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ท่านเป็นบุคคลเดียวที่มคี วามเห็นตรงทีส่ ดุ เข้าใจในอภิธรรมมากทีส่ ดุ ในสมัยนี้
ท่านได้อทุ ศิ ตนเองศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่พระธรรมมาตลอดชีวติ ไม่เคยหยุด
ธรรมะทีท่ า่ นอบรมเผยแผ่สนับสนุนไปในการละไม่ใช่ตอ้ งการและมีเพิม่
ท่านแสดงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะทีไ่ ม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตนได้อย่างหมดจดชัดเจน
ท่านแยกแยะให้เห็นและเข้าใจว่าอะไรเป็นบัญญัตอิ ะไรเป็นปรมัตถ์
ท่านไม่เคยสนับสนุนการแสดงความเชือ่ ในเรือ่ งโชคลางของขลังและมงคลตืน่ ข่าว
ท่านแสดงให้เข้าใจเรือ่ งธรรมะทัง้ หลายเกิดขึน้ เพราะเหตุปจั จัยไม่เป็นไปตามการ
บังคับบัญชา
ท่านสนับสนุนและบรรยายชัดเจนเรือ่ งกรรมและผลของกรรม
ท่านพูดเสมอว่าเหตุตอ้ งตรงกับผลท่านพูดบ่อย ๆ ว่าการฟังธรรมะ
เป็นการละอวิชชา
ท่านเป็นผูท้ แ่ี สดงและบรรยายเรือ่ งสติปฏั ฐานอย่างถูกต้องและชัดเจนทีส่ ดุ
ท่านมีความเห็นเรือ่ งธรรมะมัน่ คงเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลีย่ นแปลง
ท่านเป็นผูท้ แ่ี สดงความนอบน้อมต่อพระผูม้ พ
ี ระภาคอย่างสูงสุด
และท่านสุภาพอ่อนน้อมแม้กบั บุคคลทัว่ ไป
นีค่ อื ความเห็นในกระดานสนทนาทีม่ ตี อ่ ท่านอาจารย์สจุ นิ ต์ บริหารวนเขตต์
เนือ่ งในโอกาสทีท่ า่ น
ได้รบั รางวัลสตรีดเี ด่น สาขาพระพุทธศาสนา เนือ่ งในวันสตรีแห่งสหประชาชาติ
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ ท่านอาจารย์มอี ายุครบ ๘๐ ปี

๒

มูลนิธศิ กึ ษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ทีน่ ่ไี ม่ใช่สถานทีใ่ หญ่โต โอ่อา่ กว้างขวางแต่กไ็ ม่คบั แคบเกินไปสำหรับทุกท่าน
ทีม่ าเยีย่ ม
ทีน่ ไ่ี ม่มวี ตั ถุมงคลหรือเครือ่ งรางของขลังแจก
ทีน่ ไ่ี ม่มกี ารชักชวนให้บริจาค ไม่มเี หตุผลอืน่ ๆ แอบแฝง นอกจากเผยแผ่พระธรรม
ทีน่ ไ่ี ม่สอนการเดินจงกรม นัง่ สมาธิ หรือเข้าคอร์สกรรมฐาน
ทีน่ ่ไี ม่แสดงเรือ่ งอิทธิปาฏิหารย์ หรือให้ความหวังว่าจะทำสิง่ ใดแล้วจะได้ผลอะไร
ทีน่ แ่ี สดงธรรมตามทีแ่ สดงไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
ทีน่ ท่ี า่ นจะสนทนา สอบถามปัญหา รับฟังเพือ่ เข้าใจพระธรรมได้จากท่าน
อาจารย์สจุ นิ ต์ บริหารวนเขตต์ และวิทยากรทุกท่านได้โดยตรง
ทีน่ เ่ี ป็นทีเ่ ดียวในยุคปัจจุบนั ในโลก ทีแ่ สดงพระธรรมโดยมุง่ ให้เข้าใจ
การเจริญสติปฏั ฐาน ทีต่ อ้ งระลึกโดยมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ และศึกษาเรียนรู้
เรือ่ งสภาพธรรม ทีเ่ ป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามพระไตรปิฎกเท่านัน้ ไม่มกี าร
แต่งเติมความเห็น และวิธกี าร จากอาจารย์ใด ๆ
ขออนุโมทนาและขอให้เจริญในกุศลทัง้ ปวง
นีเ่ ป็นข้อความในกระดานสนทนาเมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
ทีม่ ผี กู้ ล่าวถึง มูลนิธศิ กึ ษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
สำนักงาน เลขที่ ๑๔๗/๑ ซอยเจริญนคร ๘๗ ถนนเจริญนคร
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐ โทร ๐-๒๔๖๘-๐๒๓๙
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คำปรารภ
ข้าพเจ้าเป็นคนหนึง่ ทีไ่ ม่สนใจจะไปท่องเทีย่ วไปต่างประเทศตามทัวร์ตา่ ง ๆ
แต่ชอบไปอินเดีย และเคยไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ทีป่ ระเทศอินเดียมาแล้ว
๒ ครัง้ ยังมีความต้องการจะชักชวน ครอบครัวและญาติพน่ี อ้ ง ไปกราบนมัสการแดนพุทธภูมอิ กี เมือ่ มีโอกาส ยอมรับว่าการไปทัง้ ๒ ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ไปด้วยความศรัทธาเลือ่ มใส
เท่านัน้ ไม่ได้มกี ารศึกษาหรือเข้าใจในสถานทีต่ า่ ง ๆ ทีไ่ ป และก็รตู้ วั ดีวา่ ยังไม่รเู้ รือ่ ง
ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาอีกมาก
สำหรับปีน้ี ข้าพเจ้าและครอบครัวได้มโี อกาสไปอินเดียกับกลุม่ มูลนิธศิ กึ ษา
และเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีก
และได้เข้าไปอ่านกระดานสนทนาธรรม
www.dhammahome.com ทีม่ กี ารการเขียนอธิบายเล่าเรือ่ งการไปอินเดีย มีพระสูตรที่
น่าสนใจ เข้าใจง่ายคัดเลือกตรงกับเรื่องนั้น ๆ พร้อมทั้งรูปถ่ายที่สวยงามประกอบ
ทำให้สามารถจินตนาการเห็นภาพได้ชดั เจน แฝงไว้ซง่ึ สาระสนุก ๆ น่าอ่าน น่าติดตาม
เป็นบทความที่ถ้าได้อ่านก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ก็จะไปนมัสการแบบผู้ที่เตรียมตัวดีมีความรู้ประกอบ จะทำให้มีการ
นอบน้อม ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ด้วยเห็นประโยชน์ดงั กล่าว จึงได้รว่ มกันรวบรวมบทความจากกระดานสนทนา
จัดพิมพ์เป็นเล่ม เพือ่ แจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ผเู้ ดินทางไปในครัง้ นี้ หนังสือทีพ่ มิ พ์เกิน
มา ก็จะมอบเป็นประโยชน์แก่การเผยแพร่พระธรรมต่อไป

กลุม่ สนทนาธรรมบัวใต้นำ้
๑๙ กันยายน ๒๕๕๐
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คำนำ
การที่เราได้เกิดมาในประเทศที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในขณะที่ยังมี
ผูท้ ม่ี คี วามรูส้ ามารถ ถ่ายทอดอธิบายให้เราได้มคี วามเห็นถูกเข้าใจถูก นับว่าเป็นบุญ
ของเราจริง ๆ และก็เป็นโอกาสสำคัญในชีวติ ทีค่ วรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกทางต่อไป
ศาสนาพุทธเป็นคำสอนทีไ่ ม่เหมือนศาสนาอืน่ ตรงทีเ่ ป็นคำสอนทีม่ เี หตุผล และสอนให้
รู้ความจริง พระผู้มีพระภาคไม่ได้ชักชวนให้ใครมาเชื่อคำสอนของพระองค์เพื่อจะได้
อะไรตอบแทน แต่พระองค์ถา่ ยทอดความรูท้ พ่ี ระองค์ตรัสรูใ้ ห้คนอืน่ รูต้ าม ไม่ใช่เพือ่
การบู ช าพระองค์ แ ต่ เ พื ่ อ ผู ้ ศ ึ ก ษาเองที ่ จ ะบรรลุ ธ รรมเช่ น เดี ย วกั บ พระพุ ท ธองค์
พระพุทธองค์ไม่ได้มีรางวัลอะไรมาเป็นเครื่องล่อใจสำหรับผู้ศึกษาพระธรรม และ
ยังกล่าวด้วยว่า ปัญญาทีพ่ ทุ ธบริษทั จะเจริญได้นน้ั ช้าเหมือนการสึกของการจับ ด้ามมีด
ดังนั้นหากศึกษาเพื่อหวังผลตอบแทนจึงเป็นการศึกษาที่คลาดเคลื่อน จุดประสงค์
ในการศึกษาธรรมะเป็นไปเพือ่ ละอย่างเดียว ตรงนีแ้ หละเป็นเรือ่ งยาก ลึกซึง้ และมีผทู้ ่ี
เข้าใจจริง ๆ น้อย
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูเ้ ขียนได้ยนิ เสียงการบรรยายธรรมของ ท่านอาจารย์
สุจนิ ต์ บริหารวนเขตต์ ทางสถานีวทิ ยุ เอเอ็ม แห่งหนึง่ ด้วยความบังเอิญ เกิดความสงสัย
ใคร่รวู้ า่ ท่านสุภาพสตรีผนู้ เ้ี ป็นใคร จึงได้สบื ถามหา และเริม่ ฟังการบรรยายธรรมของ
ท่านมาตัง้ แต่ทว่ี ดั บวรนิเวศน์ จนถึงปัจจุบนั เริม่ มีความเข้าใจในคำสอนบ้างเล็กน้อย
และเห็นว่าการศึกษาพระธรรมเพือ่ เป็นไปในการละ ตามทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสรูแ้ ละทรง
แสดงนัน้ ในปัจจุบนั เหลือน้อยเต็มที ส่วนใหญ่ไม่มกี ารศึกษาฟังธรรมก่อน แต่ไปคิด
ค้นหาหนทางปฏิบัติ สร้างสถานที่ หารูปแบบเพื่อหวังผลก่อนที่จะศึกษาและเข้าใจ
คำสอน การปฏิบัติเหล่านั้นจึงผิดขั้นตอน เป็นความเห็นผิด เพิ่มความติดข้อง
และสูญเปล่าเป็นส่วนมาก
ผูเ้ ขียนเคยเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานทัง้ ๔ ทีป่ ระเทศอินเดียมาแล้ว
๔ ครัง้ และกำลังจะเดินทางร่วมกับคณะของท่านอาจารย์สจุ นิ ต์ไปอีกครัง้ ในเดือน
ตุลาคมทีจ่ ะถึงนี้ การไปครัง้ แรก ๆ มัวแต่ตน่ื เต้นกับการเดินทาง เมือ่ ถึงสถานทีท่ ส่ี ำคัญ

๖
ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวว่ามีความเป็นมาอย่างไร พอกลับมาก็นึก
เสียดายว่าไม่ได้เข้าใจซาบซึง้ ก็ตอ้ งไปอีกหลาย ๆ ครัง้ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ความรูค้ วามเข้าใจจะได้
เพิม่ พูนมีความเห็นถูกเข้าใจถูกเพิม่ ขึน้
สำหรับครัง้ นี้ ผูเ้ ขียนได้ทำการรวบรวมข้อมูลทีม่ อี ยู่ บวกกับประสบการณ์จาก
การทีเ่ คยไปมาหลายครัง้ นำมาเรียบเรียง ให้เข้ากับตารางการเดินทางเหมือนเป็นคูม่ อื
ท่องเทีย่ ว สอดแทรกความเห็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ให้นา่ เบือ่ หน่าย นำพิมพ์ลงไนเว็บไซท์
dhammahome.com เมือ่ เขียนเล่าเรือ่ งต่าง ๆ เหมือนแนะนำการท่องเทีย่ วพอเพลิน ๆ
แล้ว ก็ได้สอดแทรกข้อความจากพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในพุทธประวัติ
ก็จะทำให้ผอู้ า่ นได้รบั รสชาดของสำนวนในพระสูตรและได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงตามพระคัมภีรด์ ว้ ย สำหรับรูปถ่ายทีน่ ำมาลง ผูเ้ ขียนได้ถา่ ยแบบไม่ใช่มอื อาชีพไว้
จากการเดินทางครัง้ ทีผ่ า่ นมา นำมาลงไว้สำหรับผูอ้ า่ นทีไ่ ม่มโี อกาสได้ไปด้วย จะได้นกึ
ภาพออก
หลายคนที่อ่านเรื่องนี้จากอินเตอร์เน็ตแล้วก็บอกผู้เขียนว่า ไปอินเดียแบบ
ไม่เข้าใจมาแล้ว หากใครที่สามารถทำความเข้าใจถูก เห็นถูกได้ก่อนการไปจะมี
ประโยชน์และเป็นกุศลอย่างมาก ต่างก็สนับสนุนให้ผเู้ ขียนเร่งเขียนให้จบและช่วยกัน
จัดหาโรงพิมพ์ หาทุนพิมพ์เพือ่ เป็นธรรมทานแก่ผรู้ ว่ มเดินทางทุกคน หนังสือทีพ่ มิ พ์เกิน
ไปจากการแจกผูร้ ว่ มเดินทาง ก็จะมอบให้กบั มูลนิธศิ กึ ษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
นำไปจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อเป็นการเผยแผ่พระธรรมและเป็นรายได้สนับสนุน
กิจการของมูลนิธติ อ่ ไป
ผูเ้ ขียนขอกราบนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันเป็นมงคลสูงสุดในชีวติ ขอกราบ
ท่านอาจารย์สจุ นิ ต์ บริหารวนเขตต์ ผูเ้ ป็นอาจารย์ทไ่ี ม่มใี ครเสมอเหมือนในยุคนี้ ขอ
อนุโมทนากับสหายธรรมทุกท่านที่ช่วยเหลือสนับสนุนการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอ
อนุโมทนากับทุก ๆ ท่านทีม่ โี อกาสร่วมเดินทางมานมัสการสังเวชนียส์ ถานทีอ่ นิ เดียครัง้ นี้
และอนุโมทนาทุกท่านทีไ่ ด้อา่ นและสนใจเรือ่ งธรรมะ ขอให้ทกุ ท่านได้มกี ศุ ลจิตเจริญ
ยิง่ ๆ ขึน้ ไปเทอญ
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๑ ไปอินเดียอีกแล้ว
เพือ่ น ๆ หรือญาติพน่ี อ้ งทีร่ ขู้ า่ วว่าจะไปอินเดียอีก มักจะถามว่า “ไปอินเดีย
อีกแล้วเหรอ ไปทำไมบ่อย ๆ มีอะไรดีเหรอ” เราเองก็ไม่คอ่ ยอยากตอบหรอกว่าทำไม
ไปบ่อย ก็ไม่ได้บอ่ ยอะไร ได้ไปทุกปีเสียเมือ่ ไหร่ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ ๕ เท่านัน้ คนทีไ่ ม่ได้
ศึกษาพระพุทธศาสนา หากว่ามีโอกาสเลือกการไปเที่ยวต่างประเทศ ส่วนมากคง
เลือกไปประเทศอินเดียเป็นประเทศสุดท้าย แต่สำหรับ เราและเพือ่ น ๆ ทีส่ นใจฟัง ธรรม
สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์มาหลาย ๆ ปี เมื่อมีโอกาส โดยเฉพาะได้
ร่วมเดินทางไปพร้อมกับท่านอาจารย์ ก็จะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษในชีวิตจริง ๆ เรื่อง
กลัวลำบาก หรือเบือ่ ขอทาน หรือกลัวความไม่สะดวกในประเทศอินเดียไม่เคยมีอยูใ่ นหัว
ในบางปีทเ่ี รา ไป เห็นบางคนกลัวความสกปรกมากเสียจนดูนา่ ขำ ออกไปเดินในเมือง
พาราณสี แต่งตัวห่อหุม้ มิดชิด ทัง้ หมวก ทัง้ ผ้าปิดปาก แว่นตา ชุดปิดหมดทัง้ ถุงเท้า
รองเท้า เหมือนชุดออกศึกทะเลทราย เรานึกในใจว่าอย่าไปกลัวเชือ้ โรคภายนอกมาก
นักเลยเชือ้ โรคในร่างกายเราเองนัน่ แหละ ร้ายนัก
ท่านอาจารย์เองท่านไปอินเดียมานับหลายสิบครั้ง ตั้งแต่สมัยเดินทางด้วย
รถไฟ รอนแรมกันเป็น เดือน ๆ สมัยบางคนยังไม่เกิด ไม่เห็นท่านต้องป้องกันอะไรให้ดู
เอิกเกริก บนทางเท้าหน้าพระวิหาร เชตวัน ก่อนทีท่ า่ นจะก้าวเท้าเข้าประตูเขตพระวิหาร
หลาย ๆ คนคงได้เห็นว่าท่านกราบลงไปกับพื้นทางเดินอย่างนอบน้อม ไม่มีอาการ
รังเกียจแม้แต่นอ้ ย (ภาพที่ ๖) เราเองก็เหมือนกัน เห็นเด็ก ๆ อินเดียเรา ชอบขอถ่ายรูป
ด้วยและ ก็อดไม่ได้ทจ่ี ะทำตัวใกล้ชดิ จับตัวเข้ามากอดคอใกล้ ๆ เพือ่ น ๆ บางคนก็หาว่า
เราชอบ ไปกอดขอทาน กลัวเราจะติดเชือ้ โรคขอทาน เราก็บอกว่า เขาไม่ใช่ขอทาน เป็น
เด็กที่ ยากจนธรรมดา น่าสงสารเท่านัน้
หลาย ๆ คนทีช่ อบมาอินเดีย ไม่นกึ รังเกียจอินเดีย ก็อาจเพราะมีความเชือ่ ว่า
ชาติกอ่ น ๆ เคยอยูท่ อ่ี นิ เดีย เคยได้เป็น จิง้ จก ตุก๊ แก ได้ยนิ พระธรรมแว่ว ๆ ชาตินก้ี เ็ ลย
สนใจฟังธรรม หาความ เข้าใจเจริญปัญญาทีละนิดละหน่อย จนได้มโี อกาสได้เดินทาง
มาอินเดีย จุดประสงค์ทส่ี ำคัญทีส่ ดุ ทีเ่ ดินทางมาก็คอื การมาสักการะบูชา สังเวชนีย-

๑๐ ไปอินเดียอีกแล้ว
สถานทัง้ ๔ แห่งนัน่ เอง เราลองมาศึกษาดูสกั หน่อยว่า สังเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่งนัน้
สำคัญไฉน...........
ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ณ กาลนัน้ พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา
พระบรมศาสดาตรัสกับท่านพระอานนท์ว่า “อานนท์ในยามที่สุดแห่งราตรีวันนี้แหละ
ตถาคตจะปรินพิ พาน ณ ระหว่างไม้สาละทัง้ คู่ ณ สาลวันแห่งมัลลกษัตริย์ ใกล้เมือง
กุสนิ ารา”
ครัน้ พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จพระพุทธดำเนินข้ามแม่นำ้
หิรญ
ั ญวดี ไปเมืองกุสนิ ารา โปรดให้ทา่ นพระอานนท์ปลู าดเตียงทีบ่ รรทม ณ ระหว่างไม้สาละทัง้ คู่ และเสร็จขึน้ บรรทมสีหไสยา(เป็นการนอนอย่างราชสีห์ คือ นอนตะแคงขวา
ซ้อนเท้าเหลือ่ มเท้า มือซ้ายพาดไป ตามลำตัว มือขวาช้อนศีรษะไม่พลิกกลับไปมา มีสติสัมปชัญญะกำหนดใจถึงการลุกขึน้ ไว้) แต่พระบรมศาสดามิได้มอี ฏุ ฐานสัญญามนสิการ
คือ ไม่คดิ จะลุกขึน้ อีกแล้ว เพราะเหตุเป็นไสยาอวสาน คือ การนอนครัง้ สุดท้าย
ลำดับต่อมา ท่านพระอานนท์เถระเจ้าได้กราบทูลว่า “ในกาลก่อนเมือ่ ออกพรรษาแล้ว บรรดาพุทธบริษทั ทัง้ หลายในทิศต่าง ๆ เจริญในครัน้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ได้
เข้าใกล้สนทนาปราศัย ได้ความเจริญใจ ครัน้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จปรินพิ พานแล้ว
ข้าพระองค์ทง้ั หลายจักไม่ได้โอกาสอันดีเช่นนัน้ เหมือนกับเมือ่ พระองค์ยงั ทรงพระชนม์
อยูอ่ กี ต่อไป”
เมื่อพระอานนท์กราบทูลดังนี้แล้ว พระตถาคตเจ้าได้ทรงแสดงสถานที่ ๔
ตำบลว่าเป็น สิง่ ทีค่ วรจะดู ควรจะได้เห็น ควรจะเกิดสังเวช พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อานนท์
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล นี้ คือ ”๑. สถานทีพ่ ระตถาคตเจ้าบังเกิดแล้ว คือ ทีป่ ระสูติ
จากพระครรภ์ (คือ อุทยานลุมพินี กึง่ กลางระว่างกรุงกบิลพัสดุแ์ ละกรุงเทวทหะ กรุงกบิลพัสดุ์เป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะ กรุงเทวทหะเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกลิยะ
ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตประเทศเนปาลห่างชายแดนภาคเหนือของ ประเทศอินเดีย ๖ กิโลเมตร
ครึง่ บัดนีเ้ รียกว่า รุมมิเนเด) (ภาพที่ ๒)

ไปอินเดียอีกแล้ว ๑๑

๑

๒

๓

๔

ภาพที่ ๑ พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์

๒. สถานทีพ่ ระตถาคตเจ้าตรัสรูอ้ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (คือ ใต้รม่ ไม้ศรีมหาโพธิ์ ภายในป่าสาละ ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ
ปัจจุบนั คือ ตำบลพุทธคยา รัฐพิหารประเทศอินเดีย)(ภาพที่ ๓)
๓. สถานที่ พระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักร (คือ สถานทีซ่ ง่ึ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมปฐมเทศนาโปรดปัจจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทางทิศเหนือของเมือง
พาราณสี แคว้นกาสี ปัจจุบนั นีเ้ รียกว่า สารนาถ พาราณสีบดั นีเ้ รียกว่า วาราณสี) (ภาพที่
๔)
๔. สถานทีพ่ ระตถาคตเจ้าปรินพิ พาน (คือทีส่ าลวโนยาน เมืองกุสนิ ารา แคว้น
มัลละ ปัจจุบนั เ้ี รียกเมืองกาเซีย จังหวัดโครักขปุระ)(ภาพที่ ๕)

๑๒ ไปอินเดียอีกแล้ว

๕
สถานทีท่ ง้ั ๔ ตำบลนีแ้ ล ควรทีพ่ ทุ ธบริษทั คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ผูม้ คี วามเลือ่ มใสในพระตถาคตเจ้า จะดูจะเห็นและควรจะให้เกิดความสังเวช ทัว่ กัน”
“อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถาน
เหล่านีด้ ว้ ย ความเลือ่ มใส ชนเหล่านัน้ ครัน้ ทำกาลกิรยิ าลงจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”
สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดงความว่า ๔ ตำบลว่าเป็นทีค่ วรเห็น ควรดู
ควรให้เกิด สังเวชของกุลบุตร กุลธิดา ผูม้ ศี รัทธาด้วยประการฉะนีแ้ ล นีเ้ องเป็นทีม่ าของ
สังเวชนียสถาน ๔ แห่งในดินแดนพุทธภูมิ ทีช่ าวพุทธทัง้ หลายสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะไป
นมัสการ กราบไหว้สกั การะสัก ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ด้วยความเลือ่ มใส

๖

๑๓

๒ ไปกันยังไง
ในสมัยก่อน การเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย
เป็นเรื่องยุ่งยาก ใหญ่โตพอสมควร เพราะยังไม่มีตัวแทน หรือบริษัทท่องเที่ยวจัดกัน
มากนัก ส่วนใหญ่อาศัยพระตามวัดไทยไนอินเดียช่วยกันประสานงาน หารถและ
หาทีพ่ กั หรือไม่กพ็ กั ทีต่ ามวัดเสียเลย การเดินทางมักจะนัง่ เครือ่ งบินมาลงที่ กัลกัตตา
เมืองหลวงเก่าของอินเดีย พักค้างคืนหนึง่ รุง่ ขึน้ เดินทาง โดยรถยนต์ไปยังเมือง ปัตนะ
หรือเมือง ปาตะลีบตุ ร เมืองหลวงในอดีตของพระเจ้าอโศกมหาราช อายุประมาณ พ.ศ.
๓๐๐
การเริม่ สักการะสังเวชนียสถาน เริม่ จากเมืองนี้ เพราะการเผยแผ่คำสอนของ
พระบรมศาสดา ในสมัยพุทธกาลจะอยูใ่ นบริเวณรัฐพิหาร ซึง่ เมืองปัตนะเป็นเมืองหลวง
และรัฐอุตรประเทศ ทีม่ เี มืองลัคเนาว์เป็นเมืองหลวง การเดินทางก็จะแวะเยีย่ ม เวสาลี
ก่อนแล้วลงใต้ไปยังพุทธคยา สถานทีต่ รัสรู้ จากนัน้ ไปเขาคิชกูฏแล้วมุง่ ตะวันตก ค้างคืนที่
พาราณสี เข้านมัสการสถานทีป่ ฐมเทศนาทีส่ ารนาถ
หลังจากนัน้ ก็จะขึน้ เหนือไปยัง กุสนิ ารา สถานทีป่ รินพิ าน แล้วผ่านเมือง โครักกะปูร์ ข้ามชายแดนไปเขตประเทศ เนปาล เพือ่ สักการะสถานที่ ประสูติ หลังจากนัน้ อาจ
เดินทางไป สาวัตถี แล้วเดินทางออกไป ลัคเนาว์ ไปขึน้ เครือ่ งบินกลับกรุงเทพทีเ่ ดลี เมืองหลวงปัจจุบนั ก็เป็น อันว่าได้สกั การะสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ครบถ้วน
สำหรับสมัยนี้ สะดวกสบายกว่าเดิมมากมาย มีเครือ่ งบินทัง้ แอร์อนิ เดีย และสายการบินไทย บินตรงไปลงทีส่ นามบินพุทธคยาโดยตรง จากสนามบินทีเ่ ล็ก ๆ น่ารัก
เหมือนบ้าน ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็สามารถเข้าไปกราบที่โคนต้นศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้
ได้แล้ว อาจนัง่ ได้ถงึ สามทุม่ บริเวณโดยรอบ ก็สะอาด ปลอดภัย ให้ความสงบ ร่มเย็น
หาทีไ่ หนในโลก มาเปรียบไม่ได้อกี แล้ว
กำหนดการไปอินเดีย ของคณะท่านอาจารย์สจุ นิ ต์ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๐
นี้ ผูจ้ ดั รายการจะพาเราไปทีก่ รุงเดลี เมืองหลวงก่อน เป็นการเดินทางทีจ่ ะไปเทีย่ วเสีย-

๑๔ ไปกันยังไง
ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมานมัสการสถานทีต่ า่ ง ๆ จนถึงจุดสุดท้ายทีพ่ ทุ ธคยา แล้วบิน
กลับกรุงเทพ ผู้เขียนจะพยายามสรุป และขยายความไปตามสถานที่ที่ผู้จัดรายการ
กำหนดไว้ เพือ่ จะได้เพิม่ ความรู้ ความเป็นมา และเห็นความสำคัญของสถานทีแ่ ต่ละแห่ง
อันอาจจะเป็น ประโยชน์บา้ งไม่มากก็นอ้ ย
ภาพที่ ๓ เป็นรูปสถาปัตยกรรมซึง่ ปัจจุบนั เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองนิวเดลี
ไปแล้ว โดยทัว่ ไปเรียกว่าวัดดอกบัว
เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย สร้างมาประมาณ ๕,๐๐๐ ปีกอ่ น
คริสตกาล สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ ๓๐๐ ปีก่อน
คริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่งได้ขดุ พบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบนั พืน้ ทีเ่ ขต
เดลีเป็นศูนย์กลาง การปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง ๗ อาณาจักร
หลังจากอังกฤษ ได้ยดึ ครองอินเดียเมือ่ ค.ศ. ๑๘๕๗ ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปยัง
กัลกัตตา แต่เดลีกไ็ ด้กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้ ใน ค.ศ. ๑๙๑๑ โดยมีการสร้างเมือง
ใหม่ขน้ึ มา และใช้ชอ่ื ว่านิวเดลีเป็นทีต่ ง้ั ของรัฐบาลอินเดียหลังได้รบั อิสรภาพ เมือ่ ค.ศ.
๑๙๔๗ ปัจจุบนั มีประชากรอยู่ อาศัยประมาณ ๑๔ ล้านคน
เมืองหลวงของชาวภารตะ วุน่ วายชุลมุนไม่แพ้เมืองหลวงของทีอ่ น่ื เผลอ ๆ อาจ
วุน่ วาย มากกว่าด้วยซ้ำ ทัง้ รถราขวักไขว่ พ่นควันฟุง้ กระจาย และผูค้ นมากมาย หากใคร
เผลอไปสอบถาม เส้นทางหรือสถานทีท่ ไ่ี ปไม่ถกู เข้า พีแ่ ขกจะชูไม้ชมู อื เจรจาพยักหน้า
หงึกหงัก ยักคอซ้ายทีขวาที อธิบายหลายสิบนาทีกย็ งั ไม่เข้าใจกัน เพราะทีว่ า่ แขกพยัก
หน้าหงึก ๆ นัน้ แปลว่า “ไม่ร้”ู ส่วนทีส่ า่ ย หน้าไปมานัน้ เขาว่า “ใช่แล้ว” ความวุน่ วายอีก
ส่วนหนึง่ มาจากเสียงแตรรถทีด่ งั ปีน๊ ๆ ป๊าน ๆ อยูต่ ลอดเวลา นับเป็นเสียงกวนประสาทได้
เป็นอย่างมากสำหรับคนไทยอย่างเรา ๆ
ใครไปเมืองแขกอย่าได้แปลกใจทีห่ ลังรถแทบทุกคันจะเขียน “Horn Please”
เตือนให้รวู้ า่ รถคันไหนจะแซงซ้ายแซงขวา ขับเร็วขับช้าได้ทง้ั นัน้ ขอให้บบี แตรให้รเู้ สียก่อน การใช้แตรจึงถือ เป็นเรือ่ งปกติธรรมดามาก หากกรุงเทพมีการบีบแตรมากมาย
อย่างอินเดีย รับรองว่าต้องมีเรือ่ ง ต่อยตี ฆ่ากันตายกันนับไม่ถว้ นเป็นแน่

ไปกันยังไง ๑๕
สำหรับเรือ่ งการทะเลาะกันตามถนนทัว่ ไปของชาวแขก ก็จะมีให้เห็นเป็นประจำ ท่าทาง ขึงขังเอาจริงเอาจังมากเลย แต่ยนื คอยดูไปเถอะ ครึง่ วันก็ยงั เถียงกันอยู่ ไม่ได้ต่อยตีกนั หรอก แต่เสียงทะเลาะกันเหมือนกำลังจะฆ่ากัน หลวงพ่อวัดไทยท่านเล่าว่าถ้า
จ้างแขกทำงาน ต้องพูดกันให้ รูเ้ รือ่ งดี ๆ นะ ไม่งน้ั เสียงาน เช่นท่านจ้างคนงานมาถางหญ้าลานวัด ท่านก็ขดี เส้นให้ถาง แขกก็จะถางตรงไปตามเส้น เวลาเจอต้นไม้อน่ื ทีไ่ ม่ใช่
ต้นหญ้า แขกก็จะไม่ถาง จะถางต้นอืน่ ต้องเพิม่ รูปใี ห้ ถ้าจะให้เก็บกวาดหรือโยกย้ายสิง่ กีดขวาง ต้องตกลงจ่ายรูปตี า่ งหาก
ในกรุงเดลี มีพพิ ธิ ภัณฑ์แห่งชาติทม่ี ชี อ่ื เสียงมาก มีการเก็บรักษาศิลปะล้ำค่า
จำนวนมาก หนึง่ ในนัน้ เป็นพระบรมสารีรกิ ธาตุ ทีเ่ ปิดให้ชม และนมัสการอย่างใกล้ชดิ
ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสเข้าชม และสักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุ ชึง่ การทีจ่ ะถ่ายรูปและกราบไหว้ กล่าวคำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยพร้อม ๆ กันหลายคนคงจะผิดระเบียบของ
พิพธิ ภัณฑ์ ทีม่ แี ขกยามหนวดเฟิม้ เฝ้าจ้องมอง ตาเขียวอยู่
วันนั้นก็ใกล้เวลาปิดเต็มทีแล้ว ผู้เขียนก็เข้าไปทำตีสนิทพูดคุย มือก็ลูบ ๆ
คลำ ๆ ทีก่ ระเป๋าเสือ้ ทีม่ ใี บละร้อยรูปอี ยูด่ ว้ ย หลังจากต่อรองแขกยามว่าจะขอถ่ายรูปแค่
นิดหน่อยไม่มาก และการสวดมนต์บชู าพระก็ไม่นาน แขกยามก็ตกลงคว้าสองร้อยรูปี
เข้ากระเป๋า ปล่อยให้เราไทยแท้ได้ ใช้เวลาชม และนมัสการพระบรมสารีรกิ ธาตุ พร้อม
ถ่ายรูปมาฝาก พรรคพวกอย่างสบายนานพอสมควร
คิดไปคิดมาการติดสินบนแขกไม่รู้ว่าเป็นอกุศลหรือเปล่า ใครรู้ช่วยบอกที
เส้นทางต่อไป เราจะเดินทางไป ทัชมาฮาล เมืองอัคราติดตามอ่านนะครับ
กราบอนุโมทนา

๑๖ ไปกันยังไง
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ภาพที่ ๒ ภาพยามเช้า ชาวบ้านใช้ทางเดินเป็นทีน่ อนในเมืองปัตนะ
ภาพที่ ๔ สนามบิน อินทิราคานธี กรุงนิวเดลี
ภาพที่ ๕ โรงแรม ไทรเด๊นท์ เดลี ทีเ่ ราจะไปพัก
ภาพที่ ๖ ตลาดจันทปัต กลางกรุงเดลีทท่ี กุ คนทีท่ กุ คนจะต้องมาเสียเงินให้แขก
ภาพที่ ๗ พระบรมสารีรกิ ธาตุ ในพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ กรุงเดลี
ภาพที่ ๘ ทัชมาฮาล

๘

๑๘ ไปกันยังไง

บันทึกธรรม

๑๙

๓ จาก เดลี ไป อัครา
ในบางมุมมองของคนไทย อาจไม่คอยชอบใจนักทีจ่ ะเดินทางไปเทีย่ วอินเดีย
เมือ่ จะเปรียบเทียบกับการไปเทีย่ วทีอ่ น่ื ๆ ซึง่ มีการจัดการระบบการท่องเทีย่ วทีด่ ี อาจ
เคยได้ยนิ ว่าเมืองแขกไม่มหี อ้ งน้ำห้องส้วม และขอทานเยอะ จึงไม่คอ่ ยอยากมาเทีย่ ว
แต่สำหรับ พวกฝรั่งแล้ว การเดินทางมาท่องเที่ยวอินเดีย ถือว่าเป็นสุดยอดของการ
เดินทางท่องเทีย่ ว เพราะอินเดียมีเสน่หห์ ลายอย่างให้นกั ท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการจะรูจ้ กั โลก
กว้างจริง ๆ ได้ศกึ ษา
อินเดียมีวฒ
ั นธรรมเก่าแก่ สัง่ สมไว้ตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ทีม่ ชี อ่ื เสียง เช่น ทัชมาฮาล ถ้ำอจันตา เอโลรา สัญจิ คาจุราโฮ ชัยปุระ พาราณสี ริมฝัง่ คงคา มีเทือกเขาหิมาลัย
ทีน่ า่ ท่องเทีย่ ว ชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวอินเดียก็นา่ ศึกษา ด้วยประชากรกว่าพันล้าน
เขาอยู่กันอย่างไร บางส่วนของประเทศมีความเจริญทางด้านความรู้และเทคโนโลยี่
แบบสุด ๆ เช่น ทีซ่ ลิ คิ อนวัลเล่ย์ ในบังกาลอร์ แต่ตามชนบทก็ยงั ยากจนสุด ๆ มีวถิ ชี วี ติ
แบบเดิม ๆ เหมือนเมือ่ พันกว่าปีทแ่ี ล้วทีไ่ ม่มไี ฟฟ้า และน้ำมันใช้ รวมทัง้ ไม่มกี ารเดินทาง
ออกจากหมูบ่ า้ นเลย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเจริญอย่างรวดเร็วกำลังมาถึงอินเดีย และจะก้าวติดตามจีน ไปติด ๆ
ความเปลีย่ นแปลงจะเป็นอย่างไรต่อไป ทำให้อนิ เดียจะเป็นทีท่ ผ่ี คู้ นเข้ามาทำธุรกิจและ
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจไม่รจู้ บ
แต่สำหรับพวกเราชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสในคำสอนของพระบรมศาสดา
ก็จะมีมมุ มองไปอีกอย่าง เรือ่ งการรังเกียจขอทาน (ภาพที่ ๒) การเข้าห้องน้ำตามพุม่ ไม้
ข้างทาง การ เจอฝุน่ และขยะ ต่าง ๆ ปัญหาการเดินทางรวมทัง้ การได้ทอ่ งเทีย่ วตาม
สถานทีส่ วยงาม และความสะดวกสบายยังเป็นเรือ่ งรองลงไปไม่ตอ้ งไปเดือดร้อนกับมัน
มาก เรือ่ งหลักก็คอื ได้มโี อกาสได้ไป ก้มกราบน้อม สักการะสถานที่ ๆ พระผูม้ พี ระภาคได้
ตรัสไว้ ว่าเป็น การสักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นัน่ ก็คอื ได้นมัสการสังเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่ง ทัง้ นีเ้ พือ่ ปัญญาเกิดความสลดสังเวชในสังขาร ทัง้ หลายอันไม่เทีย่ ง

๒๐ จาก เดลี ไป อัครา
เป็นทุกข์ และ เป็นอนัตตา ทำให้จติ ใจหันกลับมาระลึกถึงสัจจธรรม เกิดความไม่ประมาท
เพียรพยายามทำสิง่ ทีเ่ ป็นกุศลต่อไป
บริเวณกรุงนิวเดลีน้ี ในอดีตสมัยพุทธกาล ก็คอื แคว้นกุรรุ ฐั ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
ได้เสด็จมาเทศนาสติปฏั ฐานสูตร ทางการได้ทำการขุดค้น พบหลักฐานทางโบราณคดี
มากมาย (ภาพที่ ๓) กุรรุ ฐั นี้ มีความเจริญรุง่ เรืองมาก ก่อนสมัยพุทธกาลนับเป็นพันปี
มีกล่าวไว้ใน คัมภีรม์ หาภารตะ รวมทัง้ ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาน่าศึกษาสนใจมาก
ในพระสูตร หลายแห่งได้กล่าวถึงความเป็นผูม้ ศี ลี และการมีปกติเจริญสติปฏั ฐานของ
ชาวกุรไุ ว้ มากมายหลายแห่ง ขอยกตัวอย่างอรรถกถา มาเล็กน้อย....
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑
ถามว่า เหตุไฉน พระผูม้ พี ระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพระสูตรนีใ้ น แคว้นกุรรุ ฐั นัน้ ?
ตอบว่า เพราะชาวกุรุ สามารถจะรับเอา พระธรรมเทศนาทีล่ กึ ซึง้ ได้.
ได้ทราบว่า ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ อุบาสิกาทัง้ หลายชาวกุรรุ ฐั เป็นผูม้ รี า่ งกาย
และ จิตใจเหมาะสมเป็นนิจ ด้วยสามารถแห่ง ปัจจัย คือ ฤดูเป็นทีส่ บาย
เพราะรัฐนัน้ สมบูรณ์ ด้วยปัจจัยคือฤดู. คนเหล่านัน้ มีกำลังปัญญา
อันความ เหมาะสมแห่งจิตใจและร่างกาย อนุเคราะห์แล้ว
จะเป็นผูส้ ามารถรับถ้อยคำทีล่ กึ ซึง้ ได้. เพราะฉะนัน้
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เมือ่ ทรงเล็งเห็นว่าคนเหล่านัน้ สามารถจะรับ
พระธรรมเทศนาอันลึกซึง้ นีไ้ ด้ จึงได้ตรัสสติปฏั ฐานสูตรทีม่ อี รรถลึกล้ำนี้
ภาพที่ ๔ นี้คือหลักฐานทางโบราณคดี ในกรุงเดลี เป็นตัวอักษรโบราณ
แกะสลัก ลงบนแผ่นหิน ข้อความว่าสถานทีแ่ ห่งนีค้ อื บริเวณทีพ่ ระบรมศาสดา ได้กล่าว

จาก เดลี ไป อัครา ๒๑
พระธรรมเทศนา เรือ่ ง สติปฏั ฐานสูตร เมือ่ ๒,๕๐๐ ปีกอ่ น ท่านอาจารย์สจุ นิ ต์ได้เคยนำ
คณะสหายธรรม มากราบสักการะ และจัดสนทนาธรรมทีน่ ่ี เมือ่ ปี ๒๕๔๘ ทีผ่ า่ นมานีเ่ อง
จากกรุงเดลี ไปทางใต้ประมาณ ๒๐๐ กม. ก็จะเป็นเมือง อัครา ทีต่ ง้ั ของทัชมาฮาล และ ป้อมอัครา ทางการได้สร้างถนนอย่างดีเชือ่ มสองเมืองนี้ แต่เมือ่ ตอนทีผ่ เู้ ขียน
เดินทางไป เมือ่ หลายปีกอ่ น รถวิง่ ได้ชา้ มาก อาจเป็นเพราะสภาพถนนทีม่ กี ารซ่อมสร้าง
กันแบบอินเดีย และปริมาณรถบรรทุกทีม่ ี จำนวนมากมายมหาศาลทำให้การเดินทาง
เชื่องช้า แบบลืมการถึงจุดหมายไปเลย ปรัชญาการนั่งรถในอินเดียก็เลยเป็นว่า
ทำอย่างไรจะหลับในรถให้สบายทีส่ ดุ
วันนีต้ ามรายการ ผูจ้ ดั จะให้เราเข้าพักทีโ่ รงแรม Jay Pee Palace Hotel แล้ว
ตอนบ่ายก็ จะพาไปชมป้อมอัครา และทัชมาฮาล
ป้อมอัครามีขอ้ ความบันทึกไว้วา่ มีมาตัง้ แต่ ค.ศ. ๑๐๘๐ แล้ว ต่อมา Sikandar
Lodhi (๑๔๘๗-๑๕๑๗) สุลต่านองค์แรกของ เดลี ได้ยา้ ยมาประทับอยูท่ ป่ี อ้ มนี้ แล้วใช้
เป็นวังเพื่อปกครองประเทศ ในปี ๑๕๕๘ กษัตริย์อักบาร์ ราชวงศ์โมกุลดำเนินการ
ปฏิสงั ขรณ์ ตกแต่งใหม่ดว้ ยหินทรายหรือศิลาสีแดงล้วน (ภาพที่ ๕) ใช้คนงานและช่าง
๔,๐๐๐ คน เป็นเวลา ๘ ปีเสร็จสมบูรณ์ในปี ๑๕๗๓ จนเป็นสิง่ ก่อสร้าง ทีใ่ หญ่โตเท่า
ภูเขาหนึง่ ลูก ทีเดียว เป็นค่ายคูประตูหอรบ รวมทัง้ พระราชวังของพระเจ้า Sha Jahan
กษัตริยอ์ งค์ท่ี ๕ แห่ง ราชวงศ์โมกุล ป้อมอัคราสร้างมา ก่อนถึงสามสมัยมาแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ในสมัย พระเจ้าชาห์ จาฮาน ผูส้ ร้างทัชมาฮาล ลักษณะป้อมเป็นรูปโค้งครึง่
วงกลม ตัวป้อมขนาดใหญ่ ตัง้ อยูโ่ ค้งแม่นำ้ ยมุนาพอดี เป็นมุมทีส่ วยงามมาก และมองเห็นทัชมาฮาล ได้สวยทีส่ ดุ ตัวป้อมมีกำแพงใหญ่สองชัน้ (ภาพที่ ๖) มีสะพานเชือ่ มต่อ
เดินได้รอบป้อม ในอดีต ภายในเป็นที่ทำการของทหารด้วย และมีเขตพระราชฐาน
ฝ่ายหน้าสำหรับออกว่าราชการของกษัตริย์ (ภาพที่ ๗) เขตพระราชฐานฝ่ายในเป็นทีอ่ ยู่
ของเหล่านางสนม เรียกว่า “พระราชวังดอกมะลิ” เล่ากันว่ามีนางสนมถึง ๕,๐๐๐ คน
ส่วนที่เป็นที่ประทับของกษัตริย์ริมแม่น้ำยมุนาเป็นกำแพงศิลาสูงชัน มองเห็นแม่น้ำ
ยมุนาไม่ไกลนัก (ภาพที่ ๘)

๒๒ จาก เดลี ไป อัครา
พระราชวัง แห่งนีเ้ ป็นศิลาแดงแต่เพียงด้านนอก ด้านในอาคารเป็นหินอ่อนแกะสลัก ละเอียดสวยงาม (ภาพที่ ๙) เป็นงานฝีมือที่หาที่อื่นเปรียบเทียบไม่ได้เลย
ไม่วา่ ประตู เสา หรือเพดานทัง้ แกะทัง้ ฉลุและเล่นลายสี การทำลวดลายสีบนหินอ่อนที่
อ่อนช้อยหลายสี ล้วนต้องแกะร่องฝังหินสีมากสี ความพิเศษของช่างฝีมอื มองทางหนึง่
เห็นเป็นลายเครือเถา พอเดินออกไปสักระยะมองมา เห็นเป็นลายอืน่ สวยงามแทนที่ ก็
เพราะเป็นพระราชวัง ทีง่ ดงามไปทุกแห่ง ประตูโลหะก็บานใหญ่ ลายประดับ อลังการ
งานสร้างจริง ๆ
ช่องทางระเบียงด้านแม่นำ้ ยมุนา เป็นทีป่ ระทับของชาห์ จาฮาน เพือ่ มองดูทชั มาฮาล ระหว่างที่พระองค์ถูกคุมขังโดยพระราชโอรสองค์ที่ ๕ ทำกบฏ พระเจ้าชาห์
จาฮาน มีโอกาสเพียง เฝ้ามองอนุสรณ์แห่งความรัก ทีพ่ ระองค์สร้างเพือ่ เป็นทีฝ่ งั พระศพ
ของ พระอัครมเหสีพระนางมุมตัส จนวาระสุดท้ายของพระองค์
ระเบียงด้านนี้เต็มไปด้วยงานศิลปะของหินอ่อน ที่เป็นช่องทางเดินก็ดี ห้อง
ระเบียง และเพดานห้องระเบียง การประดับเพดานด้วยชิน้ โลหะทีส่ วยงามเหมือนเงินแต่
ไม่มกี ารคล้ำหมอง กลับสะท้อนแสงได้ประหลาดราวหิง่ ห้อย ระเบียงตอนหนึง่ ทีเ่ ปิดโล่ง
มีของมีคา่ ยิง่ ชิน้ หนึง่ คือ แท่นหินลองทอง เป็นแท่นหินชิน้ เดียวในโลกขนาดใหญ่กว่าสอง
เท่าโต๊ะปิงปองเล็กน้อย หนามากกว่าหนึง่ ศอกน่าจะหนักมาก การนำมาไว้รมิ ระเบียง
ไม่ใช่งานง่าย เชือ่ ว่าพระเจ้าชาห์ จาฮาน ประทับทีน่ เ่ี พือ่ มองทัชมาฮาล และเป็นทีน่ า่ เสียดายทีร่ ะหว่างการสูร้ บ ทหารอังกฤษเข้าตีปอ้ ม อัคราใช้ปนื ใหญ่ยงิ ระเบียงวัง กระสุน
นัดหนึ่งกระทบผนังห้องแล้ว กระดอนมาถูกแท่นหินลองทอง ทำให้หินชิ้นนี้มีรอยร้าว
ไม่ถงึ กับแยก ร่องรอยกระสุนทีว่ า่ นัน้ เขา ทิง้ ไว้ให้ปรากฏทุกวันนี้
สิง่ ทีน่ า่ ดูอกี อย่างคือยอดของซุม้ ประตูกด็ หี รือตามมุขต่าง ๆ มักจะมีรปู สลัก
ขององค์พระพิฆเนศอยู่ ทัง้ ทีเ่ ป็นราชวงศ์โมกุล พระราชวังของกษัตริยอ์ นิ เดียจะมีระบบ
ทำความเย็น คือ ซ่อนทางน้ำไหลให้ผา่ น ห้องต่าง ๆ ในอาคารรับความร้อนออกมาทิง้
ภายนอกเหมือนเครือ่ งปรับ อากาศ เป็นความคิดทีฉ่ ลาดของคนโบราณ การออกแบบ
เช่นนี้ เคยพบทีพ่ ระราชวังสิกริ ยิ า ในเกาะลังกาเช่นกัน

จาก เดลี ไป อัครา ๒๓
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ภาพที่ ๑ ภาพชาวอินเดียขายผ้า
ภาพที่ ๑๐ ภาพขอทาน และลูกน้อยในกรุงเดลี ในมือถือถุงอาหาร

๑๐ คราวหน้าไป Preview ทัชมาฮาล และวัดธาราสวามี กันดูนะครับ
อนุโมทนา....๔ .

๒๔

๔ สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เรือ่ งเกีย่ วกับอินเดียมีให้เล่าขานกันไม่รจู้ บ อินเดียอาจเป็นทีไ่ ม่นา่ อยูข่ องเรา
แต่ขณะเดียว กันก็อาจเป็นสวรรค์ของเขา (ภาพที่ ๑) ถ้ามีใครไปถามคนอินเดียทีเ่ ป็น
ประชากรส่วนใหญ่ทอ่ี ยูต่ ามชนบทว่า คิดอยากได้อะไรมากทีส่ ดุ ในชีวติ คำตอบก็คอื
วัวสักตัว จะได้มนี มให้ครอบครัวกิน และถ้าถามว่า คิดทีจ่ ะพัฒนาชีวติ ให้รำ่ รวยอุดมสมบูรณ์ขน้ึ หรือเปล่า เขาก็อาจจะตอบว่าเราเป็นใคร เราไม่ใช่ พระเจ้าทีจ่ ะทำให้ชวี ติ
เปลีย่ นไปได้

๑

๒

การท่องเทีย่ วอินเดียจึงสนุกทีไ่ ด้เห็นสิง่ ทีแ่ ตกต่าง และจะสนุกยิง่ ขึน้ ถ้าได้เข้าใจว่าทำไม จึงเป็นอย่างนี้ (ภาพที่ ๒) และคำตอบก็คอื เพราะมันต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่
เป็นอย่างนี้ ก็ไม่ใช่อนิ เดีย
อินเดียมีสง่ิ น่าสนใจเรียกได้วา่ มหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียว ก็คอื ทัชมาฮาล
ทีโ่ ลกยกย่องว่าสวยงามและมีประวัตอิ นั พิศดารยิง่ ตามตารางการเดินทางของคณะเรา
วันนี้ก็ต้องเป็น วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่ ๒ ของการเดินทาง
บ่ายนี้เราก็จะได้ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกันแล้ว อย่ามัวแต่ตามแขกไป Shopping
เสียจนกระทัง่ ลืมดูทชั มาฮาลก็แล้วกัน
สิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องประสบพบเจอในการมาอินเดีย
และหลาย ๆ คนนำไปเล่าสูก่ นั ฟังอย่างสนุกสนาน ก็คอื การเข้าห้องน้ำทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก

สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ๒๕
ห้องน้ำทีค่ นหลาย ๆ คน ทัง้ ชายและหญิงจะสามารถใช้ได้พร้อม ๆ กัน หลักการของ
ห้องน้ำธรรมชาติในอินเดียก็มเี พียง เมือ่ รถจอดก็ “หญิงซ้าย ชายขวา”
เมือ่ รถจอดแล้ว สำหรับฝ่ายชายไม่คอ่ ยมีปญ
ั หาเท่าไหร่ เดิน ๆ ดูวา่ ไม่มกี บั
ระเบิดทีแ่ ขก มาวางไว้ หันไปทางทีไ่ ม่เห็นมีคน ทำเป็นมองดูทอ้ งฟ้ายอดไม้ แล้วก็ปล่อย
ไปตามสบาย เดีย๋ วเดียวก็เรียบร้อย แต่สำหรับฝ่ายหญิงนีส่ ิ ต้องสำรวจให้ดเู หมาะสม
เอ......ตรงไหนดี.... (ภาพที่ ๓)
การเข้าห้องน้ำโลกของผู้หญิงไทยระยะหลังนี่ได้มีนวัตกรรมไปไกลหลาย
ขัน้ ตอนแล้ว ไอ้ทจ่ี ะไปเปิดประเจิดประเจ้อตามท้องทุง่ แบบหญิงอินเดียทัว่ ไปละก็หญิงไทยเราไม่มียอมหรอก อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีการแต่งตัวแบบเตรียมพร้อม และก็มี
การกางร่มประกอบ การหาโลเกชัน่ ก็อาจจะต้องเดินไกล ไปถึงหมูไ่ ม้ ดงตาลนัน่ แหละ
(ภาพที่ ๔) ป้องกันสายตา ถ้าไปเดีย่ ว ๆ ก็อาจจะออกไปไกลหน่อย ถ้าออกเป็น ชุดปฏิบตั ิ
การก็มกั จะมีหมวดละ ๕ คน แบบนีไ้ ม้ตอ้ งการพุม่ ไม้ใด ๆ ทัง้ สิน้ จะเป็นกลางทุง่ โล่ง ๆ
ทีแ่ ขกเพิง่ ปลูกถัว่ ก็ได้
ชุดปฏิบตั กิ ารจะมีผา้ ผืนใหญ่ผนื หนึง่ เมือ่ เลือกทีไ่ ด้เหมาะสม สีค่ นจะดึงผ้า
ออกล้อมเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มยืนหันหน้าออกแล้วทำไม่รไู้ ม่ช้ี คนทีอ่ ยูใ่ นรัว้ ผ้าก็ ดำเนินขัน้ ตอน
สำคัญ เสร็จเรียบร้อยก็อาจจะย้ายทีไ่ ปเรือ่ ย ๆ ด้วยความชำนาญ ระยะหลัง ๆ มานี่
ไม่คอ่ ยมีปญ
ั หาในการใช้หอ้ งน้ำของพวกเรา แต่ออกจะยุง่ ยากบ้างสำหรับคนขับรถที่
จะต้องเลือกทีใ่ ห้ไกลบ้านคนหน่อย ไม่งน้ั อาจจะมีแขกมาไล่ดา่ และเอาก้อนดินไล่ขว้าง
เพราะกรุป๊ เรา ร้อยกว่าคน แขกคงกลัวไร่นาเขาเสีย หายเหมือนกัน (ภาพที่ ๕)
เมือ่ กลับมา ก่อนทีจ่ ะขึน้ รถ ก็จะมีการแจกผ้าเย็นอนามัย ทีใ่ ช้กบั เด็กอ่อน ทำ
การเช็ดมือเช็ดไม้ บางทีกม็ รี ายการแจกน้ำล้างมือ ล้างหน้า และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื ต้อง
สำรวจตัวเองว่าได้ ไปเหยียบกับระเบิดของแขกมาบ้างหรือเปล่า (ภาพที่ ๖) เพราะ
มิฉะนัน้ หากมีแขกติดรองเท้าขึน้ ไปบนรถละก็ จะเป็นการทำบาปแก่ผรู้ ว่ มโดยสารในรถ
คันนัน้ อย่างมหันต์ทเี ดียว เมือ่ ปี ๔๒ รถคันทีผ่ เู้ ขียนเคยได้รบั ประสบการณ์อนั ไม่รลู้ มื
เป็นการเดินทาง จากเมืองปัตนะ ไปยังเมืองคยา การเดินทางผิดเวลาไปมาก กระทัง่

๒๖ สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
ประมาณ ๒ - ๓ ทุม่ ระหว่างทาง มีการพูดกันว่ามีโจรผูร้ า้ ยปล้นรถโดยสารด้วยห้ามจอด
พร่ำเพรือ่ พวกเราก็ตอ้ งทนปวดทรมานกันจนทนไม่ได้ อีกประมาณ ๑ ชม.จะถึงทีพ่ กั
ก็ตดั สินใจ จอดรถเพือ่ ปฏิบตั กิ ารท่ามกลางความมืด
ครัง้ นัน้ เป็นการรับวิบากหมูข่ องพวกเราผูร้ ว่ มรถ มีเพือ่ นสหายธรรมผูห้ นึง่ ได้
เหยียบกับระเบิดของแขกมา พอรูต้ วั ก็ได้ระดมน้ำทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ ทำการล้างรองเท้าหวังจะกำจัดแขกไม่ให้ติด ตามขึ้นมาบนรถ ผลปรากฎว่าไม่ได้ผลแม้แต่น้อย อาวุธลับ
ของแขกได้ส่งกลิ่นอันแหลมคม ฟุ้งกระจายไปทั่วรถอย่างไม่มีการปราณีไม่มีการลด
ความรุนแรงเบาบางลงเลย หน้าต่างรถก็เปิดไม่ได้ ตลอดเวลาทีแ่ สนทุกข์ทรมาน
กว่า ๑ ชม. ......... กว่าจะถึงทีพ่ กั แทบหมดอากาศหายใจ ดังนัน้ หากท่านผูใ้ ด รูต้ วั ว่า
ได้เผลอตัวเผลอใจ เหยียบเอาแขกเข้าละก็ ไม่วา่ ท่านจะสวม ไนกี้ ปูมา่ หรือว่า นันยางก็
ตาม ถอดทิง้ ไปนอกรถเลยเถอะครับ อย่าเสียดายเลยครับ เห็นแก่พวกเราทีต่ อ้ งทาน
อาหารแขกมือ้ ต่อไปเถิดครับ
แล้วเราก็มาถึงสิง่ ทีม่ หัศจรรย์ของโลกแล้ว ทัชมาฮาล (ภาพที่ ๗) อนุสรณ์สถาน
แห่งรัก ของ กษัตริยอ์ นิ เดีย “ชาร์ จาฮาน” แห่งราชวงศ์โมกุล ทีท่ รงตกหลุมรัก “มุมตัส”
ลูกสาวข่าน เทียบเท่า ตำแหน่งปัจจุบนั ก็นายกรัฐมนตรี ทรงแต่งตัง้ ให้เป็นมเหสีขน้ึ ครองราชย์ใน ค.ศ.๑๖๒๘ (พ.ศ. ๒๑๗๑) ทัง้ คูค่ รองรักกันนานถึง ๑๙ ปี มีพระราชโอรส ๘
พระองค์ และพระราชธิดาอีก ๖ พระองค์ เสียชีวติ หนึง่ จึงเหลือ ๑๓ พระองค์
เรื่องราวของชาร์ จาฮาน และพระนางมุมตัส ส่วนใหญ่จะทราบกันดีแล้ว
อานุภาพของ ความรักเป็นเหตุให้ชาร์ จาฮาน ทรงสร้างสุสาน “ทัช มาฮาล” ขึน้ เมือ่ พระนางมุมตัสสิ้นพระชนม์ เพื่อพระองค์จะได้เฝ้ามองหญิงผู้เป็นสุดที่รักจากพระราชวัง
อัคราได้ตลอดเวลา
เรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ คือการก่อสร้างทัช มาฮาล (ภาพที่ ๘) ทรงเลือกริมฝัง่ แม่นำ้
ยมุนาเป็น ทีต่ ง้ั และคัดสรรช่างฝีมอื ดีเลิศมาก่อสร้างถึง ๒๐,๐๐๐ คน วัสดุทกุ ชิน้ มาจาก
แหล่งทีด่ ี ทีส่ ดุ ในยุคนัน้ หินอ่อน สีขาวจากชัยปุระ เทอร์ควอยซ์สฟี า้ จากทิเบต พลอยจาก

สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ๒๗
อียปิ ต์ ศิลาทรายจากประเทศรัสเซีย เสีย เงินค่าก่อสร้างในสมัยนัน้ หมดไป ๓๐ ล้านรูปี
ใช้เวลา ก่อสร้างนานถึง ๒๒ ปี
นายช่างคุมงานชือ่ “โมฮัมหมัด อุสตัด อิซา” หลังจากสร้างทัชมาฮาลเสร็จแล้ว
พระเจ้าชาร์ จาฮาน เกรงว่าช่างจะไปสร้างทีอ่ น่ื เลียนแบบ จึงสัง่ ให้ควักตา ตัดลิน้ ตัดมือ
ช่างอิซาเสีย ส่วนพระเจ้าชาร์นน้ั ไม่เป็นอันทำราชการงานเมือง จนทีส่ ดุ ทรงถูกพระราชโอรสจับไปขังไว้ที่ป้อมอัครา อยู่ไม่ไกลจากทัชมาฮาล พระองค์ทรงนั่งมองทัชมาฮาล
จากป้อมจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ทรงสิ้น พระชนม์ในอ้อมแขนของพระราชธิดา ตาม
ตำนานกล่าวว่าให้วนั สุดท้ายของชีวติ พระองค์ใช้เวลาทัง้ วัน ในการจ้องมองเศษกระจก
ทีส่ ะท้อนภาพของทัชมาฮาล และสิน้ พระชนม์ดว้ ยเศษกระจกในกำมือ
พระศพของกษัตริยช์ าร์ จาฮาน ถูกนำลงเรือล่องตามแม่นำ้ ไปฝังเคียงข้างกับ
พระมเหสี อันเป็นทีร่ กั ทีท่ ชั มาฮาล เพือ่ เคียงคูก่ นั ตลอดไป ความจริงแล้วก่อนหน้าจะสิน้ พระชนม์ทรงตัง้ พระทัยว่าจะสร้างสุสานของพระองค์เอง เป็นหินอ่อนสีดำ อยูต่ รงข้ามคน
ละฝัง่ แม่นำ้ ยมุนา เพือ่ เคียงคูก่ บั ทัช มาฮาล แต่กเ็ ป็นได้แค่ความตัง้ พระทัย (ภาพที่ ๙)
เพียงประตูทางเข้าทัช มาฮาลก็ตะลึงแล้ว โดมทีอ่ ยูบ่ นยอด คือ จำนวนของ
พระราชโอรส และพระราชธิดาของชาร์ จาฮาน ผ่านประตูเข้าไปแสงจากหินอ่อนสีขาว
ส่องประกายจ้าจนแสบตา รูปทรงคุน้ ตาจากยอดถึงฐานสูง ๒๐๐ ฟุต เฉพาะตัวอนุสรณ์
สถานพื้นที่ ๑๘๖ ตารางฟุต ด้านข้างประกอบด้วยหอคอย ๔ ทิศ ถัดจากหอคอย
ด้านข้างมีมสั ยิดสำหรับสวดมนต์ไว้เฉพาะสองข้าง
นีแ่ หละครับ สิง่ มหัศจรรย์หนึง่ ในเจ็ดของโลก ถ้าอยากได้ทชั มาฮาลไว้เป็นของ
ตัวเองสักหลังหนึง่ หรือจะซือ้ กล่องเครือ่ งเพชร หินแกะสลักสวย ๆ ประเดีย๋ วก็มแี ขกมา
เสนอให้เยอะแยะครับ ต่อรอง กันได้ตามอัธยาศัย ๑๐๐ - ๒๐๐ รูปกี ไ็ ม่ถอื ว่าแพง ถ้าหาก
ใครซือ้ ทีหลังแล้วมาคุยว่าถูกกว่า คนทีซ่ อ้ื แพงกว่าก็ไม่ตอ้ งเสียใจนะครับทำเฉย ๆ จะได้
ไม่เสียฟอร์ม ถือเป็นการกระจายรายได้ไป ส่วนใหญ่ซอ้ื บนรถ ตอนทีร่ ถจะออกนัน่ แหละ
ครับ ถูกทีส่ ดุ

๒๘ สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
สถานทีอ่ กี แห่งทีเ่ ราจะไปดูกนั ก็คอื วัดราธาสวามี (ภาพที่ ๑๐) มีอกี ชือ่ หนืง่ ว่า
DAYAL BAGH หรือ สวนแห่งพระผูเ้ ป็นเจ้า ตัง้ อยูเ่ หนือเมืองอัครา ไปประมาณ
๑๕ กม. เป็นวัดสำคัญแห่งหนึง่ ทีม่ ผี มู้ าแสวงบุญกันมาก DAYAL BAGH ยังเป็น
สำนักงานใหญ่ของศาสนา ราธาสวามี ซึง่ ก่อตัง้ โดย ศาสดาชือ่ Shri Shiv Dayal Singh
ในปี ๑๘๖๑ ซึง่ เป็น ศาสนาทีร่ วมเอาคำสอนของศาสนาคริสต์ ฮินดู ซิกส์ และศาสนาพุทธ มารวมเป็น ศาสนาเดียวกัน
Shiv Dayal Sahib เป็นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ Soami Maharaj บำเพ็ญภาวนาตาม
ความเชือ่ แบบกูรู บวกกับมัสยิด ทีน่ ่ี เมือ่ ค.ศ. ๑๘๑๘ - ๑๘๗๘ สร้างวัดนีม้ าแล้วกว่า
๑๐๐ ปีและการก่อสร้างจะดำเนินต่อไปแบบไม่รจู้ ะเสร็จเมือ่ ไหร่ งานสร้างวัดทีป่ ระดับ
ประดาด้วยหินอ่อนเป็นรูปต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ อันวิจติ รพิศดาร (ภาพที่ ๑๑) จึงดังไป
ทัว่ โลกเหลือเชือ่ จริง ๆ
จบรายการท่องเทีย่ วสำหรับวันที่ ๒ ในอินเดียเพียงเท่านีค้ รับ จากนีเ้ ราจะกลับ
ไปพักผ่อนกันที่ Jay Pee Palace Hotel Agra (ภาพที่ ๑๒) พักผ่อนให้สบาย อนุโมทนา
ครับ
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บันทึกการเดินทาง วันที่ ๒
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
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๐๗.๐๐ น.
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บันทึกธรรม

๓๒

๕ น้อยคนนักจะรูจ้ กั สังกัสสะ
การทีบ่ คุ คลจะมีโอกาสได้มาท่องเทีย่ วชมพูทวีป อันเป็นดินแดนพุทธภูมิ ทีเ่ ต็ม
ไปด้วย รอยเท้าของพระอรหันต์นน้ั นับว่ายากเย็นเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว แต่การทีจ่ ะได้มบี ญ
ุ
ได้กราบนมัสการ สังเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่งก็นบั ว่ายิง่ ยากขึน้ ไปอีก ในบรรดาผูท้ เ่ี ดินทาง
มากราบสักการะสังเวชนียสถานเหล่านัน้ ก็มสี ว่ นน้อยจริง ๆ ทีบ่ กุ บัน่ มาถึงสังกัสสะ
ถ้าถามถึงสังกัสสะ ชาวพุทธทีส่ นใจศึกษาพระไตรปิฎกจริง ๆ เท่านัน้ จึงจะรูว้ า่
เป็นสถานทีอ่ ะไร แต่ชาวพุทธโดยทัว่ ๆ ไปส่วนใหญ่กจ็ ะไม่รจู้ กั แต่ถา้ ถามถึงประเพณี
พิธตี กั บาตรเทโว ทุก ๆ คนคงรูจ้ กั ดี เรือ่ งราวของการทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเสด็จไปโปรด
พระมารดา บนสวรรค์ชน้ั ดาวดึงส์ ด้วยการแสดงพระอภิธรรม เมือ่ ถึงวันมหาปาวารณา
พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ พร้อมกับ พระอินทร์ และพระพรหม ได้เสด็จลง
บันไดเงิน บันไดทอง บันไดแก้ว จากสวรรค์ลงมาสูโ่ ลกมนุษย์ ทีป่ ระตูเมืองสังกัสสะแห่งนี้
ในวันนัน้ เป็นวันทีพ่ ระองค์ได้แสดงอิทธิปาฏิหารย์ บันดาลให้สรรพสัตว์มองเห็นกันและ
กัน ตลอดทั้งเทวโลก มนุษย์โลก และนรก นอกจากนั้นแม้แต่สัตว์ดิรัจฉาน และคน
ตาบอด ก็สามารถมองเห็นพระพุทธองค์ และบรรดาสัตว์เหล่านั้นต่างก็ ปรารถนา
พุทธภูมดิ ว้ ยกันทัง้ สิน้ วันดังกล่าวนีท้ า่ นเรียกเป็น ภาษาบาลีวา่ วันเทโวโรหนะ แปลว่า
การหยัง่ ลงจากเทวโลก จึงเป็นชือ่ ของประเพณี ตักบาตรเทโวนัน่ เอง พุทธประวัตติ อนนี้
เป็นเหตุการณ์ที่นิยมเขียนเป็นภาพฝาผนังตาม พระอุโบสถกันมาก(ภาพที่ ๑)
ขอเชิญอ่านพระสูตรตอนนี้
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖
พระศาสดาทรงกระทำยมกปาฏิหาริยก์ ำราบเหล่าเดียรถีย์ มิใช่เป็นเรือ่ งทัว่ ไป
กับสาวก ทรงทราบความที่ชนเป็นอันมากพากันเลื่อมใส เสด็จลงประทับนั่งเหนือ
พระพุทธอาสน์ ทรงแสดงธรรม ฝูงปาณชาติ ๒๐ โกฏิพากันดืม่ น้ำอมฤต. ต่อจากนัน้ ทรง
พระดำริวา่ ก็พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อน ทรงกระทำปาฏิหาริยแ์ ล้วเสด็จไป ณ ทีไ่ หน ทรง
ทราบว่า เสด็จไปสูด่ าวดึงส์พภิ พ จึงเสด็จลุก จากพระพุทธอาสน์ ย่างพระบาทเบือ้ งขวา
เหยียบเขายุคนธร พระบาทซ้ายเหยียบยอดเขาสิเนรุ แล้วเสด็จเข้าจำพรรษาเหนือ
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บัณฑุกมั พลศิลา โคนปาริฉตั ตกพฤกษ์ ภายในระยะกาล ๓ เดือน ทรงแสดงพระอภิธรรม
กถาแก่ฝูงเทวดา. ฝ่ายบริษัทเมื่อไม่ทราบสถานที่พระศาสดาเสด็จไป คิดว่าเห็น
พระองค์แล้วจักพากันไป เลยพากันอยูต่ รงนัน้ เองตลอดไตรมาส. ครัน้ ใกล้ถงึ ปวารณา
พระมหาโมคคัลลานเถรเจ้า จึงไปกราบทูลแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าลำดับนัน้ พระศาสดา
ตรัสถามว่า ก็เดีย๋ วนีส้ ารีบตุ รอยูท่ ไ่ี หน. กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เธออยูท่ น่ี ครสังกัสสะกับพวกภิกษุ ๕๐๐ รูปทีพ่ ากันบวชเพราะเลือ่ มใสในพระยมกปาฏิหาริยพ์ ระเจ้าข้า. ตรัสว่า โมคคัลลานะในวันที่ เจ็ดแต่วนั นี้ เราจักลงทีป่ ระตูนครสังกัสสะ. ฝูงชน
ทีต่ อ้ งการจะเห็นตถาคต จงชุมนุมกันทีน่ ครสังกัสสะเถิด. พระเถรเจ้าทูลรับสัง่ ว่า สาธุ
แล้วมาบอกแก่บริษทั ช่วยให้บริษทั ทัง้ สิน้ ลุถงึ นครสังกัสสะ อยูห่ า่ งนครสาวัตถี ๓๐ โยชน์
โดยเวลาครูเ่ ดียวเท่านัน้ เอง. พระศาสดาทรงออกพรรษาปวารณาแล้ว ตรัสแจ้งแก่ทา้ วสักกะว่า มหาบพิตร อาตมาภาพจักไปสูม่ นุษยโลก.
ท้าวสักกะตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบุตร มาตรัสว่า เธอจงกระทำบันไดเพื่อ
พระทศพล เสด็จมนุษยโลกเถิด. วิษณุกรรมเทพบุตรนั้น สร้างเป็นบันไดสามอัน คือ
ท่ามกลางเป็นบันไดแก้วมณี ข้างหนึง่ เป็นบันไดเงิน ข้างหนึง่ เป็นบันไดทอง ทุกอันหัวบันไดอยูย่ อดเขาสิเนรุ เชิงบันไดจรด ประตูนครสังกัสสะแวดล้อมด้วยไพทีลว้ นแล้วด้วย
แก้วเจ็ดประการ. พระศาสดาทรงกระทำพระปาฏิหาริยเ์ ปิดโลก เสด็จลงทางบันไดแก้วมณี อันมี ณ ท่ามกลาง. ท้าวสักกะทรงเชิญบาตรจีวร ท้าวสุยามทรงเชิญวาลวิชนี ท้าวสหัมบดีพรหมทรงเชิญฉัตร. เทพยดาในหมืน่ จักรวาลพากันบูชา ด้วยของหอมและมาลา
อันเป็นทิพย์ พอพระศาสดาเสด็จประทับ ณ เชิงบันได พระสารีบุตรเถรเจ้า ถวาย
บังคมเป็นประถมทีเดียว. (ภาพที่ ๒) บริษทั ทีเ่ หลือพากันถวายบังคมทีหลัง. พระศาสดา
ทรงดำริใน สมาคมนัน้ ว่าโมคคัลลานะ ปรากฏว่ามีฤทธิ์ อุบาลีปรากฏว่าทรงพระวินยั
แต่ปญ
ั ญาคุณ ของสารีบตุ รยังไม่ปรากฏเลย. ได้ยนิ ว่า ยกเว้นเราผูส้ มั มาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ผูอ้ น่ื ทีจ่ ะได้ นามว่ามีปญ
ั ญา เสมอเหมือนเธอไม่มเี ลย เราต้องกระทำปัญญาคุณของเธอ
ให้ปรากฏไว้ แล้วทรงตัง้ ต้นถามปัญหา ของปุถชุ นก่อน. ปุถชุ นพวกเดียวพากันกราบทูล
แก้ปญ
ั หานัน้ . ต่อจากนัน้ ทรงถามปัญหาในวิสยั แห่งเหล่าพระโสดาบัน. เหล่าโสดาบัน
เท่านัน้ พากัน กราบทูลแก้ปญ
ั หานัน้ . พวกปุถชุ นไม่รเู้ ลย. ต่อจากนัน้ ทรงถามปัญหาใน
วิสยั พระสกทาคามี พระอนาคามี พระขีณาสพ และพระมหาสาวกโดย ลำดับ. ท่านที่
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ดำรงในชัน้ ต่ำ ๆ ไม่ทราบปัญญาแม้นน้ั เลย ท่านทีด่ ำรงในภูมสิ งู ๆ เท่านัน้ พากัน กราบทูล
แก้. แม้ถงึ ปัญหาในวิสยั แห่งอัครสาวก พระอัครสาวกกราบทูลแก้ได้. พวกอืน่ ไม่รเู้ ลย ต่อ
จากนัน้ ตรัสถามปัญหาในวิสยั แห่งพระสารีบตุ รเถรเจ้า. พระเถรเจ้าองค์เดียวกราบทูล
แก้ได้. พวกอืน่ ไม่รเู้ ลย ฝูงคนพากันถามว่า พระเถรเจ้าทีก่ ราบทูล กับพระศาสดานัน้ มี
นามว่าอะไร พอฟังว่า ท่านเป็นธรรมเสนาบดีมนี ามว่า สารีบตุ รเถรเจ้า ต่างกล่าวว่า
มีปญ
ั ญามากจริง ๆ ตัง้ แต่บดั นัน้ คุณคือปัญญาอันมากของพระเถรเจ้าก็ได้ปรากฏไปใน
กลุม่ เทพยดาและมนุษย์ ครัง้ นัน้ พระศาสดาตรัสถามปัญหาในพุทธวิสยั กะท่านว่า
ชนเหล่าใดเล่า มีธรรมอันกำหนดได้แล้วสิ
ชนเหล่าใดเล่าทีย่ งั ต้อง ศึกษามีจำนวนมากในธรรมวินยั นี้
ดูกอ่ นท่านผูไ้ ร้ทกุ ข์ เธอมีปญ
ั ญารักษาตัวรอด
ถูกเราถาม เชิญบอกความเป็นไปแห่งชนเหล่านัน้ แก่เราดังนี้
แล้วตรัสว่า สารีบุตร เธอพึงเห็นความแห่งภาษิตโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร
อย่างไรเล่าหนอ. พระเถรเจ้าตรวจดูปัญหาแล้ว เห็นว่า พระศาสดาตรัสถามปฏิปทา
อันเป็นทางบรรลุแห่งพระเสขะและพระอเสขะกะเรา เลยหมดสงสัยคงกังขาในพระอัธยาศัยว่า อันปฏิปทาทางบรรลุอาจ กล่าวแก้ได้ โดยมุขเป็นอันมากด้วยอำนาจขันธ์
เป็นต้น เมือ่ เรากราบทูลแก้โดยอาการไรเล่า ถึงจัก สามารถยึดพระอัธยาศัยของพระศาสดาได้. พระศาสดาทรงทราบว่า สารีบุตรหมดสงสัยในข้อปัญหา แต่ยังกังขาใน
อัธยาศัยของเรา แม้นว่าเรายังไม่ให้นัยเธอไม่อาจกล่าวแก้ได้ จักต้องให้นัย แก่เธอ
เมื่อจะประทานนัย ตรัสว่า สารีบุตรเธอจักเล็งเห็นภูตนี้. ได้ยินว่า พระองค์ทรงมี
พระปริวติ ก อย่างนีว้ า่ เมือ่ สารีบตุ รจักถืออัธยาศัยของเรากล่าวแก้ ต้องแก้ดว้ ยอำนาจขันธ์. พอทรงประทานนัย ปัญหานั้นกระจ่างแก่พระเถระเจ้าตั้งร้อยนัยพันนัย.
ท่านยึดตามนัยทีพ่ ระศาสดาประทาน กราบทูลแก้ปญ
ั หาในพุทธวิสยั ได้. พระศาสดา
ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทประมาณ ๑๒ โยชน์. ปาณชาติ ๓๐ โกฏิดื่มน้ำอมฤตแล้ว.
พระศาสดาทรงส่งบริษทั แล้วเสด็จจาริกถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับ.. ..................
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ท่านที่มีความสนใจในการศึกษาพระอภิธรรมคงได้ทราบแล้วว่าพระผู้มี

พระภาคได้แสดงพระอภิธรรม เพือ่ เป็นการโปรดพระมารดา บนสวรรค์ชน้ั ดาวดึงส์ ตลอด
เวลา ๓ เดือนอันเป็น พรรษาที่ ๗ ของการเผยแผ่พระศาสนา พระสูตรนี้แสดงว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงมีฐานะสูงสุด เหนือกว่าเทวดา และพรหมทัง้ หลาย แล้วยัง
แสดงให้เห็นว่าการอบรมเจริญปัญญามีลำดับขั้น เป็นครั้งแรกที่พระบรมศาสดาทรง
ประกาศว่าพระสารีบตุ ร เป็นอัครสาวกทีม่ ปี ญ
ั ญา สูงสุดรองจากพระองค์ และสาวกองค์
อืน่ ๆ ก็มปี ญ
ั ญาแตกต่างกันไปตามฐานะ

เมืองสังกัสสะ ในสมัยพุทธกาล อยูใ่ นแคว้นปัญจาละ ซึง่ อยูบ่ ริเวณลุม่ แม่นำ้
คงคาตอนบน มีแคว้นโกศลอยูท่ างทิศตะวันออกและแคว้นกุรรุ ฐั อยูท่ างทิศตะวันตก
เมืองหลวงชือ่ หัสดินปุระ เมืองสังกัสสะ ปัจจุบนั ชาวอินเดียเรียก สังกิสสะ Sankissa หรือ
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สัมกัสยะ Samkasya ในอดีตตัง้ อยูค่ กู่ บั เมือง กันยากุพชะ Kanyakubja ซึง่ ปัจจุบนั ยัง
เป็นเมืองอยูแ่ ต่ชอ่ื ได้เปลีย่ นเป็นเมือง คานเน้าจ์ Kannauj ส่วนเมืองสังกัสสะได้รา้ งไปเป็น
ซากปรักหักพัง ขึน้ อยูกบั เมือง Farrukhabad ห่างออกไป จากเมืองประมาณ ๔๗ กม.
ด้วยเวลาผ่านมานาน สภาพเมืองสังกัสสะได้มีกษัตริย์ผลัดเปลี่ยนปกครอง
เปลีย่ นไป หลายสมัย พุทธสถานต่าง ๆ ได้ถกู เปลีย่ นไปเป็นศาสนาเชน และฮินดูจนหมด
เหลือหลักฐานที่ สำคัญทีส่ ดุ คือเสาอโศก Asokan Pillar (ภาพที่ ๓) คำจารึกจากสมัย
คุปตะ หินแกะสลัก (ภาพที่ ๔) เรือ่ งราวต่าง ๆ ประกอบกับคัมภีรข์ องหลวงจีนฟาเหียน
หรือพระถังซัมจัง๋ ซึง่ ได้เดินทางมาศึกษาอยูท่ เ่ี มืองกันยาพุชะ ถึง ๗ ปี จึงเป็นหลักฐานที่
ตกทอดมาให้อนุชนได้ศกึ ษากัน การเดินทางมายังสถานทีน่ ก้ี ไ็ ม่ใช่เรือ่ ง ง่าย ๆ แม้แต่
ชาวอินเดียก็ยงั แทบจะไม่มใี ครรูว้ า่ สำคัญอย่างไร
สำหรับการเดินทางวันนีก้ เ็ พิง่ เป็นวันที่ ๓ เท่านัน้ ใช่ไหมครับ ยังไม่เหนือ่ ยและ
เบือ่ อาหาร กันมากเท่าไหร่ เราออกจาก อัครา มุง่ ตรงมาทางทิศตะวันออกของรัฐอุตร
ประเทศ เยีย่ มชมสังกัสสะนคร หวังว่าคงได้มพี ทุ ธานุสติ ระลึกถึงพระบรมโลกนาถผูม้ ี
เมตตาต่อสัตว์โลกตามสมควรแก่เหตุปจั จัยนะครับ เราต้องข้ามแม่นำ้ คงคา บริเวณเมือง
Kanpur มุง่ หน้าสูเ่ มือง Lucknow อันเป็น เมืองหลวงของอุตรประเทศ แม่นำ้ คงคาสายนี้
เองแหละครับ ทีไ่ หลลงใต้ ผ่านเมืองพาราณสี ซึง่ พวกเราจะได้ยอ้ นกลับลงมาล่องแม่นำ้
ชมประเพณีลา้ งบาปกันอาทิตย์หน้า
เมือง Lucknow คงตัง้ ชือ่ ตามชือ่ ของพระลักษณ์ น้องชายของพระราม Lakshamana ต่อ ๆ มาได้ถกู เรียกเพีย้ นไปตามธรรมดาของประเทศทีถ่ กู ปกครองโดยฝรัง่
อย่าง มุมไบ ก็ถกู เรียก เป็น บอมเบย์ พาราณสี กลายเป็น บันนาเรส Kolkata ก็กลายเป็น
Calgutta อะไรประมาณนัน้ ลัคเนาว์ เป็นเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นมากเมืองหนึง่ ของ
อินเดีย ปัจจุบันมีผู้คนแออัดอยู่ ประมาณ ๒.๖ ล้านคน และก็เป็นชุมทางรถไฟที่
จะเชือ่ มต่อไปยังเมือง Delhi, Nagpur , Jaipur, Vanares หรือพาราณสี Patna และ
เมืองอืน่ ๆ ภาพทีเ่ ห็นจึงเป็นความชุลมุน วุน่ วายของสถานี รถไฟ ลัคเนาว์ (ภาพที่ ๕)

น้อยคนนักจะรูจ้ กั สังกัสสะ ๓๗
สมัยก่อนคนไทย หากใครเดินทางมานมัสการสังเวชนียสถาน แล้วต้องการจะ
เดินทางต่อไปเทีย่ ว ทัชมาฮาล ละก็ ต้องมาสูดฝุน่ ทีเ่ มืองลัคเนาว์นก่ี อ่ นเพือ่ ขึน้ รถไฟ
ต่อไปยังอัครา ด้วยความหวังว่า เดีย๋ วจะได้ขน้ึ ตูน้ อนในโบกี้ รฟข (รถไฟแขก) หลับให้
สบาย สมกับที่เขาร่ำลือว่าเรื่อง รถไฟในอินเดียนี่ อังกฤษ มาวางระบบไว้ให้อย่างดี
น่าสบาย แต่......ชีวติ เป็นของไม่แน่นอน ระบบอังกฤษ ไม่เคยประกันว่าจะใช้ได้ในอินเดีย
อะไรก็เกิดขึน้ ได้ ขบวนรถไฟทีต่ ว๋ั บอกไว้วา่ จะมา ตอน ๒ ทุม่ ก็อาจเลือ่ นเวลาเป็นตีสอง
เสียเฉย ๆ ผูโ้ ดยสารทัง้ หลายก็อาจจะมีสภาพทีต่ อ้ งนอนหนาว ปะปนกับวัว เป็นโคจรรูป
เหมือนในภาพที่ ๖ นีก้ ไ็ ด้
สำหรับพวกเรา การเดินทางครั้งนี้ ยังโชคดีทีไม่ต้องมีการต่อรถไฟ เปลี่ยน
รถยนต์เหมือนสมัยก่อน คืนนีจ้ ะได้เข้าพักทีโ่ รงแรม Piccadily Hotel ชือ่ เหมือนอยูใ่ น
ลอนดอน ประเทศ อังกฤษจะมาตรฐานอังกฤษ หรือมาตรฐานอินเดีย คืนนี้ก็คงได้รู้
หรอกครับ
หลับให้สบาย อนุโมทนาครับ

๓๘ น้อยคนนักจะรูจ้ กั สังกัสสะ

บันทึกการเดินทาง วันที่ ๓
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.

น้อยคนนักจะรูจ้ กั สังกัสสะ ๓๙

บันทึกธรรม

๔๐

๖ มุง่ สูเ่ มืองสาวัตถี
ถ้าใครเคยอ่านพระไตรปิฏก หรือบทสวดมนต์บางบททีม่ าจากพระสูตร จะต้อง
เคยได้พบข้อความว่า “เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถยิ ํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฑฺ ิ
กสฺส อาราเมฯปฯ ภควนฺต” ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาค
ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน (ภาพที่ ๑) อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้
พระนครสาวัตถี ข้อความนี้จะขึ้นต้นพระสูตรจำนวนมาก คำว่าข้าพเจ้านั้นหมายถึง
พระอานนท์ ท่านได้กล่าวว่าท่านฟังมาจากทีใ่ ด พระสูตรจำนวนมากทีส่ ดุ เป็นเหตุการณ์
และคำเทศนาทีเ่ กิดขึน้ ทีว่ หิ ารเชตวัน กรุงสาวัตถี ทีเ่ รากำลังเดินทางไปใน วันนีน้ น่ั เอง
เมือ่ เราเดินทางจากเมืองหลวง เราก็จะได้เห็นชีวติ ของคนส่วนใหญ่ของอินเดีย
ทีแ่ ตกต่างจากพวกเรา (ภาพที่ ๒) ชาวบ้านผลิตเชือ้ เพลิงไว้ใช้แทนฟืน จากการทีเ่ อา
มูลโคมาผสม กับฟางข้าวสับผสมกันเป็นเนือ้ เดียวขยำให้เปียกแล้วโปะข้างฝาบ้านเอาไว้
(ภาพที่ ๓) นอกจากเป็นทีต่ ากและทีเ่ ก็บอย่างดีทำให้ผนังบ้านมีสี และพืน้ ผิวทีแ่ ปลก
ไม่เหมือนใครแล้ว (ภาพที่ ๔) ยังมีกลิน่ เฉพาะตัว จะเหม็นก็ไม่ใช่ หอมก็ไม่เชิง แต่พวก
คนอินเดียบอกว่าในการทำ “นาน” เป็นโรตีชนิดหนึง่ เป็นอาหารหลักใช้บริโภคแทนข้าว
ทำด้วยแป้งอบในเตาทีท่ ำด้วยดิน ถ้าใช้เชือ้ เพลิงอืน่ ๆ รสชาดจะไม่ดี ต้องอบด้วยมูลโค
ตากแห้งถึงจะอร่อย ถ้ามีโอกาสทุกท่านลองชิมดูให้ได้นะครับ
วันนี้ เราจะเดินทางออกจากเมืองลัคเนาว์ขน้ึ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มุ่งสู่กรุงสาวัตถีอันมีพระพุทธประวัติต่อเนื่อง ยาวนาน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนึ่งใน
สั ง เวชนี ย สถานทั ้ ง สี ่ แต่ ก ็ ม ี ค วามสำคั ญ มากต่ อ พวกเราที ่ ศ ึ ก ษาพระธรรมตาม
พระไตรปิฎก ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลแบ่งการปกครองเป็นมหาชนบท หรือแคว้นถึง
๑๖ แคว้น เช่น แคว้นกาสี มคธ มัลละ โกศล วัชชี อวันตี วังสะ คันธาระ สมัยก่อนมี
เรื่องราวการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรมของเมืองต่าง ๆ เกิดขึ้นเสื่อมไปอย่างสลับ
ซับซ้อนมากมาย มีการบันทึกเรือ่ งราวในพระเวทย์ คัมภีรข์ องพราหมณ์ ของภารตะ
ให้ศกึ ษาค้นคว้ามากมาย เมืองเปลีย่ นไป กษัตริยร์ าชวงศ์เสือ่ มไป แต่ดเู หมือนชาวบ้าน
จะมีชวี ติ ความเป็นอยูเ่ หมือนเดิม

มุง่ สูเ่ มืองสาวัตถี ๔๑
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๔๒ มุง่ สูเ่ มืองสาวัตถี
เมืองสาวัตถีนข้ี น้ึ อยูก่ บั แคว้นโกศล ปกครองโดยพระเจ้าปเสนทิโกศล สมัย
หลังมีเมืองอโยธยาเป็นเมืองหลวง ปัจจุบนั เมืองนีก้ ย็ งั อยูแ่ ต่ไปปกครองอยูร่ วมกับเมือง
ทีช่ อ่ื เป็นอินเดียว่า Faizabad อยูร่ มิ แม่นำ้ Saryu กรุงสาวัตถีตง้ั อยูเ่ กือบจะติดชายแดน
เขตประเทศเนปาล ปัจจุบนั เป็นเมืองร้างไปแล้วเหลือแต่ซากปรักหักพัง ฝังดินอยู่ รอให้
นักโบราณคดีมาขุดค้นต่อไป
ตอนปลายพุทธกาล กษัตริยแ์ คว้นโกศลซึง่ เป็นโอรสของพระเจ้าปเสนทิโกศล
ชือ่ พระเจ้าวิทฑู ภะ ได้ขยายอาณาจักรรุกรานขึน้ ไปทางเหนือและได้บกุ ทำลายบ้านเมือง
ของวงศ์ศากยะจนหมดสิน้ แต่ในตอนหลัง มีเชือ้ สายศากยะชือ่ จันทรคุปต์ ได้เคยเป็น
พันธมิตรร่วมรบกับพระเจ้าอล็กซานเดอร์แห่งกรีก หนีรอดมาตัง้ ราชวงศ์ใหม่ชอ่ื โมริยะ
ซึง่ ทีจ่ ริงมีเชือ้ สายมาจาก วงศ์ศากยะของพระพุทธเจ้า และรุน่ หลานได้สร้างบ้านเมือง
เจริญยิง่ ใหญ่แผ่ไพศาล สามารถสืบต่อพระศาสนาได้ตอ่ มา กษัตริยอ์ งค์นน้ั ก็คอื พระเจ้า
อโศกมหาราชผูค้ รองเมืองปาตลีบตุ ร แห่งแคว้นมคธ นัน่ เอง
นครสาวัตถี เป็นทีต่ ง้ั ของวิหารเชตวัน (ภาพที่ ๖) อันมีความสำคัญทีเ่ ป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระศาสนาของพระผูม้ พี ระภาค จึงขอเชิญอ่านพระสูตรทีเ่ ป็นเรือ่ ง
เกีย่ วกับ การสร้างพระอารามหลวงเชตวันแห่งนี้ .........
พระวินยั ปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒
อนาถบิณฑิกคหบดีสร้างพระเชตวัน
[๒๕๖] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีเป็นคนมีมิตรสหายมาก มีวาจาควร
เชือ่ ถือ ครัน้ เสร็จกิจนัน้ ในเมืองราชคฤห์แล้ว กลับไปสูพ่ ระนครสาวัตถีได้ชกั ชวนชาวบ้าน
ระหว่างทางว่า ท่านทัง้ หลาย จงช่วยกันสร้างอาราม จงช่วยกันสร้างวิหาร เริม่ บำเพ็ญทาน เพราะเวลานีพ้ ระพุทธเจ้าอุบตั ใิ นโลกแล้ว
อนึง่ พระองค์อนั ข้าพเจ้าได้นมิ นต์แล้ว จักเสด็จมาโดยทางนี้ ครัง้ นัน้ ชาวบ้าน
เหล่านัน้ ทีอ่ นาถบิณฑิกคหบดีชกั ชวนไว้ ต่างพากันสร้างอาราม สร้างวิหารเริม่ บำเพ็ญ
ทานแล้ว ครัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว เทีย่ วตรวจดูพระนครสาวัตถี

มุง่ สูเ่ มืองสาวัตถี ๔๓
โดยรอบว่า พระผูม้ พี ระภาคเจ้าควรจะประทับอยูท่ ไ่ี หนดีหนอ ซึง่ เป็นสถานทีไ่ ม่ไกลนัก
ไม่ใกล้นกั จากหมูบ่ า้ นมีคมนาคมสะดวกชาวบ้านบรรดาทีม่ คี วามประสงค์ไปมาได้งา่ ย
กลางวันมีคนน้อย กลางคืนเงียบมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากกลิ่นไอของคน เป็น
สถานควรแก่การประกอบกรรมในทีล่ บั ของมนุษย์ชนสมควรเป็นทีห่ ลีกเร้น อนาถบิณฑิก
คหบดีได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชตราชกุมารซึ่งเป็นสถานไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก
จากหมู่บ้าน มีการคมนาคมสะดวก ชาวบ้านบรรดาที่มีความประสงค์ไปมาได้ง่าย
กลางวันมีคนน้อย กลางคืนเงียบ มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากกลิ่นไอคน เป็นสถาน
ควรแก่การประกอบกรรมในทีล่ บั ของมนุษย์ชน สมควรเป็นทีห่ ลีกเร้น ครัน้ แล้ว จึงเข้าเฝ้า
เชตราชกุมาร กราบทูลว่า ขอใต้ฝ่าพระบาทจงทรงประทานพระอุทยานแก่เกล้า
กระหม่อม เพื่อจัดสร้างพระอาราม พระเจ้าข้าเจ้าเชตราชกุมารรับสั่งว่า ท่านคหบดี
อารามเราให้ไม่ได้ แต่ตอ้ งซือ้ ด้วยลาดทรัพย์เป็นโกฏิ
อ. อาราม พระองค์ทรงตกลงขายหรือ พระเจ้า
ช. อาราม ฉันยังไม่ตกลงขาย ท่านคหบดี
เจ้าชายกับคหบดี ได้ถามมหาอำมาตย์ผพู้ พิ ากษาความว่า เป็นอันตกลงขาย
หรือไม่ตกลงขาย มหาอำมาตย์ผพู้ พิ ากษาตอบว่า เมือ่ พระองค์ตรี าคาแล้ว อารามเป็น
อันตกลงขาย จึงอนาถบิณฑิกคหบดี สัง่ ให้คนเอาเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาดริม
จดกัน ณ อารามเชตวัน เงินทีข่ นออกมาคราวเดียว ยังไม่พอแก่โอกาสหน่อยหนึง่ ใกล้
ซุม้ ประตู จึงอนาถบิณฑิกคหบดี สัง่ คนทัง้ หลายว่า พนายพวกเธอจงไปขนเงินมาเรียงใน
โอกาสนี้ ขณะนัน้ เจ้าเชตราชกุมารทรงรำพึงว่า ทีอ่ นั น้อยนีจ้ กั ไม่มเี หลือ โดยทีค่ หบดีน้ี
บริจาคเงินมากเพียงนัน้ จึงเจ้าเชตราชกุมารตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดีวา่ พอแล้ว ท่าน
คหบดี ท่านอย่าได้ลาดโอกาสนีเ้ ลย ท่านจงให้โอกาสนีแ้ ก่ฉนั ทีว่ า่ งนีฉ้ นั จักยกให้ ดังนัน้
อนาถบิณฑิกคหบดี คร่ำครวญว่า เจ้าเชตราชกุมารนี้ ทรงเรืองพระนาม มีคนรูจ้ กั มากอันความเลือ่ มใสในพระธรรมวินยั นี้ ของคนทีม่ คี นรูจ้ กั มากเห็นปานนี้ ยิง่ ใหญ่นกั แล จึงได้
ถวายทีว่ า่ งนัน้ แก่เจ้าเชตราชกุมาร เจ้าเชตราชกุมารรับสัง่ ให้สร้างซุม้ ประตูลงในทีว่ า่ ง
นัน้ ส่วนอนาถบิณฑิกคหบดีได้ให้สร้างวิหารหลายหลัง ไว้ในพระเชตวัน สร้างบริเวณ
สร้างซุม้ ประตู สร้างศาลาหอฉัน สร้างโรงไฟ สร้างกัปปิยกุฎี สร้างวัจจกุฎี สร้างทีจ่ งกรม

๔๔ มุง่ สูเ่ มืองสาวัตถี
สร้างโรงจงกรม สร้างบ่อน้ำสร้างศาลาบ่อน้ำ สร้างเรือนไฟ สร้างศาลาเรือนไฟ สร้างสระ
โบกขรณี สร้างมณฑป.
อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม
[๒๖๙] ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ ได้เสด็จถึงพระนครสาวัตถี ทราบว่า พระองค์ประทับอยูท่ พ่ี ระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดีเขตพระนครสาวัตถีนั้น จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่ง ณ
ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาค พร้อมกับภิกษุสงฆ์จงทรงรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพือ่ เสวยในวันพรุง่ นี้
พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดี
ทราบว่า พระผูม้ พี ระภาคทรงรับอาราธนา แล้วลุกจากทีน่ ง่ั ถวายบังคม ทำประทักษิณ
กลับไป ฯ
[๒๗๐] หลั ง จากนั ้ น อนาถบิ ณ ฑิ ก คหบดี ส ั ่ ง ให้ ต กแต่ ง ขาทนี ย โภชนี ยาหารอันประณีต โดยล่วงราตรีนั้น แล้วสั่งให้คนไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มี
พระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหารเสร็จแล้ว ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเข้าสู่นิเวศน์ของอนาถบิณฑิกคหบดีครัน้ แล้วประทับนัง่ บนอาสนะทีเ่ ขาจัดไว้ถวาย พร้อมกับภิกษุสงฆ์ จึงอนาถบิณฑิกคหบดี อังคาสภิกษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารของเคีย้ วของฉันอันประณีตด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จลดพระหัตถ์จากบาตรห้าม
ภัตรแล้ว จึงนัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ แล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้า
จะปฏิบตั อิ ย่างไรในพระเชตวันวิหาร พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า คหบดี ถ้าเช่นนัน้ เธอจง
ถวายพระเชตวันวิหารแก่สงฆ์จตุรทิศ ทัง้ ทีม่ าแล้วและยังไม่มา อนาถบิณฑิกคหบดีรบั
สนองพระพุทธบัญชาแล้วได้ถวายพระเชตวันวิหารแก่สงฆ์จตุรทิศ ทัง้ ทีม่ าแล้วและยัง
ไม่มา
ลำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ด้วยคาถาเหล่านี้
ว่าดังนี้ :-

มุง่ สูเ่ มืองสาวัตถี ๔๕
คาถาอนุโมทนาวิหารทาน
[๒๗๑] วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและเนื้อร้าย นอกจากนั้นป้องกันงู
และยุง ฝนในสิสริ ฤดู นอกจากนัน้ วิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าทีเ่ กิดขึน้ ได้ การ ถวายวิหารแก่สงฆ์เพือ่ หลีกเร้นอยู่ เพือ่ ความสุข
เพือ่ เพ่งพิจารณา และเพือ่ เห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรง สรรเสริญว่า
เป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนน้ั แล คนผูฉ้ ลาดเมือ่ เล็งเห็นประโยชน์
ตน พึงสร้างวิหารอันรืน่ รมย์ให้ภกิ ษุ ทัง้ หลายผู้ พหูสตู อยูใ่ นวิหารเถิด
อนึ่ง พึงมีน้ำใจเลื่อมใส ถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะอัน
เหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผูซ้ อ่ื ตรง เพราะพวกเธอย่อมแสดง
ธรรม อันเป็นเครือ่ งบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา อันเขารูท้ ว่ั ถึงแล้วจะ
เป็นผูไ้ ม่มอี าสวะปรินพิ พานในโลกนี้
ครัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงอนุโมทนา อนาถบิณฑิกคหบดีดว้ ยพระคาถาเหล่านี้
แล้ว เสด็จลุกจากอาสนะกลับไป ฯ

วันที่ ๔ แห่งการเดินทาง ได้เข้ามาสูก่ ารอบรมเจริญกุศลเพิม่ ขึน้ แล้วใช่ไหม

ครับ ก่อนอืน่ เราจะต้องเช็คอินเข้าพักยังโรงแรมชือ่ Lotus Nikko Hotel สาวัตถี ฟังชือ่
เหมือนเป็นระดับอินเตอร์ยงั ไงก็ไม่รู้ ดูรปู ถ่ายมีดอกไม้บงั ไว้กส็ วยดี (ภาพที่ ๗) แต่ไม่ใช่
Nikko โดยมาตรฐานญีป่ นุ่ หรอกครับ อีนน่ี คิ โก้อนิ ตะระเดียนะนายจ๋า ๒ - ๓ปี จะมีกรุป๊
ขนาดนี้ซักที ทุกอย่างต้องมาพิสูจน์เอาเอง บางห้องมีแอร์ครับ แต่อย่าตกใจ ติดขัด
เพียงเครื่องปั่นไฟฟ้ามีกำลังไม่พอ เลยไม่ได้ต่อสายมาที่แอร์ ใช้พัดลมไปก่อนนะ
นายจ๋า................. อย่าเพิง่ โกรธ....... เรามาทำบุญ
หลับสบายและอนุโมทนาครับ

๔๖ มุง่ สูเ่ มืองสาวัตถี

บันทึกการเดินทาง วันที่ ๔
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.

มุง่ สูเ่ มืองสาวัตถี ๔๗

บันทึกธรรม

๔๘

๗ กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน
นครสาวัตถีเป็นเมืองใหญ่อนั ดับ ๑ ใน ๖ ของเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในสมัยพุทธกาล
ระยะทางห่างจากเมือง ลัคเนาว์มาประมาณ ๑๕๐ กม. ปัจจุบนั อยูใ่ นการปกครองของ
อำเภอ Gonda สาวัตถีเป็นเมืองของแคว้นโกศลในอดีตซึง่ มีเมืองอโยธยาเป็นเมืองหลวง
ฝ่ายใต้ มีเรือ่ งราวใน มหากาพย์รามเกียรติอ์ ย่างยาวนานมาก่อนสมัยพุทธกาล เพราะ
เป็นบ้านเกิดของพระราม ชือ่ เมืองสาวัตถี Sravasti มาจากการทีเ่ มืองนีเ้ คยมีพอ่ ค้าเอา
สินค้ามาขายมากมาย มีการถามกันว่า ..คิมบะดามอัตถี แปลว่ามีอะไรขายบ้าง พ่อค้าก็
จะตอบเหมือน ๆ กันว่า ...สะบามอัตถี แปลว่ามีทกุ อย่าง ตอบอย่างนีม้ าก ๆ จนเป็นชือ่
เมือง นาน ๆ เข้าชือ่ ก็เลยเพีย้ นมาเป็น สาวัตถี
เมื่อมองจากแผนที่ทางอากาศจะเห็นผังเมืองสาวัตถีเป็นรูปเหมือนพัดจีบหรือกลีบส้มหงายขึน้ มีแม่นำ้ อจิระวดีไหลผ่านทางด้านบน ส่วนครึง่ วงกลมด้านล่าง
นอกกำแพงเมืองก็คอื พระวิหารเชตวัน ตามคัมภีรว์ า่ ห่างออกไป ๑,๒๐๐ ก้าว จากประตู
เมือง ภาพที่ ๑ ก็คอื ขึน้ มาถ่ายบนสถูปท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ ทางด้านแม่นำ้ มองไป
ผ่านป่าละเมาะสุดป่านัน่ ก็คอื พระวิหารเชตวัน บริเวณป่าละเมาะนีจ้ ะไม่มชี าวบ้านเข้า
มาทำไร่ทำนาหรืออยูอ่ าศัย รัฐบาลคงกันพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ไว้ มองจากแผนที่ Google Earth
จะเห็นเป็นป่าเขียวชัดเจน เคยได้ยินข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเสนองบประมาณ
ช่วยเหลือ ขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีทง้ั เมืองสาวัตถี ไม่ทราบว่ารัฐบาลอินเดีย
จะตกลงหรือเปล่า
ปัจจุบันแม่น้ำอจิระวดีได้เปลี่ยนเส้นทางไหลขึ้นเหนือห่างออกไปหลาย
กิโลมตร นี่ก็อาจเป็นสาเหตุของการย้ายเมืองในอดีตก็เป็นได้ แต่ดูในแผนที่ก็ยังเห็น
ชัดว่าในอดีตเคยมีแม่นำ้ ไหลผ่าน ในบริเวณเขตเมืองสาวัตถีน้ี มีสถานทีใ่ ห้เข้าชมได้เพียง
๓ แห่งเท่านั้น คือสถูปท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ และสถูปท่านพระองคุลิมาล
ซึ่งอยู่ติดกัน อีกแห่งคือวัดเชนฐิธารอังคาร อยู่ตอนล่างใกล้ทางออกไปวิหารเชตวัน
นอกนัน้ ก็เป็นป่าอันรกร้างว่างเปล่า

กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน ๔๙
ในโอกาสทีม่ าบ้านท่านเศรษฐีใจบุญ ทุกคนก็จะได้รบั การบอกเล่าว่าช่อง
ลึก ๆ ทีเ่ ห็นอยูน่ ก่ี ค็ อื ห้องเก็บทองคำของท่านเศรษฐีอนาถปิณทิกะ (ภาพที่ ๒) ทีม่ ชี อ่ื เดิม
ว่าสุทัตตะ ทองคำทั้งหมดที่มีอยู่ได้ถูกนำไปซื้อที่ดินจากเจ้าเชต เพื่อสร้างพระวิหาร
เชตวันถวายแด่พระบรมศาสดา เพื่อทำการเผยแผ่พระศาสนาสืบต่อมาจนถึงอนุชน
รุน่ หลัง
มองออกไปไม่ไกลคือสถูปของท่านองคุลมิ าล (ภาพที่ ๓) จอมโจรผูโ้ หดเหีย้ มที่
ไม่มใี คร ทำให้สงบได้ มีเพียงพระผูม้ พี ระภาค พระองค์ทรงแสดงธรรมให้องคุลมิ าลสงบ
และดวงตาเห็นธรรมได้ ขอเชิญอ่านพระสูตร
พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๒
อังคุลมิ าลสูตร
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดองคุลมิ าลโจร
[๕๒๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี:้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้นแล ในแว่นแคว้นของพระเจ้าปเสนทิโกศล มีโจรชือ่ ว่าองคุลมี าล เป็นคนหยาบช้า มีฝา่ มือเปือ้ นเลือด ปักใจมัน่ ในการฆ่าตี ไม่มคี วามกรุณาในสัตว์ทง้ั หลาย. องคุลมิ าลโจรนัน้ กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้าง
กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้าง กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง. เขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์
แล้วเอานิว้ มือร้อยเป็นพวงทรงไว้. ครัง้ นัน้ แล ในเวลาเช้า พระผูม้ พี ระภาคทรงนุง่ แล้ว
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครัน้ แล้วในเวลาปัจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว ทรงเก็บเสนาสนะ ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จดำเนินไปตามทางทีอ่ งคุลมิ าลโจรซุม่ อยู.่
พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว์ พวกชาวนาที่เดินมา ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลิมาลโจรซุ่มอยู่ ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่สมณะ อย่าเดินไปทางนั้น ที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมาลเป็นคน-

๕๐ กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน
หยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือด ปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความ กรุณาในสัตว์ทั้งหลาย
องคุลิมาลโจรนั้น กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้าง กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้าง
กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง เขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวง
ทรงไว้ ข้าแต่สมณะ พวกบุรษุ สิบคนก็ดี ยีส่ บิ คนก็ดี สามสิบคนก็ดี สีส่ บิ คนก็ดี ย่อมรวม
เป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้ แม้บรุ ษุ ผูน้ น้ั ก็ยงั ถึงความพินาศ เพราะมือขององคุลมิ าลโจร.
เมือ่ คนพวกนัน้ กราบทูลอย่างนีแ้ ล้ว พระผูม้ พี ระภาคทรงนิง่ ได้เสด็จไปแล้ว.
[๕๒๒] แม้ครัง้ ทีส่ อง พวกคนเลีย้ งโค ....ข้อความซ้ำ
[๕๒๓] แม้ครัง้ ทีส่ าม พวกคนเลีย้ งโค ....ข้อความซ้ำ
[๕๒๔] องคุลมิ าลโจรได้เห็นพระผูม้ พี ระภาคเสด็จมาแต่ไกล.
ครัน้ แล้ว เขาได้มคี วามดำริวา่ น่าอัศจรรย์จริงหนอ ไม่เคยมีเลย พวกบุรษุ สิบ
คนก็ดี ยีส่ บิ คนก็ดี สามสิบคนก็ดี สีส่ บิ คนก็ดี ก็ยงั ต้องรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้
แม้บุรุษพวกนั้นยังถึง ความพินาศเพราะมือเรา เออก็สมณะนี้ผู้เดียว ไม่มีเพื่อน
ชรอยจะมาข่ม ถ้ากระไร เราพึงปลงสมณะเสียจากชีวติ เถิด. ครัง้ นัน้ องคุลมิ าลโจรถือ
ดาบและโล่ห์ผูกสอดแล่งธนู ติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางพระปฤษฎางค์. ครั้งนั้น
พระผูม้ พี ระภาคทรงบันดาล อิทธาภิสงั ขาร โดยประการทีอ่ งคุลมิ าลโจรจะวิง่ จนสุดกำลัง
ก็ไม่อาจทันพระผูม้ พี ระภาค ผูเ้ สด็จไปตามปกติ. ครัง้ นัน้ องคุลมิ าลโจรได้มคี วามดำริวา่
น่าอัศจรรย์จริงหนอ ไม่เคยมี เลยด้วยว่าเมือ่ ก่อน แม้ชา้ งกำลังวิง่ ม้ากำลังวิง่ รถกำลัง
แล่น เนือ้ กำลังวิง่ เราก็ยงั วิง่ ตามจับได้ แต่วา่ เราวิง่ จนสุดกำลัง ยังไม่อาจทันสมณะนี้
ซึ่งเดินไปตามปกติ ดังนี้ จึงหยุดยืนกล่าวกะพระผู้มีพระภาคว่า จงหยุดก่อนสมณะ
จงหยุดก่อนสมณะ พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า เราหยุดแล้ว องคุลมิ าล ท่านเล่า จงหยุด
เถิด.
องคุลมิ าลโจรละพยศ
[๕๒๕] ครัง้ นัน้ องคุลมิ าลโจรดำริวา่ สมณศากยบุตรเหล่านัน้ มักเป็นคนพูด
จริง มีปฏิญญาจริง แต่สมณะรูปนีเ้ ดินไปอยูเ่ ทียว กลับพูดว่า เราหยุดแล้ว องคุลมิ าล

กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน ๕๑
ท่านเล่าจงหยุดเถิด ถ้ากระไร เราพึงถามสมณะรูปนี้เถิด. ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรได้
กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคด้วยคาถาความว่า ดูกรสมณะ ท่านกำลังเดินไป ยังกล่าวว่า
เราหยุดแล้ว และ ท่านยังไม่หยุด ยังกล่าวกะข้าพเจ้าผูห้ ยุดแล้วว่าไม่หยุด ดูกรสมณะ
ข้าพเจ้าขอถามเนือ้ ความนีก้ ะท่าน ท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็น
อย่างไร? พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า ดูกร องคุลมิ าล เราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้ว
จึงชือ่ ว่าหยุดแล้วในกาลทุกเมือ่ ส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทง้ั หลาย เพราะฉะนัน้ เราจึง
หยุดแล้ว ท่านยังไม่หยุด. องคุลมิ าลโจรทูลว่า ดูกรสมณะ ท่านอันเทวดามนุษย์บชู าแล้ว
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานหนอ
ข้าพเจ้านัน้ จักประพฤติละบาป เพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่าน องคุลมิ าล
โจรกล่าวดังนีแ้ ล้ว ได้ทง้ิ ดาบและอาวุธ ลงในเหวลึกมีหน้าผาชัน องคุลมิ าลโจรได้ถวาย
บังคมพระบาททัง้ สองของพระสุคต แล้วได้ทลู ขอบรรพชากะพระสุคต ณ ที่ นัน้ เอง. ก็แล
พระพุทธเจ้าผูท้ รงประกอบด้วยพระกรุณาทรงแสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ เป็นศาสดาของ
โลกกับทัง้ เทวโลก ได้ตรัสกะองคุลมิ าลโจรในเวลานัน้ ว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด อันนี้
แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุลิมาลโจรนั้น ดังนี้. ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคมีพระองคุลมิ าลเป็นปัจฉาสมณะ เสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลำดับ
เสด็จถึงพระนครสาวัตถีแล้ว.
พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้า
[๕๒๖] ได้ยนิ ว่า ณ ทีน่ น้ั พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนัน้ หมูม่ หาชนประชุมกันอยูท่ ป่ี ระตู
พระราชวัง ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ส่งเสียงอือ้ อึงว่า ข้าแต่สมมติเทพในแว่นแคว้นของ
พระองค์ มีโจรชือ่ ว่าองคุลมิ าล เป็นคนหยาบช้า มีฝา่ มือเปือ้ นเลือด ปักใจในการฆ่าตี
ไม่มคี วามกรุณาในสัตว์ทง้ั หลาย องคุลมิ าลโจรนัน้ กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้าง กระทำ
นิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้าง กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง เขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอา
นิว้ มือร้อยเป็นพวงทรงไว้ ขอพระองค์จงกำจัดมันเสียเถิด. ครัง้ นัน้ พระเจ้าปเสนทิโกศล
เสด็จออกจากพระนครสาวัตถี ด้วยกระบวนม้าประมาณ ๕๐๐ เสด็จเข้าไปทาง
พระอารามแต่ยังวันทีเดียว เสด็จไปด้วยพระยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้

๕๒ กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน
เสด็จลงจากพระยานแล้ว ทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค
ถึงทีป่ ระทับ ครัน้ แล้วถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาค ประทับนัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ .
[๕๒๗] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ประทับนั่ง ณ
ทีค่ วรส่วนข้าง หนึง่ แล้วว่า ดูกรมหาบพิตร พระเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่า
พิมพิสาร ทรงทำให้พระองค์ทรงขัดเคืองหรือหนอ หรือเจ้าลิจฉวี เมืองเวสาลี หรือว่า
พระราชาผูเ้ ป็นปฏิปกั ษ์เหล่าอืน่ ? พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
พระเจ้าแผ่นดินมคธ จอมเสนาทรงพระนามว่า พิมพิสารมิได้ทรงทำหม่อมฉันให้ขดั เคือง
แม้เจ้าลิจฉวีเมืองเวสาลี ก็มไิ ด้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคือง แม้พระราชาทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์
เหล่าอืน่ ก็มไิ ด้ทำให้หม่อมฉันขัดเคือง ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ในแว่นแคว้นของหม่อมฉัน
มีโจรชือ่ ว่าองคุลมิ าล เป็นคนหยาบช้า มีฝา่ มือเปือ้ นเลือด ปักใจในการฆ่าตี ไม่มคี วาม
กรุณาในสัตว์ทง้ั หลาย องคุลมิ าลโจรนัน้ กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้าง กระทำนิคมไม่ให้
เป็นนิคมบ้าง กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง เขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือ
ร้อยเป็นพวงทรงไว้ หม่อมฉันจักกำจัดมันเสีย.
ภ. ดูกรมหาราช ถ้ามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลมิ าลผูป้ ลงผมและหนวด
นุง่ ห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดียว ประพฤติพรหมจรรย์ มีศลี มีกลั ยาณธรรม มหาบพิตรจะพึง ทรงกระทำ อย่างไรกะเขา?
ป. ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ หม่อมฉันพึงไหว้ พึงลุกรับ พึงเชือ้ เชิญด้วยอาสนะ
พึงบำรุงเขา ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร หรือพึงจัดการ
รักษา ป้องกันคุม้ ครองอย่างเป็นธรรม ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ แต่องคุลมิ าลโจรนัน้ เป็นคน
ทุศลี มีบาปธรรม จักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปานนี้ แต่ทไ่ี หน?
ทรงเห็นพระองคุลมิ าลแล้วตกพระทัย
[๕๒๘] ก็สมัยนัน้ ท่านพระองคุลมิ าลนัง่ อยูไ่ ม่ไกลพระผูม้ พี ระภาค. พระผูม้ -ี
พระภาค ทรงยกพระหัตถ์เบือ้ งขวาขึน้ ชีต้ รัสบอกพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า ดูกรมหาบพิตร

กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน ๕๓
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นัน่ องคุลมิ าล. ลำดับนัน้ พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงมีความกลัว ทรงหวาดหวัน่ พระโลมชาติชชู นั แล้ว. พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงกลัว ทรงหวาดหวัน่
มีพระโลมชาติชชู นั แล้ว จึงได้ตรัสกะพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า อย่าทรงกลัวเลย มหาบพิตร
อย่าทรงกลัวเลย มหาบพิตร ภัยแต่องคุลมิ าลนีไ้ ม่มแี ก่มหาบพิตร. ครัง้ นัน้ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงระงับความกลัว ความหวาดหวัน่ หรือโลมชาติชชู นั ได้แล้ว จึงเสด็จเข้าไปหา
ท่านองคุลมิ าลถึงทีอ่ ยู่ ครัน้ แล้วได้ ตรัสกะท่านองคุลมิ าลว่า ท่านผูเ้ จริญ พระองคุลมิ าล
ผูเ้ ป็นเจ้าของเรา. ท่านพระองคุลมิ าลถวายพระพรว่า อย่างนัน้ มหาบพิตร.
ป. บิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไร มารดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตร
อย่างไร?
อ. ดูกรมหาบพิตร บิดาชือ่ คัคคะ มารดาชือ่ มันตานี.

๕๔ กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน
ป. ท่านผูเ้ จริญ ขอพระผูเ้ ป็นเจ้าคัคคะมันตานีบตุ ร จงอภิรมย์เถิด ข้าพเจ้าจัก
ทำความขวนขวาย เพือ่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารแก่พระผู-้
เป็นเจ้า คัคคะมันตานีบตุ ร. ก็สมัยนัน้ ท่านองคุลมิ าลถือการอยูใ่ นป่าเป็นวัตร ถือเทีย่ ว
บิณฑบาต เป็นวัตร ถือผ้าบังสุกลุ เป็นวัตร ถือผ้าสามผืนเป็นวัตร. ครัง้ นัน้ ท่านองคุลมิ าล
ได้ถวาย พระพรพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า อย่าเลยมหาบพิตร ไตรจีวรของอาตมภาพ
บริบรู ณ์ แล้ว.
[๕๒๙] ครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคแล้วจึงประทับนัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ . แล้วได้
กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ น่าอัศจรรย์นกั ไม่เคยมีมา ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรง
ทรมานได้ซง่ึ บุคคลทีใ่ คร ๆ ทรมานไม่ได้ ทรงยังบุคคลทีใ่ คร ๆ ให้สงบไม่ได้ ให้สงบได้
ทรงยังบุคคลทีใ่ คร ๆ ให้ดบั ไม่ได้ ให้ดบั ได้ เพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผูใ้ ดได้
แม้ดว้ ยอาชญา แม้ดว้ ยศาตรา ผูน้ น้ั พระผูม้ พี ระภาคทรงทรมานได้โดยไม่ตอ้ งใช้อาญา
ไม่ตอ้ งใช้ศาตรา ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ หม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้ หม่อมฉันมีกจิ มาก
มีกรณียะมาก พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า ขอมหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนีเ้ ถิด
ลำดับนัน้ พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จลุกจากทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคแล้ว
เสด็จหลีกไป.
พระองคุลมิ าลโปรดหญิงมีครรภ์
[๕๓๐] ครัง้ นัน้ เวลาเช้า ท่านพระองคุลมิ าลครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตร
และจีวร เข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี. กำลังเทีย่ วบิณฑบาตตามลำดับตรอกอยู่
ในพระนครสาวัตถี ได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภ์แก่หนัก. ครั้นแล้วได้มีความดำริว่า
สัตว์ทง้ั หลายย่อมเศร้าหมองหนอ สัตว์ทง้ั หลายย่อมเศร้าหมองหนอ ดังนี.้ ครัง้ นัน้ ท่าน
พระองคุลมิ าลเทีย่ วบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เวลาปัจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแล้ว
เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคแล้วนัง่ ณ ทีค่ วรส่วน
ข้างหนึง่ . ครัน้ แล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเช้า
ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรและจีวร เข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี
กำลังเทีย่ วบิณฑบาตตามลำดับตรอกอยูใ่ นพระนครสาวัตถี ได้เห็นสตรีคนหนึง่ มีครรภ์

กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน ๕๕
แก่หนัก. ครัน้ แล้วได้มคี วามดำริวา่ สัตว์ทง้ั หลายย่อมเศร้าหมองหนอ สัตว์ทง้ั หลายย่อม
เศร้าหมองหนอ ดังนี.้
[๕๓๑] พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสว่า ดูกรองคุลมิ าล ถ้าอย่างนัน้ เธอจงเข้าไปหา
สตรีนน้ั และกล่าวกะสตรีนน้ั อย่างนีว้ า่ ดูกรน้องหญิง ตัง้ แต่เราเกิดมาแล้วจะได้รสู้ กึ ว่า
แกล้งปลงสัตว์จากชีวติ หามิได้ ด้วยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทา่ น ขอความ
สวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของท่านเถิด. ท่านพระองคุลมิ าลกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
ก็อาการนัน้ จักเป็นอันข้าพระองค์กล่าวเท็จทัง้ รูอ้ ยูเ่ ป็นแน่ เพราะข้าพระองค์แกล้งปลง
สัตว์เสียจากชีวติ เป็นอันมาก.
ภ. ดูกร องคุลมิ าล ถ้าอย่างนัน้ เธอจงเข้าไปหาสตรีนน้ั แล้วกล่าวกะสตรีนน้ั
อย่างนีว้ า่ ดูกรน้องหญิง ตัง้ แต่เราเกิดแล้วในอริยชาติ จะได้รสู้ กึ ว่าแกล้งปลงสัตว์เสียจาก
ชีวติ หา มิได้ ด้วยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทา่ น ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของ
ท่าน เถิด.
พระองคุลมิ าลทูลรับพระผูม้ พี ระภาคแล้ว เข้าไปหาหญิงนัน้ ถึงทีอ่ ยู่ ครัน้ แล้วได้กล่าว กะ
หญิงนัน้ อย่างนีว้ า่ ดูกรน้องหญิง ตัง้ แต่เวลาทีฉ่ นั เกิดแล้วในอริยชาติ จะแกล้งปลงสัตว์
จากชีวติ ทัง้ รูห้ ามิได้ ด้วยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทา่ น ขอความสวัสดีจงมีแก่
ครรภ์ของท่านเถิด. ครัง้ นัน้ ความสวัสดีได้มแี ก่หญิง ความสวัสดีได้มแี ก่ครรภ์ของหญิง
แล้ว.
พระองคุลมิ าลบรรลุพระอรหัต
[๕๓๒] ครั้งนั้น ท่านพระองคุลิมาลหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่
ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วอยูไ่ ม่นานนัก ก็กระทำให้แจ้งซึง่ ทีส่ ดุ พรหมจรรย์อนั
ไม่มธี รรมอืน่ ยิง่ กว่าทีก่ ลุ บุตรทัง้ หลายผูอ้ อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการ ด้วย
ปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั แล้วเข้าถึงอยู่ ได้รชู้ ดั ว่า ชาติสน้ิ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว
กิจทีค่ วรทำทำเสร็จแล้ว กิจอืน่ เพือ่ ความเป็นอย่างนีอ้ กี มิได้มี ดังนี.้ ก็ทา่ นพระองคุลมิ าล
ได้เป็นอรหันต์องค์หนึง่ ในจำนวนพระอรหันต์ทง้ั หลาย.

๕๖ กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน
[๕๓๓] ครัง้ นัน้ เวลาเช้า ท่านพระองคุลมิ าลนุง่ แล้ว ถือบาตรและจีวร เข้าไป
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี. ก็เวลานัน้ ก้อนดิน ... ท่อนไม้ ... ก้อนกรวดทีบ่ คุ คลขว้างไป
แม้โดยทางอืน่ ก็มาตกลงทีก่ ายของท่านพระองคุลมิ าล ท่านพระองคุลมิ าลศีรษะแตก
โลหิตไหล บาตรก็แตก ผ้าสังฆาฏิก็ฉีกขาด เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ.
พระผูม้ พี ระภาคได้ทอดพระเนตรท่านพระองคุลมิ าลเดินมาแต่ไกล ครัน้ แล้วได้ตรัสกะ
ท่านพระองคุลิมาลว่า เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์ เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์
เธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอ พึงหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมาก
ตลอดร้อยปีเป็นอันมาก ตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบนั นีเ้ ท่านัน้ .
พระองคุลมิ าลเปล่งอุทาน
[๕๓๔] ครัง้ นัน้ ท่านพระองคุลมิ าลไปในทีล่ บั เร้นอยู่ เสวยวิมตุ สิ ขุ เปล่งอุทานนี้
ในเวลานัน้ ว่า ก็ผใู้ ด เมือ่ ก่อนประมาท ภายหลังผูน้ น้ั ไม่ประมาท เขาย่อมยังโลกนีใ้ ห้สว่าง
ดังพระจันทร์ซง่ึ พ้นแล้วจากเมฆ ฉะนัน้ ผูใ้ ดทำกรรมอันเป็นบาปแล้ว ย่อมปิดเสียได้ดว้ ย
กุศล ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้น ภิกษุใดแล
ยังเป็นหนุม่ ย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนา ภิกษุนน้ั ย่อมยังโลกนีใ้ ห้สว่าง ดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้น ขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกถาเถิด ขอศัตรู
ทัง้ หลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด ขอมนุษย์ทง้ั หลายทีเ่ ป็นศัตรูของเรา
จงคบสัตบุรษุ ผูช้ วนให้ถอื ธรรมเถิด ขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติ ความสรรเสริญคือ
เมตตาเถิด ขอจงฟังธรรมตามกาล และจงกระทำตามธรรมนัน้ เถิด ผูท้ เ่ี ป็นศัตรูนน้ั ไม่พงึ
เบียดเบียนเราหรือใคร ๆ อืน่ นัน้ เลย ผูถ้ งึ ความสงบอย่างยิง่ แล้ว พึงรักษาไว้ซง่ึ สัตว์ทส่ี ะดุง้
และทีม่ น่ั คง คนทดน้ำ ย่อมชักน้ำไปได้ ช่างศรย่อมดัดลูกศรได้ ช่างถากย่อมถากไม้ได้
ฉันใด บัณฑิตทัง้ หลาย ย่อมทรมานตนได้ ฉันนัน้ คนบางพวก ย่อมฝึกสัตว์ ด้วยท่อนไม้
บ้าง ด้วยขอบ้าง ด้วยแส้บา้ ง เราเป็นผูท้ พ่ี ระผูม้ พี ระภาคทรงฝึกแล้ว โดยไม่ตอ้ งใช้อาญา
ไม่ตอ้ งใช้ศาตรา เมือ่ ก่อนเรามีชอ่ื ว่าอหิงสกะ แต่ยงั เบียดเบียนสัตว์อยู่ วันนีเ้ รามีชอ่ื ตรง
ความจริง เราไม่เบียดเบียนใคร ๆ เลย เมือ่ ก่อนเราเป็นโจร ปรากฏชือ่ ว่าองคุลมิ าล ถูก
กิเลสดุจห้วงน้ำใหญ่พดั ไป มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้ว เมือ่ ก่อนเรามีมอื เปือ้ นเลือด
ปรากฏชือ่ ว่า องคุลมิ าล ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ จึงถอนตัณหาอันจะนำไปสูภ่ พเสียได้

กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน ๕๗
เรากระทำกรรมทีจ่ ะให้ถงึ ทุคติเช่นนัน้ ไว้มาก อันวิบากของกรรมถูกต้องแล้ว เป็นผูไ้ ม่มหี นี้
บริโภคโภชนะ พวกชนทีเ่ ป็นพาลทรามปัญญา ย่อมประกอบตามซึง่ ความประมาท ส่วน
นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ ฉะนั้น
ท่านทัง้ หลายจงอย่าประกอบตามซึง่ ความประมาท อย่าประกอบตามความชิดชมด้วย
สามารถความยินดีในกาม เพราะว่าผูไ้ ม่ประมาทแล้ว เพ่งอยู่ ย่อมถึงความสุขอันไพบูลย์
การทีเ่ รามาสูพ่ ระพุทธศาสนานีน้ น้ั เป็นการมาดีแล้ว ไม่ปราศจากประโยชน์ ไม่เป็นการ
คิดผิด บรรดาธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงจำแนกไว้ดแี ล้ว เราก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐ
สุดแล้ว (นิพพาน) การที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้น เป็นการถึงดีแล้ว ไม่
ปราศจากประโยชน์ ไม่เป็นการคิดผิด วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้า
เรากระทำแล้วดังนี.้
จบอังคุลมิ าลสูตร

ข้อความพระสูตรค่อนข้างยาว แต่กค็ งไม่ได้ยาวเกินไปกว่าบทภาพยนตร์ทเ่ี ขา

เอามาแต่งเติมกันเพือ่ ให้ดเู ป็นความบันเทิงนะครับ ภาพที่ ๔ นีแ่ หละครับ เป็นสถูปองคุล-ิ
มาล ช่องตรงกลางอาคารจะมีลกั ษณะเป็นห้องเดินเข้าไปได้ เสร็จแล้วก็จะมีชอ่ งต่ำ ๆ
แคบ ๆ พอทีค่ นจะเลือ้ ยตัว ลอดออกไปข้าง ๆ สถูปได้แบบน่ากลัวนิด ๆ ก็มคี ำบอกเล่าว่า
หากใครอธิษฐานขออะไรแล้วมุดลอดช่องแคบนีอ้ อกไปได้กจ็ ะสมปรารถนา มีโชคดี มี
โรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย หลายคนก็จะนิยมเข้าไปลอดดู แต่จะมีโชคสมปรารถนาเพียงไร
ยังไม่สามารถสรุปได้
มีอยูส่ มัยหนึง่ เมือ่ รถบัสของพวกเรามาจอด ท่านผูอ้ าวุโสทีร่ ว่ มทางนัง่ ติดกันมา
กับรถเราก็เล่ากับผูเ้ ขียนว่า ครัง้ หนึง่ ลูกชายไม่สบาย ป่วยรักษาไม่หาย ก็เคยมาลอดถ้ำนี้
และอธิษฐาน ตอนลอดถ้ำก็ได้เก็บก้อนหินสีดำเอาไปเป็นทีร่ ะลึกบูชา หลังจากนัน้ ทุกคน
ในรถก็ลงไปท่องเทีย่ วชมสถูปทัง้ สองแห่งนีจ้ นกระทัง่ กลับเข้ามาในรถ ผูเ้ ขียนก็ได้ถาม
ท่านผูอ้ าวุโสท่านนัน้ ว่า หินดำ ๆ อย่างนีห้ รือเปล่าครับ เก็บเอากลับไปบ้านจะดีหรือครับ
ไม่รทู้ างเจ้าของเขาหวงหรือเปล่า ยังไม่อยากเป็นนิว้ ที่ ๑,๐๐๑ ขององคุลมิ าลนะครับ

๕๘ กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ยกัน
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ว่า เอาไปดีไม่ดีก็อาจโชคร้ายเป็นโรครักษา
ไม่หายขึน้ มาจะว่ายังไง..... ถ้าทุก ๆ คนเชือ่ ว่าเอาอิฐ หินเหล่านีก้ ลับไปบ้านแล้วจะมีโชคลาภ อีกหน่อย สถูปนีค้ งหมดเป็นแน่... บางคนเคยเอาของต้องห้ามเหล่านีไ้ ปแล้วประสบ
เคราะห์ ก รรมต่ า ง ๆ นา ๆ มี ค นหนึ ่ ง เอาไปแล้ ว ธุ ร กิ จ ล้ ม ละลายตั ้ ง สองรอบ
ต้องฝากพวกทัวร์เอากลับมาคืน..บรื๋อว์ .. ขณะนั้นรถบัสกำลังจะถอยออกจากที่จอด
ผูเ้ ขียนเริม่ ตาแหกแล้ว... เลยต้องร้องว่า ... เดีย๋ ว ๆ บาบู...อย่าเพิง่ ไป...เปิดประตูรถหน่อย
...จะเอาหิน องคุลมิ าลไปคืน เสร็จแล้วก็ลงจากรถเพือ่ จะวิง่ ข้ามถนนเอาหินไปเก็บทีส่ ถูป
ทันใดนัน้ ก็มเี สียงคนในรถร้องเรียกขึน้ มาว่า....
พี่ ๆ ๆ ๆ ...... เดีย๋ ว ๆ ...หนูฝากด้วย .. หนูกฝ็ ากด้วย ... ไม่เอาแหล่ว ... หิน
องคุลิมาล ..... เอาไปเด๋วถูกตัดนิ้ว ... ไม่อยากเป็นนิ้วที่ห้อยคอ องคุลิมาล ....
ค่อยยังชัว่ หน่อย ยังมีเพือ่ น ............... เฮ้อ ... วิง่ ซะเหนือ่ ย ......
ทัง้ เครียด ทัง้ ขำ เป็นธรรมะ

๕๙

๘ วิหารเชตวัน พระพุทธองค์ประทับ ๒๕ พรรษา
พระผูม้ พี ระภาคบำเพ็ญพุทธกิจอยูใ่ นเมืองสาวัตถีนานถึง ๒๕ พรรษา โดย
อยูท่ เ่ี ชตวัน ๑๙ พรรษา และทีป่ พุ พารามวิหารของนางวิสาขาสร้างถวายอีก ๖ พรรษา
จึงนับว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับที่เชตวันนานที่สุดในการเผยแผ่พระศาสนา
(ภาพที่ ๑) ทีพ่ ระเชตวันวิหาร และกรุงสาวัตถีน้ี พระพุทธองค์ได้เทศนาพระสูตรไว้ถงึ
๘๗๑ สูตร เป็นฑีฆะนิกาย ๖ สูตร, มัชฌิมนิกาย ๗๕ สูตร, สังยุตนิกาย ๗๓๖ สูตรและ
อังคุตรนิกาย ๕๔ สูตร มีพระสูตรทีส่ ำคัญและเป็นทีร่ จู้ กั กันดี และนิยมสวดกันมากใน
ปัจจุบนั คือ มงคลสูตร ขอเชิญอ่านและศึกษาดู .........
มงคลสูตรในขุททกปาฐะ
[๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครัง้ นัน้ แล ครัน้ ปฐมยามล่วงไป เทวดาตนหนึง่
มีรศั มีงามยิง่ นัก ยังพระวิหารเชตวันทัง้ สิน้ ให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า
[๖] เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี ได้พากัน คิดมงคล
ทัง้ หลาย ขอพระองค์จงตรัสอุดมมงคล พระผูม้ พี ระภาคตรัสพระคาถาตอบว่าการไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลทีค่ วร บูชา ๑ นีเ้ ป็นอุดมมงคล การอยู่
ใน ประเทศอันสมควร ๑ ความเป็นผูม้ บี ญ
ุ อันกระทำแล้วในกาลก่อน ๑ การตัง้ ตนไว้ชอบ ๑ นีเ้ ป็นอุดมมงคล พาหุสจั จะ ๑ ศิลป ๑ วินยั ทีศ่ กึ ษาดีแล้ว ๑ วาจาสุภาษิต ๑ นีเ้ ป็นอุดมมงคล การบำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บตุ รภรรยา ๑
การงานอั น ไม่ อ ากู ล ๑ นี ้ เ ป็ น อุ ด มมงคลทาน ๑ การประพฤติ ธ รรม ๑
การสงเคราะห์ญาติ ๑ กรรมอันไม่มโี ทษ ๑ นีเ้ ป็นอุดมมงคล การงดการเว้นจากบาป ๑ ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๑ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑

๖๐ วิหารเชตวัน พระพุทธองค์ประทับ ๒๕ พรรษา
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วิหารเชตวัน พระพุทธองค์ประทับ ๒๕ พรรษา ๖๑
นี้เป็นอุดมมงคล ความเคารพ ๑ ความประพฤติถ่อมตน ๑ ความสันโดษ ๑
ความกตั ญ ญู ๑ การฟั ง ธรรมโดยกาล ๑ นี ้ เ ป็ น อุ ด มมงคล ความอดทน ๑
ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ การได้เห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรมโดยกาล ๑
นี้เป็นอุดมมงคล ความเพียร ๑ พรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การกระทำนิพพานให้แจ้ง ๑ นี้เป็นอุดมมงคล จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว
ย่อมไม่หวัน่ ไหว ๑ ไม่เศร้าโศก ๑ ปราศจากธุลี ๑ เป็นจิตเกษม ๑ นีเ้ ป็นอุดมมงคล
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า
ย่อมถึงความสวัสดีในทีท่ กุ สถาน นีเ้ ป็น อุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านัน้ ฯ
จบมงคลสูตร

พระวิหารเชตวันได้รบั การดูแลอย่างดีมกี ารล้อมรัว้ กันไม่ให้ผคู้ นทัว่ ไป เข้ามา

บุกรุกทำลาย เมือ่ เดินเข้าประตูหน้าจะเห็นว่ามีการบูรณะไปตามร่องรอยของอาคารเก่า
ทางด้านซ้ายจะเป็นกุฏขิ องอัครสาวก พระอรหันต์องค์สำคัญก็จำพรรษาอยูท่ อ่ี ารามนี้
เช่น พระอานนท์ ราหุล โมคคัลลานะ สารีบุตร องคุลีมาล ตรงไปจะเป็นต้นโพธิ์ที่
พระอานนท์ปลูกเอาไว้ (ภาพที่ ๒) ทางด้านซ้ายมือเป็นพระคันธกุฎีที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า (ภาพที่ ๓)
บริเวณทั่ว ๆ ไปมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมากมายเป็นลักษณะสวนที่เย็นร่มรื่นเป็น
อย่างยิง่ (ภาพที่ ๔)
นอกจากนั้นยิ่งมองเห็นอิฐที่เรียงเป็นวงกลม เหมือนบ่อน้ำแต่ปิดฝาและ
ไม่ฉาบปูน เตี้ยเล็กใหญ่สูงต่างขนาดกัน ซึ่งจะเป็นสถูปบรรจุสารีริกธาตุของท่าน
พระอรหันต์ทง้ั หลาย
ด้านขวามือเลยเข้าไปก็คอื ทีป่ ระชุมสงฆ์ หรือธรรมสภา (ภาพที่ ๕) สถานที่
นีเ้ องทีเ่ กิด เรือ่ งราวสำคัญมากมาย ครัง้ หนึง่ มีหญิงงามชือ่ นางจิญจมานวิกา บุกมาถึง
ธรรมสภา แห่งนี้มากล่าวตู่พระพุทธเจ้า เป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงมีชัยชนะ
ในการกล่าว ร้ายจากแผนการของพวกเดียรถีย์ และปรากฎในบทสวดที่เรียกว่า
สวดพาหุง ขอเชิญ อ่านพระสูตร .........

๖๒ วิหารเชตวัน พระพุทธองค์ประทับ ๒๕ พรรษา
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓
๙. เรือ่ งนางจิญจมาณวิกา [๑๔๕]
ข้อความเบือ้ งต้น
พระศาสดาเมือ่ ประทับอยูใ่ นพระเชตวัน ทรงปรารภนางจิญจมาณวิกา ตรัส
พระธรรมเทศนานีว้ า่ “เอกธมฺมมตีตสฺส ๑“ เป็นต้น. พวกเดียรถียร์ ษิ ยาพระพุทธศาสนา
ความพิสดารว่า ในปฐมโพธิกาล เมือ่ สาวกของพระทศพลมีมากหาประมาณมิได้. เมือ่
พวกเทวดาและมนุษย์หยั่งลงสู่อริยภูมิ, เมื่อการเกิดขึ้นแห่งพระคุณของพระศาสดา
แผ่ไปแล้ว. ลาภสักการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้ว. พวกเดียรถีย์ เป็นผู้เช่นกับแสง
หิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขน้ึ เป็นผูเ้ สือ่ มลาภสักการะ. พวกเดียรถียเ์ หล่านัน้ ยืนใน
ระหว่างถนน แม้ประกาศให้พวกมนุษย์รแู้ จ้งอยูอ่ ย่างนัน้ ว่า “พระสมณโคดมเท่านัน้ หรือ
เป็นพระพุทธเจ้า. แม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้า; ทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณโคดม
นั้นเท่านั้นหรือ มีผลมาก. ทานที่เขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกัน;
ท่านทัง้ หลาย จงให้ จงทำ แก่เราทัง้ หลายบ้าง” ดังนีแ้ ล้ว ไม่ได้ลาภสักการะแล้ว ประชุม
คิดกันในที่ลับว่า “พวกเรา พึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดม ในระหว่างมนุษย์
ทัง้ หลาย พึงยังลาภสักการะให้ฉบิ หายโดยอุบายอะไรหนอแล ?” กาลนัน้ ในกรุงสาวัตถี
มีนางปริพาชิกาคนหนึง่ ชือ่ ว่าจิญจมาณวิกา เป็นผูท้ รงรูปอันเลอโฉม ถึงความเลิศด้วย
ความงาม เหมือนนางเทพอัปสรฉะนัน้ ,รัศมียอ่ มเปล่งออกจากสรีระของนางนัน้ .
นางจิญจมาณวิการับอาสาพวกเดียรถีย์
ลำดับนั้น เดียรถีย์ผู้มีความรู้เฉียบแหลมคนหนึ่ง กล่าวอย่างนั้นว่า “เรา
ทัง้ หลายอาศัยนางจิญจมาณวิกา พึงยังโทษให้เกิดขึน้ แก่พระสมณโคดมยังลาภสักการะ
(ของเธอ) ให้ฉิบหายได้.” เดียรถีย์เหล่านั้น รับรองว่า “อุบายนี้มีอยู่.” ต่อมา นาง
จิญจมาณวิกานัน้ ไปสูอ่ ารามของเดียรถียไ์ หว้แล้วได้ยนื อยู.่ พวกเดียรถียไ์ ม่พดู กับนาง.
นางจึงคิดว่า “เรามีโทษอะไรหนอแล ?” แม้พูดครั้งที่ ๓ ว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย
ดิฉนั ไหว้” ดังนีแ้ ล้วจึงพูดว่า “พระผูเ้ ป็นเจ้าทัง้ หลาย ดิฉนั มีโทษอะไรหนอแล ? เพราะเหตุ
อะไร ท่านทัง้ หลาย จึงไม่พดู กับดิฉนั ?”

วิหารเชตวัน พระพุทธองค์ประทับ ๒๕ พรรษา ๖๓
เดียรถีย์. น้องหญิง เจ้าย่อมไม่ทราบซึ่งพระสมณโคดม ผู้เบียดเบียนเรา
ทัง้ หลายเทีย่ วทำ เราทัง้ หลายให้เสือ่ มลาภสักการะหรือ ?
นางจิญจมาณวิกา. ดิฉันยังไม่ทราบ เจ้าข้า . ก็ในเรื่องนี้ด ิฉันควรทำ
อย่างไรเล่า?
เดียรถีย์. น้องหญิง ถ้าเจ้าปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลายไซร้,จงยังโทษ
ให้เกิดขึน้ แก่ พระสมณโคดมแล้ว ยังลาภสักการให้ฉบิ หายเพราะอาศัยตน.
นางกล่าวว่า “ดีละ พระผูเ้ ป็นเจ้าทัง้ หลาย. ข้อนีจ้ งเป็นภาระของดิฉนั เอง. ท่าน
ทัง้ หลาย อย่าคิดแล้ว” ดังนีแ้ ล้ว หลีกไป ห่มผ้ามีสดี จุ แมลงค่อมทอง มีของหอมและ
ระเบียบ ดอกไม้เป็นต้นในมือ มุง่ หน้าตรงพระเชตวัน ไปอยูใ่ นสมัยเป็นทีฟ่ งั ธรรมกถา
แห่งชน ชาวเมืองสาวัตถีแล้วออกไปจากพระเชตวัน ตัง้ แต่กาลนัน้ เพราะความทีน่ างเป็น
ผูฉ้ ลาด ในมารยาทของหญิง. เมือ่ ผูอ้ น่ื ถามว่า “นางจะไปไหนในเวลานี้ ?” จึงกล่าวว่า
“ประโยชน์ อะไรของท่านทัง้ หลายด้วยทีท่ เ่ี ราไป” พักอยูใ่ นวัดของเดียรถียใ์ นทีใ่ กล้พระเชตวัน เมื่อคนผู้เป็นอุบาสกออกจากพระนครแต่เช้าตรู่ ด้วยหวังว่า “จักถวายบังคม
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า” (นาง) ทำทีเหมือนอยูใ่ นพระเชตวัน เข้าไปสูพ่ ระนคร เมือ่ คนผูเ้ ป็น
อุบาสก ถามว่า “ท่านอยู่ ณ ทีไ่ หน ?” แล้วจึงกล่าวว่า “ประโยชน์อะไรของท่านทัง้ หลาย
ด้วย ทีท่ เ่ี ราอยู”่
โดยกาลล่วงไป ๑ - ๒ เดือน เมือ่ ถูกถามจึงกล่าวว่า “เราอยูใ่ นพระคันธกุฎี
เดียวกันกับพระสมณโคดม ในพระเชตวัน” ยังความสงสัยให้เกิดขึน้ แก่ปถุ ชุ นทัง้ หลายว่า
“ข้อนัน้ จริงหรือไม่หนอ ?”
โดยกาลล่วงไป ๓ - ๔ เดือน เอาท่อนผ้าพันท้อง แสดงเพศของหญิงมีครรภ์
ให้เหล่าชนอันธพาลถือเอาว่า “ครรภ์บงั เกิดขึน้ เพราะอาศัยพระสมณโคดม”
โดยกาลล่วงไป ๘ - ๙ เดือน ผูกไม้กลมไว้ทท่ี อ้ งห่มผ้าทับข้างบน ให้ทบุ หลังมือ
และเท้าด้วยไม้คางโค แสดงอาการบวมขึน้ มีอนิ ทรียบ์ อบช้ำ เมือ่ พระตถาคตประทับนัง่
แสดงธรรมบนธรรมาสน์ทป่ี ระดับแล้วในเวลาเย็น, ไปสูธ่ รรมสภา ยืนตรงพระพักตร์ของ
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พระตถาคตแล้ว กล่าวว่า “มหาสมณะ พระองค์ (ดีแต่) แสดงธรรม แก่มหาชนเท่านัน้ .
เสียงของพระองค์ไพเราะ. พระโอษฐ์ของพระองค์สนิท; ส่วนหม่อมฉัน อาศัยพระองค์ได้
เกิดมีครรภ์ครบกำหนดแล้ว พระองค์ไม่ทรงทราบเรือนเป็นทีค่ ลอดของหม่อมฉัน, ไม่ทรง
ทราบเครือ่ งครรภ์บริหารมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้น, เมือ่ ไม่ทรงทำเอง ก็ไม่ตรัสบอกพระเจ้าโกศล หรืออนาถบิณฑิกะ หรือนางวิสาขามหาอุบาสิกา คนใดคนหนึง่ แม้บรรดา
อุปฏั ฐากทัง้ หลายว่า ท่ า่ นจงทำกิจทีค่ วรทำแก่นางจิญจมาณวิกานี,้ พระองค์ทรงรูแ้ ต่จะ
อภิรมย์เท่านัน้ ไม่ทรงรูค้ รรภ์บริหาร”
เหมือนพยายามจับก้อนคูถ ปามณฑลพระจันทร์ฉะนัน้ ด่าพระตถาคตในท่าม
กลางบริษทั แล้ว. พระตถาคต ทรงงดธรรมกถาแล้ว เมือ่ จะทรงบันลือเยีย่ งอย่างสีหะจึง
ตรัสว่า “น้องหญิง ความทีค่ ำอันเจ้ากล่าวแล้ว จะจริงหรือไม่ เราและเจ้าเท่านัน้ ย่อมรู.้ ”
นางจิญจมาณวิกา. อย่างนัน้ มหาสมณะ ข้อนัน้ เกิดแล้วโดยความทีท่ า่ นและ
หม่อมฉันทราบแล้ว.
เทพบุตรทำลายกลอุบายของนางจิญจมาณวิกา
ขณะนั้น อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน. ท้าวเธอทรงใคร่ครวญอยู่
ก็ทราบว่า “นางจิญจมาณวิกา ย่อมด่าพระตถาคตด้วยคำไม่เป็นจริง” แล้วทรงดำริวา่
“เราจักชำระเรือ่ งนีใ้ ห้หมดจด” จึงเสด็จมากับเทพบุตร ๔ องค์. เทพบุตรทัง้ หลายแปลง
เป็นลูกหนูกดั เชือกทีผ่ กู ท่อนไม้กลม ด้วยอันแทะทีเดียวเท่านัน้ . ลมพัดเวิกผ้าห่มขึน้ . ไม้กลมพลัดตกลงบนหลังเท้าของนางจิญจมาณวิกานัน้ . ปลายเท้าทัง้ ๒ ข้างแตกแล้ว.
มนุษย์ทง้ั หลายพูดว่า “แน่ะนางกาลกรรณี เจ้าด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ถ่มเขฬะลงบน
ศีรษะ มีมอื ถือก้อนดินและท่อนไม้ ฉุดลากออกจากพระเชตวัน. นางจิญจมาณวิกาถูก
แผ่นดินสูบ ครั้นในเวลานางล่วงคลองพระเนตรของพระตถาคตไป แผ่นดินใหญ่แตก
แยกช่องให้แล้ว. เปลวไฟตั้งขึ้นจากอเวจี. นางจิญจมาณวิกานั้นไปเกิดในอเวจี
เป็นเหมือนห่มผ้ากัมพลทีต่ ระกูลให้. ลาภสักการะของพวกเดียรถียเ์ สือ่ มแล้ว (แต่กลับ)
เจริญแก่พระทศพลโดยประมาณยิง่ .........
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ด้วยบรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ เย็นสบาย หลังจากทีไ่ ด้นมัสการต้นโพธิพ์ ระอานนท์

มีการวางดอกไม้ ธูป เทียนแล้ว หลาย ๆ คนก็จดั เตรียมน้ำมารดน้ำด้วย จากนัน้ ก็หาทีใ่ ต้
ร่มไม้โบราณเหล่านี้ เพือ่ สนทนาธรรม
ประวัตติ น้ โพธิพ
์ ระอานนท์

เนือ่ งจากท่านอนาถบิณฑิกะ มีศรัทธาในพระศาสนามาก ได้สละทรัพย์ ๔๕
โกฏิ สร้างพระเชตวันมหาวิหาร และได้ทำบุญอืน่ ๆ อีกเป็นเงินจำนวนมากเหลือคณนา
ดังนัน้ ท่านจึงได้รบั เกียรติพเิ ศษจากพระเจ้าปเสนทิโกศล คือให้ทา่ นเป็นคนปลูกต้นโพธิ์
ไว้หน้าพระเชตวันมหาวิหาร มีชอ่ื ว่า อานันทโพธิ มูลเหตุให้มกี ารปลูกโพธิต์ น้ นี้ มีเรือ่ งเล่า
ไว้ในกาลิงคชาดก ท่านอนาถบิณฑิกได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ ในคราวที่
พระพุทธองค์เสด็จมาสูพ่ ระเชตวันมหาวิหารครัง้ หนึง่ แล้วเรียนท่านว่า .........
วิหารนีเ้ มือ่ พระตถาคตเจ้าเสด็จจาริกไปโปรดสัตว์ ณ ทีอ่ น่ื เสีย ก็ไม่มรี อ่ งรอย
อะไรเหลือไว้เลย คนทัง้ หลายถือดอกไม้ของหอมมาก็ไม่มที บ่ี ชู า ขอพระคุณเจ้าช่วยทูล
ถามเรือ่ งนีแ้ ด่พระตถาคตเจ้าด้วยว่า หากจะสร้างปูชนียสถานขึน้ สักแห่งหนึง่ จะได้หรือ
ไม่?
ท่านพระอานนท์รบั คำท่านเศรษฐี แล้วเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทลู ถามถึงพระเจดียว์ า่ มีเท่าไร?
พระพุทธองค์ตรัสว่า มี ๓ คือ สารีริกธาตุเจดีย์ ปาริโภคิกเจดีย์ และอุททิสิกเจดีย์
ท่านพระอานนท์จึงกราบทูลเรื่องที่ท่านอนาถบิณฑิกเรียนถวาย แล้วทูลขอ
อนุญาตนำพืชโพธิ์จากต้นศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ที่พระเชตวันมหาวิหาร เพื่อให้เป็น
ปูชนียสถานแก่ประชาชนชาวนครสาวัตถีแทนพระองค์ในคราวที่เสด็จจาริกไปที่อื่น
พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ปลูกได้ ท่านพระอานนท์จงึ ได้แจ้งเรือ่ งนีแ้ ด่พระเจ้าปเสนทิโกศล ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขา มหาอุบาสิกา เป็นต้น แล้วขอนิมนต์ทา่ น
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พระมหาโมคคัลลานะ ให้เหาะไปนำเมล็ดโพธิจ์ ากต้น ศรีมหาโพธิ์ ณ ตำบลอุรเุ วลาเสนานิคมมา ซึง่ ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ก็ได้เหาะไปนำมาได้สำเร็จในวันนัน้ เอง
ครัน้ นำมาแล้ว ก็ปรึกษากันว่า จะให้ใครเป็นคนปลูก จึงจะสมกับความสำคัญ
ของต้นโพธิน์ ้ี ทัง้ พระสงฆ์และประชาชนได้ตกลงกันถวายเกียรติให้พระเจ้าปเสนทิโกศล
ราชาแห่งแคว้นโกศลเป็นผูป้ ลูก แต่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงปฏิเสธ และทรงแนะนำว่า
ควรจะให้เกียรตินี้แก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นคนปลูก เพราะท่านเป็นคนสร้าง
สถานที่นี้ แล้วทรงพระราชทานพืชโพธิ์ให้ท่านเศรษฐี ท่านเศรษฐีจึงได้เอาน้ำหอม
ประพรมเมล็ดโพธิแ์ ล้วปลูกลงไว้ แล้วทำการฉลองเป็นการใหญ่ และได้บชู าต้นโพธิด์ ว้ ย
สักการะมากมาย ต้นโพธิน์ ป้ี รากฏชือ่ ว่า อานันทโพธิ เพราะท่านพระอานนท์เป็นผูใ้ ห้
ปลูก. อ่านเพิม่ เติมได้ท.่ี ........ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖

ในป่าข้างวิหารเชตวันนีม้ ฝี งู ลิงอาศัยอยูจ่ ำนวนมาก (ภาพที่ ๖) และก็มกั จะ

มานั่งเล่นใกล้ ๆ วงสนทนาธรรมของพวกเราเสมอ ดูอาการคล้ายกับคนนั่งฟังธรรม
เหมือนกัน ไม่ทราบว่าจะเลียนแบบคนหรือเปล่า ถ้าลิงจะเลียนแบบคนก็คงไม่เป็นไร แต่
คนอย่าไปเลียนแบบลิงก็แล้วกัน (ภาพที่ ๗) ถ้าไปเป็นลิงทิง้ ถัว่ ก็จะเสียของดี ๆ ไปหมด
ถ้าเป็นลิงติดตัง ยิง่ ดิน้ ก็ยง่ิ ติด เหมือนกิเลสนัน่ แหละในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งม้วยมรณ์เพราะแพ้
กิเลส
การสนทนาธรรมก็จะดำเนินไปจนค่ำมืด พวกเราจะได้เวียนเทียนทักษิณาวัตร
รอบพระคันธกุฎี ๓ รอบแล้วเป็นอันจบการเดินทางวันที่ ๕ จึงกลับไป เตรียมตัวเดินทาง
ต่อไปยัง ลุมพินี ซึง่ ต้องข้ามเขตชายแดนเข้าไปยังประเทศเนปาลในวันพรุง่ นี้
ทัง้ เครียด ทัง้ ขำ เป็นธรรมะ
อนุโมทนา
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บันทึกการเดินทาง วันที่ ๕
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.
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บันทึกธรรม

๖๙

๙ ลุมพินวี นั สถานทีป่ ระสูติ
ลุมพินีวัน ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตประเทศเนปาล
ติดชายแดนประเทศอินเดีย ทางเหนือเมืองโครักปูร์ ทางการเรียกสถานทีน่ ว้ี า่ รุมมินเด
มีสภาพเป็นชนบท มีผู้อาศัยอยู่ไม่มาก มีสิ่งปลูกสร้างเป็นพุทธสถานเพียงเล็กน้อย
แต่มวี ดั พุทธอยูใ่ นบริเวณนีห้ ลายวัด

๒
๑

๓

๕
๔
ระยะทางทีเ่ ราจะเดินทางวันนี้ ประมาณ ๑๖๐ กม. ถ้าเป็นในเมืองไทยเราอาจ
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า ๆ แต่สำหรับเช้าวันนี้ที่เราจะมุ่งหน้าสู่ลุมพินีก็คงต้องใช้
เวลาทั้งวัน เนื่องจากต้องใช้เส้นทางตามชนบท เลียบชายแดนเนปาลไปทางทิศ
ตะวันออก ไปข้ามพรมแดนทีเ่ รียกว่า Sonauli อาจต้องเสียเวลาทีด่ า่ นพอสมควร เมือ่
ข้ามพรมแดนเข้าไปเนปาล เราจะพักทีเ่ มืองชือ่ Bhairawa หรือมีชอ่ื ใหม่อกี ชือ่ หนึง่ ว่า
สิทธัตถะนคร เป็นเมืองเล็ก ๆ ประชากรประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน
ถ้าเราดูจากแผนทีท่ างอากาศ จะเห็นได้ชดั ว่า บริเวณทีเ่ ป็นแว่นแคว้นของเจ้า
ศากยะ เป็นทีร่ าบเชิงเขาหิมาลัยทัง้ หมด จากเมืองไพราวา ไปประมาณ ๒๐ กม. ก็เป็น

๖

๗๐ ลุมพินวี นั สถานทีป่ ระสูติ

๗

๙
๘

๑๐

๑๒
๑๑

เมืองภูทวาล นัน่ ก็เป็นเชิงเขาหิมาลัยแล้ว และมีเส้นทางที่
เรียกว่าสิทธารถะไฮเวย์ ลัดเลาะตามยอดเขาหิมาลัย ไป
จนถึงเมือง Pokra อันมีชอ่ื เสียงของเนปาล เมือ่ ปี ๒๕๔๒
๑๓ คณะของพวกเราได้ใช้เส้นทางนี้ บุกบั่นไปชมเทือกเขา
Anapurana ทีจ่ ดั ว่าสวยทีส่ ดุ ในโลกมาแล้ว และเดินทาง
ต่อโดยรถยนต์ไปจนถึงกรุง Katmandu เมืองหลวงของประเทศเนปาล แล้วกลับ
กรุงเทพ ฯ ทางเครือ่ งบิน
ถ้าดูหลักฐานจาก Wikipedia และ Google Earth จะพบว่า กรุงกบิลพัสดุ์
Kapilavastu เมืองของพระเจ้าสุทโธทนะ พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ตัง้ อยูบ่ นฝัง่
แม่นำ้ สายหนึง่ ใกล้เมือง Taulihawa ติดเชิงเขาหิมาลัยทีเดียว (ภาพที่ ๑)
ใต้ลงมาประมาณ ๖ กม. เป็นสถูปนิโครธาราม (ภาพที่ ๒) สถานที่ ๆ พระพุทธองค์เสด็จ มาเทศน์ในพรรษาแรกหลังตรัสรูป้ รากฎเป็นหลักฐานอยู่ หากขีดเส้นตรงใน
แผนทีไ่ ปทาง ทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๖๐ กม. จะมีหลักฐาน เป็น Mound ของเมือง
เทวะทะหะ Devadaha เมืองของพระบิดาของพระนางสิรมิ หามายา พระมารดาของ

ลุมพินวี นั สถานทีป่ ระสูติ ๗๑
พระโพธิสตั ว์ ปรากฎอยูร่ มิ แม่นำ้ อีกสายหนึง่ ระหว่างเส้นทางนีก้ ค็ อื ลุมพินวี นั ตัง้ อยูห่ า่ ง
จากกรุงกบิลพัสดุป์ ระมาน ๒๕ กม. สถานทีแ่ ห่งนีค้ อื จุดหมายของพวกเรา เป็นสถานที่
ทีพ่ ระโพธิสตั ว์อบุ ตั มิ าบนโลกมนุษย์......ขอเชิญอ่านพระสูตรเรือ่ งนี้
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาทปานสูตร เล่ม ๒ ภาค ๑
ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ธรรมดามีอยูด่ งั นี้
๑. เมือ่ ใด พระโพธิสตั ว์จตุ จิ ากชัน้ ดุสติ เสด็จลงสูค่ รรภ์ของพระมารดาเมือ่ นัน้
ในโลกพร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ เทวดา
และมนุษย์ ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ ย่อมหวั่นไหวสะเทือนสะท้าน แสงสว่างอันยิ่งไม่มี
ประมาณ ย่อมปรากฎในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทัง้ หลาย
๒. ช่องว่างซึง่ อยูใ่ นทีส่ ดุ โลก อันมิได้ถกู อะไรปกปิดไว้ ทีม่ ดื มิดก็ดี สถานทีท่ ่ี
พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านีซ้ ง่ึ มีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมากเห็นปานนี้ ส่งแสงไป
ไม่ถึงก็ดี ในที่ทั้งสองแห่งนั้น และหมื่นโลกธาตุนี้ย่อมหวั่นไหวสะเทือนสะท้าน ทั้ง
แสงสว่างอันยิง่ ไม่มปี ระมาณ ย่อมปรากฎในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทัง้ หลาย
ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๓. ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จลงสูค่ รรภ์ของพระมารดา เทวบุตร ๔ องค์
ย่อมเข้าไปรักษาทิศทั้ง ๔ โดยตั้งใจว่า ใคร ๆ คือ มนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตาม อย่า
เบียดเบียนพระโพธิสตั ว์ หรือมารดาของพระโพธิสตั ว์นน้ั ได้ ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๔. ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จลงสูพ่ ระครรภ์ของพระมารดา พระมารดาของ
พระโพธิสตั ว์โดยปกติผทู้ รงศีล งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้น
จากการประพฤติผดิ ในกาม งดเว้นจากการกล่าวเท็จ งดเว้นจากการดืม่ น้ำเมา คือ
สุราและเมรัย อันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความประมาท ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๕. ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จลงสูพ่ ระครรภ์ของพระมารดา พระมารดาของ
พระโพธิสตั ว์ ย่อมไม่เกิดมานัสซีง่ เกีย่ วด้วยกามคุณในบุรษุ ทัง้ หลาย พระมารดาของ

๗๒ ลุมพินวี นั สถานทีป่ ระสูติ
พระโพธิสตั ว์ ย่อมเป็นหญิงทีบ่ รุ ษุ ใด ๆ ซึง่ มีจติ กำหนัดแล้วจะล่วงเกิน ไม่ได้ ข้อนีเ้ ป็น
ธรรมดาในเรือ่ งนี้
๖. ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จลงสูพ่ ระครรภ์ของพระมารดา พระมารดาของ
พระโพธิสตั ว์ยอ่ มได้กามคุณ ๕ พระนางเพียบพร้อมพรัง่ พร้อมด้วยกามคุณ ๕ ได้รบั
บำเรออยู่ ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๗. ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จลงสูพ่ ระครรภ์ของพระมารดา อาพาธใด ๆ
ย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาของพระโพธิสตั ว์เลย พระมารดาของพระโพธิสตั ว์ยอ่ มทรง
สำราญ ไม่ทรงลำบากพระกาย และพระมารดาของพระโพธิสตั ว์ทอดพระเนตรเห็น
พระโพธิสตั ว์ซง่ึ เสด็จอยูภ่ ายในพระครรภ์ มีอวัยวะครบถ้วน มีอนิ ทรียไ์ ม่บกพร่อง ข้อนี้
เป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๘. ในเมื ่ อ พระโพธิ ส ั ต ว์ ป ระสู ต ิ แ ล้ ว ได้ ๗ วั น พระมารดาของ
พระโพธิสตั ว์ยอ่ มทิวงคต เสด็จเข้าถึงชัน้ ดุสติ ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๙. หญิงอืน่ ๆ บริหารครรภ์ ๙ เดือนบ้าง ๑๐ เดือนบ้าง จึงคลอด พระมารดาของพระโพธิสตั ว์หาเหมือนอย่างนัน้ ไม่ ทรงบริหารพระโพธิสตั ว์ดว้ ยพระครรภ์
ครบ ๑๐ เดือนบริบรู ณ์จงึ ประสูติ ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๑๐. พระมารดาของพระโพธิสตั ว์ ย่อมไม่ประสูตเิ หมือนหญิงอืน่ ๆ ซึง่ นัง่ หรือ
นอนคลอด ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงประทับยืนประสูติพระโพธิสัตว์
ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๑๑. แม้พระนางมหามายาเทวี ทรงบริหารพระโพธิสตั ว์ดว้ ยพระครรภ์ ๑๐
เดือนแล้ว มีพระครรภ์บริบรู ณ์ มีพระประสงค์จะเสด็จไปเรือนพระญาติ จึงกราบทูล
พระเจ้าสุทโธทนมหาราชว่า “ข้าแต่พระทูลกระหม่อม หม่อมฉันปรารถนาจะไปยัง
เทวทหนคร เพคะ”
๑๒. พระราชาทรงอนุญาตแล้ว โปรดให้ปราบทางจากกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึง
เทวทหนครให้ราบเรียบ ให้ประดับด้วยต้นกล้วย หม้อเต็มด้วยน้ำ ธงชาย และ ธงแผ่น-
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ผ้า เป็นต้น ให้ประทับนัง่ ในวอทอง ให้อำมาตย์พนั คนหามไป ทรงส่งไปพร้อมด้วย
บริวารเป็นอันมาก ระหว่างพระนครทัง้ สอง มีมงคลสาลวันชือ่ ลุมพินวี นั ทีค่ วรใช้สอย
ของชาวนครทัง้ สอง
๑๓. มงคลสาลวันในสมัยนัน้ ออกดอกบานสะพรัง่ ไปหมด ตัง้ แต่โคนจนถึง
ยอด เพราะทรงเห็นวนะงาม เสมือนสวนจิตลดาวัน อันเป็นทีส่ ำเริงสำราญแห่งเทพ ซึง่
หมูแ่ มลงผึง้ อันผึง้ อืน่ ๆ เลีย้ งดู ผูเ้ พลินในรสหวานทีท่ ำความยินดีอย่างยิง่ อันน่ารืน่ รมย์
ยินดีดว้ ยความเมา มีรวงรังอันเสพแล้วร่ำร้องกระหึม่ อยูต่ ามระหว่างกิง่ และระหว่าง
ดอกทัง้ หลาย พระเทวีได้เกิดมีพระประสงค์จะลงเล่นในสวนสาลวัน
๑๔. เหล่าอำมาตย์ พาพระราชเทวีเข้าไปยังลุมพินวี นั พระนางเสด็จไปยัง
โคนต้นมงคลสาละ มีพระประสงค์จะจับกิง่ ใดของมงคลสาละนัน้ ซึง่ มีลำต้นตรงเรียบ
และกลม ประดับด้วยดอก ผลแลใบอ่อน กิง่ มงคลสาละนัน้ ไม่มแี รง รวนเรเหมือนใจคน
ก็นอ้ มลงมาเองถึงฝ่าประหัตถ์ของพระนาง
๑๕. ลำดับนัน้ พระนางก็ทรงจับกิง่ สาละนัน้ ด้วยพระกรข้างขวาอันงามด้วย
กำไลพระกรทองใหม่ มีพระองคุลกี ลมกลึงดังกลีบบัว อันรุง่ เรืองด้วยพระนขานูนมีสแี ดง
พระนางประทับยืนจับกิง่ สาละนัน้ เป็นพระราชเทวีงดงาม เหมือนจันทรเลขาอ่อน ๆ
ทีลอดหลืบเมฆสีเขียวคราม เหมือนแสงเปลวไฟซึง่ ตัง้ อยูไ่ ด้ไม่นาน และเหมือนเทวีทเ่ี กิด
ในสวนนันทวัน
๑๖. ในทันใดนัน้ เอง ลมของพระนางก็เกิดปัน่ ป่วน ขณะนัน้ ชนเป็นอันมาก
ก็กน้ั ผ้าม่านเป็นกำแพงแล้วหลีกไป พระนางเมือ่ ประทับยืนจับกิง่ สาละอยูน่ น้ั เอง พระโพธิสตั ว์กป็ ระสูตจิ ากพระครรภ์ของพระนางนัน้
๑๗. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ธรรมดามีอยูด่ งั นี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จออก
จากพระครรภ์ของพระมารดา พวกเทวดารับก่อน พวกมนุษย์รับทีหลัง ข้อนี้เป็น
ธรรมดาใน เรือ่ งนี้
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๑๘. ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จประสูตจิ ากพระครรภ์พระมารดา และยัง
ไม่ทนั ถึงแผ่นดิน เทวบุตร ๔ องค์ประคองรับพระโพธิสตั ว์นน้ั วางไว้เบีอ้ งหน้าพระมารดา กราบทูลว่า “ขอจงมีพระทัยยินดีเถิด พระเทวี พระโอรส ของพระองค์ ผูเ้ กิดแล้ว
มีศกั ดิใ์ หญ่” ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๑๙. ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จประสูตจิ ากพระครรภ์ของพระมารดา เสด็จ
ประสูตอิ ย่างง่ายดายทีเดียว ไม่เปรอะเปือ้ นด้วยน้ำ ไม่เปรอะเปือ้ นด้วยเสมหะ ไม่
เปรอะเปื้อนด้วยโลหิต ไม่เปรอะเปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้
บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง
๒๐. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย แก้วมณีอนั บุคคลวางไว้ในผ้ากาสิกพัสตร์ แก้วมณี
ย่อมไม่ทำผ้ากาสิกพัสตร์ให้เปรอะเปื้อนเลย ถึงแม้ผ้ากาสิกพัสตร์ก็ไม่ทำแก้วมณีให้
เปรอะเปือ้ น ข้อนัน้ เพราะเหตุไร เพราะสิง่ ทัง้ สองเป็นของบริสทุ ธิ์ แม้ฉนั ใด ฉันนัน้
เหมือนกันแล ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๒๑. ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จประสูตจิ ากพระครรภ์ของพระมารดา ธารน้ำ
ย่อมปรากฎจากอากาศสองธาร เย็นธารหนึง่ ร้อนธารหนึง่ สำหรับสนานพระโพธิสตั ว์
และพระมารดา ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๒๒. พระโพธิสตั ว์ผปู้ ระสูตแิ ล้วได้ครูห่ นึง่ ประทับยืนด้วยพระบาททัง้ สองอัน
สม่ำเสมอ ผินพระพักตร์ทางด้านทิศอุดร เสด็จดำเนินไปได้เจ็ดก้าว และเมือ่ ทวยเทพ
กัน้ เศวตฉัตรตามเสด็จอยู่ ทรงเหลียวแลดูทว่ั ทุกทิศ ทรงเปล่งวาจาว่า “เราเป็นยอดในโลก เราเป็นใหญ่แห่งโลก เราเป็นผูป้ ระเสริฐแห่งโลก ความเกิดของเรานีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ ดุ
บัดนีค้ วามเกิดอีกมิได้ม”ี ดังนีข้ อ้ นีเ้ ป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้
๒๓. เมือ่ ใด พระโพธิสตั ว์เสด็จประสูตจิ ากพระครรภ์ของพระมารดา เมือ่ นัน้
ในโลกพร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ เทวดา
และมนุษย์ แสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฎล่วงเทวานุภาพของเทวดา
ทัง้ หลาย ช่องว่างซึง่ อยูท่ ส่ี ดุ โลกมิได้ถกู อะไรปกปิด ทีม่ ดื มิดก็ดี สถานทีท่ พ่ี ระจันทร์และ
พระอาทิตย์เหล่านีซ้ ง่ึ มีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมากเห็นปานนีส้ อ่ งแสงไปไม่ ถึงก็ดี ในที่
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ทัง้ สองแห่งนัน้ แสงสว่างอันยิง่ ไม่มปี ระมาณ ย่อมปรากฎในโลกล่วงเทวานุภาพของ
เทวดาทัง้ หลาย และหมืน่ โลกธาตุน้ี ย่อมหวัน่ ไหวสะเทือนสะท้าน ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาใน
เรือ่ งนี้
๒๔. ในสมัยใด พระโพธิสตั ว์สมภพ ณ.ลุมพินวี นั พระเทวีพระราชมารดา
พระราหุ ล พระอานนท์ นายฉั น นะ กาฬุ ท ายี อ ำมาตย์ พระยาม้ า กั ณ ฐกะ
ต้นมหาโพธิพฤกษ์ และ หม้อขุมทรัพย์ ๔ ก็บงั เกิดขึน้ พร้อมกันในสมัยนัน้
๒๕. บรรดาขุมทรัพย์ทง้ั ๔ นัน้ ขุมทรัพย์มปี ระมาณ ๑ คาวุต ขุมทรัพย์หนึง่
ขนาดกึง่ โยชน์ ขุมทรัพย์หนึง่ ขนาด ๓ คาวุต ขุมทรัพย์หนึง่ ขนาด ๑ โยชน์ เหล่านี้ ชือ่ ว่า
สหชาติทง้ั ๗

ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การ

พักผ่อน ตัง้ อยูก่ ง่ึ กลางระหว่างเมือง กบิลพัสดุ์ กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะบนฝัง่
แม่นำ้ โหริณหี ลังจากพระพุทธเจ้าปรินพิ านแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช ได้โปรดให้สร้าง
เสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณทีป่ ระสูติ เรียกว่า เสาอโศก ทีจ่ ารึกข้อความเป็น
อักษรพราหมีวา่ พระพุทธเจ้าประสูตทิ ต่ี รงนี้
บริเวณจุดทีเ่ ป็นสังเวชนียสถาน ได้มกี ารบูรณะโดยทางการเนปาล มีการขุดค้น (ภาพที่ ๓) พบร่องรอยหินแกะสลักอันมีค่ามากมายและได้มีการสร้างโครงสร้าง
เหล็กครอบ สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ อาไว้ (ภาพที่ ๔ - ๕) ส่วนบนของโครงสร้างทำเป็นสถูป
แบบมหายาน (ภาพที่ ๖) เพือ่ จะประดิษฐานรูปแกะสลักพระนางมายาเทวีกบั เจ้าชาย
สิทธัตถะขณะกำลังทรงประสูติ (ภาพที่ ๗) มีหนังสือบางเล่มรายงานการตรวจพิสจู น์
หินแกะสลัก และร่องรอยพระพุทธบาทที่ล้อมเป็นห้อง กระจกไว้ด้านใต้สถูป มีอายุ
เท่ากับช่วงเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จมาประสูติ และการแกะสลักหินรูปพระเทวีนน้ั ก็มี
ร่องรอยการตัดหินทีเ่ รียบคม ไม่เหมือนการตัดด้วยการแกะสลัก สมัยเก่าแต่มลี กั ษณะ
เหมือนถูกตัดด้วยพลังอะไรบางอย่างทีเ่ รียบคมเป็นพิเศษ ยังไม่สามารถพิสจู น์ได้
“พระเจ้าอยูห่ วั ปิยทัสสี ผูเ้ ป็นทีร่ กั แห่งทวยเทพ เมือ่ อภิเษกได้ ๒๐ พรรษา
ได้เสด็จมาและทรงกระทำการบูชา เพราะว่าพระพุทธศากยะมุณไี ด้ประสูติ ณ ทีน่ ไ้ี ด้
โปรดให้สร้างรัว้ ศิลา และประดิษฐานเสาศิลาจารึกขึน้ ไว้” (ภาพที่ ๘)

๗๖ ลุมพินวี นั สถานทีป่ ระสูติ
บนเสาอโศกยังมีร่องรอยเหมือนภาษาจีนแกะสลักลงไปอีก (ภาพที่ ๙) มี
ข้อความบันทึก ในคัมภีรข์ องหลวงจีนฟาเหียน ทีม่ าจาริกและเรียนพระธรรมในอินเดียว่า
ได้พบเสาอโศก ทีม่ รี อยแตกผ่ากลางอยูบ่ ริเวณนี้ และใกล้ ๆ กันก็คอื สระน้ำทีพ่ ระเทวีทรง
สรงน้ำหลังจาก พระโพธิสัตว์ทรงประสูติ (ภาพที่ ๑๐) เสาอโศกต้นที่ว่านี้ได้รับการ
บูรณะซ่อมแซมตัง้ ขึน้ ใหม่ ยังเห็นรอยแตกผ่ากลางได้อย่างชัดเจน (ภาพที่ ๑๑) ส่วน
สระน้ำนัน้ ก็มตี น้ โพธิโ์ บราณอันร่มรืน่ ขึน้ อยู่ เป็นสถานทีเ่ หมาะยิง่ นัก ทีพ่ วกเราใช้เป็นที่
สนทนาธรรม
เสร็จจากการสักการะสังเวชนียสถานถ้ามีโอกาสก็เดินดูชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเนปาลนิดหน่อยนะครับ สังเกตุดชู าวเนปาลก็ไม่คอ่ ยกินเนือ้ สัตว์กนั ส่วนมาก
เป็นผักและเผือกมัน (ภาพที่ ๑๒) การแต่งกายสตรีชาวเนปาลไม่ได้หม่ ส่าหรีเหมือนชาว
อินเดีย แต่จะเป็นกระโปรงยาวดูสวยดีเหมือนกัน (ภาพที่ ๑๓) สำหรับการพักโรงแรม
ขอแอบบอกล่วงหน้านะ ครับว่า มี ๒ ที่ ทีเ่ ป็นเจ้าประจำ สำหรับท่านทีโ่ ชคชะตายังดี
ไม่มพี ระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ท่านก็จะได้พกั ทีโ่ รงแรมนิวารนะ เก่าหน่อยแต่กน็ บั ว่า
ยังมีความเมตตากับแขก ผูพ้ กั ไม่ถงึ กับทารุณโหดเหีย้ มจนเกินไป นอนหลับได้ ให้ ๓ ดาว
สำหรับท่านทีด่ วงกำลังตก โชคชะตาไม่เข้าข้าง ท่านจะต้องถูกส่งไปฝึกความ
อดทนทีโ่ รงแรมพาวัน ทีน่ ท่ี า่ นก็จะได้รบั อิสระภาพอย่างเต็มที่ อยากจะทำอะไรไม่มใี คร
สนใจท่าน ไม่เคยมีใครมายุง่ ทีห่ อ้ งของท่าน เจ้าของโรงแรมคงขาดเมตตาและเกลียดชัง
แขกผู้พักอาศัยมาแต่ชาติปางก่อน ห้องจึงเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นสะสมไว้นาน กลิ่นรบกวน
ฆานปสาทะท่านอย่างหนัก ตามทางเดินก็มีรังผึ้งมาเกาะอยู่เป็นธรรมชาติล้วน ๆ
กลางคืนระวังให้ดที า่ นทีต่ อ้ งชาร์จแบตเตอรีก่ ล้อง กระแสไฟฟ้าอาจติด ๆ ดับ ๆ และมีการ
กระชาก มีคนทำแบตกล้องพังมาแล้ว เรือ่ งแอร์ลมื ไปได้เลย เปิดโอกาสให้รบั ลมเย็นจาก
เทือกเขาหิมาลัยอย่างเต็มที่ ถือเป็นการฝึกขันติ บวกกับการรับอกุศลวิบาก อย่าไปโทษ
ใครเด็ดขาด พวกเราคงไม่ได้อยูท่ น่ี ห่ี ลายวันหรอก โรงแรมนีร้ บั ไปเลย ๑ ดาว
เครียด ๆ ขำ ๆ ก็เป็นธรรมะนะครับ อนุโมทนา
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บันทึกการเดินทาง วันที่ ๖
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.

๗๘ ลุมพินวี นั สถานทีป่ ระสูติ

บันทึกธรรม

๗๙

๑๐ กุสนิ ารา มหาปรินพ
ิ พาน
วันนีเ้ ป็นการเดินทางวันที่ ๗ แล้วนะครับ เป็นวันเสาร์ ทีก่ รุงเทพ แม้จะเป็น
วันหยุดราชการก็ตาม รถราก็คงยังติดเหมือนเดิม นักเรียนยังคงต้องไปแย่งกันเรียนพิเศษ
ตามรอบ ๆ ศูนย์การค้า พ่อแม่กย็ งั ต้องเสียค่าเรียนพิเศษกันมากมายอย่างทีท่ ราบกันดี
อยูแ่ ล้ว มองไปทางไหนก็มแี ต่คนเดินพูดโทรศัพท์มอื ถือไม่วา่ จะเป็นเด็กประถม มัธยม
หรือมหาวิทยาลัย หันกลับมามองดินแดนพุทธภูมินี่ หลังจากที่พวกเราได้นมัสการ
สังเวชนียสถาน แห่งแรกที่ลุมพินีแล้ว ทุกคนก็คงมีความรู้สึกปิติที่ไดเจริญกุศลที่หา
โอกาสได้ยาก
เป็นบุญของพวกเราจริง ๆ ครับทีไ่ ด้มโี อกาสได้ฟงั พระธรรม และเพิม่ ความ
เห็นถูกความเข้าใจถูก ชีวติ คนเรามิได้ยนื ยาวสักเท่าไหร่ยงั เป็นเด็กเมือ่ ไม่นานมานี้ ตอนนี้
ก็อย่างน้อยอายุ ๕๐ - ๖๐ ปี กันเกือบหมดแล้ว เห็นไหมครับ หากมัวยึดถือ ติดข้อง กอบโกย คิดแต่เรือ่ งของตนไม่สามารถละคลายอกุศลลงได้บา้ ง ก็จะสะสมความติดข้องใน
กิเลสต่อไป หากสามารถเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะ มีความเห็นถูกว่าเป็นรูปธรรม นาม
ธรรม ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตน ยิง่ เข้าใจธรรมะมากขึน้ ความละคลายจากอกุศลธรรมก็
จะค่อย ๆ เป็นไป
เดินทางในอินเดียตามชนบทสำหรับผูเ้ ขียนแล้วรูส้ กึ ชอบเป็นพิเศษ ถึงแม้จะไป
ได้ชา้ ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ได้เตรียมเวลามาถึง ๒ สัปดาห์ พอจะมีเวลาค่อย ๆ ไป ถนน
ตามชนบทจะเล็ก ๆ พอรถวิง่ สวนกันได้ตามในภาพ สองข้างทางเป็นทุง่ นาบ้าง ไร่ถว่ั
ไร่ออ้ ยบ้าง (ภาพที่ ๑) มีตน้ ไม้ใหญ่ ๆ เป็นระยะ ๆ (ภาพที่ ๒) แต่ไม่มเี สาไฟฟ้าเลย รถส่วนตัว และมอเตอร์ไซค์กไ็ ม่คอ่ ยมีให้เห็นแสดงว่าชาวชนบทยัง มีวถิ ชี วี ติ อยูอ่ ย่างชนบท
เดิม ๆ จริง ๆ ถนนจะตัดผ่านหมูบ่ า้ นหรือเมืองเป็นระยะ ก็จะเห็น ภาพชีวติ สองข้างถนน
ที่ชาวบ้านยึดเอาถนนเป็นที่ค้าขายจนเหลือที่ให้รถวิ่งเพียงแคบ ๆ รู้สึกว่าบ้านช่อง
ตามทีถ่ นนตัดผ่านคงจะมีมานานนับเป็นพันปี ซึง่ ในสมัยโบราณ ก็จะมีเพียงรถม้าหรือ
วัวควาย เท่านัน้ (ภาพที่ ๓)

๘๐ กุสนิ ารา มหาปรินพิ พาน
เราต้องเดินทางลงใต้มงุ่ สูเ่ มือง โครักขปูร์ เป็นเมืองทีเ่ ป็นศูนย์กลางของวัดใน
ศาสนาฮินดู ชือ่ วัดโกรักขนาถ อันเป็นทีม่ าของชือ่ เมืองทีม่ ปี ระชากรประมาณ ๑.๔ ล้าน
คน เมือ่ รถวิง่ ไปสัก ๑ ชัว่ โมงหรือ ๒ ชัว่ โมงก็จอดพักรถบ้าง เข้าห้องน้ำธรรมชาติหรือแวะ
ดืม่ น้ำชา บางครัง้ เราก็พบเห็นความเป็นอยูอ่ าหารการกิน แบบชาวอินเดียส่วนใหญ่นา่
สนใจดี ที่พบมากคือการดื่มชาใส่นมที่เรียกว่า กะลำไจ และการทำ “นาน” ที่มีการ
นวดแป้งแล้วเอาเข้าไปอบในเตาทีม่ ลี กั ษณะคล้ายโอ่ง เอาออกมาเสิรฟ์ พร้อมชาร้อน ๆ
รสชาดอร่อยดี (ภาพที่ ๔)
ด้วยระยะทางประมาณ ๑๕๐ กม.เราก็เดินทางมาถึง กุสนิ ารา Kushinakgar
ปัจจุบนั เป็นชุมชนเล็ก ๆ ของรัฐอุตรประเทศทีม่ ปี ระชากรเพียงไม่ถงึ ๒๐,๐๐๐ คน สาละวโนทยานแห่งกุสนิ าราแห่งนี้ ในอดีตเป็นแว่นแคว้นของกษัตริยม์ ลั ละ แห่งแคว้นวัชชี
ตัง้ อยูใ่ กล้แม่นำ้ หิรญ
ั วดี สถานทีร่ อบบริเวณนีม้ ซี ากโบราณสถานมากมายทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างไว้เป็นทีบ่ ชู าสักการะองค์พระผูม้ พี ระภาค ฯ มีการพบเห็นร่องรอย
ความเจริญรุง่ เรืองของอาคารสถานที่ แต่ได้ถกู ทอดทิง้ ร้างมานับพันปีตง้ั แต่ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๕ จนกระทั่งได้รับการค้นพบและบูรณะจากทางการใหม่เมื่อ พุทธศตวรรษที่ ๑๙ นี่เอง (ภาพที่ ๕) และนี่แหละสถานที่สำคัญแห่งพุทธประวัติที่
พระบรมศาสดา หลังจากทีไ่ ด้ตรากตรำพระวรกาย เผยแผ่คำสอนอันศักดิส์ ทิ ธิส์ งู ค่าแก่
มวลมนุษย์มาตลอดเวลาทีท่ รงพระชนม์ พระองค์ได้ทอดร่างลงกล่าวปัจฉิมโอวาท
แล้ว ปรินพิ พาน
ถึงตอนนี้เมื่อกล่าวคำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้ว และเมื่อมีการอ่าน
ข้อความตามมหาปรินพิ พานสูตร (ภาพที่ ๖) ข้อความชวนให้ระลึกถึงว่าพระพุทธองค์
ผูท้ ท่ี กุ คนกราบไหว้เคารพ สูงสุด ได้ปรินพิ พาน ณ สถานทีน่ ้ี สหายธรรมบางท่านถึงกับ
น้ำตาไหลด้วยความสลดใจ และความปลืม้ ปิติ ซาบซึง้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ
สำรวม (ภาพที่ ๗)
เชิญอ่านพระสูตร.............
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พระสุตตันตปิฏก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินพ
ิ พานสูตร เล่ม ๒ ภาค ๑
ปรินพ
ิ พาน
ครัง้ นัน้ แล
พระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระประชวรแล้วไม่นานเสด็จออกจากวิหาร
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ในร่มด้านหลังวิหาร ท่านพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าถวาย
บังคม แล้วนัง่ อยู่ ณ. ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคว่า
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงสำราญแล้ว ข้าพระองค์
ได้เห็นความอดทนของพระผูม้ พี ระภาคแล้ว พระเจ้าข้า แม้กระนัน้ ร่างกายของข้าพระองค์ เป็นประหนึง่ จักงอมไป ทิศทัง้ หลายก็ไม่ปรากฏแก่ขา้ พระองค์ ธรรมทัง้ หลายก็มไิ ด้
แจ่มแจ้งแก่ขา้ พระองค์ เพราะอาการทรงพระประชวรของพระผูม้ พี ระภาค
ก็แต่วา่ ข้าพระองค์ได้มคี วามเบาใจบางประการว่า ตราบเท่าทีพ่ ระองค์ยงั ไม่
ทรงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วทรงมีพระดำรัสอย่างใดอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคจักยังไม่
เสด็จดับขันธปรินพิ พาน ดังนี้ พระเจ้าข้า”
พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า “ดูกรอานนท์ ก็ภกิ ษุสงฆ์ยงั หวังอะไรในเราตถาคตเล่า
ธรรมทีต่ ถาคตแสดงแล้วได้ทำมิให้มใี น มิให้มนี อก กำมือแห่งอาจารย์ในธรรมทัง้ หลาย
มิได้มแี ก่ตถาคต ดูกรอานนท์ ผูใ้ ดพึงมีความดำริอย่างนีว้ า่ เราจักบริหารภิกษุสงฆ์กด็ ี
หรือว่าภิกษุสงฆ์พงึ ยกย่องเราก็ดี ดูกรอานนท์ แท้จริงเขาผูน้ น้ั พึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้ว
กล่าวถ้อยคำบางประการ ดูกรอานนท์ ตถาคตมิได้มีความดำริอย่างนี้ว่า “เราแลจัก
บริหารภิกษุสงฆ์ หรือว่าภิกษุสงฆ์พงึ ยกย่องเราตถาคต” ดังนี้ ดูกรอานนท์ ก็ในกาลบัดนี้
เราตถาคตแก่ เฒ่าแล้ว เป็นผูใ้ หญ่ ล่วงกาลผ่านวัยโดยลำดับแล้ววัยของตถาคตเข้า ๘๐
ปีแล้ว ดูกรอานนท์ เกวียนเก่าคร่ำคร่า เดินไปได้ด้วยการแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใด
ร่างกายของตถาคตก็ดำเนินไปได้ เหมือนการแซมด้วยไม้ไผ่ ฉันนัน้ นัน่ แล ดูกรอานนท์
ในสมัยใด ตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิ หานิมิตมิได้อยู่ เพราะไม่มนสิการนิมิตทั้งปวง
เพราะเวทนาทัง้ หลายบางอย่างดับไป ในสมัยนัน้ ร่างกายของตถาคตมีความผาสุกยิง่
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เพราะเหตุนน้ั แหละ อานนท์ เธอทัง้ หลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นทีพ่ ง่ึ อยู่
เถิด อย่ามีสง่ิ อืน่ เป็นทีพ่ ง่ึ จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นทีพ่ ง่ึ อย่ามีสง่ิ อืน่ เป็นทีพ่ ง่ึ เลย
ดูกร- อานนท์ ภิกษุเป็นผูม้ ตี นเป็นเกาะมีตนเป็นทีพ่ ง่ึ อยู่ ไม่มสี ง่ิ อืน่ เป็นทีพ่ ง่ึ เป็นผูม้ ธี รรม
เป็นเกาะ มีธรรมเป็นทีพ่ ง่ึ ไม่มสี ง่ิ อืน่ เป็นทีพ่ ง่ึ อย่างไร?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มี
ความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได้
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้
ดูกรอานนท์ ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
เป็นผูม้ ธี รรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นทีพ่ ง่ึ ไม่มสี ง่ิ อืน่ เป็นทีพ่ ง่ึ ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล
ดูกรอานนท์ เพราะว่า ในกาลบัดนีก้ ด็ ี โดยการทีเ่ ราตถาคตล่วงลับไปแล้วก็ดี
ภิกษุทง้ั หลายพวกใดพวกหนึง่ จักเป็นผูม้ ตี นเป็นเกาะมีตนเป็นทีพ่ ง่ึ ไม่มสี ง่ิ อืน่ เป็นทีพ่ ง่ึ
จักมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นทีพ่ ง่ึ ไม่มสี ง่ิ อืน่ เป็นทีพ่ ง่ึ ภิกษุผใู้ คร่ในการศึกษาเหล่านัน้
จักเป็นผูป้ ระเสริฐสุดยอด” ดังนีแ้ ล
พระผูม้ พ
ี ระภาคเสวยภัตตาหารของนายจุนทะ
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบุตรแล้ว เกิดอาพาธ
อย่างรุนแรง มีเวทนากล้าเกิดแต่การประชวรลงพระโลหิต ใกล้จะปรินพิ พาน พระองค์
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นเวทนาเหล่านั้นไว้ มิได้ทรงพรั่นพรึง ตรัสเรียก
พระอานนท์มารับสั่งว่า “มาไปกันเถิดอานนท์ เราจะไปยังเมืองกุสินารา” ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดำรัสแล้ว ปุกกุสสมัลลบุตรถวายคูผ่ า้ แด่พระผูม้ พี ระภาค

กุสนิ ารา มหาปรินพิ พาน ๘๓

๑

๓

๒

๔

ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ น่าอัศจรรย์ เหตุไม่เคย
มีมาแล้ว พระฉวีวรรณของพระตถาคตบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องยิง่ นัก คูผ่ า้ เนือ้ ละเอียด มีสดี งั ทอง
สิงคี ซึง่ เป็นผ้าทรงนี้ ข้าพระองค์นอ้ มเข้าไปสูพ่ ระกายของพระผูม้ พี ระภาค ย่อมปรากฏ
ดังถ่านไฟทีป่ ราศจากเปลว”
พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า “ข้อนีเ้ ป็นอย่างนัน้ อานนท์ กายของพระตถาคตย่อม
บริสทุ ธิ์ ฉวีวรรณผุดผ่องยิง่ นัก ในกาลทัง้ สอง คือ ในราตรีทต่ี ถาคตตรัสรูอ้ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑ ในราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ในกาล
ทัง้ สองนีแ้ ล กายของพระตถาคตย่อมบริสทุ ธิ์ ฉวีวรรณผุดผ่องยิง่ นัก
ดูกรอานนท์ ในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แล ความปรินิพพานของตถาคต
จักมีในระหว่างไม้สาละคูใ่ นสาลวัน อันเป็นทีแ่ วะพักของมัลลกษัตริยท์ ง้ั หลาย”
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ลำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใ่ หญ่ เสด็จไปยังฝัง่ โน้นแห่ง
แม่น้ำหิรัญวดี เมืองกุสินารา และสาลวันอันเป็นที่แวะพักแห่งมัลลกษัตริย์ ครั้งแล้ว
รับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ เธอจงช่วยตั้งเตียงให้เรา หันศีรษะไปทาง
ทิศอุดรระหว่างไม้สาละคู่ เราเหนือ่ ยแล้ว จักนอน”
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสแล้ว ตั้งเตียงหันพระเศียรไปทางทิศอุดร
ระหว่างไม้สาละคู่ พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหไสยา โดยปรัศว์เบื้องขวา ทรงซ้อน
พระบาทเหลือ่ มพระบาท มีพระสติสมั ปชัญญะ
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า “ดูกรอานนท์
ไม้สาละทัง้ คูเ่ ผล็ดดอกบานสะพรัง่ นอกฤดูกาล ดอกไม้เหล่านัน้ ร่วงหล่นโปรยปรายลงยัง
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สรีระของตถาคต เพือ่ บูชาตถาคต แม้ดอกมณฑารพอันเป็นของทิพย์ ก็ตกลงมาจาก
อากาศ แม้จณ
ุ แห่งจันทน์อนั เป็นของทิพย์ ก็ตกลงจากอากาศ จุณแห่งจันทน์เหล่านัน้
ร่วงหล่นโปรยปรายลงสรีระของตถาคต เพื่อบูชาตถาคต ดนตรีอันเป็นทิพย์เล่า
ก็ประโคมอยูใ่ นอากาศ แม้สงั คีตอันเป็นทิพย์ ก็เป็นไปในอากาศเพือ่ บูชาตถาคต
ดูกรอานนท์ ตถาคตจะชือ่ ว่าอันบริษทั สักการะ เคารพ นับถือบูชา นอบน้อม
ด้วยเครือ่ งสักการะประมาณเท่านีห้ ามิได้ ผูใ้ ดแลจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ก็ตาม เป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ติ ามธรรมอยู่ ผูน้ น้ั ย่อมชือ่ ว่า
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอย่างยิง่ เพราะเหตุนน้ั แหละ อานนท์
พวกเธอพึงสำเหนียกอย่างนีว้ า่ “เราจักเป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรม สมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ชิ อบ
ประพฤติตามธรรมอยู่” ดังนี้
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนพวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในทิศทั้งหลาย
ย่อมมาเพือ่ เฝ้าพระตถาคต พวกข้าพระองค์ยอ่ มได้เห็น ได้เข้าไปนัง่ ใกล้ ภิกษุเหล่านัน้
ผูใ้ ห้เจริญใจเหล่านัน้ ก็โดยกาลล่วงไปแห่งพระผูม้ พี ระภาค พวกข้าพระองค์จกั ไม่ได้เห็น
ไม่ได้เข้าไปนัง่ ใกล้พวกภิกษุผใู้ ห้เจริญใจ”
“ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มี
ศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเป็นไฉน คือ
สังเวชนียสถานอันเป็นทีค่ วรเห็น ของกุลบุตรผูม้ ศี รั ทธา ด้วยมาตามระลึกว่า
พระตถาคตประสูตใิ นทีน่ ้ี ๑ พระตถาคตตรัสรูพ้ ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในทีน่ ้ี ๑
พระตถาคตทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปในทีน่ ้ี ๑ พระตถาคตเสด็จปรินพิ พานแล้ว ด้วย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุในทีน่ ้ี ๑ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนีแ้ ล เป็นทีค่ วรเห็นของกุลบุตร
ผูม้ ศี รั ทธา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูม้ ศี รัทธาจักมาด้วยระลึกว่า พระตถาคต
ประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในที่นี้ก็ดี พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปในทีน่ ก้ี ด็ ี พระตถาคตเสด็จปรินพิ พานแล้ว ด้วยอนุปาทิเสส
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นิพพานธาตุในทีน่ ก้ี ด็ ี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึง่ จาริกไปยังเจดีย์ มีจติ เลือ่ มใส จักทำกาละ
ลง ชนเหล่านัน้ ทัง้ หมด เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มา รับสัง่ ว่า “ดูกรอานนท์
บางทีพวกเธอจะมีความคิดอย่างนีว้ า่ “ปาพจน์มพี ระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี้ พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยอันใดเราแสดงแล้ว
บัญญัตแิ ล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินยั อันนัน้ จักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไป
แห่งเรา”
ปัจฉิมวาจา
ลำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า “ดูกรภิกษุทง้ั หลาย บัดนี้
เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทัง้ หลาย มีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถงึ พร้อมเถิด นีเ้ ป็นปัจฉิมวาจาของตถาคต”
ปรินพ
ิ พาน
ลำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงเข้าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแล้ว เข้าทุตยิ ฌาน ออกจากทุตยิ ฌานแล้ว เข้าตติยฌาน ออกจากตติยฌานแล้ว เข้าจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌาณแล้ว เข้าอากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัติ แล้ว
เข้าวิญญาณัญจายตนะ ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัตแิ ล้ว เข้าอากิญจัญญายตนะ ออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัติแล้ว เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตแิ ล้ว ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ
ครัง้ นัน้ ท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระอนุรทุ ธะว่า “พระผูม้ พี ระภาคเสด็จ
ปรินพิ พานแล้วหรือ” ท่านพระอนุรทุ ธะตอบว่า “อานนท์ผมู้ อี ายุ พระผูม้ พี ระภาคยังไม่
เสด็จปรินพิ พาน ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ”
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้วทรงเข้า
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตแิ ล้ว เข้าอากิญ-
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จัญญายตนะ ออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัตแิ ล้ว เข้าวิญญาณัญจายตนะ ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัตแิ ล้ว เข้าอากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัติแล้ว เข้าจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแล้ว เข้าตติยฌาน ออกจากตติยฌานแล้ว เข้าทุตยิ ฌาน ออกจากทุตยิ ฌานแล้ว เข้าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌาน
แล้ว เข้าทุตยิ ฌาน ออกจากทุตยิ ฌานแล้ว เข้าตติยฌาน ออกจากตติยฌานแล้ว เข้า
จตุตถฌาน พระผู้มีพระภาคทางออกจากจตุตถฌานแล้ว เสด็จดับขันธปรินิพพาน
โดยลำดับแห่งการพิจารณาองค์จตุตถฌานนัน้
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเสด็จปรินพิ พานแล้ว พร้อมกันนัน้ ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่
เกิดความขนพองสยองเกล้า น่าสะพรึงกลัว ทัง้ กลองทิพย์กบ็ นั ลือขึน้
บรรดาภิกษุทง้ั หลายนัน้ ภิกษุเหล่าใด ยังมีราคะไม่ไปปราศแล้ว ภิกษุเหล่านัน้
บางพวกประคองแขนทัง้ สองคร่ำครวญอยู่ ล้มลงกลิง้ กลือกไปมา ดุจมีเท้าอันขาดแล้ว
รำพันว่า “พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานเเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเเร็วนัก
พระองค์ผมู้ จี กั ษุในโลก อันตรธานเสียเร็วนัก”
ส่วนภิกษุเหล่าใดทีม่ รี าคะไปปราศแล้ว ภิกษุเหล่านัน้ มีสติสมั ปชัญญะอดกลัน้
โดยธรรมสังเวชว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เพราะฉะนั้น เหล่าสัตว์จะพึงได้ใน
สังขารนีแ้ ต่ทไ่ี หน”
จบพระสูตร

กราบไหว้พระพุทธรูปในวิหารแล้ว ออกมาทำประทักษิณเวียนเทียนรอบ

พระสถูปทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ แล้วก็จะหามุม ลานรอบพระสถูปเพือ่ สนทนาธรรม
เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ตามพระโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ ณ
ทีน่ เ้ี มือ่ ๒๕๕๐ ปีทแ่ี ล้ว (ภาพที่ ๘)
ตอนหน้าเราไปนมัสการ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานทีถ่ วายพระเพลิง และมา
อ่าน เรือ่ งเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากพระพุทธองค์ทรงดับขันธ์ปรินพิ พานกันว่า
กษัตริย์ มัลละ ได้จดั การกับพระสรีระอังคารของพระผูม้ พี ระภาคอย่างไร อนุโมทนา
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บันทึกการเดินทาง วันที่ ๗
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.
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บันทึกธรรม

๙๐

๑๑ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานทีถ่ วายพระเพลิง
เดินทางมาเป็นวันที่ ๘ แล้ว ครึง่ ทางแล้วนะครับ บางคนเริม่ คิดถึงบ้าน เมืองไทย
อันเป็นที่รักของเรา แต่บางคนเริ่มซึมซับความเป็นอินเดียมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ยก
ตัวอย่าง เช่น กินอาหารแขกทุกมือ้ โดยเฉพาะหัวหอมและเครือ่ งเทศ กลิน่ ตัวพวกเราเริม่
จะเป็นอินเดียแล้ว พวกผูห้ ญิงก็เปลีย่ นชุดเป็นส่าหรี (ภาพที่ ๑) สวมกำไลแขนส่งเสียง
กรุ๊ง กริ๊ง กันแล้ว ยิ่งเดินไปไหนพวกขอทานก็จะติดตามเป็นพรวนพร้อมกับเสียงร้อง
มหารานี ๆ พร้อมกับแบมือ รูปี ๆ ๆ ๆ ๆ ยิง่ ดูสง่างามไม่นอ้ ยเลย หญิงไทยเราหน้าหมวย
ๆ นี่ พอแต่งชุดส่าหรีเข้าไปแล้ว รับรอง สวยทันตาเห็น (ภาพที่ ๒) อย่าบอกใครเชียว
ถ้ามาอินเดียนี่ ต้องหามาแต่งให้ได้นะครับ ขอเพียงอย่างเดียวเตรียมเข็มกลัดไป
เยอะ ๆ ผูกมัดให้รดั กุม เดีย๋ วไปรุม่ ร่าม ไปหลุดเผละกลางตลาดจะหาคนช่วยแต่งใหม่
ไม่ได้จะยุง่ เพิง่ หัดแต่ง คงไม่งา่ ยเหมือนนุง่ กางเกงยีนส์นะครับ
คนอินเดียนับว่าเป็นชนชาติทป่ี รับตัวให้ทำธุรกิจได้งา่ ยมากครับ (ภาพที่ ๓) ไม่
ต้องรอเฟรนไชส์หรือเท็คโนโลยีใ่ ด ๆ ทัง้ สิน้ มีพน้ื ดินพร้อมอุปกรณ์เล็กน้อยก็เปิดกิจการ
ได้แล้วครับ (ภาพที่ ๔) สำหรับชาวบ้านชายหญิงในรูปข้างล่างนีเ้ ล่นดนตรีรอ้ งเพลง
ขับกล่อมอยูท่ ห่ี น้าประตูทางเข้ามกุฎพันธนเจดีย์ (ภาพที่ ๕) สุม้ เสียงทำนองเศร้าสร้อย
ได้บรรยากาศดีจริง ๆ ผูเ้ ขียน ไปทีน่ ห่ี ลาย ๆ ครัง้ เข้าจนจำกันได้ เมือ่ คราวทีแ่ ล้วด้วยความ
ชอบพอเป็นพิเศษ เลยชวนเพือ่ น ๆ แจกรูปแี ละสละเสือ่ ผ้าชุดเก่งให้ไป ๒ - ๓ ชุด แต่เป็น
เทร็นด์แบบฮิปฮ็อป ไม่ทราบป่านนี้ท่านโยนทิ้งไปหมดแล้วก็ไม่รู้ ส่วนอีกรูปที่เป็น
หญิงสาวแย้มวิสตู รออกมาจาก ประตูนน่ั (ภาพที่ ๖) คือ ชาวบ้านทีห่ มูบ่ า้ นนายจุนทะ
แห่งเมืองปาวา อันสืบเผ่าพันธุเ์ ก่าแก่นบั พันปี มาแล้ว
ห่างจากสถูปและพระวิหารทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปมหาปรินพิ พานไม่ไกล
บนถนนเดียวกันคือ มกุฎพันธนเจดีย์ (ภาพที่ ๗) สถานทีถ่ วายพระเพลิง มองเห็นเป็น
เนิน ก่อด้วยอิฐเคยมีนักขุดค้น เจาะลึกลงไปพบกองขี้เถ้าและรอยดินไหม้ไฟ และ
หลักฐานอืน่ ๆ ยืนยันว่าเป็นสถานทีถ่ วายพระเพลิง บริเวณโดยรอบมีรอ่ งรอยอาคาร
โบราณปรากฎอยูม่ ากมาย (ภาพที่ ๘) ผูม้ าสักการะพร้อมกันกราบนมัสการ กระทำเวียน

มกุฎพันธนเจดีย์ สถานทีถ่ วายพระเพลิง ๙๑
เทียนประทักษิณ น้อมระลึกเสมือนหนึ่งได้มากราบยังพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
(ภาพที่ ๙) เหตุการณ์เมื่อ ๒๕๕๐ ปีก่อนเป็นประการใดเชิญอ่านพระสูตรเกี่ยวกับ
พุทธประวัตติ อนนี้ .........
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑
แจ้งข่าวปรินพ
ิ พาน
สมัยนัน้ พวกเจ้ามัลละเมืองกุสนิ ารา ประชุมกันทีส่ ณ
ั ฐาคารด้วยเรือ่ งพระนิพพานนัน้ . ลำดับนัน้ ท่านพระอานนท์ไปยังสัณฐาคารของเจ้ามัลละเมืองกุสนิ ารา
ได้บอกแก่เจ้ามัลละเมืองกุสนิ าราว่า ดูกอ่ นวาสิฏฐะทัง้ หลายพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จ
ปรินพิ พานแล้ว ขอท่านทัง้ หลายจงสำคัญการอันควรในบัดนีเ้ ถิด. เจ้ามัลละ โอรส
สุณสิ า และปชาบดีฟงั คำนีข้ องท่านพระอานนท์แล้ว มีความทุกข์ เสียพระทัยเปีย่ มด้วย
ทุกข์ใจ บางพวกสยายผมประคอง พระหัตถ์ทง้ั สองคร่ำครวญ ล้มลงกลิง้ เกลือกไปมา
เหมื อ นมี พ ระบาทขาดแล้ ว ทรงรำพั น ว่ า พระผู ้ ม ี พ ระภาคเจ้ า ปริ น ิ พ พานเร็ ว นั ก
พระสุคตปรินพิ พานเร็วนัก พระองค์ผมู้ จี กั ษุในโลกอันตรธานเร็วนัก.
ครัง้ นัน้ เจ้ามัลละเมืองกุสนิ ารารับสัง่ กะพวกบุรษุ ว่า พวกท่านจงเตรียมของ
หอมดอกไม้ และเครือ่ งดนตรีทกุ ชนิดในเมืองกุสนิ าราให้พร้อม.เจ้ามัลละเมืองกุสนิ ารา
ถือเอาของหอมดอกไม้เครือ่ งดนตรีทกุ ชนิดและผ้า ๕๐๐ คู่ เสด็จไปยังสาลวันอันเป็นที่
แวะพักของพวกเจ้ามัลละ เสด็จเข้าถึงสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า สักการะ เคารพ
นับถือ บูชาพระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้อง ประโคม ของหอม
ดอกไม้ ดาดเพดานผ้าตกแต่งโรงมณฑล ยังวันนัน้ ให้ลว่ งไปด้วยประการอย่างนี.้
พวกเจ้ามัลละมีพระดำริว่า การถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนีห้ มดเวลาเสียแล้ว พรุง่ นีพ้ วกเราจักถวายพระเพลิงพระสรีระของ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พวกเจ้ามัลละเมืองกุสนิ ารา สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำ ขับร้องประโคม ของหอมดอกไม้ ดาด
เพดานผ้าตกแต่งโรงมณฑล ยังวันแม้ท่ี ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ให้ลว่ งไป
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แล้วครัน้ ถึงวันที่ ๗ พวกเจ้ามัลละเมืองกุสนิ ารามีพระดำริวา่ พวกเราสักการะเคารพ
นับถือ บูชาพระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้อง ประโคม ของหอม
ดอกไม้ จักเชิญไปทางทิศทักษิณแห่งพระนครเชิญไปภายนอกพระนคร ถวายพระเพลิง
พระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทางทิศทักษิณแห่งพระนคร.
มัลลปาโมกข์ ๘
สมัยนัน้ มัลลปาโมกข์ ๘ องค์ สระสรงเกล้าแล้วทรงนุง่ ผ้าใหม่ดว้ ยทรงดำริวา่
เราจักยกพระสรีระพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ย่อมไม่อาจจะยกขึน้ ได้. พวกเจ้ามัลละเมือง
กุสนิ ราได้ถามท่านพระอนุรทุ ธะว่า ท่านอนุรทุ ธะอะไรหนอเป็นเหตุ อะไรหนอเป็นปัจจัย
มัลลปาโมกข์ ๘ องค์น้ี ผูส้ ระสรงเกล้าแล้ว ทรงนุง่ ผ้าใหม่ดว้ ยดำริวา่ เราจักยกพระสรีระ
ของพระผูม้ พี ระภาคจ้าย่อมไม่อาจยกขึน้ ได้. พระอนุรทุ ธะกล่าวว่า
ดูกอ่ นวาสิฏฐะ ทัง้ หลาย พวกท่านมีความประสงค์อย่างหนึง่ พวกเทวดามี
ความประสงค์อย่างหนึ่ง. เจ้ามัลละถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกเทวดามีความ
ประสงค์อย่างไร.
พระอนุรทุ ธะกล่าวว่า ดูกอ่ นวาสิฏฐะทัง้ หลาย พวกท่านมีความประสงค์วา่
เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ด้วยการฟ้อนรำ ขับร้อง
ประโคม ดอกไม้ ของหอม จักเชิญไปทางทิศทักษิณแห่งพระนคร แล้วเชิญไปภายนอกพระนคร ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทางทิศทัณษิณแห่ง
พระนคร เทวดามีความประสงค์วา่ เราสักการะเคารพ นับถือ บูชาพระสรีระของ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ด้วยการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคม ดอกไม้ ของหอม อันเป็น
ทิพย์จกั เชิญไปทางทิศอุดรแห่งพระนครแล้วเข้าสูพ่ ระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปท่ามกลางพระนคร แล้วออกโดยทวารทิศบูรพา แล้วถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูม้ -ี
พระภาคเจ้า ที่มกุฏพันธนเจดีย์ของพวกเจ้ามัลละ ทางทิศบูรพาแห่งพระนคร.
เจ้ามัลละกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิด.
สมัยนัน้ เมืองกุสนิ าราดารดาษไปด้วยดอกมณฑารพ โดยถ่องแถวประมาณ
แค่เข่า จนตลอดทีต่ อ่ แห่งเรือนบ่อของโสโครกและกองหยากเยือ่ ครัง้ นัน้ พวกเทวดา
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และพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราสักการะเคารพ นับถือ บูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคม ดอกไม้ ของหอม ทัง้ ทีเ่ ป็นทิพย์ ทัง้ ทีเ่ ป็น
ของมนุษย์ เชิญไปทางทิศอุดรแห่งพระนครแล้วเชิญไปสูพ่ ระนครโดยทวารทิศอุดร
เชิญไปท่ามกลางพระนคร แล้วออกไปโดยทวารทิศบูรพา แล้ววางพระสรีระพระผูม้ -ี
พระภาคเจ้า ณ มกุฏพันธนเจดียข์ องพวกเจ้ามัลละ ทางทิศบูรพาแห่งพระนคร.
ลำดับนัน้ พวกเจ้ามัลละได้ถามท่านพระอานนท์วา่ พวกข้าพเจ้าจะพึงปฏิบตั ิ
ในพระสรีระของพระตถาคตอย่างไร. ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ดูกอ่ นวาสิฏฐะทัง้ หลาย
พวกท่านพึงปฏิบัติ ในพระสรีระพระตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของ
พระเจ้าจักรพรรดิฉะนัน้ . เขาปฏิบตั ใิ นพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นอย่างไรเล่า.
ดูกอ่ นวาสิฏฐะทัง้ หลาย เขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิดว้ ยผ้าใหม่
แล้วซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่ โดยอุบายนีห้ อ่ พระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิ
ด้วยผ้า ๕๐๐ คูแ่ ล้ว เชิญพระสรีระลงในรางเหล็กอันเต็มด้วยน้ำมันครอบด้วยรางเหล็กอื่น แล้วกระทำจิตกาธานด้วยไม้หอมทุกชนิดถวายพระเพลิงพระสรีระของ
พระเจ้าจักรพรรดิแล้ว สร้างพระสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ทท่ี ท่ี างใหญ่ ๔ แพร่ง
เขาปฏิบตั ใิ นพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิดว้ ยประการฉะนีแ้ ล พวกท่านพึงปฏิบตั ใิ น
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พระสรีระพระตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้น
พึ ง สร้ า งพระสถู ป พระตถาคตไว้ ใ นหนทางใหญ่ ๔ แพร่ ง ชนเหล่ า ใดจั ก ยกขึ ้ น
ซึง่ พวงมาลัยของหอมหรือจุณจักอภิวาท หรือจักยังจิตให้เลือ่ มใสในพระสถูปนัน้ ข้อนัน้
จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขแก่ชนเหล่านัน้ ตลอดกาลนาน.
ลำดับนัน้ พวกเจ้ามัลละเมืองกุสนิ ารารับสัง่ กะพวกบุรษุ ว่า ดูกอ่ นพนาย
ถ้าอย่างนัน้
พวกท่านจงเตรียมสำลีไว้พร้อมเถิด. พวกเจ้ามัลละเมืองกุสนิ าราห่อ
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พระสรีระพระผูม้ พี ระภาคเจ้าด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลี แล้วห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบาย
นี้ ห่อพระสรีระพระผูม้ พี ระภาคเจ้าด้วยผ้า ๕๐๐ คู่ แล้ว เชิญลงในรางเหล็กอันเต็มด้วย
น้ำมัน ครอบด้วยรางเหล็กอืน่ แล้วกระทำจิตกาธานด้วยไม้หอมทุกชนิด แล้วจึงเชิญ
พระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าขึน้ สูจ่ ติ กาธาน.
เรือ่ งพระมหากัสสปเถระ
สมัยนัน้ พระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใ่ หญ่ประ-มาณ ๕๐๐ รูป
เดินทางจากเมืองปาวาสูเ่ มืองกุสนิ ารา. ลำดับนัน้ ท่านมหากัสสปะแวะออกจากทาง
แล้วนัง่ พักทีโ่ คนไม้ตน้ หนึง่ .
สมัยนัน้ อาชีวกคนหนึง่ ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสนิ าราเดินทางไกลมาสู่
เมืองปาวา. ท่านมหากัสสปะได้เห็นอาชีวกนัน้ มาแต่ไกล จึงถามอาชีวกนัน้ ว่า ดูกอ่ นผู้
มีอายุ ท่านยังทราบข่าวพระศาสดาของเราบ้างหรือ. อาชีวกตอบว่า เราทราบอยู่
พระสมณโคดมปรินพิ พานได้ ๗ วัน เข้าวันนี้ นีด้ อกมณฑารพเราถือมาแต่ทน่ี น้ั บรรดา
ภิกษุเหล่านัน้ ภิกษุเหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะภิกษุเหล่านัน้ บางพวกประคองแขน
ทัง้ สองคร่ำครวญอยู่ ล้มลงกลิง้ เกลือกไปมาเหมือนเท้าขาดแล้ว รำพันว่า พระผูม้ -ี
พระภาคเจ้าปรินพิ พานเร็วนัก พระสุคตปรินพิ พานเร็วนัก พระองค์ผมู้ พี ระจักษุในโลก
อันตรธานเร็วนัก. ส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคะ ภิกษุเหล่านัน้ มีสติสมั ปชัญญะ
อดกลัน้ อยูว่ า่ สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ งหนอข้อนัน้ จะหาได้ในสังขารนีแ้ ต่ทไ่ี หน.
ถวายพระเพลิง
ลำดับนัน้ ท่านพระมหากัสสปะเข้าไปถึงมกุฏพันธนเจดียข์ องพวกเจ้ามัลละ
ในเมืองกุสนิ ารา และถึงจิตกาธานของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล้ว ครัน้ เข้าไปแล้ว
กระทำจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีกระทำประทักษิณจิตกาธาน ๓ รอบ
แล้วเปิดทางพระบาท ถวายบังคมพระบาททัง้ สองของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าด้วยเศียร
เกล้า. แม้ภกิ ษุ ๕๐๐ รูปเหล่านัน้
กระทำจีวรเฉวียงบ่าประนมอัญชลี กระทำ
ประทักษิณ ๓ รอบแล้ว ถวายบังคมพระบาททัง้ สองของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าด้วยเศียร-
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เกล้า. เมือ่ ท่านพระมาหากัสสปะและภิกษุ ๕๐๐ รูปนัน้ ถวายบังคมแล้ว จิตกาธานของ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าก็โพลงขึน้ เอง.
เมือ่ พระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้อยู่ พระอวัยวะส่วนใด คือ
พระฉวี พระจัมมะพระมังสะ พระนหารุ หรือพระลสิกา เถ้าเขม่าแห่งพระอวัยวะ
ส่วนนัน้ มิได้ปรากฏเลย เหลืออยูแ่ ต่พระสรีระอย่างเดียว. เมือ่ เนยใส และน้ำมันถูก
เพลิงไหม้อยู่ เถ้าเขม่ามิได้ปรากฏฉันใด เมือ่ พระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าถูกเพลิง
ไหม้อยู.่ . .เหลืออยูแ่ ต่พระสรีระอย่างเดียวฉันนัน้ เหมือนกัน. บรรดาผ้า ๕๐๐ คู่ เหล่านัน้
เพลิงไหม้เพียง ๒ ผืนเท่านัน้ คือ ผืนในทีส่ ดุ กับผืนนอก.
เมือ่ พระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้แล้ว ท่อน้ำก็ไหลหลัง่ มา
จากอากาศดับจิตกาธานของพระผู้มีพระภาคเจ้า. น้ำพุ่งขึ้นแม้จากไม้สาละ ดับ
จิตกาธานของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พวกเจ้ามัลละเมืองกุสนิ าราดับจิตกาธานของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยน้ำหอมทุกชนิด. ลำดับนั้น พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินารา
ทำสัตติบญ
ั ชร ในสัณฐาคาร แวดล้อมด้วยธนูปราการสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาพระสรีระของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตลอด ๗ วันด้วยการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคม
ดอกไม้ ของหอม.
สถูปบ้านนายจุนทะ

บริเวณสถูปโบราณ อันเป็นทีห่ มายว่าทีแ่ ห่งนีค้ อื บ้านของนายจุนทกัมมาร-

บุตร ช่างทองชาวเมือง ปาวา ทีถ่ วายภัตตาหารมือ้ สุดท้าย ชือ่ สุกรมัททวะ ต่อบรมศาสดา เป็นเหตุให้การประชวรทรุดหนัก และเสด็จไปยังเมืองกุสนิ ารา เพือ่ ปรินพิ พาน
ตามพุทธ ประสงค์

ปัจจุบนั ตัง้ อยูท่ ห่ี มูบ่ า้ นปาวานาคาร์ ห่างจากเมืองกุสนิ าราประมาณ ๑๙ กม.
มี ส ถู ป โบราณเหลื อ เป็ น เนิ น สู ง ประมาณ ๕๐ ฟุ ต ตามหลั ก ฐานการขุ ด ค้ น ได้
พระพุทธรูปทีบ่ รรจุในสถูปนี้ ๓ - ๔ องค์ ตามพระพุทธประวัตกิ ล่าวว่า
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เมือ่ พระภาคเจ้าประทับอยูใ่ นโภคนครพอสมควรแก่เวลาแล้ว ตรัสเรียกพระอานนท์และเสด็จพระดำเนินไปยังเมืองปาวาพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หมูใ่ หญ่ เมือ่ ไปถึง
เมืองปาวาแล้ว ประทับอยู่ ณ สวนมะม่วง ของนายจุนทะ เป็นบุตรของนายช่างทอง
ความจริงเมืองปาวานั้นเป็นศูนย์กลางของพวกที่นับถือศาสนา นิครนถนาฏบุตร
นายจุนทะได้ทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จถึงเมืองปาวา กำลังประทับอยู่ ณ อัมพวัน
จึงเดินทางไปเข้าเฝ้า กราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปฉัน
ภัตตาหารในวันรุง่ ขึน้ นายจุนทะจัดเตรียมของเคีย้ วของฉันอันประณีต และสุกรมัททวะ
มาถวายเฉพาะพระองค์ ให้ถวายอาหารอื่นแก่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อฉันแล้ว ตรัสสั่ง
ให้นำสุกรมัททวะทีเ่ หลือไปฝังเสีย
“ดูกอ่ นจุนทะ ท่านจงฝังสุกรมัททวะทีเ่ หลือเสียในหลุม เรายังไม่เห็นใครเลยใน
มนุษย์โลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่บริโภคสุกรมัททวะนั้นแล้ว จักพึงให้ย่อย
ไปด้วยดี นอกจากตถาคต”
นายจุนทะทำตามพุทธบูชา เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ทำให้นายจุนทะเกิดความเข้าใจในข้ออรรถข้อธรรม มีความรืน่ เริงเบิกบาน
ในธรรมะทีไ่ ด้สดับนัน้ ต่อจากนัน้ พระพุทธเจ้าเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับทีป่ ระทับ
ในวันนัน้ เอง หลังจากทีเ่ สวยสุกรมัททวะของนายจุนทะแล้ว พระพุทธเจ้าทรงประชวรด้วยโรคชือ่ “ปักขันทิกาพาธ” มีอาการลงพระโลหิต ทรงได้รบั ทุกขเวทนาอย่าง
แรงกล้า แต่ยังทรงมีสติสัมปชัญญะ มั่นคง ไม่ทุรนทุราย ทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้น
ด้วยพลังขันติธรรม คือ อธิวาสนขันติ
พระพุทธเจ้าเสด็จจากเมืองปาวาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ขณะที่
เสด็จดำเนิน ทรงกระหายน้ำจึงเสด็จแวะลงพัก ณ โคนต้นไม้ทร่ี มิ ทางนัน้ ตรัสสัง่ ให้พระอานนท์ปผู า้ สังฆาฎิซอ้ นกันเป็น ๔ ชัน้ ประทับบนอาสนะทีพ่ ระอานนท์ปลู าดถวายไว้
รับสัง่ ให้พระอานนท์ไปตักน้ำจากลำคลองเล็กทีอ่ ยูใ่ นบริเวณนัน้ มา เพราะทรงกระหาย
ใคร่จะดืม่ น้ำ พระอานนท์ไม่ไปตักน้ำตามพุทธบัญชา เพราะเห็นว่าเกวียน ๕๐๐ เล่ม
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เพิง่ ข้ามแม่นำ้ นัน้ ไปไม่นาน ทำให้นำ้ ขุน่ กราบทูลแนะนำให้เสด็จต่อไปยังแม่นำ้ ใหญ่ชอ่ื
“กกุธารนที” ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากทีน่ น้ั พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันถึง ๓ ครัง้ ให้พระอานนท์
ไปตักน้ำมา
พระอานนท์เถระ เมือ่ พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้ไปตักน้ำถึง ๓ ครัง้ จึงถือบาตร
ไปยังแม่นำ้ น้อยเพือ่ นำน้ำไปถวายตามพุทธประสงค์ แต่เมือ่ พระอานนท์เดินเข้าไปใกล้
น้ำในแม่นำ้ ทีข่ นุ่ มัวเพราะถูกล้อเกวียนย่ำไป กลับใสสะอาด ไม่ขนุ่ มัว มีกระแสไหลไป
ตามปกติ เหมือนกับว่าไม่มลี อ้ เกวียนย่ำผ่านไป

แม่นำ้ ทีอ่ ยูใ่ กล้เมืองกุสนิ ารา คือ กกุฎฐา หรือ กกุธารนที ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง-

สรงสนาน แม่นำ้ สายนีอ้ ยูใ่ นเขตของเมืองปาวา สวนอัมพวันของนายจุนทะ ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่
แม่นำ้ กกุฎฐานี้ พระพุทธเจ้าหลังจากทีเ่ สวยสุกรมัททวะของนายจุนทะแล้ว ทรงประชวรปักขันทิกาพาธ ประทับอยูท่ อ่ี มั พวันนี้ ตรัสให้พระอานนท์นำความไปบอกแก่นายจุนทะ
โดยทำให้เขามัน่ ใจว่าการทีเ่ ขาถวายสุกรมัททวะแด่พระตถาคตเป็นอาหารมือ้ สุดท้าย
หลังจากที่ทรงเสวยแล้วทรงประชวรนี้ ไม่มีข้อที่น่าตำหนิ แต่กลับมีอานิสงส์มาก
ตำนานบอกว่า เมือ่ พระพุทธเจ้าทรงสรงสนานในแม่นำ้ กกุฏฐานีแ้ ล้ว บริเวณริมฝัง่ แม่นำ้
และปลาทุกตัวในแม่นำ้ ได้กลายสภาพเป็นทองคำ

ข่าวการเสด็จปรินพิ พานของพระพุทธเจ้าแพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว และกว้าง
ไกล พระเจ้าอชาตศัตรูแห่งกรุงราชคฤห์ กษัตริย์ลิจฉวีแห่งไพศาลี ศากยะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ปุรีแห่งอลากัปปา โกลิยะแห่งรามคาม มัลละแห่งปาวา รวมทั้งพราหมณ์
คนหนึง่ ต่างอ้างสิทธิไ์ ด้สว่ นแบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุ จากมัลละแห่งกุสนิ ารา เกือบจะ
เกิดสงครามจากการแย่งชิง แต่ได้โทณพราหมณ์เข้ามาจัดการโดยตกลงกันอย่างสันติ
(ภาพที่ ๑๐) ให้มีการแบ่งออกเป็นแปดส่วนเท่ากัน ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งตกเป็นของ
มัลละแห่งกุสนิ ารา ซึง่ ได้สร้างสถูปทีส่ ำคัญขึน้ มาแห่งหนึง่ ในเมืองของตนด้วยพิธอี ย่าง
สมเกียรติ
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (ภาพที่ ๑๑) ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสาล
วโนทยานทีเ่ สด็จ ปรินพิ พานกับมกุฏพันธนเจดีย์ ทีถ่ วายพระเพลิงพุทธสรีระ ปัจจุบนั มี
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เจ้าคุณพระวิเทศโพธิคณ
ุ (วีรยุทโธ) ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานสงฆ์ หรือเจ้าอาวาส พร้อมด้วย
ภิกษุจำพรรษา ๑๙ รูป ขณะนีม้ กี ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบตั กิ รรมฐาน
รักษาศีล และให้การสงเคราะห์ด้วยการเปิดสถานรักษาพยาบาล กุสินาราคลินิก
ตรวจรักษาคนยากคนจน ผูด้ อ้ ยโอกาสประมาณวันละ ๕๐ – ๑๑๐ คน มีนายแพทย์
แพทย์หญิง พยาบาลและเภสัชกร มาทำงานทุกวัน โดยรักษาฟรี ไม่เลือกชั้นวรรณะ
โดยไม่คดิ มูลค่าใด ๆ
ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณว่าสถาปนิกผู้ออกแบบวัดที่สวยงามอลังการณ์
แห่งนีค้ อื ท่านอาจารย์ภญ
ิ โญ สุวรรณคีรี อาจารย์ทางสถาปัตยกรรมไทยทีม่ ฝี มี อื เยีย่ ม
ที่สุดของไทยที่เป็นที่ร่ำลือกันว่าฝีมืออาจารย์ภิญโญนี่ ต่อให้เอาจั๊กกะแร้หนีบดินสอ
เขียนลายไทยแข่งกันทัว่ เมืองไทยก็ยงั ไม่มใี ครสูไ้ ด้ ขนาดนัน้ เมือ่ สามสิบกว่าปีทแ่ี ล้ว
ผูเ้ ขียนก็เคยเป็นศิษย์ของท่านในวิชาสถาปัตยกรรมไทย มาถึงเวลานีย้ งั นึกประหลาดใจ
ว่า อาจารย์ทำไมท่านดึงวิชากลับไปหมดเลย ลายไทยต่าง ๆ ทีท่ า่ นสอนไว้ทำไมเราเขียน
ไม่ได้แม้แต่เส้นเดียว ถ้ายังไงการฟังธรรมะหลาย ๆ ปีมานี่ หวังว่าไม่กลับคืนไปยัง
ท่านอาจารย์จนหมดเหมือนสมัยเรียนหนังสือนะครับ หวังว่าคงเหลือไว้ได้ขดั เกลาเจริญ
ปัญญาบ้างตามสมควร
ที่กุสินารานี่เราก็จะแยกกันพักเป็นสองโรงแรมอีกแล้วครับ โรงแรมที่เห็นใน
ภาพที่ ๑๓ สวยไหมครับ ใครอยากพักที่นี่ก็ลองจอง ๆ ไว้ก่อนนะครับ เมื่อปี ๔๘
พวกเรามาเขาเพิ่งเปิดรับเราเป็นแขกชุดแรกด้านหน้าสวย ด้านหลัง ยังทาสีไม่เสร็จ
หรอกครับ ตอนกลางคืนไฟดับกีค่ รัง้ ไม่ทราบ ผูเ้ ขียนไม่ได้มาพักด้วยครับ เขาเมตตาให้ไป
พักอีกโรงแรมหนึง่ หลับสบายและฝันดี ขออนุโทนาครับ
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บันทึกการเดินทาง วันที่ ๘
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.
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บันทึกธรรม

๑๐๒

๑๒ สารนาถ ปฐมเทศนา
วันนีเ้ ราจะเดินทางอีกประมาณ ๒๕๐ กม. เพือ่ จะไปยังเมืองพาราณสี ทีต่ ง้ั
สำคัญของสังเวชนียสถานอีกแห่งหนึง่ คือเป็นที่ ๆ พระผูม้ พี ระภาคได้แสดงธรรมครัง้ แรก
แก่ปญ
ั จวัคคียจ์ นสำเร็จมรรคผล เป็นการทำสิง่ ทีย่ ากเพราะพระธรรมทีพ่ ระองค์ตรัสรูน้ น้ั
ลึกซึง้ เข้าใจได้ยาก การทีม่ ผี เู้ ข้าใจและดวงตาเห็นธรรมได้ ก็เป็นสัญญาณว่ากงล้อแห่ง
ธรรมหมุนต่อไปได้ (ภาพที่ ๑) เรียกว่ามีธรรมจักรมีผเู้ ข้าใจธรรมและปฎิบตั ติ ามได้ ความ
สำเร็จนีเ้ ป็นสิง่ ทีด่ งั สะเทือนไปถึงเทวโลก พรหมโลก ทัว่ โลกธาตุหวัน่ ไหว หลังจากนัน้
ตลอด ๔๕ ปีของพระพุทธองค์ ด้วยการเดินด้วยเท้าบุกป่าฝ่าดง ทัง้ ร้อนหนาว ทัง้ ฝุน่
ทัง้ โรคภัย ไข้เจ็บ ทัว่ ดินแดนทีร่ าบภาคเหนือของอินเดีย ด้วยพระเมตตา พระองค์ได้
อุทศิ ตนเทศนา อบรมสัง่ สอนคนให้เป็นคนดี นับล้าน ๆ คน จนตลอดชีวติ ของพระองค์
และพระศาสนา ก็ได้เผยแพร่สบื ต่อจนมาถึงรุน่ เรา
ถ้ากล่าวคำว่า สารนาถ อาจยังไม่คนุ้ เคยชือ่ เท่าคำว่า ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน
ตามที่พวกเราได้รับรู้มาจากพุทธประวัติ เป็นสถานที่เดียวกัน พวกฝรั่งก็จะรู้จักกันใน
ชือ่ ว่า Deer Park หรือสวนกวางนัน่ เอง (ภาพที่ ๒) สมัยพุทธกาลสถานทีน่ เ้ี ป็นทีช่ มุ นุม
ของพวกฤษี ทีป่ ฎิบตั ติ นเพือ่ หาทางพ้นทุกข์ คำว่า อิสปิ ตนมฤคทายวัน มีคำแปลว่า ป่าเป็นทีใ่ ห้อภัย แก่เนือ้ อันเป็นทีต่ กไปแห่งฤษี คือป่าทีไ่ ม่มภี ยั แก่สตั ว์ซง่ึ เป็นทีช่ มุ นุมของ
พวกฤษีขณะเวลานัน้ ในสมัยพุทธกาล พวกท่านปัญจวัคคียก์ เ็ ดินทางมาแสวงหาธรรม
ยังสถานที่นี้ เหตุการณ์เป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสอะไรกับท่านปัญจวัคคีย์
ขอเชิญอ่านจาก พระสูตร
พระวินยั ปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑
เรือ่ งพระปัญจวัคคีย์
๑. พระผูม้ พี ระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับ ในเวลาเย็นวันอาสาฬหปูรณมี
นัน้ นัน่ เอง เสด็จถึงป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ทรงเข้าไปทางสำนัก
พระปัญจวัคคีย์ พระปัญจวัคคียแ์ สดงอาการไม่เคารพ และทูลคัดค้านการบรรลุธรรม

สารนาถ ปฐมเทศนา ๑๐๓
ของพระผูม้ พี ระภาค แต่กท็ รงสามารถให้พระปัญจวัคคียย์ นิ ยอมได้ พระปัญจวัคคียไ์ ด้
ยอมเชือ่ ฟังพระผูม้ พี ระภาค เงีย่ โสตสดับ ตัง้ จิต เพือ่ รูย้ ง่ิ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ปฐมเทศนา
๒. ลำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคตรัสกะพระปัญจวัคคียว์ า่ “ดูกรภิกษุทง้ั หลาย
ที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพ คือ การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุข
ทัง้ หลาย เป็นธรรมอันเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถชุ น ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ ๑. การประกอบความเหน็ดเหนือ่ ยแก่ตน เป็นความลำบาก
ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑.
๓. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ทส่ี ดุ สองอย่างนัน้
ตถาคตได้ตรัสรูแ้ ล้วด้วยปัญญาอันยิง่ ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพือ่
ความสงบ เพือ่ ความรูย้ ง่ิ เพือ่ ความตรัสรู้ เพือ่ นิพพาน
๔. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ก็ปฏิปทาสายกลางนัน้ เป็นไฉน ได้แก่ อริยมรรค มี
องค์ ๘ นีแ้ หละ คือ ปัญญาเห็นชอบ ๑ ดำริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑
เลีย้ งชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ จิตตัง้ มัน่ ชอบ ๑
๕. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย นีแ้ ลคือปฎิปทาสายกลางนัน้ ทีต่ ถาคตได้ตรัสรูแ้ ล้ว
ด้วยปัญญาอันยิง่ ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสงบ เพือ่
ความรูย้ ง่ิ เพือ่ ความตรัสรู้ เพือ่ นิพพาน
๖. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ข้อนีแ้ ลเป็นทุกขอริยสัจจ์ คือ ความเกิดเป็นทุกข์
ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิง่ ไม่เป็นทีร่ กั ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิง่ เป็นทีร่ กั ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิง่ ใด
ไม่ได้สง่ิ นัน้ ก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
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๗. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ข้อนีแ้ ลเป็นทุกขสมุทยั อริยสัจจ์ คือ ตัณหาอันทำให้
เกิดอีก ประกอบด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิน มีปรกติเพลิดเพลินใน
อารมณ์นน้ั ๆ คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
๘. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ข้อนีแ้ ลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจจ์ คือ ตัณหานัน่ แลดับ
โดยไม่เหลือ ด้วยมรรคคือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพ้น ความ
ไม่มอี าลัย
๙. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ข้อนีแ้ ล เป็นทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจจ์ คือ
อริยมรรคมีองค์ ๘ นีแ้ หละ คือ ปัญญาเห็นชอบ ๑ ดำริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑
การงานชอบ ๑ เลีย้ งชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ จิตตัง้ มัน่ ชอบ ๑
๑๐. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ดวงตา ณาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึน้
แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้ หลายทีเ่ ราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นีแ้ ลทุกขอริยสัจจ์ ทุกขอริยสัจจ์นน้ี น้ั แลควรระลึกรู้ และทุกขอริยสัจจ์นน้ี น้ั แลเราได้รแู้ ล้ว
๑๑. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างได้เกิดขึน้
แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้ หลายทีเ่ ราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นีท้ กุ ขสมุทยั อริยสัจจ์ ทุกขสมุทยั
อริยสัจจ์นน้ี น้ั แลควรละเสีย และทุกขสมุทยั อริยสัจจ์นน้ี น้ั แลเราละได้แล้ว
๑๒. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างได้เกิดขึน้
แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้ หลายทีเ่ ราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นีท้ กุ ขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธ
อริยสัจจ์นน้ี น้ั แลควรทำให้แจ้ง และทุกขนิโรธอริยสัจจ์น้ี นัน้ แลเราทำให้แจ้งแล้ว
๑๓. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างได้เกิดขึน้
แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้ หลายทีเ่ ราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นีท้ กุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริย
สัจจ์ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจจ์นน้ี น้ั แล ควรให้เจริญและทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา
อริยสัจจ์นน้ี น้ั แล เราให้เจริญแล้ว
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ญาณทัสสนะมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒
๑๔. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ปัญญาอันรูเ้ ห็นตามความเป็นจริงของเรา ในอริยสัจจ์ ๔ นี้ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ ยังไม่หมดจดดีแล้วเพียงใดเรายังยืนยัน
ไม่ได้วา่ เป็นผูต้ รัสรูส้ มั มาสัมโพธิญาณอันยอดเยีย่ มในโลก พร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูส่ ตั ว์ พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ เพียงนัน้
๑๕. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ก็เมือ่ ใดแล ปัญญาอันรูเ้ ห็นตามความเป็นจริงของ
เรา ในอริยสัจจ์ ๔ นี้ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ หมดจดดีแล้วเมือ่ นัน้ เราจึง
ยืนยันได้วา่ เป็นผูต้ รัสรูส้ มั มาสัมโพธิญาณอันยอดเยีย่ มในโลก พร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูส่ ตั ว์ พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์
๑๖. อนึง่ ปัญญาอันรูเ้ ห็นตามเป็นจริงได้เกิดขึน้ แก่เราว่า ความพ้นวิเศษ
ของเราไม่กลับกำเริบ ชาตินเ้ี ป็นทีส่ ดุ ภพใหม่ไม่มตี อ่ ไป”
๑๗. ก็แล เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนีอ้ ยู่ ดวงตาเห็นธรรม
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึน้ แก่ทา่ นโกณฑัญญะว่า “สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความ
เกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้ มวลมีความดับเป็นธรรมดา”
๑๘. ครัง้ พระผูม้ พี ระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว เหล่าภุม
เทวดาได้บนั ลือเสียงว่า “นัน่ พระธรรมจักรอันยอดเยีย่ ม พระผูม้ พี ระภาคทรงประกาศ
ให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสีอนั สมณะ พราหมณ์
เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกจะปฏิวตั ไิ ม่ได้”
๑๙. เทวดาชัน้ จาตุมหาราชได้ยนิ เสียงของพวกภุมมเทวดาแล้ว ก็บนั ลือเสียง
ต่อไป เทวดาชัน้ ดาวดึงส์ได้ยนิ เสียงของพวกเทวดาชัน้ จาตุมหาราชแล้ว ก็บนั ลือเสียง
ต่อไป เทวดาชัน้ ยามาได้ยนิ เสียงของพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส์แล้ว ก็บนั ลือเสียงต่อไป
เทวดาชัน้ ดุสติ ได้ยนิ เสียงของพวกเทวดาชัน้ ยามาแล้ว ก็บนั ลือเสียงต่อไป เทวดาชัน้
นิมมานรดีได้ยนิ เสียงของพวกเทวดาชัน้ ดุสติ แล้ว ก็บนั ลือเสียงต่อไป เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวดี ได้ยนิ เสียงของพวกเทวดาชัน้ นิมมานรดีแล้วก็บนั ลือเสียงต่อไป…..
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๒๐. เทวดาทีน่ บั เนือ่ งในหมูพ่ รหม ได้ยนิ เสียงของพวกเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวดีแล้วก็บนั ลือเสียงต่อไปว่า “นัน่ พระธรรมจักรอันยอดเยีย่ ม พระผูม้ พี ระภาคทรง
ประกาศให้เป็นไปแล้ว ณ.ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะปฏิวตั ไิ ม่ได้”
๒๑. ชัว่ ขณะกาลครูห่ นึง่ เท่านัน้ เสียงได้กระฉ่อนขึน้ ไปจนถึงพรหมโลกด้วย
ประการฉะนีแ้ ล ทัง้ หมืน่ โลกธาตุนไ้ี ด้หวัน่ ไหวสะเทือนสะท้าน ทัง้ แสงสว่างอันยิง่ ใหญ่
หาประมาณมิได้ได้ปรากฏแล้วในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทัง้ หลาย
๒๒. ลำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงเปล่งอุทานว่า “ท่านผูเ้ จริญโกณฑัญญะได้รแู้ ล้วหนอ ท่านผูเ้ จริญ โกณฑัญญะได้รแู้ ล้วหนอ” เพราะเหตุนน้ั คำว่า “อัญญาโกณฑัญญะ” นี้ จึงได้เป็นชือ่ ของท่านพระโกณฑัญญะ ด้วยประการฉะนี.้ ........

คำว่าสารนาถมาจากคำว่า สารังคนาถ แปลว่า พืน้ ดินทีเ่ ป็นทีพ่ ง่ึ ของสัตว์

คือ กวาง หมายถึงทีพ่ ง่ึ อันประเสริฐของมวลมนุษย์ จากการประกาศพระธรรมจักร คือ
ทางเดินทีเ่ ลือกไว้ดแี ล้ว ได้แก่มชั ฌิมาปฏิปทา ในสมัยพระเจ้าอโศก สารนาถ มีความ
สำคัญมาก มีการขุดค้นโบราณสถานนี้ พบเสาอโศกที่มีรูปสิงโต ๔ ทิศ ที่ประเทศ
อินเดียนำมา เป็นเครือ่ งหมายของประเทศส่วนเสาทีเ่ หลือหักเป็น ๔ ท่อนพบอยูด่ งั ภาพที่
๓ จาก หลักฐานสารนาถ ถูกทำลายจากกองทัพมุสลิมเมือ่ ประมาณ พุทธศัตวรรษที่ ๑๘
และจมดิน จมทรายมาถึงอีก ๗๐๐ ปี Alexander Cunningham ทำการขุดค้นทาง
โบราณคดี พบหลักฐานมีคา่ มากมาย นับว่าสารนาถเป็น Ruins Site ทีพ่ บโบราณวัตถุ
น่าชมและ ศึกษาอย่างมาก
ส่วนทีส่ วยสง่า น่าประทับใจเด่นทีส่ ดุ ทีส่ ารนาถก็คอื ธัมเมกขสถูป ธัมเมกข
= ธัมมะ + อิกขะ : อิกขะ แปลว่าเห็น ธัมมะ สถูปองค์นเ้ี คยงดงาม สง่าด้วยพุทธศิลป์
หลวงจีนฟาเหียนบันทึกไว้คราวมานมัสการว่า รอบสถูปทัง้ ๘ ช่อง มีพระพุทธรูปทองคำ
ประดิษฐานอยู่ครบ รูปทรงเป็นลอมฟางส่วนล่างเป็นหินแกะสลักทึบตัน ส่วนด้าน
บนเรียวลงก่อด้วยอิฐมีลวดลาย ความสูงทัง้ หมดประมาณ ๓๓ เมตร ส่วนทีน่ า่ สนใจ
มากก็คือลวดลายแกะสลักเป็นลายรูปทรงเรขาคณิต (ภาพที่ ๔) ดูคล้ายลวดลาย

สารนาถ ปฐมเทศนา ๑๐๗

๑

๓

๒

๕

๔

สมัยใหม่ และก็สลับด้วยลายรูปคนกับนก ซึง่ น่าจะหมายถึงราชวงศ์ เมารยัน หรือนกยูง
ของพระเจ้าอโศกมหาราช ยังมีลวดลายบางส่วนชัดเจนสวยงามมากทั้ง ๆ ที่อยู่ต้าน
ลมฝนมากว่า ๒,๐๐๐ ปี
คณะของเราสามารถเลือกใช้พน้ื ทีส่ นามหญ้า (ภาพที่ ๕) ภายใต้รม่ เงาของ
สถูปในยามอาทิตย์ใกล้อสั ดง สนทนาธรรมในบรรยากาศอันสงบ เย็นสบาย เสร็จแล้วก็
พร้อมกันเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระสถูปเพือ่ เป็นการสักการะ (ภาพที่ ๖) สถานที่
อันศักดิสทิ ธิแ์ ห่งนี้
อนุโมทนา

๖

๑๐๘ สารนาถ ปฐมเทศนา

บันทึกการเดินทาง วันที่ ๙
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.

สารนาถ ปฐมเทศนา ๑๐๙

บันทึกธรรม

๑๑๐

๑๓ พาราณสี คือแคว้นกาสี
ไฟแห่งการเผาศพทีน่ ไ่ี ม่เคยดับมากว่า ๓,๐๐๐ ปีแล้ว (ภาพที่ ๑)
เดินทางท่องเทีย่ วในอินเดียยังมีอะไรให้ชมอีกมากมาย บางทีการเดินออกนอก
รายการจากทีผ่ จู้ ดั วางไว้ อาจได้เห็นอะไรเหมือน หน้าทีไ่ ม่ได้สวมหน้ากาก ได้เห็นสิง่ ที่
ไม่เคยเห็น ได้ฟงั สิง่ ทีไ่ ม่เคยฟัง ไปเดินตามตลาดสด (ภาพที่ ๒) ก็อาจเห็นความยากจน
ความมัง่ คัง่ ของชาวบ้าน ได้เห็นว่าเขากินอะไร สวมเสือ้ ผ้าแบบไหน ถ้ายิง่ ได้พดู คุยก็ยง่ิ ดี
และมีกล้องถ่ายรูปเก็บภาพไว้ จะทำให้การเดินทางมีความหมายขึน้ มากทีเดียว เวลาเรา
เห็นผูค้ นทีล่ ำบากเข็ญใจกว่าเรา (ภาพที่ ๓) ก็เป็นแง่คดิ ทำให้มกี ำลังใจ ขอบคุณกรรมเก่าทีท่ ำไว้ดี ทำให้ได้รบั วิบากทีด่ ี ควรจะสะสมกรรมดีตอ่ ไป ทุกอย่างรอบตัวเป็นบทเรียน
เป็นธรรมะ เอามาสอนเราได้ตลอดเวลา หากสะสมการฟังมาดี สติกเ็ กิดทำให้ละคลาย
การยึดมัน่ ถือมัน่ ได้เสมอ
ได้สมั ผัสพูดคุยกับคนอินเดีย จริง ๆ แล้วไม่ได้นา่ รังเกียจอะไร ทีพ่ าราณสีนม่ี ี
คราวหนึ่งเรากำลังจะลงเรือเพื่อชมแม่น้ำคงคาในตอนเช้า มีเด็กเข้ามาขายของพวก
ตะเกียง กระทงทีจ่ ะลอยในคงคา ตือ๊ ติดตาม เคล้าแข้งเคล้าขาทัง้ ฉุดทัง้ ดึง เราก็ไม่ยอม
ซือ้ แต่กเ็ ล่นด้วย เด็กติดตามขึน้ ไปบนเรือกับพวกเราด้วย พูดคุยแลกเปลีย่ นทีอ่ ยู่ กอดคอ
กันถ่ายรูป จนกลายเป็นเพือ่ นกันไป ลืมเรือ่ งขายของเสียสนิท แต่ในทีส่ ดุ ก็มพี วกสหาย
ธรรมช่วยกันซือ้ กันจนหมด
อีกคราวหนึ่งเกือบจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยความเป็นนักกฏหมายของคน
อินเดีย ครั้งนั้นที่หน้าโรงแรมในพุทธคยาแต่ตอนเช้าตรู่ ก่อนที่จะเดินทางออกไป
ท่องเทีย่ วมีหนุม่ อินเดียหน้าแหลมมาเสนอขายผ้าไหมถึงตัว ผูเ้ ขียนก็มองดูวา่ สวยดี แต่
ไม่สนใจทีจ่ ะถามราคาและก็ไม่นกึ อยากได้เลย ก็บอกให้ไปขายโน่น พวกสหายธรรมที่
เป็นผูห้ ญิงดีกว่า พ่อนักขายชาวภารตะนีก่ แ็ ปลกจริงๆ ไม่ยอมไปขายคนอืน่ ตือ๊ เราอยูน่ น่ั
แหละ เราก็บอกว่า No no no I said no. แล้วก็บอกว่า Later....... เหตุการณ์วนั นัน้ จบลง
ขายเราไม่ได้ โล่งอกไปที พอวันรุง่ ขึน้ แต่เช้าเลยกำลังจะเดินทางไปชมบ้านนางสุชาดา
ทีอ่ ยูอ่ กี ฝัง่ แม่นำ้ พ่อหนุม่ ขายผ้าไหมก็ยน่ื หน้าแหลมมาหาเราทันทีเลย ส่งภาษามาบอก

พาราณสี คือแคว้นกาสี ๑๑๑
ว่าเขามาตามสัญญานะ อย่าเบีย้ ว เราก็งง เฮ้ย..... สัญญาอะไรกัน พ่อคนขายก็บอกว่า
ก็เมือ่ วานนี้ ยูบอกว่า Later แปลว่ายังไม่ซอ้ื เมือ่ วานนี้ เราเลยมาวันนี้ วันนีต้ อ้ งซือ้ นะจ๊ะ
นายจ๋า อย่าเบีย้ วอาบังน่ะ ผิดสัญญานะนายยยย
ไอ๋หยา อย่างนีค้ งเสียท่าอาบัง เผ่นดีกว่า ผูเ้ ขียนอาศัยตอนทีเผลอ แอบหนีขน้ึ
รถบัสไป เพราะพวกขายของนีจ่ ะไม่กล้าขึน้ ไปบนรถ คงเป็นกฎเข้มงวดของพวกรถทัวร์
เพือ่ ป้องกันของหาย จนกระทัง่ รถออก เฮ้อ... รอดไป รถวิง่ ไปประมาณ ๒ - ๓ กม. ข้าม
สะพานไปอีกฝัง่ ของแม่นำ้ เนรัญชรา รถจอดเพือ่ จะลงเดินไปชมสถูปบ้านนางสุชาดา พอ
ผูเ้ ขียนใส่หมวก หอบข้าวของลงจากรถ ทันใดนัน้ ก็เจอกับเจ้าหน้าแหลมพร้อมจักรยาน
คูช่ พี ยืนหอบแฮ่ก ๆ แล้วร้องเรียนกับพวกรถทัวร์วา่ เราได้กระทำการอุกอาจผิดสัญญา
กับแขก ว่าจะซือ้ แล้วก็หนีขน้ึ รถ แล้วเริม่ ทำหน้าเครียด เอะอะ โวยวายดังขึน้ ๆ โอ้โฮ
คดีใหญ่ อายเขาทัว่ โลกา ผูเ้ ขียนทัง้ ขัดเคืองและทัง้ แปลกใจในความบ้าของเจ้าหน้า
แหลม และก็เกิดความเห็นใจในการตือ๊ ของเจ้าหน้าแหลมขึน้ มาด้วย ก็เลยถามราคาว่า
ผ้านีผ่ นื ละเท่าไหร่ บังบอกว่า อีน่ี ๒๐๐ รูปี รวมค่าปัน่ จักรยานแล้วล่ะนาย เราให้พวกคน
รถต่อเหลือ ผืนละ ๑๕๐ รูปไี ด้ไหม แล้วอย่าเอาความกับเราเลย แขกเงียบไปหน่อยแล้วก็
ตอบ ตกลง เออ หมดเรือ่ ง เรากลับทำเป็นใจดี บอกว่า ฉันจะซือ้ ๒ ผืน เจ้าแขกจอมตือ๊
กลับตอบว่า ๑๕๐ รูปี ขายให้ผนื เดียวนะนาย เอาอีกผืนต้อง ๒๐๐ รูปไี ม่ลดให้ เออ ดูเจ้า
แขกมันทำ ตามใจ ฉันไม่ซอ้ื ก็ได้ ผืนเดียวพอ แล้วไปไกล ๆ ได้แล้ว.........
ชือ่ พาราณสี เพีย้ นมา จากคำว่า วาราณสี ได้มาจาก คำว่า วารุณ กับ อสี
เพราะเป็นทีบ่ รรจบของแม่นำ้ วรุณ กับแม่นำ้ อสี ก่อนจะไหลลงสูค่ งคา เป็นนครศักดิส์ ทิ ธิ์
ทีม่ อี ายุเก่าแก่กอ่ นประวัตศิ าสตร์อนิ เดียเสียอีก ปัจจุบนั มีประชากรประมาณ ๑.๔ ล้านคน พาราณสีมชี อ่ื เสียงจากเรือ่ งประเพณีเชือ่ ถือว่าการลงอาบน้าในแม่นำ้ คงคาเป็นการ
ล้างบาป (ภาพที่ ๔) และการเผาศพคนตายแล้วนำเอาเถ้ากระดูกลอยอังคารในสายน้ำ
คงคาจะทำให้ผตู้ ายไปสวรรค์ แต่ถา้ บุคคลนัน้ เป็น เด็ก หญิงสาวพรหมจรรย์ นักบวช
หรือคนทีถ่ กู งูกดั หรือฟ้าผ่าตาย ศพก็จะถูกลอยลงวารีไปโดย ไม่ตอ้ งเผาเสียก่อน(ภาพที่
๕) ความเชื่อนี้มีมาหลายพันปีแล้ว ก็ยังยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาจนทุกวันนี้
มองผ่านไปสังเกตุดี ๆ ท่านจะเห็นหอสำหรับสูบน้ำประปา ของการประปาพาราณสี

๑๑๒ พาราณสี คือแคว้นกาสี
อยูใ่ กล้ๆ กับทีเ่ ผาศพนัน่ แหละ เป็นอันว่าชาวพาราณสีกไ็ ด้รบั บริการความศักดิส์ ทิ ธิจ์ าก
คงคา delivery ถึงบ้านทีเดียว ส่วนปราสาททีส่ วย ๆ ริมน้ำใกล้ ๆ ทีเ่ ผาศพนัน่ ไม่ใช่ของ
มหาราชาทีไ่ หนหรอกครับ เจ้าของคือสัปเหร่อ ประจำฌาปนกิจสถานทีเ่ ป็นมหาเศรษฐี
ร่ำรวยมาเป็นศตวรรษแล้วครับ
ท่องเที่ยวไปตามถนนอาจเห็นเรื่องราวทั้งสวยสดงดงามและความน่าสลด
หดหู่ (ภาพที่ ๖) ให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างย่อมไม่เทีย่ ง เกิดแล้วก็ไม่คงทนอยูไ่ ด้ ต้องดับไป
(ภาพที่ ๗) ในพาราณสีหรือแคว้นกาสีน้ี มีเรือ่ งราวในชาดกเกิดขึน้ ตาม คำเทศนาของ
พระผู้มีพระภาคมากมาย เห็นภาพเหล่านี้แล้วนึกถึงพระสูตรเรื่องหนึ่ง พระสูตรเรื่อง
ต่อไปนีเ้ กีย่ วกับ ในสมัยโน้นมีผมู้ ศี รัทธา ถึงขนาดแม้อวัยวะ ร่างกายของตนก็สละเพือ่
การให้ทานได้ ทำให้ พระพุทธองค์ทรงบัญญัตพิ ระวินยั ขึน้ ขอเชิญอ่านพระสูตร........
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒
ประวัตนิ างสุปปิยาอุบาสิกา
ในสูตรที่ ๗ พึงทราบวินจิ ฉัยดังต่อไปนี.้
ด้วยบทว่า คิลานุปฏฺฐากานํ ท่านแสดงว่า นางสุปปิยาอุบาสิกา
เป็นเลิศ กว่าพวกอุบาสิกาผูอ้ ปุ ฏั ฐากภิกษุไข้.
ดังได้สดับมา นางสุปปิยาอุบาสิกานี้ ครัง้ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตุ ตระ.
บังเกิดในเรือนสกุล กรุงหังสวดี ต่อมากำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา เห็น
พระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวก
อุบาสิกาผูอ้ ปุ ฏั ฐากภิกษุไข้ จึงทำกุศลให้ยง่ิ ยวดขึน้ ไป ปรารถนาตำแหน่งนัน้ . นางเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกัป ในพุทธุปบาทกาลนี้บังเกิดในเรือนสกุล กรุงพาราณสี. บิดามารดาจึงตัง้ ชือ่ นางว่าสุปปิยา. ต่อมาพระศาสดามีภกิ ษุสงฆ์เป็นบริวาร
ได้เสด็จไปกรุงพาราณสี. ด้วยการเฝ้าครัง้ แรกเท่านัน้ นางฟังธรรมแล้วดำรงอยูใ่ นโสดาปัตติผล. อยู่มาวันหนึ่ง นางไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมเที่ยวจาริกไปในพระวิหาร

พาราณสี คือแคว้นกาสี ๑๑๓

๒

๓

๕

๖

๑

๔

๗

๘

พบภิกษุไข้รูปหนึ่งไหว้แล้ว ทำการต้อนรับ ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าควรจะได้อะไร
ภิกษุไข้ตอบว่า ท่านอุบาสิกา ควรได้อาหารมีรส [เนือ้ ] จ้ะ. นางกล่าวว่า เอาเถิด เจ้าข้า
ดิฉันจักส่งไปถวายไหว้พระเถระแล้ว เข้าไปในเมือง วันรุ่งขึ้น ก็ส่งทาสีไปตลาดเพื่อ
ต้องการปวัตตมังสะ [เนื้อที่ขายกันในตลาด]. ทาสีนั้นหาปวัตตสะทั่วเมืองก็ไม่ได้
ก็บอกนางว่าไม่ได้เสียแล้ว. อุบาสิกาคิดว่า เราบอกแก่พระผู้เป็นเจ้าไว้ว่า จักส่งเนื้อ
ไปถวาย ถ้าเราไม่สง่ ไป พระผูเ้ ป็นเจ้าเมือ่ ไม่ได้จากทีอ่ น่ื ก็จะลำบาก ควรทีเ่ ราจะทำเนือ้
อย่างใดอย่างหนึง่ ส่งไปถวาย แล้วก็เข้าห้อง เฉือนเนือ้ ขาให้แก่ทาสี สัง่ ว่า เจ้าจงเอาเนือ้ นี้

๙
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๑๐
ปรุงด้วยเครือ่ งปรุง นำไปวิหารถวายพระผูเ้ ป็นเจ้า ถ้าท่านถามถึงเรา ก็จงแจ้งว่าเป็นไข้.
ทาสีนน้ั ก็ได้กระทำอย่างนัน้
พระศาสดาทรงทราบเหตุนน้ั วันรุง่ ขึน้ เวลาแสวงหาอาหาร ก็มภี กิ ษุสงฆ์เป็น
บริวาร เสด็จไปเรือนของอุบาสิกา. นางทราบว่าพระตถาคตเสด็จมาจึงปรึกษาสามีวา่ ลูก
เจ้า ดิฉนั ไม่อาจไปเฝ้าพระศาสดาได้พท่ี า่ นจงไปกราบทูลเชิญพระศาสดาให้เสด็จเข้า
เรือนแล้วให้ประทับนัง่ เถิด. สามีนน้ั ก็ได้กระทำอย่างนัน้ . พระศาสดาตรัสถามว่า สุปปิยา
ไปไหนเสียเล่า. สามีกราบทูลว่า นางเป็นไข้ พระเจ้าข้า. ตรัสสัง่ ว่า จงเรียกนางมาเถิด.
นางคิดว่า พระศาสดาทรงสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวง ทรงทราบเหตุของเรา
จึงให้เรียกหา ก็ลกุ ขึน้ จากเตียงอย่างฉับพลัน.
ครัง้ นัน้ ด้วยพุทธานุภาพ แผล [ทีเ่ ฉือนเนือ้ ขา] ของนางก็งอกขึน้ ทันทีทนั ใด
ผิวก็เรียบผิวพรรณผ่องใสยิง่ กว่าเดิม. ขณะนัน้ อุบาสิกาก็ยม้ิ ได้ ถวายบังคมพระทศพล
ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ นั่ง ณ ที่ส่วนข้างหนึ่ง. พระศาสดาทรงดำริว่า อุบาสิกาผู้นี้
ไม่สบายเพราะเหตุไร จึงตรัสถาม นางจึงเล่าเรือ่ งทีต่ นทำทุกอย่างถวาย. พระศาสดา
เสวยเสร็จแล้วเสด็จไปพระวิหาร ทรงประชุมภิกษุสงฆ์ แล้วทรงตำหนิภกิ ษุนน้ั เป็นอย่าง
มาก ทรงบัญญัติสิกขาบท. เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างนี้. กำลัง พระศาสดาประทับนั่ง ณ
พระเชตวันวิหาร เมื่อทรงสถาปนาพวกอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามลำดับ
จึงทรงสถาปนานางสุปปิยาอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกา
ผูอ้ ปุ ฏั ฐากภิกษุไข้ แล.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๗
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ยังมีอีกพระสูตรหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำแบบนี้ ได้ฟังจากการ

บรรยายในเทปของท่านอาจารย์สจุ นิ ต์ ทีบ่ นั ทึกเมือ่ หลายสิบปีมาแล้ว ยังไม่ลา้ สมัย
รูส้ กึ ซาบซึง้ และเลือ่ มใสในความรักสัจจะ และความมีปญ
ั ญาของพระโพธิสตั ว์ ชาดก
เรื่องนี้เปิดให้ลูกหลานฟังก็จะสนุก ได้รับความสนใจและชอบมาก ขอเชิญอ่าน
พระสูตร.........
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓
กปิลราชจริยา ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาวานร

ในกาลเมือ่ เราเป็นพระยาวานร อยู่ ณ ซอกเขาใกล้ฝง่ั แม่นำ้ ในกาลนัน้ เรา
ถูกจระเข้เบียดเบียนไปไม่ได้ เรายืนอยู่ ณ โอกาสใด โดดจากฝัง่ นีไ้ ปยังฝัง่ โน้น
จระเข้มนั เป็นสัตว์ดรุ า้ ยแสดงความน่ากลัวอยู่ ณ โอกาสนัน้ จระเข้นน้ั กล่าวกะ
เราว่า มาเถิด แม้เราก็กล่าวกะจระเข้นน้ั ว่า จะมา เราโดดลงเหยียบศีรษะ จระเข้
นัน้ แล้วโดดไปยืนอยูฝ่ งั โน้น เรามิได้ทำตามคำของจระเข้ทก่ี ล่าวหลอกลวงนัน้
หามิได้ ผูเ้ สมอด้วยคำสัจของเราไม่มี นีเ้ ป็นสัจจบารมีของเรา ฉะนีแ้ ล.
จบ กปิลราชจริยาที่ ๗
อรรถกถากปิลราชจริยาที่ ๗
พึงทราบวินจิ ฉัยในอรรถกถากปิลราชจริยาที่ ๗ ดังต่อไปนี้ บทว่า ยทา อหํ
กปิ อาสึ ความว่าในกาลเมือ่ เราเกิดในกำเนิดวานร อาศัยความเจริญได้เป็นพระยา
วานรมีกำลังดุจช้างสาร สมบูรณ์ดว้ ยเรีย่ วแรง มีรา่ งกายใหญ่ประมาณเท่าลูกม้า. บทว่า
นทีกเู ล ทรีสเย ความว่าเราอยูท่ ซ่ี อกเขาแห่งหนึง่ ใกล้ฝง่ั แม่นำ้ แห่งหนึง่ .
ได้ยนิ ว่า ในกาลนัน้ พระโพธิสตั ว์มไิ ด้ดแู ลฝูง เทีย่ วไปผูเ้ ดียว. ก็ ณ ท่ามกลาง
แม่นำ้ นัน้ มีเกาะอยูเ่ กาะหนึง่ สมบูรณ์ดว้ ยผลไม้มขี นุนและมะม่วงเป็นต้นหลาย ๆ อย่าง.
พระโพธิสตั ว์เพราะสมบูรณ์ดว้ ยกำลังเร็ว กระโดดจากฝัง่ นีข้ องแม่นำ้ ไปถึงแผ่นหินแผ่น
หนึง่ ซึง่ มีอยูใ่ นท่ามกลางเกาะและแม่นำ้ .กระโดดจากแผ่นหินนัน้ ไปถึงเกาะนัน้ . พระยา
วานรเคีย้ วกินผลาผลหลาย ๆ อย่าง ณ เกาะนัน้ ตอนเย็นก็กลับโดยวิธนี น้ั นัน่ เองอยูใ่ น
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ทีอ่ ยูข่ องตน รุง่ ขึน้ ก็ทำอย่างนัน้ อีก สำเร็จการอยูโ่ ดยทำนองนี.้ ในกาลนัน้ มีจระเข้ตวั หนึง่
พร้อมด้วยนางจระเข้อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำนั้น. นางจระเข้เมียของจระเข้นั้นเห็น
พระโพธิสตั ว์ไป ๆ มา ๆ อยูเ่ กิดแพ้ทอ้ งอยากกินเนือ้ หัวใจของพระโพธิสตั ว์ จึงบอกกะ
จระเข้ผเู้ ป็นผัวว่า นายจ๋า ฉันแพ้ทอ้ งอยากกินเนือ้ หัวใจลิงนัน้ . จระเข้กล่าวว่า ได้ซเิ ธอ.
แล้วก็ไปด้วยหวังว่า จักจับพระยาลิงนัน้ ซึง่ กลับจากเกาะในตอนเย็น จึงอยูบ่ นหลังแผ่น
หิน. พระโพธิสตั ว์เทีย่ วหาอาหารตลอดวัน ในตอนเย็นได้ยนื บนเกาะนัน่ เอง มองดูแผ่น
หินคิดว่า หินแผ่นนี้ บัดนีป้ รากฏว่าสูงกว่าเดิม จะมีเหตุอะไรหนอ เพราะพระมหาสัตว์
สังเกตปริมาณของน้ำและปริมาณของแผ่นหินไว้เป็นอย่างดี. ด้วยเหตุนน้ั พระโพธิสตั ว์จงึ
ดำริวา่ วันนีน้ ำ้ ของแม่นำ้ นีก้ ย็ งั ไม่ลด. แต่ทำไมแผ่นหินนีจ้ งึ ปรากฏใหญ่มาก. คงจะเป็น
เจ้าจระเข้นอนหมายจะจับเรา ณ ทีน่ น้ั เป็นแน่.
พระยาวานรคิ ด ว่ า เราจั ก ทดลองจระเข้ น ั ้ น ก่ อ น จึ ง ยื น อยู ่ อ ย่ า งนั ้ น
ทำเป็นพูดกับแผ่นหิน พูดว่า เฮ้ยเจ้าหิน ก็ไม่ได้รบั คำตอบ พูดว่า เฮ้ยเจ้าหินอยู่ ๓ ครัง้
หินก็ไม่ให้คำตอบ. พระโพธิสตั ว์จงึ พูดอีกว่า เฮ้ยเจ้าหินทำไมวันนี้ ไม่ให้คำตอบแก่เราเล่า.
จระเข้คิดว่า หินนี้ในวันอื่น ๆ คงให้คำตอบแก่พระยาวานรเป็นแน่. แต่วันนี้หินไม่ให้
คำตอบเพราะเราครอบไว้. เอาเถิดเราจะให้คำตอบแก่พระยาวานร จึงพูดว่า ว่าอย่างไร
พระยาวานร. ถามว่าเจ้าเป็นใคร. ตอบว่า เราเป็นจระเข้. ถามว่า เจ้า มานอนทีน่ เ้ี พือ่ อะไร
ตอบว่า ต้องการหัวใจท่าน. พระโพธิสตั ว์คดิ ว่า เราไม่มที างไปทางอืน่ ทางไปของเรา
ถูกปิดเสียแล้ว. ดังทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้วา่ :เราถูกจระเข้เบียดเบียนไปไม่ได้
เรายืนอยู่ ณ โอกาสใด โดดจากฝัง่ นี้ ไปยังฝัง่ โน้น.
จระเข้มนั เป็นสัตว์ดรุ า้ ย แสดงความน่ากลัวอยู่ ณ โอกาสนัน้ .
ในบทเหล่านัน้ บทว่า ปีฬโิ ต สํสมุ าเรน ท่านทำความทีก่ ล่าวด้วยกึง่ คาถา
เท่านัน้ ให้ปรากฏด้วยคาถาว่า ยมฺโหกาเส ดังนี.้ บทว่า ยมฺโหกาเส คือ ยืนอยูท่ อ้ งทีอ่ นั
ได้แก่หลังแผ่นหินซึง่ ตัง้ อยูท่ า่ มกลางแม่นำ้ ใด. บทว่า โอรา คือฝัง่ ใน ได้แก่เกาะ. บทว่า
ปารํ คือ ฝัง่ นอกแห่งแม่นำ้ อันเป็นทีอ่ ยูข่ องเราในครัง้ นัน้ . บทว่า ปตามหํ คือเรากระโดด
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ไปถึง. บทว่า ตตฺถจฺฉิ ความว่า จระเข้เป็นสัตว์ดรุ า้ ย เป็นฆาตกร เป็นศัตรูแสดงความ
หยาบคายร้ายกาจเห็นแล้วน่ากลัวมันอยูบ่ นหลังแผ่นหินนัน้ .
ลำดับนัน้ พระมหาสัตว์ดำริวา่ เราไม่มที างอืน่ จะไป. วันนีเ้ ราจะลวงจระเข้. เรา
จะเปลือ้ งจระเข้จากบาปใหญ่ดว้ ยอาการอย่างนี,้ และเราก็จะได้ชวี ติ ด้วย. พระมหาสัตว์
จึงกล่าวกะจระเข้วา่ จระเข้สหาย เราจักโดดไปบนตัวท่าน. จระเข้กล่าวว่า พระยาวานร
ท่านอย่ามัวชักช้าเชิญมาข้างนีซ้ .ิ พระมหาสัตว์ได้กล่าวว่า เรากำลังมา. แต่ทา่ นจงอ้า
ปากของท่านไว้ แล้วจับเราตอนทีเ่ รามาหาท่าน. ก็เมือ่ จระเข้อา้ ปากตาทัง้ สองข้างก็หลับ.
จระเข้นน้ั มิได้กำหนดเหตุการณ์นน้ั จึงอ้าปาก. ตาของจระเข้กห็ ลับ . จระเข้อา้ ปากนอน
ไม่ลมื ตาเลย. พระมหาสัตว์รคู้ วามเป็นจริงของจระเข้นน้ั จึงกระโดดจากเกาะไปเหยียบ
หัวจระเข้ แล้วกระโดดจากนัน้ ไปยืนบนฝัง่ โน้นดุจสายฟ้าแลบ. ดังทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ตรัสไว้วา่ :จระเข้นน้ั กล่าวกะเราว่า จงมา. แม้เราก็กล่าวกะจระเข้วา่ เราจะมา.
เราโดดลงเหยียบหัวจระเข้นน้ั แล้วโดดไปยืนอยูท่ ฝ่ี ง่ั โน้น.
ในบทเหล่านัน้ บทว่า อสํสิ คือได้กล่าวแล้ว. บทว่า อหมฺเปมิ คือ แม้เราก็กล่าว
กะจระเข้นน้ั ว่า เราจะมา. อนึง่ เกาะนัน้ น่ารืน่ รมย์ ประดับด้วยแนวต้นไม้ผลมีมะม่วง หว้า
ขนุน เป็นต้น และเหมาะทีจ่ ะเป็นทีอ่ ยู.่ แม้พระมหาสัตว์รกั ษาคำสัจ เพราะได้ให้ปฏิญญา
ไว้วา่ เราจะมา ก็ได้กระทำอย่างนัน้ ว่า เราจักมาแน่นอน. ดังทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้
ว่า :เรามิได้ทำตามคำของจระเข้ทก่ี ล่าวหลอกลวงนัน้ หามิได้.
เพราะรักษาคำสัจนี้ ได้สละชีวติ ของตนทำแล้ว ฉะนัน้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัส
ไว้วา่ :ผูเ้ สมอด้วยคำสัจของเราไม่ม.ี นีเ้ ป็นสัจจบารมีของเรา.
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จระเข้เห็นความอัศจรรย์ดังนั้นคิดว่า พระยาวานรนี้ทำอัศจรรย์ยิ่งนักจึง
กล่าวว่าพระยาวานรผูเ้ จริญ บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๔ อย่างในโลกนี้ ย่อมครอบงำ
ศัตรูได้. ธรรมทัง้ หมดนัน้ คงมีอยูใ่ นตัวของท่าน.
ท่านพระยาวานร ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้
คือ สัจจะ ธรรม ธิติ จาคะ มีอยูแ่ ก่ผใู้ ด
เหมือนอย่างท่าน ผูน้ น้ั ย่อมล่วงพ้นศัตรูได้.
ในบทเหล่านัน้ บทว่า ยสฺส บุคคลไร ๆ. บทว่า เอเต คือ ท่านแสดงถึงข้อทีค่ วร
กล่าวไว้ในบัดนี.้ บทว่า จตฺโร ธมฺมา คือคุณธรรม ๔ ประการ.บทว่า สจฺจํ คือ วจีสจั จะ.
ทีท่ า่ นกล่าวว่า เราจักมาสำนักของเรา แล้วไม่โกหกมาจนได้ นีเ้ ป็นวจีสจั จะของท่าน.
บทว่า ธมฺโม คือวิจารณปัญญาได้แก่ปญ
ั ญาไตร่ตรอง ปัญญาทีเ่ ป็นไปว่า เมือ่ เราทำอย่างนี้ จักเป็นอย่างนีช้ อ่ื ว่าวิจารณปัญญาของท่าน. บทว่า ธิติ ได้แก่ความเพียรทีไ่ ม่ขาด
แม้ความเพียรนีก้ ม็ แี ก่ทา่ น. บทว่า จาโค คือการบริจาคตน ท่านสละตนมาหาเราเรา
ไม่สามารถจะจับท่านได้ นีเ้ ป็นความผิดของเราเอง. บทว่า ทิฏฐฺ คือ ศัตรู. บทว่า โส
อติวตฺตติ ความว่า ธรรม ๔ อย่างเหล่านีม้ อี ยูแ่ ก่บคุ คลใดเหมือนอย่างมีแก่ทา่ น ผูน้ น้ั
ย่อมก้าวล่วง คือครอบงำศัตรูของตนเหมือนท่านพ้นเราในวันนี.้
จระเข้สรรเสริญพระโพธิสตั ว์อย่างนีแ้ ล้วได้ไปทีอ่ ยูข่ องตน. จระเข้ในครัง้ นัน้ ได้
เป็นเทวทัตในครัง้ นี.้ เมียจระเข้คอื นางจิญจมาณวิกา. ส่วนพระยาวานร คือพระโลกนาถ.
แม้ในจริยานี้ พึงเจาะจงกล่าวถึงบารมีทเ่ี หลือของพระโพธิสตั ว์นน้ั โดยนัยดังกล่าวแล้วใน
หนหลังนัน่ แล.อนึง่ พึงประกาศคุณานุภาพมีอาทิอย่างนี้ คือ การรูว้ า่ จระเข้นอนบนแผ่น
หินด้วยสังเกตประมาณของน้ำและของหิน ด้วยกำหนดเอาว่า บัดนีป้ รากฏหินสูงเกินไป.
การตัดสินเนือ้ ความนัน้ โดยอ้างว่าเคยพูดกับหิน. การเปลือ้ งจระเข้ให้พน้ จากบาปใหญ่
เพราะรีบทำด้วยการเหยียบหัวจระเข้แล้วไปยืนอยูท่ ฝ่ี ง่ั โน้นทันที. การรักษาชีวติ ของตน.
และการตามรักษาสัจจวาจา.
จบ อรรถกถาปิลราชจริยาที่ ๗
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เมืองพาราณสีมสี ถานทีน่ า่ สนใจอีกหลายแห่ง ตอนหน้าจะเล่าเรือ่ งซึง่ ถือเป็น

ไฮไล้ทข์ องการเดินทางทีเดียว เพราะเราจะได้เข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุ
อันเป็นทีห่ วงแหน เก็บรักษาในห้องมัน่ คงอย่างดี ด้วยความโชคดีทผ่ี ดู้ แู ลมีความเคารพ
และเลือ่ มใส คุน้ เคยกับท่านอาจารย์สจุ นิ ต์และคณะผูจ้ ดั เป็นพิเศษ ทุกคนจะได้เข้ากราบ
แบบเรียงตัว (ภาพที่ ๑๐) และพระภิกษุผดู้ แู ลจะอัญเชิญผอบแก้วทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้นเทินบนศีรษะของพวกเราทุกคน คนละครั้งเพื่อเป็นศิริมงคลแก่
พวกเราทุกคน
แต่กเ็ ป็นเรือ่ งอัศจรรย์และอาถรรพ์อยูท่ กุ ปี ทัง้ ๆ ทีพ่ ระบรมสารีรกิ ธาตุ องค์
ท่านก็ไม่ใช่เล็ก และอยูใ่ นครอบแก้วใส มองเห็นชัดเจน ก็ปรากฎว่ามีสหายธรรมบางคน
เข้าไปจ้องดู กราบแล้วพอกลับออกมาก็บอกว่า มองไม่เห็นพระบรมสารีรกิ ธาตุ ออกมาก็
ถามกันใหญ่วา่ ตรงไหนล่ะ ๆ ปริศนานี้ เป็นเพราะอะไร คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟงั ครับ
กราบอนุโมทนา
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บันทึกการเดินทาง วันที่ ๑๐
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.
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บันทึกธรรม

๑๒๒

๑๔ ทำกุศลทีพ
่ าราณสี
ยังมีอกี สองสามแห่งใน พาราณสี ทีเ่ ราจะไปเยีย่ มชม แห่งแรกก็คอื พิพธิ ภัณฑ์
โบราณคดีแห่งสารนาถ (ภาพที่ ๑) ตั้งอยูใกล้ ๆ บริเวณ ธัมมเมกขสถูปนั่นเอง
พิพธิ ภัณท์แห่งนีเ้ ป็นที่ เก็บรักษาโบราณวัตถุทข่ี ดุ ค้นได้ในบริเวณสารนาถ มีพระพุทธรูป
(ภาพที่ ๒) พระโพธิสตั ว์ (ภาพที่ ๓) เทวรูป เครือ่ งใช้สอยในยุคนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปฏิมากรรมพระพุทธรูปทีเ่ ป็นปางปฐมเทศนา (ภาพที่ ๔) ด้านหลังเป็นประภามณทล
อันหมายถึงธรรมจักร คือ กงล้อแห่งธรรมเริม่ หมุน นิว้ มืองอ เข้าหากันเรียกว่าธรรมจักร
มุทรา เป็นอาการของการหมุนวงกลม งดงามยิง่ นัก นอกจากนัน้ ทีน่ า่ สนใจเป็นพิเศษ คือ
สิงห์อนั เป็นตราราชการแผ่นดินของอินเดีย ซึง่ จอมจักรพรรดิอโศกสร้าง และประดิษฐาน
ไว้คราวเมือ่ เสด็จมาทำการบูชาสถานทีท่ พ่ี ระพุทธองค์ทรง แสดงปฐมเทศนา (ภาพที่ ๕)
ศิลาจารึกส่วนทีเ่ ป็นหัวเสาชิน้ นี้ ประดิษฐานขึน้ ด้วยหินทรายอย่างดี มีรปู สิงโต
๔ ตัว หันหลังเข้าหากัน หันหน้าออก ๔ ทิศ ทีข่ อบแท่นสลักเป็นรูปกงล้อธรรมจักร และรูป
สัตว์ ๔ ชนิดสลับกัน คือ ราชสีห์ ช้าง ม้า และโค สัตว์ทง้ั ๔ คือ ความหมายแห่ง อำนาจ
ความกล้าหาญ และความมั่นใจ โดยพลัง หมายถึงผู้พิทักษ์ทิศทั้ง ๔ ส่วนดอกบัว
หมายถึง ต้นกำเนิดชีวติ ด้านล่างของสิงห์ มีอกั ษรเทวนาคี ถอดความได้วา่ “ความจริง
เท่านัน้ มีชยั ชนะเหนือทุกสิง่ ” ด้วยความหมายทีอ่ ดุ มเช่นนีร้ ฐั บาลอินเดียจึงได้ใช้รปู สิงห์
จตุรทิศอันสง่างามทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยอโศกมหาราชนี้ ใช้เป็นตราแผ่นดิน เช่นเดียวกับตรา
ครุฑของไทยเรา
บริเวณภายในพิพธิ ภัณฑ์ได้จดั แสดงศิลปวัตถุมจี ำนวนเป็นพันชิน้ นับว่าเก่า
แก่ สวยงามมีคณ
ุ ค่าแก่ชนรุน่ หลังอย่างมาก ท่านเซ่อร์ Alexander Cunningham เป็น
หัวหน้าทำการขุดค้นเมือ่ ปี ค.ศ. ๑๘๖๑ สมัยทีท่ า่ นเป็นผูส้ ำเร็จราชการจากกรุงลอนดอน
มาดูแลประเทศราช อยูท่ อ่ี นิ เดียนี่ ท่านก็ได้จดั การค้นคว้าบันทึกให้เป็นระเบียบ ส่วนหนึง่
ท่านคงนำลงเรือไปเก็บไว้ทพ่ี พิ ธิ ภัณท์ทก่ี รุงลอนดอนบ้าง เพือ่ การศึกษา ท่านคงไม่ได้เอา
ไปจนหมดไม่เหลือไว้ให้คนอินเดียชมหรอกครับ ท่านคงเอาไปแต่ชน้ิ ใหญ่ ๆ ทีส่ วยและ
สมบูรณ์เท่านัน้ (ภาพที่ ๖) เพราะผูเ้ ขียนเคยได้มโี อกาสเห็นที่ British Museum สวย ๆ
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ใหญ่ ๆ นับไม่ถ้วนจริง ๆ ครับ (ภาพที่ ๗) มีมากกว่าที่นี่อีกถ่ายรูปได้ตามสบาย
ไม่เหมือนทีน่ ่ี ห้ามถ่ายรูปด้วย นะครับ ดังนัน้ จงอย่าถ่ายให้ใครเห็น
ทีเ่ ก็บไว้ใน British Museum มีมากมาย ถ่ายรูปมาให้ดเู ป็นหลักฐานด้วย
จากเมืองพาราณสีไปทางทิศเหนือประมาณ ๙ กม.เศษ ก็จะถึงบริเวณเจา
คันธีสถูป (ภาพที่ ๘) หรือสถูปเก่าที่เป็นอนุสรณ์ของปัญจวัคคีย์ สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ ๗ เพือ่ เป็นเครือ่ งระลึกถึงว่า ครัง้ เมือ่ พระปัญจวัคคียห์ ลีกหนีพระพุทธองค์
ด้วยสำคัญผิดเพราะ มีมจิ ฉาทิฏฐิอย่างแรง ได้มาอาศัยอยูท่ น่ี ้ี หลังจากทรงตรัสรูแ้ ล้ว
พระพุทธองค์ทรงมี พระเมตตาเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ที่จุดนี้เป็นครั้งแรก
และได้ ท ำความเข้ า ใจกั น ใน เบื ้ อ งต้ น จากนั ้ น นำไปสู ่ ป ่ า อิ ส ิ ป ตนมฤคทายวั น
ตรัสสอนธรรมะอันเป็นเครือ่ งนำออกจาก ทุกข์ ณ ทีน่ น้ั
เลยไปอีกหน่อย คือ สมาคมมหาโพธิ์แห่งประเทศอินเดีย คณะของเรา
ได้นมิ นต์พระภิกษุนานาชาติ จากทุกชาติทม่ี าศึกษาพระพุทธศาสนาทีพ่ าราณสี รวม
๑๒๐ รูป (ภาพที่ ๑๑) มาทำบุญเลีย้ งอาหารเพลและถวายเครือ่ งไทยธรรม รวมทัง้ บริจาค
เงินเพือ่ อุดหนุนเป็นทุนในการดำเนินการของสมาคม (ภาพที่ ๑๒)
สำหรับเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล หลังจากพระพุทธองค์ได้เทศน์โปรด
ปัญจวัคคียท์ ป่ี า่ อิสอิ ปตนมฤคทายวันแล้ว พระผูม้ พี ระภาคได้เสด็จมาโปรด ยสกุลบุตร
ทำให้เกิดอุบาสกเป็นอีกบริษทั หนึง่ เป็นครัง้ แรก ข้อความในพระสูตรมีความไพเราะมาก
คงเคยได้ยินประโยคว่า ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ มาจากพระสูตรนี้เอง
ขอเชิญอ่านพระสูตร
พระวินยั ปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑
เรือ่ งยสกุลบุตร
[๒๕] ก็โดยสมัยนัน้ แล ในพระนครพาราณสี มีกลุ บุตร ชือ่ ยสเป็นบุตรเศรษฐี
สุขมุ าลชาติ ยสกุลบุตรนัน้ มีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึง่ เป็นทีอ่ ยูใ่ นฤดูหนาว หลังหนึง่
เป็นทิอ่ ยูใ่ นฤดูรอ้ น หลังหนึง่ เป็นทีอ่ ยูใ่ นฤดูฝนยสกุลบุตรนัน้ รับบำเรอด้วยพวกดนตรี ไม่มี
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บุรษุ เจือปนในปราสาทฤดูฝนตลอด ๔ เดือนไม่ลงมาเบือ้ งล่างปราสาท ค่ำวันหนึง่ เมือ่
ยสกุลบุตรอิม่ เอิบพร้อมพรัง่ บำเรออยูด่ ว้ ยกามคุณ ๕ ได้นอนหลับก่อน ส่วนพวกบริวาร
ชนนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยูต่ ลอดคืน คืนนัน้ ยสกุลบุตรตืน่ ขึน้ ก่อน
ได้เห็นบริวารชนของตนกำลังนอนหลับ บางนางมีพณ
ิ ตกอยูท่ ร่ี กั แร้ บางนางมีตะโพน
วางอยู่ข้างคอ บางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อก บางนางสยายผม บางนางมีน้ำลายไหล
บางนางบ่นละเมอต่าง ๆ ปรากฏแก่ยสกุลบุตรดุจป่าช้าผีดบิ ครัน้ แล้วความเห็นเป็นโทษ
ได้ปรากฎแก่ยสกุลบุตร จิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่าย จึงยสกุลบุตรเปล่งอุทานว่า
ท่านผูเ้ จริญ ทีน่ ว่ี นุ่ วายหนอ ทีน่ ข่ี ดั ข้องหนอ แล้วสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตู
นิเวศน์ พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ดว้ ยหวังใจว่า ใคร ๆ อย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตรเลย ลำดับนั้น ยสกุลบุตรเดินทรงไปทางประตู
พระนคร พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ดว้ ยหวังใจว่า ใคร ๆ อย่าได้ทำอันตรายแก่การออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตร ทีนั้น ยสกุลบุตรได้เดินทรงไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน.
[๒๖] ครัน้ ปัจจุสมัยแห่งราตรี พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตืน่ บรรทมแล้วเสด็จจงกรม
อยู่ ณ ทีแ่ จ้ง ได้ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแต่ไกล ครัน้ แล้วเสด็จลงจากทีจ่ งกรม
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ขณะนั้น ยสกุลบุตร เปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ท่านผูเ้ จริญ ทีน่ ว่ี นุ่ วายหนอ ทีน่ ข่ี ดั ข้องหนอ ทันทีนน้ั พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ตรัสกะยสกุลบุตรว่า ดูกอ่ นยส ทีน่ ไ่ี ม่วนุ่ วาย ทีน่ ไ่ี ม่ขดั ข้อง มาเถิดยส นัง่ ลง เราจักแสดง
ธรรมแก่เธอ ทีน่ น้ั ยสกุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยนิ ว่า ทีน่ ไ่ี ม่วนุ่ วาย ทีน่ ไ่ี ม่ขดั ข้อง ดังนี้
แล้วถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล้ว
นัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ เมือ่ ยสกุลบุตรนัง่ เรียบร้อยแล้ว พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ทรง
แสดงอนุปพุ พิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ำทราม
ความเศร้าหมองของกามทัง้ หลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม เมือ่ พระองค์ทรง
ทราบว่า ยสกุลบุตรมีจติ สงบ มีจติ อ่อนมีจติ ปลอดจากนิวรณ์ มีจติ เบิกบาน มีจติ ผ่องใส
แล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วย
พระองค์เอง คือ ทุกข์สมุทยั นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
ว่า สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้ มวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่

ทำกุศลทีพ่ าราณสี ๑๒๕
ยสกุลบุตร ณ ทีน่ ง่ั นัน้ แล ดุจผ้าทีส่ ะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รบั น้ำย้อมเป็นอย่างดี
ฉะนัน้ .
บิดาของยสกุลบุตรตามหา
[๒๗] ครัน้ รุง่ เช้า มารดาของยสกุลบุตรขึน้ ไปยังปราสาท ไม่เห็นยสกุลบุตร จึง
เข้าไปหาเศรษฐีผคู้ หบดี แล้วได้ถามว่า ท่านคหบดีเจ้าข้า พ่อยสกุลบุตรของท่านหายไป
ไหน ฝ่ายเศรษฐีผคู้ หบดีสง่ ทูตขีม่ า้ ไปตามหาทัง้ ๔ ทิศแล้ว ส่วนตัวเองไปหาทางป่าอิส-ิ
ปตนะมฤคทายวัน ได้พบรองเท้าทองวางอยู่ ครั้น แล้วจึงตามไปสู่ที่นั่น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้คหบดีมาแต่ไกล ครั้นแล้วทรงพระดำริว่า
ไฉนหนอ เราพึงบันดาลอิทธาภิสงั ขารให้เศรษฐีคหบดี นัง่ อยู่ ณ ทีน่ ไ้ี ม่เห็นยสกุลบุตรผูน้ ง่ั
อยู่ ณ ทีน่ แ้ี ล้วทรงบันดาลอิทธาภิสงั ขารดังพระพุทธดำริ ครัง้ นัน้ เศรษฐีผคู้ หบดีได้เข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นยสกุลบุตรบ้างไหม
พระพุทธเจ้าข้า.
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกอ่ นคหบดี ถ้าอย่างนัน้ เชิญนัง่ บางทีท่ า่ นนัง่ อยู่
ณ ทีน่ จ้ี ะพึงได้เห็นยสกุลบุตรผูน้ ง่ั อยู่ ณ ทีน่ .้ี
ครัง้ นัน้ เศรษฐีผคู้ หบดีรา่ เริงบันเทิงใจว่า ได้ยนิ ว่า เรานัง่ อยู่ ณ ทีน่ แ้ี หละจักเห็น
ยสกุลบุตรผูน้ ง่ั อยู่ ณ ทีน่ ้ี จึงถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล้วนัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่
เมือ่ เศรษฐีผคู้ หบดีนง่ั เรียบร้อยแล้ว พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปพุ พิกถา คือ
ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ำทราม ความเศร้าหมองของกาม
ทัง้ หลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงทราบว่า เศรษฐี
ผูค้ หบดี มีจติ สงบมีจติ อ่อน มีจติ ปลอดจากนิวรณ์ มีจติ เบิกบาน มีจติ ผ่องใสแล้ว จึงทรง
ประกาศพระธรรมเทศนา ทีพ่ ระพุทธเจ้าทัง้ หลายทรงยกขึน้ แสดงด้วยพระองค์เอง คือ
ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มี
ความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้ มวลมีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่เศรษฐีผคู้ หบดี
ณ ทีน่ ง่ั นัน่ แล ดุจผ้าทีส่ ะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รบั น้ำย้อม ฉะนัน้ .

๑๒๖ ทำกุศลทีพ่ าราณสี
ครัน้ เศรษฐีผคู้ หบดี ได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รธู้ รรมแจ่มแจ้งแล้ว
มีธรรมอันหยัง่ ลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำ แสดงความสงสัย ถึง
ความเป็นผูแ้ กล้วกล้า ไม่ตอ้ งเชือ่ ผูอ้ น่ื ในคำสอน ของพระศาสดา ได้ทลู คำนีแ้ ด่พระผูม้ -ี
พระภาคเจ้าว่า ข้าแด่พระองค์ผเู้ จริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์
ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้ เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของทีค่ ว่ำ เปิดของทีป่ ดิ บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่
มืดด้วยตัง้ ใจว่า คนมีจกั ษุจกั เห็นรูปดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้านี้ ขอถึงพระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระ
ธรรม และพระสงฆ์วา่ เป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้
มอบชีวติ ถึงสรณะจำเดิมแต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป.
ก็เศรษฐีผคู้ หบดีนน้ั ได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระรัตนตรัย เป็นคนแรกในโลก
ยสกุลบุตรสำเร็จพระอรหัตต์
[๒๘] คราวเมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม แก่บดิ า ของยสกุลบุตร จิต
ของยสกุลบุตร ผูพ้ จิ ารณาภูมธิ รรมตามทีต่ นได้เห็นแล้ว ได้รแู้ จ้งแล้ว ก็พน้ จากอาสวะ
ทัง้ หลาย เพราะไม่ถอื มัน่ ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ทรงพระดำริวา่ เมือ่ แสดงธรรม
แก่บดิ าของยสกุลบุตรอยู่ จิตของยสกุลบุตร ผูพ้ จิ ารณาเห็นภูมธิ รรมตามทีต่ นได้เห็นแล้ว
ได้รแู้ จ้งแล้ว พ้นแล้วจากอาสวะทัง้ หลาย เพราะไม่ถอื มัน่ ยสกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็น
คฤหัสถ์บริโภคกาม เหมือนเป็นคฤหัสถ์ครัง้ ก่อน ถ้ากระไร เราพึงคลายอิทธาภิสงั ขารนัน้
ได้แล้ว พระองค์กไ็ ด้ทรงคลายอิทธาภิสงั ขารนัน้ เศรษฐีผคู้ หบดีได้เห็นยสกุลบุตรนัง่ อยู่
ครัน้ แล้วได้พดู กะยสกุลบุตรว่า พ่อยส มารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึง เจ้าจงให้ชวี ติ
แก่มารดาของเจ้าเถิด ครัง้ นัน้ ยสกุลบุตรได้ชำเลืองดูพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ๆ ได้ตรัสแก่
เศรษฐีผคู้ หบดีวา่ ดูกอ่ นคหบดี ท่านจะสำคัญความข้อนัน้ เป็นไฉน ยสกุลบุตรได้เห็น
ธรรมด้วยญาณทัสสนะเพียงเสขภูมเิ หมือนท่าน เมือ่ เธอพิจารณาภูมธิ รรมตามทีต่ นได้
เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว จิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น ดูก่อนคหบดี
ยศกุลบุตรควรหรือเพือ่ จะกลับเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม เหมือนเป็นคฤหัสถ์ครัง้ ก่อน.
เศรษฐีผคู้ หบดีกราบทูลว่า ข้อนัน้ ไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า.
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พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสรับรองว่า ดูกอ่ นคหบดี ยสกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วย
ญาณทัสสนะเพียงเสขภูมเิ หมือนท่าน เมือ่ เธอพิจารณาภูมธิ รรมตามทีต่ นได้เห็นแล้ว ได้
รูแ้ จ้งแล้ว จิตพ้นแล้วจากอาสวะทัง้ หลาย เพราะไม่ถอื มัน่ ดูกอ่ นคหบดี ยสกุลบุตรไม่
ควรจะกลับเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามเหมือนเป็นคฤหัสถ์ครัง้ ก่อน.
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เศรษฐีผู้คหบดีกราบทูลว่า การที่จิตของยสกุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่ถอื มัน่ นัน้ เป็นลาภของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรได้ดแี ล้ว พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผูม้ พี ระภาคเจ้ามียศกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะ จงทรงรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า
เพือ่ เสวยในวันพรุง่ นีเ้ ถิด. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงรับ โดยดุษณีภาพ ครัน้ เศรษฐีผคู้ หบดี
ทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ได้ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำประทักษิณแล้วกลับไป.
กาลเมือ่ เศรษฐีผคู้ หบดีกลับไปแล้วไม่นาน ยสกุลบุตรได้ทลู คำนีต้ อ่ พระผูม้ -ี
พระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนัก
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า.
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด แล้วได้ตรัสต่อไปว่า ธรรม
อันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงพระพฤติพรหมจรรย์เถิด.

ทำกุศลทีพ่ าราณสี ๑๒๙
พระวาจานัน้ แล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผูม้ อี ายุนน้ั .
สมัยนัน้ มีพระอรหันต์เกิดขึน้ ในโลก ๗ องค์.
ยสบรรพชา จบ

พระสูตรยังยาวกว่านี้ ไปหาอ่านเพิม่ เติมได้ในพระไตรปิฎกหรือคลิกไปที่
http://www.dhammahome.com/front/tipitaka/
ยังมีเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับพาราณสีอกี ต้องไว้คราวหน้า
ขออนุโมทนาและพักผ่อนให้สบายนะครับ
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บันทึกธรรม

๑๓๒

๑๕ จากแคว้นกาสีสแู่ คว้นมคธ
การเดินทางท่องเที่ยวอินเดียสำหรับกลุ่มพวกเรานี่จะแตกต่างกับทัวร์ที่อื่น
หลายอย่างทุกท่านที่เคยไปกับทัวร์อื่น ท่านจะได้รับการการดูแลแบบมีไกด์คอยให้
ความรูใ้ นสถานทีต่ า่ ง ๆ ทีไ่ ปอย่างเชีย่ วชาญชำนาญไกด์ จัดรายการแบบเทีย่ วกัน
จริง ๆ ดูกนั จริง ๆ แต่สำหรับคณะเราจะแตกต่างกันคือคณะเราจะไม่มไี กด์บรรยาย อยาก
จะรูก้ ถ็ ามกันเอาเอง หรือไม่กห็ าอ่านกันเอาเอง แต่เราจะมีการสนทนาธรรมะ ตลอด
รายการ ทีใ่ ดทีส่ ถานทีส่ ะดวก เวลาพอสมควรท่านอาจารย์สจุ นิ ต์ ท่านก็จะเมตตา ให้
ความรู้ คำสัง่ สอน เพือ่ ให้เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกเพิม่ พูนขึน้ ในบางสถานทีท่ ไ่ี ม่สำคัญ
ทางธรรมะ ก็อาจจะแบ่งเป็นสองกลุม่ พวกหนึง่ ทีไ่ ม่เคยไปก็ไปเทีย่ วกัน พวกทีไ่ ปหลาย
ครั้งแล้วก็อยู่ฟังธรรมสนทนาธรรมกันที่โรงแรม หรือตามร่มไม้ เป็นอย่างนี้ไปตลอด
รายการ
คณะเราจะไม่พกั ตามวัดไทยในอินเดีย อาจเพราะเป็นคณะใหญ่ไม่ควรไป
รบกวนพระเจ้า หรืออาจเป็นเพราะผูจ้ ดั ต้องการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มทีก่ ไ็ ด้ ผูจ้ ดั
ก็ได้พยามหาโรงแรมทีด่ ที ส่ี ดุ แล้ว แต่ในบางที่ โรงแรมทีม่ อี ยูย่ งั มีมาตรฐานต่ำ เป็นเพราะ
สถานทีต่ า่ ง ๆ ทีเ่ ราไปพักอยูต่ ามชนบทไกล ๆ มีนกั ท่องเทีย่ วมาน้อย การดูแลบำรุงรักษา
โรงแรมก็แย่ตามไป อีกประการหนึง่ คือเรือ่ งไฟฟ้าทีม่ กี ำลังไฟไม่พอ ไม่สามารถเปิดเครือ่ ง
ปรับอากาศได้ อาจขาดความสะดวกสบายไปบ้างแต่กไ็ ม่ได้เป็นเรือ่ งใหญ่โตอะไร เพราะ
สหายธรรมทีร่ ว่ มคณะมาส่วนมากก็เป็นผูใ้ หญ่กนั แล้วมีความอดทนและใจเย็น ถือว่ามา
เดินทางเพือ่ ให้ได้บญ
ุ กลับไป มีความอดทนได้ถอื ว่าเป็นขันติบารมี หงุดหงิดขัดข้องใจ
เกิดแล้วก็ดบั แล้ว ไปทำกุศลดีกว่า
สถานทีจ่ ะเล่าต่อไปนีเ้ รียกกันว่า มูลคันธกุฎี (ภาพที่ ๑) แต่เดิมเป็นอาคารเก่า
สมัยพุทธกาล ได้ถูกทิ้งรกร้างมานับพันปี จนกระทั่งสมาคมศรีมหาโพธิ์ Sri Lankan
Mahabodhi Society ได้ดำเนินการสร้างอาคารมูลคันธกุฎขี น้ึ มาใหม่ (ภาพที่ ๒) บน
สถานที่เดิม พร้อมกับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย
มีขอ้ ความในพระสูตรกล่าวไว้วา่ ท่านนันทิยะได้เป็นผูส้ ร้างมูลคันธกุฎแี ห่งนีเ้ ป็นอาราม
ถวายแก่พระพุทธเจ้า และพระพุทธองค์เสด็จประทับในการจำพรรษาแรกทีน่ ่ี การถวาย
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ทีท่ า่ น นันทิยกระทำในครัง้ พุทธกาลนัน้ เป็นมหาทาน จึงขอเชิญน้อมไป อ่านข้อความใน
พระสูตร.........
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓
เรือ่ งนายนันทิยะ
[๑๗๓] ข้อความเบือ้ งต้น
พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะ ทรงปรารภนายนันทิยะตรัส
พระธรรมเทศนานีว้ า่ “จิรปฺปวาสึ” เป็นต้น.
นันทิยะเป็นอนุชาตบุตร
ได้ยนิ ว่า ในกรุงพาราณสี ได้มบี ตุ รแห่งตระกูลซึง่ ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคนหนึง่
ชือ่ นันทิยะ, เขาได้เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยศรัทธาบำรุงสงฆ์แท้อนุรปู แก่มารดาบิดาเทียว. ครัน้
ในเวลาที่เขาเจริญวัยมารดาบิดาได้มีความจำนงจะนำธิดาของลุงชื่อว่าเรวดี มาจาก
เรือนอันตรงกันข้าม. แต่นางเป็นคนไม่มศี รัทธา ไม่มกี ารให้ปนั เป็นปกติ, นายนันทิยะจึง
ไม่ปรารถนานาง.
ลำดับนัน้ มารดาของเขากล่าวกะนางเรวดีวา่ “แม่ เจ้าจงฉาบทาสถานทีน่ น่ั
ของภิกษุสงฆ์ แล้วปูลาดอาสนะไว้ในเรือนนี,้ จงตัง้ เชิงบาตรไว้. ในเวลาภิกษุทง้ั หลายมา
แล้ว จงรับบาตร นิมนต์ให้นง่ั เอาธมกรกกรองน้ำฉันถวาย แล้วล้างบาตรในเวลาฉันเสร็จ;
เมือ่ เจ้าทำได้อย่างนี้ ก็จกั เป็นทีพ่ ง่ึ ใจแก่บตุ รของเรา.” นางได้ทำอย่างนัน้ แล้ว. ต่อมา
มารดาบิดาเล่าถึงความประพฤติของนางนัน้ แก่บตุ ร ว่า “นางเป็นผูอ้ ดทนต่อโอวาท“ เมือ่
เขารับว่า “ดีละ“ จึงกำหนดวันแล้ว ทำอาวาหมงคล.
ลำดับนัน้ นายนันทิยะกล่าวกะนางว่า “ถ้าเธอจักบำรุงภิกษุสงฆ์และมารดา
ของฉัน, เป็นเช่นนี้ เธอก็จกั ได้พสั ดุในเรือนนี,้ จงเป็นผูไ้ ม่ประมาทเถิด.“ นางรับว่า “ดีละ“
แล้วทำทีเป็นผูม้ ศี รัทธาบำรุงอยู่ ๒ - ๓ วัน จนคลอดบุตร ๒ คน. มารดาบิดาแม้ของนาย
นันทิยะ ได้ทำกาละแล้ว. ความเป็นใหญ่ทง้ั หมดในเรือน ก็ตกอยูแ่ ก่นางเรวดีนน้ั คนเดียว.
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นันทิยะดำรงตำแหน่งทานบดี
จำเดิมแต่มารดาบิดาทำกาละ แม้นายนันทิยะก็เป็นมหาทานบดีเตรียมตั้ง
ทานสำหรับภิกษุสงฆ์. และเริม่ ตัง้ ค่าอาหารแม้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทาง เป็นต้น
ไว้ทป่ี ระตูเรือน. ในกาลต่อมา เขาฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา กำหนดอานิสงส์ใน
การถวายอาวาสได้แล้ว ให้ทำศาลา ๔ มุข ประดับด้วยห้อง ๔ ห้อง ในมหาวิหารในป่าอิสปิ ตนะแล้วให้ลาดเตียงและตัง่ เป็นต้น เมือ่ จะมอบถวายอาวาสนัน้ ได้ถวายทานแก่
ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักขิโณทก แด่พระตถาคต. ปราสาททิพย์สำเร็จโดยรัตนะ ๗ ประการ สมบูรณ์ดว้ ยหมูน่ ารี มีประมาณ ๑๒ โยชน์ในทิศทัง้ ปวง
เบื้องบนสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์ผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ พร้อมด้วยการตั้งน้ำ
ทักขิโณทก ในพระหัตถ์ของพระศาสดาทีเดียว.
พระมหาโมคคัลลานะไปเยีย่ มสวรรค์
ภายหลังวันหนึง่ พระมหาโมคคัลลานเถระไปสูท่ จ่ี าริกในเทวโลกยืนอยูแ่ ล้วใน
ทีไ่ ม่ไกลจากปราสาทนัน้ ถามเทวบุตรทัง้ หลายซึง่ มาสูส่ ำนักของตนว่า “ปราสาททิพย์
เต็มด้วยหมูน่ างอัปสรนัน่ เกิดแล้วเพือ่ ใคร.” ลำดับนัน้ พวกเทวบุตรนัน้ เมือ่ จะบอกเจ้าของ
วิมานแก่พระเถระนัน้ จึงกล่าวว่า “ท่านผูเ้ จริญ วิมานนัน่ เกิดแล้วเพือ่ ประโยชน์แก่บตุ ร
คฤหบดีชอ่ื นันทิยะ ผูส้ ร้างวิหารถวายพระศาสดา ในป่าอิสปิ ตนะ.“ ฝ่ายหมูน่ างอัปสร
เห็นพระเถระนัน้ แล้ว ลงจากปราสาทกล่าวว่า “ท่านผูเ้ จริญ พวกดิฉนั เกิดในทีน่ ้ี ด้วยหวัง
ว่า ‘จักเป็นนางบำเรอของนายนันทิยะ‘ แต่เมื่อไม่พบเห็นนายนันทิยะนั้น เป็นผู้ระอา
เหลือเกิน; ด้วยว่าการละมนุษย์สมบัตแิ ล้วถือเอาทิพยสมบัติ ก็เช่นกับการทำลายถาดดิน
แล้วถือเอาถาดทองคำฉะนัน้ พระผูเ้ ป็นเจ้าพึงบอกเขา เพือ่ ประโยชน์แก่การมา ณ ทีน่ .้ี “
ทิพยสมบัตเิ กิดรอผูท้ ำบุญ
พระเถระกลับมาจากเทวโลกนั้นแล้ว เขาไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่า
”พระเจ้าข้าทิพยสมบัตยิ อ่ มเกิดแก่บคุ คลผูท้ ำความดีทย่ี งั อยูม่ นุษย์โลกนีเ่ อง หรือหนอ
แล ? “
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พระศาสดา. โมคคัลลานะ ทิพยสมบัตทิ เ่ี กิดแล้วแก่นายนันทิยะในเทวโลก อัน
เธอเห็นแล้วเองมิใช่หรือ ? ไฉนจึงถามเราเล่า ?
โมคคัลลานะ. ทิพยสมบัตเิ กิดได้อย่างนัน้ หรือ ? พระเจ้าข้า.
ลำดับนัน้ พระศาสดาตรัสกะพระเถระนัน้ ว่า โมคคัลลานะ เธอพูดอะไรนัน่ ?
เหมือนอย่างว่า ใคร ๆ ยืนอยูท่ ป่ี ระตูเรือน เห็นบุตรพีน่ อ้ ง ผูไ้ ปอยูต่ า่ งถิน่ มานาน (กลับ)
มาแต่ถน่ิ ทีจ่ ากไปอยู่ พึงมาสูเ่ รือนโดยเร็ว บอกว่า ‘คนชือ่ โน้น มาแล้ว.’ เมือ่ เป็นเช่นนัน้
พวกญาติของเขาก็ยนิ ดีรา่ เริงแล้ว ออกมาโดยขมีขมัน พึงยินดียง่ิ กะผูน้ น้ั ว่า ‘พ่อ มาแล้ว
พ่อ มาแล้ว ่ ฉันใด; เหล่าเทวดา (ต่าง) ถือเอาเครือ่ งบรรณาการอันเป็นทิพย์ ๑๐ อย่าง
ต้อนรับด้วยคิดว่า ‘เราก่อน เราก่อน‘ แล้วย่อมยินดียง่ิ กะสตรีหรือบุรษุ ผูท้ ำความดีไว้ใน
โลกนี้ ซึง่ ละโลกนีแ้ ล้วไปสูโ่ ลกหน้าฉันนัน้ เหมือนกัน ดังนีแ้ ล้ว “ ได้ทรงภาษิตพระคาถา
เหล่านีว้ า่ :๙. จิรปฺปวาส ปุรสิ ํ ทูรโต โสตฺถมิ าคตํ ญาตี
มิตตฺ า สุหชฺชา จ อภินนฺทนฺติ อาคตํ
ตเถว กตปุญญ
ฺ มฺปิ อสฺมา โลกา ปรํ คตํ
ปุญญ
ฺ านิ ปฏิคณฺหนฺติ ปิยํ ญาตีว อาคตํ.
”ญาติ มิตร และคนมีใจดีทง้ั หลาย เห็นบุรษุ ผูไ้ ปอยูต่ า่ งถิน่ มานาน
มาแล้วแต่ทไ่ี กลโดยสวัสดียอ่ มยินดียง่ิ ว่า ‘มาแล้ว‘ ฉันใด.
บุญทัง้ หลายก็ยอ่ มต้อนรับแม้บคุ คลผูก้ ระทำบุญไว้
ซึง่ ไปจากโลกนีส้ โู่ ลกหน้า
ดุจพวกญาติเห็นญาติทร่ี กั มาแล้ว ต้อนรับ อยู่ ฉันนัน้ แล.
แก้อรรถ
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บรรดาบทเหล่านัน้ บทว่า จิรปฺปวาสึ คือ จากไปแล้วนาน.
บาทพระคาถาว่า ทูรโต โสตฺถมิ าคตํ ความว่า ผูไ้ ด้ลาภคือมีสมบัตอิ นั สำเร็จ
แล้วเพราะทำพาณิชยกรรม หรือเพราะทำหน้าทีร่ าชบุรษุ มาแล้วแต่ทไ่ี กล ไม่มอี ปุ ทั วะ.
บาทพระคาถาว่า ญาตี มิตตฺ า สุหชฺชา จ ความว่า เหล่าชนทีช่ อ่ื ว่าญาติ
เพราะสามารถเกีย่ วเนือ่ งกันด้วยตระกูล และชือ่ ว่ามิตรเพราะภาวะมีเคยเห็นกันเป็นต้น
แล้วชือ่ ว่ามีใจดี เพราะความเป็นผูม้ หี ทัยดี.
บาทพระคาถาว่า อภินนฺทนฺติ อาคตํ ความว่า ญาติเป็นต้น เห็นเขาแล้ว
ย่อมยินดียง่ิ ด้วยอาการเพียงแต่พดู ว่า ‘มาดีเเล้ว‘ หรือด้วยอาการเพียงทำอัญชลี, อนึง่
ย่อมยินดียง่ิ กะเขาผูม้ าถึงเรือนแล้ว ด้วยสามารถนำไปเฉพาะซึง่ บรรณาการมีประการ
ต่าง ๆ.
บทว่า ตเถว เป็นต้น ความว่า บุญทัง้ หลาย ตัง้ อยูใ่ นฐานะดุจมารดาบิดา นำ
เครือ่ งบรรณาการ ๑๐ อย่างนีค้ อื “อายุ วรรณะ สุขยศ ความเป็นอธิบดีอนั เป็นทิพย์; รูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อันเป็นทิพย์ เพลินยิง่ อยู่ ชือ่ ว่าย่อมรับรองบุคคลแม้ผทู้ ำบุญไว้
แล้ว ซึง่ ไปจากโลกนีส้ โู่ ลกหน้า ด้วยเหตุนน้ั นัน่ แล.
สองบทว่า ปิยํ ญาตีว ความว่า ดุจพวกญาติทเ่ี หลือ เห็นญาติทร่ี กั มาแล้ว
รับรองอยูใ่ นโลกนีฉ้ ะนัน้ .
ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทัง้ หลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น
ดังนีแ้ ล.
เรือ่ งนายนันทิยะ จบ.

มูลคันธกุฎี เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ ๑๒

ปัจจุบนั เป็นอาคารใหม่สร้างเมือ่ ปี ค.ศ. ๑๙๓๐ โดยสมาคมมหาโพธิแห่งศรีลงั กา ตัว
อาคารสร้างด้วยศิลาสีชมพู มีลวดลายสวยงามมาก ด้านข้างตัวอาคารทางด้านทิศตะวันออกเป็นต้นศรีมหาโพธิ์ทน่ี ำหน่อมาจากต้นเดิมทีศ่ รีลงั กา (ภาพที่ ๓) อันเป็น

จากแคว้นกาสีสแู่ คว้นมคธ ๑๓๗

๑

๒

๓

๔

ต้นเดียวกับที่ พระนางสังฆมิตตา พระธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชนำไปจาก
ต้นเดิมที่พระพุทธองค์ ประทับตรัสรู้ที่
พุทธคยานัน่ เอง ทีน่ จ่ี ะมีศลิ าจารึก ธัมมะจักกัปปะวัตะนสูตร เป็นภาษาต่าง ๆ โดย
รอบต้ น ศรี ม หาโพธิ ์ ภายในห้ อ งโถง
๕ ประดิษฐานด้วย พระพุทธรูปสีทองปางปฐมเทศนา ผนังโดยรอบเป็นภาพเขียนพุทธประวัตวิ าดโดยศิลปินชาวญีป่ นุ่ ชือ่ Kosetsu Nosu นับเป็นภาพเขียนทีเ่ ราชาวไทย
อาจดูแปลกตาไปหน่อย แต่กส็ วยงามมากทีเดียว (ภาพที่ ๔) ทีน่ พ่ี วกเราก็จะได้รบั การ
ต้อนรับจากพระภิกษุผดู้ แู ลรักษาพระบรมสารีรกิ ธาตุเป็นอย่างดี โดยท่านเปิดพระวิหารให้เป็นพิเศษ ท่านอาจารย์ สุจนิ ต์จะเป็นผูไ้ ปอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุมาจาก
ห้องมัน่ คงทีเ่ ก็บรักษาของมีคา่ ด้วย การเทินไว้เหนือศีรษะ มากระทำพิธสี กั การะ

๑๓๘ จากแคว้นกาสีสแู่ คว้นมคธ

๖

๘
๗

พีธรี อบแรกจะเป็นการสวดมนต์กล่าวคำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย (ภาพที่ ๕)
แล้วให้ทกุ คนเข้าไปชมพระบรมสารีรกิ ธาตุทลี ะคน ท่านเจ้าอาวาสจะเป็นผูป้ ระคององค์
ผะอบครอบแก้ว และใช้ปลายดอกบัวทองชี้ไปที่องค์พระบรมสารีริกธาตุพร้อม
คำอธิบาย และมีพระผูช้ ว่ ยถือไฟฉายส่องให้เห็นถนัด (ภาพที่ ๖) ขณะเดียวกัน พระลูกวัด
ก็จะสวดมนต์เป็นภาษาบาลี ท่วงทำนองแบบอินเดียลังกา ทุก ๆ คนก็จะได้เข้าชมด้วย
สายตาตนเองและก็มี เพือ่ น ๆ คอยถ่ายรูปไว้ให้
รอบทีส่ องทุกคนก็จะเข้าแถวเรียงหนึง่ ไปคุกเข่า ประนมมือ ท่านเจ้าอาวาสจะ
ประคองอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุวางบนศีรษะเรา (ภาพที่ ๗) เป็นการสักการะไว้
เหนือหัวจริง ๆ ทุก ๆ คนก็จะตัง้ ใจน้อมจิตระลึกถึงพระพุทธมหากรุณาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความปิติ ซาบซึง้ อย่างทีส่ ดุ ในชีวติ
หลาย ๆ คนกลับออกมาแล้วก็เกิดอาการสงสัยว่าตรงไหนนะเป็นส่วนทีเ่ ป็น
ส่วนขององค์พระบรมสารีรกิ ธาตุ บางคนก็มวั ไปมองหาสิง่ ทีต่ วั เองคิดว่าองค์พระบรมสารีริกธาตุจะต้องเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารหรือสีสวยแวววาวเขียว ๆ ม่วง ๆ เหมือนที่
เมืองไทยเผยแพร่กนั ตามหนังสือต่าง ๆ
อย่างนีก้ ม็ องหาไม่เห็นหรอกครับ เพราะพระธาตุทโ่ี ปรโมทกันในเมืองไทยบาง
ราย ไม่ได้สร้างความเลือ่ มใสศรัทธาจากความรูค้ วามเข้าใจในคำสอนของพระศาสดา
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพึ่งปาฏิหารย์ข่าวลือบวกกับสีสรรของเถ้ากระดูกเพื่อจะเพิ่ม
ความน่านับถือให้เกินจริงเข้าไปอีก พระบรมสารีรกิ ธาตุทแ่ี ท้นน้ั ไม่ตอ้ งมีการเพิม่ สีสรร

จากแคว้นกาสีสแู่ คว้นมคธ ๑๓๙
เติมแต่งเรือ่ งราวอัศจรรย์ใด ๆ เป็นเถ้าของพระสรีระอังคาร ทีม่ อี ายุถงึ ๒,๐๐๐ กว่าปี
จึงเป็นสีนำ้ ตาลชิน้ เล็ก ๆ วางอยูบ่ นแผ่นโลหะในครอบแก้ว (ภาพที่ ๘) ความศักดิส์ ทิ ธิ์
และปาฏิหารย์มาจากคำสอนอันลึกซึง้ ด้วยเมตตาทีเ่ ราจะเกิดสติระลึก และปัญญาทีจ่ ะ
สามารถเข้าถึงได้จากการอบรมเจริญภาวนานัน่ เอง
เพือ่ นสหายธรรมบาง ท่านก็มาสารภาพว่า พี่ หนูไม่รเู้ ลยว่าพระบรมสารีรกิ ธาตุ
คือตรงไหนหนูมวั แต่ตน่ื เต้น พระท่านก็ ชี้ ๆ พูดอะไรก็แปลไม่ออก หนูมองไปนึกว่าสี
ทอง ๆ นัน่ คือพระธาตุ หนูกร็ บี ไหว้ แล้วก็มวั แต่ตง้ั ท่าให้เพือ่ นถ่ายรูป กล้องหนูเมโมรีก่ ็
หมด อาศัยกล้องเพือ่ นถ่ายให้ เลยรีบไปหน่อย ไม่รเู้ รือ่ งเลย ลงมาถึงได้รวู้ า่ ทีห่ นูไหว้นน่ั
น่ะ ฐานของครอบแก้วแท้ ๆ คราวหน้าหนูจะมาอินเดียอีก จะมากราบแก้ตวั ใหม่
อ้อ ยังดีทห่ี นูไหว้ไปทีฐ่ านครอบแก้วก็นบั ว่าใกล้เคียง ไม่ไปไหว้เอาดอกบัวหรือ
ไฟฉายทีพ่ ระท่านถือก็บญ
ุ แล้ว นีเ่ หละปริศนาทีห่ ลาย ๆ คนเดินทางมาไกลเพือ่ จะได้
เห็นพระบรมสารีรกิ ธาตุ แต่กย็ งั ไม่ได้เห็น ไปเห็นอย่างอืน่ นัน่ ก็เพราะเหตุแห่งการสะสม
ต่างกันนัน่ เอง
คราวหน้าเราจะเดินทางไปยังแคว้นมคธ ยังมีเรือ่ งน่าสนใจ และพระสูตรดี ๆ
มาให้อา่ นอีกนะครับ
ขอบคุณและขออนุโมทนา

๑๔๐

๑๖ พุทธคยาศรีมหาโพธิ์
สมัยนีก้ ารเดินทางพร้อมกล้องถ่ายรูปเป็นเรือ่ งง่าย ๆ ไปเสียแล้ว อยากจะบอก
เพือ่ น ๆ ว่าไปไหนก็เอากล้องไปด้วยเถอะครับ ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนการถ่ายรูปจน
เป็นมืออาชีพหรอกครับเดีย๋ วนีก้ ล้องดิจติ อล ถ่ายง่าย มีระบบป้องกันการสัน่ สะเทือน ตัง้
อัตโนมัติ ถ่ายยังไงก็ชัดครับ ไม่จำเป็นต้องเก่งขนาดรู้เรื่องแสงและเท็คนิคขั้นสูงอะไร
ฟิล์มก็ไม่ต้องซื้อ รูปสวยไม่สวยหรือน่าสนใจแค่ไหน มันอยู่ที่เรื่องราวและมุมมองว่า
มันน่าสนใจบ่งบอกอะไรกับเรา กลับมาเก็บไว้ได้นาน ไม่จำเป็นต้องไปอัดทุกรูปหรอก
ครับ เปลืองเงิน เอาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์กอ่ น เอาออกมาดูมาแบ่งกันดูได้ภายหลัง ไป
อินเดียคราวนีถ้ า่ ยเยอะ ๆ (ภาพที่ ๑) หามุมมองบางจุดทีน่ า่ สนใจ กลับมาโพสท์ดกู นั
อย่างน้อยก็ทเ่ี ว็บธัมมะโฮมนีย่ งั เนือ้ ทีอ่ กี มาก พอทีจ่ ะจัดเวทีโชว์ภาพถ่ายอินเดีย และ
เรือ่ งธรรมะกันคง จะดีมาก ๆ เลย
แต่ยงั ไง พี่ ๆ ป้า ๆ ทีย่ งั ไม่คอ่ ยคุน้ เคยก็บอกให้ลกู หลานเตรียมเซ็ทขนาดภาพ
และจัดเตรียมเมโมรีก่ าร์ดทีม่ คี วามจุให้พอกับการเดินทางหลาย ๆ วันนะครับ เพราะเรา
จะไปหวังซือ้ ฟิลม์ ใส่เพิม่ มันไม่ใช่แล้ว ผูเ้ ขียนเห็นบ่อยว่าตัง้ ขนาดภาพใหญ่เกินไป และ
เมโมรีก่ าร์ดเล็กไป แอ็คท์กนั แถว ๆ รูปปัน้ พระยานาค ก่อนขึน้ เครือ่ งบินทีส่ วุ รรณภูมิ
พอถึงอินเดีย อ้าว การ์ดหมดแหล่ว.. กล้องก็เลยต้องเอาไปเก็บ หมดสนุกไปเยอะ อย่างนี้
ต้องเอาการ์ดมาโหลดฝากพวกเราทีห่ อบเอาสตอเรจสำหรับเก็บภาพไปด้วย แล้วกลับ
มาค่อยไร้ท์ใส่แผ่นส่งไปให้ แล้วก็อย่าลืมปรับขนาดภาพให้เล็ก ๆ หน่อยก็ได้นะครับ
อย่างไรก็ตามอย่ามัวตั้งหน้าถ่ายรูปกันจนลืมเรื่องการเจริญกุศลนะครับกายวาจา
ไม่สำรวม ใจจะเป็นบุญกุศลได้อย่างไร ใช่ไหมครับ
อีกอย่างเรือ่ งปลัก๊ ไฟสามตานะครับ เอาแบบยูนเิ วอรแซลทีใ่ ช้ได้ทว่ั โลกไปนะ
ครับ หาทีเ่ สียบทีม่ หี ลาย ๆ ช่องไป โทรศัพท์มอื ถือทีอ่ นิ เดียใช้ได้ทว่ั ไปครับ แต่คา่ โทรแพง
หน่อย มีทริปหนึ่งของเราเองก็ โทรมือถือ บลูทูธ กล้องภาพนิ่ง สตอเรจเก็บรูป
เครือ่ งเอ็มพี๓+ลำโพง เครือ่ งต้มน้ำร้อน หกช่องแล้ว เราก็เลยหอบสายต่อแบบมีปมุ่ แดง
(ภาพที่ ๒) ไป คิดว่าสบายแร้ววววว โชคดีมากครับ รูมเมทเราดู ๆ ไมน่ามีอะไรมากเห็น
เป็นผู้ใหญ่ แล้วพอค่อย ๆ ปล่อยทีเด็ดมา กล้องวีดีโอ ๒ ตัว กล้องภาพนิ่งอีกหนึ่ง

พุทธคยาศรีมหาโพธิ์ ๑๔๑
สตอเรจเก็บรูป โทรศัพท์มอื ถือ ครีเอตีฟเอ็มพี ๔ และรูส้ กึ ว่าในกระเป๋าใหญ่ยงั ไม่ได้รอ้ื
ออกมาอีกหลาย ชิน้ อาจเป็นเครือ่ งเป่าผม เตารีด ขนาดเล็ก ปาล์ม มินโิ น้ตบุค๊ แต่....
ท่านพีไ่ ม่ได้เอาสาย พ่วงหรือปลัก๊ ไฟมาเลยครับ อย่างนีแ้ หละสนุก เต็มไปด้วยเครือ่ งติด
ข้องเครือ่ งผูกมัดและ ร้อยรัด กลางดึกต้องงัวเงียลุกขึน้ มาสลับกันชาร์จแบ็ต
เดินทางจากพาราณสีไปยังพุทธคยา ระยะทางประมาณ ๒๒๐ กม. เราคงใช้
NH ๒ ไฮเวย์สายหลักที่ตัดตรงไปทางตะวันออกสู่เมืองกัลกัตตา ภูมิประเทศเป็นที่
ราบเรียบตลอด เข้าสูร่ ฐั พิหารทีก่ ล่าวว่ามีความยากจนมาก เคยประสบภัยแห่งความ
แห้งแล้งและแผ่นดินไหว มีผู้คนล้มตายหลายแสนคน พอเราข้ามแม่น้ำ Sone
ผ่านเมืองชื่อ Aurangabad ก็จะพบว่าชาวบ้านยังพูด ภาษามคธ Magadhi อยู่
นั่นก็หมายความว่าเราเข้ามาสู่แคว้นมคธอันยิ่งใหญ่ในอดีตแล้ว ภาษามคธนั่นก็คือ
ภาษาบาลี ทีเ่ ป็นภาษาทีพ่ ระบรมศาสดาใช้ในการเผยแผ่พระศาสนาและเป็นภาษาใน
พระไตรปิฎกนัน่ เอง ถึงเมืองนีแ้ ล้ว ก็อยากชวนคุณคำปัน่ หรือคุณลุงนิภทั ร ผูร้ ภู้ าษาบาลี
ประจำมูลนิธลิ งไป สปีก๊ บาลีกบั ชาวบ้าน ดูซจิ ะพูดกันรูเ้ รือ่ งไหม ปล่อยพวกเราไว้ทน่ี ค่ี ง
ไม่อดตายหรอกครับ อย่างน้อยคำว่า กวฬิงการาหาร ทีแ่ ปลว่าอาหารเป็นคำ ๆ นี่ คงพอ
หากินได้กระมังครับ
จากการสังเกตุสองข้างทางก็ดมู คี วามอุดมสมบูรณ์ดปี ลูกข้าวมากมาย ตาม
คันนาจะมีตน้ ปาล์มโบราณปลูกเป็นระยะ ลำต้นหักคดไปคดมา พิศดารน่าสงสัยมาก
บางต้นสูงมากคงมีอายุหลายร้อยปีทีเดียว จากการสอบถามชาวบ้านด้วยภาษามือก็
ประมาณว่าปาล์มเหล่านีค้ อื ต้น Date หรืออินทะผาลัมนัน่ เอง (ภาพที่ ๓) การทีล่ ำต้น
หักคดไปมาก็ เกิดจากการที่ชาวบ้านถากข้าง ๆ ลำต้นบางส่วนออก ให้น้ำเลี้ยงของ
ต้นปาล์มทีม่ คี วาม หวานไหลลงมาสูภ่ าชนะเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตน้ำตาล อ้อ...
พอลำต้นด้านนี้ น้ำตาลไหลน้อยก็ไปถากฟันอีกด้านของต้นปาล์มลำต้นเลยคดไปมา
ฉลาดนะไม่ตอ้ งปีน ขึน้ ไปปาดตาลเหมือนบ้านเรา แต่เป็นการทรมานต้นไม้พลิ กึ เชียว
ในบางทริป พวกเรามาถึงพุทธคยาก็มดื ค่ำแล้ว พวกเราก็จะยังไม่เข้าทีพ่ กั เรา
ตรงไปกราบนมัสการพระศรีมหาโพธิเ์ ลยทีเดียว การเดินเข้าสูพ่ ระวิหารแห่งพุทธคยาถ้า
เป็นครัง้ แรกละก็ นับเป็นเวลาทีต่ น่ื เต้นประทับใจแบบทีเ่ รียกว่า Breathtaking หรือลืม

๑๔๒ พุทธคยาศรีมหาโพธิ์
หายใจกันเลยทีเดียว อาจเป็นเพราะการ Approach เข้าไป เนือ่ งจากเราต้องลงจากรถ
ทางด้านทิศเหนือของพระวิหาร เดินเลียบกำแพงมุ่งหน้าไปทางแม่น้ำเนรัญชรา
ตลอดทางก็มกี ารขายของ มีขอทานและเปิดเสียงเพลงสวดมนต์และได้กลิน่ ธูปอินเดียไป
ตลอดทาง พอสุดกำแพงเลีย้ วขวา จะเป็นบริเวณวัด ไม่มขี อทานและบรรยากาศก็จะ
เงียบสงบลงจัดการฝากรองเท้าแล้วเดินไปอีกนิดเดียวทางขวามือจะเป็นประตูใหญ่เข้าสู่
เจดียพ์ ทุ ธคยาตรงนีแ้ หละครับ ทันทีทเ่ี ราหันหน้าไปทางขวา เจดียพ์ ทุ ธคยาปรากฎแก่
สายตาสงบนิ่งอยู่ (ภาพที่ ๔) เหมือนภาพที่เรารอคอยมาตลอดชีวิต ความรู้สึกที่ได้
เข้าใกล้พระบรมศาสดาทำให้เกิดความปลืม้ ปิติ เนือ่ งจากสถานทีต่ ง้ั ของพระเจดียอ์ ยูต่ ำ่
ลงไป คงเป็นเพราะเป็นฝัง่ แม่นำ้ แต่เดิม (ภาพที่ ๕) แล้วมีการขุดค้นสร้างถนนสูงขึน้ มา
กับมีการส่องไฟอันสวยงาม จึงทำให้การได้เห็นเจดีย์พุทธคยามีความขลังและขรึม
และเป็นการเห็นแบบหันมา ก็ได้เห็นทันทีจงึ ทำให้ประทับใจจริง ๆ (ภาพที่ ๖)
จากนัน้ เป็นการเดินลงบันไดไป เหมือนเป็นการเดินจากแม่นำ้ เข้าสูต่ น้ มหาโพธิ์
ทีม่ โี พธิบลั ลังก์อยูข่ า้ งหน้า (ภาพที่ ๗) เจดียแ์ ละพระพุทธรูปในนัน้ เสมือนองค์พระผูม้ -ี
พระภาคประทับอยู่ ณ ทีน่ น้ั หันพระพักตรสูท่ ศิ ตะวันออก คือ ฝัง่ แม่นำ้ เนรัญชรา (ภาพที่
๘) นัน่ เอง ถึงตอนนี้ เราคงต้องอ่านพระสูตรกันก่อน เพือ่ จะได้เข้าใจเหตุการณ์ในครัง้
พุทธกาลว่าเกิดอะไรขึน้ เจ้าชายสิทธัตถะได้ได้เดินทางจากกรุงกบิลพัสดุ์ จนมาถึงตำบล
อุรเุ วลาเสนานิคมเพือ่ การตรัสรูอ้ ย่างไร เชิญอ่านพระสูตร .........
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒
พระโพธิสตั ว์ เสด็จไปด้วยเหตุทใ่ี ห้เกิดสิรอิ ย่างนี้ เสด็จหนทาง ๓๐ โยชน์ผา่ น
๓ ราชอาณาจักร ราตรีเดียวเท่านัน้ ก็ถงึ ริมฝัง่ แม่นำ้ อโนมา. ลำดับนัน้ พระโพธิสตั ว์ทรง
ยืน ณ ริมฝั่งแม่น้ำ ตรัสถามนายฉันนะว่าแม่น้ำนี้ชื่อไร ทูลตอบว่า แม่น้ำอโนมา
ทรงใช้สน้ พระบาท กระแทกม้าให้สญ
ั ญาณแก่มา้ ม้าก็โดดไปยืนอยูร่ มิ ฝัง่ โน้นแห่งแม่นำ้
ซึง่ กว้าง ๘ อุสภะ พระโพธิสตั ว์เสด็จลงจากหลังม้า ประทับยืนทีห่ าดทรายเสมือนกอง
แก้วมุกดา เรียกนายฉันนะมาตรัสสัง่ ว่า สหายฉันนะ เจ้าจงนำอาภรณ์ของเรากับกัณฐกะ
กลับไปเราจักบวช.

พุทธคยาศรีมหาโพธิ์ ๑๔๓
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นายฉันนะทูลว่า แม้ขา้ พระบาทก็จกั บวช พระลูกเจ้า. พระโพธิสตั ว์ตรัสว่า เจ้า
ยังบวชไม่ได้ เจ้าต้องกลับไป ทรงห้าม ๓ ครัง้ แล้ว ทรงมอบอาภรณ์และม้ากัณฐกะแล้ว
ทรงดำริวา่ ผมของเราอย่างนี้ ไม่เหมาะแก่สมณะจำจักตัดผมเหล่านัน้ ด้วยพระขรรค์ ทรง
จับพระขรรค์อนั คมกริบด้วยพระหัตถ์ขวา รวบพระจุฬาพร้อมด้วยพระเมาลีดว้ ยพระหัตถ์
ซ้ายแล้วตัด เหลือพระเกศาสององคุลีเวียนขวา ติดพระเศียร พระเกสาเหล่านั้นก็มี
ประมาณเท่านัน้ จนตลอดพระชนมชีพ ส่วนพระมัสสุ ก็เหมาะแก่ประมาณพระเกสานัน้
แต่พระองค์ไม่มกี จิ ทีจ่ ะต้องปลงพระเกศาและพระมัสสุอกี เลยนี้ พระโพธิสตั ว์ทรงรวบ
พระจุฬาพร้อมด้วยพระเมาลี อธิษฐานว่า ถ้าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าไซร้ ผมนีจ้ งตัง้ อยูใ่ น
อากาศ ถ้าไม่เป็นไซร้ ก็จงหล่นลงเหนือพืน้ ดิน แล้วเหวีย่ งไปในอากาศ กำพระจุฬามณี
นั้น ไประยะประมาณโยชน์หนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ในอากาศ. ลำดับนั้น ท้าวสักกะเทวราช
ทรงตรวจดูด้วยจักษุทิพย์ ทรงเอาผอบรัตนะขนาดโยชน์หนึ่งรับกำพระจุฬามณีนั้น
แล้วทรงสถาปนาเป็นพระจุฬามณีเจดีย์สำเร็จด้วยรัตนะ ๗ ประการ ขนาด ๓
โยชน์ไว้ในภพดาวดึงส์ ดังทีท่ า่ นกล่าวไว้วา่
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๗

๘

๑๐

๙

๑๑

เฉตฺวาน โมลึ วรคนฺธวาสิตํ

เวหายสํ อุกขฺ ปิ ิ อคฺคปุคคฺ โล

สหสฺสเน โต สิรสา ปฏิคคฺ หิ

สุวณฺณจงฺโกฏวเรน วาสโว.

พระผู ้ เ ป็ น บุ ค คลผู ้ เ ลิ ศ ทรงตั ด พระเมาลี ท ี ่ อ บด้ ว ยของหอมอย่ า งดี
ทรงเหวีย่ งขึน้ สูอ่ ากาศ ท้าววาสวะสหัสสนัยน์ ทรงเอาผอบทองอย่างดีรบั ไว้ดว้ ยเศียร
เกล้า.
พระโพธิสตั ว์ทรงดำริอกี ว่า ผ้ากาสีเหล่านัน้ มีคา่ มาก ไม่เหมาะแก่สมณะของ
เรา ลำดับนัน้ ฆฏิการมหาพรหม สหายเก่าครัง้ พระกัสสปพุทธเจ้าของพระโพธิสตั ว์นน้ั
ดำริโดยมิตรภาพทีไ่ ม่ถงึ ความพินาศตลอดพุทธันดรหนึง่ ว่า วันนีส้ หายเราออกอภิเนษกรมณ์ จำเราจักถือสมณบริขารไปเพือ่ สหายนัน้ จึงนำบริขาร ๘ เหล่านัน้ ไปถวาย คือ
ติจวี รญฺจ ปตฺโต จ วาสี สูจิ จ พนฺธนํ
ปริสสฺ าวนญฺจ อฏฺเฐเต ยุตตฺ โยคสฺส ภิกขฺ โุ น.

พุทธคยาศรีมหาโพธิ์ ๑๔๕
บริขาร ๘ เหล่านีค้ อื ไตรจีวร บาตร มีด เข็มรัดประคด
และผ้ากรองน้ำ เป็นของภิกษุผปู้ ระกอบความเพียร.
พระมหาบุรุษทรงครองผ้าธงชัยแห่งพระอรหันต์ ถือเพศบรรพชาสูงสุด
ทรงเหวีย่ งคูผ่ า้ [นุง่ ห่ม] ไปในอากาศ. ท้าวมหาพรหมรับคูผ่ า้ นัน้ แล้วสร้างเจดียส์ ำเร็จด้วย
รัตนะขนาด ๑๒ โยชน์ในพรหมโลก บรรจุคผู่ า้ นัน้ ไว้ขา้ งใน. ลำดับนัน้ พระมหาสัตว์ตรัส
กะนายฉันนะว่า ฉันนะเจ้าจงบอกแก่พระชนกพระชนนีตามคำของเราว่า เราสบายดี
แล้วทรงส่งไป. แต่นน้ั นายฉันนะก็ถวายบังคมพระมหาบุรษุ ทำประทักษิณแล้วหลีกไป
ส่วนม้ากัณฐกะยืนฟังคำของพระโพธิสตั ว์ผปู้ รึกษากับนายฉันนะ รูว้ า่ บัดนีเ้ ราจะไม่เห็น
นายของเราอี ก พอละสายตาของพระมหาบุ ร ุ ษ นั ้ น ไม่ อ าจทนวิ ป โยคทุ ก ข์ ไ ด้
ก็หวั ใจแตกตายไปบังเกิดเป็นเทพบุตรชือ่ กัณฐกะ ในภพดาวดึงส์ ซึง่ เป็นภพทีข่ า้ ศึกของ
เทวดาครอบงำได้แสนยาก การอุบตั ขิ องกัณฐกะเทพบุตรนัน้ พึงถือเอาตามอรรถกถา
วิมานวัตถุ ชือ่ วิมลัตถวิลาสิน.ี ความโศกได้มแี ก่นายฉันนะเป็นครัง้ ที่ ๑ เพราะความตาย
ของม้ากัณฐกะ นายฉันนะ ถูกความโศกครัง้ ที่ ๒ เบียดเบียน ก็รอ้ งไห้คร่ำครวญ เดินทาง
ไปด้วยความทุกข์.
ฝ่ายพระโพธิสตั ว์ ทรงผนวชแล้ว ในประเทศนัน้ นัน่ แล มีสวนมะม่วงชือ่ อนุปยิ ะ
อยู่ จึงทรงยับยัง้ อยู่ ณ อนุปยิ อัมพวัน นัน้ ๗ วัน ด้วยความสุขในบรรพชาภายหลังจากนัน้
ก็ทรงสำรวมด้วยผ้ากาสาวะอันดี เหมือนดวงรัชนีกรเต็มดวง สำรวมอยูใ่ นหมูเ่ มฆทีอ่ าบ
ด้วยแสงสนธยา แม้ลำพังพระองค์กร็ งุ่ เรืองเหมือนชนเป็นอันมากแวดล้อมแล้ว ทรงทำ
บรรพชานัน้ เหมือนน้ำอมฤตต้องของเหล่ามฤคและปักษีทอ่ี ยูป่ า่ ทรงเทีย่ วไป พระองค์
เดียวเหมือนราชสีห์ ทรงเป็นนรสีหะ เหมือนควาญผู้ รูจ้ กั ลีลาของช้างตกมันยังแผ่นดินให้
เบาด้วยฝ่าเท้า เสด็จเดินทาง ๓๐ โยชน์ วันเดียวเท่านัน้ ทรงข้ามแม่นำ้ คงคา ซึง่ คลัง่ ด้วย
ฤดูและคลื่น แต่ไม่ขัดข้อง เสด็จเข้าสู่นครราชคฤห์ เรือนหลวงอันแพรวพราวด้วย
ประกายแสงแห่งรัตนะ ครั้นเสด็จเข้าไปแล้ว ก็เที่ยวแสวงหาภิกษาตามลำดับตรอก.
ทัว่ ทัง้ นครนัน้ ก็สะเทือนเพราะการเห็นพระรูปของพระโพธิสตั ว์ เหมือนนครนัน้ สะเทือน
เมื่อช้างธนบาลเข้าไปเหมือนเทวนครสะเทือน เมื่อจอมอสูรเข้าไป. เมื่อพระมหาบุรุษ
เสด็จเทีย่ วแสวงหาภิกษา พวกมนุษย์ชาวพระนคร เกิดความอัศจรรย์สำหรับผูเ้ กิดปีติ

๑๔๖ พุทธคยาศรีมหาโพธิ์
โสมนัสเพราะเห็นพระรูปของพระมหาสัตว์ ก็ได้มใี จนึกถึงการเห็นพระรูปของพระโพธิสัตว์.
บรรดามนุษย์เหล่านัน้ มนุษย์ผหู้ นึง่ กล่าวกะมนุษย์ผหู้ นึง่ อย่างนีว้ า่ ท่านเอย
เหตุอะไรหนอ จันทร์เพ็ญ ที่มีช่อรัศมีที่ถูกภัยคือราหูกำบังแล้ว ยังมาสู่มนุษยโลกได้.
มนุษย์อน่ื นอกจากนัน้ ก็ยม้ิ พูดอย่างนีว้ า่ พูดอะไรกันสหายท่านเคยเห็นจันทร์เพ็ญมาสู่
มนุษยโลกกันเมือ่ ไร นัน่ กามเทพมีดอกไม้เป็นธงมิใช่หรือ ท่านถือเพศอืน่ เห็นความเจริญ
ของลีลาอย่างยิง่ ของมหาราชของเราและชาวเมือง จึงเสด็จมาเล่นด้วย. คนอืน่ นอกจาก
นัน้ ก็ยม้ิ พูดอย่างนีว้ า่ ท่านเอย ท่านเป็นบ้ากันแล้วหรือ นัน่ พระอินทรผูม้ สี รีระร้อนเรือง
ด้วยความโหมของเพลิงยัญอันเรืองแรง ผูเ้ ป็นท้าวสหัสนัยน์ เป็นเจ้าแห่งเทวดามาในทีน่ ้ี
ด้วยความสำคัญว่า อมรปุระ คนอืน่ นอกจากนัน้ หัวร่อนิดหน่อยแล้วกล่าวว่า ท่านเอย
พูดอะไรกัน ท่านผิดทั้งคำต้นคำหลัง ท่านผู้นั้นมีพันคาที่ไหน มีวชิราวุธที่ไหน มีช้าง
เอราวัณทีไ่ หน ทีแ่ ท้ ท่านผูน้ น้ั เป็นพรหม ท่านรูว้ า่ คนทีเ่ ป็นพราหมณ์ประมาทกันจึงมา
เพือ่ ประกอบไว้ในพระเวทแลเวทางค์เป็นต้นต่างหากเล่า. คนอืน่ ทีเ่ ป็นบัณฑิตก็ปรามคน
เหล่านัน้ ทัง้ หมดพูดอย่างนีว้ า่ ท่านผูน้ ม้ี ใิ ช่พระจันทร์เพ็ญ มิใช่กามเทพ มิใช่ทา้ วสหัสนัยน์
มิใช่พรหมทัง้ นัน้ แต่ทา่ นผูน้ ้ี เป็นอัจฉริยมนุษย์ จะเป็นศาสดาผูน้ ำโลกทัง้ ปวง.
เมือ่ ชาวนครเจรจากันอยูอ่ ย่างนี้ พวกราชบุรษุ ก็กราบทูลเรือ่ งนัน้ แด่พระเจ้า
พิมพิสารว่า ข้าแต่สมมุตเิ ทพ เทพ คนธรรพ์ หรือนาคราช ยักษ์ หรือใครหนอเทีย่ วแสวงหา
ภิกษาในนครของเรา. พระราชาทรงสดับเรือ่ งนัน้ แล้วทรงยืน ณ ประสาทชัน้ บน ทรงเห็น
พระมหาบุรษุ เกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยมี ทรงสัง่ พวกราชบุรษุ ว่า พวกท่านจงไปทดสอบท่าน
ผูน้ น้ั ถ้าเป็นอมนุษย์ ก็จกั ออกจากนครหายไป ถ้าเป็นเทวดา ก็จกั ไปทางอากาศ ถ้าเป็น
นาคราช ก็จกั มุดดินถ้าเป็นมนุษย์ ก็จกั บริโภคภิกษาตามทีไ่ ด้มา.
ฝ่ายพระมหาบุรษุ มีอนิ ทรียส์ งบ มีพระหฤทัยสงบเป็นประหนึง่ ดึงดูดสายตา
มหาชน เพราะความงามแห่งพระรูป ทรงแลชั่วแอก รวบรวมอาหารระคนกัน พอยัง
อัตภาพให้เป็นไปได้ เสด็จออกจากนครทางประตูทเ่ี สด็จเข้ามา บ่ายพระพักตร์ไปทาง
ตะวันออกแห่งร่มเงาภูเขาปัณฑวะ ประทับนัง่ พิจารณาอาหาร ไม่มอี าการผิดปกติเสวย.
แต่นน้ั พวกราชบุรษุ ก็ไปกราบทูลเรือ่ งนัน้ แด่พระราชา.

พุทธคยาศรีมหาโพธิ์ ๑๔๗
ลำดับนัน้ พระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคธ พระนามว่าพิมพิสาร ผูอ้ นั เหล่าพาลชน
นึกถึงได้ยาก ผูม้ เี ขาพระเมรุและเขามันทาระเป็นสาระ ผูท้ รงเป็นแก่นสารแห่งสัตว์ ทรงมี
ความตืน่ เต้นเพราะการเห็น ทีเ่ กิดเพราะได้สดับคุณของพระโพธิสตั ว์เหล่านัน้ ทรงรีบ
เสด็จออกจากพระนครบ่ายพระพักตร์ตรงภูเขาปัณฑวะ เสด็จไปแล้ว ลงจากพระราชยาน เสด็จไปยังสำนักพระโพธิสัตว์อันพระโพธิสัตว์ทรงอนุญาตแล้วประทับนั่งเหนือ
พืน้ ศิลา อันเย็นด้วยความรักของชนผูเ้ ป็นพวกพ้องทรงเลือ่ มใสในพระอิรยิ าบถของพระโพธิสัตว์ ทรงได้รับปฏิสันถารแล้วทรงถามถึงนามและโคตร ทรงมอบความเป็นใหญ่
ทุกอย่างแด่พระโพธิสตั ว์. พระโพธิสตั ว์ตรัสว่า ข้าแต่พระมหาราช หม่อมฉันไม่ประสงค์
ด้วยวัตถุกาม หรือกิเลสกาม หม่อมฉันปรารถนาแต่พระปรมาภิสัมโพธิญาณจึงออก
บวช. พระราชาแม้ทรงอ้อนวอนหลายประการ ก็ไม่ได้น้ำพระหฤทัยของพระโพธิสัตว์
จึงตรัสว่า จักทรงเป็นพระพุทธเจ้าแน่ จึงทูลว่าก็พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว โปรดเสด็จ
มาแคว้นของหม่อมฉันก่อน แล้วเสด็จเข้าสูพ่ ระนคร.
อถ ราชคหํ วรราชคหํ

นรราชวเร นครํ ตุ คเต

คิรริ าชวโร มุนริ าชวโร

มิคราชคโต สุคโตปิ คโต.

เมือ่ พระนรราชผูป้ ระเสริฐ เสด็จสูก่ รุงราชคฤห์ ซึง่ มีเรือนหลวงอย่างประเสริฐ
พระจอมคีรผี ปู้ ระเสริฐ พระจอมมุนผี ปู้ ระเสริฐ เสด็จไปเป็นเช่นพระยามฤค [ราชสีห]์
เสด็จไปแล้ว ชือ่ ว่าเสด็จไปดีแล้ว..........

ถึงตอนนีเ้ ราก็คงทราบกันแล้วว่าพระจุฬามณี ทีเ่ คยได้ยนิ บ่อย ๆ นัน้ คืออะไร

อยูท่ ไ่ี หน และท่านท้าวมหาพรหมนัน้ ก็ไม่ใช่ใคร เคยเป็นสหายเก่าของพระบรมศาสดา
มาตัง้ แต่สมัยพระกัสสปะพระพุทธเจ้า อันนานแสนนานมาแล้วนัน่ เอง เหตุการณ์ตาม
พระสูตรจะเป็นอย่างไรคอยอ่านต่อไปนะครับ ตอนหน้าจะพาทุกท่านรูจ้ กั แคว้นมคธ
เพิม่ ขึน้ รับรองว่ามีสถานทีแ่ ละเหตุการณ์ทค่ี วรค่าแก่การศึกษาอย่างมากทีส่ ดุ ครับ ขอ
กราบอนุโมทนา

๑๔๘

๑๗ โพธิบลั ลังก์ ทรงตรัสรู้
พระสูตรตอนต่อไปนีก้ ล่าวถึงตอนทีพ่ ระโพธิสตั ว์ได้เล่าเรียนกับท่าน อาฬารดาบส และอุทกดาบสจนได้สมาบัติ ๘ แล้วรูว้ า่ ไม่ใช่หนทางจึงบำเพ็ญทุกรกิรยิ าโดยการ
อดอาหารที่ ถ้ำดงคศิริ อีกรวมเวลาเป็น ๖ ปี จนซูบผอมเกือบสิน้ พระชนม์ ก็ยงั ไม่อาจแทง
ตลอดในญาณได้ จึงกลับมาเสวยอาหารแล้วออกบิณฑบาติมาจนถึงบริเวณพุทธคยา
แห่งนี้ ณ ทีแ่ ห่งนีเ้ มือ่ กว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้วมีเหตุการณ์ทพ่ี ระผูม้ พี ระภาคได้ตรัสรูธ้ รรม
หลังจากพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสีอ่ สงไขยแสนกัปป์ เป็นเหตุการณ์ทช่ี า่ งและจิตรกร
ชาวพุทธ นิยมนำไปวาดเป็นภาพฝาผนัง (ภาพที่ ๑) และสร้างเป็นพระพุทธรูปปาง
หนึ่งเรียกว่า ปางมารวิชัย แต่จะวาด หรือปั้นจำลองอย่างไรก็ไม่สามารถบรรยายให้
ครบถ้วนได้ รายละเอียดเป็นอย่างไร ขอเชิญอ่านพระสูตร .........
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒
สมัยนัน้ วันวิสาขบูรณมี พระมหาบุรษุ เสวยข้าวมธุปายาส ซึง่ เทวดาใส่ทพิ โอชะ อันหญิงวัยรุน่ ชือ่ สุชาดา ผูบ้ งั เกิดในครอบครัวของเสนานีกฎุ มุ พีตำบลอุรเุ วลา เสนา
นิคมถวายแล้ว ทรงถือถาดทองวางลงสูก่ ระแสแม่นำ้ เนรัญชรา ปลุกพระยากาฬนาคราช
ผูห้ ลับให้ตน่ื แล้ว. ครัง้ นัน้ พระโพธิสตั ว์ทรงพักกลางวัน ณ สาลวัน ซึง่ ประดับด้วยดอกไม้
หอม มีแสงสีเขียว น่ารืน่ รมย์ ริมฝัง่ แม่นำ้ เนรัญชราเวลาเย็น เสด็จมุง่ ตรงไปยังต้นโพธิพฤกษ์ตามทางทีเ่ ทวดาทัง้ หลายประดับแล้ว. เทวดานาคยักษ์สทิ ธาเป็นต้น พากันบูชา
ด้วยดอกไม้ของหอมเครือ่ งลูบไล้. สมัยนัน้ คนหาหญ้า ชือ่ โสตถิยะถือหญ้าเดินสวนทาง
มา รูอ้ าการของพระมหาบุรษุ จึงถวายหญ้า ๘ กำ พระโพธิสตั ว์ทรงรับหญ้าแล้วเสด็จเข้าไปยังโคนโพธิพฤกษ์ชอ่ื ต้นอัสสัตถะ ซึง่ เป็นวิชยั พฤกษ์อนั รุง่ โรจน์กว่าหมูต่ น้ ไม้ทง้ั หลาย
คล้ายอัญชันคิรสี เี ขียวครามประหนึง่ ช่วยบรรเทาแสงทินกร มีรม่ เงาเย็น เย็นด้วยพระกรุณา ดังพระหฤทัยของพระองค์ เว้นจากการชุมนุมของวิหคนานาชนิด ประดับด้วยกิง่
อันทึบต้องลมอ่อน ๆ โชยมาประหนึง่ ฟ้อนรำ และประดุจยินดีดว้ ยปีติ ทรงทำประทักษิณ
พญาอัสสัตถพฤกษ์ ๓ ครัง้ ประทับยืนทางทิศอีสาน ทรงจับยอดหญ้าเขย่า. ทันใดนัน่ เอง
ก็มบี ลั ลังก์ ๑๔ ศอก หญ้าเหล่านัน้ ก็เป็นเหมือนจิตรกรวาดไว้. พระโพธิสตั ว์ประทับนัง่

โพธิบลั ลังก์ ทรงตรัสรู้ ๑๔๙
ขัดสมาธิเหนือสันถัตหญ้า ๑๔ ศอก ทรงอธิษฐานความเพียรประกอบด้วยองค์ ๔ ทรงทำ
ลำต้นโพธิพฤกษ์ ๕๐ ศอกไว้เบือ้ งหลัง ดังลำต้นเงินทีเ่ ขาวางไว้เหนือตัง่ ทอง กัน้ ด้วยกิง่
โพธิพฤกษ์เหมือนฉัตรมณีไว้เบือ้ งบน ประทับนัง่ . ก็ยอดอ่อนโพธิพฤกษ์ลว่ งลงมาทีจ่ วี ร
สีทองของพระองค์ ก็รงุ่ โรจน์เหมือนวางแก้วประพาฬไว้ทแ่ี ผ่นทอง.
เมื่อพระโพธิสัตว์ ประทับนั่ง ณ โพธิบัลลังก์นั้น (ภาพที่ ๒) วสวัตดีมารเทพบุตรคิดว่า สิทธัตถกุมารประสงค์จะล่วงวิสยั ของเรา บัดนีเ้ ราจักไม่ให้สทิ ธัตถะกุมาร
นัน้ ล่วงวิสยั จึงบอกความนัน้ แก่กองกำลังของมาร แล้วพากองกำลังมารออกไป. ได้ยนิ ว่า
ทัพมารนัน้ ข้างหน้าของมาร ก็ขนาด ๑๒ โยชน์ ข้างขวาและข้างซ้ายก็อย่างนัน้ แต่ขา้ ง
หลัง ตัง้ อยูส่ ดุ จักรวาล เบือ้ งบนสูง ๙ โยชน์.ได้ยนิ เสียงคำราม ดังเสียงแผ่นดินคำราม
ตัง้ แต่เก้าพันโยชน์.
สมัยนัน้ ท้าวสักกเทวราช ทรงยืนเป่าสังข์ ชือ่ วิชยุตตระ เขาว่าสังข์นน้ั ยาวสองพันศอก. คนธรรพ์เทพบุตรชื่อปัญจสิขะ ถือพิณสีเหลืองดังผลมะตูม ยาวสามคาวุต
บรรเลง ยืนขับร้องเพลงประกอบด้วยมงคล ท้าวสุยามเทวราช ทรงถือทิพยจามร อันมีสริ ิ
ดังดวงจันทร์ยามฤดูสารท ยาวสามคาวุต ยืนถวายงานพัดลมอ่อน ๆ. ส่วนท้าวสหัมบดีพรหม ยืนกัน้ ฉัตรดังจันทร์ดวงทีส่ อง กว้างสามโยชน์ ไว้เบือ้ งบนพระผูม้ พี ระภาคเจ้า แม้
แต่มหากาฬนาคราช อันนาคฝ่ายฟ้อนรำแปดหมืน่ แวดล้อม ร่ายคาถาสดุดนี บั ร้อยยืน
นมัสการพระมหาสัตว์ เทวดาในหมื่นจักรวาล บูชาด้วยพวงดอกไม้หอมและจุรณธูป
เป็นต้น พากันยืนถวายสาธุการ.
ลำดับนัน้ เทวบุตรมารขึน้ ช้างทีก่ นั ข้าศึกได้ เป็นช้างทีป่ ระดับด้วยรัตนะ ชือ่
คิรเิ มขละ งามน่าดูอย่างยิง่ เสมือนยอดหิมะคิรี ขนาดร้อยห้าสิบโยชน์ เนรมิตแขนพันแขน
ให้จบั อาวุธต่าง ๆ ด้วยการจับอาวุธทีย่ งั ไม่ได้จบั .แม้บริษทั ของมารมีกำลังถือดาบ ธนู
ศร หอก ยกธนู สาก ผาล เหล็กแหลมหอก หลาว หิน ค้อน กำไลมือ ฉมวก กงจักร เครือ่ ง
สวมคอ ของมีคม มีหน้าเหมือนกวาง ราชสีห์ แรด กวาง หมู เสือ ลิง งู แมว นกฮูก และมี
หน้าเหมือนควาย ฟาน ม้า ช้างพลาย เป็นต้น มีกายต่าง ๆ น่ากลัว น่าประหลาด
น่าเกลียด มีกายเสมือนมนุษย์ยกั ษ์ปศี าจ ท่วมทับพระมหาสัตว์โพธิสตั ว์ ผูป้ ระทับนัง่ ณ
โคนโพธิพฤกษ์ เดินห้อมล้อม ยืนมองดูการสำแดงของมาร.

๑๕๐ โพธิบลั ลังก์ ทรงตรัสรู้
แต่นน้ั เมือ่ กองกำลังของมาร เข้าไปยังโพธิมณ
ั ฑสถาน บรรดาเทพเหล่านัน้
มีทา้ วสักกะเป็นต้น เทพแม้แต่องค์หนึง่ ก็ไม่อาจจะยืนอยูไ่ ด้. เทพทัง้ หลายก็พากันหนีไป
ต่อหน้า ๆ นัน่ แหละ ก็ทา้ วสักกะเทวราช ทำวิชยุตตรสังข์ไว้ทป่ี ฤษฎางค์ ประทับยืน ณ
ขอบปากจักรวาล. ท้าวมหาพรหม วางเศวตฉัตรไว้ทป่ี ลายจักรวาลแล้วก็เสด็จไปพรหมโลก. กาฬนาคราชก็ทง้ิ นาคนาฏกะไว้ทง้ั หมด ดำดินไปยังภพมัญเชริกนาคพิภพลึก ๕๐๐
โยชน์ นอนเอามือปิดหน้า ไม่มแี ม้แต่เทวดาสักองค์เดียว ทีจ่ ะสามารถอยูใ่ นทีน่ น้ั ได้. ส่วน
พระมหาบุรุษ ประทับนั่งอยู่แต่ลำพัง เหมือนมหาพรหมในวิมานว่างเปล่า. นิมิตร้าย
ทีไ่ ม่นา่ ปรารถนาเป็นอันมากปรากฏก่อนทีเดียวว่า บัดนี้ มารจักมา ดังนี.้
เมือ่ เวลาการยุทธของพระยามาร และของพระผูเ้ ผ่าพันธุแ์ ห่งไตรโลก ดำเนินไป
อยู่ อุกกาบาตอันร้ายกาจก็ตกลงโดยรอบ ทิศทัง้ หลายก็มดื คลุม้ ด้วยควัน แผ่นดินแม้น้ี
ไม่มใี จ ก็เหมือนมีใจ ถึงความพลัดพราก เหมือนหญิงสาวพลัดพรากสามี แผ่นดินทีท่ รง
สระต่าง ๆ พร้อมทัง้ สาครก็หวัน่ ไหว เหมือนเถาวัลย์ตอ้ งลมพัดแรง. มหาสมุทรก็มนี ำ้ ปัน่
ป่วน แม้น้ำทั้งหลายก็ไหลทวนกระแส ลำต้นไม้ต่าง ๆ ก็คดงอแตกติดดินแห่งภูผา
ทัง้ หลาย. ลมร้ายก็พดั ไปรอบ ๆ มีเสียงอึกทึกครึกโครมความมืดทีป่ ราศจากดวงอาทิตย์
ก็เลวร้าย ตัวกะพันธ์กท็ อ่ งไปกลางหาว.
เขาว่า ลางร้ายอันพิลึก ดังกล่าวไม่น่าเจริญใจไม่น่าปรารถนา ทั้งที่อยู่ใน
อากาศและทีอ่ ยูภ่ าคพืน้ ดินเป็นอันมาก ก็มโี ดยรอบในขณะทีม่ ารมา. ส่วนหมูเ่ ทพทัง้ หลาย เห็นมารประสงค์จะประหารพระมหาสัตว์ ผูเ้ ป็นเทพแห่งเทพนัน้ ก็เอ็นดูพร้อมด้วย
หมูเ่ ทพก็พากันทำเสียงว่า หา หา.
แม้ภายหลัง ก็เห็นมารนัน้ พร้อมทัง้ กองกำลังเป็นอันมาก ทีฝ่ กึ มาดีแล้ว พากัน
หนีไปในทิศใหญ่ทศิ น้อย อาวุธในมือก็ตกไป พระผูม้ พี ระยศยิง่ ใหญ่ ผูแ้ กล้วกล้า ปราศ
จากภัย ประทับนัง่ อยูท่ า่ มกลางกองกำลังของมาร เหมือนพระยาครุฑอยูท่ า่ มกลางฝูง
วิหค เหมือนราชสีหผ์ ยู้ ง่ิ ยงอยูท่ า่ มกลางฝูงมฤคฉะนัน้ .
ครั้งนั้น มารคิดว่า จักยังพระสิทธัตถะให้กลัวแล้วหนีไป แต่ไม่อาจให้
พระโพธิสตั ว์หนีไปด้วยฤทธิม์ าร ๙ ประการ คือ ลม ฝน ก้อนหิน เครือ่ งประหาร ถ่านไฟ

โพธิบลั ลังก์ ทรงตรัสรู้ ๑๕๑
ไฟนรก ทราย โคลน ความมืด มีใจขึง้ โกรธ บังคับหมูม่ ารว่า พนาย พวกเจ้าหยุดอยูไ่ ย
จงทำสิทธัตถะให้ไม่เป็นสิทธัตถะ จงจับ จงฆ่า จงตัด จงมัด จงอย่าปล่อย จงให้หนีไป
ส่วนตัวเองนัง่ เหนือคอคชสารชือ่ คิรเี มขละ ใช้กรข้างหนึง่ กวัดแกว่งศร เข้าไปหาพระโพธิสัตว์กล่าวว่า ท่านสิทธัตถะ จงลุกขึน้ จากบัลลังก์. ทัง้ หมูม่ ารก็ได้ทำความบีบคัน้ ร้ายแรง
ยิง่ แก่พระมหาสัตว์.
ครั้งนั้น พระมหาบุรุษตรัสคำเป็นต้นว่า ดูก่อนมาร ท่านบำเพ็ญบารมีเพื่อ
บัลลังก์มาแต่ครัง้ ไร แล้ว ทรงน้อมพระหัตถ์ขวาสูแ่ ผ่นปฐพี. ขณะนัน้ นัน่ เอง ลมและน้ำที่
รองแผ่นปฐพี ซึง่ หนาหนึง่ ล้านหนึง่ หมืน่ สีพ่ นั โยชน์ ก็ไหวก่อนต่อจากนัน้ มหาปฐพีน้ี ซึง่
หนาสองแสนสี่หมื่นโยชน์ก็ไหว ๖ ครั้ง. สายฟ้าแลบและอสนีบาตหลายพันเบื้องบน
อากาศ ก็ผา่ ลงมา. ลำดับนัน้ ช้างคิรเี มขละก็คกุ เข่า. มารทีน่ ง่ั บนคอคิรเี มขละ ก็ตกลงมาที่
แผ่นดิน. แม้พรรคพวกของมารก็กระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทศิ น้อย เหมือนกำแกลบที่
กระจายไปฉะนัน้ . ลำดับนัน้ แม้พระมหาบุรษุ ทรงกำจัดกองกำลังของมารพร้อมทัง้ ตัว
มารนัน้ ด้วยอานุภาพพระบารมีทง้ั หลายของพระองค์ มีขนั ติ เมตตา วิรยิ ะ และปัญญา
เป็นต้น ปฐมยามทรงระลึกถึงขันธ์ทอ่ี าศัยมาแต่กอ่ น มัชฌิมยามทรงชำระทิพยจักษุ ปัจจุ
สมัยใกล้รุ่ง ทรงหยั่งญาณลงในปัจจยาการที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติมา
ทรงยังจตุตถฌานมีอานาปานะเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้ว ทรงทำจตุตถฌานนัน้ ให้เป็นบาท
แล้ว ทรงเจริญวิปสั สนา ทรงยังกิเลสทัง้ ปวงให้สน้ิ ไปด้วยมรรคที่ ๔ ซึง่ ทรงบรรลุมาตาม
ลำดับมรรค ทรงแทงตลอดพระพุทธคุณทัง้ ปวง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบตั มิ า
ทรงเปล่งพระพุทธอุทานว่า
เราแสวงหานายช่างผูส้ ร้างเรือนคือตัณหา
เมือ่ ไม่พบ ก็ตอ้ ง ท่องเทีย่ วไปตลอดชาติสงสารเป็นอันมาก
การเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ ดูกอ่ นนายช่างผูส้ ร้างเรือนคือตัณหา เราพบท่านแล้ว
ท่านจักสร้างเรือนแก่เราอีกไม่ได้แล้ว โครงสร้างเรือนของท่าน เราก็หกั หมดแล้ว
ยอดเรือนคืออวิชชา เราก็รอ้ื เสียแล้ว จิตเราถึงวิสงั ขาร
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ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ เพราะเราบรรลุธรรมทีส่ น้ิ ตัณหาแล้ว.
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เมือ่ ประทับนัง่ เปล่งพระพุทธอุทานแล้ว ก็ทรงมีพระดำริวา่
เราท่องเทีย่ วมา ๔ อสงไขยแสนกัป ก็เพราะเหตุแห่งบัลลังก์น้ี บัลลังก์นเ้ี ป็นวิชยั บัลลังก์
มงคลบัลลังก์ของเรา เรานัง่ เหนือบัลลังก์น้ี ความดำริยงั ไม่บริบรู ณ์ตราบใด เราก็จกั ไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ตราบนั้น ทรงเข้าสมาบัตินับได้หลายแสนโกฏิ ประทับนั่งเหนือ
บัลลังก์นน้ั ๗ วัน ทีท่ า่ นหมายถึงกล่าวไว้วา่ ลำดับนัน้ แล พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับนัง่ เสวยวิมตุ ติสขุ โดยบัลลังก์เดียว ๗ วัน.

พระเจดียพ์ ทุ ธคยานีส้ ร้างมาตัง้ แต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณพุทธ-

ศตวรรษที่ ๓ ต่อมามีผมู้ าบูรณะปฏิสงั ขรณ์กนั ตามยุคสมัย ราวพุทธศตวรรษที่ ๗ พระเจ้าหุวิชกะ กษัตริย์แคว้นมคธ ทรงสร้างเสริมให้เป็นสถูปใหญ่ ต่อมาพระวิหารได้ถูก
ทำลายโดยกองทัพมุสลิมเมือ่ พุทธศตวรรษที่ ๑๗ แล้วมีกษัตริยจ์ ากพม่ามาปฏิสงั ขรณ์
ใหม่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ หลังจากนัน้ พระวิหารได้ถกู น้ำท่วมถูกทอดทิง้ จมอยูใ่ ต้โคลน
เลน และครอบครองโดยพวกมหันตร์ ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินและต่อมาพยายาม
ดัดแปลงเป็นวัดของฮินดู เซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม ชาวอังกฤษเริม่ ขุดค้นศึกษา
ทางด้านโบราณคดีเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๐๔ ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ท่าน อนาคาริกะ ธัมมะปาละ ชาวศรีลงั กาได้กอ่ ตัง้ สมาคมมหาโพธิ พยายามเผยแพร่ตดิ ตาม รณรงค์ให้ชาวโลก
รูว้ า่ พุทธคยาเป็นสถานทีส่ ำคัญของพุทธศาสนา ฝ่ายฮินดูควรคืนให้ชาวพุทธ จนถึง
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ไม่นานมานีเ่ อง ชาวพุทธจึงได้รบั พืน้ ที่ พระวิหารพุทธคยา กลับคืนมาจากชาวฮินดู และปรากฏว่า โบราณวัตถุ และพระพุทธรูปชิ้น
สำคัญ ๆ ยังเก็บไว้ทว่ี งั ของพวกมหันตร์ ทีต่ อนนีแ้ ทบจะเป็นวังร้าง ไม่คอ่ ยมีการสืบต่อ
วงศ์สกุลแล้ว
รูปวาดลายเส้น (รูปที่ ๓) ทีเ่ ห็นนีว้ าดเมือ่ ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๓ และต่อมาได้
รับการบูรณะจนเป็นอย่างปัจจุบัน (รูปที่ ๔) ณ บริเวณมหาโพธิ์วิหารนี้เป็นสถานที่
สำคัญทีส่ ดุ เนือ่ งจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรูใ้ ต้ตน้ โพธิน์ ้ี เท่ากับว่าบริเวณนีเ้ ป็นแผ่นดิน
ศักดิส์ ทิ ธิท์ ส่ี ดุ ในโลก
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พระเจดีย์มหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์
โดยมีแท่นวัชรอาสน์อยูต่ รงกลาง สูงตามรูปทรงกรวย ประมาณ ๕๑ เมตร วัดรอบฐานได้
ประมาณ ๘๕ เมตรเศษ ตัง้ อยูบ่ นอาคารรองรับ๒ ชัน้ มีเจดียบ์ ริวารทัง้ ๔ ด้าน รอบ
บริเวณ มีเสาหินทรายทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าอโศก มีรว้ั ล้อมไว้อย่างแข็งแรง ปรากฏ
ร่องรอยการบูรณะสืบต่อกันมาหลายยุค
ฝัง่ ตรงข้ามแม่นำ้ เนรัญชรา เป็นทีต่ ง้ั ของสถูปบ้านนางสุชาดา (ภาพที่ ๕) และ
บริเวณริมฝัง่ แม่นำ้ มีรอ่ งรอยการก่อสร้างทีด่ ดั แปลงมาเป็นของฮินดู แต่เดิมคือ สถานที่
ทีพ่ ระโพธิสตั ว์ อธิษฐานลอยถาด (ภาพที่ ๖) ก่อนทีจ่ ะตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เดินทางจากบ้านเรามาวันนีก้ เ็ ป็นประมาณ ๑๒ วันมาแล้ว สหายธรรม
หลาย ๆ คนก็อาจมีการเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนกันบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ เป็นธรรมดานะครับ
อย่ามาโทษอินเดียเลยครับ อยูเ่ มืองไทยก็ปว่ ยกันได้ เรือ่ งท้องเสียนีส่ คิ รับ น่าห่วงต้อง
ระวัง เช้า ๆ เข้าห้องน้ำนานไปหน่อย มาขึน้ รถช้าเพือ่ น ๆ ก็ตบมือให้ซะอีก แล้วไปปวด
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บนรถละก็ อย่าให้จินตนาการเลยครับ จอดรถลงไปเข้าห้องน้ำของโลกคนเดียวจะ
ทำหน้ายังไงกัน
กระเป๋าใหญ่ของพวกเราคงจะอัดกันแน่นแล้วใช่ไหมครับ เพราะทริปนีเ้ ริม่ ช็อป
กันตัง้ แต่วนั แรกเลย ทีเ่ ดลีนะ่ ผูเ้ ขียนมีความคิดอย่างหนึง่ คือ มาอินเดียนีเ่ ลือกเอาเสือ้ ผ้า
ทีเ่ ราใช้นอ้ ย ๆ ทีส่ ดุ และไม่คอ่ ยชอบใส่มา พอใช้แล้วก็ทง้ิ ให้เป็นทานเลย ไม่ตอ้ งส่งซัก
ไม่ตอ้ งขนกลับกระเป๋าจะได้วา่ ง แต่การทิง้ นีก่ ม็ ปี ญ
ั หาเหมือนกันต้องจัดการบอกเขา
ให้ดี ๆ นะครับ เพราะทางโรงแรมมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเราลืมเสื้อผ้า พอรถจะออก
เจ้าหน้าแหลมก็จะวิง่ ตามเอามาคืนทีร่ ถ กว่าจะรูเ้ รือ่ งกันก็เถียงกันจนเมือ่ ยมือ และยัง
อาจจะต้องเสียรูปเี ป็นค่าทิปอีก แล้วพวก กกน. นีท่ างทีด่ อี ย่าทิง้ ดีกว่านะครับ เดีย๋ วเกิด
แขกมาโบก ตามหาเจ้าของบนรถ ถ้าเกิดเป็น เจ้าตัวเก่ง ก้นขาดด้วยละก็อายเขาตายเลย
ผูเ้ ขียนเคยโดนมาแล้ว แขกตามมาคืนถึงรถ โชคดีคราวนัน้ เป็นแค่ชดุ นอน รอดตัวไป
หลับสบายและฝันดีนะครับ

โพธิบลั ลังก์ ทรงตรัสรู้ ๑๕๕

บันทึกการเดินทาง วันที่ ๑๒
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.

๑๕๖ โพธิบลั ลังก์ ทรงตรัสรู้

บันทึกธรรม

๑๕๗

๑๘ กรุงราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ
ทีพ่ ทุ ธคยา พวกเราจะพักรวมกันที่ โรงแรม Royal Residency (ภาพที่ ๒) ตัง้
อยูไ่ ม่ไกลจากเจดียพ์ ทุ ธคยามากนัก บริเวณใกล้เคียงจะมีวดั ของชาวพุทธหลาย ๆ ชาติ
เช่น วัดญีป่ นุ่ (ภาพที่ ๑) ธิเบต พม่า ไทย ซึง่ ต่างก็สร้างไปตามแบบอย่างศิลปทีต่ นถนัด
ชาวพุทธทีม่ านมัสการก็จะได้เยีย่ มเยียนวัดของชาติของตน ผูท้ ม่ี าสักการะทีพ่ ทุ ธคยา
มากที่สุดเห็นจะเป็นพระชาวธิเบต เพราะเราจะเห็นได้ชัดจากการกราบแบบอัฏฐางค
ประดิษฐ์ คือการกราบแบบต้องเอาอวัยวะทัง้ ๘ ของร่างกาย ราบไปกับพืน้ ดังนัน้ เราจะ
เห็นพระเหล่านีน้ ำเครือ่ งมือกราบพระเป็นแผ่นกระดานมัน ๆ ขนาดพอดีทา่ นนอนคว่ำมา
ด้วย ดูนา่ สนใจดี (ภาพที่ ๓)
หากท่านผู้เดินทางทุกท่านอ่านเรื่องนี้มาถึงตรงนี้ก็นับว่าความประสงค์ของ
ผูเ้ ขียนก็ ใกล้บรรลุจดุ มุง่ หมายแล้วละครับ ประการแรกท่านผูอ้ า่ นได้มกี ารเตรียมตัวได้รู้
ล่ ว งหน้ า ว่ า สถานที ่ ต ่ า ง ๆ ที ่ เ ราไปกราบไหว้ น ั ้ น มี ป ระวั ต ิ ค วามเป็ น มาอย่ า งไร
อะไรเกิดขึน้ ในสมัยพุทธกาล เมือ่ เราได้มาพบ หลักฐานต่าง ๆ ประกอบกับการศึกษา
คำสอนในพระพุทธศาสนาก็จะทำให้เราได้เกิดศรัทธามัน่ คงดีกว่าไม่รเู้ รือ่ งไปก่อนแล้วไปหา
ข้อมูลทีห่ ลัง มันไม่ทนั การณ์หรอกครับ หลายทีท่ ไ่ี ปมาพวกเราสหายธรรมพอลงไปถึงก็
ตัง้ หน้าตัง้ ตาถ่ายรูปกันเอง พอกลับขึน้ รถแล้วมาถามเราอีกว่า พี่ ๆ ทีเ่ รามาเนีย่ ะ อะไร
ถึงตอนนัน้ บอกไปก็ขาดอรรถรสหมดความซาบซึง้ ไปเสียแล้วละครับ
ข้อดีอกี ประการหนึง่ หากท่านไม่เคยอ่านพระสูตรมาก่อน อ่านเรือ่ งราวมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเป็นการหัดอ่านพระสูตรในพระไตรปิฎกไปในตัวใช่ไหมครับ เราก็จะ
เห็นว่าเรือ่ งราวในพระไตรปิฎกไม่ได้ยากเกินไป ไม่ได้เก็บไว้อา่ นเฉพาะพระภิกษุในวัด
ไม่ได้ไกลตัวเลย อ่านแล้วก็เข้าใจได้ โลภะโทสะสมัยไหน ๆ ก็เป็นกิเลสเช่นกัน เห็นพระมหากรุณาคุณของพระผูม้ พี ระภาคเพิม่ ขึน้ พระองค์เดินเท้าฝ่าแดดฝนกลางดินแดนร้อน
ฝุน่ แห้งแล้งเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ชาวโลก ได้มาเห็นกับตาแล้วใช่ไหมครับกลับไปเมืองไทย
ก็ตอ้ งศึกษาธรรมะเพิม่ เติมเป็นอริยะทรัพย์ตอ่ ไปนะครับ อย่าลืม

๑๕๘ กรุงราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ
ตอนที่แล้วเราอ่านพระสูตรมาถึงตอนสำคัญที่พระโพธิสัตว์ท่านตรัสรู้
พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เหตุการณ์ต่อมาก็คือ พระผู้มีพระภาคยังประทับอยูใน
บริเวณพุทธคยานีก้ อ่ นทีจ่ ะเดินทางออกเผยแผ่คำสอนอันลุม่ ลึกนัน้ ต่อชาวโลก สถานที่
เหล่ า นี ้ น ั บ ว่ า ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ แ ละมี ค วามสำคั ญ เช่ น กั น ปรากฎเป็ น หลั ก ฐานอยู ่
ขอเชิญอ่านพระสูตร .........
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒
ครัง้ นัน้ เทวดาบางพวกเกิดปริวติ กว่า แม้วนั นีพ้ ระสิทธัตถะ ก็ยงั มีกจิ ทีจ่ ะต้อง
ทำแน่แท้ ด้วยยังไม่ทรงละความอาลัยในพระบัลลังก์ ลำดับนัน้ พระศาสดาทรงทราบ
ความวิตกของเทวดาทั้งหลาย ก็เหาะขึ้นสู่เวหาสทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ เพื่อระงับ
ความวิตกของเทวดาเหล่านั้น ครั้นทรงระงับความวิตกของเทวดาทั้งหลาย ด้วย
ปาฏิหาริยน์ อ้ี ย่างนีแ้ ล้ว ประทับยืน ณ ส่วนทิศอุดรอิงทิศปาจีนนิดหน่อย จากบัลลังก์
ทรงพระดำริวา่ เราแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณ. ณ บัลลังก์นแ้ี ล้วหนอ ทรงสำรวจดู
บัลลังก์และโพธิพฤกษ์อนั เป็นสถานทีท่ รงบรรลุผาแห่งพระบารมีทง้ั หลาย ทีท่ รงบำเพ็ญ
มาตลอดสี่อสงไขย. กับแสนกัป ด้วยดวงพระเนตรที่ไม่กระพริบ ทรงยับยั้งอยู่ ๗ วัน
สถานทีน่ น้ั ชือ่ ว่า อนิมสิ เจดีย์. (ภาพที่ ๔)
ลำดับนั้น ทรงเนรมิตที่จงกรม ระหว่างบัลลังก์และสถานที่ประทับยืนเสด็จ
จงกรม ณ รัตนจงกรมกลับไปมาจากข้างหน้าข้างหลัง ทรงยับยัง้ อยู่ ๗ วัน. สถานทีน่ น้ั ชือ่
ว่า รัตนจงกรมเจดีย์.
แต่ในสัปดาห์ท่ี ๔ เทวดาทัง้ หลายเนรมิตรัตนฆระ เรือนแก้ว ทางทิศพายัพแต่
โพธิพฤกษ์. ประทับนัง่ ขัดสมาธิ ณ เรือนแก้วนัน้ ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฏก ยับยัง้ อยู่
๗ วัน. สถานทีน่ น้ั ชือ่ ว่า รัตนฆรเจดีย.์
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงยับยัง้ อยู่ ๔ สัปดาห์ ใกล้โพธิพฤกษ์อย่างนีแ้ ล้ว ใน
สัปดาห์ท่ี ๕ เสด็จจากโคนโพธิพฤกษ์ เข้าไปยังต้นอชปาลนิโครธครัน้ แล้ว ก็ประทับนัง่
เลือกเฟ้นธรรม และเสวยวิมตุ ติสขุ ณ ต้นอชปาลนิโครธ นัน้ . (ภาพที่ ๕)

กรุงราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ ๑๕๙

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๑๖๐ กรุงราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ

๙

๑๐

๑๑

๑๒

พระศาสดาครัน้ ทรงยับยัง้ ณ ต้น
อชปาลนิโครธนัน้ ๗ วันแล้ว ก็เสด็จไปยัง
โคนต้นมุจลินท์ ณ ทีน่ น้ั พระยานาคชือ่
มุจลินท์ เอาขนด ๗ ชั้นวงไว้รอบ เพื่อ
ป้ อ งกั น ความหนาวเป็ น ต้ น เมื ่ อ เกิ ด
๑๓ ฝนตกพรำ ๗ วัน พระศาสดาเสวยวิมตุ ติสุข เหมือนประทับอยู่ ในพระคันธกุฎที ไ่ี ม่
คับแคบ ทรงยับยัง้ อยู่ ณ โคนต้นมุจลินท์ นัน้ ๗ วัน จึงเสด็จเข้าไปยัง โคนต้นราชายตนะ
ประทับนัง่ เสวยวิมตุ ติสขุ ณ ทีน่ น้ั ๗ วัน. ครบ ๗ สัปดาห์บริบรู ณ์ ด้วยประการฉะนี.้
ในระหว่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่มีการบ้วน พระโอฐ ไม่มีการปฏิบัติสรีรกิจ
ไม่มีการเสวยพระกระยาหาร ทรงยับยั้งอยู่ด้วยสุขในผล อย่างเดียว. ลำดับนั้น
พระศาสดาทรงชำระพระโอฐด้วยไม้ชำระฟันชือ่ นาคลดา และด้วยน้ำในสระอโนดาต ที่

กรุงราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ ๑๖๑
ท้าวสักกะจอมทวยเทพทรงน้อมถวายในวันที่ ๔๙ วันสุดท้ายแห่ง ๗ สัปดาห์ ประทับนัง่
ณ โคนต้นราชายตนะ นัน้ นัน่ แล.

จากบริเวณพุทธคยา ข้ามฝัง่ แม่นำ้ Falgu หรือแม่นำ้ เนรัญชรา ไปทางทิศ-

ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๖๐ กม. เราก็จะถึงเขาคิชฌกูฏแห่งกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ที ่ เ ขาคิ ช ฌกู ฏ แห่ ง นี ้ ม ี เ รื ่ อ งราวเกิ ด ขึ ้ น บั น ทึ ก ไว้ ใ นพระไตรปิ ฏ กมากมาย
พระพุทธองค์ทรงประทับที่ คันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏในพรรษาที่ ๓, ๕, ๗ และพรรษา
สุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินพิ พาน ทางขึน้ เขาเป็นทางเดินสบาย ๆ ระยะทางไม่ถงึ ๑
กม. ทุกปีทเ่ี ราขึน้ มาสักการะทีค่ นั ธกุฎี จะมีฝนประพรมเบา ๆ ไม่ถงึ กับเปียก ลมพัดเย็น
สบาย ซาบซึ้งประทับใจมากก่อนเดินถึงมูลคันธกุฎี (ภาพที่ ๖) เราจะแวะสักการะที่
ถ้ำสุกรขาตา (ภาพที่ ๗) สถานทีท่ พ่ี ระพุทธองค์ทรงเทศนา เวทนาปริคคหสูตร ให้แก่
ทีฆนขปริพาชก ฟังขณะนัน้ ท่านพระสารีบตุ รได้ถวายงานพัดอยู่ เกิดความเข้าใจในคำ
เทศนา จิตเกิดการหลุดพ้นบรรลุอรหันต์ ส่วนทีฆนขปริพาชก ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จพระโสดาบัน (ภาพที่ ๘) ขอตัดเอาข้อความบางส่วนในพระสูตรมาให้อา่ นกันดังนี.้ .......
พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๑
ทีฆนขสูตร เรือ่ ง ทีฆนขปริพาชก
[๒๖๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ถ้ำสุกรขาตาเขาคิชฌกูฏ เขต
พระนครราชคฤห์. ครัง้ นัน้ ปริพาชกชือ่ ทีฆนขะ เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ได้ปราศรัยกับพระผูม้ พี ระภาค ครัน้ ผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยนื อยู่
ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ แล้ว. ได้กราบทูลว่า ท่านพระโคดม ความจริงข้าพเจ้ามีปกติกล่าว
อย่างนี้ มีปกติเห็นอย่างนีว้ า่ สิง่ ทัง้ ปวงไม่ควรแก่เรา.
พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า ............ ........

๑๖๒ กรุงราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ
อัคคิเวสสนะ ก็กายนีม้ รี ปู เป็นทีป่ ระชุมมหาภูตทัง้ สี่ มีมารดาบิดาเป็น แดนเกิด
เจริญด้วยข้าวสุกและขนมสด ต้องอบและขัดสีกนั เป็นนิจ มีความแตกกระจัดกระจาย
เป็นธรรมดา ท่านควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี
เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผูอ้ น่ื เป็นของทรุดโทรม เป็นของ
ว่างเปล่า เป็นของมิใช่ตน. เมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเป็นของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผูอ้ น่ื
เป็นของทรุดโทรม เป็นของว่างเปล่า เป็นของมิใช่ตนอยู่ ท่านย่อมละความพอใจในกาย
ความเยือ่ ใยในกาย ความอยูใ่ นอำนาจของกายในกายได้.
เวทนา ๓
อัคคิเวสสนะ เวทนาสามอย่างนี้ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุข
เวทนา ๑. อัคคิเวสสนะ สมัยใดได้เสวยสุขเวทนา ในสมัยนัน้ ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ไม่
ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ได้เสวยแต่สขุ เวทนาเท่านัน้ . ในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนา
ใน สมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ได้เสวยแต่ทุกขเวทนา
เท่านัน้ . ในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ในสมัยนัน้ ไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวย
ทุกขเวทนา ได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านัน้ . อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาไม่เทีย่ ง อันปัจจัย
ปรุงแต่งขึน้ อาศัยปัจจัยเกิดขึน้ มีความสิน้ ไป เสือ่ มไป คลายไป ดับไปเป็นธรรมดา. แม้
ทุกขเวทนาก็ ไม่เทีย่ ง อันปัจจัยปรุงแต่งขึน้ อาศัยปัจจัยเกิดขึน้ มีความสิน้ ไป เสือ่ มไป
คลายไป ดับไป เป็นธรรมดา. แม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เทีย่ ง อันปัจจัยปรุงแต่งขึน้ อาศัย
ปัจจัยเกิดขึน้ มีความ สิน้ ไป เสือ่ มไป คลายไป ดับไปเป็นธรรมดา. อัคคิเวสสนะ อริยสาวก
ผู้ได้สดับแล้ว เมื่อ เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหน่ายทั้งในสุขเวทนา ทั้งในทุกขเวทนา
ทัง้ ในอทุกขมสุขเวทนา เมือ่ หน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น
เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ก็มญ
ี าณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้น แล้ว รูช้ ดั ว่าชาติสน้ิ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว
กิจทีค่ วรทำสำเร็จแล้ว กิจอืน่ เพือ่ ความเป็น อย่างนีม้ ไิ ด้ม.ี อัคคิเวสสนะ ภิกษุผมู้ จี ติ หลุด
พ้นแล้วอย่างนีแ้ ล ย่อมไม่ววิ าทแก่งแย่งกับใคร ๆ โวหารใดทีช่ าวโลกพูดกัน ก็พดู ไป
ตามโวหารนัน้ แต่ไม่ยดึ มัน่ ด้วยทิฎฐิ.
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ก็โดยสมัยนัน้ ท่านพระสารีบตุ รนัง่ ถวายอยูง่ านพัด ณ เบือ้ งพระปฤษฎางค์
พระผูม้ พี ระภาค. ได้มคี วามดำริวา่ ได้ยนิ ว่า พระผูม้ พี ระภาคตรัสการละธรรมเหล่านัน้
ด้วยปัญญาอันยิง่ แก่เราทัง้ หลาย ได้ยนิ ว่า พระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านัน้ ด้วย
ปัญญาอันยิง่ แก่เราทัง้ หลาย เมือ่ ท่านพระสารีบตุ รเห็นตระหนักดังนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว
จากอาสวะทัง้ หลาย ไม่ถอื มัน่ ด้วยอุปาทาน
ธรรมจักษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึน้ แล้ว แก่ทฆี นข ปริพาชกว่า
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้ หมดมีความดับไปเป็นธรรมดา.
ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเป็นอุบาสก
ลำดับนัน้ ทีฆนขปริพาชกมีธรรมอันเห็นแล้ว มีธรรมอันถึงแล้ว มีธรรมอันทราบ
แล้ว มีธรรมอันหยัง่ ลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความ
เป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ทา่ นพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่ทา่ นพระโคดม
ภาษิตของพระองค์ แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด
บอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ ดื ด้วยคิดว่า ผูม้ จี กั ษุเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด
ท่านพระโคดมทรงประกาศธรรม โดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ข้าพระองค์ขอถึง
พระผูม้ พี ระภาค พระธรรม และพระ ภิกษุสงฆ์วา่ เป็นสรณะ ขอท่านพระโคดมจงทรงจำ
ข้าพระองค์วา่ เป็นอุบาสก ผูถ้ งึ สรณะตลอดชีวติ ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป ดังนีแ้ ล.
จบ ทีฆนขสูตร

เมือ่ ลงมาจากเขาคิชฌกูฏ ณ บริเวณเชิงเขาเราจะได้เข้าไปสักการะ วัดเวฬุวนั

(ภาพที่ ๑๐) วัดแรกในพระพุทธศาสนา เดิมเป็นอุทยานสวนไม้ไผ่นานาชนิดของพระเจ้าพิมพิสาร ทีป่ ระทานให้ ทีเ่ รียกว่า กลันทกนิวาปะ คือ เป็นทีใ่ ห้เหยือ่ กระรอก กระแต
พระราชาพิมพิสาร เมือ่ ทรงสดับพระธรรมเทศนา ณ ลัฏฐิวนั แล้วกราบทูลพระพุทธเจ้า
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เข้ารับบิณฑบาตในพระนคร ครัน้ แล้วทรงมีพระราชดำริวา่ สวนหลวงเวฬุวันแห่งนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านนัก สะดวกด้วยการคมนาคม กลางวันไม่
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พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่กกึ ก้อง เป็นสถานทีค่ วรแก่ผตู้ อ้ งการความสงัด
และควรเป็นทีห่ ลีกเร้นอยูต่ ามสมณวิสยั (ภาพที่ ๑๑)
ฉะนัน้ พระองค์จงึ ถวายเวฬุวนั แก่ พระภิกษุสงฆ์ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
ทรงจับสุวรรณภิงคาร หลัง่ น้ำมอบถวายแด่ พระพุทธเจ้า ด้วยเหตุน้ี ในกาลต่อมารับสัง่
กับภิกษุทั้งหลาย ทรงอนุญาตให้มีอารามได้ นับว่าเวฬุวันแห่งนี้เป็นวัดแห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา วัดเวฬุวนั แห่งนี้ พระพุทธองค์ ประทับอยูน่ านในพรรษาที่ ๒, ๓, ๔
ได้ประทานเอหิภกิ ขุอปุ สัมปทาให้อคั รสาวกทัง้ ๒ คือ พระโมคคัลลาน์ กับพระสารีบตุ ร
เป็นที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสาวก ๑,๒๕๐ องค์ ในวันจาตุรงคสันนิบาต
เพ็ญเดือน ๓ วัดเวฬุวันนับเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วย เพราะที่เวฬุวันนี่เอง พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยหลาย
สิกขาบท ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ในพระสูตรสำคัญหลายพระสูตร
บริเวณใกล้วัดเวฬุวันคือบ่อน้ำร้อนตะโปทา (ภาพที่ ๑๒) ในสมัยพุทธกาล
ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วชมพูทวีปว่า เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีสายน้ำอุ่นจากเขาเวภารบรรพต
สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ จึงมีชาวเมืองใกล้ไกลแวะเวียนพากันมาอาบน้ำกันไม่
ขาดสาย เมือ่ ฟังพระธรรมได้โอสถรักษาใจแล้ว ก็มาอาบน้ำเป็นเภสัชรักษากายด้วย
ปัจจุบนั ก็ยงั มีชาวฮินดูมาอาบน้ำกันอยูเ่ ป็นจำนวนมากทุกวัน (ภาพที่ ๑๓) ผูเ้ ขียนเห็น
แล้วน่าเสียดายว่าขาดการดูแลให้ น่าอาบ น่าใช้ ยิง่ มีการแบ่งชัน้ ว่าผูท้ ม่ี วี รรณต่ำกว่า
จะได้อาบน้ำที่ผ่านการใช้แล้วมาจากผู้มีวรรณสูงกว่าที่ระดับบนด้วยแล้ว ทำให้เกิด
อาการผะอืดผะอม พอสมควร นึกถึงเวลาเราไปเทีย่ ว ทีๆ่ มีนำ้ แร่ น้ำร้อนธรรมชาติทง้ั ใน
เมืองไทย ในญีป่ นุ่ หรือทีอ่ น่ื ๆ ก็จะมีผคู้ นไปยอมเสียเงิน อาบน้ำแร่แช่นำ้ ร้อนกันอย่าง
สนุกสนาน แต่สำหรับทีน่ ่ี ยังขาดการบริหารจัดการ บริเวณโดยรอบมีหาบเร่แผงลอย
มาขายกันอย่างไม่เป็นระเบียบ (ภาพที่ ๙) พวกเราจึงไม่เห็นมีใครมาขอร่วมรายการ
อาบน้ำแร่กันสักคน เห็นเดินขึ้นไปดูได้นิดเดียว เจอกองมูลวัวบ้าง เศษอาหารบ้าง
ขอทานบ้าง คราบน้ำเขียว ๆ ตะไคร่จับและมีกองขยะบ้าง ทำหน้าเบ้ รีบเดินลงกัน
แทบไม่ทนั เราพากันรีบลงมาลงมาด้วยความเป็นเราลืมหมดเลยว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
อนุโมทนาครับ
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บันทึกการเดินทาง วันที่ ๑๓
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.
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บันทึกธรรม

๑๖๗

๑๙ ชมนาลันทา แล้วเตรียมลาอินเดีย
คงต้องยอมรับว่าการเตรียมตัวมาเจริญกุศลที่อินเดียเป็นเรื่องใหญ่โตพอ
สมควรนะครับอย่างน้อยก็ต้องจองล่วงหน้ากันเป็นปีเลย ใครที่ทำงานประจำก็ต้อง
เตรียมตัวสะสมวันลา และขออนุญาตหัวหน้ากันไว้แต่เนิน่ ๆ ต้องพร้อมจริง ๆ ทัง้ สาม
ประการ คนเราตอนหนุม่ ๆ ก็มกั จะพอมีเวลาเยอะและมีกำลังแข็งแรงดี แต่กไ็ ม่คอ่ ยมี
สตางค์กค็ งไม่ได้มาอินเดียง่าย ๆ ครัน้ พอวัยกลางคนก็พอมีสตางค์บา้ ง แรงก็ยงั ดีแต่กม็ ี
งานยุง่ การไปอินเดียทีละครึง่ เดือนก็เป็นไปได้ยาก ครัน้ พออายุมาก ๆ ก็มเี วลาเยอะแยะ
สตางค์กพ็ อมีแล้วไม่เดือดร้อน แต่สขุ ภาพไม่เอือ้ อำนวยแรงไม่คอ่ ยมีกอ็ าจจะไม่มโี อกาส
มาเที่ยวอินเดียอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นใครที่ได้มาอินเดียนี่ก็ต้องถือว่ามีบุญ
แต่ปางก่อนจริง ๆ เพราะต้องพร้อมทัง้ มีสตางค์พอสมควร ต้องมีเวลา และต้องมีแรงด้วย
ไม่เช่นนัน้ ก็ไม่ได้มาหรอกครับ แต่ถงึ แม้จะมีความพร้อมทัง้ สามประการทีว่ า่ แต่ถา้ ขาด
ศรัทธาประกอบกับการเห็นถูกเข้าใจถูกก็คงไม่ได้มาอีกเช่นกัน ดังนัน้ ทุกท่านทีไ่ ด้เดินทาง
มา สักการะสังเวชนียสถานทั้งสี่นี่ ทุกท่านถือว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษที่เหนือกว่า
บุคคลอืน่ ๆ อีกมากมายเลยทีเดียว
เรือ่ งใหญ่อกี เรือ่ งหนึง่ ก็คอื ข้าวของทีเ่ ราจะขนไปทำบุญทำทานทีอ่ นิ เดีย (ภาพ
ที่ ๑) ยอดฮิทสำหรับแจกชาวอินเดียทีย่ ากจนตามชนบทก็คอื ยาหม่องครับทีเ่ ป็นตลับ
นัน่ แหละ ก็ไม่รใู้ ครไปรูม้ าจากไหนว่าคนอินเดียชอบยาหม่องหรือว่าประเทศเขาขาดยาหม่อง ทำไมไม่เป็นยาแก้ไข้แก้หวัดก็ไม่รู้ ทีร่ องลงไปก็คอื ปากกาลูกลืน่ หลัง ๆ นีเ่ ห็นบ่อย
ก็คอื ลูกอมพวกฮอล์ล ฮาร์ทบีท ขนมเซีย่ งไฮ้ เริม่ มีบะหมี่ มาม่า ยำยำไปบ้าง ไม่รวู้ า่
เตรียมมากินเองแล้วไม่หมดเลยเอาไปแจกหรือเปล่า บางท่านก็จดั เตรียมสมุดดินสอไป
แจก บ้างก็ผา้ เช็ดหน้า มาสก์ปดิ ปาก อันนีค้ งเอาไปใช้เองแล้วเหลือ สำหรับหญิงชาว
อินเดียทีแ่ ต่งตัวสวย ๆ ( ภาพที่ ๒) ผูเ้ ขียนมักจะขอถ่ายรูปและตอบแทนด้วย ๑๐ - ๒๐
รูปกี ร็ สู้ กึ เป็นทีถ่ กู ใจพวกเธอพอสมควร คราวหน้าจะหาเป็นพวกครีมไวท์เทนนิง่ หรือพวก
ครีมบำรุงผิว ไปแจกแทนยาหม่องจะถูกใจพวกเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้
การแจกของให้พวกชาวบ้านและเด็ก ๆ ทีม่ าขอตามสถานทีต่ า่ ง ๆ นี่ ไม่ใช่
อยู่ ๆ นึกใจดี พอเกิดกุศลจิต จะมาแจกกันสุม่ สีส่ มุ่ ห้าไม่ได้หรอกนะครับ ท่านอาจจะโดน
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รุมทึง้ กันจนต้องเสียสิง่ ทีท่ า่ นไม่ได้คดิ จะแจกไปด้วย หรือพวกขอทานก็อาจจะเข้ามาดึง
ทึ้งกอดรัดฟัดเหวี่ยงท่านจนต้องหกล้มถูกลากถูกเหยียบจนงอมไปก็ได้นะครับ
เพราะพวกขอทานอินเดียนี่จะมีจมูกที่ไวต่อกลิ่นคนใจดี ขอให้ท่านนึกถึงหนังสารคดี
เกีย่ วกับปลาปิรนั ย่า พอมันได้กลิน่ คาวเลือดมันก็จะมากันเป็นฝูง มืดฟ้ามัวดิน รุมกัด
เหยื่อจนพักเดียวเหลือแต่กระดูก ประมาณนั้นแหละครับ (จินตนาการณ์นี้อาจเว่อร์
ไปหน่อยขออภัย)
ขอทานอินเดียนีย่ งั ขาดการบริหารจัดการทีด่ อี กี มาก เมือ่ ได้กลิน่ คนไทยใจดี
จะมีการส่งสัญญาณให้นกั ขอ รวมทัง้ ผูห้ ญิง (ภาพที่ ๓) เด็กและคนชรา (ภาพที่ ๔)
มากันทัง้ หมูบ่ า้ น บางทีสง่ สัญญาณไปยังหมูบ่ า้ นข้างเคียงก็มี การทีไ่ ม่สามารถจัดองค์กร
ของการขอทานได้ ทำให้ผใู้ จดีเกิดการหวาดกลัวในการให้ ทัง้ ๆ ทีอ่ ยากให้กใ็ ห้ลำบาก
ผูใ้ ห้จะต้องเตรียมหาโลเคชัน่ ในการให้ ต้องดูทางหนีทไ่ี ล่ให้ดี บางครัง้ ให้ไปแล้วเห็นเด็ก
โต ๆ ไล่แย่งของจากเด็กเล็ก ๆ ไปต่อหน้าต่อตา แทนที่จะได้บุญกลับเกิดอกุศลจิต
เสียเปล่า ดังนัน้ คนไทยเวลาจะแจกของต้องขอให้ คนรถอินเดียจัดให้เข้าแถว (ภาพที่ ๕)
แต่กย็ ากทีจ่ ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตอนแรก ๆ ก็พอจะมีระเบียบ พอแจกไปสักพัก
ก็จะมีรายการดึงทึ้งจากมือผู้แจก จน ในที่สุดผู้แจกก็ต้องขว้างของออกไปไกล ๆ ตัว
ให้พวกเขาลงไปแย่งกันบนดินบนหิน แหลมคม บางทีกลิง้ เกลือกฝุน่ ฟุง้ เตะถีบกันทัง้
เด็กเล็กเด็กโต (ภาพที่ ๖) ของบางอย่าง แย่งยือ้ กันจนฉีกขาดเสียหาย เป็นทีน่ า่ เวทนา
จริง ๆ
ถ้าหากเรานับเอาเขาคิชฌกูฏแห่งเมืองราชคฤห์เป็นจุดเริม่ ต้น มุง่ ตรงไปทาง
ทิศเหนือประมาณ ๒๐ กม. คือ บ้านนาลันทา ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของมหาวิทยาลัยนาลันทา
(ภาพที่ ๗) ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาพระพุทธศาสนาถึงขีดสุด มหาวิทยาลัยนาลันทาสร้างขึ้นประมาณพุทธศัตวรรษที่ ๕ สมัยพระเจ้าจักรพรรดิกุมารคุปต์
แห่งราชวงศ์เทวปาละ ในสมัยพุทธกาล ท่านพระโมคคัลลานะและท่านพระสารีบตุ ร เป็น
ชาวนาลันทานีเ่ อง มหาวิทยาลัยนาลันทาได้สร้างขึน้ ในบริเวณปราสาท บ้านเก่าของท่าน
พระสารีบตุ ร ซึง่ มีสถูปขชนาดใหญ่สร้างอยู่ (ภาพที่ ๘) และพระผูม้ พี ระภาคได้เสด็จมา
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ยังบ้านนาลันทานีห้ ลายครัง้ พระองค์ได้แสดงพระสูตรทีส่ ำคัญสูตรหนึง่ ทีเ่ ราเคยได้ยนิ
บ่อย ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งปาฏิหารย์ จึงนำมาให้อา่ นกันขอเชิญท่านอ่าน.......
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒
เกวัฏฏสูตร
เรือ่ งนายเกวัฏฏ (ชาวประมง)
[๓๓๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาค ประทับอยู่ ณ
สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี เขตเมืองนาลันทา. ครัง้ นัน้ เกวัฏฏะ คฤหบดีบตุ ร เข้าไป
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาท แล้วนัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ . ครัน้ นัง่
เรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคว่า ข้าแต่ พระองค์ผเู้ จริญ เมืองนาลันทานี้
เป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์ มีผู้คนมาก คับคั่งไปด้วยมนุษย์ ล้วนแต่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิง่ ขอประทานโอกาสเถิดพระเจ้าข้า ขอพระผูม้ พี ระภาคทรงชีภ้ กิ ษุสกั
รูปหนึง่ ทีจ่ กั กระทำอิทธิปาฏิหาริยอ์ นั เป็นธรรมทีย่ ง่ิ ยวดของมนุษย์ได้ เมือ่ เป็นเช่นนี้ ชาว
เมืองนาลันทานีจ้ กั เลือ่ มใสในพระผูม้ พี ระภาคเป็นอย่างยิง่ สุดทีจ่ ะประมาณเมือ่ เกวัฏฏะ
คฤหบดีบตุ รกราบทูลดังนีแ้ ล้ว พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสว่า ดูกรเกวัฏฏะ เรามิได้แสดง
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ธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำอิทธิปาฏิหาริยอ์ นั เป็นธรรมทีย่ ง่ิ ยวดของมนุษย์ แก่คฤหัสถ์ ผูน้ งุ่ ขาวห่มขาวดังนี.้ เกวัฏฏะ
คฤหบดีบุตร ได้กราบทูลเป็นคำรบสองว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้าพระองค์มไิ ด้จำกัด พระผูม้ พี ระภาคเพียงแต่กราบทูลอย่างนีว้ า่ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
เมืองนาลันทานี้ เป็นเมืองมัง่ คัง่ สมบูรณ์ มีผคู้ นมาก คับคัง่ ไปด้วยมนุษย์ ล้วนแต่เลือ่ มใส
ในพระผูม้ พี ระภาคเป็นอย่างยิง่ ขอประทานโอกาสเถิดพระเจ้าข้า ขอพระผูม้ พี ระภาค
ทรงชีภ้ กิ ษุสกั รูปหนึง่ ทีจ่ กั กระทำอิทธิปาฏิหาริยอ์ นั เป็นธรรมทีย่ ง่ิ ยวดของมนุษย์ได้ เมือ่
เป็นเช่นนี้ ชาวเมืองนาลันทานี้จักเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งสุดที่จะ
ประมาณ แม้ครัง้ ที่ ๓ เกวัฏฏะ คฤหบดีบตุ รก็ได้กราบทูลอย่างนัน้ .
ปาฏิหาริย์ ๓ ประการ
อิทธิปฏิหาริย์
[๓๓๙] พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า ดูกรเกวัฏฏะปาฏิหาริย์ ๓ อย่างนี้ เราทำให้แจ้ง
ด้วยปัญญา อันยิง่ ด้วยตนเองแล้ว จึงได้ประกาศให้รู้ ปาฏิหาริย์ ๓ อย่างเป็นไฉน? คือ
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อิทธิปาฏิหาริย์ ๑ อาเทสนาปาฏิหาริย์ ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ๑ ก็อทิ ธิปาฏิหาริยเ์ ป็นไฉน?
ดูกรเกวัฏฏะ ภิกษุใน ธรรมวินยั นี้ ย่อมแสดงฤทธิไ์ ด้หลายอย่าง คือคนเดียวเป็นหลายคน
ก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง ภูเขา
ไปได้ไม่ตดิ ขัดเหมือนไปในที่ ว่างก็ได้ ผุดขึน้ ดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์
พระอาทิตย์ซง่ึ มีฤทธิม์ อี านุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจด้วยกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ เพราะเหตุดงั นีน้ น้ั บุคคลผูใ้ ดผูห้ นึง่ ทีม่ ี ศรัทธาเลือ่ มใส เห็นภิกษุนน้ั แสดงฤทธิไ์ ด้
หลายอย่าง ... ครั้นแล้วเขาจะบอกแก่คนผู้ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส คนใดคนหนึ่งว่า
อัศจรรย์จริงหนอ ท่าน ไม่เคยมีมาเลย ท่าน ความทีส่ มณะมีฤทธิม์ าก ความทีส่ มณะมี
อานุภาพมาก ข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรปู นีแ้ สดงฤทธิไ์ ด้หลายอย่าง ... เมือ่ เป็น เช่นนี้ คนผู้
ไม่มศี รัทธา ไม่เลือ่ มใสนัน้ จะพึงกล่าวกะคนผูม้ ศี รัทธาเลือ่ มใสอย่างนีว้ า่ ท่าน มี วิชาอยู่
อย่างหนึง่ ชือ่ ว่า คันธารี ภิกษุรปู นัน้ แสดงฤทธิไ์ ด้หลายอย่าง ... ได้ดว้ ยวิชาชือ่ ว่า คันธารี
นัน้ ดูกรเกวัฏฏะ ท่านจะสำคัญความข้อนัน้ เป็นไฉน? คนผูไ้ ม่มศี รัทธา ไม่เลือ่ มใสนัน้
จะพึงกล่าวอย่างนั้นกะคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นบ้างไหม พึงกล่าวพระเจ้าข้า ดูกร
เกวัฏฏะเราเล็งเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้แล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอิทธิปาฏิหาริย.์
อาเทสนาปฏิหาริย์
[๓๔๐] ดูกรเกวัฏฏะ ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเ์ ป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อม
ทายใจ ทายความรูส้ กึ ในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรองของสัตว์อน่ื ของบุคคลอืน่
ได้วา่ ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้ เพราะ
เหตุดงั นีน้ น้ั บุคคลผูใ้ ดผูห้ นึง่ มีศรัทธาเลือ่ มใสเห็นภิกษุนน้ั ทายใจ ทายความรูส้ กึ ในใจ
ทายความนึกคิด ทายความตรองของสัตว์อน่ื ของบุคคลอืน่ ได้วา่ ใจของท่านเป็นอย่างนี้
ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้จิตของท่านเป็นดังนี้. ครั้นแล้วเขาบอกแก่คนที่ยังไม่มี
ศรัทธา ไม่เลือ่ มใส คนใดคนหนึง่ ว่า อัศจรรย์จริงหนอ ท่าน ไม่เคยมีมาเลย ท่าน ความที่
สมณะมีฤทธิ์มาก ความที่สมณะมีอานุภาพ มาก ข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปนี้ทายใจ
ทายความรูส้ กึ นึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรอง ของสัตว์อน่ื ของบุคคลอืน่ ได้
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... เมือ่ เป็นเช่นนี้ คนผูไ้ ม่มศี รัทธาเลือ่ มใสนัน้ พึงกล่าวกะเขาว่า ท่าน มีวชิ าอย่างหนึง่ ชือ่
ว่า มณิกา ภิกษุรปู นัน้ ทายใจ ทายความรูส้ กึ ในใจ ทายความนึกคิดทายความตรองของ
สัตว์อน่ื ของบุคคลอืน่ ก็ได้ ... ด้วยวิชาชือ่ ว่า มณิกานัน้ ดูกรเกวัฏฏะ ท่านจะสำคัญความ
ข้อนัน้ เป็นไฉน? คนผูไ้ ม่มศี รัทธาเลือ่ มใสนัน้ พึงกล่าวอย่างนัน้ กะคนผูม้ ศี รัทธา เลือ่ มใส
กันบ้างไหม? พึงกล่าวพระเจ้าข้า ดูกรเกวัฏฏะเราเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปาฏิหาริย์
อย่างนีแ้ ล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอาเทสนาปาฏิหาริย.์
อนุสาสนีปาฏิหาริย์
[๓๔๑] ดูกรเกวัฏฏะ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเ์ ป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อม
พร่ำ สอนอย่างนีว้ า่ ท่านจงตรึกอย่างนี้ อย่าตรึกอย่างนัน้ จงทำในใจอย่างนี้ อย่าทำในใจ
อย่างนัน้ จงละสิง่ นี้ จงเข้าถึงสิง่ นีอ้ ยูเ่ ถิด นีเ้ รียกอนุสาสนีปาฏิหาริย.์
[๓๔๒] ดูกรเกวัฏฏะ อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก
เป็นสารถีฝกึ บุรษุ ทีค่ วรฝึก ไม่มผี อู้ น่ื ยิง่ กว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัด ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอน
หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและ มนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามใน
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้ง
พยัญชนะ บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สน้ิ เชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเ้ กิดเฉพาะในตระกูลใด
ตระกูลหนึง่ ย่อมฟังธรรมนัน้ ครัน้ ฟังแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมือ่ ได้ศรัทธาแล้ว
ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง
การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว
ดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์
ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัตนิ อ้ ยใหญ่ ละเครือญาตินอ้ ยใหญ่
ปลงผมและ หนวด นุง่ ห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เมือ่ บวชแล้ว สำรวม
ระวังในพระปาติโมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียง
เล็กน้อย สมาทานศึกษา อยูใ่ นสิกขาบททัง้ หลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมทีเ่ ป็น

ชมนาลันทา แล้วเตรียมลาอินเดีย ๑๗๓
กุศล มีอาชีพบริสทุ ธิ์ ถึงพร้อมด้วยศีล คุม้ ครองทวารในอินทรียท์ ง้ั หลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผูส้ นั โดษ.
จบ เกวัฏฏสูตร

ใกล้จะกลับเมืองไทยกันแล้วครับ ทีพ่ ทุ ธคยานีเ่ ป็นทีส่ ดุ ท้าย (ภาพที่ ๙) และคง

เป็นที่ ๆ เราได้รบั ความปิติ ประทับใจอย่างมาก (ภาพที่ ๑๐) บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์
เป็นสถานที่ ๆ สะอาดร่มเย็น (ภาพที่ ๑๑) พวกเราสามารถนัง่ กับพืน้ หิน สนทนาธรรมกัน
ได้นาน ๆ (ภาพที่ ๑๒) บางครัง้ นัง่ พนมมืออยูก่ ม็ ใี บโพธิเ์ ล็ก ๆ สีเหลืองอ่อนหล่นลงมา
บนมือหรือบนตักก็คงต้องเก็บใส่กระเป๋ากลับมาเป็นการช่วยทำความสะอาดสถานที่
และเป็นทีร่ ะลึกไปในตัว เดินทางมาไกลตัง้ หลายวันหลายคืน หลายกิโลเมตร คืนนีน้ อน
อินเดียเป็นคืนสุดท้าย คงต้องทบทวนดูนะครับว่าความตั้งใจที่จะมาเจริญกุศลได้
สัมฤทธิ์ผลสมความตั้งใจหรือเปล่า กลับไปนี่เราจะเป็นคนดี ลดกิเลส เข้าใจธรรมะ
เพิ่มขึ้นหรือเปล่า สิ่งใดที่ผิดหวังหงุดหงิดโกรธเคืองไม่ได้อย่างใจ อย่าเก็บเอากลับไป
เมืองไทยนะครับ ให้อภัยทานละและลืมเสียแต่คนื นีเ้ ลยเถอะครับ อย่าลืมว่ายิง่ เข้าใจ
ธรรมะเพิม่ ขึน้ ยิง่ ตัวเล็กลง
ท่านที่เตรียมพวกน้ำพริก เครื่องปรุงของของไทย ๆ มาช่วยเจริญอาหารคง
ขายดีนะครับแต่ถา้ เขาไปติดใจกินโรตีกบั แพะตุน๋ กันจนอาหารไทยขายไม่ออก กินไม่
หมดก็ไม่ต้องโกรธเขานะครับ การให้ของเราสำเร็จไปแล้ว อย่าไปห่วงให้เป็นอกุศล
อีกเลย ใครทีไ่ ม่เคยเห็นสนามบินเล็ก ๆ ทีพ่ ทุ ธคยานี่ พรุง่ นีก้ ค็ งได้เห็นแล้ว สนามบิน
ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีเ่ คยเห็น เล็ก ๆ ซือ่ ๆ แบบแฮนด์เมดไม่ตอ้ งกูเ้ งินใครมาสร้าง รับรองว่าต้อง
ประทับใจอย่างมาก และอย่าไปเทียบกับสุวรรณภูมิอันยิ่งใหญ่ของเราเป็นอันขาด
ขอบอก พบกันอีกตอนคราวหน้าเป็นตอนจบอนุโมทนาและพักผ่อนฝันดีครับ

๑๗๔

๒๐ ลาก่อนอินเดีย อยากมาทุกปีแม้จะมีแต่แขก
เมือ่ ก่อนเกือบสิบปีมาแล้ว สมัยทีผ่ เู้ ขียนเริม่ ศึกษาพระอภิธรรมใหม่ ๆ ก็มกั จะมี
คำถามมาถามกันบ่อย ๆ เกีย่ วเนือ่ งกับพระธรรมทีเ่ ราได้ศกึ ษา ผูเ้ ขียนรูส้ กึ ว่าคำตอบทีใ่ ช้
ตอบบ่อยมากมี ๓ คำตอบ คือ ๑. แล้วแต่เหตุปจั จัย บังคับบัญชาไม่ได้ เป็นอนัตตา
๒. ไม่มคี น ไม่มสี ตั ว์ มีแต่ธรรมะ ทุกอย่างเป็นธรรมะ ๓. เป็นคนละขณะกัน จิตเกิดดับเร็ว
มาก เมือ่ มาอินเดีย คำตอบครอบจักรวาลเหล่านัน้ ก็นำมาใช้ได้อย่างดี เราเห็นคนอินเดีย
ต่างจากพวกเราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ ก็ตอบได้วา่ เพราะเหตุ
ปัจจัย มีเหตุให้พวกเขาต้องมาเกิดทีน่ ใ่ี นเวลานีจ้ งึ ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้ามีเหตุปจั จัยให้เรา
ต้องมาเกิดทีน่ เ่ี ราก็ตอ้ งเป็นอย่างนีเ้ ช่นกัน ถ้าไม่เป็นอย่างนีก้ ไ็ ม่ใช่อนิ เดีย
สำหรับผู้เขียนแล้ว ยิ่งรู้จักยิ่งนึกรักอินเดีย โดยเฉพาะเด็ก ๆ มีความน่ารัก
เหมือนเด็กทัว่ ไป ดูได้จากรอยยิม้ และแววตาทีไ่ ม่ได้ตา่ งจากลูกหลานของเราเลย ถึงแม้
จะเห็นว่าเด็ก ๆ มาขอเหมือนเด็กขอทาน เราคงต้องยอมรับว่าตราบใดทีค่ นเรายังมีโลภะ
และโมหะ ก็ตอ้ งมีการขอ ไม่วา่ จะขอในรูปแบบตรง ๆ อย่างเด็ก ๆ หรือว่าขอแบบการ
กราบไหว้บชู าทีม่ ที ว่ั ไป ทัง้ ขออกมาทางวาจา ขอในใจ และขอแบบถ้าได้แล้วจะมาแก้บน
นัน่ ก็คอื ขอนัน่ แหละ ด้วยไม่รวู้ า่ การได้เป็นผลของกรรมจึงขอ การให้จะสำเร็จไม่ได้เมือ่
ไม่มกี ารขอ ขณะทีเ่ ห็นขอทานอาจจะนึกรังเกียจรำคาญ แต่ถา้ หากเกิดความเข้าใจว่า
การให้เป็นกุศล เป็นการละคลายความตระหนี่ การทำกุศลก็มกี ำลังได้ และจากการ
เข้าใจว่าเป็นคนละขณะจิตกันระหว่างอกุศลและกุศลและไมมีเราไปทำกุศล เกิดจาก
ทานุปนิสยั ทีส่ ะสมมา เป็นเหตุให้กศุ ลเกิด ครัน้ กุศลเกิดแล้วอกุศลเกิดอีกสลับกันไปไม่
สามารถไปบังคับบัญชาอะไรได้ เมือ่ เข้าใจอย่างนีไ้ ด้กเ็ บา สบายไปในระดับหนึง่
มาอินเดียจนเกือบจะกลับแล้ว หากถามว่าได้อะไรกลับไปบ้างก็ลองทบทวนดู
หากได้ความทุกข์ความเดือดร้อนใจขุน่ มัวกลับไปนัน่ ก็คอื ความเป็นเรากำลังทำงานแล้ว
ความขุน่ มัวไม่พอใจเกิดกับเราแล้วจะให้ใครมาแก้ จิตของเราเป็นอกุศลไปแล้วเพราะเรา
เชือ่ ว่าเราถูกผูอ้ น่ื ทำให้จงึ โกรธ ก็ในเมือ่ ไม่มเี รา ไม่มคี น เรากำลังโกรธใคร เมือ่ ใดทีเ่ ข้าใจ
เพิม่ ขึน้ ว่าไม่มใี ครทำอะไรเราได้ เราทุกข์กเ็ พราะกิเลสของเราทัง้ นัน้ นัน่ ก็คอื โยนิโสมนสิการ เป็นกุศลจิตทีข่ ดั เกลาตัวเรา

ลาก่อนอินเดีย อยากมาทุกปีแมัจะมีแต่แขก ๑๗๕

มาอินเดียแล้วได้อะไรกลับไปไม่สำคัญเลย เดินทางมาสักการะสังเวชนียสถาน
ทัง้ สีด่ ว้ ยความศรัทธาในคำสอน หรือว่ามาเพือ่ จะได้ อยากได้อะไรกลับไป ถ้าอยากได้
อะไรนัน่ ก็คอื โลภะและตัวตนก็กำลังทำงานอีกแล้ว แต่ถา้ บอกว่ามาอินเดียเพราะศรัทธา
ในคำสอน ก็อย่าลืมว่าพระบรมศาสดาท่านไม่เคยสอนให้ไปเสาะหาอะไร เพราะไม่มี
อะไรเที่ยง ไม่มีอะไรสุข ไม่มีอะไรที่เราจะหามาเป็นของเราได้ ดังนั้นมาอินเดีย
ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ เราละอะไร
และ ณ จุดนีท้ ส่ี นามบินโพธคยา ทีม่ รี นั เวย์เก่า ๆ แต่ไม่ทรุด และไม่ตอ้ งผ่าน
เครือ่ ง CTX เพราะไม่ได้ใช้ พวกเรากำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยมาตุภมู ทิ ร่ี กั ของเรา
ทิง้ อินเดียอันเป็นพุทธภูมไิ ว้เบือ้ งหลัง ทัง้ เครียดทัง้ ขำก็เป็นธรรมะ อย่าลืมนะครับศึกษา
ธรรมะเพือ่ การละ ทำบุญทำทานเพือ่ ให้ไม่ตอ้ งหวังได้อะไรกลับคืน เข้าใจธรรมะไม่ใช่เพือ่
เก่งแต่ตอ้ งตัวเล็กลง ฟังธรรมะไปทำไมถ้าไม่ประพฤติปฏิบตั ติ าม ..... ลาก่อนอินเดีย
อยากมาทุกปีแม้จะมีแต่แขก

๑๗๖ ลาก่อนอินเดีย อยากมาทุกปีแมัจะมีแต่แขก

ดูกรอานนท์ ตถาคตจะชือ่ ว่าอันบริษทั สักการะ เคารพ นับถือบูชา นอบน้อม
ด้วยเครือ่ งสักการะประมาณเท่านีก้ ห็ ามิได้ ผูใ้ ดแลจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ก็ตาม เป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ติ ามธรรมอยู่ ผูน้ น้ั ย่อมชือ่ ว่า
สักการะเคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอย่างยอดเยีย่ ม เพราะเหตุนน้ั แหละ
อานนท์ พวกเธอพึงสำเหนียกอย่างนีว้ า่ “เราจักเป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม
ปฏิบตั ชิ อบ ประพฤติตามธรรมอยู”่
จบอินเดียไดอะรี่

ลาก่อนอินเดีย อยากมาทุกปีแมัจะมีแต่แขก ๑๗๗

บันทึกการเดินทาง วันที่ ๑๔
๐๑.๐๐ น.
๐๒.๐๐ น.
๐๓.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๓.๐๐ น.
๒๔.๐๐ น.

๑๗๘ ลาก่อนอินเดีย อยากมาทุกปีแมัจะมีแต่แขก

บันทึกธรรม

ลาก่อนอินเดีย อยากมาทุกปีแมัจะมีแต่แขก ๑๗๙

บันทึกธรรม

๑๘๐ ลาก่อนอินเดีย อยากมาทุกปีแมัจะมีแต่แขก

บันทึกธรรม

ลาก่อนอินเดีย อยากมาทุกปีแมัจะมีแต่แขก ๑๘๑

บันทึกธรรม

แผนที่อินเดียโบราณ
๑๘๒

๑๘๓

แผนที่อินเดียปัจจุบัน

๑๘๔

