


ท่านเป็นบุคคลเดียวท่ีมีความเห็นตรงท่ีสุดเข้าใจในอภธิรรมมากทีสุ่ดในสมัยน้ี
ท่านได้อุทิศตนเองศกึษาค้นคว้าและเผยแผพ่ระธรรมมาตลอดชวิีตไม่เคยหยดุ

ธรรมะท่ีท่านอบรมเผยแผส่นับสนุนไปในการละไม่ใช่ต้องการและมเีพ่ิม
ท่านแสดงวา่ทุกอย่างเป็นธรรมะท่ีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไดอ้ย่างหมดจดชดัเจน

ท่านแยกแยะใหเ้ห็นและเขา้ใจว่าอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตถ์
ท่านไม่เคยสนบัสนุนการแสดงความเชือ่ในเร่ืองโชคลางของขลังและมงคลต่ืนข่าว
ท่านแสดงใหเ้ข้าใจเร่ืองธรรมะทัง้หลายเกิดข้ึนเพราะเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามการ

บังคับบัญชา
ท่านสนับสนุนและบรรยายชดัเจนเรือ่งกรรมและผลของกรรม

ท่านพูดเสมอว่าเหตุต้องตรงกับผลท่านพูดบ่อย ๆ ว่าการฟังธรรมะ
เป็นการละอวิชชา

ท่านเป็นผู้ท่ีแสดงและบรรยายเรือ่งสติปัฏฐานอย่างถูกต้องและชัดเจนทีสุ่ด
ท่านมีความเหน็เร่ืองธรรมะม่ันคงเสมอต้นเสมอปลายไม่เปล่ียนแปลง
ท่านเป็นผู้ท่ีแสดงความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคอย่างสูงสุด

และท่านสุภาพอ่อนน้อมแม้กับบุคคลท่ัวไป
น่ีคือความเหน็ในกระดานสนทนาทีมี่ต่อท่านอาจารยสุ์จินต์  บริหารวนเขตต์

เน่ืองในโอกาสทีท่่าน
ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น  สาขาพระพทุธศาสนา เน่ืองในวันสตรีแห่งสหประชาชาติ

วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ ท่านอาจารยมี์อายุครบ ๘๐ ปี

๑



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพ่ระพุทธศาสนา

ท่ีน่ีไม่ใช่สถานท่ีใหญ่โต โอ่อ่า กว้างขวางแตก็่ไม่คับแคบเกนิไปสำหรับทุกท่าน
ท่ีมาเย่ียม

ท่ีน่ีไม่มีวัตถุมงคลหรือเคร่ืองรางของขลงัแจก

ท่ีน่ีไม่มีการชักชวนให้บริจาค ไม่มีเหตุผลอ่ืน ๆ แอบแฝง นอกจากเผยแผพ่ระธรรม

ท่ีน่ีไม่สอนการเดินจงกรม น่ังสมาธิ หรือเข้าคอร์สกรรมฐาน

ท่ีน่ีไม่แสดงเร่ืองอิทธิปาฏิหารย์ หรือให้ความหวงัว่าจะทำส่ิงใดแล้วจะได้ผลอะไร

ท่ีน่ีแสดงธรรมตามท่ีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา

ท่ีน่ีทา่นจะสนทนา สอบถามปัญหา รับฟังเพ่ือเข้าใจพระธรรมได้จากท่าน
อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และวิทยากรทกุท่านได้โดยตรง

ท่ีน่ีเป็นท่ีเดียวในยคุปัจจุบันในโลก ท่ีแสดงพระธรรมโดยมุง่ให้เข้าใจ
การเจริญสติปัฏฐาน ท่ีต้องระลึกโดยมีปรมัตถธรรมเปน็อารมณ์ และศึกษาเรียนรู้
เร่ืองสภาพธรรม ท่ีเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามพระไตรปิฎกเท่าน้ัน ไม่มีการ

แต่งเติมความเหน็ และวิธีการ จากอาจารยใ์ด ๆ

ขออนโุมทนาและขอใหเ้จริญในกศุลท้ังปวง
น่ีเป็นข้อความในกระดานสนทนาเมือ่วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

ท่ีมีผู้กล่าวถึง มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพ่ระพุทธศาสนา
 สำนักงาน เลขท่ี ๑๔๗/๑ ซอยเจริญนคร ๘๗ ถนนเจริญนคร
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คำปรารภ
ข้าพเจา้เปน็คนหนึ่งที่ไม่สนใจจะไปทอ่งเที่ยวไปตา่งประเทศตามทวัร์ต่าง ๆ

แต่ชอบไปอินเดีย และเคยไปนมสัการสังเวชนยีสถาน ๔ แห่ง ท่ีประเทศอนิเดียมาแล้ว
๒ คร้ัง ยังมีความตอ้งการจะชักชวน ครอบครัวและญาตพ่ีิน้อง ไปกราบนมัสการแดน-
พุทธภูมิอีกเม่ือมีโอกาส  ยอมรับว่าการไปท้ัง ๒ คร้ังท่ีผ่านมา ไปด้วยความศรัทธาเล่ือมใส
เท่าน้ัน  ไม่ได้มีการศึกษาหรือเข้าใจในสถานทีต่่าง  ๆ  ท่ีไป  และก็รู้ตัวดีว่ายังไม่รู้เร่ือง
ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาอกีมาก

สำหรับปีน้ี ข้าพเจ้าและครอบครวัได้มีโอกาสไปอินเดียกับกลุ่ม มูลนิธิศึกษา
และเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีก         และได้เข้าไปอ่านกระดานสนทนาธรรม
www.dhammahome.com ท่ีมีการการเขยีนอธิบายเล่าเร่ืองการไปอินเดีย มีพระสูตรท่ี
น่าสนใจ เข้าใจง่ายคัดเลือกตรงกับเรื่องนั้น ๆ พร้อมทั้งรูปถ่ายที่สวยงามประกอบ
ทำให้สามารถจินตนาการเหน็ภาพไดชั้ดเจน แฝงไว้ซ่ึงสาระสนกุ ๆ น่าอ่าน น่าติดตาม
เป็นบทความที่ถ้าได้อ่านก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อนมัสการสังเวชนีย-
สถาน ๔ แห่ง ก็จะไปนมัสการแบบผู้ที่เตรียมตัวดีมีความรู้ประกอบ จะทำให้มีการ
นอบน้อม ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน

ด้วยเห็นประโยชน์ดังกล่าว จึงได้ร่วมกันรวบรวมบทความจากกระดานสนทนา
จัดพิมพ์เป็นเล่ม เพ่ือแจกจ่ายเป็นธรรมทานแกผู้่เดินทางไปในครัง้น้ี หนังสือท่ีพิมพ์เกิน
มา ก็จะมอบเป็นประโยชนแ์ก่การเผยแพรพ่ระธรรมต่อไป

กลุ่มสนทนาธรรมบวัใต้น้ำ

 ๑๙    กันยายน    ๒๕๕๐
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คำนำ
การที่เราได้เกิดมาในประเทศที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในขณะที่ยังมี

ผู้ท่ีมีความรู้สามารถ ถ่ายทอดอธบิายให้เราได้มีความเหน็ถูกเข้าใจถูก นับว่าเป็นบุญ
ของเราจริง ๆ  และก็เป็นโอกาสสำคญัในชีวิตท่ีควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกทางต่อไป
ศาสนาพทุธเป็นคำสอนทีไ่ม่เหมือนศาสนาอืน่ตรงท่ีเป็นคำสอนทีมี่เหตุผล และสอนให้
รู้ความจริง พระผู้มีพระภาคไม่ได้ชักชวนให้ใครมาเชื่อคำสอนของพระองค์เพื่อจะได้
อะไรตอบแทน แตพ่ระองคถ่์ายทอดความรูท่ี้พระองคต์รัสรู้ให้คนอืน่รู้ตาม ไม่ใช่เพือ่
การบูชาพระองค์แต่เพื ่อผู ้ศึกษาเองที ่จะบรรลุธรรมเช่นเดียวกับพระพุทธองค์
พระพุทธองค์ไม่ได้มีรางวัลอะไรมาเป็นเครื่องล่อใจสำหรับผู้ศึกษาพระธรรม และ
ยังกล่าวด้วยว่า ปัญญาท่ีพุทธบริษัทจะเจริญได้น้ัน ช้าเหมือนการสึกของการจับ ด้ามมีด
ดังนั้นหากศึกษาเพื่อหวังผลตอบแทนจึงเป็นการศึกษาที่คลาดเคลื่อน จุดประสงค์
ในการศึกษาธรรมะเป็นไปเพ่ือละอย่างเดียว   ตรงน้ีแหละเป็นเร่ืองยาก ลึกซ้ึง และมีผู้ท่ี
เข้าใจจริง ๆ น้อย

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้เขียนได้ยินเสียงการบรรยายธรรมของ ท่านอาจารย์
สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ทางสถานีวิทยุ เอเอ็ม แห่งหน่ึงด้วยความบังเอิญ  เกิดความสงสัย
ใคร่รู้ว่าทา่นสภุาพสตรผู้ีน้ีเป็นใคร จึงไดสื้บถามหา และเริม่ฟังการบรรยายธรรมของ
ท่านมาต้ังแต่ท่ีวัดบวรนิเวศน์ จนถึงปัจจุบัน  เร่ิมมีความเขา้ใจในคำสอนบา้งเล็กน้อย
และเห็นว่าการศึกษาพระธรรมเพือ่เป็นไปในการละ ตามท่ีพระพุทธองคต์รัสรู้และทรง
แสดงนัน้ ในปัจจุบันเหลือน้อยเต็มที  ส่วนใหญไ่ม่มีการศึกษาฟังธรรมก่อน แต่ไปคิด
ค้นหาหนทางปฏิบัติ สร้างสถานที่ หารูปแบบเพื่อหวังผลก่อนที่จะศึกษาและเข้าใจ
คำสอน   การปฏิบัติเหล่านั้นจึงผิดขั้นตอน เป็นความเห็นผิด เพิ่มความติดข้อง
และสูญเปล่าเป็นส่วนมาก

ผู้เขียนเคยเดนิทางไปนมสัการสังเวชนียสถานทัง้ ๔ ท่ีประเทศอนิเดียมาแล้ว
๔ ครัง้ และกำลงัจะเดนิทางรว่มกบัคณะของทา่นอาจารยสุ์จินตไ์ปอีกครัง้ ในเดอืน
ตุลาคมท่ีจะถึงน้ี   การไปคร้ังแรก ๆ  มัวแต่ต่ืนเต้นกับการเดินทาง เม่ือถึงสถานท่ีท่ีสำคัญ



ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวว่ามีความเป็นมาอย่างไร พอกลับมาก็นึก
เสียดายว่าไม่ได้เข้าใจซาบซ้ึงก็ต้องไปอีกหลาย ๆ  คร้ัง ท้ังน้ีก็เพ่ือความรู้ความเข้าใจจะได้
เพ่ิมพูนมีความเหน็ถูกเข้าใจถูกเพ่ิมข้ึน

สำหรับคร้ังน้ี ผู้เขียนได้ทำการรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่ บวกกับประสบการณ์จาก
การท่ีเคยไปมาหลายครัง้ นำมาเรียบเรียง ให้เข้ากับตารางการเดนิทางเหมือนเป็นคู่มือ
ท่องเท่ียว สอดแทรกความเหน็เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ไม่ให้น่าเบ่ือหน่าย   นำพิมพ์ลงไนเวบ็ไซท์
dhammahome.com เม่ือเขียนเล่าเร่ืองต่าง ๆ เหมือนแนะนำการทอ่งเท่ียวพอเพลนิ ๆ
แล้ว  ก็ได้สอดแทรกข้อความจากพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในพุทธประวัติ
ก็จะทำให้ผู้อ่านได้รับรสชาดของสำนวนในพระสตูรและได้เข้าใจธรรมะตามความเปน็-
จริงตามพระคมัภีร์ด้วย   สำหรับรูปถ่ายท่ีนำมาลง ผู้เขียนได้ถ่ายแบบไม่ใช่มืออาชีพไว้
จากการเดินทางคร้ังท่ีผ่านมา  นำมาลงไว้สำหรับผู้อ่านท่ีไม่มีโอกาสได้ไปด้วย จะได้นึก
ภาพออก

หลายคนที่อ่านเรื่องนี้จากอินเตอร์เน็ตแล้วก็บอกผู้เขียนว่า ไปอินเดียแบบ
ไม่เข้าใจมาแล้ว หากใครที่สามารถทำความเข้าใจถูก เห็นถูกได้ก่อนการไปจะมี
ประโยชนแ์ละเป็นกุศลอย่างมาก ต่างกส็นับสนุนให้ผู้เขียนเรง่เขยีนให้จบและช่วยกนั
จัดหาโรงพิมพ์ หาทุนพิมพ์เพ่ือเป็นธรรมทานแก่ผู้ร่วมเดินทางทุกคน    หนังสือท่ีพิมพ์เกิน
ไปจากการแจกผู้ร่วมเดินทาง ก็จะมอบให้กับมูลนิธิศึกษาและเผยแพรพ่ระพุทธศาสนา
นำไปจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อเป็นการเผยแผ่พระธรรมและเป็นรายได้สนับสนุน
กิจการของมลูนิธิต่อไป

ผู้เขียนขอกราบนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันเป็นมงคลสูงสุดในชีวิต   ขอกราบ
ท่านอาจารยสุ์จินต์ บริหารวนเขตต ์ผู้เป็นอาจารย์ท่ีไม่มีใครเสมอเหมอืนในยุคน้ี   ขอ
อนุโมทนากับสหายธรรมทุกท่านที่ช่วยเหลือสนับสนุนการพิมพ์หนังสือเล่มนี้  ขอ
อนุโมทนากับทุก ๆ  ท่านท่ีมีโอกาสร่วมเดินทางมานมัสการสังเวชนีย์สถานท่ีอินเดียคร้ังน้ี
และอนุโมทนาทกุท่านท่ีได้อ่านและสนใจเรือ่งธรรมะ   ขอให้ทุกท่านได้มีกุศลจิตเจริญ
ย่ิง ๆ ข้ึนไปเทอญ

๖
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๑  ไปอินเดียอีกแล้ว
เพือ่น ๆ หรือญาตพ่ีิน้องทีรู้่ข่าววา่จะไปอินเดยีอีก มักจะถามวา่ “ไปอินเดยี

อีกแลว้เหรอ ไปทำไมบอ่ย ๆ มีอะไรดีเหรอ” เราเองกไ็ม่ค่อยอยากตอบหรอกวา่ทำไม
ไปบ่อย ก็ไม่ได้บ่อยอะไร ได้ไปทุกปีเสียเม่ือไหร่  คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี ๕ เท่าน้ัน คนท่ีไม่ได้
ศึกษาพระพุทธศาสนา หากว่ามีโอกาสเลือกการไปเที่ยวต่างประเทศ ส่วนมากคง
เลือกไปประเทศอินเดียเป็นประเทศสุดท้าย  แต่สำหรับ เราและเพ่ือน ๆ  ท่ีสนใจฟัง ธรรม
สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์มาหลาย ๆ ปี เมื ่อมีโอกาส โดยเฉพาะได้
ร่วมเดินทางไปพร้อมกับท่านอาจารย์ ก็จะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษในชีวิตจริง ๆ เรื่อง
กลัวลำบาก หรือเบ่ือขอทาน หรือกลัวความไม่สะดวกในประเทศอินเดียไม่เคยมีอยู่ในหัว
ในบางปีท่ีเรา ไป เห็นบางคนกลวัความสกปรกมากเสยีจนดูน่าขำ ออกไปเดินในเมือง
พาราณสี แต่งตัวห่อหุ้ม มิดชิด ท้ังหมวก ท้ังผ้าปิดปาก แว่นตา ชุดปิดหมดทัง้ถุงเท้า
รองเทา้ เหมอืนชุดออกศกึทะเลทราย เรานกึในใจวา่อยา่ไปกลวัเชือ้โรคภายนอกมาก
นักเลยเชือ้โรคในร่างกายเราเองนัน่แหละ  ร้ายนัก

ท่านอาจารย์เองท่านไปอินเดียมานับหลายสิบครั้ง ตั้งแต่สมัยเดินทางด้วย
รถไฟ รอนแรมกันเป็น เดือน ๆ สมัยบางคนยงัไม่เกิด ไม่เห็นท่านต้องป้องกันอะไรให้ดู
เอิกเกริก บนทางเท้าหน้าพระวิหาร เชตวัน ก่อนท่ีท่านจะก้าวเท้าเข้าประตูเขตพระวิหาร
หลาย ๆ คนคงได้เห็นว่าท่านกราบลงไปกับพื้นทางเดินอย่างนอบน้อม ไม่มีอาการ
รังเกียจแม้แต่น้อย (ภาพที ่๖)   เราเองกเ็หมือนกัน เห็นเด็ก ๆ  อินเดียเรา ชอบขอถ่ายรูป
ด้วยและ ก็อดไม่ได้ท่ีจะทำตัวใกล้ชิดจับตัวเข้ามากอดคอใกล้ ๆ     เพ่ือน ๆ  บางคนก็หาว่า
เราชอบ ไปกอดขอทาน กลัวเราจะติดเช้ือโรคขอทาน เราก็บอกว่า เขาไม่ใช่ขอทาน เป็น
เด็กท่ี ยากจนธรรมดา น่าสงสารเทา่น้ัน

หลาย ๆ คนท่ีชอบมาอินเดีย ไม่นึกรังเกียจอินเดีย ก็อาจเพราะมคีวามเชือ่ว่า
ชาติก่อน ๆ เคยอยู่ท่ีอินเดีย เคยได้เป็น จ้ิงจก ตุ๊กแก ได้ยินพระธรรมแวว่ ๆ ชาติน้ีก็เลย
สนใจฟังธรรม หาความ เข้าใจเจริญปัญญาทีละนิดละหนอ่ย จนได้มีโอกาสได้เดินทาง
มาอินเดีย จุดประสงคท่ี์สำคัญท่ีสุด ท่ีเดินทางมากคื็อการมาสักการะบูชา  สังเวชนีย-

๙



สถานท้ัง ๔ แห่งน่ันเอง เราลองมาศกึษาดูสักหน่อยว่า สังเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่งน้ัน
สำคัญไฉน...........

ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ณ กาลน้ัน พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมาย ุ๘๐ พรรษา
พระบรมศาสดาตรัสกับท่านพระอานนท์ว่า “อานนท์ในยามที่สุดแห่งราตรีวันนี้แหละ
ตถาคตจะปรนิิพพาน ณ ระหวา่งไมส้าละทัง้คู่ ณ สาลวนัแหง่มัลลกษัตริย์ ใกล้เมือง
กุสินารา”

คร้ันพระพทุธเจ้าพร้อมด้วยพระภกิษุสงฆ์ได้เสด็จพระพุทธดำเนนิข้ามแม่น้ำ
หิรัญญวดี ไปเมืองกุสินารา โปรดให้ท่านพระอานนท์ปูลาดเตียงท่ีบรรทม ณ ระหว่างไม้-
สาละท้ังคู่ และเสร็จข้ึน บรรทมสีหไสยา(เป็นการนอนอยา่งราชสีห์ คือ นอนตะแคงขวา
ซ้อนเท้าเหล่ือมเท้า มือซ้ายพาดไป ตามลำตัว มือขวาช้อนศีรษะไม่พลิกกลับไปมา มีสติ-
สัมปชัญญะกำหนดใจถึงการลุกข้ึนไว้) แต่พระบรมศาสดามิได้มีอุฏฐานสัญญามนสิการ
คือ ไม่คิดจะลุกข้ึนอีกแล้ว เพราะเหตเุป็นไสยาอวสาน คือ การนอนครัง้สุดท้าย

ลำดบัตอ่มา ทา่นพระอานนทเ์ถระเจา้ไดก้ราบทลูวา่ “ในกาลก่อนเมื่อออก-
พรรษาแล้ว บรรดาพุทธบริษัทท้ังหลายในทิศต่าง ๆ  เจริญในคร้ันพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้
เข้าใกล้สนทนาปราศยั ได้ความเจริญใจ คร้ันพระผู้มีพระภาคเจา้เสด็จปรินิพพานแลว้
ข้าพระองคท้ั์งหลายจักไม่ได้โอกาสอันดีเช่นน้ัน เหมือนกับเม่ือพระองค์ยังทรงพระชนม์
อยู่อีกต่อไป”

เมื่อพระอานนท์กราบทูลดังนี้แล้ว พระตถาคตเจ้าได้ทรงแสดงสถานที่ ๔
ตำบลว่าเป็น ส่ิงท่ีควรจะดู ควรจะได้เห็น ควรจะเกิดสังเวช พระพุทธเจ้าตรัสว่า   “อานนท์
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล น้ี คือ ”๑. สถานท่ีพระตถาคตเจา้บังเกิดแล้ว คือ ท่ีประสูติ
จากพระครรภ์ (คือ อุทยานลุมพินี ก่ึงกลางระว่างกรุงกบิลพัสด์ุและกรุงเทวทหะ กรุงกบิล-
พัสดุ์เป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะ กรุงเทวทหะเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกลิยะ
ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาลหา่งชายแดนภาคเหนอืของ ประเทศอินเดีย ๖ กิโลเมตร
คร่ึง บัดน้ีเรียกว่า รุมมิเนเด) (ภาพท่ี ๒)

๑๐  ไปอินเดียอีกแล้ว



๒. สถานทีพ่ระตถาคตเจา้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (คือ ใต้ร่มไม้ศรี-
มหาโพธิ์ ภายในป่าสาละ ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ
ปัจจุบันคือ ตำบลพุทธคยา รัฐพิหารประเทศอนิเดีย)(ภาพที ่๓)

๓. สถานท่ี พระตถาคตเจา้แสดงธรรมจักร (คือ สถานท่ีซ่ึงพระพุทธเจ้าแสดง-
ธรรมปฐมเทศนาโปรดปัจจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทางทิศเหนือของเมือง
พาราณสี แคว้นกาสี ปัจจุบันน้ีเรียกว่า สารนาถ พาราณสีบัดน้ีเรียกว่า วาราณสี) (ภาพท่ี
๔)

๔. สถานท่ีพระตถาคตเจา้ปรินิพพาน (คือท่ีสาลวโนยาน เมืองกุสินารา แคว้น
มัลละ ปัจจุบัน้ีเรียกเมืองกาเซีย จังหวัดโครักขปุระ)(ภาพที ่๕)

๑ ๒

๔๓
ภาพที่ ๑ พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์

ไปอินเดียอีกแล้ว   ๑๑



สถานท่ีท้ัง ๔ ตำบลน้ีแล ควรท่ีพุทธบริษัท คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีความเลือ่มใสในพระตถาคตเจา้ จะดูจะเห็นและควรจะใหเ้กิดความสงัเวช ท่ัวกัน”

“อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถาน
เหล่าน้ีด้วย ความเล่ือมใส ชนเหล่าน้ัน คร้ันทำกาลกิริยาลงจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความวา่ ๔ ตำบลว่าเป็นท่ีควรเห็น ควรดู
ควรให้เกิด สังเวชของกุลบุตร กุลธิดา ผู้มีศรัทธาด้วยประการฉะน้ีแล   น้ีเองเป็นท่ีมาของ
สังเวชนยีสถาน ๔ แหง่ในดนิแดนพทุธภมิู ท่ีชาวพทุธทัง้หลายสมควรอยา่งยิง่ทีจ่ะไป
นมัสการ กราบไหวสั้กการะสกั คร้ังหน่ึงในชีวิต ด้วยความเลือ่มใส

๕ ๖

๑๒ ไปอินเดียอีกแล้ว



๒  ไปกันยังไง
ในสมัยก่อน การเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย

เป็นเรื่องยุ่งยาก ใหญ่โตพอสมควร เพราะยังไม่มีตวัแทน หรือบริษัทท่องเที่ยวจัดกัน
มากนัก ส่วนใหญ่อาศัยพระตามวัดไทยไนอินเดียช่วยกันประสานงาน หารถและ
หาท่ีพัก หรือไม่ก็พักท่ีตามวัดเสียเลย การเดินทางมกัจะน่ังเคร่ืองบินมาลงที ่กัลกัตตา
เมืองหลวงเกา่ของอินเดีย พักค้างคืนหน่ึง รุ่งข้ึนเดินทาง โดยรถยนตไ์ปยังเมือง ปัตนะ
หรือเมือง ปาตะลีบุตร เมืองหลวงในอดตีของพระเจา้อโศกมหาราช อายุประมาณ พ.ศ.
๓๐๐

การเร่ิมสักการะสงัเวชนยีสถาน เร่ิมจากเมืองน้ี เพราะการเผยแผค่ำสอนของ
พระบรมศาสดา ในสมัยพุทธกาลจะอยู่ในบริเวณรัฐพิหาร ซ่ึงเมืองปัตนะเป็นเมืองหลวง
และรัฐอุตรประเทศ ท่ีมีเมืองลัคเนาวเ์ป็นเมืองหลวง การเดนิทางกจ็ะแวะเยีย่ม เวสาลี
ก่อนแล้วลงใต้ไปยังพุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้ จากน้ันไปเขาคิชกูฏแล้วมุ่งตะวันตก ค้างคืนท่ี
พาราณส ีเข้านมัสการสถานทีป่ฐมเทศนาทีส่ารนาถ

หลังจากน้ันก็จะข้ึนเหนือไปยัง กุสินารา สถานท่ีปรินิพาน แล้วผ่านเมือง โครัก-
กะปูร์ ข้ามชายแดนไปเขตประเทศ เนปาล เพ่ือสักการะสถานท่ี ประสูติ หลังจากน้ันอาจ
เดินทางไป สาวัตถี แล้วเดินทางออกไป ลัคเนาว์ ไปข้ึนเคร่ืองบินกลับกรุงเทพท่ีเดลี เมือง-
หลวงปัจจุบัน ก็เป็น อันว่าได้สักการะสถานทีศั่กด์ิสิทธ์ิ ครบถ้วน

สำหรับสมัยน้ี สะดวกสบายกวา่เดิมมากมาย มีเคร่ืองบินท้ัง แอร์อินเดีย และ-
สายการบนิไทย บินตรงไปลงทีส่นามบินพุทธคยาโดยตรง จากสนามบนิท่ีเล็ก ๆ น่ารัก
เหมือนบ้าน ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็สามารถเข้าไปกราบที่โคนต้นศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้
ได้แล้ว อาจน่ังได้ถึงสามทุ่ม บริเวณโดยรอบ ก็สะอาด ปลอดภัย ให้ความสงบ ร่มเย็น
หาท่ีไหนในโลก มาเปรียบไม่ได้อีกแล้ว

กำหนดการไปอนิเดีย ของคณะทา่นอาจารยสุ์จินต์ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๐
น้ี ผู้จัดรายการจะพาเราไปทีก่รุงเดลี เมืองหลวงกอ่น เป็นการเดนิทางทีจ่ะไปเท่ียวเสีย-

๑๓



ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมานมัสการสถานทีต่่าง ๆ จนถึงจุดสุดท้ายท่ีพุทธคยา แล้วบิน
กลับกรุงเทพ ผู้เขียนจะพยายามสรุป และขยายความไปตามสถานที่ที่ผู้จัดรายการ
กำหนดไว้ เพ่ือจะได้เพ่ิมความรู้ ความเป็นมา และเห็นความสำคัญของสถานท่ีแต่ละแห่ง
อันอาจจะเปน็ ประโยชนบ้์างไม่มากก็น้อย

ภาพที ่๓ เป็นรูปสถาปัตยกรรมซ่ึงปัจจุบันเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองนิวเดลี
ไปแล้ว โดยทัว่ไปเรียกว่าวัดดอกบัว

เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเกา่แก่ของอินเดีย สร้างมาประมาณ ๕,๐๐๐ ปีก่อน
คริสตกาล สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ ๓๐๐ ปีก่อน
คริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่งได้ขุดพบในเขตการปกครองเดลใีนปัจจุบัน พ้ืนท่ีเขต
เดลีเป็นศูนย์กลาง การปกครองของอาณาจกัรอินเดียโบราณถงึ ๗ อาณาจักร

หลังจากอังกฤษ ได้ยึดครองอินเดียเม่ือ ค.ศ. ๑๘๕๗ ได้ย้ายเมืองหลวงไปยงั
กัลกัตตา แต่เดลีก็ได้กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกคร้ังใน ค.ศ. ๑๙๑๑ โดยมีการสร้างเมือง
ใหม่ข้ึนมา และใช้ช่ือ ว่านิวเดลีเป็นท่ีต้ังของรัฐบาลอินเดียหลังได้รับอิสรภาพ เม่ือ   ค.ศ.
๑๙๔๗ ปัจจุบันมีประชากรอยู่ อาศัยประมาณ ๑๔ ล้านคน

เมืองหลวงของชาวภารตะ วุ่นวายชุลมุนไม่แพ้เมืองหลวงของท่ีอ่ืน เผลอ ๆ  อาจ
วุ่นวาย มากกว่าด้วยซ้ำ ท้ังรถราขวักไขว่ พ่นควันฟุ้งกระจาย และผู้คนมากมาย หากใคร
เผลอไปสอบถาม เส้นทางหรอืสถานท่ีท่ีไปไม่ถูกเข้า พ่ีแขกจะชไูม้ชูมือเจรจาพยกัหน้า
หงึกหงัก ยักคอซ้ายทีขวาที อธิบายหลายสบินาทีก็ยังไม่เข้าใจกัน เพราะทีว่่า แขกพยกั
หน้าหงึก ๆ น้ันแปลว่า “ไม่รู้” ส่วนท่ีส่าย หน้าไปมาน้ันเขาวา่ “ใช่แล้ว”  ความวุน่วายอกี
ส่วนหน่ึงมาจากเสียงแตรรถท่ีดังป๊ีน ๆ  ป๊าน ๆ  อยู่ตลอดเวลา นับเป็นเสียงกวนประสาทได้
เป็นอย่างมากสำหรบัคนไทยอยา่งเรา ๆ

ใครไปเมืองแขกอยา่ได้แปลกใจท่ีหลังรถแทบทกุคันจะเขียน “Horn Please”
เตือนให้รู้ว่ารถคันไหนจะแซงซา้ยแซงขวา ขับเร็วขับช้าได้ท้ังน้ัน ขอให้บีบแตรให้รู้เสีย-
กอ่น การใชแ้ตรจงึถอื เป็นเรือ่งปกตธิรรมดามาก หากกรงุเทพมกีารบบีแตรมากมาย
อย่างอินเดีย รับรองว่าต้องมีเร่ือง ต่อยตี ฆ่ากันตายกนันับไม่ถ้วนเป็นแน่

๑๔  ไปกันยังไง



สำหรับเร่ืองการทะเลาะกันตามถนนท่ัวไปของชาวแขก ก็จะมีให้เห็นเป็นประ-
จำ ท่าทาง ขึงขังเอาจริงเอาจังมากเลย แต่ยืนคอยดูไปเถอะ คร่ึงวันก็ยังเถียงกันอยู่ ไม่ได้-
ต่อยตีกันหรอก แต่เสียงทะเลาะกนัเหมือนกำลังจะฆ่ากัน หลวงพ่อวัดไทยท่านเล่าว่าถ้า
จ้างแขกทำงาน ต้องพูดกันให้ รู้เร่ืองดี ๆ นะ ไม่ง้ันเสียงาน เช่นท่านจ้างคนงานมาถาง-
หญ้าลานวัด ท่านก็ขีดเส้นให้ถาง แขกก็จะถางตรงไปตามเสน้ เวลาเจอต้นไม้อ่ืนท่ีไม่ใช่
ต้นหญ้า แขกก็จะไม่ถาง จะถางต้นอ่ืน ต้องเพ่ิมรูปีให้ ถ้าจะให้เก็บกวาดหรือโยกย้ายส่ิง-
กีดขวาง ต้องตกลงจา่ยรูปีต่างหาก

ในกรุงเดลี มีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติท่ีมีช่ือเสียงมาก มีการเก็บรักษาศิลปะล้ำค่า
จำนวนมาก หน่ึงในน้ันเป็นพระบรมสารริีกธาตุ ท่ีเปิดให้ชม และนมัสการอย่างใกล้ชิด
ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าชม และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ช่ึงการท่ีจะถ่ายรูปและกราบ-
ไหว้ กล่าวคำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยพร้อม ๆ กันหลายคนคงจะผิดระเบียบของ
พิพิธภัณฑ์ ท่ีมีแขกยามหนวดเฟิม้ เฝ้าจ้องมอง ตาเขียวอยู่

วันนั้นก็ใกล้เวลาปิดเต็มทีแล้ว ผู้เขียนก็เข้าไปทำตีสนิทพูดคุย มือก็ลูบ ๆ
คลำ ๆ  ท่ีกระเป๋าเส้ือท่ีมีใบละร้อยรูปีอยู่ด้วย หลังจากต่อรองแขกยามว่าจะขอถ่ายรูปแค่
นิดหน่อยไม่มาก และการสวดมนตบู์ชาพระกไ็ม่นาน แขกยามกต็กลงควา้สองร้อยรูปี
เข้ากระเป๋า ปล่อยให้เราไทยแทไ้ด้ ใช้เวลาชม และนมัสการพระบรมสารริีกธาตุ พร้อม
ถ่ายรูปมาฝาก พรรคพวกอยา่งสบายนานพอสมควร

คิดไปคิดมาการติดสินบนแขกไม่รู้ว่าเป็นอกุศลหรือเปล่า ใครรู้ช่วยบอกที
เส้นทางตอ่ไป เราจะเดนิทางไป ทัชมาฮาล เมืองอัคราติดตามอ่านนะครบั

กราบอนโุมทนา

ไปกันยังไง  ๑๕



บันทกึการเดนิทาง วันที ่๑
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.

๑๖  ไปกันยังไง



ภาพที ่๒ ภาพยามเชา้ ชาวบา้นใชท้างเดนิเปน็ทีน่อนในเมอืงปตันะ
ภาพที ่๔ สนามบนิ อินทริาคานธ ีกรงุนวิเดลี
ภาพที ่๕ โรงแรม ไทรเดน๊ท ์เดล ีทีเ่ราจะไปพกั
ภาพที ่๖ ตลาดจนัทปตั กลางกรงุเดลทีีทุ่กคนทีท่กุคนจะตอ้งมาเสียเงนิใหแ้ขก
ภาพที ่๗ พระบรมสารริีกธาต ุในพพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิกรุงเดลี
ภาพที่ ๘ ทัชมาฮาล

๗

๑

๒

๓ ๔ ๕

๖

๘

ไปกันยังไง  ๑๗



บันทึกธรรม

๑๘  ไปกันยังไง



๓  จาก เดลี ไป อัครา
            ในบางมุมมองของคนไทย อาจไม่คอยชอบใจนกัท่ีจะเดินทางไปเทีย่วอินเดีย
เม่ือจะเปรียบเทียบกับการไปเท่ียวท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีการจัดการระบบการทอ่งเท่ียวท่ีดี อาจ
เคยไดยิ้นว่าเมืองแขกไมมี่ห้องน้ำห้องส้วม และขอทานเยอะ จึงไม่ค่อยอยากมาเทีย่ว
แต่สำหรับ พวกฝรั่งแล้ว การเดินทางมาท่องเที่ยวอินเดีย ถือว่าเป็นสุดยอดของการ
เดินทางท่องเท่ียว เพราะอินเดียมีเสน่ห์หลายอย่างให้นักท่องเท่ียวท่ีต้องการจะรู้จักโลก
กว้างจริง ๆ ได้ศึกษา

อินเดียมีวัฒนธรรมเก่าแก่ ส่ังสมไว้ตามสถานทีต่่าง ๆ  ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ทัชมา-
ฮาล ถ้ำอจันตา เอโลรา สัญจิ คาจุราโฮ ชัยปุระ พาราณสี ริมฝ่ังคงคา มีเทือกเขาหิมาลัย
ท่ีน่าท่องเท่ียว ชีวิต ความเปน็อยู่ของชาวอนิเดียก็น่าศึกษา ด้วยประชากรกวา่พันล้าน
เขาอยู่กันอย่างไร บางส่วนของประเทศมีความเจริญทางด้านความรู้และเทคโนโลยี่
แบบสุด ๆ  เช่น ท่ีซิลิคอนวัลเล่ย์ ในบังกาลอร์  แต่ตามชนบทกยั็งยากจนสดุ ๆ  มีวิถีชีวิต
แบบเดิม ๆ  เหมือนเม่ือพันกว่าปีท่ีแล้วท่ีไม่มีไฟฟ้า และน้ำมันใช้ รวมท้ังไม่มีการเดินทาง
ออกจากหมูบ้่านเลย ความหลากหลายทางวฒันธรรม และความขดัแย้งทางเศรษฐกจิ
สังคม และความเจรญิอย่างรวดเรว็กำลังมาถึงอินเดีย และจะกา้วติดตามจีน ไปติด ๆ
ความเปล่ียนแปลงจะเป็นอย่างไรต่อไป ทำให้อินเดียจะเป็นท่ีท่ีผู้คนเข้ามาทำธุรกิจและ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจไม่รู้จบ

แต่สำหรับพวกเราชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสในคำสอนของพระบรมศาสดา
ก็จะมีมุม มองไปอีกอย่าง เร่ืองการรังเกียจขอทาน (ภาพท่ี ๒) การเข้าห้องน้ำตามพุ่มไม้
ข้างทาง การ เจอฝุ่น และขยะ ต่าง ๆ ปัญหาการเดนิทางรวมทัง้การไดท่้องเท่ียวตาม
สถานท่ีสวยงาม และความสะดวกสบายยงัเป็นเร่ืองรองลงไปไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมัน
มาก เร่ืองหลักก็คือได้มีโอกาสได้ไป ก้มกราบน้อม สักการะสถานท่ี ๆ  พระผู้มีพระภาคได้
ตรัสไว้ ว่าเป็น การสักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า น่ันก็คือได้นมัสการสังเวชนีย-
สถานทัง้ ๔ แห่ง ท้ังน้ีเพ่ือ ปัญญาเกดิความสลดสงัเวชในสังขาร ท้ังหลายอนัไม่เท่ียง

๑๙



เป็นทุกข์ และ เป็นอนัตตา ทำให้จิตใจหันกลับมาระลึกถึงสัจจธรรม เกิดความไม่ประมาท
เพียรพยายามทำสิง่ท่ีเป็นกุศลต่อไป

บริเวณกรุงนิวเดลีน้ี ในอดีตสมัยพุทธกาล ก็คือแคว้นกุรุรัฐ ท่ีพระผู้มีพระภาค
ได้เสด็จมาเทศนาสตปัิฏฐานสูตร ทางการไดท้ำการขดุค้น พบหลักฐานทางโบราณคดี
มากมาย (ภาพท่ี ๓) กุรุรัฐน้ี มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ก่อนสมัยพุทธกาลนบัเป็นพันปี
มีกล่าวไว้ใน คัมภีร์มหาภารตะ รวมท้ังในพระไตรปิฎกและอรรถกถาน่าศึกษาสนใจมาก
ในพระสูตร หลายแหง่ได้กล่าวถึงความเปน็ผู้มีศีล และการมปีกติเจริญสติปัฏฐานของ
ชาวกุรุไว้ มากมายหลายแหง่ ขอยกตัวอย่างอรรถกถา มาเล็กน้อย....

มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑

ถามว่า เหตุไฉน พระผู้มีพระภาคเจา้จึงได้ตรัสพระสูตรน้ีใน แคว้นกุรุรัฐน้ัน ?

ตอบว่า เพราะชาวกรุุ สามารถจะรับเอา พระธรรมเทศนาทีลึ่กซ้ึงได้.

ได้ทราบว่า ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ อุบาสิกาท้ังหลายชาวกรุุรัฐ เป็นผู้มีร่างกาย

และ จิตใจเหมาะสมเปน็นิจ ด้วยสามารถแหง่ ปัจจัย คือ ฤดูเป็นท่ีสบาย

เพราะรฐัน้ันสมบูรณ์ ด้วยปัจจัยคือฤดู.  คนเหล่าน้ันมีกำลังปัญญา

อันความ เหมาะสมแหง่จิตใจและร่างกาย อนุเคราะหแ์ล้ว

จะเป็นผู้สามารถรับถ้อยคำท่ีลึกซ้ึงได้. เพราะฉะนัน้

พระผู้มีพระภาคเจา้ เม่ือทรงเล็งเห็นว่าคนเหลา่น้ัน สามารถจะรบั

พระธรรมเทศนาอนัลึกซ้ึงน้ีได้ จึงได้ตรัสสติปัฏฐานสูตรท่ีมีอรรถลึกล้ำน้ี

ภาพที่ ๔ นี้คือหลักฐานทางโบราณคดี ในกรุงเดลี เป็นตัวอักษรโบราณ
แกะสลัก ลงบนแผ่นหิน ข้อความว่าสถานทีแ่ห่งน้ีคือบริเวณท่ีพระบรมศาสดา ได้กล่าว

๒๐  จาก เดลี ไป อัครา



พระธรรมเทศนา เร่ือง สติปัฏฐานสูตร เม่ือ ๒,๕๐๐ ปีก่อน   ท่านอาจารย์สุจินต์ได้เคยนำ
คณะสหายธรรม มากราบสักการะ และจัดสนทนาธรรมท่ีน่ี เม่ือปี ๒๕๔๘ ท่ีผ่านมาน่ีเอง

จากกรุงเดลี ไปทางใต้ประมาณ ๒๐๐ กม. ก็จะเป็นเมือง อัครา ท่ีต้ังของทัชมา-
ฮาล และ ป้อมอัครา ทางการไดส้ร้างถนนอยา่งดีเช่ือมสองเมืองน้ี แต่เม่ือตอนท่ีผู้เขียน
เดินทางไป เม่ือหลายปีก่อน รถว่ิงได้ช้ามาก อาจเป็นเพราะสภาพถนนทีมี่การซ่อมสร้าง
กันแบบอินเดีย และปริมาณรถบรรทกุท่ีมี จำนวนมากมายมหาศาลทำใหก้ารเดินทาง
เชื่องช้า แบบลืมการถึงจุดหมายไปเลย ปรัชญาการนั่งรถในอินเดียก็เลยเป็นว่า
ทำอย่างไรจะหลบัในรถใหส้บายท่ีสุด

วันน้ีตามรายการ ผู้จัดจะให้เราเขา้พักท่ีโรงแรม Jay Pee Palace Hotel แล้ว
ตอนบ่ายก็ จะพาไปชมป้อมอัครา และทัชมาฮาล

ป้อมอัครามีข้อความบันทึกไว้ว่ามีมาต้ังแต่ ค.ศ. ๑๐๘๐ แล้ว ต่อมา Sikandar
Lodhi (๑๔๘๗-๑๕๑๗) สุลต่านองคแ์รกของ เดลี ได้ย้ายมาประทบัอยู่ท่ีป้อมน้ี แล้วใช้
เป็นวังเพื่อปกครองประเทศ  ในปี ๑๕๕๘ กษัตริย์อักบาร์ ราชวงศ์โมกุลดำเนินการ
ปฏิสังขรณ์ ตกแต่งใหม่ด้วยหินทรายหรอืศิลาสีแดงล้วน (ภาพท่ี ๕) ใช้คนงานและชา่ง
๔,๐๐๐ คน เป็นเวลา ๘ ปีเสร็จสมบูรณ์ในปี ๑๕๗๓  จนเป็นส่ิงก่อสร้าง ท่ีใหญ่โตเทา่
ภูเขาหนึง่ลูก ทีเดียว เป็นค่ายคูประตูหอรบ รวมท้ังพระราชวงัของพระเจา้ Sha Jahan
กษัตริย์องค์ท่ี ๕ แห่ง ราชวงศ์โมกุล ป้อมอัคราสร้างมา ก่อนถึงสามสมัยมาแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ในสมัย พระเจ้าชาห ์จาฮาน ผู้สร้างทชัมาฮาล  ลักษณะป้อมเป็นรูปโค้งคร่ึง
วงกลม ตัวป้อมขนาดใหญ ่ต้ังอยู่โค้งแม่น้ำยมุนาพอดี เป็นมุมท่ีสวยงามมาก และมอง-
เห็นทัชมาฮาล ได้สวยท่ีสุด ตัวป้อมมีกำแพงใหญส่องช้ัน (ภาพท่ี ๖) มีสะพานเชือ่มต่อ
เดินได้รอบป้อม ในอดีต ภายในเป็นที่ทำการของทหารด้วย และมีเขตพระราชฐาน
ฝ่ายหน้าสำหรับออกว่าราชการของกษัตริย์ (ภาพท่ี ๗)  เขตพระราชฐานฝ่ายในเป็นท่ีอยู่
ของเหลา่นางสนม เรียกว่า “พระราชวังดอกมะลิ” เล่ากันว่ามีนางสนมถงึ ๕,๐๐๐ คน
ส่วนที่เป็นที่ประทับของกษัตริย์ริมแม่น้ำยมุนาเป็นกำแพงศิลาสูงชัน มองเห็นแม่น้ำ
ยมุนาไม่ไกลนัก (ภาพที ่๘)

จาก เดลี ไป อัครา  ๒๑



พระราชวัง แห่งน้ีเป็นศิลาแดงแตเ่พียงด้านนอก ด้านในอาคารเปน็หินอ่อน-
แกะสลัก ละเอียดสวยงาม (ภาพที่ ๙) เป็นงานฝีมือที่หาที่อื่นเปรียบเทียบไม่ได้เลย
ไม่ว่าประตู เสา หรือเพดานทัง้ แกะท้ังฉลุและเล่นลายสี การทำลวดลายสบีนหินอ่อนท่ี
อ่อนช้อยหลายสี ล้วนต้องแกะร่องฝังหินสีมากสี ความพิเศษของชา่งฝีมือมองทางหนึง่
เห็นเป็นลายเครอืเถา พอเดินออกไปสักระยะมองมา เห็นเป็นลายอ่ืนสวยงามแทนที ่ก็
เพราะเปน็พระราชวงั ท่ีงดงามไปทกุแห่ง ประตูโลหะก็บานใหญ ่ลายประดับ อลังการ
งานสร้างจริง ๆ

ช่องทางระเบียงด้านแม่น้ำยมุนา เป็นท่ีประทับของชาห์ จาฮาน เพ่ือ มองดูทัช-
มาฮาล ระหว่างที่พระองค์ถูกคุมขังโดยพระราชโอรสองค์ที่ ๕ ทำกบฏ พระเจ้าชาห์
จาฮาน มีโอกาสเพียง เฝ้ามองอนุสรณ์แห่งความรัก ท่ีพระองค์สร้างเพ่ือเป็นท่ีฝังพระศพ
ของ พระอัครมเหสีพระนางมมุตัส จนวาระสุดท้ายของพระองค์

ระเบียงด้านนี้เต็มไปด้วยงานศิลปะของหินอ่อน ที่เป็นช่องทางเดินก็ดี ห้อง
ระเบียง และเพดานห้องระเบียง การประดับเพดานด้วยช้ินโลหะท่ีสวยงามเหมือนเงินแต่
ไม่มีการคล้ำหมอง กลับสะท้อนแสงได้ประหลาดราวห่ิงห้อย ระเบียงตอนหน่ึงท่ีเปิดโล่ง
มีของมีค่าย่ิงช้ินหน่ึง คือ แท่นหินลองทอง เป็นแท่นหินช้ินเดียวในโลกขนาดใหญ่กว่าสอง
เท่าโตะ๊ปิงปองเลก็น้อย หนามากกวา่หนึง่ศอกนา่จะหนกัมาก การนำมาไวริ้มระเบียง
ไม่ใช่งานงา่ย เช่ือว่าพระเจา้ชาห์ จาฮาน ประทับท่ีน่ีเพ่ือมองทัชมาฮาล  และเป็นท่ีน่า-
เสียดายท่ีระหว่างการสู้รบ ทหารอังกฤษเข้าตีป้อม อัคราใช้ปืนใหญ่ยิงระเบียงวัง กระสุน
นัดหนึ่งกระทบผนังห้องแล้ว กระดอนมาถูกแท่นหินลองทอง ทำให้หินชิ้นนี้มีรอยร้าว
ไม่ถึงกับแยก ร่องรอยกระสนุท่ีว่าน้ันเขา ท้ิงไว้ให้ปรากฏทกุวันน้ี

ส่ิงท่ีน่าดูอีกอย่างคือยอดของซุม้ประตูก็ดีหรือตามมุขต่าง ๆ มักจะมีรูปสลัก
ขององค์พระพิฆเนศอยู่ ท้ังท่ีเป็นราชวงศ์โมกุล  พระราชวังของกษัตริย์อินเดียจะมีระบบ
ทำความเยน็ คือ ซ่อนทางนำ้ไหลให้ผ่าน ห้องต่าง ๆ ในอาคารรบัความร้อนออกมาทิง้
ภายนอกเหมอืนเคร่ืองปรับ อากาศ เป็นความคดิท่ีฉลาดของคนโบราณ การออกแบบ
เช่นน้ี เคยพบทีพ่ระราชวงัสิกิริยา ในเกาะลงักาเช่นกัน

๒๒  จาก เดลี ไป อัครา



ภาพที่ ๑ ภาพชาวอินเดียขายผ้า
ภาพที่ ๑๐ ภาพขอทาน และลูกน้อยในกรุงเดลี ในมือถือถุงอาหาร

คราวหนา้ไป Preview ทัชมาฮาล และวัดธาราสวาม ีกันดูนะครับ
อนุโมทนา....๔  .
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๔  ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก
เร่ืองเก่ียวกับอินเดียมีให้เล่าขานกนัไม่รู้จบ อินเดียอาจเป็นท่ีไม่น่าอยู่ของเรา

แต่ขณะเดยีว กันก็อาจเป็นสวรรค์ของเขา (ภาพท่ี ๑)  ถ้ามีใครไปถามคนอนิเดียท่ีเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ตามชนบทว่า คิดอยากได้อะไรมากที่สุดในชีวิต คำตอบก็คือ
วัวสักตัว จะได้มีนมให้ครอบครัวกิน และถ้าถามวา่ คิดท่ีจะพัฒนาชีวิตให้ร่ำรวยอุดม-
สมบูรณ์ข้ึนหรือเปล่า  เขากอ็าจจะตอบวา่เราเป็นใคร เราไม่ใช่ พระเจ้าท่ีจะทำให้ชีวิต
เปล่ียนไปได้

การท่องเท่ียวอินเดียจึงสนุกท่ีได้เห็นส่ิงท่ีแตกต่าง และจะสนุกย่ิงข้ึนถ้าได้เข้า-
ใจว่าทำไม จึงเป็นอย่างน้ี (ภาพท่ี ๒) และคำตอบกคื็อ เพราะมนัต้องเป็นอย่างน้ี ถ้าไม่
เป็นอย่างน้ี ก็ไม่ใช่อินเดีย

อินเดียมีส่ิงน่าสนใจเรียกได้ว่ามหัศจรรย์ของโลกเลยทเีดียว ก็คือ ทัชมาฮาล
ท่ีโลกยกย่องว่าสวยงามและมีประวัติอันพิศดารย่ิง ตามตารางการเดนิทางของคณะเรา
วันนี้ก็ต้องเป็น วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่ ๒ ของการเดินทาง
บ่ายนี้เราก็จะได้ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกันแล้ว อย่ามัวแต่ตามแขกไป Shopping
เสียจนกระทัง่ลืมดูทัชมาฮาลกแ็ล้วกัน

 สิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องประสบพบเจอในการมาอินเดีย
และหลาย ๆ  คนนำไปเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกสนาน ก็คือ การเข้าห้องน้ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

๑ ๒
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ห้องน้ำท่ีคนหลาย ๆ คน ท้ังชายและหญงิจะสามารถใชไ้ด้พร้อม ๆ กัน หลักการของ
ห้องน้ำธรรมชาติในอินเดียก็มีเพียง เม่ือรถจอดก็ “หญิงซ้าย ชายขวา”

เม่ือรถจอดแล้ว สำหรับฝ่ายชายไม่ค่อยมีปัญหาเทา่ไหร่ เดิน ๆ ดูว่าไม่มีกับ
ระเบิดท่ีแขก มาวางไว้ หันไปทางท่ีไม่เห็นมีคน ทำเป็นมองดูท้องฟ้ายอดไม้ แล้วก็ปล่อย
ไปตามสบาย เด๋ียวเดยีวก็เรียบร้อย แต่สำหรับฝ่ายหญงิน่ีสิ ต้องสำรวจใหดู้เหมาะสม
เอ......ตรงไหนด.ี... (ภาพท่ี ๓)

การเข้าห้องน้ำโลกของผู้หญิงไทยระยะหลังนี่ได้มีนวัตกรรมไปไกลหลาย
ข้ันตอนแล้ว ไอ้ท่ีจะไปเปิดประเจิดประเจ้อตามท้องทุ่งแบบหญิงอินเดียท่ัวไปละก็หญิง-
ไทยเราไม่มียอมหรอก อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีการแต่งตัวแบบเตรียมพร้อม และก็มี
การกางรม่ประกอบ การหาโลเกชัน่ก็อาจจะต้องเดินไกล ไปถึงหมู่ไม้ ดงตาลนัน่แหละ
(ภาพท่ี ๔) ป้องกันสายตา ถ้าไปเด่ียว ๆ  ก็อาจจะออกไปไกลหน่อย ถ้าออกเป็น ชุดปฏิบัติ
การก็มักจะมีหมวดละ ๕ คน แบบน้ีไม้ต้องการพุม่ไม้ใด ๆ ท้ังส้ิน จะเป็นกลางทุง่โล่ง ๆ
ท่ีแขกเพิง่ปลูกถ่ัวก็ได้

ชุดปฏิบัติการจะมผ้ีาผืนใหญผื่นหนึง่ เม่ือเลือกท่ีได้เหมาะสม ส่ีคนจะดงึผ้า
ออกล้อมเป็นรูปส่ีเหล่ียมยืนหันหน้าออกแล้วทำไม่รู้ไม่ช้ี คนท่ีอยู่ในร้ัวผ้าก็ ดำเนินข้ันตอน
สำคญั เสร็จเรียบร้อยกอ็าจจะยา้ยทีไ่ปเร่ือย ๆ ดว้ยความชำนาญ ระยะหลงั ๆ มานี่
ไม่คอ่ยมปัีญหาในการใชห้อ้งนำ้ของพวกเรา แตอ่อกจะยุง่ยากบา้งสำหรบัคนขบัรถที่
จะต้องเลือกท่ีให้ไกลบ้านคนหน่อย ไม่ง้ัน อาจจะมีแขกมาไล่ด่าและเอาก้อนดินไล่ขว้าง
เพราะกรุป๊เรา ร้อยกว่าคน แขกคงกลวัไร่นาเขาเสยี หายเหมอืนกัน (ภาพที ่๕)

เม่ือกลับมา ก่อนท่ีจะข้ึนรถ ก็จะมีการแจกผ้าเย็นอนามัย ท่ีใช้กับเด็กอ่อน ทำ
การเช็ดมือเช็ดไม้ บางทีก็มีรายการแจกนำ้ล้างมือ ล้างหน้า  และท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือต้อง
สำรวจตัวเองว่าได้ ไปเหยียบกับระเบิดของแขกมาบ้างหรือเปล่า (ภาพที่ ๖) เพราะ
มิฉะน้ัน หากมีแขกติดรองเท้าข้ึนไปบนรถละก็ จะเป็นการทำบาปแกผู้่ร่วมโดยสารในรถ
คันน้ันอย่างมหันต์ทีเดียว เม่ือปี ๔๒ รถคันท่ีผู้เขียนเคยไดรั้บ ประสบการณ์อันไม่รู้ลืม
เป็นการเดนิทาง จากเมอืงปัตนะ ไปยังเมอืงคยา การเดนิทางผดิเวลาไปมาก กระทัง่

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  ๒๕



ประมาณ ๒ - ๓ ทุ่ม ระหว่างทาง มีการพูดกันว่ามีโจรผู้ร้ายปล้นรถโดยสารด้วยห้ามจอด
พร่ำเพร่ือ พวกเรากต้็องทนปวดทรมานกนัจนทนไมไ่ด้ อีกประมาณ ๑ ชม.จะถึงท่ีพัก
ก็ตัดสินใจ จอดรถเพ่ือปฏิบัติการท่ามกลางความมดื

คร้ังน้ัน เป็นการรับวิบากหมู่ของพวกเราผูร่้วมรถ มีเพ่ือนสหายธรรมผูห้น่ึงได้
เหยียบกับระเบิดของแขกมา พอรู้ตัวก็ได้ระดมน้ำท้ังหมดท่ีมีอยู่ ทำการล้างรองเท้าหวัง-
จะกำจัดแขกไม่ให้ติด ตามขึ้นมาบนรถ ผลปรากฎว่าไม่ได้ผลแม้แต่น้อย อาวุธลับ
ของแขกได้ส่งกลิ่นอันแหลมคม ฟุ้งกระจายไปทั่วรถอย่างไม่มีการปราณีไม่มีการลด
ความรุนแรงเบาบางลงเลย    หน้าต่างรถกเ็ปิดไม่ได้    ตลอดเวลาทีแ่สนทุกข์ทรมาน
กว่า ๑  ชม. ......... กว่าจะถึงท่ีพัก แทบหมดอากาศหายใจ ดังน้ัน หากทา่นผู้ใด รู้ตัวว่า
ได้เผลอตัวเผลอใจ เหยียบเอาแขกเขา้ละก็ ไม่ว่าท่านจะสวม ไนก้ี ปูม่า หรือว่า นันยางก็
ตาม ถอดทิ้งไปนอกรถเลยเถอะครับ อย่าเสียดายเลยครับ เห็นแก่พวกเราที่ต้องทาน
อาหารแขกมือ้ต่อไปเถิดครับ

แล้วเราก็มาถึงส่ิงท่ีมหัศจรรย์ของโลกแล้ว ทัชมาฮาล (ภาพท่ี ๗) อนุสรณ์สถาน
แห่งรัก ของ กษัตริย์อินเดีย “ชาร์ จาฮาน” แห่งราชวงศโ์มกุล ท่ีทรงตกหลมุรัก “มุมตัส”
ลูกสาวข่าน เทียบเท่า ตำแหน่งปัจจุบันก็นายกรัฐมนตรี ทรงแต่งต้ังให้เป็นมเหสีข้ึนครอง-
ราชย์ใน ค.ศ.๑๖๒๘ (พ.ศ. ๒๑๗๑) ท้ังคู่ครองรักกันนานถงึ ๑๙ ปี มีพระราชโอรส ๘
พระองค ์และพระราชธดิาอีก ๖ พระองค์ เสียชีวิต หน่ึงจึงเหลือ ๑๓ พระองค์

เรื่องราวของชาร์ จาฮาน และพระนางมุมตัส ส่วนใหญ่จะทราบกันดีแล้ว
อานุภาพของ ความรักเป็นเหตุให้ชาร์ จาฮาน ทรงสร้างสุสาน “ทัช มาฮาล” ข้ึนเม่ือพระ-
นางมุมตัสสิ้นพระชนม์ เพื่อพระองค์จะได้เฝ้ามองหญิงผู้เป็นสุดที่รักจากพระราชวัง
อัคราได้ตลอดเวลา

เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ คือการก่อสร้างทัช มาฮาล (ภาพท่ี ๘) ทรงเลือกริมฝ่ังแม่น้ำ
ยมุนาเป็น ท่ีต้ัง และคัดสรรช่างฝีมือดีเลิศมาก่อสร้างถึง ๒๐,๐๐๐ คน วัสดุทุกช้ินมาจาก
แหล่งท่ีดี ท่ีสุดในยุคน้ันหินอ่อน สีขาวจากชัยปุระ เทอร์ควอยซ์สีฟ้าจากทิเบต พลอยจาก
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อียิปต์ ศิลาทรายจากประเทศรสัเซีย เสีย เงินค่าก่อสร้างในสมัยน้ันหมดไป ๓๐ ล้านรูปี
ใช้เวลา ก่อสร้างนานถงึ ๒๒ ปี

นายช่างคุมงานช่ือ “โมฮัมหมัด อุสตัด อิซา”  หลังจากสร้างทัชมาฮาลเสร็จแล้ว
พระเจ้าชาร์ จาฮาน เกรงว่าช่างจะไปสร้างท่ีอ่ืนเลียนแบบ จึงส่ังให้ควักตา ตัดล้ิน ตัดมือ
ช่างอิซาเสีย ส่วนพระเจ้าชาร์น้ันไม่เป็นอันทำราชการงานเมอืง จนท่ีสุดทรงถูกพระราช-
โอรสจับไปขังไว้ที่ป้อมอัครา อยู่ไม่ไกลจากทัชมาฮาล พระองค์ทรงนั่งมองทัชมาฮาล
จากป้อมจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ทรงสิ้น พระชนม์ในอ้อมแขนของพระราชธิดา ตาม
ตำนานกลา่วว่าให้วันสุดท้ายของชีวิตพระองค์ใช้เวลาท้ังวัน ในการจ้องมองเศษกระจก
ท่ีสะท้อนภาพของทชัมาฮาล และส้ินพระชนมด้์วยเศษกระจกในกำมอื

พระศพของกษตัริย์ชาร์ จาฮาน ถูกนำลงเรอืล่องตามแม่น้ำไปฝังเคียงข้างกับ
พระมเหสี อันเป็นท่ีรักท่ีทัชมาฮาล เพ่ือเคียงคู่กันตลอดไป  ความจริงแล้วก่อนหน้าจะส้ิน-
พระชนม์ทรงต้ังพระทัยว่าจะสร้างสุสานของพระองค์เอง เป็นหินอ่อนสีดำ อยู่ตรงข้ามคน
ละฝ่ังแม่น้ำยมุนา เพ่ือเคียงคู่กับ ทัช มาฮาล แต่ก็เป็นได้แค่ความตัง้พระทัย (ภาพท่ี ๙)

เพียงประตูทางเขา้ทัช มาฮาลก็ตะลึงแล้ว โดมท่ีอยู่บนยอด คือ จำนวนของ
พระราชโอรส และพระราชธดิาของชาร ์จาฮาน ผ่านประตูเข้าไปแสงจากหนิอ่อนสีขาว
ส่องประกายจ้าจนแสบตา รูปทรงคุ้นตาจากยอดถงึฐานสูง ๒๐๐ ฟุต เฉพาะตัวอนุสรณ์
สถานพื้นที่ ๑๘๖ ตารางฟุต ด้านข้างประกอบด้วยหอคอย ๔ ทิศ ถัดจากหอคอย
ด้านข้างมีมัสยิดสำหรับสวดมนตไ์ว้เฉพาะสองขา้ง

น่ีแหละครับ ส่ิงมหัศจรรย์หน่ึงในเจ็ดของโลก  ถ้าอยากได้ทัชมาฮาลไว้เป็นของ
ตัวเองสักหลังหน่ึง หรือจะซ้ือกล่องเคร่ืองเพชร หินแกะสลกัสวย ๆ ประเด๋ียวก็มีแขกมา
เสนอให้เยอะแยะครับ ต่อรอง กันได้ตามอัธยาศัย ๑๐๐ - ๒๐๐ รูปีก็ไม่ถือว่าแพง ถ้าหาก
ใครซ้ือทีหลังแล้วมาคุยว่าถูกกว่า คนท่ีซ้ือแพงกว่าก็ไม่ต้องเสียใจนะครับทำเฉย ๆ  จะได้
ไม่เสียฟอร์ม ถือเป็นการกระจายรายไดไ้ป ส่วนใหญ่ซ้ือบนรถ ตอนท่ีรถจะออกน่ันแหละ
ครับ ถูกท่ีสุด

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  ๒๗



สถานท่ีอีกแห่งท่ีเราจะไปดูกันก็คือวัดราธาสวาม ี(ภาพท่ี ๑๐) มีอีกช่ือหน่ืงว่า
DAYAL BAGH  หรือ   สวนแหง่พระผู้เป็นเจ้า   ต้ังอยู่เหนือเมืองอัครา   ไปประมาณ
๑๕ กม. เป็นวดัสำคญัแหง่หนึง่ทีมี่ผู้มาแสวงบญุกันมาก    DAYAL BAGH ยังเปน็
สำนักงานใหญข่องศาสนา ราธาสวาม ีซ่ึงก่อต้ังโดย ศาสดาชือ่ Shri Shiv Dayal Singh
ในปี ๑๘๖๑ ซ่ึงเป็น ศาสนาทีร่วมเอาคำสอนของศาสนาครสิต์ ฮินดู ซิกส์ และศาสนา-
พุทธ มารวมเป็น ศาสนาเดยีวกัน

Shiv Dayal Sahib เป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ Soami Maharaj บำเพ็ญภาวนาตาม
ความเชือ่ แบบกูรู บวกกับมัสยิด ท่ีน่ี เม่ือ ค.ศ. ๑๘๑๘ - ๑๘๗๘ สร้างวัดน้ีมาแล้วกว่า
๑๐๐ ปีและการกอ่สร้างจะดำเนนิต่อไปแบบไม่รู้จะเสร็จเม่ือไหร่ งานสร้างวัดท่ีประดับ
ประดาด้วยหินอ่อนเป็นรูปต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ อันวิจิตรพิศดาร (ภาพท่ี ๑๑) จึงดังไป
ท่ัวโลกเหลอืเช่ือจริง ๆ

จบรายการท่องเท่ียวสำหรับวันท่ี ๒ ในอินเดียเพียงเท่าน้ีครับ จากน้ีเราจะกลับ
ไปพักผ่อนกันท่ี Jay Pee Palace Hotel Agra (ภาพท่ี ๑๒) พักผ่อนให้สบาย อนุโมทนา
ครับ
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บันทกึการเดนิทาง วันที ่๒
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

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  ๓๑



๕  น้อยคนนักจะรู้จัก สังกัสสะ
การท่ีบุคคลจะมีโอกาสได้มาท่องเท่ียวชมพูทวีป อันเป็นดินแดนพุทธภูมิ ท่ีเต็ม

ไปด้วย รอยเท้าของพระอรหันต์น้ันนับว่ายากเย็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่การท่ีจะได้มีบุญ
ได้กราบนมัสการ สังเวชนียสถานท้ัง ๔ แห่งก็นับว่าย่ิงยากข้ึนไปอีก ในบรรดาผู้ท่ีเดินทาง
มากราบสักการะสังเวชนียสถานเหลา่น้ัน ก็มีส่วนน้อยจริง ๆ ท่ีบุกบ่ันมาถึงสังกัสสะ

ถ้าถามถึงสังกัสสะ ชาวพุทธท่ีสนใจศึกษาพระไตรปิฎกจริง ๆ  เท่าน้ัน จึงจะรู้ว่า
เป็นสถานทีอ่ะไร แต่ชาวพุทธโดยทัว่ ๆ ไปส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จัก แต่ถ้าถามถึงประเพณี
พิธีตักบาตรเทโว ทุก ๆ คนคงรู้จักดี เร่ืองราวของการทีพ่ระผู้มีพระภาคเสดจ็ไปโปรด
พระมารดา บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ด้วยการแสดงพระอภธิรรม เม่ือถึงวันมหาปาวารณา
พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ พร้อมกับ พระอินทร์ และพระพรหม ได้เสด็จลง
บันไดเงิน บันไดทอง บันไดแก้ว จากสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ ท่ีประตูเมืองสังกัสสะแห่งน้ี
ในวันน้ัน เป็นวันท่ีพระองค์ได้แสดงอิทธิปาฏิหารย์ บันดาลให้สรรพสัตว์มองเห็นกันและ
กัน ตลอดทั้งเทวโลก มนุษย์โลก และนรก นอกจากนั้นแม้แต่สัตว์ดิรัจฉาน และคน
ตาบอด ก็สามารถมองเห็นพระพุทธองค์ และบรรดาสัตว์เหล่านั้นต่างก็ ปรารถนา
พุทธภูมิด้วยกันท้ังส้ิน วันดังกล่าวน้ีท่านเรียกเป็น ภาษาบาลีว่า วันเทโวโรหนะ แปลว่า
การหย่ังลงจากเทวโลก จึงเป็นช่ือของประเพณ ีตักบาตรเทโวนัน่เอง พุทธประวติัตอนน้ี
เป็นเหตุการณ์ที ่นิยมเขียนเป็นภาพฝาผนังตาม พระอุโบสถกันมาก(ภาพที่ ๑)
ขอเชิญอ่านพระสูตรตอนนี้

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนกิาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖

พระศาสดาทรงกระทำยมกปาฏหิาริย์กำราบเหล่าเดียรถีย์ มิใช่เป็นเร่ืองท่ัวไป
กับสาวก  ทรงทราบความที่ชนเป็นอันมากพากันเลื่อมใส เสด็จลงประทับนั่งเหนือ
พระพุทธอาสน์  ทรงแสดงธรรม ฝูงปาณชาติ ๒๐ โกฏิพากันด่ืมน้ำอมฤต. ต่อจากน้ันทรง
พระดำรว่ิา ก็พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อน ทรงกระทำปาฏหิาริย์แล้วเสด็จไป ณ ท่ีไหน ทรง
ทราบว่า เสด็จไปสู่ดาวดึงส์พิภพ จึงเสด็จลุก จากพระพุทธอาสน์ ย่างพระบาทเบือ้งขวา
เหยียบเขายุคนธร พระบาทซ้ายเหยียบยอดเขาสิเนรุ  แล้วเสด็จเข้าจำพรรษาเหนือ
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บัณฑุกัมพลศิลา โคนปาริฉัตตกพฤกษ์ ภายในระยะกาล ๓ เดือน  ทรงแสดงพระอภิธรรม
กถาแก่ฝูงเทวดา. ฝ่ายบริษัทเมื่อไม่ทราบสถานที่พระศาสดาเสด็จไป คิดว่าเห็น
พระองค์แล้วจักพากันไป เลยพากนัอยู่ตรงน้ันเองตลอดไตรมาส. คร้ันใกล้ถึงปวารณา
พระมหาโมคคัลลานเถรเจ้า จึงไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับน้ัน พระศาสดา
ตรัสถามว่า ก็เด๋ียวน้ีสารีบุตรอยู่ท่ีไหน. กราบทูลว่าข้าแต่พระองคผู้์เจริญ เธออยู่ท่ีนคร-
สังกัสสะกับพวกภิกษุ  ๕๐๐ รูปท่ีพากันบวชเพราะเลือ่มใสในพระยมกปาฏหิาริย์พระ-
เจ้าข้า. ตรัสว่า โมคคัลลานะในวนัท่ี เจ็ดแต่วันน้ี เราจักลงท่ีประตูนครสังกัสสะ. ฝูงชน
ท่ีต้องการจะเหน็ตถาคต จงชุมนุมกันท่ีนครสังกัสสะเถิด. พระเถรเจา้ทูลรับส่ังว่า สาธุ
แล้วมาบอกแก่บริษัทช่วยให้บริษัทท้ังส้ินลุถึงนครสังกัสสะ  อยู่ห่างนครสาวัตถี ๓๐ โยชน์
โดยเวลาครูเ่ดียวเท่าน้ันเอง. พระศาสดาทรงออกพรรษาปวารณาแลว้ ตรัสแจ้งแก่ท้าว-
สักกะวา่ มหาบพิตร อาตมาภาพจกัไปสู่มนุษยโลก.

ท้าวสักกะตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบุตร มาตรัสว่า เธอจงกระทำบันไดเพื่อ
พระทศพล เสด็จมนุษยโลกเถิด. วิษณุกรรมเทพบุตรนั้น สร้างเป็นบันไดสามอัน คือ
ท่ามกลางเปน็บันไดแก้วมณี ข้างหน่ึงเป็นบันไดเงิน ข้างหน่ึงเป็นบันไดทอง ทุกอันหัว-
บันไดอยู่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดจรด ประตูนครสังกัสสะแวดล้อมด้วยไพทีล้วนแล้วด้วย
แก้วเจ็ดประการ. พระศาสดาทรงกระทำพระปาฏหิาริย์เปิดโลก เสด็จลงทางบันไดแก้ว-
มณี อันมี ณ ท่ามกลาง. ท้าวสักกะทรงเชิญบาตรจีวร   ท้าวสุยามทรงเชิญวาลวิชนี  ท้าว-
สหัมบดีพรหมทรงเชิญฉัตร. เทพยดาในหม่ืนจักรวาลพากันบูชา ด้วยของหอมและมาลา
อันเป็นทิพย์ พอพระศาสดาเสด็จประทับ ณ เชิงบันได พระสารีบุตรเถรเจ้า ถวาย
บังคมเป็นประถมทีเดียว. (ภาพท่ี ๒) บริษัทท่ีเหลือพากันถวายบังคมทีหลัง. พระศาสดา
ทรงดำรใิน สมาคมน้ันว่าโมคคลัลานะ ปรากฏวา่มีฤทธ์ิ อุบาลีปรากฏวา่ทรงพระวนัิย
แต่ปัญญาคุณ ของสารีบุตรยังไม่ปรากฏเลย. ได้ยินว่า ยกเว้นเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ผู้อ่ืนท่ีจะได้ นามว่ามีปัญญา เสมอเหมือนเธอไม่มีเลย เราต้องกระทำปัญญาคุณของเธอ
ให้ปรากฏไว้ แล้วทรงต้ังต้นถามปัญหา ของปุถุชนก่อน. ปุถุชนพวกเดียวพากันกราบทูล
แก้ปัญหานัน้.  ต่อจากน้ันทรงถามปญัหาในวสัิยแห่งเหล่าพระโสดาบนั. เหล่าโสดาบนั
เท่าน้ันพากัน กราบทูลแก้ปัญหาน้ัน. พวกปุถุชนไม่รู้เลย. ต่อจากน้ันทรงถามปญัหาใน
วิสัยพระสกทาคาม ีพระอนาคาม ีพระขีณาสพ  และพระมหาสาวกโดย ลำดับ. ท่านท่ี
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ดำรงในช้ันต่ำ ๆ  ไม่ทราบปัญญาแม้น้ันเลย ท่านท่ีดำรงในภูมิสูง ๆ  เท่าน้ันพากัน กราบทูล
แก้. แม้ถึงปัญหาในวิสัยแห่งอัครสาวก พระอัครสาวกกราบทูลแก้ได้. พวกอ่ืนไม่รู้เลย ต่อ
จากน้ันตรัสถามปัญหาในวสัิยแห่งพระสารีบุตรเถรเจ้า. พระเถรเจา้องค์เดียวกราบทลู
แก้ได้. พวกอ่ืนไม่รู้เลย ฝูงคนพากนัถามวา่ พระเถรเจา้ท่ีกราบทูล กับพระศาสดานัน้ มี
นามว่าอะไร พอฟังว่า   ท่านเป็นธรรมเสนาบดมีีนามว่า สารีบุตรเถรเจา้ ต่างกล่าวว่า
มีปัญญามากจริง ๆ  ต้ังแต่บัดน้ันคุณคือปัญญาอันมากของพระเถรเจา้ก็ได้ปรากฏไปใน
กลุ่มเทพยดาและมนษุย์  คร้ังน้ันพระศาสดาตรสัถามปัญหาในพทุธวิสัยกะท่านว่า

ชนเหล่าใดเล่า มีธรรมอันกำหนดไดแ้ล้วสิ

ชนเหล่าใดเล่าท่ียังต้อง ศึกษามีจำนวนมากในธรรมวนัิยน้ี

ดูก่อนท่านผู้ไร้ทุกข์ เธอมีปัญญารักษาตัวรอด

ถูกเราถาม  เชิญบอกความเปน็ไปแห่งชนเหล่าน้ันแก่เราดังน้ี

แล้วตรัสว่า สารีบุตร  เธอพึงเห็นความแห่งภาษิตโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร
อย่างไรเล่าหนอ. พระเถรเจ้าตรวจดูปัญหาแล้ว เห็นว่า พระศาสดาตรัสถามปฏิปทา
อันเป็นทางบรรลุแห่งพระเสขะและพระอเสขะกะเรา เลยหมดสงสัยคงกังขาในพระ-
อัธยาศยัว่า อันปฏิปทาทางบรรลอุาจ กล่าวแกไ้ด้ โดยมุขเป็นอันมากดว้ยอำนาจขนัธ์
เป็นต้น เม่ือเรากราบทลูแก้โดยอาการไรเลา่ ถึงจัก สามารถยดึพระอัธยาศยัของพระ-
ศาสดาได้. พระศาสดาทรงทราบว่า สารีบุตรหมดสงสัยในข้อปัญหา แต่ยังกังขาใน
อัธยาศัยของเรา แม้นว่าเรายังไม่ให้นัยเธอไม่อาจกล่าวแก้ได้ จักต้องให้นัย แก่เธอ
เมื่อจะประทานนัย ตรัสว่า สารีบุตรเธอจักเล็งเห็นภูตนี้. ได้ยินว่า พระองค์ทรงมี
พระปริวิตก อย่างน้ีว่า เม่ือสารีบุตรจักถืออัธยาศยัของเรากลา่วแก้ ต้องแก้ด้วยอำนาจ-
ขันธ์. พอทรงประทานนัย ปัญหานั้นกระจ่างแก่พระเถระเจ้าตั ้งร้อยนัยพันนัย.
ท่านยึดตามนัยท่ีพระศาสดาประทาน  กราบทูลแก้ปัญหาในพทุธวิสัยได้. พระศาสดา
ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทประมาณ ๑๒ โยชน.์ ปาณชาติ  ๓๐ โกฏิดื่มน้ำอมฤตแล้ว.
พระศาสดาทรงสง่บริษัท แล้วเสด็จจาริกถึงพระนครสาวตัถีโดยลำดบั.. ..................
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ท่านที่มีความสนใจในการศึกษาพระอภิธรรมคงได้ทราบแล้วว่าพระผู้มี
พระภาคได้แสดงพระอภิธรรม เพ่ือเป็นการโปรดพระมารดา บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ตลอด
เวลา ๓ เดือนอันเป็น พรรษาที่ ๗ ของการเผยแผ่พระศาสนา พระสูตรนี้แสดงว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงมีฐานะสูงสุด เหนือกว่าเทวดา และพรหมท้ังหลาย  แล้วยัง
แสดงให้เห็นว่าการอบรมเจริญปัญญามีลำดับขั้น เป็นครั้งแรกที่พระบรมศาสดาทรง
ประกาศว่าพระสารีบุตร เป็นอัครสาวกท่ีมีปัญญา สูงสุดรองจากพระองค์ และสาวกองค์
อ่ืน ๆ ก็มีปัญญาแตกตา่งกันไปตามฐานะ

เมืองสังกัสสะ ในสมัยพุทธกาล อยู่ในแควน้ปัญจาละ ซ่ึงอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ
คงคาตอนบน มีแคว้นโกศลอยู่ทางทิศตะวันออกและแคว้นกุรุรัฐ อยู่ทางทิศตะวันตก
เมืองหลวงช่ือหัสดินปุระ เมืองสังกัสสะ ปัจจุบันชาวอินเดียเรียก สังกิสสะ Sankissa หรือ
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สัมกัสยะ Samkasya ในอดีตต้ัง อยู่คู่กับเมือง กันยากพุชะ Kanyakubja  ซ่ึงปัจจุบันยัง
เป็นเมืองอยู่แต่ช่ือได้เปล่ียนเป็นเมือง คานเน้าจ์ Kannauj ส่วนเมืองสังกัสสะได้ร้างไปเป็น
ซากปรักหักพัง ข้ึนอยูกับเมือง Farrukhabad ห่างออกไป จากเมืองประมาณ ๔๗ กม.

ด้วยเวลาผ่านมานาน สภาพเมืองสังกัสสะได้มีกษัตริย์ผลัดเปลี่ยนปกครอง
เปล่ียนไป หลายสมัย พุทธสถานต่าง ๆ  ได้ถูกเปล่ียนไปเป็นศาสนาเชน และฮินดูจนหมด
เหลือหลักฐานที ่สำคัญท่ีสุด คือเสาอโศก Asokan Pillar (ภาพท่ี ๓) คำจารึกจากสมัย
คุปตะ หินแกะสลกั (ภาพที ่๔) เร่ืองราวตา่ง ๆ ประกอบกับคัมภีร์ของหลวงจนีฟาเหยีน
หรือพระถังซัมจ๋ัง ซ่ึงได้เดินทางมาศกึษาอยู่ท่ีเมืองกันยาพุชะ ถึง ๗ ปี จึงเป็นหลักฐานท่ี
ตกทอดมาใหอ้นุชนได้ศึกษากัน การเดนิทางมายงัสถานทีน้ี่ก็ไม่ใช่เร่ือง ง่าย ๆ แม้แต่
ชาวอินเดียก็ยัง แทบจะไม่มีใครรู้ว่าสำคัญอย่างไร

สำหรับการเดินทางวนัน้ีก็เพ่ิงเป็นวันท่ี ๓ เท่าน้ันใช่ไหมครับ ยังไม่เหน่ือยและ
เบ่ืออาหาร กันมากเทา่ไหร่ เราออกจาก อัครา มุ่งตรงมาทางทศิตะวันออกของรฐัอุตร
ประเทศ เย่ียมชมสังกัสสะนคร หวังว่าคงไดมี้พุทธานสุติ ระลึกถึงพระบรมโลกนาถผูมี้
เมตตาต่อสัตว์โลกตามสมควรแก่เหตุปัจจัยนะครับ เราต้องข้ามแม่น้ำคงคา บริเวณเมือง
Kanpur  มุ่งหน้าสู่เมือง Lucknow  อันเป็น เมืองหลวงของอุตรประเทศ แม่น้ำคงคาสายน้ี
เองแหละครับ ท่ีไหลลงใต้ ผ่านเมืองพาราณสี ซ่ึง พวกเราจะได้ย้อนกลับลงมาล่องแม่น้ำ
ชมประเพณล้ีางบาปกนัอาทิตย์หน้า

เมือง Lucknow คงต้ังช่ือตามช่ือของพระลกัษณ์ น้องชายของพระราม  Lak-
shamana  ต่อ ๆ มาได้ถูกเรียกเพีย้นไปตามธรรมดาของประเทศทีถู่กปกครองโดยฝรัง่
อย่าง มุมไบ ก็ถูกเรียก เป็น บอมเบย์ พาราณสี กลายเป็น บันนาเรส Kolkata ก็กลายเป็น
Calgutta อะไรประมาณน้ัน ลัคเนาว์ เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนน่มากเมืองหน่ึงของ
อินเดีย ปัจจุบันมีผู้คนแออัดอยู่ ประมาณ ๒.๖ ล้านคน และก็เป็นชุมทางรถไฟที่
จะเช่ือมต่อไปยังเมือง Delhi,  Nagpur , Jaipur, Vanares หรือพาราณสี  Patna และ
เมืองอ่ืน ๆ ภาพทีเ่ห็นจึงเป็นความชลุมุน วุ่นวายของสถาน ีรถไฟ ลัคเนาว ์(ภาพที ่๕)
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สมัยก่อนคนไทย หากใครเดินทางมานมัสการสังเวชนียสถาน แล้วต้องการจะ
เดนิทางตอ่ไปเท่ียว ทัชมาฮาล ละก็ ต้องมาสูดฝุ่น ท่ีเมืองลัคเนาวน่ี์ก่อนเพือ่ข้ึนรถไฟ
ต่อไปยังอัครา ด้วยความหวงัว่า เด๋ียวจะได้ข้ึนตู้นอนในโบกี ้รฟข (รถไฟแขก) หลับให้
สบาย สมกับที่เขาร่ำลือว่าเรื่อง รถไฟในอินเดียนี่ อังกฤษ มาวางระบบไว้ให้อย่างดี
น่าสบาย แต่......ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน ระบบอังกฤษ ไม่เคยประกันว่าจะใช้ได้ในอินเดีย
อะไรก็เกิดข้ึนได้ ขบวนรถไฟทีต๋ั่วบอกไว้ว่าจะมา ตอน ๒ ทุ่ม ก็อาจเล่ือนเวลาเปน็ตีสอง
เสียเฉย ๆ  ผู้โดยสารท้ังหลายก็อาจจะมีสภาพท่ีต้องนอนหนาว ปะปนกับวัว เป็นโคจรรูป
เหมือนในภาพที ่๖ น้ีก็ได้

สำหรับพวกเรา การเดินทางครั้งนี้ ยังโชคดีทีไม่ต้องมีการต่อรถไฟ เปลี่ยน
รถยนตเ์หมือนสมัยก่อน คืนน้ีจะได้เข้าพักท่ีโรงแรม Piccadily Hotel  ช่ือเหมือนอยู่ใน
ลอนดอน ประเทศ อังกฤษจะมาตรฐานอังกฤษ หรือมาตรฐานอินเดีย คืนนี้ก็คงได้รู้
หรอกครับ

หลับให้สบาย อนุโมทนาครบั

น้อยคนนกัจะรูจั้ก สังกสัสะ  ๓๗



บันทกึการเดนิทาง วันที ่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.

๓๘  น้อยคนนกัจะรูจั้ก สังกสัสะ



บันทึกธรรม

น้อยคนนกัจะรูจั้ก สังกสัสะ  ๓๙



๖  มุ่งสู่เมืองสาวัตถี
ถ้าใครเคยอ่านพระไตรปิฏก หรือบทสวดมนต์บางบทท่ีมาจากพระสูตร จะต้อง

เคยได้พบข้อความว่า  “เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิ
กสฺส อาราเมฯปฯ ภควนตฺ” ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ พระวหิารเชตวนั (ภาพที ่๑) อารามของทา่นอนาถบณิฑิกเศรษฐ ี ใกล้
พระนครสาวัตถี ข้อความนี้จะขึ้นต้นพระสูตรจำนวนมาก คำว่าข้าพเจ้านั้นหมายถึง
พระอานนท์ ท่านได้กล่าวว่าท่านฟังมาจากท่ีใด พระสูตรจำนวนมากท่ีสุดเป็นเหตุการณ์
และคำเทศนาทีเ่กิดข้ึนท่ีวิหารเชตวนั กรุงสาวัตถี ท่ีเรากำลังเดินทางไปใน วันน้ีน่ันเอง

เม่ือเราเดินทางจากเมืองหลวง เราก็จะได้เห็นชีวิตของคนส่วนใหญ่ของอินเดีย
ท่ีแตกตา่งจากพวกเรา (ภาพที ่๒) ชาวบา้นผลติเชือ้เพลิงไวใ้ช้แทนฟนื จากการทีเ่อา
มูลโคมาผสม กับฟางข้าวสับผสมกันเป็นเน้ือเดียวขยำให้เปียกแล้วโปะข้างฝาบ้านเอาไว้
(ภาพที ่๓) นอกจากเปน็ท่ีตากและทีเ่ก็บอย่างดทีำใหผ้นังบ้านมีสี และพืน้ผิวท่ีแปลก
ไม่เหมือนใครแล้ว (ภาพที ่๔) ยังมีกล่ินเฉพาะตวั จะเหม็นก็ไม่ใช่ หอมก็ไม่เชิง แต่พวก
คนอินเดียบอกว่าในการทำ “นาน” เป็นโรตีชนิดหน่ึงเป็นอาหารหลกัใช้บริโภคแทนขา้ว
ทำด้วยแป้งอบในเตาทีท่ำด้วยดิน ถ้าใช้เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ  รสชาดจะไม่ดี ต้องอบด้วยมูลโค
ตากแหง้ถึงจะอร่อย ถ้ามีโอกาสทุกท่านลองชิมดูให้ได้นะครับ

วันน้ี เราจะเดนิทางออกจากเมอืงลัคเนาวข้ึ์นไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื
มุ่งสู่กรุงสาวัตถีอันมีพระพุทธประวัติต่อเนื่อง ยาวนาน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนึ่งใน
สังเวชนียสถานทั้งสี ่ แต่ก็มีความสำคัญมากต่อพวกเราที ่ศึกษาพระธรรมตาม
พระไตรปิฎก  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลแบง่การปกครองเปน็มหาชนบท หรือแคว้นถึง
๑๖ แคว้น เช่น แคว้นกาสี มคธ มัลละ โกศล วัชชี อวันตี วังสะ คันธาระ สมัยก่อนมี
เรื่องราวการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรมของเมืองต่าง ๆ เกิดขึ้นเสื่อมไปอย่างสลับ
ซับซ้อนมากมาย  มีการบนัทกึเรื่องราวในพระเวทย ์คัมภร์ีของพราหมณ ์ของภารตะ
ให้ศึกษาค้นคว้ามากมาย เมืองเปล่ียนไป กษัตริย์ราชวงศ์เส่ือมไป แต่ดูเหมือนชาวบ้าน
จะมีชีวิตความเปน็อยู่เหมือนเดิม

๔๐



๗

๑ ๒

๓ ๔

๕ ๖

มุ่งสู่เมืองสาวตัถ ี ๔๑



เมอืงสาวตัถนีีข้ึ้นอยูก่ับแควน้โกศล ปกครองโดยพระเจา้ปเสนทโิกศล สมัย
หลังมีเมืองอโยธยาเปน็เมืองหลวง ปัจจุบันเมืองน้ีก็ยังอยู่แต่ไปปกครองอยู่รวมกับเมือง
ท่ีช่ือเป็นอินเดียว่า Faizabad  อยู่ริมแม่น้ำ Saryu กรุงสาวัตถีต้ังอยู่เกือบจะติดชายแดน
เขตประเทศเนปาล ปัจจุบันเป็นเมืองร้างไปแล้วเหลือแต่ซากปรักหักพัง ฝังดินอยู่ รอให้
นักโบราณคดมีาขุดค้นต่อไป

ตอนปลายพุทธกาล กษัตริย์แคว้นโกศลซ่ึงเป็นโอรสของพระเจา้ปเสนทิโกศล
ช่ือพระเจ้าวิทูฑภะ ได้ขยายอาณาจักรรุกรานข้ึนไปทางเหนือและได้บุกทำลายบ้านเมือง
ของวงศศ์ากยะจนหมดสิน้ แต่ในตอนหลัง มีเช้ือสายศากยะชือ่ จันทรคุปต์ ได้เคยเป็น
พันธมิตรร่วมรบกับพระเจ้าอล็กซานเดอรแ์ห่งกรีก หนีรอดมาต้ังราชวงศใ์หม่ช่ือโมริยะ
ซ่ึงท่ีจริงมีเช้ือสายมาจาก วงศ์ศากยะของพระพทุธเจ้า และรุ่นหลานไดส้ร้างบ้านเมือง
เจริญย่ิงใหญ่แผ่ไพศาล สามารถสืบต่อพระศาสนาได้ต่อมา กษัตริย์องค์น้ันก็คือพระเจ้า
อโศกมหาราชผู้ครองเมืองปาตลีบุตร แห่งแคว้นมคธ น่ันเอง

นครสาวัตถี เป็นท่ีต้ังของวิหารเชตวัน (ภาพท่ี ๖) อันมีความสำคัญท่ีเป็นศูนย์-
กลางของการเผยแผพ่ระศาสนาของพระผูมี้พระภาค จึงขอเชิญอ่านพระสูตรท่ีเป็นเร่ือง
เก่ียวกับ การสร้างพระอารามหลวงเชตวนัแห่งน้ี .........

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒

อนาถบิณฑิกคหบดีสร้างพระเชตวัน

[๒๕๖] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีเป็นคนมีมิตรสหายมาก มีวาจาควร
เช่ือถือ คร้ันเสร็จกิจน้ันในเมืองราชคฤห์แล้ว กลับไปสู่พระนครสาวัตถีได้ชักชวนชาวบ้าน
ระหว่างทางวา่ ท่านท้ังหลาย จงช่วยกันสร้างอาราม จงช่วยกันสร้างวิหาร เร่ิมบำเพ็ญ-
ทาน เพราะเวลานีพ้ระพุทธเจ้าอุบัติในโลกแลว้

อน่ึง พระองค์อันข้าพเจ้าได้นิมนต์แล้ว จักเสด็จมาโดยทางนี ้คร้ังน้ัน ชาวบ้าน
เหล่าน้ันท่ีอนาถบิณฑิกคหบดชัีกชวนไว้ ต่างพากนัสร้างอาราม สร้างวิหารเร่ิมบำเพ็ญ
ทานแล้ว คร้ันอนาถบิณฑิกคหบดีไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว เท่ียวตรวจดูพระนครสาวัตถี

๔๒  มุ่งสูเ่มอืงสาวตัถี



โดยรอบวา่ พระผู้มีพระภาคเจา้ควรจะประทบัอยู่ท่ีไหนดีหนอ ซ่ึงเป็นสถานทีไ่ม่ไกลนัก
ไม่ใกล้นัก จากหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกชาวบา้นบรรดาท่ีมีความประสงค์ไปมาได้ง่าย
กลางวันมีคนน้อย กลางคืนเงียบมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากกลิ่นไอของคน เป็น
สถานควรแก่การประกอบกรรมในท่ีลับของมนุษย์ชนสมควรเป็นท่ีหลีกเร้น อนาถบิณฑิก
คหบดีได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชตราชกุมารซึ่งเป็นสถานไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก
จากหมู่บ้าน มีการคมนาคมสะดวก ชาวบ้านบรรดาที่มีความประสงค์ไปมาได้ง่าย
กลางวันมีคนน้อย กลางคืนเงียบ มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากกลิ่นไอคน เป็นสถาน
ควรแก่การประกอบกรรมในท่ีลับของมนุษย์ชน สมควรเป็นท่ีหลีกเร้น คร้ันแล้ว จึงเข้าเฝ้า
เชตราชกุมาร กราบทูลว่า ขอใต้ฝ่าพระบาทจงทรงประทานพระอุทยานแก่เกล้า
กระหม่อม เพื่อจัดสร้างพระอาราม พระเจ้าข้าเจ้าเชตราชกุมารรับสั่งว่า ท่านคหบดี
อารามเราใหไ้ม่ได้ แต่ต้องซ้ือด้วยลาดทรพัย์เป็นโกฏิ

อ. อาราม พระองคท์รงตกลงขายหรอื พระเจ้า

ช. อาราม ฉันยังไม่ตกลงขาย ท่านคหบดี

เจ้าชายกับคหบดี ได้ถามมหาอำมาตยผู้์พิพากษาความวา่ เป็นอันตกลงขาย
หรือไม่ตกลงขาย มหาอำมาตยผู้์พิพากษาตอบวา่ เม่ือพระองคตี์ราคาแลว้ อารามเป็น
อันตกลงขาย จึงอนาถบิณฑิกคหบดี ส่ังให้คนเอาเกวยีนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาดริม
จดกัน ณ อารามเชตวนั เงินท่ีขนออกมาคราวเดยีว ยังไม่พอแก่โอกาสหนอ่ยหน่ึงใกล้
ซุ้มประตู จึงอนาถบิณฑิกคหบดี ส่ังคนท้ังหลายว่า พนายพวกเธอจงไปขนเงนิมาเรียงใน
โอกาสน้ี ขณะน้ัน เจ้าเชตราชกมุารทรงรำพงึว่า ท่ีอันน้อยน้ีจักไม่มีเหลือ โดยท่ีคหบดีน้ี
บริจาคเงินมากเพียงน้ัน จึงเจ้าเชตราชกุมารตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดีว่า พอแล้ว ท่าน
คหบดี ท่านอย่าได้ลาดโอกาสนีเ้ลย ท่านจงให้โอกาสน้ีแก่ฉัน ท่ีว่างน้ีฉันจักยกให้ ดังน้ัน
อนาถบิณฑิกคหบดี คร่ำครวญว่า เจ้าเชตราชกุมารน้ี ทรงเรืองพระนาม มีคนรู้จักมากอัน-
ความเล่ือมใสในพระธรรมวนัิยน้ี ของคนทีมี่คนรู้จักมากเหน็ปานน้ี ย่ิงใหญ่นักแล จึงได้
ถวายท่ีว่างน้ันแก่เจ้าเชตราชกุมาร    เจ้าเชตราชกุมารรับส่ังให้สร้างซุ้มประตูลงในท่ีว่าง
น้ัน ส่วนอนาถบณิฑิกคหบดไีด้ให้สร้างวหิารหลายหลงั ไว้ในพระเชตวนั สร้างบริเวณ
สร้างซุ้มประตู สร้างศาลาหอฉัน   สร้างโรงไฟ  สร้างกัปปิยกุฎี สร้างวัจจกุฎี สร้างท่ีจงกรม

มุ่งสูเ่มอืงสาวตัถ ี ๔๓



สร้างโรงจงกรม สร้างบ่อน้ำสร้างศาลาบ่อน้ำ สร้างเรือนไฟ สร้างศาลาเรือนไฟ สร้างสระ
โบกขรณี   สร้างมณฑป.

อนาถบณิฑิกคหบดถีวายพระเชตวนาราม

[๒๖๙] คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาคเสดจ็จาริกโดยลำดบั ได้เสด็จถึงพระนครสา-
วัตถี ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ท่ีพระเชตวัน อารามของอนาถบณิฑิกคหบดีเขตพระ-
นครสาวัตถีนั้น จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่ง ณ
ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มี-
พระภาค พร้อมกับภิกษุสงฆ์จงทรงรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพ่ือเสวยในวันพรุ่งน้ี

พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดี
ทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงรบัอาราธนา แล้วลุกจากท่ีน่ังถวายบงัคม ทำประทกัษิณ
กลับไป ฯ

[๒๗๐] หลังจากนั ้น อนาถบิณฑิกคหบดีสั ่งให้ตกแต่งขาทนียโภชนี-
ยาหารอันประณีต โดยล่วงราตรีนั้น แล้วสั่งให้คนไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มี
พระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหารเสร็จแล้ว ครั้นเวลาเช้า พระผู้มี-
พระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเข้าสู่นิเวศน์ของอนาถบิณฑิก-
คหบดีคร้ันแล้วประทับน่ังบนอาสนะทีเ่ขาจัดไว้ถวาย พร้อมกับภิกษุสงฆ์ จึงอนาถบิณ-
ฑิกคหบด ี อังคาสภกิษุสงฆ์มีพระพทุธเจา้เปน็ประมขุดว้ยอาหารของเคีย้วของฉนัอัน-
ประณีตด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จลดพระหัตถ์จากบาตรห้าม
ภัตรแล้ว จึงน่ัง ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึง แล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้า
จะปฏิบัติอย่างไรในพระเชตวนัวิหาร พระผู้มีพระภาคตรสัว่า คหบด ี ถ้าเช่นน้ันเธอจง
ถวายพระเชตวนัวิหารแก่สงฆ์จตุรทิศ ท้ังท่ีมาแล้วและยังไม่มา อนาถบิณฑิกคหบดรัีบ
สนองพระพทุธบัญชาแล้วได้ถวายพระเชตวนัวิหารแกส่งฆ์จตุรทิศ ท้ังท่ีมาแล้วและยงั
ไม่มา

ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ด้วยคาถาเหล่าน้ี
ว่าดังน้ี :-

๔๔  มุ่งสูเ่มอืงสาวตัถี



คาถาอนโุมทนาวหิารทาน

[๒๗๑] วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและเนื้อร้าย นอกจากนั้นป้องกันงู
และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนัน้ วิหารยังป้องกันลมและแดดอนั-
กล้าท่ีเกิดข้ึนได้ การ ถวายวิหารแก่สงฆ์เพ่ือหลีกเร้นอยู่ เพ่ือความสุข
เพ่ือเพง่พจิารณา และเพือ่เหน็แจง้ พระพทุธเจา้ทรง สรรเสริญวา่
เป็นทานอันเลิศ เพราะเหตน้ัุนแล คนผู้ฉลาดเม่ือเล็งเห็นประโยชน์
ตน พึงสร้างวิหารอันร่ืนรมย์ให้ภิกษุ ท้ังหลายผู้ พหูสูตอยู่ในวิหารเถิด
อนึ่ง พึงมีน้ำใจเลื่อมใส ถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะอัน
เหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผู้ซ่ือตรง เพราะพวกเธอยอ่มแสดง
ธรรม อันเป็นเครือ่งบรรเทาสรรพทกุข์แก่เขา อันเขารูท่ั้วถึงแล้วจะ
เป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานในโลกนี้

คร้ันพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนา อนาถบิณฑิกคหบดีด้วยพระคาถาเหลา่น้ี
แล้ว เสด็จลุกจากอาสนะกลบัไป ฯ

วันท่ี ๔ แห่งการเดนิทาง ได้เข้ามาสู่การอบรมเจริญกุศลเพ่ิมข้ึนแล้วใช่ไหม
ครับ ก่อนอ่ืนเราจะตอ้งเช็คอินเข้าพักยังโรงแรมชือ่ Lotus Nikko Hotel สาวัตถี ฟังช่ือ
เหมือนเป็นระดับอินเตอร์ยังไงก็ไม่รู้ ดูรูปถ่ายมีดอกไม้บังไว้ก็สวยดี (ภาพท่ี ๗) แต่ไม่ใช่
Nikko โดยมาตรฐานญีปุ่่นหรอกครับ   อีน่ีนิคโก้อินตะระเดียนะนายจ๋า ๒ - ๓ปี จะมีกรุ๊ป
ขนาดนี้ซักที ทุกอย่างต้องมาพิสูจน์เอาเอง บางห้องมีแอร์ครับ แต่อย่าตกใจ ติดขัด
เพียงเครื่องปั่นไฟฟ้ามีกำลังไม่พอ เลยไม่ได้ต่อสายมาที่แอร์ ใช้พัดลมไปก่อนนะ
นายจ๋า.................  อย่าเพ่ิงโกรธ.......  เรามาทำบุญ

หลับสบายและอนโุมทนาครบั

มุ่งสูเ่มอืงสาวตัถ ี ๔๕



บันทกึการเดนิทาง วันที ่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.

๔๖  มุ่งสู่เมืองสาวตัถี



บันทึกธรรม

มุ่งสูเ่มอืงสาวตัถ ี ๔๗



๗  กรุงสาวัตถี มหาโจรและมหาเศรษฐี อยู่ท่ีน่ีด้วยกัน
นครสาวัตถีเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๑ ใน ๖ ของเมืองใหญ่ท่ีสุดในสมัยพุทธกาล

ระยะทางหา่งจากเมอืง ลัคเนาวม์าประมาณ ๑๕๐ กม. ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของ
อำเภอ Gonda สาวัตถีเป็นเมืองของแคว้นโกศลในอดีตซ่ึงมีเมืองอโยธยาเป็นเมืองหลวง
ฝ่ายใต้ มีเร่ืองราวใน มหากาพยร์ามเกียรต์ิอย่างยาวนานมากอ่นสมัยพุทธกาล เพราะ
เป็นบ้านเกิดของพระราม ช่ือเมืองสาวัตถี Sravasti มาจากการทีเ่มืองน้ีเคยมีพ่อค้าเอา
สินค้ามาขายมากมาย มีการถามกันว่า ..คิมบะดามอัตถี  แปลว่ามีอะไรขายบ้าง พ่อค้าก็
จะตอบเหมือน ๆ  กันว่า ...สะบามอัตถี แปลว่ามีทุกอย่าง ตอบอย่างน้ีมาก ๆ  จนเป็นช่ือ
เมือง  นาน ๆ เข้าช่ือก็เลยเพีย้นมาเป็น สาวัตถี

เมื่อมองจากแผนที่ทางอากาศจะเห็นผังเมืองสาวัตถีเป็นรูปเหมือนพัด-
จีบหรือกลีบส้มหงายข้ึน มีแม่น้ำอจิระวดีไหลผ่านทางดา้นบน ส่วนคร่ึงวงกลมด้านล่าง
นอกกำแพงเมืองก็คือพระวิหารเชตวัน ตามคัมภีร์ว่าห่างออกไป ๑,๒๐๐ ก้าว จากประตู
เมือง ภาพท่ี ๑ ก็คือข้ึนมาถ่ายบนสถูปท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ ทางด้านแม่น้ำ มองไป
ผ่านป่าละเมาะสดุป่าน่ันก็คือพระวิหารเชตวนั บริเวณป่าละเมาะนีจ้ะไม่มีชาวบ้านเขา้
มาทำไร่ทำนาหรอือยู่อาศัย รัฐบาลคงกันพ้ืนท่ีอนุรักษ์ไว้ มองจากแผนที ่Google Earth
จะเห็นเป็นป่าเขียวชัดเจน เคยได้ยินข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเสนองบประมาณ
ช่วยเหลือ ขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดท้ัีงเมืองสาวัตถี  ไม่ทราบว่ารัฐบาลอินเดีย
จะตกลงหรอืเปล่า

ปัจจุบันแม่น้ำอจิระวดีได้เปลี่ยนเส้นทางไหลขึ้นเหนือห่างออกไปหลาย
กิโลมตร นี่ก็อาจเป็นสาเหตุของการย้ายเมืองในอดีตก็เป็นได้ แต่ดูในแผนที่ก็ยังเห็น
ชัดว่าในอดีตเคยมีแม่น้ำไหลผ่าน ในบริเวณเขตเมืองสาวัตถีน้ี มีสถานท่ีให้เข้าชมได้เพียง
๓ แห่งเท่านั้น คือสถูปท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ และสถูปท่านพระองคุลิมาล
ซึ่งอยู่ติดกัน อีกแห่งคือวัดเชนฐิธารอังคาร อยู่ตอนล่างใกล้ทางออกไปวิหารเชตวัน
นอกน้ันก็เป็นป่าอันรกร้างว่างเปล่า

๔๘



ในโอกาสทีม่าบ้านท่านเศรษฐใีจบุญ    ทุกคนกจ็ะได้รับการบอกเลา่ว่าช่อง
ลึก ๆ  ท่ีเห็นอยู่น่ีก็คือห้องเก็บทองคำของท่านเศรษฐีอนาถปิณทิกะ (ภาพท่ี ๒) ท่ีมีช่ือเดิม
ว่าสุทัตตะ ทองคำทั้งหมดที่มีอยู่ได้ถูกนำไปซื้อที่ดินจากเจ้าเชต เพื่อสร้างพระวิหาร
เชตวันถวายแด่พระบรมศาสดา เพื่อทำการเผยแผ่พระศาสนาสืบต่อมาจนถึงอนุชน
รุ่นหลัง

มองออกไปไม่ไกลคือสถูปของท่านองคุลิมาล (ภาพท่ี ๓) จอมโจรผู้โหดเห้ียมท่ี
ไม่มีใคร ทำให้สงบได้ มีเพียงพระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงแสดงธรรมใหอ้งคุลิมาลสงบ
และดวงตาเหน็ธรรมได้ ขอเชิญอ่านพระสูตร

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๒

อังคุลิมาลสูตร

พระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดองคลิุมาลโจร

[๕๒๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างน้ี:-

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้นแล ในแว่นแคว้นของพระเจ้า-
ปเสนทิโกศล มีโจรช่ือว่าองคุลีมาล เป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเป้ือนเลือด ปักใจม่ันในการ-
ฆ่าตี ไม่มีความกรุณาในสัตว์ท้ังหลาย.   องคุลิมาลโจรน้ัน กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้าง
กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้าง กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง. เขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์
แล้วเอานิว้มือร้อยเป็นพวงทรงไว.้ คร้ังน้ันแล ในเวลาเชา้ พระผู้มีพระภาคทรงนุง่แล้ว
ทรงถือบาตรและจวีร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยงัพระนครสาวตัถี คร้ันแล้วในเวลาปจัฉา-
ภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว ทรงเก็บเสนาสนะ ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จดำเนิน-
ไปตามทางทีอ่งคุลิมาลโจรซุ่มอยู่.

พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว์ พวกชาวนาที่เดินมา ได้เห็นพระผู้มี-
พระภาคเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลิมาลโจรซุ่มอยู่ ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มี-
พระภาคว่า ข้าแต่สมณะ อย่าเดินไปทางนั้น ที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมาลเป็นคน-

กรงุสาวตัถ ีมหาโจรและมหาเศรษฐ ีอยูท่ีน่ีด่้วยกนั  ๔๙



หยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือด ปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความ กรุณาในสัตว์ทั้งหลาย
องคุลิมาลโจรนั้น กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้าง กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้าง
กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง เขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวง
ทรงไว้ ข้าแต่สมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดี ย่ีสิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี ส่ีสิบคนก็ดี ย่อมรวม
เป็นพวกเดียวกันเดินทางน้ี แม้บุรุษผู้น้ันก็ยังถึงความพินาศ เพราะมือขององคุลิมาลโจร.
เม่ือคนพวกนัน้กราบทลูอย่างน้ีแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงนิง่ ได้เสด็จไปแล้ว.

[๕๒๒] แม้คร้ังท่ีสอง พวกคนเลีย้งโค ....ข้อความซ้ำ

[๕๒๓] แม้คร้ังท่ีสาม พวกคนเลีย้งโค ....ข้อความซ้ำ

[๕๒๔] องคุลิมาลโจรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสดจ็มาแต่ไกล.

คร้ันแล้ว เขาไดมี้ความดำรว่ิา น่าอัศจรรย์จริงหนอ ไม่เคยมีเลย พวกบุรุษสิบ
คนก็ดี ย่ีสิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี ส่ีสิบคนก็ดี ก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดยีวกันเดินทางนี้
แม้บุรุษพวกนั้นยังถึง ความพินาศเพราะมือเรา เออก็สมณะนี้ผู้เดียว ไม่มีเพื่อน
ชรอยจะมาขม่ ถ้ากระไร เราพึงปลงสมณะเสยีจากชีวิตเถิด. คร้ังน้ัน องคุลิมาลโจรถือ
ดาบและโล่ห์ผูกสอดแล่งธนู ติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางพระปฤษฎางค์. ครั้งนั้น
พระผู้มีพระภาคทรงบันดาล อิทธาภิสังขาร โดยประการท่ีองคุลิมาลโจรจะว่ิงจนสุดกำลัง
ก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาค ผู้เสด็จไปตามปกติ. คร้ังน้ัน องคุลิมาลโจรได้มีความดำริว่า
น่าอัศจรรย์จริงหนอ ไม่เคยมี เลยด้วยว่าเม่ือก่อน แม้ช้างกำลังว่ิง ม้ากำลังว่ิง รถกำลัง
แล่น เน้ือกำลังว่ิง เราก็ยังว่ิงตามจับได้ แต่ว่าเราวิง่จนสุดกำลัง ยังไม่อาจทันสมณะนี้
ซึ่งเดินไปตามปกติ ดังนี้ จึงหยุดยืนกล่าวกะพระผู้มีพระภาคว่า จงหยุดก่อนสมณะ
จงหยุดก่อนสมณะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราหยุดแล้ว องคุลิมาล ท่านเล่า จงหยุด
เถิด.

องคุลิมาลโจรละพยศ

[๕๒๕] คร้ังน้ัน องคุลิมาลโจรดำรว่ิา สมณศากยบตุรเหล่าน้ันมักเป็นคนพดู
จริง มีปฏิญญาจริง แต่สมณะรูปน้ีเดินไปอยู่เทียว กลับพูดว่า เราหยุดแล้ว องคุลิมาล
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ท่านเล่าจงหยุดเถิด ถ้ากระไร เราพึงถามสมณะรูปนี้เถิด. ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคดว้ยคาถาความวา่ ดูกรสมณะ ท่านกำลังเดินไป ยังกล่าวว่า
เราหยุดแล้ว และ ท่านยังไม่หยุด ยังกล่าวกะขา้พเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุด ดูกรสมณะ
ข้าพเจ้าขอถามเน้ือความน้ีกะท่าน ท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็น
อย่างไร? พระผู้มีพระภาคตรสัว่า ดูกร องคุลิมาล เราวางอาชญาในสรรพสตัว์ได้แล้ว
จึงช่ือว่าหยุดแล้วในกาลทกุเม่ือ ส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ท้ังหลาย เพราะฉะนัน้เราจึง
หยุดแล้ว ท่านยังไม่หยุด. องคุลิมาลโจรทูลว่า ดูกรสมณะ ท่านอันเทวดามนุษย์บูชาแล้ว
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานหนอ
ข้าพเจ้าน้ันจักประพฤติละบาป เพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่าน องคุลิมาล
โจรกล่าวดังน้ีแล้ว ได้ท้ิงดาบและอาวธุ ลงในเหวลกึมีหน้าผาชัน องคุลิมาลโจรได้ถวาย
บังคมพระบาทท้ังสองของพระสุคต แล้วได้ทูลขอบรรพชากะพระสุคต ณ ท่ี น้ันเอง. ก็แล
พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบดว้ยพระกรณุาทรงแสวงหาคณุอันย่ิงใหญ่ เป็นศาสดาของ
โลกกับท้ังเทวโลก ได้ตรัสกะองคุลิมาลโจรในเวลานัน้ว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด อันน้ี
แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุลิมาลโจรนั้น ดังนี้. ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคมีพระ-
องคุลิมาลเป็นปัจฉาสมณะ เสด็จจาริกไปทางพระนครสาวตัถี เสด็จจาริกไปโดยลำดบั
เสด็จถึงพระนครสาวตัถีแล้ว.

พระเจ้าปเสนทิโกศลเขา้เฝ้า

[๕๒๖] ได้ยินว่า ณ ท่ีน้ัน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยน้ัน หมู่มหาชนประชุมกันอยู่ท่ีประตู
พระราชวัง ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ส่งเสียงอ้ืออึงว่า ข้าแต่สมมติเทพในแว่นแคว้นของ
พระองค์ มีโจรช่ือว่าองคุลิมาล เป็นคนหยาบชา้ มีฝ่ามือเป้ือนเลือด ปักใจในการฆา่ตี
ไม่มีความกรุณาในสัตว์ท้ังหลาย องคุลิมาลโจรน้ัน กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้าง กระทำ
นิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้าง กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง เขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอา
น้ิวมือร้อยเป็นพวงทรงไว ้ขอพระองค์จงกำจัดมันเสียเถิด. คร้ังน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศล
เสด็จออกจากพระนครสาวัตถี ด้วยกระบวนม้าประมาณ ๕๐๐ เสด็จเข้าไปทาง
พระอารามแต่ยังวันทีเดียว เสด็จไปด้วยพระยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้
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เสดจ็ลงจากพระยานแลว้ ทรงพระราชดำเนนิดว้ยพระบาทเขา้ไปเฝา้พระผูมี้พระภาค
ถึงท่ีประทับ คร้ันแล้วถวายบงัคมพระผูมี้พระภาค ประทับน่ัง ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึง่.

[๕๒๗] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ประทับนั่ง ณ
ท่ีควรส่วนข้าง หน่ึงแล้วว่า ดูกรมหาบพิตร พระเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามวา่
พิมพิสาร ทรงทำให้พระองค์ทรงขัดเคืองหรือหนอ หรือเจ้าลิจฉวี เมืองเวสาลี หรือว่า
พระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่าอ่ืน? พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
พระเจ้าแผ่นดินมคธ จอมเสนาทรงพระนามวา่ พิมพิสารมิได้ทรงทำหม่อมฉันให้ขัดเคือง
แม้เจ้าลิจฉวีเมืองเวสาล ี ก็มิได้ทรงทำใหห้ม่อมฉันขัดเคือง แม้พระราชาทีเ่ป็นปฏิปักษ์
เหล่าอ่ืน ก็มิได้ทำให้หม่อมฉันขัดเคือง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในแว่นแคว้นของหม่อมฉัน
มีโจรช่ือว่าองคุลิมาล เป็นคนหยาบชา้ มีฝ่ามือเป้ือนเลือด ปักใจในการฆา่ตี ไม่มีความ
กรุณาในสัตว์ท้ังหลาย องคุลิมาลโจรน้ัน กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้าง กระทำนิคมไม่ให้
เป็นนิคมบ้าง กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง เขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือ
ร้อยเป็นพวงทรงไว ้หม่อมฉันจักกำจัดมันเสีย.

ภ. ดูกรมหาราช ถ้ามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคลิุมาลผู้ปลงผมและหนวด
นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เว้นจากการฆา่สัตว์ เว้นจากการลกั-
ทรัพย์ เว้นจากการพดูเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดยีว ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีล มีกัลยาณ-
ธรรม มหาบพิตรจะพึง ทรงกระทำ อย่างไรกะเขา?

ป. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันพึงไหว้ พึงลุกรับ พึงเช้ือเชิญด้วยอาสนะ
พึงบำรุงเขา ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสัชบริขาร หรือพึงจัดการ
รักษา ป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่องคุลิมาลโจรน้ัน เป็นคน
ทุศีล มีบาปธรรม จักมีความสำรวมดว้ยศีลเห็นปานน้ี แต่ท่ีไหน?

ทรงเห็นพระองคุลิมาลแล้วตกพระทัย

[๕๒๘] ก็สมัยน้ัน ท่านพระองคลิุมาลน่ังอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค. พระผู้มี-
พระภาค ทรงยกพระหัตถ์เบ้ืองขวาข้ึนช้ีตรัสบอกพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า ดูกรมหาบพิตร
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น่ันองคุลิมาล. ลำดับน้ันพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงมีความกลัว ทรงหวาดหวัน่ พระโลม-
ชาติชูชันแล้ว. พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงกลัว ทรงหวาดหว่ัน
มีพระโลมชาติชูชันแล้ว จึงได้ตรัสกะพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า อย่าทรงกลัวเลย มหาบพิตร
อย่าทรงกลัวเลย มหาบพิตร ภัยแต่องคุลิมาลน้ีไม่มีแก่มหาบพิตร. คร้ังน้ัน พระเจ้าปเสน-
ทิโกศลทรงระงบัความกลัว ความหวาดหวัน่ หรือโลมชาติชูชันได้แล้ว จึงเสด็จเข้าไปหา
ท่านองคุลิมาลถึงท่ีอยู่ คร้ันแล้วได้ ตรัสกะท่านองคุลิมาลว่า ท่านผู้เจริญ พระองคุลิมาล
ผู้เป็นเจ้าของเรา. ท่านพระองคลิุมาลถวายพระพรวา่ อย่างน้ัน มหาบพิตร.

ป. บิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไร มารดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตร
อย่างไร?

อ. ดูกรมหาบพติร บิดาช่ือ คัคคะ มารดาช่ือ มันตาน.ี

๑ ๒

๓ ๔
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ป. ท่านผู้เจริญ ขอพระผู้เป็นเจ้าคัคคะมันตานีบุตร จงอภิรมย์เถิด ข้าพเจ้าจัก
ทำความขวนขวาย เพ่ือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสัชบริขารแก่พระผู้-
เป็นเจ้า คัคคะมันตานบุีตร. ก็สมัยน้ัน ท่านองคลิุมาลถือการอยู่ในป่าเป็นวัตร ถือเท่ียว
บิณฑบาต เป็นวัตร ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ถือผ้าสามผืนเป็นวัตร. คร้ังน้ัน ท่านองคุลิมาล
ได้ถวาย พระพรพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า อย่าเลยมหาบพิตร ไตรจีวรของอาตมภาพ
บริบูรณ์ แล้ว.

[๕๒๙] ครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคแลว้จึงประทบัน่ัง ณ ท่ีควรส่วนขา้งหนึง่. แล้วได้
กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมา ที่พระผู้มีพระภาคทรง
ทรมานไดซ่ึ้งบุคคลท่ีใคร ๆ ทรมานไม่ได้ ทรงยังบุคคลท่ีใคร ๆ ให้สงบไม่ได้ ให้สงบได้
ทรงยังบุคคลท่ีใคร ๆ  ให้ดับไม่ได้ ให้ดับได้ เพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได้
แม้ด้วยอาชญา แม้ด้วยศาตรา ผู้น้ัน พระผู้มีพระภาคทรงทรมานไดโ้ดยไม่ต้องใช้อาญา
ไม่ต้องใช้ศาตรา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดน้ี หม่อมฉันมีกิจมาก
มีกรณียะมาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ขอมหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดน้ีเถิด
ลำดับน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศลเสดจ็ลุกจากท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมี้พระภาคแลว้
เสด็จหลีกไป.

พระองคุลิมาลโปรดหญงิมีครรภ์

[๕๓๐] ครัง้นัน้เวลาเชา้ ทา่นพระองคลิุมาลครองอนัตรวาสกแลว้ ถอืบาตร
และจีวร เข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวตัถี. กำลังเท่ียวบิณฑบาตตามลำดบัตรอกอยู่
ในพระนครสาวัตถี ได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภ์แก่หนัก. ครั้นแล้วได้มีความดำริว่า
สัตว์ท้ังหลายยอ่มเศร้าหมองหนอ สัตว์ท้ังหลายยอ่มเศร้าหมองหนอ ดังน้ี. คร้ังน้ัน ท่าน
พระองคุลิมาลเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวตัถี เวลาปัจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแล้ว
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ท่ีควรส่วน
ข้างหน่ึง. คร้ันแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเช้า
ข้าพระองคค์รองอันตรวาสกแลว้ ถือบาตรและจีวร เข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวตัถี
กำลังเท่ียวบิณฑบาตตามลำดบัตรอกอยู่ในพระนครสาวตัถี ได้เห็นสตรีคนหน่ึงมีครรภ์
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แก่หนัก. คร้ันแล้วได้มีความดำริว่า สัตว์ท้ังหลายย่อมเศร้าหมองหนอ สัตว์ท้ังหลายย่อม
เศร้าหมองหนอ ดังน้ี.

[๕๓๑] พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ดูกรองคุลิมาล ถ้าอย่างน้ัน เธอจงเข้าไปหา
สตรีน้ัน และกล่าวกะสตรน้ัีนอย่างน้ีว่า ดูกรน้องหญิง ต้ังแต่เราเกดิมาแล้วจะได้รู้สึกว่า
แกลง้ปลงสตัวจ์ากชวีติหามไิด้ ดว้ยสจัจวาจานี ้ขอความสวสัดีจงมแีกท่่าน ขอความ
สวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของท่านเถิด. ท่านพระองคลิุมาลกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ก็อาการนัน้จักเป็นอันข้าพระองคก์ล่าวเทจ็ท้ังรู้อยู่เป็นแน ่ เพราะขา้พระองคแ์กล้งปลง
สัตว์เสียจากชีวิตเป็นอันมาก.

ภ. ดูกร องคุลิมาล ถ้าอย่างน้ัน เธอจงเขา้ไปหาสตรีน้ัน แล้วกล่าวกะสตรน้ัีน
อย่างน้ีว่า ดูกรน้องหญิง ต้ังแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติ จะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์เสียจาก
ชีวิตหา มิได้ ด้วยสัจจวาจาน้ี ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของ
ท่าน เถิด.

พระองคุลิมาลทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว เข้าไปหาหญิงน้ันถึงท่ีอยู่ คร้ันแล้วได้กล่าว กะ
หญิงน้ันอย่างน้ีว่า ดูกรน้องหญิง ต้ังแต่เวลาทีฉั่นเกิดแล้วในอริยชาติ จะแกล้งปลงสัตว์
จากชีวิตท้ังรู้หามิได้ ด้วยสัจจวาจาน้ี ขอความสวสัดีจงมีแก่ท่าน ขอความสวสัดีจงมีแก่
ครรภ์ของท่านเถิด. คร้ังน้ัน ความสวัสดีได้มีแก่หญิง ความสวัสดีได้มีแก่ครรภ์ของหญิง
แล้ว.

พระองคุลิมาลบรรลุพระอรหัต

[๕๓๒] ครั้งนั้น ท่านพระองคุลิมาลหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่
ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนัก ก็กระทำให้แจ้งซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย์อัน
ไม่มีธรรมอ่ืน ย่ิงกวา่ทีกุ่ลบุตรทัง้หลายผูอ้อกจากเรอืนบวชเปน็บรรพชติตอ้งการ ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองในปจัจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ ได้รู้ชัดว่า ชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจท่ีควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกมิได้มี ดังน้ี. ก็ท่านพระองคุลิมาล
ได้เป็นอรหันต์องค์หน่ึงในจำนวนพระอรหนัต์ท้ังหลาย.
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[๕๓๓] คร้ังน้ันเวลาเชา้ ท่านพระองคลิุมาลนุ่งแล้ว ถือบาตรและจวีร เข้าไป
บิณฑบาตในพระนครสาวตัถี. ก็เวลาน้ันก้อนดิน ... ท่อนไม้ ... ก้อนกรวดท่ีบุคคลขว้างไป
แม้โดยทางอืน่ ก็มาตกลงทีก่ายของทา่นพระองคลิุมาล ท่านพระองคลิุมาลศีรษะแตก
โลหิตไหล บาตรก็แตก ผ้าสังฆาฏิก็ฉีกขาด เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ.
พระผู้มีพระภาคไดท้อดพระเนตรทา่นพระองคลิุมาลเดินมาแตไ่กล คร้ันแล้วได้ตรัสกะ
ท่านพระองคุลิมาลว่า เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์ เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์
เธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอ พึงหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมาก
ตลอดร้อยปีเป็นอันมาก ตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันน้ีเท่าน้ัน.

พระองคุลิมาลเปล่งอุทาน

[๕๓๔] คร้ังน้ัน ท่านพระองคุลิมาลไปในท่ีลับเร้นอยู่ เสวยวิมุติสุข เปล่งอุทานน้ี
ในเวลาน้ันว่า ก็ผู้ใด เม่ือก่อนประมาท ภายหลังผู้น้ันไม่ประมาท เขาย่อมยังโลกน้ีให้สว่าง
ดังพระจันทร์ซ่ึงพ้นแล้วจากเมฆ ฉะน้ัน ผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้ว ย่อมปิดเสียได้ด้วย
กุศล ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้น ภิกษุใดแล
ยังเป็นหนุ่ม ย่อมขวนขวายในพระพทุธศาสนา ภิกษุน้ันย่อมยังโลกน้ีให้สว่าง ดุจพระ-
จันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้น ขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกถาเถิด ขอศัตรู
ท้ังหลายของเราจงขวนขวายในพระพทุธศาสนาเถิด ขอมนุษย์ท้ังหลายท่ีเป็นศัตรูของเรา
จงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ถือธรรมเถิด ขอจงคบความผอ่งแผ้วคือขันติ ความสรรเสริญคือ
เมตตาเถิด ขอจงฟังธรรมตามกาล และจงกระทำตามธรรมนัน้เถิด ผู้ท่ีเป็นศัตรูน้ัน ไม่พึง
เบียดเบียนเราหรือใคร ๆ  อ่ืนน้ันเลย ผู้ถึงความสงบอย่างย่ิงแล้ว พึงรักษาไว้ซ่ึงสัตว์ท่ีสะดุ้ง
และท่ีม่ันคง คนทดนำ้ ย่อมชักน้ำไปได้ ช่างศรยอ่มดัดลูกศรได้ ช่างถากยอ่มถากไม้ได้
ฉันใด บัณฑิตท้ังหลาย ย่อมทรมานตนได ้ฉันน้ัน คนบางพวก ย่อมฝึกสัตว์ ด้วยท่อนไม้
บ้าง ด้วยขอบ้าง ด้วยแส้บ้าง เราเป็นผู้ท่ีพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว โดยไม่ต้องใช้อาญา
ไม่ต้องใช้ศาตรา เม่ือก่อนเรามีช่ือว่าอหิงสกะ แต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่ วันน้ีเรามีช่ือตรง
ความจริง เราไม่เบียดเบียนใคร ๆ เลย เม่ือก่อนเราเปน็โจร ปรากฏช่ือว่าองคุลิมาล ถูก
กิเลสดุจห้วงน้ำใหญ่พัดไป มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้ว เม่ือก่อนเรามีมือเป้ือนเลือด
ปรากฏช่ือว่า องคุลิมาล ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ จึงถอนตัณหาอันจะนำไปสู่ภพเสียได้
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เรากระทำกรรมท่ีจะให้ถึงทุคติเช่นน้ันไว้มาก อันวิบากของกรรมถูกต้องแล้ว เป็นผู้ไม่มีหน้ี
บริโภคโภชนะ พวกชนท่ีเป็นพาลทรามปัญญา ย่อมประกอบตามซ่ึงความประมาท ส่วน
นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ ฉะนั้น
ท่านท้ังหลายจงอยา่ประกอบตามซ่ึงความประมาท อย่าประกอบตามความชดิชมด้วย
สามารถความยินดีในกาม เพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้ว เพ่งอยู่ ย่อมถึงความสุขอันไพบูลย์
การท่ีเรามาสู่พระพุทธศาสนานีน้ั้น เป็นการมาดีแล้ว ไม่ปราศจากประโยชน ์ไม่เป็นการ
คิดผิด บรรดาธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไวดี้แล้ว เราก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐ
สุดแล้ว (นิพพาน) การที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้น เป็นการถึงดีแล้ว ไม่
ปราศจากประโยชน ์ไม่เป็นการคดิผิด วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ว คำสอนของพระพทุธเจ้า
เรากระทำแลว้ดังน้ี.

จบอังคุลิมาลสูตร

ข้อความพระสูตรค่อนข้างยาว แต่ก็คงไม่ได้ยาวเกินไปกว่าบทภาพยนตร์ท่ีเขา
เอามาแต่งเติมกันเพ่ือให้ดูเป็นความบันเทิงนะครับ ภาพท่ี ๔ น่ีแหละครับ เป็นสถูปองคุลิ-
มาล ช่องตรงกลางอาคารจะมลัีกษณะเปน็ห้องเดินเข้าไปได้ เสร็จแล้วก็จะมีช่องต่ำ ๆ
แคบ ๆ  พอท่ีคนจะเล้ือยตัว ลอดออกไปข้าง ๆ  สถูปได้แบบน่ากลัวนิด ๆ   ก็มีคำบอกเล่าว่า
หากใครอธษิฐานขออะไรแลว้มุดลอดช่องแคบน้ีออกไปได้ก็จะสมปรารถนา มีโชคดี มี
โรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย หลายคนกจ็ะนิยมเข้าไปลอดดู แต่จะมีโชคสมปรารถนาเพยีงไร
ยังไม่สามารถสรุปได้

มีอยู่สมัยหน่ึงเม่ือรถบัสของพวกเรามาจอด ท่านผู้อาวุโสท่ีร่วมทางน่ังติดกันมา
กับรถเราก็เล่ากับผู้เขียนว่า คร้ังหน่ึงลูกชายไม่สบาย ป่วยรักษาไม่หาย ก็เคยมาลอดถ้ำน้ี
และอธิษฐาน ตอนลอดถ้ำก็ได้เก็บก้อนหินสีดำเอาไปเป็นท่ีระลึกบูชา หลังจากน้ันทุกคน
ในรถก็ลงไปท่องเท่ียวชมสถูปท้ังสองแหง่น้ีจนกระท่ังกลับเข้ามาในรถ ผู้เขียนก็ได้ถาม
ท่านผู้อาวุโสท่านน้ันว่า หินดำ ๆ  อย่างน้ีหรือเปล่าครับ เก็บเอากลับไปบ้านจะดีหรือครับ
ไม่รู้ทางเจ้าของเขาหวงหรอืเปล่า ยังไม่อยากเป็นน้ิวท่ี ๑,๐๐๑ ขององคุลิมาลนะครับ
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มีการวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ว่า เอาไปดีไม่ดีก็อาจโชคร้ายเป็นโรครักษา
ไม่หายข้ึนมาจะว่ายังไง..... ถ้าทุก ๆ  คนเช่ือว่าเอาอิฐ หินเหล่าน้ีกลับไปบ้านแล้วจะมีโชค-
ลาภ อีกหน่อย สถูปน้ีคงหมดเป็นแน่... บางคนเคยเอาของตอ้งห้ามเหล่าน้ีไปแล้วประสบ
เคราะห์กรรมต่าง ๆ นา ๆ มีคนหนึ ่งเอาไปแล้ว ธุรกิจล้มละลายตั ้งสองรอบ
ต้องฝากพวกทัวร์เอากลับมาคืน..บรื๋อว์ .. ขณะนั้นรถบัสกำลังจะถอยออกจากที่จอด
ผู้เขียนเร่ิมตาแหกแล้ว... เลยต้องร้องว่า  ... เด๋ียว ๆ  บาบู...อย่าเพ่ิงไป...เปิดประตูรถหน่อย
...จะเอาหิน องคุลิมาลไปคืน เสร็จแล้วก็ลงจากรถเพ่ือจะว่ิงข้ามถนนเอาหินไปเก็บท่ีสถูป
ทันใดน้ันก็มีเสียงคนในรถรอ้งเรียกข้ึนมาว่า....

พ่ี ๆ ๆ ๆ ...... เด๋ียว ๆ ...หนูฝากด้วย .. หนูก็ฝากด้วย ... ไม่เอาแหลว่ ... หิน
องคุลิมาล ..... เอาไปเด๋วถูกตัดนิ้ว ... ไม่อยากเป็นนิ้วที่ห้อยคอ องคุลิมาล ....
ค่อยยังช่ัวหน่อย ยังมีเพ่ือน ............... เฮ้อ ... ว่ิงซะเหนือ่ย ......

ท้ังเครียด ท้ังขำ เป็นธรรมะ
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๘  วิหารเชตวัน พระพุทธองค์ประทับ ๒๕ พรรษา
พระผูมี้พระภาคบำเพญ็พทุธกจิอยู่ในเมอืงสาวตัถนีานถงึ ๒๕ พรรษา โดย

อยู่ท่ีเชตวัน ๑๙ พรรษา และท่ีปุพพารามวหิารของนางวสิาขาสร้างถวายอกี ๖ พรรษา
จึงนับว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับที่เชตวันนานที่สุดในการเผยแผ่พระศาสนา
(ภาพที ่๑) ท่ีพระเชตวนัวิหาร และกรุงสาวตัถีน้ี พระพทุธองคไ์ด้เทศนาพระสตูรไว้ถึง
๘๗๑ สูตร เป็นฑีฆะนิกาย ๖ สูตร,  มัชฌิมนิกาย ๗๕ สูตร, สังยุตนิกาย ๗๓๖ สูตรและ
อังคุตรนิกาย ๕๔ สูตร มีพระสูตรท่ีสำคัญและเปน็ท่ีรู้จักกันดี และนิยมสวดกนัมากใน
ปัจจุบันคือ มงคลสูตร ขอเชิญอ่านและศกึษาดู .........

มงคลสูตรในขุททกปาฐะ

[๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี คร้ังน้ันแล คร้ันปฐมยามล่วงไป เทวดาตนหนึง่
มีรัศมีงามย่ิงนัก ยังพระวหิารเชตวนัท้ังส้ินให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึท่ี
ประทับ ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มี-
พระภาคดว้ยคาถาวา่

[๖] เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี ได้พากัน คิดมงคล
ท้ังหลาย ขอพระองคจ์งตรัสอุดมมงคล  พระผู้มีพระภาคตรสัพระคาถาตอบวา่การไม่-
คบคนพาล ๑  การคบบัณฑิต ๑  การบูชาบุคคลท่ีควร บูชา ๑  น้ีเป็นอุดมมงคล  การอยู่
ใน ประเทศอนัสมควร ๑  ความเปน็ผู้มีบุญอันกระทำแลว้ในกาลกอ่น ๑  การต้ังตน-
ไว้ชอบ ๑   น้ีเป็นอุดมมงคล   พาหุสัจจะ ๑   ศิลป ๑   วินัยท่ีศึกษาดีแล้ว ๑   วาจา-
สุภาษิต ๑  น้ีเป็นอุดมมงคล  การบำรุงมารดาบิดา ๑  การสงเคราะหบุ์ตรภรรยา   ๑
การงานอันไม่อากูล ๑  นี ้เป็นอุดมมงคลทาน ๑  การประพฤติธรรม ๑
การสงเคราะหญ์าติ ๑  กรรมอันไม่มีโทษ ๑  น้ีเป็นอุดมมงคล   การงดการเวน้จาก-
บาป ๑  ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๑  ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑

๕๙
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นี้เป็นอุดมมงคล  ความเคารพ ๑  ความประพฤติถ่อมตน ๑  ความสันโดษ ๑
ความกตัญญู ๑  การฟังธรรมโดยกาล ๑  นี้เป็นอุดมมงคล  ความอดทน ๑
ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑  การได้เห็นสมณะทั้งหลาย ๑  การสนทนาธรรมโดยกาล ๑
นี้เป็นอุดมมงคล  ความเพียร ๑  พรหมจรรย์ ๑  การเห็นอริยสัจ ๑   การกระทำ-
นิพพานให้แจ้ง ๑  นี้เป็นอุดมมงคล  จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว
ย่อมไม่หว่ันไหว ๑  ไม่เศร้าโศก ๑   ปราศจากธลีุ ๑   เป็นจิตเกษม ๑   น้ีเป็นอุดมมงคล
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า
ย่อมถึงความสวสัดีในท่ีทุกสถาน น้ีเป็น    อุดมมงคลของเทวดาและมนษุย์เหล่าน้ัน ฯ

จบมงคลสตูร

พระวิหารเชตวันได้รับการดูแลอย่างดีมีการล้อมร้ัวกันไม่ให้ผู้คนท่ัวไป เข้ามา
บุกรุกทำลาย เม่ือเดินเข้าประตูหน้าจะเห็นว่ามีการบูรณะไปตามร่องรอยของอาคารเก่า
ทางด้านซ้ายจะเปน็กุฏิของอัครสาวก พระอรหันต์องค์สำคัญก็จำพรรษาอยูท่ี่อารามน้ี
เช่น พระอานนท์ ราหุล โมคคัลลานะ สารีบุตร องคุลีมาล ตรงไปจะเป็นต้นโพธิ์ที่
พระอานนท์ปลูกเอาไว้ (ภาพที่ ๒) ทางด้านซ้ายมือเป็นพระคันธกุฎีที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า (ภาพที ่๓)

บริเวณทั่ว ๆ ไปมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมากมายเป็นลักษณะสวนที่เย็นร่มรื่นเป็น
อย่างย่ิง (ภาพที ่๔)

นอกจากนั้นยิ่งมองเห็นอิฐที่เรียงเป็นวงกลม เหมือนบ่อน้ำแต่ปิดฝาและ
ไม่ฉาบปูน เตี้ยเล็กใหญ่สูงต่างขนาดกัน ซึ่งจะเป็นสถูปบรรจุสารีริกธาตุของท่าน
พระอรหนัต์ท้ังหลาย

ด้านขวามอืเลยเข้าไปก็คือท่ีประชุมสงฆ์ หรือธรรมสภา (ภาพท่ี ๕)  สถานที่
น้ีเองท่ีเกิด เร่ืองราวสำคญัมากมาย คร้ังหน่ึงมีหญิงงามช่ือนางจิญจมานวกิา บุกมาถึง
ธรรมสภา แห่งนี้มากล่าวตู่พระพุทธเจ้า เป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงมีชัยชนะ
ในการกล่าว ร้ายจากแผนการของพวกเดียรถีย์ และปรากฎในบทสวดที่เรียกว่า
สวดพาหงุ ขอเชิญ อ่านพระสตูร .........
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พระสุตตันตปิฎก ขุททกนกิาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓

๙. เร่ืองนางจิญจมาณวิกา [๑๔๕]

ข้อความเบือ้งต้น

พระศาสดาเมือ่ประทับอยู่ในพระเชตวนั ทรงปรารภนางจญิจมาณวกิา ตรัส
พระธรรมเทศนานีว่้า “เอกธมฺมมตีตสฺส ๑“ เป็นต้น. พวกเดยีรถีย์ริษยาพระพทุธศาสนา
ความพิสดารว่า ในปฐมโพธิกาล เม่ือสาวกของพระทศพลมมีากหาประมาณมไิด้. เม่ือ
พวกเทวดาและมนุษย์หยั่งลงสู่อริยภูมิ, เมื่อการเกิดขึ้นแห่งพระคุณของพระศาสดา
แผ่ไปแล้ว. ลาภสักการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้ว. พวกเดียรถีย์ เป็นผู้เช่นกับแสง
หิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นผู้เสื่อมลาภสักการะ. พวกเดียรถีย์เหล่านั้น ยืนใน
ระหว่างถนน แม้ประกาศให้พวกมนุษย์รู้แจ้งอยู่อย่างน้ันว่า “พระสมณโคดมเทา่น้ันหรือ
เป็นพระพุทธเจ้า. แม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้า; ทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณโคดม
นั้นเท่านั้นหรือ มีผลมาก. ทานที่เขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกัน;
ท่านท้ังหลาย จงให้ จงทำ แก่เราท้ังหลายบ้าง” ดังน้ีแล้ว ไม่ได้ลาภสักการะแล้ว ประชุม
คิดกันในที่ลับว่า “พวกเรา พึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดม ในระหว่างมนุษย์
ท้ังหลาย พึงยังลาภสักการะใหฉิ้บหายโดยอบุายอะไรหนอแล ?” กาลน้ันในกรุงสาวัตถี
มีนางปริพาชิกาคนหนึง่ ช่ือว่าจิญจมาณวิกา เป็นผู้ทรงรูปอันเลอโฉม ถึงความเลศิด้วย
ความงาม เหมือนนางเทพอปัสรฉะน้ัน,รัศมีย่อมเปล่งออกจากสรรีะของนางนัน้.

นางจิญจมาณวิการับอาสาพวกเดียรถีย์

ลำดับนั้น เดียรถีย์ผู้มีความรู้เฉียบแหลมคนหนึ่ง กล่าวอย่างนั้นว่า “เรา
ท้ังหลายอาศัยนางจิญจมาณวิกา พึงยังโทษให้เกิดข้ึนแก่พระสมณโคดมยังลาภสักการะ
(ของเธอ) ให้ฉิบหายได้.” เดียรถีย์เหล่านั้น รับรองว่า “อุบายนี้มีอยู่.” ต่อมา นาง
จิญจมาณวิกาน้ันไปสู่อารามของเดยีรถีย์ไหว้แล้วได้ยืนอยู่. พวกเดียรถีย์ไม่พูดกับนาง.
นางจึงคิดว่า “เรามีโทษอะไรหนอแล ?” แม้พูดครั้งที่ ๓ ว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย
ดิฉันไหว้” ดังน้ีแล้วจึงพูดว่า “พระผู้เป็นเจ้าท้ังหลาย ดิฉันมีโทษอะไรหนอแล ? เพราะเหตุ
อะไร ท่านท้ังหลาย จึงไม่พูดกับดิฉัน ?”
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เดียรถีย์. น้องหญิง เจ้าย่อมไม่ทราบซึ่งพระสมณโคดม ผู้เบียดเบียนเรา
ท้ังหลายเทีย่วทำ เราท้ังหลายใหเ้ส่ือมลาภสักการะหรอื ?

นางจิญจมาณวิกา. ดิฉันยังไม่ทราบ เจ้าข้า. ก็ในเรื ่องนี ้ดิฉันควรทำ
อย่างไรเลา่?

เดียรถีย์. น้องหญิง ถ้าเจ้าปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลายไซร้,จงยังโทษ
ให้เกิดข้ึนแก่ พระสมณโคดมแลว้   ยังลาภสักการให้ฉิบหายเพราะอาศยัตน.

นางกล่าวว่า “ดีละ พระผู้เป็นเจ้าท้ังหลาย. ข้อน้ีจงเป็นภาระของดิฉันเอง. ท่าน
ทั้งหลาย อย่าคดิแลว้” ดงันีแ้ล้ว หลีกไป หม่ผ้ามีสีดุจแมลงคอ่มทอง มีของหอมและ
ระเบียบ ดอกไม้เป็นต้นในมือ มุ่งหน้าตรงพระเชตวนั ไปอยู่ในสมัยเป็นท่ีฟังธรรมกถา
แห่งชน ชาวเมืองสาวัตถีแล้วออกไปจากพระเชตวัน ต้ังแต่กาลน้ัน เพราะความท่ีนางเป็น
ผู้ฉลาด ในมารยาทของหญงิ. เม่ือผู้อ่ืนถามว่า “นางจะไปไหนในเวลานี ้?” จึงกล่าวว่า
“ประโยชน์ อะไรของท่านท้ังหลายด้วยท่ีท่ีเราไป” พักอยู่ในวัดของเดยีรถีย์ในท่ีใกล้พระ-
เชตวัน เมื่อคนผู้เป็นอุบาสกออกจากพระนครแต่เช้าตรู่ ด้วยหวังว่า “จักถวายบังคม
พระผู้มีพระภาคเจา้” (นาง) ทำทีเหมือนอยู่ในพระเชตวนั เข้าไปสู่พระนคร เม่ือคนผู้เป็น
อุบาสก ถามว่า “ท่านอยู่ ณ ท่ีไหน ?” แล้วจึงกล่าวว่า “ประโยชนอ์ะไรของทา่นท้ังหลาย
ด้วย ท่ีท่ีเราอยู่”

โดยกาลลว่งไป ๑ - ๒ เดือน เม่ือถูกถามจงึกล่าวว่า “เราอยูใ่นพระคนัธกฎีุ
เดียวกันกับพระสมณโคดม ในพระเชตวัน” ยังความสงสัยให้เกิดข้ึนแก่ปุถุชนท้ังหลายว่า
“ข้อน้ันจริงหรือไม่หนอ ?”

โดยกาลลว่งไป ๓ - ๔ เดือน เอาท่อนผ้าพันท้อง แสดงเพศของหญงิมีครรภ์
ให้เหล่าชนอันธพาลถอืเอาว่า “ครรภ์บังเกิดข้ึนเพราะอาศยัพระสมณโคดม”

โดยกาลล่วงไป ๘ - ๙ เดือน ผูกไม้กลมไว้ท่ีท้องห่มผ้าทับข้างบน ให้ทุบหลังมือ
และเท้าด้วยไม้คางโค แสดงอาการบวมขึน้ มีอินทรีย์บอบช้ำ เม่ือพระตถาคตประทบัน่ัง
แสดงธรรมบนธรรมาสนท่ี์ประดับแล้วในเวลาเย็น, ไปสู่ธรรมสภา ยืนตรงพระพักตร์ของ
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พระตถาคตแลว้ กล่าวว่า “มหาสมณะ พระองค ์(ดีแต่) แสดงธรรม แก่มหาชนเทา่น้ัน.
เสียงของพระองคไ์พเราะ. พระโอษฐ์ของพระองค์สนิท; ส่วนหม่อมฉัน อาศัยพระองค์ได้
เกิดมีครรภ์ครบกำหนดแล้ว พระองค์ไม่ทรงทราบเรือนเป็นท่ีคลอดของหม่อมฉัน, ไม่ทรง
ทราบเคร่ืองครรภ์บริหารมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้น, เม่ือไม่ทรงทำเอง ก็ไม่ตรัสบอกพระ-
เจ้าโกศล หรืออนาถบิณฑิกะ หรือนางวิสาขามหาอุบาสิกา คนใดคนหนึ่ง แม้บรรดา
อุปัฏฐากท้ังหลายว่า ่ท่านจงทำกิจท่ีควรทำแก่นางจิญจมาณวิกาน้ี, พระองค์ทรงรู้แต่จะ
อภิรมย์เท่าน้ัน  ไม่ทรงรู้ครรภ์บริหาร”

เหมือนพยายามจับก้อนคูถ ปามณฑลพระจันทร์ฉะน้ัน ด่าพระตถาคตในทา่ม
กลางบริษัทแล้ว. พระตถาคต ทรงงดธรรมกถาแลว้ เม่ือจะทรงบันลือเย่ียงอย่างสีหะจึง
ตรัสว่า “น้องหญิง ความทีค่ำอันเจ้ากล่าวแล้ว จะจริงหรือไม่ เราและเจา้เท่าน้ัน ย่อมรู้.”

นางจิญจมาณวิกา. อย่างน้ัน มหาสมณะ ข้อน้ัน เกิดแล้วโดยความทีท่่านและ
หม่อมฉันทราบแล้ว.

เทพบุตรทำลายกลอบุายของนางจญิจมาณวิกา

ขณะนั้น อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน. ทา้วเธอทรงใคร่ครวญอยู่
ก็ทราบว่า “นางจิญจมาณวิกา ย่อมด่าพระตถาคตดว้ยคำไมเ่ป็นจริง” แล้วทรงดำรว่ิา
“เราจักชำระเร่ืองน้ีให้หมดจด” จึงเสด็จมากับเทพบุตร ๔ องค์. เทพบุตรท้ังหลายแปลง
เป็นลูกหนูกัดเชือกท่ีผูกท่อนไม้กลม ด้วยอันแทะทีเดียวเท่าน้ัน. ลมพัดเวิกผ้าห่มข้ึน. ไม้-
กลมพลดัตกลงบนหลงัเทา้ของนางจญิจมาณวกิานัน้. ปลายเทา้ทัง้ ๒ ข้างแตกแลว้.
มนุษย์ท้ังหลายพูดว่า “แน่ะนางกาลกรรณ ีเจ้าด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ถ่มเขฬะลงบน
ศีรษะ มีมือถือก้อนดินและท่อนไม้ ฉุดลากออกจากพระเชตวนั. นางจิญจมาณวกิาถูก
แผ่นดินสูบ ครั้นในเวลานางล่วงคลองพระเนตรของพระตถาคตไป แผ่นดินใหญ่แตก
แยกช่องให้แล้ว. เปลวไฟตั้งขึ ้นจากอเวจี. นางจิญจมาณวิกานั้นไปเกิดในอเวจี
เป็นเหมือนห่มผ้ากัมพลท่ีตระกูลให้. ลาภสักการะของพวกเดยีรถีย์เส่ือมแล้ว (แต่กลับ)
เจริญแก่พระทศพลโดยประมาณยิง่.........

๖๔  วหิารเชตวนั พระพทุธองคป์ระทบั ๒๕ พรรษา



ด้วยบรรยากาศทีร่่มร่ืน เย็นสบาย หลังจากท่ีได้นมัสการต้นโพธิพ์ระอานนท์
มีการวางดอกไม้ ธูป เทียนแล้ว หลาย ๆ  คนก็จัดเตรียมน้ำมารดน้ำด้วย จากน้ันก็หาท่ีใต้
ร่มไม้โบราณเหลา่น้ี เพ่ือสนทนาธรรม

ประวัติต้นโพธ์ิพระอานนท์

เน่ืองจากท่านอนาถบณิฑิกะ มีศรัทธาในพระศาสนามาก ได้สละทรัพย์ ๔๕
โกฏิ สร้างพระเชตวนัมหาวิหาร และได้ทำบุญอ่ืน ๆ  อีกเป็นเงินจำนวนมากเหลอืคณนา
ดังน้ัน ท่านจึงได้รับเกียรติพิเศษจากพระเจ้าปเสนทิโกศล คือให้ท่านเป็นคนปลูกต้นโพธ์ิ
ไว้หน้าพระเชตวันมหาวิหาร มีช่ือว่า อานันทโพธิ มูลเหตุให้มีการปลูกโพธ์ิต้นน้ี มีเร่ืองเล่า
ไว้ในกาลิงคชาดก   ท่านอนาถบิณฑิกได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ ในคราวที่
พระพุทธองคเ์สด็จมาสู่พระเชตวนัมหาวหิารคร้ังหน่ึง แล้วเรียนท่านว่า .........

วิหารน้ีเม่ือพระตถาคตเจา้เสด็จจาริกไปโปรดสัตว์ ณ ท่ีอ่ืนเสีย ก็ไม่มีร่องรอย
อะไรเหลือไว้เลย คนท้ังหลายถอืดอกไม้ของหอมมากไ็ม่มีท่ีบูชา ขอพระคุณเจ้าช่วยทูล
ถามเร่ืองน้ีแด่พระตถาคตเจา้ด้วยว่า หากจะสร้างปูชนียสถานขึน้สักแห่งหน่ึงจะได้หรือ
ไม่?

ท่านพระอานนท์รับคำท่านเศรษฐี แล้วเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามถึงพระ-
เจดีย์ว่ามีเท่าไร?

พระพุทธองค์ตรัสว่า มี ๓ คือ สารีริกธาตุเจดีย์ ปาริโภคิกเจดีย์ และอุททิ-
สิกเจดีย์

ท่านพระอานนท์จึงกราบทูลเรื่องที่ท่านอนาถบิณฑิกเรียนถวาย แล้วทูลขอ
อนุญาตนำพืชโพธิ์จากต้นศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ที่พระเชตวันมหาวิหาร เพื่อให้เป็น
ปูชนียสถานแก่ประชาชนชาวนครสาวัตถีแทนพระองค์ในคราวที่เสด็จจาริกไปที่อื่น
พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ปลูกได้ ท่านพระอานนท์จึงได้แจ้งเร่ืองน้ีแด่พระเจ้าปเสนทิ-
โกศล ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขา มหาอุบาสิกา เป็นต้น แล้วขอนิมนต์ท่าน

วหิารเชตวนั พระพทุธองคป์ระทบั ๒๕ พรรษา  ๖๕



พระมหาโมคคัลลานะ ให้เหาะไปนำเมล็ดโพธ์ิจากต้น ศรีมหาโพธ์ิ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนา-
นิคมมา ซ่ึงท่านพระมหาโมคคลัลานะ ก็ได้เหาะไปนำมาไดส้ำเร็จในวันน้ันเอง

คร้ันนำมาแล้ว ก็ปรึกษากันว่า จะให้ใครเป็นคนปลูก จึงจะสมกับความสำคัญ
ของต้นโพธ์ิน้ี ท้ังพระสงฆ์และประชาชนได้ตกลงกันถวายเกียรติให้พระเจ้าปเสนทิโกศล
ราชาแหง่แควน้โกศลเปน็ผู้ปลูก แต่พระเจ้าปเสนทโิกศลทรงปฏเิสธ และทรงแนะนำวา่
ควรจะให้เกียรตินี้แก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นคนปลูก เพราะท่านเป็นคนสร้าง
สถานที่นี้ แล้วทรงพระราชทานพืชโพธิ์ให้ท่านเศรษฐี ท่านเศรษฐีจึงได้เอาน้ำหอม
ประพรมเมล็ดโพธ์ิแล้วปลูกลงไว้ แล้วทำการฉลองเป็นการใหญ่ และได้บูชาต้นโพธ์ิด้วย
สักการะมากมาย ต้นโพธิน้ี์ปรากฏชือ่ว่า อานันทโพธ ิ เพราะทา่นพระอานนทเ์ป็นผู้ให้
ปลูก. อ่านเพิม่เติมได้ท่ี......... พระสุตตันตปิฎก ขุททกนกิาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖

ในป่าข้างวิหารเชตวนัน้ีมีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก (ภาพที ่๖)  และก็มักจะ
มานั่งเล่นใกล้ ๆ วงสนทนาธรรมของพวกเราเสมอ ดูอาการคล้ายกับคนนั่งฟังธรรม
เหมือนกัน ไม่ทราบว่าจะเลียนแบบคนหรือเปล่า ถ้าลิงจะเลียนแบบคนก็คงไม่เป็นไร แต่
คนอย่าไปเลียนแบบลิงก็แล้วกัน (ภาพท่ี ๗) ถ้าไปเป็นลิงท้ิงถ่ัวก็จะเสียของด ีๆ  ไปหมด
ถ้าเปน็ลิงติดตัง ย่ิงด้ินก็ย่ิงติด เหมอืนกิเลสนัน่แหละในทีสุ่ดก็ต้องม้วยมรณเ์พราะแพ้
กิเลส

การสนทนาธรรมก็จะดำเนินไปจนค่ำมืด พวกเราจะได้เวียนเทียนทักษิณาวัตร
รอบพระคันธกุฎี ๓ รอบแล้วเป็นอันจบการเดนิทางวันท่ี ๕ จึงกลับไป เตรียมตัวเดินทาง
ต่อไปยัง ลุมพินี ซ่ึงต้องข้ามเขตชายแดนเขา้ไปยังประเทศเนปาลในวนัพรุ่งน้ี

ท้ังเครียด ท้ังขำ เป็นธรรมะ

อนุโมทนา

๖๖  วหิารเชตวนั พระพทุธองคป์ระทบั ๒๕ พรรษา



บันทกึการเดนิทาง วันที ่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.

วหิารเชตวนั พระพทุธองคป์ระทบั ๒๕ พรรษา  ๖๗



บันทึกธรรม

๖๘  วหิารเชตวนั พระพทุธองคป์ระทบั ๒๕ พรรษา



๙  ลุมพินีวัน สถานท่ีประสูติ
ลุมพินีวัน ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตประเทศเนปาล

ติดชายแดนประเทศอนิเดีย ทางเหนอืเมืองโครักปูร์ ทางการเรยีกสถานทีน้ี่ว่า รุมมินเด
มีสภาพเป็นชนบท มีผู้อาศัยอยู่ไม่มาก มีสิ่งปลูกสร้างเป็นพุทธสถานเพียงเล็กน้อย
แต่มีวัดพุทธอยู่ในบริเวณนีห้ลายวดั

ระยะทางท่ีเราจะเดินทางวันน้ี ประมาณ ๑๖๐ กม. ถ้าเป็นในเมืองไทยเราอาจ
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า ๆ แต่สำหรับเช้าวันนี้ที่เราจะมุ่งหน้าสู่ลุมพินีก็คงต้องใช้
เวลาทั้งวัน เนื่องจากต้องใช้เส้นทางตามชนบท เลียบชายแดนเนปาลไปทางทิศ
ตะวันออก ไปข้ามพรมแดนทีเ่รียกว่า Sonauli อาจต้องเสียเวลาทีด่่านพอสมควร เม่ือ
ข้ามพรมแดนเขา้ไปเนปาล เราจะพกัท่ีเมืองช่ือ Bhairawa หรือมีช่ือใหม่อีกช่ือหน่ึงว่า
สิทธัตถะนคร เป็นเมืองเล็ก ๆ ประชากรประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน

ถ้าเราดูจากแผนท่ีทางอากาศ จะเห็นได้ชัดว่า บริเวณท่ีเป็นแว่นแคว้นของเจ้า
ศากยะ เป็นท่ีราบเชิงเขาหมิาลัยท้ังหมด จากเมืองไพราวา ไปประมาณ ๒๐ กม. ก็เป็น

๑
๒

๓

๔
๕

๖

๖๙



เมืองภูทวาล น่ันก็เป็นเชิงเขาหิมาลัยแล้ว และมีเส้นทางท่ี
เรียกว่าสิทธารถะไฮเวย ์ลัดเลาะตามยอดเขาหมิาลัย ไป
จนถึงเมือง Pokra อันมีช่ือเสียงของเนปาล เม่ือปี ๒๕๔๒
คณะของพวกเราได้ใช้เส้นทางนี้ บุกบั่นไปชมเทือกเขา
Anapurana ท่ีจัดว่าสวยท่ีสุด ในโลกมาแล้ว และเดินทาง

ต่อโดยรถยนต์ไปจนถึงกรุง Katmandu  เมืองหลวงของประเทศเนปาล  แล้วกลับ
กรุงเทพ ฯ ทางเครือ่งบิน

ถ้าดูหลักฐานจาก Wikipedia และ Google Earth จะพบว่า กรุงกบิลพัสด์ุ
Kapilavastu เมอืงของพระเจา้สทุโธทนะ พระบดิาของเจา้ชายสทิธตัถะ ตัง้อยูบ่นฝ่ัง
แม่น้ำสายหนึง่ ใกล้เมือง Taulihawa ติดเชิงเขาหมิาลัยทีเดียว (ภาพที ่๑)

ใต้ลงมาประมาณ ๖ กม. เป็นสถูปนิโครธาราม (ภาพท่ี ๒) สถานท่ี ๆ  พระพุทธ-
องค์เสด็จ มาเทศนใ์นพรรษาแรกหลงัตรัสรู้ปรากฎเปน็หลักฐานอยู่  หากขีดเส้นตรงใน
แผนท่ีไปทาง ทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๖๐ กม. จะมีหลักฐาน เป็น Mound ของเมือง
เทวะทะหะ Devadaha เมืองของพระบดิาของพระนางสริิมหามายา พระมารดาของ

๑๓

๗
๘

๙

๑๑
๑๒๑๐

๗๐  ลุมพินวีนั สถานทีป่ระสตูิ



พระโพธิสัตว์ ปรากฎอยู่ริมแม่น้ำอีกสายหน่ึง ระหว่างเส้นทางน้ีก็คือ ลุมพินีวัน ต้ังอยู่ห่าง
จากกรุงกบิลพัสด์ุประมาน ๒๕ กม. สถานท่ีแห่งน้ีคือจุดหมายของพวกเรา เป็นสถานที่
ท่ีพระโพธสัิตว์อุบัติมาบนโลกมนษุย์......ขอเชิญอ่านพระสูตรเร่ืองน้ี

พระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  มหาทปานสตูร เล่ม ๒ ภาค ๑

ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรมดามีอยู่ดังน้ี

๑.  เม่ือใด  พระโพธิสัตว์จุติจากช้ันดุสิต  เสด็จลงสู่ครรภ์ของพระมารดาเม่ือน้ัน
ในโลกพร้อมท้ัง เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ ์ เทวดา
และมนุษย์  ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้  ย่อมหวั่นไหวสะเทือนสะท้าน  แสงสว่างอันยิ่งไม่มี
ประมาณ ย่อมปรากฎในโลกลว่งเทวานภุาพของเทวดาทัง้หลาย

๒.  ช่องว่างซ่ึงอยู่ในท่ีสุดโลก  อันมิได้ถูกอะไรปกปิดไว้  ท่ีมืดมิดก็ดี สถานทีท่ี่
พระจันทร์และพระอาทติย์เหล่าน้ีซ่ึงมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมากเหน็ปานนี ้  ส่งแสงไป
ไม่ถึงก็ดี  ในที่ทั้งสองแห่งนั้น  และหมื่นโลกธาตุนี้ย่อมหวั่นไหวสะเทือนสะท้าน  ทั้ง
แสงสว่างอันย่ิงไม่มีประมาณ  ย่อมปรากฎในโลก  ล่วงเทวานภุาพของเทวดาทัง้หลาย
ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๓.  ในเวลาทีพ่ระโพธสัิตว์เสด็จลงสู่ครรภ์ของพระมารดา  เทวบุตร  ๔  องค์
ย่อมเข้าไปรักษาทิศทั้ง ๔  โดยตั้งใจว่า  ใคร ๆ คือ มนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตาม อย่า
เบียดเบียนพระโพธสัิตว์ หรือมารดาของพระโพธสัิตว์น้ันได้  ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๔.  ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา  พระมารดาของ
พระโพธิสัตว์โดยปกติผู้ทรงศีล  งดเว้นจากการฆา่สัตว์  งดเว้นจากการลกัทรัพย์  งดเว้น
จากการประพฤตผิิดในกาม  งดเวน้จากการกลา่วเทจ็  งดเวน้จากการดืม่น้ำเมา  คือ
สุราและเมรยั  อันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท  ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๕.  ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา  พระมารดาของ
พระโพธสัิตว์ ย่อมไม่เกิดมานัสซ่ีงเกีย่วดว้ยกามคณุในบุรุษท้ังหลาย  พระมารดาของ

ลุมพินวีนั สถานทีป่ระสตู ิ ๗๑



พระโพธสัิตว์  ย่อมเป็นหญิงท่ีบุรุษใด ๆ  ซ่ึงมีจิตกำหนดัแล้วจะล่วงเกนิ ไม่ได้  ข้อน้ีเป็น
ธรรมดาในเรือ่งน้ี

๖.  ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา  พระมารดาของ
พระโพธิสัตว์ย่อมได้กามคุณ ๕  พระนางเพยีบพร้อมพร่ังพร้อมด้วยกามคณุ ๕  ได้รับ
บำเรออยู่  ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๗.  ในเวลาทีพ่ระโพธสัิตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา  อาพาธใด  ๆ
ย่อมไม่เกดิแกพ่ระมารดาของพระโพธสัิตวเ์ลย  พระมารดาของพระโพธสัิตวย่์อมทรง
สำราญ  ไม่ทรงลำบากพระกาย  และพระมารดาของพระโพธสัิตว์ทอดพระเนตรเหน็
พระโพธิสัตว์ซ่ึงเสด็จอยู่ภายในพระครรภ ์ มีอวัยวะครบถว้น  มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ข้อน้ี
เป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๘.  ในเมื ่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้  ๗  วัน  พระมารดาของ
พระโพธสัิตว์ย่อมทิวงคต เสด็จเข้าถึงช้ันดุสิต  ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๙.  หญิงอ่ืน  ๆ    บริหารครรภ ์ ๙  เดือนบ้าง  ๑๐ เดือนบ้าง  จึงคลอด พระ-
มารดาของพระโพธสัิตว์หาเหมอืนอย่างน้ันไม่  ทรงบริหารพระโพธสัิตว์ด้วยพระครรภ์
ครบ  ๑๐  เดือนบริบูรณ์จึงประสูติ  ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๑๐.  พระมารดาของพระโพธสัิตว์  ย่อมไม่ประสูติเหมือนหญิงอ่ืน  ๆ   ซ่ึงน่ังหรือ
นอนคลอด  ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงประทับยืนประสูติพระโพธิสัตว์
ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๑๑.   แม้พระนางมหามายาเทว ี ทรงบริหารพระโพธสัิตว์ด้วยพระครรภ ์ ๑๐
เดือนแล้ว  มีพระครรภบ์ริบูรณ์  มีพระประสงคจ์ะเสด็จไปเรือนพระญาต ิ จึงกราบทลู
พระเจ้าสุทโธทนมหาราชว่า  “ข้าแต่พระทูลกระหม่อม  หม่อมฉันปรารถนาจะไปยัง
เทวทหนคร  เพคะ”

๑๒.  พระราชาทรงอนญุาตแล้ว  โปรดให้ปราบทางจากกรงุกบิลพัสด์ุ  จนถึง
เทวทหนครใหร้าบเรียบ  ให้ประดับด้วยต้นกล้วย  หม้อเต็มด้วยน้ำ  ธงชาย และ ธงแผ่น-
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ผ้า  เป็นต้น  ให้ประทับน่ังในวอทอง  ให้อำมาตยพั์นคนหามไป ทรงส่งไปพร้อมด้วย
บริวารเป็นอันมาก  ระหว่างพระนครทัง้สอง  มีมงคลสาลวนัช่ือลุมพินีวัน  ท่ีควรใช้สอย
ของชาวนครทัง้สอง

๑๓.   มงคลสาลวันในสมัยน้ัน  ออกดอกบานสะพรัง่ไปหมด  ต้ังแต่โคนจนถึง
ยอด เพราะทรงเหน็วนะงาม  เสมือนสวนจิตลดาวัน  อันเป็นท่ีสำเริงสำราญแห่งเทพ  ซ่ึง
หมู่แมลงผ้ึงอันผ้ึงอ่ืน  ๆ   เล้ียงดู  ผู้เพลินในรสหวานท่ีทำความยินดีอย่างย่ิง  อันน่าร่ืนรมย์
ยินดีด้วยความเมา  มีรวงรังอันเสพแล้วร่ำร้องกระห่ึมอยู่ตามระหวา่งก่ิง  และระหวา่ง
ดอกท้ังหลาย  พระเทวไีด้เกิดมีพระประสงคจ์ะลงเล่นในสวนสาลวนั

๑๔.   เหล่าอำมาตย ์ พาพระราชเทวเีข้าไปยังลุมพินีวัน  พระนางเสดจ็ไปยัง
โคนต้นมงคลสาละ  มีพระประสงคจ์ะจับก่ิงใดของมงคลสาละนัน้  ซ่ึงมีลำต้นตรงเรยีบ
และกลม  ประดับด้วยดอก  ผลแลใบอ่อน  ก่ิงมงคลสาละน้ันไม่มีแรง รวนเรเหมือนใจคน
ก็น้อมลงมาเองถงึฝ่าประหัตถ์ของพระนาง

๑๕.   ลำดับน้ัน   พระนางก็ทรงจับก่ิงสาละน้ัน  ด้วยพระกรข้างขวาอันงามด้วย
กำไลพระกรทองใหม่  มีพระองคุลีกลมกลึงดังกลีบบัว  อันรุ่งเรืองด้วยพระนขานูนมีสีแดง
พระนางประทบัยืนจับก่ิงสาละนัน้  เป็นพระราชเทวงีดงาม  เหมือนจันทรเลขาออ่น  ๆ
ทีลอดหลืบเมฆสีเขียวคราม  เหมือนแสงเปลวไฟซ่ึงต้ังอยู่ได้ไม่นาน   และเหมือนเทวีท่ีเกิด
ในสวนนนัทวนั

๑๖.  ในทันใดน้ันเอง  ลมของพระนางกเ็กิดป่ันป่วน  ขณะนัน้ชนเป็นอันมาก
ก็ก้ันผ้าม่านเป็นกำแพงแล้วหลีกไป  พระนางเม่ือประทับยืนจับก่ิงสาละอยู่น้ันเอง   พระ-
โพธิสัตว์ก็ประสูติจากพระครรภข์องพระนางนัน้

๑๗.    ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรมดามีอยู่ดังน้ี   ในเวลาทีพ่ระโพธิสัตว์เสด็จออก
จากพระครรภ์ของพระมารดา  พวกเทวดารับก่อน  พวกมนุษย์รับทีหลัง   ข้อนี้เป็น
ธรรมดาใน เร่ืองน้ี
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๑๘.   ในเวลาทีพ่ระโพธสัิตว์เสด็จประสูติจากพระครรภพ์ระมารดา  และยัง
ไม่ทันถึงแผ่นดิน  เทวบุตร  ๔  องค์ประคองรับพระโพธสัิตว์น้ัน  วางไวเ้บ้ีองหน้าพระ-
มารดา  กราบทูลว่า  “ขอจงมีพระทัยยินดีเถิด  พระเทวี  พระโอรส ของพระองค์  ผู้เกิดแล้ว
มีศักด์ิใหญ่” ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๑๙.   ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว์เสด็จประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดา  เสด็จ
ประสูติอย่างง่ายดายทเีดียว   ไม่เปรอะเป้ือนด้วยน้ำ  ไม่เปรอะเป้ือนด้วยเสมหะ  ไม่
เปรอะเปื้อนด้วยโลหิต  ไม่เปรอะเปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้
บริสุทธ์ิผุดผ่อง

๒๐.    ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แก้วมณีอันบุคคลวางไวใ้นผ้ากาสิกพัสตร์  แก้วมณี
ย่อมไม่ทำผ้ากาสิกพัสตร์ให้เปรอะเปื้อนเลย  ถึงแม้ผ้ากาสิกพัสตร์ก็ไม่ทำแก้วมณีให้
เปรอะเป้ือน ข้อน้ันเพราะเหตไุร เพราะส่ิงท้ังสองเป็นของบริสุทธ์ิ  แม้ฉันใด    ฉันน้ัน
เหมือนกันแล  ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๒๑.   ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว์เสด็จประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดา  ธารน้ำ
ย่อมปรากฎจากอากาศสองธาร  เย็นธารหนึง่  ร้อนธารหนึง่  สำหรับสนานพระโพธสัิตว์
และพระมารดา  ข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๒๒.   พระโพธิสัตว์ผู้ประสูติแล้วได้ครู่หน่ึง  ประทับยืนด้วยพระบาทท้ังสองอัน
สม่ำเสมอ  ผินพระพกัตร์ทางดา้นทิศอุดร  เสด็จดำเนนิไปได้เจ็ดก้าว และเม่ือทวยเทพ
ก้ันเศวตฉัตรตามเสด็จอยู่   ทรงเหลียวแลดูท่ัวทุกทิศ  ทรงเปล่งวาจาว่า  “เราเป็นยอดใน-
โลก  เราเป็นใหญ่แห่งโลก  เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก  ความเกดิของเรานีเ้ป็นคร้ังท่ีสุด
บัดน้ีความเกดิอีกมิได้มี”  ดังน้ีข้อน้ีเป็นธรรมดาในเรือ่งน้ี

๒๓.   เม่ือใด  พระโพธิสัตว์เสด็จประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดา  เม่ือน้ัน
ในโลกพร้อมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์  เทวดา
และมนุษย์  แสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฎล่วงเทวานุภาพของเทวดา
ท้ังหลาย  ช่องว่างซ่ึงอยู่ท่ีสุดโลกมิได้ถูกอะไรปกปิด  ท่ีมืดมิดก็ดี  สถานท่ีท่ีพระจันทร์และ
พระอาทติย์เหล่าน้ีซ่ึงมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมากเหน็ปานน้ีส่องแสงไปไม่  ถึงก็ดี  ในท่ี
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ท้ังสองแหง่น้ัน  แสงสว่างอันย่ิงไม่มีประมาณ  ย่อมปรากฎในโลกลว่งเทวานภุาพของ
เทวดาทัง้หลาย  และหม่ืนโลกธาตน้ีุ  ย่อมหว่ันไหวสะเทอืนสะท้าน  ข้อน้ีเป็นธรรมดาใน
เร่ืองน้ี

๒๔.  ในสมัยใด  พระโพธสัิตว์สมภพ  ณ.ลุมพินีวัน  พระเทวพีระราชมารดา
พระราหุล พระอานนท์ นายฉันนะ กาฬุทายีอำมาตย์ พระยาม้ากัณฐกะ
ต้นมหาโพธพิฤกษ์  และ หม้อขุมทรัพย์  ๔  ก็บังเกิดข้ึนพร้อมกันในสมัยน้ัน

๒๕.  บรรดาขมุทรัพย์ท้ัง ๔ น้ัน ขุมทรัพย์มีประมาณ ๑ คาวุต ขุมทรัพย์หน่ึง
ขนาดกึง่โยชน ์ขุมทรัพย์หน่ึงขนาด ๓ คาวุต ขุมทรัพย์หน่ึงขนาด ๑ โยชน์ เหล่าน้ี ช่ือว่า
สหชาติท้ัง ๗

ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การ
พักผ่อน ต้ังอยู่ก่ึงกลางระหวา่งเมือง กบิลพัสด์ุ กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะบนฝ่ัง
แม่น้ำโหริณีหลังจากพระพทุธเจ้าปรินิพานแลว้ พระเจ้าอโศกมหาราช ได้โปรดให้สร้าง
เสาหินขนาดใหญม่าปักไว้ตรงบริเวณท่ีประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ท่ีจารึกข้อความเป็น
อักษรพราหมว่ีาพระพทุธเจ้าประสูติท่ีตรงน้ี

บริเวณจุดท่ีเป็นสังเวชนียสถาน ได้มีการบูรณะโดยทางการเนปาล มีการขุด-
ค้น (ภาพที่ ๓) พบร่องรอยหินแกะสลักอันมีค่ามากมายและได้มีการสร้างโครงสร้าง
เหล็กครอบ สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิเอาไว้  (ภาพท่ี ๔ - ๕) ส่วนบนของโครงสรา้งทำเปน็สถูป
แบบมหายาน (ภาพท่ี ๖)  เพ่ือจะประดิษฐานรูปแกะสลักพระนางมายาเทวกัีบเจ้าชาย
สิทธัตถะขณะกำลงัทรงประสติู (ภาพที ่๗) มีหนังสือบางเลม่รายงานการตรวจพสูิจน์
หินแกะสลัก และร่องรอยพระพุทธบาทที่ล้อมเป็นห้อง กระจกไว้ด้านใต้สถูป มีอายุ
เท่ากับช่วงเวลาทีพ่ระโพธสัิตว์เสด็จมาประสูติ  และการแกะสลกัหินรูปพระเทวน้ัีน ก็มี
ร่องรอยการตดัหินท่ีเรียบคม ไม่เหมือนการตดัด้วยการแกะสลกั สมัยเก่าแต่มีลักษณะ
เหมือนถูกตัดด้วยพลังอะไรบางอยา่งท่ีเรียบคมเป็นพิเศษ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

“พระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ เม่ืออภิเษกได้ ๒๐ พรรษา
ได้เสดจ็มาและทรงกระทำการบชูา เพราะวา่พระพทุธศากยะมณีุได้ประสูติ ณ ท่ีน้ีได้
โปรดให้สร้างร้ัวศิลา และประดิษฐานเสาศลิาจารึกข้ึนไว้” (ภาพที ่๘)
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บนเสาอโศกยังมีร่องรอยเหมือนภาษาจีนแกะสลักลงไปอีก (ภาพที่ ๙) มี
ข้อความบันทึก ในคัมภีร์ของหลวงจีนฟาเหียน ท่ีมาจาริกและเรียนพระธรรมในอินเดียว่า
ได้พบเสาอโศก ท่ีมีรอยแตกผ่ากลางอยู่บริเวณน้ี และใกล้ ๆ  กันก็คือสระน้ำท่ีพระเทวีทรง
สรงน้ำหลังจาก พระโพธิสัตว์ทรงประสูติ (ภาพที่ ๑๐) เสาอโศกต้นที่ว่านี้ได้รับการ
บูรณะซอ่มแซมตัง้ขึน้ใหม ่ยงัเหน็รอยแตกผา่กลางไดอ้ยา่งชดัเจน (ภาพที ่๑๑) ส่วน
สระน้ำน้ันก็มีต้นโพธ์ิโบราณอันร่มร่ืนข้ึนอยู่ เป็นสถานทีเ่หมาะย่ิงนัก  ท่ีพวกเราใช้เป็นท่ี
สนทนาธรรม

เสร็จจากการสักการะสังเวชนียสถานถ้ามีโอกาสก็เดินดูชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเนปาลนดิหน่อยนะครบั สังเกตุดูชาวเนปาลกไ็ม่ค่อยกินเน้ือสัตว์กัน ส่วนมาก
เป็นผักและเผือกมัน (ภาพท่ี ๑๒)  การแต่งกายสตรีชาวเนปาลไม่ได้ห่มส่าหรีเหมือนชาว
อินเดีย แต่จะเป็นกระโปรงยาวดสูวยดีเหมือนกัน  (ภาพท่ี ๑๓) สำหรับการพักโรงแรม
ขอแอบบอกล่วงหน้านะ ครับว่า มี ๒ ท่ี ท่ีเป็นเจ้าประจำ สำหรับท่านท่ีโชคชะตายงัดี
ไม่มีพระศุกร์เข้าพระเสารแ์ทรก ท่านก็จะได้พักท่ีโรงแรมนวิารนะ เก่าหน่อยแต่ก็นับว่า
ยังมีความเมตตากับแขก ผู้พักไม่ถึงกับทารุณโหดเห้ียมจนเกินไป นอนหลับได้ ให้ ๓ ดาว

สำหรับท่านท่ีดวงกำลังตก โชคชะตาไมเ่ข้าข้าง ท่านจะต้องถูกส่งไปฝึกความ
อดทนท่ีโรงแรมพาวัน ท่ีน่ีท่านก็จะได้รับอิสระภาพอย่างเต็มท่ี อยากจะทำอะไรไมมี่ใคร
สนใจท่าน ไม่เคยมีใครมายุ่งท่ีห้องของท่าน เจ้าของโรงแรมคงขาดเมตตาและเกลยีดชัง
แขกผู้พักอาศัยมาแต่ชาติปางก่อน ห้องจึงเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นสะสมไว้นาน กลิ่นรบกวน
ฆานปสาทะท่านอย่างหนัก ตามทางเดินก็มีรังผึ้งมาเกาะอยู่เป็นธรรมชาติล้วน ๆ
กลางคืนระวังให้ดีท่านท่ีต้องชาร์จแบตเตอร่ีกล้อง กระแสไฟฟ้าอาจติด ๆ  ดับ ๆ  และมีการ
กระชาก มีคนทำแบตกล้องพังมาแล้ว เร่ืองแอร์ลืมไปได้เลย เปิดโอกาสให้รับลมเย็นจาก
เทือกเขาหมิาลัยอย่างเต็มท่ี ถือเป็นการฝึกขันติ บวกกับการรับอกุศลวิบาก อย่าไปโทษ
ใครเด็ดขาด พวกเราคงไมไ่ด้อยู่ท่ีน่ีหลายวนัหรอก โรงแรมน้ีรับไปเลย ๑ ดาว

เครียด ๆ ขำ ๆ ก็เป็นธรรมะนะครบั อนุโมทนา

๗๖  ลุมพินวีนั สถานทีป่ระสตูิ



บันทกึการเดนิทาง วันที ่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.

ลุมพนิวีนั สถานที่ประสตูิ  ๗๗



บันทึกธรรม

๗๘  ลุมพนิวีนั สถานที่ประสตูิ



๑๐  กุสินารา มหาปรินิพพาน
             วันน้ีเป็นการเดนิทางวนัท่ี ๗ แล้วนะครับ เป็นวันเสาร์ ท่ีกรุงเทพ แม้จะเป็น
วันหยุดราชการก็ตาม รถราก็คงยังติดเหมือนเดิม นักเรียนยังคงต้องไปแย่งกันเรียนพิเศษ
ตามรอบ ๆ  ศูนย์การค้า พ่อแม่ก็ยังต้องเสียค่าเรียนพิเศษกันมากมายอยา่งท่ีทราบกันดี
อยู่แล้ว มองไปทางไหนกมี็แต่คนเดินพูดโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเด็กประถม มัธยม
หรือมหาวิทยาลัย หันกลับมามองดินแดนพุทธภูมินี่ หลังจากที่พวกเราได้นมัสการ
สังเวชนียสถาน แห่งแรกที่ลุมพินีแล้ว ทุกคนก็คงมีความรู้สึกปิติที่ไดเจริญกุศลที่หา
โอกาสได้ยาก

เปน็บญุของพวกเราจรงิ ๆ ครบัที่ไดม้ีโอกาสไดฟ้ังพระธรรม และเพิ่มความ
เห็นถูกความเข้าใจถูก ชีวิตคนเรามิได้ยืนยาวสักเท่าไหร่ยังเป็นเด็กเม่ือไม่นานมาน้ี ตอนน้ี
ก็อย่างน้อยอายุ ๕๐ - ๖๐ ปี กันเกือบหมดแล้ว เห็นไหมครับ หากมัวยึดถือ ติดข้อง กอบ-
โกย คิดแต่เร่ืองของตนไมส่ามารถละคลายอกศุลลงได้บ้าง ก็จะสะสมความตดิข้องใน
กิเลสต่อไป หากสามารถเขา้ใจธรรมะวา่เป็นธรรมะ มีความเหน็ถูกว่าเป็นรูปธรรม นาม
ธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ย่ิงเข้าใจธรรมะมากขึน้ ความละคลายจากอกศุลธรรมก็
จะค่อย ๆ เป็นไป

เดินทางในอินเดียตามชนบทสำหรับผู้เขียนแล้วรู้สึกชอบเป็นพิเศษ ถึงแม้จะไป
ได้ช้าก็ไม่เป็นไรเพราะเรากไ็ด้เตรียมเวลามาถงึ ๒ สัปดาห์ พอจะมีเวลาค่อย ๆ  ไป ถนน
ตามชนบทจะเลก็ ๆ พอรถวิง่สวนกนัไดต้ามในภาพ สองขา้งทางเปน็ทุง่นาบา้ง ไร่ถ่ัว
ไร่อ้อยบ้าง (ภาพที ่๑) มีต้นไม้ใหญ่ ๆ  เป็นระยะ ๆ  (ภาพที ่๒)  แต่ไม่มีเสาไฟฟ้าเลย รถ-
ส่วนตัว และมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแสดงว่าชาวชนบทยัง มีวิถีชีวิตอยู่อย่างชนบท
เดิม ๆ  จริง ๆ    ถนนจะตัดผ่านหมู่บ้านหรือเมืองเป็นระยะ ก็จะเห็น ภาพชีวิตสองข้างถนน
ที่ชาวบ้านยึดเอาถนนเป็นที่ค้าขายจนเหลือที่ให้รถวิ่งเพียงแคบ ๆ รู้สึกว่าบ้านช่อง
ตามท่ีถนนตัดผ่านคงจะมมีานานนบัเป็นพันปี ซ่ึงในสมัยโบราณ ก็จะมีเพียงรถม้าหรือ
วัวควาย เท่าน้ัน (ภาพที ่๓)

๗๙



เราต้องเดินทางลงใตมุ่้งสู่เมือง โครักขปูร์ เป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางของวดัใน
ศาสนาฮินดู ช่ือวัดโกรักขนาถ อันเป็นท่ีมาของช่ือเมืองท่ีมีประชากรประมาณ ๑.๔ ล้าน
คน เม่ือรถว่ิงไปสัก ๑ ช่ัวโมงหรือ ๒ ช่ัวโมงก็จอดพักรถบ้าง เข้าห้องน้ำธรรมชาติหรือแวะ
ด่ืมน้ำชา บางคร้ังเรากพ็บเห็นความเปน็อยู่อาหารการกนิ แบบชาวอินเดียส่วนใหญน่่า
สนใจดี ที่พบมากคือการดื่มชาใส่นมที่เรียกว่า กะลำไจ และการทำ “นาน” ที่มีการ
นวดแปง้แล้วเอาเข้าไปอบในเตาทีมี่ลักษณะคลา้ยโอ่ง เอาออกมาเสร์ิฟพร้อมชาร้อน ๆ
รสชาดอร่อยดี (ภาพที ่๔)

ด้วยระยะทางประมาณ ๑๕๐ กม.เราก็เดินทางมาถงึ กุสินารา Kushinakgar
ปัจจุบันเป็นชุมชนเล็ก ๆ  ของรัฐอุตรประเทศท่ีมีประชากรเพียงไม่ถึง ๒๐,๐๐๐ คน สาละ-
วโนทยานแห่งกุสินาราแห่งนี้ ในอดีตเป็นแว่นแคว้นของกษัตริย์มัลละ แห่งแคว้นวัชชี
ต้ังอยูใ่กล้แม่น้ำหิรัญวดี สถานทีร่อบบริเวณนีมี้ซากโบราณสถานมากมายทีพ่ระเจา้-
อโศกมหาราชได้สร้างไว้เป็นท่ีบูชาสักการะองค์พระผู้มีพระภาค ฯ มีการพบเห็นร่องรอย
ความเจรญิรุ่งเรืองของอาคารสถานที ่  แต่ได้ถูกทอดทิง้ร้างมานบัพันปีต้ังแต่ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๕ จนกระทั่งได้รับการค้นพบและบูรณะจากทางการใหม่เมื่อ พุทธ-
ศตวรรษที่ ๑๙ นี่เอง (ภาพที่ ๕)  และนี่แหละสถานที่สำคัญแห่งพุทธประวัติที่
พระบรมศาสดา หลังจากท่ีได้ตรากตรำพระวรกาย เผยแผ่คำสอนอันศักด์ิสิทธ์ิสูงค่าแก่
มวลมนษุยม์าตลอดเวลาทีท่รงพระชนม ์พระองคไ์ด้ทอดร่างลงกล่าวปัจฉิมโอวาท
แล้ว ปรินิพพาน

ถึงตอนนี้เมื่อกล่าวคำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้ว และเมื่อมีการอ่าน
ข้อความตามมหาปรนิิพพานสตูร (ภาพที ่๖) ข้อความชวนใหร้ะลึกถึงว่าพระพทุธองค์
ผู้ท่ีทุกคนกราบไหวเ้คารพ สูงสุด ได้ปรินิพพาน ณ สถานทีน้ี่ สหายธรรมบางทา่นถึงกับ
น้ำตาไหลด้วยความสลดใจ และความปล้ืมปิติ ซาบซ้ึง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ
สำรวม (ภาพที ่๗)

เชิญอ่านพระสูตร.............

๘๐  กสิุนารา มหาปรนิิพพาน



พระสุตตันตปิฏก  ฑีฆนิกาย  มหาวรรค  มหาปรินิพพานสูตร เล่ม ๒ ภาค ๑

ปรินิพพาน

คร้ังน้ันแล

พระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระประชวรแล้วไม่นานเสด็จออกจากวิหาร
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ในร่มด้านหลังวิหาร  ท่านพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าถวาย
บังคม แล้วน่ังอยู่ ณ. ท่ีควรส่วนข้างหน่ึง กราบทูลพระผู้มีพระภาควา่

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงสำราญแล้ว   ข้าพระองค์
ได้เห็นความอดทนของพระผูมี้พระภาคแลว้ พระเจ้าข้า แม้กระน้ันร่างกายของขา้พระ-
องค์ เป็นประหน่ึงจักงอมไป ทิศท้ังหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์  ธรรมท้ังหลายก็มิได้
แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค ์ เพราะอาการทรงพระประชวรของพระผูมี้พระภาค

ก็แต่ว่า ข้าพระองคไ์ด้มีความเบาใจบางประการวา่ ตราบเทา่ท่ีพระองค์ยังไม่
ทรงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วทรงมีพระดำรัสอย่างใดอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคจักยังไม่
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ดังน้ี พระเจ้าข้า”

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูกรอานนท์  ก็ภิกษุสงฆ์ยังหวังอะไรในเราตถาคตเล่า
ธรรมท่ีตถาคตแสดงแลว้ได้ทำมิให้มีใน มิให้มีนอก กำมือแห่งอาจารย์ในธรรมท้ังหลาย
มิได้มีแก่ตถาคต ดูกรอานนท ์ ผู้ใดพึงมีความดำรอิย่างน้ีว่า เราจักบริหารภิกษุสงฆ์ก็ดี
หรือว่าภิกษุสงฆ์พึงยกยอ่งเรากดี็ ดูกรอานนท ์แท้จริงเขาผูน้ั้นพึงปรารภภกิษุสงฆ์แล้ว
กล่าวถ้อยคำบางประการ ดูกรอานนท์ ตถาคตมิได้มีความดำริอย่างนี้ว่า “เราแลจัก
บริหารภิกษุสงฆ์    หรือว่าภิกษุสงฆ์พึงยกย่องเราตถาคต” ดังน้ี ดูกรอานนท์ ก็ในกาลบัดน้ี
เราตถาคตแก่ เฒ่าแล้ว เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยโดยลำดับแล้ววัยของตถาคตเข้า  ๘๐
ปีแล้ว ดูกรอานนท์ เกวียนเก่าคร่ำคร่า เดินไปได้ด้วยการแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใด
ร่างกายของตถาคตกด็ำเนนิไปได้ เหมือนการแซมดว้ยไม้ไผ่ ฉันน้ันน่ันแล ดูกรอานนท์
ในสมัยใด ตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิ หานิมิตมิได้อยู่ เพราะไม่มนสิการนิมิตทั้งปวง
เพราะเวทนาทัง้หลายบางอยา่งดับไป ในสมัยน้ัน ร่างกายของตถาคตมคีวามผาสุกย่ิง
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เพราะเหตน้ัุนแหละ อานนท์ เธอท้ังหลายจงมตีนเป็นเกาะ  มีตนเป็นท่ีพ่ึงอยู่
เถิด อย่ามีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพ่ึง จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพ่ึง อย่ามีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพ่ึงเลย
ดูกร- อานนท์ ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นท่ีพ่ึงอยู่ ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพ่ึง เป็นผู้มีธรรม
เป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพ่ึง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพ่ึงอย่างไร?

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มี
ความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้ พิจารณาเหน็
เวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสยีได้

พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้

ดูกรอานนท์ ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
เป็นผู้มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพ่ึง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพ่ึง ด้วยอาการอยา่งน้ีแล

ดูกรอานนท์ เพราะว่า ในกาลบัดน้ีก็ดี   โดยการทีเ่ราตถาคตลว่งลับไปแล้วก็ดี
ภิกษุท้ังหลายพวกใดพวกหนึง่ จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมตีนเป็นท่ีพ่ึง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพ่ึง
จักมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพ่ึงไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพ่ึง ภิกษุผู้ใคร่ในการศึกษาเหล่าน้ัน
จักเป็นผู้ประเสริฐสุดยอด” ดังน้ีแล

พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของนายจนุทะ

เม่ือพระผู้มีพระภาคเสวยภตัตาหารของนายจนุทกัมมารบุตรแล้ว เกิดอาพาธ
อย่างรุนแรง มีเวทนากลา้เกิดแต่การประชวรลงพระโลหติ ใกล้จะปรินิพพาน พระองค์
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นเวทนาเหล่านั้นไว้ มิได้ทรงพรั่นพรึง ตรัสเรียก
พระอานนท์มารับสั่งว่า “มาไปกันเถิดอานนท์ เราจะไปยังเมืองกุสินารา” ท่านพระ-
อานนท์ทูลรับพระดำรัสแล้ว ปุกกุสสมัลลบุตรถวายคูผ้่าแด่พระผู้มีพระภาค
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ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  น่าอัศจรรย์  เหตุไม่เคย
มีมาแล้ว พระฉวีวรรณของพระตถาคตบรสุิทธ์ิผุดผ่องย่ิงนัก คู่ผ้าเน้ือละเอียด มีสีดังทอง
สิงคี ซ่ึงเป็นผ้าทรงน้ี ข้าพระองค์น้อมเข้าไปสู่พระกายของพระผูมี้พระภาค ย่อมปรากฏ
ดังถ่านไฟทีป่ราศจากเปลว”

พระผู้มีพระภาคตรสัว่า “ข้อน้ีเป็นอย่างน้ันอานนท ์กายของพระตถาคตยอ่ม
บริสุทธ์ิ ฉวีวรรณผุดผ่องย่ิงนัก ในกาลท้ังสอง คือ ในราตรีท่ีตถาคตตรสัรู้อนุตตรสัมมา-
สัมโพธิญาณ ๑ ในราตรีทีต่ถาคตปรินพิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ในกาล
ท้ังสองน้ีแล กายของพระตถาคตยอ่มบริสุทธ์ิ ฉวีวรรณผุดผ่องย่ิงนัก

ดูกรอานนท์ ในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แล ความปรินิพพานของตถาคต
จักมีในระหว่างไม้สาละคู่ในสาลวัน อันเป็นท่ีแวะพกัของมัลลกษัตริย์ท้ังหลาย”

๑ ๒
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ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จไปยังฝ่ังโน้นแห่ง
แม่น้ำหิรัญวดี เมืองกุสินารา และสาลวันอันเป็นที่แวะพักแห่งมัลลกษัตริย์ ครั้งแล้ว
รับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ เธอจงช่วยตั้งเตียงให้เรา หันศีรษะไปทาง
ทิศอุดรระหวา่งไม้สาละคู่ เราเหนือ่ยแล้ว จักนอน”

ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสแล้ว ตั้งเตียงหันพระเศียรไปทางทิศอุดร
ระหว่างไม้สาละคู่ พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหไสยา โดยปรัศว์เบื้องขวา ทรงซ้อน
พระบาทเหลือ่มพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาคตรสัเรียกทา่นพระอานนทม์ารับส่ังว่า “ดูกรอานนท์
ไม้สาละท้ังคู่เผล็ดดอกบานสะพร่ังนอกฤดูกาล ดอกไม้เหล่าน้ันร่วงหล่นโปรยปรายลงยัง

๗

๕

๖
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สรีระของตถาคต เพื่อบูชาตถาคต แมด้อกมณฑารพอนัเปน็ของทพิย ์ก็ตกลงมาจาก
อากาศ แม้จุณแห่งจันทน์อันเป็นของทพิย์ ก็ตกลงจากอากาศ จุณแห่งจันทน์เหล่าน้ัน
ร่วงหล่นโปรยปรายลงสรีระของตถาคต เพื่อบูชาตถาคต ดนตรีอันเป็นทิพย์เล่า
ก็ประโคมอยูใ่นอากาศ แม้สังคีตอันเป็นทิพย์ ก็เป็นไปในอากาศเพือ่บูชาตถาคต

ดูกรอานนท ์ตถาคตจะชือ่ว่าอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือบูชา นอบน้อม
ด้วยเคร่ืองสักการะประมาณเทา่น้ีหามิได้ ผู้ใดแลจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้น้ันย่อมช่ือว่า
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอย่างย่ิง เพราะเหตน้ัุนแหละ อานนท์
พวกเธอพงึสำเหนยีกอย่างน้ีว่า    “เราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ
ประพฤติตามธรรมอยู่” ดังน้ี

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนพวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในทิศทั้งหลาย
ย่อมมาเพ่ือเฝ้าพระตถาคต พวกข้าพระองคย่์อมได้เห็น ได้เข้าไปน่ังใกล้ ภิกษุเหล่าน้ัน
ผู้ให้เจริญใจเหล่าน้ัน ก็โดยกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาค พวกข้าพระองค์จักไม่ได้เห็น
ไม่ได้เข้าไปน่ังใกล้พวกภกิษุผู้ให้เจริญใจ”

“ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มี
ศรัทธา สังเวชนยีสถาน ๔ แห่งเป็นไฉน คือ

สังเวชนียสถานอันเป็นท่ีควรเห็น ของกุลบุตรผู้มีศัรทธา ด้วยมาตามระลกึว่า
พระตถาคตประสติูในท่ีน้ี ๑   พระตถาคตตรสัรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในทีน้ี่ ๑
พระตถาคตทรงยงัธรรมจักรให้เป็นไปในท่ีน้ี ๑ พระตถาคตเสดจ็ปรินิพพานแลว้    ด้วย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตใุนท่ีน้ี ๑ สังเวชนยีสถาน ๔ แห่งน้ีแล เป็นท่ีควรเห็นของกลุบุตร
ผู้มีศัรทธา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาจักมาด้วยระลึกว่า พระตถาคต
ประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในที่นี้ก็ดี พระ-
ตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปในท่ีน้ีก็ดี พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว ด้วยอนุปาทิเสส
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นิพพานธาตใุนท่ีน้ีก็ดี  ก็ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเล่ือมใส จักทำกาละ
ลง ชนเหล่าน้ันท้ังหมด เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค”์

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาคตรสัเรียกท่านพระอานนทม์า รับส่ังว่า “ดูกรอานนท์
บางทีพวกเธอจะมคีวามคิดอย่างน้ีว่า “ปาพจน์มีพระศาสดาลว่งแล้ว พระศาสดาของ-
พวกเราไม่มี ก็ข้อนี้ พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยอันใดเราแสดงแล้ว
บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันน้ันจักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไป
แห่งเรา”

ปัจฉิมวาจา

ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา่ “ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดน้ี
เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารท้ังหลาย มีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความ-
ไม่ประมาทใหถึ้งพร้อมเถิด น้ีเป็นปัจฉิมวาจาของตถาคต”

ปรินิพพาน

ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงเขา้ปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแล้ว เข้าทุติย-
ฌาน ออกจากทุติยฌานแล้ว เข้าตติยฌาน ออกจากตติยฌานแล้ว เข้าจตุตถฌาน ออก-
จากจตุตถฌาณแล้ว เข้าอากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัติ แล้ว
เข้าวิญญาณญัจายตนะ ออกจากวญิญาณญัจายตนสมาบติัแล้ว เข้าอากญิจัญญา-
ยตนะ ออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัติแล้ว เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบติัแล้ว ทรงเขา้สัญญาเวทยตินิโรธ

คร้ังน้ัน ท่านพระอานนทไ์ด้ถามทา่นพระอนรุุทธะวา่ “พระผู้มีพระภาคเสดจ็
ปรินิพพานแล้วหรือ” ท่านพระอนรุุทธะตอบวา่ “อานนทผู้์มีอายุ พระผู้มีพระภาคยงัไม่
เสด็จปรินิพพาน ทรงเข้าสัญญาเวทยตินิโรธ”

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้วทรงเข้า
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแล้ว เข้าอากิญ-
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จัญญายตนะ ออกจากอากญิจัญญายตนสมาบติัแล้ว เข้าวิญญาณญัจายตนะ ออก-
จากวิญญาณัญจายตนสมาบัติแล้ว เข้าอากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาสานัญจา-
ยตนสมาบัติแล้ว เข้าจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแล้ว เข้าตติยฌาน ออกจาก-
ตติยฌานแลว้ เข้าทุติยฌาน ออกจากทติุยฌานแลว้ เข้าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌาน
แล้ว เข้าทุติยฌาน ออกจากทติุยฌานแลว้ เข้าตติยฌาน ออกจากตตยิฌานแลว้ เข้า
จตุตถฌาน พระผู้มีพระภาคทางออกจากจตุตถฌานแล้ว เสด็จดับขันธปรินิพพาน
โดยลำดบัแห่งการพจิารณาองคจ์ตุตถฌานนัน้

เม่ือพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้ว พร้อมกันน้ัน ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่
เกิดความขนพองสยองเกลา้ น่าสะพรึงกลัว ท้ังกลองทพิย์ก็บันลือข้ึน

บรรดาภิกษุท้ังหลายน้ัน  ภิกษุเหล่าใด ยังมีราคะไม่ไปปราศแล้ว ภิกษุเหล่าน้ัน
บางพวกประคองแขนทัง้สองคร่ำครวญอยู ่ล้มลงกล้ิงกลือกไปมา ดุจมีเท้าอันขาดแลว้
รำพันว่า “พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานเเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเเร็วนัก
พระองค์ผู้มีจักษุในโลก อันตรธานเสยีเร็วนัก”

ส่วนภิกษุเหล่าใดท่ีมีราคะไปปราศแล้ว ภิกษุเหล่าน้ันมีสติสัมปชัญญะอดกล้ัน
โดยธรรมสังเวชว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เพราะฉะนั้น เหล่าสัตว์จะพึงได้ใน
สังขารนีแ้ต่ท่ีไหน”

จบพระสูตร

กราบไหว้พระพุทธรูปในวิหารแล้ว ออกมาทำประทักษิณเวียนเทียนรอบ
พระสถูปท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็จะหามุม ลานรอบพระสถูปเพ่ือสนทนาธรรม
เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ตามพระโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ ณ
ท่ีน้ีเม่ือ ๒๕๕๐ ปีท่ีแล้ว (ภาพที ่๘)

ตอนหนา้เราไปนมสัการ มกุฎพันธนเจดย์ี สถานท่ีถวายพระเพลงิ และมา
อ่าน เร่ืองเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหลังจากพระพทุธองค์ทรงดับขันธ์ปรินิพพานกนัว่า
กษัตริย์ มัลละ ได้จัดการกับพระสรีระอังคารของพระผู้มีพระภาคอย่างไร อนุโมทนา

กสิุนารา มหาปรนิพิพาน  ๘๗



บันทกึการเดนิทาง วันที ่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.

๘๘  กสิุนารา มหาปรนิพิพาน



บันทึกธรรม

กสิุนารา มหาปรนิพิพาน  ๘๙



๑๑  มกุฎพันธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลิง
            เดินทางมาเปน็วันท่ี ๘ แล้ว คร่ึงทางแลว้นะครับ บางคนเริม่คิดถึงบ้าน เมืองไทย
อันเป็นที่รักของเรา แต่บางคนเริ่มซึมซับความเป็นอินเดียมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ยก
ตัวอย่าง เช่น กินอาหารแขกทกุม้ือโดยเฉพาะหวัหอมและเคร่ืองเทศ กล่ินตัวพวกเราเร่ิม
จะเป็นอินเดียแล้ว พวกผู้หญิงก็เปล่ียนชุดเป็นส่าหรี (ภาพท่ี ๑) สวมกำไลแขนสง่เสียง
กรุ๊ง กริ๊ง กันแล้ว ยิ่งเดินไปไหนพวกขอทานก็จะติดตามเป็นพรวนพร้อมกับเสียงร้อง
มหาราน ีๆ  พร้อมกับแบมือ รูปี ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ย่ิงดูสง่างามไม่น้อยเลย หญิงไทยเราหนา้หมวย
ๆ น่ี พอแต่งชุดส่าหรีเข้าไปแล้ว รับรอง สวยทันตาเหน็ (ภาพที ่๒) อย่าบอกใครเชยีว
ถ้ามาอินเดียน่ี      ต้องหามาแตง่ให้ได้นะครับ     ขอเพียงอย่างเดียวเตรียมเข็มกลัดไป
เยอะ ๆ ผูกมัดให้รัดกุม เด๋ียวไปรุ่มร่าม ไปหลุดเผละกลางตลาดจะหาคนชว่ยแตง่ใหม่
ไม่ได้จะยุ่ง เพ่ิงหัดแต่ง คงไม่ง่ายเหมือนนุ่งกางเกงยนีส์นะครับ

คนอินเดียนับว่าเป็นชนชาติท่ีปรับตัวให้ทำธุรกิจได้ง่ายมากครับ (ภาพท่ี ๓)  ไม่
ต้องรอเฟรนไชสห์รือเท็คโนโลย่ีใด ๆ  ท้ังส้ิน มีพ้ืนดินพร้อมอุปกรณ์เล็กน้อยก็เปิดกิจการ
ไดแ้ลว้ครบั (ภาพที ่๔)  สำหรบัชาวบา้นชายหญงิในรปูขา้งลา่งนีเ้ล่นดนตรร้ีองเพลง
ขับกล่อมอยู่ท่ีหน้าประตูทางเขา้มกุฎพันธนเจดย์ี (ภาพท่ี ๕) สุ้มเสียงทำนองเศรา้สร้อย
ได้บรรยากาศดีจริง ๆ  ผู้เขียน ไปท่ีน่ีหลาย ๆ  คร้ังเข้าจนจำกันได้ เม่ือคราวท่ีแล้วด้วยความ
ชอบพอเป็นพิเศษ เลยชวนเพ่ือน ๆ  แจกรูปีและสละเส่ือผ้าชุดเก่งให้ไป ๒ - ๓ ชุด แต่เป็น
เทร็นด์แบบฮิปฮ็อป ไม่ทราบป่านนี้ท่านโยนทิ้งไปหมดแล้วก็ไม่รู้ ส่วนอีกรูปที่เป็น
หญิงสาวแยม้วิสูตรออกมาจาก ประตูน่ัน (ภาพที ่๖) คือ ชาวบ้านท่ีหมู่บ้านนายจนุทะ
แห่งเมืองปาวา อันสืบเผ่าพันธ์ุเก่าแก่นับพันปี มาแล้ว

ห่างจากสถปูและพระวหิารที่ประดษิฐานพระพทุธรปูมหาปรนิิพพานไมไ่กล
บนถนนเดยีวกันคือ มกุฎพันธนเจดีย์ (ภาพท่ี ๗) สถานท่ีถวายพระเพลงิ มองเห็นเป็น
เนิน ก่อด้วยอิฐเคยมีนักขุดค้น เจาะลึกลงไปพบกองขี้เถ้าและรอยดินไหม้ไฟ และ
หลกัฐานอืน่ ๆ ยืนยนัวา่เปน็สถานที่ถวายพระเพลงิ บริเวณโดยรอบมร่ีองรอยอาคาร
โบราณปรากฎอยู่มากมาย (ภาพท่ี ๘) ผู้มาสักการะพร้อมกันกราบนมัสการ กระทำเวียน

๙๐



เทียนประทักษิณ น้อมระลึกเสมือนหนึ่งได้มากราบยังพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
(ภาพที่ ๙) เหตุการณ์เมื่อ ๒๕๕๐ ปีก่อนเป็นประการใดเชิญอ่านพระสูตรเกี่ยวกับ
พุทธประวัติตอนน้ี .........

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑

แจ้งข่าวปรินิพพาน

สมัยน้ัน   พวกเจา้มัลละเมืองกุสินารา  ประชุมกันท่ีสัณฐาคารดว้ยเร่ืองพระ-
นิพพานนัน้.  ลำดับน้ัน    ท่านพระอานนทไ์ปยังสัณฐาคารของเจา้มัลละเมืองกุสินารา
ได้บอกแก่เจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่า ดูก่อนวาสิฏฐะท้ังหลายพระผูมี้พระภาคเจา้เสด็จ
ปรินิพพานแลว้    ขอท่านท้ังหลายจงสำคญัการอันควรในบัดน้ีเถิด.   เจ้ามัลละ โอรส
สุณิสา  และปชาบดีฟังคำน้ีของท่านพระอานนท์แล้ว  มีความทุกข์  เสียพระทัยเป่ียมด้วย
ทุกข์ใจ  บางพวกสยายผมประคอง พระหัตถ์ท้ังสองคร่ำครวญ   ล้มลงกล้ิงเกลือกไปมา
เหมือนมีพระบาทขาดแล้วทรงรำพันว่า พระผู ้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานเร็วนัก
พระสุคตปรินิพพานเรว็นัก พระองคผู้์มีจักษุในโลกอันตรธานเรว็นัก.

คร้ังน้ัน   เจ้ามัลละเมืองกุสินารารับส่ังกะพวกบุรุษว่า     พวกท่านจงเตรียมของ
หอมดอกไม้ และเครือ่งดนตรทุีกชนิดในเมืองกุสินาราใหพ้ร้อม.เจ้ามัลละเมืองกุสินารา
ถือเอาของหอมดอกไมเ้คร่ืองดนตรีทุกชนิดและผ้า ๕๐๐  คู่ เสด็จไปยังสาลวันอันเป็นท่ี
แวะพักของพวกเจา้มัลละ  เสด็จเข้าถึงสรีระของพระผูมี้พระภาคเจา้  สักการะ   เคารพ
นับถือ    บูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้อง ประโคม ของหอม
ดอกไม้  ดาดเพดานผา้ตกแตง่โรงมณฑล    ยังวันน้ันให้ล่วงไปด้วยประการอยา่งน้ี.

พวกเจ้ามัลละมีพระดำริว่า    การถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มี-
พระภาคเจา้ในวนันีห้มดเวลาเสยีแลว้  พรุ่งนีพ้วกเราจกัถวายพระเพลงิพระสรรีะของ
พระผู้มีพระภาคเจา้. พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินารา  สักการะ  เคารพ   นับถือ    บูชาพระ-
สรีระของพระผูมี้พระภาคเจา้ดว้ยการฟอ้นรำ ขับร้องประโคม ของหอมดอกไม ้  ดาด
เพดานผา้ตกแตง่โรงมณฑล  ยังวนัแมท่ี้  ๒  ท่ี  ๓  ท่ี  ๔  ท่ี  ๕  ท่ี ๖  ให้ล่วงไป

มกุฎพนัธนเจดยี์ สถานทีถ่วายพระเพลงิ  ๙๑



แล้วคร้ันถึงวันท่ี  ๗    พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินารามีพระดำริว่า      พวกเราสักการะเคารพ
นับถือ    บูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้อง ประโคม ของหอม
ดอกไม้  จักเชิญไปทางทิศทักษิณแห่งพระนครเชิญไปภายนอกพระนคร  ถวายพระเพลิง
พระสรีระของพระผูมี้พระภาคเจา้ ทางทศิทักษิณแห่งพระนคร.

มัลลปาโมกข์  ๘

สมัยน้ัน   มัลลปาโมกข์ ๘ องค์  สระสรงเกล้าแล้วทรงนุ่งผ้าใหม่ด้วยทรงดำริว่า
เราจักยกพระสรรีะพระผู้มีพระภาคเจา้    ย่อมไม่อาจจะยกขึน้ได้.  พวกเจา้มัลละเมือง
กุสินราได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า  ท่านอนุรุทธะอะไรหนอเป็นเหตุ  อะไรหนอเป็นปัจจัย
มัลลปาโมกข์  ๘ องค์น้ี   ผู้สระสรงเกล้าแล้ว  ทรงนุ่งผ้าใหม่ด้วยดำริว่า เราจักยกพระสรีระ
ของพระผู้มีพระภาคจา้ย่อมไม่อาจยกข้ึนได้. พระอนุรุทธะกลา่วว่า

ดูก่อนวาสิฏฐะ ท้ังหลาย  พวกทา่นมีความประสงคอ์ย่างหน่ึง  พวกเทวดามี
ความประสงค์อย่างหนึ่ง. เจ้ามัลละถามว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกเทวดามีความ
ประสงค์อย่างไร.

พระอนุรุทธะกลา่วว่า  ดูก่อนวาสิฏฐะท้ังหลาย พวกท่านมีความประสงคว่์า
เราสักการะ   เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระพระผู้มีพระภาคเจา้   ด้วยการฟ้อนรำ  ขับร้อง
ประโคม ดอกไม้  ของหอม  จักเชิญไปทางทศิทักษิณแห่งพระนคร      แล้วเชิญไปภาย-
นอกพระนคร  ถวายพระเพลงิพระสรีระของพระผูมี้พระภาคเจา้  ทางทศิทัณษิณแห่ง
พระนคร   เทวดามคีวามประสงคว่์า    เราสักการะเคารพ  นับถือ บูชาพระสรีระของ
พระผู้มีพระภาคเจา้  ด้วยการฟอ้นรำ  ขับร้อง ประโคม  ดอกไม้   ของหอม  อันเป็น
ทิพย์จักเชิญไปทางทิศอุดรแห่งพระนครแล้วเข้าสู่พระนครโดยทวารทิศอุดร  เชิญไปท่าม-
กลางพระนคร    แล้วออกโดยทวารทศิบูรพา  แล้วถวายพระเพลงิพระสรีระของพระผู้มี-
พระภาคเจ้า   ที่มกุฏพันธนเจดีย์ของพวกเจ้ามัลละ  ทางทิศบูรพาแห่งพระนคร.
เจ้ามัลละกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามความประสงคข์องพวกเทวดาเถดิ.

สมัยน้ัน เมืองกุสินาราดารดาษไปดว้ยดอกมณฑารพ โดยถ่องแถวประมาณ
แค่เข่า   จนตลอดทีต่่อแห่งเรือนบ่อของโสโครกและกองหยากเยือ่     คร้ังน้ันพวกเทวดา

๙๒  มกฎุพนัธนเจดยี์ สถานที่ถวายพระเพลงิ



และพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราสักการะเคารพ  นับถือ  บูชาพระสรีระของพระผู้มี-
พระภาคเจ้า    ด้วยการฟ้อนรำ  ขับร้อง ประโคม ดอกไม้  ของหอม  ท้ังท่ีเป็นทิพย์  ท้ังท่ีเป็น
ของมนษุย์    เชิญไปทางทศิอุดรแหง่พระนครแลว้เชิญไปสู่พระนครโดยทวารทศิอุดร
เชิญไปท่ามกลางพระนคร    แล้วออกไปโดยทวารทศิบูรพา   แล้ววางพระสรรีะพระผู้มี-
พระภาคเจา้ ณ มกุฏพันธนเจดย์ีของพวกเจา้มัลละ  ทางทิศบูรพาแหง่พระนคร.

ลำดับน้ัน  พวกเจ้ามัลละได้ถามท่านพระอานนทว่์า พวกข้าพเจ้าจะพึงปฏิบัติ
ในพระสรีระของพระตถาคตอยา่งไร.  ท่านพระอานนท์กล่าวว่า  ดูก่อนวาสิฏฐะท้ังหลาย
พวกท่านพึงปฏิบัติ ในพระสรีระพระตถาคต  เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของ
พระเจ้าจักรพรรดิฉะน้ัน.  เขาปฏบัิติในพระสรีระของพระเจา้จักรพรรดิเป็นอย่างไรเล่า.

ดูก่อนวาสิฏฐะท้ังหลาย     เขาห่อพระสรีระของพระเจา้จักรพรรดิด้วยผ้าใหม่
แล้วซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่     โดยอุบายน้ีห่อพระสรีระของพระเจา้จักรพรรดิ
ด้วยผ้า   ๕๐๐  คู่แล้ว     เชิญพระสรีระลงในรางเหลก็อันเต็มด้วยน้ำมันครอบด้วยราง-
เหล็กอื่น  แล้วกระทำจิตกาธานด้วยไม้หอมทุกชนิดถวายพระเพลิงพระสรีระของ
พระเจ้าจักรพรรดิแล้ว    สร้างพระสถปูของพระเจา้จักรพรรดิไว้ท่ีท่ีทางใหญ ่ ๔  แพร่ง
เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการฉะน้ีแล   พวกท่านพึงปฏิบัติใน

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖

มกฎุพนัธนเจดยี์ สถานที่ถวายพระเพลงิ  ๙๓



พระสรีระพระตถาคต  เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้น
พึงสร้างพระสถูปพระตถาคตไว้ในหนทางใหญ่ ๔ แพร่ง ชนเหล่าใดจักยกขึ ้น
ซ่ึงพวงมาลัยของหอมหรือจุณจักอภิวาท  หรือจักยังจิตให้เล่ือมใสในพระสถูปน้ัน    ข้อน้ัน
จักเป็นไปเพ่ือประโยชนเ์ก้ือกูล   เพ่ือความสุขแก่ชนเหล่าน้ันตลอดกาลนาน.

ลำดับน้ัน      พวกเจา้มัลละเมืองกุสินารารับส่ังกะพวกบรุุษว่า    ดูก่อนพนาย
ถ้าอย่างน้ัน    พวกท่านจงเตรยีมสำลีไว้พร้อมเถิด.   พวกเจา้มัลละเมืองกุสินาราหอ่
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พระสรีระพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลี  แล้วห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบาย
น้ี   ห่อพระสรีระพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้า  ๕๐๐ คู่   แล้ว เชิญลงในรางเหล็กอันเต็มด้วย
น้ำมัน    ครอบด้วยรางเหล็กอ่ืน    แล้วกระทำจิตกาธานด้วยไม้หอมทุกชนิด    แล้วจึงเชิญ
พระสรีระของพระผูมี้พระภาคเจา้ข้ึนสู่จิตกาธาน.

เร่ืองพระมหากสัสปเถระ

สมัยน้ัน   พระมหากสัสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประ-มาณ  ๕๐๐ รูป
เดินทางจากเมอืงปาวาสูเ่มืองกุสินารา.    ลำดับน้ัน  ท่านมหากสัสปะแวะออกจากทาง
แล้วน่ังพักท่ีโคนไมต้้นหน่ึง.

สมัยน้ัน  อาชีวกคนหนึง่ ถือดอกมณฑารพในเมอืงกุสินาราเดนิทางไกลมาสู่
เมืองปาวา.     ท่านมหากัสสปะได้เห็นอาชีวกน้ันมาแต่ไกล   จึงถามอาชีวกน้ันว่า ดูก่อนผู้
มีอายุ  ท่านยังทราบข่าวพระศาสดาของเราบ้างหรือ. อาชีวกตอบว่า เราทราบอยู่
พระสมณโคดมปรินิพพานได้ ๗ วัน เข้าวันน้ี  น้ีดอกมณฑารพเราถือมาแต่ท่ีน้ัน       บรรดา
ภิกษุเหล่าน้ัน    ภิกษุเหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะภกิษุเหล่าน้ันบางพวกประคองแขน
ท้ังสองคร่ำครวญอยู ่   ล้มลงกล้ิงเกลือกไปมาเหมอืนเท้าขาดแลว้  รำพันว่า  พระผู้มี-
พระภาคเจา้ปรินิพพานเร็วนัก   พระสุคตปรินิพพานเร็วนัก  พระองค์ผู้มีพระจักษุในโลก
อันตรธานเรว็นัก.    ส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคะ    ภิกษุเหล่าน้ันมีสติสัมปชัญญะ
อดกล้ันอยู่ว่า    สังขารทัง้หลายไมเ่ท่ียงหนอขอ้น้ันจะหาไดใ้นสังขารนีแ้ต่ท่ีไหน.

ถวายพระเพลิง

ลำดับน้ัน  ท่านพระมหากสัสปะเข้าไปถึงมกุฏพันธนเจดย์ีของพวกเจา้มัลละ
ในเมอืงกสิุนารา   และถงึจติกาธานของพระผูมี้พระภาคเจา้แลว้     ครัน้เขา้ไปแลว้
กระทำจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีกระทำประทักษิณจิตกาธาน ๓ รอบ
แล้วเปิดทางพระบาท    ถวายบังคมพระบาททัง้สองของพระผูมี้พระภาคเจา้ด้วยเศียร
เกล้า.   แม้ภิกษุ  ๕๐๐ รูปเหล่าน้ัน     กระทำจวีรเฉวียงบ่าประนมอัญชลี   กระทำ
ประทักษิณ ๓ รอบแล้ว      ถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียร-
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เกล้า.  เม่ือท่านพระมาหากสัสปะและภิกษุ ๕๐๐ รูปน้ันถวายบังคมแล้ว  จิตกาธานของ
พระผู้มีพระภาคเจา้ก็โพลงขึน้เอง.

เม่ือพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้อยู่    พระอวัยวะส่วนใด  คือ
พระฉวี   พระจัมมะพระมังสะ พระนหาร ุ   หรือพระลสิกา   เถ้าเขม่าแห่งพระอวัยวะ
ส่วนน้ัน   มิได้ปรากฏเลย   เหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดยีว.   เม่ือเนยใส และน้ำมันถูก
เพลิงไหม้อยู่   เถ้าเขม่ามิได้ปรากฏฉันใด    เม่ือพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิง
ไหม้อยู่. . .เหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดียวฉันน้ันเหมือนกัน.  บรรดาผ้า  ๕๐๐  คู่ เหล่าน้ัน
เพลิงไหม้เพียง ๒ ผืนเท่าน้ัน  คือ ผืนในท่ีสุดกับผืนนอก.

เม่ือพระสรีระของพระผูมี้พระภาคเจา้ถูกเพลิงไหม้แล้ว   ท่อน้ำก็ไหลหล่ังมา
จากอากาศดับจิตกาธานของพระผู้มีพระภาคเจ้า.   น้ำพุ่งขึ้นแม้จากไม้สาละ   ดับ
จิตกาธานของพระผูมี้พระภาคเจ้า.  พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราดับจิตกาธานของพระ-
ผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยน้ำหอมทุกชนิด.  ลำดับนั้น พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินารา
ทำสตัตบัิญชร  ในสณัฐาคาร     แวดลอ้มด้วยธนปูราการสกัการะ  เคารพ  นบัถือ
บูชาพระสรีระของพระผูมี้พระภาคเจา้ตลอด ๗ วันด้วยการฟอ้นรำ  ขับร้อง  ประโคม
ดอกไม้  ของหอม.

สถูปบ้านนายจนุทะ

บริเวณสถปูโบราณ อันเป็นท่ีหมายวา่ท่ีแห่งน้ีคือบ้านของนายจนุทกัมมาร-
บุตร ช่างทองชาวเมอืง ปาวา ท่ีถวายภตัตาหารมือ้สุดท้าย ช่ือ สุกรมัททวะ ต่อบรม-
ศาสดา เป็นเหตใุห้การประชวรทรดุหนัก และเสดจ็ไปยังเมืองกุสินารา เพ่ือปรินิพพาน
ตามพุทธ ประสงค์

ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านปาวานาคาร์ ห่างจากเมืองกุสินาราประมาณ ๑๙ กม.
มีสถูปโบราณเหลือเป็นเนินสูงประมาณ ๕๐ ฟุต ตามหลักฐานการขุดค้นได้
พระพุทธรูปท่ีบรรจุในสถูปน้ี ๓ - ๔ องค์    ตามพระพทุธประวัติกล่าวว่า
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เม่ือพระภาคเจา้ประทับอยู่ในโภคนครพอสมควรแกเ่วลาแล้ว ตรัสเรียกพระ-
อานนท์และเสด็จพระดำเนนิไปยังเมืองปาวาพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เม่ือไปถึง
เมืองปาวาแลว้ ประทบัอยู่ ณ สวนมะมว่ง ของนายจนุทะ เป็นบุตรของนายชา่งทอง
ความจริงเมืองปาวานั้นเป็นศูนย์กลางของพวกที่นับถือศาสนา นิครนถนาฏบุตร
นายจุนทะได้ทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จถึงเมืองปาวา กำลังประทับอยู่ ณ อัมพวัน
จึงเดินทางไปเข้าเฝ้า กราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปฉัน
ภัตตาหารในวนัรุ่งข้ึน นายจุนทะจัดเตรียมของเค้ียวของฉันอันประณีต และสุกรมัททวะ
มาถวายเฉพาะพระองค์ ให้ถวายอาหารอื่นแก่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อฉันแล้ว ตรัสสั่ง
ให้นำสุกรมัททวะทีเ่หลือไปฝังเสีย

“ดูก่อนจุนทะ ท่านจงฝังสุกรมัททวะท่ีเหลือเสียในหลุม เรายังไม่เห็นใครเลยใน
มนุษย์โลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่บริโภคสุกรมัททวะนั้นแล้ว จักพึงให้ย่อย
ไปด้วยดี นอกจากตถาคต”

นายจนุทะทำตามพทุธบชูา เขา้ไปเฝา้พระพทุธเจา้ พระองคท์รงแสดงพระ-
ธรรมเทศนา ทำให้นายจุนทะเกิดความเข้าใจในข้ออรรถข้อธรรม มีความร่ืนเริงเบิกบาน
ในธรรมะทีไ่ด้สดับน้ัน ต่อจากน้ัน พระพุทธเจ้าเสด็จลุกจากอาสนะเสดจ็กลับท่ีประทับ

ในวันน้ันเอง หลังจากท่ีเสวยสุกรมัททวะของนายจนุทะแล้ว พระพุทธเจ้าทรง-
ประชวรด้วยโรคชือ่ “ปักขันทิกาพาธ” มีอาการลงพระโลหติ ทรงได้รับทุกขเวทนาอยา่ง
แรงกล้า แต่ยังทรงมีสติสัมปชัญญะ มั่นคง ไม่ทุรนทุราย ทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้น
ด้วยพลังขันติธรรม คือ อธิวาสนขันติ

พระพุทธเจ้าเสด็จจากเมืองปาวาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ขณะที่
เสด็จดำเนิน ทรงกระหายน้ำจึงเสด็จแวะลงพัก ณ โคนต้นไม้ท่ีริมทางน้ัน ตรัสส่ังให้พระ-
อานนทปู์ผ้าสังฆาฎิซ้อนกันเป็น ๔ ช้ัน ประทับบนอาสนะทีพ่ระอานนทปู์ลาดถวายไว้
รับส่ังให้พระอานนทไ์ปตักน้ำจากลำคลองเลก็ท่ีอยู่ในบริเวณน้ันมา เพราะทรงกระหาย
ใคร่จะด่ืมน้ำ พระอานนทไ์ม่ไปตักน้ำตามพทุธบัญชา เพราะเหน็ว่าเกวยีน ๕๐๐ เล่ม
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เพ่ิงข้ามแม่น้ำน้ันไปไม่นาน ทำให้น้ำขุ่น กราบทูลแนะนำให้เสด็จต่อไปยังแม่น้ำใหญ่ช่ือ
“กกุธารนที”  ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากทีน้ั่น พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันถึง ๓ คร้ัง ให้พระอานนท์
ไปตักน้ำมา

พระอานนท์เถระ เม่ือพระพุทธองค์ทรงยืนยันให้ไปตักน้ำถึง ๓ คร้ัง จึงถือบาตร
ไปยังแม่น้ำน้อยเพ่ือนำน้ำไปถวายตามพทุธประสงค ์แต่เม่ือพระอานนทเ์ดินเข้าไปใกล้
น้ำในแม่น้ำท่ีขุ่นมัวเพราะถกูล้อเกวียนย่ำไป กลับใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว มีกระแสไหลไป
ตามปกต ิเหมือนกับว่าไม่มีล้อเกวียนย่ำผ่านไป

แม่น้ำท่ีอยู่ใกล้เมืองกุสินารา คือ กกุฎฐา  หรือ กกุธารนที ท่ีพระพุทธเจ้าทรง-
สรงสนาน แม่น้ำสายน้ีอยู่ในเขตของเมอืงปาวา สวนอัมพวันของนายจุนทะ ต้ังอยู่ริมฝ่ัง
แม่น้ำกกุฎฐาน้ี พระพุทธเจ้าหลังจากท่ีเสวยสุกรมัททวะของนายจุนทะแล้ว ทรงประชวร-
ปักขันทิกาพาธ ประทับอยู่ท่ีอัมพวันน้ี ตรัสให้พระอานนท์นำความไปบอกแกน่ายจุนทะ
โดยทำใหเ้ขามัน่ใจวา่การทีเ่ขาถวายสกุรมัททวะแดพ่ระตถาคตเปน็อาหารมือ้สุดทา้ย
หลังจากที่ทรงเสวยแล้วทรงประชวรนี้ ไม่มีข้อที่น่าตำหนิ แต่กลับมีอานิสงส์มาก
ตำนานบอกว่า เม่ือพระพุทธเจ้าทรงสรงสนานในแม่น้ำกกุฏฐาน้ีแล้ว บริเวณริมฝ่ังแม่น้ำ
และปลาทกุตัวในแม่น้ำได้กลายสภาพเปน็ทองคำ

ขา่วการเสดจ็ปรินพิพานของพระพทุธเจา้แพรส่ะพดัอยา่งรวดเรว็ และกวา้ง
ไกล พระเจ้าอชาตศัตรูแห่งกรุงราชคฤห์ กษัตริย์ลิจฉวีแห่งไพศาลี ศากยะแห่งกรุง-
กบิลพัสดุ์ ปุรีแห่งอลากัปปา โกลิยะแห่งรามคาม มัลละแห่งปาวา รวมทั้งพราหมณ์
คนหน่ึง ต่างอ้างสิทธ์ิได้ส่วนแบ่งพระบรมสารริีกธาตุ จากมัลละแห่งกุสินารา เกือบจะ
เกิดสงครามจากการแยง่ชิง แต่ได้โทณพราหมณเ์ข้ามาจัดการโดยตกลงกนัอย่างสันติ
(ภาพที่ ๑๐) ให้มีการแบ่งออกเป็นแปดส่วนเท่ากัน ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งตกเป็นของ
มัลละแห่งกุสินารา ซ่ึงได้สร้างสถูปท่ีสำคัญข้ึนมาแหง่หน่ึงในเมืองของตนดว้ยพิธีอย่าง
สมเกียรติ

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (ภาพที่ ๑๑) ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสาล
วโนทยานทีเ่สด็จ ปรินิพพานกบัมกุฏพันธนเจดย์ี ท่ีถวายพระเพลงิพุทธสรีระ ปัจจุบันมี

๙๘  มกฎุพนัธนเจดยี์ สถานที่ถวายพระเพลงิ



เจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณ (วีรยุทโธ) ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสงฆ์ หรือเจ้าอาวาส  พร้อมด้วย
ภิกษุจำพรรษา ๑๙ รูป ขณะน้ีมีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติกรรมฐาน
รักษาศีล และให้การสงเคราะห์ด้วยการเปิดสถานรักษาพยาบาล กุสินาราคลินิก
ตรวจรักษาคนยากคนจน ผู้ด้อยโอกาสประมาณวนัละ ๕๐ – ๑๑๐ คน มีนายแพทย์
แพทย์หญิง พยาบาลและเภสัชกร มาทำงานทุกวัน โดยรักษาฟรี ไม่เลือกชั้นวรรณะ
โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ

ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณว่าสถาปนิกผู้ออกแบบวัดที่สวยงามอลังการณ์
แห่งน้ีคือ ท่านอาจารยภิ์ญโญ สุวรรณคีรี อาจารย์ทางสถาปตัยกรรมไทยทีมี่ฝีมือเย่ียม
ที่สุดของไทยที่เป็นที่ร่ำลือกันว่าฝีมืออาจารย์ภิญโญนี่ ต่อให้เอาจั๊กกะแร้หนีบดินสอ
เขียนลายไทยแขง่กันท่ัวเมืองไทยกยั็งไม่มีใครสู้ได้ ขนาดนัน้  เม่ือสามสิบกว่าปีท่ีแล้ว
ผู้เขียนก็เคยเป็นศิษย์ของท่านในวิชาสถาปัตยกรรมไทย มาถึงเวลาน้ียังนึกประหลาดใจ
ว่า อาจารย์ทำไมท่านดึงวิชากลับไปหมดเลย ลายไทยต่าง ๆ  ท่ีท่านสอนไว้ทำไมเราเขียน
ไม่ได้แม้แต่เส้นเดียว ถ้ายังไงการฟังธรรมะหลาย ๆ ปีมานี่ หวังว่าไม่กลับคืนไปยัง
ท่านอาจารย์จนหมดเหมือนสมัยเรียนหนังสือนะครับ หวังว่าคงเหลือไว้ได้ขัดเกลาเจริญ
ปัญญาบ้างตามสมควร

ที่กุสนิารานี่เราก็จะแยกกันพักเป็นสองโรงแรมอีกแล้วครับ โรงแรมที่เห็นใน
ภาพที่ ๑๓ สวยไหมครับ ใครอยากพักที่นี่ก็ลองจอง ๆ ไว้ก่อนนะครับ เมื่อปี ๔๘
พวกเรามาเขาเพิ่งเปิดรับเราเป็นแขกชุดแรกด้านหน้าสวย ด้านหลัง ยังทาสีไม่เสร็จ
หรอกครับ ตอนกลางคืนไฟดับก่ีคร้ังไม่ทราบ ผู้เขียนไม่ได้มาพักด้วยครับ เขาเมตตาให้ไป
พักอีกโรงแรมหนึง่  หลับสบายและฝันดี ขออนุโทนาครบั

มกฎุพนัธนเจดยี์ สถานที่ถวายพระเพลงิ  ๙๙



บันทกึการเดนิทาง วันที ่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.

๑๐๐  มกฎุพนัธนเจดยี์ สถานทีถ่วายพระเพลงิ



บันทึกธรรม

มกุฎพนัธนเจดยี์ สถานทีถ่วายพระเพลงิ  ๑๐๑



๑๒  สารนาถ ปฐมเทศนา
วันน้ีเราจะเดนิทางอีกประมาณ ๒๕๐ กม. เพ่ือจะไปยังเมืองพาราณส ี ท่ีต้ัง

สำคัญของสังเวชนียสถานอีกแห่งหน่ึง คือเป็นท่ี ๆ  พระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมคร้ังแรก
แก่ปัญจวัคคีย์จนสำเร็จมรรคผล เป็นการทำส่ิงท่ียากเพราะพระธรรมทีพ่ระองค์ตรัสรู้น้ัน
ลึกซ้ึงเข้าใจได้ยาก การท่ีมีผู้เข้าใจและดวงตาเหน็ธรรมได้ ก็เป็นสัญญาณวา่กงล้อแห่ง
ธรรมหมุนต่อไปได้ (ภาพท่ี ๑) เรียกว่ามีธรรมจักรมีผู้เข้าใจธรรมและปฎิบัติตามได้ ความ
สำเร็จน้ีเป็นส่ิงท่ีดังสะเทอืนไปถึงเทวโลก พรหมโลก ท่ัวโลกธาตหุว่ันไหว หลังจากนัน้
ตลอด ๔๕ ปีของพระพทุธองค ์ ด้วยการเดนิด้วยเทา้บุกป่าฝ่าดง ท้ังร้อนหนาว ท้ังฝุ่น
ทั้งโรคภัย ไข้เจ็บ ทั่วดินแดนที่ราบภาคเหนือของอินเดีย ด้วยพระเมตตา พระองค์ได้
อุทิศตนเทศนา อบรมส่ังสอนคนใหเ้ป็นคนดี นับล้าน ๆ คน จนตลอดชีวิตของพระองค์
และพระศาสนา ก็ได้เผยแพร่สืบต่อจนมาถึงรุ่นเรา

ถ้ากล่าวคำว่า สารนาถ อาจยังไม่คุ้นเคยช่ือเท่าคำว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ตามที่พวกเราได้รับรู้มาจากพุทธประวัติ เป็นสถานที่เดียวกัน พวกฝรั่งก็จะรู้จักกันใน
ช่ือว่า Deer Park หรือสวนกวางนัน่เอง (ภาพท่ี ๒) สมัยพุทธกาลสถานทีน้ี่เป็นท่ีชุมนุม
ของพวกฤษี ท่ีปฎิบัติตนเพ่ือหาทางพ้นทุกข์ คำว่า อิสิปตนมฤคทายวนั มีคำแปลว่า ป่า-
เป็นท่ีให้อภัย แก่เน้ืออันเป็นท่ีตกไปแหง่ฤษี คือป่าท่ีไม่มีภัยแก่สัตว์ซ่ึงเป็นท่ีชุมนุมของ
พวกฤษขีณะเวลานัน้ในสมัยพุทธกาล พวกท่านปัญจวัคคีย์ก็เดินทางมาแสวงหาธรรม
ยังสถานที่นี้ เหตุการณ์เป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสอะไรกับท่านปัญจวัคคีย์
ขอเชิญอ่านจาก พระสูตร

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑

เร่ืองพระปัญจวัคคีย์

๑.   พระผู้มีพระภาคเสดจ็จาริกไปโดยลำดบั  ในเวลาเยน็วันอาสาฬหปรูณมี
น้ันน่ันเอง   เสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวนั   แขวงเมอืงพาราณส ี ทรงเขา้ไปทางสำนกั
พระปัญจวัคคีย์ พระปัญจวัคคีย์แสดงอาการไมเ่คารพ  และทูลคัดค้านการบรรลุธรรม

๑๐๒



ของพระผู้มีพระภาค   แต่ก็ทรงสามารถให้พระปัญจวัคคีย์ยินยอมได้   พระปัญจวัคคีย์ได้
ยอมเช่ือฟังพระผู้มีพระภาค   เง่ียโสตสดบั  ต้ังจิต  เพ่ือรู้ย่ิง

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ปฐมเทศนา

๒.   ลำดับน้ัน    พระผู้มีพระภาคตรัสกะพระปัญจวัคคีย์ว่า  “ดูกรภิกษุท้ังหลาย
ที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพ คือ  การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุข
ท้ังหลาย  เป็นธรรมอันเลว  เป็นของชาวบา้น  เป็นของปุถุชน  ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่
ประกอบด้วยประโยชน ์ ๑.  การประกอบความเหนด็เหน่ือยแก่ตน   เป็นความลำบาก
ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน ์ ๑.

๓.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ปฏิปทาสายกลาง  ไม่เข้าไปใกล้ท่ีสุดสองอย่างน้ัน
ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันย่ิง  ทำดวงตาให้เกิด  ทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความสงบ  เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรสัรู้  เพ่ือนิพพาน

๔.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ก็ปฏิปทาสายกลางนัน้เป็นไฉน  ได้แก่ อริยมรรค  มี
องค์  ๘  น้ีแหละ  คือ  ปัญญาเหน็ชอบ  ๑  ดำริชอบ  ๑  เจรจาชอบ  ๑  การงานชอบ  ๑
เล้ียงชีพชอบ  ๑  พยายามชอบ  ๑  ระลึกชอบ ๑  จิตต้ังม่ันชอบ  ๑

๕.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  น้ีแลคือปฎิปทาสายกลางนัน้  ท่ีตถาคตไดต้รัสรู้แล้ว
ด้วยปัญญาอันย่ิง  ทำดวงตาใหเ้กิด  ทำญาณใหเ้กิด  ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ  เพ่ือ
ความรู้ย่ิง  เพ่ือความตรัสรู้  เพ่ือนิพพาน

๖.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขอริยสัจจ์  คือ  ความเกดิเป็นทุกข์
ความแกเ่ป็นทุกข์  ความเจบ็ไข้เป็นทุกข์  ความตายเปน็ทุกข์  ความประจวบดว้ยส่ิงไม่-
เป็นท่ีรัก  ก็เป็นทุกข์   ความพลดัพรากจากสิง่เป็นท่ีรัก  ก็เป็นทุกข์  ปรารถนาสิง่ใด
ไม่ได้ส่ิงน้ัน  ก็เป็นทุกข์   โดยยอ่  อุปาทานขนัธ์  ๕  เป็นทุกข์

สารนาถ ปฐมเทศนา  ๑๐๓



๗.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจจ์  คือ  ตัณหาอันทำให้
เกดิอกี  ประกอบดว้ยความกำหนดั  ดว้ยอำนาจความเพลนิ  มีปรกตเิพลดิเพลนิใน
อารมณ์น้ัน  ๆ  คือกามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา

๘.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจจ์  คือ  ตัณหาน่ันแลดับ
โดยไม่เหลือ  ด้วยมรรคคอื  วิราคะ  ความสละ  ความสละคนื  ความหลดุพ้น  ความ
ไม่มีอาลัย

๙.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ข้อน้ีแล  เป็นทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาอริยสัจจ์  คือ
อริยมรรคมีองค์  ๘  น้ีแหละ  คือ  ปัญญาเหน็ชอบ ๑  ดำริชอบ  ๑  เจรจาชอบ ๑
การงานชอบ ๑  เล้ียงชีพชอบ ๑  พยายามชอบ ๑  ระลึกชอบ  ๑  จิตต้ังม่ันชอบ  ๑

๑๐.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ดวงตา  ณาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสวา่ง  ได้เกิดข้ึน
แล้วแก่เรา  ในธรรมท้ังหลายทีเ่ราไม่เคยฟังมาก่อนว่า  น้ีแลทุกขอริยสัจจ์   ทุกขอริย-
สัจจ์น้ีน้ันแลควรระลกึรู้  และทุกขอริยสัจจ์น้ีน้ันแลเราไดรู้้แล้ว

๑๑.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่างได้เกิดข้ึน
แล้วแก่เรา  ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไม่เคยฟังมาก่อนว่า  น้ีทุกขสมุทัย  อริยสัจจ์  ทุกขสมุทัย
อริยสัจจ์น้ีน้ันแลควรละเสยี  และทุกขสมุทัยอริยสัจจ์น้ีน้ันแลเราละไดแ้ล้ว

๑๒.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่างได้เกิดข้ึน
แล้วแก่เรา   ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไม่เคยฟังมาก่อนว่า  น้ีทุกขนิโรธอริยสัจจ์  ทุกขนิโรธ
อริยสัจจ์น้ีน้ันแลควรทำใหแ้จ้ง  และทุกขนิโรธอริยสัจจ์น้ี  น้ันแลเราทำใหแ้จ้งแล้ว

๑๓.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่างได้เกิดข้ึน
แล้วแก่เรา   ในธรรมท้ังหลายทีเ่ราไม่เคยฟงัมาก่อนว่า  น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริย
สัจจ์   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์น้ีน้ันแล   ควรให้เจริญและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจจ์น้ีน้ันแล   เราใหเ้จริญแล้ว

๑๐๔  สารนาถ ปฐมเทศนา



ญาณทัสสนะมีรอบ   ๓    มีอาการ  ๑๒

๑๔.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ปัญญาอันรู้เห็นตามความเปน็จริงของเรา   ในอริย-
สัจจ์  ๔ น้ี   มีรอบ  ๓   มีอาการ  ๑๒   อย่างน้ี   ยังไม่หมดจดดแีล้วเพียงใดเรายงัยืนยัน
ไม่ได้ว่า   เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก   พร้อมท้ังเทวโลก  มารโลก
พรหมโลก  ในหมู่สัตว์  พร้อมท้ังสมณพราหมณ ์  เทวดาและมนษุย์  เพียงน้ัน

๑๕.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็เม่ือใดแล  ปัญญาอันรู้เห็นตามความเปน็จริงของ
เรา  ในอริยสัจจ์  ๔  น้ี   มีรอบ  ๓  มีอาการ  ๑๒   อย่างน้ี  หมดจดดแีล้วเม่ือน้ัน   เราจึง
ยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก พร้อมท้ังเทวโลก  มารโลก
พรหมโลก   ในหมู่สัตว์   พร้อมท้ังสมณพราหมณเ์ทวดาและมนษุย์

๑๖.    อน่ึง   ปัญญาอันรู้เห็นตามเปน็จริงได้เกิดข้ึนแก่เราว่า   ความพ้นวิเศษ
ของเราไม่กลับกำเริบ   ชาติน้ีเป็นท่ีสุด  ภพใหมไ่ม่มีต่อไป”

๑๗.   ก็แล   เม่ือพระผู้มีพระภาคตรสัไวยากรณภาษติน้ีอยู่   ดวงตาเหน็ธรรม
ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน  ได้เกิดข้ึนแก่ท่านโกณฑัญญะว่า  “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีความ
เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงน้ันท้ังมวลมีความดับเป็นธรรมดา”

๑๘.   คร้ังพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจกัรให้เป็นไปแล้ว  เหล่าภุม
เทวดาไดบั้นลือเสียงว่า  “น่ันพระธรรมจักรอันยอดเยีย่ม   พระผู้มีพระภาคทรงประกาศ
ให้เป็นไปแล้ว   ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั   เขตพระนครพาราณสอัีนสมณะ   พราหมณ์
เทวดา   มาร   พรหม   หรือใคร   ๆ   ในโลกจะปฏวัิติไม่ได้”

๑๙.   เทวดาช้ันจาตุมหาราชได้ยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแล้ว  ก็บันลือเสียง
ต่อไป เทวดาชัน้ดาวดงึส์ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชัน้จาตุมหาราชแลว้  ก็บันลือเสียง
ต่อไป  เทวดาชัน้ยามาไดยิ้นเสียงของพวกเทวดาชัน้ดาวดงึส์แล้ว  ก็บันลือเสียงต่อไป
เทวดาชัน้ดุสิตได้ยินเสียงของพวกเทวดาชัน้ยามาแลว้  ก็บันลือเสียงต่อไป  เทวดาชัน้
นิมมานรดีได้ยินเสียงของพวกเทวดาชัน้ดุสิตแล้ว  ก็บันลือเสียงต่อไป   เทวดาช้ันปรนิม-
มิตวสวดี   ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชัน้นิมมานรดีแล้วก็บันลือเสียงต่อไป…..

สารนาถ ปฐมเทศนา  ๑๐๕



๒๐.   เทวดาทีนั่บเน่ืองในหมู่พรหม   ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชัน้ปรนิมมิต-
วสวดีแล้วก็บันลือเสียงต่อไปว่า  “น่ันพระธรรมจักรอันยอดเยีย่ม   พระผู้มีพระภาคทรง
ประกาศใหเ้ป็นไปแล้ว   ณ.ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั   เขตพระนครพาราณส ี  อันสมณะ
พราหมณ ์ เทวดา  มาร พรหม  หรือใคร  ๆ  ในโลก   จะปฏิวัติไม่ได้”

๒๑.   ช่ัวขณะกาลครูห่น่ึงเท่าน้ัน   เสียงได้กระฉ่อนข้ึนไปจนถึงพรหมโลกดว้ย
ประการฉะน้ีแล   ท้ังหม่ืนโลกธาตุน้ีได้หว่ันไหวสะเทือนสะท้าน   ท้ังแสงสว่างอันย่ิงใหญ่
หาประมาณมไิด้ได้ปรากฏแล้วในโลก  ล่วงเทวานภุาพของเทวดาทัง้หลาย

๒๒.   ลำดับน้ัน    พระผู้มีพระภาคทรงเปลง่อุทานวา่   “ท่านผู้เจริญโกณฑญั-
ญะได้รู้แล้วหนอ   ท่านผู้เจริญ   โกณฑญัญะไดรู้้แล้วหนอ”   เพราะเหตน้ัุน  คำว่า  “อัญ-
ญาโกณฑญัญะ” น้ี   จึงได้เป็นช่ือของท่านพระโกณฑญัญะ   ด้วยประการฉะนี.้........

คำว่าสารนาถมาจากคำวา่ สารังคนาถ แปลว่า พ้ืนดินท่ีเป็นท่ีพ่ึงของสัตว์
คือ กวาง หมายถึงท่ีพ่ึงอันประเสริฐของมวลมนษุย์ จากการประกาศพระธรรมจกัร คือ
ทางเดนิท่ีเลือกไว้ดีแล้ว ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทา ในสมัยพระเจา้อโศก สารนาถ มีความ
สำคัญมาก มีการขุดค้นโบราณสถานนี้ พบเสาอโศกที่มีรูปสิงโต ๔ ทิศ ที่ประเทศ
อินเดียนำมา เป็นเคร่ืองหมายของประเทศส่วนเสาท่ีเหลือหักเป็น ๔ ท่อนพบอยู่ดังภาพท่ี
๓ จาก หลักฐานสารนาถ ถูกทำลายจากกองทพัมุสลิมเม่ือประมาณ พุทธศัตวรรษท่ี ๑๘
และจมดนิ จมทรายมาถงึอีก ๗๐๐ ปี  Alexander Cunningham ทำการขดุคน้ทาง
โบราณคด ีพบหลักฐานมีค่ามากมาย  นับว่าสารนาถเปน็ Ruins Site ท่ีพบโบราณวตัถุ
น่าชมและ ศึกษาอย่างมาก

ส่วนท่ีสวยสง่า น่าประทับใจเด่นท่ีสุดท่ีสารนาถกคื็อ ธัมเมกขสถปู ธัมเมกข
= ธัมมะ + อิกขะ : อิกขะ แปลว่าเห็น ธัมมะ สถูปองค์น้ีเคยงดงาม สง่าด้วยพุทธศิลป์
หลวงจีนฟาเหียนบันทึกไว้คราวมานมัสการว่า รอบสถูปท้ัง ๘ ช่อง มีพระพุทธรูปทองคำ
ประดิษฐานอยู่ครบ รูปทรงเป็นลอมฟางส่วนล่างเป็นหินแกะสลักทึบตัน ส่วนด้าน
บนเรียวลงกอ่ด้วยอิฐมีลวดลาย ความสงูท้ังหมดประมาณ ๓๓ เมตร ส่วนทีน่่าสนใจ
มากก็คือลวดลายแกะสลักเป็นลายรูปทรงเรขาคณิต (ภาพที่ ๔)  ดูคล้ายลวดลาย

๑๐๖  สารนาถ ปฐมเทศนา



สมัยใหม่ และก็สลับด้วยลายรูปคนกับนก ซ่ึงน่าจะหมายถึงราชวงศ์ เมารยัน หรือนกยูง
ของพระเจ้าอโศกมหาราช ยังมีลวดลายบางส่วนชัดเจนสวยงามมากทั้ง ๆ ที่อยู่ต้าน
ลมฝนมากวา่ ๒,๐๐๐ ปี

คณะของเราสามารถเลอืกใช้พ้ืนท่ีสนามหญา้ (ภาพท่ี ๕)  ภายใตร่้มเงาของ
สถูปในยามอาทิตย์ใกล้อัสดง สนทนาธรรมในบรรยากาศอนัสงบ เย็นสบาย เสร็จแล้วก็
พร้อมกันเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระสถปูเพ่ือเป็นการสักการะ (ภาพท่ี ๖) สถานที่
อันศักดิสิทธ์ิแห่งน้ี

อนุโมทนา

๑ ๒ ๓

๔
๕ ๖

สารนาถ ปฐมเทศนา  ๑๐๗



บันทกึการเดนิทาง วันที ่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.

๑๐๘  สารนาถ ปฐมเทศนา



บันทึกธรรม

สารนาถ ปฐมเทศนา  ๑๐๙



๑๓  พาราณสี คือแคว้นกาสี
ไฟแห่งการเผาศพทีน่ี่ไม่เคยดับมากว่า ๓,๐๐๐ ปีแล้ว (ภาพท่ี ๑)

เดินทางท่องเท่ียวในอินเดียยังมีอะไรให้ชมอีกมากมาย บางทีการเดินออกนอก
รายการจากทีผู้่จัดวางไว ้อาจได้เห็นอะไรเหมอืน หน้าท่ีไม่ได้สวมหน้ากาก ได้เห็นส่ิงท่ี
ไม่เคยเหน็ ได้ฟังส่ิงท่ีไม่เคยฟัง ไปเดินตามตลาดสด (ภาพท่ี ๒) ก็อาจเห็นความยากจน
ความม่ังค่ัง ของชาวบ้าน ได้เห็นว่าเขากินอะไร สวมเส้ือผ้าแบบไหน ถ้าย่ิงได้พูดคุยก็ย่ิงดี
และมีกล้องถ่ายรูปเก็บภาพไว้ จะทำให้การเดินทางมีความหมายข้ึนมากทีเดียว เวลาเรา
เห็นผู้คนท่ีลำบากเขญ็ใจกว่าเรา (ภาพท่ี ๓) ก็เป็นแง่คิดทำให้มีกำลังใจ ขอบคุณกรรม-
เก่าท่ีทำไว้ดี ทำให้ได้รับวิบากท่ีดี ควรจะสะสมกรรมดีต่อไป ทุกอย่างรอบตัวเป็นบทเรียน
เป็นธรรมะ เอามาสอนเราไดต้ลอดเวลา หากสะสมการฟงัมาดี สติก็เกิดทำให้ละคลาย
การยึดม่ันถือม่ันได้เสมอ

ได้สัมผัสพูดคุยกับคนอินเดีย จริง ๆ แล้วไม่ได้น่ารังเกียจอะไร ท่ีพาราณสน่ีีมี
คราวหนึ่งเรากำลังจะลงเรือเพื่อชมแม่น้ำคงคาในตอนเช้า มีเด็กเข้ามาขายของพวก
ตะเกียง กระทงท่ีจะลอยในคงคา ต๊ือ ติดตาม เคล้าแข้งเคล้าขาท้ังฉุดท้ังดึง เราก็ไม่ยอม
ซ้ือแต่ก็เล่นด้วย เด็กติดตามข้ึนไปบนเรือกับพวกเราด้วย พูดคุยแลกเปล่ียนท่ีอยู่ กอดคอ
กันถ่ายรูป จนกลายเปน็เพ่ือนกันไป ลืมเร่ืองขายของเสยีสนิท แต่ในท่ีสุดก็มีพวกสหาย
ธรรมช่วยกันซ้ือกันจนหมด

อีกคราวหนึ่งเกือบจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยความเป็นนักกฏหมายของคน
อินเดีย ครั้งนั้นที่หน้าโรงแรมในพุทธคยาแต่ตอนเช้าตรู่ ก่อนที่จะเดินทางออกไป
ท่องเท่ียวมีหนุ่มอินเดียหน้าแหลมมาเสนอขายผา้ไหมถึงตัว ผู้เขียนก็มองดูว่าสวยดี แต่
ไม่สนใจท่ีจะถามราคาและกไ็ม่นึกอยากไดเ้ลย ก็บอกให้ไปขายโนน่ พวกสหายธรรมที่
เป็นผู้หญิงดีกว่า พ่อนักขายชาวภารตะนีก็่แปลกจริงๆ ไม่ยอมไปขายคนอ่ืน ต๊ือเราอยู่น่ัน
แหละ เราก็บอกว่า No no no  I said no. แล้วก็บอกว่า Later....... เหตุการณ์วันน้ันจบลง
ขายเราไมไ่ด้ โล่งอกไปที พอวันรุ่งข้ึนแต่เช้าเลยกำลงัจะเดนิทางไปชมบา้นนางสชุาดา
ท่ีอยู่อีกฝ่ังแม่น้ำ  พ่อหนุ่มขายผ้าไหมก็ย่ืนหน้าแหลมมาหาเราทันทีเลย ส่งภาษามาบอก

๑๑๐



ว่าเขามาตามสัญญานะ  อย่าเบ้ียว เราก็งง เฮ้ย..... สัญญาอะไรกัน  พ่อคนขายก็บอกว่า
ก็เม่ือวานน้ี ยูบอกว่า Later แปลว่ายังไม่ซ้ือเม่ือวานน้ี เราเลยมาวนัน้ี วันน้ีต้องซ้ือนะจ๊ะ
นายจ๋า อย่าเบ้ียวอาบังน่ะ ผิดสัญญานะนายยยย

ไอ๋หยา   อย่างน้ีคงเสียท่าอาบัง เผ่นดีกว่า ผู้เขียนอาศัยตอนทีเผลอ แอบหนีข้ึน
รถบัสไป เพราะพวกขายของนีจ่ะไม่กล้าข้ึนไปบนรถ คงเป็นกฎเขม้งวดของพวกรถทวัร์
เพ่ือป้องกันของหาย จนกระทัง่รถออก เฮ้อ... รอดไป รถว่ิงไปประมาณ ๒ - ๓ กม. ข้าม
สะพานไปอีกฝ่ังของแม่น้ำเนรัญชรา รถจอดเพ่ือจะลงเดินไปชมสถูปบ้านนางสุชาดา พอ
ผู้เขียนใส่หมวก หอบข้าวของลงจากรถ ทันใดน้ัน ก็เจอกับเจ้าหน้าแหลมพร้อมจักรยาน
คู่ชีพ ยืนหอบแฮ่ก ๆ  แล้วร้องเรียนกับพวกรถทวัร์ว่า เราได้กระทำการอกุอาจผิดสัญญา
กับแขก ว่าจะซ้ือแล้วก็หนีข้ึนรถ แล้วเร่ิมทำหนา้เครียด เอะอะ โวยวายดงัข้ึน ๆ โอ้โฮ
คดใีหญ ่อายเขาทัว่โลกา  ผู้เขยีนทัง้ขดัเคอืงและทัง้แปลกใจในความบา้ของเจา้หนา้
แหลม และก็เกิดความเห็นใจในการต๊ือของเจ้าหน้าแหลมข้ึนมาด้วย  ก็เลยถามราคาว่า
ผ้าน่ีผืนละเท่าไหร่ บังบอกว่า อีน่ี ๒๐๐ รูปี รวมค่าป่ันจักรยานแล้วล่ะนาย เราให้พวกคน
รถต่อเหลือ ผืนละ ๑๕๐ รูปีได้ไหม แล้วอย่าเอาความกับเราเลย  แขกเงียบไปหน่อยแล้วก็
ตอบ ตกลง เออ หมดเร่ือง เรากลับทำเป็นใจดี บอกว่า ฉันจะซ้ือ ๒ ผืน เจ้าแขกจอมตือ๊
กลับตอบว่า ๑๕๐ รูปี  ขายให้ผืนเดียวนะนาย เอาอีกผืนต้อง ๒๐๐ รูปีไม่ลดให้ เออ ดูเจ้า
แขกมันทำ ตามใจ ฉันไม่ซ้ือก็ได้ ผืนเดียวพอ แล้วไปไกล ๆ ได้แล้ว.........

ช่ือพาราณสี เพ้ียนมา จากคำวา่ วาราณส ี ได้มาจาก คำว่า วารุณ กับ อสี
เพราะเป็นท่ีบรรจบของแม่น้ำวรุณ กับแม่น้ำอสี ก่อนจะไหลลงสู่คงคา เป็นนครศักด์ิสิทธ์ิ
ท่ีมีอายุเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์อินเดียเสียอีก ปัจจุบันมีประชากรประมาณ ๑.๔ ล้าน-
คน พาราณสีมีช่ือเสียงจากเร่ืองประเพณีเช่ือถือว่าการลงอาบน้าในแม่น้ำคงคาเป็นการ
ล้างบาป (ภาพท่ี  ๔)  และการเผาศพคนตายแลว้นำเอาเถ้ากระดูกลอยอังคารในสายน้ำ
คงคาจะทำใหผู้้ตายไปสวรรค ์แตถ่้าบุคคลนัน้เปน็ เดก็ หญงิสาวพรหมจรรย ์นกับวช
หรือคนท่ีถูกงูกัดหรือฟ้าผ่าตาย ศพก็จะถูกลอยลงวารีไปโดย ไม่ต้องเผาเสียก่อน(ภาพท่ี
๕)  ความเชื่อนี้มีมาหลายพันปีแล้ว ก็ยังยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาจนทุกวันนี้
มองผ่านไปสังเกตุดี ๆ ท่านจะเห็นหอสำหรับสูบน้ำประปา ของการประปาพาราณสี

พาราณส ีคอืแควน้กาส ี ๑๑๑



อยู่ใกล้ๆ กับท่ีเผาศพน่ันแหละ เป็นอันว่าชาวพาราณสีก็ได้รับบริการความศักด์ิสิทธ์ิจาก
คงคา delivery ถึงบ้านทเีดยีว ส่วนปราสาททีส่วย ๆ  ริมน้ำใกล้ ๆ  ท่ีเผาศพนัน่ไม่ใช่ของ
มหาราชาทีไ่หนหรอกครบั เจ้าของคือสัปเหร่อ ประจำฌาปนกจิสถานท่ีเป็นมหาเศรษฐี
ร่ำรวยมาเปน็ศตวรรษแลว้ครบั

ท่องเที่ยวไปตามถนนอาจเห็นเรื่องราวทั้งสวยสดงดงามและความน่าสลด
หดหู่ (ภาพท่ี ๖) ให้เห็นว่าทุกส่ิงทุกอย่างย่อมไม่เท่ียง เกิดแล้วก็ไม่คงทนอยู่ได้ ต้องดับไป
(ภาพท่ี ๗) ในพาราณสหีรือแคว้นกาสีน้ี มีเร่ืองราวในชาดกเกดิข้ึนตาม คำเทศนาของ
พระผู้มีพระภาคมากมาย เห็นภาพเหล่านี้แล้วนึกถึงพระสูตรเรื่องหนึ่ง พระสูตรเรื่อง
ต่อไปน้ีเก่ียวกับ ในสมัยโน้นมีผู้มีศรัทธา ถึงขนาดแมอ้วัยวะ ร่างกายของตนกส็ละเพ่ือ
การให้ทานได้ ทำให้ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนขอเชิญอ่านพระสตูร........

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒

ประวัตินางสุปปิยาอุบาสิกา

ในสูตรท่ี ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปน้ี.

ด้วยบทวา่ คิลานุปฏฺฐากาน ํท่านแสดงวา่ นางสุปปิยาอุบาสิกา

เป็นเลิศ กว่าพวกอบุาสิกาผู้อุปัฏฐากภกิษุไข้.

ดังได้สดับมา นางสุปปิยาอุบาสิกาน้ี คร้ังพระพุทธเจ้าพระนามวา่ปทุมุตตระ.
บังเกิดในเรือนสกุล กรุงหังสวดี ต่อมากำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา เห็น
พระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวก
อุบาสิกาผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้ จึงทำกุศลให้ย่ิงยวดข้ึนไป ปรารถนาตำแหนง่น้ัน. นางเวียน-
ว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกัป ในพุทธุปบาทกาลนี้บังเกิดในเรือนสกุล กรุง-
พาราณสี. บิดามารดาจึงต้ังช่ือนางว่าสุปปิยา. ต่อมาพระศาสดามภิีกษุสงฆ์เป็นบริวาร
ได้เสด็จไปกรุงพาราณสี. ด้วยการเฝ้าคร้ังแรกเท่าน้ัน นางฟังธรรมแล้วดำรงอยู่ในโสดา-
ปัตติผล. อยู่มาวันหนึ่ง นางไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมเที่ยวจาริกไปในพระวิหาร
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พบภิกษุไข้รูปหนึ่งไหว้แล้ว ทำการต้อนรับ ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าควรจะได้อะไร
ภิกษุไข้ตอบว่า ท่านอุบาสิกา ควรได้อาหารมีรส [เน้ือ] จ้ะ. นางกล่าวว่า เอาเถิด เจ้าข้า
ดิฉันจักส่งไปถวายไหว้พระเถระแล้ว เข้าไปในเมือง วันรุ่งขึ้น ก็ส่งทาสีไปตลาดเพื่อ
ต้องการปวัตตมังสะ [เนื้อที่ขายกันในตลาด]. ทาสีนั้นหาปวัตตสะทั่วเมืองก็ไม่ได้
ก็บอกนางว่าไม่ได้เสียแล้ว. อุบาสิกาคิดว่า เราบอกแก่พระผู้เป็นเจ้าไว้ว่า จักส่งเนื้อ
ไปถวาย ถ้าเราไม่ส่งไป พระผู้เป็นเจ้าเม่ือไม่ได้จากท่ีอ่ืนก็จะลำบาก ควรท่ีเราจะทำเนือ้
อย่างใดอย่างหน่ึงส่งไปถวาย แล้วก็เข้าห้อง เฉือนเน้ือขาให้แก่ทาสี ส่ังว่า เจ้าจงเอาเน้ือน้ี

๗

๑

๒ ๓

๔ ๕ ๖

๘ ๙
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ปรุงด้วยเคร่ืองปรุง นำไปวิหารถวายพระผูเ้ป็นเจ้า ถ้าท่านถามถึงเรา ก็จงแจ้งว่าเป็นไข้.
ทาสีน้ันก็ได้กระทำอยา่งน้ัน

พระศาสดาทรงทราบเหตน้ัุน วันรุ่งข้ึน เวลาแสวงหาอาหาร ก็มีภิกษุสงฆ์เป็น
บริวาร เสด็จไปเรือนของอุบาสิกา. นางทราบว่าพระตถาคตเสด็จมาจึงปรึกษาสามีว่า ลูก
เจ้า ดฉัินไม่อาจไปเฝา้พระศาสดาไดพ้ีท่า่นจงไปกราบทลูเชิญพระศาสดาใหเ้สดจ็เขา้
เรือนแล้วให้ประทับน่ังเถิด. สามีน้ันก็ได้กระทำอย่างน้ัน. พระศาสดาตรัสถามว่า สุปปิยา
ไปไหนเสียเล่า. สามีกราบทูลว่า นางเปน็ไข้ พระเจ้าข้า. ตรัสส่ังว่า จงเรียกนางมาเถดิ.
นางคิดว่า พระศาสดาทรงสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวง ทรงทราบเหตุของเรา
จึงให้เรียกหา ก็ลุกข้ึนจากเตยีงอย่างฉับพลัน.

คร้ังน้ัน ด้วยพุทธานภุาพ แผล [ท่ีเฉือนเน้ือขา] ของนางกง็อกข้ึนทันทีทันใด
ผิวก็เรียบผิวพรรณผ่องใสย่ิงกว่าเดิม.    ขณะน้ันอุบาสิกาก็ย้ิมได้    ถวายบังคมพระทศพล
ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ นั่ง ณ ที่ส่วนข้างหนึ่ง. พระศาสดาทรงดำริว่า อุบาสิกาผู้นี้
ไม่สบายเพราะเหตไุร จึงตรสัถาม นางจงึเลา่เรือ่งทีต่นทำทกุอยา่งถวาย. พระศาสดา
เสวยเสร็จแล้วเสด็จไปพระวิหาร ทรงประชุมภิกษุสงฆ์ แล้วทรงตำหนภิิกษุน้ันเป็นอย่าง
มาก ทรงบัญญัติสิกขาบท. เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างนี้. กำลัง พระศาสดาประทับนั่ง ณ
พระเชตวันวิหาร เมื่อทรงสถาปนาพวกอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามลำดับ
จึงทรงสถาปนานางสปุปิยาอุบาสิกาไว้ในตำแหนง่เอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกา
ผู้อุปัฏฐากภกิษุไข้ แล.

จบอรรถกถาสตูรท่ี ๗

๑๐
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ยังมีอีกพระสูตรหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำแบบนี้ ได้ฟังจากการ
บรรยายในเทปของทา่นอาจารยสุ์จินต์   ท่ีบันทึกเม่ือหลายสิบปีมาแล้ว  ยังไม่ล้าสมัย
รู้สึกซาบซ้ึงและเลือ่มใสในความรกัสัจจะ และความมปัีญญาของพระโพธสัิตว์ ชาดก
เรื่องนี้เปิดให้ลูกหลานฟังก็จะสนุก ได้รับความสนใจและชอบมาก  ขอเชิญอ่าน
พระสูตร.........

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนกิาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓

กปิลราชจริยา ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาวานร

ในกาลเมือ่เราเป็นพระยาวานร อยู่ ณ ซอกเขาใกล้ฝ่ังแม่น้ำในกาลน้ัน เรา
ถูกจระเข้เบียดเบียนไปไม่ได้ เรายืนอยู่ ณ โอกาสใด โดดจากฝัง่น้ีไปยังฝ่ังโน้น
จระเข้มันเป็นสัตว์ดุร้ายแสดงความนา่กลัวอยู่ ณ โอกาสนัน้ จระเข้น้ันกล่าวกะ
เราว่า มาเถิด แม้เราก็กล่าวกะจระเข้น้ันว่า จะมา เราโดดลงเหยียบศีรษะ จระเข้
น้ัน แล้วโดดไปยืนอยู่ฝังโน้น เรามิได้ทำตามคำของจระเขท่ี้กล่าวหลอกลวงนัน้
หามิได้ ผู้เสมอด้วยคำสัจของเราไม่มี น้ีเป็นสัจจบารมีของเรา ฉะน้ีแล.

จบ กปิลราชจริยาท่ี ๗

อรรถกถากปลิราชจริยาท่ี ๗

พึงทราบวนิิจฉัยในอรรถกถากปลิราชจริยาท่ี ๗ ดังต่อไปน้ี บทว่า ยทา อหํ
กปิ อาสึ ความว่าในกาลเมื่อเราเกิดในกำเนิดวานร อาศัยความเจริญได้เป็นพระยา
วานรมีกำลังดุจช้างสาร สมบูรณ์ด้วยเร่ียวแรง มีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าลูกม้า. บทว่า
นทีกูเล ทรีสเย ความว่าเราอยู่ท่ีซอกเขาแหง่หน่ึงใกล้ฝ่ังแม่น้ำแห่งหน่ึง.

ได้ยินว่า ในกาลนัน้พระโพธสัิตว์มิได้ดูแลฝูง เท่ียวไปผู้เดียว. ก็ ณ ท่ามกลาง
แม่น้ำน้ันมีเกาะอยู่เกาะหน่ึง สมบูรณ์ด้วยผลไม้มีขนุนและมะม่วงเป็นต้นหลาย ๆ  อย่าง.
พระโพธิสัตว์เพราะสมบูรณ์ด้วยกำลังเร็ว กระโดดจากฝัง่น้ีของแม่น้ำ ไปถึงแผ่นหินแผ่น
หน่ึงซ่ึงมีอยู่ในท่ามกลางเกาะและแมน้่ำ.กระโดดจากแผน่หินน้ันไปถึงเกาะนัน้. พระยา
วานรเคีย้วกินผลาผลหลาย ๆ อย่าง ณ เกาะนัน้ ตอนเยน็ก็กลับโดยวิธีน้ันน่ันเองอยูใ่น
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ท่ีอยู่ของตน รุ่งข้ึนก็ทำอย่างน้ันอีก สำเร็จการอยู่โดยทำนองน้ี. ในกาลน้ันมีจระเข้ตัวหน่ึง
พร้อมด้วยนางจระเข้อาศัยอยู ่ใกล้แม่น้ำนั ้น. นางจระเข้เมียของจระเข้นั ้นเห็น
พระโพธสัิตว์ไป ๆ มา ๆ อยู่เกิดแพ้ท้องอยากกนิเน้ือหัวใจของพระโพธสัิตว์ จึงบอกกะ
จระเข้ผู้เป็นผัวว่า นายจ๋า ฉันแพ้ท้องอยากกนิเน้ือหัวใจลิงน้ัน. จระเข้กล่าวว่า ได้ซิเธอ.
แล้วก็ไปด้วยหวังว่า จักจับพระยาลิงน้ันซ่ึงกลับจากเกาะในตอนเยน็ จึงอยู่บนหลังแผ่น
หิน. พระโพธสัิตว์เท่ียวหาอาหารตลอดวนั ในตอนเยน็ได้ยืนบนเกาะนัน่เอง มองดูแผ่น
หินคิดว่า หินแผ่นน้ี บัดน้ีปรากฏวา่สูงกว่าเดิม จะมีเหตุอะไรหนอ เพราะพระมหาสตัว์
สังเกตปริมาณของน้ำและปริมาณของแผ่นหินไว้เป็นอย่างดี. ด้วยเหตุน้ันพระโพธิสัตว์จึง
ดำริว่าวันน้ีน้ำของแมน้่ำน้ีก็ยังไม่ลด. แต่ทำไมแผ่นหินน้ีจึงปรากฏใหญม่าก. คงจะเปน็
เจ้าจระเข้นอนหมายจะจบัเรา ณ ท่ีน้ันเป็นแน่.

พระยาวานรคิดว่า เราจักทดลองจระเข้นั ้นก่อน จึงยืนอยู ่อย่างนั ้น
ทำเป็นพูดกับแผ่นหิน พูดว่า เฮ้ยเจ้าหิน ก็ไม่ได้รับคำตอบ พูดว่า เฮ้ยเจ้าหินอยู่ ๓ คร้ัง
หินก็ไม่ให้คำตอบ. พระโพธิสัตว์จึงพูดอีกว่า เฮ้ยเจ้าหินทำไมวันน้ี ไม่ให้คำตอบแก่เราเล่า.
จระเข้คิดว่า หินนี้ในวันอื่น ๆ คงให้คำตอบแก่พระยาวานรเป็นแน่. แต่วันนี้หินไม่ให้
คำตอบเพราะเราครอบไว.้ เอาเถิดเราจะให้คำตอบแก่พระยาวานร จึงพูดว่า ว่าอย่างไร
พระยาวานร. ถามว่าเจ้าเป็นใคร. ตอบว่า เราเป็นจระเข้. ถามว่า เจ้า มานอนท่ีน้ีเพ่ืออะไร
ตอบวา่ ตอ้งการหวัใจทา่น. พระโพธสัิตวค์ดิวา่ เราไมมี่ทางไปทางอืน่ ทางไปของเรา
ถูกปิดเสียแล้ว. ดังท่ีพระผู้มีพระภาคเจา้ตรัสไว้ว่า :-

เราถูกจระเข้เบียดเบียนไปไมไ่ด้

เรายืนอยู่ ณ โอกาสใด โดดจากฝ่ังน้ี ไปยังฝ่ังโน้น.

จระเข้มันเป็นสัตว์ดุร้าย แสดงความนา่กลัวอยู่ ณ โอกาสนัน้.

ในบทเหลา่น้ัน บทว่า ปีฬิโต สํสุมาเรน ท่านทำความทีก่ล่าวด้วยก่ึงคาถา
เท่าน้ันให้ปรากฏด้วยคาถาวา่ ยมฺโหกาเส ดังน้ี. บทว่า ยมฺโหกาเส คือ ยืนอยู่ท้องท่ีอัน
ได้แก่หลังแผ่นหินซ่ึงต้ังอยู่ท่ามกลางแมน้่ำใด. บทว่า โอรา คือฝ่ังใน ได้แก่เกาะ. บทว่า
ปารํ คือ ฝ่ังนอกแห่งแม่น้ำอันเป็นท่ีอยู่ของเราในคร้ังน้ัน. บทว่า ปตามหํ คือเรากระโดด
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ไปถึง. บทว่า ตตฺถจฺฉิ ความว่า จระเข้เป็นสัตว์ดุร้าย เป็นฆาตกร เป็นศัตรูแสดงความ
หยาบคายรา้ยกาจเหน็แล้วน่ากลัวมันอยู่บนหลังแผ่นหินน้ัน.

ลำดับน้ัน พระมหาสัตว์ดำริว่า เราไม่มีทางอ่ืนจะไป. วันน้ีเราจะลวงจระเข้. เรา
จะเปล้ืองจระเข้จากบาปใหญ่ด้วยอาการอย่างน้ี, และเราก็จะได้ชีวิตด้วย. พระมหาสัตว์
จึงกล่าวกะจระเขว่้า จระเข้สหาย เราจักโดดไปบนตวัท่าน. จระเข้กล่าวว่า พระยาวานร
ท่านอย่ามัวชักช้าเชิญมาข้างน้ีซิ.  พระมหาสตัว์ได้กล่าวว่า เรากำลงัมา. แต่ท่านจงอ้า
ปากของท่านไว้ แล้วจับเราตอนท่ีเรามาหาท่าน. ก็เม่ือจระเข้อ้าปากตาท้ังสองข้างก็หลับ.
จระเข้น้ันมิได้กำหนดเหตกุารณ์น้ันจึงอ้าปาก. ตาของจระเขก็้หลับ . จระเขอ้้าปากนอน
ไม่ลืมตาเลย. พระมหาสัตว์รู้ความเป็นจริงของจระเขน้ั้น จึงกระโดดจากเกาะไปเหยยีบ
หัวจระเข้ แล้วกระโดดจากนัน้ไปยืนบนฝ่ังโน้นดุจสายฟ้าแลบ. ดังท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสไว้ว่า :-

จระเข้น้ันกล่าวกะเราว่า จงมา. แม้เราก็กล่าวกะจระเข้ว่าเราจะมา.

เราโดดลงเหยียบหัวจระเข้น้ัน แล้วโดดไปยืนอยู่ท่ีฝ่ังโน้น.

ในบทเหล่าน้ัน บทว่า อสํสิ คือได้กล่าวแล้ว. บทว่า อหมฺเปมิ คือ แม้เราก็กล่าว
กะจระเข้น้ันว่า เราจะมา. อน่ึงเกาะน้ันน่าร่ืนรมย์ ประดับด้วยแนวต้นไม้ผลมีมะม่วง หว้า
ขนุน เป็นต้น และเหมาะท่ีจะเป็นท่ีอยู่. แม้พระมหาสัตว์รักษาคำสัจ เพราะได้ให้ปฏิญญา
ไว้ว่าเราจะมา ก็ได้กระทำอย่างน้ันว่า เราจักมาแน่นอน. ดังท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้
ว่า :-

เรามิได้ทำตามคำของจระเขท่ี้กล่าวหลอกลวงนัน้ หามิได้.

เพราะรักษาคำสัจน้ี ได้สละชีวิตของตนทำแล้ว ฉะน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ว่า :-

ผู้เสมอด้วยคำสัจของเราไม่มี. น้ีเป็นสัจจบารมีของเรา.
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จระเข้เห็นความอัศจรรย์ดังนั้นคิดว่า พระยาวานรนี้ทำอัศจรรย์ยิ่งนักจึง
กล่าวว่าพระยาวานรผูเ้จริญ บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ อย่างในโลกนี ้ย่อมครอบงำ
ศัตรูได้. ธรรมท้ังหมดน้ันคงมีอยู่ในตัวของท่าน.

ท่านพระยาวานร ธรรม ๔ อย่างเหล่าน้ี

คือ สัจจะ ธรรม ธิติ จาคะ มีอยู่แก่ผู้ใด

เหมือนอย่างท่าน ผู้น้ันย่อมล่วงพ้นศัตรูได้.

ในบทเหล่าน้ัน บทว่า ยสฺส บุคคลไร ๆ . บทว่า เอเต คือ ท่านแสดงถึงข้อท่ีควร
กล่าวไว้ในบัดน้ี. บทว่า จตฺโร ธมฺมา คือคุณธรรม ๔ ประการ.บทว่า สจฺจํ คือ วจีสัจจะ.
ท่ีท่านกลา่ววา่ เราจกัมาสำนกัของเรา แล้วไม่โกหกมาจนได ้ น้ีเป็นวจสัีจจะของทา่น.
บทว่า ธมฺโม คือวิจารณปัญญาได้แก่ปัญญาไตรต่รอง ปัญญาท่ีเป็นไปว่า เม่ือเราทำ-
อย่างน้ี จักเป็นอย่างน้ีช่ือว่าวิจารณปัญญาของท่าน. บทว่า ธิติ ได้แก่ความเพียรท่ีไม่ขาด
แม้ความเพยีรนีก็้มีแกท่่าน. บทวา่ จาโค คือการบริจาคตน ท่านสละตนมาหาเราเรา
ไม่สามารถจะจบัท่านได้ น้ีเป็นความผดิของเราเอง. บทว่า ทิฏฺฐ คือ ศัตรู. บทว่า โส
อติวตฺตติ ความวา่ ธรรม ๔ อย่างเหลา่น้ีมีอยู่แก่บุคคลใดเหมอืนอย่างมีแก่ท่าน ผู้น้ัน
ย่อมก้าวล่วง คือครอบงำศตัรูของตนเหมอืนท่านพ้นเราในวนัน้ี.

จระเข้สรรเสริญพระโพธิสัตว์อย่างน้ีแล้วได้ไปท่ีอยู่ของตน. จระเข้ในคร้ังน้ันได้
เป็นเทวทัตในคร้ังน้ี. เมียจระเข้คือนางจิญจมาณวิกา. ส่วนพระยาวานร คือพระโลกนาถ.
แม้ในจริยาน้ี พึงเจาะจงกล่าวถึงบารมีท่ีเหลือของพระโพธิสัตว์น้ันโดยนัยดังกล่าวแล้วใน
หนหลังน่ันแล.อน่ึงพึงประกาศคณุานุภาพมีอาทิอย่างน้ี คือ การรู้ว่าจระเข้นอนบนแผ่น
หินด้วยสังเกตประมาณของน้ำและของหิน ด้วยกำหนดเอาว่า บัดน้ีปรากฏหินสูงเกินไป.
การตัดสินเน้ือความน้ันโดยอ้างว่าเคยพดูกับหิน. การเปล้ืองจระเข้ให้พ้นจากบาปใหญ่
เพราะรีบทำด้วยการเหยยีบหัวจระเข้แล้วไปยืนอยู่ท่ีฝ่ังโน้นทันที. การรักษาชีวิตของตน.
และการตามรกัษาสัจจวาจา.

จบ อรรถกถาปลิราชจริยาท่ี ๗
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เมืองพาราณสีมีสถานท่ีน่าสนใจอีกหลายแห่ง ตอนหน้าจะเล่าเร่ืองซ่ึงถือเป็น
ไฮไล้ท์ของการเดนิทางทเีดียว เพราะเราจะไดเ้ข้าไปกราบสักการะพระบรมสารริีกธาตุ
อันเป็นท่ีหวงแหน เก็บรักษาในห้องม่ันคงอย่างดี ด้วยความโชคดท่ีีผู้ดูแลมีความเคารพ
และเล่ือมใส คุ้นเคยกับท่านอาจารย์สุจินต์และคณะผู้จัดเป็นพิเศษ ทุกคนจะได้เข้ากราบ
แบบเรียงตัว (ภาพที ่๑๐)  และพระภกิษุผู้ดูแลจะอัญเชิญผอบแก้วท่ีประดิษฐานพระ-
บรมสารีริกธาตุนั้นเทินบนศีรษะของพวกเราทุกคน คนละครั้งเพื่อเป็นศิริมงคลแก่
พวกเราทกุคน

แต่ก็เป็นเร่ืองอัศจรรย์และอาถรรพอ์ยู่ทุกปี ท้ัง ๆ ท่ีพระบรมสารีริกธาตุ องค์
ท่านก็ไม่ใช่เล็ก และอยู่ในครอบแก้วใส มองเห็นชัดเจน ก็ปรากฎว่ามีสหายธรรมบางคน
เข้าไปจ้องดู กราบแล้วพอกลับออกมาก็บอกว่า มองไม่เห็นพระบรมสารีริกธาตุ ออกมาก็
ถามกันใหญ่ว่า ตรงไหนล่ะ ๆ  ปริศนาน้ี เป็นเพราะอะไร คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับ

กราบอนโุมทนา
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บันทกึการเดนิทาง วันที ่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
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๑๔  ทำกุศลท่ีพาราณสี
ยังมีอีกสองสามแห่งใน พาราณสี ท่ีเราจะไปเย่ียมชม แห่งแรกก็คือ พิพิธภัณฑ์

โบราณคดีแห่งสารนาถ (ภาพที่ ๑) ตั้งอยูใกล้ ๆ บริเวณ ธัมมเมกขสถูปนั่นเอง
พิพิธภัณท์แห่งน้ีเป็นท่ี เก็บรักษาโบราณวัตถุท่ีขุดค้นได้ในบริเวณสารนาถ มีพระพุทธรูป
(ภาพท่ี ๒)  พระโพธสัิตว์ (ภาพท่ี ๓) เทวรูป เคร่ืองใช้สอยในยุคน้ัน โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ปฏิมากรรมพระพทุธรูปท่ีเป็นปางปฐมเทศนา (ภาพที ่๔) ด้านหลังเป็นประภามณทล
อันหมายถงึธรรมจักร คือ กงล้อแห่งธรรมเร่ิมหมุน น้ิวมืองอ เข้าหากนัเรียกว่าธรรมจักร
มุทรา เป็นอาการของการหมุนวงกลม งดงามย่ิงนัก นอกจากน้ันท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ คือ
สิงห์อันเป็นตราราชการแผ่นดินของอินเดีย ซ่ึงจอมจักรพรรดิอโศกสร้าง และประดิษฐาน
ไว้คราวเม่ือเสด็จมาทำการบูชาสถานท่ีท่ีพระพุทธองค์ทรง แสดงปฐมเทศนา (ภาพท่ี ๕)

ศิลาจารึกส่วนท่ีเป็นหัวเสาช้ินน้ี ประดิษฐานข้ึนด้วยหินทรายอย่างดี มีรูปสิงโต
๔ ตัว หันหลังเข้าหากัน หันหน้าออก ๔ ทิศ ท่ีขอบแท่นสลักเป็นรูปกงล้อธรรมจักร และรูป
สัตว์ ๔ ชนิดสลับกัน คือ ราชสีห์ ช้าง ม้า และโค สัตว์ท้ัง ๔ คือ ความหมายแหง่ อำนาจ
ความกล้าหาญ และความมั่นใจ โดยพลัง หมายถึงผู้พิทักษ์ทิศทั้ง ๔ ส่วนดอกบัว
หมายถึง ต้นกำเนดิชีวิต ด้านล่างของสงิห์ มีอักษรเทวนาค ีถอดความไดว่้า “ความจริง
เท่าน้ันมีชัยชนะเหนอืทุกส่ิง” ด้วยความหมายทีอุ่ดมเช่นน้ีรัฐบาลอินเดียจึงได้ใช้รูปสิงห์
จตุรทิศอันสง่างามท่ีสร้างข้ึนในสมัยอโศกมหาราชน้ี ใช้เป็นตราแผ่นดิน เช่นเดียวกับตรา
ครุฑของไทยเรา

บริเวณภายในพพิิธภัณฑ์ได้จัดแสดงศลิปวัตถุมีจำนวนเปน็พันช้ิน นับว่าเก่า
แก่ สวยงามมคุีณค่าแก่ชนรุ่นหลังอย่างมาก ท่านเซ่อร์  Alexander Cunningham เป็น
หัวหน้าทำการขุดค้นเม่ือปี ค.ศ. ๑๘๖๑ สมัยท่ีท่านเป็นผู้สำเร็จราชการจากกรุงลอนดอน
มาดูแลประเทศราช อยู่ท่ีอินเดียน่ี ท่านก็ได้จัดการค้นคว้าบันทึกให้เป็นระเบียบ ส่วนหน่ึง
ท่านคงนำลงเรือไปเก็บไว้ท่ีพิพิธภัณท์ท่ีกรุงลอนดอนบ้าง เพ่ือการศึกษา ท่านคงไม่ได้เอา
ไปจนหมดไม่เหลือไว้ให้คนอินเดียชมหรอกครบั ท่านคงเอาไปแตช้ิ่นใหญ่ ๆ ท่ีสวยและ
สมบูรณ์เท่าน้ัน (ภาพที ่๖) เพราะผูเ้ขียนเคยไดมี้โอกาสเหน็ท่ี  British Museum สวย ๆ
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ใหญ่ ๆ นับไม่ถ้วนจริง ๆ ครับ (ภาพที่ ๗) มีมากกว่าที่นี่อีกถ่ายรูปได้ตามสบาย
ไม่เหมือนท่ีน่ี ห้ามถ่ายรูปด้วย นะครับ ดังน้ันจงอย่าถ่ายให้ใครเห็น

ท่ีเก็บไว้ใน British Museum มีมากมาย ถ่ายรูปมาให้ดูเป็นหลักฐานดว้ย

จากเมอืงพาราณสไีปทางทศิเหนอืประมาณ ๙ กม.เศษ กจ็ะถงึบรเิวณเจา
คันธีสถูป (ภาพที่ ๘) หรือสถูปเก่าที่เป็นอนุสรณ์ของปัญจวัคคีย์ สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที ่๗  เพ่ือเป็นเคร่ืองระลึกถึงว่า คร้ังเม่ือพระปัญจวัคคีย์หลีกหนีพระพุทธองค์
ด้วยสำคญัผิดเพราะ มีมิจฉาทิฏฐิอย่างแรง ได้มาอาศยัอยู่ท่ีน้ี หลังจากทรงตรสัรู้แล้ว
พระพุทธองค์ทรงมี พระเมตตาเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ที่จุดนี้เป็นครั้งแรก
และได้ทำความเข้าใจกันใน เบื ้องต้น จากนั ้นนำไปสู ่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ตรัสสอนธรรมะอันเป็นเคร่ืองนำออกจาก ทุกข์ ณ ท่ีน้ัน

เลยไปอีกหน่อย คือ สมาคมมหาโพธิ์แห่งประเทศอินเดีย คณะของเรา
ไดน้มินตพ์ระภกิษนุานาชาต ิจากทกุชาตทิีม่าศกึษาพระพทุธศาสนาทีพ่าราณส ีรวม
๑๒๐ รูป (ภาพท่ี ๑๑) มาทำบุญเล้ียงอาหารเพลและถวายเครือ่งไทยธรรม รวมท้ังบริจาค
เงินเพ่ือ อุดหนุนเป็นทุนในการดำเนนิการของสมาคม (ภาพที ่๑๒)

สำหรับเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล หลังจากพระพุทธองค์ได้เทศน์โปรด
ปัญจวัคคีย์ท่ีป่าอิสิอปตนมฤคทายวนัแล้ว พระผู้มีพระภาคได้เสด็จมาโปรด ยสกุลบุตร
ทำให้เกิดอุบาสกเป็นอีกบริษัทหน่ึงเป็นคร้ังแรก ข้อความในพระสูตรมีความไพเราะมาก
คงเคยได้ยินประโยคว่า ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ มาจากพระสูตรนี้เอง
ขอเชิญอ่านพระสตูร

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑

เร่ืองยสกุลบุตร

[๒๕] ก็โดยสมัยน้ันแล ในพระนครพาราณส ีมีกุลบุตร ช่ือ ยสเป็นบุตรเศรษฐี
สุขุมาลชาติ ยสกุลบุตรน้ันมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหน่ึงเป็นท่ีอยู่ในฤดูหนาว หลังหน่ึง
เป็นท่ิอยู่ในฤดูร้อน หลังหน่ึงเป็นท่ีอยู่ในฤดูฝนยสกุลบุตรน้ันรับบำเรอด้วยพวกดนตรี ไม่มี
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บุรุษเจือปนในปราสาทฤดฝูนตลอด ๔ เดือนไม่ลงมาเบ้ืองล่างปราสาท ค่ำวันหน่ึง เม่ือ
ยสกุลบุตรอ่ิมเอิบพร้อมพร่ังบำเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ ได้นอนหลับก่อน ส่วนพวกบรวิาร
ชนนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน คืนน้ันยสกุลบุตรต่ืนข้ึนก่อน
ได้เห็นบริวารชนของตนกำลงันอนหลบั บางนางมพิีณตกอยูท่ี่รักแร้ บางนางมตีะโพน
วางอยู่ข้างคอ บางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อก บางนางสยายผม บางนางมีน้ำลายไหล
บางนางบ่นละเมอต่าง ๆ  ปรากฏแก่ยสกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบ คร้ันแล้วความเห็นเป็นโทษ
ได้ปรากฎแก่ยสกุลบุตร จิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่าย จึงยสกุลบุตรเปล่งอุทานว่า
ท่านผู้เจริญ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ ท่ีน่ีขัดข้องหนอ แล้วสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตู
นิเวศน์ พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่า ใคร ๆ  อย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตรเลย ลำดับนั้น ยสกุลบุตรเดินทรงไปทางประตู
พระนคร พวกอมนษุย์เปิดประตูให้ด้วยหวงัใจว่า ใคร ๆ อย่าได้ทำอันตรายแกก่ารออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตร ทีนั้น ยสกุลบุตรได้เดินทรงไปทางป่าอิสิ-
ปตนะมฤคทายวนั.

[๒๖] คร้ันปัจจุสมัยแห่งราตรี พระผู้มีพระภาคเจ้าต่ืนบรรทมแล้วเสด็จจงกรม
อยู่ ณ ท่ีแจ้ง ได้ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแต่ไกล คร้ันแล้วเสด็จลงจากท่ีจงกรม
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ขณะนั้น ยสกุลบุตร เปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มี-
พระภาคเจ้าว่า ท่านผู้เจริญ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ ท่ีน่ีขัดข้องหนอ ทันทีน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสกะยสกุลบุตรว่า ดูก่อนยส ท่ีน่ีไม่วุ่นวาย ท่ีน่ีไม่ขัดข้อง มาเถิดยส น่ังลง เราจักแสดง
ธรรมแก่เธอ ท่ีน้ันยสกุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่า ท่ีน่ีไม่วุ่นวาย ท่ีน่ีไม่ขัดข้อง ดังน้ี
แล้วถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว
น่ัง ณ ท่ีควรสว่นขา้งหนึง่ เม่ือยสกุลบุตรนัง่เรยีบร้อยแลว้ พระผูมี้พระภาคเจา้ไดท้รง
แสดงอนปุุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ำทราม
ความเศร้าหมองของกามทัง้หลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม เม่ือพระองค์ทรง
ทราบว่า ยสกุลบุตรมีจิตสงบ มีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใส
แล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วย
พระองคเ์อง คือ ทุกข์สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเหน็ธรรมปราศจากธลีุ ปราศจากมลทนิ
ว่า ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงน้ันท้ังมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่

๑๒๔  ทำกศุลที่พาราณสี



ยสกุลบุตร ณ ท่ีน่ังน้ันแล ดุจผ้าท่ีสะอาดปราศจากมลทนิ ควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดี
ฉะน้ัน.

 บิดาของยสกุลบุตรตามหา

[๒๗] คร้ันรุ่งเช้า มารดาของยสกลุบุตรข้ึนไปยังปราสาท ไม่เห็นยสกุลบุตร จึง
เข้าไปหาเศรษฐีผู้คหบดี แล้วได้ถามว่า ท่านคหบดีเจ้าข้า พ่อยสกุลบุตรของท่านหายไป
ไหน ฝ่ายเศรษฐผู้ีคหบดีส่งทูตข่ีม้าไปตามหาทัง้ ๔ ทิศแล้ว ส่วนตัวเองไปหาทางปา่อิสิ-
ปตนะมฤคทายวัน ได้พบรองเท้าทองวางอยู่ ครั้น แล้วจึงตามไปสู่ที่นั่น พระผู้มี-
พระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้คหบดีมาแต่ไกล ครั้นแล้วทรงพระดำริว่า
ไฉนหนอ เราพึงบันดาลอิทธาภิสังขารให้เศรษฐีคหบดี น่ังอยู่ ณ ท่ีน้ีไม่เห็นยสกุลบุตรผู้น่ัง
อยู่ ณ ท่ีน้ีแล้วทรงบันดาลอิทธาภิสังขารดังพระพุทธดำริ คร้ังน้ัน เศรษฐีผู้คหบดีได้เข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นยสกุลบุตรบ้างไหม
พระพุทธเจ้าข้า.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนคหบดี ถ้าอย่างน้ัน เชิญน่ัง บางท่ีท่านน่ังอยู่
ณ ท่ีน้ีจะพึงได้เห็นยสกุลบุตรผู้น่ังอยู่ ณ ท่ีน้ี.

คร้ังน้ัน เศรษฐีผู้คหบดีร่าเริงบันเทิงใจว่า ได้ยินว่า เราน่ังอยู่ ณ ท่ีน้ีแหละจักเห็น
ยสกุลบุตรผู้น่ังอยู่ ณ ท่ีน้ี จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วน่ัง ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึง
เม่ือเศรษฐผู้ีคหบดน่ัีงเรยีบร้อยแลว้ พระผูมี้พระภาคเจา้ไดท้รงแสดงอนปุุพพิกถา คือ
ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตำ่ทราม ความเศรา้หมองของกาม
ท้ังหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม เม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่า เศรษฐี
ผู้คหบดี มีจิตสงบมีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรง
ประกาศพระธรรมเทศนา ท่ีพระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงยกขึน้แสดงดว้ยพระองคเ์อง คือ
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมี
ความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงน้ันท้ังมวลมีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่เศรษฐีผู้คหบดี
ณ ท่ีน่ังน่ันแล ดุจผ้าท่ีสะอาดปราศจากมลทนิ ควรได้รับน้ำย้อม ฉะน้ัน.

ทำกศุลที่พาราณส ี ๑๒๕



คร้ันเศรษฐีผู้คหบดี ได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว
มีธรรมอันหย่ังลงแล้ว ข้ามความสงสยัได้แล้ว ปราศจากถอ้ยคำ แสดงความสงสยั ถึง
ความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเช่ือผู้อ่ืนในคำสอน ของพระศาสดา ได้ทูลคำน้ีแด่พระผู้มี-
พระภาคเจ้าว่า ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์
ไพเราะนกั พระพทุธเจา้ขา้พระองคท์รงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิายอยา่งนี ้ เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ำ เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในท่ี
มืดด้วยต้ังใจว่า คนมีจักษุจักเห็นรูปดังน้ี ข้าพระพุทธเจ้าน้ี ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระ
ธรรม และพระสงฆว่์าเป็นสรณะ ขอพระองคจ์งทรงจำขา้พระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้
มอบชีวิตถึงสรณะจำเดมิแต่วันน้ีเป็นต้นไป.

ก็เศรษฐีผู้คหบดีน้ัน ได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระรัตนตรัย เป็นคนแรกในโลก

ยสกุลบุตรสำเร็จพระอรหตัต์

[๒๘] คราวเม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม แก่บิดา ของยสกุลบุตร จิต
ของยสกลุบุตร ผู้พิจารณาภมิูธรรมตามทีต่นได้เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว ก็พ้นจากอาสวะ
ท้ังหลาย เพราะไมถื่อม่ัน คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาคเจา้ได้ทรงพระดำรว่ิา เม่ือแสดงธรรม
แก่บิดาของยสกุลบุตรอยู่ จิตของยสกุลบุตร ผู้พิจารณาเห็นภูมิธรรมตามท่ีตนได้เห็นแล้ว
ได้รู้แจ้งแล้ว พ้นแล้วจากอาสวะทัง้หลาย เพราะไม่ถือม่ัน ยสกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็น
คฤหัสถ์บริโภคกาม เหมือนเป็นคฤหัสถ์คร้ังก่อน ถ้ากระไร เราพึงคลายอิทธาภิสังขารน้ัน
ได้แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงคลายอทิธาภิสังขารน้ัน เศรษฐีผู้คหบดีได้เห็นยสกุลบุตรน่ังอยู่
คร้ันแล้วได้พูดกะยสกุลบุตรว่า พ่อยส มารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึง เจ้าจงให้ชีวิต
แก่มารดาของเจา้เถิด คร้ังน้ัน ยสกุลบุตรได้ชำเลืองดูพระผู้มีพระภาคเจา้ ๆ ได้ตรัสแก่
เศรษฐผู้ีคหบดวีา่ ดกูอ่นคหบด ีทา่นจะสำคญัความขอ้นัน้เปน็ไฉน ยสกลุบุตรไดเ้หน็
ธรรมด้วยญาณทสัสนะเพยีงเสขภมิูเหมือนท่าน เม่ือเธอพิจารณาภมิูธรรมตามทีต่นได้
เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว จิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น ดูก่อนคหบดี
ยศกุลบุตรควรหรือเพ่ือจะกลับเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม เหมือนเป็นคฤหัสถ์คร้ังก่อน.

เศรษฐีผู้คหบดีกราบทูลว่า ข้อน้ันไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า.

๑๒๖  ทำกศุลทีพ่าราณสี



พระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัรับรองวา่ ดกูอ่นคหบด ียสกลุบุตรไดเ้หน็ธรรมดว้ย
ญาณทัสสนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่าน เม่ือเธอพิจารณาภูมิธรรมตามท่ีตนได้เห็นแล้ว ได้
รู้แจ้งแล้ว จิตพ้นแล้วจากอาสวะทัง้หลาย เพราะไม่ถือม่ัน ดูก่อนคหบดี ยสกุลบุตรไม่
ควรจะกลบัเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามเหมอืนเป็นคฤหัสถ์คร้ังก่อน.

๗

๑ ๒

๓ ๔ ๕

๖ ๘

ทำกศุลที่พาราณส ี ๑๒๗



เศรษฐีผู้คหบดีกราบทูลว่า การที่จิตของยสกุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่ถือม่ันน้ัน เป็นลาภของยสกลุบุตร ยสกุลบุตรได้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ขอพระ-
ผู้มีพระภาคเจา้มียศกลุบุตรเปน็ปัจฉาสมณะ จงทรงรบัภัตตาหารของขา้พระพทุธเจา้
เพ่ือเสวยในวันพรุ่งน้ีเถิด. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับ โดยดุษณีภาพ คร้ันเศรษฐีผู้คหบดี
ทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ได้ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มี-
พระภาคเจา้ ทำประทักษิณแล้วกลับไป.

กาลเมือ่เศรษฐผู้ีคหบดกีลับไปแล้วไม่นาน ยสกลุบุตรไดทู้ลคำนีต่้อพระผู้มี-
พระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนัก
พระผู้มีพระภาคเจา้.

พระผู้มีพระภาคเจา้ตรัสว่า เธอจงเปน็ภิกษุมาเถิด แล้วได้ตรัสต่อไปว่า ธรรม
อันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงพระพฤตพิรหมจรรย์เถิด.

๙ ๑๐

๑๑ ๑๒

๑๒๘  ทำกศุลที่พาราณสี



พระวาจานัน้แล ได้เป็นอุปสมบทของทา่นผู้มีอายุน้ัน.

สมัยน้ัน มีพระอรหันต์เกิดข้ึนในโลก ๗ องค์.

ยสบรรพชา จบ

พระสูตรยังยาวกวา่น้ี ไปหาอ่านเพ่ิมเติมได้ในพระไตรปฎิกหรือคลิกไปท่ี

http://www.dhammahome.com/front/tipitaka/

 ยังมีเร่ืองเล่าเก่ียวกับพาราณสอีีกต้องไว้คราวหนา้

ขออนโุมทนาและพักผ่อนให้สบายนะครบั

ทำกศุลที่พาราณส ี ๑๒๙
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๑๓๐  ทำกศุลทีพ่าราณสี



บันทึกธรรม

ทำกศุลทีพ่าราณส ี ๑๓๑



๑๕  จากแคว้นกาสีสู่แคว้นมคธ
การเดินทางท่องเที่ยวอินเดียสำหรับกลุ่มพวกเรานี่จะแตกต่างกับทัวร์ที่อื่น

หลายอย่างทุกท่านที่เคยไปกับทัวร์อื่น ท่านจะได้รับการการดูแลแบบมีไกด์คอยให้
ความรู้ในสถานทีต่่าง ๆ   ท่ีไปอย่างเช่ียวชาญชำนาญไกด ์   จัดรายการแบบเทีย่วกัน
จริง ๆ  ดูกันจริง ๆ  แต่สำหรับคณะเราจะแตกต่างกันคือคณะเราจะไม่มีไกด์บรรยาย อยาก
จะรู้ก็ถามกันเอาเอง หรือไม่ก็หาอ่านกันเอาเอง  แต่เราจะมีการสนทนาธรรมะ ตลอด
รายการ ท่ีใดท่ีสถานท่ีสะดวก เวลาพอสมควรทา่นอาจารยสุ์จินต์ ท่านก็จะเมตตา ให้
ความรู้ คำส่ังสอน เพ่ือให้เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกเพ่ิมพูนข้ึน ในบางสถานท่ีท่ีไม่สำคัญ
ทางธรรมะ ก็อาจจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม พวกหนึง่ท่ีไม่เคยไปกไ็ปเท่ียวกัน พวกท่ีไปหลาย
ครั้งแล้วก็อยู่ฟังธรรมสนทนาธรรมกันที่โรงแรม หรือตามร่มไม้ เป็นอย่างนี้ไปตลอด
รายการ

คณะเราจะไมพ่ักตามวดัไทยในอนิเดยี  อาจเพราะเปน็คณะใหญไ่ม่ควรไป
รบกวนพระเจ้า หรืออาจเป็นเพราะผู้จัดต้องการอำนวยความสะดวกอยา่งเต็มท่ีก็ได้ ผู้จัด
ก็ได้พยามหาโรงแรมท่ีดีท่ีสุดแล้ว แต่ในบางท่ี โรงแรมท่ีมีอยู่ยังมีมาตรฐานต่ำ เป็นเพราะ
สถานท่ีต่าง ๆ  ท่ีเราไปพักอยู่ตามชนบทไกล ๆ  มีนักท่องเท่ียวมาน้อย การดูแลบำรุงรักษา
โรงแรมก็แย่ตามไป อีกประการหน่ึงคือเร่ืองไฟฟ้าท่ีมีกำลังไฟไม่พอ ไม่สามารถเปิดเคร่ือง
ปรับอากาศได้ อาจขาดความสะดวกสบายไปบา้งแต่ก็ไม่ได้เป็นเร่ืองใหญ่โตอะไร เพราะ
สหายธรรมท่ีร่วมคณะมาส่วนมากก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีความอดทนและใจเย็น ถือว่ามา
เดินทางเพือ่ให้ได้บุญกลับไป มีความอดทนไดถื้อว่าเป็นขันติบารมี หงุดหงิดขัดข้องใจ
เกิดแล้วก็ดับแล้ว ไปทำกุศลดีกว่า

สถานท่ีจะเล่าต่อไปน้ีเรียกกันว่า มูลคันธกุฎี (ภาพท่ี ๑)  แต่เดิมเป็นอาคารเก่า
สมัยพุทธกาล ได้ถูกทิ้งรกร้างมานับพันปี จนกระทั่งสมาคมศรีมหาโพธิ์ Sri Lankan
Mahabodhi Society ได้ดำเนนิการสร้างอาคารมลูคันธกุฎีข้ึนมาใหม่ (ภาพที ่๒) บน
สถานที่เดิม พร้อมกับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย
มีข้อความในพระสตูรกล่าวไว้ว่า ท่านนันทิยะได้เป็นผู้สร้างมูลคันธกุฎีแห่งน้ีเป็นอาราม
ถวายแก่พระพุทธเจ้า และพระพุทธองค์เสด็จประทับในการจำพรรษาแรกทีน่ี่  การถวาย

๑๓๒



ท่ีท่าน นันทิยกระทำในคร้ังพุทธกาลน้ันเป็นมหาทาน จึงขอเชิญน้อมไป อ่านข้อความใน
พระสูตร.........

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนกิาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓

เร่ืองนายนนัทิยะ

[๑๗๓] ข้อความเบ้ืองต้น

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะ ทรงปรารภนายนันทิยะตรัส
พระธรรมเทศนานีว่้า “จิรปฺปวาสึ” เป็นต้น.

นันทิยะเป็นอนชุาตบุตร

ได้ยินว่า ในกรุงพาราณส ีได้มีบุตรแห่งตระกูลซ่ึงถึงพร้อมด้วยศรัทธาคนหนึง่
ช่ือนันทิยะ, เขาได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาบำรุงสงฆ์แท้อนุรูปแก่มารดาบิดาเทียว. คร้ัน
ในเวลาที่เขาเจริญวัยมารดาบิดาได้มีความจำนงจะนำธิดาของลุงชื่อว่าเรวดี มาจาก
เรือนอันตรงกันข้าม. แต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธา ไม่มีการให้ปันเป็นปกติ, นายนันทิยะจึง
ไม่ปรารถนานาง.

ลำดับน้ัน มารดาของเขากลา่วกะนางเรวดว่ีา “แม่ เจ้าจงฉาบทาสถานทีน่ั่น
ของภิกษุสงฆ์ แล้วปูลาดอาสนะไว้ในเรือนน้ี, จงต้ังเชิงบาตรไว้. ในเวลาภิกษุท้ังหลายมา
แล้ว จงรับบาตร นิมนต์ให้น่ัง เอาธมกรกกรองน้ำฉันถวาย แล้วล้างบาตรในเวลาฉันเสร็จ;
เมื่อเจา้ทำไดอ้ยา่งนี้ กจั็กเปน็ทีพ่ึ่งใจแกบุ่ตรของเรา.” นางไดท้ำอยา่งนั้นแลว้. ต่อมา
มารดาบิดาเล่าถึงความประพฤติของนางน้ันแก่บุตร ว่า “นางเป็นผู้อดทนต่อโอวาท“ เม่ือ
เขารับว่า “ดีละ“ จึงกำหนดวนัแล้ว ทำอาวาหมงคล.

ลำดับน้ัน นายนนัทิยะกล่าวกะนางวา่ “ถ้าเธอจักบำรุงภิกษุสงฆ์และมารดา
ของฉัน, เป็นเช่นน้ี เธอก็จักได้พัสดุในเรือนน้ี, จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด.“ นางรับว่า “ดีละ“
แล้วทำทีเป็นผู้มีศรัทธาบำรุงอยู่ ๒ - ๓ วัน จนคลอดบุตร ๒ คน. มารดาบิดาแม้ของนาย
นันทิยะ ได้ทำกาละแล้ว. ความเป็นใหญ่ท้ังหมดในเรือน ก็ตกอยู่แก่นางเรวดีน้ันคนเดียว.

จากแควน้กาสสู่ีแควน้มคธ  ๑๓๓



นันทิยะดำรงตำแหนง่ทานบดี

จำเดิมแต่มารดาบิดาทำกาละ แม้นายนันทิยะก็เป็นมหาทานบดีเตรียมตั้ง
ทานสำหรับภิกษุสงฆ์. และเร่ิมต้ังค่าอาหารแม้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทาง เป็นต้น
ไว้ท่ีประตูเรือน. ในกาลต่อมา เขาฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา กำหนดอานิสงส์ใน
การถวายอาวาสไดแ้ล้ว ให้ทำศาลา ๔ มุข ประดับด้วยห้อง ๔ ห้อง ในมหาวิหารในป่า-
อิสิปตนะแล้วให้ลาดเตียงและตัง่ เป็นต้น เม่ือจะมอบถวายอาวาสนัน้ ได้ถวายทานแก่
ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายนำ้ทักขิโณทก แด่พระตถาคต. ปราสาท-
ทิพย์สำเร็จโดยรัตนะ ๗ ประการ สมบูรณ์ด้วยหมู่นารี มีประมาณ ๑๒ โยชน์ในทิศท้ังปวง
เบื้องบนสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์ผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ พร้อมด้วยการตั้งน้ำ
ทักขิโณทก ในพระหตัถ์ของพระศาสดาทเีดียว.

พระมหาโมคคลัลานะไปเย่ียมสวรรค์

ภายหลังวันหน่ึง พระมหาโมคคัลลานเถระไปสู่ท่ีจาริกในเทวโลกยืนอยู่แล้วใน
ท่ีไม่ไกลจากปราสาทนัน้ ถามเทวบตุรท้ังหลายซ่ึงมาสู่สำนักของตนวา่ “ปราสาททพิย์
เต็มด้วยหมู่นางอัปสรน่ัน เกิดแล้วเพ่ือใคร.” ลำดับน้ัน พวกเทวบุตรน้ันเม่ือจะบอกเจ้าของ
วิมานแกพ่ระเถระนัน้จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ วิมานน่ันเกิดแล้วเพ่ือประโยชนแ์ก่บุตร
คฤหบดช่ืีอนันทิยะ ผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดา ในป่าอิสิปตนะ.“ ฝ่ายหมู่นางอัปสร
เห็นพระเถระน้ันแล้ว ลงจากปราสาทกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกดิฉันเกิดในท่ีน้ี ด้วยหวัง
ว่า ‘จักเป็นนางบำเรอของนายนันทิยะ‘ แต่เมื่อไม่พบเห็นนายนันทิยะนั้น เป็นผู้ระอา
เหลือเกิน; ด้วยว่าการละมนุษย์สมบัติแล้วถือเอาทิพยสมบัติ ก็เช่นกับการทำลายถาดดิน
แล้วถือเอาถาดทองคำฉะนัน้ พระผู้เป็นเจ้าพึงบอกเขา เพ่ือประโยชน์แก่การมา ณ ท่ีน้ี.“

ทิพยสมบัติเกิดรอผู้ทำบุญ

พระเถระกลับมาจากเทวโลกนั้นแล้ว เขาไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่า
”พระเจ้าข้าทิพยสมบัติย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทำความดท่ีียังอยู่มนุษย์โลกน่ีเอง หรือหนอ
แล ? “
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พระศาสดา. โมคคัลลานะ ทิพยสมบัติท่ีเกิดแล้วแก่นายนันทิยะในเทวโลก อัน
เธอเหน็แล้วเองมิใช่หรือ ? ไฉนจึงถามเราเลา่ ?

โมคคัลลานะ. ทิพยสมบัติเกิดได้อย่างน้ันหรือ ? พระเจ้าข้า.

ลำดับน้ัน พระศาสดาตรสักะพระเถระนัน้ว่า โมคคัลลานะ เธอพูดอะไรน่ัน ?
เหมือนอย่างว่า ใคร ๆ ยืนอยู่ท่ีประตูเรือน เห็นบุตรพ่ีน้อง ผู้ไปอยู่ต่างถ่ินมานาน (กลับ)
มาแต่ถ่ินท่ีจากไปอยู่ พึงมาสู่เรือนโดยเรว็ บอกว่า ‘คนช่ือโน้น มาแล้ว.’ เม่ือเป็นเช่นน้ัน
พวกญาติของเขาก็ยินดีร่าเริงแล้ว ออกมาโดยขมีขมัน พึงยินดีย่ิงกะผู้น้ันว่า ‘พ่อ มาแล้ว
พ่อ มาแล้ว ่ ฉันใด; เหล่าเทวดา (ต่าง) ถือเอาเครือ่งบรรณาการอนัเป็นทิพย์ ๑๐ อย่าง
ต้อนรับด้วยคิดว่า ‘เราก่อน เราก่อน‘ แล้วย่อมยินดีย่ิงกะสตรีหรือบุรุษ ผู้ทำความดไีว้ใน
โลกน้ี ซ่ึงละโลกนีแ้ล้วไปสู่โลกหน้าฉันน้ันเหมือนกัน ดังน้ีแล้ว “ ได้ทรงภาษติพระคาถา
เหล่าน้ีว่า :-

๙. จิรปฺปวาส ปุริสํ ทูรโต โสตฺถิมาคตํ ญาตี

มิตฺตา สุหชฺชา จ อภินนฺทนฺติ อาคตํ

ตเถว กตปุญฺญมฺปิ อสฺมา โลกา ปรํ คตํ

ปุญฺญานิ ปฏิคณฺหนฺติ ปิยํ ญาตีว อาคตํ.

”ญาติ มิตร และคนมีใจดีท้ังหลาย เห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถ่ินมานาน

มาแล้วแต่ท่ีไกลโดยสวัสดีย่อมยินดีย่ิงว่า ‘มาแล้ว‘ ฉันใด.

บุญท้ังหลายก็ย่อมต้อนรับแม้บุคคลผูก้ระทำบุญไว้

ซ่ึงไปจากโลกนีสู่้โลกหนา้

ดุจพวกญาติเห็นญาติท่ีรักมาแล้ว ต้อนรับ อยู่ ฉันน้ันแล.

แก้อรรถ
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บรรดาบทเหลา่น้ัน บทว่า จิรปฺปวาสึ คือ จากไปแล้วนาน.

บาทพระคาถาวา่ ทูรโต โสตฺถิมาคตํ ความว่า ผู้ได้ลาภคือมีสมบัติอันสำเร็จ
แล้วเพราะทำพาณชิยกรรม หรือเพราะทำหนา้ท่ีราชบุรุษมาแล้วแต่ท่ีไกล ไม่มีอุปัทวะ.

บาทพระคาถาวา่ ญาตี มิตฺตา สุหชฺชา จ ความวา่ เหล่าชนทีช่ื่อว่าญาติ
เพราะสามารถเกีย่วเน่ืองกันด้วยตระกูล และช่ือว่ามิตรเพราะภาวะมเีคยเห็นกันเป็นต้น
แล้วช่ือว่ามีใจดี เพราะความเปน็ผู้มีหทัยดี.

บาทพระคาถาว่า อภินนฺทนฺติ อาคตํ ความว่า ญาติเป็นต้น เห็นเขาแล้ว
ย่อมยินดีย่ิงด้วยอาการเพยีงแตพู่ดว่า ‘มาดีเเล้ว‘ หรือด้วยอาการเพยีงทำอญัชลี, อน่ึง
ย่อมยินดีย่ิงกะเขาผูม้าถึงเรือนแล้ว ด้วยสามารถนำไปเฉพาะซึง่บรรณาการมปีระการ
ต่าง ๆ.

บทว่า ตเถว เป็นต้น ความว่า บุญท้ังหลาย ต้ังอยู่ในฐานะดจุมารดาบิดา นำ
เคร่ืองบรรณาการ ๑๐ อย่างน้ีคือ “อายุ วรรณะ สุขยศ ความเปน็อธิบดีอันเป็นทิพย์; รูป
เสียง กล่ินรส โผฏฐัพพะ อันเป็นทิพย์ เพลินย่ิงอยู่ ช่ือว่าย่อมรับรองบุคคลแม้ผู้ทำบุญไว้
แล้ว ซ่ึงไปจากโลกนีสู่้โลกหนา้ ด้วยเหตน้ัุนน่ันแล.

สองบทวา่ ปิย ํญาตีว ความวา่ ดุจพวกญาตท่ีิเหลอื เหน็ญาตท่ีิรักมาแลว้
รับรองอยู่ในโลกนีฉ้ะน้ัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น
ดังน้ีแล.

เร่ืองนายนนัทิยะ จบ.

มูลคันธกุฎี เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ ๑๒
ปัจจุบันเป็นอาคารใหมส่ร้างเม่ือ ปี ค.ศ. ๑๙๓๐ โดยสมาคมมหาโพธแิห่งศรีลังกา ตัว
อาคารสร้างด้วยศิลาสีชมพู มีลวดลายสวยงามมาก ด้านข้างตัวอาคารทางด้านทิศ-
ตะวันออกเป็นต้นศรีมหาโพธิ์ท่ีนำหนอ่มาจากตน้เดิมท่ีศรีลังกา (ภาพที ่๓)  อันเป็น
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ต้นเดียวกับที่ พระนางสังฆมิตตา พระ-
ธิดาของพระเจา้อโศกมหาราชนำไปจาก
ต้นเดิมที่พระพุทธองค์ ประทับตรัสรู้ที่
พุทธคยาน่ันเอง ท่ีน่ีจะมีศิลาจารึก ธัมมะ-
จักกัปปะวัตะนสูตร เป็นภาษาต่าง ๆ  โดย
รอบต้นศรีมหาโพธิ ์ ภายในห้องโถง
ประดิษฐานด้วย พระพุทธรูปสีทองปาง-
ปฐมเทศนา ผนังโดยรอบเปน็ภาพเขยีน-

พุทธประวัติวาดโดยศลิปินชาวญ่ีปุ่นช่ือ Kosetsu Nosu นับเป็นภาพเขยีนท่ีเราชาวไทย
อาจดูแปลกตาไปหนอ่ย แต่ก็สวยงามมากทเีดียว (ภาพที ่๔)  ท่ีน่ีพวกเรากจ็ะได้รับการ
ตอ้นรบัจากพระภกิษผูุ้ดูแลรกัษาพระบรมสารริีกธาตุเป็นอยา่งด ี โดยทา่นเปดิพระ-
วิหารให้เป็นพิเศษ ท่านอาจารย ์ สุจินต์จะเป็นผู้ไปอัญเชิญพระบรมสารริีกธาตมุาจาก
ห้องม่ันคงทีเ่ก็บรักษาของมีค่าด้วย การเทินไว้เหนือศีรษะ มากระทำพธีิสักการะ

๑ ๒

๓ ๔

๕
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พีธีรอบแรกจะเป็นการสวดมนต์กล่าวคำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย (ภาพท่ี ๕)
แล้วให้ทุกคนเข้าไปชมพระบรมสารีริกธาตุทีละคน ท่านเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ประคององค์
ผะอบครอบแก้ว และใช้ปลายดอกบัวทองชี้ไปที่องค์พระบรมสารีริกธาตุพร้อม
คำอธิบาย และมีพระผู้ช่วยถือไฟฉายส่องให้เห็นถนัด (ภาพท่ี ๖) ขณะเดียวกัน พระลูกวัด
ก็จะสวดมนตเ์ป็นภาษาบาล ีท่วงทำนองแบบอนิเดียลังกา ทุก ๆ คนก็จะได้เข้าชมด้วย
สายตาตนเองและกมี็ เพ่ือน ๆ คอยถ่ายรูปไว้ให้

รอบท่ีสองทุกคนก็จะเข้าแถวเรียงหน่ึงไปคุกเข่า ประนมมือ ท่านเจ้าอาวาสจะ
ประคองอัญเชิญพระบรมสารริีกธาตุวางบนศรีษะเรา (ภาพท่ี ๗)  เป็นการสักการะไว้
เหนอืหวัจรงิ ๆ ทกุ ๆ คนกจ็ะตัง้ใจนอ้มจิตระลกึถงึพระพทุธมหากรณุาแหง่องคพ์ระ-
สัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความปติิ ซาบซ้ึงอย่างท่ีสุดในชีวิต

หลาย ๆ คนกลบัออกมาแลว้ก็เกิดอาการสงสยัว่าตรงไหนนะเปน็ส่วนทีเ่ป็น
ส่วนขององคพ์ระบรมสารีริกธาตุ บางคนกมั็วไปมองหาส่ิงท่ีตัวเองคิดว่าองค์พระบรม-
สารีริกธาตุจะต้องเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารหรือสีสวยแวววาวเขียว ๆ ม่วง ๆ เหมือนที่
เมืองไทยเผยแพรกั่นตามหนงัสือต่าง ๆ

อย่างน้ีก็มองหาไม่เห็นหรอกครับ เพราะพระธาตท่ีุโปรโมทกันในเมืองไทยบาง
ราย ไม่ได้สร้างความเลือ่มใสศรัทธาจากความรูค้วามเขา้ใจในคำสอนของพระศาสดา
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพึ่งปาฏิหารย์ข่าวลือบวกกับสีสรรของเถ้ากระดูกเพื่อจะเพิ่ม
ความนา่นับถือให้เกินจริงเข้าไปอีก พระบรมสารีริกธาตท่ีุแท้น้ันไม่ต้องมีการเพิม่สีสรร

๗

๖ ๘
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เติมแต่งเร่ืองราวอัศจรรย์ใด ๆ เป็นเถ้าของพระสรรีะอังคาร ท่ีมีอายุถึง ๒,๐๐๐ กว่าปี
จึงเป็นสีน้ำตาลช้ินเล็ก ๆ วางอยูบ่นแผ่นโลหะในครอบแกว้ (ภาพท่ี ๘) ความศกัด์ิสิทธ์ิ
และปาฏิหารย์มาจากคำสอนอันลึกซ้ึงด้วยเมตตาท่ีเราจะเกิดสติระลึก และปัญญาท่ีจะ
สามารถเขา้ถึงได้จากการอบรมเจรญิภาวนานัน่เอง

เพ่ือนสหายธรรมบาง ท่านก็มาสารภาพว่า พ่ี หนูไม่รู้เลยว่าพระบรมสารีริกธาตุ
คือตรงไหนหนมัูวแต่ต่ืนเต้น พระท่านก็ ช้ี ๆ พูดอะไรก็แปลไม่ออก  หนูมองไปนึกว่าสี
ทอง ๆ น่ันคือพระธาต ุหนูก็รีบไหว้ แล้วก็มัวแต่ต้ังท่าให้เพ่ือนถ่ายรูป กล้องหนูเมโมร่ีก็
หมด อาศัยกล้องเพ่ือนถ่ายให้ เลยรีบไปหน่อย ไม่รู้เร่ืองเลย ลงมาถึงได้รู้ว่าท่ีหนูไหว้น่ัน
น่ะ ฐานของครอบแกว้แท้ ๆ คราวหนา้หนูจะมาอินเดียอีก จะมากราบแกตั้วใหม่

อ้อ ยังดีท่ีหนูไหว้ไปท่ีฐานครอบแก้วก็นับว่าใกล้เคียง ไม่ไปไหว้เอาดอกบัวหรือ
ไฟฉายทีพ่ระท่านถือก็บุญแล้ว  น่ีเหละปริศนาทีห่ลาย ๆ คนเดนิทางมาไกลเพือ่จะได้
เห็นพระบรมสารีริกธาตุ แต่ก็ยังไม่ได้เห็น ไปเห็นอย่างอ่ืนน่ันก็เพราะเหตแุห่งการสะสม
ต่างกันน่ันเอง

คราวหนา้เราจะเดนิทางไปยงัแควน้มคธ ยังมีเร่ืองน่าสนใจ และพระสตูรดี ๆ
มาให้อ่านอีกนะครับ

ขอบคุณและขออนโุมทนา
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๑๖  พุทธคยาศรีมหาโพธ์ิ
              สมัยน้ีการเดินทางพรอ้มกล้องถ่ายรูปเป็นเร่ืองง่าย ๆ  ไปเสียแล้ว อยากจะบอก
เพ่ือน ๆ ว่าไปไหนกเ็อากล้องไปด้วยเถอะครบั ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนการถา่ยรูปจน
เป็นมืออาชีพหรอกครับเด๋ียวน้ีกล้องดิจิตอล ถ่ายง่าย มีระบบป้องกันการส่ันสะเทือน ต้ัง
อัตโนมัติ ถ่ายยังไงก็ชัดครับ ไม่จำเป็นต้องเก่งขนาดรู้เรื่องแสงและเท็คนิคขั้นสูงอะไร
ฟิล์มก็ไม่ต้องซื้อ รูปสวยไม่สวยหรือน่าสนใจแค่ไหน มันอยู่ที่เรื่องราวและมุมมองว่า
มันน่าสนใจบ่งบอกอะไรกบัเรา กลับมาเก็บไว้ได้นาน ไม่จำเป็นต้องไปอัดทุกรูปหรอก
ครับ เปลืองเงิน เอาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อน เอาออกมาดมูาแบ่งกันดูได้ภายหลงั ไป
อินเดียคราวนีถ่้ายเยอะ ๆ (ภาพท่ี ๑) หามุมมองบางจุดท่ีน่าสนใจ กลับมาโพสท์ดูกัน
อย่างนอ้ยกท่ี็เว็บธัมมะโฮมนียั่งเนือ้ท่ีอีกมาก พอท่ีจะจัดเวทโีชวภ์าพถา่ยอินเดยี และ
เร่ืองธรรมะกันคง จะดีมาก ๆ เลย

แต่ยังไง พ่ี ๆ  ป้า ๆ  ท่ียังไม่ค่อยคุ้นเคยก็บอกให้ลูกหลานเตรยีมเซ็ทขนาดภาพ
และจัดเตรียมเมโมร่ีการ์ดท่ีมีความจุให้พอกับการเดินทางหลาย ๆ  วันนะครับ เพราะเรา
จะไปหวังซ้ือฟิล์มใส่เพ่ิมมันไม่ใช่แล้ว ผู้เขียนเหน็บ่อยว่าต้ังขนาดภาพใหญเ่กินไป และ
เมโมรี่การด์เลก็ไป แอค็ทก์ันแถว ๆ รูปป้ันพระยานาค ก่อนขึ้นเครื่องบนิทีสุ่วรรณภมิู
พอถึงอินเดีย อ้าว การ์ดหมดแหล่ว.. กล้องก็เลยต้องเอาไปเก็บ หมดสนุกไปเยอะ อย่างน้ี
ต้องเอาการด์มาโหลดฝากพวกเราทีห่อบเอาสตอเรจสำหรบัเก็บภาพไปดว้ย แล้วกลับ
มาค่อยไร้ท์ใส่แผ่นส่งไปให้ แล้วก็อย่าลืมปรับขนาดภาพให้เล็ก ๆ หน่อยก็ได้นะครับ
อย่างไรก็ตามอย่ามัวตั้งหน้าถ่ายรูปกันจนลืมเรื่องการเจริญกุศลนะครับกายวาจา
ไม่สำรวม ใจจะเป็นบุญกุศลได้อย่างไร ใช่ไหมครับ

อีกอย่างเร่ืองปล๊ักไฟสามตานะครบั เอาแบบยูนิเวอรแซลท่ีใช้ได้ท่ัวโลกไปนะ
ครับ หาท่ีเสียบท่ีมีหลาย ๆ  ช่องไป โทรศัพท์มือถือท่ีอินเดียใช้ได้ท่ัวไปครับ แต่ค่าโทรแพง
หน่อย มีทริปหนึ่งของเราเองก็ โทรมือถือ บลูทูธ กล้องภาพนิ่ง สตอเรจเก็บรูป
เคร่ืองเอ็มพี๓+ลำโพง เคร่ืองต้มน้ำร้อน หกช่องแล้ว เราก็เลยหอบสายต่อแบบมีปุ่มแดง
(ภาพท่ี ๒) ไป คิดว่าสบายแร้ววววว โชคดีมากครับ รูมเมทเราด ูๆ  ไมน่ามีอะไรมากเหน็
เป็นผู้ใหญ่ แล้วพอค่อย ๆ ปล่อยทีเด็ดมา กล้องวีดีโอ ๒ ตัว กล้องภาพนิ่งอีกหนึ่ง

๑๔๐



สตอเรจเกบ็รูป โทรศัพท์มือถือ ครีเอตีฟเอ็มพี ๔ และรู้สึกว่าในกระเปา๋ใหญ่ยังไม่ได้ร้ือ
ออกมาอีกหลาย ช้ิน อาจเป็นเคร่ืองเป่าผม เตารีด ขนาดเลก็ ปาล์ม มินิโน้ตบุ๊ค แต่....
ท่านพ่ีไม่ได้เอาสาย พ่วงหรือปล๊ักไฟมาเลยครับ อย่างน้ีแหละสนุก เต็มไปด้วยเคร่ืองติด
ข้องเคร่ืองผูกมัดและ ร้อยรัด กลางดกึต้องงัวเงียลุกข้ึนมาสลับกันชาร์จแบ็ต

เดินทางจากพาราณสไีปยังพุทธคยา ระยะทางประมาณ ๒๒๐ กม. เราคงใช้
NH ๒ ไฮเวย์สายหลักที่ตัดตรงไปทางตะวันออกสู่เมืองกัลกัตตา ภูมิประเทศเป็นที่
ราบเรยีบตลอด เข้าสู่รัฐพิหารทีก่ล่าววา่มีความยากจนมาก เคยประสบภยัแหง่ความ
แห้งแล้งและแผ่นดินไหว มีผู ้คนล้มตายหลายแสนคน พอเราข้ามแม่น้ำ Sone
ผ่านเมืองชื่อ Aurangabad ก็จะพบว่าชาวบ้านยังพูด ภาษามคธ Magadhi อยู่
นั่นก็หมายความว่าเราเข้ามาสู่แคว้นมคธอันยิ่งใหญ่ในอดีตแล้ว ภาษามคธนั่นก็คือ
ภาษาบาล ีท่ีเป็นภาษาทีพ่ระบรมศาสดาใชใ้นการเผยแผพ่ระศาสนาและเปน็ภาษาใน
พระไตรปิฎกน่ันเอง  ถึงเมืองน้ีแล้ว ก็อยากชวนคุณคำป่ัน หรือคุณลุงนิภัทร ผู้รู้ภาษาบาลี
ประจำมูลนิธิลงไป สป๊ีกบาลีกับชาวบ้าน ดูซิจะพูดกันรู้เร่ืองไหม ปล่อยพวกเราไวท่ี้น่ีคง
ไม่อดตายหรอกครบั อย่างน้อยคำว่า กวฬิงการาหาร ท่ีแปลว่าอาหารเป็นคำ ๆ  น่ี คงพอ
หากินได้กระมังครับ

จากการสังเกตุสองข้างทางกดู็มีความอุดมสมบูรณ์ดีปลูกข้าวมากมาย ตาม
คันนาจะมีต้นปาล์มโบราณปลูกเป็นระยะ ลำต้นหักคดไปคดมา พิศดารน่าสงสัยมาก
บางต้นสูงมากคงมีอายุหลายร้อยปีทีเดียว จากการสอบถามชาวบ้านด้วยภาษามือก็
ประมาณว่าปาล์มเหล่าน้ีคือต้น Date หรืออินทะผาลัมน่ันเอง (ภาพท่ี ๓) การท่ีลำต้น
หักคดไปมาก็ เกิดจากการที่ชาวบ้านถากข้าง ๆ ลำต้นบางส่วนออก ให้น้ำเลี้ยงของ
ต้นปาล์มท่ีมีความ หวานไหลลงมาสูภ่าชนะเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล อ้อ...
พอลำต้นด้านนี้ น้ำตาลไหลน้อยก็ไปถากฟันอีกด้านของต้นปาล์มลำต้นเลยคดไปมา
ฉลาดนะไมต้่องปีน ข้ึนไปปาดตาลเหมอืนบ้านเรา แต่เป็นการทรมานตน้ไม้พิลึกเชียว

ในบางทริป พวกเรามาถึงพุทธคยาก็มืดค่ำแล้ว พวกเราก็จะยังไม่เข้าท่ีพัก เรา
ตรงไปกราบนมัสการพระศรีมหาโพธ์ิเลยทีเดียว การเดินเข้าสู่พระวิหารแห่งพุทธคยาถ้า
เป็นคร้ังแรกละก ็นับเป็นเวลาทีต่ื่นเต้นประทับใจแบบท่ีเรียกว่า Breathtaking หรือลืม
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หายใจกนัเลยทเีดียว อาจเป็นเพราะการ Approach เข้าไป เน่ืองจากเราตอ้งลงจากรถ
ทางด้านทิศเหนือของพระวิหาร เดินเลียบกำแพงมุ่งหน้าไปทางแม่น้ำเนรัญชรา
ตลอดทางก็มีการขายของ มีขอทานและเปิดเสียงเพลงสวดมนต์และได้กล่ินธูปอินเดียไป
ตลอดทาง พอสุดกำแพงเลีย้วขวา จะเปน็บริเวณวดั ไม่มีขอทานและบรรยากาศกจ็ะ
เงียบสงบลงจัดการฝากรองเท้าแล้วเดินไปอีกนิดเดียวทางขวามือจะเป็นประตูใหญ่เข้าสู่
เจดีย์พุทธคยาตรงนีแ้หละครบั ทันทีท่ีเราหันหน้าไปทางขวา เจดีย์พุทธคยาปรากฎแก่
สายตาสงบนิ่งอยู่ (ภาพที่ ๔) เหมือนภาพที่เรารอคอยมาตลอดชีวิต ความรู้สึกที่ได้
เข้าใกล้พระบรมศาสดาทำให้เกิดความปล้ืมปิติ เน่ืองจากสถานท่ีต้ังของพระเจดีย์อยู่ต่ำ
ลงไป คงเป็นเพราะเปน็ฝ่ังแม่น้ำแต่เดิม (ภาพที ่๕) แล้วมีการขุดค้นสร้างถนนสงูข้ึนมา
กับมีการส่องไฟอันสวยงาม จึงทำให้การได้เห็นเจดีย์พุทธคยามีความขลังและขรึม
และเป็นการเหน็แบบหันมา ก็ได้เห็นทันทีจึงทำใหป้ระทับใจจริง ๆ (ภาพท่ี ๖)

จากน้ันเป็นการเดินลงบันไดไป เหมือนเป็นการเดินจากแม่น้ำเข้าสู่ต้นมหาโพธ์ิ
ท่ีมีโพธิบัลลังก์อยู่ข้างหน้า (ภาพท่ี ๗)  เจดีย์และพระพทุธรูปในน้ันเสมือนองค์พระผู้มี-
พระภาคประทับอยู่ ณ ท่ีน้ันหันพระพักตรสู่ทิศตะวันออก คือ ฝ่ังแม่น้ำเนรัญชรา (ภาพท่ี
๘) น่ันเอง ถึงตอนนี ้ เราคงตอ้งอ่านพระสตูรกันก่อน เพ่ือจะได้เข้าใจเหตกุารณ์ในคร้ัง
พุทธกาลว่าเกิดอะไรข้ึน เจ้าชายสิทธัตถะได้ได้เดินทางจากกรุงกบิลพัสด์ุ จนมาถึงตำบล
อุรุเวลาเสนานคิมเพ่ือ การตรัสรู้อย่างไร เชิญอ่านพระสูตร .........

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนกิาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒

พระโพธสัิตว์ เสด็จไปด้วยเหตท่ีุให้เกิดสิริอย่างน้ี เสด็จหนทาง ๓๐ โยชน์ผ่าน
๓ ราชอาณาจักร ราตรีเดียวเท่าน้ัน ก็ถึงริมฝ่ังแม่น้ำอโนมา. ลำดับน้ัน พระโพธสัิตว์ทรง
ยืน ณ ริมฝั่งแม่น้ำ ตรัสถามนายฉันนะว่าแม่น้ำนี้ชื่อไร ทูลตอบว่า แม่น้ำอโนมา
ทรงใช้ส้นพระบาท กระแทกม้าให้สัญญาณแก่ม้า ม้าก็โดดไปยืนอยู่ริมฝ่ังโน้นแห่งแม่น้ำ
ซ่ึงกว้าง ๘ อุสภะ พระโพธสัิตว์เสด็จลงจากหลงัม้า ประทับยืนท่ีหาดทรายเสมอืนกอง
แก้วมุกดา เรียกนายฉันนะมาตรัสส่ังว่า สหายฉันนะ เจ้าจงนำอาภรณ์ของเรากับกัณฐกะ
กลับไปเราจักบวช.
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นายฉันนะทูลว่า แม้ข้าพระบาทก็จักบวช พระลูกเจ้า. พระโพธิสัตว์ตรัสว่า เจ้า
ยังบวชไม่ได้ เจ้าต้องกลับไป ทรงห้าม ๓ คร้ังแล้ว ทรงมอบอาภรณแ์ละม้ากัณฐกะแล้ว
ทรงดำริว่า ผมของเราอย่างน้ี ไม่เหมาะแก่สมณะจำจักตัดผมเหล่าน้ันด้วยพระขรรค์ ทรง
จับพระขรรค์อันคมกริบด้วยพระหัตถ์ขวา รวบพระจุฬาพร้อมด้วยพระเมาลีด้วยพระหัตถ์
ซ้ายแล้วตัด เหลือพระเกศาสององคุลีเวียนขวา ติดพระเศียร พระเกสาเหล่านั้นก็มี
ประมาณเท่าน้ัน จนตลอดพระชนมชีพ ส่วนพระมัสสุ ก็เหมาะแก่ประมาณพระเกสานัน้
แตพ่ระองคไ์ม่มีกิจท่ีจะตอ้งปลงพระเกศาและพระมสัสุอีกเลยนี ้พระโพธสัิตวท์รงรวบ
พระจุฬาพร้อมด้วยพระเมาลี อธิษฐานว่า ถ้าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าไซร้ ผมน้ีจงต้ังอยู่ใน
อากาศ ถ้าไม่เป็นไซร้ ก็จงหล่นลงเหนอืพ้ืนดิน แล้วเหวีย่งไปในอากาศ กำพระจฬุามณี
นั้น ไประยะประมาณโยชน์หนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ในอากาศ. ลำดับนั้น ท้าวสักกะเทวราช
ทรงตรวจดูด้วยจักษุทิพย์ ทรงเอาผอบรัตนะขนาดโยชน์หนึ่งรับกำพระจุฬามณีนั้น
แล้วทรงสถาปนาเป็นพระจุฬามณีเจดีย์สำเร็จด้วยรัตนะ ๗ ประการ ขนาด ๓
โยชน์ไว้ในภพดาวดงึส์ ดังท่ีท่านกล่าวไว้ว่า

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖
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เฉตฺวาน โมลึ วรคนฺธวาสิตํ เวหายส ํอุกฺขิปิ อคฺคปุคฺคโล

สหสฺสเน โต สิรสา ปฏิคฺคหิ สุวณฺณจงฺโกฏวเรน วาสโว.

พระผู ้เป็นบุคคลผู ้เล ิศ ทรงตัดพระเมาลีที ่อบด้วยของหอมอย่างดี
ทรงเหวี่ยงขึ้นสู่อากาศ ท้าววาสวะสหสัสนัยน ์ทรงเอาผอบทองอยา่งดรัีบไวด้้วยเศยีร
เกล้า.

พระโพธสัิตว์ทรงดำรอีิกว่า ผ้ากาสีเหล่าน้ันมีค่ามาก ไม่เหมาะแกส่มณะของ
เรา ลำดับน้ัน ฆฏิการมหาพรหม สหายเกา่คร้ังพระกสัสปพุทธเจ้าของพระโพธสัิตว์น้ัน
ดำริโดยมิตรภาพทีไ่ม่ถึงความพนิาศตลอดพทุธันดรหน่ึงว่า วันน้ีสหายเราออกอภเินษ-
กรมณ์ จำเราจักถือสมณบริขารไปเพือ่สหายนัน้จึงนำบริขาร ๘ เหล่าน้ันไปถวาย คือ

ติจีวรญฺจ ปตฺโต จ วาสี สูจิ จ พนฺธนํ

ปริสฺสาวนญจฺ อฏฺเฐเต ยุตฺตโยคสสฺ ภิกฺขุโน.

๗ ๘ ๙

๑๐ ๑๑

๑๔๔  พทุธคยาศรมีหาโพธิ์



บริขาร ๘ เหล่าน้ีคือ ไตรจีวร บาตร มีด เข็มรัดประคด

และผ้ากรองนำ้ เป็นของภกิษุผู้ประกอบความเพยีร.

พระมหาบุรุษทรงครองผ้าธงชัยแห่งพระอรหันต์ ถือเพศบรรพชาสูงสุด
ทรงเหว่ียงคู่ผ้า [นุ่งห่ม] ไปในอากาศ. ท้าวมหาพรหมรับคู่ผ้าน้ันแล้วสร้างเจดีย์สำเร็จด้วย
รัตนะขนาด ๑๒ โยชน์ในพรหมโลก บรรจุคู่ผ้าน้ันไว้ข้างใน. ลำดับน้ัน พระมหาสัตว์ตรัส
กะนายฉันนะว่า ฉนันะเจ้าจงบอกแก่พระชนกพระชนนีตามคำของเราว่า เราสบายดี
แล้วทรงส่งไป. แต่น้ัน นายฉันนะก็ถวายบังคมพระมหาบรุุษ ทำประทกัษิณแล้วหลีกไป
ส่วนม้ากัณฐกะยืนฟังคำของพระโพธสัิตว์ผู้ปรึกษากับนายฉันนะ รู้ว่า บัดน้ีเราจะไม่เห็น
นายของเราอีก พอละสายตาของพระมหาบุรุษนั ้น ไม่อาจทนวิปโยคทุกข์ได้
ก็หัวใจแตกตายไปบังเกิดเป็นเทพบุตรช่ือกัณฐกะ ในภพดาวดึงส์ ซ่ึงเป็นภพท่ีข้าศึกของ
เทวดาครอบงำไดแ้สนยาก การอุบัติของกณัฐกะเทพบตุรน้ัน พึงถือเอาตามอรรถกถา
วิมานวัตถุ ช่ือวิมลัตถวิลาสินี. ความโศกได้มีแก่นายฉันนะเป็นคร้ังท่ี ๑ เพราะความตาย
ของม้ากัณฐกะ นายฉันนะ ถูกความโศกคร้ังท่ี ๒ เบียดเบียน ก็ร้องไห้คร่ำครวญ เดินทาง
ไปด้วยความทกุข์.

ฝ่ายพระโพธิสัตว์ ทรงผนวชแล้ว ในประเทศน้ันน่ันแล มีสวนมะม่วงช่ือ อนุปิยะ
อยู่ จึงทรงยับย้ังอยู่ ณ อนุปิยอัมพวัน น้ัน ๗ วัน ด้วยความสุขในบรรพชาภายหลังจากน้ัน
ก็ทรงสำรวมด้วยผ้ากาสาวะอันดี เหมือนดวงรัชนีกรเต็มดวง สำรวมอยู่ในหมู่เมฆท่ีอาบ
ด้วยแสงสนธยา แม้ลำพังพระองคก็์รุ่งเรืองเหมือนชนเป็นอันมากแวดลอ้มแล้ว ทรงทำ
บรรพชาน้ันเหมือนน้ำอมฤตต้องของเหลา่มฤคและปกัษีท่ีอยู่ป่า ทรงเทีย่วไป พระองค์
เดียวเหมือนราชสีห์ ทรงเป็นนรสีหะ เหมือนควาญผู้ รู้จักลีลาของช้างตกมันยังแผ่นดินให้
เบาด้วยฝ่าเท้า เสด็จเดินทาง ๓๐ โยชน์ วันเดียวเท่าน้ัน ทรงข้ามแม่น้ำคงคา ซ่ึงคล่ังด้วย
ฤดูและคลื่น แต่ไม่ขัดข้อง เสด็จเข้าสู่นครราชคฤห์ เรือนหลวงอันแพรวพราวด้วย
ประกายแสงแห่งรัตนะ ครั้นเสด็จเข้าไปแล้ว ก็เที่ยวแสวงหาภิกษาตามลำดับตรอก.
ท่ัวท้ังนครน้ันก็สะเทือนเพราะการเหน็พระรูปของพระโพธสัิตว์ เหมือนนครน้ันสะเทือน
เมื่อช้างธนบาลเข้าไปเหมือนเทวนครสะเทือน เมื่อจอมอสูรเข้าไป. เมื่อพระมหาบุรุษ
เสด็จเท่ียวแสวงหาภกิษา พวกมนษุย์ชาวพระนคร เกิดความอศัจรรย์สำหรับผู้เกิดปีติ

พทุธคยาศรมีหาโพธิ ์ ๑๔๕



โสมนัสเพราะเหน็พระรูปของพระมหาสตัว์ ก็ได้มีใจนึกถึงการเหน็พระรูปของพระโพธ-ิ
สัตว์.

บรรดามนษุยเ์หลา่นัน้ มนษุยผู้์หนึ่งกลา่วกะมนษุยผู้์หนึ่งอยา่งนีว้่าทา่นเอย
เหตุอะไรหนอ จันทร์เพ็ญ ที่มีช่อรัศมีที่ถูกภัยคือราหูกำบังแล้ว ยังมาสู่มนุษยโลกได้.
มนุษย์อ่ืนนอกจากนัน้ ก็ย้ิมพูดอย่างน้ีว่า พูดอะไรกันสหายทา่นเคยเหน็จันทร์เพ็ญมาสู่
มนุษยโลกกันเม่ือไร น่ันกามเทพมีดอกไม้เป็นธงมิใช่หรือ ท่านถือเพศอ่ืนเห็นความเจริญ
ของลีลาอย่างย่ิงของมหาราชของเราและชาวเมอืง จึงเสด็จมาเล่นด้วย. คนอ่ืนนอกจาก
น้ันก็ย้ิมพูดอย่างน้ีว่า ท่านเอย ท่านเป็นบ้ากันแล้วหรือ น่ัน พระอินทรผู้มีสรีระร้อนเรือง
ด้วยความโหมของเพลงิยัญอันเรืองแรง ผู้เป็นท้าวสหัสนัยน์ เป็นเจ้าแห่งเทวดามาในทีน้ี่
ด้วยความสำคญัว่า อมรปุระ คนอ่ืนนอกจากนัน้ หัวร่อนิดหน่อยแล้วกล่าวว่า ท่านเอย
พูดอะไรกัน ท่านผิดทั้งคำต้นคำหลัง ท่านผู้นั้นมีพันคาที่ไหน มีวชิราวุธที่ไหน มีช้าง
เอราวัณท่ีไหน ท่ีแท้ ท่านผู้น้ันเป็นพรหม ท่านรู้ว่าคนทีเ่ป็นพราหมณป์ระมาทกนัจึงมา
เพ่ือประกอบไว้ในพระเวทแลเวทางคเ์ป็นต้นต่างหากเล่า. คนอ่ืนท่ีเป็นบัณฑิตก็ปรามคน
เหล่าน้ันท้ังหมดพูดอย่างน้ีว่า ท่านผู้น้ีมิใช่พระจันทร์เพ็ญ มิใช่กามเทพ มิใช่ท้าวสหัสนัยน์
มิใช่พรหมท้ังน้ัน แต่ท่านผู้น้ี เป็นอัจฉริยมนุษย์ จะเป็นศาสดาผูน้ำโลกทัง้ปวง.

เมือ่ชาวนครเจรจากนัอยูอ่ยา่งนี ้พวกราชบรุุษกก็ราบทลูเรือ่งนัน้แดพ่ระเจา้
พิมพิสารว่า ข้าแต่สมมุติเทพ เทพ คนธรรพ์ หรือนาคราช ยักษ์ หรือใครหนอเท่ียวแสวงหา
ภิกษาในนครของเรา. พระราชาทรงสดบัเร่ืองน้ันแล้วทรงยืน ณ ประสาทช้ันบน ทรงเห็น
พระมหาบุรุษเกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยมี ทรงส่ังพวกราชบุรุษว่า พวกท่านจงไปทดสอบท่าน
ผู้น้ัน ถ้าเป็นอมนุษย์ ก็จักออกจากนครหายไป ถ้าเป็นเทวดา ก็จักไปทางอากาศ ถ้าเป็น
นาคราช ก็จักมุดดินถ้าเป็นมนุษย์ ก็จักบริโภคภิกษาตามทีไ่ด้มา.

ฝ่ายพระมหาบรุุษ มีอินทรีย์สงบ มีพระหฤทยัสงบเป็นประหน่ึงดึงดูดสายตา
มหาชน เพราะความงามแห่งพระรูป ทรงแลชั่วแอก รวบรวมอาหารระคนกัน พอยัง
อัตภาพใหเ้ป็นไปได้ เสด็จออกจากนครทางประตท่ีูเสด็จเข้ามา บ่ายพระพกัตร์ไปทาง
ตะวันออกแห่งร่มเงาภูเขาปัณฑวะ ประทับน่ังพิจารณาอาหาร ไม่มีอาการผิดปกติเสวย.
แต่น้ัน พวกราชบรุุษก็ไปกราบทูลเร่ืองน้ันแด่พระราชา.

๑๔๖  พทุธคยาศรมีหาโพธิ์



ลำดับน้ัน พระเจ้าแผ่นดินแควน้มคธ พระนามวา่พิมพิสาร ผู้อันเหล่าพาลชน
นึกถึงได้ยาก ผู้มีเขาพระเมรุและเขามันทาระเป็นสาระ ผู้ทรงเป็นแก่นสารแห่งสัตว์ ทรงมี
ความตืน่เตน้เพราะการเหน็ ทีเ่กดิเพราะไดส้ดับคุณของพระโพธสัิตวเ์หลา่นัน้ ทรงรบี
เสด็จออกจากพระนครบา่ยพระพกัตร์ตรงภูเขาปัณฑวะ เสด็จไปแล้ว ลงจากพระราช-
ยาน เสด็จไปยังสำนักพระโพธิสัตว์อันพระโพธิสัตว์ทรงอนุญาตแล้วประทับนั่งเหนือ
พ้ืนศิลา อันเย็นด้วยความรักของชนผู้เป็นพวกพ้องทรงเล่ือมใสในพระอิริยาบถของพระ-
โพธิสัตว์ ทรงได้รับปฏิสันถารแล้วทรงถามถึงนามและโคตร ทรงมอบความเป็นใหญ่
ทุกอย่างแดพ่ระโพธสัิตว์. พระโพธสัิตว์ตรัสว่า ข้าแต่พระมหาราช หม่อมฉันไม่ประสงค์
ด้วยวัตถุกาม หรือกิเลสกาม หม่อมฉันปรารถนาแต่พระปรมาภิสัมโพธิญาณจึงออก
บวช. พระราชาแม้ทรงอ้อนวอนหลายประการ ก็ไม่ได้น้ำพระหฤทัยของพระโพธิสัตว์
จึงตรัสว่า จักทรงเป็นพระพุทธเจ้าแน่ จึงทูลว่าก็พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว โปรดเสด็จ
มาแควน้ของหมอ่มฉันก่อน แล้วเสด็จเข้าสู่พระนคร.

อถ ราชคหํ วรราชคหํ นรราชวเร นครํ ตุ คเต

คิริราชวโร มุนิราชวโร มิคราชคโต สุคโตปิ คโต.

เม่ือพระนรราชผูป้ระเสริฐ เสด็จสู่กรุงราชคฤห ์ซ่ึงมีเรือนหลวงอยา่งประเสริฐ
พระจอมครีีผู้ประเสรฐิ พระจอมมนุผู้ีประเสรฐิ เสดจ็ไปเปน็เชน่พระยามฤค [ราชสหี์]
เสด็จไปแล้ว ช่ือว่าเสด็จไปดีแล้ว..........

ถึงตอนน้ีเราก็คงทราบกันแล้วว่าพระจุฬามณี ท่ีเคยได้ยินบ่อย ๆ  น้ันคืออะไร
อยู่ท่ีไหน และท่านท้าวมหาพรหมนัน้ก็ไม่ใช่ใคร เคยเปน็สหายเกา่ของพระบรมศาสดา
มาต้ังแต่สมัยพระกสัสปะพระพทุธเจ้า อันนานแสนนานมาแลว้น่ันเอง เหตุการณ์ตาม
พระสูตรจะเป็นอย่างไรคอยอ่านต่อไปนะครับ         ตอนหน้าจะพาทุกท่านรู้จักแคว้นมคธ
เพ่ิมข้ึน รับรองว่ามีสถานทีแ่ละเหตกุารณ์ท่ีควรค่าแก่การศึกษาอย่างมากทีสุ่ดครับ ขอ
กราบอนโุมทนา
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๑๗  โพธิบัลลังก์ ทรงตรัสรู้
พระสูตรตอนต่อไปน้ีกล่าวถึงตอนท่ีพระโพธสัิตว์ได้เล่าเรียนกับท่าน อาฬาร-

ดาบส และอุทกดาบสจนได้สมาบัติ ๘ แล้วรู้ว่าไม่ใช่หนทางจึงบำเพ็ญทุกรกิริยาโดยการ
อดอาหารท่ี ถ้ำดงคศิริ อีกรวมเวลาเป็น ๖ ปี จนซูบผอมเกือบส้ินพระชนม์ ก็ยังไม่อาจแทง
ตลอดในญาณได ้ จึงกลับมาเสวยอาหารแลว้ออกบิณฑบาตมิาจนถึงบริเวณพทุธคยา
แห่งน้ี ณ ท่ีแห่งน้ีเม่ือกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้วมีเหตุการณ์ท่ีพระผู้มีพระภาคไดต้รัสรู้ธรรม
หลังจากพระองคบ์ำเพ็ญบารมีมาส่ีอสงไขยแสนกปัป์   เป็นเหตกุารณ์ท่ีช่างและจติรกร
ชาวพุทธ นิยมนำไปวาดเป็นภาพฝาผนัง (ภาพที่ ๑) และสร้างเป็นพระพุทธรูปปาง
หนึ่งเรียกว่า ปางมารวิชัย แต่จะวาด หรือปั้นจำลองอย่างไรก็ไม่สามารถบรรยายให้
ครบถ้วนได้ รายละเอยีดเป็นอย่างไร  ขอเชิญอ่านพระสูตร .........

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนกิาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒

สมัยน้ัน วันวิสาขบูรณมี พระมหาบุรุษเสวยขา้วมธุปายาส ซ่ึงเทวดาใสทิ่พ-
โอชะ อันหญิงวัยรุ่นช่ือสุชาดา ผู้บังเกิดในครอบครัวของเสนานีกุฎุมพีตำบลอุรุเวลา เสนา
นิคมถวายแล้ว ทรงถือถาดทองวางลงสู่กระแสแม่น้ำเนรัญชรา ปลุกพระยากาฬนาคราช
ผู้หลับให้ต่ืนแล้ว. คร้ังน้ัน พระโพธิสัตว์ทรงพักกลางวัน ณ สาลวัน ซ่ึงประดับด้วยดอกไม้
หอม มีแสงสีเขียว น่าร่ืนรมย์ ริมฝ่ังแม่น้ำเนรัญชราเวลาเยน็ เสด็จมุ่งตรงไปยังต้นโพธิ-
พฤกษ์ตามทางทีเ่ทวดาทัง้หลายประดบัแล้ว. เทวดานาคยกัษ์สิทธาเป็นต้น พากันบูชา
ด้วยดอกไม้ของหอมเคร่ืองลูบไล้. สมัยน้ันคนหาหญา้ ช่ือโสตถิยะถือหญ้าเดินสวนทาง
มา รู้อาการของพระมหาบุรุษ จึงถวายหญ้า ๘ กำ พระโพธิสัตว์ทรงรับหญ้าแล้วเสด็จเข้า-
ไปยังโคนโพธพิฤกษ์ช่ือต้นอัสสัตถะ ซ่ึงเป็นวิชัยพฤกษ์อันรุ่งโรจน์กว่าหมู่ต้นไม้ท้ังหลาย
คล้ายอัญชันคิรีสีเขียวครามประหนึง่ช่วยบรรเทาแสงทนิกร มีร่มเงาเยน็ เย็นด้วยพระ-
กรุณา ดังพระหฤทัยของพระองค ์เว้นจากการชุมนุมของวิหคนานาชนดิ ประดับด้วยก่ิง
อันทึบต้องลมอ่อน ๆ  โชยมาประหน่ึงฟ้อนรำ และประดุจยินดีด้วยปีติ ทรงทำประทักษิณ
พญาอัสสัตถพฤกษ์ ๓ คร้ัง ประทับยืนทางทิศอีสาน ทรงจับยอดหญ้าเขย่า. ทันใดน่ันเอง
ก็มีบัลลังก์ ๑๔ ศอก หญ้าเหล่าน้ัน ก็เป็นเหมือนจิตรกรวาดไว.้ พระโพธสัิตว์ประทับน่ัง

๑๔๘



ขัดสมาธิเหนือสันถัตหญ้า ๑๔ ศอก ทรงอธิษฐานความเพียรประกอบด้วยองค์ ๔ ทรงทำ
ลำต้นโพธิพฤกษ์ ๕๐ ศอกไว้เบ้ืองหลัง ดังลำต้นเงินท่ีเขาวางไวเ้หนือต่ังทอง ก้ันด้วยก่ิง
โพธิพฤกษ์เหมือนฉัตรมณีไว้เบ้ืองบน ประทับน่ัง. ก็ยอดอ่อนโพธิพฤกษ์ล่วงลงมาทีจี่วร
สีทองของพระองค ์ก็รุ่งโรจน์เหมือนวางแกว้ประพาฬไวท่ี้แผ่นทอง.

เมื่อพระโพธิสัตว์ ประทับนั่ง ณ โพธิบัลลังก์นั้น (ภาพที่ ๒) วสวัตดีมาร-
เทพบุตรคิดว่า สิทธัตถกุมารประสงค์จะล่วงวิสัยของเรา บัดน้ีเราจักไม่ให้สิทธัตถะกุมาร
น้ันล่วงวิสัย จึงบอกความน้ันแก่กองกำลังของมาร แล้วพากองกำลังมารออกไป. ได้ยินว่า
ทัพมารน้ัน ข้างหนา้ของมาร ก็ขนาด ๑๒ โยชน์ ข้างขวาและขา้งซ้ายก็อย่างน้ัน แต่ข้าง
หลัง ต้ังอยู่สุดจักรวาล เบ้ืองบนสูง ๙ โยชน์.ได้ยินเสียงคำราม ดังเสียงแผ่นดินคำราม
ต้ังแต่เก้าพันโยชน.์

สมัยน้ัน ท้าวสักกเทวราช ทรงยืนเป่าสังข์ ช่ือวิชยุตตระ เขาว่าสังข์น้ัน ยาวสอง-
พันศอก. คนธรรพ์เทพบุตรชื่อปัญจสิขะ ถือพิณสีเหลืองดังผลมะตูม ยาวสามคาวุต
บรรเลง ยืนขับร้องเพลงประกอบด้วยมงคล ท้าวสุยามเทวราช ทรงถือทิพยจามร อันมีสิริ
ดังดวงจันทร์ยามฤดูสารท ยาวสามคาวุต ยืนถวายงานพดัลมอ่อน ๆ . ส่วนท้าวสหัมบดี-
พรหม ยืนก้ันฉัตรดังจันทร์ดวงท่ีสอง กว้างสามโยชน์ ไว้เบ้ืองบนพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้
แต่มหากาฬนาคราช อันนาคฝ่ายฟ้อนรำแปดหมืน่แวดล้อม ร่ายคาถาสดดีุนับร้อยยืน
นมัสการพระมหาสัตว์ เทวดาในหมื่นจักรวาล บูชาด้วยพวงดอกไม้หอมและจุรณธูป
เป็นต้น พากันยืนถวายสาธกุาร.

ลำดบัน้ัน เทวบตุรมารขึน้ช้างทีกั่นขา้ศกึได ้ เป็นช้างทีป่ระดบัด้วยรตันะ ช่ือ
คิริเมขละ งามน่าดูอย่างย่ิงเสมือนยอดหิมะคิรี ขนาดร้อยห้าสิบโยชน์ เนรมิตแขนพันแขน
ให้จับอาวุธต่าง ๆ ด้วยการจับอาวุธท่ียังไม่ได้จับ.แม้บริษัทของมารมีกำลังถือดาบ ธนู
ศร หอก ยกธนู สาก ผาล เหล็กแหลมหอก หลาว หิน ค้อน กำไลมือ ฉมวก กงจักร เคร่ือง
สวมคอ ของมีคม มีหน้าเหมือนกวาง ราชสีห์ แรด กวาง หมู เสือ ลิง งู แมว นกฮูก และมี
หน้าเหมือนควาย ฟาน ม้า ช้างพลาย เป็นต้น มีกายต่าง ๆ น่ากลัว น่าประหลาด
น่าเกลียด มีกายเสมือนมนุษย์ยักษ์ปีศาจ ท่วมทับพระมหาสัตว์โพธิสัตว์ ผู้ประทับน่ัง ณ
โคนโพธพิฤกษ์ เดินห้อมล้อม ยืนมองดูการสำแดงของมาร.
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แต่น้ัน เม่ือกองกำลังของมาร เข้าไปยังโพธิมัณฑสถาน บรรดาเทพเหลา่น้ัน
มีท้าวสักกะเป็นต้น เทพแม้แต่องค์หน่ึง ก็ไม่อาจจะยืนอยู่ได้. เทพท้ังหลายก็พากันหนีไป
ต่อหน้า ๆ น่ันแหละ ก็ท้าวสักกะเทวราช ทำวิชยุตตรสังข์ไว้ท่ีปฤษฎางค ์ประทับยืน ณ
ขอบปากจักรวาล. ท้าวมหาพรหม วางเศวตฉัตรไว้ท่ีปลายจักรวาลแล้วก็เสด็จไปพรหม-
โลก. กาฬนาคราชก็ท้ิงนาคนาฏกะไว้ท้ังหมด ดำดินไปยังภพมัญเชริกนาคพิภพลึก ๕๐๐
โยชน์ นอนเอามือปิดหน้า ไม่มีแม้แต่เทวดาสักองค์เดียว ท่ีจะสามารถอยู่ในท่ีน้ันได้. ส่วน
พระมหาบุรุษ ประทับนั่งอยู่แต่ลำพัง เหมือนมหาพรหมในวิมานว่างเปล่า. นิมิตร้าย
ท่ีไม่น่าปรารถนาเปน็อันมากปรากฏกอ่นทีเดียวว่า บัดน้ี มารจักมา ดังน้ี.

เม่ือเวลาการยุทธของพระยามาร และของพระผู้เผ่าพันธ์ุแห่งไตรโลก ดำเนินไป
อยู่ อุกกาบาตอนัร้ายกาจกต็กลงโดยรอบ ทิศท้ังหลายกมื็ดคลุ้มด้วยควนั แผ่นดินแม้น้ี
ไม่มีใจ ก็เหมือนมีใจ ถึงความพลดัพราก เหมือนหญิงสาวพลัดพรากสาม ีแผ่นดินท่ีทรง
สระต่าง ๆ  พร้อมท้ังสาครก็หว่ันไหว เหมือนเถาวัลย์ต้องลมพัดแรง. มหาสมุทรก็มีน้ำป่ัน
ป่วน แม้น้ำทั้งหลายก็ไหลทวนกระแส ลำต้นไม้ต่าง ๆ ก็คดงอแตกติดดินแห่งภูผา
ท้ังหลาย. ลมร้ายก็พัดไปรอบ ๆ  มีเสียงอึกทึกครึกโครมความมืดท่ีปราศจากดวงอาทติย์
ก็เลวร้าย ตัวกะพนัธ์ก็ท่องไปกลางหาว.

เขาว่า ลางร้ายอันพิลึก ดังกล่าวไม่น่าเจริญใจไม่น่าปรารถนา ทั้งที่อยู่ใน
อากาศและทีอ่ยู่ภาคพืน้ดินเป็นอันมาก ก็มีโดยรอบในขณะทีม่ารมา.  ส่วนหมู่เทพทัง้-
หลาย เห็นมารประสงค์จะประหารพระมหาสัตว์ ผู้เป็นเทพแห่งเทพน้ัน ก็เอ็นดูพร้อมด้วย
หมู่เทพก็พากันทำเสยีงว่า หา หา.

แม้ภายหลัง ก็เห็นมารน้ัน พร้อมท้ังกองกำลังเป็นอันมาก ท่ีฝึกมาดีแล้ว พากัน
หนีไปในทิศใหญ่ทิศน้อย อาวุธในมือก็ตกไป พระผู้มีพระยศยิง่ใหญ่ ผู้แกล้วกล้า ปราศ
จากภัย ประทับน่ังอยู่ท่ามกลางกองกำลงัของมาร เหมือนพระยาครฑุอยู่ท่ามกลางฝงู
วิหค เหมือนราชสีห์ผู้ย่ิงยงอยูท่่ามกลางฝูงมฤคฉะนัน้.

ครั้งนั้น มารคิดว่า จักยังพระสิทธัตถะให้กลัวแล้วหนีไป แต่ไม่อาจให้
พระโพธสัิตว์หนีไปด้วยฤทธิม์าร ๙ ประการ คือ ลม ฝน ก้อนหิน เคร่ืองประหาร ถ่านไฟ

๑๕๐  โพธบัิลลังก ์ทรงตรสัรู้



ไฟนรก ทราย โคลน ความมืด มีใจข้ึงโกรธ บังคับหมู่มารว่า พนาย พวกเจา้หยุดอยู่ไย
จงทำสิทธัตถะให้ไม่เป็นสิทธัตถะ จงจับ จงฆ่า จงตัด จงมัด จงอย่าปล่อย จงให้หนีไป
ส่วนตัวเองน่ังเหนือคอคชสารช่ือคิรีเมขละ ใช้กรข้างหน่ึงกวัดแกว่งศร เข้าไปหาพระโพธิ-
สัตว์กล่าวว่า ท่านสิทธัตถะ จงลุกข้ึนจากบัลลังก์. ท้ังหมู่มารก็ได้ทำความบีบค้ันร้ายแรง
ย่ิงแกพ่ระมหาสตัว์.

ครั้งนั้น พระมหาบุรุษตรัสคำเป็นต้นว่า ดูก่อนมาร ท่านบำเพ็ญบารมีเพื่อ
บัลลังก์มาแต่คร้ังไร แล้ว ทรงน้อมพระหัตถ์ขวาสู่แผ่นปฐพี. ขณะน้ันน่ันเอง ลมและน้ำท่ี
รองแผ่นปฐพี ซ่ึงหนาหนึง่ล้านหน่ึงหม่ืนส่ีพันโยชน์ ก็ไหวก่อนต่อจากน้ัน มหาปฐพีน้ี ซ่ึง
หนาสองแสนสี่หมื่นโยชน์ก็ไหว ๖ ครั้ง. สายฟ้าแลบและอสนีบาตหลายพันเบื้องบน
อากาศ ก็ผ่าลงมา. ลำดับน้ัน ช้างคิรีเมขละก็คุกเข่า. มารท่ีน่ังบนคอคิรีเมขละ ก็ตกลงมาท่ี
แผ่นดิน. แม้พรรคพวกของมารก็กระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อย เหมือนกำแกลบท่ี
กระจายไปฉะนัน้. ลำดับน้ัน แม้พระมหาบุรุษ ทรงกำจัดกองกำลงัของมารพรอ้มท้ังตัว
มารน้ัน ด้วยอานภุาพพระบารมท้ัีงหลายของพระองค ์มีขันติ เมตตา วิริยะ และปัญญา
เป็นต้น ปฐมยามทรงระลึกถึงขันธ์ท่ีอาศัยมาแต่ก่อน มัชฌิมยามทรงชำระทิพยจักษุ ปัจจุ
สมัยใกล้รุ่ง ทรงหยั่งญาณลงในปัจจยาการที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติมา
ทรงยังจตุตถฌานมีอานาปานะเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้ว ทรงทำจตุตถฌานน้ันให้เป็นบาท
แล้ว ทรงเจริญวิปัสสนา ทรงยังกิเลสท้ังปวงให้ส้ินไปด้วยมรรคท่ี ๔ ซ่ึงทรงบรรลุมาตาม
ลำดับมรรค ทรงแทงตลอดพระพทุธคุณท้ังปวง ท่ีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติมา
ทรงเปลง่พระพทุธอุทานวา่

เราแสวงหานายชา่งผู้สร้างเรือนคือตัณหา

เม่ือไม่พบ ก็ต้อง ท่องเท่ียวไปตลอดชาตสิงสารเป็นอันมาก

การเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ ดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหา เราพบท่านแล้ว

ท่านจักสร้างเรือนแก่เราอีกไม่ได้แล้ว โครงสร้างเรือนของทา่น เราก็หักหมดแลว้

ยอดเรือนคืออวิชชา เราก็ร้ือเสียแล้ว จิตเราถงึวิสังขาร
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ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ เพราะเราบรรลธุรรมท่ีส้ินตัณหาแล้ว.

พระผู้มีพระภาคเจ้า เม่ือประทับน่ังเปล่งพระพุทธอุทานแล้ว ก็ทรงมีพระดำริว่า
เราท่องเท่ียวมา ๔ อสงไขยแสนกปั ก็เพราะเหตแุห่งบัลลังก์น้ี บัลลังก์น้ีเป็นวิชัยบัลลังก์
มงคลบัลลังก์ของเรา เราน่ังเหนือบัลลังก์น้ี ความดำรยัิงไม่บริบูรณ์ตราบใด เราก็จักไม่-
ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ตราบนั้น ทรงเข้าสมาบัตินับได้หลายแสนโกฏิ ประทับนั่งเหนือ
บัลลังก์น้ัน ๗ วัน ท่ีท่านหมายถึงกล่าวไว้ว่า ลำดับน้ันแล พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับน่ัง-
เสวยวมุิตติสุข โดยบัลลังก์เดียว ๗ วัน.

พระเจดีย์พุทธคยาน้ีสร้างมาต้ังแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณพุทธ-
ศตวรรษท่ี ๓  ต่อมามีผู้มาบูรณะปฏิสังขรณ์กันตามยุคสมัย  ราวพุทธศตวรรษท่ี ๗ พระ-
เจ้าหุวิชกะ กษัตริย์แคว้นมคธ ทรงสร้างเสริมให้เป็นสถูปใหญ่ ต่อมาพระวิหารได้ถูก
ทำลายโดยกองทพัมุสลิมเม่ือพุทธศตวรรษที ่๑๗ แล้วมีกษัตริย์จากพม่ามาปฏิสังขรณ์
ใหม่ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ หลังจากน้ัน พระวิหารได้ถูกน้ำท่วมถูกทอดท้ิงจมอยู่ใต้โคลน
เลน และครอบครองโดยพวกมหันตร์  ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดนิและต่อมาพยายาม
ดัดแปลงเป็นวัดของฮินดู เซอร์อเล็กซานเดอร ์ คันนิงแฮม ชาวอังกฤษเริม่ขุดค้นศึกษา
ทางด้านโบราณคดีเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๐๔ ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ท่าน อนาคาริกะ ธัมมะ-
ปาละ ชาวศรีลังกาได้ก่อต้ังสมาคมมหาโพธิ พยายามเผยแพร่ติดตาม รณรงค์ให้ชาวโลก
รู้ว่า พุทธคยาเปน็สถานทีส่ำคัญของพทุธศาสนา ฝ่ายฮินดูควรคืนให้ชาวพุทธ  จนถึง
วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ไม่นานมานีเ่อง ชาวพุทธจึงได้รับพ้ืนท่ี พระวิหาร-
พุทธคยา กลับคืนมาจากชาวฮินดู และปรากฏว่า  โบราณวัตถุ และพระพุทธรูปชิ้น
สำคัญ ๆ ยังเก็บไว้ท่ีวังของพวกมหนัตร์ ท่ีตอนน้ีแทบจะเปน็วังร้าง ไม่ค่อยมีการสืบต่อ
วงศ์สกุลแล้ว

รูปวาดลายเส้น (รูปท่ี ๓) ท่ีเห็นน้ีวาดเม่ือประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๓ และต่อมาได้
รับการบูรณะจนเป็นอย่างปัจจุบัน (รูปที่ ๔) ณ บริเวณมหาโพธิ์วิหารนี้เป็นสถานที่
สำคัญท่ีสุด เน่ืองจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธ์ิน้ี เท่ากับว่าบริเวณน้ีเป็นแผ่นดิน
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในโลก

๑๕๒  โพธบัิลลังก ์ทรงตรสัรู้



พระเจดีย์มหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์
โดยมีแท่นวัชรอาสน์อยู่ตรงกลาง สูงตามรูปทรงกรวย ประมาณ ๕๑ เมตร วัดรอบฐานได้
ประมาณ ๘๕ เมตรเศษ ต้ังอยู่บนอาคารรองรบั๒ ช้ัน มีเจดีย์บริวารท้ัง ๔ ด้าน รอบ
บริเวณ มีเสาหินทรายทีส่ร้างข้ึนในสมัยพระเจา้อโศก มีร้ัวล้อมไว้อย่างแขง็แรง ปรากฏ
ร่องรอยการบรูณะสืบต่อกันมาหลายยคุ

ฝ่ังตรงข้ามแม่น้ำเนรัญชรา เป็นท่ีต้ังของสถูปบ้านนางสุชาดา (ภาพท่ี ๕) และ
บริเวณริมฝ่ังแม่น้ำมีร่องรอยการก่อสร้างท่ีดัดแปลงมาเป็นของฮินดู   แต่เดิมคือ สถานท่ี
ท่ีพระโพธสัิตว์ อธิษฐานลอยถาด (ภาพท่ี ๖) ก่อนท่ีจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เดินทางจากบา้นเรามาวนัน้ีก็เป็นประมาณ  ๑๒  วันมาแลว้   สหายธรรม
หลาย ๆ  คนก็อาจมีการเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนกันบ้างนิด ๆ  หน่อย ๆ  เป็นธรรมดานะครับ
อย่ามาโทษอินเดียเลยครับ อยู่เมืองไทยก็ป่วยกันได้ เร่ืองท้องเสียน่ีสิครับ น่าห่วงต้อง
ระวัง เช้า ๆ เข้าห้องน้ำนานไปหนอ่ย มาข้ึนรถช้าเพ่ือน ๆ ก็ตบมือให้ซะอีก แล้วไปปวด

๑ ๒ ๓

๔

๕ ๖

โพธบัิลลังก ์ทรงตรสัรู้  ๑๕๓



บนรถละก็ อย่าให้จินตนาการเลยครับ จอดรถลงไปเข้าห้องน้ำของโลกคนเดียวจะ
ทำหนา้ยังไงกัน

กระเป๋าใหญ่ของพวกเราคงจะอัดกันแน่นแล้วใช่ไหมครับ เพราะทริปน้ีเร่ิมช็อป
กันต้ังแต่วันแรกเลย ท่ีเดลีน่ะ  ผู้เขียนมีความคิดอย่างหน่ึงคือ มาอินเดียน่ีเลือกเอาเส้ือผ้า
ท่ีเราใช้น้อย ๆ ท่ีสุดและไม่ค่อยชอบใส่มา พอใช้แล้วก็ท้ิงให้เป็นทานเลย ไม่ต้องส่งซัก
ไม่ต้องขนกลบักระเปา๋จะไดว่้าง  แต่การทิง้น่ีก็มีปัญหาเหมอืนกันต้องจัดการบอกเขา
ให้ดี ๆ นะครับ เพราะทางโรงแรมมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเราลืมเสื้อผ้า พอรถจะออก
เจ้าหน้าแหลมกจ็ะว่ิงตามเอามาคนืท่ีรถ กว่าจะรู้เร่ืองกันก็เถียงกันจนเม่ือยมือ และยัง
อาจจะต้องเสียรูปีเป็นค่าทิปอีก แล้วพวก กกน. น่ีทางท่ีดีอย่าท้ิงดีกว่านะครับ เด๋ียวเกิด
แขกมาโบก ตามหาเจ้าของบนรถ ถ้าเกิดเป็น เจ้าตัวเก่ง ก้นขาดด้วยละก็อายเขาตายเลย
ผู้เขียนเคยโดนมาแลว้ แขกตามมาคนืถึงรถ โชคดีคราวนัน้เป็นแค่ชุดนอน รอดตัวไป

หลับสบายและฝนัดีนะครับ

๑๕๔  โพธบัิลลังก ์ทรงตรสัรู้



บันทกึการเดนิทาง วันที ่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.

โพธบัิลลังก ์ทรงตรสัรู้  ๑๕๕



บันทึกธรรม

๑๕๖  โพธบัิลลังก ์ทรงตรสัรู้



๑๘  กรุงราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ
ท่ีพุทธคยา พวกเราจะพกัรวมกันท่ี โรงแรม Royal Residency (ภาพที ่๒) ต้ัง

อยู่ไม่ไกลจากเจดีย์พุทธคยามากนกั บริเวณใกล้เคียงจะมีวัดของชาวพุทธหลาย ๆ  ชาติ
เช่น วัดญ่ีปุ่น (ภาพท่ี ๑)  ธิเบต พม่า ไทย ซ่ึงต่างก็สร้างไปตามแบบอยา่งศิลปท่ีตนถนัด
ชาวพทุธทีม่านมสัการกจ็ะไดเ้ยีย่มเยยีนวดัของชาตขิองตน ผู้ท่ีมาสักการะทีพุ่ทธคยา
มากที่สุดเห็นจะเป็นพระชาวธิเบต เพราะเราจะเห็นได้ชัดจากการกราบแบบอัฏฐางค
ประดิษฐ์ คือการกราบแบบตอ้งเอาอวัยวะท้ัง ๘ ของร่างกาย ราบไปกับพ้ืน ดังน้ันเราจะ
เห็นพระเหล่าน้ีนำเคร่ืองมือกราบพระเป็นแผ่นกระดานมัน ๆ  ขนาดพอดีท่านนอนคว่ำมา
ด้วย ดูน่าสนใจด ี(ภาพท่ี ๓)

หากท่านผู้เดินทางทุกท่านอ่านเรื่องนี้มาถึงตรงนี้ก็นับว่าความประสงค์ของ
ผู้เขียนก็ ใกล้บรรลุจุดมุ่งหมายแล้วละครับ ประการแรกท่านผู้อ่านได้มีการเตรียมตัวได้รู้
ล่วงหน้าว่าสถานที ่ต่าง ๆ ที่เราไปกราบไหว้นั ้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
อะไรเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาล เม่ือเราได้มาพบ หลักฐานต่าง ๆ ประกอบกับการศึกษา
คำสอนในพระพุทธศาสนาก็จะทำให้เราได้เกิดศรัทธาม่ันคงดีกว่าไม่รู้เร่ืองไปก่อนแล้วไปหา
ข้อมูลท่ีหลัง มันไม่ทันการณ์หรอกครับ  หลายท่ีท่ีไปมาพวกเราสหายธรรมพอลงไปถงึก็
ต้ังหน้าต้ังตาถา่ยรูปกันเอง พอกลับข้ึนรถแล้วมาถามเราอกีว่า พ่ี ๆ ท่ีเรามาเนีย่ะ อะไร
ถึงตอนนัน้บอกไปก็ขาดอรรถรสหมดความซาบซึง้ไปเสียแล้วละครับ

ข้อดีอีกประการหนึง่หากท่านไม่เคยอ่านพระสูตรมาก่อน อ่านเร่ืองราวมาถึง-
ตรงนี้ก็เหมือนเป็นการหัดอ่านพระสูตรในพระไตรปิฎกไปในตัวใช่ไหมครับ เราก็จะ
เห็นว่าเร่ืองราวในพระไตรปฎิกไม่ได้ยากเกนิไป ไม่ได้เก็บไว้อ่านเฉพาะพระภกิษุในวัด
ไม่ได้ไกลตัวเลย อ่านแล้วก็เข้าใจได้ โลภะโทสะสมยัไหน ๆ  ก็เป็นกิเลสเช่นกัน เห็นพระ-
มหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคเพ่ิมข้ึน พระองค์เดินเท้าฝ่าแดดฝนกลางดินแดนร้อน
ฝุ่น แห้งแล้งเพ่ือ ให้ความรู้แก่ชาวโลก ได้มาเห็นกับตาแล้วใช่ไหมครับกลับไปเมืองไทย
ก็ต้องศึกษาธรรมะเพิม่เติมเป็นอริยะทรัพย์ต่อไปนะครับ อย่าลืม

๑๕๗



ตอนที่แล้วเราอ่านพระสูตรมาถึงตอนสำคัญที่พระโพธิสัตว์ท่านตรัสรู ้
พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เหตุการณ์ต่อมาก็คือ พระผู้มีพระภาคยังประทับอยูใน
บริเวณพุทธคยานีก่้อนท่ีจะเดินทางออกเผยแผค่ำสอนอันลุ่มลึกน้ันต่อชาวโลก สถานท่ี
เหล่าน ี ้น ับว ่าศ ักด ิ ์ส ิทธ ิ ์และมีความสำคัญเช ่นก ันปรากฎเป ็นหลักฐานอยู ่
ขอเชิญอ่านพระสตูร .........

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนกิาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒

คร้ังน้ัน เทวดาบางพวกเกดิปริวิตกว่า แม้วันน้ีพระสิทธัตถะ ก็ยังมีกิจท่ีจะต้อง
ทำแนแ่ท ้ด้วยยงัไมท่รงละความอาลยัในพระบลัลังก ์ลำดบันั้นพระศาสดาทรงทราบ
ความวิตกของเทวดาทั้งหลาย ก็เหาะขึ้นสู่เวหาสทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ เพื่อระงับ
ความวิตกของเทวดาเหล่านั้น ครั้นทรงระงับความวิตกของเทวดาทั้งหลาย ด้วย
ปาฏิหาริย์น้ีอย่างน้ีแล้ว ประทับยืน ณ ส่วนทิศอุดรอิงทิศปาจีนนิดหน่อย จากบัลลังก์
ทรงพระดำรว่ิา เราแทงตลอดพระสพัพัญญุตญาณ. ณ บัลลังก์น้ีแล้วหนอ ทรงสำรวจดู
บัลลังก์และโพธิพฤกษ์อันเป็นสถานท่ีทรงบรรลุผาแห่งพระบารมีท้ังหลาย ท่ีทรงบำเพ็ญ
มาตลอดสี่อสงไขย. กับแสนกัป ด้วยดวงพระเนตรที่ไม่กระพริบ ทรงยับยั้งอยู่ ๗ วัน
สถานทีน้ั่น ช่ือว่า อนิมิสเจดีย์. (ภาพที ่๔)

ลำดับนั้น ทรงเนรมิตที่จงกรม ระหว่างบัลลังก์และสถานที่ประทับยืนเสด็จ
จงกรม ณ รัตนจงกรมกลับไปมาจากข้างหน้าข้างหลัง ทรงยับย้ังอยู่ ๗ วัน. สถานท่ีน้ันช่ือ
ว่า รัตนจงกรมเจดย์ี.

แต่ในสัปดาห์ท่ี ๔ เทวดาทัง้หลายเนรมติรัตนฆระ เรือนแก้ว ทางทิศพายัพแต่
โพธิพฤกษ์. ประทับน่ังขัดสมาธิ ณ เรือนแก้วน้ัน ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฏก ยับย้ังอยู่
๗ วัน. สถานทีน้ั่น ช่ือว่า รัตนฆรเจดีย์.

พระผู้มีพระภาคเจา้ ทรงยับย้ังอยู่ ๔ สัปดาห์ ใกล้โพธิพฤกษ์อย่างน้ีแล้ว ใน
สัปดาห์ท่ี ๕ เสด็จจากโคนโพธพิฤกษ์ เข้าไปยังต้นอชปาลนิโครธคร้ันแล้ว    ก็ประทับน่ัง
เลือกเฟ้นธรรม   และเสวยวมุิตติสุข ณ ต้นอชปาลนิโครธ น้ัน. (ภาพที ่๕)

๑๕๘  กรงุราชคฤห ์เขาคชิฌกฎู



๗ ๘

๑ ๒

๓ ๔

๕ ๖

กรุงราชคฤห ์เขาคชิฌกฎู  ๑๕๙



     พระศาสดาครัน้ทรงยบัย้ัง ณ ต้น
อชปาลนิโครธน้ัน ๗ วันแล้ว ก็เสด็จไปยัง
โคนตน้มุจลินท์ ณ ท่ีน้ัน พระยานาคชือ่
มุจลินท์ เอาขนด ๗ ชั้นวงไว้รอบ เพื่อ
ป้องกันความหนาวเป็นต้น เมื ่อเกิด
ฝนตกพรำ ๗ วัน พระศาสดาเสวยวมุิตติ-
สุข เหมือนประทับอยู่ ในพระคันธกุฎีท่ีไม่

คับแคบ ทรงยับย้ังอยู่ ณ โคนต้นมุจลินท์ น้ัน ๗ วัน จึงเสด็จเข้าไปยัง โคนต้นราชายตนะ
ประทับน่ังเสวยวมุิตติสุข ณ ท่ีน้ัน ๗ วัน. ครบ ๗ สัปดาหบ์ริบูรณ์ ด้วยประการฉะนี.้
ในระหว่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่มีการบ้วน พระโอฐ ไม่มีการปฏิบัติสรีรกิจ
ไม่มีการเสวยพระกระยาหาร ทรงยับยั้งอยู่ด้วยสุขในผล อย่างเดียว. ลำดับนั้น
พระศาสดาทรงชำระพระโอฐดว้ยไม้ชำระฟันช่ือนาคลดา และด้วยน้ำในสระอโนดาต ท่ี

๑๓

๙ ๑๐

๑๑ ๑๒

๑๖๐  กรงุราชคฤห ์เขาคชิฌกฎู



ท้าวสักกะจอมทวยเทพทรงนอ้มถวายในวันท่ี ๔๙ วันสุดท้ายแห่ง ๗ สัปดาห์ ประทับน่ัง
ณ โคนต้นราชายตนะ น้ันน่ันแล.

จากบริเวณพุทธคยา ข้ามฝ่ังแม่น้ำ Falgu หรือแม่น้ำเนรัญชรา ไปทางทศิ-
ตะวันออกเฉียงเหนอืประมาณ ๖๐ กม. เราก็จะถึงเขาคชิฌกูฏแห่งกรุงราชคฤห ์แคว้น-
มคธ ที่เขาคิชฌกูฏแห่งนี ้มีเรื ่องราวเกิดขึ ้น บันทึกไว้ในพระไตรปิฏกมากมาย
พระพุทธองค์ทรงประทับท่ี คันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏในพรรษาท่ี ๓, ๕, ๗ และพรรษา
สุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ทางขึน้เขาเปน็ทางเดนิสบาย ๆ ระยะทางไมถึ่ง ๑
กม. ทุกปีท่ีเราข้ึนมาสักการะท่ีคันธกุฎี จะมีฝนประพรมเบา ๆ  ไม่ถึงกับเปียก ลมพัดเย็น
สบาย ซาบซึ้งประทับใจมากก่อนเดินถึงมูลคันธกุฎี (ภาพที่ ๖) เราจะแวะสักการะที่
ถ้ำสุกรขาตา (ภาพที ่๗) สถานทีท่ี่พระพุทธองคท์รงเทศนา เวทนาปรคิคหสูตร ให้แก่
ทีฆนขปริพาชก ฟังขณะนัน้ ท่านพระสารบุีตรได้ถวายงานพดัอยู่ เกิดความเขา้ใจในคำ
เทศนา จิตเกิดการหลุดพ้นบรรลุอรหันต์ ส่วนทีฆนขปริพาชก ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จ-
พระโสดาบัน (ภาพท่ี ๘) ขอตัดเอาข้อความบางสว่นในพระสูตรมาให้อ่านกันดังน้ี........

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๑

ทีฆนขสูตร เร่ือง ทีฆนขปริพาชก

[๒๖๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างน้ี :

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ถ้ำสุกรขาตาเขาคิชฌกูฏ เขต
พระนครราชคฤห.์ คร้ังน้ัน ปริพาชกช่ือทีฆนขะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึท่ีประทับ
ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค คร้ันผ่านการปราศรยัพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยืนอยู่
ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึงแล้ว. ได้กราบทูลว่า ท่านพระโคดม ความจริงข้าพเจ้ามีปกติกล่าว
อย่างน้ี มีปกติเห็นอย่างน้ีว่า ส่ิง ท้ังปวงไม่ควรแก่เรา.

พระผู้มีพระภาคตรสัว่า ............ ........

กรุงราชคฤห ์เขาคชิฌกฎู  ๑๖๑



อัคคิเวสสนะ ก็กายน้ีมีรูป เป็นท่ีประชุมมหาภูตท้ังส่ี มีมารดาบิดาเป็น แดนเกิด
เจริญด้วยข้าวสุกและขนมสด ต้องอบและขดัสีกันเป็นนิจ มีความแตกกระจดักระจาย
เป็นธรรมดา ท่านควรพจิารณาโดยความเปน็ของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี
เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อ่ืน เป็นของทรุดโทรม เป็นของ
ว่างเปล่า เป็นของมิใช่ตน. เมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเป็นของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อ่ืน
เป็นของทรุดโทรม เป็นของว่างเปล่า เป็นของมิใช่ตนอยู่ ท่านย่อมละความพอใจในกาย
ความเยือ่ใยในกาย ความอยูใ่นอำนาจของกายในกายได.้

เวทนา ๓

อัคคิเวสสนะ เวทนาสามอยา่งน้ี คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุข
เวทนา ๑. อัคคิเวสสนะ สมัยใดได้เสวยสุขเวทนา ในสมัยน้ันไม่ได้เสวยทกุขเวทนา ไม่
ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ได้เสวยแต่สุขเวทนาเทา่น้ัน. ในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนา
ใน สมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ได้เสวยแต่ทุกขเวทนา
เท่าน้ัน. ในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ในสมัยน้ันไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวย
ทุกขเวทนา ได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่าน้ัน. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาไม่เท่ียง อันปัจจัย
ปรุงแต่งข้ึน อาศัยปัจจัยเกิดข้ึน มีความส้ินไป เส่ือมไป คลายไป ดับไปเป็นธรรมดา. แม้
ทุกขเวทนาก ็ไม่เท่ียง อันปัจจัยปรุงแต่งข้ึน อาศัยปัจจัยเกิดข้ึน มีความส้ินไป เส่ือมไป
คลายไป ดับไป เป็นธรรมดา. แม้อทุกขมสุขเวทนากไ็ม่เท่ียง อันปัจจัยปรุงแต่งข้ึน อาศัย
ปัจจัยเกิดข้ึน มีความ ส้ินไป เส่ือมไป คลายไป ดับไปเป็นธรรมดา. อัคคิเวสสนะ อริยสาวก
ผู้ได้สดับแล้ว เมื่อ เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหน่ายทั้งในสุขเวทนา ทั้งในทุกขเวทนา
ท้ังในอทุกขมสุขเวทนา เม่ือหน่าย ย่อมคลายกำหนดั เพราะคลายกำหนดั ย่อมหลุดพ้น
เม่ือหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณหย่ังรู้ว่าหลุดพ้น แล้ว รู้ชัดว่าชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจท่ีควรทำสำเร็จแล้ว กิจอ่ืนเพ่ือความเป็น อย่างน้ีมิได้มี. อัคคิเวสสนะ ภิกษุผู้มีจิตหลุด
พ้นแล้วอย่างน้ีแล ย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใคร ๆ  โวหารใดทีช่าวโลกพดูกัน ก็พูดไป
ตามโวหารนัน้ แต่ไม่ยึดม่ันด้วยทิฎฐิ.

๑๖๒  กรงุราชคฤห ์เขาคชิฌกฎู



ก็โดยสมยัน้ัน ท่านพระสารบุีตรน่ังถวายอยูง่านพดั ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค์
พระผู้มีพระภาค. ได้มีความดำรว่ิา ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคตรสัการละธรรมเหลา่น้ัน
ด้วยปัญญาอันย่ิงแก่เราท้ังหลาย ได้ยินว่า พระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่าน้ัน ด้วย
ปัญญาอันย่ิง แก่เราท้ังหลาย เม่ือท่านพระสารบุีตรเห็นตระหนกัดังน้ี จิตก็หลุดพ้นแล้ว
จากอาสวะทัง้หลาย ไม่ถือม่ันด้วยอุปาทาน

ธรรมจักษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดข้ึนแล้ว แก่ทีฆนข ปริพาชกว่า
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีความเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงน้ันท้ังหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา.

ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเปน็อุบาสก

ลำดับน้ัน ทีฆนขปริพาชกมีธรรมอันเห็นแล้ว มีธรรมอันถึงแล้ว มีธรรมอันทราบ
แล้ว มีธรรมอันหย่ังลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความ
เป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มี-
พระภาควา่ ข้าแต่ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองคแ์จ่มแจ้งนัก ข้าแต่ท่านพระโคดม
ภาษิตของพระองค์ แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด
บอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุเห็นรูป ดังน้ี ฉันใด
ท่านพระโคดมทรงประกาศธรรม โดยอเนกปรยิาย ฉันน้ันเหมือนกัน ข้าพระองคข์อถึง
พระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระ ภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอท่านพระโคดมจงทรงจำ
ข้าพระองคว่์าเป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชวิีตต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ดังน้ีแล.

จบ ทีฆนขสูตร

เม่ือลงมาจากเขาคิชฌกูฏ ณ บริเวณเชิงเขาเราจะได้เข้าไปสักการะ วัดเวฬุวัน
(ภาพท่ี ๑๐) วัดแรกในพระพุทธศาสนา เดิมเป็นอุทยานสวนไม้ไผ่นานาชนิดของพระเจ้า-
พิมพิสาร ท่ีประทานให ้ ท่ีเรียกวา่ กลันทกนวิาปะ คือ เป็นทีใ่ห้เหยือ่กระรอก กระแต
พระราชาพมิพิสาร เม่ือทรงสดับพระธรรมเทศนา ณ ลัฏฐิวัน แล้วกราบทลูพระพุทธเจ้า
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เข้ารับบิณฑบาตในพระนคร คร้ันแล้วทรงมีพระราชดำรว่ิา สวน-
หลวงเวฬุวันแห่งนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านนัก สะดวกด้วยการคมนาคม กลางวันไม่

กรงุราชคฤห์ เขาคชิฌกฎู  ๑๖๓



พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่กึกก้อง เป็นสถานทีค่วรแก่ผู้ต้องการความสงดั
และควรเปน็ท่ีหลีกเร้นอยู่ตามสมณวสัิย (ภาพที ่๑๑)

ฉะน้ัน พระองค์จึงถวายเวฬุวันแก่ พระภิกษุสงฆ์ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
ทรงจับสุวรรณภิงคาร หล่ังน้ำมอบถวายแด ่พระพุทธเจ้า ด้วยเหตน้ีุ ในกาลต่อมารับส่ัง
กับภิกษุทั้งหลาย ทรงอนุญาตให้มีอารามได้ นับว่าเวฬุวันแห่งนี้เป็นวัดแห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา   วัดเวฬุวันแห่งน้ี พระพุทธองค์ ประทับอยู่นานในพรรษาที ่๒, ๓, ๔
ได้ประทานเอหภิิกขุอุปสัมปทาให้อัครสาวกทัง้ ๒ คือ พระโมคคลัลาน์ กับพระสารีบุตร
เป็นที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสาวก ๑,๒๕๐ องค์ ในวันจาตุรงคสันนิบาต
เพ็ญเดือน ๓  วัดเวฬุวันนับเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วย เพราะที่เวฬุวันนี่เอง พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยหลาย
สิกขาบท ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ในพระสูตรสำคัญหลายพระสตูร

บริเวณใกล้วัดเวฬุวันคือบ่อน้ำร้อนตะโปทา (ภาพที่ ๑๒) ในสมัยพุทธกาล
ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วชมพูทวีปว่า เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีสายน้ำอุ่นจากเขาเวภารบรรพต
สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ จึงมีชาวเมืองใกล้ไกลแวะเวียนพากันมาอาบน้ำกันไม่
ขาดสาย  เม่ือฟังพระธรรมไดโ้อสถรกัษาใจแลว้ ก็มาอาบนำ้เปน็เภสชัรักษากายดว้ย
ปัจจุบันก็ยังมีชาวฮินดูมาอาบน้ำกันอยู่เป็นจำนวนมากทกุวัน (ภาพท่ี ๑๓) ผู้เขียนเห็น
แล้วน่าเสียดายวา่ขาดการดแูลให้ น่าอาบ น่าใช้ ย่ิงมีการแบ่งช้ันว่าผู้ท่ีมีวรรณต่ำกว่า
จะได้อาบน้ำที่ผ่านการใช้แล้วมาจากผู้มีวรรณสูงกว่าที่ระดับบนด้วยแล้ว ทำให้เกิด
อาการผะอืดผะอม พอสมควร นึกถึงเวลาเราไปเทีย่ว ท่ีๆ มีน้ำแร่ น้ำร้อนธรรมชาติท้ังใน
เมืองไทย ในญ่ีปุ่นหรือท่ีอ่ืน ๆ ก็จะมีผู้คนไปยอมเสียเงิน อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันอย่าง
สนุกสนาน แตส่ำหรบัท่ีน่ี ยังขาดการบรหิารจดัการ บริเวณโดยรอบมหีาบเรแ่ผงลอย
มาขายกันอย่างไม่เป็นระเบียบ (ภาพที่ ๙) พวกเราจึงไม่เห็นมีใครมาขอร่วมรายการ
อาบน้ำแร่กันสักคน  เห็นเดินขึ้นไปดูได้นิดเดียว เจอกองมูลวัวบ้าง เศษอาหารบ้าง
ขอทานบ้าง คราบน้ำเขียว ๆ ตะไคร่จับและมีกองขยะบ้าง ทำหน้าเบ้ รีบเดินลงกัน
แทบไม่ทันเราพากนัรีบลงมาลงมาด้วยความเปน็เราลืมหมดเลยวา่ทุกอย่างเป็นธรรมะ

อนุโมทนาครบั

๑๖๔  กรงุราชคฤห ์เขาคชิฌกฎู



บันทกึการเดนิทาง วันที ่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.

กรงุราชคฤห ์เขาคชิฌกฎู  ๑๖๕



บันทึกธรรม

๑๖๖  กรงุราชคฤห ์เขาคชิฌกฎู



๑๙  ชมนาลันทา แล้วเตรียมลาอินเดีย
คงต้องยอมรับว่าการเตรียมตัวมาเจริญกุศลที่อินเดียเป็นเรื่องใหญ่โตพอ

สมควรนะครับอย่างน้อยก็ต้องจองล่วงหน้ากันเป็นปีเลย ใครที่ทำงานประจำก็ต้อง
เตรียมตัวสะสมวันลา และขออนญุาตหัวหน้ากันไว้แต่เน่ิน ๆ ต้องพร้อมจริง ๆ ท้ังสาม
ประการ คนเราตอนหนุม่ ๆ ก็มักจะพอมีเวลาเยอะและมกีำลังแข็งแรงดี แต่ก็ไม่ค่อยมี
สตางค์ก็คงไม่ได้มาอินเดียง่าย ๆ    คร้ันพอวัยกลางคนก็พอมีสตางค์บ้าง แรงก็ยังดีแต่ก็มี
งานยุ่งการไปอินเดียทีละคร่ึงเดือนก็เป็นไปได้ยาก   คร้ันพออายุมาก ๆ  ก็มีเวลาเยอะแยะ
สตางค์ก็พอมีแล้วไม่เดือดร้อน แต่สุขภาพไม่เอ้ืออำนวยแรงไม่ค่อยมีก็อาจจะไม่มีโอกาส
มาเที่ยวอินเดียอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นใครที่ได้มาอินเดียนี่ก็ต้องถือว่ามีบุญ
แต่ปางก่อนจริง ๆ   เพราะต้องพร้อมท้ังมีสตางค์พอสมควร ต้องมีเวลา และต้องมีแรงด้วย
ไม่เช่นน้ันก็ไม่ได้มาหรอกครบั แต่ถึงแม้จะมีความพรอ้มท้ังสามประการทีว่่าแต่ถ้าขาด
ศรัทธาประกอบกับการเห็นถูกเข้าใจถูกก็คงไม่ได้มาอีกเช่นกัน ดังน้ันทุกท่านท่ีได้เดินทาง
มา สักการะสังเวชนียสถานทั้งสี่นี่ ทุกท่านถือว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษที่เหนือกว่า
บุคคลอ่ืน ๆ อีกมากมายเลยทเีดียว

เร่ืองใหญ่อีกเร่ืองหน่ึงก็คือข้าวของท่ีเราจะขนไปทำบุญทำทานท่ีอินเดีย (ภาพ
ท่ี ๑) ยอดฮิทสำหรบัแจกชาวอนิเดยีท่ียากจนตามชนบทกคื็อยาหมอ่งครับท่ีเป็นตลับ
น่ันแหละ ก็ไม่รู้ใครไปรู้มาจากไหนว่าคนอินเดียชอบยาหม่องหรือว่าประเทศเขาขาดยา-
หม่อง ทำไมไม่เป็นยาแก้ไข้แก้หวัดก็ไม่รู้ ท่ีรองลงไปก็คือปากกาลูกล่ืน หลัง ๆ  น่ีเห็นบ่อย
ก็คือ ลูกอมพวกฮอล์ล ฮาร์ทบีท ขนมเซ่ียงไฮ้ เร่ิมมีบะหม่ี มาม่า ยำยำไปบา้ง ไม่รู้ว่า
เตรียมมากินเองแล้วไม่หมดเลยเอาไปแจกหรือเปล่า  บางท่านก็จัดเตรียมสมุดดินสอไป
แจก บ้างก็ผ้าเช็ดหน้า มาสก์ปิดปาก อันน้ีคงเอาไปใชเ้องแล้วเหลือ สำหรับหญิงชาว
อินเดียท่ีแต่งตัวสวย ๆ ( ภาพที ่๒) ผู้เขียนมักจะขอถา่ยรูปและตอบแทนดว้ย ๑๐ - ๒๐
รูปีก็รู้สึกเป็นท่ีถูกใจพวกเธอพอสมควร คราวหน้าจะหาเป็นพวกครีมไวท์เทนน่ิงหรือพวก
ครีมบำรุงผิว ไปแจกแทนยาหมอ่งจะถูกใจพวกเธอหรอืเปล่าก็ไม่รู้

การแจกของใหพ้วกชาวบา้นและเดก็ ๆ ท่ีมาขอตามสถานทีต่่าง  ๆ น่ี ไม่ใช่
อยู่ ๆ  นึกใจดี พอเกิดกุศลจิต จะมาแจกกันสุ่มส่ีสุ่มห้าไม่ได้หรอกนะครับ  ท่านอาจจะโดน

๑๖๗



รุมท้ึงกันจนต้องเสียส่ิงท่ีท่านไม่ได้คิดจะแจกไปด้วย หรือพวกขอทานกอ็าจจะเข้ามาดึง
ทึ ้งกอดรัดฟัดเหวี ่ยงท่านจนต้องหกล้มถูกลากถูกเหยียบจนงอมไปก็ได้นะครับ
เพราะพวกขอทานอินเดียนี่จะมีจมูกที่ไวต่อกลิ่นคนใจดี ขอให้ท่านนึกถึงหนังสารคดี
เก่ียวกับปลาปิรันย่า  พอมันได้กล่ินคาวเลอืดมันก็จะมากันเป็นฝูง มืดฟ้ามัวดิน รุมกัด
เหยื่อจนพักเดียวเหลือแต่กระดูก ประมาณนั้นแหละครับ (จินตนาการณ์นี้อาจเว่อร์
ไปหน่อยขออภยั)

ขอทานอนิเดยีน่ียังขาดการบรหิารจัดการทีดี่อีกมาก เม่ือได้กล่ินคนไทยใจดี
จะมีการส่งสัญญาณให้นักขอ รวมทั้งผู้หญิง (ภาพที่ ๓) เด็กและคนชรา (ภาพที่ ๔)
มากันท้ังหมู่บ้าน บางทีส่งสัญญาณไปยังหมู่บ้านข้างเคียงก็มี การท่ีไม่สามารถจัดองค์กร
ของการขอทานได ้ ทำให้ผู้ใจดีเกิดการหวาดกลวัในการให ้ท้ัง ๆ  ท่ีอยากใหก็้ให้ลำบาก
ผู้ให้จะต้องเตรียมหาโลเคช่ันในการให้ ต้องดูทางหนีท่ีไล่ให้ดี บางคร้ังให้ไปแล้วเห็นเด็ก
โต ๆ ไล่แย่งของจากเด็กเล็ก ๆ ไปต่อหน้าต่อตา แทนที่จะได้บุญกลับเกิดอกุศลจิต
เสียเปล่า ดังน้ันคนไทยเวลาจะแจกของตอ้งขอให้ คนรถอินเดียจัดให้เข้าแถว (ภาพท่ี ๕)
แต่ก็ยากท่ีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตอนแรก ๆ  ก็พอจะมีระเบียบ พอแจกไปสักพัก
ก็จะมีรายการดึงทึ้งจากมือผู้แจก จน ในที่สุดผู้แจกก็ต้องขว้างของออกไปไกล ๆ ตัว
ให้พวกเขาลงไปแยง่กนับนดนิบนหนิ แหลมคม บางทกีล้ิงเกลอืกฝุ่นฟุง้ เตะถบีกันทัง้
เด็กเล็กเด็กโต (ภาพที ่๖) ของบางอยา่ง แย่งย้ือกันจนฉีกขาดเสยีหาย เป็นท่ีน่าเวทนา
จริง ๆ

ถ้าหากเรานบัเอาเขาคชิฌกูฏแห่งเมืองราชคฤหเ์ป็นจุดเร่ิมต้น มุ่งตรงไปทาง
ทิศเหนอืประมาณ ๒๐ กม. คือ บ้านนาลนัทา ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของมหาวทิยาลัยนาลันทา
(ภาพที่ ๗) ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาพระพุทธศาสนาถึงขีดสุด มหาวิทยาลัย-
นาลันทาสร้างขึ้นประมาณพุทธศัตวรรษที่ ๕ สมัยพระเจ้าจักรพรรดิกุมารคุปต์
แห่งราชวงศ์เทวปาละ ในสมัยพุทธกาล ท่านพระโมคคัลลานะและท่านพระสารีบุตร เป็น
ชาวนาลันทาน่ีเอง มหาวิทยาลัยนาลันทาได้สร้างข้ึนในบริเวณปราสาท บ้านเก่าของท่าน
พระสารีบุตร ซ่ึงมีสถูปขชนาดใหญส่ร้างอยู่ (ภาพท่ี ๘) และพระผู้มีพระภาคไดเ้สด็จมา

๑๖๘  ชมนาลนัทา แลว้เตรยีมลาอนิเดยี



ยังบ้านนาลันทาน้ีหลายคร้ัง พระองค์ได้แสดงพระสตูรท่ีสำคัญสูตรหน่ึงท่ีเราเคยไดยิ้น
บ่อย ๆ เก่ียวกับเร่ืองปาฏิหารย์ จึงนำมาใหอ่้านกันขอเชิญท่านอ่าน.......

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒

เกวัฏฏสูตร

เร่ืองนายเกวัฏฏ (ชาวประมง)

[๓๓๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างน้ี สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ ณ
สวนมะม่วงของปาวารกิเศรษฐี เขตเมืองนาลันทา. คร้ังน้ัน เกวัฏฏะ คฤหบดีบุตร เข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึท่ีประทับ ถวายอภวิาท แล้วน่ัง ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึง่. คร้ันน่ัง
เรียบร้อยแล้ว ได้กราบทลูพระผู้มีพระภาควา่ ข้าแต ่พระองคผู้์เจริญ เมืองนาลนัทานี้
เป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์ มีผู้คนมาก คับคั่งไปด้วยมนุษย์ ล้วนแต่เลื่อมใสในพระผู้มี-
พระภาคเป็นอย่างย่ิง ขอประทานโอกาสเถิดพระเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคทรงช้ีภิกษุสัก
รูปหน่ึงท่ีจักกระทำอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นธรรมท่ีย่ิงยวดของมนษุย์ได้ เม่ือเป็นเช่นน้ี ชาว
เมืองนาลันทาน้ีจักเล่ือมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างย่ิง สุดท่ีจะประมาณเม่ือเกวัฏฏะ
คฤหบดบีุตรกราบทลูดงันี้แลว้ พระผูม้ีพระภาคจงึตรสัวา่ ดูกรเกวฏัฏะ เรามไิดแ้สดง

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖

ชมนาลนัทา แลว้เตรยีมลาอนิเดยี  ๑๖๙



ธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำอิทธิ-
ปาฏิหาริย์อันเป็นธรรมทีย่ิ่งยวดของมนษุย์ แก่คฤหสัถ์ ผู้นุ่งขาวหม่ขาวดงัน้ี. เกวฏัฏะ
คฤหบดีบุตร ได้กราบทูลเป็นคำรบสองว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้าพระองค์มิได้จำกัด พระผู้มีพระภาคเพียงแต่กราบทูลอย่างน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
เมืองนาลันทาน้ี เป็นเมืองม่ังค่ังสมบูรณ์ มีผู้คนมาก คับค่ังไปด้วยมนุษย์ ล้วนแต่เล่ือมใส
ในพระผู้มีพระภาคเปน็อย่างย่ิง ขอประทานโอกาสเถดิพระเจา้ข้า ขอพระผู้มีพระภาค
ทรงช้ีภิกษุสักรูปหน่ึง ท่ีจักกระทำอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นธรรมท่ีย่ิงยวดของมนษุย์ได้ เม่ือ
เป็นเช่นนี้ ชาวเมืองนาลันทานี้จักเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งสุดที่จะ
ประมาณ แม้คร้ังท่ี ๓ เกวัฏฏะ คฤหบดีบุตรก็ได้กราบทูลอย่างน้ัน.

ปาฏิหาริย์ ๓ ประการ

อิทธิปฏิหาริย์

[๓๓๙] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรเกวัฏฏะปาฏิหาริย์ ๓ อย่างน้ี เราทำให้แจ้ง
ด้วยปัญญา อันย่ิงด้วยตนเองแลว้ จึงได้ประกาศใหรู้้ ปาฏิหาริย์ ๓ อย่างเป็นไฉน? คือ

๗ ๘ ๙

๑๐ ๑๑ ๑๒
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อิทธิปาฏิหาริย์ ๑ อาเทสนาปาฏิหาริย์ ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ๑ ก็อิทธิปาฏิหาริย์เป็นไฉน?
ดูกรเกวัฏฏะ ภิกษุใน ธรรมวินัยน้ี ย่อมแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือคนเดียวเป็นหลายคน
ก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง ภูเขา
ไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในท่ี ว่างก็ได้ ผุดข้ึนดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้ เดินบน-
น้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมอืนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์
พระอาทติย์ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดว้ยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจด้วยกายไปตลอดพรหม-
โลกก็ได้ เพราะเหตุดังน้ีน้ัน บุคคลผู้ใดผู้หน่ึงท่ีมี ศรัทธาเล่ือมใส เห็นภิกษุน้ันแสดงฤทธ์ิได้
หลายอย่าง ... ครั้นแล้วเขาจะบอกแก่คนผู้ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส คนใดคนหนึ่งว่า
อัศจรรย์จริงหนอ ท่าน ไม่เคยมีมาเลย ท่าน ความทีส่มณะมีฤทธ์ิมาก ความทีส่มณะมี
อานุภาพมาก ข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปน้ีแสดงฤทธิไ์ด้หลายอยา่ง ... เม่ือเป็น เช่นน้ี คนผู้
ไม่มีศรัทธา ไม่เล่ือมใสน้ัน จะพึงกล่าวกะคนผู้มีศรัทธาเล่ือมใสอย่างน้ีว่า ท่าน มี วิชาอยู่
อย่างหน่ึงช่ือว่า คันธารี ภิกษุรูปน้ันแสดงฤทธิไ์ด้หลายอย่าง ... ได้ด้วยวิชาช่ือว่า คันธารี
น้ัน ดูกรเกวฏัฏะ ท่านจะสำคญัความขอ้น้ันเป็นไฉน? คนผู้ไม่มีศรัทธา ไม่เล่ือมใสน้ัน
จะพึงกล่าวอย่างนั้นกะคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นบ้างไหม พึงกล่าวพระเจ้าข้า ดูกร
เกวัฏฏะเราเล็งเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้แล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอิทธิ-
ปาฏิหาริย์.

อาเทสนาปฏหิาริย์

[๓๔๐] ดูกรเกวัฏฏะ ก็อาเทสนาปาฏหิาริย์เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อม
ทายใจ ทายความรู้สึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรองของสตัว์อ่ืน ของบุคคลอ่ืน
ได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างน้ี ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี ้จิตของท่านเป็นดังน้ี เพราะ
เหตุดังน้ีน้ัน บุคคลผู้ใดผู้หน่ึงมีศรัทธาเล่ือมใสเห็นภิกษุน้ันทายใจ ทายความรูสึ้กในใจ
ทายความนึกคิด ทายความตรองของสตัว์อ่ืน ของบุคคลอ่ืนได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างน้ี
ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้จิตของท่านเป็นดังนี้. ครั้นแล้วเขาบอกแก่คนที่ยังไม่มี
ศรัทธา ไม่เล่ือมใส คนใดคนหนึง่ว่า อัศจรรย์จริงหนอ ท่าน ไม่เคยมีมาเลย ท่าน ความท่ี
สมณะมีฤทธิ์มาก ความที่สมณะมีอานุภาพ มาก ข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปนี้ทายใจ
ทายความรูสึ้กนึกในใจ ทายความนกึคิด ทายความตรอง ของสัตว์อ่ืน ของบุคคลอ่ืนได้
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...  เม่ือเป็นเช่นน้ี คนผู้ไม่มีศรัทธาเล่ือมใสน้ัน พึงกล่าวกะเขาวา่ ท่าน มีวิชาอย่างหน่ึงช่ือ
ว่า มณิกา ภิกษุรูปน้ันทายใจ ทายความรูสึ้กในใจ ทายความนกึคิดทายความตรองของ
สัตว์อ่ืน ของบุคคลอ่ืนก็ได้ ... ด้วยวิชาช่ือว่า มณิกาน้ัน ดูกรเกวัฏฏะ ท่านจะสำคัญความ
ข้อน้ันเป็นไฉน? คนผู้ไม่มีศรัทธาเล่ือมใสน้ัน พึงกล่าวอย่างน้ันกะคนผู้มีศรัทธา เล่ือมใส
กันบ้างไหม? พึงกล่าวพระเจ้าข้า ดูกรเกวัฏฏะเราเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปาฏิหาริย์
อย่างน้ีแล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอาเทสนาปาฏหิาริย์.

อนุสาสนีปาฏิหาริย์

[๓๔๑] ดูกรเกวัฏฏะ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อม
พร่ำ สอนอย่างน้ีว่า ท่านจงตรึกอย่างน้ี อย่าตรึกอย่างน้ัน จงทำในใจอย่างน้ี อย่าทำในใจ
อย่างน้ัน จงละส่ิงน้ี จงเข้าถึงส่ิงน้ีอยู่เถิด น้ีเรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย์.

[๓๔๒] ดูกรเกวัฏฏะ อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เป็นพระ-
อรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก
เป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึก ไม่มีผู้อ่ืนย่ิงกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุย์ท้ังหลาย
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัด ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอน
หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและ มนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามใน
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง คฤหบด ี บุตรคฤหบด ีหรือผู้เกิดเฉพาะในตระกลูใด
ตระกูลหน่ึง ย่อมฟังธรรมน้ัน คร้ันฟังแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เม่ือได้ศรัทธาแลว้
ย่อมเห็นตระหนกัว่า ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแหง่ธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปรง่
การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว
ดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุง่ห่มผ้ากาสาวพัสตร์
ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่
ปลงผมและ หนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพสัตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เม่ือบวชแล้ว สำรวม
ระวังในพระปาตโิมกขอ์ยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพยีง
เล็กน้อย สมาทานศึกษา อยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมท่ีเป็น
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กุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย ประกอบด้วยสติ-
สัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ.

จบ เกวัฏฏสูตร

ใกล้จะกลับเมืองไทยกันแล้วครับ ท่ีพุทธคยาน่ีเป็นท่ีสุดท้าย (ภาพท่ี ๙) และคง
เป็นท่ี ๆ  เราได้รับความปิติ ประทับใจอย่างมาก (ภาพที ่๑๐) บริเวณตน้พระศรมีหาโพธิ์
เป็นสถานท่ี ๆ  สะอาดร่มเย็น (ภาพท่ี ๑๑) พวกเราสามารถน่ังกับพ้ืนหิน สนทนาธรรมกัน
ได้นาน ๆ (ภาพท่ี ๑๒) บางคร้ังน่ังพนมมืออยู่ก็มีใบโพธ์ิเล็ก ๆ สีเหลืองอ่อนหล่นลงมา
บนมือหรือบนตักก็คงต้องเก็บใส่กระเป๋ากลับมาเป็นการช่วยทำความสะอาดสถานที่
และเป็นท่ีระลึกไปในตัว เดินทางมาไกลตัง้หลายวันหลายคืน หลายกิโลเมตร คืนน้ีนอน
อินเดียเป็นคืนสุดท้าย คงต้องทบทวนดูนะครับว่าความตั้งใจที่จะมาเจริญกุศลได้
สัมฤทธิ์ผลสมความตั้งใจหรือเปล่า กลับไปนี่เราจะเป็นคนดี ลดกิเลส เข้าใจธรรมะ
เพิ่มขึ้นหรือเปล่า สิ่งใดที่ผิดหวังหงุดหงิดโกรธเคืองไม่ได้อย่างใจ อย่าเก็บเอากลับไป
เมืองไทยนะครบั ให้อภัยทานละและลมืเสียแตคื่นน้ีเลยเถอะครบั อย่าลืมว่าย่ิงเขา้ใจ
ธรรมะเพิม่ข้ึนย่ิงตัวเล็กลง

ท่านที่เตรียมพวกน้ำพริก เครื่องปรุงของของไทย ๆ มาช่วยเจริญอาหารคง
ขายดนีะครบัแต่ถ้าเขาไปตดิใจกินโรตกัีบแพะตุน๋ กันจนอาหารไทยขายไมอ่อก กินไม่
หมดก็ไม่ต้องโกรธเขานะครับ การให้ของเราสำเร็จไปแล้ว อย่าไปห่วงให้เป็นอกุศล
อีกเลย ใครท่ีไม่เคยเหน็สนามบินเล็ก ๆ ท่ีพุทธคยานี ่  พรุ่งน้ีก็คงได้เห็นแล้ว สนามบิน
ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีเคยเหน็ เล็ก ๆ  ซ่ือ ๆ  แบบแฮนดเ์มดไม่ต้องกู้เงินใครมาสร้าง  รับรองว่าต้อง
ประทับใจอย่างมาก และอย่าไปเทียบกับสุวรรณภูมิอันยิ่งใหญ่ของเราเป็นอันขาด
ขอบอก พบกันอีกตอนคราวหนา้เป็นตอนจบอนุโมทนาและพักผ่อนฝันดีครับ
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๒๐  ลาก่อนอินเดีย อยากมาทุกปีแม้จะมีแต่แขก
เม่ือก่อนเกือบสิบปีมาแล้ว สมัยท่ีผู้เขียนเร่ิมศึกษาพระอภิธรรมใหม่ ๆ  ก็มักจะมี

คำถามมาถามกันบ่อย ๆ  เก่ียวเน่ืองกับพระธรรมท่ีเราได้ศึกษา ผู้เขียนรู้สึกว่าคำตอบท่ีใช้
ตอบบ่อยมากมี ๓ คำตอบ คือ  ๑. แล้วแต่เหตุปัจจัย บังคับบัญชาไม่ได้ เป็นอนัตตา
๒. ไม่มีคน ไม่มีสัตว์ มีแต่ธรรมะ ทุกอย่างเป็นธรรมะ  ๓. เป็นคนละขณะกัน จิตเกิดดับเร็ว
มาก เม่ือมาอินเดีย คำตอบครอบจักรวาลเหล่าน้ันก็นำมาใช้ได้อย่างดี เราเห็นคนอินเดีย
ต่างจากพวกเราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ ก็ตอบได้ว่าเพราะเหตุ
ปัจจัย มีเหตุให้พวกเขาตอ้งมาเกดิท่ีน่ีในเวลานีจึ้งต้องเป็นอย่างน้ี ถ้ามีเหตุปัจจัยให้เรา
ต้องมาเกดิท่ีน่ีเราก็ต้องเป็นอย่างน้ีเช่นกัน ถ้าไม่เป็นอย่างน้ีก็ไม่ใช่อินเดีย

สำหรับผู้เขียนแล้ว ยิ่งรู้จักยิ่งนึกรักอินเดีย โดยเฉพาะเด็ก ๆ มีความน่ารัก
เหมือนเด็กท่ัวไป ดูได้จากรอยย้ิมและแววตาทีไ่ม่ได้ต่างจากลูกหลานของเราเลย ถึงแม้
จะเห็นว่าเด็ก ๆ  มาขอเหมือนเด็กขอทาน เราคงต้องยอมรับว่าตราบใดท่ีคนเรายังมีโลภะ
และโมหะ ก็ต้องมีการขอ ไม่ว่าจะขอในรปูแบบตรง ๆ อย่างเดก็ ๆ หรือว่าขอแบบการ
กราบไหว้บูชาท่ีมีท่ัวไป ท้ังขออกมาทางวาจา ขอในใจ และขอแบบถ้าได้แล้วจะมาแก้บน
น่ันก็คือขอน่ันแหละ ด้วยไม่รู้ว่าการได้เป็นผลของกรรมจงึขอ การให้จะสำเร็จไม่ได้เม่ือ
ไม่มีการขอ ขณะทีเ่ห็นขอทานอาจจะนกึรังเกียจรำคาญ แต่ถ้าหากเกดิความเขา้ใจว่า
การใหเ้ป็นกุศล เป็นการละคลายความตระหนี ่การทำกศุลก็มีกำลังได้  และจากการ
เข้าใจว่าเป็นคนละขณะจิตกันระหว่างอกุศลและกุศลและไมมีเราไปทำกุศล เกิดจาก
ทานุปนิสัยท่ีสะสมมา เป็นเหตุให้กุศลเกิด คร้ันกุศลเกิดแล้วอกุศลเกิดอีกสลับกันไปไม่
สามารถไปบังคับบัญชาอะไรได ้เม่ือเข้าใจอย่างน้ีได้ก็เบา สบายไปในระดบัหน่ึง

มาอินเดียจนเกือบจะกลับแล้ว หากถามว่าได้อะไรกลับไปบ้างก็ลองทบทวนดู
หากได้ความทุกข์ความเดือดร้อนใจขุ่นมัวกลับไปน่ันก็คือความเป็นเรากำลังทำงานแล้ว
ความขุ่นมัวไม่พอใจเกิดกับเราแล้วจะให้ใครมาแก้ จิตของเราเป็นอกุศลไปแล้วเพราะเรา
เช่ือว่าเราถูกผู้อ่ืนทำให้จึงโกรธ ก็ในเม่ือไม่มีเรา ไม่มีคน เรากำลังโกรธใคร เม่ือใดท่ีเข้าใจ
เพ่ิมข้ึนว่าไม่มีใครทำอะไรเราได้ เราทุกข์ก็เพราะกิเลสของเราท้ังน้ัน น่ันก็คือ โยนิโสมนสิ-
การ เป็นกุศลจิตท่ีขัดเกลาตวัเรา

๑๗๔



มาอินเดียแล้วได้อะไรกลับไปไม่สำคัญเลย เดินทางมาสักการะสังเวชนียสถาน
ท้ังส่ีด้วยความศรทัธาในคำสอน  หรือว่ามาเพ่ือจะได้ อยากได้อะไรกลับไป ถ้าอยากได้
อะไรน่ันก็คือ โลภะและตัวตนก็กำลังทำงานอีกแล้ว แต่ถ้าบอกว่ามาอินเดียเพราะศรัทธา
ในคำสอน กอ็ยา่ลมืวา่พระบรมศาสดาทา่นไมเ่คยสอนใหไ้ปเสาะหาอะไร เพราะไมมี่
อะไรเที่ยง ไม่มีอะไรสุข ไม่มีอะไรที่เราจะหามาเป็นของเราได้ ดังนั้นมาอินเดีย
ท่ีสำคัญท่ีสุดคือ เราละอะไร

และ ณ จุดน้ีท่ีสนามบินโพธคยา ท่ีมีรันเวยเ์ก่า ๆ แต่ไม่ทรุด และไม่ต้องผ่าน
เคร่ือง CTX เพราะไมไ่ด้ใช้ พวกเรากำลงัจะเดินทางกลบัเมืองไทยมาตภูุมิท่ีรักของเรา
ท้ิงอินเดียอันเป็นพุทธภูมิไว้เบ้ืองหลัง ท้ังเครียดท้ังขำก็เป็นธรรมะ   อย่าลืมนะครับศึกษา
ธรรมะเพ่ือการละ ทำบุญทำทานเพ่ือให้ไม่ต้องหวังได้อะไรกลับคืน เข้าใจธรรมะไม่ใช่เพ่ือ
เกง่แตต่อ้งตวัเลก็ลง ฟงัธรรมะไปทำไมถา้ไม่ประพฤตปิฏิบัตติาม ..... ลากอ่นอินเดยี
อยากมาทกุปีแม้จะมีแต่แขก

ลากอ่นอินเดยี อยากมาทกุปีแมัจะมีแตแ่ขก  ๑๗๕



ดูกรอานนท ์ตถาคตจะชือ่ว่าอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือบูชา นอบน้อม
ด้วยเคร่ืองสักการะประมาณเท่าน้ีก็หามิได้ ผู้ใดแลจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก  อุบาสิกา
ก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้น้ันย่อมช่ือว่า
สักการะเคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบชูาอย่างยอดเยีย่ม เพราะเหตน้ัุนแหละ
อานนท์ พวกเธอพึงสำเหนียกอย่างน้ีว่า    “เราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู”่
 
Dhammaintrend ร่วมเผยแพร่และแบ่งปันเป็นธรรมทาน 

จบอินเดียไดอะร่ี

๑๗๖  ลากอ่นอนิเดยี อยากมาทกุปีแมัจะมแีตแ่ขก
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ลากอ่นอินเดยี อยากมาทกุปีแมัจะมีแตแ่ขก  ๑๗๗



บันทึกธรรม

๑๗๘  ลากอ่นอินเดยี อยากมาทกุปีแมัจะมีแตแ่ขก



บันทึกธรรม

ลากอ่นอินเดยี อยากมาทกุปีแมัจะมีแตแ่ขก  ๑๗๙



๑๘๐  ลากอ่นอนิเดยี อยากมาทกุปีแมัจะมแีตแ่ขก
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