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หนังสือเรื่อง “ประทีปแหงเอเชีย” ที่ทานถืออยูในมือเลมนี้ ในการพิมพครั้งกอน ๆ ใชชื่อเรื่องวา “ประทีปแหง
ชมพูทวีป” เปนสํานวนแปลแบบเก็บความ โดยทานผูใชนามปากกา “โรจนากร” จากหนังสือคําโคลงภาษา
อังกฤษ เรื่อง The Light of Asia ของ เซอร เอ็ดวิน อารโนลด นักปราชญนามอุโฆษชาวอังกฤษ ซึ่งเปนที่รู
จักกันอยางกวางขวางของบรรดานิสิต นักศึกษาวิชาวรรณคดีอังกฤษ สํานวนการแปลของ “โรจนากร” นับไดวา
เปนสํานวนอมตะ แมวากาลเวลาจะลวงเลยมานานเกือบครึ่งศตวรรษ แตก็ยังคงความเปนเลิศ มีความไพเราะเพราะ
พริ้งสํานวนกินใจ ใครไดอานแลวก็อยากจะอานซ้ําหลายเที่ยว โดยไมมีวันเบื่อ
เซอร เอ็ดวิน อารโนลด ประพันธ The Light of Asia โดยแปลจากภาษาฮินดีอีกทอดหนึ่ง เมื่อป พ.ศ.
๒๔๖๖ และไดตีพิมพแพรหลายในอังกฤษ ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ตลอดทั้งในอเมริกา ในประเทศฝรั่งเศส เลอ็อง
สอรค นักปราชญชาวฝรั่งเศสไดแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาฝรั่งเศสดวยคํารอยแกว
สวนในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ เจาศักดิ์ประเสริฐ จําปาศักดิ์ บุตรเจายุติธรรมธร เจานครจําปาศักดิ์ (ปจจุบันนคร
จําปาศักดิ์ เปนดินแดนในประเทศลาว) ไดแปลฉบับภาษาฝรั่งเศสของ เลอ็อง สอรค เปนภาษาไทยดวยคํารอยแกว
และไดตีพิมพในชื่อเรื่องวา “ประทีปแหงทวีปเอเชีย” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ หมอมเจาดาราจรัสศรี เทวกุล ไดทรงแปล
จากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยดวยบทประพันธกาพยฉันทขึ้นอีก และที่ “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 ก็ยังไดตพี ิมพเรื่อยมาอยางตอเนื่อง มิไดขาดไปจากตลาดหนังสือของโลก และตลาดหนังสือชัน้
นําของเมืองไทยประเมินอยางคราว ๆ วา ปจจุบันคงตีพิมพไปแลวมากกวา ๓๐๐ ครั้ง นั่นก็เปนเครื่องวัดคุณคาของ
หนังสือเลมนี้ไดเปนอยางดี
สําหรับ “ประทีปแหงเอเชีย” ฉบับแปลโดย “โรจนากร” นี้ ไดรับการตีพิมพกอนหนานี้อยางนอย ๔ ครั้ง ครั้งนี้จึง
นับวาเปนครั้งที่ ๕ และในการตีพิมพครั้งนี้ ผูจัดพิมพเห็นวา คํานิยมและความนํา ซึ่งเขียนโดย พลโท กาจ กาจ
สงคราม ผูจัดพิมพในครั้งที่ ๓ มีสาระสะทอนใหเห็นคุณคาของหนังสือเรื่องนี้ไดอยางวิเศษ จึงไดนํามาลงตีพมิ พใน
คราวนี้ดวย
ชมรมนักเรียนเกา แอลเอสอี (LSE)

๒๕๓๑
คํานิยมของพลโท กาจ กาจสงคราม
ทุกทานคงไดอานหนังสือทางศาสนามาหลายเลมแลว และคงจะเกิดความรูสึกวา แตละเลมเขียนไวดี อานแลว
บันดาล ใหไดบุญทันตาเห็น ไดบังเกิดความรูสึกเลื่อมใสศรัทธา ไดมองเห็นความดีของพระพุทธเจาอยางแจมแจง
แลวก็กอใหเกิดความนึกคิดอยากทําความดีอยางทานบาง การที่เรารูวาใครดี แลวก็อยากทําดีตามนัน้ จัดเปนวิถที างดี
ที่สุดที่จะทําใหเรา กลายเปนคนดีไดสายหนึ่ง ที่วา นี้ขอทําความเขาใจดวยวา คนที่อาศัยโลกยอมตองเกาะอยูก บั โลก
เผอิญบนโลกที่เราเกาะอยูทุกวันนี้ เปนโลกโกหกพกลม ตางก็จมอยูกับสิ่งโสโครก เนาหนอน แลวก็ดัดแปลงตก
แตงพรางตาผูอื่นไว คนหลายคนชอบหลอกตัวเอง ชอบปลุกใจตัวเองในดานผิดพลาด และคนหลายคนมักจะเปน
คนยอขึ้น โดยมากมักมีความลุมหลง จนเกือบจะยอมตายอยูกับความลุนหลง ที่พากันผูกขึ้นไวดวยวิธีการอยางโง
เขลาเหลานั้น
การที่พวกเราชาวโลกมีอาการยุงยากและเลวไปถึงเชนนั้น ทางศาสนาก็ไดบอกไวแลววา เปนเพราะกรรมทีไ่ ดทาํ ไม
ดีไวมาก ๆ และสิ่งไมดีเหลานั้นก็ยอมตามมาสนอง การสนองของกรรมก็หาใชเปนสิ่งที่ไดคิดผิดทําผิดไวแตชาติ
กอนเทานั้นก็หามิได หากแตไดริทําริสรางไวตั้งแตรูภาษาคนมาทีเดียว ที่วานี้โปรดนึกถอยหลังดูตัวของตัวเองดวย
ความเปนธรรมเถิด ทานจะเห็นจริงตามที่วานี้อยางแนชัดทุกประการ ขาพเจาเคยพูดกับทานผูสนใจมาหลายคนและ
หลายครั้งแลววา การที่มนุษยชาติชอบผูกปมไวสําหรับรัดคอตัวเองนั้น คงจะมิใชเหตุอื่นไกล หากแตเปนเพราะโลก
มนุษยเปนโลกที่ตองแยงกันกิน แยงกันอยู แยงกันหาความฉลาด แยงกันสารพัดอยาง แลวก็ยังพากันแยงความยุง
ยาก แยงกันหาความทุกข ความเวทนามาใสตัวเอง กับยังมีกรรมที่ไดสรางสรรคไวในชาติปางกอนมาสนองในชาติ
นี้ดวย คนทั้งหลายจึงไดพากันตกอยูจมอยูกับความไมสดู ีดวยประการทั้งปวง นับตั้งแตคลอดมา เห็นเดือนเห็น
ตะวันในวินาทีแรก ก็ไดเสวยความยากความลําบากมากมาตั้งแตตนทีเดียว
ความในประวัตขิ องพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูวเิ ศษและเปนผูอยูเหนือคนทั้งหลายในโลกมนุษยนนั้ ปรากฏวา
พอประสูติแลวได ๗ วัน พระพุทธมารดาก็ถงึ แกทิวงคต ในลักษณะนี้มีบางคนเขาใจไปวา พระสัมมาสัมพุทธเจาได
เสด็จทางพระนาภีของพระพุทธมารดา อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ชาวบานไดเขาใจกันไปวา แมแตการประสูติของพระ
องค ก็ไดเปนไปดวยความบริสุทธิ์สะอาดยิ่งกวาคนทั้งหลาย เปนนิมิตมาแตแรกประสูติ ประกอบกับโหรไดถวายคํา
ทํานายไววา พระองคจะตองเปนผูยิ่งใหญกวาคนอื่นใดทั้งสิ้น ในที่สุด พระพุทธองคก็ไดอยูในฐานะเปนเอกอัคร
มหาบุรุษผูล้ําเลิศ ที่ไดทรงคนพบสิ่งที่คนทั้งโลกคนไมพบ และไดเปนตนศาสดาจารยของพุทธบริษัทมาจนกระทั่ง
ทุกวันนี้
การคนพบในสิ่งที่คนที่หลายคนไมพบ และไดรับสมญาวา พระองคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อันมีฐานะที่
อยูเหนือมหาจักรพรรดิเปนอยางมาก จนถึงกับจะนําไปเปรียบกันมิไดเลยเชนนี้ คงมิใชอยูเฉย ๆ ก็จะบันดาลดลให
เปนไปอยางที่เรียกวาบุญบันดาลหามิได ทานไดทรงเสียสละสมบัติ และตําแหนงรัชทายาทแหงกรุงกบิลพัสดุ ไดตง้ั
พระทัยบําเพ็ญพรตอยางจริงจัง ไดทรงออกเรี่ยวออกแรงเพื่อคนหาความจริงของโลก ปมวาพระวรกายจะแตกดับ
ไป อีกทั้งไดใชเวลาศึกษานาน ตองทนทุกขทรมานอยางยิ่งยวด เปนระยะเวลาถึง ๖ ป มิใชวนั สองวัน และคงจะมิใช
ตัวอยางแหงการอดอาหาร ๒๑ วัน อยางที่คนที่หลายผูไมรู ก็เห็นไปวา การอด ๒๑ วัน เพื่อเสียสละเชนนั้น เปนการ

มหัศจรรยเหลือเกิน แทจริงพระพุทธเจาเคยอดในขณะที่คนความจริงอยู นั้นถึง ๔๙ วัน ดวยอยากรูอยากนํามาชวย
มนุษยที่กําลังเสวยทุกขเวทนาอยูในที่ทั่วไปทุกหนทุกแหง การกระทําของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จึงมี
ลักษณะโลดโผน เต็มไปดวยความเสียสละ แมแตพระชนมชีพ เปนพฤติกรรมดีอยางวิเศษ ยากยิ่งที่ผูใดจะกระทําได
จากเวลาโนนและตอมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ ซึ่งเปนระยะเวลาถึง ๒,๕๐๐ ปเศษที่นานมากพอใชแลว เมื่อยกคน
จําพวกพระอริยเจา ๔ จําพวกที่เปนผูไดตรัสรูและไดตามเสด็จพระพุทธเจาไปแลว ก็ยังหามีใครสักคนเดียวไม ที่จะ
สามารถคนสิ่งที่ยังไมพบ แตรูวามีนั้นใหพบได พระองคจึงทรงเปนบุคคลชั้นเอกอัครมหาบุรุษที่สูงสุดในโลก แต
พระองคเดียว ไมมีใครเสมอเหมือน
การไดฟง การไดอานประวัติของพระพุทธเจาที่กลาวมาแลวนี้ ยอมเปนผลดีที่จะไดชวยในทางจิตใจใหฟลู อย ไมให
จมอยูกับสิ่งโสโครกบรรดาที่มอี ยูในโลก เมื่อขาพเจาไดมาพบพระพุทธประวัตติ อนตน ฉบับที่ชาวอัสดงคตแตงขึน้
ก็ไดรูเพิ่มขึ้นไปเปนพิเศษวา มีความลึกซึ้งดีกวาที่เคยพบมานั้นอีกบาง ที่วาดีนั้น เพราะทําใหคนใจออนอยางขาพเจา
บังเกิดความปติยินดี ในความดีของพระพุทธเจาเปนอยางขึ้นตนไมสุดยอด และก็มิไดเกิดความปติยินดีที่จิตใจแต
แหงเดียวเทานั้น หากแตความปติอันแรงกลานั้น ไดขับเอาน้ําตาไหลหลั่งออกมาคูเคียงกับตัวหนังสือที่ขีดเขียนไว
นั้นดวย เหมือนกับอาการของเด็กที่รองไห เมื่อหยิบขึ้นอานตั้งแตตนจนจบถึง ๖-๗ ครั้ง ก็ไมอาจทราบและอธิบาย
ไมไดวา ความปติอันแรงกลาที่ไดทําใหน้ําตาไหลหยดยอยออกมาจากดวงตาทุกครั้งที่อานนั้น เกิดจากอะไรกันแน
ทั้งนี้ในแงหนึ่งตองยอมรับวา เปนเพราะความซาบซึ้งในบทความชั้นเยี่ยมอันอยูในจําพวกดีวิเศษนี้เอง ซึ่งยังไมเคย
พบเคยเห็นมากอนเลย แมบทความในเรื่องมหาชาติ ที่เทศนแลวมีคนรองไห ก็ยังไมทําใหเกิดความปติมาก มายเทา
กับบทประพันธที่วานี้ และก็เปนเพราะนิมิตอยางมหัศจรรยที่กลาวมานี้เอง ทําใหตอ งขออนุญาตพิมพขึ้น เพื่อแจก
จายแกพุทธศาสนิกชนผูสนใจใหไดรับไปอานบาง เปนการเผื่อแผบทความอันดีมากใหเพือ่ นมนุษยดว ยกัน และควร
นับวา ผูที่พยายามแปลจากภาษาอังกฤษมาเปนบทความในภาษาไทยนั้น เปนผูมีสมรรถภาพชั้นดีมากดวย มิฉะนั้น
คงไมอาจถอดความของฝรั่งมาเปนของไทย จนไดคะแนนดีเลิศถึงปานนั้น ขอใหทานผูแปลไดเกิดความภาคภูมิใจ
ในความดีของทานเปนอยางมากดวย ในตอไปนี้การอานจะพิสูจนใหเห็นดวยความรูสึกของทานเอง
ขาพเจาขออุทิศบุญกุศลที่ไดออกทรัพยพิมพหนังสือ อันมีคุณสมบัติดีวิเศษนี้ ใหแกบิดากับมารดาของขาพเจา ผูมี
อุปการคุณอันยิ่งใหญอยางหาที่สุดมิได ที่ไดลวงลับไปจากโลกแลว หากทานทั้งสองจะไปยุติอยูในภพใด ก็ขอให
พึงไดรับกุศลสวนบุญตามเจตนารมณอันสูงสุดของขาพเจานี้ดวย เทอญ
พลโท กาจ กาจสงกราม
กองบัญชาการกองทัพบก วังสวนกุหลาบ พระนคร
วันที่ ๘ มกราคม ๒๔๙๒
ความนํา
ในการพิมพครั้งที่สาม
เมื่อไดจัดการพิมพครั้งที่หนึ่งและที่สอง และไดแจกแกทานผูอยากได ที่ไดมีจดหมายขอไป อีกทั้งญาติมิตรบางคน
ไดเคยขอไปแจกในการบุญ มีงานฌาปนกิจและงานบวชนาค เปนตน ไดแจกไปมาก หนังสือก็ไดหมดมือลง แตยงั มี
ผูขอมาอีกมาก จดหมายขอแตละฉบับแจงวา โดยมากไมไดทราบประกาศบอกการใหหนังสือ หากแตไดพบเห็น

และไดยืมคนอื่นมาอาน ครั้นอานแลวไดบังเกิดความเลื่อมใสปติยินดีในความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจา อยางทีไ่ ม
มีอะไรจะพูดใหสมกับใจนึกได จึงอยากไดเปนกรรมสิทธิ์ และปรากฏอีกดวยวา หนังสือเลมนี้มีอานุภาพที่ได
บันดาลใหคนหนึ่ง ผูที่อานจบลง แลวเกิดศรัทธาปสาทะอยากบวช แลวก็ไดตกลงใจบวช ในปนี้มากคนดวยเหมือน
กัน พฤติการณนี้ทําใหรูสึกเปนที่พึงพอใจตอผลทานที่ทํามานั้น ที่ไดแสดงใหปรากฏอยางชัดเจนวา มีคาประเสริฐ
เปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เปนผลตอบแทนทางจิตใจของขาพเจา อยางที่จะหาคาสิ่งอื่นใดมาเปรียบมิไดอีกเลย
ขาพเจาเห็นผูหนึ่งที่อยากตรัสรู อยากเปนผูสําเร็จ อยางพระพุทธเจา เหมือนกับทานทั้งหลายนั้นเหมือนกัน หากแต
ขาพเจามีบาปกรรม ยังไมอาจปฏิบัติกิจวัตรใหเหมือนกับนักพรตทั้งหลาย เพื่อเปนการถางทางเดินไปยังที่หมายอัน
สําคัญมากในขณะนี้ได แตก็ไดตั้งใจไวบนประกายความอาบยอมแหงรัศมีของพระพุทธศาสนา ที่ไดฉายแสงมาถึง
จิตใจขาพเจาบางแลววา สักวันหนึ่งขางหนา จะเปนในภพนี้ หรือในภพใดก็ตามเถิด ขาพเจาจะตองเดินทางไปใหถงึ
จุดหมายปลายทาง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดปกไดกรุยไวนั้นใหจงได เมื่อมีผูอยากไดหนังสือที่วา นี้ อันเปนเสมือน
การอยากไดประทีปสองทางเดินไปยังที่หมายอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ไดทําใหขาพเจาเกิดมีกําลังใจขึ้นอีกมาก จึงได
บริจาคทรัพย พิมพเพิ่มขึ้นใหมอีกเปนครั้งที่สาม ผลแหงความดีที่เกิดขึ้น หากจะเพิ่มพูนจากการพิมพขึ้นอีกครั้ง ก็
ยังคงขออุทิศผลานิสงสสวนบุญที่เกิดขึ้นมากจนคาดไมถึงนี้ ใหแกบิดามารดา ผูเปน พรหมของขาพเจา และเปนผูม ี
อุปการคุณอยางเหลือลนเปนอเนกนานัปการ ดังคําอุทิศที่ไดกลาวไวในบทตนนัน้ แลว แมวาพรหมทั้งสองของ
ขาพเจาจะไดลวงลับไปจากโลกนานแลว ไมนอยกวา ๓๐ ป แตรูสึกวามิ่งขวัญขาพเจายังหลงติดอยูกับทานทั้งสอง
เปนเสมือนกับการถูกแบงภาค ขาพเจาเคยละเมอฝนถึงบอยครั้งที่สุดวา ทานทั้งสองยังไมตายและยังคงมีชีวิตอยู ได
กรุณาปรานีแกขาพเจา เหมือนอยางตอนที่ขาพเจามีอายุเพียง ๒-๓ ป เสมอมา การพลีสิ่งมีคาของขาพเจาออกสักการ
บูชา อุทิศใหผูทรงคุณทั้งสอง จึงไดมีความแนใจเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับดวยความภาคภูมิใจมากเปนแนแท
พลโท กาจ กาจสงคราม
กองบัญชาการกองทัพบก วังสวนกุหลาบ พระนคร
วันที่ 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 ตามวิสัยของผูท ชี่ อบครุน คิดแต
ความไมดีอยูแลวเปนนิสัยสันดานวา ขาพเจาเอาเงินที่ไหนมาพิมพแจก จึงขอแจงเสียดวยทีเดียววา ความจริงนั้น
ทรัพยสินเงินทองคงไมใชของหายากนักดอก อยางสุภาษิตที่นักปราชญแตงไววา “ทรัพยนี้มิไกล ใครมีปญญาไว
หาไดบนาน” เงินเปนวัตถุที่คนในโลกตีราคามันขึ้นเอง พิมพขึ้นเอง เมื่อใครมีปญญาหาและตั้งใจหา ก็ตองหาไดมี
ได เสมอเปนธรรมดา

ขาพเจาไปอยูในประเทศจีนสองป เอาเงินมาจากไหนกัน ทั้งที่การใชจายที่นั่นก็แพงกวาที่กรุงเทพ ฯ ถึง ๑๐-๑๕ เทา
แลวตองเสียคาเดินทางทั้งไปและกลับ เปนเงินจํานวนมากมาย ขาพเจามีเงินติดตัวออกไปหลายหมื่น แตกลับเขามา
ก็มีเงินมาถึงหลายแสน กลาวไดวารวมลานกวาบาททีเดียว อยูในประเทศจีนก็ไมอาจหาเงินดวยวิธีคดโกงและไม
อาจใชลูกไมอะไรได ทั้งการอยูในจีนก็ยังมีงานตองทําการติดตอกับพันธมิตรมาก และใชเงินมากเปนประจํา แตมนั
ก็จาํ เปนตอง หา ตองมีเงินไวบาง มิฉะนั้นถาพันธมิตรแพศึก ขาพเจาจะกลับมาประเทศไทยไมได ถาไมหาเงินไวกบั
ตัวบางแลว มิพากันอดตายอยูที่นั่นทั้งหมดหรือ
จึงไมนาคิดอยางคนที่หาสติไมคอยไดวา ขาพเจาไปคิดโกงของเขามาไมรูจักจบ เฉพาะครอบครัวขาพเจาแลว บอก
ไดวา ไมเคยอับจนในเรื่องเงินสําหรับใชจายเลยในชีวิต แมแตจะไดเงินเดือนเพียงเดือนละ ๘๐๐ - ๑,๒๐๐ บาท ก็สง
ลูกไปศึกษาในตางประเทศดวยทุนของตัวเองทุกคน สงติดตอกันรวม ๑๕ ป และสงไปศึกษาจนกระทั่งบัดนี้ บุตร
ชายหญิงของขาพเจาตองไปศึกษาอยูในตางประเทศคนละหลายป เพื่อประสงคจะใหนําความรูก ลับมาทํางานใหเกิด
ประโยชนแกประเทศชาติ บางครั้งเคยสงไปถึง ๒-๓ คนในคราวเดียวกันก็มี คาใชจายจํานวนมากนี้ ไมเคยคดโกง
ไดเงินของใครที่ไหนมาเพื่อประโยชนแกตวั เอง และเพื่อการศึกษาของลูก เรื่องเหลานี้แมจะเปนเรือ่ งสวนตัว แตเมือ่
มีผูกลาวถึงขาพเจาดวยสิ่งที่ไมเหมาะไมควรแลว ก็ตอ งขอชี้แจงตามความจริงบาง ขอไดโปรดเขาใจตามทีก่ ลาวมานี้
ดวยโดยทั่วกัน
พลโท กาจ กาจสงกราม
กองบัญชาการกองทัพบก วังสวนกุหลาบ พระนคร
วันที่ ๘ เมษายน ๒๔๙๒
จาก ผูแปล
เรื่องประทีปแหงชมพูทวีปนี้ ไดเก็บความจากหนังสือ The Light of Asia ของเซอร เอ็ดวิน อาโนลด ซึ่ง
รจนาขึ้นเปนโคลงภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ และ อุปนิสัย และพระพุทธปรีชาญาณของพระองค เปน
หนังสือซึ่งแพรหลายมากในยุโรป ปรากฏวาไดพิมพขึ้นถึง ๑๐๐ กวาครั้งแลว และความแพรหลายนี้เอง ทําใหมีผู
แปลออกไปเปนภาษาฝรั่งเศส และเมื่อป ๒๔๘๐ นี้ ไดมีทานผูหนึ่ง ใชนามปากกาวา “ภัททรัตตา” มีอุตสาหะแปล
ออกมาเปนกาพยฉันทไทย เพราะความรูสึกซาบซึ้งในบทนิพนธอันนี้เปนอันมาก ทานบอกวา ถึงกับอาน ๕ จบ
ในการเก็บความลงมาเขียนใหมนี้ ขอความในเครื่องหมายคําพูดบางอันขาพเจาขอ Quote จากบทประพันธของ
ทาน “ภัททรัตตา” ดวยความเคารพและชื่นชมในคําอันไพเราะนั้น ขาพเจาขอแจงความจริงนี้แดทานเจาของ และ
ขอทาน ไดรับความขอบคุณจากขาพเจาในหนาหนังสือนี้ดวย
“โรจนากร”
บทที่ ๑
พระสิทธัตถกุมาร

วันหนึ่งในฤดูรอน พญาหงสสีขาวสะอาดตัวหนึ่งนําฝูงบินผานพระอุทยานของพระเจากรุงกบิลพัสดุ บายหนาไป
ทางทิศเหนือ สูรัง ณ ยอดเขาหิมาลัยโพน ความขาวของฝูงหงสซึ่งทาบอยูกับทองฟาสีขาวนั้น เปนประดุจทาง
ชางเผือก ยังความนิยมยินดีใหแกผูพบเห็นยิ่งนัก แตพระเทวทัตกุมารมิเปนเชนนั้น น้ําพระทัยของเจาชายพระองค
นอยนี้เปนพาล มุงแตจะทําลายเปนที่ตั้ง พอทอดพระเนตรเห็นพญาหงส เธอก็ทรงโกงสายธนูขึ้นทันที ยกลูกศรขึ้น
พาดสาย และนาวหนวงเต็มแรง ปลอยศรวิ่งขึ้นไปเสียบอกพญาหงส ซึ่งกําลังรอนรองราเริงใจอยูบ นอากาศ นกทีน่ า
สงสารก็พลัดตกลงมาบนพื้นดิน ศรยังเสียบคาอกอยู
กษณะนั้น พระสิทธัตถกุมาร พระโอรสแหงพระเจากรุงกบิลพัสดุ กําลังประทับอยูในพระอุทยานเหมือนกัน พญา
หงสถลารวงลงมาตรงพระพักตรพอดี เจาชายทอดพระเนตรเห็นเขาก็บังเกิดความเวทนา ทรงอุมหงสนั้นขึ้นจากพืน้
ประคองกอดแตเบา ๆ มิใหวิหคเคราะหรายนั้นตกใจ แลวก็ทรงชักศรซึ่งเสียบเนื้ออยูนั้นออกเสีย พลางชโลมแผล
ดวยน้ําผึ้ง แลวเอาใบไมผจงปดปากแผลอยางเบา ๆ แลวก็ทอดถอนพระหฤทัย รําพึงถึงความทุกขของพญาหงสอนั มี
กายปรากฏบาดแผลอันใหญนั้น
พระกุมารนั้นก็ยังทรงพระเยาวนัก พระชันษาของเธอนอย ชอบที่จะแสวงสุขอยางเด็กอื่น แตเธอกลับคิดใครครวญ
ถึงความเจ็บปวดของพญาหงส อันความทุกขซึ่งสําแดงอยูในตัวนกนั้นเปนอยางไรกันหนอ เพื่อใหรูความจริงโดย
ตนเองอยางแนชัด พระองคทรงหยิบลูกศรขึ้น แลวก็แทงลงตรงขอพระหัตถ พิษศรเสียวปลาบไปถึงพระหทัย และ
พระกุมารก็ทรงเขาพระทัยในทันทีนั้นเองวา ความเจ็บปวดของนกนั้นสาหัสเพียงไร เธอจึงทรงปลอบนกดวยพระ
วาจาออนหวาน กระทําพระองคเปนมิตรกับสัตวตวั นอย เพื่อมิใหมันตื่นตกใจตอไป พอดีพระเทวทัตกุมารผูย งิ พญา
หงสก็เสด็จมาถึง และจะแยงนกนั้นไปใหได พระสิทธัตถกุมารก็ไมทรงยอม ดวยเหตุวาพระเทวทัตเปนผูทําลาย
หงส แตพระองคเปนผูประทานชีวิต ถาหากปลอยนกใหแกเทวทัตผูอนุชา นกจะตองตายเปนแนแท พระองค
ประกาศวา จะทรงสั่งสอนความเมตตาแกโลก ถาหากวาพระเทวทัตจะทรงคัดคาน ก็ขอใหทรงเรียกนักปราชญมา
ตัดสิน ในที่สุด เทพเจาซึ่งปลอมพระองคมาเปนนักปราชญ ก็ทรงตัดสินวา “ผูใดกรุณาตอสัตวและเปนผูชวยเหลือ
สัตว ผูนั้นเปนเจาของ ดวยเหตุนั้น ผูชวยเหลือสัตวเปนผูใหชีวิต แตผูทําลายชีวิตสัตวใหดับลวงไป ไดชื่อวาเปนผู
เขนฆา หาใชเจาของสัตวนั้นไม” พระเทวทัตจึงแพความ และพระสิทธัตถกุมารก็ไดพญาหงสไปเลี้ยงไว พระสิท
ธัตถกุมารนี้แหละ คือพระบรมศาสดาผู ประกาศศาสนาพุทธใหแกปวงชนทั้งปวง ใหเขาทั้งหลายไดพบเห็น และได
คงอยูในความสุขอันแทจริง ความเปนพระศาสดาผูตรัสรูรอบดาน ไดปรากฏใหเห็นตั้งแตพระชันษานอย ๆ เมื่อ
พระพุทธองคทรงจุติจากสวรรค มาเขาพระครรภพระพุทธมารดา คือพระนางสิริมหามายาเทวี เปนพระชาติสุดทาย
ซึ่งทรงสั่งสอนพระธรรมแกชาวโลกนั้น ไดบังเกิดรังสีสองสวางกระจางแจงขึ้นในยามค่ําคืนมืดสนิท เขาหินทั้ง
หลายสงเสียงกัมปนาท ระลอกคลื่นในมหาสมุทรบรรเลงเพลงกลอม และปวงบุปผชาตินานาพรรณ แยมกลีบขยาย
ชูชออรชรทั้ง ๆ ที่อรุโณทัยยังไมไดมาถึง พระพายพัดเย็นชุมฉ่ํา และสรรพสิ่งทั้งหลายดูเหมือนจะกระซิบบอกกันวา
ทานทั้งหลาย ผูตายที่กําลังจะเกิด และผูเกิดที่ตายไปแลว จงตื่นขึ้นและจงฟง วันนี้พระพุทธเจาไดเสด็จลงมา
ปฏิสนธิแลว จงรูและจงมีหวังเถิด

ในตอนเชาวันนั้น พระโหราจารยไดทูลถวายพระพร พระเจาสิริสุทโธทนะ พระพุทธบิดาวา “พระโอรสของพระ
องคไดทรงปฏิสนธิแลว และจะทรงเติบโตขึ้นเปนบุรุษอันใหญยิ่ง เปนผูทรงปญญายอด หากมิเปนพระมหา
จักรพรรดิ ครองทั่วทุกทวีป ก็จะทรงเปนพระบรมศาสดา โปรดบรรดาสัตวโลกทั้งหลาย และชวยมนุษยใหพนจาก
ความโงเขลาอันมืดมน”
ครั้นพระพุทธมารดาทรงครรภครบถวนทศมาส ก็ทรงประสูติพระโอรสใตรุกขฉายาในปาลุมพินีวัน เทพเจาทั้ง
หลาย เสด็จจากฟากฟาลงมาอัญเชิญพระวอทอง พอคาชาวเมืองไดสดับขาวก็เดินทางมาแตไกล เพือ่ เอาของขวัญอัน
มีคามาถวายพระบรมราชกุมาร และในหมูชนทั้งหลาย ซึ่งเดินทางมาชมบุญบารมีนั้น มีฤๅษีตนหนึ่งทรงนามวา
อสิตฤๅษี ทานผูนี้ทรงบําเพ็ญพรตอยูใตตนไม ไดสดับเสียงเทพยดาลงมาบอกวา บัดนี้ พระพุทธเจาไดเสด็จลงมาใน
โลกแลว ใหไปชมพระบารมีเถิด ทานจึงรีบรอนมาในเมืองกบิลพัสดุ ครั้นเดินเขามาใกล พระพุทธมารดาก็ทรงวาง
พระกุมารลงแทบบาท พระดาบส พระฤๅษีเห็นพระโอรสก็รองหามวา “อยา อยา พระนาง อยาทรงวางพระโอรส
ลง” แลวพระฤๅษีก็กมลงกระทําอภิวันทนาการพระบรมกุมารถึง ๘ ครั้ง กลาววา พระองคนี้แหละ คือพระพุทธเจา
อยางแนแท ดวยปรากฏมีรังสีกุหลาบจาจากพระวรกาย พระลักษณะ ๓๒ ประการ ของมหาบุรุษปรากฏอยูในพระ
องคพรอมสิ้น พระองคนี้แหละ คือผกาของปวงชนอันจะบานเพียงครั้งเดียวในระยะอสงไขยป เมื่อบานแลวก็สง
กลิ่นหอมขจรขจายไปทั่วพิภพอบโลก ใหหอมหวานดวยปญญาปานมธุรส
ครั้นพระชนมของพระบรมกุมาร ลุถึง ๗ วัน พระพุทธมารดาก็เสด็จสูสวรรคาลัย ดวยเหตุวาพระนางเธอประสูติ
พระโอรสประเสริฐ เทพยดาเจาทั้งปวงทรงรักใคร มิยอมใหเสด็จทนทุกขเวทนาอยูในโลกนี้สืบไป จึงรับเสด็จพระ
นางไปสถิตอยู ณ สรวงสวรรคชั่วนิรันดร
สวนพระราชโอรสนั้น เมื่อพระชนมได ๘ พรรษา พระพุทธบิดาก็ทรงหาพระวิศวามิตรฤๅษีมาสั่งสอนศิลปวิทยา
แกพระกุมาร พระวิศวามิตรรับพระราชโองการ พอถึงวันฤกษดี เรียกกุมารมาสั่งสอน
พระราชโอรสทรงยืนถือกระดานไมจนั ทนแดงขัดมันเปนเงาวับ และมีริมขอบฝงพลอยอยูตรงหนาพระอาจารย พระ
หัตถนอย ๆ ผจงจับดินสอมั่น และพระเนตรอันสุกใสจับอยูที่พระอาจารยดวยความเคารพและสนพระทัย
พระฤๅษีบอกวา “พระกุมารจงเขียนคัมภีรนี้ลง” แลว ทานก็ทองคาถาตายัตรี 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 มหาสมุทรก็ทําใหเกิดฝน
ความหมุนเวียนอันเปนธรรมคาของโลกนั้น มีอยูดังนี้

พระฤๅษีจะสอนอะไร พระกุมารก็ทรงทราบสิ้น พระดาบสจึงกมลงกราบพระกุมารแลวทูลวา “พระองคเปนศาสดา
ของอาจารย ขาพเจาหาใชครูของพระองคไม ขาพเจามาถวายความรู กลับตองมาเรียนจากพระองคเสียแลว พระองค
ทรงรอบรูทั่วทุกสิ่งโดยมิตองใชหนังสือเลย อันพระกุมารแหงศากยวงศนั้น จะเกงเพียงความรูอยางเดียวก็หาไม แม
ในการวางพระองค และในการประลองศึกฝกกําลังเยี่ยงบุรุษนักรบก็หาอาจมีใครเทียบไม แตน้ําพระทัยของเธอนัน้
เต็มไปดวยเมตตามาแตพระชนมยังนอย ๆ ยามเมื่อทรงเลนสนุกกับพระสหาย แมกําลังมีชัยในการละเลน หากได
ทรงเห็นพระสหายหดหูพระทัย ก็ทรงสงสารและหยอนพระกําลังลง ใหพระสหายไดเปนผูชนะบาง พระสิทธัตถ
กุมารนั้นทรงมีพระอัธยาศัยดังนี้
เมื่อทรงเจริญวัย พระทัยอันเมตตาก็แผกวางขยายออกไปทุกที ประดุจตนไมใหญ ซึ่งแตกใบกิ่งกานไปจากเมล็ดพืช
เพียงเม็ดเดียว ในวันหนึ่งพระพุทธบิดาไดตรัสชวนพระกุมารไปทอดพระเนตรพิธีแรกนาขวัญ ชมความสดชื่นใน
ทองนาและการหวานไถขาวกลาทั้งหลาย ซึ่งจะตกเปนของพระกุมารทันทีที่พระพุทธบิดาเสด็จสูสวรรคาลัย
เวลานั้นตนไมกําลังออกดอกงามสะพรั่ง ชาวนากําลัง ไถนาอยูริมลําธารอันมีน้ําไหลรินระหวางหมูตน ตาลรายเรียง
เปนวสันตฤดู หมูนกเบิกบานแจมใสสงเสียงเจื้อยแจว แมลงเล็ก ๆ และสัตวเลื้อยคลานตางก็มีความสุขอยูทั่วหนา
จาก ไกล ๆ ไดยินเสียงตีกลองใหญอันแสดงวาพิธีอาวาหมงคลไดมีขึ้นในที่ใดที่หนึ่ง พระมหากษัตริยและพระบรม
ราชโอรสไดทอดพระเนตรธรรมชาติ และทรงสดับเสียงเหลานี้ดวยความสุขอยางยิ่ง
แตในทามกลางความชื่นบานเกษมสันตหรรษานั้นเอง เจาชายพระองคนอ ย ไดทรงมองซึ้งลงไป และทรงเห็นสิง่ ซึง่
ไมมีใครไดเอาใจใสมาแตกอนวา ในดอกกุหลาบอันสวยงามงามนั้นก็มีหนามอยู ในชีวติ ซึ่งเต็มไปดวยความรืน่ รมย
นั้นมีความทุกข
ดูเอาเถิด ชาวนานั้นตองจับคันไถไปทามกลางสุริยะ แสงอันแผดจา ควายซึ่งลากคันไถนั้นเลา ก็ตอ งเดือดรอนสาหัส
เพื่ออะไรเลา เพื่อการยังชีพไวเทานั้นเอง ดูไปบนอากาศนั้นเถิด พญาเหยี่ยวกําลังถลาไลจับนกเล็กเปนอาหาร นก
เล็กเลา ก็ไลตอนฝูงผีเสื้อ ซึ่งบินหนีดวยความตระหนกตกใจ จะดูไปในน้ํา การฆาและถูกฆาเพื่อยังชีวิต ก็มีใหเห็น
ประจักษแจง เราฆาเขาเพื่อยังชีพ และเราก็ถูกฆาตอไป เพื่อผูอื่นไดครองชีพไว ฆากันมาตั้งแตสัตวเล็กจนถึงสัตว
ใหญ โลกอันดูงามแตภายนอกนี้ ภายในเต็มไปดวยความทุกขเวทนาทั้งสิ้น อนิจจา
พระกุมารทรงรําลึกดังนั้นแลว ก็มิอาจประทับดูความนาสังเวชของสัตวโลกอยู ณ ที่นั้นได จึงเสด็จไปประทับเสียใต
รุกขชมพูลําพังพระองคเดียว เพื่อทรงใครครวญถึงทุกขโศกของโลก ทรงรําพึงไปในพระทัยวา ทําอยางไรดีหนอ
เหลาสัตวโลกผูนาสงสารทั้งหลายจะพนเสียได ซึ่งทุกขเวทนาทั้งปวงนี้
กษณะที่พระบรมโอรสทรงบําเพ็ญญาณรําลึกทางดับทุกขของสัตวใตรุกขฉายานั้นเอง พระฤๅษี ๕ ตนเหาะผานมา
ทางอากาศ มาถึงตนชมพู ก็มิอาจไปตอไปได ตางก็สนเทหนัก มองลงมาเบื้องลางเห็นพระมหาบุรุษประทับอยู มี
พระรัศมีปรากฏจากพระวรกายเปลงปลั่ง จึงรีบลงจากอากาศ ถวายนมัสการเปลงเสียงสรรเสริญพระคุณ แลวจึงพา
กันเหาะ ตอไป
บทที่ ๒

ยโสธราเทวี
ครั้นพระสิทธัตถะมีพระชนมได ๑๘ พรรษา พระพุทธบิดาก็ใหทรงสรางปราสาทอันวิจิตรตระการตาขึ้น ๓ องค
สําหรับฤดูรอน ฤดูหนาว และฤดูดอกไมหอม มีนามวา จําปา กําลังออกดอก ปราสาทองคที่หนึ่งซึ่งมีนามวา สุภะ
นั้นสรางดวยไมสักตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางซอนกัน และ ภายในกอปรดวยไมสนสลักเสลาเปนลวดลายงามตา
อันปราสาทองคนี้มีไวสําหรับประทับในฤดูหนาว เพราะเมื่อเสด็จเขาไปแลวความอบอุนจักบังเกิดขึ้นแดพระองค
ปราสาทองคที่สองนั้นมีนามวา สุรมมะ สําหรับประทับในฤดูรอนเพื่อผอนบรรเทาความรอนอันโหดรายของธรรม
ชาติ องคปราสาทจึงกอดวยศิลาออนขาวทั้งองค และปราสาทอีกองคหนึ่งซึ่งมีไว สําหรับตอนรับเวลาจําปาออก
ดอก และพืชผลทั้งหลายผลิใบ นั้น มีนามวารัมมะ อิฐเผาสีแดงฉาน ประกอบขึ้นเปนพระ ปราสาทองคน้ี และมีหลัง
คาทําดวยกระเบื้องสีน้ําเงินงาม
บริเวณภายนอกพระปราสาททั้งสาม ก็ลวนแลวไปดวยบุปผชาตินานาชนิด ชูชอและสงกลิ่นหอมระรวยรินอยูไม
ขาดสักทิวาวัน ถัดไปจากไมดอกก็มีไมดง ปลูกไวรายเรียง ริมฝงน้ําอันไหลหลั่งถั่งแรง เสียงคะครึกครืน้ มิไดยงั้ หยุด
จะ เปรียบก็ประดุจพระโลหิตกษัตริยหนุมอันสดสี ยอมไหลแรง เร็วดี และไมมีการถอยหลัง ดังนั้นความสุขสนุก
สนานก็บังเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลามิไดขาด แตทวา ยังมีหลายเวลา ซึ่งพระพักตรของพระสิทธัตถะหมนหมองเหมือน
พระสุริยะซึ่งตองเมฆดํามาเปนเงาบัง คราใดที่ทรงระลึกถึงความทุกขอันแฝงอยูในสีกุหลาบของชีวิต ครานั้นพระ
พักตรของพระบรมโอรสก็ซีดสลดลงทันที
การทั้งหมดนี้มิรอดพนความสังเกตของพระพุทธบิดาไปได พระองคทรงพระวิตกยิ่งนัก ดวยหวาดหวั่นพระทัยวา
พระโอรสจะทรงหลีกทางโลกไปแสวงสุขในทางแคบ และโดดเดี่ยวเต็มไปดวยความกันดาร เพื่อเสาะหาพระธรรม
ล้ําเลิศมาสั่งสอนมนุษยเปนแนแท พระเจาสิริสุทโธทนะทรงเปนกษัตริย ซึ่งรักมั่นและภาคภูมิในความเปนขัตติยะ
ยิ่งกวาสิ่งใด อุดมคติของพระองคคือการมีพระโอรสเปนจักรพรรดิของยอดจักรพรรดิทั้งหลาย เพราะวานั่นเปน
อํานาจสูงสุดและเปนความสุขอยางยิ่งยวด พระองคมิทรงปรารถนาจะเห็นพระราชโอรสเปนพระพุทธเจาผูโปรด
สัตวเลยแมแตนอย
เมื่อเห็นพระสิทธัตถะทรงมีพระพักตรหมนหมอง เฝาวิตกวิจารณถึงสุขทุกขของ มนุษย พระองคก็ทรงหวั่นไปวา
พระโอรสจะทรงสละทางโลกเสีย จึงทรงปรึกษาเหลามหาอํามาตยหาทางปองกันเสีย เหลามุขมนตรีกราบทูลวา สิง่
ที่จะผูกจิตมนุษยไดนั้นหาใชโซตรวนไม เสนเกศาแหงนางงามเทานั้นจึงจะผูกจิตบุรุษได พระโอรสทรงเศราหมอง
ดังนี้ เพราะยังมิไดทรงอภิเษกสมรส ยังไมไดทรงรูจักความสุขยิ่งยอดอันเกิดจากความรัก ขอใหทรงหานางผูง ามเลิศ
มาพระราชทานพระโอรสเถิด พระเจาสิริสุทโธทนะทรงเห็นวา การเลือกชายาใหพระโอรสนั้นเปนการมิชอบ
เพราะวาการที่พระองคทรงเลือกชายาใหพระโอรส “ก็เปนเขาผูอื่นเลือกรักใหสมสู” ดูไมเปนการที่จะทําใหพระ
โอรสรูจักรักจริงได จึงทรงตกลงวาใหมีงานมโหฬารขึ้น แลวใหนางงามทั้งหลายมาประชุมกัน และใหทกุ นางมารับ
ของขวัญจากพระสิทธัตถะ พระองคตองพระทัยนางใด ก็ใหอํามาตยคอยสังเกตไว เมื่องานเสร็จลงแลว พระชนกจะ
ทรงสูขอนางนั้นใหพระโอรส

ไมชา วันงานรื่นเริงในพระราชวังก็มาถึง เหลากัลยาณีทั้งหลายแตงกายของตนอยางวิจิตรเพริศแพรว หวีเสนเกศา
อันดําสนิทแลวเกลาเมาฬี แตมขนตาดวยน้ํายาอันเปนเสนหละลานจิต มือเทานอย ๆ นั้นยอมดวยชาดสีงาม ตางสวม
เครื่องประดับ ลูบไลวิเลปนะอันมีกลิ่นหอมชวนจิตพิศวง แลวตางก็เยื้องกรายเขาวังใน พอถึงเวลา ดรุณแี หงกบิลพัส
ดุ ก็คอย ๆ เดินผานบัลลังกพระโอรส ซึ่งประทับทอดพระเนตรอยูเปนสงานาเกรง พอนางนั้น ๆ ชมอยชมายเนตร
อันดําขํา ขึ้นสบเนตรพระกุมาร ตางก็เกิดความประหวั่นกลัว ใจระรัวสั่น มิอาจเอื้อมยกตนขึ้นเปนคูเสนหาแหงพระ
องคได พระกุมารนั้นประทับสงบนิ่ง พระพักตรออนหวานกรุณาและดวงเนตรเพียบไปดวยความปรานี แตก็หาอาจ
จะมีนางใดกลาสบเนตรได ตางรับของขวัญจากพระหัตถดวยมือสั่นระรัวแลวหอไหล คอมตัว เดินหลบหายเขาไป
ปะปนอยูในหมูเพื่อนกันเสียโดยเร็ว ทุกนางมิอาจมีอาการสงบนิ่งอยูได เกิดประหวั่นพรั่นใจ กายสั่นระรัวดวยกัน
ทุกนาง
และแลว นางสุดทายก็ไดดําเนินมาตรงพระพักตร กัลยาณีโฉมงามดังอัปสรสวรรค อาการเยื้องกรายก็งามสงา
เหมือนพระลักษมี สองเนตรเทวีดําสนิท แลวมีแววหวานบริสุทธิ์เหมือนตานางเมื่อเวลารัก เธอหยุดลงตรงพระ
พักตรพระกุมาร พนมหัตถขึ้นระหวางอุระ ชูศอแลวเงยพักตรขึ้นสบเนตรพระองค ยิ้มอยางแจมใส พลางทูลถามไม
ลดเลี้ยววา “หมอมฉันจะไดรับของขวัญไหมเพคะ”
บุคคลซึ่งอยูใกลชิดในเวลานั้น ไดกราบทูลพระเจาสิริสุทโธทนะวา “ทันทีที่พระโอรสทอดพระเนตรเห็นยอด
กัลยาณียโสธรา ธิดาแหงสุปปพุทธะ พระพักตรของพระองคเปลี่ยนไปเห็นถนัด”
พระกุมารทรงตอบวา “ของขวัญนั้นหมดเสียแลว แตขอใหภคินีผูทรงโฉมงามล้ํารับเอาสิ่งนี้ไป”
ตรัสแลวก็ทรงถอดสรอยพระศอมรกตออกคาดเอวอันอรชร อันหุมไวดวยกํามะหยี่ดํา พระเนตรสบเนตรนางดวย
ความรักอันทวมทนมิอาจปกปดไวได
เมื่อพระพุทธบิดาทรงทราบแนวา พระโอรสผูกสมัครรักใครยโสธราแลว ก็ทรงแตงทูตใหไปสูขอนางจากพระสุปป
พุทธะผูเปนชนก แตพระสุปปพุทธะตรัสตอบวา ตามธรรมเนียมนางกษัตริยในศากยะตระกูลนั้น ผูจะเปนคูของนาง
ตองแสดงวาเปนผูเชี่ยวชาญในยุทธศิลปศาสตร อาจรบชนะผูทาทั้งหลายใหไดเสียกอน พระองคทรงสั่งมากับทูตวา
“ลูกของเรานี้มีโอรสกษัตริยปองอยูมากหลาย หากวาพระโอรสของ กษัตริยทานโกงศรแกวงดาบ และขีม่ า ไดดกี วา
ผูใด เธอก็จะไดนางไปเปนชายา แตเราสงสัยนัก พระสิทธัตถะหรือจะทํากิจของนักรบได เธอแกวัดออกยังงั้น”
พระเจาสิริสุทโธทนะก็เสียพระทัยที่พระโอรสจะไมไดนางผูเปนที่รัก แตพระกุมารหนุมทูลวา ใหทรงจัดการ
ประลองรบขึ้นเถิด พระองคไดทรงฝกฝนวิชาของบุรุษอยูบางเหมือนกับพระญาติเหลานั้น เมื่อพระองคทรงรักนาง
แลว หายอมเสียนางไปไม
ดวยเหตุที่พระสิทธัตถะตรัสดังนี้ เจ็ดวันหลังจากนั้น ก็มีพิธีประลองกําลังครั้งใหญ ผูใดไดชัยชนะ ผูนั้นก็จะไดนาง
ยโสธรา พระเทวทัตผูชํานาญทางศร พระอรชุนผูเกงทางขี่มา และพระนันทะผูเชี่ยวชาญดาบ ก็ไปประชุมพรอม
พระสิทธัตถะนั้นทรงมากัณฐกะสีขาวผอง ซึ่งวิ่งระเริงรองกองกังวานเพราะความแปลกตาเขามาในสนามยุทธ พระ
โอรสกวาดพระเนตร ตรวจดูมหาชนทั่ว และเมื่อทอดพระเนตรเห็นยโสธราจอมขวัญ ก็เสด็จลงจากอัสดรกัณฐกะ
และรองประกาศวา “ผูที่ทรงไวซึ่งความเลิศเทานั้นจึงจะคูควรกับมุกดาเทวีผูนี้ ขอใหเรามาพิสูจนฝมือกันเดี๋ยวนี”้

ทีแรกพระนันทะทายิงธนู โดยใชเปากลองทองเหลือง วางในระยะไกลหกโกศ พระเทวทัตขอยิงในระยะแปดโกศ
แตพระสิทธัตถะขอใหเลยสิบโกศออกไป จนกระทั่งมองเห็นกลองเทาหอยแครงเทานั้นเอง พระนันทะยิงทะลุกลอง
ของเธอ พระอรชุน พระเทวทัตก็ดุจกัน ฝูงชนโหรองชมเชยขึ้นอึงมี่ จนนางยโสธราตองยกพัสตราขึ้นคลุมเนตรดวย
ความหวาดหวั่นวา พระผูเปนที่รักจักพายแพแกคูตอสู
พระสิทธัตถะทรงจับคันศรของพระญาติขึ้นนาวสาย กําลังแรงทําใหศรนั้นหักลงกับหัตถ ทั้ง ๆ ที่วาศรนั้นมีกลาง
คันอันหนา ชายชาตรีซึ่งมีกรแข็งแรงอยางยิ่งเทานั้นจึงจะทําใหโคงได พระโอรสหนุมตรัสวา “ศรนี้เปนของเลน
คันศร ใหมที่แข็งแรงสมศักดิ์กษัตริยศากยะนั้นไมมีหรือ ?”
มีผูทูลตอบวา มีศรชื่อสิงหหานุใหญเหลือและแข็งแรงมาก คันทําดวยเหล็ก เก็บไวในโบสถหลายรอยปมาแลว ไม
ปรากฏวาเปนของใคร และหาเคยมีใครอาจใชไดไม พระสิทธัตถะทรงสั่งใหไปนําศรนั้นมาสงใหพระอนุชานาว
สายกอน แตหามีพระองคใดแข็งแรงพอที่จะโนมปลายใหเขาใกลคันกวาศอกหนึ่งไดไม พระองคจงึ รับคันศรมานาว
สายแลวเสียบลูกศรลงที่ชองเสียบ ยิงไปดวยกําลังแรง ศรถลาวิ่งประดุจนกอินทรี เสียงสนั่นกังวานอากาศ จนผูเจ็บ
ไขมิอาจมาในงานนั้นได ตองลุกขึ้นถามกันวา “เสียงอะไรนั่น” ลูกศรวิ่งถลาออกไปทะลุกลองอันวางไวไกลถึงสิบ
โกศกวานั้น แลวยังแลนตอไปอีกไมหยุดยั้ง
ตอไปพระเทวทัตทาใชดาบตัดตนไม พระองคเองทรงตัดตนตาลหนาหกนิ้วดวยการฟนเพียงครั้งเดียว พระอรชุน
ตัดตนไมหนา ๗ นิ้ว และพระนันทะตัดตนไมไดหนาถึง ๙ นิ้ว แตพระสิทธัตถะทรงตัดตนไมมหึมาคูหนึ่ง ดวยการ
ฟนเพียงครั้งเดียวเทานั้น รอยดาบราบดีจนตนไมนั้นขาดจากโคนแลวยังยืนตรงอยู ณ ที่เกา ไมลมลงไปได
คราวนี้ถึงคราวขี่มาแขง มากัณฐกะของพระกุมารก็วิ่งไดรวดเร็วกวามาของพระญาติทั้งสาม พระนันทะตรัสคานวา
หาไดเปนเพราะความเกงของผูขับขี่ไม มากัณฐกะนั้นฝเทาเร็วเอง ถาหากพระองคทรงขี่กัณฐกะก็อาจชนะไดเหมือน
กัน ขอใหมาปราบมาพยศแขงกันดีกวา
เขาจึงไดนํามาพยศกลา กายสูงใหญ ดํามันสนิทเหมือนค่ําคืน ตาดุขวาง จมูกบานกวางใหญ ผมยาวยุงเหยิงดวยไมได
ตัดสาง มีโซลามอยูสามชั้น โกลนอานใดหามีไม เพราะมันพยศนัก ใครจะขึ้นหลังไมไดเลย
กษัตริยหนุมตรัสสัง่ ใหเอาโซออก แลวผลัดกันขึ้นหลัง มาดุโลดเตนสลัดเอาพระเทวทัต และนันทะตกลงมาเจ็บปวด
ไดความอายเปนอันมาก พระอรชุนขึ้นบังคับควบขับไปไดสักครู มันก็บันดาลโทสะ หันมาแวงกัดขาอรชุนผูแกลว
รวงผลุนลงมา ผูเลี้ยงมาตองรีบวิ่งไปเอาโซพันถึงสามชั้น ฝูงชนรองวา “มานี้บานัก ขอพระสิทธัตถะอยาจับมาผีนี้
เลย”
แตพระกุมารทรงบอกเขาวา ใหแกสายโซออกและใหสงผมมามา พระองคคอย ๆ จับผมมา กมลงกระซิบปลอบเบา
ๆ วางหัตถขวาลงบนตาทั้งสอง แลวผจงลูบหนาและลีขางดวยความปรานี มาซึ่งคึกคะนองเหนือ่ ยหอบอยู ก็มอี าการ
สงบนิง่ กมหัวลงดุจคํานับ และเมื่อพระองคเสด็จขึ้นหลัง ก็มีอาการสงบนิ่งประดุจมันมีความเคารพรักพระองค
พระสิทธัตถะใชพระชงฆแตะสองขางมาเบา ๆ แลวมันก็วิ่งไปอยางเรียบรอย
คนดูทั้งหลายตางรองวา “พระสิทธัตถะทรงชนะแลว ใครอื่นอยาขวนขวายตอสูอีกเลย”

ดังนี้ยโสธรานงเยาวก็ทรงลุกจากที่ประทับ หยิบพวงโมกขรมาลา เสด็จดําเนินผานปวงขัตติยะและปวงชน ไปถึงที่
ซึ่งพระโอรสเสด็จลงจากพาชี กมองคลงอัญชุลีแลวทรงสวมพวงมาลัยรอบพระศอพระโอรสหนุม พระองคทรง
โอบนางไวแนบพระอุระ แลวก็จูงหัตถนางกลับมายังพระพลับพลา
ไมชาพิธีอภิเษกสมรสแหงขัตติยะสองก็มีขึ้นอยางมโหฬาร เพื่อจะผูกเสนหาไวไมใหเหือดหาย และทรงละทิง้ โลกีย
สุขไปได พระบิดาจึงทรงสรางมหาปราสาทรักขึ้นไว สําหรับพระโอรสหนุมและพระสุณิสา รอบบริเวณปราสาท
นั้น มีเขาโรหิณีสีเขียวสด รอบเขาชุมไปดวยธารน้ําใสสะอาดไหล ผานระริกเรื่อยจากตนน้ําหิมาลัยไปสูมหาสมุทร
มีไมดอกไมผลสะพรั่งพรอม และปราสาทนั้นก็อยูไกลจากฝูงชน ความสกปรกอันใด ไมใหเกิดมีขึ้นเปนอันขาด ผู
รักษาปราสาทตองปลิดดอกไมที่จะโรยทิ้งเสียกอนที่มันจะเหี่ยวคาตน ใบไม ซึ่งเหลืองตายตองไมใหพระโอรสได
เห็นเลยเปนอันขาด แมนางสนมกํานัลผูขับฟอนบําเรอถวาย หากเกิดปวยไขหรือเปนลมโดยปจจุบัน นางนั้นจะตอง
เนรเทศออกจากสถานแหงบรมสุขนี้ บุคคลซึ่งแกกายแลวจะไมไดปรากฏ เรื่องความทุกขของโลกภายนอกทัง้ หลาย
ใครอยาไดนํามากลาวเปนอันขาด แมจะประดิษฐขึ้นเปนเพลงรองก็มิได พระบิดาวางโทษผูกลาวถึงความทุกขทั้ง
หลายไววาเปนกบฏ พระโอรสจักไดเห็น ไดยิน ไดฟง แตความรื่นรมยและความสดชื่นเทานั้น
เมื่อสรางความสุขทั้งมวลไวในมหาปราสาทอันมโหฬารนั้นแลว เพื่อจะกักโอรสไวแตในที่คุมขังแหงความรักและ
ความสนุกเพลิดเพลิน พระองคทรงสรางกําแพงใหญลอมรอบพระปราสาท ณ ที่หางไกล สรางประตูใหญซงึ่ ตองใช
คนเปดถึงรอยคน เสียงเปดประตูนั้นกังวานกองไปทุกหนทุกแหง แลวทรงสรางกําแพงและประตูขนึ้ อีกสองชัน้ รวม
เปนสามดวยกัน ลงสลักมั่นลั่นกุญแจและมีคนเฝาแข็งแรง พระบิดาสั่งแกยามวา
“อยาใหใครเขาออกเปนอันขาด แมแตลูกเราก็มิได หากละเมิดคําสั่ง โทษเจาถึงตาย
บทที่ ๓
เสียงครวญของสายพิณ
ภายในมหาปราสาทแหงความรักของพระสิทธัตถะนั้น เต็มไปดวยความสงบสุขและรื่นรมย พระพุทธองคของเรา
ไมเคยรูจักความทุกข เรื่องเดือดรอนอันใดก็ไมเคยไดยิน เพราะพระบิดาตรัสสั่งไวอยางเขมงวดหนักหนาวา อยาให
ผูใดเอยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนอกกําแพงปราสาทนี้เลยเปนอันขาด แมกระนั้น ก็มีหลายครั้งที่พระบรมโอรสบรรทมหลับ
แลวทรงสุบินวา ไดเสด็จออกไปนอกปราสาท ทอดพระเนตรเห็นโลกอันกวางใหญ บอยครั้งที่พระองคทรงสะดุง
ผวาตื่น ออกโอษฐอุทานวา
“โลกของฉัน โลก-ฉันไดเห็น ไดยินและไดรูทั้งหมด ฉันมาในโลกนี้แลว”
และเมื่อนั้นพระนางยโสธราเทวี ซึ่งถวายการปรนนิบัติพัดวีอยู ก็จะประหวั่นจิตหวาดพระทัย และทูลถามวา
ประชวรเปนอะไรไปหรือ พระสิทธัตถะก็จะทรงรูสึกองคและทรงปลอบโยนพระชายาใหหายตระหนกอกสั่น พระ
พักตรของพระองคซีดสลด น้ําพระเนตรไหลคลอพระนัยนา แตก็ทรงฝนยิ้มและรับสั่งใหนางนาฏกาดีดพิณสีซอ

ถวาย ผูอื่นไดสดับเสียงซอนั้นก็ชื่นจิตเหมือนไดยินเพียงคนสรวลระเริงใจ แตองคพระโอรสนั้นทรงแวววา เสียงซอ
ครวญสะอื้นไหรําพันวา
“เรานี้คือเสียงของลมพายุ ซึ่งพัดไปดวยความโหยหา ความสงบแหงดวงจิต แตก็หามีเวลาสงบลงไดไม ชีวิตของ
มนุษยก็เชนเดียวกับลม ความสงบไมมี จึงมีแตความครวญคร่ํา โหยหาและสะอื้นไห
เรามาจากไหน ไปที่ใด เกิดจากแหลงใดไมเคยทราบ เราก็เหมือนทาน เราเปนเพียงที่วาง ไมมีอะไรยืนยง เรามีแต
ความทุกขไมรูจักหาย แตพระองคมีแตความสุขสําราญ ไมรูจักหมด แตความรักนั้นก็จะหมดลงสักวันหนึ่ง เพราะ
ชีวิตก็เหมือนกันกับสายลม ไมมีความยืนยงคงอยูตลอดไป
พระโอรสแหงมายา จงทราบเถิด ในโลกนี้เต็มไปดวยความทุกขแสนสาหัส เราไดทองเที่ยวไปรอบโลก ไดเห็น
ความทุกขหลายอยางตาง ๆ กัน
ชีวิตนี้คือความวางเปลา เราจะไขวควาอะไรมาไวเปนของเราไดหรือ เราจะควาเมฆมาไวในหัตถและหามหวงน้ํามิ
ใหไหลรินไดหรือ
โอ -พระโอรสทรงตื่นเถิด อยาบรรทมหลับอยูเลย โลกกําลังเศรานัก โลกกําลังจะจม โลกกําลังรอคอยพระองคอยู
ขอพระทรงตื่นขึ้นและทรงชวยมนุษยใหพนทุกขเถิด จงละเสียซึ่งอํานาจจักรพรรดิในประเทศ
เราคือลมซึ่งพัดไปรอบโลก และเรามาครวญคราง ณ สายซอหิรัญนี้ ก็เพื่อหวังจะใหพระผูหลับอยูและไมรูจัก ไดรู
จักโลก เราหวังจะใหพระรูวากษณะนี้พระองคไดเลนแตเงางามเทานั้น”
นับแตนั้นมา พระหฤทัยของพระบรมโอรสก็มิอาจตั้งอยูในความรื่นเริงดังแตกอนได เสียงซอก็กลายเปนลมคราง
นางระบําและการฟอนทั้งหลายลวนแตทําใหเกิดความเหนื่อยหนาย พระองคกลับสนพระทัยในนิยายตาง ๆ ซึ่งนาง
กํานัล นํามาเลาถวาย ในคราวหยุดพักจากการฟอนรํา นางนั้นเลาถึงสิ่งประหลาดตาง ๆ เลาถึงบุคคลผูมีผิวขาว เลา
ถึงดวงตะวันอันตกจมลงในมหาสมุทรในยามสนธยา พระทรงฟง แลวก็ซักถามไมไดหยุด โลกของเรานั้นใหญ
กวางนักหรือ มนุษยผูอื่นที่เหมือนเรานั้นยังมีอีกหรือ ถาเรารูจกั เขา เราจะชวยเขาไดไหม พระอาทิตยนนั้ ขึน้ จากขอบ
ฟาในเวลาเชา และไปตกลงในมหาสมุทรยามอัสดง เราจะเปนเหมือนพระอาทิตย ไปอยูบนทองฟา ดูแลคนใหทวั่ ได
หรือ
พระสิทธัตถะรูสึกพระองควาทรงกลัดกลุมพระทัยเหมือนจะประชวรไขอยู แลวตรัสถามเขาถึงเรื่องมากายสิทธิ์อัน
เหาะไดรวดเร็วของเทวดาวา มีจริงหรือ พระองคทรงปรารถนามานั้น เพื่อจะไดขับขี่ไปดูโลกอันกวางใหญ ทรง
ปรารถนาปกของนกอินทรี อันจะพาพระองคเหาะทะยานลิ่วออกไปยืนบนยอดเขาหิมาลัยอันสูงสุด แลวมองดูวา
ภายนอกพระทวารปราสาทนั้นมีอะไรอยูบาง
มีผูลวงละเมิดพระบรมราชโองการพระบิดาเปนคนแรก กราบทูลวา ภายนอกนั้นมีเรือกสวนไรนาปาราง และมี
โบสถ มีพระมหานครอันกวางใหญของพระเจาพิมพิสาร และในโลกนี้มีมนุษยหลายอยางตาง ๆ กัน หลายสิบโกฏิ
เหลือจะพรรณนาได
พระโอรสรับสั่งวา “ดีแลว ไปบอกฉันนะผูสารถี ใหเทียมรถของเราไว พรุงนี้จะออกไปดูอะไรที่ไกล ๆ ออกไป”
พระเจาสิริสุทโธทนะไดทรงสดับอํามาตยทูลความปรารถนาของพระโอรส ก็ทรงวาวุนพระทัยยิ่งนัก พระองคทรง
ตระหนักดีวา ถึงเวลาแลวที่พระโอรสจะไดทรงรูจักโลก แตอีกพระทัยหนึ่งก็เกรงพระสิทธัตถะจะไปทอดพระเนตร

เห็นความสกปรกและสิ่งโทมนัสพระทัยเขา จึงทรงสั่งใหปาวประกาศราษฎรทุกคนวา พระโอรสจะเสด็จเลียบพระ
นคร ใหตกแตงบานเรือนใหงามตา เอาบุปผานานาพรรณมาแตงซุมประตู สิ่งที่จะทําใหหดหูใจใหเก็บซอนเสียจง
สิ้น ในวันนั้น คนแกชรารางราย คนเจ็บจวนตาย คนพิการงอยเปลี้ยเสียขา อยาปรากฏใหเห็น แมกระทั่งการเผาศพ
ซึ่งจําเปนก็ของดไวกอน ใหวันนั้นสิ้นไปแลวจึงทํา
ดวยเหตุนี้ เมื่อพระโอรสเสด็จทอดพระเนตรพระนคร ก็ทรงเห็นแตสิ่งลวนงามตา ชาวเมืองหญิงชายเด็กเล็กแตงกาย
อยางดีที่สุก มาหมอบเฝารายเรียงถวายชอดอกไมและคารวะ ตางยิ้มสรวลสันตเบิกบานประหนึ่งวาโลกนีห้ าเคยมีคาํ
วาทุกขไม พระสิทธัตถะทรงพอพระทัยยิ่ง ตรัสวา
“โลกของเรานี้ งามจริงหนอ คนทั้งหลายก็ใจดี หนุมสาวเหลานี้ก็ลวนขยันในการงาน เขาชางใจดีจริงหนอ ดูสิฉัน
ยังไมทันทําอะไรใหเขาเลย เขาก็มาเอาใจใสในฉัน เด็ก ๆ เหลานี้ก็รักฉัน เขาคงจะรูวาฉันรักเขาเปนแน เขารูไ ดอยาง
ไรหนอ ดีจริง ประหลาดจริง บานเมืองของเรานี้ชางมีแตคนยิ้มแยมแจมใส ฉันนะ ขับรถออกนอกประตูเมืองสิ โลก
นี้งามดีชวนใหดู เราอยากเห็นทั้งหมด”
พอรถทรงเจาชายหนุมผานไป ฝูงชนโหรองดวยความยินดี บางเอาดอกไมพวงมาลามาถวาย บางก็เขาไปลูบคลําวัว
เอาขนมและถั่วไปใหวัวกิน ตางคนมีความยินดีทั่วหนา ที่ไดเห็นเจานายของตน
ทามกลางความสวยงามและความโหรองยินดีนั้นเอง ชายชรารางเล็กคนหนึ่งคลานงุมงามออกมาจากกระตอบอันมี
หลังคาโหวและฝาทะลุของแก รางกายชายนั้นแสนจะสกปรก เครื่องนุงหมสีซีดและเปอยขาด แคพันกายก็เกือบจะ
มิมิด หลังงองุมจวนจะพับเปนสองอยูแลว เพราะตองแบกภาระมานาน เนื้อหนังตกกระ ถูกแดดเผาดําเกรียมเหี่ยว
ยนติดกระดูก จะหาเนื้อแตสักนอยก็แสนยาก ขอบตาแดงช้ําดวยสนิมน้ําตาอันเกาะเปนคราบมานานหนักหนา ลูกตา
มัวเปนน้ําขาว เมื่ออาปากก็ไมมีฟน ขากรรไกรสั่นอยูงันงกประดุจเปนไขสันนิบาต แกถือไมเทาตัวสั่นรัวเดินหลัง
โคงโกงมาถึงกระบวนคนซึ่งยืน อยู หอบหายใจฮัก ๆ พลางรองครางวา “ไดโปรดสงสารคนยากจนเถิด หิวจะตาย
อยูแลว”
คนยืนอยูขาง ๆ เห็นแกออกมาก็ตกใจ พากันฉุดแขงขาลากแขนใหแกออกไปเสีย พลางบอกวา
“นั่นเจานาย เห็นไหม กลับไป กลับไปรังของแก”
พระโอรสหันมาทอดพระเนตรเห็นเขาก็ตกพระทัย ทรงพิศวงยิ่งนัก ดวยไมเคยทรงเห็นคนแกชราอยางนี้มาแตกอน
ทรงถามนายสารถีวา
“ฉันนะ นั้นตัวอะไรนะ ดู ๆ ก็คลายคน แตทําไมหลังงอโคง ตัวสั่นลําบากดังนั้น นาสงสารเหลือเกิน เขาไมมอี าหาร
กินหรือ กระดูกจึงไดโปนออกมาดังนั้น ทําไมเขาจึงรองวาเขาจะตาย มันแปลวาอะไร ฉันนะ จงบอกใหเขาเขามา
เถิด”
นายฉันนะสารถีผูมีใจซื่อ ทูลถามความเปนจริงวา
“พระทูลกระหมอมเจาขา นี้คือคนเหมือนกัน และเมื่อแปดสิบปกอน เขายังแข็งแรงวองไวสวยงามอยู นัยนยาก็ใส
แจวดี ดวงประทีปซึ่งเคยสุกใสในครั้งหนึ่งนั้น บัดนี้น้ํามันไดหมดเสียแลว ไสก็ไหมดํา ดวงชีวิตของเขายังเหลืออยู
นอยหนึ่ง ไมชาก็จะดับไปพระเจาขา”
พระโอรสรับสั่งถามวา “ฉันนะ คนเราตองเปนดังนี้ทุกคนหรือ”

“เมื่อมีอายุลวงนานไปก็เปนดังนี้ทุกคนพระเจาขา”
“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 ใหเห็นที่สําราญหฤทัย ยโสธราเทวีเห็นพระสวามีหมน
หมอง และไมเอื้อนโอษฐแตประการใด ก็หวาดหวั่นพระทัยนัก เกรงไปวาพระองคไมพอพระทัยในการปรนนิบัติ
ของพระนาง จึงกันแสงไหแลวทูลถามวา พระนางไดทรงกระทําอันใดไมเปนที่พอพระทัยหรือ
พระสิทธัตถะปลอบชายาวา ที่พระองคเศราเชนนี้ หาใชเพราะนางไม หากเพราะทรงคํานึงถึงวา ความสุขทั้งหลาย
นั้น ที่แทคือความทุกขหนัก เพราะมันไมอยูยืนนาน เวลายอมเขามาแทรกแซง ทําลายสิ่งสวยงามใหหมดสิ้นไป ราง
กายจะเต็มไปดวยเสนเอ็นระเกะระกะ หลังงอโคง และเนื้อก็เหี่ยวยน เมื่อตรองถึงสิ่งนี้ พระองคก็มิอาจเปนสุขอยูไ ด
ในคืนวันนั้น พระบิดาทรงสุบินถึงสิ่งนาหวาดหวั่น และซึ่งเขาพระทัยไมไดอยูเจ็ดประการ
อันแรกซึ่งสุบินเห็นคือ ธงใหญของพระอินทรถูกลมพัดขาดยับ และปลิวไปตกยังฝุนละออง ทันใดนั้นมีเงาเขามา
หยิบเอาธงขาดออกไป
อันที่สอง เห็นชางสารใหญงาขาวสิบเชือก เดินสะเทือนเลื่อนลั่นมาจากทิศทักษิณ พระโอรสประทับมาบนคชสาร
ใหญตัวนํา และมีฝูงชนเดินตามมาเปนแถว
อันที่สาม ทรงเห็นราชรถเพลาตก ลากดวยมาวิเศษสี่ตัว และพระโอรสประทับอยูในรถนั้น
อันที่สี่ มีจักรทองหมุนวนมาแตไกล กํากงฝงเพชรพลอยสุกใส มีอักษรจารึกในดุมกงของลอ และเวลาที่หมุนไปก็
มองดูโชติชวง ประดุจแสงเพลิง เสียงดนตรีเสนาะกังวานออกจากคําจารึกนั้น
อันที่หา คือกลองใหญมหึมาวางอยูระหวางเมืองและขุนเขาตาง ๆ พระโอรสถือตุมเหล็กใหญเสด็จมาตีกลอง เสียง
สนั่น กองไปทั่วทุกทิศ
อันที่หก เปนหอใหญสูงโดดขึ้นไปถึงฟา พระสิทธัตถะยืนอยูบนหอ สองหัตถโปรยแกวมณีนพรัตนลงมาดังสายฝน
ใหแกปวงชนทั่วโลก ซึ่งเบียดเสียดกันเขามาเก็บแกวมณี
อันที่เจ็ด คือเสียงคนรองโอดครวญแลวมีคนหกคนเดินรองไหออกไป
พระเจาสิริสุทโธทนะทรงใหบรรดาโหราจารยทํานาย พระสุบินนี้ แตหามีใครอาจทายถูกไม พอดีมีผูเฒาคนหนึ่ง
แตงกายอยางฤๅษีมาจากไหนไมปรากฏ รับอาสาทํานายพระสุบินถวาย ผูชรากราบทูลพระราชาวา พระสุบินนี้ดียิ่ง
นัก สิ่งที่เห็นทั้งเจ็ดอยางนั้นแหละคือความปติใหญยิ่ง ๗ ประการ ดวยกัน
อันที่หนึ่ง ธงพระอินทรขาดยับนั้นหมายความวา ความเชื่อถืออยางเกาจะหมดไป
อันที่สอง ชางสารสิบเชือกนั้นหมายถึงทศพลญาณของพระบรมศาสดา
อันที่สาม มา ๔ ซึ่งเทียมราชรถนั้นหมายถึงวา จตุราริยลัจซึ่งจะนําพระโอรสใหพนความเศราหมองและสงสัยทั้ง
ปวง

อันที่สี่ ลอหมุนคือพระธรรมจักรอันล้ําเลิศ และ
อันที่หา กลองใหญซึ่งพระโอรสทรงตี หมายความวา คําสอนของพระองคจะสะทอนไปทั่วทั้งโลกสาม
อันที่หก รัตนะมีคาล้ําที่พระโอรสทรงโปรยปรายประทานปวงชนนั้น คือพระธรรมอันล้ําเลิศซึ่งไมเคยมีมาแตกอน
และเปนที่ตองประสงคของมนุษยและเทพยดาทั้งหลาย
อันสุดทาย หกคนที่รองไหนั้น คืออาจารยของพระโอรสผูยิ่งกวาตนเอง
ผูชรานั้นทํานายถวายแลวก็กราบบังคมลาหายไป พระเจาสิริสุทโธทนะใหอํามาตยไปตาม เพื่อพระราชทานรางวัล
แตหาตามพบไม เขากลับมากราบทูลวา เมื่อไปถึงที่เทวาลัยซึ่งฤๅษีนั้นอยู ไดพบแตนกเคาแมวบินจากแทนบูชาเทา
นั้นเอง
พระเจาสิริสุทโธทนะไดทรงสดับคําทํานายก็ยิ่งทวีความหวาดหวั่นวา พระโอรสจะเสด็จออกทรงผนวชเพื่อแสวง
หาธรรมเสีย จึงรับสั่งใหเพิ่มจํานวนทหารยามประตูขึ้นอีก การดูแล ใหเขมงวดกวดขันยิ่งขึ้น
แตอนิจจา พระองคจะทรงหามดวงตะวันมิใหสองแสง หามไดหรือ ?
พระโอรสหนุมขอพระราชทานอนุญาตเสด็จเลียบพระนครอีกครั้งหนึ่ง และคราวนี้ขอเสด็จอยางเงียบ ๆ ปลอมพระ
องคอยางชนสามัญออกไป และขออยาใหราษฎรรูตัวกอน เพราะทรงปรารถนาจะเห็นภาวะที่แทจริงของราษฎร ทูล
พระบิดาวา “กลับมาคราวนี้ หมอมฉันจะไมทูลขออีกตอไป เพราะไดเห็นทุกอยางสิ้นแลว ถาไดเห็นวาคนเปนสุข
ทั้งหมดก็จะสบายใจ แตถาไดเห็นคนเปนทุกข หมอมฉันก็คงไดความฉลาดขึ้นบาง”
พระบิดาไมอาจขัดพระทัยพระโอรส จําตองพระราชทานอนุญาต ดังนั้น ในวันรุงขึ้น โดยพระบรมราชโองการ
ทหารยามตองเปดประตูใหพอคาคนหนึ่งและเสมียนออกไป พระสิทธัตถะกับนายฉันนะนั่นเองอันสภาพของชาว
เมืองกบิลพัสดุ ซึ่งพระสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นในครั้งนี้ ก็เปนไปดังที่มันเปนอยูแตเดิม ปราศจากการตบแตง
เพื่อลวงแตอยางใด
ตามถนนเซ็งแซไปดวยศัพทสําเนียงตาง ๆ พอคานั่งขัดสมาธิริมทาง รองขายเครื่องเทศและเสื้อผาอึงมี่ ผูซื้อก็ยืนตอ
ราคา เกี่ยงกัน ทะเลาะกันวุนวาย รถบดหินวิ่งมาและเสียงรองตะโกนใหหลีกทาง คนหามแครเดินรองเพลงมาอยาง
สบายใจ มองไปอีกทางหนึ่ง ก็เห็นรานชําขายของตาง ๆ แมลงวันตอมอยูวุน หญิงหนึ่งทูนไหน้ําเดินมาทาทาง
ทะมัดทะแมง มือหนึ่งอุมเด็กออนตาดํา ๆ ชางทอผาก็ชักเสนดาย กระตุกกระสวย ชางทําเกราะเอาฆอนตีแผแผน
เหล็กออกไปใหบาง บางก็เอาหอกดาบซุกเขาไปในเตาไฟแดงฉาน ไอ รอนพุงมาปะทะ สุนัขวิ่งมาดอม ๆ มอง ๆ หา
อาหาร ทหารเดินผานไป เสียงดาบกระทบฝกดังกริ่ง ๆ พราหมณเดินหลีกเจาไพรศูทรไปอยางถือตน หมองูนั่งเปาป
เสียงแหบโหย งูตัวใหญตาลุก แผพังพานรานาสะพรึงกลัว เจาสาวแตงกายสีงาม นั่งคลุมหนามาในรถวิวาห หญิง
หนึ่งถือเครื่องสักการะเขาไปในเทวาลัย เพื่อขอบุตรจากเทพเจา พระโอรสทรงเพลินไปในการทอดพระเนตรสิ่ง
เหลานี้ ดวยไมเคยเห็นมาแตกอน
ทันใดนั้นเอง พระองคไดสดับเสียงครางขางถนนวา “ชวยดวย ชวยดวย จะตายกอนถึงเรือนอยูแลว” คนเจ็บเปน
กาฬโรคคนหนึ่งนอนจมฝุนอยู รางกายเต็มไปดวยผืน่ แดง เหงื่อเม็ดใหญเต็มหนาผาก บิดตัวเครียด ๆ ชักไปมา ปาก
บูดเบี้ยว นัยนตาเหลือกถลน มองดูนาเวทนา เขาพยายามลุกขึ้นยืน แตก็โงนเงนลมคว่ําลงไปอีก ปากรอง โอย โอย
ดวยความเจ็บปวด

พระบรมโอรสทรงผละจากนายสารถี วิ่งเขาไปประคองไวทันที พระหัตถลูบรางกายคนเจ็บเบา ๆ ดวยความเวทนา
ทรุดองคลงนั่ง แลวยกศีรษะคนเจ็บวางบนพระชงฆ ปลอบโยนแลวตรัสถามดวยปรานีวา
“ภราดร เจาเปนอะไรไปหรือ ?”
เมื่อไมไดคําตอบ ก็ตรัสถามมหาดเล็กวา “ฉันนะ คนผูนาสงสารนี้เปนอะไร ?”
นายฉันนะทูลสนองวา “พระยุพราชพระจาขา คนนี้ เขาเจ็บเปนกาฬโรค แตกอนเขาก็แข็งแรงอยู เลือดบริสุทธิ์
อยางคนทั้งหลาย แตบัดนี้โรครายกินเขาแลว หัวใจเขาเพลียไป เตนชาและไมเปนจังหวะ เสนประสาทของเขาก็ตึง
เครียด เจียนจะขาด ทอดพระเนตรดูเขาสิ พระเจาขา เขาชักใหญ ตาแดงดังไฟ หายใจแรง ประเดี๋ยวเถิด ประเดี๋ยว
กาฬโรคทําลายเขาหมด เขาตองตายอยางทุเรศ ทรงวางเขาเสียเถิด พระองค ไมดีดอก โรคอาจติดตอถึงพระองคได”
พระยุพราชหนุมหาอาจทอดทิ้งเขาไดไม ทรงลูบคลําเขาตอไป แลวรับสั่งวา “ฉันนะ คนอื่นก็เปนอยางนี้ไดเหมือน
กันหรือ ?”
“พุทโธ ไดสิพระเจาขา โรครายมีหลายอยาง กลาก เกลื้อน เหน็บชา อัมพาต สันนิบาต อหิวาต พยาธิ และ อื่น ๆ อีก
สัตวทั้งหลายตองเจ็บตามยถากรรมของตน”
“โรคมันมาสูคนอยางไร ฉันนะ ? มันไมมีตัวไมใช หรือ ?”
มันมาเหมือนงูพิษพระเจาขา มาเงียบ ๆ มาเร็ว เหมือนอสุนีบาต บางคนมันก็ทําลาย บางคนมันก็เวน”
“ถาอยางนั้นมนุษยก็อยูดวยความกลัว เวลาจะนอนใจเขาสั่นระริก หลับไมสบายเลย เพราะวาเขากลัวความเจ็บไข
เจ็บแลวก็พิการ และแกอยางนั้นหรือ ฉันนะ ?”
“พระเจาขา ดังนั้น”
เมื่อเจ็บนาน ๆ และเมื่อชราลงมาก ๆ แลว เขาเปนอยางไรในที่สุด”
“ตาย พระเจาขา คนเราตองตายทุกคน นั่นอยางไร เลาคนตาย ทอดพระเนตรสิพระเจาขา”
บุคคลหมูหนึ่งเดินคร่ําครวญสะอื้นไหมาสูริมแมน้ํา คนหนึ่งถืออางดินใสถานสุกแดงแกวงนําหนามา ถัดไปก็ญาติ
โกนผมแสดงความทุกข ผาพันศีรษะไมมี ปากเขารอง “รามะ-โอ รามะจุงโปรด” ถัดจากนั้นก็มีคนหามแครไม ไผ
ภายในมีผี ซากศพแข็งผอมแหง ขาเหยียดตึง สีขางกลวง ซี่โครงขึ้นเปนอัน ๆ ยิงฟนแหง กายนั้นชโลมดวยขมิน้ และ
เหลือง เขานําไปยังจิตกาธานริมลําธาร แลวก็จุดไฟขึ้นเผา หนังแหงเกราะ ไหมเร็ว กระดูกแตก ควันขึ้นโขมง ไฟ
กระหึ่มคราง แลวคอย ๆ มอดลง รางกายหายไปแลว เหลือแตกระดูกชิ้นเล็กนอยเปนสีขาวอยูในถานสีแดง-อนิจจา
เจาชายหนุมตรัสวา “นี่หรือที่สุดของคนทั้งหลาย”
“พระเจาขา นี่แหละคนเราซึ่งเดินไปมานี้ พอตายแลว ซากเขาก็ไรคา เขาไมมีความรูสึก ไมรูจักเจ็บจักทุกข ไม รูจัก
สนุกสบาย อัคคีเผาไหมเขาก็ไมรู เขาไมไดยิน ไมไดเห็นตอไป คนรองไหเขาก็ไมรู สัตวโลกทุกตน ไมอยูยั่งยืนได
เขาตองเปนดังนี้ เขาตองตายดวยอาการตาง ๆ กัน คนผูใหญ ผูนอย แมกระทั่งสัตวก็เหมือนกันหมด นี่แหละคือ
สภาพของสัตวโลก การหมุนเวียนของสัตวโลกเปนดังนี้ พระเจาขา”
พระสิทธัตถะไดสดับ ก็น้ําพระเนตรไหล สะอื้นไหดวยความสงสารเหลามนุษย ทรงแหงนดูอากาศ และกลับทอด
พระเนตรดูปฐพี แตทรงทําอยูดังนี้ก็หลายครั้ง พระทัยครุนคํานึงถึงแตความทุกขของโลก

“โอ โลกนี้หนอเศรานัก เพื่อนมนุษยของเราจักตองพบโรคาพยาธิ ตองแก ตองตาย ความสุข ไมอยูยืนนาน แมความ
รักก็ตองจบสิ้นดวยมัจจุภัยเปนที่สุด และเมื่อตายแลวก็เกิดใหม รับทุกขตอไปไมรูจักจบสิ้น ที่เราหลงระเริงอยูนี้ ก็
เปนความสุขปลอมทั้งสิ้น ความสุขของเราเองก็เชนนั้น แตกอนนี้เราไมรูเลย ไมเคยเห็น ไมเคยไดยินสิ่งเหลานี้ ชีวิต
สุขของเราจะเปรียบก็ไมผิดกระแสน้ํา ไมไหลผานเฉพาะสวนบุปผชาติและบานเรือนเทานั้น มันจะตองผานโขดหิน
โคลนตม และก็ไปสุดลงที่หวงมหรรณพ มานที่เคยบังตาอยูก็จะเผยใหเห็นความทุกข เราเองก็ไมผิดอะไรกับเขา
เหลานั้น ที่ออนวอนใหพระเจาชวยทุกข แตก็หาไดรับความชวยไม บางทีเทพเจาจะทรงตองการความชวยเหลือดวย
กระมัง เพราะเมื่อคนรองไหนั้น ทาวเธอไมทรงชวยเหลือ หรือวาทาวเธอจะทรงมีอํานาจนอย พระพรหมทําไมจึง
สรางโลกใหลําบากดังนี้ จําเปนเหลือเกินที่จะตองมีผูชวยเหลือ คนทุกขยากทั้งหลาย ถาฉันชวยได ฉันจะไมใหใคร
ตองรอง ไหเลย”
“ฉันนะ พาเรากลับบานเถิด เราไดเห็นหมดแลว เอ็นดูชวยพาเรากลับบานดวย”
พระราชบิดาไดสดับความไมสบายพระทัยของพระโอรส ก็เรงสั่งใหนายยามกวดขันเรื่องคนเขาออกกวาแตกอ น จะ
ลดหยอนไดก็เมื่อครบเจ็ดวันหลังจากทรงสุบินแลว
บทที่ ๔
จันทรเพ็ญในจิตรมาส
ในที่สุด วันกําหนดที่พระผูมีพระภาคเจาจะทรงสละโลกียสุขและอํานาจอันใหญหลวง ไปบําเพ็ญญาณเพื่อจะหา
ทางดับทุกข และแสวงสุขอันไมมีที่สิ้นสุดก็มาถึง
วันนั้นเปนวันขึ้นสิบหาค่ํา เดือนเมษายน พระจันทรเต็มดวงสวาง สองแสงอันสุกสกาวเปนนวลใยลงจับตนมะมวง
ซึ่งมีลูกเปนพวงสุกหอม ดอกอโศกเริ่มบานสงกลิ่นหอมหวน ไปทั่วทั้งพระนคร ลมพัดเฉื่อย ๆ ลงมาจากยอดเขา
หิมาลัย แสงนวลใยของดวงจันทรกระจางจับโลกดูแจมใส สรรพสําเนียงใด ๆ ก็เงียบสงัด แววแตเสียงจิ้งหรีดและ
เรไรกรีดรองระงมไปทั่วสนามหญา นานๆ จึงจะไดยินเสียงทหารยามตีกลอง และรองขานเวลาเปลี่ยนเวร มันเปน
เวลาอันเงียบสงัด และเปนสุข
แตในคืนวันนั้นเอง พระนางยโสธราผูยอดรักของพระบรมโอรส หาอาจบรรทมหลับสนิทไม พระเทวีหวาดผวา
สะดุงตื่นทั้งองค แลวกันแสงไห จับพระหัตถพระสวามีมาจูบถึงสามครั้ง ดวยพระอาการหวนละหอย พระสิทธัตถะ
ตื่นบรรทมขึ้นถามวา กันแสงดวยเรื่องอะไรกัน พระนางเลาถวายวา พอหลับเนตรลงก็ทรงเห็นสามสิ่งนา
สะพรึงกลัว
เมื่อหลับเนตรครั้งแรก ทรงเห็นโคเผือกผูขาวผองตัวหนึ่ง กายกํายําสมเปนจาฝูง ที่หนาโคนั้นมีแกวมณีเม็ดใหญซึ่ง
ตกลงมาจากฟากฟามาติดอยู รัศมีดวงมณีนั้นโชติชวงชัชวาลยิ่งนัก วัวผูเดินอยางแชมชาออกพระทวารไป หามีใคร
ขัดขวางไวไม ทั้ง ๆ ที่มีเสียงรองลงมาจากเบื้องบนวา “ถาปลอยโคออกไปแลว ความรุงเรืองพระนครจะหมดไป

ดวย” พระนางทรงรองสั่งใหคนปดพระทวารไวมั่น และพระองคก็ทรงกอดคอโคนั้นไว แตโคพยศแผดเสียงรอง
กองกังวานแลวเผนทะยานออกนอกประตูไป พระนางก็ทรงสะดุงผวาขึ้น
ครั้นระงับหลับเนตรลงใหม ก็ทรงสุบินเห็นเทพเจาสี่องคเสด็จลงมาจากฟากฟามาสูพระนครนี้ ในขณะเดียวกัน
ธงชัยหนารถทรงอินทราธิราชก็หักสะบั้น แลวมีธงใหมขึ้นปลิวสะบัดแทน ธงนั้นมีรัศมีสีแดงสดใส มีอักษรเงินปก
ไว เมื่อใครอานเขาก็มีความยินดียิ่ง ลมพัดมาเฉื่อย ๆ คลี่ธงออกใหคนเห็นตัวหนังสือ แลวบันดาลมีดอกไมสีตาง ๆ
โปรยปราย ลงมาดังสายฝน อันพรรณบุปผาชนิดนี้ในพระอุทยานหามีไม
พระสวามีตรัสวา “ฝนอยางนี้ก็ดีแลวนี่”
แตพระนางทรงเลาคือไปวา “ยังมีอีกเพคะ ในตอนทายของฝน หมอมฉันไดยินเสียงรองดังสนั่นหวั่นไหววา ‘จวน
ถึงเวลาแลว เวลากําหนดใกลเขามาแลว’ หมอมฉันเลยสะดุงตกใจตื่นขึ้น”
พอหลับไปอีกเปนครั้งที่สาม ก็ทรงสุบินวา พระนางหวาดผวาลุกขึ้นในตอนดึก ลืมพระเนตรดูทั้ง ๆ ไมเห็นพระ
สวามี พบแตเขนยเปลากับฉลองพระองคทิ้งไว พระนางทรงหวั่นหวาดยิ่งนัก และพอขยับองคลุกขึ้นนั่ง สายสะอิ้ง
ซึ่งพระสวามีประทานใหก็กลับเปนงูพิษ กําไลขอบาทหลนกระจาย สายสังวาลขาดหลุด พุทธชาดซึ่งแซมเกศาอยูก็
เหี่ยวแหง พระวิสูตรขาดหลน แลวก็ไดสดับเสียงโคเผือกรองมาแตไกล และอีกครั้งหนึ่งมีเสียงรองวา “ถึงเวลา
กําหนดแลว”
เลาจบแลวพระนางก็กันแสงไห ทูลถามวาสุบินนี้หมายความวาพระนางจะสิ้นพระชนม หรือวาจะทรงประสบความ
รายแรงยิ่งไปกวามัจจุภัย คือการถูกพระภัสดาทอดทิ้ง หรือวาพระสวามีจะถูกทํารายลักพาไปเสีย
พระสิทธัตถะทรงพิศดูพระพักตรเทวี พระเนตรเปยมไปดวยความกรุณา ตรัสปลอบพระนางวา พระองคทรงรักนาง
อยูเสมอ แมพระสุบินนั้นเปนนิมิตบอกถึงมรรคอันจะนําไปสูความสุขและความปลอดภัยของโลก ก็ขอใหทรงแน
พระทัยวา พระองคทรงรักเธออยูเสมอ พระนางก็ไดทรงทราบแลววา พระองคทรงวิตกถึงความทุกขของชาวโลกมา
นานแลว และใครจะทรงหาหนทางดับทุกขใหเขาเหลานี้ พระทัยของพระองคหาไดแปรไปรักนางอื่นไม หากมีเหตุ
ใดเกิดขึ้น ขอใหนึกถึงโคผูและธงอันสดใสนั้นเถิด อันใดที่พระองคทรงเสาะแสวงหาเพื่อความสุขของชาวโลกทั้ง
หลาย ก็จะตองนําสุข อันสูงสุดมาสูพระนางดวยเหมือนกัน
“เธอก็ทราบอยูแลววา ใจของพี่เปนอยางไร พี่รักเธอมากที่สุด เพราะวาใจของพี่นั้น รักสัตวมีชีวติ ทั้งหมดทีเดียว ขอ
ใหหลับเสียเถิดและไมตอง สะดุงหวาดผวา พี่จะเฝาดูแลอันตรายให”
ดังนั้น พระนางยโสธราก็บรรทมหลับไปอยางวางาย หลับไปทั้ง ๆ ที่น้ําพระเนตรยังอาบพักตรและพระทัยหวาด
ผวา เพราะทรงสดับเสียงวา “ถึงเวลาแลว ถึงเวลาแลว” มิไดขาดเลย
ในยามนั้น รัชนีเต็มดวงกําลังขึ้นสูง ทองฟาปราศจากเมฆหมอก รัศมีสีเงินยวงกระจางจับโลก ดูประดุจกลางวัน
และจันทรเพ็ญในคืนนั้นก็เสมือนจะกลาวถอยทูลวา
“ราตรีนี้ เหมาะที่สุดแลว พระเจาขา พระองคเสด็จมาถึงทางแยกแลว จะทรงเลือกเอาทางของจักรพรรดิผูยิ่งใหญ
เคลื่อนลอรถไปบน ความสมบูรณพูนสุข หรือจะทรงเลือกทางทุรกันดาร เสด็จโดย องคเดียวไปโปรดสัตวทั้งหลาย
ในโลก”

และในเวลาเดียวกัน นั้น พระมหาโพธิสัตวทรงสดับเสียงทูลจากที่มืดวา “ถึงเวลา แลว- ถึงเวลาแลว” เมื่อทรงได
ยินเสียงนี้พระบรมโอรสก็ทรงตะลึง พระเนตรจับนิ่งอยูที่ดวงรัชนีอันแจมใสและบริสุทธิ์
จริงหรือ ? เวลาไดมาถึงแลว ที่ยโสธราสุบินไปวา ถึงเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปแสวงธรรมมาถึงแลวนั้นจริงหรือ
เธอไดรูลวงหนาและอานชะตาของเราออก ที่จริงก็ถูกของเธอแลว เราเกิดมาเพื่อความสุขของผูอื่น เราไมเคย
ตองการชักดาบ และใหลอรถของเราหมุนไปในทะเลเลือดและบนซากศพเลย เราตองการเดินไปตามทาง ซึง่ สะอาด
ผองแผว ปราศจากเวร แมเราจะนอนบนพื้นดิน กินอาหารอันเขาบริจาคให และแตงกายอยางคนโซก็ตาม เราจะ
ประพฤติตนอยางนั้น เพราะเราไมอาจทนดื่มด่ําความสุขอยูในวัง แลวทิ้งผูอื่นใหทรมานอยูได
อนิจจา เศรานัก โลกเรานี้เศรานัก ใครเลาจะชวยโลกได พระเจาหรือ พระอินทร พระพรหม หรือ ? เรายังไมเห็นวา
พระองคทรงชวยใครเลย กองไฟที่ เขากอขึ้นบูชา และออนวอนขอความชวยเหลือนั้นมีประโยชนอันใด ควันไฟ
ลอยขึ้นสูง แลวก็หายไปในทองฟา มนุษยผูบนบวงสรวงยังจะไดพนทุกข พนความเจ็บไข และพนความตายหรือ
อนิจจา ใครเลาจะพนความเกิด ความตาย ความวายวนอยูในวัฏสงสารได แมพระพรหมเอง พระคัมภีรก็ยังบอกวา
เวียนเกิดเวียนตายเหมือนกัน ไมผิดอะไรกับมนุษย และไมผิดอะไรกับสัตวสี่เทาสองเทาและเลื้อยคลาน โลกเรานี้
มืดนัก เรายังเต็มไปดวยความไมรู ความหวาดกลัว ความมัวเมาขมขื่น เราทั้งหลายตกอยูในหวงทุกขเดียวกันทั้งสิ้น
เราไมควรจะนิ่งอยูในความเพลินเพลิน ในเมื่อคนอื่น เขาตองทุกข และอีกประการหนึ่ง เราเองก็หาอาจหลีกพน
โรคาพยาธิ ความแกและความตายไดไม เราจะสละเสียซึ่งความสุขนี้ ไปแสวงหาความจริง คนความลับ ซึ่งแฝงอยู
ในทุกสิ่งทุกอยาง แลวนําความรูนั้นมาชวยชาวโลกทั้งหลายใหพนทุกขดีกวา อันสมบัติในโลกนี้หายั่งยืนและหา
อาจทําเราใหเปนสุขไดตลอดไปไม
เมื่อทรงรําพึงถึงความทุกข และความเวียนวายอยูในหวงทุกขของมนุษยทั้งหลายแลว พระผูทรงสมภพมาเพื่อชวย
โลกใหพนจากความมืดมน ก็เปยมไปดวยความรักและความสงสารในชาวโลก พระหทัยไหวหวั่นประหนึ่งวาความ
ทุกขทั้งหลายนั้นเปนของพระองคเอง ตัดสินพระทัยไดทันทีวา จะยอมเสียสละอํานาจและราชสมบัติมไหศวรรย
ยอมสละแมกระทั่งพระบิดา และพระชายาผูเปนที่รักยิ่งพระหฤทัย
“ยโสธราเอย พี่ขอจากไปกอน ลูกนอยของเราก็เชนกัน ทูลกระหมอมพระบิดาของหมอมฉัน ยโสธราผูเ ปนทีร่ กั ลูก
นอยและชาวเมืองทั้งปวง ขอใหทนความทุกขรอไปสักหนอยหนึ่งกอน ขอลาออกไปเรียนพระธรรม นําแสงสวาง
กลับมาให ตราบใดที่ยังไมพบหนทางอันดับทุกขไดโดยสิ้นเชิงแลว จะไมขอกลับมาเปนอันขาด”
แลวพระสวามีหนุมก็โนมพระองคลงจุมพิตยโสธราแตเบาๆ ดวยเกรงวาพระนางจะทรงตื่นบรรทมขึ้น เขยื้อนพระ
องคออกมาหาง แลวเพงพินิจดูพระชายายอดหทัยดวยความรักและอาลัยอยางสุดซึ้ง ถอยคําที่ร่ําไหนั้นครวญอยูแต
ภายใน เพราะพระองคมิอาจเอยโอษฐออกวาจาใหไปกระทบโสตพระนางได ทรงเกรงไปวา พระวาจาอันเบาที่สุด
นั้นจะไปสัมผัสประสาทอันหวาดไหวเปนที่สุดแลว และมันจะทําใหพระนางทรงตื่นขึ้น ขัดขวางการเสด็จออกทรง
ผนวชของพระองคเสีย ความรักความอาลัยนั้นสุดกลั้นได พระองคทรงปลอยใหน้ําพระเนตรไหลลงอาบพระพักตร
ไมขาดสาย คอย ๆ ขยับพระองคลงจากพระแทนบรรทม เสด็จเวียนประทักษิณสามรอบพระชายา เพื่อกันภัยมิใหมา
แผวพานผูเปนที่รักซึ่งอยูหลัง แลวทรงยกพระกรกุมพระอุระ กันมิใหดวงหทัยอันเตนนั้นสงเสียงออกมาใหกระทบ
โสตพระนาง จรดปลายพระบาทดําเนินไปทางพระทวารโดยเงียบ ยังไมทันออกไปก็ทรงชะงักดวยหวนอาลัย พระ

นาง แตทรงหวนไปหวนมาอยูดังนั้นถึงสามครั้ง ในที่สุดก็ทรงตัดสินพระทัยไดอยางเด็ดขาด ทรงหยิบพระภูษาขึ้น
คลุมพระเศียร แลวเปดพระวิสูตรออกไปทันที โดยไมเหลียวมองมาเบื้องพระปฤษฎางคอีกเลย
เบื้องหนาพระวิสูตรนั้น เหลานางสนมกํานัลนอนหลับอยูดารดาษ มองดูประดุจดอกบัวอันหุบกลีบในเวลากลางคืน
นางโคตมีและคุงคาฝาแฝดทั้งคูผูนัยนตาดําสนิท กําลังหลับเนตรพริ้มอยูเคียงกัน พระมหาโพธิสัตวเสด็จผาน ทอด
พระเนตรเห็นก็ตรัสวา
“ลากอนเธอผูเปนที่รัก เราจะตองขอลาไปกอน เพราะถาเราไมไป เธอจะตองตายสูญหายไปตามธรรมดาโลก แตวา
เมื่อตายไปแลวไปไหนไมมีใครรู เหมือนกุหลาบซึ่งเหี่ยวแหงลงแลว สีอันสวยงามของมันหายไปไหน ? เมื่อเทียน
ดับ เปลวเพลิงหายไปไหน ? ถาหากเราขืนอยูกับพวกเธอดวยความสนุกสบายตอไป เราจะไมมีวนั รูเรื่องนั้นเลยเปน
อันขาด แมวาจะสุขสบาย เราก็อยูไมไดเปนอันขาด หัวใจเราระทมไปดวยทุกข ในเมื่อเห็นคนอื่นตองเปนเหยื่อของ
ความทุกข ลากอน เราขอลาเพื่อนรักทั้งหลายไปนําแสงสวางนั้นกลับมา”
แลวพระผูยอมตัดขาดจากความสุขก็จรดปลายพระบาท คอย ๆ กาวไปยังที่ซึ่งไมมีแสงโคม กษณะนัน้ รัชนีเปลงแสง
จากระจางงามนารักยิ่งขึ้นกวาเดิม ดุจทอดสายตาลงมาดูพระองคฉะนั้น ลมโชยมาออน ๆ ชายฉลองพระองคสะบัด
พลิ้ว ดอกไมในสวนก็แยมกลีบออกดังยามรุงอรุณ สีเหลือง แดง ชมพู มวงตระการตา พระพายพัดมาในคราวใด
กลิ่นหอมหวนก็ตลบอบอวลไปทั้งสิ้นในคราวนั้น แผนดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่น ประหนึ่งวา อุระพระธรณีเตนโดด
ดวยความปรีดาเปนที่ยิ่ง ในการเสด็จออกทรงผนวช เทพเจาทุกหองฟาแซซองสาธุการ บรรเลงดุริยางคดนตรีวังเวง
หวานไปทั่วทิศานุทิศ
พระโอรสทรงปลุกมหาดเล็กวา “ฉันนะลุกขึ้นเถอะ ชวยผูกมาใหเราที”
“อะไรกันพระเจาขา จะทรงอาชาในเวลาดึกดื่นอยางนี้หรือพระเจาขา” นายฉันนะผลุดลุกขึ้น และออกอุทานดวย
ความประหลาดใจ
“จุย คอย ๆ หนอย ฉันนะ ถึงเวลาแลวที่เราจะหนีกรงทองออกไปแสวงหาความจริง และหนทางดับความทุกขทั้ง
หมดใหสิ้นไป เพื่อจะไดกลับมาชวยคนทุกคน”
“อนิจจา นี่ก็เปนจริงดังพระดาบสทํานายแลวพระเจาขา การเสด็จทุรกันดารในปา ทรมานพระกายนั้น เปนความดี
อยูหรือ ?”
“ฉันนะ เราเกิดมาเพื่อประโยชนอันนี้ใหแกผูอื่น เราไมใชจักรพรรดิ รัฐสีมาของเรานั้นกวางขวางกวาดินแดน ซึ่ง
เต็มไปดวยมรณภัยมากนัก ฉันนะ ขอมาใหเราเถิด”
“พระเจาขา แลวพระชนกเลา ? พระองคก็จะทรงโศกเศรา หทัยสลาย เพราะความสุขของพระบิดานั้นอยูที่การได
เห็นพระองคทรงเปนมหาจักรพรรดิดังนี้ แลวพระยุพราชจะกลับมาโปรดพระบิดาไดอยางไร พระเจาขา?”
“ความรัก ซึ่งเต็มไปดวยหวงผูกพันนั้นมิชอบดอก เรารักบิดาเราเหมือนอัน แตรักความจริง และรักที่จะสรางความ
สุขใหแกโลกมากกวา ฉันนะ ขอมาใหฉันเถิด”
นายฉันนะเหลือที่จะทัดทานได ก็ลุกขึ้นไปหามากัณฐกะดวยใจสลดระทด จัดแจงแปรงขนให แลวผูกอาน รัดสาย
หนังฝงเพชรโชติชวง ใสโกลนทองทั้งคู เสร็จแลวนํามาถวาย อัสดรแสนรูมองเห็นเจานาย ก็วิ่งเขาหารองกองสนั่น
ดวยความยินดี แตเทพเจาปดกรรณคนทั้งหลายหาใหไดยินไม

พระสิทธัตถะจับเสนผมมา ตบคอ แลวก็ระซิบบอกอาชาไนยวา “กัณฐกะ อยาเอะอะไปนะ เราจะไปแสวงหาความ
จริงเพื่อเอามาชวยทุกขคนทั้งหลาย จะไปพบ ณ ที่ใด นั้น เรายังรูไมได จะลําบากยากแคนเพียงใด เรายังรูไมได
กัณฐกะ ชวยพาเราหนีไปดวยนะ พอเราแตะสีขางขอใหควบไปเร็วดังลม ดังไฟ ดังอากาศ ขอใหเจาเปนกําลังชวยเรา
ในการทํางานเพื่อประโยชนของโลกดวย ชวยพาเราไปใหพนกบิลพัสดุกอนสวางนะ”
พอตรัสขาดคําก็เสด็จขึ้นหลังอาชา มาทรงแสนรูควบออกลิ่วไปโดยเร็ว และเมื่อถึงกําแพงประตู ก็กลายเปนพระ
ทวารเปดออกเองอยางงายดาย เหลาทหารยามทั้งหลายพากันหลับสนิท ทั้งรอย ทั้งพัน ดวยมิอาจทนลมอันโชยเฉือ่ ย
สบายนั้นได
ไมทันรุงสาง พระโอรสก็เสด็จพนกรุงกบิลพัสดุเขาเขตปา พอไปถึงฝงแมน้ําอโนมา อันมีคลื่นสาดฝงอยูซา ๆ เปน
ฟองขาว พระองคทรงหยุดกัณฐกะ เสด็จลงจากอาชา ทรงจุมพิตกัณฐกะระหวางกรรณ แลวตรัสแกนายฉันนะวา
“เราขอบใจมาก ในการออกมาดวยในครั้งนี้ จงแนใจเถิดวาเรารักเจาเสมอกับที่เจารักเรา เราถึงที่หมายแลว ชวยนํา
มากลับไปบานดวย สรอยคอไขมุกนี้หนักเกินไป เครื่องทรงนี้ก็ไมเหมาะแกสภาพของเราแลว เข็มขัดก็เอาคืนไปเสีย
ดวย และออ เกศาของเรายาวนัก ชวยตัดใหดวย นําไปถวายพอดวยนะ ทูลวา ลูกชายขอกราบลา จนกระทั่งไปเรียนรู
สิ่งที่เขาตองการแลวจะกลับวัง พรอมดวยแสงสวางแหงปญญาอันจะพาโลกใหพนความมืดมน มันเปนสมบัติที่เลิศ
กวาสมบัตจิ กั รพรรดิยิ่งนัก ชวยทูลดวยวา ลูกชายทูลลาไป ทั้งนี้เพราะรัก รักและหวังใหทุกคนไดเปนสุขทัว่ หนากัน
ไปบอกดวยนะ ฉันนะวา เราจะกลับมาชวยโลก”
บทที่ ๕
ดาบสหนุมแหงรัตนคีรี
ลอมรอบเมืองราชคฤหแหงพระเจาพิมพิสารนั้น มีปญจคีรีภูเขา ๕ ยอดเปนอาณาเขตกางกั้น ยอดหนึ่งคือไพภาระ
เขียวชอุมอยูดวยตนมะนาว ยอดหนึ่งคือพิบูลละสูงใหญ ที่เชิงเขามีแมน้ําอุน ๆ ไหลผาน ยอดหนึ่งชื่อตะโปวัน ทอด
เงามืดทะมึนลงไปในสระกวางใหญ มองดูดุจมีหนิ ดําตระหงานอยูใตน้ํา ยอดหนึ่งชื่อคิชฌกูฏ และอีกยอดหนึง่ ซึง่ อยู
ทางบูรพทิศนั้นมีนามวารัตนคีรี ดวยเปนที่เกิดของแกวมณีหลายหลาก มีรอยทางจรคดเคี้ยวอยูแถบดงไผ ผาน
หญาฝรั่นและ ปาอัมพพฤกษ ผานศิลานอยใหญและหินขาวบริสุทธิ์ดวยน้ํานม ทางลาดไปตามไหลเขา ซึ่งดารดาษ
ไปดวยดอกไมปานานาพรรณ คอย ๆ สูงขึ้นไปทางทิศประจิม จนกระทั่งถึงปามะเดื่ออันใหรมเงา บังแสงตะวัน ตรง
หนาถ้ําแหงหนึ่ง ทานทั้งหลายผูมาถึง ณ ที่นี้ ควรถอดรองเทาและโนมเศียรลงอภิวาทน จะหาที่ใดบริสุทธิ์และควร
แกการเคารพยิ่งไปกวานี้ไมมีอีกแลว เพราะวาพระผูทรงสละบัลลังก็จักรพรรดิของเราไดเสด็จมาประทับอาศัย ณ ที่
นี้
พระองคทรงละเพศฆราวาส คลุมองคดวยจีวรเหลือง เสวยอาหารอยางแรนแคน ซึ่งฝูงชนบริจาคถวาย ค่ําลงก็
บรรทมบนพื้นหญาแตองคเดียว สดับเสียงเสือคํารณรองกระหึ่มครางรอบถ้ํา ดวยพระทัยอันสงบเยือกเย็น ทรง
บําเพ็ญสมาธิสงบนิ่งประดุจภาพปน นิ่งนานและไมรูสึกเลย แมกระทั่งเวลาที่ลูกกระรอกซุกซนขึ้นไปวิ่งเลนบน
พระเพลา นกเล็ก ๆ นําลูกออนมาวางที่ซอกพระบาท พิราบบินมาจิกขาวจากบาตรขาง ๆ พระองค

นักบวชหนุมจะประทับเขาสมาธิตั้งแตเวลาเที่ยง ตะวันเผาโลกแผดแสงจา จนกระทั่งถึงเวลาอาทิตยอัสดง พระก็หา
ลืมพระเนตรดูดวงตะวันอันเหลื่อมเขา วาจะลับไปอยางไรไม สีมวงแหงสายัณหลับหายไปจากเขตกวางใหญแลว
ดารกาขึ้นดารดาษทองฟา นกเคาแมวสงเสียงรองนาสะพรึงกลัว แต พระหาไดทรงสดับไม ยังคงสงบพระทัยนิ่งอยู
กับการใครครวญหาเหตุผล สืบสาวเรื่องราวของชีวิตวามันตั้งตนมาอยางไรกัน และไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน แตทรง
คิดอยูดังนั้นจนถึงเวลาดึกสงัด โลกเขาสูนิทรา สัตวปาออกแสวงหาอาหาร นาเกลียดนากลัว ประดุจความโลภ โกรธ
โทสะ และริษยา อันมีของอยูในดวงจิตแหงบุคคล
พระองคจะเสด็จบรรทมเมื่อศศิธรจะลับขอบฟาอยูรําไรแลว แตยังไมทันรุงสางก็ตื่นบรรทม เสด็จยืน ณ ทีม่ ดื บนเขา
ทอดพระเนตรภูมิลําเนาพื้นที่ซึ่งหลับอยู ดวยพระทัยเมตตาตอสัตวทั้งหลาย ลมเชาโชยมาเอื่อย ๆ รุกขชาติสะบัดใบ
บอกอาการพลิกฟนตื่นจากนิทรา
ณ ทิศบูรพานั้น รัศมีแหงเวลาเชาทอแสง พอไกขันเปนครั้งที่สอง สีขาว ณ ขอบฟาก็ขึ้นมาแตไกลแลวยิ่งแผสูงขึ้น
ทุกที ๆ ดาวประจําเมืองตองริบหรี่ หลีกใหแสงทองมาจับยอดเมฆดูอรามไปทั่วทิศ แลวสีคอย ๆ แปรเปนสี
หญาฝรั่นจับเมฆดูแดงแจมจา ที่แดงเขมไหมก่ําก็มี แลวดวงตะวันผูทําแสงสวางก็ขึ้นจากขอบฟา พระดาบสทรง
ตอนรับสุริยาตามแบบฤๅษี เสด็จสรงน้ํา ทรงสบงจีวร แลวเสด็จออกบิณฑบาตตามถนน ประชาชนทั้งหลายมีใจ
ศรัทธา เอาอาหารมาถวาย เหลามารดาพอเห็นพระฤๅษีพักตรผอง เนตรสุกใสประดุจเทวา ก็บอกใหทารกกราบไหว
จุมพิตบาทหยิบชายสบงประจงแตะหนาผาก
พระเสด็จดําเนินไปดวยพระทัยอิ่มเอิบ มองเห็นชนทั้งปวงเปนสหายผูรวมทุกขในโลก พระพักตรผองสดใส เหลา
สาว ๆ อินเดียผูมีเนตรดําไดยลพักตร ก็บังเกิดความเสียววาบในดวงใจ นี่คือเทพบุตรในความฝน นางทั้งหลายนึกดัง
นั้นแลว ก็บังเกิดความรักและบูชา อาการประหมาอายเห็นไดชัด แตพระก็ตอบสันถวไมตรีของเขาดวยพจมาลย
เหมาะสมสุภาพราบเรียบ แตสงา แลวพระก็เสด็จกลับวิเวกสถานที่ประทับเหนือคีรีรัตนานั้น
ตามไหลเขารัตนคีรีนั้น มีพระฤๅษีมาบําเพ็ญตบะอยูหลายตนดวยวิธีตาง ๆ ทานเหลานี้ถือกายเปนศัตรูของจิต จึง
กระทํากายใหเจ็บปวดสาหัส จนประสาทปราศจากความรูสึกอันใด ตางก็ซูบเศราหมอง ใชวิธีทรมานตนตาง ๆ กัน
บางยืนชูแขนขึ้นฟาตลอดทิวาราตรี จนแขนที่พวงพีกลับซูบซีด เหี่ยวแหง มองดูคลายกิ่งไมบนพฤกษซงึ่ ยืนตาย บาง
กํามือแนนจนเล็บทะลุมือ บางเอาเหล็กแหลมขีดกายาเปนริ้วรอย บางเอาธุลีคลุกกายดูนาเวทนา บางก็สมาคมกับศพ
อันนาเปอย กลิ่นเหม็นคลุง บางเอางูรายมาพันคอ และบางก็รองวา “ศิวะ ๆ” วันหนึ่งนับไดถึงหลายพันครั้ง
เขาทั้งหลายเหลานี้ ดู ๆ ก็นาเวทนายิ่งนัก หัวตองแดดเกรียมไหม ตามืดมัว เนื้อเหี่ยวยน ที่กินขาววันละเม็ดก็มี ที่ทํา
กายใหพิการก็มี ทั้งนี้เพราะเขาเชื่อในพระคัมภีรที่วา ความทุกขของใคร(ที่)ทําให พระเจา(ผู)ประทานทุกขมา รูสึก
อายได เขาก็จะกลายเปนเทพเจา พระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นอาการนาเวทนาเหลานีแ้ ลว ก็ทรงสลดพระทัยยิง่
นัก ตรัสถามวา การทําอัตตทรมานเพิ่มทุกขใหแกชีวิตซึ่งเต็มไปดวยทุกขอยูแลวนั้น เพื่อประโยชนอันใด
พระอเจลกะหัวหนาพระโยคี ทูลตอบวา เพื่อจะไดปลดบาป ทําจิตใหบริสุทธิ์
พระราชบุตรตรัสวา “โนนแน เมฆสีทองบนฟาอัน ลอมรอบวิมานพระอินทรของทานนั้น มาจากไอน้ําทะเลลอย
ขึ้นไปจับกันเปนกลุมกอน แลวตกลงมา ไหลไปตามชอกหิน เปนลําธาร แลวเปนแมน้ําใหญไหลไปเปนมหาสมุทร

ดังนี้ ใชไหมทาน? อันใดสูงขึ้นไปแลวก็ตอ งตกลงมา ทานรับทุกข พนทุกขแลวตอไปจะเปนอยางไรอีก ตอไปทาน
ก็รับทุกขอีกนั่นเอง เพราะทานซื้อสวรรคดวยโลหิตและเนื้อ เมื่อหมดราคาก็ตองตั้งตนใหม
พระฤๅษีตอบวา “จะเปนดังนั้นก็ตามใจ แตเราเกลียดเนื้อนัก มันถวงจิตใหตกยาก เราตองทรมานมันเพื่อปลอยจิต
ใหเปนอิสระ จะไดไปสูสวรรค”
ทรงถามวา “อันชีวิตที่ไหน ๆ จะตางกันละหรือ เทพเจาของทานไมมีทุกขหรือ ?”
ทูลตอบวา “ก็มีอยู แตมหาพรหมไมเปลี่ยนแปลง”
“ถาเชนนั้นทานจะทรมานกายไปทําไม ควรหรือที่จะทํารายรางกายซึ่งรับใชจิต รางกายสูญไปเสียแลว ทานจะ
บําเพ็ญภาวนาหาความจริงอยูไดหรือ ? ทานพนเรือนรางซึ่งเราอาศัยอยูแลว เราจะอยูที่ไหน เมื่อดวงตาของเราหาย
ไป เรา จะเอาอะไรมาสองดูวา ทางไหนดี ทางไหนเราควรเลือกเดินเลา”
“เราไดเลือกแลวราชบุตร เราจะไปทางนี้ แมจะเปนทางไฟก็ดี ถาทานรูวาทางใดดี จงบอกเรา ถาทานไมรู จงไปเสีย
เถิด ราชบุตร”
พระพุทธองคในภายหนาทรงสดับคําดาบส ก็เสด็จดําเนินหลีกมาเสียจากฤๅษีทั้งหลาย ทอดพระเนตรดูเหลาปกษา
และพฤกษชาติอันขึ้นอยูริมทางจร แลวทรงรําพึงวา อันตนไม และสัตวทั้งหลายเหลานี้จะมีปญญาก็ดอย หาสูม นุษย
ไดไม แตมันมีความสุข มันเจริญ และงอกงามตามแนวที่ธรรมชาติสรางไว หาไดเพียรจะทําตนใหสูงขึ้นไปกวา
ภาวะเดิมของตนไม คนเราสิหนอ คนเรานั้นชื่อวาฉลาดเหนือสัตวทั้งปวง ไฉนจึงทํารายรางกายทรมานตน เพื่อหา
ความสุข ดูพิกลนัก
กษณะที่พระองคทรงรําพึงอยูนั้นเอง ก็ทอดพระเนตรเห็นฝุนฟุงมาแตไกล แกะและแพะหมูหนึ่งกําลังถูกไลตอนลง
มายังชายเขา บางตัวก็เดินมาดี ๆ บางก็เดินไถลออกนอกทาง บางตัวก็แวะกินหญาใตตนมะเดื่อ ซึ่งเอนตนออกไป
เหนือลําธารนอย ๆ นายเมษบาลเห็นดังนั้นก็ตีเกราะรองเรียกใหเขาคืนที่
ลูกแกะตัวหนึ่ง เล็กกะจอยรอย เดินขากะเผลกมาขางหลัง เลือดไหลเปนทาง มันหาอาจเดินใหทันฝูงแกะดี ซึ่งไป
ขางหนาไม แมแกะก็พะวาพะวัง ออมไปเรียกลูกขางหนาแลววกมาดูลูกตัวหลัง เปนที่นาเวทนายิ่งนัก นักพรตหนุม
ทรงเห็นเขาก็สงสาร เสด็จไปอุมลูกแกะนอยขึ้นแลวบอกแกแมมันวา “จง เดินไปดี ๆ เถิด ขาจะอุมลูกของเจาไปให
เอง”
อันแกะฝูงนี้เขาตอนไปเขาพิธีบูชายัญ พระองคทรงทราบดังนั้นก็เสด็จตามฝูงแกะไปดวย พอมาถึงริมแมน้ํา หญิง
หนึ่งชูหัตถขึ้นพนมกมลงกราบ น้ําตาไหลลงอาบพักตรนางพลางทูลวา นางนี้เองคือหญิงผูอมลูกนอยเมื่อวานนี้ ลูก
ของนางเลนดอกไมเพลินอยู งูตวั หนึ่งเลื้อยมาพันแขน เด็กนอยอาปาก หัวรอแลวเอามือเปดปากงู ทันทีพอ หนูกห็ นา
ซีดและหยุดพูด นางไดมาเฝาพระองค ทูลถามวาลูกเปนอะไรไป จะแกใหกลับหัวเราะอยางเกาและเรียกแสงสุกใส
มาสูนัยนตาลูกนอยอยางเกา ไดหรือไม พระองคทรงแนะนําใหไปหาเมล็ดผักกาดมาทะนานหนึ่งจากบานซึ่งไมมี
คนตายเลย นางไดไปหาแลวทั่วทุกบานทุกเรือนทั้งในชนบทและในเมือง เมล็ดผักกาดนั้นมี แตบานซึ่งไมมีคนตาย
หามีไม

“ภคินีเอย” พระตรัสตอบ “ดังนี้เธอก็ไดพบความจริงแลว ลูกของเธอนั้นตายไปแลว ตายเหมือนกับที่คนทั้งหลาย
เขาตาย มันเห็นความพินาศที่ทําลายความรักอันหอมหวานใหสูญสิ้นไป แตทวาหามีใครเลี่ยงพนไดไม จงทําใจให
สงบ และจงฝงลูกของเธอเสียเถิด ภคินี”
แลวพระองคก็เสด็จพระดําเนินตามนายเมษบาลตอไป จนกระทั่งย่ําสนธยา นายเมษบาลพาฝูงแกะเขาประตูเมือง
ตรงไปยังสถานที่ซึ่งกระทํายัญพิธี พอพระผูอุมลูกแกะออนอันบาดเจ็บ เสด็จผานทวารา นายประตูก็จับตาพิศดูพระ
องคอยางตะลึงตะไล ชาวบานรานตลาดสงบนิ่งลงทันทีเพื่อจะพิศดูพระองค ที่กระบุงตั้งขวางหนาอยูก ร็ บี ปดกระบุง
ไปเสียใหพน ที่กําลังซื้อขายเกี่ยงราคาก็เลิกทะเลาะกัน ชางเหล็กชูฆอนเหล็กคางอยูกลางอากาศ เสมียนลืมเขียนขอ
ความลงบนกระดาษ เพราะใหรูสึกเลือนขอความซึ่งตนจะเขียนไปหมด คนนับเงินก็หลงใหลไมอาจนับตอไปได
ชางทอทิ้งหูกวิ่งออกมาดู คนรีดนมก็วางมือปลอยใหน้ํานมโคไหลรินออกมานอกถัง ตางคนตางถามกันวา “ใคร
ใคร ผูนั้นเปนใคร เขาอยูในวรรณะไหนจึงงามดังนี้ ?”
บางก็วา “ดูเนตรเขาซี เพื่อน เราไมเคยเห็นใครมีเนตรงามออนหวานและเต็มไปดวยความปรานีดังนี้เลย” บางก็วา
“เทวดาเทานั้นจึงจะงามดังนี”้
ตางคนตางกระซิบถามกันวุนวาย แตพระองคหาทรงเห็น ทรงฟงคําของเขาไม พระทัยนึกแตสัตวผูเคราะหรายจะ
ตองมาเปนเหยื่อยัญกรรมอยางนาสงสาร เพราะมันเปนสัตวไรเดียงสา และขาดผูนํา แสนจะอางวางวาเหวใจ
ในทองพระโรงซึ่งกระทํายัญพิธีนั้น องคพระเจาพิมพิสารราชาเสด็จประทับอยูกลาง สองขางทองพระโรงดานซาย
ขวาเปนแถวยาวนั้น เปนที่ของเหลาพราหมณนุงขาวหมขาว นั่งสาธยายมนต พลางหยอดน้ํามันลงเลี้ยงไฟใหลุก
สวางคราง แลบเลียเครื่องหอม มีกฤษณา เครื่องเทศ กลัมพักและน้ํา โสม พร่ําภาวนาวา โอม โอม เชิญเสด็จพระ
อินทรมาเสวยของบูชาซึ่งลวนแตเปนของโปรด รอบกองกูณฑบูชามีทราย ไวสําหรับซับเลือดของสัตวทถี่ กู ฆา แพะ
ลายจุดตัวหนึ่งถูกมัด นอนตะแคงรอความตายอยู พราหมณจรดมีดสีขาวลงที่คอสัตว แลวรองวา
“เหลาอสุรมารทั้งหลายจงออกจากพระวรกายพระเจาพิมพิสาร มาดูเลือดพุงจากคอแกะเปนที่สนุกสนาน มาดมก
ลิ่นเนื้อยาง ณ ที่นี้ บาปกรรมทั้งหลายของพระองคจุงมาอยูที่แพะนี้ และใหไฟไหมไปโดยพลัน” แลวพราหมณก็
เงยมีดขึ้น
พระผูสมภพมาไมเคยเห็นความราย เอื้อนโอษฐตรัสแกพระเจาพิมพิสารวา “ราชะ โปรดปลอยมันไปเถิด” แลว
พระองคก็ทรงแกมัดใหแพะนั้นหลุดไป หามีใครกลาขัดขวางไม พระองคทรงแสดงใหเขาเห็นวา การฆาสัตวนั้น
ใคร ๆ ก็ทําได แตการทําใหมันเกิดมาหามีใครทําไดไม ดังนั้นเราควรจะแสดงกรุณาตอมัน ดวยเหตุวา มนุษยยอ มเลิศ
กวามัน ทั้งในทางอํานาจและสติปญญา ควรหรือที่เราจักมาฆาผูปองกันตัวเองมิได สัตวแมจะต่าํ ตอยนอยนิดปานใด
ก็รักชีวิตของมันเหมือนกัน มันยอมรูสึกเจ็บ รูจักเดือดรอน รูจักโทมนัส ในการตองพลัดพราก เพียงแตวามันไมมี
ปากจะพูดขอความเห็นใจเทานั้น
“เวลาเราเองเจ็บปวด เราก็ขอความชวยเหลือ จากพระเจาใหอึงไป แตแลวตัวเราเองสิกลับใจราย ทําทารุณตอสัตว
อันหาปากจะออนวอนมิได ภราดรเอย คน สัตว ทั้งหลายยอมมีชีวิตเกี่ยวดองกันทั้งสิ้น ทานมิรูดอกหรือวา มันก็มี
บุญคุณแกเรา ใหน้ํานมและปุยขนอันออนนุม ยังชีวิต และความอบอุนใหแกรางกายเรา และมันนั้นมอบชีวิตมอบ

ความไววางใจไวแกเรา ผูซึ่งตอบแทนมันดวยการประหัตประหาร ดวยการโยนบาปของเราลงไป ทําลายชีวิตของ
มันเพื่อไถโทษคน ดังนี้เปนการสมควรแลวหรือ โทษของใคร ใครก็ตองรับไว นี้เปนธรรมดา ใครสรางกรรมไว
อยางไร ก็ตองรับกรรมแหงตนดังนั้น
บรรดาพราหมณทั้งหลายเงียบเสียง ผูถือมีดวางมีดของตนลง องคพระมหากษัตริยเสด็จมาใกลพระศาสดา ประนม
หัตถขึ้นฟงเทศนดวยความเคารพ พระสิทธัตถะจึงทรงประกาศวา
“ภราดรเอย โลกเรานี้จะงามยิ่งนัก ถาหากวาสัตว โลกทั้งหลายไมวามนุษยหรือสัตวจตุบาท ทวิบาท เลื้อยคลาน รัก
กันประดุจพี่นองรวมสายโลหิต และเราก็เสพแตผลไมพืช ผัก เวนเสียซึ่งการกินเนื้อสัตวและการฆาสัตวมาเปน
อาหาร”
พวกพราหมณไดสดับดังนั้น ก็มีใจโอนออนตามพระวจนะ พากันดับกองไฟ และปลอยแพะแกะไปเสียสิ้น พระเจา
พิมพิสารทูลเชิญเสด็จพระองคครองพระนครราชคฤห แตพระผูเปนเจาไมปรารถนาสมบัติจักรพรรดิ ทูลตอบ
กษัตริยวา พระองคทรงสละเสียแลวซึ่งสิ่งเหลานั้น ตั้งพระทัยแสวงหาความจริงอันลี้ลับอยูตอไป ตรัสวา
“พระสหายที่รักของหมอมฉัน ถาหมอมฉันคนของสิ่งนี้ไดแลว หมอมฉันจะกลับมาสนองพระเมตตาของพระองค
ทั้งนี้อยางแนนอน”
บทที่ ๖
พิณสามสายจากสวรรค
ทานผูเจริญทั้งหลาย หากทานประสงคจะไปถวายสักการบูชา สถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงสําเร็จพระโพธิญาณแลว
จุงบายหนาไปทางทิศพายัพเถิด เลียบลุมแมน้ําคงคาจนถึงภูเขาซึ่งเปนตนของธารน้ํานิลาชันและโมหะมา แลวเดิน
ตอไป ตามความคดเคี้ยวแหงธารน้ํา เดินไปตามใตรมไมใบหนาจน กระทั่งถึงที่ราบในแควนคยา แลวตอไปถึงที่รก
ชัฏอันมีนามวา อุรุเวลา ณ ที่นั้นมีภูเขาทราย มีปาไม มะพราว ตาล ลอมรอบ ทางเชิงเขามีน้ําใสสะอาด เหลามัจฉา
เตาปูอาศัยอยูเปนที่สําราญ ชาวคามนิคมปลูกบานของตนอยูอยางสงบ ภราดร เอย เมื่อไปถึงที่นั้นแลว ขอทาน
ดําเนินเขาไปจนกระทั่งถึง รมไมโพธิ เมื่อไปถึงที่นั้นแลว จุงกมเกลาทําความเคารพเถิด เพราะวา ณ ที่นั้นแล พระ
บรมศาสดา ผูเปนที่สักการะของเราไดสําเร็จพระโพธิญาณ ซึ่งพระองคก็แสวงหามาไดยากยิ่ง และโดยปราศจากครู
สั่งสอน
เมื่อพระสิทธัตถะนักบวชทรงเห็นวา การทรมานตนอยางโยคีทั้งหลายนั้นเปนการไรแกนสาร และไมเปนทางไปสู
มรรคผลอันใดแลว พระองคก็เสด็จละจากนิวาสสถาน ณ รัตนคีรี มาบําเพ็ญภาวนาอยูในปาอันเงียบสงัด ในแวน
แควนคยานี้ เฝาแตทรงพิจารณาดูทุกขของตน ดูทางแหงทุกข ดูเหตุผล ดูที่มา และที่ไปของปวงสัตว ดูความลึกลับ
แหงชีวิตทั้งหลาย พระองคทรงนึกอยูแตดังนี้เปนเวลาหลายเดือน เฝาแตเพียรบําเพ็ญตบะจนกระทั่งลืมเสวย ลืม
บรรทม มิทรงหิวเลย จนกระทั่งหลายวันลวงไป ครั้นรูสึกองคเห็นบาตรวาง มีแตผลไมอันนกนํามาทิ้งไว ก็หยิบขึ้น
เสวย แตพอประทังความหิว ดังนี้ มิชาพระฉวีอันเคยผุดผองก็ซูบซีดลง สิ้นสงา พระกายาทุพพลไปดวยการใชความ
คิดเกินกําลัง พระมังสาซูบหายไป เห็นแตพระอัฐิขึ้นโกงเกงนาเวทนา ครั้นยกพระหัตถลูบองค พระโลมาก็รว งหลน
ติดพระหัตถมา ดวยเหตุวาหาน้ําเลี้ยงมิได จึงรวงหลนไปประดุจใบไมแหงตองรวงจากตนฉะนี้

เมื่อเปนดังนี้นานเขา วันหนึ่งพระองคก็หมดกําลัง เซถลาลมฟาดลงยังพื้นดินดูประดุจคนตาย ดวยพระอัสสาสะและ
ปสสาสะหยุดหาย หามีไม แตบรรทมนิ่งอยูดังนั้น จนกระทั่ง เด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมาพบเขา มีความเวทนายิ่ง ดวย
พระกายานั้นซูบซีดนาสงสาร มิหนําซ้ําตะวันยังสองแสงแผดกลามาตององค เด็กนอยจึงไปหักกิ่งไมมาปกเพื่อให
รมเปนแกพระพักตร จะรินนมลงโอษฐแลว แตหากลาไม ดวยตนเองมีศักดิ์ต่ําตอย ไดชื่อวาเปนทาสเขา จึงลังเลอยู
เพราะการกระทําดังนี้เปนโทษแกตนเอง ในตอนนีพ้ ระพุทธประวัตเิ ลาวา กิ่งกานชมพูซึ่งเด็ดเก็บมาปกบังพักตรนนั้
ก็แตกชอใบออกสลาง เปนเสมือนฉัตรแกวอันล้ําเลิศออกกั้นองค เด็กผูเลี้ยงแกะเห็นดังนั้นก็นึกวาเทพยดา จึงยก
หัตถขึ้นประสานเปนการเคารพ พอดีพระสิทธัตถะลืมพระเนตรขึ้น และตรัสขอน้ํานม
เด็กนั้นทูลตอบวา “ขาถวายมิไดดอก เทวะผูเปนใหญ พระองคไมทรงเห็นหรือวาขาเปนไพร จะทําใหพระองค
สกปรกไป พระเจาขา”
พระบรมครูตรัสตอบวา “เด็กเอย เราทุกคนมีโลหิตสีแดงเหมือนกัน ไมมีเจา ไมมีไพร ความเมตตากรุณาทําให เรา
เปนญาติกันหมด ไมมีใครดอกที่เกิดมามีอุณาโลมอยูที่หนาผาก คนจะตางกันก็แตการกระทําเทานั้น ใครทําดีไวเขา
ก็ไดดี ใครทําชั่วก็ไดชั่ว”
เด็กนั้นจึงนอมถวายน้ํานมดวยความปราโมทยยิ่ง
และก็ในวันนั้นเอง เหลาอัปสรเยื้องกรายลงมาจากอินทรสถาน จับระบํารํารายดวยความหรรษา นางหนึ่งตีเภรีมีขน
ยูงปกรอบ นางหนึ่งเปาป แลอีกนางหนึ่งดีดพิณสามสาย คอยกรายมาตามละเมาะไม เสียงกระพรวนเงินที่ขอบาท
ดังกรุงกริ๋ง รับกับเสียงกําไลกรแสนเสนาะกรรณ กษณะนั้นนางผูถือพิณก็ขับรองขึ้นวา
“ดีดพิณจับระบํางาม จงทําสายใหพอดี
ไมสูงต่ําพวกเรานี้
จะเตนรําสําราญใจ
ตึงนักสายพิณขาด
เพลงพินาศหมดเสียงใส
หยอนนักเสียงหมดไป
จงทําสายใหพอดี”
แลวนางก็เตนรําตอไป ประดุจผีเสื้อตัวงามอันมีความหยิ่งลําพองในสีอันสวยของปกตน มิไดนึกฝนวา เพลงที่นาง
ขับนั้นจะไปถึงพระกรรณพระมหาบุรุษ ผูนั่งรําพึงอยูใตไมริมทาง พอนางผานไป พระองคก็ทรงเห็นแสงสวางแหง
ปญญาทันที พระตรัสวา “อา – คนโงนี้ก็สอนคนฉลาดไดบอยครั้ง ถานางนี้ไมมาขับพิณ เราก็คงจะขึงเสนชีวิตจน
ตึงเกินไปอยูดังนี้ มันคงจะขาดลงสักวันหนึ่ง เราควรจะหยอนลงบาง เพราะวา เรายังตองการชีวิตไวสําหรับชวย
ทุกขคนอีกมากมายนัก”
ริมธารน้ําในแควนคยานั้น มีเศรษฐีหนึ่งนาม เสนานี เปนคนใจบุญและมีบริวารมากมาย ไดภรรยาผูงามพรอมทั้ง
กายใจ ชื่อวาสุชาดา อยูกันมาหลายปแลวก็ไมเกิดบุตร นางจึงไปบวงสรวงวิงวอนรุกขเทวดาขอบุตร ในที่สุดนางก็
ไดบุตรนอยสมปรารถนา สุชาดามีความกตัญูตอรุกขเทพ จึงสั่งใหทํามธุปายาสดวยน้ํานมโคอยางดีตมกับขาวซึ่ง
ปลูกจากดินที่ไถใหม ๆ ปนไปกับจันทน กลัมพัก และเครื่องเทศ ปรุงรสอรอยล้ําเพื่อสังเวยเทพยดา แลวนางก็ให
ทาสไปกวาดพื้นตนมะเดื่อใหรื่นรมย ไมนานนักทาสาก็วิ่งกระหืดกระหอบมาบอกวา

“ถาแตทานผูเปนนาย รุกขเทวดามาแสดงองคแลว รัศมีทานเรืองกระจางรอบพระองค รอบพระนลาฏอันงาม
เหมือนวงเดือน พระเนตรงามนาพิศวงยิ่งนัก ทานโชคดีแลววันนี”้
สุชาดาไดยินก็รีบอุมลูกนอยไปดวยความดีใจจนตัวสั่น นางกมลงจุมพิตธรณีแสดงความเคารพแลวทูลเชิญใหรับ
มธุปายาส นางรินน้ําเกสรกุหลาบอันหอมหวานลงในพระหัตถ ถวายมธุปายาส กราบแลวถอยไปยืนนิ่งเคารพอยู
พระสิทธัตถะเสวยขาวนั้นแลว ก็ตรัสบอกแกนางวา พระองคหาใชเทพเจาไม หากเปนเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง
“แตกอนนี้เปนกษัตริย บัดนี้เราสละสิ่งนัน้ เสียแลว มาเปนชายพเนจร เพื่อแสวงหาดวงประทีปอันสองใจคนใหหาย
มืดมัว นับแตเวลาออกจากความเปนกษัตริยมาก็หกปเขานี่แลว เราใชเวลาคนหาดวงประทีปนั้นทุกวัน ทุกวัน อด
อยากตรากตรําจนรางกายไมมีแรง เราไดมธุปายาสนี้มา ชุมชื่นใจนัก ขอขอบคุณภคินี และขอใหสุขของทานยั่งยืน
เถิด ภาระซึ่งลูกทานจะนํามาใหจงบางเบาลง”
แลวพระก็ตรัสถามนางถึงเรื่องความสุขของชีวติ นางทูลตอบวานางเปนสุข เพราะนางพอใจในชีวติ แลว และนางก็มิ
ไดสรางบาปไวแกผูใด
“ดีแลวภคินี เธอเปนผูมีสัมมาจริยะ และใจสูง เราขอเคารพ ขอใหทานไปสวัสดีเถิด”
นางสุชาดาทูลวา “สิ่งใดที่พระองคตองประสงค ขอใหทรงสําเร็จเถิด” แลวนางก็ทูลลาไป
เมื่อเสร็จเสวยขาวมธุปายาส อันนางสุชาดาผูมีใจงาม นํามาถวายแลว พระสิทธัตถะก็เสด็จจากตนมะเดื่อไปประทับ
ยังโพธิฉายาอันรื่นรมย พระหฤทัยผองแผว มองเห็นความเปนมาเปนไปของมนุษยไดโดยตลอดปลอดโปรง
ปราศจากความขุนมัว
ดวยเดชะพระบารมีคุณอันพระองคตั้งพระทัยจะสั่งสมไวใหมนุษย ตนโพธิโอนออนนาวกิ่งลงบังแสงตะวันมิให
สองมาตองพระองค เหลาสัตวรายในบริเวณใกลเคียงนั้นพากันสงบนิ่ง เลิกการปองรายซึ่งกันและกัน และซึ่งสัตว
ออนแออื่น ๆ นกคาบเหยื่อบินมา พอผานตนโพธินั้นก็ปลอยเหยื่อทิ้ง หุบปกลงกระทําคารวะ ปกษาใหญนอยทั้ง
หลายสงเสียงรองเจื้อยแจวดวยความหรรษา ตางก็สรรเสริญในพระทัยอันหวังประโยชนสุขตอเพือ่ นมนุษย และตาง
แซซองถวายพรใหประสบความสําเร็จอันยิ่งยวด ตางบอกกันวา “พวกเราชาว โลกทั้งหลายจะไดเปนสุขแลวนับแต
นี้ตอไป”
ณ ราตรีอันแจมจรัสดวยเดือนเพ็ญคืนหนึ่ง ขณะที่พระบรมศาสดาของเราประทับเขาสมาธิหลับพระเนตร สํารวม
พระอิริยาบถนิ่งอยูใตรมโพธิพฤกษานั้น บรรดาพระยามาร คือ กิเลสทั้งหลาย รูวา พระองคจะขามพนวัฏสงสาร และ
บําเพ็ญเพียรเพื่อชวยมนุษย ก็ใหมีจิตริษยา เกรงวาพระองคประสพซึ่งอริยสัจอันจะชวยปวงสัตวไดเปนยวดยิ่ง จึง
เตรียมพหลพลมารอเนกอนันตมา เพื่อประจญกับพระปญญาอันสวางไสวของพระองค
นายมารเหลานี้มีดําฤษณาราคะเปนตน ซึ่งมี พหลพลมารคือ โทสะ โมหะ และอวิชชายันมืดคลุม ตางก็ผาดแผลง
สําแดงฤทธิ์ดวยตนตาง ๆ กัน เพื่อจะทําลายขันติ สมาธิ ของพระผูยิ่งนักบวชทั้งหลายใหสิ้นไป บางกระพือพายุโหม
บดบังอากาศใหมืดคลุมนาสะพรึงกลัว แลวสงเสียงอสุนีบาดฟาดเปรี้ยง ๆ เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งโลกสาม
พระธรณีมีอาการประหนึ่งจะทรุดแตกแยกทําลาย

เมื่อเห็นพระยังหลับเนตรมิหวั่นไหว ก็เปลี่ยนอุบาย ใชวจีไพเราะ เปนเครื่องเลาโลม ใหรําลึกถึงความรักอันหอม
หวน แลวมันก็บันดาลใหอากาศเสนาะไปดวยเสียงดนตรี มีเหลานางรําผิวพักตรผุดผองมารายฟอน กวักหัตถยั่วเยา
ดําฤษณา เมื่อหามีผลไม ก็ใชสมบัติจักรพรรดิมาเปนเครื่องลอ
ครั้นการอันนี้ไมกอใหเถิดผลอันใด มันก็หันไปใชอุบายใหพระบังเกิด วิจิกิจฉาและโมหะมืดมัวตาง ๆ แตพระหทัย
ของพระองคนั้น ไดรับการอบรมฝกมาอยางดีแลว จึงไมไหวหวาดตอกิเลสทั้งหลายแหงดวงจิต มันจะสําแดงแผลง
ฤทธิ์ประการใด พระก็ไมไหวหวั่น คงประทับเฉยสงบพระกายนิ่งอยู ดวยเดชแหงพระบารมี อันทรงบําเพ็ญภาวนา
ไว เหลาอสุรมารทั้งหลายก็พายกระจายพินาศแกตนเองไปสิ้น
เปนเวลาจวนรุงสางแลว ดวงรัชนีคอยเคลื่อนต่ําลงยังขอบฟา ทั่วปริมณฑลนั้นสงบนิ่ง แมใบพระโพธิก็มิเขยื้อนให
ระคายโสตพระองคผูพิชิตมาร พระพายรําเพยลมเย็นมาออน ๆ พระสมณโคดมประทับนิ่งมิไหวองค หลับพระเนตร
เสียจากสิ่งแวดลอมภายนอก แตพระจักษุภายใน ทรงมองเห็นความเปนไปในปางหลังมาไดอยางแจมแจง ประดุจมี
ดวงประทีปสุกสกาว สองใหบุคคลผูยืนอยูปลายทางหันกลับไปมองเห็นอดีตของตนไดตลอดปลอดโปรง
พระทรงรําลึกชาติตาง ๆ ทั้งใกลและไกล ในสมัยที่ทรงกําเนิดมาเปนสัตว และเปนมนุษยในชั้นวรรณะตาง ๆ กัน
นับไดหารอยหาสิบชาติ รวมหมดจะเปรียบก็เหมือนวาไดทรงบทจรจากดงไมหนามหนา และเต็มไปดวยดินซึ่งสูบ
ชีวิต พระเสด็จไตเตาไปตามเหวหวยดวยความลําบากยากเข็ญ พระบาทเกือบจะพลัดตกเขาเสียก็เปนหลายครั้ง แต
ในที่สุดเมื่อผานซอกถ้ําหวยละหานธารน้ํา และที่ทุรกันดารทั้งหลายแลว พระก็เสด็จขึ้นไปประทับอยู ณ ยอด
บรรพต
ดังนี้จะเปรียบก็คือ การที่พระพุทธเจาไดไตเตาจากชาติกําเนิดที่ทรามขึ้นไปจนถึงชาติอันสะพรั่งพรอมดวยพระ
บารมีทงั้ หลาย อันพระเพียรสั่งสมแตครั้งยังต่ําตอย พระองคทรงเห็นวาอันความดีชั่วของมนุษยนี้เปนเสมือนกง
เกวียน สรางสิ่งใดไวอันนั้นยอมตามมาสนอง ทําดีก็ไดความเบิกบาน ทําชั่วก็ถึงแกยอยยับ อันความดีชั่วนั้นเปน
เสมือนตอก อันตอกตรึง แนนไว จะขูดลบโยกถอนอยางใดก็หาหลุดไปไม มันยอมตามมาสนองผูกระทํากรรมอันดี
ชั่วเสมอไป
เมื่อทรงพบความจริงอันนี้แลว ก็ทอดพระเนตรเห็นกวางไกลออกไปถึงจักรวาลอื่น ๆ อันหมุนอยูกลางหาว ไกลลิบ
ลับ ดวงอาทิตยจันทรและดวงดาวทั้งหลายเหลานี้ตางก็แยกกันอยู แตอยูหางในระยะอันเหมาะเจาะ และตางก็มี
ความสัมพันธกันอยู ตัดมิขาด ดวงอาทิตยนั้นคุมดาวใหเดินไปตาม จักรราศีของมัน แตดาวและดวงอาทิตยเกิดมาตัง้
แตครั้งไหน ไมมีใครรู จะฉายแสงสวางนานไปอีกเทาไรก็ไมมีใครรูเหมือน กัน ไมมีที่ตั้งตน และไมมีปลาย แตมี
หลักธรรมอันเปนประทีปสองใหเห็นความเปนจริงอันเกิดมาเองก็เปนดังนี้ อันกฎธรรมชาติของโลกนั้นอยูเหนือ
อํานาจบังคับมนุษยและเทวดา ทั้งปวง ของอันเกิดมีขึ้นมาแลวตองหมดไปแลวก็ตั้งตนกันใหม การเกิดการทําลาย
เปนไปอยูทุกแหงหน จักขัดขืนความจริงอันนี้หาไดไม สัตวโลกเกิดมาแลวก็ตองตาย เมื่อตายแลวก็เกิดใหม แตวน
เวียนรับทุกขอยูดังนี้ไมมีวันสิ้นสุดลงได
ดังนั้นพอเขาปจจุสมัยจวนสวาง ความลับทั้งหลายก็กระจางแจง ทรงเห็นความจริงอันหนึ่ง คือความทุกข ซึ่งตรึง
สัตวทั้งหลายใหแนนอยูกับโลก เปนเสมือนหนึ่งเงาอันตามตนอยู จะสลัดไปไดก็เมื่อชีพสิ้นไปแลวเทานั้น

“ทุกขนั้นคืออะไร ทุกขนั้นคือความไมเที่ยงแท คือ ชรา และ โรคาพยาธิทั้งหลาย คือความโกรธ เกลียด โลภ หลง
และ ความยินดียินรายอันตนตัดไมขาด คือตัณหาและความกระหาย จะไดซึ่ง ลาภ ยศ สมบัติ และสรรเสริญ รวมทั้ง
สิ่งเพลิดเพลินเจริญใจอื่น ๆ คือความของอยูใ นโลก ความอยากมีชีวิตไมรูจักดับ คือความเบื่อหนายแลวซึ่งโลกนี้
อยากจะทําลายตนไปเสียใหพน ซึ่งเปนการฝนธรรมดาของโลก ทั้งหลายเหลานี้แล คือความทุกข บุคคลผูมีปญญา
ถึงไดตรองเห็นความจริงอันนี้ และที่มาของทุกขทั้งหลาย แลวหมั่นเพียรอบรมใจใหระงับเสียไดซึ่งทุกขเหลานี้
ความสุขอันไมรูจักจบก็จะบังเกิดขึ้นแกเขาผูนั้น”
พอพระผูมีพระภาคเจาตรัสเสร็จสําเร็จแจงซึ่งความจริงของโลก และหนทางที่จะดับทุกขทั้งปวงใหหายไปสิ้น ทรง
ถอนกิเลสทั้งปวงใหหมดไป ตัดความอาลัยอาวรณและบรรลุถึงพระบรมโพธิญาณ ปลดทุกขปลดบาปไปสิ้นแลว
นั้น ก็ถึงเวลาอรุโณทัยพอดี
อะโห ดูซิทางทิศบูรพาโนน ดวงตะวันเริ่มไขแสง ออกสอดสีมานดําแหงราตรี ดาวประจําเมืองซึ่งเคยแผดแสงกลา
อยูก็ออนแสงลงไปจนกระทั่งลับหาย รัศมีสีกุหลาบของพระสุริยเจาคอยเปลงแสงสุกใสขึ้นทุกที จนกระทั่งอาบไป
ทั่วทองฟาสีเทา บรรดาขุนเขาซึ่งมีมงกุฎสีทองสวมอยูนั้น ไดเห็นดวงตะวันกอนใคร ๆ ทั้งสิ้น ลมเชาโชยมาตอง
เหลาบุปผชาติ ใหเผยอแยมกลีบออกรับรุงอรุณอันวิเศษไปกวารุงอรุณซึ่งเคย ฃมีมาแลวแตกอน เมฆฝนพายุกลาทั้ง
หลายตางสงบนิ่งลง ถวายอภิวันทนาการแตพระพุทธเจาดวยความเบิกบานหรรษา สีทองงามแหงพระสุริยาทอลง
จับน้ําในลําธารละหานหวยและ ฃพุมพฤกษา เหลาพฤกษาและวิหกในรังรวงวา จงตื่นขึ้นกมเกลาอภิวันทและ
สรรเสริญพระผูยอดยิ่งมนุษยของเราไดสําเร็จพระโพธิญาณแลว เสียงนั้นกระทอนกองไปทั้งปา เหลาปกษา นอย ๆ
รองบอกกันวา “รุงแลว รุงแลว ตื่นขึ้นไหวพระองคผูตรัสรูเถิด” กระตอยตีวิดบินถลาออกจากรัง นกแกว รองเสียง
เจื้อย ตีทองกก ๆ เรื่อย ๆ ไปเปนการสําราญใจ บอกเลากันทั่วหมูนกวา สิ่งใดไดบังเกิดขึ้นแลว
ดวยเดชะพระบารมีคุณและพระเมตตาอันใหญยิ่งตอโลก ความสงบไดแผซานไปทั่วบริเวณใกลไกลอยางไมเคยมีมา
แตกอน บุคคลผูใจเหี้ยมก็บังเกิดความออนละมุนขึ้นในใจตน ที่ลับมีดแสวงคมไวจะฆาเขา ก็กลับเอามีดไปซอนเสีย
คนขี้โกงกลับเวียนนับเงินใหครบถวน คนพาลสันดานหยาบและ ใจทุจริตทั้งหมดก็กลับละพยศ หวนกลับไปสู
ความดี และความเมตตากรุณา ความรักความปรานีจากหทัยพระพุทธองคแผขยายไปทั่วพิภพ นับวันจอมนักรบก็ผู
ฉกาจก็วางอาวุธของตน คนไขกระโดดลงจากที่นอนอยางกระปรี้กระเปรา หัวเราะรา ยิ้มหัวกระชุมกระชวย เสียง
แจมใสดุจทราบวา เวลาเชาวันนั้น ความสุขไดหลั่งมาจากรมโพธิ ณ แควนคยา ไหลไปทั่วทิศานุทิศ แมพระนางยโส
ธราผูเศราสรอย ไมรูจักสราง ก็พลันรูสึกสําราญพระหฤทัย ประดุจวาความรักนั้นคงอยูเสมอชีพ ความทุกขยิ่งใหญ
ในการตองวิปโยคพลัดพรากพระสวามี ก็เปนอันหายไปประดุจปลิดทิ้ง
เหลาสัตวโลกทั้งหลายพากันเปนสุข และรักใครมีใจเอื้อตอกันอยางที่มันไมเคยมีมาแตกอนเลย
อยาวาแตหมูมนุษยเลยหนอ แมเทพยเจาก็ประกาศกัน ทุกหองฟาวา “พวกเราจงยินดีเถิด พระภควันตเจาสําเร็จพระ
โพธิญาณยันยอดยิ่งแลว” เหลาเปรตอสุรกายก็พากันชื่นชมโสมนัส มองลงมาเบื้องลางในโลกมนุษยอีก ก็ไดแล
เห็น กวางดาวเล็มหนอไมอยูริมที่นอน สองแมเสือซึ่งดุ ตาเปนมัน เมื่อวานนี้ แตวันนี้กลับเสงี่ยมหงิมและตอนรับ
นางกวางดวยสันถวไมตรี ใตเงื้อมหินนั้น นกอินทรีนอนไซขนนิ่ง ไมกังวลกับการโฉบเฉี่ยวสัตวเกิน นกกินปลาที่
นอนผึ่งแดดสบาย ไมตีปกขยับจะงอยปากเมื่อเห็นปลาวายวนในลําธาร ผีเสื้อตางสีบินวนเวียนอยูรอบ ๆ ฝูงวิหค แต

มันก็หามีอันตรายไม สัตวโลกทั้งปวงมีความรักความเมตตากันยิ่งยวด ทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธองคไดทรงชนะมาร
เด็ดขาดแลว และทรงพบพระธรรมอันล้ําลึก มีแสงสวางแรงกลายิ่งอาทิตย สองโลกใหกระจางอยูเ ปนนิจนิรนั ดรนัน่
เอง
พระพุทธองคทรงคลายพระอิริยาบถจากการประทับนิ่ง เปนเวลานาน เสด็จลุกขึ้นยืน พระองคทรงรูสึกแจมใส และ
อิ่มเอิบดวยความปติ พระพละซึ่งหายไปแตกอนนั้นกลับคืนมาสิ้น และรูสึกแข็งแรงขึ้นกวาแตเกา พระทรงอุทานวา
“สังขารเอย เราไดพบเขาแลวในวันนี้ เราไดทองเที่ยวคนหามาหลายชาติ แตเพิ่งพบในวันนี้เองวา เจาเปนผูสราง
เรือนจําอันกักขังจิตเราไว แตนี้ไปเจาไมอาจสรางบานทํากําแพง อันเปนของลวงหุมหอเราไวไดอีกแลว สังขารเจามี
แตจะผุพังหักไป ความสุขอันยอดยิ่งซึ่งเราคนพบนั้นไมมีวันแตกดับ ไมมีวันทําลาย เราไดพบแลว เราไดผานทุกข
ทั้งปวง แลว”
บทที่ ๗
ผูใหญยิ่งเหนือจักรพรรดิ
นับแตพระสิทธัตถะบรมราชโอรสเสด็จออก็ทรงมหาภิเนษกรมณแลว พระนครกบิลพัลดุซึ่งเคยครึกครื้นดวยศัพท
สําเนียงเสียงสรวล และดีดลีดีเปา ก็กลับรวงโรยเหี่ยวแหง ดวยเหตุวาขวัญเมืองไดปลาสนาการไปเสียแลว พระเจา
สิริสุทโธทนะมีพระหฤทัยอันกลัดหนองหมองกลา ทาวเธอสงคนไปสืบถามขาวดูในบรรดาหมูโยคี และนักพรต
ตาง ๆ แตก็หามีผูใดพบพระบรมโอรสไม พระนางยโสธราพิมพาก็เต็มไปดวยความโทมนัสเซื่องซึมอยู เธอมิไดทรง
เห็นความสดชื่นในสิ่งใด มิไดทรงสดับสําเนียงใดแลวเห็นวาไพเราะ แมเสียงสรวลของนางใน ซึ่งแววมาแตไกล
เธอก็กลับยินเปนเสียงกําสรวลไหทั้งสิ้น
วันหนึ่งในฤดูฝน พระพิรุณพึ่งเหือดหายไปใหม ๆ เม็ดน้ําฝนยังคางอยูบนใบมะมวง มองดูแวววาวราวกับเพชรใน
ยามตองแสงตะวันสีทองอราม พื้นดินประดับดวยตฤณชาติ สีเขียวสะอาด ตนไมแตกใบออนสลาง มองไปทางไหน
ก็ลวนแลวแตความสดชื่น ชวนใจใหระเริงรื่นเกษมสันต จึงพระจอมขวัญยโสธราเสด็จออกมา ณ สระน้ําอันสวย
งามในพระอุทยาน น้ําขึ้นเปยมถึงขอบ แลราบเรียบราวกับแผนกระจกเปนเงางาม ริมน้ํานั้นดารดาษอยูดวยบัว
บุณฑริก และบุษบาชนิดอื่นๆ สีเหลืองขาวแดง และสัตตบงกชตระการตา
ณ ที่ นี้พระนางเคยเสด็จมากับพระสวามี ทอดพระเนตรดูพระฉายา ในน้ําอยางเปนสุขสําราญใจ พระภัสดาทรงสวม
กอดเธอไว และจุมพิตดวยความเสนหา พระกายามิไดหางกัน
มาบัดนี้สิ เงาแหงพระสิทธัตถะนั้นหามีไมแลว พระเนตรของพระนาง แกวอันเคยแจมจรัส ก็จางรัศมี แสงหมดไป
หามีไม พระปรางอันแดงระเรื่อกลับซูบซีดเหี่ยวยน ริมโอษฐอันออนหวานประดุจกลีบกุหลาบ กลับซีดลงเพราะ
ความทุกขโทมนัสถึงพระภัสดา พระเกศามุนไวก็แตเพียงมิใหลงปกหนา รําคาญพระเนตร มิทรงตกแตงใหวิจิตร
เพริศแพรวแตอยางใด ทรงแตพัสตราภรณสีขาวปราศจากเครือ่ งประดับประดุจหญิงหมาย ขณะที่ยางดําเนิน พระ
กายออนระทดระทวย ฝพระบาทเบา ประดุจเทาเลียงผา แมยางลงบนใบไมแหง สําเนียงใดจะเกิดขึ้นก็หาไม พระ
เนตรของพระนางกมลงต่ํา ไมเหลือบดูความงามของพระอุทยานแตอยางใด พระหัตถกําพระสะอิ้งไขมุก ซึ่งพระ
สวามีทรงปลดทิ้งไวตอนเสด็จจากเมืองไป อนิจจา คืนนั้นชางขมขื่นเสียเหลือเกิน

อีกพระหัตถหนึ่งนั้น ทรงกุมกรพระราหุลกุมารนอย ซึ่งมีชันษาเขาเจ็ดขวบแลว พระกุมารเต็มไปดวยความราเริง ยิน
ดี ทรงพระสรวลราในขณะที่ทอดพระเนตรเห็นบุปผชาติ และเหลาปลาเงินทองแหวกวายอยูในสระ พระหัตถโปรย
เมล็ดขาว พระเนตรจับอยูที่หมูปลา สวนพระมารดานั้นเนตรสลด ทอดถอนพระหฤทัย แลวตรัสถามแกเหลานกยาง
ซึ่งถลาลงจับปลาในสระนั้นวา ยังจะไดเห็นพระภัสดาบางหรือไม พระเสด็จแอบแฝงอยูแหงใดชวยบอกดวยเถิด
ความทุกขครั้งนี้ทําใหชีวิตจะขาดลงรอน ๆ แลว
ทันใดนั้น นางกํานัลเขามาทูลวา มีนายวาณิชสองคน เดินทางมาจากหัสดินปุระ นําเครื่องเพชรมาขาย แตสิ่งที่ล้ําคา
กวาแกวมณีทั้งปวงซึ่งเขานํามานั้น คือขาวพระสวามี พระนางทรงฟง ก็มีพระหฤทัยโลดผวาดวยความยินดีเปนทีส่ ดุ
ลุกขึ้นตบหัตถสํารวล และน้ําพระเนตรไหลหยาดยอย ตรัสสั่งให นางกํานัลพาเขาเขามาเฝานอกมาน แลวพระนางก็
ทรงถามเขา จากหลังพระวิสูตรวา
“ทานวาณิช ทานมาจากทางไกล ทานไดเห็นสามีฉัน และไดอภิวันทนาการ เฉพาะพระทรงเปนพระพุทธเจาผูลวง
พนกิเลสและเปนที่เคารพของโลก และพระองคกําลังเสด็จมา ณ ที่นี้จริงหรือ ?”
“พระเจาขา ขาพเจาไดพบพระสวามีของพระองคซึ่งเสด็จหายไปจากพระนคร และบัดนี้พระองคทรงคนพบพระ
ธรรมอันวิเศษใหญ ยิ่งกวาสมบัติของจักรพรรดิทั้งหลายมารวมกัน ไดทรงนําพระธรรมอันล้ําคานี้มาโปรดสัตวโลก
ใหพนความทุกข และความเวียนวายอยูในหวงแหงการเกิดดับมิรูจัก หมดสิ้น คนทั้งหลายไดเสวนาพระธรรมของ
พระองคแลว ก็มีใจผองแผวประดุจทองฟาอันปลอดฝนปราศจากเมฆ พากันตามเสด็จพระองคไปประดุจฝูงแกะเดิน
ตามนาย หรือใบไมแหงที่ปลิวตามลม ถาพระบาทไดเขาเฝาฟงพระธรรมจากพระโอษฐซึ่งพระโปรดเทศนสั่งสอน
กอนเสด็จมาจําพรรษา ณ กบิลพัสดุน ี้ พระเจาขา”
พระนางทรงตอบวา “ขอบใจทาน แตเรื่องนี้เปนเรื่องใหญ เขารูไดอยางไรกันวา พระสวามีของเราสําเร็จพระ
โพธิญาณ โปรดบอกเราหนอยเถิดทานผูอารี”
นายวาณิชจึงเลาถวายดังคําของชาวหุบเขาเลาวา ในคืนวันที่พญามารมาประจญพระบรมศาสดานัน้ แผนดินเกิดไหว
สะเทือนเลื่อนลั่น น้ําไหลขึ้นทวมฝงทําลายทัพพญามารใหหมดไป แลวก็ในรุงอรุณวันนั้นเอง โลกตืน่ ขึน้ พรอมดวย
ความหวังอันใหญยิ่งสําเร็จลงแลว หลายวันมาแลวที่โลกไดเห็น พระพุทธองคทรงประทับนิ่งอยูใตตนโพธิ ทรง
ใครครวญถึงวิธีที่จะชวยสัตวโลกทั้งหลาย ใหพนจากการเวียนวายตายเกิด ใหพนจากความโงเขลาอันมืดตื้อและ
กิเลสตัณหา อันเปนเครื่องถวงจิตใหลงไปสูความเสื่อมทราม และมาในวันนั้น โลกก็ไดพบวาพระองคทรงประสพ
สิ่งซึ่งทรงแสวงหาแลว แตพระธรรมนั้นเปนสิ่งยากลึกล้ํานัก เหลือที่คนจะตามได แมจะทรงเปดทางใหแลวก็ดี พวก
เขาจะเปนเสมือนนกซึ่งติดกรงอยูนาน แมเปดกรงใหแลวก็ยังงงตออิสรภาพอยู
ครั้นจะเสด็จไปเดี่ยว มิเปดทางใหคนอื่นเลา พระทัยก็เต็มไปดวยความสงสาร ทรงปรารถนาจะใหเขาเปนสุขดวยกัน
ทุกผู เพราะทั้งพระองค ทั้งเขาเหลานั้นตางก็มีสายโลหิตสีแดงอันเดียวเหมือนกันทั้งสิ้น และในขณะนั้นเอง ไดทรง
สดับเสียงรองโหยหวนวา “อนิจจา เราจวนจะวินาศกันสิ้นแลว” แลวก็มีเสียงกราบทูลออนวอนวา “พระผูมีพระ
ภาคไดโปรดทรงแสดงพระธรรม เพื่อชวยฝูงชน ใหเขาไดประพฤติตามบางเถิด”
ดวยเหตุนี้พระองคผูทรงตรวจดูโลก และทรงหยั่งรู วา บุรุษใดควรสอนกอน บุรุษใดควรสอนทีหลัง จึงตกลงพระ
ทัยประทานพระธรรมแกผูตองการศึกษา เวลานั้นไมมีใครซึ่งอาจเรียนพระธรรมสําเร็จได นอกจากพระปญจวัคคีย

พระฤๅษี ๕ องค ผูบําเพ็ญพรตอยู ณ ปาพาราณสี พระพุทธองคเสด็จไป ณ ที่นั้น แลวก็ทรงเทศนาพระธรรมจักร
กัปปวัตตนสูตรแกเขา ยังใหพระฤๅษีเหลานั้นสําเร็จเปนอรหันต ไปทั้ง ๕ องค
อันพระธรรมซึ่งพระพุทธเจาเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธผูถวายเวฬุวนาราม อันรมรื่นแตพระพุทธ
องคนั้น มีใจความดังที่พระราชาโปรดใหสลักไวในศิลา วาดังนี้
เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา เตสํ เหตุ◦ ตถาคโต (อาห)
เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ
และในปาเวฬุวันอันรื่นรมยดวยตนไผนั้น เขาเลาวา ไดมีการประชุมใหญ พระบรมศาสดาไดทรงประกาศพระ
ศาสนาของพระองค อันสรุปไดโดยความวา
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธานสาสนํ
อยากอความบาปทั้งหลายขึ้น พึงสรางแตสิ่งซึ่งเปนกุศล
ลางจิตใหบริสุทธิ์ใสสะอาด นี่แหละ คือคําตรัสของพระพุทธเจา (ทั้งหลาย)
เมื่อนายพาณิชเลาจบลงแลว พระนางยโสธราก็รับสั่งถามวา “พระสวามีของฉันเสด็จไปแหงใดในขณะนี้ ?
เขาทูลตอบวา “พระองคประทับอยู ณ ราชคฤห พระเจาขา หากคิดกําหนดหนทางเดินแลว เดือนหนึ่งก็ถึง กบิลพัส
ดุพระนคร พระเจาขา”
พระเจาสิริสุทโธทนะไดทรงสดับดังนี้ ก็มีพระทัยยินดียิ่งนัก พระองคทรงสั่งอํามาตยเจ็ดคน ใหควบมาทะยานตรง
ไปยังราชคฤหโดยเร็วพลัน ใหทูลพระราชบุตรวา พระบิดา ทรงพระประชวรหนัก ทรงเปนกังวลถึงพระบรมโอรส
ยิ่งนัก ขอใหรีบเสด็จกลับกบิลพัสดุโดยเร็วเถิด บิดาจะเสด็จสวรรคาลัยอยูแลว ฝายพระนางยโสธราเทวีกท็ รงทําเชน
เดียวกัน ทรงตรัสสั่งมาใชวาใหรีบไปทูลพระสวามีวา พระชายาของพระองค มารดาแหงราหุลกุมาร โหยหาถึงพระ
องคเปนที่ยิ่งแลว พระนางไดทรงสดับขาววาพระองคทรงพบสิ่งอันล้ําสมบัติจักรพรรดิ จึงใครทูลขอประทาน
สําหรับพระนางเอง และพระโอรสบาง
พวกขุนนางรับพระราชโองการแลว ก็รีบควบมาเร็วไป แตพอเขาไปถึงเวฬุวันวนาราม ปาไผอันรื่นรมย ซึ่งเปนที่
ประทับของพระองคนั้น เขากลับลืมพระราชโองการของพระมหากษัตริยเสียหมดสิ้น กลับทรุดกายลงนั่งฟงพระ
สุรเสียงอันมีกังวานไพเราะจับใจดวยกิริยาอันงวยงงหลงลืมตัวเองไปสิ้น ครั้นรสพระธรรมไหลระรินเขาโสตแลว
เขาก็บังเกิดจิตศรัทธา หาอาจขยับเขยื้อนตัวไปจากที่นั้นไดไม ดวงใจบังเกิดความชุมฉ่ําเหมือนไดรับน้ําอมฤตอัน
บริสุทธิ์ผุดผอง เขาทั้งหลายเหลานั้นก็ไดครองความเปนสงฆสาวกของพระพุทธองค ครองสบงจีวรแทนเครื่องนุง
หมของฆราวาสเสียสิ้น อํามาตยหมูใด ๆ ก็เปนดังนี้ไปทั่วทุกผู
กษัตริยเห็นทาจะไมเปนการ จึงสงกาฬุทายี พระสหาย เพื่อนเลนแตเล็กนอยของพระบรมโอรสมาทูลอัญเชิญ รับสั่ง
เปนบังคับวาใหทําการใหสําเร็จ กาฬุทายีเปนคนเจาปญญา พอถึงพระอุทยานก็ดึงฝายมาอุดหูเสียมิใหสดับพระ
ธรรมเทศนา เขาเขาไปกราบทูลดังพระบรมราชโองการพระพุทธบิดา
พระผูตัดสิ้นแลวซึ่งกิเลส ตรัสบอกแกเขาวา “กาฬุทายี ไปทูลพระบิดาเถิดวาเราจะไป เปนความประสงคและเปน
หนาที่ของเราที่จะตองไป บุรุษพึงเคารพและสนองคุณผูมีอุปการะแกตน ไปทูลราชาและยโสธราเถิดวาเราจะไป”

ฝายพระมหากษัตริยกรุงกบิลพัสดุ ยโสธราเทวี และ ชาวบุรีทั้งหลายไดทราบขาววา พระบรมศาสดาจะเสด็จสูกบิล
พัสดุก็มีความยินดีเปนที่ยิ่ง ตางตกแตงซุมประตูดวยดอกไม เฟองมาลัยสลับไหมทอง แพรเรืองรอง สีแดง เขียว
สรรหาดอกไมหอมมาประจงประดับประดา ใหมีกลิ่นหอมเลิศ ปลูก พลับพลาประเสริฐอรามเรืองดวยแสงรัตนะ
ติดธงทิวปลิวไสวไปทั่ว แลวจัดขบวนกุญชร สวมอาภรณเพริดแพรว กูบแกวแกมหิรัญ ลวนแตเลือกสรรสิง่ วิเศษมา
ตกแตงชางพระที่นั่งใหเลิศลอย ควรแกการรับเสด็จพระโอรสจอมขวัญแหงพระนครกบิลพัสดุ ใหไปรออยูใต
พลับพลาที่ประทับ พอพระราชบุตร เสด็จมาถึง อํามาตยนอยใหญก็ทรุดตัวลงยอกรกราบไหว แลวใหนางระบํารอง
รํารายปรายโปรยบุปผชาติไปทั้งสถลมารค ซึ่งพระองคทรงควบขับพาชีผานไป สรรพดนตรีดุริยางคทั้งหลายก็ให
บรรเลงอึงมี่สนั่นไปทั่วทั้งธานี ในวันนั้นทุกคนคอยฟงเพียงระฆังตี อันเปนสัญญาณวาพระเสด็จมาถึงแลว
พระนางยโสธราเทวีรีบทรงพระวอทองเสด็จสูเชิงเทินอันเปนที่สูง เพื่อคอยทอดพระเนตรดูพระสวามีแตไกล ๆ
มองไปจากปราการนั้นแลเห็นภูมิภาพโดยรอบบริเวณในปาโนน เนืองนองไปดวยตนอินทผลัม และตนไทร ขอบ
ทางเวียนนั้นงามดวยไมดอก ไมผลขึ้นริมตลิ่ง งามดังภาพเขียน ใตรมไมเปนที่ราบเตียน หญาขึ้นเขียวเปนที่นารื่น
รมย ภายนอกพระทวารวังเปนทับกระทอมที่อาศัยของคนจนยากไร เหลาจัณฑาลสกุลต่ํา ผูเปนกษัตริยและ
พราหมณจําตองหลีกใหไกลพน เพียงแตเหยียบเงาเขาก็อับจนเสนียดกินตองสะเดาะเคราะหกันเปนพิธีใหญ เพือ่ ปด
จัญไรไปเสียจากตัว แมกระนั้นเขาผูยากจนเหลานั้นก็มีอุตสาหตื่นกอนตะวันสองแสง ดวยตัง้ ใจคอยแสดงคารวะแก
พระมุนี บางปนตนพฤกษาฟงเสียงพระสังข บางเงี่ยหูฟงเสียงฆองกลองอันขานบอกเวลาพระเสด็จ ใชเวลาตาม
ประสายาก ปดกวาดทับกระทอมปกธงพรอมตามที่มี บางมัดใบมะเดื่อเปนสายยาวรีแขวนไว ณ ซุมประตูบาน พร่ํา
ถามกันตั้งแตวันวานนี้วา “พระบรมศาสดา ของเราเสด็จมาแลวหรือยัง เพื่อนเอย”
พระนางยโสธราเลาก็เฝาจับพระเนตร จองมองดูหนทางไมผิดอะไรกับผูอื่น ยิ่งตะวันแผดแสงในตอนสาย พระ
พักตรของเธอก็คลายสีอนั แดงระเรื่อซีดสลดลงตามลําดับ พระอุระหวั่นประวาวา พระสวามีคงจะมิเสด็จมาเสียแลว
ทันใดนั้นเอง พระนางทอดพระเนตรเห็นนักบวชผูหนึ่ง เดินเดนมาแตไกล เกศาโกนเกลี้ยงเกลา หุมองคดวยภูษาสี
เหลือง หัตถนั้นอุมบาตรดิน ดําเนินนําหนามาแตผูเดียว สองซายขวาถัดไปนั้นเปนพระภิกษุแตงสีเหลืองดุจกัน แต
องคภิกษุ ซึ่งนําหนานั้น ทาทางควรแกการเคารพนบอภิวันทยิ่งนัก 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 ทรงแตภูษาเหลืองเกาคร่ําครา บทจรมาดวยบาทเปลา มิหนําซ้ําทรงถือบาตรรับทานอาหาร
จากคนยากจนเข็ญใจ ก็ทรงพระพิโรธยิ่งนัก ความรักใครเอ็นดูเหือดนายไปสิ้น พระองคทรงกระทืบพระบาทดึง
พระมัสสุขาวอยางแรง แลวตรัสเรียกเสนาใหจัดมาพระที่นั่งมาถวาย พระพักตรนิ่วเสด็จขึ้นหลังมา กระแทกโกลน
โดยแรงจนมาถลา แลนประดุจลูกธนูออกจากแลง

พระองคทรงควบไปตามถนน ตรอกซอก ฝูงชนซึ่งเดินเกกังขวางหนาพากันหลบวุนวาย วิ่งเตลิดหายบอกกันไมทนั
วา พระราชาเสด็จแลว รีบเคารพ นบไหวเถิดชาวเรา พอเขาพูดไมทันขาดปาก มาก็วิ่งผานหนาเลยไป พระราชาทรง
ควบใหญจนกระทั่งถึงกําแพงวัด ซึ่งมีฝูงชนยืนอยูแนนขนัดเหลือที่จะนับได ที่ยังหลั่งไหลมาจากสารทิศตางๆ ก็ไม
มีขาดสาย เขาแหวกทางเปนชองใหกษัตริย เขาไปยังพระพุทธองค ซึ่งทรงยืนสงบนิ่งแชมชอยอยูและทอดพระเนตร
ดูพระราชบิดาดวยความกรุณา และสุภาพเรียบรอย นาเคารพ
ทันใดนั้นเอง กษัตริยก็หายทรงพระพิโรธดังปลิดทิ้ง พระพักตรคลายความบึ้งตึงดวยความขึ้งเครียด และไมพอพระ
ทัยลง พระองคเสด็จลงจากหลังมาพระที่นั่งทรุดพระองคลงต่ํา แลวคุกพระชงฆลงถวายอัญชุลีแดพระพุทธองคดวย
พระทัยสวามิภักดิ์นอบนอม ความปติสุขฉายแสงออกมาใหเห็น อยางเดนชัด เพราะทรงตระหนักแนแลวในขณะนี้
วา พระราชบุตรของพระองคนั้น ทรงพระประเสริฐใหญยิ่งกวาจักรพรรดิทั้งหลาย ฝูงชนซึ่งลอมรอบพระองคอยู
นั้น ตางก็มีอาการสงบนิ่ง ไมมีใครกลาเอื้อนเอยปากแตอยางใด
กษัตริยทรงสงบระงับความตื่นเตนพระทัยไดแลวก็ เอื้อนโอษฐตรัสถามวา
“ลูกรัก พอไมไดคิดเลยวา ลูกจะปลอมองคมาเยี่ยงกระยาจกขอทานฉะนี้ ลูกของพอเมื่อกอนนี้ทรงพัสตราภรณอัน
เพริศแพรว ประดับองคดวยแกวมณีมีคาล้ํา เพียงแตตบหัตถเทานั้น สารพัดสิ่งจะมาถึงพระองค ลูกเอย ตั้งแตลูกจาก
ไป พอไมเคยมีความสุขเลยแมแตนอย ทําไมลูกถึงทิ้งพอไวใหโศกเศรา ยโสธราเทวีของลูกก็เชนกัน เธอมิเปนอัน
เสวยและบรรทม เชาค่ํากนร่ําไหจนพักตรซีดสลดมัวหมอง การบรรเลงขับรองและฟอนรํา เธอก็มินําพา เธอเพิ่งมา
สิ้นทุกขหมองไหมในวันที่ลูกมาถึงนี้เอง ลูกของพอทําไมจึงทรงภูษาเหลืองเกาคร่ําคราและเที่ยวขออาหารจากชาว
เมืองดังนี้เลา ลูกรัก ?”
พระชินสีหเจาของเราทูลตอบวา
“สกุลของหมอมฉันเปนอยางนี้เองคะ หมอมฉันจึงตองทําอยางนี้ดวย”
“อะไรกันลูกรัก ลูกเอาที่ไหนมาพูด วงศศากยะมีอายุก็ยืนนานนักหนาแลว พอไมเห็นมีใครเขาทําดังนี้เลย”
“สกุลของฉันไมใชศากยะดอก หากเปนอริยวงศ พระพุทธเจาซึ่งเสด็จมากอน ไดทรงกระทําดังนี้ทุกพระองค
หมอมฉันจึงตองทําอยางพระพุทธองคนั้น ๆ ดวย ก็อยางเดียวกับที่ทรงธรรมตองสวมเกราะ แตงเครื่องรบครบครัน
เยี่ยงกษัตริยแตโบราณกาลนั่นแหละคะ พระบิดาเปนกษัตริย แตลูกเปนนักบวช ตองทําอยางนักบวชทั้งหลายผูยัง
ประโยชนสุขใหแกโลก ลูกไปคนหาแกวมณีอันมีคายิ่งกวาสัตตรัตนของพระจักรพรรดิเจามาแลว ลูกจะไดแจกจาย
ใหแกชาวโลกทั้ง หลายตอไป”
พระราชาทรงฉงนพระทัยยิ่งนัก ดวยมิไดทอดพระเนตรเห็นทรัพยสมบัตใิ ด พระพุทธองคก็เสด็จบทจร ทรงจีวรคร่าํ
คราและมีบาตรดินใบหนึ่งเทานั้นเอง ตรัสถามวา “สมบัติอะไรที่ไหนกัน ลูกรัก พอไมเห็นมีสิ่งใดเลย”
พระมหาโพธิสัตวทรงจับพระกรพระพุทธบิดาจูงเสด็จดําเนินไปตามถนน พลางตรัสเลาใหฟงถึงพระจตุราริยสัจ
สันติปฏิปทา อัฏฐศีลอันควรงดเวนเสีย เพื่อจะไดปราศภัย มรรคแปดอันควรสนพระทัยและดําเนินตาม ไมวา จะเปน
กษัตริยหรือทาสตอยต่ํา จัณฑาลเข็ญใจปานไร ฉลาด โง แกหรือออนวัยปานไหน ก็พึงสดับและปฏิบัติตามทั้งสิ้น
เพื่อ จะไดเขาสูนิพพานอันพนแลวซึ่งปวงทุกขและการเวียนวายในหวงมหรรณพของทางโลก

พระมหากษัตริยไดสดับก็ชุมชื่นกมล พระพักตรหายยน สิ้นฉงนสนเทห เพราะแสงสวางแหงปญญาไดปรากฏแก
พระองคแลว ในราตรีนั้นเอง พระเจาสิริสุทโธทนะและ พระศรียโสธราผูเปนสะใภ ก็ทรงสําเร็จพระปรมัตถ อัน
เปนความเกษมศานติไมรูจักเหือดหาย
บทที่ ๘
สิ่งที่อยูคูฟา
เบื้องลางแหงภูเขาหิมาลัยสูงเยี่ยมตระหงาน และสดชื่นอยูดวยไมอันเขียวขจี และมีดอกอันงดงามหอมหวน เพราะมี
น้ําหลอเลี้ยงอยูตลอดป เปนที่รื่นรมยยิ่งนั้น มีกองศิลาตางสีประดับดวยรัตนะหักทับกันอยูดารดาษ เกือบทุกอันมี
รอยสลักลวดลายอยางประณีตบรรจง แตทวาลบเลือนไปบางแลว ดวยความชราของอายุ บางอันก็เปอนดินแทบจะ
มองดูเสนลายไมเห็น บางอันก็ฝงจมอยูในดิน รากมะเดื่อขึ้นพันรัดเอาไว แนนหนา ลางอันก็ถูกไมเลื้อยขึ้นปกคลุม
ยะยุงจนไมมีใครทราบวามีศิลาอยูภายใตไมเลื้อยอันเขียวขจีนั้น งูและตุกแก และเหลาสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ พากัน
ออกจากโพรงไมผุ ๆ ซึ่ง สลักเสลาอยางประณีต อันแสดงวาแตกอนนี้เคยประกอบขึ้นเปนที่ประทับของกษัตริย พืน้
ปราสาทอันงามและราชอาสน กลายเปนที่อยูของเหลาสุนัขจิ้งจอก อันเขาไปขดตัวนอนสบาย ทุกสิ่งทุกอยางลวน
แตแสดงถึงความไมเที่ยงแททั้งสิ้น เพราะวา ซากปรักหักพัง เปนที่อาศัยของเหลาจตุบาททวิบาทและเลื้อย คลาน
เหลานี้แหละคือกรุงกบิลพัสดุ ซึ่งเคยรุงเรือง วะวาบวับดวยแสงแกวมณี และเปนที่ซึ่งจอมกษัตริยเคยประทับสุข
สบายมาแตกอน
พระพายเทานั้นที่ยังคงรําเพยอยูเชนเดิม มหาสิขรินทรหิมาลัยและธารน้ําเทานั้นที่ยังคงอยู บุปผชาติเทานั้นก็ยังคง
บานสะพรั่ง และสงกลิ่นหอมหวานอยูมิไดขาด ความจริงในธรรมชาตินี้เปนฉันใด พระพุทธโอวาทก็เปนฉันนัน้ คํา
สั่งสอนของพระบรมศาสดายังคงอยู ไมรูจักเสื่อมสลายหายสูญไปจากโลก
พระคัมภีรเลาวาในอดีตสมัยนั้น พระบิดาและพระประยูรญาติพากันมาแวดลอมเฝาแหนพระพุทธองค ทรงสดับ
พระพุทโธวาท แลวก็ทรงเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก ที่เคยถือพระองควาสูงศักดิ์ สูงอาวุโสกวา ก็นอบนอมถอมกายอยู
แทบบาทพระผูทรงพนแลวจากหวงทุกขในโลกทั้งสิ้น พระศาสดาเสด็จประทับเทศนา ประทานพระญาติในสวน
ขวัญอันเปนที่สงัดรมเย็น สรางเปนเนินสูงต่ําหลั่นลดเปนชั้นๆ กอตั้งฐานปูนผสมเปนภูเขานอย ๆ สําหรับปลูก
กุหลาบหลากสีและมีกลิ่นระรื่นรวย น้ําพุพวยพุงอยูกลางสวนชวนใหทัศนายิ่งนัก เหลาพระบรมวงศานุวงศไดทรง
สดับพระสัทธรรม ก็มีหฤทัยเอิบอาบ ชุมฉ่ําไปดวยน้ําอมฤตแหงปญญา ซึ่งตอมาก็ยังผลใหชาวชมพูทวีปทัง้ หลาย
ไดมีกมลอันบริสุทธิ์สดใส และเห็นทางขางหนาสวางกระจางไป เพราะมีดวงประทีปแกวแหงปญญาอยูกับตนแลว
นี่ก็เปนที่สุดแหงพระประวัตขิ ององคพระสัมมาสัมพุทธเจาผูยอดยิ่ง อันพระพุทธปรีชาญาณและพระวิรยิ ะนัน้ เลิศล้าํ
หาเปรียบมิได พระองคทรงสละเสียซึ่งความมีอํานาจอันใหญยิ่งในทางโลก ดวยพระทัยหาวหาญ และดวยทรงหวัง
จะยังประโยชนตอโลกเพียงอยางเดียวเทานั้น
ขาพเจาเลนมานี้ก็เพียงแตสวนนอย กาลซึ่งพระพุทธองคทรงมีพระชนมอยูหรือก็ลวงเลยมานานแลว ขาพเจาเปนผู
มาทีหลังพระศาสดา ไดสดับแตเสียงพระธรรมล้ําเลิศ ก็มีความบูชาและจงรักตอพระองคผูทรงกรุณามนุษยทั้งโลก
มิไดนับวาคนชาติใด ชั้นใด และผิวใด อันนี้เองเปนเหตุใหเกิดความอุตสาหะ รจนาเรื่องราวของพระองคขึ้น เพื่อให

เพื่อนรวมโลกทั้งหลายไดแจงถึงพระจริยวัตรอัธยาศัยของพระมหาบุรุษผูยิ่งยอด และขาพเจาก็มิอาจแตงใหเลยขอ
ความในพระคัมภีรไปได พระสัทธรรมอันทรงแสดงไวในเย็นวันนั้น พระพุทธองคก็ไดทรงแสดงแกบรรดาผูมา
ประชุมหลายโกฏิพัน รวมทั้งมนุษยใตหลา และเทวดาบนสวรรค เพราะการปรากฏวาทองฟาทุกชั้นวางเปลา ดวย
เหลาเทพเสด็จจากทิพยพิมานสถานลงมาชุมนุมฟง โลกเบื้องลางก็เปดกรงขังใหเหลาสัตวที่ ตองทนทุกขเวทนาดวย
บาปกรรมซึ่งตนสรางมานั้น ไดขึ้นมา สดับเสียงพระธรรมบาง เทพเจาชวยกันยังความสงบใหเกิดขึ้นทุกพระองค
พระอาทิตยก็มิสองแสงแผดกลา พระวายุรําเพยพัดแตเพียงเบา ๆ มิใหเขาทั้งหลายตองตื่นตกใจไหวหวาด ฟาที่เคย
คะนองกัมปนาทก็หยุดนิ่ง ทุกสิ่งที่รายกลับกลายเปนดีไป กษัตริยพราหมณยิ่งใหญก็บังเกิดความรักใครพวกแพศย
ศูทร จัณฑาล อันมีวรรณะต่ํากวาตน อหิงสาริษยาพยาบาท ปลาศนาการหายไปสิ้น ดวยอํานาจแหงรสพระธรรมนัน้
ชาวเราทั้งหลาย พึงขวนขวายสดับซึ่งพระสัทธรรมอันล้ําเลิศนั้นเถิด ไมมีสิ่งใดแลวที่จะประเสริฐไปกวาพระพุทธ
วจนะของพระบรมศาสดา ความสุขสุดยอดซึ่งเราทานแสวงหา ก็จะไดประสบเปนมั่นคง

