัย
ของพระองคนั้น ไดรับการอบรมฝกมาอยางดีแลว จึงไมไหวหวาดตอกิเลสท้ังหลายแหงดวงจิต มันจะสําแดงแผลง
ฤทธิ์ประการใด พระก็ไมไหวหวั่น คงประทับเฉยสงบพระกายนิ่งอยู ดวยเดชแหงพระบารมี อันทรงบําเพ็ญภาวนา
ไว เหลาอสุรมารท้ังหลายก็พายกระจายพินาศแกตนเองไปสิ้น 
เปนเวลาจวนรุงสางแลว ดวงรัชนีคอยเคลื่อนต่ําลงยังขอบฟา ท่ัวปริมณฑลนั้นสงบนิ่ง แมใบพระโพธิก็มิเขย้ือนให
ระคายโสตพระองคผูพิชิตมาร พระพายรําเพยลมเย็นมาออน ๆ  พระสมณโคดมประทับนิ่งมิไหวองค หลับพระเนตร 
เสียจากสิ่งแวดลอมภายนอก แตพระจักษุภายใน ทรงมองเห็นความเปนไปในปางหลังมาไดอยางแจมแจง ประดุจมี
ดวงประทีปสุกสกาว สองใหบุคคลผูยืนอยูปลายทางหันกลับไปมองเห็นอดีตของตนไดตลอดปลอดโปรง 
พระทรงรําลึกชาติตาง ๆ ท้ังใกลและไกล ในสมัยท่ีทรงกําเนิดมาเปนสัตว และเปนมนุษยในช้ันวรรณะตาง ๆ กัน 
นับไดหารอยหาสิบชาต ิรวมหมดจะเปรียบก็เหมือนวาไดทรงบทจรจากดงไมหนามหนา และเต็มไปดวยดินซึ่งสูบ
ชีวิต พระเสด็จไตเตาไปตามเหวหวยดวยความลําบากยากเข็ญ พระบาทเกือบจะพลัดตกเขาเสียก็เปนหลายคร้ัง แต
ในที่สุดเม่ือผานซอกถ้ําหวยละหานธารน้ํา และท่ีทุรกันดารท้ังหลายแลว พระก็เสด็จขึ้นไปประทับอยู ณ ยอด
บรรพต 
ดังนี้จะเปรียบก็คือ การท่ีพระพุทธเจาไดไตเตาจากชาติกําเนิดท่ีทรามขึ้นไปจนถึงชาติอันสะพรั่งพรอมดวยพระ
บารมีท้ังหลาย อันพระเพียรสั่งสมแตคร้ังยังต่ําตอย พระองคทรงเห็นวาอันความดีช่ัวของมนุษยนี้เปนเสมือนกง
เกวียน สรางสิ่งใดไวอันนั้นยอมตามมาสนอง ทําดีก็ไดความเบิกบาน ทําช่ัวก็ถึงแกยอยยับ อันความดีช่ัวนั้นเปน
เสมือนตอก อันตอกตรึง แนนไว จะขูดลบโยกถอนอยางใดก็หาหลดุไปไม มันยอมตามมาสนองผูกระทาํกรรมอนัดี
ช่ัวเสมอไป 
เม่ือทรงพบความจรงิอนันี้แลว ก็ทอดพระเนตรเห็นกวางไกลออกไปถึงจกัรวาลอื่น ๆ  อันหมุนอยูกลางหาว ไกลลบิ
ลับ ดวงอาทิตยจันทรและดวงดาวท้ังหลายเหลานี้ตางก็แยกกันอยู แตอยูหางในระยะอันเหมาะเจาะ และตางก็มี
ความสมัพันธกันอยู ตดัมิขาด ดวงอาทิตยนั้นคุมดาวใหเดินไปตาม จกัรราศีของมัน แตดาวและดวงอาทติยเกดิมาตัง้
แตคร้ังไหน ไมมีใครรู จะฉายแสงสวางนานไปอีกเทาไรก็ไมมีใครรูเหมือน กัน ไมมีที่ตั้งตน และไมมีปลาย แตมี
หลักธรรมอันเปนประทีปสองใหเห็นความเปนจริงอันเกิดมาเองก็เปนดังนี้ อันกฎธรรมชาติของโลกนั้นอยูเหนือ
อํานาจบังคับมนุษยและเทวดา ทั้งปวง ของอันเกิดมีขึ้นมาแลวตองหมดไปแลวก็ตั้งตนกันใหม การเกิดการทําลาย
เปนไปอยูทุกแหงหน จักขัดขืนความจริงอันนี้หาไดไม สัตวโลกเกิดมาแลวก็ตองตาย เม่ือตายแลวก็เกิดใหม แตวน
เวียนรับทุกขอยูดังนี้ไมมีวันสิ้นสุดลงได 
ดังนั้นพอเขาปจจุสมัยจวนสวาง ความลับทั้งหลายก็กระจางแจง ทรงเห็นความจริงอันหนึ่ง คือความทุกข ซึ่งตรึง
สัตวท้ังหลายใหแนนอยูกับโลก เปนเสมือนหนึ่งเงาอันตามตนอยู จะสลัดไปไดก็เม่ือชีพสิ้นไปแลวเทานั้น  



“ทุกขนั้นคืออะไร ทุกขนั้นคือความไมเท่ียงแท คือ ชรา และ โรคาพยาธิท้ังหลาย คือความโกรธ เกลียด โลภ หลง 
และ ความยินดียินรายอันตนตัดไมขาด คือตัณหาและความกระหาย จะไดซึ่ง ลาภ ยศ สมบัต ิและสรรเสริญ รวมท้ัง
สิ่งเพลิดเพลินเจริญใจอื่น ๆ คือความของอยูในโลก ความอยากมีชีวิตไมรูจักดับ คือความเบ่ือหนายแลวซึ่งโลกนี้ 
อยากจะทําลายตนไปเสียใหพน ซึ่งเปนการฝนธรรมดาของโลก ท้ังหลายเหลานี้แล คือความทุกข บุคคลผูมีปญญา 
ถึงไดตรองเห็นความจริงอันนี ้และที่มาของทุกขท้ังหลาย แลวหม่ันเพียรอบรมใจใหระงับเสียไดซึ่งทุกขเหลานี้ 
ความสุขอันไมรูจักจบก็จะบังเกิดขึ้นแกเขาผูนั้น” 
พอพระผูมีพระภาคเจาตรัสเสร็จสําเร็จแจงซึ่งความจริงของโลก และหนทางท่ีจะดับทุกขทั้งปวงใหหายไปสิ้น ทรง
ถอนกิเลสท้ังปวงใหหมดไป ตัดความอาลัยอาวรณและบรรลุถึงพระบรมโพธิญาณ ปลดทุกขปลดบาปไปสิ้นแลว
นั้น ก็ถึงเวลาอรุโณทัยพอดี 
อะโห ดูซิทางทิศบูรพาโนน ดวงตะวันเริ่มไขแสง ออกสอดสีมานดําแหงราตรี ดาวประจําเมืองซึ่งเคยแผดแสงกลา
อยูก็ออนแสงลงไปจนกระทั่งลับหาย รัศมีสีกุหลาบของพระสุริยเจาคอยเปลงแสงสุกใสขึ้นทุกที จนกระท่ังอาบไป
ท่ัวทองฟาสีเทา บรรดาขุนเขาซึ่งมีมงกุฎสีทองสวมอยูนั้น ไดเห็นดวงตะวันกอนใคร ๆ ท้ังสิ้น ลมเชาโชยมาตอง
เหลาบุปผชาติ ใหเผยอแยมกลีบออกรับรุงอรุณอันวิเศษไปกวารุงอรุณซึ่งเคย ฃมีมาแลวแตกอน เมฆฝนพายุกลาท้ัง
หลายตางสงบนิ่งลง ถวายอภิวันทนาการแตพระพุทธเจาดวยความเบิกบานหรรษา สีทองงามแหงพระสุริยาทอลง
จับน้ําในลําธารละหานหวยและ ฃพุมพฤกษา เหลาพฤกษาและวิหกในรังรวงวา จงตื่นขึ้นกมเกลาอภิวันทและ
สรรเสริญพระผูยอดยิ่งมนุษยของเราไดสําเร็จพระโพธิญาณแลว เสียงนั้นกระทอนกองไปท้ังปา เหลาปกษา นอย ๆ  
รองบอกกันวา “รุงแลว รุงแลว ตื่นขึ้นไหวพระองคผูตรัสรูเถิด” กระตอยตีวิดบินถลาออกจากรัง นกแกว รองเสียง
เจื้อย ตีทองกก ๆ เรื่อย ๆ ไปเปนการสําราญใจ บอกเลากันท่ัวหมูนกวา สิ่งใดไดบังเกิดขึ้นแลว 
ดวยเดชะพระบารมีคุณและพระเมตตาอันใหญย่ิงตอโลก ความสงบไดแผซานไปท่ัวบริเวณใกลไกลอยางไมเคยมมีา
แตกอน บุคคลผูใจเห้ียมก็บังเกิดความออนละมุนขึ้นในใจตน ท่ีลับมีดแสวงคมไวจะฆาเขา ก็กลบัเอามีดไปซอนเสยี 
คนขี้โกงกลับเวียนนับเงินใหครบถวน คนพาลสันดานหยาบและ ใจทุจริตทั้งหมดก็กลับละพยศ หวนกลับไปสู
ความด ีและความเมตตากรุณา ความรักความปรานีจากหทัยพระพุทธองคแผขยายไปท่ัวพิภพ นับวันจอมนักรบก็ผู
ฉกาจก็วางอาวุธของตน คนไขกระโดดลงจากท่ีนอนอยางกระปร้ีกระเปรา หัวเราะรา ย้ิมหัวกระชุมกระชวย เสียง
แจมใสดจุทราบวา เวลาเชาวันนั้น ความสุขไดหลั่งมาจากรมโพธิ ณ แควนคยา ไหลไปท่ัวทิศานุทิศ แมพระนางยโส
ธราผูเศราสรอย ไมรูจักสราง ก็พลันรูสึกสําราญพระหฤทัย ประดุจวาความรักนั้นคงอยูเสมอชีพ ความทุกขย่ิงใหญ
ในการตองวิปโยคพลัดพรากพระสวามี ก็เปนอันหายไปประดุจปลิดท้ิง 
เหลาสัตวโลกท้ังหลายพากันเปนสุข และรักใครมีใจเอื้อตอกันอยางท่ีมันไมเคยมีมาแตกอนเลย 
อยาวาแตหมูมนุษยเลยหนอ แมเทพยเจาก็ประกาศกัน ทุกหองฟาวา “พวกเราจงยินดีเถิด พระภควันตเจาสําเร็จพระ
โพธิญาณยันยอดย่ิงแลว” เหลาเปรตอสุรกายก็พากันช่ืนชมโสมนัส มองลงมาเบ้ืองลางในโลกมนุษยอีก ก็ไดแล
เห็น กวางดาวเล็มหนอไมอยูริมท่ีนอน สองแมเสือซึ่งดุ ตาเปนมัน เม่ือวานนี้ แตวันนี้กลับเสง่ียมหงิมและตอนรับ
นางกวางดวยสันถวไมตรี ใตเง้ือมหินนั้น นกอินทรีนอนไซขนนิ่ง ไมกังวลกับการโฉบเฉี่ยวสัตวเกิน นกกินปลาที่
นอนผึ่งแดดสบาย ไมตีปกขยับจะงอยปากเม่ือเห็นปลาวายวนในลําธาร ผีเสื้อตางสีบินวนเวยีนอยูรอบ ๆ  ฝงูวหิค แต



มันก็หามีอันตรายไม สัตวโลกท้ังปวงมีความรักความเมตตากันยิ่งยวด ท้ังนี้ก็เพราะพระพุทธองคไดทรงชนะมาร
เด็ดขาดแลว และทรงพบพระธรรมอนัล้ําลกึ มีแสงสวางแรงกลาย่ิงอาทิตย สองโลกใหกระจางอยูเปนนจินรัินดรนัน่
เอง 
พระพุทธองคทรงคลายพระอริิยาบถจากการประทับนิ่ง เปนเวลานาน เสด็จลุกขึ้นยืน พระองคทรงรูสึกแจมใส และ
อิ่มเอิบดวยความปต ิพระพละซึ่งหายไปแตกอนนั้นกลับคืนมาสิ้น และรูสึกแข็งแรงขึ้นกวาแตเกา พระทรงอุทานวา 
“สังขารเอย เราไดพบเขาแลวในวันนี้ เราไดทองเท่ียวคนหามาหลายชาติ แตเพ่ิงพบในวันนี้เองวา เจาเปนผูสราง
เรือนจําอันกักขังจติเราไว แตนี้ไปเจาไมอาจสรางบานทํากําแพง อันเปนของลวงหุมหอเราไวไดอีกแลว สงัขารเจามี 
แตจะผุพังหักไป ความสุขอันยอดย่ิงซึ่งเราคนพบนั้นไมมีวันแตกดับ ไมมีวันทําลาย เราไดพบแลว เราไดผานทุกข
ท้ังปวง แลว” 
บทท่ี ๗ 
ผูใหญย่ิงเหนือจักรพรรดิ 
นับแตพระสิทธัตถะบรมราชโอรสเสด็จออก็ทรงมหาภิเนษกรมณแลว พระนครกบิลพัลดุซึ่งเคยครึกครื้นดวยศัพท
สําเนียงเสียงสรวล และดีดลีดีเปา ก็กลับรวงโรยเห่ียวแหง ดวยเหตุวาขวัญเมืองไดปลาสนาการไปเสียแลว พระเจา
สิริสุทโธทนะมีพระหฤทัยอันกลัดหนองหมองกลา ทาวเธอสงคนไปสืบถามขาวดูในบรรดาหมูโยคี และนักพรต
ตาง ๆ  แตก็หามีผูใดพบพระบรมโอรสไม พระนางยโสธราพมิพาก็เต็มไปดวยความโทมนัสเซื่องซมึอยู เธอมิไดทรง
เห็นความสดช่ืนในสิ่งใด มิไดทรงสดับสําเนียงใดแลวเห็นวาไพเราะ แมเสียงสรวลของนางใน ซึ่งแววมาแตไกล 
เธอก็กลับยินเปนเสียงกําสรวลไหท้ังสิ้น 
วันหนึ่งในฤดูฝน พระพิรุณพ่ึงเหือดหายไปใหม ๆ เม็ดน้ําฝนยังคางอยูบนใบมะมวง มองดูแวววาวราวกับเพชรใน
ยามตองแสงตะวันสีทองอราม พื้นดินประดับดวยตฤณชาต ิสีเขียวสะอาด ตนไมแตกใบออนสลาง มองไปทางไหน
ก็ลวนแลวแตความสดชื่น ชวนใจใหระเริงร่ืนเกษมสันต จึงพระจอมขวัญยโสธราเสด็จออกมา ณ สระน้ําอันสวย
งามในพระอุทยาน น้ําขึ้นเปยมถึงขอบ แลราบเรียบราวกับแผนกระจกเปนเงางาม ริมน้ํานั้นดารดาษอยูดวยบัว
บุณฑริก และบุษบาชนิดอื่นๆ สีเหลืองขาวแดง และสัตตบงกชตระการตา  
ณ ท่ี นี้พระนางเคยเสด็จมากับพระสวามี ทอดพระเนตรดูพระฉายา ในน้ําอยางเปนสุขสําราญใจ พระภัสดาทรงสวม
กอดเธอไว และจุมพิตดวยความเสนหา พระกายามิไดหางกัน  
มาบัดนี้สิ เงาแหงพระสิทธัตถะนั้นหามีไมแลว พระเนตรของพระนาง แกวอันเคยแจมจรัส ก็จางรัศม ีแสงหมดไป
หามีไม พระปรางอันแดงระเรื่อกลับซูบซีดเหี่ยวยน ริมโอษฐอันออนหวานประดุจกลีบกุหลาบ กลับซีดลงเพราะ
ความทุกขโทมนัสถึงพระภัสดา พระเกศามุนไวก็แตเพียงมิใหลงปกหนา รําคาญพระเนตร มิทรงตกแตงใหวิจิตร
เพริศแพรวแตอยางใด ทรงแตพัสตราภรณสีขาวปราศจากเคร่ืองประดับประดุจหญิงหมาย ขณะท่ียางดําเนิน พระ
กายออนระทดระทวย ฝพระบาทเบา ประดุจเทาเลียงผา แมยางลงบนใบไมแหง สําเนียงใดจะเกิดขึ้นก็หาไม พระ
เนตรของพระนางกมลงต่ํา ไมเหลือบดูความงามของพระอุทยานแตอยางใด พระหัตถกําพระสะอิ้งไขมุก ซึ่งพระ
สวามีทรงปลดท้ิงไวตอนเสด็จจากเมืองไป อนิจจา คืนนั้นชางขมขื่นเสียเหลือเกิน 



อีกพระหัตถหนึ่งนั้น ทรงกมุกรพระราหุลกุมารนอย ซึ่งมีชันษาเขาเจ็ดขวบแลว พระกมุารเต็มไปดวยความราเริง ยิน
ดี ทรงพระสรวลราในขณะท่ีทอดพระเนตรเห็นบุปผชาต ิและเหลาปลาเงินทองแหวกวายอยูในสระ พระหัตถโปรย
เมล็ดขาว พระเนตรจับอยูท่ีหมูปลา สวนพระมารดานั้นเนตรสลด ทอดถอนพระหฤทัย แลวตรัสถามแกเหลานกยาง
ซึ่งถลาลงจับปลาในสระนั้นวา ยังจะไดเห็นพระภัสดาบางหรือไม พระเสด็จแอบแฝงอยูแหงใดชวยบอกดวยเถิด 
ความทุกขครั้งนี้ทําใหชีวิตจะขาดลงรอน ๆ แลว 
ทันใดนั้น นางกํานัลเขามาทูลวา มีนายวาณิชสองคน เดินทางมาจากหัสดินปุระ นําเครื่องเพชรมาขาย แตสิ่งท่ีล้ําคา
กวาแกวมณท้ัีงปวงซึ่งเขานํามานั้น คือขาวพระสวามี พระนางทรงฟง ก็มีพระหฤทัยโลดผวาดวยความยนิดเีปนท่ีสดุ 
ลุกขึ้นตบหัตถสํารวล และน้ําพระเนตรไหลหยาดยอย ตรัสสั่งให นางกํานัลพาเขาเขามาเฝานอกมาน แลวพระนางก็
ทรงถามเขา จากหลังพระวิสูตรวา 
“ทานวาณิช ทานมาจากทางไกล ทานไดเห็นสามีฉัน และไดอภิวันทนาการ เฉพาะพระทรงเปนพระพุทธเจาผูลวง
พนกิเลสและเปนท่ีเคารพของโลก และพระองคกําลังเสด็จมา ณ ท่ีนี้จริงหรือ ?” 
“พระเจาขา ขาพเจาไดพบพระสวามีของพระองคซึ่งเสด็จหายไปจากพระนคร และบัดนี้พระองคทรงคนพบพระ
ธรรมอนัวเิศษใหญ ย่ิงกวาสมบัติของจกัรพรรดท้ัิงหลายมารวมกนั ไดทรงนําพระธรรมอนัล้ําคานี้มาโปรดสตัวโลก
ใหพนความทุกข และความเวียนวายอยูในหวงแหงการเกิดดับมิรูจัก หมดสิ้น คนท้ังหลายไดเสวนาพระธรรมของ
พระองคแลว ก็มีใจผองแผวประดุจทองฟาอนัปลอดฝนปราศจากเมฆ พากันตามเสด็จพระองคไปประดจุฝงูแกะเดนิ
ตามนาย หรือใบไมแหงท่ีปลิวตามลม ถาพระบาทไดเขาเฝาฟงพระธรรมจากพระโอษฐซึ่งพระโปรดเทศนสั่งสอน
กอนเสด็จมาจําพรรษา ณ กบิลพัสดุนี้ พระเจาขา” 
พระนางทรงตอบวา “ขอบใจทาน แตเร่ืองนี้เปนเร่ืองใหญ เขารูไดอยางไรกันวา พระสวามีของเราสําเร็จพระ
โพธิญาณ โปรดบอกเราหนอยเถิดทานผูอารี” 
นายวาณชิจงึเลาถวายดงัคําของชาวหบุเขาเลาวา ในคืนวนัท่ีพญามารมาประจญพระบรมศาสดานัน้ แผนดนิเกดิไหว
สะเทือนเลื่อนลั่น น้ําไหลขึ้นทวมฝงทําลายทัพพญามารใหหมดไป แลวก็ในรุงอรุณวนันั้นเอง โลกตืน่ขึน้พรอมดวย
ความหวังอันใหญยิ่งสําเร็จลงแลว หลายวันมาแลวท่ีโลกไดเห็น พระพุทธองคทรงประทับนิ่งอยูใตตนโพธ ิทรง
ใครครวญถึงวิธีที่จะชวยสัตวโลกท้ังหลาย ใหพนจากการเวียนวายตายเกิด ใหพนจากความโงเขลาอันมืดตื้อและ
กิเลสตัณหา อันเปนเครื่องถวงจิตใหลงไปสูความเสื่อมทราม และมาในวันนั้น โลกก็ไดพบวาพระองคทรงประสพ
สิ่งซึ่งทรงแสวงหาแลว แตพระธรรมนั้นเปนสิ่งยากลึกล้ํานัก เหลือท่ีคนจะตามได แมจะทรงเปดทางใหแลวกด็ ีพวก
เขาจะเปนเสมือนนกซึ่งติดกรงอยูนาน แมเปดกรงใหแลวก็ยังงงตออิสรภาพอยู  
ครั้นจะเสด็จไปเดี่ยว มิเปดทางใหคนอื่นเลา พระทัยก็เต็มไปดวยความสงสาร ทรงปรารถนาจะใหเขาเปนสขุดวยกนั
ทุกผู เพราะทั้งพระองค ท้ังเขาเหลานั้นตางก็มีสายโลหิตสีแดงอันเดียวเหมือนกันท้ังสิ้น และในขณะนั้นเอง ไดทรง
สดับเสียงรองโหยหวนวา “อนิจจา เราจวนจะวินาศกันสิ้นแลว” แลวก็มีเสียงกราบทูลออนวอนวา “พระผูมีพระ
ภาคไดโปรดทรงแสดงพระธรรม เพ่ือชวยฝูงชน ใหเขาไดประพฤติตามบางเถิด” 
ดวยเหตุนี้พระองคผูทรงตรวจดูโลก และทรงหย่ังรู วา บุรุษใดควรสอนกอน บุรุษใดควรสอนทีหลัง จึงตกลงพระ
ทัยประทานพระธรรมแกผูตองการศึกษา เวลานั้นไมมีใครซึ่งอาจเรียนพระธรรมสําเร็จได นอกจากพระปญจวัคคีย 



พระฤๅษ ี๕ องค ผูบําเพ็ญพรตอยู ณ ปาพาราณสี พระพุทธองคเสด็จไป ณ ท่ีนั้น แลวก็ทรงเทศนาพระธรรมจักร
กัปปวัตตนสูตรแกเขา ยังใหพระฤๅษีเหลานั้นสําเร็จเปนอรหันต ไปทั้ง ๕ องค 
อันพระธรรมซึ่งพระพุทธเจาเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธผูถวายเวฬุวนาราม อันรมรื่นแตพระพุทธ
องคนั้น มีใจความดังท่ีพระราชาโปรดใหสลักไวในศิลา วาดังนี ้
เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา เตสํ เหตุ◦ ตถาคโต (อาห) 
เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ 
และในปาเวฬุวันอันรื่นรมยดวยตนไผนั้น เขาเลาวา ไดมีการประชุมใหญ พระบรมศาสดาไดทรงประกาศพระ
ศาสนาของพระองค อันสรุปไดโดยความวา 
สพฺพปาปสฺส อกรณํ                        กุสลสฺสูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปน ํ                            เอตํ พุทฺธานสาสนํ 
อยากอความบาปท้ังหลายขึ้น พึงสรางแตสิ่งซึ่งเปนกุศล 
ลางจิตใหบริสุทธิ์ใสสะอาด นี่แหละ คือคําตรัสของพระพุทธเจา (ท้ังหลาย) 
เม่ือนายพาณิชเลาจบลงแลว พระนางยโสธราก็รับสั่งถามวา “พระสวามีของฉันเสด็จไปแหงใดในขณะนี ้? 
เขาทูลตอบวา “พระองคประทับอยู ณ ราชคฤห พระเจาขา หากคิดกําหนดหนทางเดินแลว เดือนหนึ่งก็ถึง กบิลพัส
ดุพระนคร พระเจาขา” 
พระเจาสิริสุทโธทนะไดทรงสดับดังนี ้ก็มีพระทัยยินดีย่ิงนัก พระองคทรงสั่งอํามาตยเจ็ดคน ใหควบมาทะยานตรง
ไปยังราชคฤหโดยเร็วพลัน ใหทูลพระราชบุตรวา พระบิดา ทรงพระประชวรหนัก ทรงเปนกังวลถึงพระบรมโอรส
ย่ิงนัก ขอใหรีบเสด็จกลบักบิลพัสดุโดยเร็วเถิด บิดาจะเสดจ็สวรรคาลยัอยูแลว ฝายพระนางยโสธราเทวกีท็รงทาํเชน
เดียวกัน ทรงตรัสสั่งมาใชวาใหรีบไปทูลพระสวามีวา พระชายาของพระองค มารดาแหงราหุลกุมาร โหยหาถึงพระ
องคเปนท่ียิ่งแลว พระนางไดทรงสดับขาววาพระองคทรงพบสิ่งอันล้ําสมบัติจักรพรรด ิจึงใครทูลขอประทาน
สําหรับพระนางเอง และพระโอรสบาง 
พวกขุนนางรับพระราชโองการแลว ก็รีบควบมาเร็วไป แตพอเขาไปถึงเวฬุวันวนาราม ปาไผอันร่ืนรมย ซึ่งเปนท่ี
ประทับของพระองคนั้น เขากลับลืมพระราชโองการของพระมหากษัตริยเสียหมดสิ้น กลับทรุดกายลงนั่งฟงพระ 
สุรเสียงอันมีกังวานไพเราะจับใจดวยกิริยาอันงวยงงหลงลืมตัวเองไปสิ้น คร้ันรสพระธรรมไหลระรินเขาโสตแลว 
เขาก็บังเกิดจิตศรัทธา หาอาจขยับเขย้ือนตัวไปจากท่ีนั้นไดไม ดวงใจบังเกิดความชุมฉ่ําเหมือนไดรับน้ําอมฤตอัน
บริสุทธิ์ผุดผอง เขาท้ังหลายเหลานั้นก็ไดครองความเปนสงฆสาวกของพระพุทธองค ครองสบงจีวรแทนเคร่ืองนุง
หมของฆราวาสเสียสิ้น อํามาตยหมูใด ๆ ก็เปนดังนี้ไปทั่วทุกผู 
กษัตริยเห็นทาจะไมเปนการ จึงสงกาฬุทาย ีพระสหาย เพ่ือนเลนแตเล็กนอยของพระบรมโอรสมาทูลอัญเชิญ รับสั่ง
เปนบังคับวาใหทําการใหสําเร็จ กาฬุทายีเปนคนเจาปญญา พอถึงพระอุทยานก็ดึงฝายมาอุดหูเสียมิใหสดับพระ
ธรรมเทศนา เขาเขาไปกราบทูลดังพระบรมราชโองการพระพุทธบิดา 
พระผูตัดสิ้นแลวซึ่งกิเลส ตรัสบอกแกเขาวา “กาฬุทายี ไปทูลพระบิดาเถิดวาเราจะไป เปนความประสงคและเปน
หนาท่ีของเราที่จะตองไป บุรุษพึงเคารพและสนองคุณผูมีอุปการะแกตน ไปทูลราชาและยโสธราเถิดวาเราจะไป” 



ฝายพระมหากษัตริยกรุงกบิลพัสดุ ยโสธราเทวี และ ชาวบุรีท้ังหลายไดทราบขาววา พระบรมศาสดาจะเสด็จสูกบิล
พัสดุก็มีความยินดีเปนที่ย่ิง ตางตกแตงซุมประตูดวยดอกไม เฟองมาลัยสลับไหมทอง แพรเรืองรอง สีแดง เขียว 
สรรหาดอกไมหอมมาประจงประดับประดา ใหมีกลิ่นหอมเลิศ ปลูก พลับพลาประเสริฐอรามเรืองดวยแสงรัตนะ 
ติดธงทิวปลิวไสวไปท่ัว แลวจัดขบวนกุญชร สวมอาภรณเพริดแพรว กูบแกวแกมหิรัญ ลวนแตเลือกสรรสิง่วเิศษมา
ตกแตงชางพระท่ีนั่งใหเลิศลอย ควรแกการรับเสด็จพระโอรสจอมขวัญแหงพระนครกบิลพัสดุ ใหไปรออยูใต
พลับพลาที่ประทับ พอพระราชบุตร เสด็จมาถึง อํามาตยนอยใหญก็ทรุดตัวลงยอกรกราบไหว แลวใหนางระบํารอง
รํารายปรายโปรยบุปผชาติไปท้ังสถลมารค ซึ่งพระองคทรงควบขับพาชีผานไป สรรพดนตรีดุริยางคท้ังหลายก็ให
บรรเลงอึงม่ีสนั่นไปทั่วท้ังธานี ในวันนั้นทุกคนคอยฟงเพียงระฆังตี อันเปนสัญญาณวาพระเสด็จมาถึงแลว 
พระนางยโสธราเทวีรีบทรงพระวอทองเสด็จสูเชิงเทินอันเปนท่ีสูง เพื่อคอยทอดพระเนตรดูพระสวามีแตไกล ๆ 
มองไปจากปราการนั้นแลเห็นภูมิภาพโดยรอบบริเวณในปาโนน เนืองนองไปดวยตนอินทผลัม และตนไทร ขอบ
ทางเวียนนั้นงามดวยไมดอก ไมผลขึ้นริมตลิ่ง งามดังภาพเขียน ใตรมไมเปนที่ราบเตียน หญาขึ้นเขียวเปนท่ีนาร่ืน
รมย ภายนอกพระทวารวังเปนทับกระทอมท่ีอาศัยของคนจนยากไร เหลาจัณฑาลสกุลต่ํา ผูเปนกษัตริยและ
พราหมณจําตองหลีกใหไกลพน เพียงแตเหยียบเงาเขาก็อับจนเสนียดกินตองสะเดาะเคราะหกันเปนพิธีใหญ เพ่ือปด
จัญไรไปเสียจากตัว แมกระนั้นเขาผูยากจนเหลานั้นก็มีอุตสาหตื่นกอนตะวันสองแสง ดวยตัง้ใจคอยแสดงคารวะแก
พระมุน ีบางปนตนพฤกษาฟงเสียงพระสังข บางเง่ียหูฟงเสียงฆองกลองอันขานบอกเวลาพระเสด็จ ใชเวลาตาม
ประสายาก ปดกวาดทับกระทอมปกธงพรอมตามท่ีมี บางมัดใบมะเดื่อเปนสายยาวรีแขวนไว ณ ซุมประตูบาน พร่ํา
ถามกันตั้งแตวันวานนี้วา “พระบรมศาสดา ของเราเสด็จมาแลวหรือยัง เพ่ือนเอย” 
พระนางยโสธราเลาก็เฝาจับพระเนตร จองมองดูหนทางไมผิดอะไรกับผูอื่น ยิ่งตะวันแผดแสงในตอนสาย พระ 
พักตรของเธอก็คลายสอีนัแดงระเร่ือซีดสลดลงตามลาํดับ พระอรุะหวั่นประวาวา พระสวามีคงจะมเิสด็จมาเสยีแลว 
ทันใดนั้นเอง พระนางทอดพระเนตรเห็นนักบวชผูหนึ่ง เดินเดนมาแตไกล เกศาโกนเกลี้ยงเกลา หุมองคดวยภูษาสี
เหลือง หัตถนั้นอุมบาตรดิน ดําเนินนําหนามาแตผูเดียว สองซายขวาถัดไปนั้นเปนพระภิกษุแตงสีเหลืองดุจกัน แต
องคภิกษุ ซึ่งนําหนานั้น ทาทางควรแกการเคารพนบอภิวันทย่ิงนัก อาการซึ่งกาวเดินก็งามสงานาประหลาด เนตร
สุกใสบริสุทธิ์ ปวงชนซึ่งถวายของมองตะลึงดวยความพิศวง บางก็นั่งงง บางก็กมลงกราบ บางก็หนาเศราดวยไมมี
ของถวาย นายไพร กระซิบถามกันวา ใคร ? ใคร ? พระฤๅษีนี่เปนเทวดาหรือ ? 
พอพระภิกษุนั้นดําเนินเขามาใกลพลับพลา พระวิสูตรแพรก็เผยออก ยโสธราเทวีสะดุงผวาหวีดรองวา “พระสวามี 
หมอมฉันมาถึงแลว” 
ฝายพระเจาครองนครกบิลพัสดุ ไดทรงสดับวา พระ ราชโอรสเสด็จมาโดยมิไดทรงพาชีอยางขัตติยะ มิหนําซ้ํา โกน
พระเกศาเสียจนสิ้นสวย ทรงแตภูษาเหลืองเกาครํ่าครา บทจรมาดวยบาทเปลา มิหนําซ้ําทรงถือบาตรรับทานอาหาร
จากคนยากจนเข็ญใจ ก็ทรงพระพิโรธย่ิงนัก ความรักใครเอ็นดูเหือดนายไปสิ้น พระองคทรงกระทืบพระบาทดึง
พระมัสสุขาวอยางแรง แลวตรัสเรียกเสนาใหจัดมาพระท่ีนั่งมาถวาย พระพักตรนิ่วเสด็จขึ้นหลังมา กระแทกโกลน
โดยแรงจนมาถลา แลนประดุจลูกธนูออกจากแลง  



พระองคทรงควบไปตามถนน ตรอกซอก ฝูงชนซึ่งเดินเกกังขวางหนาพากันหลบวุนวาย วิ่งเตลิดหายบอกกันไมทัน
วา พระราชาเสด็จแลว รีบเคารพ นบไหวเถิดชาวเรา พอเขาพูดไมทันขาดปาก มาก็วิ่งผานหนาเลยไป พระราชาทรง
ควบใหญจนกระท่ังถึงกําแพงวัด ซึ่งมีฝูงชนยืนอยูแนนขนัดเหลือที่จะนับได ท่ียังหลั่งไหลมาจากสารทิศตางๆ ก็ไม
มีขาดสาย เขาแหวกทางเปนชองใหกษัตริย เขาไปยังพระพุทธองค ซึ่งทรงยืนสงบนิ่งแชมชอยอยูและทอดพระเนตร
ดูพระราชบิดาดวยความกรุณา และสุภาพเรียบรอย นาเคารพ 
ทันใดนั้นเอง กษัตริยก็หายทรงพระพิโรธดังปลิดท้ิง พระพักตรคลายความบ้ึงตึงดวยความขึ้งเครียด และไมพอพระ
ทัยลง พระองคเสด็จลงจากหลงัมาพระท่ีนั่งทรุดพระองคลงต่ํา แลวคุกพระชงฆลงถวายอญัชุลีแดพระพทุธองคดวย 
พระทัยสวามิภักดิ์นอบนอม ความปติสุขฉายแสงออกมาใหเห็น อยางเดนชัด เพราะทรงตระหนักแนแลวในขณะนี้
วา พระราชบุตรของพระองคนั้น ทรงพระประเสริฐใหญยิ่งกวาจักรพรรดิท้ังหลาย ฝูงชนซึ่งลอมรอบพระองคอยู
นั้น ตางก็มีอาการสงบนิ่ง ไมมีใครกลาเอื้อนเอยปากแตอยางใด  
กษัตริยทรงสงบระงับความตื่นเตนพระทัยไดแลวก ็เอื้อนโอษฐตรัสถามวา 
“ลูกรัก พอไมไดคิดเลยวา ลูกจะปลอมองคมาเย่ียงกระยาจกขอทานฉะนี้ ลูกของพอเมื่อกอนนี้ทรงพัสตราภรณอัน
เพริศแพรว ประดับองคดวยแกวมณีมีคาล้ํา เพียงแตตบหัตถเทานั้น สารพัดสิ่งจะมาถึงพระองค ลูกเอย ตั้งแตลูกจาก
ไป พอไมเคยมีความสุขเลยแมแตนอย ทําไมลูกถึงทิ้งพอไวใหโศกเศรา ยโสธราเทวีของลูกก็เชนกัน เธอมิเปนอัน
เสวยและบรรทม เชาค่ํากนร่ําไหจนพักตรซีดสลดมัวหมอง การบรรเลงขับรองและฟอนรํา เธอก็มินําพา เธอเพ่ิงมา
สิ้นทุกขหมองไหมในวันท่ีลูกมาถึงนี้เอง ลูกของพอทําไมจึงทรงภูษาเหลืองเกาคร่ําคราและเท่ียวขออาหารจากชาว
เมืองดังนี้เลา ลูกรัก ?” 
พระชินสีหเจาของเราทูลตอบวา 
“สกุลของหมอมฉันเปนอยางนี้เองคะ หมอมฉันจึงตองทําอยางนี้ดวย” 
“อะไรกันลูกรัก ลูกเอาท่ีไหนมาพูด วงศศากยะมีอายุก็ยืนนานนักหนาแลว พอไมเห็นมีใครเขาทําดังนี้เลย” 
“สกุลของฉันไมใชศากยะดอก หากเปนอริยวงศ พระพุทธเจาซึ่งเสด็จมากอน ไดทรงกระทําดังนี้ทุกพระองค 
หมอมฉันจึงตองทําอยางพระพุทธองคนั้น ๆ ดวย ก็อยางเดียวกับท่ีทรงธรรมตองสวมเกราะ แตงเคร่ืองรบครบครัน
เย่ียงกษัตริยแตโบราณกาลนั่นแหละคะ พระบิดาเปนกษัตริย แตลูกเปนนักบวช ตองทําอยางนักบวชท้ังหลายผูยัง
ประโยชนสุขใหแกโลก ลูกไปคนหาแกวมณีอันมีคายิ่งกวาสตัตรัตนของพระจกัรพรรดเิจามาแลว ลูกจะไดแจกจาย
ใหแกชาวโลกท้ัง หลายตอไป” 
พระราชาทรงฉงนพระทัยย่ิงนัก ดวยมิไดทอดพระเนตรเห็นทรัพยสมบัตใิด พระพทุธองคก็เสด็จบทจร ทรงจวีรคร่าํ
คราและมีบาตรดนิใบหนึ่งเทานั้นเอง ตรัสถามวา “สมบัติอะไรท่ีไหนกัน ลูกรัก พอไมเห็นมีสิ่งใดเลย” 
พระมหาโพธิสัตวทรงจับพระกรพระพุทธบิดาจูงเสด็จดําเนินไปตามถนน พลางตรัสเลาใหฟงถึงพระจตุราริยสัจ 
สันติปฏิปทา อัฏฐศีลอันควรงดเวนเสีย เพ่ือจะไดปราศภัย มรรคแปดอันควรสนพระทัยและดาํเนินตาม ไมวาจะเปน
กษัตริยหรือทาสตอยต่ํา จัณฑาลเข็ญใจปานไร ฉลาด โง แกหรือออนวัยปานไหน ก็พึงสดับและปฏิบัติตามท้ังสิ้น 
เพ่ือ จะไดเขาสูนิพพานอันพนแลวซึ่งปวงทุกขและการเวียนวายในหวงมหรรณพของทางโลก 



พระมหากษัตริยไดสดับก็ชุมชื่นกมล พระพักตรหายยน สิ้นฉงนสนเทห เพราะแสงสวางแหงปญญาไดปรากฏแก
พระองคแลว ในราตรีนั้นเอง พระเจาสิริสุทโธทนะและ พระศรียโสธราผูเปนสะใภ ก็ทรงสําเร็จพระปรมัตถ อัน
เปนความเกษมศานติไมรูจักเหือดหาย 
 
บทท่ี ๘ 
สิ่งที่อยูคูฟา 
เบ้ืองลางแหงภูเขาหิมาลัยสูงเยี่ยมตระหงาน และสดช่ืนอยูดวยไมอันเขียวขจี และมีดอกอันงดงามหอมหวน เพราะมี
น้ําหลอเลี้ยงอยูตลอดป เปนท่ีร่ืนรมยย่ิงนั้น มีกองศิลาตางสีประดับดวยรัตนะหักทับกันอยูดารดาษ เกือบทุกอันมี
รอยสลักลวดลายอยางประณีตบรรจง แตทวาลบเลือนไปบางแลว ดวยความชราของอายุ บางอันก็เปอนดินแทบจะ
มองดูเสนลายไมเห็น บางอันก็ฝงจมอยูในดิน รากมะเดื่อขึ้นพันรัดเอาไว แนนหนา ลางอันก็ถูกไมเลื้อยขึ้นปกคลุม
ยะยุงจนไมมีใครทราบวามีศิลาอยูภายใตไมเลื้อยอันเขียวขจีนั้น งูและตุกแก และเหลาสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ พากัน
ออกจากโพรงไมผุ ๆ  ซึ่ง สลักเสลาอยางประณตี อันแสดงวาแตกอนนี้เคยประกอบขึ้นเปนท่ีประทับของกษตัรยิ พ้ืน
ปราสาทอันงามและราชอาสน กลายเปนท่ีอยูของเหลาสุนัขจิ้งจอก อันเขาไปขดตัวนอนสบาย ทุกสิ่งทุกอยางลวน
แตแสดงถึงความไมเท่ียงแทท้ังสิ้น เพราะวา ซากปรักหักพัง เปนท่ีอาศัยของเหลาจตุบาททวิบาทและเลื้อย คลาน 
เหลานี้แหละคือกรุงกบิลพัสดุ ซึ่งเคยรุงเรือง วะวาบวับดวยแสงแกวมณ ีและเปนท่ีซึ่งจอมกษัตริยเคยประทับสุข
สบายมาแตกอน 
พระพายเทานั้นท่ียังคงรําเพยอยูเชนเดิม มหาสิขรินทรหิมาลัยและธารน้ําเทานั้นท่ียังคงอยู บุปผชาติเทานั้นก็ยังคง
บานสะพรั่ง และสงกลิ่นหอมหวานอยูมิไดขาด ความจรงิในธรรมชาตนิี้เปนฉันใด พระพุทธโอวาทก็เปนฉนันัน้ คาํ
สั่งสอนของพระบรมศาสดายังคงอยู ไมรูจักเสื่อมสลายหายสูญไปจากโลก  
พระคัมภีรเลาวาในอดีตสมัยนั้น พระบิดาและพระประยูรญาติพากันมาแวดลอมเฝาแหนพระพุทธองค ทรงสดับ
พระพุทโธวาท แลวก็ทรงเลื่อมใสศรัทธาย่ิงนัก ท่ีเคยถือพระองควาสูงศักดิ์ สูงอาวุโสกวา ก็นอบนอมถอมกายอยู
แทบบาทพระผูทรงพนแลวจากหวงทุกขในโลกทั้งสิ้น พระศาสดาเสด็จประทับเทศนา ประทานพระญาติในสวน
ขวัญอันเปนท่ีสงัดรมเย็น สรางเปนเนินสูงต่ําหลั่นลดเปนช้ันๆ กอตั้งฐานปูนผสมเปนภูเขานอย ๆ สําหรับปลูก
กุหลาบหลากสีและมีกลิ่นระรื่นรวย น้ําพุพวยพุงอยูกลางสวนชวนใหทัศนาย่ิงนัก เหลาพระบรมวงศานุวงศไดทรง
สดับพระสัทธรรม ก็มีหฤทัยเอิบอาบ ชุมฉ่ําไปดวยน้ําอมฤตแหงปญญา ซึ่งตอมาก็ยังผลใหชาวชมพูทวีปท้ังหลาย
ไดมีกมลอันบริสุทธิ์สดใส และเห็นทางขางหนาสวางกระจางไป เพราะมีดวงประทีปแกวแหงปญญาอยูกับตนแลว 
นี่ก็เปนที่สุดแหงพระประวัตขิององคพระสมัมาสัมพุทธเจาผูยอดยิ่ง อันพระพทุธปรีชาญาณและพระวริิยะนัน้เลศิล้าํ
หาเปรียบมิได พระองคทรงสละเสียซึ่งความมีอํานาจอันใหญยิ่งในทางโลก ดวยพระทัยหาวหาญ และดวยทรงหวัง
จะยังประโยชนตอโลกเพียงอยางเดียวเทานั้น 
ขาพเจาเลนมานี้ก็เพียงแตสวนนอย กาลซึ่งพระพุทธองคทรงมีพระชนมอยูหรือก็ลวงเลยมานานแลว ขาพเจาเปนผู
มาทีหลังพระศาสดา ไดสดับแตเสียงพระธรรมล้ําเลิศ ก็มีความบูชาและจงรักตอพระองคผูทรงกรุณามนุษยท้ังโลก 
มิไดนับวาคนชาติใด ช้ันใด และผิวใด อันนี้เองเปนเหตุใหเกิดความอุตสาหะ รจนาเร่ืองราวของพระองคขึ้น เพ่ือให



เพ่ือนรวมโลกท้ังหลายไดแจงถึงพระจริยวัตรอัธยาศัยของพระมหาบุรุษผูย่ิงยอด และขาพเจาก็มิอาจแตงใหเลยขอ
ความในพระคัมภีรไปได พระสัทธรรมอันทรงแสดงไวในเย็นวันนั้น พระพุทธองคก็ไดทรงแสดงแกบรรดาผูมา
ประชุมหลายโกฏิพัน รวมท้ังมนุษยใตหลา และเทวดาบนสวรรค เพราะการปรากฏวาทองฟาทุกช้ันวางเปลา ดวย
เหลาเทพเสด็จจากทิพยพิมานสถานลงมาชุมนุมฟง โลกเบ้ืองลางก็เปดกรงขังใหเหลาสตัวท่ี ตองทนทกุขเวทนาดวย
บาปกรรมซึ่งตนสรางมานั้น ไดขึ้นมา สดับเสียงพระธรรมบาง เทพเจาชวยกันยังความสงบใหเกิดขึ้นทุกพระองค 
พระอาทิตยก็มิสองแสงแผดกลา พระวายุรําเพยพัดแตเพียงเบา ๆ มิใหเขาท้ังหลายตองตื่นตกใจไหวหวาด ฟาท่ีเคย
คะนองกัมปนาทก็หยุดนิ่ง ทุกสิ่งท่ีรายกลับกลายเปนดีไป กษัตริยพราหมณย่ิงใหญก็บังเกิดความรักใครพวกแพศย 
ศูทร จัณฑาล อันมีวรรณะต่ํากวาตน อหิงสาริษยาพยาบาท ปลาศนาการหายไปสิ้น ดวยอาํนาจแหงรสพระธรรมนัน้ 
ชาวเราท้ังหลาย พึงขวนขวายสดับซึ่งพระสัทธรรมอันล้ําเลิศนั้นเถิด ไมมีสิ่งใดแลวท่ีจะประเสริฐไปกวาพระพุทธ
วจนะของพระบรมศาสดา ความสุขสุดยอดซึ่งเราทานแสวงหา ก็จะไดประสบเปนมั่นคง 


