
 

 



 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา1 
โปรดปัญจวัคคีย์ 

 ณ ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน เมืองพาราณสี พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจ
วัคคีย ์ ในวันเพ็ญเดือน ๘ (กลายเป็นต้นก าเนิดของวันอาสาฬหบูชา (เป็นวันพระธรรม) ซ่ึงเป็นวันที่พระ
รัตนตรัยครบองค์คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์) 

 พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเร่ืองอริยสัจสี่แก่ปัญจวัคคีย์ มีขั้นตอนสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนท่ีหนึ่ง ตรัสถึงทางที่ไม่ควรด าเนิน หรือข้อปฏิบัติท่ีไม่ควรปฏิบัติ 2 ทาง คือ 
(๑) การหมกมุ่นอยู่ในกาม หรือการแสวงหาความสุขทางเนื้อหนัง ดังลัทธิ “โลกายัต” (ลัทธิวัตถุ

นิยม) ในสมัยนั้น 
(๒) การทรมานตนด้วยตบะวิธีต่างๆ 

สองทางนี้พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า “อันตะ” (ทางตัน หรือ extreme) ไม่น าไปสู่ความสิ้นทุกข์ 

๒. ขั้นตอนท่ีสอง ทรงแสดงทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ได้แก่ อริยมรรคมีองค์แปด คือสัมมาทิฐ ิ
(เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) 
สัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ตั้งใจ
มัน่ชอบ) 

๓. ขั้นตอนท่ีสาม  ทรงแสดงอริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
๔. ขั้นตอนท่ีสี ่  เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจบลง โกณฑัญญะ หัวหน้าปัญจวัคคีย์ ก็เกิด “ดวงตา

เห็นธรรม” คือ เข้าใจความจริงท่ีว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับ
ไปเป็นธรรมดา” 

จากนั้นโกณฑัญญะทูลขอบวช พระพุทธองค์ประทานอุปสมบทให้ โดยวิธีง่าย เพียงตรัสว่า “จงมาเปน็
ภิกษุเถิด ธรรมเรากล่าวดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท าที่สิ้นสุดทุกข์ โดยชอบเถิด” 

การบวชแบบนี้เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้เป็นพระสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์ในวันนั้น ต่อมาได้
กลายเป็นต้นก าเนิดของวันอาสาฬหบูชาของชาวพุทธมาจนกระทั่งบัดนี้

                                                        
1 ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์  วรรณปก : พระพุทธจริยวัตร ๖๐ ปาง (ปางโปรดปัญจวัคคีย์) 
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สารบัญ 

สมุดภาพพระพุทธประวัติฉบับสมบูรณ์ 
 

ครูเหม  เวชกร 
สารบัญภาพ 

  ภาพท่ี 

ตอนท่ี ๑ : พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา      ๑–๕ 
ตอนท่ี ๒ : การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ      ๖-๑๐ 
ตอนท่ี ๓ : การเฉลิมฉลองท่ัวกรุงกบิลพัสดุ์      ๑๑-๑๕ 
ตอนท่ี ๔ : การพยากรณ์ของอิสิตะดาบสเก่ียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ 
  ว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า       ๑๖–๑๙ 
ตอนท่ี ๕ : การสิ้นพระชนม์ของพระนางสิริมหามายา     ๒๐ 
ตอนท่ี ๖ : การให้การศึกษาแก่เจ้าชายสิทธัตถะเพื่อการเป็นกษัตริย์ในอนาคต  ๒๑-๒๔ 
ตอนท่ี ๗ : ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ และความเมตตา     ๒๕-๓๕ 
ตอนท่ี ๘ : เจ้าชายสิทธัตถะเร่ิมเห็นความจริงในชีวิตต่าง ๆ มากขึ้น   ๓๖–๔๔ 
ตอนท่ี ๙ : เจ้าชายสิทธัตถะนั่งท าสมาธิ ใช้จิตวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ชีวิตต่าง ๆ  
  ก็เกิดพระเมตตาแก่ชีวิตท้ังหลาย      ๔๕ 
ตอนท่ี ๑๐ : พระเจ้าสุทโธทนะมีความหนักพระทัยว่าเจ้าชายสิทธัตถะ 

จะทิ้งทางโลกสู่ทางธรรมตามค าพยากรณ์ จึงหาทางท่ีจะ 
บ ารุงบ าเรอเจ้าชายในทุกๆ ด้าน      ๔๖-๔๗ 

ตอนท่ี ๑๑ : เจ้าชายสิทธัตถะชื่นชมในความงามของเจ้าหญิงยโสธรา   ๕๘- ๖๐ 
ตอนท่ี ๑๒ : เจ้าชายสิทธัตถะมีความรักต่อเจ้าหญิงยโสธราและจะขอหมั้น   ๖๑-๖๓ 
ตอนท่ี ๑๓ : การแข่งขันยุทธศิลป์ ผู้ชนะจึงจะได้หมั้นเจ้าหญิงยโสธรา   ๖๔-๘๐ 
ตอนท่ี ๑๔ :  เจ้าชายสิทธัตถะชนะการแข่งขันทุกประเภทของยุทธศิลป์ 
  และเจ้าหญิงยโสธรามอบมาลัยให้แก่เจ้าชาย     ๘๑-๘๔ 
ตอนท่ี ๑๕ : หลังจากพิธีวิวาห์อันมโหฬาร เจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิง 
  ยโสธราเสวยสุขอยู่ในพระราชวังอันสวยงามยิ่ง    ๘๕–๙๐          
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ภาพท่ี  

ตอนท่ี ๑๖ : เสียงเพลงในสายลมให้สติแก่เจ้าชาย และท าให้อยากรู้โลกแห่ง 
  ความเป็นจริงนอกพระราชวัง       ๙๑-๙๔ 
ตอนท่ี ๑๗ :  เมื่อออกนอกพระราชวัง เจ้าชายได้เห็นชีวิตของประชาชน   ๙๕-๙๗ 
ตอนท่ี ๑๘ :  เจ้าชายเร่ิมเกิดทุกข์เป็นครั้งแรก เมื่อทราบว่าคนเราต้องแก่ทุกคน  ๙๘-๑๐๒ 
ตอนท่ี ๑๙ :  พระเจ้าสุทโธทนะทรงสุบิน (ฝัน) พระฤๅษีได้ท านายว่าเจ้าชาย 
  สิทธัตถะจะเสียสละราชสมบัติออกบวช     ๑๐๓-๑๐๖ 
ตอนท่ี ๒๐ : เจ้าชายและนายฉันนะแตง่กายเป็นนายพานิชออกนอกพระราชวัง 
  เพื่อดูชีวิตแท้จริงของประชาชน      ๑๐๗-๑๑๐ 
ตอนท่ี ๒๑ : เจ้าชายได้เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และเห็นความทุกข์ของคน 
  ในรูปแบบต่าง ๆ         ๑๑๑-๑๑๖ 
ตอนท่ี ๒๒ : เจ้าชายเร่ิมค้นหาความจริงของสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวและทรงคิด 

ว่าจะช่วยคนทั้งโลก มิให้แก่ มิให้เจ็บ มิให้ตายได้อย่างไร   ๑๑๗-๑๒๖ 
ตอนท่ี ๒๓ :  เจ้าชายตัดสินพระทัยจะสละราชสมบัติเพื่อออกค้นหาความจริง 
  ในชีวิต และค้นหาทางดับทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์    ๑๒๗-๑๓๒ 
ตอนท่ี ๒๔ : เจ้าชายเสด็จออกจากพระราชวังพร้อมกับนายฉันนะ โดยทรงม้า 
  ชื่อ “กัณฐกะ” เพื่อออกบรรพชา      ๑๓๓-๑๔๑ 
ตอนท่ี ๒๕ :   ทรงตัดพระเมาลีถือเพศบรรพชิต      ๑๔๒-๑๔๖ 
ตอนท่ี ๒๖ : เร่ิมชีวิตบรรพชิตและช่วงปรับจิตใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในเวลา 
  ปัจจุบัน เลิกยึดติดอดีต        ๑๔๗-๑๕๓ 
ตอนท่ี ๒๗ :  พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้า และทูลขอว่า ถ้าตรัสรู้แล้วขอ 

ให้มาโปรดก่อน        ๑๕๔-๑๕๖ 
ตอนท่ี ๒๘ :  เสด็จไปศึกษาที่ส านักอาฬารดาบสและอุทกดาบส จนถึงขั้น 

สมาบัติแปด (ขั้นสูงสุดของส านัก) แต่ไม่สามารถท าให้ตรัสรู้ได้ 
จึงออกจากส านัก        ๑๕๗-๑๕๘ 

ตอนท่ี ๒๙ :  ออกค้นหาทางดับทุกข์ด้วยวิธีต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง    ๑๕๙-๑๖๘ 
ตอนท่ี ๓๐ :  ปัญจวัคคีย์ถวายตัวเพื่อปรนนิบัติพระองค์     ๑๖๙-๑๗๓ 
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ภาพท่ี  
ตอนท่ี ๓๑ : พระอินทร์ดีดพิณเพื่อเตือนสติพระองค์ให้เดินทางสายกลาง 

ในการค้นหาหลักธรรม       ๑๗๔-๑๗๖ 
ตอนท่ี ๓๒ : พระองค์เปล่ียนแนวทางการค้นหาธรรมท าให้ปัญจวัคคีย์พากัน 
  หลบหนีไปหมด        ๑๗๗-๑๗๘ 
ตอนท่ี ๓๓ :  นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสแก่พระองค์โดยส าคัญว่าเป็นเทวดา  ๑๗๙-๑๘๕ 
ตอนท่ี ๓๔ :  หลังเสวยข้าวปายาสเสร็จ ก็ลอยถาดเสี่ยงทายพระบารมี  

ให้ถาดลอยทวนกระแสน้ า       ๑๘๖-๑๘๘ 
ตอนท่ี ๓๕ :  พราหมณ์ถวายหญ้าคาปูท่ีประทับในวันท่ีพระองค์ตั้งพระทัย 
  จะประทับอยู่ท่ีนั้นจนส าเร็จ (ตรัสรู้)      ๑๘๙-๑๙๐ 
ตอนท่ี ๓๖ :  มารพยายามขัดขวางพระองค์ทุกวิธี เพื่อไม่ให้ตรัสรู้ 
  แต่พระองค์ก็สามารถเอาชนะมารท้ังหมดได้     ๑๙๑-๑๙๓ 
ตอนท่ี ๓๗ :  พระองค์ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน ๖ ปีระกา     ๑๙๔-๑๙๕ 
ตอนท่ี ๓๘ :  ธิดาพระยามารพยายามยั่วยวนพระองค์ให้เกิดกิเลส แต่ไม่ส าเร็จ  ๑๙๖-๑๙๙ 
ตอนท่ี ๓๙ :  พระองค์เริ่มเดินทางเพื่อสั่งสอนธรรมท่ีพระองค์รู้เอง ตรัสรู้เอง   
  ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ๆ ขอบรรพชาตามพระองค์     ๒๐๐-๒๐๕ 
ตอนท่ี ๔๐ :  พระพุทธองค์ทรงเท่ียวโปรดเทศนาธรรม จนท าให้มีสาวกเพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเร็ว และทรงเทศนาธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสาร   ๒๐๖-๒๐๗ 
ตอนท่ี ๔๑ :  พระเจ้าพิมพิสารได้ยกท่ีให้สร้างพระวิหารให้พระพุทธองค์ 
  และเหล่าสาวกพ านักรักษาธรรม      ๒๐๘ 
ตอนท่ี ๔๒ :  พระเจ้าสุทโทธนะ และพระนางยโสธราทราบข่าวของพระพุทธองค์ 

ได้ให้คนสนิทน าพระราชสาสน์ไปเชิญพระพุทธองค์    ๒๐๙-๒๑๓ 
ตอนท่ี ๔๓ :  พระพุทธองค์รับปากว่าจะไปเย่ียมพระราชบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ์  ๒๑๔ 
ตอนท่ี ๔๔ :  พระพุทธองค์เสด็จเย่ียมพระราชบิดา      ๒๑๕-๒๑๘ 
ตอนท่ี ๔๕ :  พระเจ้าสุทโธทนะได้ข่าวท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธองค์   ๒๑๙-๒๒๔ 
ตอนท่ี ๔๖ :  พระพุทธองค์เทศนาธรรมให้พระราชบิดาและพระนางยโสธรา 
  ฟัง หลังจากนั้นก็มกีารเทศนาธรรมให้บรรดาพระญาติฟัง   ๒๒๕-๒๒๗ 
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ภาพท่ี  
ตอนท่ี ๔๗ :  พระนันทะรับบาตรส่งเสด็จ พระพุทธองค์ก็ขอให้บวช   ๒๒๘-๒๓๐ 
ตอนท่ี ๔๘ :  ทรงมอบสมบัติพระนิพพานแก่พระราหุล โดยให้บรรพชา 

เป็นสามเณรองค์แรก        ๒๓๑-๒๓๒ 
ตอนท่ี ๔๙ :  เจ้าชายเทวทัตบวชเป็นสาวก แต่ตั้งตนเป็นศาสดาแข่งกับ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า        ๒๓๓-๒๓๕ 
ตอนท่ี ๕๐ :  พุทธบิดาประชวรหนัก พระพุทธองค์เสด็จเย่ียมเพื่อแก้ไข 

การประชวรของพุทธบิดา และทรงเทศนาธรรมขั้นสูง 
ให้พุทธบิดายึดเหนี่ยวพระทัย       ๒๓๖-๒๔๐ 

ตอนท่ี ๕๑ :  หลังจากถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดาแล้ว  
พระพุทธองค์และสาวกก็แยกทางกันไปประกาศ 
พระธรรมยังเมืองต่าง ๆ จนเข้าวัยชรา      ๒๔๑-๒๔๒ 

ตอนท่ี ๕๒ :  พระพุทธองค์ทรงก าหนดวันและสถานที่ปรินิพพาน    ๒๔๓-๒๔๙ 
ตอนท่ี ๕๓ : พระองค์รับสั่งให้เตรียมท่ีบรรทมเพื่อปรินิพพาน    ๒๕๐-๒๕๒ 
ตอนท่ี ๕๔ :  วันเพ็ญเดือน ๖ เป็นวันท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน 
  ดับขันธ์ลง อายุ ๘๐ ปี  หลังพิธีถวายพระเพลิง โทณพราหมณ์เสนอ 

ให้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่เจ้านคร ๘ นครเท่า ๆ กัน   ๒๕๓-๒๕๖ 
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ภาพและข้อความเร่ือง พระราชประวัติแห่งพระมหาบุรุษน้ี ได้จัดท าตามต้นฉบับแบบภาษาไทยของ 

เจ้าศักดิ์ประเสริฐ นครจ าปาศักดิ์ ซึ่งแปลจากเรื่องฉบับภาษาฝรั่งเศส ต้นเดิมของเร่ืองนี้เป็นภาษาอังกฤษ ของ 
The Light of Asia ซึ่งเซอร์ เอดวิน อาร์โนลด์ เป็นผู้แต่ง เป็นเร่ืองราวของพระมหาบุรุษ ผู้มาบังเกิดเพื่อ
ประทานแสงสว่างให้แก่โลก ณ ดินแดนทิศใต้ของขุนเขาหิมพานต์ คือ กรุงกบิลพัสดุ์ 

 

 

 
ในคืนหนึ่ง บังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ แสงจันทร์มีรัศมีแจ่มจ้าสว่างไปครึ่งหนึ่งของพิภพ ขุนเขาท้ังหลาย 

เสมือนจะเขยื้อนตัวหวั่นไหว น้ าทะเลสงบ บรรดาดอกไม้ทั้งหลายเบ่งบานสะพรั่งในเวลาอันไม่ใชฤ่ดู ใน
ราตรีนั้น พระนางสิริมหามายา บรรทมหลับสนิทอยู่เคียงข้างพระสวามี คือ พระเจ้าสุทโธทนะ 
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พระนางได้ทรงพระสุบินไปว่า มีดวงดาวหนึ่งสุกปลั่งย่ิงดาวท้ังหลาย ดาวนั้นเปล่งรัศมีสีต่าง ๆ เป็นหก

แฉก และปรากฎร่างกุญชรในดวงดาวนั้น กุญชรนั้นมีงาหกงา งานั้นสีขาวดุจนมของโควิเศษ กุญชรนั้นเคลื่อน
ลงจากเวหามายังห้องบรรทม ในที่สุดได้ท ากิริยาเข้าสู่พระครรภ์เบ้ืองขวาแห่งพระนาง 

 

 

 

 
เมื่อพระนางบรรทมตื่น ก็รู้สึกอ่ิมเอมพระทัยเป็นล้นพ้น พระนางได้เล่าความฝันให้พระราชสวามีฟงั 

โดยถี่ถ้วน พระเจ้าสุทโธทนะทรงอัศจรรย์พระทัยยิ่งนัก จึงโปรดให้ชุมนุมพระโหรา ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์
ตรวจดูฤกษ์ยาม และลักษณะที่พระนางทรงพระสุบินโดยทุกประการ 
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โหราจารย์เหล่านั้นทูลท านายไว้เป็นสองสถาน ว่าพระนางทรงพระสุบินดังนี้ จะไดพ้ระราชกุมารท่ีล้ า

เลิศมนุษย์ จะเป็นผู้ทรงญาณ ทรงธรรมเมตตาแก่มนุษย์ท่ัวไป จะเป็นพระศาสดาสอนมนุษย์ให้พ้นกองทุกข ์
อีกสถานหนึ่งจะเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ เป็นจักรพรรดิครอบครองโลกท้ังมวล หากพระองค์ทรงพระประสงค์
ดังนั้น 

 

 

 
ต่อมาพระนางสิริมหามายาก็ตั้งพระครรภ์ ครั้งจวนจะประสูติ ได้ขอประทานอนุญาตต่อพระเจ้าสุท-

โธทนะ ไปประสูติท่ีกรุงเทวทหะ อันเป็นนครท่ีก าเนิดแห่งพระนาง ดังนี้เป็นจารีตแห่งกษัตริย์ในอินเดีย พระ
เจ้าสุทโธทนะก็ทรงอนุญาตให้เป็นไปตามประเพณี 
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ทางท่ีจะไปยังเทวทหนครนั้น ผ่านไปทางสวนแกมป่าแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า “ ลุมพินี” สวนนี้เป็นย่านกลาง

ระหว่างนครกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ ในการเสด็จของพระนางสิริมหามายาคราวนี้ บังเกิดสิ่งอัศจรรย์ กล่าวคือ
บรรดาพฤกษชาติในป่าลุมพินี ได้ผลิดดอกออกสะพรั่งอันไช่ฤดู เสมือนวิญญาณชื่นชมยินดี ด้วยรู้ว่าพระมหา
บุรุษจะมาประสูติ ณ ที่นั้น 

 

 

 
เมื่อขบวนแห่แหนของพระนางสิริมหามายาผ่านมาถึง พระนางรู้สึกว่าสวนลุมพินีช่างร่มเย็น งดงามไป

ด้วยดอกดวงพฤกษชาติ จึงได้ให้หยุดขบวนพัก ณ ท่ีนั้น พระนางเสด็จประทับพักผ่อนใต้ต้นสาละ และบัดนั้น 
พระนางก็รู้สึกประชวรพระครรภ์ เหล่าบรรดานางข้าหลวงได้เข้าประคับประคอง 
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พระนางก็ได้ประสูติพระมหาบุรุษ ณ ควงต้นสาละนั้น และเวลานั้น ดินฟา้อากาศดูประหนึ่งว่า ปวง

เทพเจ้าได้มาประชุมอยู่ แต่มนุษย์ก็หาแลเห็นไม่ สิ่งมหัศจรรย์อันนี้ปรากฎในพระพุทธประวัติ เราผู้มีชีวิต
ภายหลังนับจ านวน ๒,๕๐๐ ปีเศษ ก็ควรจะนึกว่า สิ่งมหัศจรรย์ในโลกย่อมปรากฎได้ เมื่อเกิดอัจฉริยบุคคลขึน้
ในโลก 

 

 

 
เมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงพระเจ้าสุทโธทนะ ก็โปรดให้จัดขบวนมารับพระนางและพระราชกุมารกลับคืน

สู่พระมหาราชวัง ในกาลครั้งนั้นก็บังเกิดสิ่งอัศจรรย์อีก คือดูเสมือนจะมีพลแห่แหนมากมาย พรั่งพร้อมด้วย
เทพดาท่ัวทิศานุทิศมาแวดล้อม มาส่งพระกุมารถึงพระนคร 
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บรรดาโหราจารย์ผู้ใหญ่ได้พร้อมกันท านายอีกว่า พระกุมารองค์นี้มีบุญญาธิการยิ่งนัก จะได้เป็นใหญ่

ในโลก จะถึงสมบัติจักรพรรดิ พระเจ้าสุทโธทนะก็ดีพระทัยยิ่งนัก ทรงมุ่งหวังให้พระราชโอรสได้เป็น
จักรพรรดิครอบครองโลก ได้โปรดให้จัดการสมโภชเป็นมหกรรมมโหฬาร 

 
 

 
นครกบิลพัสดุ์ครึกครื้นด้วยเสียงแตรสังข์ดุริยางค์ ถนนหนทางติดธงทิว ประชาราษฎร์ต่างร้องร าท า

เพลงด้วยความชื่นชมยินดีท่ัวหน้า มีการสาดพรมกันด้วยน้ าอบเชื้อดอกไม้กลิ่นหอม นักร้องนักร าก็ขับร้องร่าย
ร า สนุกสนานกันท่ัวพระนคร ยิ่งกว่าครั้งใดที่เคยมีมา 
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ในการสมโภชพระกุมารครั้งนี้ ดูราวกับว่านักแสดงท่ัวทิศานุทิศได้มาประชันกันในกรุงกบิลพัสดุ์ นัก

หกคะเมนตีลังกาเอย ไม้สูงเอย ห้อยโหนโยนตัวเอย แล้วก็ไต่ลวดเลี้ยงตัว มีนานาสารพัดอย่าง ใครชอบอะไรก็
เลือกดูได้ตามใจชอบ พระนครสนุกคึกคกั ประชาราษฎรร่าเริงกันท่ัวหน้า 

 

 

 
แล้วก็ยังมีพวกแสดงกับสัตว์ พวกเล่นงู พวกเล่นสิงโต ก็พาสัตว์เหล่านั้นมาแสดงให้ดูอย่างน่า

หวาดเสียว ยังมีพวกนักมวยปล้ า รูปร่างราวกับยักษ์ ต่อสู้กันอย่างไม่คิดชีวิตชีวา นับเป็นท่ีเพลิดเพลินนัยย์ตา 
อะไรท่ีคนยังไม่เคยชม ก็ได้ชมในการสมโภชครั้งนี้ นับว่าเป็นบุญญาธิการประการหนึ่งของพระราชกุมาร 
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บรรดาพ่อค้าวาณิชทั้งใกล้และไกล ก็น าเอาพัสดุสนิค้าอย่างดีในท้องถ่ินของตนมา มีแพรพรรณ ขน

แกะ พรมเจียม เครื่องทองรูปพรรณ เพชรนิลจินดา ของอันมีค่าเหล่านี้เขาน ามาถวายเป็นของขวัญแด่พระราช
กุมาร ไม่เคยมีของขวัญครั้งใดจะมากมายเสมอคราวนี้ 

 

 

 
ครั้งนั้น มีดาบสรูปหนึ่ง ชื่อ “ อสิตะ” ท่านบ าเพ็ญพรตอยู่ในป่าอันสงัดห่างไกลผู้คน เพื่อท าใจให้แนว่

แน่จนมีญาณแก่กล้า ท่านได้ทราบโดยญาณว่า บัดนี้มีพระราชกุมารอุบัติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ท่านเล็งเห็นว่า พระ
กุมารนี้จะเป็นอัจฉริยบุคคลวิเศษสุดของโลก จึงได้ละอาศรมเข้ามายังพระราชฐานแห่งพระเจ้าสุทโธทนะ 
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พระเจ้าสุทโธทนะทรงรู้จักดาบสรูปนี้ดี จึงทรงน้อมพระองค์แสดงคาราวะ พระดาบสรับพระราช-

ปฏิสันถารแล้วก็ตรงไปท่ีพระกุมาร ซึ่งนอนอยู่ในพระอู่ เธอได้น้อมเศียรลงถวายบังคมพระกุมารถึง ๘ ครั้ง
ด้วยอาการอันนอบน้อมสูงสุด ยังให้ผู้ที่อยู่ ณ ที่นั้นมีความอัศจรรย์ใจย่ิงนัก 

 
 

 
พระดาบสอสิตะได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า “ โอ พระกุมาร ข้าพเจ้าขอบูชาและเคารพพระองค ์

เพราะประจักษ์แล้วโดยรัศมีและพระลักษณะ ๓๒ ประการ อีกท้ังองค์ประกอบอีก ๘๐ ประการว่า พระองค์จะ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเสียดายนักที่ต้องตายเสียก่อน ไม่อาจมีชีวิตยืนอยู่ได้สดับรสพระธรรม” 
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ครั้นแล้วพระดาบสได้หันมาทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่า “ พระองค์ช่างมีบุญนักหนา จึงได้ให้ก าเนิดแก่

พระกุมารพระองค์นี้ พระกุมารจะเป็นพระมหาบุรุษ อันหาผู้ใดเปรียบมิได้ในโลกนี้ แต่น่าเสียดาย ท่ีความปีติ
ของพระองค์จะต้องท าลายลง ด้วยภายใน ๗ วันนี้ พระมารดาของพระกุมารจะสูญสิ้นพระชนม์ ” 

 

 

 
จริงตามค าท านายของอสิตดาบส พอครบก าหนด ๗ วัน พระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนม์ท้ัง ๆ ท่ี

แพทย์หลวงได้ช่วยกันเยียวยาจนสุดความสามารถ ดังด้วยเป็นก าหนดแห่งเทพเจ้าว่า พระนางจะไมต่้องทรง
ครรภ์และถวายน้ านมแก่ราชกุมาร ราชกุมารี ร่วมกับพระพุทธองค์ 
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เวลาผ่านไป จนพระราชกมุารมีอายุได้ ๘ ปี มีพระนามว่า เจ้าชายสิทธัตถะ พระเจ้าสุทโธทนะระแวง

อยู่ตลอดเวลาว่า  พระราชโอรสจะมีนิสัยโน้มน้อมไปในทางจะแสวงหาโพธิญาณ   จึงหารือกับอ ามาตย์ท่ีจะ
ให้ราชโอรสได้ศึกษาวิชาท่ีจะให้พระราชโอรสได้ห่างพ้นไปจากการจะเป็นพระพุทธเจ้า ดังท่ีโหรท านายไว้ 

 

 

 
ท่ีประชุมตกลงว่า ครูของพระราชกุมารต้องเป็นพระวิศวามิตร  เพราะเป็นผู้ยอดเย่ียมในอักษรศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ท้ังปวง มีทางจูงให้พระราชกุมารละแนวชีวิตท่ีจะบ าเพ็ญตนเป็นพระพุทธเจ้าได้  และท้ังให้
การเรียนหนักไปทางด้านยุทธการหรือการปกครองเย่ียงกษัตริย์จะพึงเรียนพึงรู้ 
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เจ้าชายสิทธัตถะ ได้เข้าศึกษาวิชาอักษรศาสตร์กับพระวิศวามิตร เมื่อพระชนมายุ ๘ ปี และพอเรียนได้

มินานอาจารย์ก็เห็นว่า เจ้าชายสิทธัตถะนี้เฉลียวฉลาดเกินมนุษย์ สามารถเขียนอักขระได้ทุกภาษาทุกแคว้นโดย
พระองค์เอง แม้แต่อักขระของชาวที่บูชานาคใต้บาดาล ซึ่งอาจารย์เองก็หาสันทัดไม่ 

 

 

 
ในท่ีสุด อาจารย์วิศวามิตรก็หมดหนทางจะหาวิชาใดมาสอนได้ พระองค์รอบรู้จนวิชาค านวณเลขและ

ดวงดาวท้ังหลายในจักรภพ ท้ังนับย้อนหลังและก้าวหน้าเจนจบ อาจารย์จึงกล่าวว่า “ พระองค์นี้เป็นครูของ
พระองค์เอง และท้ังเป็นครูของข้าพระเจ้าอีกซ้ าไป พระองค์ทราบสิ้นทุกอย่าง โดยข้าพเจ้ามิได้สอนพระองค์
เลย ท้ังไม่สามารถจะสอนได้ด้วย ” 
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เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ ๑๔,๑๕ ปี  พระองค์ชอบกีฬาแข่งรถม้า และก็เชี่ยวชาญหาสารถี

ใดคู่เคียงมิได้ แต่พระองคม์ีจิตใจสุภาพเหมือนมนุษย์อ่ืน ๆ เช่นการแข่งรถครั้งใด พระองค์ได้ชัยชนะ พระองค์
เห็นหน้าตาของพระญาติพระวงศ์ท่ีแพ้นั้นซีดเซียวเสียพระทัย พระองค์จึงยอมแพ้เสียเอง ในคราวต่อไป ใน
เมื่อเห็นทีพระองค์จะชนะแล้วก็ลดฝีเท้าม้าลงเสีย 

 

 
การกีฬาล่าเนื้อทรายก็เช่นกัน  ตอนแรก ๆ ก็รู้สึกเพลินในกีฬานี้ดีอยู่  แต่ครั้นถึงตอนล้อมจับเนื้อทราย

ได้ พระองค์เห็นเนื้อทรายนั้นมีความกลัวจนขาสั่น และดวงตาเหลือกโปน พระองค์จึงพบความปรานีขึ้น คราว
หลัง ๆ เมื่อควบม้าทันเนื้อทราย แล้วก็ปล่อยตัวไป ซึ่งความจริงกีฬาประเภทนี้ จะหาใครเทียบเทียมพระองค์ก็
มิได้ 
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ยิ่งพระชนม์นานปีทวีขึ้น  ความเมตตาปรานี และความสุภาพแห่งพระทัยก็เจริญขึ้น   ประดุจพฤกษาที่

งอกงาม  พระองค์ทรงกีฬาฟันดาบ  ครั้นชนะคู่ตอ่สู้แล้ว ก็พบความน้อยอกน้อยใจจากผู้แพ้  พระองค์จึงสละ
เสียด้วยการชนะ กลับออมมือออมก าลังให้เป็นเพียงเสมอกัน 

 

 

 
กีฬาประเภทมวยปล้ าและยิงธนูก็เช่นกัน พระองค์มิได้หย่อนกว่าใคร มีระดับสูงและเหนือกว่าระดับ

ท้ังสองประเภท แต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะชนะใครในเวลาแข่งขัน นึกสลดพระทัยท่ีสร้างความผิดหวัง
ให้แก่ผู้อื่น จึงเป็นฝ่ายออมมือออมก าลังอยู่เป็นนิจ เอาเพียงรู้แก่พระทัยเท่านั้นว่า พระองค์ชนะแล้ว 
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เย็นวันหนึง่ ได้มีเหตุการณ์หนึ่งขึ้น คือมีหงส์ฝูงหนึ่งบินผ่านพระราชอุทยานไปสู่รัง ณ แดนหิมพานต์

และส่งเสียงร้องเรียกพวกมัน พระเทวทัต พระญาตขิองพระสิทธัตถะ ยกธนูยิงไปถูกหงส์ตัวหนึ่งท่ีปีก และได้
ถลาร่อนตกลงในเขตอุทยานของพระสิทธัตถะ เมื่อพระองค์เห็นดังนั้น จึงวิ่งเข้าไปประคองหงส์ตัวนั้นด้วย
ความสงสาร 

 

 
เจ้าชายสิทธัตถะได้ประคองหงส์นั้นด้วยความเบาและนิ่มนวล เป็นการปลุกปลอบมิให้หวาดกลัว เมื่อ

ลูบขนและดัดปีกให้เข้าดีแล้ว จึงค่อยถอนธนูท่ียังฝังปีกหงส์ออก แต่บังเอิญขณะถอนลูกธนูนั้น ปลายธนูได้ถูก
พระหัตถ์พระองค์เข้านิดหน่อย รู้สึกเจ็บปวด นึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวของหงส์ท่ีถูกยิงเข้าเต็มท่ีเช่นนั้นจะมี
สักปานไหน 
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พระองค์จัดแจงใส่ยาให้แก่หงส์เป็นอย่างดี แล้วกอดหงส์เข้าแนบพระอุระด้วยความสงสาร ถึงกับน้ า

พระเนตรไหลริน เป็นครั้งแรกท่ีพระองค์ครุ่นคิดว่า อยากจะสอนมนุษย์ท่ัวไปให้รู้จักสงสารและเมตตาปรานี
นึกถึงอกเขาอกเราอันเป็นทางท่ีควรจะวิเคราะห์ นับเป็นครั้งแรกท่ีพระองค์ได้พบกับหนทางแห่งเมตตาจิต 

 

 

 
ในขณะนั้นเอง มหาดเล็กของพระเทวทัตได้เข้ามาหาพระองค์ และแจ้งว่า พระเทวทัตประสงค์จะได้

หงส์ตัวนั้น ด้วยว่าเป็นฝีมือของพระเทวทัตยิง แม้ว่าหงส์นั้นจะได้ตกลงในเขตอุทยานของพระสิทธัตถะก็ตาม 
แต่การยิงนั้นได้ยิงในอากาศ ซึ่งมิได้เป็นเขตของผู้ใด จึงต้องขอหงส์นี้ไป พระสิทธัตถะจึงว่า หงส์นี้ยังไม่ตาย 
และเราช่วยหงส์นี้ไว้ หงส์จึงยังไม่เป็นสิทธิของพระเทวทัตญาติแห่งเรา 
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เร่ืองการแย่งหงส์ระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะกับเทวทัตไม่ตกลงกันได้ จึงต้องน าคดีขึ้นสู่สภาอัครมหา-

มนตรี ให้ผู้รู้หลักความยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน ในวันรุ่งขึ้น เจ้าชายสิทธัตถะและเทวทัตก็มาพร้อมกัน ณ สภาสงู 
ผู้ที่ใคร่จะรู้กฎแห่งความยุติธรรมอันแท้จริง ต่างก็มาฟังกัน ทั้งฤาษีชีพราหมณ์คับคั่ง 

 

 

 
ในข้อคิดต่าง ๆ  ของขุนนางผู้ใหญ่ ต่างแยกกันไปคนละทาง ไม่ลงเอยกันได้ หาเหตุผลท่ีเท่ียงแท้และ

ยุติธรรมจริง ๆ นั้นยังมิได้  จึงมีฤาษีตนหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครรู้จัก ได้ขึ้นแถลงว่า “ หากชีวิตท่ัว ๆ ไปเป็นของมีค่า 
ผู้ช่วยชีวิตย่อมมีสิทธิในชีวิตท่ีช่วยไว้เป็นแน่แท้  ส่วนผู้พิฆาตนั้นคือผู้ล้างผลาญ จะมีสิทธิท่ีตัวสัตว์ท่ียังไม่ตาย
นั้นไม่ได้ ” 
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เมื่อสภาอัครมหามนตรียึดถือเอาข้อยุติธรรมจากฤาษีตนนั้นแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะจึงชนะในสิทธิ

ครอบครองหงส์นั้น  ครั้นเมื่อหงส์นั้นได้รับการรักษาพยาบาลแผลหายเป็นปกติดีแล้ว   เจ้าชายสิทธัตถะจึงคิด
ว่า พวกพ้องหงส์คงจะคอยหา เศร้าโศกกันไม่น้อย พระองค์จึงปล่อยหงส์ไปเป็นอิสระ 

 

 

 
ต่อมาอีกหลายวัน จะมีการมงคลแรกนาขวัญ พระราชบิดาจึงบอกแก่พระราชกุมารว่า “ จงไปร่วมพิธี

ดว้ยกันเถิดลูกรัก ไปชมความสมบูรณ์แห่งชาวนา ไปชมอาณาจักรของพระบิดา ซึ่งวันหนึ่งจะเป็นของลูก ชม
สิ่งมั่งคั่งในพืชผลท้ังหลาย ชมประชาราษฎรของเรา และชมสมบัติอันมหาศาลท่ีจะเป็นของลูก ” 
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ในวันแรกนาขวัญนั้น พระเจ้าสุทโธทนะได้ชวนเจ้าชายสิทธัตถะนั่งราชรถไปด้วยกัน โดยให้สารถี ขับ

อ้อมพระนคร  ชมทิวทัศน์อันงดงามตระการตา  ชมธารน้ าอันใสสะอาด  ชมไร่พืชผลต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่สดสวย
น่าตรึงตาตรึงใจ อีกท้ังหมู่ต้นเทียนดอกก าลังบานส่งกล่ินหอมขจรขจาย 

 

 

 
ราชรถได้วกเข้าเขตท้องนา ก็เห็นชาวนาก าลังบังคับโคให้ลากคันไถไปตามทุ่ง ชาวนาผู้คุมโคส่งเสียง

ร้องเพลงเคล้าคลุกปลุกใจดูร่าเริง ไกลออกไปท่ีหมู่หนึ่งนั้นก าลังหว่านข้าวลงในพื้นนาท่ีดินชุ่ม และไกลไปอีก
ก็มีทิวต้นตาลเป็นหลั่น ซึ่งทุกอย่างท่ีเห็นนั้น แสดงถึงความสมบูรณ์พูนสุขอันน่าจะปีติ 
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ครั้นชมท้องนาแล้ว ก็ชมทิวทัศน์อื่น ๆ ต่อไปอีก  ด้วยเป็นพระประสงค์ของพระสุทโธทนะจะให้ราช

บุตรผู้เป็นทายาท ยินดีปรีดาในสมบัติท้ังหลายท่ีจะตกทอดไปถึง และก็ราชสมบัติอันมหาศาลเท่านั้นจะเหมาะ
แก่กษัตริย์ผู้เป็นเจ้าเหนือหัวกษัตริย์อ่ืนในโลก ต าแหน่งนี้ต้องเป็นของเจ้าชายสิทธัตถะตามท่ีโหรท านายไว้ 

 

 

 
แต่ใครเล่าจะรู้ลึกไปถึงดวงหทัยของเจ้าชายสิทธัตถะ ถ้าดูแต่ภายนอกก็เห็นว่า พระราชกุมารหนุ่มน้อย

นี้เพลินในสิ่งท่ีพบเห็นและปรีดาในราชสมบัติตามท่ีมนุษย์ท่ัวไปจะพึงอยากพึงโลภ แท้จริงแล้วพระรัชทายาท
องค์นี้ได้เก็บสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นเข้าไตร่ตรองในดวงหทัยอย่างลึกและละเอียดแจ่มแจ้งดี 
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พระราชกุมารได้เก็บเอาภาพของชาวนาท่ีบังคับโคให้ไถนานั้นมาแจง แบ่งแยกถึงแก่นความจริงของ

เร่ืองว่า ชาวนาใดจะประสงค์การตากแดดจนผิวเกรียมกระนั้นหรือ ก็เปล่าทั้งสิ้น หากเกิดความกังวลใจท่ี
รับจ้างเขามาท างาน หากไม่ท า นายจ้างก็มิจ่ายค่าแรง แล้วไฉนตนจะได้เงินค่าแรงนั้นไปเล้ียงตัวและครอบครัว
ซึ่งเป็นความกังวลที่สุดในชีวิต 
 

 

 
เมื่อคิดถึงโคท่ีลากคันไถนั้นเล่า จะเป็นไปได้อย่างไรท่ีโคจะสมัครใจท าเอง เท่าที่ท าไปก็โดยถูกบังคับ

จากชาวนา ถ้าคราใดไมท่ างาน ก็ครานั้นเองจะถูกตีถูกโบยเจ็บไปท้ังตัว จึงต้องท าไปโดยกังวลใจว่าถ้าหยุด
หรือเกเรจะต้องเจ็บตัว ด้วยประการฉะนี้ พระองค์จึงเห็นชัดว่า ความกังวลเป็นต้นเหตุ ท าให้นายบังคับลูกจ้าง
และลูกจ้างก็บังคับโคต่อไป 
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ท่ีขอบหนองขอบบึง  เหล่านกยางเหยาะย่างอยู่ชายน้ า  และเกาะอยู่บนหลังกระบือ เสือปลาจดจ้องบัง

กอไม้อยู่ชายบึง ท่ีในน้ าปลาผุดกระเพื่อมเป็นระลอก น่าชมน่าเพลินอะไรจะเท่า แต่แท้จริงแล้ว ความกังวลใจ
ของแต่ละสัตว์บังคับให้เป็นไปในรูปนั้น เพราะกังวลว่าตนจะไม่มีอาหารเต็มท้องเป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 
บนอากาศนั้นเล่า  มีผีเสื้อบินสลับสีงดงาม นกเล็ก ๆ ถือโอกาสเข้าไล่จิกกิน  แต่ก็มีนกใหญ่ไล่นกเล็ก 

จับกินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่ง  สุดแต่ใครจะมีก าลังกว่า  ฉลาดกว่า  ก็ท าร้ายแก่ผู้มีก าลังน้อย  ถ้าดูด้วยตาแล้ว
ไม่คิด  ภาพเหล่านั้นก็น่าชมน่าเพลินนัก  แต่หลังฉากนั้นซิ  มีแต่หนามแหลมจะทิ่มแทงอยู่ทุกขณะ 
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ครั้นรถวิ่งมาถึงแห่งหนึ่ง เจ้าชายสิทธัตถะจึงขออนุญาตต่อพระราชบิดาว่า พระองค์จะขอดูสิ่งต่าง ๆ ท่ี

น่าดู น่าชม โดยพระองค์เองแต่เฉพาะ พระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงอนุญาต เจ้าชายจึงเลือกเอาร่มไม้แห่งหนึ่งนั่งท า
สมาธิ ใช้จิตวิเคราะห์ในสิง่ต่าง ๆ ชีวิตต่าง ๆ  พระองค์ก็ได้เกิดพระเมตตาแก่สัตว์ท่ัว ๆ ไปด้วยดวงหทัยหมด
มลทิน 

 

 
กิริยาและอาการเคลื่อนไหวของเจ้าชายสิทธัตถะท้ังหมด พระเจ้าสุทโธทนะได้น ามาหารือกับอ ามาตย์

ใกล้ชิด ด้วยความหนักพระทัย  เพราะกิริยาเหล่านั้น   เป็นกิริยาของผู้จะบ าเพ็ญฌาน มีทีท่าจะทิ้งทางโลกไปสู่
ทางธรรม  ในที่ประชุมต่างก็มีใจตรงกันว่า จะต้องหาทางตัดไฟเสียต้นลม พยายามให้หมุนมาทางกษัตริย์ท่ี
ยิ่งใหญ่ครองโลก 
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ขั้นต้นเริ่มด้วยสร้างปราสาทใหม่สามปราสาท เป็นท่ีประทับเป็นฤดู ๆ ไป ปราสาทหนึ่งนั้นบุและมุง

ด้วยไม้หอมทั้งหลัง ปราสาทสองสร้างด้วยหินอ่อนล้วน ปราสาทสามสร้างด้วยดินเผาทั้งหลัง ทุก ๆ ปราสาท
เขียนแบบก่อสร้างไว้อย่างงดงามมโหฬารสมพระเกียรติ 

 

 

 
ด้วยเวลาไม่นานนัก ปราสาทนั้น ๆ ก็ส าเร็จขึ้น แต่ละปราสาทมีความงามต่างกัน มีอุทยานประจ าทุก

ปราสาท และก็มีลักษณะศิลปะไปคนละอย่าง บ้างมีเนินสูง มีไม้พันธุ์ดอกดารดาษ มีธารน้ าลดเล้ียว มีกระโจม
งาม ๆ อยู่กลางเกาะหลายต่อหลาย  คราใดเสด็จประทับอุทยาน  ห้อมล้อมด้วยสนมก านัล ช่างงดงามตาอย่างย่ิง 
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พิธีการอันแสนฉลาดของอ ามาตย์ผู้ใหญ่ได้เร่ิมขึ้นอีก คือ โดยเพ่งเล็งว่า ชายท่ีเพิ่งเร่ิมหนุ่มนั้น ถ้าจะคิด

แปรทางเดิน  ให้แยกจากนิสัยนักพรตแล้ว ก็ต้องอาศัยเร่ืองของตัณหาเป็นก าลังใหญ่ ซึ่งจะท าให้เมามัวในลาภ
ยศ จึงจัดให้นางบริวารท้ังหลาย ล้วนแต่งาม ๆ และมีท่วงทีหนักในทางยียวนกวนให้ระเริง 

 

 

 
อีกท้ังระบ าดนตรีชั้นเย่ียม  จะพึงขับกล่อมให้ถึงพระทัยของพระราชกุมารหนุ่ม นางบริวารหน้าหวาน

ตาคม ท่ีมีกลิ่นกายหอมระรื่นด้วยเครื่องอบพรม  นั่งอยู่ใกล้ ๆ ซ้ายขวา บรรจงรินน้ าจัณฑ์อย่างวิเศษ ถวายดื่ม
เพื่อกระตุ้นเตือนพระทัย  ให้นิยมในการร่ายร าของนางท่ีนุ่งห่มด้วยอาภรณ์บาง เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น 
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เป็นความจริงย่ิงนัก  ท่ีเสียงดนตรีและขับร้อง  ประกอบด้วยท่าอันอรชร  ซึ่งมีกล่ินหอมฟุ้งจรุงใจ ได้มี

อ านาจแปรพระทัยท่ีเคยบ่มแต่เศร้า ช่างคิดช่างวิเคราะห์ ให้หันมาละเมอเพอ้ฝันไปในทางกามคุณได้ชั่วขณะ 
เจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยแจ่มใส และระเริงอยู่ในความเร่าร้อนแห่งรูปรสกล่ินเสียงตลอดเวลา 

 

 

 
แต่ความระเริงท้ังหลายจะอยู่กับพระมหาบุรุษนานสักเท่าใดเล่า ในครู่ต่อมา พระทัยอันรู้ผิดชอบได้

กลับมาอีก เกิดเบ่ือหน่ายขึ้นมาอย่างเงียบ ๆ รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมายาอันประดิษฐ์ขึ้น เพื่อประสงค์
ในทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมิใช่ความจริงท่ีเป็นอยู่โดยปรกติ พระองค์จึงก้มพระพักตร์เสีย ให้ภาพและเสียง
ท้ังหมดผ่านพ้นไป 
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งานหนักได้เกิดขึ้นกับพระเจ้าสุทโธทนะและเหล่าอ ามาตย์อีกอย่างยิ่ง  ท่ีพิธีการชักจูงพระทัยพระราช

กุมาร ให้แปรเปลี่ยนจากเดิม มาระเริงในลาภยศและอ านาจไม่เกิดผล จึงคิดการกันใหม่  คือจะมีการฉลอง
ปราสาท ให้มีนางงามท้ังหลายมาประกวดกัน และให้เจ้าชายเป็นผู้แจกรางวัลเอง แล้วขุนนางก็แยกย้ายแจ้งข่าว
นี้แก่สตรีท่ัวไป 

 

 
ในครั้งนี้ถือเป็นงานใหม่ และแปลกส าหรับกรุงกบิลพัสดุ์ พวกสตรีสาวสวยและไม่สวย ท้ังในวังและ

นอกวังพากันตื่นเต้นยิ่งนัก เป็นครั้งแรกในชีวิต ท่ีจะได้อวดโฉมต่อหน้าพระราชกุมารหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่ แห่งกรุง
นี้  ซึ่งรู้กันอยู่ว่าเจ้าชายนี้มีพระสิริร่างงดงามน่าพิศวาสนัก  ต่างนางจึงต่างปรับปรุงร่างกายเป็นการใหญ่ สุดแต่
จะมีทางใดท าให้เพิ่มความงามขึ้นได ้
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ครั้นถึงก าหนดงานบรรดานางงามท้ังหลาย ได้เดินผ่านหน้าที่ประทับเจ้าชาย ซึ่งใจของแต่ละนางแต่

เดิมนั้น  คิดไว้ว่าจะเดินให้สวย ท้ิงตาให้คมและหวานตรงกับพระเนตรเจ้าชายย่ิงนัก แต่ครั้นจริงจังเข้า  ทุกนาง
ก็เกิดประหม่า  ในพระลักษณะอันงามและสงบนิ่งของเจ้าชาย เลยต่างอายต่างก้มหน้าไปท้ังสิ้น 

 

 

 
ความคาดหวังของเหล่าอ ามาตย์จึงเกือบจะหมดสิ้นอีก เมื่อเห็นเจ้าชายมิได้ตะลึงตะไลในนารีใดเลย

ทรงมีพระอิริยาบถเฉย ๆ สงบ   กระท าให้ฝ่ายหญิงเสียอีกเป็นฝ่ายอายและเกรงขาม   พระองค์ทรงแจกรางวัล
ให้แก่ทุกนางด้วยดวงพระพักตร์ย้ิมน้อย ๆ และกล่าวขอบใจ   ส่วนหญิงนั้นซิ   ทุกคนสะทกสะเทิ้นขาสั่น ไม่มี
ถ้อยค าใดจะถวายพระพรเลย 
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เมื่อหมดตัวนางงามแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะและอ ามาตย์แทบหมดหวัง จะหานางใดมีอ านาจบังคับจิต

เจ้าชายให้ประสงค์ในนารีเพื่อท าการเสกสมรส ณ บัดนั้นก็เกิดความประหลาดตื่นเต้นขึ้น ทุกคนได้เห็นพระ
กิริยาเจ้าชายผิดแผกไปจากเดิม ในเมื่อมีหญิงอีกคนเป็นคนสุดท้าย ท่ีค่อยนวยนาดมา นางนั้นช่างงามราวกับ
เทพนารี แสนจะตรึงตาตรึงใจเมื่อยามเยื้องกรายแต่ละก้าว 

 

 
นางคนสุดท้ายนี้ คือเจ้าหญิงศรียโสธรานั่นเอง นางย่างกรายมาด้วยความสง่า ความงามนั้นสุดจะ

พรรณนาได้ เป็นนางเดียวเท่านั้น ท่ีตั้งคอตรงและทอดดวงเนตรสบกับพระเนตรเจ้าชายได้ตรง ทันทีทุกคนก็
เห็นว่า เจ้าชายนั้นมีการหวั่นไหวจนเห็นได้ถนัด ทรงตะลึงพรึงเพริดในความงาม และใคร่จะได้ใกล้ชิดนาง
เป็นท่ีสุด 
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เจ้าหญิงศรียโสธราสบพระเนตรแล้วทูลถามว่า “พระองค์ยังมีรางวัลจะประทานแก่หม่อมฉันไหม ?”

เจ้าชายสิทธัตถะตอบว่า  “ รางวัลนั้นหมดไปแล้ว  แต่ส าหรับน้องหญิง  โปรดได้รับสิ่งนี้จากเราเป็นพิเศษ”
ตรัสแล้วพระองค์จึงปลดสร้อยพระศอประจ าวงศ์แห่งพระองค์ สวมให้แก่เจ้าหญิง “ ขอน้องหญิงจงรับไว้เป็น
ไมตรีจากเราด้วยเถิด” 

 

 
พระราชอิริยาบถของเจ้าชายและเจ้าหญิงนั้น  จะได้รอดพ้นจากความสังเกตของพระราชบิดาและ

อ ามาตย์ผู้ช่ าชองในเชิงรักก็หาไม่  พ้นพิธแีล้ว ณ ท่ีลับตา  เหล่าอ ามาตย์ต่างกอดกันด้วยปรีดา  และก็กอดขา
พระเจ้าสุทโธทนะด้วยความปราโมทย์ ในกิจท่ีก่อขึ้นเกิดผลสมบูรณ์อย่างยอดเย่ียมเกินคาด 
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ขอลัดตัดความถึงตอนส าคัญ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดรักเจ้าหญิงศรียโสธราแล้วโดยแน่นอน ย่อม

สบพระทัยตามแผนการของพระราชบิดา จึงพร้อมด้วยอ ามาตย์รีบด าเนินการสานต่อท่ีก่อไว้ คือรีบส่งทูต
เจรจาสู่ขอเจ้าหญิงต่อพระบิดาของเธอ แต่ตามประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณกาลนั้น เจ้าชายใดจะขอหมั้นเจ้า
หญิงใด จะต้องมีการแข่งขันประลองยุทธศิลป์กับเจ้าชายอ่ืน ๆ ใครชนะเลิศก็ท าการหมั้นได้ 

 

 
เมื่อทางพระบิดาของเจ้าหญิงตอบว่ามิขัดข้อง  หากแต่ขอให้ด าเนินพิธีเยี่ยงกษัตริย์เก่าที่ท ามาจง

เรียบร้อย  จึงเป็นท่ีอึดอัดพระทัยของพระเจ้าสุทโธทนะยิ่งนัก    หากว่าจะยึดพิธีเก่าแล้วไซร้     ไฉนเจ้าชาย
สิทธัตถะจะมีหวังได้หมั้นเจ้าหญิง เพราะพระราชกุมารนั้นมีท่าทีอ่อนแอจะเป็นนักพรตมากกว่าจะเป็นนักรบ 
ด้วยชายอ่ืน ๆ นั้นช่ าชองน่าเกรงขามอยู่ 
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เจ้าชายสิทธัตถะเห็นพระราชบิดาเป็นทุกข์ในการแข่งขันยุทธศิลป์ จึงทรงพระสรวลแล้วทูลว่า ขอพระ

ราชบิดาได้ทรงมัน่พระทัยในวิชายุทธศิลป์แห่งลูกเถิด เพราะลูกได้ฝึกฝนไวเ้ป็นอย่างดีมิได้ยิ่งหย่อนเลย วิชา
ท้ังหมดในเชิงยุทธ์ลูกฝึกฝนไว้ลับ ๆ ซึ่งพระราชบิดามิทรงทราบ เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้รับการยืนยันแล้ว
จึงประกาศแข่งขันทันที 

 

 
ครั้นครบก าหนดเจ็ดวัน เหล่าเจ้านายท้ังหลาย ซึ่งเป็นพระญาติพระวงศ์แต่ละฝ่ายก็มาชุมนุมกันท่ี

สนามหลวงแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ พร้อมด้วยประชาชน เจ้าชายสิทธัตถะเป็นตัวยืนให้เจ้าชายท้ังหลายเข้าชิง
เจ้าชายทุกพระองค์ก็มุ่งในจุดเดียวกัน คือเจ้าหญิงศรียโสธรายอดดวงใจ ใครชนะก็ทรงท าการหมั้นได้ทันที 
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ณ บัดนั้น ในที่ชุมนุมท้องสนามหลวงได้เกิดความตื่นเต้นขึ้น ท้ังไพร่ผู้ดีและเข็ญใจ คือมีเสียงดนตรีแห่

แหนกันมาทางด้านหนึ่ง ผู้คนท่ียัดเยียดต่างแยกแหวกทางเป็นช่อง ดนตรีท่ีน าขบวนนั้นเป็นหญิงท้ังสิ้น
บรรเลงน า เจ้าหญิงศรียโสธรา ซึ่งประทับอยู่บนเสลี่ยง เสด็จผ่านฝูงชนมาด้วยสิริโฉมท่ีงดงามและมีศักดิ์ศรี 

 

 

 
ในอีกครู่หนึ่งก็มีการแตกตื่นกันอีก ด้วยเจ้าชายสิทธัตถะผู้เป็นตัวยืนในการชิงชัยครั้งนี้ เสด็จมาโดย

ทรงม้าขาวแหวกฝูงชนมาช้า ๆ ท่ามกลางการโห่ร้อง ด้วยสีพระพักตร์เป็นปรกติ ไม่ตื่นเต้นลิงโลดแม้แต่น้อย 
ด้วยว่าพระองค์ก าลังครุ่นคิดถึงชีวิตของคนยากจนและคนมั่งมีท่ีแตกต่างกัน เท่าที่เห็นในชุมนุมนี้จึงมีพระทยั
สลด 
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ครั้นพระองค์หันพระพักตร์ไปพบเจ้าหญิงศรียโสธราเข้า สีพระพักตร์จึงกลับสดใสขึ้น และพระทัยคกึ

คะนองในเรื่องรัก   อันความมุ่งหมายทางชิงชัยได้ระอุขึ้นเย่ียงคนวัยหนุ่มท้ังหลาย   ชิงชัยเพื่อความรัก ชิงชัย
เพื่อเจ้าหญิงศรียโสธราอันเป็นยอดปรารถนา  พระองค์จะต้องชิงชัยโดยเหี้ยมหาญ  ไม่อ่อนข้อลดข้อให้ใครอีก 
ณ บัดนี ้

 

 
พระราชกุมารได้โดดลงจากหลังม้าด้วยพระอิริยาบถท่ีร่าเริง เย่ียงหนุ่มคะนองท้ังหลายท่ีระเริงในรูป 

ในยศในความเก่งกล้าของตน ทุกลมหายใจเต็มเป่ียมไปด้วยความเห็นเข้าข้างตัว ยิ่งกว่าจะเห็นใจผู้ใด ต้องการ
มีสิทธิแต่ผู้เดียวในเร่ืองรัก มิไยใครจะมีใจตรงกับพระองค์ แล้วพระองค์ประกาศจะชิงชัยทุกประเภท 
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ครั้นแล้ว ยุทธศิลป์ชิงนางก็ได้เริ่มขึ้น โดยเจ้าชายนันทะท้าประลองยิงธนูสู่เป้าหมายในระยะทาง ๖

โคว (๑,๓๐๐ ฟุต) โดยประมาณก าลังของผู้ยิง จะต้องยิงได้ไกลและแม่นย าต่อเป้าหมายด้วย เจ้าชายอรชุนก็
ประกาศระยะทาง ๖ โคว เช่นกัน แต่เจ้าชายเทวทัตนั้นเชื่อพระองค์ว่าเหนือกว่าผู้ใด จึงประกาศระยะทางถึง ๘ 
โคว 

 

 
ครั้นถึงเจ้าชายสิทธัตถะเล่า บัดนั้น พระองค์มิใช่หนุ่มท่ีเงื่องหงอย ท่ีคอยคิดจะสละสุขอย่างเคย 

พระองค์ต้องการเด่น ต้องการความชนะ พระองคเ์ชื่อในตัวเอง จึงประกาศระยะทาง ๑๐ โคว ไกลจนเหน็
เป้าหมายเท่าเบ้ียเล็ก ๆ ประชาชนถึงกับอื้ออึงสนเท่ห์ใจ ว่าผู้ใดในโลกจะมีก าลังยิงถึงและแม่นย าตรงเป้าได้ 
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การยิงธนูได้เริ่มขึ้นโดนนันทะเป็นผู้ยิงก่อน และท้าวเธอก็น้าวสายยิงไปตามระยะก าหนด ถูกเป้าหมาย

มิได้พลาด   มาถึงอรชุนก็ถูกเป้าหมายตามระก าหนดเช่นกัน   เทวทัตมีระยะทางไกลกว่า        จึงน้าวสายด้วย
ก าลังข้อที่แข็งแกร่งของพระองค์   แล้วปล่อยลูกธนูทะลุเป้าดังสนั่น    ประชาชนได้โห่ร้องขึ้นอึงคะนอง 

 

 

 
ถึงคราวองค์สิทธัตถะ  ได้รับคันธนูจากคู่แข่งมาพจิารณา    สงสัยว่าจะไมม่ีก าลังแรงพอที่จะส่งลูกไป

ถึงระยะ ๑๐ โคว ได้     พระองค์จึงทรงโก่งคันธนูอย่างเต็มเหนี่ยว   คันธนูนั้นได้หักสะบั้น    ทั้งนี้เป็นลางนิมิต
ของผู้ยิ่งใหญ่ท่ัว ๆ ไปในโลก  จะพึงส าแดงเป็นอภินิหารให้เห็น  จึงท าให้ประชาชนตะลึงงัน 
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ได้มีผู้เสนอคันธนูอีกอันหนึ่ง ซึ่งเป็นของสิงหนุเก็บรักษาไว้ในวิหาร เพราะไม่มีผู้ใดในกบิลพัสดุ์จะ

สามารถโก่งคันธนูนั้นได้  ตลอดจนเจ้าชายท้ังหลายก็ได้ทดลองมาแล้วท้ังนั้น เจ้าชายสิทธัตถะรับคันธนูนั้นมา
ลองโก่งดู     และก็โก่งได้สบาย  ซึ่งเป็นเพราะบุญญาบารมีของพระองค์นั่นเอง   จึงท าอะไรได้เหนือมนุษย์อื่น 

 

 

 
เมื่อการโก่งธนูได้ส าเร็จแล้ว พระองค์ก็หยิบลูกธนูขึ้นพาดสาย แล้วยิงไปยังเป้าที่ไกลแสนไกล ด้วย

อภินิหารของมหาบุรุษ พอธนูหลุดออกจากแหล่งวิ่งแหวกอากาศไป  ก็เกิดเสียงกัมปนาทขึ้น ซึ่งเกิดจากเสียง
สายธนูหนึ่ง  และการแหวกอากาศของลูกธนูหนึ่ง  จึงสะท้านสะเทือนเป็นท่ีอัศจรรย์ใจแก่คนทั่วไปยิ่งนัก 
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ครั้ปรากฎว่าลูกธนูของเจ้าชายถูกเป้าและทะลุเลยไป  ประชาชนได้โห่ร้องกึกก้องหวั่นไหว  และได้ถือ

เป็นมหัศจรรย์ท่ียิ่งใหญ่ส าหรับกรุงกบิลพัสดุ์ ถ้าจะสังเกตกิริยาของผู้ดูการแข่งขันในคราวนี้ ก็จะเห็นพระ
อิริยาบถของเจ้าหญิงศรียโสธรานั่นเอง ท่ีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เมื่อขณะสิทธัตถะยิงธนู เจ้าหญิงพระพักตร์จืด
เพราะกลัวผิดเป้า พอยิงถูกแล้ว ท้าวเธอก็แจ่มใสยิ่งนัก 

 

 
การแข่งขันก าลังแรงของการฟันดาบได้เริ่มขึ้น คือ แต่ละคนฟันต้นไม้ด้วยดาบ สุดแต่จะเลือกขนาดล า

ต้นใหญ่เล็กตามก าลังข้อแห่งตน  เทวทัตเลือกความหนาผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว อรชุนเลือก ๗ นิ้ว นันทะเลือก ๙ 
นิ้ว   แต่มีไม้สองต้นยืนอยู่คู่หนึ่ง   มีขนาดใหญ่เท่า ๆ กับเจ้าชายอื่น      พระสิทธัตถะได้เลือกเอาไม้คู่นั้นเป็น
การประลองดาบ 
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การแข่งขันตัดไม้ได้ผา่นไปแล้วโดยเจ้าชาสิทธัตถะชนะอย่างขาวสะอาด จึงมีการแข่งขันขี่ม้าพยศขึ้น

อีก และต้องเลือกให้สมเกียรติแก่ผู้แข่งขัน คือต้องเป็นม้าร้ายท่ีสุด มีอยู่ตัวหนึ่งด าดังสีหมึก แม้แต่ยังอยู่ใน
เครื่องพันธนาการ   ยังพยศเอาการ   เจ้าชายหลายพระองค์ได้ถูกสะบัดตกหมด   เป็นท่ีอับอายขายหน้า ยังคง
เหลือแต่อรชุนกับพระสิทธัตถะเท่านั้น 

 

 
อรชุนเก่งกาจเอาการอยู่ในเรือ่งม้พยศ  พระองค์ทรงขึ้นหลังได้โดยไม่ถูกสะบัดตก แต่ครั้นแก้โซ่ออก

แล้วก็พยศหนัก แว้งกัดขาอรชุนตกจากหลังลงมานอนกับพื้น ซ้ าร้ายกว่านั้นยังจะตรงเข้าพิฆาตฆา่เสียอีกด้วย
ฤทธิ์บ้าประดุจผีร้ายสิง พนักงานกองม้าได้เฮกันเข้าช่วยยึดม้าไว้ แล้วรีบพยุงเอาอรชุนขึ้นจากพื้นพาพ้นท่ีนั้น
ไป 
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ถึงคราวพระสิทธัตถะ คนทั้งหมดในท่ีนั้นต่างขอร้องอื้ออึง มิให้ปล่อยพระราชกุมารไปเกลือกกลั้วกับ

ม้าผีร้ายนั้นให้ท าร้ายพระองค์ แต่เจ้าชายยืนสงบนิ่งด้วยพระทัยอันแน่วแน่ ซึ่งเป็นอิริยาบถของผู้แรงกล้าด้วย
เมตตาจิต พระองค์ร้องให้ปล่อยม้า แล้วย่างเข้าหาม้าอย่างช้า ๆ อย่างผู้มีบารมีคุ้มกัน ม้ายืนตะลึงพระองค์ลูบ
หน้าลูบตามันอย่างปรานี 

 

 
ม้าร้ายได้หมดพยศเสียแล้ว มันได้พบแล้วกับผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาจิตท่ีส่งกระแสออกมาทางพระเนตร

ของพระองค์ มันยืนตัวสั่นด้วยปีติใจ แล้วพระองค์จึงโดดขึ้นขี่หลัง บังคับด้วยพระชานุและพระหัตถ์ของ
พระองค์ ให้มันเดินไปรอบ ๆ ให้ประชาชนชมให้ท่ัวถึงกัน 
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การแข่งขันในเชิงยุทธศิลป์ได้จบลงแล้ว โดยยอมรับนับถืออันแน่นอน จากเจ้าชายท้ังหลายและ

ประชาชน พระบิดาของเจ้าหญิงได้เข้ากอดพระสิทธัตถะ พร้อมกับกล่าวว่า ความจริงนั้นท้าวเธอพอพระทัยใน
เจ้าชายอยู่แล้ว เมื่อมาได้ชัยชนะอันย่ิงใหญ่สุดท่ีใครจะเสมอเหมือนดังนี้ จึงปลื้มพระทัยนัก จึงจะขอมอบ
ของขวัญอันสูงค่าให้ในครานี้ แล้วท้าวเธอก็ผายพระหัตถ์ไปทางเจ้าหญิงศรียโสธรา 

 

 
ขณะนั้น เจ้าหญิงได้เตรียมประคองพวงมาลัยดอกมะลิที่หอมฟุ้ง พลางสยายผ้าสไบให้พ้นพระเศียร

เปิดเผยโฉมพระพักตร์อย่างเต็มท่ีต่อหน้าประชาชน แล้วทรงด าเนินผ่านเจ้าชายท้ังหลายไปด้วยพระสิริร่างอัน
งามเฉิดฉาย ตรงไปสู่พระสิทธัตถะ เพื่อประกาศการมอบพระองค์แด่เจ้าชาย ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันยุทธศิลป์
ในครั้งนี้ ต่อหน้าคนทั่วไปไว้เป็นพยาน 
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ท้าวเธอได้ย่อพระกายคารวะแด่พระสิทธัตถะอย่างนอบน้อม แล้วประคองพวงมาลัยขึ้น พลางมองสบ

พระเนตรเจ้าชายอย่างตรง ประหนึ่งจะฉายกระแสพระเนตรแห่งนางให้เป็นค าพูดว่า “โปรดรับมาลัยนี ้ กับรับ
มอบตัวข้าพระองค์ท้ังกายและใจ ซึ่งเป็นสิทธิของพระองค์แล้ว” พระสิทธัตถะได้ก้มพระเศียรลงต่ าให้ท้าวนาง
เธอได้สวมมาลัยด้วยพระหัตถ์อย่างถนัด 

 

 
พระสิทธัตถะสุดจะปลื้มพระทัย เป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งมีแต่หนักไปทางนักพรต บัดนี้ พระองค์มีดวง

หทัยเช่นเดียวกับหนุ่มท่ัวไปท่ีสมปองในรัก  พระองค์ด ารัสอะไรไม่ออก  นอกจากใช้พระเนตรเป็นสื่อสาร
แทนค าพูด และโอษฐ์ที่ย้ิมแฉ่งนั้นเป็นค ารับค าตอบอย่างลึก แล้วพระองค์จึงอ้าพระกรออกกอดประทับเมื่อเจ้า
หญิงได้ซบพระพักตร์ลงท่ีพระอุระของพระองค์ ประชาชนก็โห่ร้องกึกก้อง 
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ขอผ่านการกล่าวพิธีวิวาห์อันมโหฬารเสีย ลัดเข้าถึงสองพระองค์เสร็จพิธีแล้ว ได้เสวยสุขยังปราสาทท่ี

ใหม่ที่สุด เย่ียมท่ีสุด มีอยู่หลายชั้นสูงต่ าลดหลั่นกันมาตามเชิงเขา มีอุทยานที่สวยสดด้วยนานาพฤกษาดอก
หอมและดอกสี มีพื้นที่ติดกับภูเขาหิมาลัย มีสายธารไหลผ่าน ซึ่งเชื่อมมาแต่สายธารแห่งเทพเจ้าเบ้ืองบนและ
สัตว์เลี้ยงอีกนานาชนิดเป็นอาภรณ์ของอุทยาน ดังหนึ่งสองพระองค์เสวยสุขอยู่แดนสวรรค์ 

 

 
ระบียงด้านหนึ่งนั้น เสาที่เรียงรายเป็นภาพแกะสลัก ตั้งแต่ต้นจนถึงขื่อเพดาน ด้วยเร่ืองพระกฤษณะเจ้า

แห่งความรัก  ตอนพื้นล่างไปมีสระบัวท่ีบานสะพรั่ง  มีก าแพงเต้ีย ๆ  กั้นไว้เป็นชั้น ๆ  ชั้นกลางนั้นมีซุ้มประตู      
สร้างรูปพระคเณศวรผู้เป็นเจ้าแห่งฤกษ์ ข้างเฉลียงมีตู้ปลาสร้างด้วยแก้วเจียระไน มีปลาพันธุ์งาม ๆ ว่าย
วนเวียน ดูแล้วสุดจะเพลิดเพลินลืมทุกข์ท้ังมวล 
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ภายในปราสาททุกมุม จะมีนางล้วนแต่ร่างสะคราญ เป็นเจ้าหน้าท่ีคอยรับใช้ทั่วไป พร้อมด้วยวงดนตรี

ขับกล่อมอยู่ทุกโมงยามตลอดสรงเสวย สุดแต่ตื่นบรรทมเมื่อใด ดนตรีจะบรรเลงเยือกเย็นและเพราะพริ้งด้วย
เสียงนางขับร้องล้วนแต่เนื้อเพลงท่ีเจริญหู มิยอมจะให้เกิดทุกข์ขึ้นได้ในโมงยามใดนาทีใด และมีประกาศห้าม
คนทั้งหมดกล่าวค า เร่ืองแก่ เร่ืองเจ็บ เรื่องตาย ในที่นั้น 

 

 
ปราสาทอันสวยงามและอุทยานอันน่ารื่นรมย์นี้ เพียงมองด้วยตาเท่านั้นจะรู้สึกว่าสูงไม่แพ้เมืองแมน

แห่งเทพเจ้า แต่ถ้ารู้ความจริงหลังฉากแล้วไซร้ สถานนี้คือที่คุมขังอันวิจิตรนั่นเอง กว่าจะเข้าออกได้ต้องผ่าน
ก าแพงถึงสามชั้น และแตล่ะชั้นมียามรักษาอย่างเอาชีวิตเป็นประกัน แม้แต่พระสิทธัตถะจะออกก็มิได้ เร่ืองนี้
เจ้าชายสิทธัตถะหาได้ทรงทราบไม่ นั่นคือค าสั่งของพระราชบิดานั่นเอง 
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พระสิทธัตถะเสวยสุขอยู่ในพระราชฐานอย่างลืมทุกข์ ลืมแก่ ลืมเจ็บ ลืมตาย ทุกโมงยามจะระเริงอยู่กับ

ความรักในองค์ศรียโสธรา ไม่เคยได้สติเลยว่า พระองค์จะเป็นอย่างไรต่อไปในภายหน้า ไม่เคยรู้เลยว่ามนุษย์
ทุกคนเกิดแล้วต้องตาย   พระองค์หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเป็นตัวของพระองค์เอง ลืมตาจากบรรทมก็พบแต่สุข
แสนสุข   เสียงดนตรีเล่า   เจ้าหญิงเล่า  นางสนมงาม ๆ เล่า จะคอยบ ารุงบ าเรอตลอดเวลามิเคลื่อนคลาย 

 

 
ก่อนจะหลับ พระองค์เอาเศียรหนุนพระอุระของเจ้าหญิงผู้เป็นนางแก้วของพระองค์ และท้ังได้รับการ

ลูบไล้จากพระหัตถ์น้อย ๆ ท่ีนุ่มนิ่มของเธอจนหลับไป ต่อบางเวลาพระองค์จะมีสติคืนตัว เมื่อเวลาทรงสุบิน
เห็นโลกมนุษย์นี้อลเวงนัก พระองค์จะผวาเพ้อออกมาในสิ่งท่ีฝันเห็น และในทันที ดนตรีจะรีบขับกล่อมด้วย
เพลงท่ีแสนระเริงกลมกล่อมขึ้นเสียทันกัน  
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พระองค์ทรงโปรดพิณอยู่คันหนึ่ง ซึ่งมีสายเป็นเงินเนื้อดี พิณนั้นถ้าวางที่ช่องทางลม จะเกิดกังวาล

ประสานเสียงด้วยสายลมท่ีเสียดสี เกิดเป็นเพลงขึ้นได้ โดยหัวใจผู้ฟังประพันธ์ไปเอง กลับมีรสนิยมผิดไปกว่า
คนบรรเลงด้วยมือ พระองค์มักโปรดให้วางพิณนั้นที่ทางลมเสมอ และน่าประหลาดท่ีคล้ายเทพเจ้าสิงมากับ
กระแสลม แล้วเสียดสีสายพิณให้เป็นเพลงท่ีเจ้าชายจะฟังได้เข้าใจเรื่องท้ังหมด 

 

 
เพลงจากสายพิณท่ีเกิดโดยลมนั้น ดูจงใจจะให้ฟังประกอบรูปเร่ืองได้ก็แต่เฉพาะหัวใจของพระมหา

บุรุษเท่านั้น รู้เรื่องด้วยหัวใจสัมผัส    เป็นเร่ืองอลเวงของโลก ความทุกข์ยากแห่งปวงสัตว์    ชาวโลกละเมออยู่
กับกามารมณ์   ละเมออยู่กับลาภและสิ่งเย้ายวน บางตอนคล้าย ๆ กับชาวโลกท้ังผองจะเรียกร้องให้พระองค์
เป็นผู้เห็นใจเห็นทุกข์ เป็นศาสดาสอนชาวโลกให้สงบและพ้นทางวิบัติ 
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พระสิทธัตถะทรงค านึงเนื้อเพลงในสายลมอยู่เงียบ ๆ  วันหนึ่งนักร้องประจ าราชส านักได้จดจ าเนื้อ

เพลงหนึ่งมาร้องถวาย  เนื้อเพลงนั้นกล่าวถึงโลกอันไพศาล กล่าวถึงแคว้นต่าง ๆ ไกล ๆ  ซึ่งมีอะไรต่ออะไรที่
น่าดู  พระองค์จึงครุ่นคิดอยากเห็นสิ่งนั้น ๆ ด้วยพระเนตร  และยังสงสัยว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีนางขับร้องมานั้นยังจะ
เหมือนกับท่ีพระองค์ทรงรอบรู้ในเพลงตามสายพิณนั้นหรือไม่  และโลกท่ีพ้นจากพระราชฐานนี้จะกว้างใหญ่
สักปานใด 

 
พระสิทธัตถะได้สั่งให้คนไปทูลกับพระราชบิดา อยากจะออกเท่ียวชมพระนคร ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อยังเด็ก

เคยไปเท่ียวในวันแรกนาขวัญ พระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งอนุญาต แต่รีบสั่งอ ามาตย์ให้เร่งป่าวร้องชาวเมืองจงท า
ความสะอาดบ้านเมืองบ้านช่อง ตกแต่งให้งดงามจงทุกแห่ง ขอทานไม่มี คนแก่ไม่มี คนเจ็บไม่มี คนตายไม่ม ี
นครกบิลพัสดุ์จะต้องผาสุกมิรู้จักดับมิรู้จักโทรม มีแต่เจริญรุ่งโรจน์ค้ าโลกอยู่กระนั้นนั่นเทียว 
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ครั้นถึงก าหนดชมพระนคร นายฉันนะได้จัดรถทรงงามหรู เทียมโคคู่ขาวผ่อง ซึ่งแต่งท้ังรถทั้งโค เพรา

เพริศตามแบบกษัตริย์ และทุกถนนก็เต็มไปด้วยความสดชื่นรื่นรมย์ โดยมารยาแต่งท าที่ราษฎรถูกผู้ควบคุม
ท้องถ่ินบังคับให้ท า เจ้าชายสิทธัตถะจึงพบแต่ความหรรษาของปวงชน ถึงกับทรงร าพึงออกมาว่า ราษฎรเรา
ช่างสุขสบายถึงปานนี้เชียวหนอ น่าปล้ืมพระทัยนัก 

 

 
อีกแดนหนึ่งห่างออกมา ก็คงมีแต่ความหรรษาเช่นแดนอื่นๆ ท่ีผ่านมาแล้ว ไม่มีความทุกข์อยู่ในมนุษย์

เลยจนคนเดียว แต่บัดใจนั้นเองก็เกิดโกลาหลขึ้น มีคนชราผอมแห้งกะโผกกะเผลกออกจากท่ีซึ่งถูกบังคับให้
ซ่อนตัว ตะแกหลุดออกมาได้ก็ร้องตะโกนด้วยเสียงแหบแห้งว่า หิวโหยเป็นก าลัง สุดจะทนซ่อนมิให้ออก
ภิกขาจารนั้นมิได้แล้ว ฝูงชนก็เข้ากีดขวางกันแกไว้ พระสิทธัตถะสงสัยพระทัยจึงสั่งหยุดราชรถ 
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พระสิทธัตถะได้สั่งให้คนทั้งหมด ปลดปล่อยชายชรานั้น แล้วสั่งนายฉันนะให้น ารถกลับพระราชวังท่ี

แสนบรมสุข พระองค์เคร่งขรึมผิดไปจากเดิม ท้ังมีพระประสงค์จะอยู่โดยล าพังในราชอุทยาน ทรงครุ่นคิดแต่
ในความรู้ใหม่ท่ีได้พบมา ซึ่งนายฉันนะช่วยบรรยายถวายมาในระหว่างทางว่า คนเราทุกคนเมื่อพ้นจากเด็กก็
โตเป็นหนุ่มสาว และนานปีเข้าก็แก่ชรา สังขารเหี่ยวย่นร่วงโรยดังที่เห็นนั้นทุกเพศ 

 

 
พระองค์เริ่มเกิดทุกข์ในพระทัยเป็นครั้งแรก เป็นความทุกข์ซึ่งมาจากการห่วงใยและเสียดายร่างกาย

ของพระองค์ว่าจะต้องเป็นไปดังชายชรานั้น จึงมิไยดีจะระเริง สุขดังเคย ไม่เสวยผลไม้นมเนย และเบ่ือหน่าย
ดนตรี  เฝ้าแต่ครุ่นคิดเสียดายร่างกายที่งดงามจะกลับกลาย  ปราสาทท่ีงดงาม  ท้ังอุทยานท่ีสวยสดท้ังหลายใน
อีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า เจ้าของผู้ครองก็จะมีร่างกายที่น่าเกลียดเดินปะปนอยู่กับของสวยงามเหล่านี้ 
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เหล่าชาวทีน่ักดนตรี คงบรรเลงอยู่ตามหน้าที่ นักระบ าร่างสะคราญ ยังนวยนาดวาดวงก้านไปตาม

จังหวะ ท้ังช้าและเร็วเร่าร้อนด้วยชั้นเชิงยั่วราคะ  พระองค์ทุกข์ระทมพระทัย   จึงมิโปรดปรานอย่างเคย  ท้ังยัง
ทอดพระเนตรนางนั้นด้วยการเปรียบเทียบว่า ร่างอันสะคราญนั้นอีกหลายปีข้างหน้าก็จะแปรผันไป เมื่อนาง
นั้นยังคงยึดวิชาร่ายร าอยู่ จะน่าเกลียดสักปานใดเมื่อร่างกายนางนั้นได้แปรรูปไปเสียแล้ว 

 

 
สงสารอยู่แต่ยอดดวงหทัยของพระองค์ ท่ีเฝ้าทูลถามพระองค์ด้วยพระสุรเสียงละห้อยละเหี่ย ว่า

พระองค์ไม่มีความสขุในข้าพระองค์นี้เสียแล้วหรือ ค านี้ก็เป็นครั้งแรกอีกท่ีพระองค์ได้ยิน และพระองค์ก็ไม่
ทรงประสงค์จะได้ยินดังนี้ เพราะเป็นเสียงท่ีทุกข์ระทมน้อยพระทัยของเจ้าหญิง ด้วยเกรงจะหมดรักเธอ เหตุ
ใดเล่าพระองค์จึงเป็นผู้ก่อให้แก่พระนางได้รับดังนี้ เกิดทุกข์เพิ่มขึ้นอีก เมื่อรู้ว่าเทพีผู้ยอดสวาทมีทุกข์ 
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พระสิทธัตถะกอดประทับเจ้าหญิงศรียโสธราด้วยสุดสงสาร โอ ! เทพียอดสุดสวาท บัดนี้ดวงใจฉันได้

เกิดทุกข์ทรมานห่วงใยและเสียดายในความสุขส าราญท่ีเคยรับ ด้วยนึกเห็นอยู่ว่าในภายหน้า เราทั้งสองจะต้อง
พบกับความชราภาพ ยโสธราเอ๋ย ในที่สุดก็หมดความสดสวย กลับกลายเป็นน่าเกลียด อ่อนแอและหลังโกงคู้
ค่อม ดวงหน้างามที่สดใสจะเหี่ยวย่นจนน่าเกลียดน่ากลัว  

 

 
ทรงรับสั่งต่อไปว่า จริงอยู่แม้เราทั้งสองจะแนบแอบชิดกันอยู่มิคลาย แต่ความชรานั้นจะท าให้เราท้ัง

สองหมดร่าเริง มีแต่อ่อนแอ ความรักอย่างคะนองจะไม่มี ความปรานีท่ีเธอให้ฉันอย่างอ่อนช้อยก็หมดไป เรา
จะพบกับความมืดมัวดังราตรีกาล ความรู้ใหม่นี้ฉันเพิ่งได้พบและคิดเห็น จะเกิดเป็นทุกข์ขึ้นทั้งกลางวันและ
กลางคืน จะบรรทมก็มิหลับ จะเสวยก็มิได้ ดั่งท่ีเธอเห็นอยู่ขณะนี้ 
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จะกล่าวฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะ ในคืนหนึ่งนั้นบรรทมหลับ ทรงสุบินหลายประการ เช่น ว่าเห็นรัศมี

ของพระอินทร์ เห็นธงศักดิ์สิทธิ์ถูกลมพัดขาด เห็นเทพยดามาเก็บธงนั้นไป เห็นช้างสิบเชือกเดินแผ่นดิน
สะเทือน และอะไรต่ออะไรมากมาย จนเห็นพระสิทธัตถะตีกลองดังสนั่นดังฟ้าฝ่า พระองค์บรรทมตื่นกลางดึก 
ชักวุ่นวายพระทัย คิดไปแต่ข้างจะเกิดโชคร้ายอยู่ฝ่ายเดียว 

 

 
รุ่งเช้าพระเจ้าสุทโธทนะได้ประชุมโหราจารย์ท านายข้อสุบิน แต่ก็หามีผู้ใดจะท านายได้ จนต่อมาอีก

หลายวัน จึงมีพระฤาษีตนหนึ่งมาขอเข้าเฝ้า และจะขอท านายพระสุบินให้ได้ทุกข้อ ฤาษีตนนี้แม้จะไม่มีใคร
รู้จักเลยก็ตาม แต่เมื่อฤาษีเข้าวังก็ถือเป็นมงคลอยู่ อีกท้ังอาสาจะช่วยท านายพระสุบินท่ีข้องพระทัย พระเจ้าสุท-
โธทนะจึงต้อนรับด้วยความนอบน้อม 
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พระฤาษีได้ฟังค าบอกเล่าของพระเจ้าสุทโธทนะในความฝันทุก ๆ ข้อ แล้วพระฤาษีได้ท านายอย่างแจ่ม

แจ้งแต่ละข้อ  ซึ่งในพระสุบินนั้นมิได้มีข้อร้ายเลย  กลับมีแต่ความรุ่งโรจน์ทุกข้อไปอย่างมหาศาล ท่ีกษัตริย์
วงศ์นี้จะได้รับ  และท้ังเป็นศรีแก่นครกบิลพัสดุ์ยิ่งนัก แต่ในเนื้อหานั้นกระเดียดไปทางว่า พระสิทธัตถะจะ
เสียสละราชสมบัติออกบวช 

 

 
เมื่อพระฤาษีลากลับไปแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะเกิดความกังวลและทุกข์พระทัยขึ้นอีก ด้วยเกรงว่าพระ

ราชบุตรจะหนีออกนอกพระราชฐานไปบวช จึงเรียกอ ามาตย์มาสั่งส าทับให้เพิ่มการรักษาประตูพระราชฐาน
ให้หนาแน่นขึ้นอีกเท่าตัว และกวดขันการเข้าออกของบุคคลท่ัวไป ตลอดจนพระสิทธัตถะก็ต้องกวดขัน
เช่นกัน โดยค าสั่งท่ีเด็ดขาด ถ้าผู้ใดละเมิด ผู้นั้นตาย 
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เป็นเร่ืองประหลาดนักท่ีพระสิทธัตถะอยากออกชมพระนครอีกก็ออกไปได้ โดยพระราชบิดานั่นเอง

ทรงอนุญาตให้ คงเนื่องจากความรักในพระราชบุตรหนึ่ง เหตุผลต่าง ๆ ท่ีพระสิทธัตถะอ้างถึงหนึ่ง พระราช
บิดาก็จนด้วยวาจาจะคัดค้าน การออกจากพระราชฐานของพระสิทธัตถะในคราวนี้ มิได้เสด็จโดยราชรถ 
เปลี่ยนเป็นการไปอย่างสามมัญชน และสองคนกับนายฉันนะ แต่งกายเป็นนายพานิชออกสู่พระนคร 

 

 
นายกับบ่าวสองคนเดินปะปนไปกับราษฎรท้ังหลาย จึงพบแต่ความจริงอันควรจะพบ ซึ่งเป็นความจริง

ประจ าของชาวเมือง พ่อค้าแบกับดินกล่นเกล่ือน ถนนท่ีสกปรก ฝุ่นฟุ้งกลั้วกลบสินค้าต่าง ๆ ผู้คนเอะอะซื้อ
ขาย ทุ่มเถียงกัน พวกวัวนอนเล่นเดินเล่นปะปนกับคน การสัญจรกล่นเกล่ือนไม่มีระเบียบ รวมแล้วไม่มีอะไร
จะน่ายกย่อง หรือเกิดความหรรษา พวกขอทานน่าทุเรศมากมาย 
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ตลอดทางท่ีเดินมาอย่างชาวเมือง พระองค์กับนายสารถีได้ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มีเกวียนท่ีล้อท าด้วย

หิน วัวต้องลากอย่างหนัก พวกแบกหามเอะอะสกปรก ท่ีใครบางคนมีทีท่าจะมั่งมี มีคนใช้น าหน้าตามหลัง
และคนน าหน้าจะตะโกนให้คนอื่น ๆ หลีกทางให้นายตัวเดินอย่างสบาย ส่วนพวกท่ียากจนจะเกรงบุญบารมี
ต่างหลีกทางให้ เป็นการเหลื่อมล้ าต่ าสูงหมดความเสรีอันจะพึงมีส าหรับตน 

 

 
ร้านอาหารต่าง ๆ ท่ีข้างทางวางแบรับฝุ่น คนขายแต่งตัวไม่สะอาด คนซื้อก็ยืนกินกันตามใจตัว คน

ขอทานเนื้อตัวน่าเกลียดยืนขออาหารปะปน ท่ีขอได้ก็ได้บริโภคแก้หิว ท่ีขอเขาไม่ให้ก็ยืนหน้าเซียว พวกสุนัข
เท่ียววุ่นซอกแซกเข้าโน่นออกนี่หาอาหารเลี้ยงท้องท่ีหิว พระสิทธัตถะทอดพระเนตรแล้วถอนพระทัย เป็นสิ่ง
แปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีเคยเห็นซึ่งผิดกับความเป็นอยู่ของพระองค์ราวฟ้ากับดิน 
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ขอลัดตัดกล่าวถึง เมื่อพระสิทธัตถะได้ช่วยคนเจ็บคนหนึ่งท่ีครวญครางอยู่ข้างทางให้พ้นการทรมาน

โดยจ่ายเงินให้คนน าไปหาแพทย์แล้ว ท้ังสองได้มายืนอยู่บนสะพานข้ามสายน้ าแคบ ๆ พระองค์สนพระทัยใน
เร่ืองคนเจ็บว่า อาการอย่างนั้นจะมีในทุกคนหรือเปล่า นายฉันนะทูลว่า การเจ็บป่วยย่อมมีประจ าทุกตัวคนซึ่ง
มันเป็นพิษที่มาโดยจร และทุกคนหารู้ไม่ว่าจะประสบเมื่อใด 

 

 
ในปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ยังมิทันจะหมดไป อีกซีกสะพานหนึ่งมีคนหลายคนหามศพเดินมา มีผู้ติดตาม

หญิงชาย ร้องไห้เศร้าโศก พระสิทธัตถะตะลึงมอง นายฉันนะทูลว่า นั่นคือการตายของมนุษย์พระองค์ได้ถาม
ถึงอาการตายอย่างละเอียด และย้อนว่า ทุกคนต้องตายท้ังนั้นหรือ นายฉันนะจึงทูลว่า การตายนั้นคนทุกคน
ต้องตาย บางคนแก่ชราหมดแรงตาย บางคนเจ็บตาย ท้ัง ๆ หนุ่มสาวหรือยังเด็กอยู่ก็ตายได้ 
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เร่ืองของความตายท่ีเห็นอยู่ ณ บัดนั้น พระสิทธัตถะสนพระทัยอย่างหนัก ถึงทรงตะลึง นับเป็นความรู้

ใหม่เพิ่มขึ้นจาก การแก่ การเจ็บ และความตายท่ีเห็นอยู่นั้น เป็นสุดทางของมนุษย์ พระองค์เร่งให้นายฉันนะ
เคลื่อนไปดูพิธีการตายนั้นอีก ซึ่งญาติของผู้ตายได้น าร่างกายท่ีไม่มีความรู้สึกในสิ่งท้ังปวง วางลงบนกองฟืนที่
ชายน้ า พระองค์ได้เห็นลกัษณะของคนตายเป็นครั้งแรก ซึ่งน่าเกลียดน่ากลัวนัก 

 

 
เจ้าชายกระซิบถามนายฉันนะว่า นอกจากคนแล้วสัตว์อื่นก็เป็นดังนี้หรือ นายสารถีตอบว่า ข้าพระองค์

ไม่เคยเห็นสิ่งใดคงทนได้เลย จะต้องเป็นดังนี้ท้ังสิ้น ในขณะนั้นพวกญาติของผู้ตายได้พากันแหงนหน้าขึ้นสู่
เบ้ืองบน แล้วร้องขานชื่อ พระรามา !  เทพเจ้าผู้เป็นท่ียึดเหนี่ยว ถึงสามครั้ง ให้ช่วยน าวิญญาณของผู้ตายอัน
เป็นท่ีรักไปสู่สวรรค์ ด้วยเสียงอันเครือไม่แจ่มใส 
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ขณะนั้นเจ้าหน้าท่ีเผาศพได้จุดไฟขึ้นสี่ด้าน   เปลวไฟลุกแลบเลียร่างอันมิรู้สึกต่อร้อนหนาว  พระ

สิทธัตถะทรงนิ่งมองภาพนั้นอย่างพินิจ พลางเอ่ยพระโอษฐ์เชิงปรารภว่า ไฉนพระรามาจึงไม่ช่วยการตายของ
มนุษย์ นายฉันนะก้มหน้าตอบว่า ไม่เคยช่วยใครได้ ถ้าผู้นั้นถึงเวลาตาย และใคร ๆ ก็ช่วยไม่ได้ นอกจากจะ
ร้องไห้อาลัยรัก และเสียดายท่ีเคยเห็นกันเคยอยู่ด้วยกันเท่านั้นเอง 

 

 
นายฉันนะ ผู้มีอายุผ่านโลกมานาน ได้ทูลต่อไป การตายนี้ทุกคนประสบได้ง่าย ๆ ไม่ผิดอะไรกับการ

เจ็บไข้ ดังท่ีข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้ว ความตายนั้นอยู่รอบด้านของคน เร่ิมด้วย เจ็บตาย แก่ตาย งูกัดตาย สัตว์
ร้ายท าร้ายถึงตาย ตกจากท่ีสูงตาย ตกน้ าตาย และอีกนานาประการท่ีจะเป็นทางตาย แม้แต่จะระวังรักษาให้
หลุดพ้นการตายชนิดถูกทารุณกรรม ก็ต้องตายโดยความชรา 
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เมื่อกลับถึงพระราชฐานแล้ว พระสิทธัตถะได้หาโอกาสอยู่ท่ีเงียบโดยล าพัง เพื่อค้นคิดความจริงซึ่งทุก

คนไม่ค่อยจะนึกถึง พระองค์ประทับใต้ร่มไม้ทอดพระเนตรดูพื้นดินและสายธาร และท้องฟ้า ด้วยพระทัยอัน
ลึก ยากแก่ใครจะรู้ถึง หมู่เมฆที่ลอยผ่านไป สายน้ าที่ไหลสู่ท่ีต่ า ท้ังใบไม้ร่วงพรูซึ่งเกิดจากแก่งอม เป็นอันว่า
รอบ ๆ พระองค์นั้นล้วนแต่สิ่งไม่แน่นอนย่ังยืนคงทน 

 

 
ในราตรีกาลนั้น พระองค์ได้ตื่นบรรทมเมื่อยามดึก ออกจากแท่นบรรทมสู่ม่านชั้นนอก คงพบนาง

ก านัลท้ังหลายนอนหลับประดับพระเกียรติ แต่ละนางงดงามดั่งเทพธิดา นอนหลับด้วยความเผลอ มีท่าต่าง ๆ 
ยิ่งดูย่ิงเพลินตา น่าโอบกอด บางนางเปิดเผยส่วนส าคัญท่ีสงวนออกมาบ้าง ดูเร้าอารมณ์นัก ช่างเป็นภาพ
ประดับให้เพลินตาเพลินใจอย่างเย่ียมยอด 
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จะอย่างไรก็ตาม  สิ่งท่ีส าอางตานั้นก็หาได้ลบล้างภาพของการตายท่ีเห็นมานั้นมิได้ พระองคไ์ด้แปร

ร่างอันเฉิดฉายนั้นให้กลายเป็นคนชรา และแปรไปเป็นภาพเจ็บไข้ ลงท้ายเป็นภาพของการตาย สวมร่าง
สะคราญอันน่าจุมพิตน่ากอดนั้นให้เกิดน่ากลัว พระทัยของพระองค์ก็เต็มไปด้วยความสงสารและเมตตา และ
ทางใดเล่าพระองค์จะช่วยคนเหล่านี้ได้ 

 

 
พระองค์ได้ตรงมายังพระแท่นบรรทม ของพระนางศรียโสธรา ประทับเพ่งพินิจร่างอันงามสุดจะ

พรรณนา เมื่อแปรความตายให้แล้ว พระองค์ก็ระโหยโรยแรง ทรงเสียดายในสุดท่ีรักของพระองค์ สงสารยอด
ดวงหทัยของพระองค์ ท าอย่างไรเล่า ยโสธราเอ๋ย ฉันจะพบทางท่ีจะช่วยเธอผู้เป็นยอดความหวานของฉันได ้
ฉันสงสารเธอเป็นท่ีสุดแล้ว 
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พระสิทธัตถะตกอยู่ในกองทุกข์ และคุ่นคิดแต่จะหาทางช่วยคนท้ังโลก ท้ังช่วยพระองค์เองด้วย ช่วยมิ

ให้แก่ มิให้เจ็บ มิให้ตาย แต่ความคิดนั้นก็ยังมิถึงจุดกระจ่าง ยังคงเป็นความฝันเลือนลาง ท้ังลึกลับสับสน ทรง
คิดแล้วคิดเล่าจนเหนื่อยพระทัย แล้วพระองค์ก็ได้บรรทมหลับอยู่ข้าง ๆ พระนางยโสธราผู้เป็นยอดสงสารของ
พระองค์ 

 

 
จ าเนียรกาลต่อมา พระสิทธัตถะได้ทรงพบการเกิดของมนุษย์โดยใกล้ชิด ผู้เกิดนั้นคือพระราชโอรส

ของพระองค์นั่นเอง ทรงตั้งพระนามว่า พระราหลุ พระองค์ได้พระเนตรเห็นการเจริญวัยของพระราชโอรส 
นับแต่พ้นครรภ์พระมารดา จนคืบคลานอ้อแอ้ ยิ่งวันก็ยิ่งรักในพระราชโอรสนัก แต่ยิ่งรักก็ยิ่งเกิดห่วงถึงความ
แก่เจ็บตาย ส าหรับพระราชโอรสเกินกว่า 
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ในราตรีหนึ่ง อันเป็นราตรีท่ีใกล้กาลเวลาของพระสิทธัตถะ จะออกแสวงหาความรู้เพื่อช่วยชาวโลก  

ในกลางดึกนั้น พระนางศรียโสธราได้ทรงพระสุบินอย่างแปลกประหลาดขึ้น และในสุบินนั้นเป็นท่ีครั่นคร้าม
แก่พระนางนัก สงสัยหนักไปในทางพระองค์เองจะสิ้นพระชนม์หรือไม่ก็พระราชสวามีสุดท่ีรักจะจากพระ
นางไปไกลแสนไกล ท้าวเธอสะดุ้งต่ืนจากบรรทมและตกพระทัย 

 

 
พระนางลุกจากแท่นบรรทมของพระนาง ตรงมายังพระแท่นบรรทมของพระสิทธัตถะ แม้แต่จะเกรง

พระทัยพระราชสวามีปานใด ก็สุดจะระงับได้ พระนางได้โผพระกายลงซบท่ีพระอุระพระสวามี ร้องทูลด้วย
เสียงสะอื้น ทรงตื่นเถิดเพคะ พระทูลกระหม่อม พระสิทธัตถะสะดุ้งตื่น ท้าวเธอฉงนพระทัยนักไฉนยอดดวง
หทัยของพระองค์จึงมากอดพระองค์ด้วยอาการสะอึกสะอื้นดังนี้ 
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เมื่อพระสิทธัตถะตื่นบรรทมแล้ว พระนางได้ละล่ าละลักเล่าพระสุบินให้ฟัง พระสิทธัตถะฟังจนจบก็

รู้อยู่แก่พระทัยว่า นั่นเป็นพระสุบินท่ีบอกเหตุว่า พระองค์ถึงเวลาท่ีจะจากพระนางไปหาความรู้เพื่อบ าบัด
ชาวโลกแล้ว พระองค์จึงระงับการด ารัสความจริง ทรงเสแสร้งด ารัสไปในทางท่ีดี เพื่อปลอบใจ ล้วนแต่เป็น
มงคลท้ังสิ้น จนพระนางคลายทุกข์ลง  

 

 
พระนางได้หลับลงอีกครั้ง ด้วยการพะเน้าพะนอปลอบโยน ล้วนค าละม่อมสูงส่งมีน้ าหนัก แต่ส่วน

พระสิทธัตถะซิ เห็นจะหลับอีกมิได้แล้ว เพราะมีเสียงแว่วมาตามสายลม เชิญชวนให้พระองค์เร่งไปหาความรู ้
เพื่อช่วยคนทั่วโลก พระองค์ไปยืนท่ีพระแกล มองดูดวงเดือนท่ีจรัสแสง และเหมือนจะมีเทพเจ้าอยู่ในท่ีมอง
ไม่เห็น ก าลังถามว่า จะช่วยมนุษย์หรือครองมงกุฎเพชร 
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พระสิทธัตถะก าลังต่อสู้พระทัยตนเอง ในยามนั้นจะว่าเทพเจ้าทรงช่วยในกิจนี้ก็จะว่าได้ ช่างทรงเป็น

ใจสะกดคนท้ังปราสาทหลับไหลประดุจตาย มิได้จะมีใครมาขัดขวางหรือถ่วงพระทัยของพระสิทธัตถะได ้
พระองค์จึงตกลงประกาศในพระทัยว่า เราจะไป ณ บัดนี้แล้ว ไปเพื่อประกอบกิจอันยิ่งใหญ่ ส าหรับปวง
ชาวโลก ส าหรับตัวเอง ส าหรับบุตรและภรรยาสุดรัก พระองค์จะท าเพื่อทุกคน 

 

 
พระองค์ได้ย้อนไปแต่งพระกายตามวิสัยกษัตริย์ แล้ววกมายืนพินิจดูยอดหทัยอีก ร่างนั้นนอนหลับนิ่ง

ท้ังคราบน้ าตา อนิจจา ฉันจะต้องจากเธอ จากท้ังสุดแสนรัก ฉันจะไม่ได้เห็นเธอ กอดประทับเธอเช่นเคยอีก 
สุดจะนานแสนนาน กว่าจะได้ชัยชนะแล้วจึงจะกลับ ท่ีต้องไปครั้งนี้ก็เพราะรักเธอ และรักมนุษย์ จะต้องตกอยู่
ในข่ายการวนเวียนแห่งกองทุกข์ 
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พระสิทธัตถะได้เกิดพระทัยหวั่นไหวขึ้นอีกครั้ง พระองค์ได้ด าเนินไปยังพระอู่ของพระราหุลราชกุมาร

ซึ่งก าลังหลับพริ้มอยู่อย่างผาสุก พี่เลี้ยงนางนมหลับสนิทอยู่ใกล้ ๆ  แม้พระทัยจะมั่นในอันจะประกอบกิจหา
ความรู้ แต่ก็สุดจะหักความทอดถอนอาลัยในพระกุมารน้อย ท่ีก าลังจะขาดพระบิดาแต่ยังมิรู้ความ น้ าพระ
เนตรท้าวเธอค่อย ๆ ซึม  เยี่ยงปุถุชนท้ังหลาย 

 

 
ตัดพระทัย พระราชด าเนินจากพระกุมารอย่างเยือกเย็น แต่ก็ได้มาหยุดยังพระแท่น ของพระนางยโส

ธราอีก พระทัยเรรวน สุดหัวใจของบุรุษแล้วในการตัดจากบุตรและภรรยาทั้ง ๆ แสนรักปานจะกลืน มีลมพดั
มาปะทะวูบหนึ่งเสมือนสัญญาเตือน พระองค์หักพระทัยเป็นครั้งสุดท้าย หลับพระเนตรในภาพทั้งหลาย
หายไป แม้แต่จะไม่หายก็ก้มพระพักตร์ออกเดิน 
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พระองค์ผ่านเหล่าสนมก านัลโดยมิได้เหลียวดู ซึ่งขณะนั้นแต่ละนางนอนหลับอยู่เดียรดาษ ประดุจ

ดอกปทุมชาติท่ีลอยนิ่งอยู่เหนือน้ า และมีปทุมอยู่สองดอกท่ีงามเลิศอยู่กลาง เหล่าดอกท่ีงามรองลงไปนั้น
ประดุจใบบัวแผ่ประดับอยู่โดยรอบ  พระองค์ต้องจ าจากสิ่งเหล่านี้ไป โดยมุ่งหวังจะหาความรู้ จะแก้ไขความ
ร่วงโรยให้แก่เธอท้ังหลาย 

 

 
เจ้าชายก้มพระพักตร์มองดูเพียงทางเดิน วิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย จงช่วยบันดาลให้ทุกคนใน

ท่ีนี้ จงมีหนังตาหนัก อย่าได้ลืมตาขึ้นเห็นพระองค ์ ขออย่ามีการร้องไห้อาลัย ขออย่ามีเสียงทักท้วงอ้อนวอน
ขอร้องต่อพระองค์เลย พระองค์ไม่ต้องการจะจมอยู่กับมนุษย์ท้ังหลายท่ียังค่ าครวญอยู่กับความมืด ลาก่อนนะ
มิ่งมิตรท้ังหลาย 
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พระสิทธัตถะได้ทรงผ่านทุกสิ่งที่พระองค์รัก เพียงแต่ช าเลืองบอกลาทุกอย่างท่ีเคยโปรดปราน จนเข้าสู่

ท่ีมืดถึงโรงม้าต้น พระองค์ปลุกนายฉันนะให้ตื่นขึ้น แล้วแจ้งความประสงคท่ี์จะจากไปในยามนั้น ทรงใช้ค าว่า 
ท่านจงพาเราไปให้พ้นกรงทองท่ีกักขังเถิด อีกท้ังได้ทรงอธิบายเหตุผลต่าง ๆ อีกมากมาย  สุดท่ีนายฉันนะจะ
ทูลทัดทานได้ 

 

 
ไม่น่าประหลาดเลยท่ีนายฉันนะต้องหยุดการคัดค้าน ก็ด้วยเหตุผลของพระองค์นั้นหนักแน่น อีกท้ัง

ก าลังพระทัยแห่งพระองค์นั้นแข็งแกร่ง สามารถบังคับนายฉันนะให้กระท าตามได้ นายสารถีก้มหน้าด้วย
ความเศร้าสร้อย ผูกเครื่องอานทรงแก่ม้ากัณฐกะ ใจนั้นคร่ าครวญระบายแก่ม้าต้นว่า พระองค์สุดที่รักของเรา
ก าลังจะจากเราไปแล้ว  กัณฐกะเอ๋ย  เรานี้สุดทางแล้วท่ีจะทัดทาน 
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น่าพิศวงนัก ท่ีม้ากัณฐกะกลับมีอารมณ์ผ่องแผ้วคึกคะนอง ดังมีความรู้สึกว่าพระสิทธัตถะก าลังจะ

เดินทางไปสู่ท่ีสว่าง หรือหลุดพ้นจากห่วงพันธนาการแห่งความไม่รู้ กัณฐกะอ้าปากร้องอย่างคะนอง ท้ังตะกุย
เท้าหน้า และเท้าหลัง ยังถีบพุ้ย กระท าให้เกิดเสียงกึกก้องในยามดึกสงัด แต่ด้วยเหตุใดใครจะรู้เสียงนั้นมิได้
แว่วเข้าหูผู้ใดแมแ้ต่น้อย 

 

 
พระสิทธัตถะค่อยลูบศีรษะกัณฐกะเบา ๆ และด ารัสว่า นิ่งเสียเถิดม้าที่รักเอ๋ย เจ้าจงพาเราไปส่งยังท่ีท่ี

ไม่มีใครจะรู้จะเห็น เราจะไปเพื่อเจ้าและใคร ๆ ในโลก เจ้าจงพาเราไปด้วยก าลังแรงและเร็วดังสายฟ้า ขอให้
เจ้ามีก าลังล้นม้าใดที่จะเทียบเทียม ครั้งนี้เราจะไปได้ปลอดโปร่งโดยเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่จะดลความส าเร็จแก่เรา 
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จะด้วยอภินิหารใดก็ยากจะกล่าว และเกินกว่าจะกล่าวได้ ประตูท่ีมั่นคงท้ังหลายในพระราชฐานทุกชั้น

ได้เปิดใหเ้สด็จอย่างสะดวก และนายฉันนะนั้น จะตามเสด็จด้วยประการใด จะด้วยเกาะหางม้าไป เช่น 
บางพระคัมภีร์ว่า หรือจะเกาะสายท้ิงเคร่ืองประดับม้าไป ก็ยากจะยืนยัน  แต่รวมความว่า  ท้ังสามชีวิตได้ไปถึง
ชายแม่น้ าอโนมาเมื่อรุ่งอรุณ 

 

 
พระสิทธัตถะมองดูสถานท่ีนั้นด้วยใจวังเวง นอกจากจะเป็นแดนท่ีไม่เคยจะพบเห็นในชีวิตแล้ว ยัง

เงียบสงัดปราศจากบ้านช่องผู้คน พระองค์ร าพึงว่า ต่อไปนี้พระองค์จะต้องเดียวดายกับสิ่งวิเวกเหล่านี้ เป็นการ
ผละจากชีวิตท่ีเคยมโหฬาร อันสะพรั่งด้วยข้าทาสชายหญิง พระองค์จะต้องพึ่งตนเองทุกประการ 
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พระองค์ค่อยหันพระพักตร์มาดูนายฉันนะท่ีก าลังเศร้าหมอง รับสั่งว่า จงงดความเสียใจและอาลัยในตัว

ฉันเสียเถิด เท่าที่ส่งฉันครั้งนี้ นับว่ามีคุณแก่ฉันอยู่อเนก ซึ่งฉันจะไม่ลืมท่านเลย อันความรู้ท่ีฉันจะได้พบนั้น ก็
เป็นส่วนหนึ่งท่ีท่านมีส่วนช่วย ขอให้ท่านจงน าค ากล่าวลาของฉัน ไปกราบทูลพระราชบิดาด้วยว่า ฉันขอลา
จนกว่าจะกลับมาด้วยเกียรติคุณความรู้  

 

 
พระองค์ได้รับสั่งต่อไปอีกว่า    จงน าเครื่องแต่งกายของฉันท้ังหมดนี้    กลับไปถวายแด่พระราชบิดา

ตัวฉันไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อีกแล้ว  ฉันเสียสละอย่างแท้จริง  ไม่ต้องการสิ่งประกอบแต่อย่างใด  ฉันพร้อม
แล้วที่จะท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น   ชีวิตฉันอุทิศให้แก่ผู้อื่นแล้ว  เพื่อพยายามค้นคว้าหาทางระงับทุกข์ให้แก่
ชาวโลกให้จงได้ 
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ครั้นพระสิทธัตถะสั่งสียนายฉันนะแล้ว จึงไปท่ีม้ากัณฐกะ ค่อยลูบหน้าแล้วกล่าวว่า เจ้าได้เป็นผู้ช่วย

จุดมุ่งหมายของเราเป็นอย่างเลิศ ซึ่งเราจะจดจ าเจ้าไว้มิลืมได้เลย และเราจะพยายามช่วยเจ้าให้พ้นจากการ
เป็นอยู่ของเจ้า เราอยากให้เจ้าได้เป็นคนอย่างเรา นับแต่วาระนี้เจ้าจงคอยเราอยู่จนถึงวันนั้น ซึ่งเป็นวันท่ีเราจะ
ช่วยให้เจ้าได้พ้นทุกข์ได้ 

 

 
พระองค์รับสั่งกับมา้แล้ว จึงจัดการถอดเครื่องฉลองพระองค์ออกจนเหลือแต่ผ้านุ่งผืนเดียว แล้วจึง

หยิบพระขรรค์ขึ้นตัดเฉือนพระเมาลีออกจากพระเศียร เพื่อมิให้คงอยู่ในรูปของคนธรรมดาสามัญ อธิษฐาน
เพศเป็นบรรพชิต พ้นจากการเป็นกษัตริย์ พ้นจากผู้มีอ านาจ นับเป็นวาระต้นท่ีพระองค์ได้ลสะแล้วในโลกีย์
เพื่อมุ่งท าประโยชน์แก่ชาวโลก 
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เสร็จกิจแล้วพระองค์ได้รับสั่งแก่นายฉันนะว่า ถึงเวลาแล้วท่ีฉันจะต้องเดินทางไปเรียนรู้ และท่านก็

ต้องกลับไปท ากิจตามท่ีฉันสั่งไว้ ขอจงน ากัณฐกะกลับไปจงดีเถิด นายฉันนะบังคมทูลลาก้มหน้าซ่อนน้ าตา 
ค่อยจูงม้าจากไปด้วยจ าใจ  กัณฐกะเล่าก็ต้องจ าใจกลับ เมื่อเดินห่างออกไปแล้ว  จึงเหลียวดูพระสิทธัตถะครั้ง
หนึ่งด้วยสุดจะอาลัย 

 

 
บัดนี้ พระสิทธัตถะได้ถึงแล้วซึ่งความเป็นอิสระโดยแท้ ท้ังได้พบความวิเวกเดียวดายเป็นครั้งแรกใน

ชีวิต ซึ่งไม่มีการห้อมล้อมด้วยพระเกียรติดังเก่าก่อน ต่อไปนี้จะไปยังที่ใดและท าอะไรก็ต้องเป็นโดยพระองค์
เอง ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือแม้แต่คนเดียว พ้นจากการเป็นกษัตริย์ ก็พบกับการสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียว นับว่า
พระองค์ได้เสียสละอย่างใหญ่หลวง 
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เหตุประหลาดอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้น และก็สุดจะเดาได้ว่า เหตุนั้นมีรากฐานมาจากใด แต่ก็น่าจะ

สันนิษฐานอยู่สองประการ เหตุนั้นคือ เมื่อนายฉันนะได้พากัณฐกะม้าต้น ห่างพระสิทธัตถะมาแลว้เพียงสุด
สายตา กัณฐกะได้ล้มลงสิ้นใจตาย จึงประมาณเอาว่า อาจเกิดจากการเหนื่อยอ่อน ซึ่งวิ่งมาไกลแสนไกลตอน
เมื่อคืนนี้ เป็นประการแรก ประการหลังนั้น เกิดจากความอาลัยในพระองค์ จนใจแตกตาย 

 

 
ความเศร้าสลดได้เกิดแก่นายสารถีเป็นทวีคูณ เมื่อครู่นี้ เจ้านายอันเป็นสุดท่ีรักและบูชาได้จากไปท้ัง

เป็น ในบัดนี้ม้าต้นผู้เคยอยู่เคยนอนมาด้วยกัน ท้ังเคยรับใช้เจ้านายคู่กันมา แต่มามีอันเป็นเกิดกาลกิริยาตายไป
ต่อหน้าซึ่งสุดท่ีนายฉันนะจะช่วยเหลือหรือยับยั้งไว้ได้ เช่นเดียวกันกับเสียเจ้านายไปโดยเสด็จหนีออกบวช 
นายฉันนะได้รวบรวมก าลังท าการฝังกัณฐกะด้วยความระโหยโรยแรง 
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ทางเบ้ืองหลังไกลโพ้น พระสิทธัตถะก าลังโดดเดี่ยวอยู่ในถิ่นท่ีพระองค์ไม่รู้จัก ไม่เคยผ่านเคยเห็นมา

เลยนับแต่น้อยคุ้มใหญ่ พระองค์ทรงด าเนินไปอย่างไม่มีจุดหมาย จวบจนตะวันบ่าย และความหิวได้บังเกิดขึน้ 
พระองค์ได้หมุนเข้าหาน้ าประทัง เพราะทางท่ีผ่านไปนั้นเป็นชายล าธาร ต่อมาจึงได้เสวยผลมะม่วงสุกท่ีร่วง
หล่นอยู่ตามแถวทาง 

 

 
นับแต่พระองค์ได้บรรพชาล่วงมาได้ ๗ วัน ยังมิไดพ้บกับภัตตาหารเลย นอกจากผลไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ 

พอประทังมา ครั้นล่วงเข้าวันที่ ๘ พระองค์ได้ย่างเข้าสู่แคว้นราชคฤห์ ทรงด าเนินผ่านหมู่บ้าน และไดพ้บกับ
การต้อนรับของชาวบ้านในฐานะฤๅษี เขาเหล่านั้นพากันถวายอาหาร โดยจัดภาชนะให้แทนบาตรของนักพรต 
พร้อมกับอาหารเต็มตามศรัทธา 
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เมื่อพระสิทธัตถะได้รับการถวายอาหารแล้ว พระองค์ได้ย้อนกลับทางเดิม จนถึงมัณฑวะบรรพต เลือก

เอาตรงหน้าผาท่ีร่มเย็นและเงียบสงัด อันเหมาะสมกับสมณวิสัยจะบ าเพ็ญพรต ครั้นนั่งลงแล้วท่ีกอหญ้าจึงได้
พิจารณาอาหารท่ีได้มานั้นด้วยความขยะแขยง ท้ังกลิ่นและความไม่สะอาดนั้นมีอยู่อเนก ความท่ีไม่เคยจะ
บริโภคอาหารอย่างนี้ ท าให้พระศอของพระองค์ตีบตัน 

 

 
นานเท่านาน พระองค์ไดใ้ช้ดวงจิตวิจารณ์อาหารนั้นกับความเป็นอยู่ของพระองค์ในเวลาปัจจุบัน โดย

ละเอียดถี่ถ้วน ดังจะสอนจิตพระองค์ว่า จงพบในสิ่งท่ีไม่เคยพบ ท้ังย้อนไปถึงผู้ที่ถวายมา ด้วยจิตท่ีเต็มเป่ียม
ในความยินดี และอาหารเหล่านี้ก็เป็นอาหารท่ีพวกเขาเหล่านั้นบริโภค ซึ่งเขาทั้งหมดกับพระองค์ก็คือมนุษย์
ด้วยกัน ถ้าพระองค์ไม่เร่ิมรู้จักสิ่งแรก ๆ เสียบัดนี้  ก็เท่ากับไม่รู้จักอะไรต่อไป 



สมุดภาพพระพุทธประวัติฉบับสมบูรณ์  76 

 

 
พระองค์มีพระนิสัยชอบจะคิดให้ลึกให้ไกล จึงร าลึกอยู่ว่า พระองค์เสด็จมาครั้งนี้ก็เพื่อจะศึกษาในสิ่งที่

พระองค์ไม่รู้ เพราะมนุษย์ทุกคนหาได้มีฐานะเท่าเทียมกันไม่  อาหารจึงไม่เหมือนกัน  และบัดนี้พระองค์เป็น
คนธรรมดาปราศจากสมบัติ  ปราศจากต าแหน่งกษัตริย์ เมื่อคิดทะลุมาถึงนี่  พระองค์ก็เสวยอาหารนั้นโดยมิได้
รังเกียจ 

 

 
รุ่งขึ้น พระองค์ได้ประพฤติเช่นเคย ถือภาชนะใส่อาหารเดินเข้าสู่นครราชคฤห์ รับการถวายอาหารชนิด

ต่าง ๆ ตามศรัทธา ซึ่งอาหารแต่ละรายหาเหมือนกันไม่ พระองค์ก็ไดพ้บความจริงอีกว่า อาหารนั้นจะดีจะชัว่ 
ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้บริโภคจะจู้จ้ีเอาตามฐานะที่จะเฟ้นหา ส่วนคนไม่มฐีานะก็บริโภคเอาเพียงกันตาย ใน
เช้านี้ มีอ ามาตย์ของเจ้านครคอยติดตามดูพระราศีแห่งพระองค์ตลอดเวลา 
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พระองค์คงเสด็จกลับยังหน้าผาที่เคยบ าเพ็ญพรต ระหว่างทางเดิน พระองค์ได้ส่งจิตย้อนไปถึงผู้ถวาย

อาหารหย่ังจิตถึงผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้นั้นเต็มด้วยความอารีเอื้อเฟื้อและเมตตา ผู้รับนั้นก็มีจิตขอบคุณและยินดี
พร้อมท้ังยกย่องในความเมตตาของผู้ให้อย่างล้นพ้น พระองค์ได้พบเร่ืองของผู้ให้และผู้รับแล้ว ถ้าไม่มีผู้รับ 
ผู้ให้ก็หมดทางจะส าแดงความเมตตาได ้

 

 
ฝ่ายอ ามาตย์ของพระเจ้าพิมพิสาร ได้น าเร่ืองท่ีเห็นพฤติกรรมของนักพรตผู้มีราศีเจิดจ้าผิดกว่านักพรต

ใด เข้าทูลต่อพระเจ้าเหนือหัวตน พระราชาแห่งแคว้นมคธจึงสนพระทัย เสด็จไปกับข้าราชบริพารจนถึงท่ีพัก
ของพระสิทธัตถะ โดยอาศัยการน าทางของผู้ที่เคยสะกดรอยตามดูนักพรตผู้สง่างามจนรู้ท่ีอยู่ เป็นผู้พาไปถึง 
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เมื่อได้พบกันแล้ว ณ ท่ีหน้าผานั้น พระเจ้าพิมพิสารก็รู้ว่าเป็นราชโอรสแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ จึงเกิดสงสัย

ว่าอาจจะเกิดแก่งแย่งกันในเร่ืองราชสมบัติจึงหนีออกบวชดังนี้ พระราชาแห่งมคธผู้มีพระทัยโอบอ้อมอารีเป็น
อย่างสูง จึงขอร้องให้พระสิทธัตถะประทับอยู่ด้วยกัน โดยจะแบ่งราชสมบัติและนครใดนครหนึ่งให้ครองโดย
สิทธิ์ขาด ด้วยน้ าพระทัยท่ีเป่ียมปีติ 

 

 
เร่ืองผู้ให้กับผู้รับ พระสิทธัตถะรู้จักแล้วก็จริงอยู่ แต่หาตรงจุดหมายกันไม่ จึงขอถวายคืน แล้วพระองค์

ได้ทูลถึงความมุ่งหมายของพระองค์ที่ได้สละราชสมบัติออกบรรพชาครั้งนี้ ก็เพื่อจะศึกษาหาข้อเท็จจริงใน
หลักธรรม เพื่อเผยแพร่กับประชาชาวโลกให้รู้ในสิ่งท่ีไม่รู้ ราชาแห่งมธจึงโมทนาด้วยนัก และขอร้องว่า ถ้า
ส าเร็จเมื่อใด โปรดได้แวะมาเทศนาแก่พระองค์ด้วยเถิด 
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ครั้นแล้ว พระมหาบุรุษได้เสด็จจาริกจากราคฤห์ไปสู่ส านักอาฬารดาบส ณ ไพรสณฑ์ต าบลหนึ่ง 

พระองค์ได้ลงมือเล่าเรียนในส านักนี้เป็นครั้งแรกตามลัทธิของส านัก ทรงเรียนจนจบหมดความรู้พระดาบสก็
ยังมิพบวิชาที่ต้องการ เพราะพระดาบสเหล่านี้เพียงแต่บ าเพ็ญตนเป็นสันโดษ ตัดช่องน้อยแต่พอตัว หาเป็นท่ี
พึ่งแก่ผู้ใดไม ่  

 

 
พระองค์ได้อ าลาจากส านกันั้นไปสู่อีกส านักหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งรวมของพวกโยคีมากหลาย ซึ่งล้วนแต่

ทรมานกายเพื่อความส าเร็จ โยคีแต่ละองค์ทรมานกายในท่าทางต่าง ๆ กัน  สุดแต่องค์ใดจะคิดว่าท่านั้นท่านี้จะ
น าไปสู่ความส าเร็จ เช่น อดอาหาร หรือบริโภคแต่เมล็ดผักเพียงวันละเมล็ดเดียว จนร่างกายซูบโทรมและบาง
องค์ก็หมดแรงถึงแก่ความตายไปก็มี 
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แต่พระองค์ยังไม่เห็นด้วยกับการทรมานต่าง ๆ หรืออดอาหาร  พระองค์ยังคงเข้าเมือง เพื่อบิณฑบาตร

อาหารอยู่ตามเคย ด้วยกิริยาสุภาพและเคร่งในจรรยาธรรม ทุกคนในเมืองเพ่งเล็งเอาว่า พระองค์คือเทพเจ้าหา
ใช่โยคีธรรมดา ต่างสั่งลูกหลานให้จูบพระบาทและจูบชายฉลองพระองค์ บ้างต่างก็วิ่งวุ่นหาอาหารนมเนย
ถวายจนล้นบาตร 

 

 
ขากลับพระองค์ได้พบหญิงหนึ่งค่อนข้างสวย นางมองดูพระองค์ด้วยความหมายในห้วงลึก ซึ่ง

พระองค์เข้าใจดีในดวงตา บัดนี้พระองค์ได้หนีมาแล้ว หนีมเหสี และหนีแต่ละนางท่ีสูงส่งด้วยรูปและตระกูล 
เหตุใดจะให้มาเกิดรกจิตอีก แต่มารยาทแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ยิ้มให้อย่างสุภาพ แช่มช้อย แล้วคอ่ยทรง
ด าเนินผ่านไป  เพื่อกลับแหล่งนักพรต 
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พระสิทธัตถะได้รู้ความจริงของโยคีท่ีทรมานตนในท่าต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จนั้น แท้จริงแล้วก็เพียงท า

กิริยาและใจ  เพื่อให้เทพเจ้าเบ้ือบนทรงเห็นใจ ในความมานะเสยีสละซึ่งความสุข ก็โดยหวังเอาเทพเจ้าช่วย
น าวิญญาณไปสู่ท่ีบรมสุขภาคหน้าเท่านั้น หาได้เป็นวิชาที่จะช่วยทุกข์แก่ผู้ใดได้ไม่ พระองค์จึงอ าลาจากท่ีจร
ไปอีก  เพื่อหาความรู้ท่ีแท้จริงใหม่ 

 

 
พระองค์ได้เดินลงเนินสูงแห่งหนึ่ง ก็มีหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกน้อยท่ีงูกัดตาย แล้วว่ิงร้องไห้มา มีชาวป่า

สองคนชี้บอกกับหญิงนั้นว่า จงไปอ้อนวอนให้ฤๅษีรูปงามองค์นั้นช่วยเถิด ท่านจะบอกยาให้ช่วยชุบลูกน้อย
ให้กลับคืนชีพมาอีกได้แน่ ฤๅษีองค์นั้นมิใช่คนธรรมดา  ต้องเป็นเทพเจ้าจุติมาเป็นแน่แท้ 
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ครั้นเมื่อนางไปถึงพระองค์แล้วได้อ้อนวอนขอให้ชว่ย พระองค์สลดพระทัยแต่รับสั่งว่า น้องหญิงเอ๋ย

น้องจงเท่ียวไปตามบ้านทุกบ้าน ขอเมล็ดน้อยหน่าเขาสักราวหนึ่งกอบ แต่ต้องเลือกเอาบ้านท่ีไม่เคยมีคนตาย 
นั่นแหละเมล็ดน้อยหน่าบ้านนั้น จะช่วยแก้ไขให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นได้ น้องหญิงจงรีบไปตามท่ีเราบอกเถิด 

 

 

 
เมื่อจากกันไปแล้ว พระองค์ได้หยุดพักท่ีโคนมะเดื่อชายล าธาร ทรงนึกถึงหญิงท่ีจากไปว่า ความโง่ท า

ให้คิดว่า คนด้วยกันจะช่วยคนตายให้กลับมีชีวิตขึ้นได้ใหม่ ครั้นจะเตือนสติเวลานั้น ก็เห็นว่าก าลังตกอยู่ใน
กองทุกข์ ย่อมจะโง่เขลา หามีสติคิดถึงข้อเท็จจริงได้ไม่ พระองค์จึงแสร้งให้ไปหาท่ีท่ีมนุษย์ไม่ตาย เพื่อพบ
ความจริงเอาเอง 
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ในวันต่อมา พระสิทธัตถะได้มาถึงนครหนึ่ง ชาวตลาดร้านอาหาร เห็นพระองค์มีสง่าราศรีงดงามผิด

โยคีทั้งหลาย ก็อยากจะใกล้ชิดด้วยเพื่อจะชมดวงตาที่อ่อนหวาน จึงชวนเชิญเข้ามาเสวยอาหารในร้าน แล้ว
เจ้าของร้านจึงเล่าว่า เมื่อวานนี้ มีการบูชายัญถวายเทพเจ้าด้วยฆ่าแพะแกะที่วัง เป็นพิธีให้เกิดมงคลแก่พระราชา
และประชาชน 

 

 
พระสิทธัตถะนั่งฟังด้วยความสลดพระทัย เจ้าของร้านเล่าว่า พวกพราหมณ์แต่งชุดขาว ท าพิธีสวดมนต์

ประชุมเพลิง เผาไม้หอมให้กลิ่นฟุ้งไปถึงเทพเจ้า และพวกหนึ่งนั้นฆ่าแพะแกะจ านวนสองร้อยตัว เลือดไหล
เป็นล าธาร เป็นพลีกรรมบูชาไล่ความอัปมงคลให้พน้ไปจากพระราชาและพลเมืองท้ังหมด 
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พระสิทธัตถะหยุดเสวยอาหาร แล้วรับสั่งว่า  เหตุใดจึงคิดว่า เลือดสัตว์ท้ังหลายจะมาล้างความชั่วของ

มนุษย์ได้ จะเป็นมงคลประการใดแก่ผู้ท าลายชีวิตผู้อื่น ตัวเราเองไม่กล้าอาจหาญพอจะสู้กับกองทุกข์หรือ  จึง
ให้ผู้อื่นมาเสียเลือดเสียชีวิต เพื่อแก้ความชั่วของเรา มงคลนั้นจะเกิดด้วยประการใด การฆ่าเขานั้นเป็นมงคลแก่
ตัวเรากระนั้นหรือ 

 

 
พระสิทธัตถะให้ศีลให้พรแล้วอ าลาร้านอาหารนั้น เดินผ่านฝูงชนไป ทรงนึกถึงเจ้าของร้านอาหารท่ี

อยากให้พระองค์มาทันพิธีนั้น และจะได้เข้าไปล้มพิธีนั้นเสีย ในข้อนี้พระองค์มองไม่เห็น พระองค์ยังไม่
ยิ่งใหญ่พอจะชี้แจงให้คนโง่เขลาท่ีก าลังคลั่งลัทธิ   ซึ่งยึดเอาเป็นหลักชีวิตของเขา   ให้แจ่มแจ้งในทางท่ีถูกที่
ควร 
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จะกล่าวถึง ๕ บุรุษ ผู้มีหลักฐานและตระกูล ได้ข่าวพระสิทธัตถะสละราชสมบัติออกบวช ก็พากันละ

สมบัติออกบวชตาม พยายามสืบเสาะหาพระสิทธัตถะ เพื่อจะติดตามศึกษาธัมมะด้วย หากว่าพระองค์ค้นพบ
ในธัมมะขั้นส าเร็จ ก็จะได้เป็นท่ีพึ่งสั่งสอนพวกเขาท้ังหมดให้ได้รับแสงสว่างตามไปด้วยท้ัง ๕ บรรพชิตได้
ติดตามมาจนถูกทาง 

 

 
เมื่อบรรพชิตท้ัง ๕ สืบรู้ว่า บัดนี้พระสิทธัตถะก าลังอาศัยอยู่ท่ีต าบลอุรุเวลาเสนานิคม จึงตรงไปยังท่ี

นั่น ครั้นพบแล้ว จึงพากันถวายตัวเป็นผู้ปรนนิบัติ เพื่อส่งเสริมให้พระองค์ได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจน
ส าเร็จ พระองค์ทรงยินดีท่ีจะให้ร่วมทางค้นหาความรู้ท่ียังล้ีลับด้วยกัน โดยมีพระองค์เป็นผู้น า 
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เมื่อมีคนมาติดตามปรนนิบัติเพื่อหวังความรู้ในพระองค์ดังนี้ ท าให้พระองค์หนักพระทัย มุมานะจะค้น

คิดให้ได้   บางเวลาไมไ่ด้เสวยอาหารเลย พยายามนั่งส ารวมจิตคิดทบทวนทุกด้าน  วันแล้ววันเล่า  เสวยบ้างไม่
เสวยบ้าง  ยิ่งแห็นความรู้อยู่ร าไร ยิ่งมานะมากขึ้น จนสัญญาใจว่า ถ้ายังไม่ส าเร็จจะไม่ยอมแตะต้องอาหารเลย 

 

 

 
ในที่สุด เร่ืองมานะของพระสิทธัตถะก็กลายเป็นทรมานกายในด้านอาหารเย่ียงโยคีท่ีเคยผ่านมาแล้ว 

ร่างกายของพระองค์ได้ผ่ายผอมลงทุกวัน   แต่พวกปัญจวัคคีย์สาวกติดตาม    ได้เพิ่มการนับถือในพระองค์
มากขึ้นในด้านการมานะ  รู้สึกว่าพระองค์เอาจริงเอาจังน่าเลื่อมใส   ท้ัง ๕ คนจึงผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าพระองค์อยู่
มิได้ขาด 
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การเพียรของพระองค์  ตลอดจนการอดอาหาร ได้เป็นไปในทางท่ีผิด จึงเกิดมึนเวียนพระเศียร ปวด

พระนาภี  ธาตุทั้งหลายในพระวรกายป่วนป่ันไปหมด    เร่ียวแรงไม่มีจะต่อสู้กับการบ าเพ็ญตน   จึงเกิดลมจับ
จิตล้มลงสลบ เหล่าปัญจวัคคีย์ได้เข้าแก้ไขนวดเฟ้นกันชุลมุน เพื่อให้พระองค์ฟื้นคืนองค์ขึ้นต่อสู้ไปใหม่ 

 

 

 
เมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นแล้วก็นั่งมานะต่อไป พระอินทร์ทราบข่าวจากเหล่าเทพบุตรว่า พระสิทธัตถะ

บ าเพ็ญทรมานกายเพื่อความส าเร็จ ท้าวเธอจึงเห็นว่าพระสิทธัตถะกระท าผิดทาง จึงรีบมายังท่ีนั้น  โดยแฝงเข้า
มาทางความรู้สึกเฉพาะพระสิทธัตถะเท่านั้น  และทรงดีดพิณให้ฟังเป็นปัญหา โดยเชื่อว่ามีความฉลาด และฟัง
เสียงพิณออก 
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ท้าวโกสีย์ได้ขึ้นสายพิณจนตึงเปรี๊ยะ  พอด าเนินเพลง สายพิณก็ขาดลง ครั้นขึ้นใหม่อีกครั้งเกรงจะขาด

จึงเทียบสายหย่อน ๆ ครั้นด าเนินเพลงก็เกิดความยืดหย่อนหาเสียงเพราะไม่ได้เลย จึงบิดสายเอาเพียงพอดี ๆ 
พิณจึงด าเนินเพลงไปได้อย่างละมุนละม่อมเพราะพริ้ง   พระสิทธัตถะทรงระงับฟังอยู่ตลอดจนจบ 

 

 

 
ครั้นพระอินทร์เสด็จกลับไปแล้วโดยท้ิงปัญหาไว้ให้พระสิทธัตถะขบคิด พระองค์ได้ความแจ่มแจ้งใน

ปัญหาเพลงพิณนั้นว่า การกระท าของพระองค์นั้นผิดทาง ตึงเครียดเกินไป เทียบด้วยสายพิณขาด ถ้าหย่อนไป 
ก็ย่อมไม่ส าเร็จ หากพระองค์ท าเพียรปานกลาง โดยไม่คิดท าลายร่างกายของพระองค์เองย่อมมีก าลังไปสู่
ความส าเร็จ 
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พระสิทธัตถะได้คติอันน่าพึงคิดจากเสียงพิณในความว่างเปล่า ก็รู้ชัดเจนว่า การมานะท่ีแล้วมา เป็น

มานะท่ีผิด พระองค์จึงเลิกวิธีนั้น และได้ขออาหารจากปัญจวัคคีย์เสวยเพื่อบ ารุงร่างกาย ต่อมาเมื่อมีแรงแล้วจะ
ได้หาทางค้นคว้าต่อไปอีกให้พบความส าเร็จ แตก่ารกลับพระทัยของพระองค์ ท าให้คนท้ังห้าเข้าใจไปว่า 
พระองค์หมดมานะในความส าเร็จเสียแล้ว 

 

 
ยิ่งหลายวันเข้าพวกปัญจวัคคีย์ก็เพ่งเล็งพระองค์ ยังมีจิตโลภอาหารอยู่ เห็นจะไม่ส าเร็จแน่ จึงพากลับ

หลบหนีไปหมด พระองค์มิได้เสียพระทัย เพราะรู้อยู่ว่าทุกคนย่อมเกิดเข้าใจผิดได้เสมอ และก็มีสิทธิจ์ะทิ้งไป
ได้ เมื่อทรงเหลืออยู่เดียวดาย พระองค์ค่อยบริหารกายด้วยการเดินไปรอบ ๆ อย่างสงบ  เพื่อให้เส้นสายท่ีตงึ
เครียดหย่อนลงพอจะบิณฑบาตได้ 
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จะกล่าวถึงนางหนึ่งเป็นภรรยาของผู้มั่งมี นามของนางว่า สุชาดา ผู้เลอโฉม แต่นางหามีความสขุตาม

ฐานะที่ควรจะสุข เพราะสตรีใดก็ตามเมื่อให้บุตรชายแก่สามีมิได้ ชาวอินเดียย่อมไม่ยกย่องตามควร นางให้เกิด
ความทุรนทุรายยิ่งนัก บนบานต่อเทพเจ้าหลายต่อหลายก็ไม่เกิดผล ในที่สุด ได้บนบานขอลูกชายกับเทพารักษ ์
โดยถวายอาหารอันเอมโอษฐ์ 

 

 
นางสุชาดาผู้นี้จ าเป็นนักท่ีจะกล่าวว่า  เป็นบุคคลท่ีช่วยให้เกิดพระมหาบุรุษขึ้นในโลก จะพูดว่าเป็นคู่

อุปถัมภ์กันมาแต่ปางก่อนก็ว่าได้ การดิ้นรนของนางนี้เอง จึงได้พบกับพระสิทธัตถะ โดยนางได้บุตรชายสมใจ
แล้วจึงจัดปรุงอาหารชั้นดี เตรียมจะแก้บนแก่เทพารักษ์ และได้สั่งสาวใช้ใหไ้ปในป่า กวาดที่ให้เตียนจะน าของ
ไปถวาย สาวใช้กลับมาหน้าตาตื่นว่าพบเทพารักษ์ตัวจริง ๆ ท่ีโคนไม้ ริมฝั่งเนรัญชรา 
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วันท่ีนางสุชาดาจะพบกับพระสิทธัตถะนั้น เป็นเวลาท่ีพระองค์จะออกบิณฑบาตตอนเช้า แต่เกิดหมด

แรงจึงนั่งพักท่ีโคนไทร หันพระพักตร์สู่ฝั่งน้ า และแสงอรุณได้สาดสะท้อนผิวน้ าขึ้นจับพระพักตร์  ท าให้เกดิ
เป็นประกายรัศมีดูงดงามนัก สาวใช้นางสุชาดามาพบพระองค์เข้า จึงเชื่อว่พระองค์คือเทพารักษ์ ซึ่งลงมาจาก
คบไม้โดยแน่แท้ 

 

 
ด้วยความดีใจอย่างไม่เคยมี ว่าจะได้เห็นเทพเจ้าด้วยตาแท้ ๆ ซึ่งมิใช่ว่างเปล่าดังท่ีใครเคยรู้เคยพบ นาง

อุ้มลูก แล้วสั่งสาวใช้ให้น าข้าวปายาสที่กวนด้วยนมดี แล้วปั้นก้อนใส่ถาดทองเป็นอย่างดี ซึ่งน้อยบ้านจะมี
โอกาสและทุนทรัพย์ท าได้ รีบออกจากบ้านมาด้วยกัน โดยหญิงคนใช้เป็นผู้ชี้ทางว่า  ได้เห็นเทพารกัษ์อย่าง
ชัดเจนท่ีโคนไทร 
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นางสุชาดาไดพ้บแล้ว เห็นพระพักตร์ของพระองค์นั้นเปล่งปลั่งด้วยรัศมี นางจึงตรงเข้าไปเบ้ืองพระ

พักตร์และถวายถาดอาหาร พระองค์มิได้รับสั่งด้วยพระสุรเสียง แต่แบหัตถ์ให้รู้ว่า ไม่มีสิ่งจะถ่ายอาหาร นาง
เห็นกิริยาของพระองค์ดังนั้น ก็รู้ทันว่า พระองค์ไม่มีภาชนะจะรับอาหาร นางเกิดศรัทธาแรงกล้า กล่าวค าขอ
ถวายพระองค์ทั้งถาดทองนั้นเลย 

 

 
นางได้พร่ าขอบคุณที่พระองค์ได้ประทานบุตรให้สมปรารถนา ดังชุบชีวิตนางให้รุ่งโรจน์ จึงกล่าวค า

ถวายพระพรว่า พระประสงค์สิ่งใด ขอให้ได้สมประสงค์ทุกประการ เมื่อนางเปิดผ้าคลุมเด็กให้ดู พระองค์ได้
ยกพระพักตร์ขึ้นเหนือหัวเด็ก ส ารวมจิตอวยพรแก่เด็กน้อยนั้นให้เจริญด้วยประการท้ังปวง ให้เป็นท่ีรักแก่
มารดายิ่งนัก 
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เมื่อนางสุชาดาจากไปแล้ว พระองค์ร าพึงว่า นางนี้จะคิดว่าเราคือเทพเจ้าหรืออย่างไรก็แล้วแต่ แต่

มนุษย์ใดเล่าจะกล้าบอกกับนางว่านางเข้าใจผิด ท้ัง ๆ เห็นอยู่แล้วว่า นางก าลังเชื่อและปีติในลูกน้อย นางก าลัง
มีสุขอันยอดย่ิง  “ ฉันใดเล่า จะพร่าหัวใจนางให้สลายจากความสุขและปีตินั้นเสีย เร่ืองอาหารนั้นไม่ส าคัญเท่า
ตอบแทนใจนาง” 

 

 
พระองค์ได้เสวยข้าวปายาสนั้นหมดสิ้น มีความรูส้ึกว่าดังอาหารทิพย์ สามารถก่อเกิดก าลังให้ต่อสู้ 

พากเพียรไปได้อีก ท้ังค ากล่าวของนางยังแว่วอยู่ว่า พระองค์ประสงค์สิ่งใด จงส าเร็จทุกประการ ค านี้ช่างเป็น
พรที่ย่ิงใหญ่ และดูจะเป็นนิมิตดีนี่กระไร เสมือนลางส าเร็จในวิชาท่ีมุ่งหมายจะบรรลุในเวลาไม่ช้านี้ พระองค์
ได้ตรงไปชายน้ าเพื่อเสวยน้ า 
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เห็นน้ าไหลผ่านไป พระองค์จึงคิดถึงการเสี่ยงพระบารมีเพื่อเป็นก าลังใจ จึงท าพระทัยให้แน่วแน ่

อธษิฐานว่า หากพระองคจ์ะส าเร็จเป็นพระสัพพัญํูแล้วไซร้ ขอให้ถาดทองนี้จงลอยทวนน้ าขึ้นไปเถิด พลาง
วางถาดทองลงบนผิวน้ า บัดนั้นคล้ายจะเกิดกัมปนาทขึ้นในความรู้สึกสะท้านสะเทือน ถาดนั้นได้ลอยทวนน้ า
ขึ้นไปเห็นชัดกับพระเนตร 

 

 
ถาดข้าวปายาสของพระมหาบุรุษน้ันกล่าวกันว่า ได้ลอยทวนน้ าและแล้วก็จมลง ท าการแฉลบตัวลงสู่ท่ี

ลึก ควงร่อนลงจนถึงนครบาดาลแห่งเมืองนาค ท้ังว่า  ท่ีนั้นเคยมีถาดทองเช่นเดียวกันนี้วางซ้อนอยู่เก่าแล้วสอง
สามใบ แสดงว่ากาลก่อนโพ้นเคยมีผู้ส าเร็จเป็นพระสัพพัญญมาแล้ว และทั้งมพีฤติการณ์อย่างเดียวกับครั้งนี้ 
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พระสิทธัตถะออกจากดงต้นสาละเมื่อจวนค่ า หาท่ีประทับคงท่ีเป็นครั้งสุดท้าย โดยมั่นพระทัยว่าจะ

ประทับอยู่ท่ีนั้นจนส าเร็จ แม้แต่เลือดในกายจะเหือดแห้งก็มิยอมจะจากไปอีก เมื่อพบต้นโพธิ์สาขาจึงปัก
พระทัยจะประทับเอาท่ีโคนโพธิ์นั้น ก็พอดีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งแบกหญ้าคาที่ผ่านมา เล็งเห็นว่า พระองค์จะนั่ง
กับก้อนหินนั้นไม่มีสุข จึงถวายหญ้าคานั้นปูลาดให้เพื่อบรรเทาความกระด้าง 

 

 
พระองค์ตอบขอบคุณแก่พราหมณ์ผู้นั้นเป็นอย่างสูง เมื่อพราหมณ์ผู้นั้นลาจากไปแล้ว พระองค์จึง

ประทับลงบนหญ้าคานั้น หันพระพักตร์ออกสู่ชายฝั่งเนรัญชรา ซึ่งเป็นทิศตะวันออก พอตะวันลับฟ้าไป 
พระองค์ก็เร่ิมจะเห็นความจริงท่ีเป็นความลับโดยผู้อื่นไม่รู้ พระองค์ยิ่งไม่ไหวกาย ยิ่งมืดลงความเงียบก็ย่ิงขึ้น
แต่ในตอนต่อไปทรงรู้สึกว่า จะไม่เงียบเสียแล้ว มีอะไร ๆ เกิดขึ้น 
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จะเนื่องด้วยเลือดของพระองค์เอง  ลมของพระองค์เอง ก่อให้เกิดว้าวุ่น หรือด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระมาร

นั้นสุดจะกล่าว นับแต่ออกบรรพชาและออกในที่เปลี่ยวก็ไม่เคยจะวุ่นดังครั้งนี้ รู้สึกมีเสียงค ารามขู่เข็ญของดิน
ฟ้าอากาศ ครึกโครมแทบว่าหมู่ไม้จะถอนทับ เหมือนมีศัตรูนับหมื่นบุกจู่โจมดังแผ่นดินจะถล่ม และศัตรูนั้น
ช่างมีฤทธานัก มีดินฟ้าอากาศเป็นบริวารอยู่เบื้องหลัง 

 

 
ขั้นที่สุดเสียงของผู้รุกรานนั้น ประกาศไล่พระองค์ให้พ้นที่นี่ แม้แตพ่ระองค์จะมั่นพระทัยยอมเบิกพระ

เนตรดู แต่พระทัยนั้นสะดุ้งกับหมู่ศัตรูนับหมื่นท่ีประกาศจะเอาชีวิตโดยกู่ก้องเป็นเสียงเดียว พระหัตถ์ขวาที่
เคยวางทับพระหัตถ์ซา้ย ก็เคลื่อนท่ีมากุมอยู่ท่ีเข่า เพราะสะดุ้งในความคกุคามของศัตรูท่ีดุดัน และคุกคาม
ล้อมรอบพระองค์ 
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ความป่ันป่วนสะดุ้งสะเทือนได้เป็นไปตลอดคืน แต่พระองค์ได้แน่วแน่แกร่งกล้าต่อสู้โดยไม่ถอยหนี 

ครั้นตกเข้าเวลาจวนรุ่ง  พระองค์ก็ได้ชัยชนะแก่ศัตรูทางใจโดยเด็ดขาด รู้สึกพระทัยผ่องแผ้วแจ่มใส  ซึ่งไม่เคย
คิดว่าจะเป็นไป ท้ังวิชาที่อยากจะรู้ก็ได้รู้ขึ้นในฉับพลัน ซึ่งไม่มีอะไรอีกท่ีพระองค์จะไม่รู้ อากาศยามจะรุ่งราง
นั้น ช่างสดชื่นแก่พระองค์นัก 

 

 
ท้องฟ้าด้านตรงพระพักตร์ได้เปิดขาวทีละน้อย สายลมย่ิงพลิ้วขึ้น ปวงมิ่งไม้ทั้งมวลดังจะแสร้งสรรให้

เป็นไป เกิดดอกดวงบานสะพรั่งส่งกลิ่นขจรกระจาย ชายฝั่งน้ าท่ีหมู่บัวก็บานสะพรั่งพร้อมกันเป็นท่ีน่า
มหัศจรรย์ ในสายอากาศนั้นคล้ายจะมีเสียงโห่ร้องอวยชัยสะท้านสะเทื้อน นั่นคือสัญญาณให้รู้ว่า บัดนี้
พระพุทธเจ้าได้อุบัติแล้วในโลก เป็นวันเพ็ญเดือน ๖ ปีระกา 
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เมื่อพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้แล้วในเช้านั้น  แต่พระองค์ยังคงนั่งอยู่ท่ีเดิม เป็นการปรับตัวและปรับความรู้

ท่ีได้มาให้แน่นแฟ้น เป็นระยะเวลา ๗ วัน จากนั้นได้เดินออกก าลังไปรอบ ๆ บริเวณ  ด้วยจิตค านึงเช่นนั้นอยู่
หลายวัน ทรงนั่งระงับจิตท่ีโคนต้นไม้อื่นบ้าง มีก าหนดเท่า ๆ กัน  ซึ่งไม่เคยออกพ้นบริเวณท่ีให้ความส าเร็จแด่
พระองค์เลย 

 

 
ในตอนท่ีพระองค์ได้ย้ายมานั่งสมาธิอยู่ท่ีโคนไทรนั้น ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น จะด้วยจิตส านึก หรือ

เกิดขึ้นจริงก็ยากจะกล่าว  มีหญิงสาวสามคนล้วนร่างสะคราญเปลือยท่อนบน แต่ตกแต่งด้วยสร้อยถนิมพิมพา
ภรณ์และพวงบุปผชาติที่หอมกรุ่น นางเหล่านั้นใคร ๆ เรียกว่าธิดาพระยามาร ท้ังสามนางได้ตรงมายังพระองค์
ด้วยท่วงทีท่ีหยาดเย้ิม 
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พระมหาบุรุษรู้แล้วด้วยญาณว่า นางนั้นมาหาพระองค์ แต่ไม่สนพระทัย และท้ังมิได้ลืมพระเนตรขึ้นดู

เสียอีก  นางท้ังสามได้คุกเข่าลงตรงหน้าท่ีประทับเปล่งส าเนียงท่ีเจื้อยแจ้วว่า หม่อมฉันจะขอมาบ าเรอยุคลบาท
พระองค์เพคะ ขอพระองค์ได้โปรดลืมพระเนตรขึ้นชมการฟ้อน และฟังการขับร าของพวกหม่อมฉัน ณ บัดนี้
เถิด 

 

 
นางได้ท าปฏิกิริยาต่าง ๆ กัน  ท่ีขับร าบ้าง ฟ้อนร าบ้าง เข้าออดอ้อนอยู่ใกล้ ๆ บ้าง  ล้วนแต่ย่ัวใจ แต่จะ

เป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อพระองค์หมดความหวั่นไหวต่อกามารมณ์ พวกนางหารู้ไม่ว่า พระองค์ไดต้ัดกิเลส
กองนี้หมดสิ้นแล้ว ไม่มีสิ่งใดจะมากล่อมหรือกลับพระทัยของพระองค์ได้ ชา่งน่าอับอายเสียนี่กระไร ท่ีความ
งามของเธอหมดอ านาจ 
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พระองค์ได้รอดูจนหมดชั้นเชิงของนางนั้นแล้ว พระองค์จึงยกหัตถ์ขึ้นห้าม  ท้ัง ๆ มิได้ลืมเนตร และ

กล่าวว่า แม่นางท้ังสามเอ๋ย เราไม่สนใจว่านางมาจากแหล่งใด แต่ขอบอกว่า ไม่มีประโยชน์อันใดท่ีจะมา
เสียเวลาอยู่กับเรา ผู้หมดในความส านึกในกิเลสแล้ว ท้ังจะไม่มีเวลาเกิดขึ้นอีกได้เลย อย่าได้พยายามสิ่งใดที่ไม่
เกิดผลเลย ขอจงอันตรธานไปเสียจากท่ีนี่เถิด 

 

 
เมื่อพระองค์ได้ชัยชนะต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว จึงออกเดินทางละจากท่ีนั้นไป เพื่อสั่งสอนธรรมท่ี

พระองค์รู้เองตรัสรู้เองแก่ชาวโลก ตามที่ต้ังพระทัยไว้แต่เมื่อเร่ิมออกจากพระราชฐานมาบรรพชา พระองค์จะ
จาริกไปท่ัวทุกแห่ง จะไม่ยอมหยุด พระองค์จะบอกความจริงท่ีพระองค์รู้ ด้วยความอ่อนหวานและชดัแจ้งแก่
เขาทุกคน ในเมื่อคนใดประสงค์จะรู้ 
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ผู้ที่ได้รับการเทศนาธรรมอันลึกซึ้งก่อนใครนั้น คือ ปัญจวัคคีย์ ด้วยพระองค์ถือว่า ๕ คนนั้นเป็นผู้มีคุณ

ในพระองค์ ด้วยอ านาจแห่งทิพยจักษุท่ีพระองค์เกิดขึ้น และท้ังมีญาณวิเศษรู้สิ่งไกลสิ่งใกล้ได้ตลอดเวลา 
พระองค์จึงรู้ว่า บัดนี้เหล่าปัญจวัคคีย์อาศัยอยู่ยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จึงมุ่งหน้าเสด็จไปทางนั้นและตลอด
ทางได้ชวนชาวบ้านให้เกิดการศรัทธาเมตตาด้วยการบิณฑบาต 

 

 
จะกล่าวถึงปัญจวัคคีย์นั้น แม้จะจากพระองค์มาเป็นเวลานาน อาศัยในป่านี้ แต่ก็หาได้ลืมพระองค์ลง

ได้ไม่ ในวันท่ีพระองค์ย่างเหยียบมาถึงท่ีนั้น ก็พอดีท้ัง ๕ คนก าลังพูดถึงกันอยู่ ในบัดนั้นเองก็เกิดรังสีรุ่งโรจน์
ขึ้นทางป่าด้านหนึ่ง เป็นรัศมีสีรุ้ง และใจกลางแห่งรัศมีนั้นมีภาพคนก าลังเดิน ทุกคนเห็นแล้วต่างตะลึงมอง 
เพราะไม่เคยเห็นดังนี้มาก่อนเลย 
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พอร่างกายของบุคคลในรัศมีนั้นใกล้เข้ามาถึง จึงเห็นชัดว่า นั่นคือพระสิทธัตถะ ห้าคนจึงอึกอักและ

หารือกันว่า อย่าเข้าไปรับบาตรอย่างเก่าก่อนเลย  เพราะเราไม่นิยมผู้ที่ละความพยายาม แต่จะด้วยประการใดก็
มิทราบ ค าหารือนั้นยังไม่ทันท่ีจะตกลง พรพุทธองค์ก็ได้เสด็จมาถึง  ท้ัง ๕ คนกลับวิ่งเข้าต้อนรับ  และจัดแจง
รับบาตรท่ีพระองค์อุ้มมา ผิดความตั้งใจเดิม 

 

 
เมื่อถามทุกข์สุขกันแล้ว ท้ัง ๕ คนก็ต่อว่าท่ีพระองค์ท้ิงความเพียร พระองค์ได้ชี้แจงว่า การกระท าที่

แล้วหาถูกทางท่ีควรไม่ จึงเลิกเสีย และบัดนี้เราได้บรรลุแล้วดังท่ีตั้งใจ ปัญจวัคคีย์จึงค้านว่า ความส าเร็จยังจะมี
ในผู้ที่ละความพยายามและเห็นแก่อาหารหรือ พระองค์จึงว่า ท่านก าลังเข้าใจผิด แล้วจึงได้เทศนาธรรมแก่
คนทั้ ๕ อย่างพอควร 
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เมื่อพระองค์ได้เทศนาจบลงแล้ว เหล่าปัญจวัคคีย์ก็แจ้งใจว่า พระองค์ได้ส าเร็จเป็นพระสัพพัญํูแล้ว

ด้วยรสแห่งพระธรรมนั้น แจ่มแจ้งเข้าดวงจิต ท าให้ใจผ่องแผ้วบังเกิดสุขอันไม่เคยมีมาแต่ก่อน ครั้นแล้วท้ัง ๕ 
คนจึงท้ิงลัทธินักพรตเดิม ขอบรรพชาตามพระองค์ มอบตัวเป็นสาวกพระองค์แต่บัดนั้น และกฟ็ังธรรม
เพิ่มเติมอีกต่อไป 
 

 
พระพุทธองค์ได้มานะในกิจเพื่อชาวโลก ทรงเท่ียวโปรดเทศนาธรรมอันอ่อนหวานจับใจแก่ผู้ที่สมัคร

ใจฟังอีกท่ัว ๆ ไป  และก็มีผู้บรรพชาตามอีกมากขึ้น จึงเกิดเป็นสาวกท่ีจะช่วยเผยแพร่ธรรมขึ้นอีก ให้ชาวโลก
ได้รับความสุขที่แท้จริงในส านึก พ้นความเข้าใจผดิ รู้อะไรในสิ่งท่ีไม่เคยรู้ จิตจึงผ่องแผ้วเสมือนเป็นคนละคน 
จากเก่าเป็นใหม่ 
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กลุ่มสาวกมากมายได้ตามเสด็จไปทุกแห่งทุกแคว้นเพื่อแพร่ธรรม  ให้มนุษย์พ้นความโง่เง่า พน้

สันดานบาปหยาบช้า ให้รู้จักเมตตาปรานี พ้นการหลงทาง ให้เดินทางถูกเข้าสู่กองสุข พ้นกองทุกข์ท่ีเกาะกิน
อยู่อย่างผิด ๆ  พระองคไ์ด้เข้าสู่แคว้นราชคฤห์ เข้าเทศนาธรรมแด่พระเจ้าพมิพิสาร ตามที่เคยขอร้องไว้   แต่
เมื่อพระองค์เพิ่งออกบวช 

 

 
พระมหาบุรุษผู้ย่ิงใหญ่ในธรรม น าแสงสว่างให้ชาวโลก ยิ่งนานยิ่งสูงศักดิ์กว่าเดิม แต่ก่อนเป็นเพียง

กษัตริย์ธรรมดา บัดนี้พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ กษัตริย์ทุกแคว้นเคารพกราบไหว้ในพระองค์โดยสิ้นเชิง 
ส าหรับพระเจ้าพิมพิสารนั้น ได้ยกท่ีให้สร้างพระวิหาร มีบริเวณกว้างใหญ่ พร้อมด้วยกุฏิ ให้เหล่าสาวกแห่ง
พระพุทธองค์พ านักรักษาธรรม 
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จะกล่าวถึงกรุงกบิลพัสดุ์ พระนางศรียโสธราและพระเจ้าสุทโธทนะ ทราบข่าวคราวของพระพุทธองค์

จากปากค าเล่าบอกของนายวาณิชผู้หนึ่ง ท่ีท าการค้าผ่านไปยังกรุงนั้น เมื่อมีผู้กล่าวนามพระสิทธัตถะนาย
วาณิชนั้นเคยรู้เห็น จึงเล่าให้ฟังท่ัว ๆ ไป  จึงข่าวนีก้็พลันแล่นเข้าถึงวังใน  พระนางศรียโสธราจึงให้คนมาเชิญ
นายวาณิชเข้าไปหา 

 

 
นายวาณิชได้ทูลเรื่องแก่แม่นางอย่างละเอียด ถึงความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ี

มานะพากเพียรส าเร็จด้วยพระองค์เอง และท้ังทรงเมตตาสั่งสอนพระธรรมแก่คนทั่วไป ตลอดจนพระราชา
หลายแคว้น พระองค์แผ่เมตตาด้วยจิตเอื้อเฟื้อ และมีพระสงฆ์เป็นสาวกมากมายสุดจะคณานับ ในครั้งสุดท้ายนี้ 
เขาได้ฟังพระธรรมท่ีพระวิหารเวฬุวัน 
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พระเจ้าสุทโธทนะดีพระทัยย่ิงนัก รีบจัดคนสนิท ๙ นาย ให้น าพระราชสาส์นไปหาพระพุทธองค์ ใน

เร่ืองว่าพระราชบิดาชราภาพมากแล้ว ขอให้กลับมารับราชบัลลังก์ เพื่อปกครองไพร่ฟ้าต่อไป คนที่ไว้พระทัย 
๙ นายจึงใช้ม้าฝีเท้าดี ออกเดินทางตรงไปยังแคว้นท่ีนายวาณิชบอกเล่า 

 

 

 
เหตุการณ์ได้กลับเป็นไปคนละทาง  อ ามาตย์ท้ัง ๙ คน  เมื่อมาถึงพระวิหาร เป็นเวลาที่สงฆ์ทั้งหลาย

รวมท้ังราษฎรในแคว้นนั้น ก าลังฟังธรรมจากพระองค์อยู่ ท้ัง ๙ คนก็เข้านั่งด้วย และเกิดความเล่ือมใสในพระ
ธรรม ถึงกับลืมธุระของพระราชบิดาและพระนางศรียโสธราผู้อาดูรเสียสิ้น  ท้ัง ๙ คนกลับขอบวชตัวตามพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเลย 
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เมื่อท้ัง ๙ นายหายไปโดยไม่กลับไปทูลข่าวแก่พระราชบิดา  ซ้ าร้ายได้ข่าววา่  พากันบวชเป็นสงฆ์ไป

เสียแล้ว พระราชบิดาจึงใช้อ ามาตย์คนใหม่ ซึ่งเคยเป็นเพื่อนเล่นกับพระพุทธองค์ให้ออกตามตัวแทน  อ ามาตย์
คนนี้ได้คิดหาทางเอาส าลอีุดหูตนเองเสีย โดยไม่ยอมฟังพระธรรม  ครั้นหมดการสอนพระธรรมแล้วก็เข้าทูล
ความจนได ้

 

 
หลังจากพระพุทธองค์ได้รับปากกับอ ามาตย์แล้วว่า จะไปเย่ียมพระราชบิดาให้จงได้ ทางกรุงกบิลพัสดุ์

ก็เร่งตกแต่งธงทิวและซุ้มประตูเป็นการใหญ่ ท้ังมีเวรยามรายทางคอยกระหน่ ากลอง เมื่อถึงเวลาท่ีพระพุทธเจ้า
เสด็จมาให้รู้ท่ัวถึงกัน เพื่อพระราชบิดาและพระนางศรียโสธรา  พร้อมด้วยพระญาติพระวงศ์อีกประชาชนจะ
คอยรับท่ัวหน้ากัน 
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ครั้นถึงวันท่ีพระพุทธองค์ได้ย่างกลับมาสู่นคร กลองสัญญาณได้ตีกระหน่ ามาเป็นทอด ๆ  พระนางศรี

ยโสธราเป็นผู้อยากเห็นก่อน จึงเสด็จออกไอยู่นอกก าแพง ณ ประร าใกล้ต้นไทร คอยดูอยู่พร้อมด้วยนางบริวาร
ท้ังหลาย ส่วนประชาชนนั้น คอยเฝ้าเรียงรายไปตามทางจร ดูช่างเป็นการครึกครื้นท่ีสุดในเวลานั้น  

 

 

 
ในครู่ต่อมา  พระนางศรียโสธราได้เห็นบุรุษหนึ่ง  ผมเกรียน เดินมาอย่างช้า ๆ แต่งกายคล้ายฤๅษี  ท้ังมี

ผ้าอีกผืนหนึ่งพาดไหล่ บุรุษน้ันมีสง่าท่ีสุด  ซึ่งยากจะหามนุษย์ใดเสมอเหมือนได้ เดินอุ้มบาตร  ท้ังมีอีกสอง
บุรุษในเครื่องแต่งกายลักษณะเดียวกันเดินตามหลังมา น่าแปลกประหลาดนัก ท่ีผ่านใคร ใครก็เกิดศรัทธาหา
ของถวายตลอดมา  บุรุษนั้นก็รับด้วยดี 
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พอบุรุษนั้นเดินมาถึงหน้าประร า พระนางศรียโสธราก็จ าได้ จึงวิ่งออกมา และร้องเรียกว่า “ พระองค์

สิทธัตถะ” แล้วพระนางก็กันแสงสะอึกสะอื้น หมอบกราบลงใกล้พระบาท พระพุทธองค์ปล่อยให้นางเศร้า
โศกไปชั่วครู่  แล้วทรงเทศนาชี้แจงในข้อผิดและถกูในการดีใจ เศร้าใจ ว่าอะไรเป็นกองทุกข์และกองสุข 

 

 

 
พระนางศรียโสธราจึงระงับจิตท่ีเศร้าเสียใจลง และกลับเกิดผลยินดีในการเปลี่ยนชีวิตของพระพุทธ

องค์ จากคนธรรมดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูม้ีศักดิ์สูงยิ่งกว่ากษัตริย์ใด ๆ นางได้เดินตามไปห่าง ๆ ใน
ระหว่างทางจะเข้าเมือง ท้ังได้เกิดศรัทธาขึ้นในบัดนั้น มีความรู้สึกว่า คล้ายก าลังเดินตามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ใน
โลก 
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ส่วนพระเจ้าสุทโธทนะนั้น คอยอยู่ข้างใน  มีผู้ทูลว่า  พระพุทธเจ้านั้นแต่งกายแบบยาจก ดุ้มบาตรขอ

เศษอาหารจากคนชั้นต่ าเรื่อยมา จึงเสียพระทัยและโกรธ  ทรงสลัดเสียซึ่งความรัก   ทรงถ่มพระเขฬะลงบนพื้น
อย่างโทสะจัด  แล้วถอนพระมัสสุอย่างฉุนเฉียว  ซึ่งเป็นการกระท าท่ีไม่มีอะไรดีกว่า  แล้วผลุนผลันพ้นขุน
นางไป 

 

 
ทรงเผ่นขึ้นมาศึกว่ิงไปเต็มเหนี่ยวในถนนท่ีมีคนแน่น  ประชาชนต่างแตกฮือ  สุดที่จะทูลแก่พระองค์ว่า

จงนั่งลงตรงโน้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา  พระองค์ควบม้าไปด้วยมุโกรธ  หมดความยับยั้ง และก็ไม่รู้
ว่าจะไปแค่ไหนจะสิ้นโกรธ  ในตอนท้ายจะลงเอยด้วยประการใด  เป็นความพลุ่งพล่านชนิดไม่มีหลกัท่ีมาของ
เหตุผล 
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ครั้นขับม้าใกล้เข้ามา  เห็นผู้คนหนาแน่นเดินพนมมือตามพระพุทธองค์  สิ่งท่ีเห็นนั้น ท าให้ฉงน

พระทัยพฤติการณ์ของประชาชน เป็นการประกันในด้านเคารพบูชาในพระพุทธองค์ ดุจผู้เหนือหัวหรือพระ
เจ้าผู้สร้างโลก มิใช่กระท าแก่ยาจก  ดังท่ีพระองค์ก าลังเหยียดหยามอยู่  คลื่นมนุษย์ได้เคลื่อนตามพระพุทธองค์
ไปอย่างเงียบ ๆ สงบ 

 

 
เมื่อสงสัยในพฤติการณ์จึงลดฝีเท้าม้าเป็นเหยาะย่างตามไป ครั้นตามใกล้เข้าไป จึงเห็นพระพุทธเจ้าใน

เครื่องทรงนักบวช โกนหัว ท่าทางนั้นสง่าผิดมนุษย์ธรรมดา  มีรังสีเป็นประกายที่พระนลาฎและพระเศียร 
ครั้นพระมหาบุรุษหันมาดูพระราชบิดา  แววพระเนตรนั้นช่างแจ่มใสและออ่นโยน  พระราชบิดาถึงแก่ลด
ความโมโหโทโสลงไป 
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ต่อเมื่อฝูงชนแหวกทาง  พระราชบิดาทรงหยุดม้าให้นิ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรแสดง

เคารพต่อพระราชบิดา แล้วก้มเศียรลงพร้อมกับคุกพระชานุลง  ต่อพระพักตร์พระราชบิดา ด้วยพระอาการงาม
สุภาพ พระทัยพระราชบิดาก็อ่อนลง ทรงเข้าพระทัยว่า ด้วยเหตุนี้หรือ ฝูงชนจึงเดินตามรอยพระบาท  ดังกับ
พร้อมแล้วจะถวายตัว 

 

 
แต่ความทิฐิแห่งพระราชบิดาได้กล่าวว่า  เหตุใดสูเจ้าจึงย่างเข้าประเทศของตัว ด้วยการแต่งกายอย่าง

ยาจกให้เสื่อมเสีย  ท้ังรับเศษอาหารจากคนชั้นต่ า  สูเจ้าควรจะกลับมาด้วยเกียรติ แห่ห้อมด้วยกองทหารท่ี
ประดับเกียรติ  สูเจ้ากลับท าให้เสื่อมเกียรติ ท้ังตัวเราและตัวเอง  พร้อมท้ังลูกเมียประยูรญาติ ให้ต้องขายพระ
พักตร์  
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พระพุทธองค์ปล่อยให้พายุร้ายของพระราชบิดาโหมไปก่อนกว่าจะสลายตัว  ซึ่งรวมแก่นสารเพียงหลง

เกียรติในทางผิด  หลงอ านาจ  หลงสมบัติเท่านั้น  เมื่อพายุแห่งโทสะคลายแล้ว  พระพุทธองค์จึงเริ่มเทศนาเอา
ด้วยเหตุและผลอย่างลึกซึ้งละเอียดอ่อน  ซึ่งพระราชบิดาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลย  ดูดังกลับหน้ามือเป็น
หลังมือ  พระราชบิดาได้รับบาตรมาอุ้ม  แล้วเดินตามไป  

 

 
ช่างเป็นชัยชนะอย่างเด็ดขาดของพระพุทธองค์  ท้ังพระราชบิดาและพระนางศรียโสธราได้เกิดเลื่อมใส

ขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว  ในคืนนั้น  จึงมีการนัดหมายบรรดาพระญาติพระวงศ์มาเนืองแน่น  เพื่อฟังพระธรรม
เทศนาแห่งพระองค์ขึ้นในพระราชฐาน พระองค์จึงได้บรรยายแก่นแห่งความจริง  ซึ่งพระองค์ค้นพบคนเดียว
ในโลก  ให้ฟังอย่างละเอียดอ่อนและจับใจท่ัวกัน 
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รุ่งขึ้นได้มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นในพระราชฐานเป็นครั้งแรก คือ ได้มีการนิมนต์สาวกแห่งพระองค์ที่

ติดตามมาทั้งหมด  เข้ามายงัพระราชฐาน  มีถวายอาหารใส่บาตร  ตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวก
ท้ังหลายยืนเรียงจากพระองค์ และพระญาติทั้งมวลได้กระท าตนเป็นพุทธมามกะ  รู้จักท าใจให้กว้างเมตตาอารี
ต่อผู้อื่นโดยละเอียดอ่อนผ่องใส 

 

 
อีกวันหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสรู้ พระญาติแห่งพระองค์คือพระนนท์นั้น อ่อนแอในทางครองตนในชีวิต

ธรรมดา ทรงเห็นว่า ควรจะละเพศเดิมเสีย จึงไปรับบาตรท่ีท่ีอยู่พระนนท์ ตอนจะกลับได้ส่งบาตรให้พระนนท์
อุ้มไปส่งยังที่พัก ฝ่ายนางชนปทกัลยาณีคู่หมั้น เห็นดังนั้นเกิดสังหรณ์ จึงร้องทูลขอให้กลับ พระนนท์เกรง
พระทัยพระพุทธองค์ จึงไม่กล้าจะกลับบัดนั้น 
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เหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้น พระนนท์นั้นไม่คิดจะบวชเลย แต่ครั้นถูกพระพุทธองค์ขอให้บวชก็คิด

คล้อยตาม  บวชไปท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้ตั้งใจ  ครั้นโกนผมบวชไปแล้วก็นั่งซึมเซา  ในสมองนั้น ก้องไปด้วยเสียง
คู่หมั้นร้องเรียกโหยให้  เพื่อให้กลับไปวิวาห์  เห็นจะเป็นด้วยความอ่อนแอไม่เป็นตัวของตัวเองนี้เป็นแน่  พระ
พุทธองค์จึงได้จับบวชเสียเลย 

 

 
พระสัพพัญํูทรงเพ่งเล็งอยู่ตลอดเวลาว่า  พระนนท์นั้นหนักอยู่ทางอิสตรีมากกว่าทางอ่ืน จึงคิดเอา

เร่ืองอิสตรีเข้าแก้ไข ทรงชี้แจงถึงหญิงหลายชั้น ท้ังแจงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเปล่ียนแปลงแห่งร่างกาย
จากสวยไปน่าเกลียด ในท่ีสุดก็เน่าเป่ือย  ท่ีไหนจะเทียบเท่ากับนางชาวสวรรค์  ซึ่งจะงามอยู่ตั้งพันปี  พระ
นนท์จึงเห็นด้วย 
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ด้วยความห่วงใยในพระราหุลราชโอรสอีกองค์หนึ่ง ว่าจะพบกับกองทุกข์เมื่อโตขึ้น จึงจัดการบวชเณร

ให้เสีย เมื่อตอนออกไปหาพระองค์  พระพุทธบิดารู้เข้าก็ต่อเมื่อบวชแล้ว จึงเสด็จออกไปหาพระพุทธองค์ และ
ร าพันถึงความเสียดายท่ีจะให้ครองราชย์แทน แต่บวชแล้วก็แล้วไป แต่เจ้านายอื่น ๆ ถ้าจะบวชอีก  ขอให้รับ
อนุญาจากบิดามารดาก่อน 

 

 
เมื่อพระพุทธบิดาและพระนางศรียโสธรา อีกพระญาติทั้งหลาย แจ่มใสในพระธรรม และรู้จักเพศของ

สมณะแล้ว ไม่มีใครยังมืดมัวอีก พระสัพพัญํูจึงหมดห่วงในพระทัย พระองค์ได้ถวายพระพรแด่พุทธบิดา ท้ัง
ศรียโสธราอีกวงศ์ญาติ  แล้วอ าลาจากไป  น าพระราหุลและพระนนท์  พร้อมด้วยสาวกทั้งหมดเสด็จกลับยัง
พระวิหาร ณ แคว้นราชคฤห ์
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การละเพศเดิมออกบวชติดตามพระพุทธองค์  ไดแ้พร่หลายขึ้นในกรุงกบิลพัสดุ์  มีเจ้าชายอีกหลาย

พระองค์เดินทางตามไปขอบวชเป็นสาวก  และก็มีเจ้าชายเทวทัต พระญาติอีกองค์หนึ่ง ซึ่งมีนิสัยอิจฉาริษยา
ติดตัวมาแต่ทรงพระเยาว์  ฉะนั้น  การตามไปบวชเป็นสาวกอยู่  ก็หาหมดพระนิสัยเดิมไปได้  คงครุ่นแต่ความ
ริษยาอยู่เสมอ 

 

 
ด้วยใจทรามของเทวทัต เกิดริษยาในความยิ่งใหญ่แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงคิดร้ายจะปลงพระ

ชนม์พระพุทธองค์ถึงสองครั้ง แต่ก็ทรงหลุดไปได้เพราะพระบารมี ในที่สุดได้ขอแยกทางกับพระพุทธองค์
เกลี้ยกล่อมสงฆ์ที่โง่เขลาหมู่หนึ่งไปเป็นสาวกแห่งตน ตั้งตนเป็นพระศาสดาแข่งกับพระสัมมาสัมพทุธเจ้าอีก
แห่งหนึ่ง 
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พฤติการณ์อันเป็นพาลคิดล้างผู้มีคุณ  ได้เสนอสนองตนเอง ด้วยเกิดเหตุขัดข้องขึ้นในพวกเดียวกันถึง

วิวาทกัน  และถูกท าร้ายถึงกับล้มเจ็บลงอย่างหนัก เห็นทีไม่รอด จึงคิดจะไปหาพระพุทธองค์ให้ช่วยปัดเป่า จึง
ให้สงฆ์โง่เง่าผู้เป็นศิษย์หามไปยังพระวิหาร แต่ด้วยกรรมแห่งตน จึงสิ้นชีวิตเสียตามทางโดยมิถึงพระศาสดา 

 

 

 
มีเหตุการณ์ส าคัญขึ้นเหตุหนึ่ง ท่ีพระมหาบุรุษต้องรีบเสด็จไปยังนครกบิลพัสดุ์อีกโดยด่วน เนื่องจาก

พุทธบิดาประชวรหนัก พระองค์จึงน าเหล่าสาวกไปด้วย เพื่อแก้ไขการประชวรของพุทธบิดา ด้วยบารมีสงฆ์
ท้ังหมด พอย่างเหยียบเข้าพระนครกบิลพัสดุ์ ตามแถวทางก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนเรียงรายตลอดจนถึง
พระราชฐาน 
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ในมหาปราสาทแน่นไปด้วยผู้ทรงศีล เป็นพยานในพิธีพระศาสดาจะท าสตัยาธิษฐานด้วยพระบารมี

แห่งพระองค์ และมวลผูท้รงศีลช่วยเป็นก าลังบ าบัด เมื่อเสร็จค าอธิษฐานแลว้ พระองค์ใชพ้ระหัตถ์ขวายกขึ้น
ลูบไล้พระวรกายพุทธบิดาทางเบ้ืองบน ส่วนพระราหุล พระนนท์ พระอานนท์ กระท าตามทางเบ้ืองล่างไปถึง
ปลายพระบาท 

 

 
บัดดล พระอาการประชวรแห่งพุทธบิดาก็ทุเลา ได้พระสติกลับคืนมา และลุกขึ้นประทับนั่ง ยกพระ

หัตถ์ท้ังสองประนมไหว้แด่องค์พระศาสดา พร้อมกับรับสั่งขอบพระทัยท่ีมาช่วยแก้ไขทัน แต่พระศาสดาตรัส
รู้แล้วว่า พุทธบิดาจะถึงกาลสิ้นพระชนม์ จึงด ารัสเทศนาในธรรมขั้นสูง ให้พุทธบิดายึดเหนี่ยวพระทัยให้ผ่อง
ใสในวาระสุดท้าย 
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ครั้นจบค าเทศนาลง พระหทัยของพุทธบิดาก็ผ่องใสยิ่งนัก และท้ังรู้ด้วยว่าพระองค์จะถึงกาลสิ้นลม

แล้ว จึงประนมกรขออโหสิแด่พระมหาบุรุษในกรรมต่าง ๆ แต่หนหลัง  และกล่าวค าอ าลาสู่กาลสวรรคต จบ
ค าแล้วเอนพระกายลงดังเดิม ก็สิ้นลมปราณ  บัดนั้น  เสียงร่ าไห้แห่งญาติทั้งหมดในท่ีนั่น ก็โหยหวนท้ัง
ปราสาท สุดท่ีพระพุทธองค์จะให้สติได้ 

 

 
การจัดพระศพได้เป็นไปโดยด่วน โดยมีพระกัสสปะเป็นแม่งานตามบัญชาแห่งพระพุทธองค์ ความ

สลดอาลัยได้กระจายไปท่ัวกรุง และอีกท้ังนครใกล้เคียงท่ีรักใคร่ในพระพุทธบิดา ได้รีบมาพร้อมกัน การถวาย
พระเพลิงครั้งนั้น เจ้านายต่างนครได้พากันกระท าพิธีตามพุทธบัญญัติ เป็นครั้งแรกแต่โบราณกาลยังมิเคยท า
เลย 
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เมื่อเสร็จสิ้นการถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดาแล้ว พระมหาบุรุษก็พาสาวกกลับยังส านักเดิม

และมีการแยกทางกันไปประกาศพระธรรมยังแคว้นอื่น ๆ  และนานเท่านาน  พระองค์มไิด้หยุดกิจนี้เลยแม้
พระชนม์จะย่างเข้าเขตชรามากแล้ว ท้ังมวลสาวกท้ังหลายก็ล่วงเข้าวัยชราตาม ๆ กัน  แต่ทุกองค์ก็มิได้ละเว้น
ในกิจนี้  คงด าเนินตามรอยพระพุทธบาทไปทุกแห่ง 

 

 
ต่อมาความชราก็ได้เข้าครองร่างกายของพระมหาบุรุษและสาวกมากเข้า  ในที่สุดพระสาวกซ้ายขวาคือ 

พระโมคคัลลาน์ พระสาริบุตร ก็ได้สิ้นอายุไปก่อน คงเหลือพระอานนท์เป็นท่ีปรึกษาใกล้ชิด พระอานนท์นี้ก็มี
กรรมบดบังปัญญาอยู่ จึงไม่ส าเร็จอรหันต์ดังพระเถระอื่น ๆ  แต่ความจงรักภักดีนั้นยอดเยี่ยม พระมหาบุรุษจึง
รักและเวทนามาก  และคงปรนนิบัติท้าวเธออยู่มิห่างไกล 
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พระมหาบุรุษย่อมรู้อะไรท่ัว ๆ ไปท้ังใกล้และไกล  ท้าวเธอจึวรู้วันสิ้นสุดแห่งพระชนม์พระองค์เอง 

ร่นใกล้เข้ามาอีก ๒-๓ เดือน  จึงเร่งแพร่พระธรรมหนักขึ้น  ในครั้งหนึ่งไปนครไพศาลี  เมื่อจะจากนครนั้น
พระองค์ได้เหล่ียวดูเป็นครั้งสุดท้าย  รับสั่งกับพระอานนท์ว่า  อานนท์  ส าหรับไพศาลีนี้กับตถาคต จะได้ผ่าน
เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว 

 

 
ตามทางท่ีได้ผ่านมาในป่านั้น พระมหาบุรุษลองถามปัญหาพระอานนท์สองสามปัญหา แต่พระอานนท์

ตอบไม่ได้ เพราะกรรมบดบังไว้ พระองค์จึงสั่งให้พระสาวกท้ังหลายหยุดพักผ่อนก่อน ให้พระอานนท์ปูอาสน์
ให้ท่ีโคนไม้ เมื่อประทับแล้ว จึงอนุญาตให้พระอานนท์ไปพักตามใจชอบ แล้วพระองค์จึงเริ่มส ารวจสถานท่ีว่า  
เมืองใดท้าวเธอจะเสด็จไปสู่ปรินิพพานดี 
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พระมหาบุรุษได้พาสาวกไปยังเมืองเล็ก ๆ ชื่อปาวานคร ตั้งพระทัยว่าจะบิณฑบาตอีกเป็นครั้งสุดท้าย

และได้เสด็จเข้าพักท่ีอัมพวัน สวนมะม่วงนายจุณท์ เพราะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า นายจุณท์จะต้องท าอาหารใส่
บาตรพระองค์และพระสาวกด้วยศรัทธาอันแก่กล้า และก็เป็นความจริง ในคืนนั้นที่บ้านนายจุณท์ได้เร่งคนใน
บ้านท าอาหารไว้ใส่บาตรตอนเช้า ในเมื่อรู้ข่าวว่าพระพุทธองค์มาพักท่ีสวน 

 

 
ในคืนนั้นเอง นายจุณท์ได้มานิมนต์พระพุทธองค์กับพระสาวก ให้ไปรับอาหารบิณฑบาตรท่ีบ้านใน

ตอนเช้า พระองค์จึงรับนิมต์ ตอนเช้าพระองค์กับบริวารได้ไปถึงบ้านนั้น  แลเห็นลูกสุกรย่างใส่ถาดไว้พร้อม
อาหารอื่น ๆ พระองค์รู้ว่าสุกรนั้นมีพิษในตัวมัน ใครบริโภคก็ถึงตาย  พระองค์จึงสั่งให้นายจุณท์ถวายเนื้อสุกร
นั้นแต่พระองค์เท่านั้น  ท่ีเหลืออยู่เอาไปฝังเสีย  อย่าถวายพระสาวกอื่นอีก 
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นายจุณท์ได้ท าตามค าสั่งพระองค์อย่างเคร่งครัด มิได้ถวายเนื้อสุกรแก่องค์อื่น และได้น าไปฝังเสีย ครัน้

พระองค์กับสาวกกลับมายังท่ีพัก ก็ลงมือฉันอาหาร เนื้อสุกรตกถึงท้องพระองค์สักครู่ ก็ส าแดงฤทธิ์ มึนเมา
และอาเจียนเป็นโลหิต  เป็นท่ีตกใจไปท้ังหมด  แต่พระองค์มิได้รับสั่งแต่ประการใด  เพราะต้องการให้เป็นไป
ตามกรรมครั้งหลังท่ียังมีอยู่เป็นครั้งสุดท้าย 

 

 
อ านาจแห่งพิษร้ายในสุกร ท าให้พระองค์หมดพระก าลังลงมากจนเห็นได้ แต่พระองค์ยังมุ่งจะไปยังกสุิ

นารานคร  อุตส่าห์ทรงพระกายด าเนินไป  และผ่านล าน้ ากุกธานนที  จึงลงอาบช าระพระกาย  แล้วขึ้นนัง่พักยัง
ร่มไม้ ตรัสสั่งพระอานนท ์ ให้เงียบเร่ืองอาหารนายจุณท์เสีย เพราะถือเป็นสัญญาส าคัญ แห่งพระองค ์ 
บิณฑบาตรครั้งแรกส าเร็จโพธิญาณ  บิณฑบาตครั้งนี้คือนิพพาน  
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พระอานนท์นั้น  แม้แต่จะได้ยินค ากล่าวถึงปรินิพพานจากพระโอษฐ์พระพทุธองค์บ่อยครั้ง ก็หาคิดว่า

เป็นผลแน่นอนไม่  หากจะเกิดจากพิษไข้เป็นมูลเหตุ เมื่อพระพุทธองค์หายเหนื่อย  จึงเดินต่อไปจนเข้าเขตกุสิ
นารา  พระองค์จึงสั่งสาวกให้พักยังสวนหลวงแห่งนครนั้น  ซึ่งมีศาลาหลวงพักสบาย  แต่พระองค์ไมย่อมเข้า
ในศาลา  คงหยุดประทับท่ีโคนต้นรัง 

 

 
พระอาการไข้ของพระมหาบุรุษได้ส าแดงหนักขึ้น  แทบจะทรงกายมิได้  จึงสั่งพระอานนท์ให้จัดผ้าปู

ลาดเป็นท่ีบรรทม  ยังแท่นหินใต้ต้นรังคู่ซ้ายขวา  พระองค์รับสั่งว่า  ตถาคตประสูติที่ต้นรัง  ตถาคตก็จะ
ปรินิพพานที่ต้นรัง  และการบรรทมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย  จะไม่ตื่นขึ้นอีกเลย  พระอานนท์เร่ิมจะสะเทือน
ใจในค าตรัสนั้น  รู้สึกว่ามิใช่กล่าวด้วยพิษไข้เสียแล้ว 
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ในปวงสาวกนั้น  ใช่จะไม่มีองค์ใดสักองค์หรือท่ีรู้ทางยารักษาไข้  แต่พระองค์ทรงห้ามว่า  การท่ีจะ

หยุดย้ังการปรินิพพานนั้น  เป็นไม่ได้ในโลก  ยานั้นเพียงเยียวยาเท่านั้น  ส าหรับครั้งนี้เป็นวาระสุดท้ายเสียแล้ว 
สาวกท้ังหลายจึงไม่มีทางจะช่วยได้  นอกจากนั่งดูอาการท่ีทรุดหนักลงเสมือนใจด าอ ามหิต  พระอานนท์ทนดู
ไม่ได้  ก็เลี่ยงหลีกจากท่ีนั่นไป 

 

 
พระมหาบุรุษส่ายพระเนตรไม่เห็นพระอานนท์ จึงถามหา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พระอานนท์แอบไป

บนศาลา และเกาะคานประตูร้องไห้อยู่คนเดียว  ร าพันว่า  ต่อนี้ไปจะปรนนิบัติใครเล่า  และใครเล่าจะเมตตา
ต่อตนอีก  สาวกทูลพระองค์ว่า  พระอานนท์ไปร้องไห้อยู่บนศาลา  พระองค์จึงร าพึงว่า  พระอานนท์ยังเป็น
ปุถุชนธรรมดา  หาใช่พระอรหันต์  จึงมีอาการดังนั้น 
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่นิพพานในคืนนั้น คือ เพ็ญเดือน ๖ มหามงคลสมัย  พระประวัติบางแห่งจึงมี

ดังเช่นก่อนออกบวชอายุ ๒๙ ปี  ออกบวชและค้นคว้าพระธรรมอีก ๖ ปี  ส าเร็จพระโพธิญาณแล้วออก
ประกาศธรรมอีก ๔๕ ปี  ดับขันธ์ลงอายุ ๘๐ ปี เหล่าราษฎรและพระสาวกท่ีเป็นปุถุชนก็ร่ าไห้ระงม  ท่ีส าเร็จ
อรหันต์แล้ว  ก็กล่าวค าคาถาสรรเสริญในพระคุณ  และชี้แจงความไม่เที่ยงแท้แห่งสังขารท่ัว ๆ ไป 

 

 
มวลกษัตริย์แห่งนครกุสินาราและเหล่าพุทธบริษัท  ได้ช่วยกันจัดงานถวายพระเพลิงขึ้น  หลังจากท่ีรอ

พระศพไว้คอยพระกสัสปเถระกลับจากประกาศธรรมจากแคว้นอื่น  เมื่อกลับมาพร้อมแล้วก็ได้ถวายเพลิงใน
วันนั้น  ท้ังพระสงฆ์และประชาชนขึ้นถวายเพลิงกันเนืองแน่นสุดคณานับ  ดินฟ้าอากาศมีอาการสั่นสะเทือน
ดังคร่ าครวญร่ าไห้ท้ังปริมณฑลนั้น  เช่นเดียวกับวันสิ้นลมของพระองค์ 
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ครั้นถวายเพลิงแล้ว  จึงเก็บพระธาตุรวบรวมไว้ท่ีนครกุสินารา  บรรดานครต่าง ๆ อีก ๗ นครท่ีเล่ือมใส

ในพระพุทธเจ้า  ต่างต้องการพระธาตุเช่นกัน  จึงยกพลของตนมา  เพื่อรบแย่งพระธาตุจากนครกุสินารา  ตาม
พละก าลังแต่ละฝ่าย  มวลกษัตริย์แห่งนครกุสินาราจึงประชุมกัน  และตัดสินพระทัยจะรับรบเพื่อรักษาพระ
ธาตุไว้เป็นของกุสินารา 

 

 
ในครั้งนั้น โทณพราหมณ์  ผู้มีความรู้สูง  จึงขอเข้าแทรกแซง  ห้ามปรามการรบราฆ่าฟันด้วยวาทะ  ขอ

ประนีประนอม  กล่าวถึงพระธรรมของพระพุทธองค์ผู้โปรดประทานแก่ทุกคน  ท่ีเล่ือมใสในพระองค์จงได้
ร่วมกันมีใจเป็นบริษัทแห่งพระองค์  จงแบ่งปันไปตามท่ีมีเท่า ๆ กัน ถือว่าพระองค์ได้ทรงอนุญาตและ
ประทานให้เถิด  ทุก ๆ นครพร้อมใจกันเห็นดีด้วย 
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พระพุทธเจ้าประสู ติ1 
 

 พระพุทธเจ้าประสูติ เมื่อวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) ณ สวนลุมพินีวัน ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ กับ
เมืองเทวทหนคร 

 พระกุมาร ทันทีท่ีเสด็จออกจากพระครรภ์ ก็เสด็จด าเนินไปได้ ๗ ก้าว ทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นชี้พระ
ดรรชนีบนท้องฟ้า บ่ายพระพักตร์ไปทางทิศอุดร เปล่ง “อาสภิวาจา” ว่า 

 

 อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฎฺโฐ เสฎฺโฐหมสฺมิ 

 อยมนฺติมา ชาต ิ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว 

 เราเป็นผู้เลิศของโลก เป็นใหญ่ที่สุดและประเสริฐสุด 

 นี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา ไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไป 

 

 

 

 

                                                        
1 ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์  วรรณปก : พระพุทธจริยวัตร ๖๐ ปาง (ปางประสูติ) 



 

 
 


