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            พุทธประวัติสําหรับยุวชนเลมนี้ แกไขปรับปรุงขึ้นมาจากพุทธประวัติตางประเทศฉบับหนึ่ง ซึ่งแตงโดย ภิกษุสีลาจาระ (J.F Mc Kechnie) 
นักศึกษาทางพุทธศาสนาท่ีรูจักกันดีทั่วโลกผูหนึ่ง แตงขึ้นใชสําหรับสอนเด็กในลังกา เหตุผลที่ตองแกไขปรับปรุงบางประการนั้น ไดกลาวไวใน
บันทึกทายเลมของหนังสือเลมนี้ ทั้งนี้ เพื่อเปนการแกไขความขาดแคลนหนังสืออานสําหรับยุวชนชาวพุทธในประเทศไทย ไปเร่ือย ๆ เทาที่จะ
ทําได 
          ทําไมกองตําราของคณะธรรมทานจึงไมแตงหนังสือเลมนี้ขึ้นใหมเอง โดยไมตองอาศัยฉบับที่กลาวน้ัน ขอนีเ้ปนเพราะรูสึกเคารพตอ 
ความสามารถในการแตงของผูแตงคนท่ีกลาวน้ีซึ่งทําไวเปนอยางด ีถึงกับเมื่อไดแกไขส่ิงบกพรองเล็ก ๆ นอย ๆ นัน้เสียแลวก็เปนหนังสือ ที่
เหมาะสมที่สุด และเกินความสามารถของพวกเราท่ีจะทําไดโดยไมเห็นตัวอยาง และแมเห็นตัวอยางก็ไมอาจทําไดดีกวา ขาพเจาขอประกาศ และ
เทอดทูนความดีของทานผูนี้ในกรณีนี้ไวในท่ีนี้ดวย และพรอมกันนี้ขออุทิศสวนกุศลแหงการแปลและเรียบเรียงแกไขจนสําเร็จรูปเปน หนังสือ
เลมนี้ขึ้นแดทานภิกษุสีลาจาระผูลวงลับไปแลวดวยกุศลเจตนาท้ังสิ้น เพื่อบชูาเกียรติคุณของทานผูนี้ไวตลอดกาลนาน 
          ขาพเจายอมรับวาในหนังสือเลมนี้มีถอยคําสํานวนและเน้ือเร่ืองท่ีมุงใหเกิดผลทางอารมณทํานองนวนิยายปนอยูบาง แตทั้งนี้เพื่อเปนผลดี 
ในทางกลอมเกลานิสัยยุวชนโดยสวนเดียว หาโทษอันใดมิได 
          มีเร่ืองบางเร่ืองท่ีผูอานอาจฉงน เชนกลาวถึงการหามศพผานยานตลาดและเผากันในลักษณะงาย ๆ เชนนั้น เร่ืองเชนนี้ผูที่เคยไปอินเดีย 
มาแลวยอมยืนยันไดวา แมกระท่ังในบัดนี้ก็ยังเปนสิ่งหาดูได ไมตองกลาวถึงพุทธกาลเลย สําหรับเร่ืองพระองคุลีมารถูกขวางบาตรแตกกระจาย 
ผูที่ไมเคยทราบวาคร้ังพุทธกาลมีการใชบาตรดินเผากันเปนปรกติ ก็จะคานวากลาวพลอย ๆ เพราะวาเคยเห็นแตบาตรเหล็ก ฉะน้ันขอใหทาน 
ผูอานไดศึกษาในเร่ืองน้ัน ๆ ใหพอสมควรเสียกอน กอนที่จะวินิจฉัยอะไรโดยผลุนผลัน 
          การจัดหนาหนังสือเปนขอ ๆ และมีเลขกํากับขอน้ีเปนความคิดใหม มุงหวังใหเกิดความสะดวกในการศึกษาจดจําและอางอิง ซึง่จะทําได
ละเอียด ลงไปกวาการอานเลขหนา ในการทําปทานุกรมก็ไดอางถึงเลขประจําขอนี้แทนการอางถึงเลขหนา 
          เร่ืองท่ีควรกลาวไวในท่ีนี้อีกเร่ืองหนึ่งก็คือ ในการทําหนังสือเร่ืองน้ีทานอภิปฺุโญภิกฺขุไดใหความชวยเหลือเปนอยางมากในการชวย สอบ
ทานสิ่งที่อาจพล้ังพลาดในการคัดลอกและอ่ืน ๆ ตลอดจนการพยายามทําปทานุกรมทายเลมขึน้ดวยความอุตสาหะพากเพียร จนสําเร็จ รูปดังที่
เห็นอยูนี ้ขอบรรดาผูที่ไดรับประโยชนจากการนี้จงไดอนุโมทนาโดยท่ัวกัน 
        ในท่ีสุด คณะธรรมทานมีความหวังวาหนังสือเลมนีจ้ักเปนสิ่งที่ชวยแกปญหาความขาดแคลนหนังสืออานสําหรับยุวชนชาวพุทธในประเทศ
ไทย ไดบางไมมากก็นอย  



พุทธทาส อินทปญโญ 
ในนามกองตําราคณะธรรมทาน 

ไชยา 
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ตอนท่ี 1 กําเนิดพระสิทธัตถะ 
      เมื่อ 2500 ปมาแลว ในดินแดนซึ่งบัดน้ีเปนเขตของประเทศเนปาลและของประเทศอินเดีย ตอนที่เปนมณฑลอูธ (Oudh) 
และมณฑลพิหารเหนือ (North Behar) น้ัน มีอาณาจักรนอยๆ ของชนเช้ือชาติตางๆ ต้ังอยูดวยกันหลายอาณาจักร แตละ
อาณาจักรมีพระราชาของตนๆ เปนผูปกครองบาง มีคณะบุคคลที่นับเนื่องในราชสกุลเปนผูปกครองบาง ในบรรดา
อาณาจักรเล็กๆ เหลาน้ัน มีอาณาจักรหน่ึงต้ังอยูตรงพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดโครักขปุระ (Gorakhapore) ในปจจุบันทาง
ฝงเหนือของแมนํ้ารัปตี (Rapti) เปนดินแดนของชนที่มีเช้ือชาติ อันเรียกกันมาวาพวกศากยะ พระราชาซึ่งปกครองชนชาติน้ี 
ในครั้งน้ันมีพระนามวา พระเจาสุทโธทนะ พระเจาสุทโธทนะมีช่ือสกุลวา โคตมะ ดังน้ัน พระองคจึงทรงมีพระนามเต็มวา 
สุทโธทนะโคตมะ นครซึ่งเปนราชธานีของอาณาจักรและทั้งเปนที่ต้ังแหงราชสํานักของพระองคน้ัน มีนามวา กบิลพัสดุ  
       พระเจาสุทโธทนะมีพระอัครมเหสีนามวา สิริมหามายา เมื่อทรงอยูรวมกันมาเปนเวลานานดวยความผาสุก พระเทวีได
ทรงมีพระครรภ และทรงรูพระองควาจักถึงเวลาประสูติในไมนานนักแลว ไดทูลขออนุญาตจากพระราชสวามี เพ่ือเสด็จไป
เยี่ยมนครอันเปนที่กําเนิดของพระเทวีเอง อันมีนามวา “ นครเทวทหะ” และต้ังอยูไมหางไกลกันนัก พระเจาสุทโธทนะได
โปรดประทานอนุญาตแกพระมเหสีของพระองค ดวยความเต็มพระทัย ไดทรงสงบุรุษไปตระเตรียมหนทางสําหรับการ
เสด็จของพระนาง และใหเตรียมทุกๆ อยางเพ่ือใหเกิดความบันเทิงเริงรื่น ในการเสด็จไปเยี่ยมพระญาติวงศของพระนางเอง
ในครั้งน้ี ที่ก่ึงทางระหวางนครกบิลพัสดุกับนครเทวทหะตอกันน้ัน มีสวนปาหรือวโนทยานอยูแหงหน่ึง เรียกกันวา สวน
ลุมพินี ที่น้ีเปนสถานที่ซึ่งประชาชนแหงนครทั้งสองไดพากันไปเที่ยวเลนในฤดูรอน หาความบันเทิงภายใตรมไมสาละ
ใหญๆ อันมีอยูทั่วๆ ไป ในอุทยานน้ัน  ขณะนั้นเปนวันเพ็ญในเดือนพฤษภาคม ตนสาละใหญๆ เหลาน้ีปกคลุมไปดวยดอก
อันสวยงาม แตโคนตนจนถึงยอด บนก่ิงยาวๆ ของมันมีหมูนกนานาชนิดกําลังรองดวยสําเนียงอันไพเราะ ทําใหอากาศอ้ืออึง



ไปดวยเสียงอันจับใจ และตามดอกไมอันมีอยูมากมายเหลือที่จะคํานวณไดน้ัน ก็เต็มไปดวยแมลงผึ้งทําเสียงหึ่งๆ และงวน
อยูดวยการเก็บนํ้าหวานจากดอกไมเหลาน้ัน  
       เมื่อขบวนเสด็จของพระเทวีผานมาถึงวโนทยานแหงน้ี พระนางสิริมหามายา ทรงมีพระประสงคจะทรงพักเลนในสวน
น้ีสักครูหน่ึง ตามรมเงาอันเย็นเพราะเปนเวลาเที่ยงวัน ดังน้ันพระเทวีจึงทรงรับสั่งใหเขานําพระองคผานไปตามระหวางหมู
ไมในอุทยานน้ัน แตช่ัวเวลาอันไมนานในขณะที่พระเทวีกําลังเสด็จดําเนินไปมาโดยทรงเพลิดเพลินอยูกับสิ่งสวยงาม และ
เสียงอันไพเราะในสวนน่ันเอง พระนางทรงเกิดความรูสึกพระองคขึ้นมาอยางกระทันหันวา จักตองมีการประสูติในสถานที่
น้ันเสียแลว ตอมาอีกช่ัวเวลาเล็กนอย พระนางก็ไดประสูติพระโอรส ณ สวนลุมพินี ภายใตตนสาละ อันเต็มไปดวยหมูนก
และแมลงผึ้งน่ันเอง สถานที่อันเปนที่ต้ังแหงสวนลุมพินีน้ัน เปนที่รูจักกันไดไมยากในสมัยน้ี เพราะพระเจาอโศกมหาราช 
ซึ่งครอบครองประเทศอินเดีย ในเวลาสามสี่รอยปตอมาจากสมัยของพระเจาสุทโธทนะน้ัน ไดทรงรับสั่งใหสรางเสาศิลาอัน
สูงใหญขึ้นตรงที่ซึ่งเปนที่ประสูติของพระโอรสแหงพระเจาสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแหงนครกบิลพัสดุ เพ่ือ
เปนเครื่องกําหนดหมายสถานท่ีอันสําคัญน้ัน  
ที่เสาน้ัน พระเจาอโศกมหาราชรับสั่งใหจารึกอักษร ซึ่งยังคงอานไดอยูจนกระทั่งทุกวันน้ี มีขอความวา พระองคทรงได
สรางเสาน้ีขึ้นเพ่ือใหชนช้ันหลังทราบไดถึงสถานที่ที่เคยมีเหตุการณอันสําคัญคือ การประสูติของพระพุทธองค แมเวลาจะ
ลวงมา นับแตกาลนั้นมาจนถึงบัดน้ี 2,000 ปกวาแลวก็ตาม แมเสาทอนบนจะไดหักออกและทอนที่เหลือจะเคยเอียงเอนไป
ทางหน่ึงแลวก็ตาม เสานั้นก็ยังคงอยูในที่ซึ่งพระเจาอโศกรับสั่งใหสรางขึ้นน่ันเอง สืบมาจนถึงทุกวันน้ี พรอมดวยอักษร
จารึกที่กลาวแลว มีประชาชนจํานวนมากไดไปเย่ียมและนมัสการสถานที่น้ีทุกๆป  
       เมื่อพระนางสิริมหามายาไดประสูติพระโอรสในสวนลุมพินีเชนน้ัน คนทั้งหลายก็งดการพาพระนางไปสูนครเทวทหะ 
แตไดนํากลับคืนสูนครกบิลพัสดุ พระเจาสุทโธทนะทรงดีพระทัย และทรงจัดใหพระเทวีและพระโอรสของพระองคไดรับ
การเอาใจใสเปนอยางดี บนทิวเขานอกเมืองกบิลพัสดุ เปนที่อยูแหงฤษีจํานวนมาก ในบรรดาฤษีเหลาน้ัน มีมหาฤษีผูสูงอายุ
รูปหน่ึงช่ือ กาฬเทวิล เปนที่เคารพนับถืออยางสูงของชาวเมืองกบิลพัสดุ แมพระเจาสุทโธทนะเอง ก็ทรงมีความเคารพรัก
ใครในฤษีรูปน้ีเปนพิเศษ ดังน้ัน เมื่อฤษีผูเฒาไดทราบวาพระราชาซึ่งเปนมหามิตรของตนไดโอรสประสูติใหมเชนน้ัน ก็
ไดมาสูราชสํานักแหงนครกบิลพัสดุเพ่ือดูพระราชกุมาร  เมื่อฤษีมาถึง พระเจาสุทโธทนะไดทรงประสงคจะใหทานอํานวย
พรแกพระโอรสของพระองค จึงไดทรงใหนําพระกุมารมาเพ่ือทําความเคารพแกพระฤษี เมื่อพระฤษีไดเห็นพระราชกุมาร
แลว ไดกลาวขึ้นวา "มหาราชเจา ! มันไมใชพระโอรสของพระองคที่ควรแสดงความเคารพตออาตมาเสียแลว แตมันเปน
อาตมาเองตางหากที่ควรแสดงความเคารพตอพระโอรสของพระองค อาตมาไดเห็นชัดแลววา พระกุมารน้ีมิใชเปนกุมารตาม
ธรรมดา อาตมาไดเห็นชัดแลววา เมื่อพระกุมารน้ีเจริญวัยเติบโตเต็มที่แลว จักเปนศาสดาเอก สอนธรรมอันสูงสุดแกโลก
โดยแนนอนทีเดียวอาตมามั่นใจวาพระกุมารน้ีตองเปนศาสดาอันสูงสุดที่โลกจะพึงมี"  
       เมื่อกลาวดังน้ีแลว พระฤษีไดน่ิงอึ้งอยูขณะหนึ่ง มีใบหนายิ้มแยมแจมใส แสดงความปล้ึมอกปล้ึมใจออกมานอกหนา 
แตแลวนํ้าตาไดคอยๆ ไหลซึมออกมาทีละนอยๆ จนกระทั่งเปนการรองไหมีนํ้าตานองทีเดียว พระราชาไดตรัสถามดวย
ความตกพระทัยอยางยิ่งวา "ทําไมกัน เกิดเรื่องอะไรแกพระคุณเจาเลา  เมื่อตะก้ีน้ีพระคุณเจาไดยิ้มอยู บัดน้ีกลับรองไห มี
เหตุการณอะไรรายแรงหรือ  พระคุณเจาไดมองเห็นเหตุรายอันใดอันหน่ึงซึ่งจะเกิดขึ้นแกโอรสของขาพเจาหรือ"  
       พระฤษีไดทูลวา "หามิไดเลย มหาราชเจา พระองคอยาไดทรงตกพระทัยเลย ไมมีเหตุรายอันใดจะมาแผวพานพระโอรส
ของพระองคได เกียรติคุณของพระกุมารจักรุงโรจน พระกุมารจักเปนผูเรืองอํานาจอันสูงสุด"  
       พระราชาไดตรัสถามวา "ถาเชนน้ัน ทําไมพระคุณเจาจึงรองไหเลา " พระฤษีไดทูลวา "อาตมาภาพรองไหเพราะเห็นวา 
อาตมามีอายุมากจนจะตองลวงลับไปในไมชา จักไมมีโอกาสอยูเห็นพระโอรสของพระองคไดตรัสรูเปนพระศาสดาอัน
สูงสุดในวันหนา ดูกรมหาราชเจา พระองคจักทรงมีพระชนมายุอยูจนถึงวันอันนํามาซึ่งความสุขอยางยิ่งน้ัน ชนเหลาอื่นเปน



อันมากก็จักไดประสพเหตุการณอันน้ัน สวนอาตมาไมมีโอกาสท่ีจะไดประสพโชคอันใหญหลวงจึงไมอาจจะอดกล้ันการ
รองไหไวได"  
       เมื่อพระฤษีกลาวดังน้ันแลว ไดลุกขึ้นจากที่น่ังทรุดตัวลงประคองอัญชลีดวยมือทั้งสอง แลวนอมตัวลงถวายนมัสการแก
พระกุมารน้ัน พระเจาสุทโธทนะไดทรงตกตะลึงในคํากลาวและการกระทําของพระฤษี ผูนอมศีรษะอันขาวโพลนไปดวย
หงอก กมลงทําความเคารพตรงหนาของทารกนอยๆ แตในที่สุด พระองคก็ไดทรงรูสึกวา แมพระองคเองก็ควรทรงกระทํา
เชนเดียวกับพระฤษีน้ันไดกระทํา ดังน้ัน พระองคจึงไดทรงประคองอัญชลีแลวทรุดพระองคลงถวายบังคมแกพระโอรสของ
พระองคเอง ซึ่งยังเปนเพียงทารกอยูเชนเดียวกับพระฤษีน้ัน  
       ในประเทศอินเดียในครั้งน้ันมีธรรมเนียมวา เมื่อเด็กผูชายเกิดมาไดหาวัน ในวันที่ครบหาน้ันจะตองมีการเช้ือเชิญผูเปน
ปราชญมาประชุมกัน เพ่ือทําพิธีสระเกลาแลวขนานนามแกกุมาร ตามท่ีที่ประชุมแหงนักปราชญเหลาน้ันจะเห็นควร พระ
เจาสุทโธทนะก็ไดทรงประกอบพิธีดังกลาวน้ีแกพระโอรสของพระองคตามธรรมเนียม ครั้งน้ัน ที่ประชุมแหงนักปราชญได
เลือกเฟน แลวขนานนามใหแกพระโอรสของพระองควา "สิทธัตถะ" แปลวา "ผูมีความสําเร็จสมประสงคในทุกสิ่งทุกอยาง
ที่ตนต้ังใจจะทํา" นักปราชญเหลาน้ันพากันกลาววาเขาไดมองเห็นวา พระกุมารน้ีจักไมเปนไปดังเชนกุมารทั้งหลายใด ถา
หากวาอยูครองฆราวาส จักเปนพระราชาในเวลาอันสมควร แลวจักเปนมหาราชาผูจักรพรรดิในที่สุด ถาหากวาไมอยูครอง
ฆราวาส แตออกบวชเปนนักบวชแลว ก็จักเปนพระศาสดาช้ันสูงสุดทํานองเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม ยังมีนักปราชญคน
หน่ึงในหมูปราชญเหลาน้ันยืนยันผิดแปลกออกไปจากนักปราชญทั้งหลาย ทานผูน้ีไดกลาววา ตามความเห็นของทานแลว 
ทานแนใจวาเมื่อพระกุมารน้ีเติบโตขึ้น จักไมเจริญรอยตามพระราชบิดาอยางแนนอน แตจักสละราชบัลลังก และ
ราชอาณาจักรทุกสิ่งทุกอยางไวเบื้องหลัง แลวประพฤติพรหมจรรยบรรลุธรรมเปนศาสดาเอกในโลก  
       เปนธรรมดาอยูเอง ที่พระราชายอมทรงดีพระทัยเปนอยางยิ่งวา ประชาชนและนักปราชญราชบัณฑิตทั้งหลายใน
อาณาจักรของพระองค ไดพากันหวังวาพระกุมารนอยน้ีเมื่อทรงเจริญวัยแลว จักเปนมหาบุรุษ แตพระองคไมทรงสบาย
พระทัยในขอที่วา พระกุมารน้ีจักไมเจริญรอยตามพระองคในการครองราชสมบัติ แตจักออกบวชเปนศาสดาผูสอนศาสนา
ไปเสีย พระองคทรงพระประสงคใหพระโอรสของพระองคทรงเปนอยูอยางชาวโลก และทรงทําอยางที่ชาวโลกเขาทํากัน 
กลาวคือ การสมรสและมีบุตร เมื่อพระองคเองก็ทรงชราภาพมากแลว จักไมอยูครองอาณาจักรไปไดนาน จึงทรงประสงคที่
จะเห็นพระโอรสของพระองคขึ้นครองบัลลังก ปกครองประชาราษฎรใหอยูเย็นเปนสุขดังที่พระองคกระทํามาดวยความ
สวัสดี  
       พระองคไดทรงรําพึงในใจวา "ตอไปวันหนา ใครจะรูได บางทีลูกของเราจักเปนมหาราชครอบครองอาณาจักรไม
เพียงแตนครกบิลพัสดุนอยๆ น้ีเทาน้ัน แตจักครอบครองชมพูทวีปทั้งหมดท้ังสิ้นก็ได" พระเจาสุทโธทนะไดทรงปลอบ
พระองคเองด่ังน้ี ความคิดเชนน้ีเอง ไดทําใหพระองคทรงมีความหวัง และมีความอิ่มพระทัยเปนอันมาก พระองคทรงตกลง
พระทัยในการที่จะทรงกระทําทุกสิ่งทุกอยางเทาที่พระองคจะทรงทําได เพ่ือใหเปนที่แนนอนวาพระสิทธัตถะจักอยูครอง
ฆราวาส และจะไมคิดถึงสิ่งใดอื่นมากไปกวาน้ัน  
       แตในขณะเดียวกัน พระองคตองทรงประสพความหมนหมองพระทัยดวยเรื่องอื่นอีกเรื่องหน่ึง จําเดิมแตพระนางเจาสิริ
มหามายาไดประสูติพระสิทธัตถะแลว พระเทวีไดประชวรและไมอาจจะกลับมีพระกําลังเขมแข็งด่ังเดิม แมวาจะไดรับความ
ประคบประหงมอยางสูงสุด ตามท่ีพระราชินีทั้งหลายพึงจะไดรับ มีแพทยอยางดี มีผูรักษาพยาบาลอยางดี แตในที่สุด พระ
เทวีก็สิ้นพระชนมชีพในวันที่สอง นับแตวันที่ไดมีการขนานนาม หรือนับเปนวันที่เจ็ดจากวันที่พระนางไดประสูติ
พระโอรส คนทุกคนไดพากันเศราโศกในการสิ้นพระชนมของพระนาง ผูที่โศกเศราเปนอยางยิ่งก็คือพระราชสวามีของพระ
นาง เพราะเหตุที่พระนางเปนกุลสตรีที่ประเสริฐสุด เปนพระเทวีที่มีคุณธรรมสูงเหนือสตรีและเทวีทั้งหลาย เมื่อเหตุการณ
เปนไปด่ังน้ี พระราชาจําตองทรงประทานพระโอรสกําพรามารดาองคน้ี ใหอยูในความอารักขาของพระเทวีองคหน่ึงซึ่งเปน



พระนานาง และมีนามวา มหาปชาบดี พระเทวีพระองคน้ี ไดทรงเอาพระทัยใสทะนุถนอม ราวกับวาเปนพระโอรสของ
พระองคเองก็ปานกัน ดวยเหตุน้ีพระสิทธัตถะกุมารจึงไมเคยทรงเห็นพระพักตรพระมารดาอันแทจริงของพระองคเลย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

    

ตอนท่ี 2 วัยกุมาร  
        ตามท่ีพระฤษีผูสูงอายุและนักปราชญทั้งหลาย ผูไดประชุมกันวันขนานนามของพระสิทธัตถะ ไดมีความเห็นพองกันวาพระโอรสของพระ
เจาสุทโธทนะองคนี้ มิไดเปนกุมารตามธรรมดาน้ัน คํากลาวขอนี้ไดปรากฏเปนความจริงยิ่งขึ้นทุกวันๆ  เม่ือไดรับการทะนุถนอมจาก พระเจาแม
นา ผูรักพระกุมารอยางกะวาเปนพระโอรสของพระองคเอง มาจนกระท่ังพระกุมารมีพระชนมายุได 8 พรรษา พระราชาไดประทานครูบาอาจารย 
เพื่อใหการศึกษาแกพระกุมารในการอานการเขียนและวิชาคํานวณ โดยอาศัยการแนะนําของครูอาจารยเหลานี้ พระกุมารไดศึกษาวิชาความรูทุก
อยางที่ควรศึกษาน้ัน ไดอยางรวดเร็ว วาโดยท่ีแทแลว พระกุมารทรงศึกษาไดอยางรวดเร็วและอยางดียิ่ง จนเปนทีฉ่งนสนเทหของคนทุกคน 
รวมท้ังครูอาจารยทั้งพระราชบิดาและพระมารดาเล้ียงดวย เร่ืองใดท่ีพระองคจักตองทรงศึกษาเร่ืองน้ันไมมีความยากลําบากแกพระองคเลย 
ไดรับการบอกการแนะนําวิชาอยางใดๆ เพียงคร้ังเดียว ก็จาํไดทันทีไมมีลืม และลักษณะอยางนี้ มีมากเปนพิเศษขนาดที่เรียกวาผิดธรรมดา ในการ
เรียนวิชาคํานวณของพระองค ทุกๆ คนเห็นชัดไดโดยงายวาพระองคทรงมีอะไรๆ เหนือคนธรรมดาสามัญมากมายจริงๆ แมพระองคจะทรงมี
อัจฉริยลักษณะอันสูงสุดในการศึกษาถึงเพียงน้ี ทั้งยังอยูในสถานะมกุฎราชกุมารผูจะครองบัลลังกในอนาคตก็ตาม พระองคไมไดทรงละเลยท่ีจะ
แสดงความเคารพนอบนอมในฐานะเปนศิษยตอครูบาอาจารยทั้งหลาย เพราะทรงระลึกสํานึกอยูวา โดยอาศัยบรรดาครูบาอาจารยทั้งมวลนี่เอง 
คนเราจึงไดรับสิ่งซึ่งมีคาสูงสุด กลาวคอืวิชาความรู พระกุมารมีปรกติสุภาพเรียบรอยเปนนิสัย ทรงประพฤติตอทุกๆ คน และโดยเฉพาะตอครูบา
อาจารยเปนพิเศษ ในการแสดงความสุภาพออนโยนเคารพนบนอบ 
       ในทางกําลังกายก็เหมือนกัน พระองคทรงประกอบไปดวยคุณสมบัติไมนอยกวาคุณสมบัติในทางจิตและทางมรรยาท ไมตองกลาวถึงความ
สุภาพทางกิริยาอาการ ไมตองกลาวถึงขอที่พระองคเปนสภุาพบุรุษเต็มตามความหมายท่ีดีที่สุดของคําๆ นี ้พระองคยังเปนผูที่กลาหาญ ไมคร่ัน
ครามในการแสดงฝมือทางกีฬาสําหรับผูชายแหงประเทศของพระองคดวย ในฐานะท่ีไดรับการอบรมมาอยางผูมีกําเนิดในวรรณะกษัตริยคือ
นักรบ พระองคทรงเปนนักขี่มาที่ใจเยน็และหาวหาญ ทั้งเปนนักขับรถท่ีสามารถและเช่ียวชาญมาแตเล็ก ในการกีฬาอยางหลังนี้ เคยแขงชนะ
คูแขงที่ดีที่สุดในประเทศของพระองค แมกระน้ันเมื่อถึงคราวเอาจริงเอาจังในการท่ีจะชนะการแขงขัน พระองคก็ยังมีเมตตากรุณาตอมาของ
พระองค ที่เคยชวยใหพระองคมีชัยชนะอยูเสมอๆ โดยทรงยอมใหพระองคเปนฝายแพเสีย แทนที่จะขับเคี่ยวมาใหมากเกินกําลังของมันไปเพื่อ
เห็นแกความชนะถายเดียว  



       พระองคใชจะทรงปรานีเฉพาะแตมาของพระองคเทานั้นก็หาไม แมสัตวอื่นๆ ทุกชนิด ก็ไดรับความเอื้อเฟอและความเมตตากรุณาอยาง
เดียวกัน พระองคเปนโอรสของพระเจาแผนดินไมเคยทรงประสพความทุกข ความลําบากอยางใดเลยก็จริง แตน้ําพระทัยของพระองคก็ยังทรง
หยั่งทราบถึงจิตใจของสัตวเหลาอื่น ดวยความเห็นใจวาสัตวทั้งหลายยอมไมปรารถนาความเจ็บปวดเชนเดียวกัน ไมวาสัตวนั้นๆ จะเปนสัตว
มนุษยหรือสัตวเดรัจฉาน แมเมื่อพระองคยังเปนกุมารเล็กๆ อยู ก็มีลักษณะท่ีแสดงใหเห็นวาพระองคทรงหลีกเลี่ยงทุกอยางทุกทาง ในการที่จะ
กอความทุกขใหเกิดขึ้นแกสัตวอื่นอยางมากท่ีสุดที่พระองคจะทรงทําได ในท่ีทุกแหงและโอกาส และทรงพยายามท่ีจะปลดเปล้ืองความทุกขของ
สัตวที่กําลังไดรับทุกขอยูทุกวิถีทาง  
       คร้ังหนึ่ง เม่ือพระองคเสด็จออกไปเท่ียวเลนนอกเมืองกับพระญาติ ลูกเรียงพี่เรียงนองของพระองคนามวา เทวทัต ผูซึ่งไดพาคันศรและลูกศร
ติดไปดวย เจาชายเทวทัต ไดยิงหงสซึ่งกําลังรอนผานมาบนศีรษะตัวหน่ึง ลูกศรถูกปกหงสทําใหมันตองถลาตกลงมายังพื้นดิน มีแผลใหญเต็มไป
ดวยความเจ็บปวด เจาชายท้ังสองพระองคตางก็วิ่งไปเก็บมัน แตเจาชายสิทธัตถะไปถึงหงสตัวน้ันกอน และไดอุมมนัขึ้นอยางระมัดระวัง 
พระองคไดทรงชักลูกศรออกจากปกนก ทรงยัดใบไมมีรสเย็นเขาไปในบาดแผลเพ่ือใหโลหิตหยุดไหล และทรงลูบประคองไปมาอยางเบาๆ เพื่อ
บรรเทาความเจ็บและความกลัวของนกน้ัน เจาชายเทวทัตรูสึกขัดเคืองพระทัยเปนอันมาก ในการที่พระญาติของพระองคมาแยงเอานกไปเสียดั่ง
นี้ จึงไดเรียกรองใหพระสิทธัตถะคืนนกใหแกพระองคในฐานะท่ีพระองคเปนผูยิงมันตกดวยลูกศรของพระองคเอง อยางไรก็ตาม เจาชายสิทธัต
ถะไดทรงปฏิเสธทีจ่ะมอบนกเจ็บตัวนัน้ให โดยตรัสตอบวา ถานกตาย มันจึงจะเปนของผูยิง แตเม่ือมันยังมีชีวิตอยูเชนนี้ มันก็ตองเปนของผูที่
พยายามชวยชีวิตมันไว ดังนั้น พระองคจึงไมมอบให ฝายเจาชายเทวทัตก็ยังคงยืนกรานวา มันตองเปนของพระองคผูที่ยิงมันตกลงมาดวยนํ้ามือ
เอง ในท่ีสุด เจาชายสิทธัตถะเปนฝายเสนอขึ้นวาขอพิพาทรายนี้ควรจักตองนําไปเพื่อรับการพิพากษาตัดสินชี้ขาดในที่ประชุมแหงนักปราชญ
ของประเทศ ฝายเจาชายเทวทัตก็ยินยอม  
       ณ ที่ประชุมสําหรับวินิจฉัยเร่ืองตางๆ ในวันนั้น ไดมีปญหาเร่ืองหงสตัวนี้ขึ้น มีการถกเถียงกันมา ในท่ีประชุมนั้น บางทานมีความเห็นอยาง
หนึ่ง บางทานมีความเห็นเปนอยางอื่น บางทานวา นกควรเปนของพระสิทธัตถะ บางทานวา ควรเปนของเจาชายเทวทัต โดยมีเหตุผลตางๆ กัน 
ไมเปนที่ยุติลงไปได แตในท่ีสุดมีบุรุษผูหนึ่ง ซึ่งไมเคยมีใครในที่ประชุมนั้นรูจักมากอน ไดลุกขึ้นยืน และกลาววา “โดยแทจริง ชีวิตตองเปนของ
ผูที่พยายามจะชวยชีวิตน้ันไว ชีวิตตองไมเปนของผูที่พยายามแตจะทําลายมัน นกท่ีกําลังบาดเจ็บนี้ เมื่อกลาวโดยสิทธิอันชอบธรรมแลว ตองตก
เปนของบุคคลท่ีพยายามชวยชีวิตมันไวแตฝายเดียว ดังนัน้ ขอใหนกตัวนี้ตกเปนของผูที่พยายามชวยเหลือ คือเจาชายสิทธิธัตถะเถิด”  ทุกคนในที่
ประชุม ลงความเห็นดวยกับถอยคําอันมีเหตุผลเท่ียงธรรมน้ี การตัดสินก็เปนวา ใหเจาชายสิทธัตถะเปนผูรับเอานกตัวซึ่งพระองคไดทรงพยายาม
ชวยชีวิตน้ันไป พระองคทรงเอาพระทัยใสในนกน้ันอยางเอ้ือเฟอที่สุด จนกระท่ังแผลของมันหายสนิท และไดทรงปลอยมันสูความเปนอิสระ
กลับไปยังฝูงของมัน มีความสุขอยูในสระกลางปาลึกสืบไป  
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ตอนท่ี 3 ในวัยรุน  
       ในประเทศอินเดียแหงโบราณ คนทุกคนทราบดีวาทุกส่ิงที่มนุษยเราพากันตองการนั้น ยอมสําเร็จมาจากพื้นดิน เพราะฉะน้ัน ผูซึ่งทําหนาที่
ไถหวานแผนดิน จนกระท่ังเกิดอาหารอันเปนของจําเปนสําหรับมนุษยขึ้นมาไดนั้น นับวาเปนบุคคลผูทําสิ่งซึ่งจําเปนที่สุด และมีประโยชนที่สุด
ใหแกประเทศชาติของตน ดวยเหตุนัน้ จึงเกิดมีประเพณเีปนประจําปในยุคน้ันที่พระราชาแหงถ่ินแควนแดนน้ันๆ จักตองเสด็จสูทองนาดวย
พระองคเอง พรอมท้ังอํามาตยขาราชการของพระองคดวย พระองคจะทรงจับคันไถขึ้นไถนาดวยพระหัตถเพื่อเปนตัวอยางแกปวงประชาราษฎร
ของพระองค ในขอที่วา งานอันมีเกียรตินี้ ไมใชสิ่งที่ควรรังเกียจหรือละอาย  
       ณ กรุงกบิลพัสดุ ในคร้ังนี้เปนปลายฤดูรอน อันเปนฤดูเร่ิมการทํานา พระเจาสุทโธทนะก็ไดเสด็จออกจากนครพรอมดวยขบวนหลวง เพื่อ
ทรงประกอบพิธีเรียกกันวา “รัชชนังคลมงคล” ประชาชนทั้งนครไดติดตามพระองคไป เพราะเปนพิธีใหญประจําป เพื่อดูพระราชาของตน
ประกอบพิธีอันสําคัญน้ี และมีสวนในการเล้ียงอันเอิกเกริกที่สุด ซึ่งเน่ืองอยูดวยกัน แมพระราชาก็ไดทรงพาพระโอรสองคนอยของพระองคไปสู
ทองนาคราวน้ันดวย แตทรงปลอยใหพักอยูกับคนเลีย้งตามลําพัง พระเจาสทุโธทนะเสด็จไปสูที่ที่ประกอบพิธีไถพื้นดิน ทรงจับคันไถซึ่งประดับ
ดวยทองคํา แลวทรงเร่ิมไถพื้นดินแหงทองนา ถัดตามมาขางหลังมีหมูอํามาตยซึ่งจับไถอันประดับเงิน แลวก็ถึงอันดับของหมูชาวนาธรรมดาทํา
การไถตามมา ดวยไถตามปกติของตนๆ เปนคูๆ ลวนแตพลิกเนื้อดินดีสีน้ําตาลเหลานั้นใหรวนเหมาะสมท่ีจะปลูกหวานสืบไป  
       คร้ันตกมาถึงเวลาเล้ียงดูกัน พวกคนเลี้ยงพระกุมารไดทยอยกันมาสูที่เล้ียงกันจนหมดส้ิน พากันลืมพระกุมารน้ันโดยสิ้นเชิง และไดทิ้ง
พระองคไวในท่ีนั้นแตพระองคเดียว เมือ่พระกุมารรูสึกวาพระองคทรงอยูแตพระองคเดยีวเชนนัน้ก็ทรงรูสึกสบายพระทัยเปนอยางยิ่ง โดยเหตุ
พระองคเปนเด็กฉลาดอยางยิ่งนั่นเอง พระองคมีพระประสงคที่จะหาเวลาคิดอยางเงียบๆ ของพระองคในส่ิงที่ไดทรงเห็นในวันนี้ ในขณะท่ีเขา
กําลังมีการเล้ียงและร่ืนเริงกันอยางยิ่งน้ัน ดั่งนั้นพระองคจึงเสด็จดําเนินไปอยางเงียบๆ ตามลําพงัจนกระท่ังถึงตนหวาใหญ มีใบตกรมเงาเย็น
สนิทตนหน่ึง แลวไดประทับนั่งลงสํารวมจิตใหวางโปรงจากอารมณทั้งหลาย  
       พระองคไดเร่ิมพิจารณาเปนขอแรกวา ณ ที่นี้ พระราชบิดาของพระองค พรอมท้ังอํามาตยและชาวนาท้ังหลายไดประกอบพิธีการไถนา ทุก
คนกําลังมีความราเริงสนุกสนานเลี้ยงดูกันอยางเต็มที ่แตสําหรับวัวทุกตัวนั้นเลาดูไมมีความสขุสบายเสียเลย มันตองลากไถอันหนักใหไถไป
ตลอดพื้นดินอันเหนียว มันตองฉุดลากไถจนมันหมดแรงเหน่ือยหอบจนตองหายใจทางปาก ทําใหเห็นชัดทีเดียววาชีวิตน้ีมิใชเปนของ



สนุกสนานสําหรับมันเลย แมในวันที่พวกมนุษยพากันเลีย้งดูกันอยางสนุกสนานเชนนี้ มันก็ยังจําตองทํางานหนัก และมักจะมีอยูบอยๆ ที่มันถูก
ตวาดดวยถอยคําอนัหยาบคาย หรือถึงกับถูกตีหนักๆ เพราะเผอิญมันทําไมไดตรงตามความตองการของเจาของ เจาชายสิทธัตถะยังไดพิจารณา
เห็นตอไปวา แมในขณะแหงความบันเทิงในวันที่ราเริงกันอยูอยางยิ่งนี ้ก็ยังมีสิ่งอื่นอีกมากท่ีไมไดรับความผาสุกอยางใดเลยอยูเปนธรรมดา  
       ในขณะท่ีพระองคประทับอยูภายใตตนหวานั้น พระองคไดทรงสังเกตความเคล่ือนไหวของนกและของสัตวตางๆ ตลอดถึงแมลงนานาชนิด 
ในบริเวณนั้น พระองคไดสังเกตเห็นก้ิงกาตัวหน่ึงวิ่งออกมาจากซอกใกลๆ พระบาทของพระองค แลวใชลิ้นอันรวดเร็วของมัน แลบตวัดจับกิน
มดตัวเล็กๆ ซึ่งทํางานตามหนาที่ของมันอยูอยางแข็งขัน แตชั่วขณะเล็กนอยเทานั้น งูตัวหน่ึงไดเลื้อยออกมางับเอาก้ิงกาตัวนั้นแลวกลืนกิน และ
ในขณะท่ีกําลังทรงประหลาดใจอยูนั่นเอง เหยี่ยวตัวหน่ึงไดถลาลงมาจากทองฟาอยางรวดเร็ว จับเอางูตัวน้ันไปฉีกกินเปนอาหาร เจาชายสิทธัต
ถะทรงพิจารณาอยางลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป และไดถามพระองคเองวา เม่ือสิ่งตางๆ มันเปนดังนี้แลว ความสวยงามท้ังหลายซ่ึงปรากฏอยูในชีวิตนี้ ยอมมี
ความโสมมโดยประการท้ังปวงแฝงอยู ณ เบื้องหลังของมันมิใชหรือ แมพระองคยังทรงเยาววัยเชนนี้ และยังไมเคยไดรับทุกขทรมานแตอยางใด
เลยก็ตาม เมื่อพระองคไดทรงมองดูโดยรอบๆ พระองค และทรงพิจารณาในส่ิงนั้นๆ แลว ก็ทรงมีความรูสึกวา ความทุกขอันใหญหลวงกําลัง
ครอบงําคนและสัตวจํานวนมากอยูตลอดเวลา แมวาพระองคเองจะกําลังทรงพระสําราญดีอยู  
       เม่ือพระองคทรงรําพึงอยูเชนนั้น ทั้งที่ยังทรงเยาววยัอยูก็ไดมีพระหฤทัยดิ่งลงสูเหวลึกแหงความคิด จนกระท่ังหมดความรูสึกตอสิ่งทั้งปวง 
ทรงหมดความรูสึกตอวันซึ่งเขากําลังสนุกสนานเลี้ยงดูกันอยางเอิกเกริก หมดความรูสึกตอพระบิดา หมดความรูสึกตอพิธีไถนา และหมด
ความรูสึกตอทุกสิ่งโดยส้ินเชิง ในขณะนี้พระองคทรงมีจิตด่ิงแนวแนเปนสมาธิถึงขั้นที่เรียกกันทัว่ไปในหมูโยคีทั้งหลายวา “ปฐมฌาน”  
       พิธีไถนาและการเล้ียงไดสิ้นสุดไปแลว พวกที่มีหนาที่ทําการอารักขาเจาชายระลึกขึ้นไดถึงพระองค ก็รีบกลับมาสูที่ที่เขาไดละทิง้พระองค
ไว คร้ันไมไดพบพระองค ก็พากันตกใจ แยกยายกันออกเสาะหาทุกหนทุกแหง โดยเกรงวาในไมชาพระราชาก็จะทรงเรียกหาพระโอรสเพื่อพา
กลับคืนวัง ในท่ีสุดเขาไดพบพระองคประทับนั่งนิ่งเงียบ ราวกะรูปหินสลัก อยูภายใตตนหวานัน่เอง  
       เจาชายกําลังมพีระทัยดิ่งลึกอยูในหวงแหงความคิดของพระองค จนถึงกับไมไดยินคํารองเรียกของคนเหลานั้นในช้ันแรก แตเม่ือคนเหลานั้น
ไดพยายามอยูครูหนึ่ง ก็สามารถปลุกใหทรงต่ืนจากสมาธิไดสําเร็จ และรีบกราบทูลใหพระองคทรงทราบวา พระราชบิดากําลังรับสั่งใหหา 
เพราะเปนเวลาสมควรที่จะกลับไปสูวงัแลว ดั่งนั้นพระองคจึงไดทรงลุกและเสด็จไปกับพระหฤทัยของพระองคเต็มไปดวยความสงสารตอสรรพ
สัตวซึ่งมีชีวิตอยู แตละตัวๆ ลวนแตรักชีวิตของตนๆ เหลือประมาณ และกําลังตอสูอยูดวยความลําบากยากเข็ญ เพื่อประโยชนแกชีวิตน่ันเอง  
       พระเจาสุทโธทนะ ไดทรงวุนวายพระทัยในการท่ีไดทราบวา พระโอรสของพระองคทรงเร่ิมมีความคิดนึกจริงจัง ในปญหาชีวิตและ
ความหมายอันแทจริงของชีวิต กอนเวลาท่ีควรจะเปน พระองคทรงหวั่นพระทัยเปนอยางยิ่งวา สิ่งซึ่งพระฤษีผูสูงอายุไดเคยกลาวไวเม่ือแรก
ประสูตินั้น บัดนี้จะเร่ิมเปนความจริงขึน้มาแลว กลาวคือ ความคิดของพระโอรสของพระองคไดเร่ิมหมุนไปในทางธรรมเสียแลว หากความคิด
เหลานี้ไมระงับไป สิ่งที่พระองคเคยทรงหวั่นวิตกอยางยิ่งจักเกิดขึ้นโดยแนนอน คือเจาชายสิทธตัถะจักละท้ิงบานเรือนไป และพระองคจักไมมี
พระโอรสเปนผูสืบบัลลังกแหงประเทศของพระองค  
ในขณะน้ัน พระองคทรงตกลงพระทัยที่จะทําอะไรบางอยาง เพื่อโนมนาวดวงจิตแหงพระโอรสใหออกหางมาเสียจากความคิดอันรุนแรงลึกซึ้ง
เชนนั้น พระองคทรงต้ังพระทัยในอันที่จะกระทําทุกวิถีทางที่จะทําได เพื่อใหชีวิตในราชสํานักเปนสิ่งที่นายินดีและเพลิดเพลินแกพระโอรสของ
พระองค จนถึงกับพระโอรสจะทรงเลิกละความคิดทีค่นทั้งหลายเขาไมคิดกันนั้นเสียได ดวยอํานาจแหงความเพลิดเพลินนั้น  พระองครับสั่งแก
พวกชาง ใหสรางปราสาทอันสวยงามขึ้นถึง 3 ปราสาทสําหรับพระโอรส ปราสาทหลังที่หน่ึง สรางขึ้นดวยไมแกนอยางดี ภายในบุดวยไมสีดา
อันมีกลิ่นหอม ภายในปราสาทอันอบอุนสบายหลังนี้พระองคทรงพระประสงคใหพระโอรสประทับอยูตลอดฤดูหนาว ปราสาทหลังที่สอง สราง
ขึ้นดวยหินออนขัดมันเย็นเฉียบ เพื่อใหเหมาะสมและมีความสบายท่ีจะอาศัยอยูตลอดฤดูรอน อันเปนฤดูที่ทุกๆ สิ่งภายนอกปราสาทน้ัน กําลัง
รอนระอุอยูดวยแสงแดดอันแผดกลา ปราสาทหลังที่สามสรางขึ้นดวยอิฐอยางดี หลังคามุงดวยกระเบ้ืองสีเขยีวเพือ่กันฝนอันตกหนักในฤดูมรสุม 
ในปราสาทหลังสุดทายน้ีพระราชาทรงมุงหมายใหพระโอรสประทับอยูตลอดฤดูฝนใหเปนสุข ปราศจากความรบกวนของความช้ืนและความ
เย็นเยือกแหงละอองฝน  
       รอบบริเวณแหงปราสาทเหลานี้ พระองครับสั่งใหจัดเปนสวนอันร่ืนรมย ประดับดวยไมรมเงาและไมดอกนานาชนิด พรอมท้ังสระ อันมีน้ํา
ถายเทเขาออกได ปลูกบัวทุกๆ สีในสระเหลานั้น เพื่อวาพระโอรสจะไดออกดําเนินเท่ียวหรือขี่มาเลนไดทุกคราวท่ีทรงพระประสงคและจะไดรับ
อากาศเย็นอันบริสทุธิ์ รับความรมร่ืนและทั้งความงามของดอกไมทุกทิศทางท่ีพระโอรสจะทอดสายพระเนตร  
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ตอนท่ี 4 ในวัยหนุม  
       ในท่ีสุด กาลเวลาไดผานไป เจาชายไดทรงเร่ิมผานวัยขึ้นมาเปนหนุม แตสิ่งอันนาร่ืนรมยเหลานั้น กลาวคือปราสาทก็ตาม สวนก็ตาม สระนํ้า
ก็ตาม ที่เดินที่เลนทีข่ับมาก็ตาม ขาบริพารอันงามท่ีพระราชาจัดประทานใหเปนอยางดีก็ตาม ก็ยงัคงเปนสิ่งที่ไมมคีณุคาอะไรในการท่ีจะหยุด
ความคิดอันลึกซึ้งของเจาชายไดเลย พระราชาไดทรงสังเกตเห็นความจริงขอนี้ พระองคไดทรงเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางที่พระองคจัดขึน้เพื่อยึด
หนวงจิตใจเจาชาย ใหติดอยูในความเพลิดเพลินนั้น ไดเปนสิ่งที่ลมเหลวไรผลโดยส้ินเชิง พระองคทรงเรียกประชุมอํามาตยทั้งหลายของ
พระองค แลวรับสั่งถามคนเหลานั้นวา ยังมีอะไรวิธีใดอีกบาง ที่พระองคจะทรงสามารถจัดทําเพื่ออยาใหถอยคําพยากรณของพระฤษีผูสูงอายุนั้น
เกิดเปนความจริงขึน้มา  
       อํามาตยทั้งหลายไดกราบทูลถวายความคิดเห็นของตนๆ วา ทางที่ดีที่สุดในการยึดหนวงจิตใจของเจาชาย อยาใหคิดไปในทางสละโลกน้ัน 
คือการจัดใหเจาชายไดสมรสกับสตรีสาวท่ีสวยท่ีสุดเสีย พรอมกับทูลอธิบายวาดวยการทําอยางน้ี เจาชายจักพัวพนัอยูกับพระชายา จนไมมีเวลาท่ี
จะหวนคิดถึงสิ่งอื่นใด จนเวลาลวงไปๆ กระท่ังอยูในภาวะเหมาะสมท่ีจะขึ้นครองบัลลังกตามความประสงคของพระราชบิดา ตามแบบอยางที่
เขากระทํากัน พระราชาทรงเห็นชอบวา คําแนะนําอันนี้เปนคําแนะนําที่ดีทีสุ่ด แตพระองคยังไมทรงวางพระทัยในขอที่จะเสาะหาสตรีสาวสวย
มาไดอยางไร ที่จะใหนารักนาเสนหา จนถึงกับเมื่อสมรสแลว จะทําใหเจาชายหลงใหลโดยส้ินเชิง และมีชีวิตอยูโดยไมตองนึกถึงเร่ืองอื่นใด 
นอกไปจากความคดิที่จะทําใหสตรีที่รักของตนนั้นมีความสุขอยางยิ่งแตอยางเดียว 
       เม่ือไดทรงพินจิพิจารณาอยูครูหนึ่งแลว พระองคก็ทรงพบความคิดอนัแยบคาย พระองคทรงบัญชาใหบรรดาหญิงที่มีรูปรางงามท่ีสุดทั้งหมด
ในประเทศของพระองค มาสูนครกบิลพัสดุ ในวันที่ไดกําหนดไว เพื่อใหเดนิผานพระพักตรเจาชายสิทธัตถะ ใหเจาชายมีโอกาสระบุวาสตรีใด
เปนผูที่สวยท่ีสุดกวาบรรดาสตรีทั้งหลาย และใหเจาชายประทานรางวัลเพื่อความงามของสตรีผูนั้นเปนพิเศษ แมสตรีอื่นทุกคนที่ไดมาแสดงตัว
ในท่ีนั้นก็จักไดรับรางวัลอยางใดอยางหน่ึง โดยสมควรแกความงามของตนจากพระหัตถของเจาชายเองเชนเดียวกัน  
       เม่ือพระเจาสุทโธทนะทรงมีพระราชบัญชาออกไปดังนี้แลว พระองคยังไดทรงจัดเตรียมใหอํามาตยผูมากดวยปญญาของพระองคจาํนวน



หนึ่ง ไปคอยเฝาดูอยู ณ ที่ที่สตรีทั้งหลายเดินผานพระพักตรเจาชาย เพื่อจะไดสังเกตวาเจาชายจักพอพระทัยในสตรีคนไหนอยางสูงสดุ แลวให
กําหนดตัวไววาเปนผูใดมาจากไหน จักไดกลับไปกราบทูลใหพระองคทรงทราบในภายหลัง ในท่ีสุด วันแหงการประกวดความสวยงามก็มาถึง 
บรรดาหญิงสาวท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศ ไดเดินผานพระพักตรเจาชายโดยลําดับทีละคนๆ เปนขบวนแหงความงามอยางแพรวพราวทอตาเปน
ที่สุด แตละคนไดรับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถของเจาชาย ตามท่ีเจาชายทรงเห็นวาผูใดควรจะไดรับเพียงไร สตรีเหลานั้น แทนท่ีจะรูสึก
ราเริงยินดี ในการที่ไดมีเกียรติเขารับของรางวัลจากพระหัตถเจาชาย กลับมีแตความกลัวจนสะทกสะทาน จะกลับมใีจราเริงได ก็ตอเม่ือไดผาน
พนไปสูหมูเพื่อนสาวของตน เปนอยูอยางนี้คนแลวคนเลา มันเปนการชอบดวยเหตุผลแลว ที่พวกสตรีเหลานั้นจะรูสึกดังนั้น เพราะวาเจาชาย
ของพวกเขาพระองคนี้ ไมเหมือนกับบรรดาชายหนุมอื่นๆ ที่พวกเขาเคยพบปะมา เจาชายไมไดต้ังพระทัยตรวจมองความงามของหญิงเหลานั้น
เลย หรือหากจะกลาวใหตรงความจริงยิ่งไปกวานั้น ก็คือวาพระองคไมไดทรงมีความรูสึกนึกคิดใดๆ ในบรรดาสาวงามเหลานั้นเลย 
       พระหัตถของเจาชายสิทธัตถะ ไดยื่นประทานของรางวัลใหแกสตรีเหลานั้นก็จริง แตพระหฤทัยนั้นกําลังคิดครุนอยูถึงสิ่งอื่นบางส่ิงโดย
สิ้นเชิง มันเปนสิ่งซึง่ใหญหลวงกวา เปนจริงยิ่งกวาดวงหนาอันยิ้มแยมและทาทางรูปรางอันเยายวนของสาวๆ เหลาน้ัน สตรีบางคนไดพูดวา 
ขณะท่ีพระองคกําลงัประทับบนบัลลังกเพื่อประทานรางวัลอยูนั้น เธอรูสึกราวกะวา พระองคเปนเพียงเทวรูปองคใดองคหนึ่ง มากกวาที่จะเปน
มนุษยธรรมดาสามัญ  
       บรรดาอํามาตยที่พากันเฝาสังเกตการณอยูตามพระราชโองการนั้น ไดเกิดความรูสึกหวั่นใจวา พวกเขาท้ังหลายจะตองกลับไปกราบทูล
พระราชาในการไรผลโดยส้ินเชิงแหงแผนการของพระองค เพราะวาเจาชายไมไดทรงแสดงความพอใจใดๆ ใหปรากฏ ในบรรดาสตรีงามที่ผาน
ไปๆ นั้นแมเพียงคนเดียว สตรีทั้งหลายก็ไดเดินผานไปๆ เกือบจะถึงคนสุดทายอยูแลว สิ่งของอนัไดจัดเปนรางวัลก็เกือบจะหมดอยูแลว เจาชายก็
ยังคงประทับนิ่ง ไมไหวติง มีพระหฤทัยเลื่อนลอยไปในทางอ่ืนอยางเห็นไดชัดวา ไมทรงสนพระทัยในความงามอยางยิ่งของหมูสตรีสาว ซึ่งแต
ละคนๆ มีความงามอยางจับตาจับใจคนธรรมดาสามัญทุกๆ คนเหลานั้นเลย  
       แตในท่ีสุด ในขณะท่ีสตรีซึ่งทุกคนคิดวาเปนคนสุดทายไดเขารับรางวัลชิ้นสุดทายและเดนิผานไปแลว ยังมีสตรีสาวอีกคนหน่ึง ไดเดินเขามา
ชากวากําหนดดวยอาการคอนขางรีบรอน ทุกคนที่เฝาดูอยูในท่ีนั้น ไดสังเกตเห็นวาเจาชายไดมอีาการสะดุงนิดหน่ึง ในเม่ือสตรีผูนี้เดินมาตรง
พระพักตร แมสตรีผูนี้ก็เหมือนกัน แทนที่จะกมหนาอยางเอียงอายเดินผานเจาชายไปอยางสตรีทัง้หลาย กลับมองพระพักตรเจาชายอยางตรงๆ 
ยิ้มแลวถามวา “ยังมีรางวัลอะไรเหลืออยูสําหรับหมอมฉันบาง ” เจาชายไดทรงยิ้มตอบและตรัสวา “ฉันเสียใจ ที่รางวัลไดหมดไปแลว แตเธอจง
รับเอาส่ิงนี้ไปเถิด” พรอมกับตรัสดังนั้น ไดทรงปลดพระสังวาลอันงดงามเปนพิเศษจากพระศอของพระองค แลวทรงพันใหรอบขอพระหัตถ
แหงสตรีนั้น  
       อํามาตยทั้งหลาย เมื่อไดเห็นดังนั้น ก็พากันปลาบปลื้มเปนอยางยิ่ง คร้ันไดสืบจนทราบวากุลสตรีคนสุดทายน้ี มีนามวา ยโสธรา เปนเจาหญิง
ธิดาของพระเจาสุปปพุทธะ ดังนั้นแลว ก็พากันรีบกลับไปเฝาพระราชา กราบทูลใหทรงทราบทุกประการ ในวันตอมา พระเจาสุทโธทนะไดทรง
จัดสงคนของพระองคไปสูสํานักพระเจาสุปปพุทธะ เพื่อทูลขอพระธิดา อันมีนามวายโสธราน้ัน เพื่อการสมรสกับเจาชายสิทธัตถะ  
       มีธรรมเนียมประเพณีอยูอยางหน่ึง ในบรรดาเจาศากยะซ่ึงเปนเชื้อชาติทีม่ีความเขมแข็งกลาหาญแหงเชิงเขาหิมาลัยวา เม่ือชายหนุมคนใด
ประสงคจะสมรส ขอแรกเขาจะตองแสดงตนเองใหคนท้ังหลายเห็นวา ตนเปนผูฉลาดและเช่ียวชาญในการขี่มา การใชคันศรแลลูกศร และการ
ใชดาบเชนเดียวกับชายหนุมอื่นๆ ดังนั้นเจาชายสิทธัตถะ แมทรงเปนรัชทายาทแหงราชบัลลังกก็ยังทรงตองอนุวัติตามธรรมเนียมประเพณีอันนี ้
ดังเชนชายหนุมทั้งหลาย คร้ันถึงวันนัด ชายหนุมผูฉลาดและเขมแข็งแหงแควนศากยะท้ังหมด ก็ไดมาประชุมพรอมกัน ณ สนามอันเปนที่
ประลองฝมือ ในกรุงกบิลพัสดุ ลวนแตเปนนักขี่มา นักยิงศร และนักฟนดาบ ที่จัดเจนดวยกันทุกคน ทุกๆ คนไดแสดงฝมือในการขี่มา การใชศร 
และการฟนดาบ ตามท่ีตนสามารถตอหนาที่ประชุมของอํามาตยและประชาชน  
       เจาชายสิทธัตถะทรงขี่มาขาวช่ือ กัณฐกะ แสดงความสามารถอาจหาญในการขับขี่ ประกวดกับคนอื่นๆ จนเปนที่ปรากฏวาพระองคทรงมี
ความสามารถเทา หรือยิ่งกวาคนที่สามารถท่ีสุดในประเทศของพระองค ในการยิงศรพระองคทรงสามารถสงลูกศรไปไดไกล และแมนยํากวาคน
หนุม ที่ถือกันในเวลานั้นวายิงศรไดเกงที่สุดในประเทศน้ัน กลาวคือ เจาชายเทวทัตซ่ึงเปนลูกเรียงพี่เรียงนองของพระองคนั่นเอง  ในการ
ประลองฝมือทางการฟนดาบน้ันเลา พระองคไดทรงฟนตนไมรุนๆ ตนหน่ึง ขาดออกดวยการฟนเพียงคร้ังเดียว ดวยฝพระหัตถอันประณีตและ
เที่ยงจนถึงกับเมื่อดาบผานไปแลว ตนไมก็ยังคงยืนตนอยู ทําใหผูที่คอยดูอยูนัน้คิดไปวาตนไมนัน้ยังไมถูกตัด จนกระท่ังมีลมโชยมา จึงไดคอยๆ 
ลมไปสูพื้นดิน ทําใหคนท้ังหลายเห็นวา แผลตัดนั้นเกลี้ยงอยางกะรอยมีดตัดเนย ในการประกวดการฟนดาบคราวน้ี พระองคทรงเปนผูกําชัย
ชนะเลิศไวได กลาวคือ ทรงชนะพระอนุชาตางมารดาของพระองคเอง ซึ่งมพีระนามวา นันทะ อันเปนผูซึ่งใครๆ คาดกันวาไมมีผูใดในประเทศน้ี
จะเอาชนะเจาชายพระองคนี้ ในทางฟนดาบได  
       อันดับตอไป เปนการประลองฝมือทางการแขงมาโดยอาศัยมากัณฐกะสีขาว ฝเทาเร็วของพระองค เจาชายสิทธตัถะสามารถขับขี่ทิง้ผูอื่นทุก
คนไวเบื้องหลังไดโดยงายดาย นักแขงดวยกันพากันไมพอใจ บางคนพูดแกเกอวา “ที่พระองคทรงชนะไดอยางงายดายเชนนี้ นาจะเปนเพราะมา
ตางหาก ถาเราไดมาฝเทาเร็วเชนมากัณฐกะมาขี่ เราก็ตองชนะเหมือนกัน มันดอียูที่มาตางหาก หาใชดีที่คนขี่ไม อยางไรๆ เอามาเปลี่ยวสีดํา ตัวท่ี



ไมเคยยอมใหใครๆ ขึ้นหลังเลยนั้น มาพิสูจนกันที วาใครจะขึ้นขี่มันได หรือนั่งบนหลังมันไดนานที่สุด” ดังนั้นบรรดาเจาชายหนุมทั้งหลาย จึง
ไดพยายามเต็มความสามารถของตน ผลัดกันทีละคนๆ ที่จะพยายามจับมาตัวนั้นเผนขึ้นนั่งบนหลังของมันใหได ผลปรากฏทุกพระองค ไดถูกมา
อันลําพองและดุรายตัวนั้นสะบัดใหลมลงมายังพื้นดินทกุคราวไป กระท่ังเวยีนมาถึงรอบของเจาชายอรชุน ซึ่งถือกันวา เปนนักขี่มาที่เยี่ยมท่ีสุด
ในประเทศมาแลว เจาชายองคนี้ใชความพยายามเพียงเล็กนอย ก็ทรงสามารถขึ้นนั่งบนหลังมันได และหวดดวยแส เพื่อใหมันวิ่งไปรอบๆ สนาม 
แตในอึดใจตอมา โดยท่ีใครๆ คาดไมถงึวามันจะมีฤทธิ์เดชอยางไร มารายตัวนี้ไดแวงศีรษะของมันมาโดยเร็ว งับเอาขาของเจาชายอรชนุ ดวยฟน
อันใหญคมและแข็งกราวของมัน ดึงกระชากเจาชายใหหลุดจากหลังแลวเหวี่ยงลงยังพื้นดิน หากวาพนักงานท่ีคอยเฝาระวังเหตุการณอยูนั้น พวก
หนึ่งไมชวยกันร้ังแยกมันออกไวทัน และพนักงานอีกพวกหนึ่งไมพากันรุมตีทางหลังของมันแลว ไมตองสงสัยเลยท่ีเจาสัตวดุรายตัวนี้จะไมทํา
อันตรายแกเจาชายอรชุนจนกระท่ังเสียชีวิต  
       แมมาเปลี่ยวดุรายตัวนั้น จะอาละวาดถึงเพียงน้ันมาแลวก็ตาม รอบถัดไป ก็จําตองเปนรอบของเจาชายสิทธัตถะที่จะตองขึ้นขี่ ตามที่ตกลงกัน 
ทุกคนพากันคิดวาพระองคจะตองเสียชีวิต เพราะแมเจาชายอรชุน ที่ถือกันวาเช่ียวชาญการขี่มาของประเทศก็ยังรอดตายไปไดอยางหวุดหวิด  แต
เจาชายสิทธัตถะไดทรงดําเนินอยางแชมชาเปนปรกติ ตรงแนวไปยังมาตัวนั้น ทรงวางพระหัตถขางหน่ึงบนคอของมัน และพระหัตถอีกขางหน่ึง
ลูบที่จมูกของมัน พรอมกับกลาวคําออนหวานที่หูของมันสองสามคํา และพระองคไดทรงตบเบาๆ ที่สีขางทั้งสองของมัน การกระทําไดใน
ชั้นตนนี้ก็ทําความประหลาดใจใหแกทุกๆ คน ในการที่มารายตัวนั้นยอมน่ิงใหไมกระดุกกระดิก และซํ้ายังยินยอมใหเจาชายขึ้นบนหลัง ขี่ขับไป
ขางหนาถอยมาขางหลังไดตามท่ีพระองคทรงปรารถนาอีกดวย จึงเปนที่ประจักษดวยกันทุกคนในที่นั้นวา มันยินยอมทําตามความประสงคของ
เจาชายทุกๆ อยางโดยสิ้นเชิง นับวาเปนคร้ังแรกท่ีมีคนเขาไปใกลมันไดอยางน้ีโดยไมเกรงกลัวมัน ทั้งสามารถบังคับขับขี่มัน โดยไมตองมีการ
เฆี่ยนตีอีกดวย แมมาตัวนั้นก็จักตองรูสึกประหลาดใจเปนอยางยิ่ง ในการกระทําเชนนั้นของเจาชาย ซึ่งมันไมเคยไดรับการกระทําอยางนี้จากใคร
ที่ไหนมากอนเลย มันจึงยอมใหเจาชาย ผูซึ่งไมทรงหวาดกลัว และท้ังไมทรงแสดงความทารุณตอมัน ทรงขึ้นขี่มันไดตามความประสงค  
       ในท่ีสุด ทุกคนไดยอมรับวา เจาชายสิทธัตถะไดเปนนกัขี่มาที่เช่ียวชาญทีสุ่ดของประเทศดวยอีกประการหนึ่ง และเปนผูสมควรที่สดุ ที่จะ
เปนพระสวามีของเจาหญิงยโสธราผูงามเลิศดวย ทางฝายพระเจาสุปปพุทธะ พระบิดาแหงเจาหญิงยโสธราก็ไดทรงเห็นพองในขอนี ้ทรงยินยอม
ยกธิดาของพระองคใหเปนพระชายาของเจาชายหนุม ผูซึ่งมีรูปรางงดงามและแกวนกลาพระองคนี้ดวยความเต็มพระทัย  
       เจาชายสิทธัตถะไดทรงสมรสกับพระนางยโสธราผูเลอโฉม ในทามกลางความช่ืนชมยินดอีันใหญหลวงของคนทุกหมูเหลา และไดเสด็จ
พรอมดวยพระนางไปประทับ ณ ปราสาทอันสรางใหมและงดงาม ซึ่งพระบิดารับสั่งใหสรางขึ้น เพื่อคนทั้งคูจะไดแวดลอมอยูดวยความเบิกบาน
บันเทิงทุกอยางทุกประการ เต็มตามท่ีคนหนุมสาวจะพึงบันเทิงได  
       ในบัดนี้ พระเจาสุทโธทนะเร่ิมทรงดีพระทัยวา พระโอรสของพระองคจกัไมทรงใฝฝนถึงการสละบัลลังก ออกไปผนวชเปนนักบวชอีก
ตอไป แตเพื่อใหเปนที่แนนอนยิ่งขึ้น วาความคิดนึกของเจาชายจะไมนอมไปในทางน้ันโดยเด็ดขาด พระราชาจึงรับสั่งไมใหผูใดผูหนึ่งในท่ีนั้น
เอยถึงสิ่งที่นํามาซึ่งความเศราสลด เชน ความแก ความเจ็บ หรือความตาย เปนตน แมแตคําเดียว คนท่ีหอมลอมใกลชิดอยูเหลานั้น จะตอง
พยายามกระทําทุกอยางทุกทาง ใหราวกะวาสิ่งอันไมพึงปรารถนาเหลานั้นมิไดมีอยูในโลกนี้เลย  
       ยิ่งไปกวานั้น พระราชาไดรับสั่งใหคนรับใชทั้งภายในและภายนอก ที่มีลักษณะสอรูปรางหนาตาไปในทางชราหรือออนเพลีย หรือเจ็บไขได
ปวย ปรากฏออกมาเพียงเล็กนอย ใหออกไปเสียใหพนจากเขตวังของพระราชโอรส พระองคไดทรงจัดจนถึงกับวา ในเขตปราสาทและบริเวณ
อุทยานรอบปราสาทของเจาชายน้ัน คนอื่นจักไมมีผูใดเยีย่มกรายเขาไปเลย นอกจากหนุมสาว ซึ่งมีใบหนาแสดงแววแหงความสุขความราเริง 
และความยิ้มแยมแจมใสเทานั้น หากเผอิญมีใครลมเจ็บลงในน้ัน จักตองชวยกันรีบนําออกไปนอกบริเวณโดยทันที และจะไมยอมใหกลับเขามา
อีก จนกวาจะหายและสมบูรณดังเดิม  
       พระราชาทรงมีพระราชโองการอันเฉียบขาด มิใหใครคนใดคนหน่ึงในท่ีนั้น แสดงอาการหรือนิมิตแหงความออนเพลียหรือเศราใจออกมา
ตอพระพักตรของเจาชาย ทุกๆ คนท่ีแวดลอมเจาชายอยู ตองแสดงอาการร่ืนเริงบันเทิงสดชื่นแจมใสจนตลอดท้ังวันทั้งคืน และในยามท่ีเปนเวลา
ปรนนิบัติเตนรําขับกลอมจะตองไมแสดงอาการแหงความเม่ือยลาเหน็ดเหนื่อยออกมาใหปรากฏ โดยสรุปแลว พระเจาสุทโธทนะไดทรง
พยายามจัดทําทุกส่ิงทุกอยาง ไปในทํานองท่ีวาเจาชายจักไมสามารถทราบหรือแมแตเพียงคาดคะเนได วาในโลกน้ีไมมีสิ่งอื่นใด นอกไปจากการ
ยิ้ม การหัวเราะและเกลื่อนไปดวยความเปนหนุมเปนสาว เต็มไปดวยความชืน่ชม และเปนสุขเทานั้น เพื่อความมุงหวังของพระองคเปนไป
สมบูรณตามน้ัน พระราชารับสั่งใหสรางกําแพงสูงๆ ลอมปราสาทและอุทยานของเจาชายเอาไว และทรงบังคับอยางเฉียบขาดแกผูเฝาประตู
ทั้งหลาย วาเขาจักตองไมยอมใหเจาชายเสด็จออกไปนอกกําแพงน้ีไมวากรณีใดๆ โดยวิธีนี้ที่พระเจาสุทโธทนะไดทรงคิดวา มันจักเปนที่นอนใจ
ได วาเจาชายจักไมไดพบเห็นสิ่งใด นอกจากสภาพอันนาร่ืนรมยของความเปนหนุมเปนสาวและความสวยความงาม จักไมไดยินเสียงใดๆ 
นอกจากเสียงแหงความบันเทิงเริงร่ืนของบทเพลงของการหัวเราะ และจักทรงพอพระทัยในการท่ีจะเปนอยูตามท่ีพระบิดาไดจัดสรรประทานให 
จักไมทรงปรารถนาในการออกบวช และทรงเสาะแสวงหาส่ิงอื่นใด ใหมากไปกวาการเปนอยูอยางเจาชาย ผูเปนพระโอรสหัวแกวหัวแหวนของ
พระบิดาเทานั้น  
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ตอนท่ี 5 ความเบ่ือหนาย  
       แมพระราชาจักไดทรงจัดสรร ใหมีการบํารุงบําเรอแวดลอมพระโอรสของพระองคสักเพยีงใด และแมวาความทุกขยากนานาประการ จะได
ถูกเขาเกียดกันออกไป จนไมมีทางที่เจาชายจะรูสึกเปนทกุขใจ แมแตนิดหนึ่งก็ตาม เจาชายสิทธตัถะก็ยังทรงไมรูสึกเปนสุข ดังที่พระบิดา
ปรารถนาเอาไว แมแตหนอยเดียว พระองคอยากจะทราบวาอะไรอยูนอกกําแพง ซึ่งเขาไมยอมใหพระองคเสด็จผานออกไปเลย เพื่อปองกันมิให
พระโอรสมีความสนพระทัยตอสิ่งซึ่งมีอยูนอกกําแพง พระราชาไดทรงจัดงานเล้ียงดูและงานร่ืนเริงตางๆ ขึ้นทุกชนิด แตก็เปนการไรผลเชนเคย 
เจาชายยิ่งทรงไมพอพระทัยมากยิ่งขึ้นในการเปนอยูอยางถูกปดตายเชนนั้น พระองคทรงประสงคใครจะเห็นโลก มากกวาที่มันมีอยูภายใน
กําแพงของพระองค ทั้งๆ ที่การเปนอยูภายในพระราชวังน้ัน ก็เต็มไปดวยความร่ืนเริงเปนที่สุดแลว พระองคปรารถนาท่ีจะทราบวา คนที่มิใช
เปนลูกเจาลูกนายน้ัน เขาเปนอยูกันอยางไร พระองคไดกราบทูลพระบิดาซ้ําแลวซ้ําอีก วาพระองคจักไมมีความสขุใจไดเลย ถาหากวามิได
ออกไปเห็นสิ่งเหลานั้น กาลลวงมากระท่ังวันหนึ่ง อันเปนวันซึ่งพระราชา ไมสามารถจะทรงทนความรบเราของพระโอรสในการที่จะออกไปดู
สิ่งตางๆ ภายนอกกําแพงไดอีกตอไปแลว พระองคไดตรัสวา “ดีแลวลูกเอย ! เจาควรจะออกไปเท่ียวภายนอกวัง และดูประชาชนทั้งหลาย วาเขา
เปนอยูกันอยางไร แตตองใหพอไดเตรียมส่ิงตางๆ ใหพอเหมาะแกการที่ลูกรักคนเดียวของพอจะไปดูเสียกอน”  
       พระราชาไดรับสั่งใหแจงขาวแกประชาชนทั้งปวง เพื่อทราบวาพระโอรสของพระองคจักเสด็จประพาสนครในวันที่กําหนดให และใหทุก
บานทุกเรือนประดับธงทิวและเคร่ืองหอยอันสวยงาม ตามประตูและหนาตางเปนตน จักตองทําความสะอาดบานเรือนเช็ดถู ทาสีใหม ประดับ
ดอกไมเหนือประตูและหนาตางและทําทุกๆ อยางใหดูงดงามสดใส สุดความสามารถท่ีจะพึงกระทําได พระองคทรงมีพระราชโองการเด็ดขาด มิ
ใหผูหนึ่งผูใดทํากิจธุระสวนตัวของตน แมเพียงเล็กนอยกลางถนน คนตาบอด คนงอยเปล้ีย คนเจ็บปวยชนิดใดๆ ก็ตาม คนแก คนโรคเร้ือน
เหลานี้ ตองไมออกมาสูถนนทุกสายในวันนั้น แตจะตองเก็บตัวปดประตูอยูในเรือน ตลอดเวลาท่ีเจาชายเสด็จผานมา คนหนุมแนน คนแข็งแรง 
คนมีสุขภาพอนามยั คนท่ีมีแววราเริง เปนสุขเทานั้น ที่จะออกมาทําการเฝาแหนตอนรับเจาชายในการเสด็จประพาสนคร ใชแตเทานั้น พระราช
โองการยังมีอีกวาในวันนั้น ตองไมมีการหามศพไปสูปาชาเลยเปนอันขาด ไมวากรณีใด ใหเก็บศพรอไวจนกวาจะถึงวันรุงขึ้น  



       ประชาชนไดพากันกระทําตามท่ีพระราชามีพระบรมราชโองการทุกประการ ไดพากันกวาดถนนทุกสายและรดนํ้าเพื่อระงับฝุน ไดทา
บานเรือนดวยสีขาว ประดับประดาใหสวยงามดวยพวงดอกไม และระยาดอกไมแขวนหนาประตูบานชองของตนๆ เขาไดแขวนแถบผาสีตางๆ 
ตามตนไมสองขางถนน ที่เจาชายจะเสด็จผานไป โดยสรุปแลว เขาไดพยายามทําทุกอยางตามท่ีเขาเห็นวาจะทําใหนครน้ี ปรากฏแกสายพระเนตร
เจาชายราวกะวาเปนนครแหงเทพยดาในแดนสวรรค แทนท่ีจะเปนโลกมนุษย  
       เม่ือทุกสิ่งทุกอยางพรอมแลว เจาชายสิทธัตถะไดเสด็จออกจากวังประทับบนราชรถคันงามของพระองค เสด็จประพาสตามถนนสายตางๆ 
ทอดพระเนตรทุกส่ิงทุกอยางในท่ีทุกแหง ซึ่งลวนแตมีใบหนาอันยิ้มแยมแจมใสของประชาชนคอยตอนรับอยูโดยทั่วไป ประชาราษฎรทั้งปวง
ตางก็ดีอกดีใจ ที่ไดเห็นเจาชายเสด็จมาในทามกลางพวกเขา บางคนไดยืนขึ้นและเปลงเสียงพรอมๆ กันวา “ไชโย ! ความชนะ จงมีแตเจาชาย” 
บางพวกก็ไดวิ่งนําไปขางหนาโรยดอกไมบนหนทาง ที่มาของพระองคจะลากราชรถผานไป ฝายพระราชาเมื่อไดทรงเห็นวาประชาชนไดทําตาม
พระประสงคของพระองคอยางเครงครัดเชนนั้น ก็ทรงเบิกบานพระทัยเปนอยางยิ่ง และทรงดําริวา การที่เจาชายไดเที่ยวดูนครและไดเห็นแตสิ่ง
สวยงามร่ืนเริงบันเทิงเสียบางเชนนี ้จักรูสึกพอพระทัย และจักระงับความคดิอันวิตถารน้ันเสียไดโดยเด็ดขาดเปนแน แตในท่ีสุด แผนการที่
พระราชาไดทรงวางไวเปนอยางดีนั้น ไดเกิดลมเหลวขึ้นอยางไมนาจะเปนได ไดมีชายชราคนหนึ่งมีผมขาวเต็มทั้งศีรษะ มีแตผาขี้ร้ิวพันกายอยาง
กระทอนกระแทน เดินโขยกเขยกออกมาจากบานหลังหนึ่งขางถนน โดยไมทนัที่จะมีผูใดเห็นและหามเสีย ใบหนาของแกเต็มไปดวยจุดกระและ
รอยยน นัยนตาแฉะและฝาฟาง ในปากไมมีฟนแมแตซี่เดียว เรือนรางคอมงอจนตองใชมือทั้งสองอันมีแตหนังหุมกระดูกยันไมเทาไวเพื่อไมให
ลม แกสูพยายามพยุงกายเดินไปตามถนน อยางไมเอาใจใสตอฝูงชนอื่นใด เทาก็เดินปดเปเปะปะไปพรอมกับเสียงพึมพําอยางอิดโรย ขาดเปน
หวงๆ ออกมาจากปากอันซีดของแก แกกําลังเที่ยวรองวอนขออาหารกินจากประชาชนท่ีผานไป ดวยความหิวโหยถึงขนาดที่วา หากไมได
รับประทานอาหารส่ิงใดในวันนี้แลว แกจักตองถึงแกชีวิต  
       ทุกๆ คนในท่ีนั้น มีความขึ้งเคียดตาแกนี้เปนอันมาก ในการบังอาจออกมาสูทองถนนในวันที่เจาชายเสด็จประพาสนครเปนคร้ังแรก เชนนี้ 
ทั้งพระราชาก็ไดมีพระราชโองการหามคนเชนนี ้มิใหแสดงตัวในทามกลางถนนในวันนั้นไวดวยแลว ผูคนเหลานัน้ไดพากันพยายามรีบรุมขับ
ตอนตาแกคนนี้ ใหกลับเขาไปยังบานของแกเสีย กอนแตที่เจาชายจะทอดพระเนตรเห็น แตการกระทําของคนเหลาน้ี เปนไปไมทันทวงที เจาชาย
สิทธัตถะไดทอดพระเนตรเห็นคนแกคนน้ันเสียกอนแลว พระองคทรงสะดุงในการเห็นภาพคนแกคนนั้น ซึ่งทรงรูสึกวาเปนการยากที่จะกลาวได
วาเหมือนกับภาพของอะไร พระองคไดรับสั่งถามนายฉันนะ สารถีคนโปรดของพระองคซึ่งนั่งอยูขางๆ วา “นั่นอะไรกัน ฉันนะ ! มันตองไมใช
คนแนๆ ทําไมมันจึงโคงงอมากเชนนัน้เลา  ทําไมไมเหยยีดหลังใหตรงๆ เหมือนแกและฉันนี้  ทําไมตองส่ันเทิ้มอยางนั้น  ทําไมผมของเขา จึง
ขาวโพลนอยางประหลาดไมเหมือนผมของเราๆ  ตาของเขาเปนอะไรไป  ฟนของเขาอยูที่ไหน  คนบางคนเกิดมาก็มาเปนอยางนีเ้ลยหรือ  บอก
ฉันทีเถิด ฉันนะ ! วามันหมายความวาอยางไรกัน 
       นายฉันนะไดกราบทูลถวายแกเจาชายของตนวา “ทูลกระหมอม บุคคลท่ีเปนเชนนี้เรียกกันวาคนแกหงอม เขาไมไดเปนเชนนี้มาแตกําเนิด 
เขาเกิดมาสูโลกน้ี เชนเดียวกับคนทั้งหลายอื่น ในคร้ังแรก เขาก็เปนหนุมรางกายตรง ผ่ึงผายและแข็งแรง มีผมดําสนิท และดวงตาอันแจมใส แต
เมื่อเขามีชวีิตอยูในโลกน้ีนานเขาเขาก็เปนดั่งนี้ ทูลกระหมอมอยาไปเอาพระทัยใสกับเขาเลย นั่นมันเร่ืองของคนแกชราตางหาก” 
       “หมายความวาอะไรกัน ฉันนะ !” เจาชายไดตรัสถามตอไป “หมายความวา นี่เปนของธรรมดาอยางนั้นหรือ  เธอยืนยันถึงกับวา ทกุคนที่อยู
ในโลกนี้นานเขาแลว จักตองเปนเชนน้ันหรือ  ตองไมใชแนๆ ฉันไมเคยเห็นอยางนี้มากอนเลย ความแกหงอม นั่นอะไรกัน ”  
       “ทูลกระหมอม ทุกๆ คนในโลกเมื่อมีชีวิตนานเขาแลว จักตองเปนเหมือนบุคคลคนนี้โดยไมมีทางหลีกเลี่ยงเลย”  
       “ทุกคนเทียวหรือ ฉันนะ ! เธอดวย  ฉันดวย  พอของฉันดวย  ชายาของฉันดวย  เราทุกคนจักตองเหมือนคนคนนี้ ! จักตองโคงงอและส่ันเทิ้ม 
จักตองใชไมยันกายเอาไวเมื่อตองการจะเคล่ือนไหวแทนท่ีจะยืนไดตรงๆ เหมือนนายคนนี้ดังนัน้หรือ ”  
       “เปนดังนั้นแน ทูลกระหมอม ทุกๆ คนในโลกเมื่อมีชีวิตอยูนานเขาแลว จักตองเปนเหมือนบุคคลคนน้ี มันเปนสิ่งที่ปองกันหลีกหนีเสียไมได 
นี่คือความชรา”  
       เจาชายสิทธัตถะรับสั่งใหนายฉันนะขับรถกลับวังในทันที พระองคไมมีแกใจท่ีจะประพาสนครอีกตอไปในวันนั้น พระองคหมด
ความสามารถท่ีจะรูสึกบันเทิงเริงร่ืนในการไดเห็นภาพแหงความหัวเราะราเริงบันเทิงอันมากมายของประชาชน ในทามกลางส่ิงที่ตบแตงไวอยาง
งดงามท่ัวๆ เมือง ทรงประสงคแตจะอยูเดี่ยวลําพังแตพระองคเดียว เพื่อคิดตีปญหาอันเน่ืองกับสิ่งที่นาหวาดเสียว ที่พระองคไดทรงประสพเปน
คร้ังแรกน้ี บัดนี้ พระองคผูซึ่งเปนเจาชายและเปนทายาทแหงราชบัลลังก พรอมท้ังทุกๆ คน ที่พระองคทรงรักใครนั้น ในวันหนึ่งจักตองหมด
กําลัง จักสูญสิ้นความราเริงแหงชีวิตโดยประการทั้งปวง เพราะจักตองเขาถึงความชรา และท้ังไมมีทางที่จะปลดเปล้ืองปองกันได ไมมียกเวน วา
จะเปนใครผูใดมาแตไหน ไมวาคนมั่งมีหรือคนยากจน ไมวาคนเรืองอํานาจหรือคนไรวาสนา ลวนแตจะตองเปนอยางเดียวกัน  
       เม่ือพระองคเสด็จกลับถึงพระราชวังแลว แมวาคนปรนนิบัติจะไดจัดสรรอาหารเคร่ืองตนอยางดีมาถวาย พระองคก็ไมอาจจะเสวย เพราะ
ความคิดตางๆ ไดกลุมรุมอยูในพระทัยอยางไมรูสราง วาวนัหนึ่งจะตองเขาถึงความชรา แมเม่ืออาหารเหลานั้น ไดถูกนํากลับไปแลว และมีสตรี
นักฟอน นักขับจะไดเขามาถวายความบันเทิงแกพระองคดวยการฟอนและขบักลอมก็ตาม พระองคไมสามารถท่ีจะทอดพระเนตรเห็น หรือได



ยินเสียเพลงแหงการขับรองเหลานั้น เพราะความคิดไดกลุมรุมอยูในพระหฤทัยตลอดเวลา วาในวันหนึ่ง พวกหญิงทั้งหมดน้ีก็จะตองเขาถึงความ
ชรา ทุกๆ คนจะตองเปนดังนั้น ไมมีทางยกเวน แมแตคนที่สวยท่ีสุดและรองเพลงไพเราะท่ีสุด !  
       ตอมาอีกเล็กนอย พระองครับสั่งใหคนเหลานั้นกลับออกไป แลวทรงเอนกายลงพักผอน แตก็ไมสามารถจะทรงหลับลงได ทรงต่ืนพระเนตร
แจวอยูตลอดราตรี ทรงครุนคิดแตเร่ืองท่ีพระองคและพระชายา อันเปนที่รักยิง่ของพระองค จักตองเปนไปในอนาคตวา วันหนึ่งจะเขาถึงความ
ชราดวยกันทั้งคู จักมีผมหงอกขาวเต็มศีรษะ จักมีหนาเห่ียวยนนาขยะแขยง จกัไรฟนในปาก และจักนาสะอิดสะเอียนเหมือนบุคคลทีพ่ระองคได
ทรงเห็นมาในตอนกลางวันวันนี้ แลวทั้งสองคนก็จักไมสามารถทําความบันเทิงเริงร่ืนอะไรๆ ใหแกกันและกันไดอีกสืบไป  
       เม่ือทรงคิดมาถึงตอนน้ี พระองคเร่ิมทรงฉงนพระทัยวา จักไมมีใครสักคนหน่ึง ในบรรดาคนจํานวนมากมายในโลกนี้ ไดเคยต้ังใจคนใหพบ
วิธีที่จะหนีออกไปเสียใหพนจากสิ่งอันรายกาจ กลาวคือความชราน้ีบางเลยหรือ  ยิ่งไปกวานั้น พระองคเร่ิมทรงสงสัยวา หากพระองคจักทรง
พยายามแลวพยายามอีกใหเต็มความสามารถ หยุดการกระทําอยางอื่นเสียทั้งส้ิน ใชความคิดและกําลังทั้งหมด คิดและกระทําแตสิ่งๆ เดียวนี้แลว 
จักไมสามารถพบวิธีที่จะกอใหเกิดคุณประโยชนแกพระองคเอง แกพระนางยโสธรา แกพระบิดา และแกคนทุกคนในโลกบางเลยหรือ   
       ไดมีผูกราบทูลใหพระราชาทรงทราบถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในทองถนนนัน้ทุกประการ และพระองคทรงเสียพระทัยเปนอยางยิ่ง แมพระราชา
ก็ไมสามารถบรรทมหลับไดตลอดราตรีนั้น ไดทรงเร่ิมคิดหาวิธีอื่นๆ ในการท่ีจะโนมนาวพระหฤทัยของเจาชายมาเสียจากความคิดชนดิที่ถาไม
หยุดคิดแลว จะตองทําใหเจาชายสละโลกออกผนวชเปนฤษีหรือนักบวชผูเรรอนโดยไมตองสงสัย  
       พระราชาไดทรงแสวงหาส่ิงเพลิดเพลินสนุกสนานอยางอื่น มาบํารุงบําเรอแกพระโอรสของพระองคอีกมากอยาง แตทุกๆ อยางก็ไรผลดังที่
เคยเปนมา เจาชายหนุมไมทรงแยแสไยดีในส่ิงเหลานั้น กลับทรงวิงวอนพระบิดา ขอใหทรงอนุญาตใหพระองคเสด็จประพาสนครอีกคร้ังหนึ่ง
ตามลําพัง โดยไมตองใหมีใครทราบ เพื่อพระองคจะไดทรงเห็นสิ่งตางๆ ดังเชนที่เปนอยูทุกๆ วัน อยางที่ใครเขาเห็นกันอยูตามปรกติ ทีแรก 
พระราชาไมทรงปรารถนาที่จะประทานพระอนุญาต เพราะพระองคทรงหวัน่กลัวยิ่งขึ้น วาเจาชายสิทธัตถะออกไปอีกคร้ังนี้ ไดเห็นความเปนอยู
ตามปรกติของผูคน ซึ่งไมมีโอกาสกําเนิดเปนลูกเศรษฐีลกูกษัตริยตองทํามาหากิน อยางที่เหงื่อไหลตกลงมาจากคิ้วตลอดเวลาเขาแลว คําทํานาย
ของพระฤษีผูสูงอายุนั้นจักตองเปนความจริงขึ้นโดยแนนอน เจาชายสิทธัตถะก็จักไมมีโอกาสครองราชยบัลลังกสืบแทนพระองคสืบไป  
       แตอยางไรก็ตาม พระองคทรงทราบดีอีกวา พระโอรสของพระองคจักไมทรงมีความสุขไดเลย หากวาไมไดออกไปทอดพระเนตรเห็นสิ่ง
ตางๆ ที่ทรงพระประสงค ดวยความรักและสงสารแหงน้ําพระทัยของพระราชาผูเปนบิดาอันมีตอบุตร แมจะเกิดผลขึ้นเปนประการใดก็ตามที 
พระองคทั้งๆ ที่ไมปรารถนาก็จําตองทรงอนุญาตใหเจาชายเสด็จประพาสนครไดตามประสงค ดังนั้นเจาชายสิทธัตถะจึงไดมีโอกาสเสด็จออก
จากกําแพง ซึ่งเขามุงหมายจะกีดกันมิใหพระองคทรงประสพส่ิงอันไมพึงปรารถนาน้ันไดอีกคร้ังหนึ่ง  
       ในคร้ังนี้ พระองคไดเสด็จดําเนินดวยพระบาท แทนการเสด็จดวยราชรถ ทรงแตงพระองคดวยเคร่ืองแตงกายอยางคนหนุม ที่มีเช้ือสกุลดี
และไมมีใครตามเสด็จ นอกจากนายฉนันะซ่ึงก็ไดแตงกายใหผิดแปลกไปจากที่เคยแตง เพื่อคนอื่นจักไมทราบไดวา นายฉันนะน่ันคือใคร และ
เปนทางใหไมรูจักพระองคตอไปอีกดวย  
       คร้ังนี้ ไมมีกลุมชนที่ชุมนุมกันอยู เพื่อคอยเฝาถวายพระพร ไมมีการประดับที่งามระยาไปดวยพวงดอกไม ไมมีธงทิวหลายสีทอพระเนตร
เจาชายด่ังในกาลคร้ังกอน แตเปนเพียงภาพแหงสิ่งตางๆ ที่ปรากฏอยูตามธรรมดาแหงนคร อันเต็มไปดวยพลเมืองซ่ึงสาละวนอยูกับกิจการงาน
นานาชนิด อันเก่ียวกับอาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งอาหาร ตามทางท่ีผานไปมีชางเหล็ก กําลังตีเหล็กที่วาอยูบนทั่งดวยคอนใหญเพื่อทําเปนเคร่ืองไถ 
เคียว หรือลอเกวียนและสิ่งอื่นๆ ขางถนน อันเปนที่ต้ังบานเรือนของคนมั่งมี มีชางเพชรพลอย และชางทองกําลังทําและจําหนายเคร่ืองเพชร
พลอย ทองเงินรูปพรรณนานาชนิด ถนนบางสายเต็มไปดวยรานรวงของคนยอมผาซึ่งกําลังตากผาสีสดตางๆ กัน บางแหงเต็มไปดวยรานทําขนม 
มีชางทําขนมกําลังปรุง และบางก็กําลังขายใหผูคนท่ีมายนืคอยซ้ือเพื่อตองการบริโภคทันทีที่ปรุงเสร็จใหมๆ  
       ในขณะน้ี พระหฤทัยของพระองคทรงสนุกสนานเพลิดเพลินไปดวยภาพแหงคนทั้งหลาย ซึ่งกําลังประกอบกิจของตนๆ อยูอยางขยันขันแข็ง 
ไมมีวี่แววแหงความออนเพลีย เปนที่เบิกบานพระทัยอยู แตในท่ีสุด ก็ยังมีสิ่งบางส่ิง ซึ่งเกิดขึ้นอยางกะทันหันมาทาํลายความบันเทิงเริงร่ืน ที่เกิด
จากการไดพบเห็นสิ่งนาสนใจตางๆ ในวันนั้นเสียจนหมดส้ิน ถึงกับทําใหพระองคตองรีบเสด็จกลับสูวังเปนคร้ังทีส่องดวยพระทัยอันหดหูเต็ม
ไปดวยความเศราสลดเปนอยางยิ่ง ขณะท่ีพระองคเสด็จไปตามถนนสายตางๆ อยูนั้น พระองคทรงไดยินเสียงรํ่ารอง เหมือนกับเสียงขอความ
ชวยเหลือของใครบางคน อยูทางเบ้ืองหลังในระยะอันไมสูจะหางนัก พระองคสายพระเนตรเพื่อดูใหเห็นวาเปนเร่ืองอะไรกัน ไดทรงเห็นชายคน
หนึ่ง กําลังนอนบิดตัวไปมาอยูกลางฝุนดวยทาทางอันประหลาด ตามหนาตามตาและตามเน้ือตัว เต็มไปดวยจุดสีมวงอันนาขยะแขยง นัยนตา
กลอกไปกลอกมา เมื่อพยายามจะลุกยนืตองอัดใจเบงกําลังทั้งหมดเพื่อพยุงตัวขึ้น และทุกคราวท่ีเขาลุกขึ้นมา พอสักวาจะยืนตรง ก็กลับลมฟาด
อยางทิ้งตัวลงไปอกีโดยแรง  
       ดวยความเมตตากรุณาอันเปนพระนิสัยของเจาชาย พระองคไดทรงวิ่งตรงไปยังชายคนน้ันในทันที และพยุงเขาใหลุกขึ้นนั่ง ใหศีรษะพาดอยู
กับเขาของพระองค และเมื่อทรงชวยกระทําใหเขารูสึกคอยสบายขึ้นบางแลว ก็ตรัสถามเขาวากําลังเจ็บปวดที่ตรงไหน และทําไมจึงยืนไมได ชาย
คนน้ันพยายามทีจ่ะพูดแตไมสามารถท่ีจะพูดออกมา เขาไมมีกําลังลมมากพอท่ีจะพูดใหเปนเสียงได จึงไดถอดใจอยูไมมา เม่ือนายฉันนะได



สาวเทาตามเขามาถงึพระองค เจาชายรีบตรัสถามวา “ฉันนะ บอกฉันทีวาทําไมชายคนนี้จึงเปนอยางนี้ การหายใจของเขาเปนอยางไรไป  ทําไม
เขาจึงไมตอบคําถามของฉัน ”  
       นายฉันนะไดรองขึ้นอยางตกใจวา “ทูลกระหมอมอยาไปจับตองบุคคลเชนนี้ เขาเปนคนปวย โลหิตของเขาเปนพิษ เขากําลังเปนกาฬโรค มัน
กําลังเผาผลาญเขาอยูภายใน จนกระท่ังแมจะหายใจก็ทําไดดวยความยากลําบาก และในท่ีสุดลมหายใจของเขาก็จะตองเหือดหายไป”  
       เจาชายไดตรัสถามตอไปวา “คนอืน่ๆ ก็เปนอยางนี้กันดวยหรือ  ฉันเองก็อาจเปนอยางนี้ดวยหรือ ”  
       “ทูลกระหมอมก็อาจเปนไดเหมือนกัน ถาหากไปแตะตองคนเชนนั้นอยางใกลชิด ขอพระองคจงวางเขาเสียเถิด อยาไปจับตองเขาเลย เพราะ
กาฬโรคของเขาอาจจะติดตอมายังพระองคได และแลวพระองคจักตองเปนเหมือนเขา”  
       “ยังมีสิ่งรายๆ อันอื่นเหมือนเชนนีอ้ีกไหม นอกจากกาฬโรคน้ี ฉันนะ ”  
       “ยังมีอยางอื่นอกี พะยะคะ ! ยงัมีอกีมากมายหลายชนิด ลวนแตทําความทุกขทรมานใหอยางเดียวกัน”  
       “แลวไมมีใครแกไขมันไดหรือ  ความเจ็บไขเชนนี้มาสูมนุษยโดยท่ีมนุษยไมอาจเอาชนะมันไดเลยหรือ  ประหลาดเสียแลวละ !”  
       “มันเปนอยางน้ันเอง ทูลกระหมอม ไมมีใครทราบไดวา วันไหนเขาอาจเจ็บไขขึ้น มันอาจจะเกิดขึ้นไดแกคนทุกคนและทุกเวลา ”  
       “ทุกคนเทียวหรือ ฉันนะ  แกพวกเจานายท้ังหลายดวยหรือ  แกฉันดวยหรือ ”  
       “เปนดั่งนั้น พะยะคะ มันอาจเกิดขึ้นได แมแกทูลกระหมอมเอง”  
       “ถาดังนั้น คนทุกคนในโลกก็ตองมีแตความหวาดกลัวกันอยูตลอดเวลาละซี เพราะวาไมมีใครรูวาตัวเอง คืนนี้เขานอนแลว รุงขึ้นอาจจะ
กลายเปนคนเจบ็ปวยเหมือนคนๆ นี้ ดงันั้นหรือฉันนะ ”  
       “มันเปนดังนั้นจริงๆ ทูลกระหมอม ไมมีใครในโลกที่จะรูได วาวันไหนเขาจะลมเจ็บลง และเมื่อทรมานถึงทีสุ่ดแลวก็ตาย”  
       “ตาย คําอะไรกัน แปลกเหมือนกัน ฉันนะ! ตายคืออะไร” 
       “ทูลกระหมอมทอดพระเนตรไปดนูั่นซี พะยะคะ”  
       เจาชายทรงทอดพระเนตรไปทางท่ีนายฉันนะช้ี และไดทรงเห็นหมูคนไมก่ีคนกลุมหนึ่ง กําลังเดินรองไหมาตามถนน และเบ้ืองหลังคน
เหลานี้ มีคนส่ีคนหามบุคคลซ่ึงนอนน่ิงแข็งทื่อคนหน่ึงมาบนแผนไมกระดาน คนท่ีนอนบนนั้นแกมยุบปากอาอยางนาเกลียด ไมพูดไมจาวาอะไร 
แมคนหามจะเขยาอยางแรง หรือคนหามสะดุดพลาดเพลงไป ก็ไมออกปากบนวาแตอยางใด  
       เจาชายทรงหยุดประทับดูคนหมูนั้น ขณะท่ีเขากําลังผานพระองคไป ทรงฉงนพระทัยวาทําไมตองพากันรองไห และทําไมคนที่นอนอยูบน
แผนไมกระดานจึงไมขอรองใหคนหามมีความระมัดระวังขึ้นสักหนอย และพระองคทรงประหลาดพระทัยยิ่งขึ้น ในเม่ือคนกลุมนั้น เดินไปได
อีกหนอยเดียว เขาก็พากันวางคนนั้น ลงบนกองฟนที่กองไว และจุดไฟขึ้นจนกระทั่งลุกโพลงเปนกองไฟกองใหญ นาสยดสยอง แตกระน้ัน คน
ที่ถูกเผา ก็ยังคงนอนน่ิงเงียบอยู แมไฟจะไดไหมลามถึงศรีษะและเทาของเขาแลวก็ตาม 
       เจาชายไดตรัสถามนายฉันนะ ดวยเสียงอันสั่นเครือวา “นี่มันอยางไรกัน ฉันนะ ! ทําไมคนนั้นจึงนอนน่ิงใหเขาเผาอยางนั้นเลา ”  
       “ทูลกระหมอม คนๆ นั้นเปนคนตายแลว เขามีเทา แตไมอาจวิ่งไดอีกแลว เขามีตา แตไมอาจดูอะไรไดอีกแลว เขามีหู แตไมอาจไดยินเสียง
อะไรไดอีกแลว เขาไมอาจมีความรูสึกในสิ่งใดส่ิงหน่ึงอีกตอไป ไมวาจะเปนความรอน ความหนาว ไมวาไฟหรือหิมะ เขาหมดความรูสึกทุก
อยางแลว เขาตายแลว”  
       “ตายหรือ  ฉันนะ ! ความตาย หมายถึงสิ่งนี้หรือ  และฉันซึ่งเปนลูกพระเจาแผนดิน ก็จะตองตายเหมือนชายคนนี้ดวยหรือ  พอของฉัน ยโส
ธรา และทุกๆ คนท่ีฉันรูจัก พวกเราเหลานี้ทุกคน ในวันหนึ่งจักนอนตายเหมือนคนยากจน ที่กําลังนอนอยูบนกองฟนนี้ดวยหรือ ”  
       “พะยะคะ ทูลกระหมอม ทุกคนที่มีชีวิตจักตองตายลงในวันหนึ่งโดยไมมีทางใดจะปองกันได ไมมีสิ่งใดท่ีจะอยูไดอยางเท่ียงแทคงทน ไมมี
ใครสามารถตานทานปดปองการมาของความตาย”  
       เจาชายทรงตะลึงนิ่งอึ้ง มิไดตรัสอะไรออกมาอีกตอไป พระองคทรงรูสึกวาการท่ีไมมีหนทางรอดพนจากความตายอันรายกาจ ซึ่งครอบงํา
คนทุกคนอยูนี้ เปนสิ่งที่นาสยดสยอง แมพระราชา แมพระโอรสของพระราชาก็ยังไมพนจากอาํนาจของความตาย พระองคเสด็จกลับวังอยาง
เงียบกริบตรงไปสูหองท่ีประทับของพระองคบนปราสาท ประทับนั่งรําพึงอยูพระองคเดียว ชัว่โมงแลวชั่วโมงอีก ในส่ิงซึ่งพระองคไดทรงไป
พบเห็นมา  
       ในท่ีสุด พระองคไดตรัสแกพระองคเองวา “มันเปนสิ่งที่นาหวาดเสียวท่ีทุกคนในโลกตองตายลง ไมวันใดก็วันหนึ่ง ทั้งไมมีทางปองกันมัน
ไดเลย ฉันนะเขาวาอยางนั้น ! แตโอ ! มันตองมีหนทางรอดอยางใดอยางหน่ึงอยูสําหรับสิ่งนี้ ! ฉันตองคนหาหนทางรอดน้ันใหพบจนได ! ฉันจะ
คนหาทางรอดสําหรับฉันเองดวย สําหรับบิดาของฉัน สําหรับยโสธรา และสําหรับคนอื่นๆ ทุกคนดวย ! หนทางซ่ึงฉันจะไมตองตกอยูใตอํานาจ
ของสิ่งนาเกลียดนากลัว คือความแก ความเจ็บไข และความตายเหลานี้ ฉันจักตองหาใหพบใหจนได !”  
       ในโอกาสตอมา เมื่อเจาชายกําลังทรงมาเลนในอุทยานภายนอกวัง พระองคไดทรงพบบุรุษผูหน่ึง หมผากาสาวพัสตรสีเหลืองของบรรพชิต 
พระองคไดทรงจองสังเกตนักบวชผูนั้นอยางลึกซ้ึง จนทรงหยั่งทราบถึงภายในใจของบุคคลคนน้ี วากําลังเต็มไปดวยความสงบสุขอยางเย็นเยือก 



พระองคจึงไดตรัสถามนายฉันนะ ถึงความประพฤติเปนไปในชีวิตของบุคคลประเภทน้ี  
       นายฉันนะไดกราบทูลแกพระองควา “บุคคลผูนี้ เปนบุคคลประเภทท่ีเรียกกันวา “ผูสละโลก” เพื่อแสวงหาส่ิงดับทุกขทรมานของโลก” 
เจาชายมีความปลาบปล้ืมในคําๆ นี้เปนอันมาก เลยประทับนั่งนิ่งๆ อยู ณ ที่แหงหนึ่งในอุทยานนั้น ดวยความสขุใจจนตลอดวัน ตลอดเวลาน้ัน
ทรงนอมจิตของพระองคไปสูการออกจากบานเรือนขึ้นมาไดเอง  
       ขณะท่ีพระองคประทับนั่งรําพึงแกพระองคเองผูเดยีวอยูเชนนั้น ไดมีผูมากราบทูลวา พระชายาของพระองคไดประสูติพระโอรสพระองค
หนึ่งงดงามมาก แตพระองคมิไดทรงแสดงอาการดีพระทัยแตอยางใด กลับทรงพล้ังพระโอษฐออกไปเบาๆ ดวยพระทัยอันเหมอลอยวา “บวง
เกิดขึ้นแกฉันแลว ! บวงเกิดขึ้นแกฉันแลว !” ดังนี้ ดวยเหตุที่พระองคไดตรัสดังนี้ในวันนั้น จึงเปนที่ขนานพระนาม คนท้ังหลายไดขนานพระ
นามของพระโอรสของพระองควา “บวง” (ราหุละ)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

    

ตอนท่ี 6 การสละโลก  
       นับต้ังแตเจาชายราหุลกําเนิดแลวเปนตนมา พระเจาสทุโธทนะทรงรูสึกวา ไมมีความจําเปนอยางใดอีกตอไป ในการที่จะกักขังเจาชายสิทธัต
ถะไวในความบันเทิงเริงร่ืน พระองคทรงอนุญาตใหเสด็จออกประพาสที่ตางๆ ในพระนคร ไดตามความปรารถนา เจาชายจึงเสด็จประพาสทั่วๆ 
ไป ในพระนครอยูเนืองๆ ทรงไดทอดพระเนตรเห็นสิ่งตางๆ และทรงใครครวญทุกๆ สิ่งที่พระองคทรงประสพ และทรงพยายามต้ังพระทัยใน
อันที่จะตองจัดตองทําตอสิ่งนั้นๆ ตามท่ีพระองคทรงเห็น  
       วันหน่ึง เมื่อพระสิทธัตถะเสด็จกลับจากการประพาสนคร กอนท่ีจะถึงที่ประทับของพระองค พระองคไดเสด็จผานหนาตําหนักอันเปนที่
ประทับของบรรดาเจาหญิงทั้งหลาย เจาหญิงองคหนึ่ง พระนามวา กีสาโคตมี บังเอิญประทับอยูที่หนาบัญชร ไดทรงเห็นเจาชายเสด็จมา ความ
สงางามและความสุภาพละเอยีดออนของเจาชายไดเปนทีป่ระทับพระทัยเจาหญิงองคนี้ จนถึงกับพลั้งพระโอษฐออกมาวา “เย็นเหลือเกิน ! สุข
เหลือเกิน ! อิ่มใจเหลือเกิน ! ถาหากใครไดเปนแมก็ดี ไดเปนพอก็ดี ไดเปนเมียก็ดี ของเจาชายหนุมรูปงามพระองคนี้”  
       เสียงพลั้งพระโอษฐโดยไมรูสึกตัวของเจาหญิงกีสาโคตมี ดังจนกระท่ังไดยินไปถึงโสตของเจาชายทุกๆ คํา แตขณะน้ันพระองคเฝาพะวงขบ
คิดแตเร่ืองเพศบรรพชิตและการออกบวช จึงเม่ือทรงไดยนิดังนั้นเขา ก็กลับจบัเอาความไปเสียอกีทางหนึ่ง ทรงรําพึงตอพระองคเองตอไปวา “แน
แลว แมก็ตาม พอก็ตาม เมียก็ตาม ถาไดลูกหรือไดผัวเชนวานั้น จักตองมีความเย็น ความสขุและความอิ่มใจแนแท แตวาอะไรกันเลา ที่เปนความ
เย็น ความสขุและความอิ่มใจอันแทจริง ” พระหฤทัยของเจาชายในขณะน้ี สูงพนไปจากความยินดีอยางวิสัยโลกเสียแลว ดวยเหตุที่สิ่งตางๆ ที่
พระองคไดทรงประสพมากอนหนานี้ไดเต็มแนนอยูในพระหฤทัยของพระองคตลอดเวลา ไมมีชองทางที่จะใหคิดไปในทํานองอื่นไดอีก  
       พระองคตรัสแกพระองคเองวา “ความสุขท่ีจริงแทจะมีมาได ก็ตอเม่ือความไขแหงราคะ โทสะ และโมหะ ไดถูกเยียวยารักษาใหหายแลวโดย
สิ้นเชิง เม่ือไฟแหงมานะ ทิฏฐิ และกิเลสท้ังหลาย ดับไปหมดแลว เม่ือนั้นแหละ ความเย็น ความสุข และความอิ่มใจอันจริงแทจักมีมา นั่นแหละ 
คือสิ่งที่ฉันและคนอื่นทุกคนอยากจะได นั่นแหละ คือสิ่งที่ฉันตองออกไปแสวงหาในบัดนี้ ฉันไมอาจทนอยูดวยความเพลิดเพลินในวงันี้อีก
ตอไป ฉันจะตองออกไปบัดนี้แลว ฉันจะแสวงและจะแสวงเร่ือยไป จนกวาจะพบสิ่งซึ่งเปนความสุขอันแทจริง อันจักทําใหฉันและทุกคนได
ขึ้นอยูเหนืออํานาจของความแก ความเจ็บ ความตาย เจาหญิงผูนี้ไดบอกบทเรียนอยางดีใหแกฉันแลว เธอเปนครูที่ดทีี่สุดแกฉันอยางไมมีปญหา 
ฉันตองสงคาบูชาครูไปถวายเธอ”  



       ตรัสดังนั้นแลว พระองคไดทรงปลดสรอยไขมุกซึ่งพระองคกําลังทรงสวมอยูขณะน้ันจากพระศอ สงไปถวายเจาหญิงกีสาโคตมีเปนธรรม
บรรณาการ เจาหญิงองคนั้นทรงรับสรอยจากบุรุษเดินขาวของเจาชาย แลวตรัสคําขอบพระคุณอยางยิ่งฝากไปยังเจาชาย และทรงเขาใจเอาเองวา 
การประทานสรอยนั้นเปนการแสดงความรักของเจาชายอันใครจะไดนางเปนพระชายา แตพระหฤทัยของเจาชายอยูในสภาพที่หางไกลจากเร่ือง
ชนิดนั้น ซึ่งพระบิดาและพระชายาของพระองคไดทรงทราบอยูเปนอยางดี ทุกๆ คนที่เก่ียวของอยูกับเจาชาย ไดทรงสังเกตเห็นชัดวา ในระยะ
หลังนี้ เจาชายไดเปลี่ยนแปลงไปโดยส้ินเชิง นับแตวันเสดจ็กลับจากการประพาสนคร พระองคทรงเครงขรึมและคดิหนักยิ่งกวาที่เคยเปนมาแลว 
แตพระบิดาของพระองคก็ไมสามารถปลอยใหเปนไปตามเหตุการณ โดยไมทรงพยายามเปนคร้ังสุดทาย ดังนั้นพระองคจึงรับสั่งใหหาหญิงระบํา
และนักขับรองท่ีฉลาดที่สุด งามหยดยอยที่สุดในประเทศของพระองคมาประจํา ณ ปราสาทของเจาชาย สตรีเหลาน้ันไดทําการรองรําถวาย
เจาชายสิทธัตถะตามพระราชโองการของพระราชาอยางไพเราะและงดงามท่ีสุด และดวยทาทางท่ียั่วเยาที่สุด ดวยความหวังที่จะใหเจาชายเกิด
ความพอใจและเพลิดเพลินใหจนได  
       ในช้ันแรกๆ เจาชายก็ทรงทอดพระเนตรและยอมฟง พอไมใหเปนที่ขัดเคืองพระทัยของบิดา แตพระเนตรของพระองคทรงเผยอขึน้ดูสิ่ง
สวยงามยั่วยวนเหลานั้นไดเพียงคร่ึงเดียว เพราะพระหฤทัยของพระองคไปหมกมุนอยูเสียกับสิ่งอื่นบางส่ิง อยางไมมีเวลาสราง พระองคทรง
คิดถึงสิ่งนั้นราวกะวามันเปนเพยีงส่ิงเดียวที่คุมคาในการคิด คือ ปญหาท่ีวา ทําอยางไรพระองคและคนทั้งหลายจักพนจากความแก ความเจ็บไข 
และความตายไดโดยส้ินเชิง  
       ในท่ีสุด พระองคทรงออนเพลีย เนื่องจากการคิดมาก และไมมีเวลาหยดุ จึงทั้งๆ ที่อยูในทามกลางความคร้ืนเครงแหงดนตรีและระบํายั่วยวน 
พระองคไดทรงหลับไป เพราะมันไมมกํีาลังพอท่ีจะครอบงํา ทําพระหฤทัยของพระองคใหรูสึกเพลิดเพลินไดแตอยางใด หญิงนักรองและนาง
ระบําเหลานั้นก็สังเกตไดวา ผูซึ่งเขาท้ังหลายพากันรําถวายน้ัน มีความสนพระทัยนอยเกินไปจนถงึกับหลับไปเสียเชนนี้ จึงพากันหยุดการรองรํา 
ชวนกันนอกพักที่ตรงน้ันเพื่อการพักผอน รอคอยจนกวาเจาชายจะทรงต่ืนขึน้มาใหม จะไดรองรําถวายตอไป แตหญิงเหลานั้นก็เชนเดียวกับ
เจาชาย คือพอไดเอนกายลง ก็มอยหลับไปเพราะความออนเพลีย โดยไมทันรูสึกตัว ทั้งที่ดวงไฟยังลุกสวางไสวอยูทั่วหอง สักครูตอมา เจาชายได
ทรงต่ืนบรรทม ซึ่งมีเพียงงีบเดยีว แลวทรงเหลียวไปรอบๆ ดวยความประหลาดพระทัย ทั้งขยะแขยงในส่ิงซึ่งพระองคไดทอดพระเนตรเห็นใน
ขณะน้ัน หญิงทุกคนที่ถือกันวางามท่ีสุด หยดยอยที่สุดในประเทศน้ัน บัดนี้ไดนอนระกะอยูทั่วไปตามพ้ืนหอง ดวยอากัปกิริยาอันนาขยะแขยง 
ดวยทาทางอันไมคดิวาจะเปนไปไดถึงเพียงน้ัน ลางนางนอนเชนเดียวกับหมู โดยท่ัวๆ ไป ลางนางนอนปากอา ลางนางนอนนํ้าลายไหลจากมุม
ปากลงเลอะเคร่ืองแตงตัว ลางนางกําลังกัดเขี้ยวทั้งกําลังหลับ ดูราวกับปศาจกําลังโกรธ แตละคนๆ นาเกลียดนาสะอิดสะเอียน จนถึงกับเจาชาย
ทรงประหลาดพระทัยวา กอนหนานี้พระองคทรงรูสึกพอพระทัยในคนทั้งหลายน้ีไดอยางไรกัน  
       ภาพแหงสตรีทั้งหลายเหลานี้ ซึ่งคร้ังหนึ่งพระองคเคยทรงรูสึกวานารักนั้น บัดนี้ไดเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่นาเกลียดนากลัวไปจนหมดสิ้น 
และเปนสิ่งสุดทายในฐานะเปนสิ่งที่นาขยะแขยงท่ีสุด ที่เขาไปมีอยูในพระหฤทัยของพระองคนบัแตเวลาท่ีไดทรงมีพระชนมชีพมา  
       บัดนี้ พระหฤทัยของพระองคทรงปกแนว ที่จะทรงสลัดสิ่งรบกวนใจเหลานี้ไวเบ้ืองหลัง แลวเสด็จออกแสวงหาส่ิงอันเปนความสุขแทจริง 
ซึ่งสามารถระงับสิ่งรายท้ังหลายเหลานี้ไดโดยทันที พระองคทรงลุกขึ้นอยางเงียบกริบ โดยไมทําใหหญิงคนใดต่ืนขึ้น ลอบเสด็จออกมานอกหอง
นั้นแลวรับสั่งใหนายฉันนะเตรียมผูกมากัณฐกะสีขาวตัวโปรดของพระองคในบัดนั้น เพื่อพระองคจะเสด็จทางไกล 
       ขณะท่ีนายฉันนะออกไปเตรียมผูกมาอยูนั้น เจาชายสิทธัตถะทรงดําริวา พระองคควรเสดจ็ไปดูพระโอรสเพิ่งประสูติของพระองคเสียสัก
คร้ังหนึ่งกอนแตที่จะออกไป ดังนั้น พระองคจึงไดเสด็จไปยังหองเปนที่บรรทมของพระชายาและพระโอรส เมื่อเสด็จไปถึง ก็ไดทรงเห็นวาพระ
ชายากําลังบรรทมหลับ วางพระหัตถกกพระโอรสของพระองคไวอยางแนบสนิท พระองคทรงรําพึงวา “ถาเราจักยกพระหัตถของพระเทวีขึ้น 
พระนางก็จะต่ืนบรรทม ถาพระนางต่ืนบรรทมก็จักทรงขัดขวางการออกไปของเรา เราตองไปบัดนี้แลว เม่ือใดเราไดพบสิ่งซึ่งเราแสวงหาแลว จึง
คอยกลับมาเยี่ยมลูกนอยและแมของเขา” ดังนี้ เจาชายไดเสด็จออกจากพระตําหนักอยางเงียบกริบ จนไมมีผูใดต่ืนขึ้นเห็นเหตุการณในทามกลาง
ความสงัดเงียบแหงเท่ียงคืนนั้น พระองคทรงขึ้นประทับบนหลังมากัณฐกะซ่ึงเปนมาแสนรู รูจักระมัดระวังไมสงเสียงดังอยางเดียวกัน พระองคมี
นายฉันนะจับหางมากัณฐกะ ไดเสด็จไปสูประตูนครและทรงผานออกไปไดโดยไมมีใครขัดขวาง พลางขับมาหนีหางจากบุคคลท้ังหลาย ซึ่งทุก
คนก็ยังพากันมีความจงรักภักดีในพระองคอยู  
       เม่ือพระองคเสด็จไปไดหนอยหนึ่ง ก็ทรงชักมาใหเหลียวกลับ ประทับนิ่งทอดพระเนตรยอนมาเปนคร้ังสุดทายสูนครกบิลพัสดุ ในทามกลาง
แหงแสงจันทรซึ่งบัดนี้ผูคนกําลังพากันหลับสนิทสงบเงียบ ในขณะท่ีเจาชายแหงนครของมันเองกําลังจะเสด็จจากไปอยางไมอาจจะทราบไดวา 
เมื่อไรจะไดกลับมาเห็นอีก นครนี้เปนนครของพระบิดาของพระองคเอง ทั้งยังเปนนครซึ่งมีพระชายาอันสุดที่รักและพระโอรสหัวแกวหัวแหวน
ของพระองคประทับอยูในน้ันดวย แมกระน้ันก็ยังไมสามารถหนวงเหน่ียวทําใหพระองคทรงทอแทพระทัยในความแนวแนแหงการเสด็จออก
แมแตหนอยเดียว ความคิดที่จะเสด็จกลับเขานครมิไดเกิดขึ้นในพระทัยของพระองคเลย พระหฤทัยน้ันยังคงแนวแนปกดิ่งในการเสด็จออกอยูทุก
ประการ พลางทรงชักมากลับและทรงควบขับมาไปตามท่ีพระองคทรงประสงค กระท่ังลุถึงฝงแมน้ําอันมีนามวา อโนมา ณ ที่นั้นเอง พระองคได
เสด็จลงจากหลังมา ประทับยืนบนหาดทราย ใชพระหัตถทั้งสองเปลื้องเคร่ืองประดับทั้งหมดออกจากพระองค ยื่นสงใหแกนายฉันนะ พรอมกับ



ตรัสวา “นี่ฉันนะ จงเอาเคร่ืองประดับเหลานี้ของเรา พรอมท้ังมากัณฐกะกลบัไปบานเมือง บัดน้ีเปนเวลาที่เราสละโลกแลว”  
       นายฉันนะไดรองวา “ทูลกระหมอมสุดที่รัก อยาไดเสด็จไปแตพระองคเดียวดังนี้เลย จงโปรดใหขาพระองคไดไปดวยอีกคนหน่ึงเถิด” แม
นายฉันนะจะไดวิงวอนคร้ังแลวคร้ังเลาเพื่อขอตามเสด็จไปทุกแหงที่พระองคจะเสด็จตามไปก็ตาม เจาชายก็ยังทรงยืนยันปฏิเสธไมยอมใหไปกับ
พระองคอยูนั่นเอง  
 
พระองคไดตรัสแกนายฉันนะวา “มันยังไมใชเวลาท่ีจะสละโลกสําหรับเธอ ฉันนะ ! เธอจงกลับไปบานเมืองเสียเดี๋ยวนี้ จงทูลพระบิดาพระมารดา
ดวยวา ฉันยังปลอดภัยอยู” พระองคไดทรงบังคับใหนายฉันนะนําเคร่ืองประดับและมากัณฐกะกลับไปดวยอาการอันเฉียบขาดด่ังนี ้ 
       นายฉันนะ ไมสามารถจะฝาฝนพระบัญชาแหงเจานายของตนได ดังนั้น ทั้งๆที่มีหัวใจอันเห่ียวแหงและรํ่าไหอยูตลอดเวลา เขาก็จาํตองกาว
ยางกลับไป ไปตามถนนสูนคร เขาจูงมากัณฐกะพรอมท้ังนําเคร่ืองประดับของเจาชายกลับไปถงึนคร แจงขาวแกคนท้ังหลายวา เจาชายซ่ึงเปน
เจานายสุดที่รัก อันพวกเขาไดพากันทะนุถนอมมาจนถึงที่สุดนั้น บัดนี้ไดสละพระชนกชนนี พระชายาและพระโอรส รวมท้ังอาณาจักรไว
เบื้องหลัง เสด็จไปเปนนักบวชผูไรบานเรือนโดยประการทั้งปวงแลว  
       เจาชายสิทธัตถะโคตมะ แหงศากยวงศ ผูทรงมีพระชนมายุ 29 ป ยังทรงอยูในวัยหนุม มีผมอันดําสนิทประกอบไปดวยพละกําลังของคน
หนุม ไดเสด็จออกจากเรือนสูความเปนผูไมมีเรือน เพื่อทรงแสวงหาหนทางที่จะทําใหพระองคและคนทั้งปวงประสพชัยชนะ อยูเหนอืความเจ็บ
ไข ความทุกขโศกและความยากเข็ญทั้งปวงดวยอาการอยางน้ี  
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ตอนท่ี 7 พระมหากรุณาธิคุณ 
       เม่ือไดประทับอยู ณ ปาริมแมน้ํา ที่พระองคไดเสด็จจากนายฉันนะน้ัน ชั่วขณะหนึ่งแลว เจาชายสิทธัตถะซ่ึงบดันี้อยูในสภาพแหงนักบวช
ผูกระทําภิกขาจาร ไดเสด็จมุงหนาสูทิศใตตรงไปยังประเทศมคธ พระองคเสด็จถึงราชธานีชื่อ นครราชคฤห อันเปนที่ประทับของพระเจาพิม
พิสาร ราชาแหงประเทศนั้น ในพระนครน้ัน พระสิทธัตถะทรงถือภาชนะขออาหารเสด็จไปตามทองถนนเพื่อการภกิขาจารเยี่ยงนักบวชท้ังหลาย 
แตอยางไรก็ตาม พระองคปรากฏแกสายตาของประชาชนวา มิไดเปนเชนนกับวชตามธรรมดาเลย ประชาชนตางสังเกตเห็นวาพระองคมีลักษณะ
ผิดจากนักบวชธรรมดาหลายประการ ดังนั้น ก็พากันหาอาหารท่ีดีที่สุดอันจะพึงมีมาถวายและใสลงในบาตรของพระองค  
       เม่ือพระองคทรงรับอาหารไดพอสมควรแลว ก็เสด็จออกจากนคร ไปสูที่อันสมควรแหงหนึ่ง ประทับนั่งเพื่อเตรียมฉันอาหารตามท่ีไดรับมา 
แตทานทั้งหลายจงคิดดูเถิด วาอาหารท่ีไดมาในวันนั้น จะปรากฏในความรูสึกของพระองคอยางไร พระองคมีกําเนิดเปนเจาชาย ทรงประสพแต
พระกระยาหารอันประณีตท่ีสุด มีผูปรนนิบัติใหเสวยดวยอาการที่ประเลาประโลมใหเปนที่พึงพอใจที่สุด ไมทรงเคยประสพอาหารช้ันเลว ทั้งได
ระคนกันในภาชนะอันเดียวเชนนี้มากอนเลย ลําไสของพระองคเร่ิมกระอักกระอวนราวกะจะทันออกมาจากพระโอษฐ ในเม่ือไดทรงกมลงดูใน
บาตรอันเต็มไปดวยอาหารนานาชนิดนานาพรรณ คละปนกันจนไมทราบวาอะไรเปนอะไร พระองคไมทรงสามารถบังคับพระองคเองใหเสวย
อาหารเชนนี้ได ทั้งทรงนึกใครจะขวางทิ้งไปเสียโดยไมเสวยอะไรเสียเลยจะดีกวา  
       แตในท่ีสุด พระองคทรงยับยั้งความคิดเชนนั้นไวได พระองคไดทรงคิดและรําพึงกับพระองคเองดังตอไปน้ี “สิทธัตถะ เธอกําเนิดในราช
สํานักแหงขัตติยวงศอันใหญยิ่ง มีอาหารทุกๆ ชนิด ลวนแตเปนอยางดีสําหรับกินไดตามปรารถนา ขาวก็อยางด ีแกงกับก็อยางดีและเหลือเฟอ แต
แทนท่ีเธอจะอยูกินอาหารเชนนั้นในวัง เธอกลับต้ังใจอยางเด็ดเด่ียวเพื่อออกมาเปนนักบวชไรบานเรือน มีชีวิตอยูดวยอาหารของคนขอทาน 
ตามท่ีคนใจบุญเขาจะบริจาคให แมในบัดนี้เธอก็ยังยืนยันความเปนอยางนั้นอยู วาเธอเปนนักบวชที่ไรบานเรือน แลวบัดนี้เลา เธอกําลงัจะขวาง
ทิ้งอาหารน้ีเชนนั้นหรือ  เธอกําลังไมประสงคจะกินอาหารชนิดที่เปนของนักบวชผูไรบานเรือน ตามท่ีเขาใหมาอยางไร เธอคิดวาการทําเชนนั้น
เปนการสมควรแลวหรือ ”  
       พระสิทธัตถะทรงใหโอวาทแกพระองคเอง พรอมท้ังเหตุผลนานาประการ เพื่อปรับปรุงพระหฤทัยใหเหมาะสมแกการที่จะตองเปนอยูดวย
อาหารของคนขอทาน ตามธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลาย ในท่ีสุดแหงการตอสูกันในภายในจิตใจคร้ังนี้ พระองคเปนฝายชนะความกระดางถือ



ตัว ทรงหมดความรังเกียจในอาหารอันวางอยูเฉพาะพระพกัตร แลวทรงเร่ิมเสวยอาหารนั้น โดยปราศจากอาการอันกระสับกระสายแกประการ
ใด และไมตองทรงลําบากพระทัยในการท่ีจะตองฉันอาหารเชนนั้นอีกสืบไป  
       ในคร้ังนั้น ประชาชนชาวเมืองราชคฤหไดพากันโจษจันถึงนักบวชแปลกหนา ซึ่งเขามาบณิฑบาตในนครเมือ่เชานี ้วามีลักษณะผิดแปลกจาก
นักบวชตามปรกติอยางไมอาจจะเทียบกันได ในความสงางามและความมีลกัษณะสูงสง ขาวอนันี้ไดแพรสะพัดไปจนกระทั่งถึงวังหลวง ทราบถึง
พระเจาพิมพิสาร จนถึงกับพระองคไดทรงสงราชบุรุษออกติดตามเพื่อใหทราบวานักบวชผูแปลกประหลาดน้ีคือใครกัน 
       โดยเวลาไมมากนัก ราชบุรุษผูสื่อขาวเหลานั้น ก็สามารถทราบเร่ืองราวอันเก่ียวกับพระสิทธัตถะไดครบถวน และพากันกลับมากราบทูลให
พระราชาของตนทราบวา นักบวชผูนั้นคือพระโอรสองคใหญของพระราชาแหงชนชาวศากยะ ทั้งเปนทายาทผูจะตองสืบราชบัลลังกอีกดวย แต
พระองคทรงสละส่ิงทั้งปวงออกบวชเปนภิกษุ เพื่อเสาะแสวงหาหนทางอันจะทําใหคนเราพนจากความครอบงําของความแกชรา ความเจ็บไข 
และความตาย  
       เม่ือราชบุรุษกราบทูลดังนั้น พระเจาพิมพิสารไดทรงสดับดวยความต่ืนเตนอยางใหญหลวง พระองคไมเคยทรงทราบมาแกกอนวา มีนักบวช
ผูใดเคยออกบวชเพือ่เสาะแสวงหาสิ่งอนัแปลกประหลาดเหนือกฎธรรมดาเชนนั้น แตเม่ือฟงดูก็รูสึกวา เปนการกระทําที่นาเคารพบูชาอยางยิ่ง 
เปนการเหมาะสมแกเจาชายชาติชาตรีแทจริง และท้ังเปนสิ่งที่อาจจะเปนไปไดวาจักนํามาซึ่งความสําเร็จ  
       พระองคไดเสด็จไปทูลขอรองใหพระสิทธัตถะประทับอยูในเขตนครของพระองค โดยพระองคจักเปนผูถวายอาหารบิณฑบาตและส่ิงอื่นๆ 
อันจักเปนเคร่ืองอํานวยความสะดวก และนํามาซึ่งความสําเร็จในส่ิงที่พระองคทรงประสงคไดโดยงาย แตพระสิทธัตถะทรงปฏิเสธ โดยตรัสวา 
พระองคไมอาจประทับอยู ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง แตแหงเดียว ตลอดเวลาท่ียังไมทรงประสพส่ิงที่พระองคทรงประสงค เม่ือเปนดั่งนั้น พระราชาไดทรง
ขอรองใหพระองคทรงรับคําวา เมื่อบรรลุถึงสิ่งซึ่งทรงประสงคแลว จักเสดจ็มาสูนครของพระองคกอน เพื่อโปรดใหพระองคและประชาชนๆ 
ไดทราบถึงสิ่งนั้นดวยเปนพวกแรก  
       พระสิทธัตถะไดเสด็จจากนครราชคฤหตรงไปยังชนบทอันเต็มไปดวยทิวเขาเปนที่อยูแหงฤษีแลมุนี นักบวชนานาชนิด ซึ่งพระองคทรงหวัง
วาบุคคลเหลานี้จักสามารถชวยใหพระองคไดทรงศึกษา และทราบถึงความจริงเร่ืองชีวิต ความจริงเร่ืองความตาย ตลอดถึงสิ่งชั่วราย กลาวคือ
ความทุกขทรมาน อันเนื่องกันอยูกับชวีิตน้ัน เพื่อหาหนทางกําจัดเสียโดยสิ้นเชิง  
       ขณะท่ีพระองคเสด็จไปตามหนทาง ไดทรงเห็นฝุนฟุงตลบฟาลงมาจากภูเขา พรอมท้ังเสียงกีบสัตวจํานวนมากกระทบกับพื้นดิน คร้ังเสด็จ
ใกลเขาไป ก็ทอดพระเนตรเห็นแพะและแกะฝูงใหญ ออกมาจากกลุมฝุนอันฟุงขึ้นดุจเมฆน้ัน ฝูงสัตวที่นาสงสารน้ันกําลังถูกขับตอนไปทางใน
เมือง ตอนทายๆ ปลายฝูงอันยาวยืดนัน้ มีลูกแกะออนตัวหน่ึง ขาเจ็บเปนแผล มีเลือดไหลโซม ตองพยายามโขยกเขยกเดินไปตามฝูงดวยความ
เจ็บปวดอันทรมาน  
       เม่ือพระสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นลูกแกะตัวนี้ และท้ังทรงสังเกตเห็นแกะท่ีเปนแมของมนักําลังเดินวกวน พะวงหนาพะวงหลัง เพราะมี
ลูกเล็กที่จะตองหวงหลายตัว พระหฤทัยของพระองคก็เต็มอัดอยูดวยความกรุณา พระองคทรงอุมลูกแกะแลวเดินตามฝูงแกะไปขางหลังพลาง
ตรัสวา “สัตวที่นาสงสารเอย ฉันกําลังจะไปหาพวกฤษีบนภูเขา แตมันก็เปนความดีเทากันในการท่ีฉันจะชวยบรรเทาความทุกขของเจา หรือใน
การที่ฉันจะไปนั่งสวดมนตภาวนากับบรรดาฤษีเหลานั้นบนภูเขา”  
       เม่ือพระองคทรงทอดพระเนตรเห็นหมูคนเล้ียงแกะซ่ึงเดินตามขางหลัง ก็ตรัสถามวา เขาจะตอนฝูงแกะเหลานี้ไปทางไหน และทําไมเขาจึง
ตอนแกะเหลานี้ในเวลาเท่ียงวันเชนนี ้แทนท่ีจะตอนมันกลับจากที่เลี้ยงในเวลาเย็น คนเหลานั้นไดกราบทูลพระองควาเขาตองทําตามคําสั่งซึ่งสั่ง
ใหนําแพะและแกะอยางละรอยตัวไปสูภายในนครตอนกลางวันเสียแตเนิ่น เพื่อใหเปนการพรักพรอมท่ีจะประกอบการบูชามหายัญของ
พระราชาในตอนค่ํา พระองคตรัสวา “ฉันจะไปกับพวกทานดวย” แลวพระองคก็เสด็จตามฝูงแกะน้ันไป ทรงอุมลูกแกะตัวนอยนั้นไวในออม
พระหัตถตลอดทาง” (*เร่ืองฝูงแกะน้ี ไมมีในพุทธประวัติอยางไทย)  
       เม่ือพระองคเสด็จมาถึงริมทาน้ําแหงหนึ่ง มีผูหญิงคนหน่ึง เดินตรงมาหาพระองค ทําความเคารพอยางนอบนอมแลวไดกลาวกะพระองควา 
“ขาแตพระเปนเจาสูงสุด พระองคโปรดเมตตาแกดิฉัน จงโปรดบอกใหทราบเถิดวา เมล็ดพันธุผักกาด ที่สามารถแกความตายไดนั้น ดฉิันจักหา
ไดจากที่ไหน ” เมื่อสตรีผูนั้นไดเห็นอาการสนเทหของพระองค จึงไดกลาวตอไปอีกวา “พระเปนเจาไดลืมเสียแลวหรือ เม่ือวานนี้ ดิฉนัไดนําลูก
ชายเล็กๆ ซึ่งเจ็บหนักจวนจะตาย มาใหพระเปนเจาดูที่ในเมือง และไดถามถึงยา ที่จะปองกันไมใหตายเพราะดิฉนัมีลูกคนเดียว พระเปนเจาได
ตอบวา มียาซ่ึงอาจชวยชีวิตเขาไวได ถาดิฉันอาจหาเมล็ดผักกาดดํามาหน่ึงโกละ จากเรือนซึ่งไมเคยมีใครตายเลย !”  
       พระสิทธัตถะไดตรัสถามดวยนํ้าเสียงอันออนโยน และพระพักตรอันยิม้แยมวา “ก็เธอหาเมล็ดผักกาดน้ันไดมาแลวหรือยังเลา นองหญิง ” 
หญิงนั้นไดกราบทูลดวยน้ําเสียงอันเศราที่สุดวา “หาไมไดเลย พระเปนเจา ดิฉันเที่ยวหาเมลด็พนัธุผักกาดอยางที่วานั้นไมได แมดิฉันจะเที่ยว
เสาะหาไปทุกบานทุกเรือนแลว และทุกๆ คนเขาก็พากันเต็มใจจะให แตพอดิฉันบอกเขาวา ฉันตองการแตเมล็ดผักกาดที่มีอยูในเรือนซึ่งยังไมเคย
มีคนตายมากอน เขาจะพากันกลาววาดฉิันพูดเร่ืองท่ีนาพิลกึกึกกือเกินไป เพราะบานเรือนของคนเหลานั้น ลวนแตมีคนตายในเรือนทัง้นั้น บาง
เรือนยังเคยตายกันมากกวาคนหน่ึง บางคนบอกวาเคยมีทาสตาย บางคนวาบดิาตาย บางคนวาแมตาย บางคนวาลูกชายตาย บางคนวาลูกหญิงตาย 



ทุกๆ บาน ทุกๆ เรือน ไมใครก็ใครไดตายไปแลวทั้งนั้น ดิฉันจึงไมแสวงหาเมล็ดพันธุผักกาดดังกลาวนั้นไดจากที่ใดเลย ดิฉันจักหาเมล็ดผักกาด
ชนิดนั้นมาแตไหน กอนแตที่ลูกชายเพียงคนเดียวของดิฉนันี้จักตายไป จักไมมีบานใด บางหรือที่ไมมีใครเคยตายเลย ”  
       พระสิทธัตถะไดตรัสตอบแกหญิงน้ัน ซึ่งบัดนี้ไดเร่ิมรองไหสะอึกสะอ้ืนวา “เธอไดกลาวเองแลวมิใชหรือวา ไมมีบานเรือนหลังใดท่ีไมเคยมี
ใครตายเลย เธอไดพบความจริงอันนี้แลวดวยตนเอง บัดนี้ เธอไดทราบแลววาความทุกขเชนนี ้มิใชเปนความทุกขทีเ่กิดขึ้นแกเธอเฉพาะแตผูเดียว
ในโลกนี้ บัดนี้ เธอไดทราบดวยตนเองแลววา คนท้ังโลกก็รองไหเพราะเหตุอยางเดียวกันกับเธอเต็มไปหมด จงกลับไปบาน แลวจัดการฝงศพลูก
ของเธอท่ีตายแลวเสียเถิดนองหญิงเอย สวนฉันนี้จักไปเสาะแสวงหาส่ิงซึ่งจักระงับความโศกของเธอ และของคนท้ังหลาย หากพบแลว ฉันจะ
กลับมาอีก และจะมาบอกเลาสิ่งนั้นใหเธอทราบ”  
       พระสิทธัตถะไดเสด็จตามฝูงแกะ ซึ่งกําลังกาวเขาไปใกลความตายเขาทกุทีนั้น กระท่ังถึงนคร แลวเสด็จตอไปจนกระท่ังถึงวังหลวง อันเปน
ที่ซึ่งจะมีการบูชายัญ ณ ที่นั้น พระราชาประทับยืนอยูกับหมูนักบวช ซึ่งกําลังสวดบทมนตสรรเสริญคุณเทพเจาทั้งหลายอยู ในขณะน้ันไฟบน
แทนบูชายัญไดติดขึ้นแลว นักบวชเหลานั้นก็พรอมท่ีจะทําการบูชายัญดวยฝูงสัตวที่เพิ่งมาถึง ขณะท่ีหัวหนานักบวชกําลังยกมีด เงื้อขึ้นเพื่อจะตัด
ศีรษะแพะที่ถูกนําเขามาเปนตัวแรก พระสิทธัตถะไดทรงกาวเขาตรงหนา และหยุดยั้งการกระทําของเขาไว  
       พระสิทธัตถะไดตรัสแกพระเจาพิมพิสารวา “อยาเลย มหาราช อยาใหผูบูชายัญเหลานี้พราชีวิตสัตวที่นาสงสารเหลานั้นเลย” พอตรัสเชนนั้น
แลว กอนที่ใครๆ จะทราบวาพระองคจะทําอะไรตอไป พระองคไดทรงรีบแกเชือกหญาที่เขาใชผูกแพะตัวนั้นออก และปลอยใหมันกลับไปหา
ฝูงของมัน ไมมีใครในที่นั้น แมแตพระราชาเอง หรือแมแตหัวหนานักบวชผูทําพิธีบูชายัญนั้น ไดทันเกิดความรูสึกที่จะขัดขวางพระองค ในขณะ
ที่พระองคทรงปลอยสัตวตัวนั้นใหเปนอิสระ ทั้งนี้ เปนเพราะพระองคทรงมีทาสงางามและสูงสง ครอบงําความรูสึกของคนท้ังหลายในขณะน้ัน
เสียสิ้น  
       พระองคไดตรัสแกพระราชาและนักบวช ผูประกอบพิธีบูชายัญ ตลอดถึงประชาชน ที่ไดพากันมาดูการบูชายัญนั้นใหทราบถึง ขอที่ชีวิตน้ี
เปนของท่ีนาอัศจรรยเพียงไร คือการท่ีใครๆ ทําลายมันได แตเม่ือทําลายลงไปแลว ใครก็ไมอาจสรางมันใหกลับขึ้นมาได พระองคไดตรัสแกคน
ที่ลอมรอบอยูในท่ีนั้นวา ทุกตัวสัตวซึ่งมีชีวิต ยอมรักชีวิต ยอมกลัวตอความตายเชนเดียวกับมนษุย แลวทําไม มนุษยจะมาใชกําลังที่ตนมีเหนือ
สัตวผูเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันนั้น ใหเปนไปในทางปลนเอาชีวิต ซึง่เปนที่รักของมัน ซึ่งนาอัศจรรยดังกลาวแลวนั้น ไปเสียเลา   
       พระองคตรัสตอไปวา ถามนุษยปรารถนาจะไดรับความเมตตากรุณาแลว ก็ควรแสดงความเมตตากรุณาออกไป ถามนุษยเปนผูลางผลาญชีวิต 
เขาก็จะถูกลางผลาญชีวิตเปนการตอบแทนตามกฎความจริงซึ่งครองโลก พระองคไดตรัสถามเขาเหลานั้นวา พระเปนเจาพวกไหนกันที่
เพลิดเพลินในโลหิตและแสวงหาความยินดีจากโลหิต  ตองเปนพระเจาชนิดท่ีไมดีเปนแนแท  ผูที่แสวงหาความเพลิดเพลินจากความทุกขยาก
และชีวิตของผูอื่นนัน้ควรจะเปนปศาจราย มากกวาเปนพระเปนเจามิใชหรือ   
       พระองคไดทรงสรุปวา ถาคนเราปรารถนาจะไดรับความสุขดวยตนเองในอนาคตแลว ก็ตองไมทําความทุกขใหเกิดแกสัตวอื่น แมที่ตํ่าตอย
เพียงไร ผูที่หวานพืชพันธุแหงความทุกขยากเศราโศกทรมานลงไปแลว ไมตองสงสัยเลย จักตองไดเก็บเก่ียวผลอนัเกิดขึ้นในทํานองเดียวกัน 
พระสิทธัตถะไดตรัสแกพระราชาและนักบวช ผูประกอบการบูชายัญ ตลอดถึงประชาชนชาวนครราชคฤหเหลานั้น ดวยถอยคําเหลาน้ี และดวย
ลักษณาการอันสุภาพออนโยน เต็มไปดวยความกรุณาอยางแทจริง แตก็ทรงไวซึ่งอํานาจและกําลังอันเขมแข็ง ถึงกับเปลี่ยนจิตใจของพระราชา
และนักบวชเหลานั้นไดโดยส้ินเชิง  
       จําเดิมแตนั้นมา พระราชาไดทรงประกาศพระราชโองการตลอดราชอาณาจักรของพระองค หามมิใหผูใดประกอบการบูชายัญดวยสัตวมี
ชีวิตอีกตอไป ใหประกอบแตการบูชายัญดวยสิ่งที่ไมตองมีการลางผลาญสัตวที่มีชีวิต เชน ดอกไม ผลไม ขนมหวาน และส่ิงอื่นๆ ซึ่งไมตองมี
การฆาฟนทําลายชีวิตเลย พระเจาพิมพิสาร ไดทรงขอรองตอพระสิทธัตถะอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อใหประทับอยูในอาณาจกัรของพระองค และสั่งสอน
ชนทั้งหลายใหมีความเมตตาปรานีตอสัตวที่มีชีวิตสืบไป พระสิทธัตถะไดทรงตอบขอบพระทัยในความหวังดีของพระราชา แตเนื่องจาก
พระองคยังไมไดทรงประสบส่ิงซึ่งพระองคกําลังทรงแสวงหา พระองคไมสามารถจะหยุดอยู ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง จักทองเท่ียวตอไปในที่ทุกหนทุก
แหง ในบรรดาชนผูมีวิชาความรูเปนนักปราชญ  

   

 

 



พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
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ตอนท่ี 8 ความพยายามกอนตรัสรู   
       ในประเทศอินเดียสมัยนั้น ก็มีศาสดาผูสอนลัทธิตางๆ ในทางศาสนาใหแกศิษยของตนๆ มากมายหลายลัทธิหลายสํานัก เชนเดียวกับในสมัย
นี้ในบรรดาเจาลัทธิเหลานี้ มีศาสดาคนหน่ึง มีนามวา อาฬาระ กาลามะ พระสิทธัตถะไดเสด็จไปสํานักของศาสดาผูนี้ เพื่อศึกษาในลัทธิของทาน 
พระองคไดทรงศึกษาอยูกับทานอาฬาระ กาลามะ ดวยความพากเพียรพยายามจนสามารถเรียนรูและกระทําไดทุกๆ อยางเหมือนดังที่อาจารยรู
และกระทําได  
       ทานอาฬาระ กาลามะ มีความพอใจในพระองคและในความสามารถของพระองค จนถึงกับวันหนึ่ง ไดกลาวแกพระองควา “บัดนี้ ทานรู
ทุกๆ สิ่งที่ขาพเจารู ทานสามารถส่ังสอนลัทธินี้ไดเชนเดยีวกับที่ขาพเจาสอน ขาพเจาเห็นอยางใด ทานเห็นอยางนั้น ทานเห็นอยางใด ขาพเจาเห็น
อยางนั้น ในระหวางเราท้ังสอง ไมมีความแตกตางกันเลย จงอยูที่นี่ดวยกัน ชวยกันสั่งสอนศิษยสืบไปเถิด”  
       พระองคไดตรัสถามวา “ทานอาจารยไมมีสิ่งใดท่ีสอนขาพเจาไดอีกแลวหรือ  ทานอาจารยไมสามารถสอนวิธีที่จะทําใหมีอํานาจเหนือความ
เปนอยู ความเจ็บไข และความตายเสียแลวหรือ ” ทานอาจารยอาฬาระ กาลามะ ไดตอบวา “ไมมีเลย ขาพเจาไมทราบวิธีการทําใหอยูเหนืออํานาจ
ของความเปนอยู และความตาย แลวจะสามารถสอนทานไดอยางไรกัน ขาพเจาไมเชื่อวามีผูใดในโลกน้ี มีความรูในขอนั้น”  
       ทานอาฬาระ กาลามะ มีความรูเทาท่ีทานไดสอนพระสิทธัตถะไปจนสิ้นเชิงแลว คือวิธีกระทําจิตใหขึ้นถึงขั้นที่สงบเงียบ จนไมมคีวามรูสึก
วา มีสิ่งใดๆ อยูในโลกน้ีหรือโลกไหน แลวมีความพอใจอยูในความสงบอนันั้น แตนี่หาใชเปนวิธีที่จะชวยมนุษยใหพนไปจากการท่ีตองวนเวียน
อยูในความเกิด ความแก ความเจ็บ และความตายไดไม ยงัจะตองวนเวยีนอยูในความทุกขเหลาน้ีตอไป ไมมีที่สิ้นสุด ดั่งนั้นพระสิทธัตถะจึงไม
ทรงพอพระทัยในลัทธินี้ ไดเสด็จทองเที่ยวไปตามที่ตางๆ เพื่อทรงเสาะแสวงหาบุคคลท่ีสามารถสอนใหพระองคไดทราบส่ิงที่สูงยิ่งไปกวาที่
ทานอาฬาระ กาลามะไดสอนใหสืบไป  
       ในลําดับตอมา พระองคไดทราบขาวเจาลัทธิชื่อ อุทกะ รามบุตร วาเปนผูมีความรูและคุณวเิศษในทางจิตอันสูงยิ่ง พระองคไดเสด็จไปสู
สํานักของทานอุทกะ รามบุตรผูนี้ และไดเขาเปนศิษยศึกษาและปฏิบัติ ดวยความพากเพยีรอยางแรงกลา จนกระท่ังมีความรูและความสามารถใน
การกระทําเชนเดียวกับอาจารยของพระองคในท่ีสุด ทานอุทกะ รามบุตร ก็เชนเดยวกับทานอาฬาระ กาลามะ คือมีความพอใจในความเฉลียว
ฉลาด และความสามารถของพระสิทธตัถะอยางแรง จนถึงกับออกปากชักชวนใหอยูชวยสั่งสอนศิษยรวมกันสืบไป  



       พระสิทธัตถะไดทรงยอนถามทานอุทกะ รามบุตร เชนเดียวกับที่ไดทรงถามทานอาฬาระ กาลามะ และก็ไดรับคําตอบอยางเดียวกัน พระ
สิทธัตถะไมทรงพอพระทัยในลัทธิ ซึง่สอนใหไดผลอยางสูง เพียงแตทําจิตใหมีความสงบ ถึงขนาดท่ีไมมีความรูสกึตอสิ่งทั้งปวง จนถึงกับจะ
เรียกวา มีชีวิตอยูก็ไมใช ตายแลวก็ไมใช ของทานอาจารยผูนี้ จึงไดทรงลาจากสํานักน้ันไป และทรงต้ังพระทัยวา จักเลิกการเสาะแสวงหาวิชา
ความรูจากสํานักเจาลัทธิตางๆ แตจักทรงหาเอาตามลําพังสติปญญาและความเพียรของพระองคเอง  
       ในประเทศอินเดียในสมัยนั้น ก็เหมือนกับประเทศอนิเดียในสมัยนี ้ในการที่มีนักบวชจํานวนมาก สละบานเรือนออกไปบวช โดยพากันคิด
วา การอดอาหารและการทรมานกายโดยวิธีตางๆ นั้น จักทําใหตนไดรับความสุขในเทวโลกตลอดกาลนาน เขาเหลานั้นเช่ือวา เม่ือไดรับความ
ทุกขในโลกนี้มากเพียงใด ก็ยิ่งมีความสุขในโลกหนามากขึ้นเพียงนั้น เขาเหลานั้นมีความเช่ือเชนนี้และปฏิบัติสืบๆ ตามกันมาอยางเครงครัด 
จนกระท่ังถึงทุกวันนี้  
       ผูบําเพ็ญพรตเหลานั้น บางพวกไดลดจํานวนอาหารที่ตนบริโภคลงวันละเล็กวันละนอย ทกุวัน จนกระท่ังแทบไมบริโภคอะไรเลย มีรางกาย
เหลือแตหนังหุมกระดูก บางพวกปฏิบัติวิธีการยืนดวยขาขางเดียว จนขาขางหน่ึงลีบตายไป บางพวกยืนยกมือขางหน่ึงขึ้นชี้ไปบนอากาศ
ตลอดเวลาจนกระท่ังแขนลีบตายไป เพราะไมมีโลหิตขึ้นไปหลอเลี้ยงอยางเพียงพอ บางพวกกํามือแนนเสมอตลอดเวลาไมยอมคลาย จนกระท่ัง
เล็บมืองอก ทะลุฝามือไปโผลทางหลังมือ บางพวกนอนบนหนามหรือบนแผนกระดาน ซึ่งเต็มไปดวยเหล็กแหลม ที่ปลายต้ังชันขึ้นขางบน ดั่งนี้
เปนตน  
       พระสิทธัตถะไดทรงกระทําการทรมานพระองค โดยวิธีตางๆ โดยทรงหวังวาจักไดพบส่ิงซึง่พระองคทรงประสงค โดยไมทรงคํานึงถึงความ
เจ็บปวดอันจะเกิดขึน้ แมจะมากมายเพียงใด เมื่อพระองคไมไดทรงประสพผลดีไปกวาคนเหลาน้ัน พระองคทรงดําริสืบไปวา หากไดประพฤติ
ตบะทรมานรางกายใหมากขึ้น จนเพียงพอแลว คงจะประสพความรูที่พระองคทรงประสงคโดยแนนอน  
       ขอความตอไปนี้ เปนการกลาวถึงการกระทําของพระองคในคร้ังนั้น ซึ่งพระองคทรงนํามาตรัสเลาแกพระมหาเถระชื่อสารีบุตร ผูเปนอัคร
สาวกของพระองคในภายหลัง  
       “ดูกอนสารีบุตร เราไดประพฤติการกล้ันลมหายใจ จนกระท่ังเกิดเสียงบันลือลั่นในหูของเรา และมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในศีรษะราวกะวา
ถูกแทงดวยดาบหรือถูกหวดบนศีรษะดวยแสหนัง ตามเน้ือตัวนั้นเลารูสึกเจ็บ เหมือนคนเอามีดคมมาแลเถือเนื้อหนังเราทั่วทั้งตัว หรือเหมือนกับ
ถูกจับโยนลงไปในกลุมถานเพลิง 
       ดูกอนสารีบุตร ตอมา เราไดประพฤติในความเปนอยูโดดเด่ียว กลางคืนระหวางวันดับและวันเพ็ญ เราไดเที่ยวไปผูเดียวในที่เปลีย่ว อันเปนที่
ฝงศพ ตามระหวางตนไมใหญๆ เราอยูที่นั่นตลอดคืน มีขนลุกชันไปทั้งตัว ทุกคราวท่ีใบไมหลนลงมา เพราะลมพัดหรือนกบินมาจับตนไม หรือ
เมื่อกวางหรือสัตวอื่นวิ่งผานมาเราก็กลัวจนตัวสั่น เพราะไมรูวาในความมืดน้ันมีอะไร แตเราไมวิ่งหนี เราไดบังคบัตัวเราใหทนอยูที่นั่น ใหผจญ
กับความกลัว และความสะดุงทีเ่ราไดรับจนกระท่ังเราชนะความกลัวนั้น  
       ดูกอนสารีบุตร เราไดประพฤติการอดอาหารเปนลําดับๆ ไป เราบริโภคอาหารวันหนึ่งเพียงคร้ังเดียว แลวบริโภคสองวันตอคร้ังหนึ่ง แลว
สามวันตอคร้ังหนึ่ง ดังนี้ เปนลําดับไป จนกระท่ัง 15 วัน จึงบริโภคอาหารคร้ังหน่ึง บางคราวเราบริโภคแตหญา บางคราวบริโภคแตรากหญา
แหง บางคราวบริโภคแตผลไมปา รากไม ผักปา เห็ด เมล็ดหญาปา และมีบางคราวบริโภคส่ิงตางๆ เทาที่จะความาไดจากพื้นดินรอบๆ ตัวตรงท่ี
เรานั่งนั้น เราปกปดรางกายของเราดวยเศษผา ที่เขาทิ้งตามปาชา หรือกองขยะมูลฝอย บางคราวปกปดรางกายดวยหนังสัตวที่ตายเองตามทุงนา 
บางคราวก็ปดดวยแผนหญาถักดวยพวงขนนก ซึ่งเราพบเร่ียราดอยูในท่ีนั้นๆ 
       ดูกอนสารีบุตร เราอยูผูเดียวในปาเปล่ียว ไมพบเห็นมนุษยเปนเดือนๆ ในฤดูหนาวในเวลาดึกหนาวจัดเราออกมาอยูเสียกลางที่แจง ไมผิงไฟ 
ถึงเวลากลางวันมีแสงแดด เราหมกตัวอยูในปาไม ที่เยน็เยอืก คร้ันถึงฤดูรอนในเวลากลางวันที่รอนเปร้ียง เรานั่งอยูกลางแดดตลอดวัน คร้ันถึง
เวลากลางคืน เราอยูในพุมไมที่รกทึบ  
       ดูกอนสารีบุตร เราไดประพฤติวิธทีี่เรียกกันวา “ทําความบริสุทธิ์ดวยอาหาร” เราไมบริโภคอะไรเลย นอกจากถ่ัว คร้ันถึงสมัยอื่น เราไม
บริโภคอะไรเลย นอกจากเมล็ดพันธุผักกาด คร้ังถึงสมัยอื่นอีก ไมบริโภคอะไรเลย นอกจากขาวและเราลดปริมาณลงทุกวัน จนกระท่ังเหลือวัน
หนึ่งบริโภคถ่ัวเพียงเม็ดหนึ่ง หรือเมล็ดพันธุผักกาดเม็ดหนึ่ง หรือขาวเมล็ดหนึ่งตอวัน  
       ดูกอนสารีบุตร เมื่อเราบริโภคอาหารนอยเชนนี้ รางกายของเราก็ผอมและออนระทวยอยางนากลัว ขาของเรามีลกัษณะอยางตนออ ตะโพกที่
นั่งทับของเรามีสัณฐานดั่งเทาอฐู กระดูกสันหลังของเราโปนขึ้น เหมือนเสนเชือก สีขางของเรา มีซี่โครงโผลขึ้นเปนซี่ๆ เหมือนกลอนเรือน ที่ถูก
ทิ้งราง ตาของเราลึกอยูในเบาตา เหมือนดวงดาวท่ีปรากฏอยูในกนบออันลึก หนังศีรษะของเราเห่ียวยนเหมือนน้ําเตาออนตัดทิ้งไวกลางแดด เม่ือ
เราลูบแขนหรือลูบขาของเราดวยฝามอื เพื่อใหเกิดความสบายบาง ขนก็หลุดขึ้นทั้งรากติดไปกับฝามือท่ีลูบนั้น  
       ดูกอนสารีบุตร แมเราไดรับความทุกขอันแสบเผ็ดเห็นปานนี้ เราก็ยังไมไดรับความรูที่เราปรารถนา เพราะความรูแจงเห็นจริงนั้น ไมอาจ
เกิดขึ้นไดจากการประพฤติเชนนั้น ตรงกันขาม อาจจะเกิดจากการพินิจพิจารณาในภายใน และจากการสละเสียซึ่งการประพฤติอยางชาวโลกทั้ง
ปวง” ดังนี้  



       พระสิทธัตถะ ทรงทรมานกายโดยทํานองน้ี เกือบตลอดเวลาประมาณ 6 ป เทาที่ทรงทองเท่ียวไปมาตามท่ีตางๆ โดยทรงดําริวา เม่ือทรง
กระทําอยางพอเพยีงแลว จักไดตรัสรูในตอนสุดทาย พระองคไดเวยีนมาประทับอยูในดินแดนของแควนมคธอีก ณ สถานท่ีอันเงียบสงดัในดงไม
ไผแหงหนึ่งใกลๆ แมน้ําซึ่งมีน้ําใสเย็นสนิท ไหลอยูเสมอ มีทาขึ้นลงโดยสะดวก มีหมูบานสําหรับภิกขาจารไดโดยงาย และไมไกลนัก พระองค
ทรงพอพระทัยวา “สถานท่ีนี้เปนที่เหมาะสมอยางยิ่งแลว สําหรับนักบวชเชนเราอยูอาศัยเพื่อการทําความเพยีร เราจะอยูอาศัยในสถานที่นี้ละ” ดั่ง
นี้  
       พระสิทธัตถะ ไดทรงถือเอาสถานที่ซึ่งเรียกวา ตําบลอุรุเวลา เปนที่อยูประจําของพระองค ทรงบําเพ็ญภาวนาและตบะกรรมอ่ืนๆ อยาง
เครงครัดใตตนไมในถ่ินนั้น โดยทรงแนพระทัยวา การทําเชนนั้น จักรูสิ่งซึ่งเปนความจริงอันพระองคตองประสงค  
       ในคร้ังนั้น มีผูเล่ือมใสในการกระทําอยางเครงครัดของพระองคจํานวนหน่ึง ไดพากันมาเฝาปรนนิบัติพระองค คนเหลานี้มีจํานวนหาคน
ดวยกัน เรียกวา คณะปญจวัคคีย ไดคอยเฝารับใชพระองค ในบางประการ โดยเขาเหลานั้นเช่ือวา ผูที่บําเพ็ญตบะกรรมอยางกลาเชนพระสิทธัต
ถะน้ีตองไมใชคนธรรมดา เขาเช่ืออยางแนนอนวา นักบวชผูมีความอดทนและเสียสละเชนนี ้ตองประสพผลสําเร็จในส่ิงที่ตนประสงคโดย
แนนอน และเม่ือประสพผลสําเร็จแลวจักสั่งสอนสิ่งซึ่งไดรูนั้น แกผูเปนศิษยทั้งหลาย  
       วันหน่ึง เหตุการณไดบังเอิญเปนจนถึงกับวา เมื่อพระสิทธัตถะประทับนั่งอยูแตผูเดียวใตตนไมแหงหนึ่ง มีรางกายออนเพลยีเพราะการอด
อาหารและการทรมาน นั่งบําเพ็ญภาวนานานเกินไป พระองคไดลมลงนอนสลบแนนิ่งอยู ณ พืน้ดิน ไมไหวติง หมดกําลังจนถึงกับไมสามารถจะ
ฟนคืนชีวิตได โดยลําพังพระองคเอง  
       แตเปนโชคดี ที่เด็กเลี้ยงแพะในถิน่นั้นคนหนึ่ง ไดบังเอิญเดินมาพบพระองคบรรทมสลบอยูในท่ีนั้น และเดาเอาวาพระองคกําลังจะส้ินชีวิต
เพราะการอดอาหาร โดยท่ีคนท้ังหลายในถ่ินนั้น รูกันอยูทั่วไปวา พระอริยเจาผูนี้ไดเวนจากอาหารมาหลายวันแลว ดังนั้น เด็กเลี้ยงแพะคนน้ัน 
ไดวิ่งไปที่ฝูงแพะของตน นําแพะนมตัวหน่ึงมาสูที่ที่พระองคลมสลบอยู ไดรีดนมแพะใหตกจากเตานมโดยตรง หยดลงตรงพระโอษฐของ
พระองค ซึ่งเผยออยูเล็กนอย เพราะเขาไมกลาแตะตองเน้ือตัวของผูที่ใครๆ ถือกันวา เปนพระอริยเจา โดยเหตุที่เขาเปนเพียงเด็กเลี้ยงแพะ  
       ในเวลาไมนานนัก น้ํานมนั้นก็ไดแสดงผลตามหนาที่ของมันแกพระสิทธัตถะ ซึ่งอยูในลักษณะมีชีวิตเหลืออยูเพียงนิดเดียว ในขณะน้ัน 
ตอมาอีกครูหนึ่งพระองคทรงสามารถลุกน่ัง และรูสึกมีความสบายขึ้นกวาเวลาที่แลวมา พระองคเร่ิมรูสึกวา เพราะเหตุใดจึงไดทรงสลบไป และ
เพราะเหตุใดในบัดนี้ จึงมีความรูสึกสดช่ืนทั้งกายและใจขึ้นมาได พระองคทรงระลึกไดเปนลําดับๆ ดังตอไปน้ี  
       “โธเอย เราโงมาเสียแลวอยางมากมาย เราไดสละภรรยาและครอบครัว สละเหยาเรือนและทุกๆ สิ่ง เราออกบวช เปนนักบวชไรบานเรือน
เพราะประสงคจะรูสัจจธรรม อันเก่ียวกับชีวิตของมนุษยเรา และใหรูวิธีที่จะตองปฏิบัติ เพื่อลุผลอันเก่ียวกับชีวิตใหดีที่สุด แตในการท่ีจะให
ไดรับความรูอันลึกซึ้ง ยากที่จะรูไดเชนนี้ เราควรจะมีสมองและจิตใจท่ีเขมแข็งใหมากท่ีสุดที่จะมากได เพื่อเราจะสามารถคิด และเจริญภาวนา
อยางแนวแนและเขมแข็ง แตในท่ีสุดเรากลับไปทําใหรางกายน้ีออนเพลยีทุพพลภาพไปดวยการอดอาหาร และดวยการปฏิบัติอยางตึงเครียดอื่นๆ 
ดังที่เราปฏิบัติมาแลว ก็คนเราจักมีจิตใจอันเขมแข็งสดชืน่ในรางกายท่ีออนเพลียระสํ่าระสายไรสุขภาพไดอยางไรกัน !”  
       “พุทโธเอย เราโงอยางเหลือเกิน ที่ไดไปทรมานตัวเองใหออนเพลียในขณะที่ตองการกําลัง ที่เราอาจจะมีไดในการปฏิบัติกิจอันสูงสุด ซึ่งเรา
ไดเสียสละทุกสิ่งทกุอยางออกมาเพื่อปฏิบัติ ! ตอน้ีไป เราจักบริโภคอาหารทุกชนิดตามท่ีรางกายน้ีตองการ เพื่อกลับคืนไปสูปรกติภาพ เราจักไม
บริโภคมากเกินควร เพราะจะทําใหมึนชาและงวงซึม ซึ่งจะทําใหเราไมสามารถบําเพ็ญภาวนาไดพอเหมาะ เราจักบริโภคแตพอใหเกิดกําลังกายท่ี
เหมาะสมเพื่อวาเราจักมีจิตอันใสกระจาง ซึ่งในท่ีสุดเราอาจจะไดรูสัจจธรรมท่ีเราประสงค” ดั่งนี้  
       เม่ือทรงดําริเชนนั้น พระองคไดทรงเหลียวไปทางเด็กเลี้ยงแพะ ซึ่งบัดนี้กําลังคุกเขาอยูขางๆ พระองค และตรัสขอใหเขานํานมแพะมาใหแก
พระองคอีกชามหนึ่ง เพราะปรากฏวา การบริโภคนมนั้นเปนผลดีแกพระองคมาก เด็กเลี้ยงแพะไดตอบวา “ขาแตพระเปนเจา ขาพเจาไมสามารถ
ทําเชนนั้นได ขาพเจาเปนเพียงเด็กเลีย้งแพะตระกูลตํ่า พระองคเปนพระอริยเจาเปนผูประเสริฐ หากขาพเจาสัมผัสพระองคดวยสิ่งใดที่ขาพเจาเคย
จับตองแลว มันจักเกิดเปนบาปแกขาพเจาอยางใหญหลวง”  
       พระสิทธัตถะไดตอบวา “พอหนูเอย เราไมไดขอส่ิงซึ่งเก่ียวกับชาติหรือตระกูล เราขอแตนม มันไมมีความแตกตางอยางแทจริงอะไรกันเลย
ในระหวางเราท้ังสอง แมวาเธอเปนเดก็เลี้ยงแพะและเราเปนฤษี ในสายเลือดของเราท้ังสอง ตางก็มีเลือดไหลอยูอยางเดียวกัน ถามีโจรเอาดาบมา
ตัดรางกายเราท้ังสอง เลือดก็จะไหลออกมาเปนสีแดงอยางเดียวกัน คนเราน้ีถาทําดีก็เปนคนดีและประเสริฐ ถาทําเลวก็เปนคนเลวและไม
ประเสริฐ นั่นแหละคือชาติและตระกูลอันแทจริง เธอไดทําสิ่งที่ดี โดยการใหนมแกฉันในขณะท่ีกําลังรอแร จวนจะขาดใจตายเพราะอดอาหาร 
เพราะฉะน้ันเธอจึงเปนผูที่มีชาติและตระกูลดีพอแลว สําหรับจะใหนมแกฉันสักชามหนึ่ง”  
       เด็กเล้ียงแพะคนน้ัน ดีใจจนบอกไมถูก ในถอยคําอันแปลกประหลาดและนาชุมชื่นใจของพระมหาฤษีชั้นพิเศษ ซึ่งแทนท่ีจะโบกมือบอกให
เขาหลีกหางออกไป เพราะเขาเปนเดก็เลี้ยงแพะตระกูลตํ่า แตกลับตองการจะไดนมจากเขา และท้ังยินดีที่จะด่ืมจากชามอันเปนภาชนะใชสอย
ประจําตัวของเขาดวย เขาจึงไดวิ่งออกไปนํานมแพะเต็มชาม กลับมาถวายแกพระองคดวยความราเริงยินดี ในขอทีว่าพระองคไดตรัสวา เขาเปนผู
ที่มีชาติและตระกูลดีอยางเพยีงพอ สําหรับการท่ีถวายนมแกพระองค เขาไดรับชามเปลากลับ และไดกมศีรษะนมัสการขอพร แลวก็วิ่งกลับไปสู



ฝูงแพะของตนดวยความสุขใจอยางหาท่ีเปรียบมิได* (*เร่ืองเด็กเลี้ยงแพะถวายนมอยางนี้ ไมมีในพุทธประวัติอยางไทย มีแตในพุทธประวัติอยาง
ตางประเทศ สวนในพุทธประวัติอยางไทย มีขอความกลาววา เทวดาบางองคไดนําอาหารอันเปนทิพยมาแทรกเขาตามขุมขนของพระองค จน
กลับมีพระกําลังอยางเดิม)  
       เม่ือพระสิทธัตถะ กลับมีพระกําลังอยางเดิมโดยการเสวยนมเชนนี้แลว ไดประทับที่โคนตนไม เจริญภาวนาตอไปเปนผลดีกวาทีแ่ลวมา เมื่อ
พระองคไดประทับนั่งอยู ณ ที่นั้น พอตะวันตกลับขอบฟาไป ไดทรงสดับเสยีงเพลงของหญิงนักรองหมูหนึ่ง ซึ่งเปนนักรองและนักระบําอาชีพ
เดินผานมาทางน้ัน เพื่อเขาไปประกอบอาชีพในเมือง และเมื่อหญิงเหลานั้นผานมาใกลพระองค ก็พอดีกับที่หญิงเหลานั้นไดรองเพลงขึน้ อันมี
เนื้อความวา  
       “เมื่อสายพิณของเราหยอนเกิดไป ยอมสงเสียงไมนาฟง และเม่ือตึงเกินไป ก็ขาดและไมอาจดังไดอีก เพราะฉะน้ัน เพื่อผลอันดีทีสุ่ด ใครๆ 
ไมควรขึงสายพณิใหหยอนหรือตึงเกินไป แตควรขึงใหพอเหมาะ มักจักสงเสียงอันไพเราะโดยแทจริง” ดั่งนี้* (*พุทธประวัติอยางไทย กลาววา 
พระอินทรลงมาดีดพิณใหฟง แทนท่ีจะเปนหญิงรองเพลงเชนนี้)  
       เม่ือพระองคไดทรงสดับบทเพลงของหญิงเหลานั้น ก็ทรงรูสึกขึ้นในพระทัยวา “บทเพลงของหญิงเหลานี้ ชางถูกแท หญิงเหลานี้สอนอะไรๆ 
ใหแกเรามากทีเดียว ที่แลวมาเราขึงสายพิณแหงชีวิตของเราตึงเกินไปอยางนาสังเวช มันตึงเกิน จนจวนจะขาดลงอยางไมมีเหลือ ถาในวันนี้ไมได
รับความชวยเหลือจากเด็กเลี้ยงแพะน้ันแลว เราก็คงตายไปแลว แลวอะไรเลา ที่เปนผลแหงการแสวงหาสัจจธรรมของเราทั้งที ! เร่ืองก็จบลงที่นี่
และบัดนี้ แลวสิ่งซึ่งฉันและมนุษยทั้งหลาย จะพึงไดรับจากการเสาะแสวงของฉัน ก็มาพลอยลมเหลวลงอยางนาเศรา เพราะความเขาใจผิดใน
เร่ืองอาหารนี้นิดเดียว วิธีปฏิบัติอยางทารุณตอรางกายเชนนี้ มิใชวิธีอันถูกตองสําหรับการคนหาสัจจธรรมเลย จําเดิมแตนี้ไป ฉันจักเลิกปฏิบัติตอ
รางกายอยางทารุณเสียโดยเด็ดขาด แตจะปฏิบัติอยางเอาใจใสระมัดระวังใหเหมาะสมที่สุด ที่จะพึงกระทําได”  
       ตอจากนั้น พระสิทธัตถะไดทรงออกบิณฑบาตทุกเวลาเชา ทรงบริโภคอาหารตามแตจะไดมาทุกๆ วัน พระองคกลับทรงมีพระกําลังอยาง
เดิม มีพระฉวีวรรณผุดผองเปนสีทอง ดุจเดียวกับเมื่อยังประทับอยูในพระราชวังของพระองคในกาลกอน แมพระองคจะไดทรงมองเห็นอยางชัด
แจงวาการทรมานกายอยางเครงเครียดของพระองคนั้น มีผลทํานองเดียวกับการพยายามผูกอากาศใหเปนปม หรือเชนเดียวกับการนําทรายมาฟน
ใหเปนเชือก โดยไมมีผิดกันเลยดั่งนี้ก็ตาม สวนบุรุษหาคน มิไดมีความคิดหรือรูสึกเชนเดียวกับพระองคแตอยางใด คนทั้งหานั้นยังคงมีความ
ยึดถือเชนเดยีวกับคนอื่นๆ อยูนั่นเองวา วิธีที่จะตรัสรูสัจจธรรมในศาสนาน้ันตองสําเร็จมาแตการทรมานรางกายแตวิธีเดียวเทาน้ัน  
       เม่ือคนที่หานั้นเห็นวา บุคคลซ่ึงตนเคยยกยองเปนอาจารยไดเลิกละการอดอาหาร และการทรมานกายโดยวิธีตางๆ มาบริโภคอาหารบํารุง
รางกายตามปรกติธรรมดาเชนนั้น ก็พากันกลาวแกกันและกันวา “อา ! พระสมณะโคตรมะศากยบุตรนี้กลายเปนคนมักมากไปเสียแลว เลิกละการ
ตอสูและความพากเพียร กลับไปสูชีวิตแหงความบันเทิงเริงร่ืนเสียแลว” ดั่งนี้คนท้ังหาไดพากันละท้ิงพระองค เพราะแนใจเสียแลววา ไมมี
ประโยชนอันใดในการท่ีจะอยูอาศัยกับอาจารยผูเลิกละความเพียรโดยประการตางๆ คือการทรมานกายเสียเชนนี ้ 
       คนท้ังหาเช่ืออยางแนนแฟนวา นักบวชที่ไมทรมานกายน้ัน ยอมไมมีทางที่จะตรัสรูธรรมอันสูงสุดในทางศาสนาเลย คนท้ังหานี้ ไดมีความ
หลงผิดเพียงไร ไดปฏิบัติอยางเขลาทีสุ่ดเพียงไร ไดปรากฏเปนความจริงออกมาในเวลาอันไมนานเลย บัดนี้ อาจารยของเขา ซึ่งที่แทหาไดหมุน
ไปจากทางแหงสัจจธรรมแตประการใดไมนั้น ไดเปนผูซึง่กําลังกาวมาถึงจุดแหงความสําเร็จ ในการที่จะบรรลุสิ่งซ่ึงพระองคทรงประสงคอยาง
แนนอนแลว  

  

 

 

 

 

 



พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

    

ตอนท่ี 9 ประสพความสําเร็จ 
       ในวันหนึ่งตอมา มีสตรีผูหน่ึงนามวา สุชาดา ผูอาศัยอยูในถ่ินนั้นไดนําขาวอยางด ีซึ่งหุงขึ้นดวยนมท่ีไดคัดเลือกเปนอยางดีที่สุด มาถวาย
พระองคถึงที่ที่พระองคประทับอยู เมื่อไดถวายอาหารนี้แกพระองคแลว กุลสตรีนั้นไดกลาวแกพระองควา “ขอใหพระองคจงทรงประสพ
ความสําเร็จในส่ิงซึง่พระองคทรงประสงค เชนเดยีวกับทีด่ิฉันไดประสพความสําเร็จในส่ิงซึ่งดิฉันประสงคแลวเถดิเจาขา” ดั่งนี้ พระองคไมทรง
ปฏิเสธการถวายทานของสตรีผูนี้ ทรงรับและฉันในขณะน้ันเอง ดวยความพอพระทัย และดวยความรูสึกในคุณประโยชนที่ใหเกิดกําลังกาย 
กําลังใจ แกพระองคเปนอยางยิ่ง ตอจากนั้น พระองคไดเสด็จไปสูตนไมตนหนึ่ง ซึ่งเปนอนุสาวรียแหงการตรัสรูของพระองค มาจนกระท่ังทุก
วันนี้ อันเราเรียกกันวา ตนโพธ์ิ หรือไมแหงการตรัสรู คํากลาวของกุลสตรีชื่อ สุชาดา ยังคงกองอยูในพระโสตของพระองควา “ขอพระเปนเจา 
จงประสพความสําเร็จ ดังที่ดิฉันไดประสพความสําเร็จเถิดเจาขา” ดังนี้จนกระท่ังพระองคไดเสด็จเขาไปสูโคนไมนั้น  
       ณ บัดนี้ พระองคไดประทับนั่งลงที่โคนตนไมนั้น ทางทิศตะวันออกอันเกลี่ยดวยหญา 8 ฟอน ที่คนตัดหญา ชื่อ โสตถิยะ ถวายแกพระองค 
และไดทรงอธิษฐานจิตกําหนดพระทัยตอพระองคเองวา แมเลือดในกายจะแหงไป แมเนื้อจะหมดไป ไมมีอะไรเหลืออยู นอกจากหนัง เอ็น และ
กระดูกก็ตามที จักไมยอมลุกจากท่ีนั่งนี้ จนกวาจะไดพบส่ิงซึ่งทรงแสวง ลุถึงจุดปลายทางท่ีทรงประสงค กลาวคือทรงพบวิธีที่จะทําใหพระองค
เองและมนุษยทั้งปวง หลุดพนจากความทุกข เปนผูไมตองเกิดและตาย อยางซํ้าแลวซ้ําอีก ในลักษณะที่เบื่อหนายอกีตอไป กลาวโดยสรุปแลวก็
คือพระองคทรงประทับนั่ง ณ โคนตนโพธิ์ โดยต้ังพระทัยแนวแนวา ถาไมลุถึงสภาพที่เรียกวา “นิพพาน” แลว จักไมยอมลุกจากท่ีนั้นโดยไมทรง
คํานึงถึงวา จักมีเหตุการณอันใดเกิดขึ้น  
       การอธิษฐานจิตเชนนี้ เปนสิ่งที่กระทําไดแสนยาก ยังไมเคยมีใครในโลกของเราแหงสมัยน้ี เคยทําการอธิษฐานเชนนั้น ในประเทศอินเดียใน
สมัยน้ัน มีนักบวชจํานวนมากซึ่งไดพยายามบําเพ็ญตบะทรมานรางกายและทําความเพยีรทางจิตอยางแข็งกลา ตลอดเวลาเปนปๆ เพือ่ใหบรรลุถึง
สิ่งซึ่งเขาเหลานั้นเห็นวาเปนสิ่งซึ่งดีที่สุดหรือสูงที่สุด แตสิ่งซึ่งเขาไดรับเหลานั้นเปนความสขุชนิดชั่วคราว ไมยั่งยนืตลอดกาล ยังไมเปน
ความสุขท่ีสามารถทนทานตอความเปล่ียนแปลงของกาลเวลาได เม่ือกําลังแหงความเพียรที่กระทําใหเขาเหลานั้นไดประสพสุขในสวรรคเสื่อม
สิ้นลง เขาเหลานั้นก็ตองละจากโลกอันเปนที่พอใจน้ัน กลับมาสูโลกช้ันตํ่า อันเต็มไปดวยส่ิงซึง่ไมตรงตามความประสงคอีกตอไป  
       ถาจะเปรียบความขอน้ี ก็เหมือนกับบุคคลคนหนึ่ง เร่ิมสะสมเงินทองไวในหีบเปนอันมาก แลวก็เร่ิมใชสอย ไมนานนักก็จักหมดส้ินไป เหลือ



แตหีบเปลาซึ่งจะทําใหเขาตองทําการสะสมใหมอีกตอไป ขอนี้เปนฉันใด นักบวชที่ไดประสพความสุขอันไมถาวร เม่ือความสุขน้ันสิ้นไปแลว 
เขาก็จักตองทนความยากลําบากบําเพญ็ตบะกรรมใหม สืบตอไปอีกอยางไมมีที่สิ้นสุดฉันเดียวกัน  
       การเปนอยางนี้ ทําใหเขาตองวนเวยีนไปมา อยูในระหวางการเกิดในโลกสวรรคกับการเกิดในโลกแผนดินนี้อยางไมมีที่สิ้นสุดลงไดเลย การ
กระทําในทํานองน้ี มีความยากลําบากดุจดังการกล้ิงครกอยางหนักขึ้นภูเขา ซึ่งมันมีแตจะกลิ้งกลับลงมาสูตีนเขาเสียรํ่าไป ซึ่งทําใหเขาตองระดม
กําลังกล้ิงใหมอยางซ้ําและซํ้าอีก โดยไมมีที่สิ้นสุด  
       สวนส่ิงซึ่งพระสิทธัตถะทรงประสงคในท่ีนี้นั้น คือวชิชาที่จะทําใหพระองคและมนุษยทั้งหลาย ไมจําตองทนทรมานในทํานองกลิ้งครกขึ้น
เขาเชนนั้น พระองคทรงแสวงหาส่ิงซึ่งมีความเท่ียงแทถาวร อันจักไมกลับเสื่อมส้ินหรือตกตํ่าอีก ซึ่งเม่ือใครไดประสพแลวเพียงคร้ังเดียวก็ไม
ตองพยายามทําเพื่อใหไดใหมีอีกตอไป ณ โคนตนโพธ์ิ แหงตําบลอุรุเวลาน้ัน พระองคทรงต้ังพระทัยอธิษฐานจิต ทําความเพยีรเพื่อใหประสพส่ิง
ซึ่งเท่ียงแทถาวรส่ิงนี้เอง หากไมประสพก็จักยอมใหรางกายพินาศทําลายไปในท่ีตรงน้ัน ไมยอมเขยื้อนแมแตหนอยเดียว  
       ณ บัดนี้ พระสิทธัตถะไดทรงต้ังพระทัย ระดมกําลังจิตของพระองคตอสูกับธรรมชาติฝายตํ่า และยกจิตของพระองคใหขึ้นสูง เหนือสิ่งซึ่ง
เปนเพียงความสุขช่ัวคราวไมเที่ยงแทถาวร ซึ่งพระองคเคยทรงผานมาแลวแตหนหลังอยางมากมาย พระองคทรงประสงคที่จะสลัดความคิดอยาง
โลกๆ เสียใหสิ้นเชิง เพื่อปกใจคนหาความจริงในขอที่วา ความทุกขทั้งปวงเกิดขึ้นมาไดอยางไร  
       แตแทนท่ีจิตของพระองคจักคิดไปในทํานองน้ันอยางเดียว มันไดหวนคดิกลับไปกลับมา ถึงความสุขสบายในหนหลัง มันไดนําภาพแหง
ความเพลิดเพลินบนัเทิงเริงร่ืนอยูในทามกลางการบํารุงบําเรอท่ีพระองคเคยทรงไดรับในพระราชวังแหงพระบิดาของพระองค มาปรากฏ ณ ที่
ดวงตาในภายในของพระองคอยางเดนชัดอยูบอยๆ  
       ความจําหมายไดปรากฏขึ้นเปนภาพอันชัดแจง ภาพในใจของพระองคเปนภาพหองบรรทมอันสวยงาม ซึ่งพระองคเคยประทับ เปนภาพแหง
ลานในอุทยานอันสดชื่น เปนภาพแหงสระบัวซึ่งงามจับใจ เปนภาพแหงคนผูปรนนิบัติรับใชพระองคทุกวิถีทาง โดยไมมีขอขัดของ และไดทรง
มองเห็นภาพแหงพระชายา ผูงามเลิศ ภาพแหงโอรสองคนอยๆ องคเดียวของพระองค ซึ่งมีรูปโฉมงดงามและมีลักษณะอันแสดงวา จักเปนโอรส
ที่นํามาซึ่งความภาคภูมิใจอยางใหญหลวง แกบุคคลผูเปนบิดาในกาลขางหนา และพระองคยังไดทรงเห็นภาพแหงพระบิดาของพระองคอีกดวย 
วาบัดนี้เขาสูวยัชรามีพระเกศาหงอก เพราะเขาถึงปจฉมิวยั และกําลังทรงระทมทุกขอยู เพราะพระโอรสองคใหญมิไดทรงอยูเคยีงขางพระองค 
ในการชวยกันปกครองบานเมืองและรับชวงการครองราชยสมบัติ ในเม่ือพระองคทรงชรามากเกินกวาที่จะทรงทําการปกครองไดสืบไป  
       พระสิทธัตถะโคตมะไดทรงเห็นภาพแหงสิ่งทั้งหลายดังกลาวนี้ ดวยพระเนตรในภายใน ในทามกลางความสงดัเงียบและไดทําใหเกิด
ความคิดชนิดซึ่งพระองคไมทรงประสงคเปนอยางยิ่ง แตมันก็เกิดขึ้นจนไดวา  
       “สิทธัตถะ ! ถาทานจักอยูครองเหยาเรือนเหมือนคนท้ังหลายอ่ืน ทานก็จักเปนพระราชาผูสูงศักด์ิ มีอํานาจมาก มีเกียรติคุณอันใหญหลวง แต
ทานไดหลีกหนีออกมา โดยสละประชาชนและส่ิงมีคาสูงสุดทุกอยางไวเบือ้งหลัง ออกมาแสวงหาส่ิงซึ่งไมมีใครเคยคิดถึงมันเลย นอกจากทานผู
เดียว และท้ังเปนสิง่ซึ่งบางทีไมสามารถจะหาพบได และยิ่งไปกวานั้นบางทีจักเปนสิ่งซึ่งมิไดมอียูเลย ! ทานรูไดอยางไร วาทานมิไดเปนคนโง
หรือบาในการท่ีสละสิ่งตางๆ ซึ่งเปนของท่ีมีตัวมีตนจริงๆ และก็ไดเคยรูรสเปนความสุขแนแกใจตนเองมาแลวจริงๆ ไปหลงแสวงหาส่ิงบางส่ิง 
ซึ่งทานเองก็ยังไมสามารถรูไดวามันเปนสิ่งที่มีอยูจริงหรือหาไม  
       สิทธัตถะเอย ถาทานตองการที่จะละท้ิงของประเสริฐในโลก ไปแสวงหาส่ิงซึ่งทานคิดวาเปนสิ่งที่ดีกวานั้นไปอีกจริงๆ แลว ทําไมทานจึงไม
พยายามแสวงหาโดยวิธีที่นักบวชอื่นๆ เขาแสวงหากันดวยการอดอาหารและการทรมานกาย หรือดวยการวิธีที่ประกอบการบูชายัญ ดังเชนคนใจ
บุญสุนทานทั้งหลายเขากระทํากันอยูทัว่ไป  ทานเห็นวิธีของคนอื่นผิดหมด ถูกอยูแตวิธีของทานคนเดียวเทานั้นหรือ  และอยางไรก็ตาม ทําไม
ทานจึงไมสามารถพอใจในความสุขเทาที่ทานควรจะพอใจ แมจะไมถาวรเหมือนที่ทานตองการก็ตาม   
       สิทธัตถะเอย ชีวิตน้ีเปนของส้ันนดิเดียว ทุกคนตองตายในไมชา ถึงทานเองก็จักตองตายในไมชานี้แลวเหมือนกัน ทําไมทานจึงไมใชเวลาท่ี
เหลือเพียงเล็กนอยนี้เสวยความสุขเทาที่อาจจะมีไดเสยี กอนแตที่ความตายจะมาถึง ซึ่งทานจะไมอาจเสวยความสุขอยางใดไดอีกตอไป
แลว  ความรักก็มี ชื่อเสียงก็มี ความสูงศักด์ิก็มี การบูชาสรรเสริญก็มี ทุกๆ อยางพอสักวาทานตองการ มันก็มีทุกอยาง เปนชิ้นเปนอัน เปนตัวเปน
ตน ซึ่งทานสามารถลูบคลําสัมผัสบริโภคมันได ไมใชเปนเพียงความฝนหรือภาพมายาอยางวิมานในอากาศเลย ทําไมทานจึงมากระทําการ
ทรมานตัวเองใหตกระกําลําบากอยูในปาเปลี่ยว เพื่อเสาะหาส่ิงซึ่งไมเคยมีใครหาเชนนี้เลา ”  
       ความรูสึกดังกลาวนี้ ไดเกิดขึ้นในภายในพระหฤทัยของพระสิทธัตถะในคืนวันที่พระองคประทับนั่งภายใตตนโพธ์ิ เพื่อแสวงหาวิธีขาม
ออกไปใหพนจากความเกิด ตาย มันไดลอหลอกพระองค ดวยการทําใหรําลึกถึงความเพลิดเพลินนานาชนิดซึ่งพระองคทรงสลัดไวเบื้องหลัง 
ดวยการทําความลังเลวาพระองคจักทรงมีความสามารถในการแสวงหาใหพบสิ่งซึ่งพระองคทรงประสงคนี้หรือหาไม และดวยความไมแน
พระทัยวา การเสาะแสวงหาท้ังนี้เปนไปอยางถูกทางแลวหรือยัง แตพระองคไมทรงยอมใหพระองคหมุนกลับจากสิ่งซึ่งทรงมุงหมาย ยิ่งไปกวา
นั้น เมื่อสิ่งเหลานี้มาลอหลอกพระองคมากยิ่งขึ้นเพยีงใด พระองคยิ่งทรงบังคับพระทัยของพระองคใหมุงไปตามจุดหมายเดิมยิ่งขึ้นเพยีงน้ัน  
       พระองคทรงรองขึ้นวา “มารเอย กลับไปเถิด ! เรารูแลวละวาเจาคือใคร เจาคือปศาจราย ซึ่งลวงคนใหเลิกละจากทุกๆ สิ่ง ซึ่งเปนความดี 



ความงาม ความใหญยิ่ง และความประเสริฐ เจาอยาพยายามหมุนเราใหกลับจากสิ่งซึ่งเราไดออกมาแสวงหาใหลําบากอีกตอไปเลย ! มารเอย จิต
ของเราปกแนนเสียแลว เราตองน่ังที่นี่ จนกวาจะไดรับสิ่งที่เราประสงค แมวาเราจักตองน่ังจนกระท่ังเลือดและเนื้อเหือดแหงไป ไมมีอะไร
เหลืออยูนอกจากหนังกับกระดูกก็ตามที”  
       ณ ที่นั้น พระสิทธัตถะไดประทับนั่งและทรงดําเนินการตอสู และทรงพยายามบากบ่ันทําการปลุกปลํ้าดวยกําลังพระหฤทัยทั้งหมด เพื่อให
ทรงพบส่ิงซึ่งสามารถขจัดความทุกขโศกของสรรพสัตว และทรงพยายามแสวงส่ิงซึ่งสามารถตัดรากเหงาของสิ่งชั่วรายท้ังปวง ในโลกน้ีใหสูญ
สิ้นเด็ดขาดไป แลวนํามาซึ่งสิ่งที่ดีงามเปนความสงบสุข อันไมรูจักส้ินสูญหรือเปลี่ยนแปลงเปนอนันตกาล ต้ังอยูเหนือความแปรปรวนโดย
สิ้นเชิง การพิจารณาคิดคนใหทราบถึงการเกิดขึ้นของความทุกข และความดบัลงของความทุกขตามลําดับ ทั้งขึ้นและลงเชนนั้น โดยละเอียด
เชนนี้ เรียกวา การพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท  
       พระองคทรงประสพความสําเร็จ เมื่อพระองคทรงแนวแนอยูในสมาธิจิต ทรงปดเปาความคดิอันชั่วรายท้ังหลายท่ีเขามารบกวนพระทัย และ
ลอหลอกพระองคใหไหลหลงออกไปไดโดยส้ินเชิงแลว พระหฤทัยของพระองคสงบรํางับเหมือนน้ําในสระ ในเวลาท่ีคลื่นลมสงบ ทามกลาง
ความเงียบสงัด ความชั่วรายท่ีรบกวนพระองคดวยการระลกึถึงความสุขในหนหลังไดสูญสิ้นไปโดยสิ้นเชิง ความสงสัยลังเลในสิ่งซึ่งพระองค
ทรงแสวงและวิธีซึ่งพระองคทรงกระทําการแสวง ก็มิไดเกิดขึ้นอีกตอไป  
       ในทามกลางความเปนสมาธิ อันแนวแนสงบเงียบแหงพระหฤทัยของพระองค ซึ่งบัดนี้ไดรวมกําลังพุงไปสูสิ่งท่ีมุงหมายเพียงจุดเดียว และมี
อานุภาพแหงจิต ซึ่งประกอบดวยกําลงัอันมหาศาล ซึ่งบัดนี้ไดรวมกําลังพุงไปเพื่อทําลายอวิชชาอยางเดียวแลว ณ ที่นั้นซึ่งพระองคไดประทับนั่ง 
ณ โคนตนโพธ์ิตนนั้นเอง พระสิทธัตถะโคตมะ ผูสมณะศากยบุตร ไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา พระโคตมะพุทธะ ผูซึ่งไดนํา
แสงสวางแหงสัจจธรรมมาสูชาวโลกทั้งปวงแหงยุคน้ี ซึ่งกําลังมีชีวิตอยูในโลกนี้ ณ บัดนี้ทุกถวนหนา  
       ณ บัดนี้ พระองคทรงมีความสวางไสวแจมแจง ตรงกันขามจากชนท้ังหลายอ่ืน ซึ่งความแจมแจงของเขา ก็คอืความงมอยูในท่ีมืดชนดิใดชนิด
หนึ่ง บัดนี้ พระองคทรงต่ืนจากหลับ ตรงกันขามจากความต่ืนของคนเหลาอืน่ ซึ่งความต่ืนของเขาเปนเพยีงอาการของการละเมอเพอฝน บัดนี้
พระองคทรงประกอบไปดวยความรูอันตางจากความรูของชนเหลาอื่น ซึ่งที่แทความรูของชนเหลานั้น เปนเพียงความงมงายชนิดใดชนิดหน่ึง
เทานั้น  
       นับแตกาลน้ี พระองคไดทรงรูแจงแทงตลอด ในความหมายอันแทจริงของชีวิตอยางทั่วถึง ต้ังแตมูลรากขึ้นไปทีเดียว บัดนี ้พระองคไดทรง
ทราบวาทําไมมนุษยเราจึงตองเกิดแลวเกิดเลา ตายแลวตายเลา อยูรํ่าไปและทรงทราบวาทําอยางไรมนุษยเหลานั้นจักทําความทนทรมานเพราะ
การเกิดและการตายน้ีใหสิ้นสุดลงได  
       สิ่งแรกท่ีสุด ซึ่งพระองคไดทรงเห็นอยางชัดแจง ดวยญาณอันคมกลาของพระองค ณ ที่ประทับภายใตตนโพธ์ิในคืนนี้นั้น ก็คือลําดับอันยาว
ยืดแหงการเกิดและการตายของพระองค ตลอดกัปปตลอดกัลปเปนอันมากวาไดเคยทรงเกิดเปนสัตวมีรูปกายตางๆ กันมาแลวทุกชนิด ไดเคยมี
ชีวิตตางๆ กันมาแลวครบทุกแบบ ทั้งอยางตํ่าและอยางสูง ทั้งอยางเลวและอยางประเสริฐ ทั้งอยางหยาบและอยางปราณีต จนกระท่ังการเกิดคร้ัง
สุดทายไดทรงมีกําเนิดเปนพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาน้ี ความเห็นแจงในขอนี้ เรียกชื่อวา ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ  
       พระองคไดทรงเพงพิจารณาดวยญาณอันแรงกลาตอไปอีก ก็ไดทรงทราบถึงขอที่สัตวทั้งหลาย ไดเกิดมาแลวตายไป และไปกําเนิดในท่ีอื่น
อีกตามแตกรรมที่ตนไดกระทําไว โดยลักษณะอยางไร พระองคไดทรงเห็นชัดซึ่งคนบางจําพวก ไดเกิดเปนคนมคีวามสุข เพราะกรรมที่ตนทําไว
นั้นเปนกรรมดี และคนบางพวกเกิดมามีความทุกข เพราะกรรมท่ีตนทําไวนั้นเปนกรรมชั่ว พระองคไดทรงเห็นชดัวาทั้งหมดน้ี เปนเพราะกรรม
ของสัตวนั้นๆเอง หาใชสิ่งอื่นใดไม ที่ทําใหเกิดเปนสุขหรือเปนทุกข ในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆ โลก ความเห็นแจงในลักษณะเชนนี้เรียกวา 
จุตูปปาตญาณ  
       และในท่ีสุด สิ่งสุดทายและใหญยิ่งที่พระองคไดทรงประสพ ในคืนอันสําคัญนั้น คือพระองคไดทรงทราบและไดทรงเห็นอยางชดัแจง 
ปราศจากความสงสัยอยางสิ้นเชิง วามันไมเปนการถูกตองปลอดภัยแตอยางใด ในการที่มนุษยเราจักปลอยชีวิตน้ี ใหเปนไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยางไมมีที่สิ้นสดุ และวาไมเปนความดีแตอยางใด ในการที่มนุษยเราจําตองเปนผูซึ่งประเด๋ียวสุขประเด๋ียวทุกข ขึ้นๆ ลงๆ 
เหมือนเรือลํานอยๆ ลอยไปในทะเลอันมีคล่ืนลม  
       พระองคไดทรงทราบวา เหตุซึ่งทําใหคนเราเกิดมา เพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลง ไปตามคล่ืนแหงความเปลี่ยนแปลงในโลกน้ีนั้น เปนเพราะ
คนเหลานั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเปนมายา ซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆ นอยๆ เปนคร้ังเปนคราวในโลกนี้ พระองคไดทรงเห็นวา สรรพสัตวติด
อยูในบวงของการเรียนเกิดในโลกน้ีเหมือนเน้ือติดบวง เพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆ นอยๆ ทีเ่ขาวางไวลอมัน และพระองคไดทรงทราบอีกวา 
ถาคนเราไมประสงคจะติดอยูในบวงของการเกิดเชนนี้แลว ก็มีหนทางทางเดียวเทานั้น กลาวคือการดับเสียซึ่งความตะกลามตอความเพลิดเพลิน
ทุกๆ อยางที่เขาไดพบไดเห็น และไมปลอยตัวใหตกจมลงไปในส่ิงซึ่งยั่วยวน และไมปลอยใจใหทะเยอทะยานไปตามส่ิงที่โลกน้ีมีไวยั่วมนุษย  
       และตอจากนั้น พระองคไดทรงทราบถึงหนทางซ่ึงเม่ือบุคคลใดไดปฏิบติัตามถึงที่สุดแลว จะสามารถทําตนใหหลีกหางจากความ



ทะเยอทะยานและความหมกจมอยูในอารมณแหงความยั่วยวนเหลานั้นได เพราะเขาจะไดพบและพอใจในสิ่งซึ่งดกีวาและสูงกวา ซึ่งหลังจากน้ัน
แลว เขาจักไมหมุนกลับมาพอใจในโลกที่มีเพียงส่ิงยั่วยวน และเปนโลกแหงความเปลี่ยนแปลง ความทุกขทรมานและความสุขท่ีเปนมายา
เชนนั้นอีก แตจะสามารถลุถึงความสุขอันจริงแทและถาวร กลาวคือ พระนิพพาน มรรคหรือหนทาง อันนี้ พระองคทรงเรียกวา “ทางอัน
ประเสริฐประกอบดวยองคแปด” เพราะเปนหนทางท่ีดําเนินโดยบุคคลผูมีความมุงหมายและความปรารถนาตอสิ่งที่ประเสริฐ และเปนหนทางท่ี
ประกอบอยูดวยสวนประกอบแปดประการ ความเห็นในส่ิงทั้งสี่คือ ความทุกข มูลเหตุของความทุกข การดับมูลเหตุของความทุกข และวิธีดับมี
องคแปด เหลานี้รวมเรียกวา อาสวักขยญาณ  
       สวนประกอบประการท่ีหน่ึง ของหนทางอันประเสริฐประกอบไปดวย องคแปดประการ ซึ่งจักดําเนินไปใหพนจากสิ่งชั่วรายทุกชนิด ตามท่ี
พระองคทรงสอนน้ันเรียกวา “สัมมาทิฏฐิ” คือความเห็นหรือเขาใจอันถูกตอง ความเห็นอันถูกตองน้ีหมายถึงเห็นทุกสิ่งๆ ในโลกน้ี แมกระท่ัง
ความเปนอยูของผูนั้นเองวาเปนสิ่งทีเ่ปล่ียนแปลงอยูเสมอ ไมมีความเปนแกนสารและความถาวรที่แทจริง และมีแตจะนําไปสูความทกุขทรมาน
อยางเดียว ถาหากเราไปหลงติดพันมันอยางใกลชิด ความเห็นอันถูกตองน้ี ยังหมายความไปถึงการเห็นวา การทําความดียอมนําไปสูความสุข 
และการทําความชั่วยอมนําไปสูความทุกขเสมอไป ทั้งในโลกน้ีและโลกอื่น  
       สวนประกอบประการท่ีสอง ของหนทางอันประกอบดวยองคแปดประการนั้นเรียกวา “สัมมาสังกัปปะ” คือความมุงหมายอันถกูตอง ความ
มุงหมายอันถูกตองนี้ หมายถึงเม่ือไดเห็นสิ่งตางๆ ทุกส่ิงในโลกน้ีวาเปนอยางไรโดยแทจริง แลวก็ถอยหางออกมาเสียจากการเขาไปมวัเมาคลุก
คลีอยางหลงใหลในส่ิงเหลานั้น ความมุงหมายอันถูกตองน้ียังหมายถึงความไมมุงจะทํารายเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย ซึ่งลวนแตกําลังหลงใหลอยู
ในโลกนี้จนไดรับความทุกขอยูทั้งกายและทางใจ แตมุงหมายในอันที่จะรักใครและสงสาร แลวชวยเหลือเพือ่สัตวเหลานั้นใหพนจากทุกขซึ่งเขา
กําลังไดรับอยูใหสุดความสามารถท่ีจะชวยได  
       สงประกอบประการท่ีสาม ของหนทางอันประกอบดวยองคแปดประการนั้นคือ “สัมมาวาจา” ไดแก การพูดจาที่ถูกตอง หมายถึงการพูดจริง 
พูดไพเราะ พูดใหเกิดความรักใครสามัคคี และพูดแตสิ่งท่ีมีประโยชน กลาวอีกอยางหน่ึง ก็หมายถึงการเวนจากการพูดเท็จ พูดหยาบคาย พูดยยุง
ใหแตกราวและพูดอยางเขลาๆ ไรสาระ  
       สวนประกอบประการท่ีสี่ ของหนทางอันประกอบดวยองคแปดประการนั้น เรียกวา “สัมมากัมมันตะ” หรือการกระทําที่ถูกตอง หมายถึง
การเวนเสียจากการฆา การลักขโมย การลวงเกินของรักของผูอื่น และการด่ืมน้ําเมา ซึ่งทําใหผูดื่มไรสติจนถึงกับทําสิ่งตางๆ ซึ่งใครๆ ก็ไม
ปรารถนาใหทํา  
       สวนประกอบประการท่ีหา ของหนทางอันประกอบดวยองคแปดประการนั้น คือ การเล้ียงชีวิตดวยวิธีที่ถูกตอง อันเรียกวา “สัมมาอาชีวะ” 
หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตโดยวิธีที่ไมทําอันตรายใหเกิดขึ้นแกบุคคลใดๆ หรือสัตวใด  
       สวนประกอบประการท่ีหก ของหนทางอันประกอบดวยองคแปดประการนั้น คือ ความพากเพียรอยางถูกตอง อันเรียกวา “สัมมาวายามะ” 
หมายถึงการพยายามบังคับความคิดนกึและความรูสึกไมใหเกิดความคิดชั่ว ทําชั่วขึ้นในตน การพากเพียรทําความคิดชั่วและทําชั่วท่ีเกิดขึ้นแลว
ใหสิ้นไป และยังหมายถึงการพากเพียรทําใหเกิดความคิดที่ดีและการกระทําท่ีดีขึ้นในตน และการพากเพียรรักษาความดีเหลานั้น ใหยังคงมีอยู 
หรือใหแนนแฟนมั่นคงยิ่งขึ้น  
       สวนประกอบประการท่ีเจ็ด ของหนทางอันประกอบดวยองคแปดประการนั้น ไดแก ความระลึกอยางถูกตอง อันเรียกวา “สัมมาสติ” 
หมายถึงการระลึกหรือสํานึกไวอยางไมมีลืมวารางกายของเราน้ี โดยแทจริงแลว คืออะไร เปนอยางไร และเพียงเทาใด เพื่อไมหลงสําคัญผิดให
ดีกวาหรือเกินกวาความเปนจริงของมัน และหมายถึงความระลึกไวอยางถูกตองวา การเคล่ือนไหวและการกระทําหรือหนาที่ตางๆ ของรางกายน้ี 
ก็เปนการเคลื่อนไหวการกระทําแลหนาที่ของมัน ซึ่งจะตองเปนไปตามธรรมชาติอยางนั้น เม่ือเกิดผลอันใดขึ้น อยาไดหลงสําคัญผิด หลงรักหลง
ชังใหมากไปกวานั้น ความรูสึกอยางถกูตองน้ี ยังหมายถึงความระลึกวาจิตของเราน้ันเปนสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงทั้งในทางความคิดและความรูสึก 
รุดหนาเร่ือยไป ไมมีหยุด หรือไมซ้ํากันแมเพียงอยางเดียว และในขั้นสุดทาย ยังหมายถึงการระลึกไวโดยไมมีการหลงลืม ในขอปฏิบัติมีอันดับ
ตางๆ กัน ดั่งที่พระพุทธเจาไดตรัสสอนไวแกเรา เพื่อปฏบิัติและกระทําจิตใหหลุดพนจากสิ่งที่ผูกมัดหอหุม จนกระทั่งลุถึงความเอาตัวรอดได
อยางสมบูรณ อันเรียกวา “พระนิพพาน”  
       สวนประกอบประการท่ีแปด อันเปนประการสุดทายของมรรคมีองคแปดน้ันหมายถึง ความดํารงจิตไวอยางถกูตองอันเรียกวา “สัมมาสมาธิ” 
ไดแกการไมปลอยใจของเราใหฟุงไปตามท่ีมันอยากจะฟุง แตจักควบคุมมันไวใหมั่นคงในสิ่งที่เราเห็นวามันควรจะดํารงอยูในส่ิงนั้น จนกระท่ัง
เกิดผลเปนความรู หรือความเขาใจอันถูกตอง ในส่ิงซึ่งเราประสงคจะรูหรือจะเขาใจ หรือเพื่อกระทําใหเปนผลสําเร็จในส่ิงที่เราประสงคจะทํา  
       ทั้งหมดน้ี คือสวนประกอบแปดประการของหนทางอันประเสริฐอันประกอบดวยองคแปด ซึ่งเจาชายสิทธัตถะโคตมะ ผูซึ่งบัดนีไ้ด
กลายเปนพระพุทธเจาไปแลวนั้น ไดทรงคนพบที่โคนแหงตนโพธ์ิ ในตําบลอุรุเวลา เม่ือ 2,500 กวาปมาแลว  
       สวนประกอบ 3 ประการในเบ้ืองปลาย คือความพากเพียรอยางถูกตอง ความระลึกอยางถูกตอง และความดํารงจิตไวอยางถูกตองน้ันมี
ความหมายกวางไปถึงกับวา ผูที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจาอยางใกลชิด จักตองกระทําจนสุดกําลังความสามารถของตน จนถึงกับสละเหยาเรือน



ออกบวชเปนภิกษุ จึงจะมีโอกาสกระทําไดอยางสมบูรณ แตอยางไรก็ตามคนทุกคนไมวาจะเปนภิกษุหรือไม ลวนแตสามารถประพฤติใน
หลักธรรม 3 ขอนี้ ในอัตราท่ีพอเหมาะแกความเปนอยูของตนไดทุกๆ คน ตามมากตามนอย ตามความหมายแหงขอธรรมนั้นๆ ดังที่กลาวแลว  
       สําหรับหลักธรรม 2 ขอขางตน คอืความเห็นอันถูกตองและความมุงหมายอันถูกตองน้ันก็เหมือนกัน จะทําใหดีถึงที่สุดได ก็เฉพาะบุคคลผู
ซึ่งไดพยายามเปนปๆ ในการฝกและการเจริญสมาธิภาวนา จนกระท่ังเขาใจและเห็นแจงในความจริงของส่ิงทั้งปวง โดยทํานองเดียวกับที่
พระพุทธเจาไดทรงเห็น ถึงกระน้ันคนทุกคนไมวาจักเปนใคร ลวนแตควรพยายามประพฤติในหลักธรรม 2 ขอนี ้ตามมากตามนอยเทาท่ีตนจะพึง
กระทําไดเชนเดียวกัน ในบางคร้ังเขาจะเห็นวาสิ่งทุกส่ิงรอบตัวเขา มิไดสวยงามนารักดังที่มันปรากฏแกเขา และในบางคราวเขาจักเกิดความ
แนใจวา วันหน่ึงเขาจะละท้ิงสิ่งซึ่งเปนมายาตางๆ ในโลกน้ี และหันไปสนใจกับสิ่งซึ่งดีกวา เจริญกวา และถาวรกวา นั้นไดเปนแนแท  
 
แตสําหรับหลักธรรม 3 ประการ ในตอนกลางของมรรคมีองคแปดประการนั้น เปนหลักธรรมซ่ึงบุคคลทุกประเภทสามารถประพฤติปฏิบัติได 
เต็มความสามารถของตน ทุกคนควรพยายามประกอบอาชีพที่ไมเปนอันตรายตอบุคคลผูใด ทั้งโดยทางกายและทางวาจา ทุกๆ คนควรพยายาม
และสามารถท่ีจะพยายาม เพือ่จะหลีกเลี่ยงเสียจากการพูดช่ัวและทําชั่ว และแลวเขาจะไดรับผลตอบแทนอยางเพียงพอ เพราะเทากับเปนการแผว
ถางหนทางของตนเองเพื่อในวันหนึ่งเขาจะสามารถควบคุมความคดิและฝกจิตของตน จนกระท่ังลุถึงวิชชาและความเห็นแจงอันแทจริง อันเปน
วิชชาและความเห็นแจงซึ่งพระพุทธเจาไดทรงคนพบและทรงสอนไว ซึ่งทรงเรียกวา “ปญญา” (ญาณ)  
       เม่ือเขาไดลุถึงปญญาอันแทจริงเชนนี้แลว จิตก็จะไมยึดถือพัวพันหลงใหลในส่ิงใดๆ ในโลกไหนๆ อีกตอไป และเพราะไมยึดถอืเชนนี้ จิตก็
จักไมกอใหเกิดนามและรูป (ใจและกาย) ขึ้นในโลกไหนๆ ขอนี้หมายความวาเม่ือไมมีการเกิดมาในโลกแลว ก็ไมมีความทุกขทรมานใดๆ ชนิดที่
เกิดขึ้นแกบุคคลผูเกิดมาในโลก ปรากฏขึ้นอีกตอไป และความทุกขทั้งปวงก็ถึงที่สุดและดับหมดไปไมมีเหลือ  
       สิ่งนี้แหละ พระพุทธองคทรงคนพบที่โคนแหงตนโพธิ์ คือพระองคทรงคนพบหนทางอันประเสริฐอันประกอบดวยองคแปดประการ ไดแก
ความเห็นอันถูกตอง ความมุงหมายอันถูกตอง การพูดจาอันถูกตอง การกระทําอันถูกตอง การเล้ียงชีวิตอันถูกตอง ความพากเพียรอันถูกตอง 
ความระลึกอันถูกตอง และความดํารงจิตอยางถูกตอง ซึ่งทั้งหมดน้ี ยังสรุปเรียกโดยช่ืออื่นไดอีกวา “แนวทางปฏิบัติ 3 ประการ” คือการประพฤติ
ทางกาย วาจา และการอบรมจิตจนเกิดความรูแจง หรือเรียกโดยภาษาบาลีวา “ศีล สมาธิ ปญญา” ดังนี้  
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ตอนท่ี 10 ทรงประกาศพระธรรม 
       ในขณะน้ี พระองคทรงมีอาการเปรียบเสมือนบุคคลท่ีไดพยายามวายน้ําฝากระแสคล่ืนลมมาเปนเวลานาน จนกระท่ังไดถึงฝงดวยความ
ปลอดภัย แลวนอนลงช่ัวครูหนึ่งเพื่อบรรเทาความเม่ือยลาของแขนและขา แลวยืนมองดูกระแสนํ้า ซึ่งเต็มไปดวยภยัอันตรายอันพระองคไดวาย
ฟนฝามาดวยความยากลําบาก จนกระท่ังถึงฝงดวยความสวัสดี หรือมิฉะน้ันเปรียบเหมือนบุคคลซ่ึงไดไตขึ้นไปดวยความยากลําบาก จนถึงยอด
ภูเขาสูง มีอากาศเยน็สบายน่ังลงพักเหนื่อย มองดูโดยรอบขาง มีความสบายกายและสบายใจ เหลียวลงมาดูแผนดินเบื้องลางอันเต็มไปดวยลม
รอนและฝุนรอนที่ตนไดผานมาแลวแตหนหลัง ก็รูสึกเปนสุขใจ คือบัดนี้ความพยายามฟนฝาอยางกลาหาญเด็ดเด่ียวของพระองคไดประสพ
ผลสําเร็จโดยครบถวน ในทามกลางความเงียบสงัดของปาตําบลอุรุเวลาน่ันเอง  
       พระองคผูทรงประสพชัยชนะในสงครามอันโหดรายน้ีแลว ไดเสด็จประทับพักผอน เสวยวิมุติสุข คือความสุขเกิดจากความรอดพนจากการ
ทนทรมานนานาประการในการตอสูกับกิเลส และไดทรงล้ิมรสของศานติธรรมอันพระองคทรงชนะแลว และเปนผลของความรูหรือความจริง 
ซึ่งพระองคไดทรงประสพในบัดนี้ เม่ือพระองคไดเสด็จประทับอยูภายใตตนไมแหงชัยชนะ กลาวคือตนโพธ์ินั้น จนเปนที่พอพระทัยแลว ก็ได
เสด็จไปยังตนไทรในบริเวณใกลเคียงกันอีกตนหนึ่ง ซึ่งพวกเด็กเลี้ยงแพะในถิน่นั้นใชเปนที่นั่งพกัรอนเฝาสูงแพะในเวลากลางวัน  
       เม่ือพระองคกําลังประทับอยู ณ ทีน่ั้น เผอิญมีพราหมณคนหนึ่งผานมาทางน้ัน ไดทักทายพระองคตามธรรมเนียม แลวไดต้ังคําถามขึ้นถาม
พระองควา “ทานโคดม ! อะไรที่ทําคนใหเปนพราหมณที่แทจริงได  คุณสมบัติอะไรบางที่เขาจะตองแสวงหามาใสตน เพื่อทําใหเขาเปนบุคคล
แหงวรรณะสูงอยางแทจริง ”  
       พระผูมีพระภาคเจาไมทรงรูสึก หรือไมทรงสนพระทัยในความเยอหยิ่งของพราหมณผูนั้น ที่กลาวแกพระองคดวยอาการออกชื่อสกุลตรงๆ 
อันเปนความไมเคารพ แทนท่ีจะกลาวดวยคําเปนตนวา “ขาแตพระคุณเจา” หรือ “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา” ดังนี้เปนตน พระองคไดตรัสตอบ
อยางตรงไปตรงมาดวยคําซึ่งผูกขึ้นเปนกาพยมีใจความวา  
       “พราหมณที่แทจริง คือผูที่ลอยบาปเสียไดทั้งหมด ละความเยอหยิ่งได สํารวมคนได ไรมลทิน รอบรูและประพฤติพรหมจรรย คนเชนนี้
เทานั้นที่ควรเรียกวาเปนพราหมณได เขาเปนผูที่ไมประพฤติอยางชาวโลกอีกสืบไป”  
       พราหมณผูนั้นไดเดินหลีกไป พรอมกับบนพึมพํากับตัวเองวา “พระสมณะโคดมน้ี รูเร่ืองในใจของเรา พระสมณะโคดมน้ี รูเร่ืองในใจของ



เรา” ดังนี้  
       สองสามวันตอมา ขณะท่ีพระผูมีพระภาคเจายังคงประทับอยูที่โคนตนไมของเด็กเลีย้งแพะนั้น มีพอคา 2 คน ซึ่งนําสินคามาขายยังประเทศนี้
ไดเดินผานมา เขาไดเห็นพระองคประทับนั่งอยูใตตนไมนั้น ดวยอาการอันสงบและอ่ิมเอิบ เหมือนบุคคลที่ไดประสพชัยชนะในการตอสูอยาง
ใหญหลวงแลวกําลังพอใจในผลแหงชัยชนะนั้นอยู เขาไดนอมนําอาหารอยางดีเขาไปถวาย และจับอกจับใจในถอยคําและความงามสงาของ
พระองค และไดทูลขอรองใหพระองคทรงยอมรับเขาเปนสาวกผูนับถือพระองค ดวยเหตุนี้พอคาสองคนน้ี ซึ่งมีนามวา “ตปุสสะ” และ “ภัลลิ
กะ” จึงไดเปนบุคคลแรกในโลก ซึ่งไดเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี ้ 
       เม่ือพระองคทรงพักผอนเปนเวลานานพอแกพระประสงคแลว ก็ทรงเร่ิมพระดําริถึงสิ่งที่พระองคควรกระทําตอไป พระองคไดทรงพบส่ิงซึ่ง
พระองคทรงแสวงแลว และทรงรูสึกวาไมควรจะเก็บความรูอันประเสริฐน้ีไวเงียบๆ ควรจะเผยแผใหรูกันทั่วๆ ไป เพื่อใหคนเหลาอื่นมีสวน
ไดรับประโยชนจากความรูอันประเสริฐน้ีดวย  
       พระองคทรงดําริเชนนี้ขึ้นในพระทัยเปนขอแรก แตแลวความคิดอีกอันหนึ่งไดเกิดขึ้นขัดขวาง โดยทรงรําถึงแกพระองคเองวา “สิ่งที่เราไดรู
แลวนี้เปนสิ่งที่เขาใจไดยาก มันเปนของท่ีลึกซ้ึงและละเอียดสุขุม คนท่ีมีความคิดจริงๆ มีปญญาแจมใสจริงๆ เทานั้น จึงจะสามารถจับฉวยเอา
ใจความไดอยางถูกตองจนไดรับผล แตคนท่ีมีความคิดและปญญาอันแจมใสนั้นมีอยูที่ไหน คนสวนมาไมประสงคจะทนความยากลาํบากในการ
คิดและพินิจพิจารณาอยางลึกซ้ึง เขาชอบกันแตสิ่งงายๆ ชอบกันแตสิ่งที่ทําความสนุกสนานเพลิดเพลินใหแกตน หัวใจของเขาเอียงไปแตในส่ิง
ซึ่งเขาเห็นวาจะนําความสนุกสนานบันเทิงเริงร่ืนมาใหแกเขาเทานั้น เขาทั้งหมดพากันปลอยตัวไปในเร่ืองความเพลิดเพลินทางกามารมณ หากเรา
จะส่ังสอนธรรมะน้ีแกเขา เขาก็ไมเขาใจวาเราไดพูดถึงเร่ืองอะไรกะเขา เขาจกัไมสนใจ แลวเราก็จักเหนื่อยเปลา”  
       พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริในพระหฤทัยเชนนี ้จนมีพระทัยนอมไปในทางที่จะไมทรงส่ังสอนสิ่งซึ่งพระองคไดตรัสรูแกผูใด แตจะทรงเก็บ
ไวเพื่อประโยชนแกพระองคแตผูเดียว เพราะไมทรงเห็นวาจะมีผูใดในโลกท่ีตองการจะทราบหรือจะพอใจ ในเม่ือพระองคจะบอกเลาส่ิงนี้ใหแก
เขา แตอยางไรก็ตาม ความดําริของพระองคหาไดหยุดเสียเพียงเทานี้ไม เพราะถาเปนดังนั้นแลว ใครๆ ก็หามิไดรูธรรมะของพระองค ดังเชนทุก
วันนี้ พระองคไดทรงพยายามตีปญหาเร่ืองน้ีตอไปอีก จนกระท่ังเกิดมีความคดิอันใหมขึ้นแกพระองคดั่งตอไปน้ี  
       “ถูกแลว มันเปนความจริงในขอทีว่าคนแทบทั้งหมดในโลกน้ีไมปรารถนาจะฟงธรรมะซ่ึงเราไดคนพบ และจะไมเขาใจแมวาเราจะได
พยายามบอกกลาวแกคนประเภทนี้ เขารักแตสิ่งที่งายๆ สนุกสนานและไมทําใหเขายุงยากใจในการคิด แตแมจะเปนอยางนั้น คนทุกคนในโลก
ไมเหมือนกัน มีคนบางพวกแมจะมีจํานวนไมมากนัก ซึ่งกําลังไมประสพความพอใจดวยวิถีแหงการดําเนินชีวิตชนิดที่เขากําลังกระทําอยู เขา
กําลังตองการจะรูใหมากไปกวาที่เขารูอยูในบัดนี้ เขาไมพอใจที่จะดําเนินตนไปในทางท่ีเอาแตความสนุกสนานเพลิดเพลิน มันจะเปนที่นา
สมเพชสักเพียงใดถารูธรรม ซึ่งสามารถนําความสุขกายสุขใจมาใหแกคนประเภทนี้ได แตแลวกลับเก็บเงียบไวไมบอกกลาวใหเขาไดยินไดฟง
เลย  
       ไมได ! เราจักไมทําเชนนั้น เราจักออกไปเด๋ียวน้ีแลว และจะทําคนจําพวกน้ันทุกคนที่เราพบ ใหไดรูไดเขาใจถึงความจริงอันประเสริฐส่ี
ประการ ซึ่งเราไดคนพบแลว คือความจริงเร่ืองทุกข และตนเหตุของมัน เร่ืองความไมมีทุกขเลย และวิธีที่จะใหไดรับความไมมีทุกขนัน้ คนที่ฟง
แลวพอจะเขาใจไดก็ยังมีอยู แมจะมีเพียงจํานวนนอยก็ตาม  
       มันเหมือนกับในสระบัว ซึ่งมีบัวหลายๆ ชนิดเกิดอยู เปนสีชมพูบาง น้ําเงินบาง ขาวบาง บัวสวนมามีดอกออนโผลขึ้นมาจากกอ ซึ่งยังจมอยู
ใตดินไดหนอยหนึ่ง พอพนจากโคลนบาง ขึ้นมาไดคร่ึงทางระหวางพื้นดินกับผิดน้ําบาง ขึ้นโผลมาถึงผิวน้ําบาง ถูกสัตวกัดกินเสียกอนที่จะได
บานบาง สวนท่ีโผลขึ้นพนน้ํารับแสงแดดเบิกบานอยูในอากาศน้ัน มีเปนจํานวนนอยกวาก็จริง แตก็ยังมีอยู! ขอนี้ฉนัใด สัตวทั้งหลายก็เปนฉัน
นั้น บางพวกใจของเขาเอาแตจะจมอยูในโคลนแหงกิเลสแลตัณหา แตบางพวกมิไดจมอยูในโคลนมากเหมือนอยางน้ัน มีกิเลสแลตัณหาครอบงํา
แตเพียงเล็กนอย คนจํานวนหลังนี้เองจะสามารถเขาใจคําส่ังสอนของเรา เม่ือเขาไดยินไดฟงเราจักออกไปเด๋ียวนี้ จะตองใหเขาไดยินไดฟง และ
สอนคนทุกคนที่ควรสอน”  
       พระผูมีพระภาคเจา ทรงเร่ิมระลึกวาพระองคควรจะสอนบุคคลใดเปนคนแรก ซึ่งจะพอใจฟงและเขาใจไดโดยเร็ว ลําดับนั้น พระองคทรง
ระลึกถึงอาจารยเกาของพระองคเอง คอืดาบสชื่อ อาฬาระ กาลามะ ซึ่งมีความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความบริสุทธิ์อยูเปนอนัมาก แลว
พระองคทรงรําพึงแกพระองคเองวา เราจักไปสอนดาบสอาฬาระ กาลามะ กอนใครอื่น ทานผูนี้จักเขาใจไดโดยรวดเร็ว  
       เม่ือพระองคทรงเตรียมพรอมท่ีจะเสด็จไปสูสํานักดาบสอาฬาระ กาลามะ ก็มีใครบางคนไดมาแจงขาวแกพระองควา อาฬาระดาบสน้ันไดถึง
แกกรรมเสียแลว พระองคจึงทรงนึกถึงบุคคลอื่นสืบไป ก็ระลึกไดถึงดาบส อุทกะ รามบุตร ผูซึ่งมีสติปญญาพอท่ีจะรูธรรมะน้ีไดโดยแลว อยาง
เดียวกัน แตในท่ีสุด ก็ทรงทราบวาดาบสผูนี้ถึงแกกรรมเสียแลวเมื่อคืนที่แลวมา  
       พระองคทรงระลึกหาบุคคลท่ีเหมาะสม ที่จะรับคําสั่งสอนเปนคนแรกท่ีสุด ตอไปอีก ในท่ีสุดก็ทรงระลึกไดถึง ภิกษุหารูป ที่เคยอยูเฝา
พระองคในคราวเม่ือทรงบําเพ็ญตบะทรมานกาย ณ ตําบลอุรุเวลา เม่ือไดทรงทราบวาบัดนี้ภิกษุเหลานั้นอาศัยอยูที่ ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกล
เมืองพาราณสี แลว ก็เสด็จจากตําบลอุรุเวลา ตรงไปยังเมืองพาราณสี (ซึ่งมีระยะทางประมาณ 150 ไมล) เม่ือพบกับภิกษุเหลานั้น พระองคได



เสด็จไปโดยลําดับๆ จนกระท่ังเย็นวันหนึ่ง ก็เสด็จถึงปาอิสิปตนมิคทายวัน อันเปนที่ซึ่งนักบวชหารูปนั้นกําลังพักอาศัยอยู * (* ในระหวางทาง
ตอนนี้ พระองคไดพบอาชีวก ชื่ออุปกะ และไดสนทนาโตตอบกันขณะหนึ่ง เขาไมเชือ่วา พระองคเปนพระพุทธเจาผูตรัสรูธรรม และไมไดรับ
ประโยชนอะไรจากการไดพบกับพระองค)  
       เม่ือนักบวชหารูปนั้น เห็นพระองคเสด็จดําเนินมาแตไกล ก็ไดกลาวแกกันและกันวา “ดูโนน ! พระสมณโคตมะกําลังตรงมาท่ีนี่ พระสมณ
โคตมะผูมักมาก ซึ่งไดสละความเพียร เวียนกลับไปสูความเปนผูอยูอยางสะดวกสบาย พวกเราอยาพูดกะทาน พวกเราอยาออกไปตอนรับ และ
แสดงความเคารพใดๆ อยาออกไปรับบาตรจีวร เราเพียงแตต้ังอาสนะไวผืนหนึ่งที่นี่ ถาทานอยากน่ัง จะไดนั่ง ถาทานไมนั่ง ก็ใหทานยืน ใครที่
ไหนจะไปตอนรับคนที่ไมมีอะไรแนวแนเชนทานผูนี้ ”  
       แตในท่ีสุดเมื่อพระองคไดเสด็จดําเนินใกลเขามา นักบวชทั้งหานั้นไดสังเกตเห็นอะไรบางอยางอันแสดงวาพระองคมิไดทรงเปนอยางที่เขา
เคยนึกมาแตกอน ในบัดนี้มีอะไรบางอยางปรากฏอยูที่พระองค เปนความสงางามและสูงสง มีแววแหงความประเสริฐอยางที่เขาเหลาน้ันไมเคย
เห็นมากอน นักบวชทั้งหานั้นไดมีความต่ืนเตนในใจจนกระท่ังลืมตัวเอง และลืมขอนัดหมายท่ีไดตกลงกันไว ไดพากันกระทําทุกส่ิงทุกอยาง
ตามท่ีตนอยากจะทํา ในบัดนั้นบางคนไดรีบเดินตรงไปตอนรับพระองค ถวายความเคารพ และรับบาตรรับจีวรจากพระองคดวยความนอบนอม 
บางคนรีบเรงตระเตรียมอาสนะเสียใหมเปนพิเศษสําหรับพระองค และบางคนรีบไปหานํ้ามาชําระพระบาทของพระองค  
       เม่ือพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะ ซึ่งนักบวชทั้งหานั้นจัดถวายแลว ไดตรัสแกเขาเหลานั้นวา “ฟงกอนภิกษุทั้งหลาย! เราไดพบ
หนทางแหงอมฤตธรรมแลว เราจะบอกทาน เราจะแนะใหทาน ถาทานทั้งหลายฟงและศึกษาและปฏิบัติตามท่ีเราบอก ไมนานเลย ทานทั้งหลาย
จักรูไดดวยตนเอง โดยไมตองรอถึงชาติหนา แตจักรูไดที่นี่ ในบัดนี้ ในชีวิตนี้วาถอยคําทีเ่รากลาวน้ันมีความจริงเพยีงใด และทานทั้งหลายจัก
เขาถึงสิ่งซึ่งอยูเหนอืความเกิดและความตายได ดวยตนเอง  
       เปนธรรมดาอยูเอง ที่นักบวชทั้งหานี้จะตองมีความฉงนเปนอันมากในการที่ไดฟงพระองคตรัสเชนนี้ เขาเหลานั้นไดเห็นพระองคบําเพ็ญ
ตบะอดอาหารและทรมานกาย แลวมาเลิกเสียเพื่อใหบรรลุธรรม และบัดนี้ยงัมาบอกแกเขาวาพระองคไดบรรลุธรรมนั้นแลวดวย นักบวช
เหลานั้นไมยอมเช่ืออยางงายๆ และไดกลาวโตพระองคนานาประการ  
       เขาไดกลาวแกพระองควา “เพื่อโคตมะ! ทําไมเลา เมือ่พวกเราอยูกับทาน ทานปฏิบัติอยางเครงครัดในการบําเพ็ญตบะทรมานกายทุกชนิด
ดังเชนนักบวชทั้งหลายประพฤติกันอยูทั่วชมพูทวีป พวกเราจึงไดนับถือทานเปนอาจารยผูสั่งสอน ทานบําเพ็ญตบะอยางเครงครัดเชนนั้นแลว ก็
ยังไมบรรลุธรรมที่ทานตองการ มาบัดน้ีทานจะบรรลุธรรมน้ันไดอยางไร ในเม่ือทานกลับมาเปนคนอยูอยางมักมาก ละท้ิงความเพยีรเสียแลว 
หมุนไปหาความสะดวกสบายตามพอใจเชนนี้ ”  
       พระพุทธองคไดตรัสตอบวา “ทานทั้งหลาย ! พวกทานเขาใจผิด เราไมไดละความเพียรแตอยางใดเลย เราไมไดเปนอยูอยางหลงใหลตามใจ
ตัวเอง เอาแตสนุก จงฟงเรากอน เราไดบรรลุวิชชาและญาณอันสูงสุดแลวจริงๆ เราสามารถสอนทานทั้งหลายใหทานบรรลุธรรมน้ันได โดยตัว
ทานเองดวย”  
       นักบวชทั้งหาเหลานั้นไมสามารถจะปลงใจเช่ือ ในถอยคําของพระองค มันปรากฏแกเขาในทํานองท่ีเปนไปไมได แมพระองคจะไดทรง
ขอรองใหคนเหลานั้นฟงและเช่ืออีกคร้ังหน่ึง เขาก็ยังไมอาจจะเช่ือ เม่ือพระองคทรงเห็นวาคนเหลานั้น ไมยอมเช่ือวาพระองคบรรลุธรรมท่ีอยู
เหนือความตายจริงๆ แลว พระองคไดทรงมองท่ีใบหนาของคนเหลานั้น อยางเพงจองและเอาจริงเอาจังพรอมท้ังตรัสวา “ทานทั้งหลาย ! จงฟง
กอน จงนึกดูใหดีๆ วา ตลอดเวลาท่ีทานทั้งหลายอยูกับเรา ในคร้ังกระโนน เราไดเคยพูดเชนนี้กับทานทั้งหลายบางหรือเปลา  เราไดเคยบอกทาน
ทั้งหลายวาเราไดบรรลุวิชชาและญาณอันสูงสุด อันทําอยูเหนือความเกิดและความตายเชนนี้หรือเปลา  จงคิดดู !”  
       นักบวชทั้งหานั้น ตองตอบแกพระองควา เปนความจริงที่พระองคไมเคยตรัสคําเชนนี้แกพวกเขามากอนเลย พระองคไดตรัสตอไปวา “บัดนี้
จงฟงเรากอน ในเม่ือเราไดยืนยันวาเราไดถึงหนทางแหงอมตธรรมแลวจริงๆ ก็จงฟงใหรูวาเราไดพบอะไรและอยางไรเสียกอนจะดีกวา”  
       พระองคไดตรัสถอยคําเหลานี้อยางองอาจ และตรึงใจ ขณะเมือ่ตรัสพระองคไดทรงเพงจองมองดวยลักษณะของบุคคลผูมีเมตตา และซ่ือตรง
อยางบริสุทธิ์ จนนักบวชเหลานั้นหมดความสงสัย ไมปฏิเสธในการท่ีจะต้ังใจฟงพระองคอยางแทจริง นักบวชทั้งหาไดขอรองใหพระองคทรง
ยับยั้งอยูเพื่อสอนเขาเหลานั้น ดวยส่ิงซึง่พระองคทรงคนพบ คําสอนเร่ืองแรกที่พระองคไดสอนเขานั้นเรียกวา ปฐมเทศนา หรือ ธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตร วาดวยอริยสัจ 4 อยาง และมรรคมีองค 8 ประการ  
 
พระองคไดทรงสอนนักบวชทั้งหา ซึ่งเคยเปนศิษยเกาของพระองคเหลานั้น ดวยธรรมท่ีพระองคเพิ่งตรัสรูใหมๆ ทุกวันๆ จนครบถวน เปนเวลา
สองสามเดือน ประทับอยูกับนักบวชเหลานั้น โดยทรงสอนนักบวชสามคน เม่ือนักบวชอีกสองคนไปบิณฑบาตเพือ่นําอาหารมาเล้ียงกัน และ
ทรงสอนนักบวชอีกสองคน ในเม่ือนักบวชสามคนนั้นไดไปบิณฑบาต ผลัดเปลี่ยนกันโดยทํานองนี้ตลอดเวลาอยางผาสุก  
       เพราะเหตุที่ไดอาจารยอันประเสริฐสุดในโลก นักบวชทั้งหานั้นก็ไดลุถึงธรรม ดังเชนที่พระองคไดทรงบรรลุ เขาไดประสพผลแหงการ
ปฏิบัติขั้นสูงสุด คอืนิพพานได ในภาพทันตาเห็นนี้เอง ในบรรดานักบวชหาคนนั้นผูที่เขาใจอยางแจมแจง ในคําสอนของพระองคเปนคนแรก มี



นามวา โกณฑัญญะ อีกสี่คนนอกนั้นมีนามวา ภัททิยะ อสัสชิ วัปปะ และมหานามะ นักบวชทั้งหานี้ ไดเปนพระอรหันตจํานวนหาองคแรกใน
โลก คํา “อรหันต” นี้ เปนที่ชื่อที่ใชสําหรับบุคคลผูบรรลุนิพพานไดดวยตนเอง ในชีวิตทันตาเห็น นับวาพระอรหันตทั้งหาองคนี้เปนชดุแรกของ
หมูสงฆสาวกประเภทที่มีพระพุทธองคเปนผูทรงส่ังสอนและแนะนําดวยพระองคเองโดยตรง คาํสอนที่ทําใหทานเหลานั้นไดเปนพระอรหันต
พรอมกันทั้งหาองคนั้น เรียกวา อนัตตลักขณสูตร  
       เม่ือพระองคยังประทับอยูที่ปาอิสปิตนะน้ัน มีชายหนุมลูกเศรษฐีแหงเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อ ยสะ ไดมาพบพระองคเขาโดยบังเอิญใน
โอกาสวันหน่ึง เม่ือเขาไดฟงธรรมะของพระองค และทราบถึงผลของการปฏิบัติธรรมะน้ันแลว ก็มีความพอใจจนถงึกับขอบวช และอยูอาศัยกับ
พระองคเพือ่ศึกษาและปฏิบัติใหยิ่งขึ้นไปอีก  
       ในเย็นวันนั้นเอง ไดมีชายสูงอายคุนหนึ่งมาเฝาพระองคและทูลวาลูกชายไดหายมาจากบาน ต้ังแตเม่ือเชานี้ เขาใจวามาทางน้ี มารดาของเขา
กําลังรองไหครํ่าครวญโดยคิดวา เขาอาจจะถูกคนรายฆาเสียในถิ่นนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกใหเศรษฐีผูนั้น ทราบวาลูกของเขา
ปลอดภัย ไมตองเปนหวง และพระองคไดตรัสธรรมะอันเหมาะสมใหเศรษฐีผูนั้นฟง เพื่อใหเศรษฐีผูนั้นทราบวาธรรมะน้ันเปนอยางไร จึงได
เปนที่พอใจแกลูกชายของเขาจนถึงกับขอบวช ในท่ีสุดแหงการตรัส เศรษฐีผูนี้ก็ไดพอใจและเล่ือมใสในธรรม ประกาศตนเปนอุบาสก รับถือ
ธรรมของพระองคเปนสรณะจนตลอดชีวิตสืบไป เขาไดทลูนิมนตพระผูมีพระภาคเจา ทั้งพระยสะดวย ไปฉันอาหารบิณฑบาตท่ีเรือนของตนใน
วันพรุงนี้        ตอจากนั้นมา เพื่อสนิทของพระยสะเศรษฐีบุตรอีกสี่คนไดออกบวชตามพระยสะ เปนภิกษุในพระพุทธศาสนา และไดมีคนหนุม
อีกจํานวนมากพากันบวชตามโดยทํานองน้ีที่ปาอิสิปตนะนั้น จนกระท่ังรวมดวยกันทั้งหมดประมาณ 60 รูป ผูบวชใหมเหลานี้ทุกคน ลวนแตมี
เชื้อชาติสกุลดี มีความพากเพียรพยายามในการศึกษาและการปฏิบัติอยางเครงครัด ภายใตการควบคุมสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจาเอง ในเวลา
ไมนานเลย ทุกคนไดรูและไดลุถึงวิชชาและญาณอันสูงสุดดวยตนเอง และเปนพระอรหันตดวยกันทุกคน  
       พระผูมีพระภาคเจาไมทรงยอมใหพระสาวกเหลานั้นอยูอาศัยในที่แหงเดียวกันนั้น เพราะวาบัดนี้ทุกๆ รูปไดเรียนรูและปฏิบัติไดผลครบถวน 
ตามท่ีพระองคทรงสอนแลว พระองครับสั่งแกพระสาวกเหลานั้นวา ทานเหลานั้นตองออกเดินทางไปเพื่อทําการส่ังสอนคนเหลาอื่น เพื่อวาคนที่
พรอมท่ีจะรับคําสั่งสอนเหลานั้น จะไดมีโอกาสไดยินๆ ไดฟงคําสอน คร้ันไดศึกษาและปฏิบัติแลว เขาจักเปนผูพนจากทุกขทั้งปวงได
เชนเดียวกัน  
       พระองคไดตรัสแกพระสาวกทั้งหลายเหลานั้นวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเท่ียวจาริกไป จงแสดงธรรมซ่ึงมีความงามในเบ้ืองตน 
มีความงามในทามกลาง และมีความงามในเบ้ืองปลาย จงประกาศแบบแหงการครองชีวิตอันสมบูรณอันประเสริฐ และบริสุทธิ์ ในโลกนี้ยังมีคน
บางพวกซึ่งมีธุลี คอืกิเลสแลตัณหาแตเพียงเบาบาง หากไมไดฟงธรรมแลว จักเสียประโยชนอันใหญหลวง คนพวกนี้แหละจักฟงธรรมและเขาใจ
อยางแจมแจง”  
       พระพุทธองคไดทรงสงพระสาวกชุดแรกจํานวน 60 รูป ออกไปประกาศพระศาสนา ทรงระบุไมไดไปเปนคูหรือเปนหมู แตใหไปเพียงสาย
ละรูปๆ โดยทิศทางตางๆ กัน เพื่อใหธรรมนี้แพรหลายไกลออกไปโดยเร็วทีสุ่ดเทาที่จะทําได พระสาวกเหลานี้ไดสนองพระพุทธบัญชา ตามพระ
พุทธประสงคและออกไปเผยแพรพระธรรมวินัยของพระองคทุกทิศทุกทางท้ังทางเหนือและทางใต ทางตะวันออกและทางตะวันตก 
       พระสาวกเหลานี้เปนบุคคลพวกแรกที่สุดในโลก ที่ไดออกทําการเผยแพรคําสอนทางศาสนาของตนๆ ตามถ่ินตางๆ วาโดยท่ีแทแลวทาน
เหลานี้เปนคณะเผยแพรศาสนา ที่ไดรับการแตงต้ังอยางฉับพลันทันทีที่ตนไดบรรลุธรรม นับเปนพวกแรกที่สุดที่โลกไดเคยเห็น ทุกองคมีความ
กลาหาญ ทําการเผยแพรพระพุทธศาสนาเปนพวกแรกที่สุดในโลก โดยลักษณะดังกลาวนี ้ 
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ตอนท่ี 11 สิงคาลมาณพ   
       หลังจากท่ีพระผูมีพระภาคเจา ไดทรงสงพระอรหันตสาวก 60 รูป ออกไปเพ่ือเผยแพรพระศาสนาตามทิศทางตางๆ แลว พระองคเองก็ได
เสด็จออกจากปาอสิิปตนะ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตสูประเทศมคธ และในท่ีสุดก็ไดเสด็จมาถึงตําบลอุรุเวลา ณ ที่นั้นพระองคไดเสด็จไป
พํานักอยูกับพวกชฎิลจํานวนหนึ่ง ประมาณพันรูป ซึ่งมีชฎิลชื่อวา กัสสปะสามคนพี่นองเปนหัวหนา พระองคไดทรงทําลายทิฏฐิมานะของชฎิล
เหลานั้นสิ้นเชิง แลวทรงอธิบายหลักธรรม ที่ทรงคนพบไดใหมใหหัวหนาชฎิลเหลานั้นฟงจนมีความพอใจรับเอาคาํสอนของพระองค และขอ
บวชเปนภิกษุในศาสนาของพระองค และไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตในเวลาตอมาดวยกันทกุรูป ทั้งหัวหนาและบริวาร  
       พระพุทธองคไดเสด็จจากอุรุเวลาไปสูนครราชคฤหตามท่ีเคยไดสัญญาไวกับพระเจาพิมพิสารวา เม่ือพระองคบรรลุธรรมแลว จักเสด็จ
กลับมาสั่งสอนพระราชาและประชาชนแหงนครน้ันใหรูตามดวย พระเจาพมิพิสารและชาวนครราชคฤหไดทําการตอนรับพระองค ดวยความ
ยินดีอยางสูงสุดในขอที่วาพระองคไดตรัสรูธรรมเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวเสด็จมาโปรดเขาเหลานั้น  
       ณ ที่สวนตาลหนุมแหงหนึ่ง พระองคไดทรงส่ังสอนชีแ้จงดวยพระหฤทัยอันเต็มไปดวยพระกรุณา โดยวิธีตางๆ จนกระท่ังพระราชาและ
ประชาชนเหลานั้น มีความเขาใจในธรรม ประกาศตนเปนพระสาวกของพระองค พระเจาพิมพิสารไดทรงแสดงความเคารพนับถือในพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ ใหปรากฏออกมาโดยการทรงถวายอุทยานเวฬุวัน ใหเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข  
       เชาวันหน่ึง พระองคเสด็จออกจากอุทยานเวฬุวัน เพื่อไปบิณฑบาตในนครราชคฤห ในระหวางทางพระองคไดทรงพบชายหนุมคนหน่ึงเน้ือ
ตัวเปยกชุมไปหมด ราวกะวาเพิ่งขึ้นมาจากนํ้า ยืนอยูกลางถนน ทําอาการโคงตัวนบไหวทิศทั้งสี่ คือ ทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศเหนือ 
แลวไหวแหงนขึ้นไปบนฟา และไหวลงไปทางพื้นดินแทบเทาของตนในท่ีสดุ และไดโปรยเมล็ดขาวไปทุกทิศ ในขณะท่ีตนกําลังทําการนบไหว  
       พระองคไดทรงทอดพระเนตรดูชายหนุมคนนั้น ซึ่งกระทําพิธีอันแปลกประหลาดอยูบนทางสาธารณะจนเสร็จแลว ไดตรัสถามเขาวา ทําไม
เขาจึงทําอยางนั้น ชายหนุมคนนั้นไดทลูตอบวา เขาทําเชนนั้นตามคําสั่งของบิดาซึ่งไดสั่งใหเขากระทําทุกๆ เวลาเชา เพื่อเปนการปองกันสิ่งชั่ว
รายทุกประการมิใหมาสูตัวเขา จากทิศทั้งสี่ และจากเทวดาในเบ้ืองบนและจากปศาจในเบ้ืองตํ่า บิดาของเขาไดขอรองเขาเปนคร้ังสุดทายเม่ือ



กําลังจะส้ินชีพใหเขาทําเชนนั้น ดังนั้น เขาจึงไมอาจฝาฝนความประสงคของบิดา นับต้ังแตวันที่บิดาของเขาส้ินชพีเปนตนมา เขาไดปฏิบัติตาม
คําสั่งนี้อยางเครงครัด โดยไมมีขาดสักวันเดียว พระพุทธองคไดทรงฟงคําตอบของเขาดังนั้นแลวไดตรัสวา “เปนการถูกตองอยางยิ่ง สําหรับทาน
ที่รักษาคํามั่นสัญญาอันไดใหไวกะบิดาขณะท่ีจะสิ้นชีพอยางซื่อสัตย แตวาสิ่งที่ทานกระทํานั้น ยังไมตรงตามท่ีบิดาของทานมุงหมาย”  
       “ขอที่บิดาของทานสั่งใหทานทําการนบไหวและโปรยอาหารไปทางทิศตะวันออกน้ัน บิดาของทานหมายความวาทานจะตองแสดงความ
เคารพสักการะตอบุคคล ซึ่งใหกําเนิดชีวิตแกทานโดยเฉพาะ ก็คือมารดาบิดาน่ันเอง การนบไหวาทางทิศใตนั้น บิดาของทานหมายถึงการเคารพ
สักการะครูบาอาจารย ซึ่งสั่งสอนวิชาความรูใหทาน การนบไหวทางทิศตะวันตกน้ัน หมายถึงการทนุถนอมเลี้ยงดูบตุรและภรรยา การนบไหว
ทางทิศเหนือ หมายถึงการเคารพนับถือสงเคราะหวงศญาติและมิตรสหาย การนบไหวทางทิศเบ้ืองบน หมายถึงการสักการบูชาบุคคลผูมีความดี 
ความงาม ความประเสริฐ เชน สมณะและพราหมณ เปนตน สําหรับการไหวลงทิศเบ้ืองตํ่าทางพื้นดินนั้น หมายถึงการยอมรับนับถือสิทธิในการ
แสวงสุข และการมีชีวิตของสัตวตางๆ ทุกประเภท แมแตสัตวที่ถือกันวาเล็กและเลวท่ีสุด ซึ่งอาศัยอยูในแผนดิน บิดาของทานมุงหมายอยางนี้ จึง
ไดสั่งใหนบไหวเชนนั้น และเปนการปองกันอันตรายทุกอยางอันจะมาถึงทานจากทุกทิศทุกทางไดจริง”  
       พระองคไดทรงอธิบายใหชายหนุมคนนี้ ซึ่งมีนามวา สิงคาละ เขาใจโดยละเอียด ในส่ิงทีเ่ขาจะตองประพฤติตอตนเองและตอบุคคลอื่น 
เพื่อใหทุกคนมีความสุขความเจริญ ทั้งในปจจุบันและอนาคต พระองคไดทรงแนะใหสิงคาละเวนจากการฆา เวนจากการลักขโมย จากการ
ลวงเกินคนรักของบุคคลอื่น จากการพูดเท็จ และการด่ืมน้ําเมาทุกชนิด พระองคทรงแนะนําใหเขาทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร เพื่อการสะสม
ทรัพยและในการรักษาทรัพยซึ่งหามาไดแลว แตก็อยาไดหลงละโมภหรือบริโภคใชสอยทรัพยนัน้เพื่อประโยชนแกตนแตผูเดียว และไมใชทรัพย
ไปในทางสุรุยสุรายอยางโงเขลา ทรงแนะใหใชทรัพยจํานวนหน่ึงในส่ีเพื่อการเล้ียงดูตนเองและครอบครัว หนึ่งในส่ีในการขยายการงานอาชีพ
ของตนใหกวางขวางออกไป หนึ่งในส่ีในการชวยเหลือคนที่กําลังตองการความชวยเหลือ และอีกหนึ่งในส่ีเก็บไวเปนทุนสํารอง เม่ือคราวภัย
พิบัติเกิดขึ้นจักไดใชสอยทันทวงที  
       สิงคาละไดต้ังใจฟงคําแนะนําของพระองคดวยความเคารพ และไดกราบทูลแกพระองควาเม่ือบิดาของเขายังมีชวีิตอยูนั้น เขาเองไดกลาวกะ
บิดาของเขาอยูบอยๆ ถึงขาวเลาลืออันเก่ียวกับพระองควาทรงเปนศาสดาเอก และไดพยายามขอรองใหบิดาของเขาไปเฝาพระพุทธเจา เพื่อรับคํา
สั่งสอน แตบิดาของเขาไดปฏิเสธเสียทุกคราวไป โดยพูดวาลําบากเกินไปบาง เหนื่อยเปลาบาง ไมมีเวลาบาง ไมมเีงินที่จะใชจายในการเดินทาง
บาง กลาวดังนี้แลว ชายหนุมชื่อสิงคาละน้ัน ไดทูลขอรองใหพระพุทธองคทรงยกโทษใหแกบิดาของเขา และตัวเขาเอง ขอสมคัรเปนสาวกของ
พระองคยืนยันในการท่ีจะทําการไหวทิศทั้งหก ตามวิธีทีพ่ระองคแนะนําโดยครบถวนจนตลอดชีวิต ขอความที่พระพุทธองคไดตรัสแกสิงคาล
มานพอยางไรโดยละเอียดน้ัน อาจจะอานดูไดจากสิคาโลวาทสูตร ในคัมภีรฑีฆนิกาย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

     

ตอนท่ี 12 สารีบุตรและโมคคัลลานะ 
       ในระยะเวลาท่ีพระพุทธองคประทับอยูใกลนครราชคฤหนี้ มีเจาลัทธิผูหน่ึงชื่อ “สญชัย” ต้ังสํานักอยูใกลๆ นครราชคฤห มีสาวกประมาณ 
200 คนเศษ ในบรรดาสาวกเหลานั้นมีสาวกสองคน ชื่อ อปุติสสะ และโกลิตะ มีสติปญญามาก ทั้งสองคนไมพอใจในคําสั่งสอน ทาทีอ่าจารย
ของตนไดสอนให แตมีความประสงคจะรูสิ่งที่ดีและลึกซึ้งไปกวานั้น อันเรียกกันวา “อมฤตธรรม” คนทั้งสองน้ีรักกันมาก คนหนึ่งจะตองมีสวน
ไดในส่ิงที่อีกคนหน่ึงไดเสมอไป จึงไดทํากติกาตอกันอยางเงียบๆ วา ตางคนตางพยายามศึกษาและคิดคนใหสุดกําลังสติปญญาของตนๆ เพื่อให
พบอมฤตธรรม ถาคนใดไดพบกอน ก็จักบอกใหอีกคนหนึ่งไดรูดวย  
       วันหน่ึง ในเวลาเชา เมื่ออุปติสสะเดินไปตามถนนในนครราชคฤห เขาไดเห็นบรรพชิตรูปหนึ่ง กําลังเท่ียวบิณฑบาตอยู มีอาการแปลก
ประหลาด จับตาจับใจของเขาเปนอันมาก บรรพชิตรูปนั้นมีลักษณะอาการที่สุภาพเรียบรอย สงบเสงี่ยมงดงามทั้งในการเดินและการยืนตลอดจน
การรับบิณฑบาตชนิดที่เขาไมเคยพบเห็นมาแตกอน ยิ่งเดินเขาไปใกลก็ยิ่งมีความฉงน และเต็มไปดวยความเคารพยิง่ขึ้น เพราะวาใบหนาของ
บรรพชิตรูปนั้นเปนใบหนาชนิดที่เขาไมเคยเห็นนักบวชรูปใดมีใบหนาซึ่งประกอบดวยลักษณะเชนนั้นเลย คือเปนใบหนาที่แสดงความสุขอยาง
เต็มเปยม และแสดงถึงความสงบไมมคีวามหวั่นไหว เปรียบประดุจดังผิวน้ําในเวลาท่ีเงียบสงัด ปราศจากลมรบกวน ในเวลากลางคืน อุปติสสะ
ไดรําถึงอยูในใจวา บรรพชิตรูปนี้ เปนอยางไรหนอ บรรพชิตรูปนี้ตองเปนบุคคลท่ีไดบรรลุถึงธรรมท่ีเรากําลังแสวงหาแลวอยางแนนอน หรือ
อยางนอยท่ีสุดก็ตองเปนสาวกของผูทีไ่ดบรรลุธรรมนั้นแลว เราอยากรูเหลือเกินวา ใครเปนอาจารยของทานผูนี้ คําสอนของอาจารยทานผูนี้ จัก
เปนอยางไรหนอ เราจักตองติดตามเอาความจริงใหได  
       อยางไรก็ตาม อุปติสสะรูสึกวา ยงัไมเหมาะท่ีจะเขาไปไตถามบรรพชิตรูปนั้น ในขณะท่ีทานกําลังบิณฑบาตอยู จึงไดเดินตามไปหางๆ 
จนกระท่ังบรรพชิตรูปนั้น ไดอาหารบิณฑบาตเพียงพอแลว กําลังเดินออกประตูเมืองไป อุปติสสะไดเขาไปทําความเคารพทักทายปราศรัย พอให
เกิดความคุนเคย แลวไตถามในขอที่วา ทานผูใดเปนครูบาอาจารยที่บรรพชิตรูปนี้มีความเคารพ และรับปฏิบัติตามโอวาท อุปติสสะไดกลาววา 
“ทานผูเจริญ อากัปกิริยาของทานสงบเสง่ียมยิ่งนัก ใบหนาของทานเปลงปลั่ง สุกใสดียิ่งนัก ขาพเจาใครจะทราบอยางแทจริงวา ผูใดเปนครู



อาจารยของทาน คาํสอนของใคร ที่ทานสละเหยาเรือนและญาติมิตรมาอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ อาจารยของทานชื่ออะไร  และคําสอนของทาน
เปนอยางไร ”  
       บรรพชิตรูปนั้นไดตอบอยางยิ้มแยมวา “ทานผูเจริญ ขาพเจาอาจจะบอกทานไดเดี๋ยวนี้ มพีระมหาสมณะแหงวงศศากยะผูหนึ่ง ซึ่งไดสละ
ฆราวาสวิสัยออกมาบวชประพฤติพรหมจรรย ขาพเจาสละเหยาเรือนบวชเพื่อประพฤติตามพระมหาสมณะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาองคนั้นเอง 
เปนครูของขาพเจา ขาพเจาประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของทานผูนั้น”  
       อุปติสสะไดคดิวา บางทีเขาอาจจะไดทราบจากบรรพชิตผูนี้ ถึงเร่ือง “อมฤตธรรม” ซึ่งเขาและโกลิตะเพื่อนของเขาไดเสาะแสวงหามาเปน
เวลานานแลว จึงไดถามขึ้นอยางรีบรอนวา “ขาแตทานที่เคารพ คําสั่งสอนทีท่านกลาวถึงนั้น เปนอยางไร  ครูของทานไดสอนอะไร  ขาพเจา
อยากทราบในขอนัน้เปนอยางยิ่ง” 
       บรรพชิตผูนั้นไดตอบอยางสุภาพวา “ขาพเจาเปนแตคนเพิ่งมาบวชแรกศึกษา ยังเปนเวลานอยมาก นับแตขาพเจาเร่ิมศึกษาตอพระผูมีพระ
ภาคเจาและประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยของพระองค ดังนั้น ขาพเจาจึงไมทราบอะไรในคาํสอนของพระองคมากนัก ขาพเจาไมสามารถ
อธิบายแกทานไดโดยละเอยีด ถาทานตองการทราบแตโดยยอแลว ขาพเจาก็อาจจะบอกใหทานทราบไดบางสักสองสามคํา”  
       อุปติสสะไดกลาวขึ้นโดยเร็ววา “ทานผูเจริญ นั่นแหละท่ีขาพเจาตองการทราบ จงบอกแตใจความใหแกขาพเจาเถิด ใจความน่ันแหละ สําคัญ
ไมจําเปนที่จะตองกลาวดวยถอยคํายืดยาวดอก” บรรพชิตผูนั้น ไดกลาววา “ถาอยางนั้น ก็ดีแลว ทานจงฟงเถิด สิ่งใด มีเหตุเปนเคร่ืองบันดาลให
เกิดขึ้น พระตถาคตไดตรัสบอกถึงเหตุแหงสิ่งทั้งหลายเหลานั้น พรอมท้ังความดับสนิทของส่ิงเหลานั้น พระมหาสมณะองคนั้นมีปรกติกลาวดวย
อาการอยางนี้”  
       นักบวชไดกลาวเพียงเทานี ้แตขณะท่ีอุปติสสะไดยืนฟงขอความนีอ้ยูทีป่ระตูเมืองน่ันเอง ความแจมแจงไดโพลงขึ้นในใจของเขาอยาง
รุงโรจน ในธรรมท่ีพระพุทธเจาทุกๆ พระองคไดทรงสอน เปนธรรมที่แสดงใหทราบวาทุกส่ิงทุกอยาง ที่ไดเกิดขึน้แลว หรือกําลังจะเกิดขึ้นก็
ตาม จักตองดับลงไป อีกอยางไมมีทางยกเวน อยางไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได อยางไมเคยผิดพลาดเลย อุปติสสะไดเห็นอยางแจมแจงในขณะ
นั้นเองวา “สิ่งที่ไมมีการเกิด” เทานั้นเองท่ีจะเปนอิสระเหนือกฎที่วา “มันจะตองดับ” หรือ “ตองตาย” และส่ิงนั้นแหละคืออมฤตธรรม”  
       อุปติสสะไดกลาวแกบรรพชิตรูปน้ันวา “ถาความขอนี้เปนสิ่งที่ทานไดเรียนรูมาจากอาจารยของทานแลว ก็เปนที่แนนอนวาทานไดลุถึงสิ่งที่
ไมมีทุกข อยูเหนือความตาย ซึ่งไมเคยปรากฏแกมนุษยเรามาเปนยุคๆ” เม่ืออปุติสสะกลาวดังนี้แลว ก็ไดกลาวขอบคุณแกบรรพชิตรูปน้ัน และได
ไตถามถึงที่ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู แลวลาจากไปเพื่อไปบอกกลาวแกโกลิตะเพื่อนของตน ใหทราบถึงขาวดีที่วา บัดนี้ ตนไดพบอมฤต
ธรรมน้ันแลว !  
       บัดนี้อุปติสสะมีใบหนาแจมใสอิ่มเอิบสงบเสง่ียมเชนเดียวกับใบหนาของบรรพชิตผูที่ไดบอกกลาวอมฤตธรรมแกเขา เม่ือโกลิตะไดเห็นอุป
ติสสะ มีใบหนาเชนนั้นกําลังเดินใกลเขามา ก็ทราบไดวาความเปล่ียนแปลงอันใหญหลวง ไดเกิดขึ้นแกสหายของเขาแลว จึงไดถามวา “เพื่อเอย 
ทําไมหนาตาของทานจึงดูแจมใส รุงเรืองยิ่งนัก ทานไดพบอมฤตธรรม ซึ่งเราท้ังสองไดแสวงกันมาเปนเวลานานนักแลวอยางนั้นหรือ ”  
       อุปติสสะไดตอบดวยความราเริงวา “อยางนั้น อยางน้ัน เพื่อเอย เราไดพบอมฤตธรรมน้ันแลว” โกลิตะไดถามอยางรีบรอนวา “เปนอยางไร
กันเพื่อน  เปนอยางไรกัน ” อุปติสสะไดบอกแกโกลิตะเพื่อรวมใจของเขาดวยเร่ืองบรรพชิตแปลกหนา ที่เขาไดพบเท่ียวบิณฑบาตอยูตามถนน
ในเวลาเชา นุงหมจวีรสีเหลือง มีทาทางสงบและสํารวม ชนิดที่เขาไมเคยเห็นนักบวชรูปใดเปนอยางนั้นมากอนเลย และบอกใหทราบถึงการท่ีเขา
ไดติดตามไปจนถึงประตูเมือง และไตถามถึงมูลเหตุที่ทําใหทานมีผิวพรรณผองใส สงบเสงี่ยมเชนนั้น ในท่ีสุดอุปติสสะไดกลาวคาถามีจํานวนส่ี
บาท ซึ่งบรรพชิตรูปนั้นไดกลาวแลวใหโกลิตะฟง และในขณะน้ันเอง โกลิตะก็ไดเห็นธรรม รูแจงวาอมฤตธรรมน้ัน มิไดเกิดอยูในโลกน้ี ใน
ลักษณะท่ีเปนรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและความคิดนึกตางๆ และเพราะเหตุที่อมฤตธรรมน้ันมิไดเปนสิ่งที่มคีวามเกิดขึ้นเชนนัน้เอง จึงเปน
สิ่งที่ไมดับ คือไมตาย  
       ในท่ีสุด สหายคูนั้น ไดตรงไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา และถือเอาพระพุทธองคเปนครู แทนครูสญชัยสืบไป พระองคทรงรับเขาท้ัง
สองเขาเปนภิกษุ และตอมาไดเปนพระอัครสาวกของพระองค เนือ่งจากมีความรูสติปญญาและความสามารถมาก และมีนามซึ่งรูจักกันในโลกนี้
วา “พระสารีบุตร” และ “พระโมคคัลลาน” บรรพชิตผูไดบอกอมฤตธรรมแกทานทั้งสองโดยคาถาเพียงส่ีบาทนั้น มนีามวา “อัสสชิ” 
เพราะฉะน้ันคาถานั้นจึงไดนามวา “คาถาของพระอัสสช”ิ สืบมา  
       มิใชเพียงแตอุปติสสะกับโกลิตะเทานั้น ที่เขามาบวชเปนภิกษุกับพระพุทธองค ขณะท่ีประทับอยูใกลนครราชคฤหในคราวน้ี แตยังมีคน
หนุมตระกูลสูงเปนจํานวนมาก ไดสละบานเรือน มารดาบิดา ญาติใหญนอย แลวมาบวชเปนภิกษุสาวกของพระองค ผูมีนามที่เรียกกันอีกอยาง
หนึ่งวา “พระศากยมหามุนี” ทั้งนี้เพราะเหตุที่พระองคทรงเปนศาสดาแตกตางจากศาสดาอื่นๆ ในประเทศน้ัน ในขอที่ทรงมีพระชาติกําเนิดอันสูง
ศักดิ์และประเสริฐ และทรงมีการบรรลุธรรมอันสูงสุด ซึง่เม่ือใครปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองคจนถึงที่สุดแลว จักไดพนจากความทุกขทั้ง
ปวง โดยส้ินเชิง  
       ความจริงมีวา ในคร้ังนั้น คนหนุมๆ ไดพากันออกบวชเปนจํานวนมาก จนถึงกับประชาชนแหงเมืองน้ันพากันรูสึกตกใจ ไมสบายใจ และ



บางพวกถึงกับโกรธแคน คนบางพวกไดไปรองทุกขกับพระองควา ถายังออกบวชกันเปนจํานวนมากอยูเชนนี ้ในไมชาก็จักไมมีคนหนุมที่จะ
ประกอบกิจการงานตามบานเรือนอีกตอไป เขาพากันกลาววา ในไมชาจักไมมีครอบครัวเพิ่มขึน้ จักไมมีเด็กเกิดมา บานเมืองก็จะรกรางวางเปลา 
เพราะออกบวชเปนภิกษุกันเสียหมด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

     

ตอนท่ี 13 เสด็จกบิลพัสดุ 
       เม่ือพระเจาสุทโธทนะซ่ึงเปนพระพุทธบิดา ไดทรงทราบขาววา บัดนี้พระโอรสของพระองคไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว และ
กําลังประทับอยูที่นครราชคฤห จึงไดทรงสงผูเดินขาวไปกราบทูล เพื่อใหพระพุทธองคทรงทราบวา บัดนี้พระพุทธบดิาทรงชรามากแลว และได
ทรงขอรองใหพระองคเสด็จไปเพื่อจะไดมีโอกาสเห็นพระองคสักคร้ังหนึ่ง กอนแตจะส้ินพระชนม แตบังเอิญคนเดินขาวซึ่งพระเจาสทุโธทนะ
ทรงสงไปนั้นไดไปถึงนครราชคฤหในขณะท่ีพระพุทธองคกําลังทรงแสดงธรรมแกประชาชนอยู เขาจึงไดนัง่ฟงธรรมไปจนจบโดยยังไมไดทูล
แจงขาวท่ีตนรับเอามา แตพระธรรมท่ีพระพุทธองคแสดงน้ัน ปรากฏแกเขาวา มีความไพเราะ และมีความจริงแทอยางนาอัศจรรย จนเมื่อการ
แสดงธรรมจบลงแลว เขามีความพอใจและปลาบปล้ืมในธรรมน้ัน จนลืมเร่ืองราวท่ีเขารับรับสั่งมากระท่ังถึงลืมวาตนเองเปนคนเดินขาว ดังนั้น
แทนท่ีจะทูลแจงขาว เขาก็ไดขอบวชเปนภิกษุและอยูอาศัยฟงธรรมของพระองคสืบไป  
       พระเจาสุทโธทนะไดทรงคอยอยูเปนเวลานาน มิไดเห็นคนเดินขาวของพระองคกลับมา จึงไดทรงสงผูเดินขาวพวกอื่นอีก ใหไปทูลแจงขาว
แกพระพุทธองค และเพื่อติดตามขาวอนัเก่ียวกับคนเดนิขาวชุดแรกดวย แตคนเดินขาวพวกที่สองน้ีก็อยางเดียวกัน ไดไปถึงในตอนเยน็ ในขณะท่ี
ไดมีการแสดงพระธรรมเทศนา เขาไดฟงไดพอใจ จนลืมการสงขาว และไดบวชเปนภิกษุเสียโดยทํานองเดียวกันอีก พระเจาสุทโธทนะไดทรง
สงไปใหมเปนคร้ังที่สามที่สี่จนถึงคร้ังที่เกา เหตุการณก็เปนไปโดยทํานองเดียวกันทั้งสิ้น คือคนเหลานั้นไดหลงใหลในพระธรรมเทศนา จนลืม
ตัวเอง ลืมการแจงขาว และไดบวชเปนภิกษุเพื่ออยูฟงพระธรรมเทศนาตอไป ดวยความกระหาย  
       พระเจาสุทโธทนะทรงประหลาดพระทัยเปนอยางยิ่ง ในการที่คนเดินขาวมิไดกลับมาเลยแมแตคนเดียว และเม่ือทรงหมดความสามารถใน
การที่จะไดรับขาวแตอยางใดแลว จึงไดทรงขอรองตอพระนางยโสธรา ซึ่งเปนพระสุนิสา (ลูกสะใภ) ของพระองค ใหทรงสงขาวเปนของพระ
นางเอง ไปดูบาง ผลก็เปนอยางเดียวกัน สงไปก่ีคนๆ ก็มิไดรับขาวอยางใดกลับมา จนกระท่ังพระนางยโสธรา ก็ทรงหมดความสามารถ
เชนเดียวกันอีก  
       พระเจาสุทโธทนะทรงระลึกขึ้นไดวา มีคนหนุมในราชสํานักอยูคนหนึ่งช่ือวา “อุทายิ” เคยเปนเพื่อนเลนคนโปรดของเจาชายสิทธตัถะต้ังแต



สมัยยังเปนเด็กอยูดวยกัน พระองคทรงดําริวา ถาหากสงอุทายินี้ไปแลวบางทีจะทําใหพระพุทธองคเสด็จมาสูนครกบิลพัสดุได ดังนั้น พระองคจึง
ทรงสงอุทายิไปทูลอาราธนาใหพระพุทธองคเสด็จมาสูนครกบิลพัสดุ เพื่อเปนโอกาสใหทุกๆ คนในท่ีนั้น ไดเห็นพระพักตรของพระองคสักคร้ัง
หนึ่ง โดยท่ีคนเหลานั้น ก็คือพระบิดาของพระองค พระชายาของพระองค พระโอรสของพระองค และประชาชนพลเมืองซ่ึงจะตองเปนของ
พระองค ถาหากวามิไดทรงสละราชสมบัติออกไปผนวชเสีย นั่นเอง  
       เม่ืออุทายิไดมาถึงนครราชคฤหแลว เขาก็ไดทราบถึงสาเหตุที่วาทําไมคนเดินขาวเหลานั้นจงึไมกลับไปสูนครกบิลพัสดุเลยสักคนเดียว 
ในขณะท่ีเขาเขาไป พอสักวาไดยินเสยีงที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรมเทศนาเทานั้น เขาไดพยายามที่จะไมฟงพระธรรมเทศนาน้ันตอไปอีก โดย
ที่กลัววา เขาจะตองกลายเปนอยางเดียวกับนักเดินขาวคนกอนๆ เม่ือจบการแสดงพระธรรมเทศนา เขาไดเขาไปเฝาพระพุทธองค ถวายความ
เคารพอยางสูงสุดแลวไดกราบทูลพระองควา พระบิดาและพระชายา พระโอรส พรอมท้ังชาวกบิลพัสดุทั้งปวง มีความกระหายถึงกับมีความรอน
ใจในการที่จะไดเห็นพระองคและหวังในความกรุณาของพระองควา จะโปรดเสด็จไปเยีย่มเขาโดยดวน พระพุทธองคไดตรัสตอบดวยความ
เมตตาเปนอยางยิ่งวาพระองคไมปฏิเสธในความประสงคของคนเหลานั้น และจะเสด็จไปสูนครกบิลพัสดุเพื่อเยีย่มเยียนเขาโดยเร็ว ดังนั้นอุทาย ิ
จึงไดรีบกลับไปกราบทูลพระเจาสุทโธทนะใหทรงทราบวา พระสิทธัตถะในกาลกอนนั้น บัดนี้ไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาของชาวโลกแลว จัก
เสด็จมาสูนครกบิลพัสดุเพื่อกระทําหนาที่ที่บุตรจักตองทําตอบแทนแกบิดา ในไมชาทุกคนในนครกบิลพัสดุ นับต้ังแตพระราชาลงไป มีความ
ยินดีอยางยิ่งทีไ่ดทราบวาพระราชกุมาร ซึ่งไดละท้ิงพวกเขาเปนเวลา 6 ปมาแลว ไปบวชเปนนกับวช อาศัยอาหารของผูอื่นเลี้ยงชีวิต เพื่อการ
บรรลุธรรมอันสูงสุดนั้น บัดนี้ไดประสพความสําเร็จตามความประสงค ไดเปนพระสัมมาสัมพทุธเจา เปนศาสดาของคนท้ังหลาย ไมเพียงแต
ของมนุษยเทานั้น แตยังเปนศาสดาของเทวดาท้ังหลายดวย ทั้งจะเสด็จมาเยีย่มเยียนพวกเขาและบอกธรรมะท่ีไดตรัสรูนั้นใหแกเขา  
       ประชาชนเหลานั้นไดพากันทําความสะอาดถนนหนทางทุกแหง ในนครกบิลพัสดุ และประดับประดาบานเรือนดวยดอกไม ดวยธง ดวย
แถบผาสีตางๆ กัน เตรียมรับพระราชกุมารของตนๆ ในฐานะท่ีเปนทั้งพระโอรสแหงพระราชาของตน และเปนทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย 
พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จถึงนครกบลิพัสดุในเวลาเย็นวนัหนึ่ง ไดประทับอยูในอุทยานนอกนครตามธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลาย ในวันรุง
เชา ไดเสด็จเขาไปบิณฑบาตตามถนนตางๆ ภายในเมือง ตามท่ีพระองคเคยทรงกระทําเปนปรกติ ผูที่ไดเห็นพระองคเสด็จดําเนินบณิฑบาตแลว 
บางคนไดเขาไปกราบทูลพระเจาสุทโธทนะใหทรงทราบ พระเจาสุทโธทนะทรงสลดพระทัยพรอมท้ังทรงพิโรธ ในการท่ีไดทรงสดับขาว
เชนนั้น พระองครับสั่งใหรีบขับรถพาพระองคตรงไปยังถนนซ่ึงมีผูแจงขาววาพระพุทธองค กําลังทรงเท่ียวขออาหารอยูอยางคนขอทาน  
       เม่ือพระเจาสุทโธทนะไดเสด็จมาถึงถนนสายนั้น ก็ไดทรงทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองคกําลังทรงดําเนินอยูบนทองถนน มีบาตรอยูใน
พระหัตถ อันเต็มไปดวยอาหาร กําลังบายพระพักตรมาตามทางท่ีตรงไปสูพระราชวัง มีประชาชนหอมลอมถวายความเคารพอยูโดยรอบ แต
ความนอยพระทัยและความพิโรธของพระเจาสุทโธทนะในขอที่พระโอรสของพระองคทรงกระทําภิกขาจารในถ่ินแควนที่อะไรๆ ก็เปนของ
พระองค ซึ่งพระองคจะถือเอาได โดยไมตองมีการอนุญาตเชนนี้ ยังคงกลัดกลุมอยูในพระหฤทัยของพระองคอยางใหญหลวง พระองคไดเสด็จ
ตรงไปยังพระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสตัดพอดวยพระสําเนียงอันแสดงความขดัแคนเขือเจอืดวยความนอยพระทัย  
       “ลูกเอย นี่หรือที่เปนขาวดีที่พอไดรับ  เพื่อทําอยางนี้เทานั้นแหละหรือ ที่ลูกทิ้งบานเมืองของพอไป แลวเพื่อกลับมาเปนคนขอทาน เลี้ยงชีวิต
วันหนึ่งๆ อยางคนขอทานท่ัวไปในประเทศของพอ  ลูก, เปนลูกของพระราชา เปนรัชทายาทของราชบัลลังกแนแลวหรือ  โอ ! ลูกเอย, ในวันนี้
ลูกไดทําความเส่ือมเสียแกพอ และแกราชวงศของเจา อยางที่สุดแลว เคยมีคร้ังไหนบาง ที่วงศตระกูลของเจาเคยทําอยางนี ้ เคยมีคร้ังไหนบาง ที่
พวกเราเคยเที่ยวขออาหารอยางคนขอทานเชนนี้ ”  
       พระพุทธองคไดตรัสตอบแกพระบิดา ซึ่งทรงกร้ิว เพราะความเขาพระทัยผิดอยางเรียบๆ วา “ดูกอนมหาราช, นี่แลเปนการกระทําท่ีวงศ
ตระกูลของอาตมาไดเคยปฏิบัติกันมาแลวอยางแทจริง” พระเจาสุทโธทนะไดทรงตวาดขึ้นวา “เทาที่มนุษยเขาจํากันไดนั้น วงศตระกูลของเจา
เปนเจาแผนดินกันทุกคน ไมมีใครสักคนเดียวเคยทําสิ่งทีน่าอดสูง เชนนี”้  
       พระองคไดตรัสตอบอยางเรียบๆ สืบไปวา “ดูกอนมหาราช, ขอนั้นก็เปนความจริงเหมือนกัน แตในท่ีนี้อาตมาไมไดหมายถึงการสืบตระกูล
อยางชาวโลกเชนนี ้บัดนี้ อาตมาเปนผูถูกนับเนื่องเขาในตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ที่ลวงมาแลว อาตมาหมายถึงพระพุทธเจา
เหลานั้นเอง เม่ือกลาววาอาตมาไดทําตรงตามท่ีวงศตระกูลของอาตมาไดเคยทํามาแลว พระพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอน ไดทรงกระทําดั่งนี้มา
ดวยกันทั้งนั้น และการทําอยางนี้เทานัน้ ที่ถูกตองและเหมาะสมแกพระพุทธเจาทั้งหลาย อาตมาจึงไดกระทําอยางเดียวกัน”  
       เม่ือพระพุทธองคทรงดําเนินไปตามทองถนนพรอมกับพระพุทธบิดาตรงไปยังพระราชวังนัน้ พระองคไดตรัสแกพระบิดาวา พระองคมิได
เสด็จกลับมาสูบานเกิดของพระองคอยางคนสิ้นเนื้อประดาตัวที่กลับมามือเปลา พระองคไดตรัสยืนยันวา พระองคไดนําเพชรพลอยอันมีคาสูง
เกินกวาที่จะตีคาไดติดตัวมาดวยเปนอนัมาก เปนเพชรพลอยท่ีมีคาสูงสุดในโลก เปนเพชรพลอยแหงสัจจธรรมที่สามารถนําคนไปสูความสุขอัน
ไมเปลี่ยนแปลงของพระนฤพาน  
       เม่ือพระองคไดเสด็จมาถึงพระราชวังแลว พระองคไดทรงแสดงธรรมอันเปนทางแหงความดับทุกขโดยส้ินเชงิ ที่พระองคทรงคนพบ แก
พระพุทธบิดาและคนอื่นๆ อยางละเอยีดลออชัดเจนแจมแจง จนเปนที่เขาใจแกคนท้ังหลายในท่ีนั้นและพากันยอมรับธรรมะน้ันไปประพฤติ



ปฏิบัติ ในฐานที่เปนสาวกของพระองคสืบไป และในเวลาภายหลังตอมา พระโอรสของพระพุทธองคซึ่งมีนามวา ราหุล นั้นก็ไดออกบวชดวย
เหมือนกัน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

     

ตอนท่ี 14 พุทธกิจประจําวัน 
       พระองคไดทรงทําการเทศนาส่ังสอนมหาชน รวมท้ังสิ้นเปนเวลา 45 ป ตลอดเวลาเหลานี้ พระองคไดเสด็จทองเท่ียวไปในดินแดนแหง
ประเทศอินเดยีภาคเหนือ ซึ่งบัดนี้เปนมณฑลอูธและเบ็งกอลเหนือเปนสวนใหญ นอกจากในฤดูฝนแลว พระองคไมคอยทรงพักคางคนืที่ใดเกิน
กวา 2-3 คืน ในฤดูฝนอันเปนเวลาจําพรรษา สวนมาพระองคประทับอยูที่สวนเวฬุวัน ซึ่งพระเจาพิมพิสารนอมถวาย ใกลนครราชคฤห หรือที่เช
ตวันซึ่งอนาถบิณฑกิเศรษฐีสรางถวาย ใกลนครสาวัตถี ตลอดเวลาเหลานี ้พระองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจประจําวันดั่งนี้ คือพระองคทรงตื่นจาก
บรรทมกอนเวลารุงสาง ทรงชําระพระสรีรกายแลว ทรงกระทําสมาธิสอดสองอุปนิสัยสัตวทั้งหลายวา ผูใดมีอุปนิสัยแกกลาสมควรไดรับธรรม
เทศนาในวันนี้ ก็จักเสด็จไปโปรดเขาในวันนั้น  
       คร้ันเวลารุงสวางแลว พระองคทรงจีวรถือบาตรในพระหัตถ เสด็จไปบณิฑบาตตามหมูบาน ซึ่งอยูใกลที่ที่พระองคประทับ ทอดพระเนตร
จับอยูที่พื้นดิน จากบานโนนสูบานนี้ ทรงรับอาหารตามแตผูมีใจบุญจะถวายส่ิงใด โดยใสลงในบาตรของพระองค บางคราวเสด็จไปแตพระองค
เดียว บางคราวเสด็จไปพรอมกับภิกษุสงฆ เดินเปนแถวเดียวเรียงองคไมลักลั่น ทุกองคถือบาตรอยูในมือ มีกิริยาอาการสงบเสง่ียม และแชมชื่น
เหมือนกันหมด ในบางคราวมีคนบางคนอาราธนาพระองคใหฉันอาหารบิณฑบาตตามบานเรือนเขา ในกรณีเชนนี้ที่เปนการสมควรไดทรงรับ
อาราธนา ประทับนั่งเหนืออาสนะท่ีเขาจัดถวาย ทรงฉันอาหารจากบาตรที่เขารับไปจากพระองค เพื่อบรรจุอาหารที่ดีที่สุดแลวนํากลับมาถวายแก
พระองค เม่ือเสร็จขากการฉันและลางพระหัตถแลว พระองคจักตรัสสนทนากับบุคคลท่ีอยูในที่นั้น โดยทรงแนะนําชี้แจงใหเขารูจักสิ่งที่ดีและ
ชั่ว ที่เปนไปเพือ่สุขและทุกข ทั้งในโลกน้ีและโลกอื่น ทรงชี้ชวนใหบุคคลเหลานั้นมีความกลาหาญในการที่จะปฏิบัติ หลังจากน้ันพระองคจัก
เสด็จกลับไปสูที่ประทับที่พระอาราม  
       ณ ที่นั้น พระองคจะประทับนั่งเงียบๆ อยูในเรือนพักตามโคนตนไมในบริเวณใกลเคียง ทรงรอคอยจนกระท่ังภิกษุทั้งหลายซ่ึงอยูอาศัยกับ
พระองคเสร็จจากการฉันอาหารบิณฑบาตดวยกันทุกองค และพระองคจักเสด็จไปทรงพักผอนในที่ประทับสวนพระองค ทรงลางพระบาทแลว
เขาไปสูหองท่ีประทับชั่วขณะหนึ่ง เมื่อภิกษุประชุมพรอมกันในโรงท่ีประชุมเพื่อการสนทนาแลว พระองคจักเสดจ็ไปตรัสขอความเร่ืองใดเร่ือง



หนึ่งซึ่งเหมาะสมแกที่ประชุมนั้น หรือท่ีภิกษุเหลานั้นกําลังพูดคางอยู พระองคจักทรงเราใจใหภิกษุเหลานั้นมีความพากเพียรในการศึกษา และ
การปฏิบัติพระธรรมวินัย ดวยความมุงหมายท่ีจะใหลุถึงจุดหมายปลายทาง คือนิพานเสียแตในชาติอันเปนปจจุบันนี้ทุกคราวไป  
       เม่ือพระองคตรัสขอความเหลานัน้จบลงแลว มักจะมีภิกษุบางรูปทูลขอใหพระองคทรงบอกขอธรรมสําหรับการบําเพ็ญภาวนาของตน
โดยเฉพาะในขอใดขอหน่ึง ซึ่งเหมาะแกอุปนิสัยของตน พระองคก็จะทรงพินจิพิจารณาและประทานบทธรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับภิกษุรูป
นั้น จะเปนบทที่ยากหรืองายยอมแลวแตพระองคจะเห็นสมควรวา ภิกษุรูปนั้นเปนผูมีความสามารถเพียงใด และไดบําเพ็ญมาแลวอยางไร ภิกษุ
ทั้งหลายจักเลิกประชุมเม่ือถึงเวลาสมควร ตางรูปตางจักไปสูที่สงัด มีโคนไมหรือปาไมหรือเรือนรางเปนตน เพื่อบาํเพ็ญภาวนาตามบทธรรมท่ีได
รับมาจากพระพุทธองค สวนพระพุทธองคก็เสด็จกลับไปสูที่ประทับที่เปนสวนพระองค  
       หากเปนฤดูรอน พระองคจักทรงพักผอนอยู ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง จนกระท่ังเพียงพอแกพระอัธยาศัย ในขณะน้ีเปนโอกาสท่ีประชาชนตามหมูบาน 
หรือจังหวัดใกลเคียงจักมาเฝาพระองคในตอนเย็น บางพวกก็นําสิ่งของมาถวาย บางพวกก็มาเพือ่ฟงธรรม พระองคจะแสดงธรรมดวยพระกิริยา
วาจาท่ีนาเล่ือมใส โดยวิธีที่จะใหคนทุกคนในท่ีนั้นไดความรูความเขาใจ ไมวาจะเปนคนยากจน หรือคนมั่งมี คนเรียนมากหรือคนเรียนนอย ทุก
คนในท่ีนั้นจะรูสึกราวกะวาพระองคไดตรัสตอบขอความเหลานั้น เพื่อเขาเองโดยเฉพาะจนตลอดเวลา ไมมีความรูสึกวามีเร่ืองอื่นที่ตรัสสําหรับ
บุคคลอื่นแมแตหนอยเดียว เมื่อจบพระธรรมเทศนาแลว ทุกคนมีความพอใจ และปลาบปลื้มสรรเสริญพระธรรมเทศนา ประกาศตนเปนผูรับนับ
ถือพระธรรมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด จนตลอดชีวิตตอพระพักตรของพระองค ทุกคนกลับไปบานดวยใจท่ีเต็มเปยมไปดวยธรรมะท่ีตนได
ยินไดฟงทั้งหมดในวันนั้น  
       เม่ือคนเหลานัน้กลับไปแลว พระองคจักเสด็จไปสูทีส่รงนํ้าแหงใดแหงหน่ึงในพระอาราม ถามีสระหรือบึงที่เหมาะสมแกการสรงในบริเวณ
ใกลเคียงพระองคจกัเสด็จไปสรง ณ ที่นั้น เปนการชําระภายในเวลาเย็น หลังจากนั้นแลวจักทรงพักผอนระงับพระทัยดวยสมาธิอยางใดอยางหน่ึง 
เปนเวลาพอสมควร  
       ตอนนี้เปนเวลาเย็นมากแลว เปนโอกาสของภิกษุบางพวกซึ่งไมไดอยูอาศัยกับพระองค ไดเดินทางมาจากท่ีอื่นเพื่อเฝาพระองคเพือ่การเยี่ยม
เยียน หรือเพื่อขอรับพระพุทธโอวาทอยางใดอยางหน่ึง ตามความปรารถนา พระองคทรงตอนรับปราศรัยแกภิกษุเหลานั้น และประทานคําสั่ง
สอนชี้แจงตลอดจนถึงทรงอธิบายธรรมะท่ียากๆ ใหเปนที่เขาใจแกภิกษุเหลานั้นจนกระท่ังทูลลาพระองคกลับไปดวยความพอใจและราเริง  
       พระองคไดทรงพยายามกระทํากิจเหลานี้ ดวยความกรุณาและความอดกลั้นอดทน และเต็มพระทัยอยางยิ่ง ตลอดเวลา 45 ป ที่พระองคทรง
ปฏิบัติตอภิกษุทั้งหลายเปนประจําวันทุกๆ วัน มิไดขาด ในการตอบปญหาและอธิบายขอยุงยากตางๆ ไมเคยมีสักคร้ังเดียว ที่พระองคไดทรงขัด
พระทัยในการถามของผูถาม หรือทรงรําคาญขัดเคืองแกผูหนึ่งผูใดท่ีไดทูลถาม ไมวาเขาจะมาถามอยางมิตรหรืออยางศัตรู และไมมีปญหาใดๆ ที่
มีผูถามแลวพระองคจะทรงตอบไมได  
       พระองคทรงพรอมอยูเสมอ ที่จะตรัสแกบุคคลนานาชนิดที่มาเฝาพระองค ดวยถอยคําอันเหมาะสม ไมวาเขาจะมาถามเพราะอยากรูอยาก
เขาใจหรือวาจะมาลอถามใหพระองคทรงติดกับจนมุมในถอยคําของพระองคเอง สําหรับผูที่มาถามดวยความอยากรูในขอธรรมที่ลึกซึ้งตางๆ นั้น 
พระองคไดประทานคําตอบท่ีสําเร็จประโยชนแกคนเหลานั้น และเปนที่พอใจอยางยิ่ง สําหรับบางคนที่มาเพื่อทาทายหรือลองดีกับพระองคนั้น ก็
มีอยูบอยๆ ที่ไดพายแพแกพระปรีชาของพระองค จนถึงกับยอมรับนับถือถอยคําของพระองค หรือยอมบวชเปนสาวกผูจงรักภักดีตอพระองคจน
ตลอดชีวิต  
       ในตอนพลบ เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยดวยการนั่งตลอดวัน พระองคจักทรงดําเนินไปมาในท่ีใดท่ีหนึ่ง ในพระอารามน้ัน เพื่อเปนการบําบัด
ความเม่ือยขัดทีเ่กิดขึ้นแกรางกายของพระองค จนกระท่ังมีความสดชื่นและคลองแคลวดังเดิม เม่ือไดทรงจงกรมดังกลาวนี้ จนพอแกพระอัธยาศัย
แลว พระองคก็พรอมท่ีจะทรงสนทนากับภิกษุสงฆอีกระยะหนึ่ง ในตอนค่ําทุกๆ คืน  
       ในเวลาจวนดึก เปนโอกาสท่ีบุคคลช้ันสูงมีพระราชาแหงนครน้ันๆ เปนตน จะไดพากันไปเฝาเพื่อทรงสนทนา และไตถามปญหาบาง
ประการตามท่ีอยากจะทราบ พระองคจะตรัสตอบแกไขปญหาของอิสรชนเหลานั้นจนเปนที่พอใจและพากันกลับไป ในเวลาอันสมควร หลังจาก
นั้นแลว พระองคจกัทรงพักผอนบรรทมหลับดวยอาการที่เรียกกันวา ประทับสีหเสยยา คือการนอนตะแคงทางเบ้ืองขวา มีเทาซอนเหลื่อมกัน มี
พระหัตถวางพาดไป ตามยาวแหงลําตัว พระหัตถขางหน่ึงงอพับเขามาวางแนบอยูขางพระเศียร ดังที่จะเห็นไดจากแบบพระพุทธรูปบรรทมท่ัวๆ 
ไป ทรงกําหนดสติในการลุกเมื่อถึงเวลาจะตองลุก แลวก็บรรทม พระองคทรงต่ืนบรรทมในเวลาประมาณ 2 ชั่วนาฬิกากอนเวลาย่ํารุง แลวทรง
บําเพ็ญพุทธกิจดวยการเขาสมาธิภาวนา ตรวจสองอุปนิสัยของสัตวผูควรรับธรรมเทศนาในวันรุงขึ้นสืบไปอีก  
       ตลอดเวลา 45 พรรษา แหงการเทศนาส่ังสอนของพระองคนั้น พระองคไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจอยางครบถวน ดงักลาวนี้ทุกๆ วัน เวนแตคราว
เดินทาง พระองคไดทรงใชเวลาของพระองคใหหมดไปในการส่ังสอน มิใชเพียงแตทางธรรมะในพระศาสนาเทานัน้ แตยังไดทรงตอบปญหา
และช้ีแจงขอความอันเก่ียวกับการครองชีวิตอยางชาวโลก แกผูที่ประสงคจะทราบพรอมกันไปดวยในหมูประชาชน ซึ่งพระองคไดเสด็จผานไป
อยางเหมาะสมแกเหตุการณและบุคคลในท่ีนั้นๆ ดวยพระปญญาอันรอบรูและเฉยีบแหลมของพระองค  
       ตัวอยางในเร่ืองนี้ คือคร้ังหนึ่งเม่ือพระองคประทับอยูที่พระอารามเชตวันใกลเมืองสาวัตถี ประชาชนชาวนครกบิลพัสดุและชาวนครโกลิยะ



กําลังวิวาทกันดวยเรื่องการทดนํ้าเพื่อทํานา เวลาน้ัน เปนคราวท่ีฝนแลงไมตกเปนเวลานานเกินไป ลําธารท่ีมีอยูในระหวางเน้ือนาของชนชาว
นครกบิลพัสดุและชาวโกลิยะ ไดแหงขอด จนมีน้ําเหลืออยูเพยีงเล็กนอย คนเหลานั้น ตางฝายตางตองการจะไดน้ําทั้งหมดน้ันมาเปนของตัว โดย
ไมแบงใหอีกฝายหน่ึงเลยจึงเกิดทะเลาะวิวาทกัน เตรียมพรอมท่ีจะรบกันและฆากันเพื่อใหไดน้ําตามความตองการของตน  
       ชาวเมืองกบิลพัสดุ ลวนแตเปนพระญาติวงศ และเปนบุคคลในประเทศของพระองคโดยตรง เม่ือพระองคทรงทราบวาคนเหลานี้ จะทําการ
รบพุงลางผลาญพวกโกลิยะ ก็ทรงสังเวชพระทัย ในการท่ีพระญาติวงศของพระองคเองจักทําการลางผลาญผูอื่น หรือถึงกับลางผลาญตัวเองดวย
เพื่อประโยชนแตน้ําหนอยเดียว ดังนั้นพระองคจึงไดเสด็จไปสูสถานท่ี ซึ่งคนท้ังสองฝายกําลังเตรียมอาวุธพรอมจะประหัตประหารกันอยูแลว 
เมื่อพระองคไดเสด็จไปถึงที่นั่นไดตรัสแกคนเหลานั้นและทรงโตตอบกัน ดังตอไปน้ี  
       “ดูกอนเจาศากยะ และนักรบท้ังหลาย ทานทั้งหลายจงฟงเราพูดกอน ทานทั้งหลายจงตอบเราตามท่ีเปนจริง ทานทั้งหลายเตรียมพรอมท่ีจะ
ฆาฟนกันและกันดวยเร่ืองอะไร ”  
       “เราจะรบกันเพื่อนํ้าในลําธารน้ี ซึ่งเราแตละฝายตองการจะไดน้ําไปหลอเลี้ยงนาอันแหงแลงของเรา” เสียงตอบมาจากท้ังสองฝงของลําธาร  
       “ถูกแลว แตจงบอกเราตามท่ีเปนจริงกอนวา สิ่งไหนเปนสิ่งที่มีคามากกวากัน ในระหวางสิ่งทั้งสอง คือน้ํานิดหนึ่งในลําธารน้ี กับโลหิตใน
เสนเลือดของคนจํานวนมาก โดยเฉพาะก็คือโลหิตในการของบรรดาเจาชายและนักรบผูกลาหาญท้ังหลายเหลานี้ ”  
       “เลือดในกายของบรรดาเจาชายและนักรบท้ังหลายเปนสิ่งที่มีคามากกวาน้ําในลําธารน้ีมากนัก”  
       “เมื่อเปนดังนัน้แลว เปนการถูกตองและสมควรหรือ  ในการที่จะนําเอาโลหิตอันมีคามากน้ันมาพราเสีย เพื่อประโยชนแกน้ําอันมีคาเพียงนิด
เดียว ”  
       “ขาแตพระองค เปนการไมสมควรจริงๆ มันเปนการไมถูกตอง ไมสมควรในการที่จะเอาของมีคา มาพราเสียเพื่อของมีคานิดหนอยเชนนี”้  
       “ถาเปนเชนนัน้จริง ทานทั้งหลายจงรบความโกรธของทานทั้งหลายใหชนะเถิด  จงวางอาวุธสําหรับฆาฟนกันนั้นเสีย แลวมาทําความตกลง
กันดวยความสงบ ในระหวางพวกทานผูฆาความโกรธไดแลวดวยกันทุกคน”  
       พวกกบิลพัสดุและพวกโกสิยะท้ังสองฝาย ไดรูสึกละอายในความโงเขลาขาดความรูสึกผิดชอบช่ัวดีของตนเอง ดังที่พระพุทธองคไดทรง
ชี้ใหเห็น จึงไดพากันทําตามคําแนะนําของพระองค ทําความตกลงแบงปนน้ําใหแกกันและกันโดยเสมอภาค และอยูกันอยางเปนสขุสืบมา  
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ตอนท่ี 15 พระนางมหาปชาบดี 
       คร้ังหนึ่ง พระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดาไดประชวรหนัก พระพุทธองคไดทรงพาพระนันทะนองตางมารดาของพระองค และพระอานนท
ลูกเรียงพี่เรียงนองของพระองค ซึ่งบดันี้ไดผนวชเปนภิกษุแลว พรอมท้ังพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเสด็จไปสูนครกบิลพัสดุ เพื่อการ
เยี่ยมเยียน ในตอนแรก ดวยการไดเห็นพระพุทธองคซึ่งเปนโอรสสุดที่รักอีกคร้ังหนึ่ง พระเจาสุทโธทนะไดคอยทรงทุเลาขึ้น และทุกๆ คนคิดวา 
พระองคจะตองทรงหายประชวร แตอาการทุเลานี้ไดเปนไปชั่วขณะหนึ่งเทาน้ัน พระองคทรงมีความชรามากเกินไปกวาที่จะมีกําลังตานทาน
ความเจ็บไข ในสองสามวันตอมาไดกลับประชวรหนักยิ่งขึ้นไปอีก และไดสิ้นพระชนมลงในทามกลางความโศกเศราของคนท้ังหลาย  
       เม่ือพระราชสวามีสิ้นพระชนมลงดั่งนี้ พระนางมหาปชาบดี ผูเปนพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธองค ซึ่งไดเลีย้งพระองคมหาราวกะวาเปน
โอรสของพระนางเองน้ัน ไมทรงประสงคที่จะอยูเปนฆราวาสอีกตอไป พระนางทรงมีความโศกเศราในการส้ินพระชนมของพระสวามี 
ประกอบกับความพอพระทัยในการประพฤติพรหมจรรย จึงมีพระประสงคจะออกผนวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระองค เพื่อรับคําแนะนําสั่ง
สอนโดยใกลชิด พระนางไดทรงพาสุภาพสตรีอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งไมยอมอยูโดยปราศจากพระนางโดยจะติดตามไปในท่ีทุกหนทุกแหงดวยกัน 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาและทูลขอรองใหทรงเมตตากรุณายินยอมรับสตรีบวชเปนบรรพชิต อยูภายใตการแนะนําสั่งสอนของพระองคโดย
ใกลชิด เชนเดียวกับภิกษุทั้งหลาย แตแมพระนางจะไดทรงวิงวอนถึง 3 คร้ัง 3 หน ใหพระองคทรงรับพระนางและสุภาพสตรีเหลานั้นเขาบวช 
เปนนักบวชสตรีอยูกับพระองค พระองคก็ไดทรงปฏิเสธโดยทรงขอรองอยาใหพระนางทูลขออนุญาตเชนนั้นกับพระองคเลย พระนางมหาปชา
บดีทรงโศกเศราเปนอันมากในการที่พระพุทธองคทรงปฏิเสธ พระนางและสภุาพสตรีเหลานั้น ไดพากันรองไหเพราะเหตุนั้น  
       เม่ือทรงปลงพระศพพระเจาสุทโธทนะสิ้นสุดลงแลว พระพุทธองคไดเสด็จจากนครกบิลพัสดุ ทรงจาริกไปตามสถานท่ีตางๆ จนกระท่ังสมัย
หนึ่งไดเสด็จถึงเมืองเวสาลี และประทบัอยู ณ ปามหาวัน พระนางมหาปชาบดีไดตัดพระเกศาของพระนางออก ทรงครองผาอยางนักบวช พรอม
ดวยสุภาพสตรีจํานวนหนึ่งดังที่กลาวแลว ไดเสด็จไปตามหนทางท่ีจะไปสูเมืองเวสาลี ทรงดําเนินดวยพระบาททีละเล็กละนอย ลวงเวลาเปนอัน
มาก จนกระท่ังถึงปามหาวัน อันเปนทีซ่ึ่งพระพุทธองคกําลังประทับอยู  



       เม่ือเสด็จถึงทีน่ั้นแลว มีฝาพระบาทบวมพอง เพราะการเดินทางไกล มีฝุนจับทั่วทั้งองค ซบูเศรา และออนเพลีย พระนางไดประทับยืนกัน
แสดงอยูขางนอกพระวิหาร พระอานนทไดมาพบพระนางซึ่งกําลังยืนอยูในพระอาการที่นาสมเพชอยางยิ่งเชนนั้น ไดทูลถามถึงตนเหตุเพื่อทราบ
วา ทําไมจึงเปนเชนน้ัน และพระนางกันแสงเพราะเหตุใด  
       พระนางไดตรัสตอบวา “ทานอานนท พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาตใหสตรีละจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อยูประพฤติธรรมวินัยกับ
พระองค อิฉันไมปรารถนาจะเปนอยางอื่น ปรารถนาจะบวชแตอยางเดียวจึงตองรองไห”  
       พระอานนทไดตอบวา “พระบุตรีแหงราชวงศโคตมะจงรอกอน ถาเร่ืองเปนดังนี้ อาตมาจักวิงวอนขอรองใหพระผูมีพระภาคเจาโปรด
ประทานพระอนุญาตใหสตรีไดบวชประพฤติธรรมวินัยในสํานักของพระองค เชนเดยีวกับภิกษุทั้งหลาย” พระอานนทไดพยายามกระทําตามท่ี
ไดใหสัญญาแกพระนางมหาปชาบดี เม่ือไดไปถึงที่ประทับของพระพุทธองคแลว ไดทําการวิงวอนดวยความเคารพนอบนอมอยางสงูสุด เพื่อให
ทรงเมตตาแกสตรีทั้งหลายโดยโปรดประทานอนุญาตใหบวชได โดยทํานองเดียวกับบุรุษ  
       พระดํารัสตอบของพระพุทธองคตอพระอานนทในขณะน้ันมีวา “อยาเลย ! อานนท, อยาเลย ! อยาขอส่ิงเชนนีกั้บเราเลย” พระอานนทก็มิได
หมดความพยายามหรือทอถอย ไดทูลวิงวอนแลววิงวอนอีก เปนคร้ังที่สองและที่สาม ดวยคําวิงวอนอยางเดียวกัน และทุกคร้ังพระองคไดทรง
ปฏิเสธดวยคาํปฏิเสธอยางเดียวกัน  
       พระอานนทไดทรงรําถึงอยูในใจวา “พระพุทธองคไมประทานพระอนุญาต เม่ือถูกทูลขอตรงๆ แตบางทีพระองคอาจจักทรงอนุญาต ถาเรา
จักใชวิธีอื่น” ดังนัน้ทานจึงไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ถาหากวาสตรีไดสละเหยาเรือนแลว ออกบวช
ประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยของพระตถาคตอยางเครงครัดแลว เธอเหลานั้นจะสามารถบรรลุธรรมวิเศษทั้งสี่ชั้น ตามลําดับแหงอัฏซังคิก
มรรคเพ่ือลุถึงนิพพานไดหรือไม พระเจาขา ”  
       พระพุทธองคไดตรัสตอบวา “อานนท ถาสตรีสละเหยาเรือน ออกบวชในธรรมวินัยนี้ ก็อาจเปนพระอรหันต ลุถึงนิพพานไดในชาติอันเปน
ปจจุบันนี้เหมือนกัน”  
       พระอานนทไดกราบทูลวา “ถาเชนนั้นแลว ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดพิจารณาดูเถิด พระนางมหาปชาบดีแหงราชวงศโคตมะ ไดเปนผู
มีพระคุณตอพระผูมีพระภาคเจาอยางสูงสุด พระนางเปนพระกนิษฐภคินีแหงพระมารดาของพระผูมีพระภาคเจาเอง และทรงเปนพระมารดาบุญ
ธรรมเปนผูฟูมฟกทะนุถนอม และถวายนมแทนพระมารดาแกพระผูมีพระภาคเจา พระนางไดทรงเล้ียงดู และไดทรงอบรมส่ังสอนพระผูมีพระ
ภาคเจามาต้ังแตพระมารดาส้ินพระชนม ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคไดโปรดประทานพระอนุญาตเพื่อเห็นแกพระนาง ใหสตรีทั้งหลาย
ที่สละเหยาเรือนไดบวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย ในธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจาอยางเดียวกับบุรุษ เพื่อบรรลุถึงธรรมอัน
ประเสริฐ ที่พระองคมีไวโปรดประทานแกชาวโลกในชั้นสูงสุดนั้นเถิดพระเจาขา”  
       พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา “เอาละ อานนท ถาพระนางมหาปชาบดีแหงราชตระกูลโคตมะเต็มพระทัยจะถือกฎอันเฉียบขาด 8 ประการ 
ตอไปน้ีอยางเครงครัดแลว ก็ใหถือวานั่นแหละ เปนการบรรพชาอุปสมบทของพระนางเถิด” ตอจากนั้นพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกพระ
อานนทถึงกฎ 8 ประการนั้นวา  

• สตรีผูบวชแลว แมนานเทาใดก็ตองทําความเคารพแกภิกษุผูบวชแลว แมวันเดียว  
• ตองไมอยูอาศัยในถิ่นที่ซึ่งไมมีภิกษุอยูดวย  
• ตองรับคําสั่งสอนจากภิกษุซึ่งสงฆไดมอบหมายหนาที่ ใหเปนผูสั่งสอนทุกๆ ก่ึงเดือน  
• ตองปวารณาเปดโอกาสใหสงฆทั้งฝายภิกษุและภิกษุณี วากลาวตักเตือนชี้โทษได ในวันปวารณา  
• ถามีอาบัติโทษอันชั่วหยาบ จักตองไดรับการพิจารณาโทษและออกจากอาบัติในสงฆทั้งสองฝายคือทั้งฝายภิกษุและภิกษุณี  
• กอนบวชเปนภิกษุณี ตองอยูประพฤติวัตร เปนสิกขมานา เพื่อการทอดลองเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป แลวจึงบวชไดในสํานักแหง

สงฆทั้งสองฝาย  
• ตองไมพูดคําหยาบอยางใดอยางหน่ึงแกภิกษุและ  
• ตองไมทําตนเปนผูวากลาวตักเตือนภิกษุ แตจักตองเปนผูรับคําวากลาวตักเตือนจากภิกษุ  

         อานนท, ถาหากวาพระนางมหาปชาบดีแหงราชวงศโคตมะทรงเต็มพระทัยที่จะรับถือกฎอันเฉียบขาด 8 ประการน้ี อยางเครงครัด จน
ตลอดพระชนมายุแลว ก็ใหถือวาพระนางเปนภิกษุณีแลวโดยสมบูรณเถิด” พระผูมีพระภาคเจาไดทรงยืนยันในท่ีสดุ  
พระอานนทไดรับเอาพระพุทธานุญาตน้ันแลว กลับออกมาทูลแกพระนางมหาปชาบดี ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสทุกประการ พระนาง
มหาปชาบดีทรงรูสึกปลาบปล้ืมและดีพระทัย ตรัสแกพระอานนทวา “ทานอานนท, เปรียบเหมือนคนหนุมคนสาวรักการแตงตัว อาบน้ําชําระ
กายและศีรษะของตนแลว ยกพวงมาลัยอันประกอบดวยดอกไมสีสวยสดและกลิ่นหอม ขึ้นดวยมือทั้งสอง แลววางลงบนศีรษะของตนอันเปน



อวัยวะสูงสุดกวาอวัยวะท้ังหลาย ดวยความระมัดระวังฉนัใด แมอิฉันจักเทิดทูนกฎ 8 ประการน้ันไวเหนือศีรษะไมประพฤติลวงละเมิด จน
ตลอดชีวิตของอิฉนัดวยความระมัดระวังอยางเดียวกัน”  
พระอานนท ไดกลับเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคเจา ถวายความเคารพแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระนาง
มหาปชาบดีแหงราชตระกูลโคตมะทรงยอมรับสมาทานกฎ 8 ประการ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติใหแกพระนางอยางเครงครัด พระนา
ของพระผูมีพระภาคเจาไดเปนภิกษุณสีมคามพระประสงคแลวพระเจาขา”  
         แตพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา “อานนทเอย ธรรมวินัยซึ่งมีสตรีรับเอาไปประพฤติรวมอยูดวย จักไมต้ังม่ันยืนนาน เปรียบเหมือน
ตระกูลที่มีผูหญิงมาก มีผูชายนอย ไมสามารถผจญตอโจรผูรายผูเบียดเบียนนี้ฉันใด ธรรมวินัยของเราที่สตรีรับเอาไปประพฤติ ยอมไมต้ังอยู
นานฉันนั้น มันเหมือนกับนาขาวสาลีหรือสวนออย ซึ่งถูกเพล้ียลงจับ ยอมไมเจริญงอกงามไปไดนาน ฉันใดก็ฉันนั้น” เหตุการณไดเปนไป
ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไวทุกประการ การบวชของภิกษุณี ซึ่งมีพระนางมหาปชาบดีเปนองคแรกนั้น มีอายุยืนยาว 500 ป แลว
ก็จบสูญไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

     

ตอนท่ี 16 ปาฏิหารยิ  
       เม่ือพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปตามชนบทตางๆ พรอมกับภิกษุสงฆนั้น ทุกแหงที่พระองคเสด็จไป ไดมปีระชาชนพากันจับกลุมเพื่อดู
พระองค และฟงพระองคตรัสและแสดงธรรม มีคนจํานวนมากเล่ือมใสในพระองคและคําสั่งสอนของพระองค จนถึงกับยอมเปนสาวกของ
พระองค แตพรอมกันนั้นก็ยังมีศาสดาสอนศาสนาคนอ่ืนๆ ซึ่งไดสั่งสอนประชาชนใหเลื่อมใสอยูดวยวิธีการตางๆ กันอีกมิใชนอย และยังมีเจา
ลัทธิบางคนในจํานวนเจาลัทธิเหลานั้น ไดแสดงส่ิงซึ่งประหลาดผิดธรรมดา อันเรียกวา ปาฏิหาริย บางสิ่งบางอยางในบางคร้ัง ไดทําใหมหาชน
แตกต่ืนกันไปดู และมีเปนอันมากท่ีไดเลื่อมใส และออกปากสรรเสริญการกระทําเชนนั้น ไดอยูเฝาคอยฟงคําสั่งสอนของเจาลัทธเิหลานั้น 
จนกระท่ังกลายเปนสาวกของเจาลัทธนิั้นๆ ก็มีอยูเปนสวนมาก 
      ภิกษุทั้งหลายไดสังเกตเห็นเหตุการณดั่งนั้น ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทูลขอรองใหพระองคทรงกระทําสิ่งประหลาดมหัศจรรย หรือที่
เรียกกันวาปาฏิหาริยนั้น ใหปรากฏแกประชาชนบาง เพื่อประชาชนจักไดเล่ือมใสพอใจและเขามาเปนสาวก โดยทํานองเดียวกับทีเ่จาลัทธิเหลา
โนนไดกระทํากันอยู พระพุทธองคไดตรัสตอบภิกษุ ซึ่งไดมาทูลขอเชนนั้นวา พระองคทรงรูสึกละอายในการที่จะลอประชาชนใหมีความเช่ือถือ 
ดวยการกระทําที่แปลกประหลาดหรือปาฏิหาริยทํานองน้ัน แตพระองคทรงสามารถทําใหคนเกิดความประหลาดถึงขนาดรูสึกมหัศจรรยใน
ปาฏิหาริยที่แทจริงอยางอื่น  
      พระองคไดตรัสแกภิกษุเหลานั้นวา “ตถาคตเจาทั้งหลายยอมกระทําปาฏหิาริย แตอยางเดียวน้ีเทานั้นคือ เม่ือพระตถาคตทั้งหลายเห็นมนุษย
ประกอบไปดวยกามกิเลสและตัณหา ก็ทรงเปลื้องประชาชนเหลานั้นออกเสียจากกามกิเลสและตัณหา เมื่อทรงเห็นวามหาชนท้ังหลาย ตกเปน
ทาสของโทสะและการผูกเวร ก็ทรงเปลื้องประชาชนเหลานั้นเสียจากการตกเปนทาสของโทสะและการผูกเวร เม่ือทรงทราบวาประชาชนบอด
เพราะความเขลาและอวิชชา ก็ทรงเปดตาของคนเหลานั้น ชวยใหเขาพนจากความเขลาและอวิชชา ซึ่งเปนความบอดมืดยิ่งเสียกวาความมืดแหง
ราตรี ภิกษุทั้งหลาย ! ปาฏิหาริยอยางเดียวดังกลาวนี้เทานัน้ ที่พระตถาคตท้ังหลายพากันกระทํา สวนปาฏิหาริยอยางอื่นๆ นั้น ทานเกลียดชังและ
ประณาม ไมยอมกระทําปาฏิหาริยเหลานั้น”  



      คร้ังหนึ่งมีคนบางคนไดมากราบทูลพระพุทธองควา ทานพระปณโฑละภารทวาชะ มีทานพระโมคคัลลานะไปเปนเพื่อนไดกระทําปาฏิหาริย
ดวยอํานาจฤทธิ์ซึ่งทานมีมากกวาพระอรหันตองคอื่นๆ โดยเหาะขึ้นไปในท่ีสูงปลดเอาบาตรใบหน่ึง ซึ่งมีผูใหนําขึ้นไปติดไว เพื่อเปนการทดลอง
ฤทธิ์ของบุคคลผูมีฤทธิ์ ลงมาได พระองคไมทรงเห็นดีดวย ในการกระทําเชนนั้นของพระปณโฑละภารทวาชะเปนอันมาก ไดรับสั่งใหไปตาม
พระปณโฑละภารทวาชะ มาพรอมท้ังบาตรในน้ันดวย เมื่อทานพระปณโฑละภารทวาชะนําบาตรใบน้ันมาถึงแลว พระองครับสั่งใหทําลายบาตร
ใบน้ันเสีย ตอหนาพระปณโฑละภารทวาชะและภิกษุสงฆทั้งหลาย จนเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย และรับสั่งหามมิใหกระทําเชนนั้นอีกตอไป พรอมท้ัง
ทรงบัญญัติวา ภิกษุทั้งหลายตองไมทําการลอลวงคนเขลาทั่วๆ ไปใหนับถือบูชา ดวยการกระทําปาฏิหาริยชนิดนั้น ถาขืนทําเพื่อใหเขาเลื่อมใส
เชนนั้น จักตองไมอยูรวมกับพระองคหรือภิกษุสงฆทั้งหลายอีกตอไป ขอบังคับอันนี้ไดมีอยูสบืมาเปนวินัยขอสําคัญขอหน่ึงของภิกษุใน
พระพุทธศาสนา หามมิใหภิกษุใดแสดงปาฏิหาริย เพื่อใหคนเล่ือมใส เพื่อลาภสักการะอยางใดอยางหน่ึงโดยเด็ดขาด  
      พระพุทธองคไมทรงปรารถนาที่จะกระทําใหคนท้ังหลายหลงใหลเล่ือมใสในพระองค เพราะการกระทําปาฏิหาริย ชนิดซึ่งเปนทีห่ลงใหล
ของคนสามัญทั่วไป แตถึงกระน้ันประชาชนไดพากันรูสึกและเห็นชัดแจงขึ้นวาพระองคเปนศาสดาท่ีแทจริง และไดพากันแสดงความเคารพนับ
ถือพระองคยิ่งขึ้น และไดพากันบํารุงดวยสมณบริขารอยางมากมายท่ัวไป ทกุหนทุกแหง ยิ่งขึ้นไปกวาเดิม สาวกของเจาลัทธิอื่นๆ เกิดความไม
พอใจท่ีไดเห็นเชนนั้น  
      คร้ังหนึ่งพระพุทธองค และภิกษุไดเสด็จมาถึงนครโกสัมพี ซึ่งมีเจาลัทธิผูมีชื่อเสียงคนหนึ่งอาศัยอยู พรอมดวยสาวกจํานวนมาก คนเหลานี้ได
พากันดาทอพระภิกษุสงฆ และบุคคลท่ีเลื่อมใสในพระพุทธองคดวยถอยคําหยาบคายชั่วรายตางๆ นานา พระอานนทไดเขาไปเฝาพระพุทธองค
และกราบทูลใหทรงทราบถึงการท่ีคนเหลานั้น ไดพากันคอยดาทอภิกษุสงฆดวยถอยคําหยาบคายรายกาจไปเสียทกุหนทุกแหง และโดยเฉพาะ
เมื่อเวลาออกบิณฑบาต และไดกราบทูลพระพุทธองคในนามของภิกษุสงฆทั้งหลาย ขอใหทรงพาภิกษุสงฆทั้งหลาย เดินทางออกไปเสียจากนคร
โกสัมพี เพื่อภิกษุสงฆทั้งหลายจักไดไมถูกดาทอในเวลาบิณฑบาตทุกๆ วันเชนนั้นอีก  
      พระพุทธองคไดทรงน่ิงฟงทานพระอานนทกลาวจนตลอด และในท่ีสุดไดทรงโตตอบกับพระอานนท ดังตอไปน้ี  
      “อานนท, ถาหากวาเราไปสูที่อื่นแลว ถูกคนในที่นั้นกระทําทารุณดาทอตอเราเขาอีก จะทําอยางไรเลา ”  
      “ถาเปนอยางนัน้ พวกเราก็ควรจักไปสูที่อื่นตอไปอีก”  
      “ถาในท่ีแหงใหมนี้ เราก็ยังถูกดาทอสบประมาทอยูนัน่เองเลา เราจะทําอยางไรตอไป ”  
      “เราก็จะไปสูทีอ่ื่นตอไปอีก พระเจาขา”  
      พระพุทธองคไดทรงน่ิงอยูขณะหน่ึงแลว ไดทรงเหลียวมองดูพระอานนทดวยสายพระเนตรที่ออนโยนอยางยิง่ และไดตรัสวา “ดูกอน
อานนท, อดทนใหเหมาะๆ เสียสักหนอยเทานั้น ก็จะตัดความยุงยากลําบากท้ังหมด ในการที่ตองเที่ยวโยกยายไปมาเสียไดโดยส้ินเชิง มันไมเปน
ที่แนนอนวาเราจะหาพบท่ีแหงใหม ซึ่งไมมีใครดาทอในโอกาสขางหนา แตมันเปนที่แนนอนวาเราจะหาพบที่เชนนั้นไดในท่ีตรงน้ีเอง ถาหากวา
เราเพียงแตประพฤติตนอดกลั้นอดทนกันเสียบาง โดยการอดกล้ันอดทนนี่เอง ที่นักปราชญทั้งหลายพากันเอาชนะศตัรูไดโดยส้ินเชิง”  
      “อานนทเอย, จงดูชางซึ่งบุคคลพาเขาไปสูสนามรบ มันพุงตัวเขาไปในทามกลางการตอสูอันชุลมุนวุนวาย มันไมเอาใจใสตอลูกศรหรือ
แหลนหลาว ซึ่งบุคคลพุงซัดเขามาโดยรอบตัวมัน มันต้ังหนากระโจนเขาใสขาศึกทําลายส่ิงตางๆ ซึ่งเขามาเผชิญหนามันใหราบเรียบไปหมด 
อานนทเอย, ฉันจักเอาอยางชางตัวนั้น ฉันจักอยูที่นี่ในเมืองนี้ และจะพยายามเผยแผคําสอนที่ถูกตองดวยกําลังกายกําลังใจท้ังหมดและจะทําโดย
ไมหยุดยั้ง ในการที่จะปลดเปล้ืองคนชัว่ชาเหลานั้นออกมาเสียจากขายแหงกิเลส ซึ่งเขากําลังพากันติดแนนอยู ฉันจะไมเอาใจใสแมแตหนอยเดียว
ในคํากลาวรายของฝายปฏิปกษซึ่งแกลงกลาวแกฉันและแกสาวกของฉัน มันเหมือนกับคนที่ถมน้ําลายจะขึ้นไปบนฟา โดยคิดจะใหฟาเปอน เขา
จะไดพบความจริงวาน้ําลายจะขึ้นไปเปอนฟาไมได แตจะกลับตกลงมารดหนาของผูถมนั้นเองตอภายหลังนี้ฉันใด พวกคนที่นาสมเพช ซึ่งแกลง
ดาทอเรา ก็จักไดประสพในภายหลังวา คําดาทอน้ันจักกลับไปสูพวกเขา เพราะเราไมเอาใจใสตอคําดาทอเชนนั้น”  
      พระพุทธองคไมทรงกระทําตามคําขอรองของทานพระอานนท และภิกษุทั้งหลาย ยังคงประทับอยู ณ เมืองโกสัมพี และผลแหงการอดกลั้น
อดทนของพระองค ก็ไดปรากฏออกมาอยางแทจริง ในเวลาอันไมนานเลย เม่ือประชาชนชาวนครโกสัมพีทั้งหลายไดพากันเห็นวา พระองคและ
ภิกษุสงฆมีความอดทนอยางนาสรรเสริญตอถอยคําของสาวกแหงเจาลัทธิอื่นๆ โดยไมปริปากกลาวรายตอบ แมแตคําเดียวเชนนั้น ก็พากันเกลียด
ชังนักบวชและสาวกของเจาลัทธิอื่นเปนอันมาก ที่ทําการกลาวรายตอบุคคลผูไมเคยกลาวรายแกใครๆ คนหนุมตระกูลสูงแหงนครโกสัมพีเปน
อันมากพากันนิยมชมช่ืน ในการกระทําของพระพุทธองค และของภิกษุทั้งหลายท่ีไดกระทําเชนนั้น ไดพากันรับนับถือของพระพุทธองคถึงกับ
ออกบวชเปนภิกษุก็มีอยูไมนอย  
      แตอยางไรก็ตาม นักบวชชาวโกสัมพีเหลานี้ แมบวชเปนภิกษุแลวบางพวกก็ยังไมอาจละทิง้นิสัยการทะเลาะเบาะแวง ชั่วเวลาไมนาน ไดมี
การทะเลาวิวาทกันเองดวยเร่ืองเล็กๆ นอยๆ เก่ียวกับขอประพฤติปฏิบัติวาใครจะปฏิบัติถูกกวาหรือดีกวา ในเร่ืองกระจุกกระจิกหยุมๆ หยิมๆ 
พวกหน่ึงถืออยางหน่ึง อีกพวกหนึ่งถืออีกอยางหน่ึง ไมตกลงกันจนวิวาทกัน แมพระพุทธองคจะไดทรงขอรองซํ้าแลวซ้ําอีกใหระงับการวิวาท
เหลานั้นเสีย เพื่ออยูกันดวยความสงบโดยไมตองวินิจฉยัใหแตกหักวา ใครเปนฝายผิดและใครเปนฝายถูก ก็ยังพากันดื้อดึงวิวาทกันเร่ือยไปไม



ยอมหยุด ภิกษุเหลาน้ีไมเอาใจใสในขอที่พระองคไดตรัสบอกใหทราบวา การทะเลาวิวาทมาดรายกันนั้น เปนความผิดความเลวยิ่งไปกวา
ความคิดเห็นที่แตกตางกันเพียงเล็กๆ นอยๆ อันเปนมูลเหตุแหงการทะเลาะวิวาทกันนั้นเสียอีก  
      เม่ือพระพุทธองคทรงเห็นวาภิกษุเหลานั้นไมเชื่อฟงพระองค จนไมยอมรับคําแนะนํา พระองคก็ไดเสด็จไปเสียจากนครโกสัมพี ทิ้งภิกษุ
เหลานั้นไวเบื้องหลัง เมื่อประชาชนชาวเมืองโกสัมพีไดทราบวาพระพุทธองคไดเสด็จไปแตพระองคเดียว และภิกษุเหลานั้นประพฤติตนเปนคน
ขี้ทะเลาะเบาะแวงเหมือนชาวบาน ไมแตกตางกับชาวบาน ก็ไดพากันงดการถวายอาหารบิณฑบาตและการบํารุงอื่นๆ โดยส้ินเชิง การทําอยางนี้
ไดทําใหภิกษุเหลานั้นสํานึกตัวไดในระยะเวลาอันสั้น ภิกษุเหลานั้นจึงไดหยุดการวิวาท ทําความปรองดองซ่ึงกันและกัน เชื่อฟงและปฏิบัติตาม
คําแนะนําของพระองคอยางเครงครัด จนกระท่ังพระองคไดทรงยินยอมใหภิกษุเหลานั้นอยูรวม และรวมการเดินทางกับพระองคสืบไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

     

ตอนท่ี 17 พระพุทธดํารัส 
      ในฐานะท่ีพระพุทธองคเปนโอรสแหงกษัตริย ยอมทรงคุนเคยกับมรรยาทอยางราชสํานักทุกประเภท พระองคจึงทรงสามารถทําการโตตอบ
สนทนา ในทามกลางท่ีประชุมแหงกษัตริยหรือมหาราชา ตลอดจนถึงนักบวชนักศึกษาผูคงแกเรียนชั้นสูงไดโดยสะดวก และยังทรงทําให
อิสรชนเหลานั้นจากพระองคไปดวยความพอใจ และมีความรูอยางแจมแจงในธรรมอันลึกซึ้งติดไปดวย มิใชแตเทานั้น แมในการสมาคมหรือ
โตตอบสนทนากับชนสามัญท่ัวไป พระองคก็ยังทรงสามารถทําไดเปนอยางดอียางเดียวกัน และเทากันกับที่จะสมาคมโตตอบกับชนชั้นที่มีความ
เขาใจและพอใจในธรรมอันลึกซ้ึงนั้น เมื่อพระองคเสด็จดาํเนินดวยพระบาทไปตามชนบทตางๆ พระองคพรอมท่ีจะตรัสโตตอบและทําความ
ยินดีปรีดาใหแกคนทุกคนที่ทรงพบ ไมวาเขาจะเปนชาวนาชาวสวนหรือเปนชางเหล็ก ชางทําเกวียน หรือแมแตชางตัดผมเปนตน ถาหากวาเขา
พอใจท่ีจะสนทนาดวยพระองค 
      ตัวอยางในเร่ืองนี้ คือวันหนึ่ง พระองคเสด็จไปตามหมูบาน ซึ่งกําลังประกอบการทํานากันอยูทั่วไป ไดทรงพบชาวนาคนหนึ่งกําลังทํางานอยู
ในนา ไดทรงหยุดและทรงไตถามเก่ียวกับการทํานาของเขา ตอนหน่ึง พระองคไดตรัสแกเขาวา “ทานจงรูเถิด เราก็เปนชาวนาดวยเหมือนกัน เรา
ไดเตรียมพรอมทุกๆ อยาง ที่จะทํานากระท่ังเมล็ดพันธุขาวท่ีจะใชเปนพืช” ชาวนาคนนั้นไดรองขึ้นดวยความประหลาดใจวา “ทานเปนชาวนา
อะไรกัน ! ถาทานเปนชาวนาจริง วัวของทานอยูที่ไหน  ไถของทานอยูที่ไหน  และอะไรอื่นๆ อีกหลายอยาง ของทานอยูที่ไหน ”  
      พระพุทธองคไดตรัสตอบอยางสงบเสง่ียมวา “สิ่งเหลานั้น เราไดมีติดตัวมาที่นี่แลวทั้งหมด ทานจงฟงใหดีเถิด เราจะบอกใหทานทราบทุกสิ่ง
ทุกอยางทีเดียว  
      เมล็ดพืชของเรา คือความปรารถนาและความกรุณาในการที่จะชวยสรรพสัตวที่ทําใหเรามีความเช่ืออันมั่นคง และต้ังใจแนวแนเพื่อเปนพุทธะ
รวมท้ังสิ้นที่เราไดตรัสรูที่โคนตนโพธิ์ น้ําสําหรับหลอเลี้ยงตนขาวของเราใหงดงามน้ัน คือกุศลกรรมอันมหาศาลท่ีเราไดพากเพียรพยายาม
กระทําสืบมาจนกระท่ังถึงวันตรัสรู ปญญาเปนแอกและไถของเรา ใจเปนเชอืกชักสําหรับบังคับวัว ความละอายบาป อันเปนเคร่ืองเกียดกันบาป
ออกเสียจากจิต เปนงอนไถอันงามงอนของเรา ธรรมะซ่ึงทําใหเราสามารถขจัดสิ่งชั่วและประกอบส่ิงดี เปนคันสาํหรับจับ ก็เม่ือทานไถนาของ



ทาน ทานยอมตัดและกลบหญาที่เปนโทษทุกอยางเสียฉนัใด ผูที่รูอริยสัจสี่ประการ ก็ยอมตัดและกลบอกุศลจิตอันชั่วรายภายในตัวเขาฉันนั้น  
      คร้ันถึงเวลาค่ํา เสร็จงานกลางวันแลว ทานแกวัวของทานปลอยมันไปเท่ียวตามที่มันตองการ ฉันใด, ผูเปนบัณฑิตก็ยึดมั่นอยูแตในความ
บริสุทธิ์ ยอมสละส่ิงอันไมบริสุทธิ์ใหออกไป ฉันนั้น, วัวของทานตองแข็งขอลากไถเพ่ือไถพื้นที่นาของทานใหเหมาะแกการหวาน ฉนัใด, ผูมี
ปญญาก็ต้ังหนาพยายามจนสุดกําลัง เพื่อชําระสันดานของตนใหสะอาดเหมาะสมแกการลุงถึงนิพพาน ฉันนั้น, ชาวนาทํางานหนักเพื่อตบแตง
ที่ดินใหเหมาะแกเมล็ดพืช ฉันใด, บัณฑิตก็ประกอบความยายามหนัก เพื่อกําจัดโทษแหงวัฏฏสงสาร ฉันนั้น  
      แตคนท่ีทํางานในนาขาว ตองประสพความไมพอใจผิดหวังอยูบอยๆ เพราะผลที่เก็บเก่ียวไดนอยเกินไป บางคราวถึงกับโกรธหัวปนนอนไม
หลับก็มีอยูเสมอ สวนผูที่ทํานาแหงปญญาเพ่ือลุถึงนิพพานนั้น ไมเคยไดรับความไมพอใจเชนนั้นเลย เขาเปนผูแนนอนที่จะตองไดเก็บเก่ียว
ผลงานของเขาเต็มท่ี มีความสุขเต็มที่ มีความพอใจเต็มที่ เมื่อไดมองเห็นผลคือนิพพานนั้น พราหมณเอย, โดยลักษณะอยางนี้แหละ ซึง่เราก็เปน
ชาวนาคนหน่ึงดวยเหมือนกัน และน่ีแหละเปนวิธีซึ่งเราไดทํานาของเรา”  
      เม่ือพราหมณไดฟงคําตรัสเชนนั้นของพระพุทธองคเขามีความพอใจอยางสูงสุด จนถึงกับพยายามทูลวิงวอนใหพระองคทรงรับเขาเขาเปน
ชาวนาคนหน่ึงในการทํานาตามแบบของพระองค และเขาไดเปนสาวกของพระองคสืบไปจนตลอดชีวิต  
      ไดมีผูมาทูลถามพระพุทธองค ถึงวิธีที่คนท่ัวไปอาจลถุึงสภาพที่เปนความสุขท่ีสุด และประเสริฐท่ีสุด และมีสวัสดีมงคลถึงที่สุด พระพุทธ
องคไดตรัสขอแนะนําเหลานี้แกเขา  
      “จงอยาเขาเปนพวกกับคนโงเขลา จงทําความสนิทสนมกับบัณฑิต จงแสดงความเคารพนับถือตอคนที่ควรเคารพนับถือ จงอยูในท่ีซึ่ง
เหมาะสมแกอุปนิสัยและความสามารถของตน จงเปนคนที่เคยทําความดีไวมาก จงประกอบกุศลกรรมเพ่ือความรุงเรืองในอนาคตอยูอยางไมขาด
สาย จงทําความพอใจในการดูการฟงทุกอยางที่สามารถจะทําไดเพื่อใหไดมาซ่ึงวิชาความรู จงศกึษาทุกส่ิงทุกอยางซึ่งไมประกอบดวยโทษ จง
ฝกฝนใหเปนคนมีระเบียบวินยัและแบบแผนอันดี จงพูดแตคําจริงคํานารักและคํามีประโยชน จงอุปฏฐากมารดาแลบิดา จงเอาใจใสเลีย้งดูบุตร
ภรรยา จงละเวนความโลเลในการงาน จงบําเพ็ญทาน จงประพฤติแตกรรมดี จงชวยเหลือญาติและมิตรสหาย ในคราวท่ีควรชวยเหลือ จงเวนการ
ทําสิ่งที่ตองเสียใจทหีลัง จงอยาทําสิ่งซึ่งทานหามไวโดยกฎแหงศีลธรรม จงเวนจากการดื่มน้ําเมา จงอยาชักชาที่จะประกอบกรรมดีในเม่ือโอกาส
มาถึง จงนอบนอมตอทุกคน จงอยาจองหองพองตัว จงพอใจดวยสิ่งที่มีอยู จงรูบุญคุณท่ีบุคคลอืน่ทําแกตน จงฟงธรรมตามโอกาส จงมีความอด
กลั้นอดทน จงทําตนใหเปนคนยิ้มแยมแจมใส จงเยี่ยมเยียนพระอริยเจาอยูเนอืงนิตย จงซักซอมสนทนาธรรมทุกโอกาส จงเปนอยูดวยความ
พากเพียร จงประพฤติพรหมจรรย จงกําหนดอริยสัจสี่ไวในใจ จงมีนิพพานเปนที่มุงหมายของจิตอยูเสมอ เม่ือถูกสิ่งตางๆ รบกวนจงอยา
หวั่นไหว จงอยาโศกเศรา จงอยากําหนัด และจงปรกติ ผูใดประพฤติไดสมบูรณตามน้ี ความช่ัวรายจักไมสามารถครอบงําผูนั้น เขาจักมีสวัสดี
มงคลอยางสูงสุด ไดรับความสุขแหงจิตท่ีสมบูรณอยูเนืองนิจ”  
      อีกคร้ังหนึ่ง พระพุทธองคทรงพํานกัอยูที่หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่ง ชาวบานในถ่ินนั้น ไดมาเฝาพระองคและทูลถามวา “ขาแตพระผูมีพระภาค, 
พวกเราไดทราบวาพระองคเปนพระศาสดาผูประกาศธรรม และไดสั่งสอนสิง่ที่ดีเปนอันมาก ใหแกสาวกของพระองค ซึ่งไดสละบานเรือนแลว 
ติดตามมาอยูศึกษากับพระองคดวยการประพฤติพรหมจรรยรวมกัน สวนพวกเราทั้งหลายไมสามารถจะเปนนักบวช พวกเรายังเปนชาวบาน 
แออัดอยูดวยบุตรภรรยา ประกอบการอาชีพดวยการทํานาและเล้ียงสัตว ไดรับความสุขอยูตามประสาชาวบาน ยังตองใชเงินใชทอง ยังรักการ
ประดับตกแตงดวยเคร่ืองประดับอันมคีาและดอกไมตามโอกาส ยังลูบทาดวยของหอมตามเน้ือตัว เพื่อเกิดความพอใจอยูตามวิสัยของโลกท่ัวไป 
ขาแตพระผูมีพระภาค, ถาในคําสั่งสอนของพระองค มอีะไรๆ ที่จะเปนความดีแกพวกเราทั้งหลาย เพื่อมคีวามสุขท้ังในเวลานี้แลเวลาตอไป 
จนกระท่ังสิ้นชีวิตแลว ขอพระผูมีพระภาคเจา จงไดโปรดใหพวกเราทั้งหลายไดยินไดฟงคําส่ังสอนสวนนั้น เพื่อปฏิบัติตามและไดรับผลอันนั้น
ดวยเถิด”  
      พระพุทธองคไดตรัสวา “ดูกอนทานทั้งหลาย มีธรรมะอยู 4 อยาง ซึ่งบุคคลผูสั่งสอนเชนกับเราจะพึงสั่งสอนแกทานทั้งหลายผูมิใชนักบวช 
เพื่อใหไดทราบและปฏิบัติ ทานทั้งหลายจงฟงและเราจะกลาวใหฟง  
      ขอท่ีหนึ่ง สิ่งใดเปนอาชีพของพวกทาน สิ่งนั้นทานควรขยันกระทําใหดีที่สุดอยูเนืองนิตย ใหทานมีความสามารถในส่ิงนั้นๆ จริงๆ ถาเปน
ชาวนาทานตองเปนชาวนาที่ดีดวยหมัน่และฉลาด ทําเน้ือนาของทานใหเกิดผลถึงที่สุดของมันจริงๆ ถาเปนพอคา ทานตองเปนพอคาท่ีมีหูตา
กวางขวางและขวนขวายอยูอยางขมักเขมน ถาเปนคนใชก็เปนคนใชผูนาเช่ือถือในความสามารถและเปนที่ไววางใจไดในความซ่ือสตัยสุจริต 
ของผูเปนนายของตน จงเปนผูกระปร้ีกระเปราและมีกําลังกายอยูเสมอ ในการที่จะทําใหเปนผลเต็มเม็ดเต็มหนวยในสิ่งที่ทานทํา ไมวาจะเปน
งานชนิดใด ดวยการกระทําอยางนี้ ทานจะมีทรัพยสมบัติ แลวจะสามารถใชทรัพยสมบัตินั้นไปในทางท่ีดี คือการชวยเหลือผูที่ตองการความ
ชวยเหลือนอกไปจากการใชสอยโดยตนเอง ถาทานไมขยนัทํางานใหมีทรัพย ทานจะไมสามารถประกอบการกุศลและสงเคราะหผูอื่น เพราะ
ทานไมมีอะไรท่ีจะใชในการสงเคราะหเขาน่ันเอง (คําสอนขอนี้เรียกชื่อโดยภาษาบาลีวา อุฏฐานสัมปทา แปลวาการถึงพรอมดวยความขยันใน
หนาที่)  
      ขอท่ีสอง ทานจะตองมีความเอาใจใสเปนพิเศษอยางถกูตอง ในการรักษาทรัพยสมบัติที่หามาไดแลว จะไมใชจายใหสิ้นเปลืองไปอยางโง



เขลา มันไมมีประโยชนอันใดท่ีจะเทนํ้าใสลงไปในตุมที่มีรูร่ัว นอกจากความเหนื่อยเปลา การมีทรัพยนั้นก็เปนสิ่งที่ดีดอก แตมันเปนความจําเปน
ทุกกระเบียดน้ิว ที่จะตองจัดตองทําไมใหมันสูญหายไปอยางโงเขลาแลเปลืองเปลาทุกๆ อยาง (คําสอนขอนีเ้รียกชื่อโดยภาษาบาลีวา อารักข
สัมปทา แปลวาการถึงพรอมดวยการรักษา)  
      ขอท่ีสาม ฆราวาสจักตองเลือกเอาแตบุคคลท่ีดีมาเปนเพื่อน หรือเปนผูที่เก่ียวของดวย ตามปรกติ คนเราคบคนเชนใด ก็จักเปนเชนคนนั้น ถา
คบคนดี ก็เปนโอกาสดีที่จะกลายเปนคนดีไปดวย ถาคบคนชั่ว ก็จะกลายเปนคนชั่วไดโดยงายที่สุด ทานจะสามารถจับของสกปรก โดยท่ีไมทํา
ใหมือของทานสกปรกไปดวยน้ัน ไมได เหตุนั้น พวกฆราวาสควรคบหาสมาคมแตกับคนดี ที่ฉลาด ที่เอื้อเฟอเผ่ือแผ และนิยมตองนับถือแตสิ่งที่
ดี แลวเขาก็จะกลายเปนคนดี คนฉลาด คนมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และคนนิยมแตในส่ิงที่ดีไปไดโดยงายดาย (คําสอนขอนี้เรียกชื่อโดยภาษาบาลีวา 
กัลยาณมิตตา แปลวาการคบคนดี)  
      ขอท่ีสี่ ฆราวาสควรดําเนินการครองชีวิตท่ีเปนไปในสายกลาง และเปนไปอยางสม่ําเสมอ เขาไมควรเปนอยูอยางฟุมเฟอยเกินไปหรืออยาง
แหงแลงเกินไป เขาไมควรจะใชจายหรือใหทานจนเกินกวารายไดของตนเอง ถาเขาทําเชนนั้น ทรัพยสมบัติของเขาจะเหมือนกับน้ําในสระ ซึ่งมี
ทางไหลออกมากกวาทางไหลเขา ซึ่งไมชาก็จักแหงขอดไมมีน้ําเหลืออยูเลย แตถาผูนั้นเอาใจใสในการใชสอยทรัพยสมบัติ เล้ียงดูตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนถึงทําบุญใหทานใหเปนไปอยางถูกตอง ไมเกินรายไดของตนแลว สระนํ้ากลาวคือทรัพยสมบัติของเขาก็จะไมมวีันแหงขอด
เลย จักมีน้ําเหลืออยูคือมีทรัพยสมบัติเหลืออยู สําหรับใชจายในเม่ือมีกิจรีบดวนท่ีจะตองใชจายเปนพิเศษเกิดขึ้น แตขอนี้มิไดหมายความวาเขาจะ
ไมใชทรัพยนั้น ใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ และมิไดหมายความวาเขาจะตองสะสมมันไวอยางซอนเรน โดยไมใชจายใหเปนประโยชนอะไร
เลย คนท่ีทําเชนนั้นเหมือนกับคนที่มีตนผลไมอยูในสวนมีผลดกเต็มตน แตแทนท่ีจะกินผลไมนั้นเมื่อมันสุกไดทีแ่ลว เขากลับเก็บผลไมเหลานั้น
ลงหีบแลวฝงดินเสีย ผูที่ทําเชนนี้จะตองประจักษในภายหลัง วาผลไมของเขาเนาหมด ไมมีสวนท่ีเปนประโยชนเหลืออยูเลย เขาไมไดรับ
ประโยชนอะไรจากของดีๆ ที่มีอยู” (คําสอนขอน้ี เรียกชื่อโดยภาษาบาลีวา สมชีวิตา แปลวา การดํารงชีวิตท่ีถูกตอง)  
      พระองคไดตรัสเปนคําสรุปความในตอนทายวา “ทานที่เปนฆราวาสท้ังหลาย นี่แหละเปนขอปฏิบัติ 4 ประการ อันนํามาซึ่งความสําเร็จ และ
เปนอยูอยางผาสุกในโลกน้ีในเม่ือทานปฏิบัติตาม และตอจากนี้ เราจักบอกธรรมอีก 4 ประการ ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีอยางยิ่ง ในอนาคต ธรรม 4 
ประการน้ัน คือ (1) มีความเช่ือวา การทําดีจะนํามาซึ่งผลดี และการทําชั่วจะนํามาซึ่งผลช่ัว (2) ประกอบกรรมดีอยูเสมอ เวนขาดจากการทําชั่ว 
เชน การฆา การลักขโมย การประพฤติผิดตอของรักของบุคคลอื่น การพูดไมจริง และการด่ืมน้ําเมา (3) การฝกตนใหเปนคนใจกวางขวางในการ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ ถึงกับมีจิตใจผองใสไมยึดถือในทรัพยสมบัติชนิดโลกๆ อยางเหนียวแนนเกินไป (4) การบําเพ็ญใหเกิดปญญาในการท่ีจะรูและ
ปฏิบัติไปตามทางอันนําใหถึงนิพพาน” (คําสอนทั้ง 4 ขอน้ี เรียกชื่อตามลําดับวาศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา)  
      ทั้งหมดน้ี คือคาํเทศนา ที่พระพุทธองคทรงแสดงแกพวกชาวบาน ซึ่งยังเปนฆราวาส ไมสามารถจะบวชเปนนกับวช แตการจะปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงความดี ทั้งในปจจุบันและอนาคต ทุกคนมีความพอใจอยางสูงสุด ในคําสั่งสอนอันชัดเจนแจมแจงของพระองค ซึ่งไดตรัสแกเขาในคร้ัง
นั้น  
      ในบรรดาเทศนาท่ียาวที่สุด ซึ่งพระพุทธองคไดเคยทรงแสดงน้ัน มีธรรมเทศนาเร่ืองหนึ่ง ซึ่งไดตรัสแกพระเจาอชาตสัตรู แหงแควนมคธ หา
ไดมีแตที่ตรัสแกคนธรรมดาหรือแกภิกษุของพระองคเทาน้ันไม พระเจาอชาตสัตรู ผูนี้เปนคนชัว่ คือเปนผูรายฆาคน รับสั่งใหทรมานพระเจาพิม
พิสาร พระราชบิดาของพระองคเองดวยการใหอดอาหาร จนสิ้นพระชนมอยางโหดราย และไมเปนธรรม แลวขึ้นครองราชยบัลลังกดวยพระองค
เอง  
      เร่ืองมีวา ในคืนวันหนึ่งเปนวันเพ็ญ พระเจาอชาตสัตรูไดประทับนั่งอยูที่เฉลียง ไมทรงทราบวาจะหาความสําราญอยางไรดี จึงตัดสินพระทัย
เสด็จไปเฝาพระพุทธองค ซึ่งกําลังประทับอยูในสวนมะมวง ซึ่งหมอชีวกไดถวายเปนสังฆาราม เม่ือพระเจาอชาตสตัรูเสด็จไปถึงที่ที่พระพุทธ
องคประทับก็ไดทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองคประทับอยูอยางสงบ ในทามกลางภิกษุทั้งหลายในโรงอันเปนที่ประชุม ไดทรงทําความคุนเคย
ดวยการทักทายปราศรัยกับพระพุทธองคพอสมควรแลว ไดทูลถามพระองคถึงประโยชนหรืออานิสงสของการบวชเปนภิกษุ  
      พระเจาอชาตสตัรูไดทูลถามวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา, ผูที่ครองชีวิตอยางสมณะน้ัน ยอมไดรับคุณประโยชนอยางไรบาง  หมอมฉันได
ไตถามนักบวชเจาลทัธิตางๆ เปนอันมาก ดวยปญหาขอน้ี แตไมเคยไดรับคําตอบที่พอใจจากผูใดเลย เขาเหลานั้นไดตอบไปเสียในทางอื่น ซึ่ง
หมอมฉันมิไดไตถาม ทํานองเดียวกับเมื่อถามเร่ืองขนุนสาํมะลอ กลับไปตอบเร่ืองมะมวง ขาแตพระผูมีพระภาคเจา, หมอมฉันจักมีความพอใจ
อยางสูงสุด ถาหากไดฟงคําตอบแหงปญหาขอน้ีจากพระผูมีพระภาคเจา”  
      เม่ือพระพุทธองคไดตรัสพระดํารัส เปนเคร่ืองทําความสนิทสนมตอพระเจาอชาตสัตรูพอสมควรแลว ก็ไดตรัสถึงคุณประโยชนอันใหญ
หลวงของการครองชีวิตเปนสมณะอยางยืดยาว พระองคไดตรัสไวอยางชัดแจง จนกระท่ังเม่ือจบลงนั้นพระเจาอชาตสัตรูไดรูสึกพอพระทัยใน
คําตอบน้ันเปนอยางยิ่งวาเปนคาํตอบท่ีถูกแท และมีความเชื่อวา เปนการดีที่สุดเหนือความดีทั้งปวงในโลกนี้ ในการที่ไดบวชเปนภิกษุที่ดี และ
ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาท่ีดี เชนพระพุทธองค และยังไดทรงทูลขอรองใหพระพุทธองคทรงยอมรับพระองค เปนสาวกจนตลอดชีวิตดวย 
เมื่อพระเจาอชาตสตัรูเสด็จกลับแลว พระพุทธองคไดตรัสแกภิกษุทั้งหลายในท่ีนั้นวา “ภิกษุทั้งหลาย, พระราชาน้ี มีจิตใจเล่ือมใสในขอความท่ี



เรากลาวเปนอยางยิง่ ถาพระราชาน้ีไมไดทํากรรมชั่วราย คือการทําบิดาของตนใหสิ้นพระชนมแลว พระราชาน้ีก็จักเห็นธรรมะอันเรากลาวอยาง
แจมแจงดวยดวงตาสําหรับเห็นธรรม ณ ที่นั่งตรงน้ีเอง และจักสละราชบัลลังกออกบวชเปนภิกษุและเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในธรรมวินัยนี้”  
      สูตรท่ียาวที่สุดซึ่งพระองคไดตรัสน้ี มีพิสดารอยูในคมัภีรทีฆนิกายแหงสุตตันตปฎก เรียกวา สามัญญผลสูตร แสดงถึงคุณประโยชนแหงการ
ครองชีวิตเปนนักบวชไวอยางพิสดารที่สุด ผูปรารถนาจะทราบโดยละเอียดอาจอานดูไดจากสูตรนั้น  
      ตัวอยางแหงธรรมเทศนาที่สั้นที่สุด ที่พระองคไดเคยตรัสนั้น เชน ธรรมเทศนาเร่ืองน้ี คร้ังหนึ่ง มีคนๆ หนึ่งไดทูลถามพระองควา การให
อะไรเปนการใหที่ดีที่สุด  รสของอะไรเปนรสท่ีดีที่สุด  ความยินดีในอะไรเปนความยินดีที่ดีที่สดุ  อะไรเปนเคร่ืองระงับกิเลสและความทุกขให
สิ้นเชิง  พระพุทธองคไดตรัสตอบคําถามทั้งสี่ขอน้ีรวมกันดวยคําๆ เดยีววา “ธรรม !”  
      ผูถามไดทูลขอใหพระองคทรงอธิบายใหกระจางขึ้นอีกเล็กนอย พระองคไดตรัสอธิบายวา “การใหสิ่งของแมจะเปนการกระทําที่ดีก็จริง แต
ไมสามารถทําคนผูไดรับใหเดินไปตามทางแหงนิพพานได ธรรมะเทานั้นที่จะทําคนใหเดินไปตามทางแหงนิพพานได เพราะฉะน้ันการทําคนให
รูธรรมะซ่ึงผูทําอาจจะไดรับความลําบากบาง นั่นแหละ เรียกวาการใหธรรมในท่ีนี้และเปนการใหที่ดีที่สุดกวาการใหทั้งหลาย  
      “เมื่อไดรูธรรม เมื่อน้ันจิตใจก็เต็มไปดวยความสดชื่นแจมใส เกิดความรูสึกพอใจในรสอันสูงสุดของธรรมน้ัน ธรรมน้ันไดทําลายกิเลสราย
ตางๆ ซึ่งทําคนใหเปนทุกขนั้นใหหมดไป แลวทําใหประสพความไมมีทุกขเลย ซึ่งเรียกวา นิพพานในที่สุด เพราะฉะน้ัน ธรรมะจึงเปนสิ่งที่มีรส
ดีเลิศกวารสท้ังหลาย และนํามาซึ่งความยินดีที่ยิ่งกวาความยินดีทั้งหลาย และเปนสิ่งที่เลิศที่สุดในโลก ที่สามารถทํากิเลสใหสูญสิ้นไป พวกทาน
จงประกาศธรรมะน้ันแกคนท้ังหลายเถิด จะไดชื่อวาเปนผูทําการใหที่ดีที่สุด ดีกวาการใหทั้งหลายแกผูที่อยูในโลกมนุษย และผูที่อยูในสวรรค”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

    

ตอนท่ี 18 ความกรณุาของพระพุทธองค 
      คร้ังหนึ่ง เม่ือพระองคเสด็จจาริกเที่ยวสั่งสอนประชาชนตามถ่ินตางๆ ทรงพักคางคืนอยู ณ ที่แหงหนึ่ง พราหมณชาวนาคนหน่ึง ซึง่อาศัยอยู
ในถ่ินใกลๆ กันนั้นไดต้ังใจไวแตกลางคืนวา รุงเชาจักไปฟงธรรมของพระองค แตโชคไมเขาขางเขา อยางทีเ่ขานึกไว โดยท่ีพอวันรุงขึ้น ถึงเวลา
ที่เขาควรจะไปฟงธรรมน้ัน ปรากฏวาวัวตัวหน่ึงของเขา ไดหายไปเสียต้ังแตเวลากลางคืน เขาเปนคนยากจนมาก ไมอาจจะปลอยใหหายเสีย
เชนนั้น จึงออกจากบาน รีบติดตามวัวไปในปา โดยหวังวาจักพบไดในเวลาอนัไมนานแลวกลับมาใหทันฟงธรรมเทศนาพอดี  
      แตวัวไดไปไกลเกินกวาที่เขาหวัง แมเขาจะไดพยายามติดตามเปนอยางดีแลว กวาจะพบได ก็เปนเวลาเลยเท่ียงวันไปแลว เขารีบนาํวัวกลับ
บานดวยความเหนื่อยและออนเพลียเพราะการเที่ยววิ่งหาท่ีนั่นที่นี่ทามกลางแดด ถึงกระน้ัน เขาก็ไมประสงคที่จะพกัผอน หรือไปรับประทาน
อาหารเสียกอน แลวจึงไปฟงธรรม เขารีบตรงไปสูที่ที่พระพุทธองคประทับโดยหวังวาอยางนอยท่ีสุด เขาจะไดฟงธรรมเทศนาตอนทายสักนิด
หนึ่ง ก็ยังดี แตเมื่อเขาไปถึงที่แสดงธรรม ก็มีความประหลาดใจอยางยิ่ง เพราะวาธรรมเทศนาสําหรับในวันนั้นยังไมไดเร่ิมแสดงเลย ในท่ีแสดง
ธรรมน้ันพระพุทธองคยังคงประทับอยูนิ่งๆ ในทามกลางประชาชนเปนอันมาก เพื่อรอคอยเขาอยูดวยความอดทน เขามีความดีใจอยางสูงสุด เม่ือ
รูสึกวาเขามาไดทันเวลา และไดคอยๆ คลานเขาไปอยางเงียบๆ ทางทายท่ีประชุม เพื่อหาท่ีนั่งสักแหงหนึ่ง  
      แตพอเขาเขามาที่ประตู พระพุทธองคก็ไดทอดพระเนตรเห็นเขาและไดตรัสถามวา เขาไดรับประทานอะไรมาบางแลวหรือเปลา  ชาวนาผูนั้น
ไดทูลวา เขาเพิ่งกลับมาจากการตามวัวต้ังแตเชา และไมไดหยุดหาอะไรรับประทาน เพราะประสงคจะไมใหพลาดการฟงธรรม เม่ือไดทรงสดับ
ดังนั้น พระพุทธองครับสั่งใหอุปฏฐากผูหนึ่งของพระองคไปนําอาหารบางอยางมาใหชาวนาผูนั้น และไดทรงรอจนกวาเขาจะรับประทานอาหาร
เสร็จ  
      ฝายชาวนานั้นเม่ือรํางับความหิวและความกระหายแลว ไดเขามาเฝาอยูใกลๆ พระพุทธองค พระองคไดทรงเร่ิมการแสดงธรรม เขาจึงได
ทราบ ณ บัดนั้นเองวาพระพุทธองคไดทรงทราบวาระนํ้าใจของเขาวา เขาตองการฟงธรรม และไดทรงน่ังรอคอยเขาอยูทามกลางท่ีประชุมพรอม
ดวยคนเปนอันมาก จนกระท้ังเขากลับมา พวกชาวบานและภิกษุเปนอันมากพากันเห็นวาเปนของแปลกประหลาดอยางยิ่ง และไมเหมาะสมอยาง



ยิ่งที่พระพุทธองคไมทรงเอาใจใสในเร่ืองอาหารของคนเพียงคนเดียว ทั้งเปนเพียงฆราวาสไมใชภิกษุ มิหนําซ้ํายังเปนพราหมณ ไมใชสาวกของ
พระองคมากอนเลย แตพระกรุณาและความต้ังพระทัยของพระองค ซึ่งมีตอพราหมณนั้นไดเปนผลดียิ่ง หัวใจของพราหมณนั้นเต็มต้ืนไปดวยค
วาเผ่ือแผของพระองค และเมื่อจบธรรมเทศนาแลว เขาก็ไดกลายเปนสาวกของพระองคจนตลอดชีวิต  
      ในคราวอื่นอีก พระองคไดทรงแสดงความกรุณาตอชาวบานตามธรรมดาซ่ึงเปนเพียงเด็กหญิงคนหน่ึง ในเมืองซ่ึงพระองคกําลังประทับอยูใน
ขณะน้ัน มีชางทอผาคนหน่ึงอาศัยเล้ียงชีพอยูดวยกันสองคนกับบุตรสาว มีบุตรสาวเปนผูชวยทํางาน เด็กหญิงผูนี้มีความปรารถนาท่ีจะฟงธรรม
เทศนาของพระองคเปนอยางยิ่ง แตในวันที่พระองคจะทรงแสดงธรรมเทศนาน้ัน เผอิญมีงานทอผาดวน ที่เขากับบิดาจะตองทําใหเสร็จทันในวัน
นั้น ดังนั้นเด็กหญิงผูนั้นจึงไดต้ังใจ ที่จะรีบทํางานสวนของตนใหแลวเสร็จกอนเวลา จนมีเวลาเหลือสําหรับการไปฟงธรรมเทศนาดวย เม่ือเขาได
รีบทํางานสวนที่เปนหนาที่ของเขา คือมวนดายท่ีกรอน้ันเสร็จแลว ก็ต้ังใจจะไปสงใหแกบิดาที่โรงทองผาอีกแหงหน่ึง แตในระหวางทางที่เดิน
ไปนั้น ยังไมถึงโรงทองผา เขาไดผานที่ซึ่งหมูชนกําลังนั่งฟงธรรมเทศนาของพระองคอยู  
      เด็กหญิงผูนั้นไดวางหลอดดายลงและน่ังอยูแถวหลังสุดของหมูคนท่ีนั่งฟง แตพระพุทธองคทรงเห็นวา เด็กหญิงคนนี้พรอมท่ีจะเขาใจธรรมะ 
และปฏิบัติตามธรรมของพระองค จึงรับสั่งใหเขาไปนั่งใกลกวานั้น เพื่อจะไดนั่งฟงถนัดไมผิดพลาด เด็กหญิงนั้นไดเขาไปใกลพระองค พระองค
ทรงทักทายเพ่ือใหเกิดความดีใจโดยตรัสถามวา เขามาจากไหนและกําลังจะไปขางไหน แตเด็กหญิงนั้น ทั้งๆ ที่ทราบดีอยู วาตนมาจากไหนและ
จะไปท่ีไหนก็ตาม ไดทูลวา “พระผูมีพระภาคเจา ดฉิันไมทราบวาดิฉันมาจากไหน และไมทราบวาจะไปสูที่ไหน”  
      เม่ือประชาชนท่ีนั่งฟงอยู ณ ที่นั้น ไดฟงคําตอบอันแปลกประหลาดท่ีเด็กหญิงนั้นกลาหาญทูลตอบแดพระพุทธองคไปเชนนั้น ก็พากันขัด
เคืองเปนอันมาก เพราะคนเหลานั้น คิดวาเด็กหญิงนั้นพูดเลนตลกกับพระพุทธองค ซึ่งเปนบุคคลสูงสุดและไดพากันกระซิบกระซาบกันบาง พูด
กันบางถึงเร่ืองท่ีจะคราเด็กหญิงคนนี้ใหออกไปเสียจากท่ีประชุม เพราะการกระทําที่ไมงดงามน้ัน แตพระพุทธองคทรงทราบถึงความคิดของ
เด็กหญิงผูนี้ไดดี ในการที่ไดกลาวคําตอบอันประหลาดเชนนั้นกับพระองค จึงไดทรงหามประชาชนเหลานั้นใหนิ่ง แลวพระองคทรงเหลียวไป
ตรัสแกเด็กหญิงนั้นเพื่อใหอธิบายถึงความหมายของคําท่ีกลาวเชนนั้น  
      เด็กหญิงนั้นไดทูลวา “ดิฉันทราบดีวาดิฉันมาจากบานและกําลังจะไปสูโรงทอผา ที่พอกําลังทอผาอยู แตขอที่ดิฉันมาสูภพน้ี จากภพไหนนั้น 
ดิฉันไมทราบเลย และทั้งดิฉันไมแนใจวา ภพเบื้องหนาของดิฉันนั้น จะเปนอยางไร ดิฉันไมทราบส่ิงทั้งสองน้ีจริงๆ แมแตอยางใดอยางหน่ึงพระ
เจาขา”  
      พระพุทธองคและประชาชนทุกคนในท่ีนั้น ไดรูสึกนิยมชมช่ืน ในสติปญญาและความคิดของเด็กหญิงผูนี้ ตอจากนั้น พระองคไดทรงแสดง
ธรรมเม่ือจบลง เด็กหญิงผูซึ่งไดต้ังอกต้ังใจฟงแตตนจนตลอดผูนี้ ไดบรรลุธรรมลําดับแรกของการลุถึงนิพพาน คือธรรมขั้นที่เรียกวาโสดาบัน 
หมายความวาไดเขาถึงกระแสทางแหงนิพพานอยางแนวแน ไมมีการเวียนกลับอีกตอไปจนกวาจะลุถึงนิพพานนั้น  
      ในคราวหนึ่ง เมื่อพระพุทธองคเสด็จไปตามทางในปาลึก พระองคไดทรงพบเนื้อตัวหน่ึง ติดบวงของนายพรานดิ้นกระวนกระวายอยู พระ
พุทธองคไดเสด็จตรงไปแกบวงปลอยสัตวนั้นใหหลุดรอดไป ในทันที แลวไดประทับนั่งอยู ณ โคนตนไมแหงหนึ่งใกลๆ ที่นั้นเอง ในระหวาง
นั้นพรานผูนั้นไดมาที่บวงของเขา เขาเหลือบตาดูดวยความชํานาญเพียงแวบเดียว ก็รูไดทันทีวา เนื้อติดบวงแลว แตมีคนมาแกปลอยมนัไป เม่ือ
เขาไดเหลียวดูรอบๆ เพื่อมองหาตัวบุคคลท่ีทําเชนนั้น ก็ไดเหลียวไปพบนักบวชครองผาเหลืององคหนึ่ง ซึ่งนั่งอยูที่โคนตนไมใกลๆ สถานท่ีนั้น 
เขาทราบไดทันทีวาตองเปนบุคคลผูนีเ้องที่ทําใหเขาตองสูงเสียเนื้อทีเ่ขาควรจะไดไปตัวหน่ึง เขาบนดวยความโกรธวา “มากเกินไปเสียแลวพวก
นักบุญเหลานี้! เลนสกปรกไปเสียทุกหนทุกแหง ! เท่ียวทําลายผลประโยชนของคนอื่น เพื่อบุญกุศลของตนอยางไมเขาเร่ือง” กลาวดังนั้นแลว 
เขาไดยกคันศรขึ้นดวยความโกรธ หยิบลูกศรเก่ียวสายแลวเล็งตรงไปยังพระพุทธองค ซึ่งขณะน้ีกําลังประทับนั่งสงบน่ิงอยู แลวก็ลงมือยิงพลาง
พูดวา “อยางนี้แลว ไมตองเสียลูกศรมากกวาดอกเดียวดอก”  
      แตในขณะท่ีเขาเล็งลูกศรตรงไปยังสมณะผูนั่งสงบน่ิงอยูอยางประหลาดน้ัน ปรากฏวามือของเขาสั่น ดังนั้นลูกศรท่ีเขายิงไป จึงพลาดท่ีหมาย 
ต้ังแตเปนพรานมาในชีวิตเขาไมเคยยิงอะไรผิดในระยะใกลเชนนี้ เขาจึงโกรธตัวเองหนักขึ้น เขาหยิบลูกศรมาอีกดอกหนึ่ง แลวยิงไปใหม ก็
พลาดอีก เขายิ่งประหลาดใจในการท่ีความแมนยําของเขามาสูญสิ้นไปอยางกะทันหันเชนนี้แตก็ไดฝนยิงไปอีกดอกหนึ่งเปนดอกสุดทาย ซึ่งก็
พลาดที่หมายอีกอยางเดียวกัน ในขณะนั้น ความรูสึกซึ่งยิง่ไปกวาความกลัว ไดเกิดขึ้นในใจของเขาจนคันศรและลูกศรตกจากมือ เขาไดหมอบ
คลานไปสูที่ที่พระพุทธองคประทับนัง่อยู แลวทูลถามวา “พระองคเปนใคร ”  
      พระองคไดตรัสตอบเขาและทรงอธิบายใหเขาทราบถึงความชั่วในการทําลายชีวิต ซึ่งเปนการงายท่ีจะทําลาย แตเปนการยากยิ่งในการท่ีจะทํา
ใหกลับคืนมาหลังจากที่ถูกทําลายไปแลว พรานผูนั้นไดฟงคําตรัสของพระองคแลว มีความจับใจดวยถอยคําของพระองค และกิริยาอาการของ
พระองคในการตรัสถอยคําเหลานั้นเปนอันมาก จนถึงกับไดทําสัญญากับพระองควา นับแตวันนั้นไปเขาจักไมทําลายชีวิตสัตวใดๆ อกีเลย และ
จะเล้ียงชีวิตอยูดวยการกระทําที่ไมเบียดเบียนสัตวอื่นๆ ตามท่ีพระองคทรงของรอง  
      บุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งทําการลางผลาญชีวิตและกลับตัวไดโดยคําแนะนําของพระองคนั้น มีชื่อวา องคุลีมาล เขาเปนคนฆาคนดวยกัน และเขา
มีชื่อวาองคุลีมาล ซึง่แปลวา “มาลัยแหงนิ้วมือ” ก็เพราะวาเขาไดฆามนุษยแลวตัดนิ้วมือมารอยเปนพวงแขวนคอไวรอบๆ คอของเขาถึง 99 คน



แลว ในคราวน้ี เขาคอยอยูขางทาง เพื่อฆาคนที่ครบรอย เพื่อใหพวงมาลัยของเขาเพ่ิมจาก 99* นิ้วเปน 100 นิ้วบริบูรณ เร่ืองบังเอิญวาพระพุทธ
องคไดเสด็จผานมาตามถนนท่ีเขาคอยอยูพอดี องคุลีมาลไมเขาใจวา พระองคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือเปนอะไร เขาตองการแตจะให
พวงมาลัยน้ิวมือของเขาครบ 100 นิ้วเทานั้น  
      องคุลีมาลก็เหมือนกับนายพรานที่กลาวแลว เขาก็พยายามที่จะเขาถึงองคพระพุทธเจา เพื่อทาํลายชีวิตพระองคถึง 3 คร้ัง 3 หน แตก็ไมประสพ
ความสําเร็จทุกคร้ังไป เขาจึงรูสึกประหลาดใจและคร่ันครามเปนอันมาก ไดเขาไปหาพระองคดวยความเคารพ และทูลถามวาพระองคเปนใคร 
พระองคไดตรัสตอบเขาโดยไมไดพาดพิงถึงการท่ีเขาพยายามที่จะทําลายชีวติพระองคแมแตคําเดียว แตไดตรัสอธิบายธรรมใหแกเขาอยางลึกซ้ึง 
เขาไดฟงธรรมจากพระพุทธโอษฐโดยตรงเชนนั้น ก็สํานึกในความผิด ละการกระทําอันชั่วรายเสียและไดบวชเปนภิกษุ คร้ันบวชแลวไดพยายาม
ปฏิบัติธรรมจนลุถึงความเปนพระอรหันต  
      แมกระน้ัน ทานผูนี้ก็ยังมิไดพนไปจากผลกรรมท่ีกระทําไวแตกาลกอน เม่ือทานเขาไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี คนเปนอันมากไดขวางปา
ทานดวยไมคอนกอนดิน จนไดรับความเจ็บปวดสาหัส และบาตรแตกกระจายทุกคร้ังทุกคราวทุกหนทุกแหงที่ทานไป แตทานก็มิไดโศกเศรา 
หรือนอยใจในเหตุการณที่เกิดขึ้นเชนน้ัน และมิไดโกรธเคืองบุคคลซ่ึงขวางปาทาน ทานทราบดีวา มันเปนผลของกรรมเกา และมันเปนการดีมาก
แลวในการท่ีไดรับผลกรรมที่ใหเสร็จสิ้นไปเสีย แทนท่ีจะใหติดคางกันอยูไมรูสิ้นสุด ดังนั้นทานองคุลีมาล จึงดับขันธดวยความสงบ และลุถึง
นิพพาน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

    

ตอนท่ี 19 เทวทัต 
      พระพุทธองคทรงมีสาวกองคหนึ่งซึ่งเปนที่พอพระทัยของพระองคเปนอยางยิ่ง และในทํานองเดียวกัน สาวกองคนั้นก็มีความเคารพและมี
ความรักใครพระองคอยางสูงสุด สาวกผูนี้มีนามวา “อานนท” ซึ่งเปนญาติลูกเรียงพี่เรียงนองของพระองค เม่ือพระพุทธองคทรงมีพระชนมายุ 
54 พรรษา และเร่ิมทรงรูสึกถึงความชรา ซึ่งทําใหตองมีผูชวยเหลือพระองคบางอยาง จึงไดทรงเลือกพระอานนทเปนผูอุปฏฐากประจํา
พระองคเปนพเิศษ พระองคทรงติดตอกับภิกษุทั้งหลายผานทางพระอานนท โดยพระอานนทเปนผูนํากระแสพระดํารัสไปบอกกลาวแกภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุทั้งหลายก็เชนเดียวกัน เม่ือมีกิจธุระเน่ืองดวยการกราบทูลพระพุทธองค ยอมจะเขาไปหาพระอานนทใหชวยกราบทูลแทน แมการ
กราบทูลขอพระอนุญาตหรือโอกาสบางอยางบางประการ ภิกษุทั้งหลายก็พอใจท่ีจะติดตอกับพระอานนท แทนท่ีจะเขาไปเฝาพระองคโดยตรง  
      พระพุทธองคยังมีลูกเรียงพี่เรียงนองของพระองคมาบวชเปนภิกษุซึ่งมาอยูกับพระองค และมีอะไรๆ ที่ประพฤติและกระทําตอพระองค
ทุกๆ อยางตรงกันขามจากพระอานนท แทนท่ีจะยินดีรับใชปรนนิบัติและเชื่อฟงพระองค กลับเปนผูมีความคิดริษยา และแขงดีตอพระองค และ
พยายามทําลายหมูสงฆของพระองคดวย  
      ลูกเรียงพี่เรียงนองผูมุงรายตอพระองคผูนี้ มีนามวา เทวทัต ทานผูนี้หยิ่งและไวตัววา มีเช้ือกษัตริยในสายเลือด เพราะเกิดในตระกูลกษัตริย
ศากยวงศดวยเหมือนกัน ดังนั้นเม่ือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไดเขามาบวชเปนภิกษุ ไดรับการยกยองนับถือจากภิกษุทั่วไป ในฐานะ
เปนอัครสาวกที่พระพุทธองคโปรดปราน พระเถระท้ังสองซ่ึงมิใชเปนเชื้อกษัตริยและมิไดเปนพระญาติ พระเทวทัตจึงหลบไปจากหมูภิกษุ ตรง
ไปยังนครราชคฤหเพื่อแสวงหาความเปนมิตรกับเจาชายอชาตสัตรู ผูเปนโอรสของพระเจาพมิพิสาร และเปนองครัชทายาทแหงราชบัลลังกอยู
ในขณะน้ัน เมื่อไปถึงนครราชคฤหแลว ไดแสดงกิริยาอาการความรูบางอยางเปนที่สนใจของเจาชายอชาตสัตรู จนมีความรักใครนับถือเปน
อยางยิ่ง และมีความพอพระทัยในพระเทวทัต จนถึงกับไดสรางวิหารอันสวยงามขึ้นแหงหนึ่งใกลๆ นครราชคฤห ถวายใหเปนที่อยูอาศัยของ
พระเทวทัตโดยเฉพาะ และเปนผูอุปฏฐากโดยใกลชิดตลอดมา  
      เวลาไดลวงไปหลายป จนกระท่ังพระพุทธองคไดเสด็จไปสูนครราชคฤหอีก พระเทวทัตไดเขาไปเฝาพระพทุธองค และทูลขออนุญาตท่ีจะ



จัดคณะสงฆใหม มีพระเทวทัตเองเปนประมุข พระพุทธองคก็ไดทรงปฏิเสธคําขอของพระเทวทัต และทรงอธิบายวา การแยกสงฆเปนฝกฝาย
นั้นไมนํามาซึ่งผลดี แตพระเทวทัตเช่ือมั่นในความคิดของทานเองอยางรุนแรง ไดทูลขอแลวขออีกอยูรํ่าไป พระพุทธองคไดทรงปฏิเสธทุกคร้ัง
เชนเดียวกัน บัดนี้ความริษยาและความแขงดีของพระเทวทัตไดเพิ่มขึ้นจนกลายเปนการจองเวรตอพระพุทธองค พระเทวทัตไดปกใจท่ีจะต้ัง
คณะสงฆขึ้นใหมเปนของทานเอง โดยท่ีพระพุทธองคจะทรงรับรองหรือไมก็ตาม ความคิดขอนี้ไดรับการสนับสนุนจากเจาชายอชาตสัตรูอยาง
เต็มที่ สวนพระเจาพิมพิสารพระบิดาของเจาชายน้ัน ทรงปฏิเสธในความรวมมือในการต้ังคณะสงฆใหมโดยเด็ดขาด และยังคงเปนฝกฝายของ
พระพุทธองคโดยแนนแฟน  
      พระเทวทัตไดหาวิธีทําใหเจาชายอชาตสัตรูหลงรักและเล่ือมใสโดยประการตางๆ จนถึงกับยอมทําตามความประสงคทุกประการ เม่ือพระ
เทวทัตเห็นวาทานเองสามารถทําใหเจาชายอชาตสัตรูมีความเช่ือถือแนนแฟนถึงเพียงน้ันแลว ก็ไดแนะนําใหเจาชายอชาตสัตรูกําจัดพระบิดาของ
พระองคออกไปเสียนอกทาง เพื่อยกพระองคเองขึ้นเปนพระราชาแหงแควนมคธ จะทําอะไรไดตามพอใจโดยไมมีใครขัดขวาง และสามารถชวย
พระเทวทัต ในการต้ังคณะสงฆใหมไดโดยสะดวก เจาชายอชาตสัตรูไดทําตามคําแนะนําของพระเทวทัต แตไมถึงกับใชดาบหรือลูกศร เพราะ
ยังหวาดกลัวตอการทําโลหิตใหไหลออกจากกายของบุคคลผูเปนบิดา แตถึงกระน้ันก็ไดทําการปลงพระชนมพระบิดาของพระองค ดวยวิธีอัน
ทารุณและโหดราย โดยรับสั่งใหจับพระบิดาของพระองคขังไวในคุก และเวนจากการใหอาหารจนกระทั่งสิ้นพระชนมไปเพราะขาดอาหาร ซึ่ง
แมพระชนนีของพระองคไดพยายามทําความชวยเหลืออยางไรก็ไมเปนผลสําเร็จ เหตุการณไดเกิดขึ้นในปที่ 37 นับแตการตรัสรูของพระพุทธ
องค ซึ่งเจาชายอชาตสัตรูไดประกอบกรรมอันชั่วรายยึดพระราชบัลลังกแหงแควนมคธ เปนกษัตริยแทนพระบิดาของพระองค ซึ่งพระองคเปน
ผูกระทําการทรมานจนส้ินพระชนมไปเอง ดังกลาวแลว  
      บัดนี้พระเทวทัตมีกําลังครบถวนตามท่ีทานตองการ กษัตริยองคใหมเปนทั้งมิตรและท้ังผูอุปถัมภ ที่ยอมพลีทกุๆ อยาง และพรอมท่ีจะทํา
ตามคําขอรองของทานทุกวิถีทาง ดังนั้น พระเทวทัตไดขอรองใหพระเจาอชาติสัตรูจัดหาคนแมนศรมาจํานวนหนึ่ง จายรางวัลใหเปนอยางสูง
และบอกใหไปยังที่ที่พระพุทธองคประทับอยู และใหยิงพระพุทธองคใหถึงพระชนมชีพ เม่ือคนรับจางเหลานั้นไดไปถึงที่ที่พระพุทธองค
ประทับ ไดเห็นพระองคทรงมีพระกิริยาอาการสงบรํางับออนโยน สงาผาเผยนาเกรงขาม ก็กลายเปนผูไมสามารถทําสิ่งซึ่งตนต้ังใจจะมาทํา
ขึ้นมาเสียเฉยๆ ทั้งท่ีตนไดรับคาจางลวงหนาแลว คนเหลานั้นรูสึกจับใจ ในพระพุทธลักษณะอยางสูงสุดมีจิตใจเคารพบูชาพระองคโดยส้ินเชิง 
ดังนั้นแทนท่ีเขาจะปลอยลูกศรของเขาไปยังพระพุทธองค เขาไดพากันไปเฝาพระพุทธองค หมอบกายลงแทบฝาพระบาท แสดงความเคารพ
สักการะอยางสูงสุด พระพุทธองคไดทรงปราศรัยแกเขา ชั่วเวลาเล็กนอย เขาก็พากันสารภาพในส่ิงที่เขารับจางมากระทํา และไดทูลขอให
พระองคทรงยกโทษ ในความหลงผิดของเขา พระพุทธองคไดประทานอภยัโทษโดยส้ินเชิงในทันที คนเหลานั้นพากันปฏิญาณเปนสาวกของ
พระองคจนตลอดชวีิต  
      เมื่อพระเทวทัตไดทราบวาบรรดาคนท่ีถูกสงไป เพื่อปลงพระชนมชีพพระพุทธองคเหลาน้ัน แทนท่ีจะปลงพระชนมชีพพระพุทธองคตาม
คําสั่งกลับกลายไปเปนสาวกของพระพุทธองคเสยีเฉยๆ เชนนั้น ก็เดือดดาลดวยความโกรธและต้ังใจวาจะไมสงผูใดไปอีกแลว แตจักไป
ประกอบการกระทํานั้นดวยมือของตนเอง  
      มีภูเขาอยูลูกหนึ่งใกลๆ กับที่ประทับของพระพุทธองค และพระพุทธองคเคยเสด็จดําเนินไปมาตามหนทางท่ีเชิงเขาน้ัน เย็นวนัหนึ่งเม่ือ
พระพุทธองคกําลังทรงดําเนินอยูบนทางน้ัน พระเทวทัตซ่ึงคอยจองหาโอกาสเพื่อจะปลงพระชนมชีพของพระพุทธองคอยูทุกขณะ ไดแอบซอน
อยูบนภูเขาน้ันตรงกับทางเดินสายน้ัน ซึ่งมีศิลากอนใหญอยูกอนหนึ่ง พระเทวทัตไดงัดศิลากอนนั้นขึ้นจากพื้น เตรียมพรอมไวเพื่อรอเวลา
จนกระท่ังพระพุทธองคเสด็จมาถึงทีน่ั่นพอดี จึงไดผลักกอนศิลากอนนั้นโดยแรง ใหมันหลนลงมาบดทับพระพุทธองคตรงเชิงเขาน้ัน แตเม่ือ
ศิลานั้นหลนลงมายังพระพุทธองค มันไดบังเอิญกระทบศิลากอนใหญอีกกอนหนึ่ง ดังนั้นแทนท่ีมันจะตกลงไปยังพระเศียรของพระผูมีพระภาค
เจา มันไดแตกกระจายออกเปนกอนเล็กกอนนอยเสียกอน สะเก็ดมีคมอันหน่ึงไดกระเด็นถูกพระบาท ทําใหพระองคเสด็จดําเนินไมไดชั่วขณะ 
แตมันมิไดกระทําอันตรายรายแรงอยางไร พระองคจึงเสดจ็ดําเนินไปสูพระวิหารได และไดรับการรักษาพยาบาลจากหมอท่ีเชี่ยวชาญที่สุด มี
นามวา ชีวก เขาไดใสยาและพันแผลดวยความเช่ียวชาญ พระบาทของพระองคก็หายเปนปรกติในวันตอมา พระเทวทัตไดประสพความพายแพ 
ในแผนการอันชั่วรายของทานเองอีกคร้ังหนึ่ง โดยอาการดังนี้  
      แตพระเทวทัตยังไมยอมเลิกความพยายามท่ีจะปลงพระชนมชีพของพระบรมศาสดา ทานไดทําความพยายามอยางอื่นตอไปอีก เพื่อจะปลง
พระชนมชีพของพระพุทธองค ใหตนเองไดเปนหัวหนาแหงหมูภิกษุ ทานมีความมุงหมายวาพอพระพุทธองคสิ้นพระชนมลงไปเทาน้ัน ทานก็
จักไดเปนผูปกครองหมูสงฆโดยไมตองสงสัย ในคร้ังนี้ทานไดวางแผนการใหเปนไปในทํานองท่ีวา พอพระพุทธองคเสด็จออกบิณฑบาตตาม
ถนนในนครราชคฤหในเวลาเชา จะปลอยชางตกมันตัวหน่ึงออกมาตามถนนสายน้ันในขณะน้ัน ใหชางตัวนั้นทําอันตรายพระพุทธองคจนถึง
พระชนมชีพ แตพอทําเขาดังนั้นจริง ชางตัวนั้นหาไดกระทําตามท่ีพระเทวทัตมุงหมายไม มันกลับยืนนิ่งอยางเง่ืองหงอย ปลอยใหพระพุทธองค
เสด็จไปโดยสะดวก นี่นับวาเปนคร้ังท่ี 3 ที่ความพยายามอันชั่วรายของพระเทวทัตไดประสพความพายแพลงไปอีก  
      ตกมาถึงตอนน้ี พระเทวทัตไดลมเลิกความคิดที่จะปลงพระชนมชีพพระพุทธองค เนื่องจากประสพความลมเหลวมาแลวถึง 3 คร้ัง แตก็ยัง



มีความคิดที่จะทําลายคณะสงฆของพระพุทธองคอยูนั่นเอง พระเทวทัตไดไปเฝาพระพุทธองคทาํการราวกะวาเหตุรายส่ิงใดไมไดเกิดขึน้ ได
กราบทูลพระพุทธองควาทานมีความเห็นวาคณะสงฆมีการปฏิบัติยังไมเครงครัดเพียงพอ ทานเองเห็นวาจะเปนผลดีกวาที่เปนอยูในบัดนี้มาก ถา
หากวาภิกษุทั้งหลายพากันปฏิบัติอยางเครงครัดในการเปนอยู เหมือนดังนักบวชนิกายอ่ืนบางนิกาย เพราะวาประชาชนพากันเห็นวาภิกษุของ
พระพุทธองคเปนอยูอยางสะดวกสบายมากเกินไป ในเม่ือเปรียบกับนักบวชนิกายอ่ืน  
      พระเทวทัตไดทูลเสนอความคิดของทานแดพระพุทธองควา ขอใหพระพุทธองคจงทรงบัญญัติวินัยอันเครงครัด คือต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
อยาใหภิกษุทั้งหลายอาศัยอยูภายใตหลังคาเคร่ืองมุงเคร่ืองบังใดๆ แตจะอาศัยอยูตามโคนตนไมหรือตามปา หรืออยูกลางแจง ซึ่งปราศจากเคร่ือง
มุงเคร่ืองบัง โดยประการทั้งปวง พระเทวทัตยังไดทูลขอใหพระพุทธองคบังคับอยาใหภิกษุทั้งหลายรับอาหารท่ีมีบุคคลจัดขึ้นเฉพาะ และนํามา
ถวายจนถึงที่อยู ใหยินดีแตในอาหารที่ไดจากการบิณฑบาตตามปรกติแตอยางเดียว ไมรับเอาอาหารอื่นนอกจากน้ี และอยาใหภิกษุทั้งหลายใช
จีวรเน้ือดี และทําสาํเร็จรูปมาเปนอยางดี ดังที่ประชาชนนํามาถวายอยูเนืองๆ แตใชจีวรท่ีประกอบขึ้นเองจากผาหรือเศษผาที่รวบรวมมาจากกอง
ขยะมูลฝอยหรือจากปาชา และขอสุดทายไดทูลขอใหพระพุทธองคทรงบัญญัติขอหามไมใหภิกษุทั้งหลายฉันเน้ือหรือปลาแมชนิดใดชนิดหนึ่ง 
แตใหเปนอยูดวยอาหารที่เกิดจากพืช พระเทวทัตไดทูลขอใหพระพุทธองคทรงบัญญัติสิ่งเหลาน้ีขึ้นเปนขอกฎอนัเด็ดขาดสําหรับภิกษุสงฆ หาก
ใครไมปฏิบัติตามก็ตองออกจากหมูคณะไป  
      พระพุทธองคไดทรงปฏิเสธคําขอรองของพระเทวทัตอยางเปดเผย พระองคไดตรัสวา ถาภิกษุใดปรารถนาจะอยูโคนไม หรือทีแ่จง เปนนิจ
ก็ใหทําได แตถาผูใดไมปรารถนา ก็อาศัยอยูในเสนาสนะอันสมควรที่มีผูจัดถวายได ในเร่ืองอื่นๆ พระองคไดตรัสมีหลักเกณฑอยางเดียวกันคือ 
ถาภิกษุใดปรารถนาจะฉันแตอาหาร ซึ่งไดมาจากการบิณฑบาตอยางเดยีว หรือใชแตจีวรท่ีทําขึ้นเองจากเศษผาอันรวบรวมจากกองขยะหรือปา
ชาอยางเดียว หรือจักไมฉันอาหารเน้ืออาหารปลา ฉันแตอาหารพืชอยางเดียว ตามความประสงคของตนก็ทําได แตถาผูใดไมปรารถนาจะปฏิบัติ
เชนนั้น ก็ไมตองปฏิบัติก็ได ในท่ีสุดพระพุทธองคไดตรัสเตือนพระเทวทัตวา พระเทวทัตอยางพงึพยายามกระทําใหผิดแบบแผน อันจะเปนทาง
ใหคณะสงฆแตกแยกกันตอไปอีกเลย มิฉะน้ัน จะเกิดผลรายขึ้นแกพระเทวทัตเอง  
      แตพระเทวทัตไมสนใจตอคําตักเตือนของพระพุทธองค ไดกลับไปดวยความโกรธแคน พระเทวทัตยังไดพยายามชี้แจงใหพระอานนเห็นดี
ดวย ในขอที่ภิกษุสงฆควรจะมีขอบังคบัอันเครงครัดดังกลาวแลว แตพระอานนทไดปฏิเสธในความคิดเห็นของพระเทวทัต และมีขอคิดเห็นเปน
ฝายพระพุทธองคไปตามเดิมทุกประการ  
      พระเทวทัตไดเดินทางไปยังชนบทบานนอก อันเปนที่ซึ่งภิกษุในถ่ินนั้น ไมไดเขามาเฝาพระพุทธองคเปนเวลานาน และไมทราบเร่ืองราว
ใดๆ ในท่ีนั้นพระเทวทัตไดประสพความสําเร็จ ในการชักชวนภิกษุจํานวนหนึ่งใหมีความเช่ือและเล่ือมใสในขอกฎอันใหมของทาน และพากัน
ต้ังเปนหมูคณะขึ้นใหมมีพระเทวทัตเปนหัวหนาหมู พระพุทธองคไดทรงทราบเร่ืองน้ี ไดรับสั่งใหพระสารีบุตรไปทําความเขาใจแกภิกษุ
เหลานั้นเสียใหม เพื่อความปลอดภยัของภิกษุเหลานั้นเอง พระสารีบุตรไดไปถึงสถานท่ีนั้น บังเอิญในขณะท่ีพระเทวทัตกําลังจําวัตรอยู พระสา
รีบุตรไดบอกกลาวแกภิกษุเหลานั้นตามท่ีเปนจริงวา พระพุทธองคทรงมีความคิดเห็นเปนอยางไรในเร่ืองน้ี และไดชี้แจงความจริงตางๆ อัน
เก่ียวกับพระเทวทัตแกภิกษุเหลานั้น ชั่วเวลาเล็กนอยเทานัน้ ภิกษุเหลานั้นไดพากันกลับใจ ในการที่จะปฏิบัติตามพระเทวทัตอยางเครงครัด
สืบไป และไดพากันลุกขึ้นจากที่นั่น ติดตามพระสารีบุตรมาเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยกันทั้งหมด  
      เมื่อพระเทวทัตต่ืนขึ้นในตอนบาย ไดเห็นบริวารเงียบผิดปรกติ ก็ออกมาดู เพื่อทราบวาเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น เมื่อไดสํารวจดูทั่วแลว 
ทานก็ทราบไดวาไมมีภิกษุเหลืออยูในท่ีนั้นแมแตรูปเดียว และตอมาอีกเล็กนอย พระเทวทัตก็ไดทราบจากผูรูเห็นเหตุการณ อันทําใหทราบไดวา 
พระสารีบุตรไดมาที่นี่ในขณะท่ีทานหลับอยู และไดพูดจากับภิกษุทั้งหลายจนกระท่ังภิกษุเหลานั้นไดละท้ิงสํานักน้ี พากันไปกับพระสารีบุตร
เพื่อเฝาพระพุทธองคดวยกันหมดทุกรูป ก็มีความแคนใจเปนอันมาก ในขณะนี้พระเทวทัตมีความเหนื่อยออน จนไมสามารถจะเดินทางไกลได 
จึงสั่งใหคนรับใชของทานจัดแครมีคานหาม มาหามทานไปสูสํานักของพระพุทธองคโดยท่ีทานอยากจะทราบวา พระพุทธองคทรงมีความมุง
หมายอยางไร ในการที่ใหนําภิกษุสวนของทานไปจนหมดจนส้ินเชนนั้น  
      เมื่อภิกษุทั้งหลายไดทราบขาวความโกรธของพระเทวทัตและทราบความท่ีพระเทวทัตกําลงัเดินมาสูสํานักของพระพุทธองค ดวยความ
โกรธเชนนั้น ไดพากันไปเฝาพระพุทธองคและทูลขอใหพระองคทรงหลบไปเสีย โดยถวายความคิดเห็นวาพระเทวทัตมาดวยความโกรธใน
คราวน้ี อาจจะทําอนัตรายแกพระพุทธองคอยางซึ่งหนาก็ได แตพระพุทธองคไมทรงหวั่นไหวในการมาของพระเทวทัต แมแตหนอยเดียว 
พระองคไดตรัสแกพระสารีบุตรวา พระเทวทัตจะไมสามารถทําอันตรายพระองค แมแตประการใดเลย และทรงปฏิเสธท่ีจะหลบไปตามคํา
ขอรองของภิกษุ ทั้งทรงยืนยันวาพระองคทรงรูสึกปลอดภัยโดยประการท้ังปวง ในการกระทําของพระเทวทัต  
      พระองคทรงพิสูจนใหภิกษุทั้งหลายเห็นวา คําตรัสของพระองคนั้นเปนความจริงทุกประการ เพราะขาวซ่ึงภกิษุทั้งหลายไดทราบในกาล
ตอมานั้นมีวา คนหามแครของพระเทวทัตไดหยุดพักระหวางทาง และพระเทวทัตไดสิ้นชีวิต ณ ที่นั้นโดยอาการที่ไมมีใครเคยคาดฝน ความจริง
ตองเปนความจริงอยางถูกตองตามความจริงทุกประการ ความตายไดตกลงสูพระเทวทัตเอง ในเวลาและในสถานท่ี ซึ่งพระเทวทัตกําลงัพยายาม
จะปลงพระชนมชพีของพระผูมีพระภาคเจานั่นเอง  



      ตอจากนั้นมา ไมมีความระสํ่าระสายอันใดเกิดขึ้นแกคณะสงฆอีก จนตลอดพระชนมายุของพระพุทธองค เวนเสียแตความวินาศบางอยาง 
ซึ่งเกิดขึ้นแกกลุมชนนอกคณะสงฆ ซึง่มีความเก่ียวของกับพระองคเปนสวนตัว พระราชาและเจาชายในราชตระกูลเปนอันมากแหงศากยวงศ
และแหงแควนโกศลไดสูญเสียชีวิตในการทําสงคราม ซึ่งแมพระองคจะทรงทัดทานไวได ก็เพียงในคราวแรก 2-3 คราว เหตุการณอันนี้ได
เกิดขึ้นใกลๆ กับปที่พระองคจะเสด็จปรินิพพานนั่นเอง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พุทธประวัติ ฉบับสําหรับยุวชน 
            พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ของ ภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie)          

     

ตอนท่ี 20 ปรินิพพาน 
      บัดนี้พระพุทธองคทรงเห็นวา วันเวลาสําหรับการทองเท่ียวสั่งสอนสัตวในโลกนี้จวนจะสิ้นสุดลงแลว กอนแตจะเสด็จลวงลับไป พระองค
ทรงประสงคจะใหคําแนะนําแกภิกษุทั้งหลายเปนคร้ังสุดทาย สําหรับจะไดคงอยูเปนเคร่ืองแนะนําตักเตือนภิกษุสงฆ หลังจากท่ีพระองคไม
สามารถจะอยูตักเตือนดวยพระองคเองสืบไป ดังนั้นพระองคจึงตรัสสั่งใหพระอานนทเรียกประชุมสงฆทั้งปวง ณ ที่แหงหนึ่งใกลๆ นคร
ราชคฤห แลวตรัสแกภิกษุทั้งหลายในท่ีประชุมนั้น  
      “ภิกษุทั้งหลาย ตลอดเวลาเพียงใด ที่พวกทานยังคงสามัคคีกันดีอยูและประชุมกันอยูเสมอๆ ตลอดเวลาเพยีงนั้น คณะสงฆจะยังคงรุงเรือง
และเปนปกแผน ตลอดเวลาเพยีงใดท่ีภิกษุทั้งหลายยังคงพรอมใจกันประพฤติปฏิบัติตามคําสอนและคําสั่งที่เรากลาวไว แสดงไว ไมพากัน
บัญญัติขอกฎอันขัดกันขึ้นมาใหม ตลอดเวลาเพียงน้ัน คณะสงฆนี้จะไมมีความเส่ือมโทรมและสาบสูญ  
      พวกทานทั้งหลาย จงนอบนอมตอพระเถระผูเฒาในสงฆ ยินดีเอาใจใสในคําแนะนําตักเตือนของทานเหลาน้ัน ทานทั้งหลายจงระมัดระวัง
ตน ไมเผลอตัว ไมลืมตัว จนตกอยูในอํานาจของความชั่ว แลวจึงรูสึกตอภายหลัง จงอยาคลุกคลีกันเปนหมู จงแสวงหาความวิเวกเปนสวนตัวอยู
เสมอๆ เม่ือมีภิกษุมาจากท่ีอื่น จงเอาใจใสตอนรับดวยความเอื้อเฟอ ใหสําเร็จประโยชนตามท่ีเขาประสงค เม่ือภิกษุรูปใดเจ็บปวยลงใหภิกษุ
นอกนั้นเอาใจใสรักษาพยาบาล ผูใดพยาบาลภิกษุไข ก็เทากับผูนั้นพยาบาลเรา อยาเปนคนอวดดีเยอหยิ่ง เพอเจอลมืตัว จงคบหาสมาคมแตกับ
คนดี หลีกหางจากคนช่ัว จงหมั่นพิจารณาใหเห็นแจงอยูเนืองนิจ ในความจริงของส่ิงทั้งหลายวา สิ่งเหลานั้นไมมคีวามยั่งยืนและเปนทางใหเกิด
ความทุกขแกบุคคลผูเขาไปยึดถือเอาอยางจริงจัง และรูวาสิ่งเหลานั้นไมมีแกนสาร วางเปลาจากตัวตน  
      ภิกษุทั้งหลาย ตลอดเวลาท่ีทานทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอยูตามท่ีเรากลาวน้ี ก็จักยังเปนทีต้ั่งแหงความเคารพเล่ือมใสของประชาชนอยูเพยีง
นั้น คณะสงฆจักยังคงรุงเรืองเปนปกแผน พวกทานทั้งหลายจักปลอดภัยจากการตกตํ่าและความเส่ือมทราม จักพนจากความเสียหาย และความ
ไมเหมาะสมแกผูสละเหยาเรือนมาบวชแลวทุกประการ”  
      หลังจากน้ีแลว พระองคไดเสด็จตอไปยังหมูบานนาลันทา แลวเสด็จไปยังหมูบานปาฏลิคาม ณ ที่นั้น ไดตรัสพระธรรมเทศนาแกพวก



ชาวบานวา “ทานทั้งหลาย ผูที่ไมประพฤติตามบทบัญญัติแหงกุศลกรรมบถ ดังที่เราแนะนําไว หรือขาดความเอาใจใสในความประพฤติอยาง
เครงครัด จักเปนผูเสื่อมเสียชื่อเสียงอยูในหมูมนุษย ความผาสุกของเขาจะลดนอยลงตามลําดับ และจักหมดไปในท่ีสุด เขาจักไมมีความม่ันคง
แนวแน จักไมไวใจตัวเอง จักหมนหมอง ไมเปนสุข และเมื่อตาย เขาจักตายอยางมีความเศราและมีความทุกขทรมาน  
      แตผูที่ปฏิบัติในกุศลกรรมบถเหลานี้อยางเครงครัด ไมมีความประมาท เผอเรอ เลินเลอ แตประการใดแลว จักเปนผูไดรับความนิยมนับถือ
จากประชาชนท่ัวไป เขาจักมีความสขุกาย มีทรัพยและส่ิงซึ่งพึงประสงคอื่นๆ โดยครบถวน เขาจะไดรับการตอนรับในท่ีทุกหนทุกแหง แมใน
สํานักแหงเจาชาย และราชอํามาตย กระท่ังในสํานักแหงนักปราชญทั้งหลาย ใจของเขาจักผองใสไมขุนมัว ปราศจากความลังเล กระวนกระวาย
และเปนหวง เขาจักตายอยางเปนสขุและกลาหาญ หลังจากตายแลวจักไปสูฐานะแหงความสุขสืบไป”  
      บัดนี้พระพุทธองคทรงลุถึงชราภาพแลว พระองคมีพระชนมายุ 80 ป ตลอดเวลา 45 ป พระองคไดเสด็จทองเท่ียวไปดวยพระบาท 
ปราศจากยวดยานพาหนะใดๆ ขึ้นลงตามแควนใหญนอยตางๆ แหงประเทศอินเดียในสมัยนั้น ทรงแสดงธรรมและประกาศพระศาสนา 
ตลอดเวลาแหงพระชนมายุของพระองค แมในฤดูฝน ก็ยังทรงทําการส่ังสอนประจําที่ ไมเวนแตละวัน บัดนี้พระองคทรงรูสึกถอยพระกําลัง
ในทางกาย แมวากําลังในทางจิตจะยังคงเขมแข็งอยูดังเดิม พระองคทรงรูสึกวาชีวิตของพระองคจะไมต้ังอยูนานตอไปอีกแลว และทรงต้ัง
พระทัยเสด็จไปทางทิศเหนือแถบเชิงเขาหิมาลัย อันเปนสถานท่ีที่พระองคทรงคุนเคยเปนอยางดีในวัยหนุม พระองคมีพระประสงคจะเสด็จ
ปรินิพพานในถิ่นนั้น จึงไดเสด็จออกจากนครราชคฤหไปดวยพระบาท ซึ่งบดันี้อยูในสภาพที่ออนลา ตรงไปยังนครนอยๆ ชื่อวา นครกุสินารา 
เพื่อปรินิพพานที่นัน่ ในระหวางทางพระองคไดเสด็จผานเมือง ปาตลีบุตร ซึ่งบัดนี้เรียกกันวาเมืองปตตนะ แลวยังคงเสด็จไปทางทิศเหนือ ผาน 
นครเวสาล ีอันเปนสถานที่ซึ่งพระองคเคยประทับอยู และทรงรับวิหารแหงหน่ึงซึ่งหญิงคณิกาช่ือ อัมพปาลี เปนผูถวาย โดยการแขงขนัแยงกัน
กระทําถวายทานในระหวางหญิงคณิกาผูนี้ กับบรรดาเจาชายจํานวนหนึ่งแหงนครน้ัน  
      เมื่อพระองคเสด็จถึงหมูบาน เวฬุวคาม พระองครับสั่งใหภิกษุทั้งหลายแยกยายกันจําพรรษาตามพอใจ สวนพระองคเอง ทรงต้ังพระทัยจํา
พรรษา ณ หมูบานน้ันพรอมท้ังพระอานนท ซึ่งเปนผูอุปฏฐาก แตเม่ือออกพรรษาแลวพระองคประทับอยูที่นั่น ไมไดนาน เน่ืองจากประชวร
หนัก พระองคทรงประสงคที่จะพบภกิษุทั้งหลาย เพื่อกลาวคําชี้แจงและสนับสนุนใหเกิดความบากบ่ันอยางสูงสดุ ในการประพฤติพรหมจรรย
อีกคร้ังหนึ่ง จึงไดเสด็จจากหมูบานเวฬุวคามนั้น ไปดวยความพยายามอยางสุดกําลังของพระองค ดวยความอดกล้ันอดทนตอทุกขเวทนาอัน
เนื่องดวยความเจ็บปวย  
      คร้ันพระองคทรงทุเลาขึ้นจากความเจ็บไขในระยะหนึ่ง ไดเสด็จประทับนั่งอยู ณ เงาวิหารแหงหนึ่ง ในเวลาเท่ียงวันบนอาสนะซ่ึงพระ
อานนทจัดถวาย พระอานนทไดกราบทูลพระพุทธองคในท่ีนั้นวา “ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคมีความยินดีอยางสูงสุดที่ไดเห็นวาพระผูมี
พระภาคเจากลับทรงสบายดังเดิม จิตใจของขาพระองคมดืมัวแทบจะสิ้นสติไปในเม่ือไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประชวรหนัก เม่ือไมนานมาน้ี 
แตขาพระองคยังคดิวา พระผูมีพระภาคเจายังไมเสด็จปรินิพพานเปนแน จนกวาจะไดตรัสคําแนะนําสั่งสอนอันถงึที่สุดแกพระภิกษุสงฆ
เสียกอน พระภิกษุสงฆทั้งหลายจักไดถือเปนหลักปฏิบัติกัน ในเม่ือพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลวงลับไปแลว”  
      พระพุทธองคไดตรัสวา “ดูกอนอานนท ภิกษุจะพากันหวังอะไรจากเราอีกเลา เราไดกลาวธรรมวินัยโดยหมดจดส้ินเชิง ไมมีเหลือแลว ขอ
ปฏิบัติอันใด ที่ภิกษุสงฆควรจะรูเพื่อการลุถึงนิพพานนั้น เรามิไดปกปดซอนเรนเหลือเอาไวแตขอใดเลย เราเปนผูหวังดีโดยบริสุทธิ์ใจตอภิกษุ
สงฆอยางสิ้นเชิง เราไดกลาวสอนทุกส่ิงทุกอยางที่ภิกษุสงฆควรจะรู เพื่อการทําที่สุดแหงทุกขได ดูกอนอานนท ผูที่ประสงคจะปกครองหมูสงฆ
ควบคุมไวในอาํนาจตลอดไป อาจจะวางกฎบังคับเพื่อการปกครองในอนาคต สวนเราไมประสงคจะควบคุมคณะสงฆไวในอํานาจของเราตลอด
กาลเชนนั้นเลย เราจึงไมมีอะไรที่จะวางไวสําหรับการคุมอํานาจคณะสงฆ ในอนาคต สงฆตองควบคุมกันเอง บัดน้ี เราเปนคนชราและถอยกําลัง
แลว กาลเวลาของเราจวนจะถึงที่สุด เรามีอายุ 80 ปแลว เรามีอยูเพยีงอยางเดียว ที่จะกลาวแกทานทั้งหลายวา พวกทานทั้งหลายจงมีแสงสวาง
เปนของตนเอง จงทุกคน, จงมีตนเองเปนที่พึ่งของตนเอง จงทุกคน, จงอยามีผูอื่นหรือสิ่งอื่น เปนแสงสวางหรือที่พึ่งของตนเลย ดูกอนอานนท, 
เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุรูปใดทําตนใหเปนแสงสวางของตนเอง ทําตนใหเปนที่พึ่งของตนเอง ไมถือเอาผูอื่นหรือสิ่งอื่น เปนแสงสวางหรือที่
พึ่งแลว ภิกษุนั้นชื่อวาเปนสาวกอันแทจริงของเรา อยูตลอดเวลา และเปนผูเดนิไปในทางถูกโดยสวนเดียว”  
      ในวันรุงขึ้น พระพุทธองคทรงรูสึกสบาย จนถึงกับทรงสามารถเสด็จเขาไปบิณฑบาตในนครเวสาล ีในตอนเย็นรับสั่งใหพระอานนทเรียก
ประชุมภิกษุสงฆทั้งหลาย บรรดาท่ีอยูจําพรรษาในนครเวสาลี เพื่อมาฟงพระดํารัสของพระองคพรอมกัน เมื่อภิกษุทั้งหลายมาพรอมกันแลว 
พระองคไดตรัสถอยคําซึ่งเปนการกระตุนเตือนอยางสําคญัที่สุด และเปนการแสดงความหวังคร้ังสุดทายของบุคคลท่ีจะจากไป อยางแทจริง 
เพื่อใหภิกษุทั้งหลายเหลานั้นพากันประพฤติปฏิบัติตามทางท่ีถูกตอง อันพระองคไดทรงสอนไว อยางเครงครัด เพือ่เห็นแกชาวโลก เพื่อเปน
ประโยชน เปนความดี และเปนความเก้ือกูลแกชาวโลกทุกคน ผูหวังในอันที่จะประพฤติตามตัวอยางในการประพฤติพรหมจรรย อันสมบูรณ
และบริสุทธิ์ พระองคไดตรัสวา “ทุกอยางที่อยูในวิสยัโลกยอมเปนสิ่งที่เปล่ียนแปลง ไมต้ังอยูนาน จงแข็งขอ จงบากบ่ัน เพื่อกาวไปขางหนา จง
เดินตามทางถูก จงเฝาระวังจิตของตัวเอง อยางใกลชิด เมือ่เปนดังนั้นพวกทานจะประสบความรอดพนอันแทจริง จากความเวียนเกิดและเวียน
ตายและความทุกขทั้งปวง”  



      ในวันรุงขึ้น พระองคไดเสด็จตอไปยังนครกุสินารา ในระหวางทาง ที่หมูบานเล็กๆ แหงหน่ึง อันเรียกกันวา หมูบานปาวา พระองคไดรับ
นิมนตของบุตรนายชางทองคนหนึ่งมนีามวา จุนทะ เพือ่รับอาหารบิณฑบาต ดวยอาหารชนิดหนึ่ง อันเรียกกันวา สูกรมัททวะ (สูกะระมัดทะวะ) 
เปนเห็ดชนิดหน่ึงซึ่งหมูปาชอบกิน จึงทําใหมันไดชื่อเชนนั้น ซึ่งคําๆ นั้นแปลวา “ของชอบของหมู” พระพุทธองคเสวยอาหารบิณฑบาตซ่ึง
นายจุนทะจัดถวาย หลังจากเสวยแลวพระโรคอยางที่พระองคประชวรท่ีหมูบานเวฬุวคามไดกลับมาอีก ในคร้ังนี้พระโรคไดกําเริบแรงกลากวา
คร้ังแรก แทบจะเหลือกําลังที่พระองคทรงอดทนอดกล้ันได พระองคก็ยังคงเสด็จตอไป เพื่อมุงไปสูเมืองกุสินารา ดวยความยากลําบาก 
จนกระท่ังมาถึงปาไมสาละนอกนคร อันเปนที่เที่ยวเลนของบรรดากษัตริยแหงนครน้ัน  
      เมื่อพระพุทธองคไดเสด็จมาในระยะใกลกับปานี ้และทรงรูสึกวาพระองคไมสามารถจะทรงดําเนินได ตอไปอีกแลว ไดตรัสแกพระ
อานนทวา “ดูกอนอานนท, จงเตรียมที่สําหรับเราจะนอนพัก ที่ระหวางแหงตนสาละใหญทั้งสองน้ัน เรารูสึกออนเพลียมากนัก”  
      พระอานนทไดพับผาสังฆาฏิของพระพุทธองคเขาเปนสี่ชั้น แลวปูลาดลงบนแผนดิน ในระหวางแหงตนสาละใหญทั้งสองตนนั้น ซึ่งเม่ือ
พระองคประทับนอนแลว จะมีศีรษะผันไปทางเหนือ พระพุทธองคทรงเอนกายลงบรรทมบนท่ีซึ่งพระอานนทจัดถวาย พระองคไมไดบรรทม
หลับ เปนแตเพียงพกัผอนบรรเทาความไขและความเม่ือยลา พระหฤทัยของพระองคยังคงสงบ และแนวแนเชนเคยปราศจากความ
กระสับกระสายแตประการใด เพราะวาพระหฤทัยของพระองค จักตองเปนเชนนั้นเสมอ พระองคไดเคยตรัสแกพระสารีบุตรคร้ังหนึ่ง เม่ือนาน
มาแลว ในขณะท่ีพระองคทรงสบายดอียูวา แมพระองคจกัอยูจนกระท่ังแกชรา หากําลังมิได ถึงกับไมอาจจะดําเนินดวยพระบาท ถึงกับเขาตอง
หามไปดวยแคร ก็ตาม แมกระน้ัน พระหฤทัยของพระองคก็จักยังคงสงบและแจมใส สามารถอธิบายธรรมอันลึกซึ้ง และตอบปญหาใดๆ ซึ่ง
นักปราชญแลนักศึกษาท่ีฉลาดท่ีสุดจะมาถาม ไดตลอดเวลาท่ีเขาอยากจะถาม ความมืดมัวและออนเพลียในสวนพระหฤทัยของพระองคเปนสิ่ง
ที่มีไมไดเลย  
      บัดนี้ พระอานนทไดรูสึกวา พระพุทธองคกําลังจะทรงละจากทานไป โดยแทจริงแลวก็มีความโศกเศราเปนอยางยิ่ง จนไมสามารถจะอด
กลั้นได พระอานนทไดหลีกไปซอนตัวรองไหอยู ณ ที่แหงหนึ่ง และรําพันวา “เรายังไมเปนเชนกับภิกษุทั้งหลาย เรายังตองศึกษาตอไป ยังไม
บรรลุความเปนพระอรหันต บัดนี้ พระศาสดาของเรากําลังจะลวงลับไป โดยท้ิงเราไวเบ้ืองหลัง เราจักอยูแตผูเดียวโดยปราศจากพระศาสดาผูซึ่ง
มีพระเมตตาตอเรา ตลอดกาลเนืองนิจ” น้ําตาอันอุนไดไหลนองเต็มหนาพระอานนทในขณะน้ัน  
      พระพุทธองคทรงลืมพระเนตรขึ้น ไมเห็นพระอานนทอยู ณ ที่นั้น ดังเชนเคย ก็ตรัสถามภิกษุอื่นๆ ซึ่งนั่งอยูในท่ีใกลพระองควา “พระ
อานนทไปไหน ” ภิกษุเหลานั้นทูลตอบวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา, พระอานนทไดหลบไปรองไหอยู ณ ที่แหงหนึ่ง รําพันอยูวา ทานยังเปน
ผูตองศึกษา ยังไมบรรลุธรรมอันสูงสุด และพระศาสดาผูทรงมีพระเมตตาอยูตลอดเวลาน้ันกําลังจะลวงลับไป พระพุทธองคไดตรัสวา “ดูกอน
ภิกษุ ทานจงไปบอกอานนทวา พระศาสนารับสั่งใหหาดังนี้”  
      ภิกษุนั้นไดไปบอกพระอานนทตามพระพุทธประสงค พระอานนทไดมาเฝาพระพุทธองคและน่ังอยูขางๆ อยางใกลชิด พระพุทธองคได
ตรัสแกทานวา “พอกันทีเถิดอานนท, อยาเศราโศกเลย อยารองไหเลย เราไดบอกแกอานนทหลายคร้ังหลายหนแลว มิใชหรือ วาวันหนึ่งเราตอง
พลัดพรากจากของรักของชอบใจของเรา ดูกอนอานนท สิ่งนี้จักตองมีเปนเที่ยงแท ไมมีทางปองกันแกไขไดเลย มันจะเปนไปไดอยางไรกัน ใน
การที่สิ่งใดส่ิงหน่ึงเกิดขึ้นมาแลวจักไมดับไป ความปรารถนาเชนนั้นเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได ดูกอนอานนท เปนเวลานานแลว ที่อานนทเฝา
อุปฏฐากเราดวยความพากเพียรอยางเต็มที่ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิต ดวยความรัก ดวยความเต็มใจ ดวยความซื่อสัตยเหลือที่จะเอาอะไรมา
วัดได ความดีในการรับใชเราดวยความซื่อสัตย อานนทไดทําแลวเปนอยางมาก และเพียงพอแลว ตอไปน้ีจงบากบั่น จงต้ังหนาทําลายส่ิงซึ่งกีด
ขวางตอการบรรลุความเปนพระอรหันตของตนเอง ในเวลาไมนานเลย อานนทจักลุถึงความสําเร็จอันนั้น”  
      ตอแตนั้น พระพุทธองคไดตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา “พระพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอน ลวนแตมีอุปฏฐากอันเลิศ แตก็ไมยิ่งไปกวาที่
อานนทไดเปนแกเราในกาลน้ี แมพระพุทธเจาทั้งหลายอันจักมีมาในอนาคต ก็ลวนแตจักมีอุปฏฐากอันเลิศ แตก็จักไมยิ่งไปกวาอานนทที่ไดเปน
แกเราในกาลน้ี อานนทไดเปนอุปฏฐากที่ดีที่สุด และฉลาดเฉลียวของเรา อานนทยอมรูจักกาลเวลาอันเหมาะสม ที่จะใหแขกผูมาเยี่ยมเยียนเขามา
หาเรา อานนทปฏิบัติตอบุคคลเหลานัน้ดวยถอยคําและทาทางท่ีนาปลาบปล้ืมยิ่งนัก แขกทุกคนไดรับความพอใจอยางสูงสุด จากการกระทําของ
อานนทเสมอ เมื่ออานนทกลาวเร่ืองราวใดๆ คนเหลานั้นพากันสนใจฟงมากไปกวาที่อานนทต้ังใจกลาว อานนทไดเปนอุปฏฐากอันเลิศของเรา
เชนนี้ตลอดมา”  
      พระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงอยาไดเสด็จปรินิพพานในเขตของเมือง
ปาเมืองดอนเมืองเล็กเมืองนอย ณ ที่อันไมสมควรเชนนี้เลย นครใหญๆ เชนกรุงราชคฤห สาวัตถี เวสาลี และอ่ืนๆ ก็มีอยู ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงพอพระทัยที่จะเสด็จปรินิพพาน ณ เมืองใด เมืองหนึ่ง ในบรรดาเมืองเหลานั้นเถิด ในเมืองเหลานั้นมีเศรษฐี และผูมีอํานาจวาสนา ซึ่งเปน
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาอยูเปนอนัมาก เขาเหลานั้นจักเอาภาระในการจัดพระศพของพระผูมีพระภาคเจาใหสมกัน”  
      พระพุทธองคไดตรัสแกพระอานนทวา “อยาเลยอานนท อยากลาวดังน้ันเลย เธออยาพึงกลาววาเมืองน้ีเปนเมืองปาเมืองดอน ในอดีตกาล
นานไกลเมืองน้ีเปนนครอันมั่งคั่ง เปนราชธานีที่ประทับของพระเจาจักรพรรดิมาแลว ดูกอนอานนท เธอจะไปบอกกลาวแกผูเปนอธิบดีและชน



ชาวเมืองกุสินาราวา ในคืนนี้ในยามสดุทายแหงราตรี ตถาคตจักปรินิพพานในปานี้ คนเหลานั้นควรจักเห็นตถาคตเสียแตบัดนี้ กอนแต
ปรินิพพานจะมาถึง”  
      พระอานนทไดพาภิกษุบางรูปเดินทางเขาไปนครกุสินารา และบอกกลาวแกบรรดาหัวหนาและประชาชนตามท่ีพระพุทธองคตรัสสั่งทุก
ประการ ประชาชนเหลานั้นไดฟงพระอานนทกลาวแลว พากันเศราโศกและครํ่าครวญวา “พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานเร็วเกินไปเสีย
แลว ดวงประทีปของโลกดับเร็วเกินไปเสียแลว” ชาวเมืองกุสินาราท้ังผูหญิงผูชายและเด็กๆ พากันโศกเศราครํ่าครวญ ออกมาสูสวนไมสาละ 
อันเปนที่ซึ่งพระพทุธองคไดประทับอยูในขณะน้ัน เพื่อการเยี่ยมเยยีนและกลาวคําอาลัยเปนคร้ังสุดทายตอพระองค ชาวนครกุสินาราคณะหน่ึงๆ 
โดยผูนําคนหน่ึงๆ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทีละคนๆ โดยลําดับกัน และกลาวคําถวายความอาลัยในพระผูมีพระภาคเจาดวยกันทุกคน  
      ในขณะน้ันมปีริพาชก เปนนักบวชผูจาริกเปนนิจคนหนึ่งนามวา สุภัททะ พักอยูในเมืองกุสินาราน้ัน เมื่อเขาทราบวา พระพุทธองคกําลังจะ
ปรินิพพานในคืนนี้ ก็ต้ังใจจะไปเฝาพระพุทธองคโดยทันที เพื่อถามปญหาบางประการ ซึ่งทําความยุงยากใหแกเขาในขณะน้ัน เขาเช่ือวาพระ
พุทธองคเทานั้นที่จะสามารถแกปญหานี้ ใหกระจางได ดังนั้น นักบวชชื่อสุภัททะไดไปที่ปาไมสาละ และขออนุญาตกับพระอานนทเพื่อเขาเฝา
พระพุทธองค และทูลถามปญหาของเขา กอนแตที่พระพุทธองคจะเสด็จปรินิพพาน  
      พระอานนทไดตอบแกเขาวา “อยาเลย สุภัททะ อยาเลย พระผูมีพระภาคเจากําลังทรงอิดโรยเปนอยางยิ่ง อยารบกวนพระผูมีพระภาคเจา
ดวยการถามปญหาเลย” แตนักบวชชื่อสุภัททะน้ันมีความรอนใจมากเกินไป จึงไมฟงคําปฏิเสธของพระอานนท ไดรบเราแลวรบเราอีก เพื่อให
พระอานนทยินยอมใหเขาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาใหจนได พระอานนทไดปฏิเสธแลวปฏเิสธอีกโดยบอกวา พระองคกําลังประชวรหนัก 
ไมควรจะไดรับความรบกวนจากบุคคลผูใด  
      แตอยางไรก็ตาม พระพุทธองคไดทรงสดับเสียงของคนท้ังสอง จนทราบความประสงคของนักบวชชื่อสุภัททะ จึงรับสั่งใหพระอานนท
มาแลวตรัสวา “ดูกอนอานนท เธออยาหามกันสุภัททะ เพือ่ไมใหเขามาหาเราเลย จงปลอยสภุัททะใหเขามาหาเราตามความปรารถนา ขอที่เขา
จักถามเราน้ัน จักเปนความดีแกการศึกษาในธรรมวินัยของเรา หาใชเปนการรบกวนเราโดยไรประโยชนแตอยางไรไม เขาเปนผูที่มคีวามเขาใจ
ไดรวดเร็วและจักเขาใจขอความท่ีเรากลาวไดในทันที”  
      พระอานนทไดยินยอม ใหนักบวชชื่อสุภัททะเขาไปหาพระพุทธองค เม่ือสุภัททะไดกลาวถอยคําแสดงความเคารพ และทําความคุนเคยกับ
พระองคพอสมควรแลว ไดกลาวถามปญหาตอหนาพระองควา “ขาแตพระโคดม สมณพราหมณ เจาหมูเจาคณะท่ีมีชื่อเสียงเหลาอื่น นอกจาก
พระองค ไดบรรลุสัจธรรมจริงดังที่เขากลาวหรือวามิไดบรรลุดังที่เขากลาว หรือบางพวกที่ไดบรรลุ และบางพวกไมไดบรรลุ ”  
      พระพุทธองคไดตรัสวา “อยาเลย สุภัททะ, อยาคิดในปญหาขอนั้นเลย แตจงฟงเรา จงสนใจในคําที่เราจะกลาว เราจักทําใหทานเขาใจใน
ธรรมะของเรา ในบัดนี้ ดูกอนสุภัททะ, ในธรรมวินัยของศาสดาองคใด ไมประกอบอยูดวยธรรมอันเปนเคร่ืองดําเนินไปอยางถูกตอง 8 
ประการ ในธรรมวินัยน้ันยอมไมมีบคุคลผูเปนโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี หรืออรหันต ในธรรมวินัยใด มีธรรมเปนเคร่ืองดําเนินไปอยาง
ถูกตอง 8 ประการดังกลาวแลว ในธรรมวินัยนั้นยอมมีบคุคลผูเปนโสดาบัน เปนสกทาคามี อนาคามีและอรหันต ดูกอนสุภัททะ, ในธรรมวินัย
ของเราน้ีประกอบอยูดวยธรรมเปนเคร่ืองดําเนินไปอยางถูกตอง 8 ประการดังกลาวนั้น ในธรรมวินัยนี้จึงมีบุคคลผูเปนโสดาบัน สกทาคามี 
อนาคาม ีและอรหันต ดูกอนสุภัททะ, หากภิกษุสาวกของเรา ยังคงปฏิบัติในธรรมเปนเคร่ืองดําเนินไปอยางถูกตอง 8 ประการน้ีเพียงใดแลว 
โลกนี้ก็จักยังไมวางจากพระอรหันตอยูเพียงน้ัน”  
      นักบวชชื่อสุภัททะ ไดทูลขอพระพุทธานุญาตเพื่อบวชเปนภิกษุในธรรมวินัยของพระองค พระพุทธองคไดประทานโอกาส และตรัสสั่ง
ใหพระอานนทประกอบการอุปสมบทใหแกเขา โดยเหตุนี้ สุภัททะ จึงเปนภิกษุผูบวชเปนองคสุดทาย ทํานองเดียวกันกับที่พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ ผูฟงธรรมในปาอิสิปตนะไดเปนภิกษุองคแรกที่ไดรับการอุปสมบท ในท่ีเฉพาะพระพักตรของพระองค พระสุภัททะผูบวชแลว ไดมี
ความพากเพียรในธรรมวินัยอยางแรงกลา จนกระท่ังบรรลุความเปนพระอรหันตไดในเวลาอันไมนานเลย  
      พระพุทธองคไดตรัสแกพระอานนทสืบไปอีกวา “ดูกอนอานนท, อาจจะมีภิกษุบางรูปคิดไปวา เราจักไมไดฟงโอวาทของพระศาสดาอีก
ตอแลวแลว บัดนี้เราเปนผูไมมีพระศาสดาอีกตอไปแลวดังนี้ ดูกอนอานนท, ขอน้ัน ภิกษุเหลาน้ันไมควรเห็นอยางน้ันเลย ธรรมะและวินัยเหลา
ใด ที่เราแสดงไวบัญญัติไวเพื่อภิกษุทั้งหลายประพฤติปฏิบัติในกาลน้ี ธรรมะและวินัยเหลานั้นเองจักอยูเปนองคพระศาสดาของภิกษุทั้งหลาย 
ในเม่ือเราลวงลับไปแลว อีกอยางหน่ึงในบัดนี้ ภิกษุทั้งหลายทักทายกันแลกันดวยถอยคําวา “อาวุโส” (มีความหมายเทากับวา “เพือ่น”) แต
เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุผูสูงอายุพงึทักทายภิกษุผูหยอนอายุกวาวา “อาวโุส” ไปตามเดิม แตภิกษุผูหยอนอายุ พึงทักทายภิกษุผูสูงอายุ ดวยคํา
วา “ภันเต” (มีความหมายเทากับวา “ทานที่เคารพนับถอื”) ดูกอนอานนท เม่ือเราลวงลับไปแลว ถาคณะสงฆมคีวามปรารถนา ก็พึงเลิกถอน
ขอบัญญัติเล็กๆ นอยๆ ไดตามสมควรแกเหตุการณ”  
      ตอจากนั้น พระพุทธองคไดตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุรูปใดในพวกทานทั้งหลายมีความสงสัยของใจ หรือกิน
แหนงอยางใดอยางหน่ึง ในตถาคตนี้ ก็ดี ในธรรมวินัยที่เรากลาวแลวก็ดี หรือในหมูสงฆนี้ก็ดี หรือในความผิดความถูกแหงหนทางปฏิบัติก็ดี จง
ไดกลาวความสงสยั หรือความกินแหนงนั้นออกมาเสียในบัดนี้เถิด เพื่ออยาใหเธอทั้งหลายตองเสียใจในภายหลังวา เราไมมีโอกาสจะแถลง



ความรูสึกอันนี้ในขณะท่ีพระศาสดายังมีชีวิตอยู” ตอพระพุทธดํารัสอันนี้ไมมีภิกษุใดไดปริปากอยางใดขึ้นมาเลย ไมมีภิกษุรูปใดมีปญหาใดท่ี
จะทูลถาม ไมมีภิกษุรูปใดซ่ึงมีความกินแหนงแคลงใจใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตประการใดเลย  
      พระพุทธองคไดตรัสประทานโอกาสเชนเดียวกันนีอ้ีกเปนคร้ังที่ 2 และท่ี 3 แตก็ไมมีภิกษุรูปใดกลาวถอยคําใดๆ ออกมา เชนเดียวกัน 
พระอานนทไดกลาวขึ้นวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา, เร่ืองน้ีนาประหลาดใจ เร่ืองน้ีนาอัศจรรยจริง ขาพระองคมคีวามเชื่ออยางแทจริงวาใน
หมูภิกษุสงฆหมูใหญนี้ ไมมีภิกษุแมแตรูปเดียวซ่ึงมีความสงสัยแคลงใจจะกินแหนงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ”  
      พระพุทธองคไดตรัสวา “ดูกอนอานนท, สําหรับเธอน้ัน เธอกลาวความขอนี้เพราะความเช่ือและความไวใจในเรา แตสําหรับเราตถาคต
นั้น เรารูดีวาไมมีภิกษุแมแตรูปเดียวในภิกษุสงฆนี้ ที่มีความกินแหนงแคลงใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอนี้ เพราะเหตุใด  ดูกอน
อานนท ขอนี้เปนเพราะเหตุวา แมวาภิกษุรูปนี้มีคุณธรรมลาหลังเขาท่ีสุด ในท่ีประชุมนี้ภิกษุรูปนั้นก็ยังเปนโสดาบัน ผูเท่ียงแทตอการลุถึง
นิพพาน มีอันไมถอยกลับเปนธรรมดา”  
      พระพุทธองคไดตรัสปราศรัยแกภิกษุสงฆ ซึ่งประชุมกันอยูในท่ีนั้นอีกคร้ังหนึ่ง และการตรัสคร้ังนี้เปนพระดํารัสคร้ังสุดทาย ที่พระองค
ไดตรัสแกมนุษยในโลกน้ี พระองคไดตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, นี่เปนวาจาคร้ังสุดทาย ที่เราจะกลาวแกทานทั้งหลาย สังขารท้ังหลายท้ัง
ปวงมีความส้ินไปและเส่ือมไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงทําความรอดพนใหบริบูรณถึงที่สุดดวยความไมประมาทเถิด”  
      ลําดับนั้น พระพุทธองคทรงเขาสูสมาบัติ และเล่ือนเขาสูสมาบัติอันลกึยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ตามลําดับๆ จนถึงที่สุดแหงสมาบัติอันดับที่ 9 แลว 
ทรงถอยหลังจากสมาบัติอันลึกน้ันมาตามลําดับ จนกระท่ังออกจากสมาบัติชั่วขณะหนึ่ง แลวทรงกลับเขาสูสมาบัติอยางเดิมอีก เพยีง 4 ลําดับ 
คร้ันออกมาจากสมาบัติอันดับที่ 4 นั้นแลว ก็เสด็จดับขนัธไมมีสิ่งใดเหลืออยูสําหรับการเกิดขึ้นในโลกนี้ หรือโลกไหน อีกตอไป พระพุทธองค
ไดเสด็จปรินิพพานดวยอาการอยางนี ้ 
      เวลาลวงมาถึง 25 ศตวรรษแลว นับต้ังแตพระสิทธัตถะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และเสด็จปรินิพพานที่นอกเมืองกุสนิาราใน
ประเทศอินเดยี แตคําสั่งสอนอันประเสริฐของพระองค หาไดลวงลับไปดวยไม คําสั่งสอนเหลานั้นยังคงอยู เปนเคร่ืองนําบุคคลใหขามขึ้นพน
จากความมีชีวิตขึ้นไปสูสิ่งซึ่งมีคุณคายิ่งกวาชีวิต สําหรับคนจํานวนลานๆ ในโลกน้ี  
      หลังจากพระพุทธองคเสด็จปรินพิพานแลว สาวกของพระองคทั้งที่เปนพระอรหันตและมิใชพระอรหันต ไดชวยกันเผยแพรกระแสพระ
พุทธวจนะอันประเสริฐน้ันไปจนทั่วประเทศอินเดีย และลวงเลยออกไปนอกเขตประเทศอินเดยี ทางทิศตะวันตก จนกระท่ังถึงประเทศอียิปต 
ทางทิศตะวันออกถึงประเทศธิเบต ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุน ทางทิศเหนือจนถึงประเทศแล็บแลนด ทางขั้วโลก ก็ยังมีพระสาวกนําคําสอน
ของพระองคไปเผยแพร และทางทิศใตถึงประเทศชวา และหมูเกาะในทะเลใตทั่วๆ ไป จนกระท่ังถึงทุกวันนี้ เปนเวลา 2,500 ปมาแลว หนึ่ง
ในสามของมนุษยที่อาศัยในโลก ไดเอยพระนามของพระองคดวยความเคารพอยางสูงสุด วาพระองคเปนพระอรหันต พระผูมีพระภาคเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เปนพระศาสดาผูสั่งสอนเทวดาแลมนุษย ดวยเร่ืองแหงพระนิพพาน และหนทางปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพานนั้น  

  

 

แหลงที่มา:  http://www.baanjomyut.com/pratripidok/buddhaprawat/index.html 
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