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ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์
ผู้เป็นประธานชมรม ได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่อง พระอานนท์
พุทธอนุชา เพือ่ แจกเป็นธรรมทาน ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียงิ่
คิดว่าจะเป็นประโยชน์แพร่หลายออกไปอีก น่าอนุโมทนายิ่งนัก
เรือ่ ง พระอานนท์ พุทธอนุชา นี้ ข้าพเจ้าเขียนลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ สัปดาห์ละตอน
รวม ๓๓ ตอน ข้าพเจ้าได้เขียนเล่าไว้พอสมควรแล้วในค�ำน�ำแห่ง
การพิมพ์ครัง้ ที่ ๑ และครัง้ ที่ ๗ ซึง่ ได้นำ� มาลงพิมพ์ไว้ในการพิมพ์
ครั้งนี้ด้วยแล้ว
เรือ่ ง พระอานนท์ พุทธอนุชา ได้มผี กู้ ล่าวถึงด้วยความนิยม
ชมชอบไว้มากหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถน�ำมาลงไว้ในที่นี้ได้
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ขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรมและขอขอบคุณทุกท่าน ที่มี 5
ส่วนท�ำให้หนังสือเรือ่ งนีอ้ อกมาอย่างงดงามน่าชืน่ ชม หวังว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่ทา่ นผูอ้ า่ นพอสมควร ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย
และคุณความดีทงั้ หลายทีพ่ วกเราได้รว่ มกันท�ำ จงอภิบาลให้สงั คม
ของเราอยูเ่ ย็นเป็นสุข เป็นสังคมทีม่ กี ลั ยาณธรรมมีความเอือ้ อาทร
ต่อกัน เพื่อความสงบสุขและความเจริญยิ่งยืนนาน
				

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

				   ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
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คํ า นํ า

ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๗

เรือ่ ง พระอานนท์ พุทธอนุชา ทีส่ ำ� นักพิมพ์บรรรณาคารพิมพ์
จ�ำหน่าย ได้หมดลง ส�ำนักพิมพ์ขออนุญาตพิมพ์ใหม่เป็นครัง้ ที่ ๗ แต่
หนังสือเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์มากในงานศพ เจ้าภาพขออนุญาตไป
6 พิมพ์แจกอยูเ่ สมอ ท�ำเป็นเล่มใหญ่ พิมพ์กระดาษอย่างดี สวยงามทัง้
รูปเล่มและปก ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามก�ำลังศรัทธา ทรัพย์ และสติปญ
ั ญาของ
ผู้จัดท�ำ มากครั้งจนข้าพเจ้าจ�ำไม่ได้
เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้รู้จักคุ้นเคยน�ำเอกสารจากต่างประเทศมาให้ดู
เป็น Encyclopedia of World Literature in 20th Century คือ สารานุกรมวรรณคดีหรือวรรณกรรมของโลกในศตวรรษที่ ๒๐
ในสารานุกรมนั้นมีข้อความกล่าวถึงนักเขียนไทยหลายคน
พร้อมทัง้ ชือ่ หนังสือเด่นๆ ทีท่ า่ นเหล่านัน้ เขียน แต่หนังสือทางศาสนา
มีกล่าวถึงเฉพาะเรื่องพระอานนท์ พุทธอนุชา เพียงเล่มเดียว ขอน�ำ
ข้อความเฉพาะที่เกี่ยวกับหนังสือพระอานนท์มาลงไว้ด้วยดังนี้
The spiritual confusion arising from rapid social change
and disintegrating morality finds expression in the work of
Buddhist scholars, such as Wasin Inthasara’s (b.1934) PharA-non Buttha anucha (1965 ; Phar-A-non, the brother of the

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

Lord Buddha), in which he discusses aspects of Buddhism
applicable to modern life, in a language that can be grasped
by laymen (p.430)
ส่วนข้อความทีแ่ ปลเป็นไทยนัน้ วารสารกัลยาณมิตรฉบับเดือน
ตุลาคม ๒๕๓๓ ได้นำ� ลงแล้ว ข้าพเจ้าไม่จำ� เป็นต้องกล่าวซ�ำ้ อีก ข้าพเจ้า
ได้น�ำมาลงไว้ ณ ที่นี้ด้วยแล้ว
เรื่องทั้งปวงที่บอกเล่ามานี้ มิใช่เพื่ออวดตน เพราะไม่จ�ำเป็น
ต้องอวด แต่เขียนบอกเล่าเพื่อชี้ให้เห็นจุดส�ำคัญจุดหนึ่งในวงการ
ศาสนาของเราว่า การเผยแผ่ศาสนาโดยวิธเี ล่าเรือ่ งและแทรกธรรมะ
อันประชาชนจะน�ำไปใช้ได้ในชีวติ ประจ�ำวันนัน้ ยังเป็นทีต่ อ้ งการของ
พหูชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ยี่ งั เยาว์ตอ่ ความรูท้ างศาสนา เหมือนเด็ก 7
หรือคนป่วยที่ยังต้องรับอาหารอ่อนและปรุงรสบ้างตามพอสมควร
ถ้าวงการศาสนาของเราตระหนักในเรือ่ งนีแ้ ละช่วยกันผลิตนัก
เผยแผ่ศาสนาโดยวิธีนี้ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และรับช่วงกันไป งานด้านนี้
ก็จะได้ด�ำเนินไปโดยไม่ขาดสาย ย่อมจะอ�ำนวยประโยชน์สุขแก่คน
หมู่มาก ซึ่งเป็นพุทธบริษัทผู้ยังเยาว์ต่อความรู้ทางศาสนา พออาศัย
ไปก่อนจนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้า
ส�ำหรับท่านทีส่ นใจในธรรมะระดับสูงๆ นัน้ ไม่ตอ้ งห่วงท่านอยู่
แล้ว ท่านย่อมไปได้เอง นอกจากจะไปหลงเสียกลางทาง กลายเป็น
มิจฉาทิฏฐิไปเพราะไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมในระดับต้นๆ
เรือ่ ง พระอานนท์ พุทธอนุชา มีปรัชญาชีวติ อยูม่ าก ปรัชญาชีวติ
เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อชีวิต มันเป็นพวงมาลัยของชีวิตเหมือนพวงมาลัยรถ
และเรือซึง่ น�ำเรือหรือรถให้หนั เหไปในทิศทางทีผ่ ขู้ บั ขีป่ ระสงค์ คนเรา
มีหลักการส�ำหรับชีวิตอย่างไร เขาย่อมด�ำเนินชีวิตอย่างนั้น
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ด้วยเหตุนี้ หลังจากเรือ่ งพระอานนท์ พุทธอนุชา ได้ออกสูส่ ายตา
ของมหาชนแล้วตลอดเวลาประมาณ ๒๕ ปีมานี้ ข้าพเจ้าได้ฟงั อยูเ่ สมอ
จากผู้อ่านเรื่องพระอานนท์ว่าทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตของเขาเปลี่ยนไป
หมายถึงเปลี่ยนไปในทางที่ดี บางท่านเปลี่ยนไปมากๆ และบอกว่า
เกิดก�ำลังใจในการท�ำคุณงามความดีถึงขนาดมอบกายถวายชีวิตให้
กับพระศาสนาเลยทีเดียว
ข้าพเจ้าท�ำงานด้วยความหวัง...หวังให้พี่น้องชาวไทยของเรา
เข้าใจพุทธศาสนาในทางทีถ่ กู ทีต่ รง และได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเท่าทีป่ ระโยชน์นนั้ มีอยู่ สมกับทีไ่ ด้เสียสละอุปถัมภ์บ�ำรุง การ
จะเป็นเช่นนีไ้ ด้ พุทธบริษทั จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้วา่ พระพุทธเจ้า
8 ทรงสอนอะไรและไม่ทรงสอนอะไร หรือว่าทรงสอนให้ท�ำอย่างไร
ไม่ควรท�ำอย่างไร ถ้าเราผูป้ น็ พุทธบริษทั รูจ้ กั ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างถ่องแท้แล้ว ชวนกันด�ำเนินตาม ปฏิบัติตามให้สมควรแก่ฐานะ
ของตนๆ แล้ว ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าสังคมไทยของเราจะดีขนึ้ กว่านีส้ กั ๑๐๐ เท่า
จะเป็นสังคมของอารยชนอย่างแท้จริง สมตามพระพุทธประสงค์ที่
ทรงเสียสละเป็นอันมาก เพือ่ ประโยชน์อนั ใดเราจะได้บรรลุถงึ ประโยชน์
อันนัน้ เราจะไม่ตอ้ งเสียใจในภายหลังว่า นับถือศาสนาซึง่ เต็มไปด้วย
ประโยชน์นำ� ออกจากทุกข์ได้จริง แต่เรามิได้รบั ประโยชน์อะไรและยัง
จมอยู่ในกองทุกข์ ว่ายวนอยู่ในทะเลเพลิง กล่าวคือความกลัดกลุ้ม
รุ่มร้อนอย่างหาทางออกไม่ได้
ศาสนาพุทธนั้น เน้นการช่วยเหลือตนเอง ต้องลงมือท�ำด้วย
ตนเอง จะมัวกราบๆ ไหว้ๆ โดยไม่ขวนขวายท�ำอะไรเพือ่ ออกจากทุกข์
นัน้ ไม่ได้ เมือ่ เราต้องการไปฝัง่ โน้น ก็ตอ้ งขวนขวายหาเรือหรือแพ หรือ
มิฉะนัน้ ก็ตอ้ งว่ายน�ำ้ ข้ามไป จะนัง่ กราบไหว้เพือ่ ให้ฝง่ั โน้นเลือ่ นมาหาตน
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หาส�ำเร็จไม่ เราต้องบากบัน่ พากเพียรด้วยก�ำลังทัง้ หมด และต้องเป็น
ความเพียรชอบอันถูกทางด้วย เพื่อข้ามไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพพาน
อันเป็นการออกจากสังสารวัฏ ซึง่ หมายถึงการออกจากทุกข์ทงั้ ปวงด้วย
โลกของเรานี้ ไม่วา่ จะมองไปทีใ่ ด มันแสนจะน่าเบือ่ หน่าย มีแต่
เรื่องทุกข์ร้อน มีแต่ปัญหาความขัดแย้ง อะไรที่ยังไม่ได้ คนก็ยื้อแย่ง
แข่งขันกันเพือ่ จะได้ พอได้มาจริงๆ ก็ไม่เห็นจะวิเศษวิโสอะไร มันเท่านัน้
เอง พ่วงเอาความทุกข์ ความกังวล ความเหน็ดเหนื่อยกับมันอีกเป็น
อันมาก ด้วยระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยเหตุนี้พระศาสดาของเราจึง
ให้พิจารณาเนืองๆ ถึงความไม่น่ายินดี ไม่น่าปรารถนาในโลกทั้งปวง
(สัพพโลเก อนภิรตสัญญา) และในสังขารทั้งปวง (สัพพสังขาเรสุ
อนิจจสัญญา) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้จติ ใจหลุดลอยขึน้ ไปจากความยึดถือทัง้ หลาย 9
เพื่อความสุขสวัสดีที่แท้จริง
คราวหนึ่ง มีผู้มาทูลถามพระพุทธองค์ว่า
“จิตนีส้ ะดุง้ อยูเ่ ป็นนิตย์ ใจนีห้ วาดเสียวอยูเ่ ป็นนิตย์ ทัง้ ในกิจที่
ยังไม่เกิด และในกิจทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ถ้าความไม่ตอ้ งสะดุง้ มีอยู่ ขอพระองค์
จงตรัสบอกสิ่งนั้นเถิด”
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า
“เว้นปัญญา ความเพียร การส�ำรวมอินทรีย์ และความปล่อยวาง
โดยประการทัง้ ปวงแล้ว เรา (ตถาคต) มองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์
ทัง้ หลายเลย”
ความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีได้เพราะอาศัยปัญญา
ความเพียร การส�ำรวมระวังอินทรีย์ (คือ ตา หู จมูกลิ้น กาย ใจ)
และการบอกคืนสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดถือไว้ด้วยอุปาทาน

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

มนุษย์เราคงจะไม่ล�ำบากมากมายอะไรกันขนาดนี้ ถ้าเขารู้จัก
หมุนใจให้ตรง (ทิฏฐุชกุ รรม) และหมุนเข้าหาธรรม คิดเอาธรรมเป็น
ที่พึ่งของชีวิต ไม่มัวเสียเวลาคิดพึ่งสิ่งอื่นอันเลื่อนลอยไร้ความหมาย
โลกได้เจริญรุดหน้าไปมากทางวัตถุ แต่ทางจิตใจแล้วยังไปไม่ถงึ ไหนเลย
ยังคงวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ท�ำให้ชีวิตตกต�่ำ ให้สุขภาพจิตเสื่อมโทรม
อายุจติ ของมนุษย์โดยส่วนรวมยังเยาว์อยูม่ าก พวกเขาเป็นผูน้ า่ สงสาร
น่าช่วยเหลือ น่าสาดแสงธรรมเข้าไปหา เพือ่ ผูม้ จี กั ษุจะได้เห็นชีวติ ตาม
ความเป็นจริง เห็นคุณค่าของชีวติ ทีด่ กี ว่า ประณีตกว่า สงบเยือกเย็น
กว่า และเป็นชีวิตที่งดงาม ซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ท�ำแบบอย่าง
ไว้แล้ว
ในเรื่อง พระอานนท์ พุทธอนุชา นี้ ก็มีตัวอย่างชีวิตของพระ
10
อริยเจ้ามากมายทัง้ ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีสมเด็จพระบรมศาสดา
เป็นต้นแบบ ตามมาด้วยพระอานนท์ฯ ทางฝ่ายคฤหัสถ์เล่าก็มที งั้ บุรษุ
และสตรี เช่น ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกา
เป็นต้น ท่านเหล่านี้แม้ยังครองเรือนอยู่ แต่ก็ได้รับความสุขสงบเย็น
แห่งชีวิตไปตามๆ กัน
บุคคลแม้จะยังไม่เป็นอริยะ แต่ถา้ ด�ำเนินตามรอยของพระอริยเจ้าอยู่เสมอแล้ว ย่อมได้รับความสงบสุขเช่นเดียวกับที่พระอริยเจ้า
เหล่านัน้ ได้ แม้จะในปริมาณทีน่ อ้ ยกว่า และในคุณภาพทีต่ ำ�่ กว่าก็ตาม
เหมือนเด็กทีก่ นิ อาหารอย่างเดียวกันกับผูใ้ หญ่ แต่ในปริมาณทีน่ อ้ ยกว่า
และในคุณภาพทีเ่ จือจางกว่าหรืออ่อนกว่า ในเรือ่ งยาก็ทำ� นองเดียวกัน
และเป็นการแน่นอนว่า วันหนึง่ เขาต้องก้าวขึน้ สูอ่ ริยภูมอิ ย่างเดียวกับ
พระอริยเจ้า เหมือนเด็กทีต่ อ้ งกินอาหารได้อย่างผูใ้ หญ่ในเมือ่ เขาโตเป็น
ผู้ใหญ่ในกาลต่อมา ต่างกันเพียงแต่ว่า ความสุขสงบของพระอริย-
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เจ้านั้นมั่นคงยั่งยืน ส่วนความสุขสงบของผู้ที่เพียงแต่เดินตามรอย
ของท่านนั้นยังกลับกลอก คือบางคราวก็ได้ บางคราวก็ไม่ได้ เปรียบ
อีกอย่างหนึ่งเหมือนธนบัตรของคนยากจนกับของเศรษฐีย่อมเป็น
ธนบัตรอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่า ของคนยากจนมีอย่างไม่มนั่ คง
มีบ้าง ไม่มีบ้าง ส่วนของเศรษฐีย่อมมีอยู่เสมอ มีอยู่อย่างเหลือเฟือ
เกินต้องการเสียอีก
ในฐานะพุทธบริษัท ควรจะต้องตั้งความหวังให้สูงไว้เกี่ยวกับ
เรือ่ งนี้ คือต้องไม่สนั โดษในกุศลธรรม (อสนฺตฏุ ฐฺ ติ า กุสเลสุ ธมฺเมสุ)
และการไม่ถอยกลับในเรือ่ งความเพียร (อปฺปวาณิตา ปธานสฺมึ ) คือ
ท�ำความเพียรรุดหน้าไปเรื่อยด้วยเรี่ยวแรงและก�ำลังทั้งหมด ทั้งสอง
อย่างนี้ พระศาสดาเคยทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองได้ผลมาแล้วและ 11
ชักชวนพุทธบริษัทได้ด�ำเนินตาม
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทัง้ หลาย ขอ
ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมพึงได้รับการคุ้มครองโดยธรรม มีความสงบ
ร่มเย็นในชีวิตทุกเมื่อ

					   ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๔

เกียรติคุณของ

อาจารย์วศิน อินทสระ
...กัลยาณมิตรของเรา ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๒๙ ในคอลัมน์
“แนะน�ำหนังสือดี” เคยได้แนะน�ำหนังสือเล่มหนึง่ ซึง่ เป็นหนังสือธรรมนิยายอิงชีวประวัตขิ องพระสาวกในสมัยพุทธกาล นัน่ คือ พระอานนท์
พุทธอนุชา อันเป็นผลงานแห่งความอุตสาหะของ อาจารย์วศิน อินทสระ
ผูไ้ ด้รบั การยอมรับกันว่าเป็นผูส้ ามารถร้อยมาลัยธรรมได้อย่างงดงาม
และยอดเยี่ยม
กัลยาณมิตรของเราฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีในความส�ำเร็จ
ของหนังสือเล่มนีด้ ว้ ยอีกครัง้ หนึง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ
หรือระดับโลก เพราะ พระอานนท์ พุทธอนุชา ได้รบั เกียรติเอ่ยอ้างไว้
ในหนังสือ Encyclopedia ในส่วนทีว่ า่ ด้วย “วรรณคดีของโลกในศตวรรษ
ที่ 20 (Encyclopedia of World Literature in 20th Century)” โดย
ในหนังสือดังกล่าวบรรยายว่า...
“ท่ามกลางความสับสนอลหม่านในจิตใจของผู้คนอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และศีลธรรมที่เสื่อมสลาย
ทุกคนแสวงหาทางออกซึ่งยากที่จะประสบ แต่ทางออกเพื่อหนีความ

สับสนวุน่ วายเหล่านีไ้ ด้ปรากฏแล้วใน “พระอานนท์ พุทธอนุชา” ซึง่ เป็น
ผลงานของอาจารย์วศิน อินทสระ ผูไ้ ด้รบั การยอมรับว่าเป็นนักปราชญ์
ทางพุทธศาสนาท่านหนึง่ ในผลงานดังกล่าว ท่านได้หยิบยกเอาแง่มมุ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนาทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ปัจจุบนั มา
กล่าวอธิบายไว้ด้วยภาษาที่สละสลวยและง่ายต่อการเข้าใจของคน
ทั่วๆ ไป”
ไม่ใช่ของง่ายเลยที่ใครคนหนึ่งจะได้รับเกียรติและการยอมรับ
เช่นนี้ แต่อาจารย์วศิน อินทสระ ผู้ใช้เวลากว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตท่าน
อุทิศตนสร้างผลงานเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยการเขียนธรรมนิยาย
ได้รบั เกียรติและการยอมรับอันนีแ้ ล้ว จึงเป็นการสมควรอย่างยิง่ ทีพ่ วกเรา
จะแสดงความยินดีกบั ท่านอย่างจริงใจ ในโอกาสอันเหมาะสมเช่นนี.้ ..
(จากวารสาร กัลยาณมิตร ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๓๓)
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คํ า นํ า

ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง แ ร ก

หนังสือทีข่ า้ พเจ้าเคยเขียนมา ทุกเรือ่ ง ทุกเล่ม ข้าพเจ้าเขียน
ด้วยความพยายาม และความประณีตพอๆ กัน แต่ข้าพเจ้าไม่เคย
14 หนักใจในการเขียนเรือ่ งใดเหมือนเรือ่ ง พระอานนท์ พุทธอนุชา นีเ้ ลย
ทั้งนี้เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ
เรือ่ งอืน่ ๆ ข้าพเจ้าสร้างตัวละครขึน้ เองเป็นการสะดวก ในการ
ที่จะเบนเรื่องให้ไปตามเจตนาของข้าพเจ้า เพียงแต่แทรกหลักธรรม
และทรรศนะชีวติ ลงไปในทีท่ เี่ ห็นว่าสมควรเท่านัน้ ก็พอแล้ว ส่วนเรือ่ ง
พระอานนท์ พุทธอนุชา เป็นชีวประวัติของพระมหาเถระที่มีองค์จริง
และเป็นพระที่ส�ำคัญที่สุดท่านหนึ่งในพระพุทธศาสนา เรื่องของท่าน
ผู้ศึกษาทางศาสนาส่วนใหญ่ก็ทราบกันอยู่ ข้าพเจ้าต้องระวังมาก
ในการเขียนเรื่องนี้
เรื่องของพระอานนท์กระจัดกระจายกันอยู่มาก ข้าพเจ้าต้อง
ใช้เวลาค้นคว้าจากต�ำราทางศาสนามากหลาย ทั้งพระไตรปิฎกและ
อรรถกถา นอกจากเรือ่ งของท่านแล้ว ยังมีเรือ่ งของบุคคลผูเ้ กีย่ วข้อง
อีกมิใช่น้อย ซึ่งได้กล่าวถึงในหนังสือเรื่องนี้
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พระอานนท์เป็นพระอริยบุคคล คือ ก่อนพระพุทธเจ้านิพพาน
ท่านเป็นพระอริยบุคคลเพียงชัน้ โสดาบัน เมือ่ พระพุทธเจ้านิพพานแล้ว
ท่านเป็นพระอรหันต์ เมือ่ เป็นดังนี้ การทีข่ า้ พเจ้าจะเขียนเรือ่ งของท่าน
ในรูปธรรมนิยาย จึงเป็นเรื่องที่ยากและหนักใจ
อย่างไรก็ตาม แม้จะหนักใจ ข้าพเจ้าก็ได้รบั ก�ำลังใจเป็นเครือ่ ง
ทดแทนอยู่เสมอๆ เนื่องจากขณะที่หนังสือเรื่องนี้ลงอยู่ในสยามรัฐ
สัปดาห์วจิ ารณ์นนั้ มีทา่ นผูอ้ า่ นเขียนจดหมายไปชมเชยมากรายด้วยกัน
ทีบ่ รรณาธิการน�ำลงในคอลัมน์จดหมาย ของสยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
ก็มหี ลายฉบับ อย่างน้อยจดหมายเหล่านีแ้ ละค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์ในหมู่
นักอ่าน ซึ่งล้วนแสดงออกในทางนิยมชมชอบนั้น ได้เป็นก�ำลังใจให้
ข้าพเจ้าตั้งอกตั้งใจเขียนต่อไปอีก
15
เมือ่ เรือ่ งนีล้ งอยูใ่ นสยามรัฐนัน้ มีบางท่านมาขออนุญาตบางตอน
ไปจัดพิมพ์แจกในงานศพ และเมือ่ จบลงแล้วก�ำลังรวบรวมพิมพ์เป็นเล่ม
อยู่ก็มีหลายท่านมาขออนุญาต ขอตอนนั้นตอนนี้ไปจัดพิมพ์เผยแพร่
เป็นการกุศลในวันมาฆบูชา เป็นต้น อีกหลายราย ข้าพเจ้าอนุญาตให้
ด้วยความยินดี ส�ำหรับผู้ที่ไปติดต่อที่ส�ำนักงานสยามรัฐนั้น ข้าพเจ้า
บอกอนุญาตไว้กบั คุณประมูล อุณหธูป ให้อนุญาตเฉพาะบางตอนแทน
ข้าพเจ้าได้
ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า ก่อนหนังสือเล่มนี้จะพิมพ์เป็นเล่มอย่าง
สมบูรณ์อย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ หนังสือเรื่องนี้ได้แพร่หลายไปมากแล้ว
เมื่อมารวมพิมพ์เป็นเล่ม ข้าพเจ้าได้แก้ไขทั้งตัวอักษร ข้อความ และ
เหตุการณ์อกี บ้างเพือ่ ความถูกต้องสมบูรณ์ ส่วนทีพ่ มิ พ์ไปก่อนๆ นัน้
พิมพ์ตามต้นฉบับที่ลงในสยามรัฐ เพราะฉะนั้น ถ้าท่านผู้อ่านเห็น
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ข้อความไม่ตรงกันกับที่เคยอ่านมาในที่อื่นหรือในสยามรัฐก็ตาม ขอ
ให้ทา่ นถือเอาฉบับนีเ้ ป็นฉบับทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ทสี่ ดุ เพราะข้าพเจ้าได้
ตรวจแก้ตน้ ฉบับก่อนจะส่งโรงพิมพ์และตรวจปรูฟ๊ ด้วยตนเอง ถึงกระนัน้
ก็ตาม เมือ่ หนังสือลงแท่นไปแล้ว ข้าพเจ้าเปิดดูกย็ งั มีสะกดการันต์ผดิ
อยูอ่ กี ก็ตอ้ งปล่อยไป ข้าพเจ้ามิได้บอกแก้คำ� ผิดเอาไว้เพราะเห็นเป็น
ส่วนน้อย อนึ่ง หัวเรื่องแต่ละบทข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปบ้าง
แต่ไม่มากนัก
ส�ำหรับเรือ่ งของบุคคลทีก่ ล่าวถึงในหนังสือเล่มนีอ้ าจจะมีผดิ พลาด
อยูบ่ า้ ง เช่น เรือ่ งของสุภทั ทะ ปัจฉิมสาวกอรหันต์ นัน้ เดิมทีเข้าใจกัน
ว่าเป็นลูกชายของอุปกาชีวก ข้าพเจ้าก็เขียนไปว่า “กล่าวกันว่า สุภทั ทะ
16 ปัจฉิมสาวกอรหันต์ เป็นลูกชายของอุปกะ” แต่เมือ่ ก�ำลังรวมพิมพ์เป็น
เล่มอยู่ ข้าพเจ้าได้พบว่าน่าจะเป็นคนละคนกันเสียแล้ว ทั้งนี้จากการ
เปิดดูใน The Dictionary of Pali Proper Names โดย จี.พี. มาลาลา
เซเกรา ได้รวบรวมชือ่ สุภทั ทะไว้หลายท่านด้วยกัน และสุภทั ทะปัจฉิม
สาวก กับสุภทั ทะบุตรชายของอุปกะเป็นคนละคน สุภทั ทะปัจฉิมสาวก
เป็นคนเกิดในตระกูลพราหมณ์ ข้าพเจ้าขออภัยท่านผูอ้ า่ นไว้ ณ โอกาส
นี้ด้วย และในการพิมพ์เป็นเล่มนี้ข้าพเจ้าได้แก้ไขแล้ว
อีกเรือ่ งหนึง่ คือ ภรรยาของอุปกาชีวก ชือ่ ไม่ตรงกัน ในอรรถกถา
ปาสราสิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ บ่งว่า ชื่อนาวา แต่ใน Pali
Proper Names ของมาลาลาเซเกรา บอกว่า ชือ่ จาปา เรือ่ งนีเ้ ป็นเกร็ด
ไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ จะชื่ออะไรก็ได้ ข้าพเจ้าจึงไม่เอาชื่อทั้งสองนั้น แต่
ตั้งชื่อเสียใหม่ตามความพอใจของข้าพเจ้า คือชื่อสุชาวดี
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เรือ่ งพระอานนท์ พุทธอนุชา เนือ้ หาของเรือ่ งจริงๆ ไม่มมี ากนัก
ที่หนังสือเป็นเล่มขนาดใหญ่ขนาดนี้ เพราะการเพิ่มเติมเสริมต่อของ
ข้าพเจ้า ในท�ำนองธรรมนิยายอิงชีวประวัติ ข้าพเจ้าชีแ้ จงข้อนีส้ ำ� หรับ
ท่านทีไ่ ม่คนุ้ กับเรือ่ งทางศาสนานัก อาจจะหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเรือ่ งทีม่ ี
หลักฐานทางต�ำราทั้งหมด ส�ำหรับท่านที่คงแก่เรียนในทางนี้อยู่แล้ว
ย่อมทราบดีวา่ ตอนใดเป็นโครงเดิมและตอนใด แห่งใด ข้าพเจ้าเพิม่ เติม
เสริมต่อขึน้ นอกจากนีย้ งั มีหลายตอนทีข่ า้ พเจ้าสร้างเรือ่ งขึน้ เอง เพียง
แต่เอาพระอานนท์ไปพัวพันกับเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อให้นิยายเรื่องนี้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเห็นว่าไม่เป็นทางเสียหายแต่ประการใด
บุคคลที่ควรได้รับการขอบคุณจากข้าพเจ้ามากที่สุด คือ คุณ
ประมูล อุณหธูป นักประพันธ์นามอุโฆษผู้หนึ่งในวงวรรณกรรมไทย 17
ซึง่ ได้ชกั ชวนเร่งเร้าให้ขา้ พเจ้าเขียนเรือ่ งลงในสยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
เรียกได้วา่ เรือ่ งทีท่ า่ นอ่านอยูน่ ี้ คุณประมูล อุณหธูป มีสว่ นช่วยเหลือ
อยู่เป็นอันมาก อีกท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้าอดจะกล่าวนามมิได้ คือ ท่าน
เจ้าคุณพระอมรมุนี (สุวรรณ วรฏฺฐายี) วัดราชผาติการาม ซึง่ ข้าพเจ้า
ได้อาศัยค้นคว้าต�ำราจากส�ำนักของท่านอยูเ่ สมอ เมือ่ หาไม่ได้จากทีอ่ ยู่
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณและขอบพระคุณท่านที่เอ่ยนามถึงนี้
เป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์
เจ้าต�ำราทัง้ หลาย ทีไ่ ด้สละก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด และก�ำลังปัญญา
ท�ำต�ำราและบทประพันธ์ไว้เป็นแนวทางให้ข้าพเจ้าได้อาศัยไต่เต้า
ขึ้นมา ในขั้นที่เรียกว่า “พอเขียนหนังสือได้บ้าง” อยู่ในเวลานี้
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หนังสือเล่มนี้ส�ำนักพิมพ์บรรณาคารได้ใช้วิริยะอุตสาหะอย่าง
แรงกล้าในการทีจ่ ะสร้างให้ดที สี่ ดุ สมบูรณ์ทสี่ ดุ และปรากฏเป็นรูปเล่ม
ออกมาอย่างทีท่ า่ นเห็นอยูน่ ี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์บรรณาคาร
เป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
ข้าพเจ้าเองมิได้ทรนงว่า จะเป็นผูท้ ำ� อะไรไม่ผดิ เพราะฉะนัน้ ถ้า
ท่านผูอ้ า่ นได้พบข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆ ข้าพเจ้าจะขอขอบคุณท่าน
อย่างสูงถ้าท่านจะโปรดบอกให้ข้าพเจ้าทราบ ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์
ถูกต้อง ถ้าหากจะมีการพิมพ์ใหม่ในคราวต่อไป
หนังสือเล่มนี้มีหลายรส มีทั้งเรื่องทางศาสนา ปรัชญาว่าด้วย
ความรัก ปรัชญาชีวิต กฎของสังคม และ ฯลฯ ขอท่านได้โปรดเลือก
18 อ่านตามอัธยาศัยและความพอใจเถิด
			
					
					   พระนคร
				    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙
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คํ า นํ า

ข อ ง ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม
พระอานนท์ พุทธอนุชา เป็นพระพุทธสาวกในดวงใจของหลาย
ท่านมาแสนนาน ด้วยท่านเป็นพุทธุปัฏฐากที่ใกล้ชิดประดุจเงาของ
พระพุทธองค์ จดจ�ำธรรมและวินัยต่างๆ สมกับที่ได้รับการสรรเสริญ
จากพระพุทธเจ้า ว่าเป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศถึง ๕ ประการ คือ มี
สติรอบคอบ มีความทรงจ�ำแม่นย�ำ มีความเพียรดี เป็นพหูสูต และ
เป็นยอดของภิกษุผู้อุปฐากพระพุทธเจ้า และการที่ในช่วงก่อนพุทธปรินพิ พานนัน้ ท่านเป็นพระอริยบุคคลเพียงระดับพระโสดาบัน จึงมิได้ 19
ห่างไกลจากพวกเรามากนักที่จะเดินตามรอยธรรม
ด้วยอัจฉริยภาพของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผูท้ สี่ ามารถร้อยมาลัยธรรมได้อย่างงดงามและยอดเยีย่ ม
วรรณกรรมอิงหลักธรรมเรือ่ ง พระอานนท์ พุทธอนุชา จึงถือก�ำเนิดขึน้
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๘ (เมือ่ ท่านอาจารย์อายุเพียง ๓๑ ปี) โดยแรก
เริ่มได้เขียนเป็นตอนๆ ลงในหนังสือสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ซึ่งต่อมา
มีการตีพมิ พ์รวมเล่มซ�ำ้ อีกนับครัง้ ไม่ถว้ น แสดงถึงคุณค่าและการยอมรับ
ของสาธุชนทุกเพศทุกวัย ถึงกระนั้นท่านอาจารย์วศิน ก็ยังกล่าวแสดง
ความถ่อมตนไว้ในค�ำน�ำในการพิมพ์ครั้งแรกของท่านว่า ....“ข้าพเจ้า
ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์เจ้าต�ำราทั้งหลาย ที่ได้สละ
ก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด และก�ำลังปัญญา ท�ำต�ำราและบทประพันธ์
ไว้เป็นแนวทางให้ข้าพเจ้าได้อาศัยไต่เต้าขึ้นมา ในขั้นที่เรียกว่า ‘พอ
เขียนหนังสือได้บ้าง’ อยู่ในเวลานี้”
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นักเขียนอาวุโสประจ�ำหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันท่านหนึ่ง
นามปากกา “ประสก” ได้พดู ผ่านทางคุณปรีชา ทิพยเนตร (ผูใ้ ช้นามปากกา “ไว ตาทิพย์”) ว่า “พระอานนท์ พุทธอนุชา เปรียบเหมือน
แก่นจันทน์ ดมตรงไหนก็หอมตรงนั้น” นอกจากนี้พระเดชพระคุณ
ท่านเจ้าคุณพระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาโส) พระอุปชั ฌาย์ของ
ท่านอาจารย์เองได้เคยกล่าวกับพระภิกษุท่านหนึ่ง (ซึ่งมาเล่าให้ท่าน
อาจารย์วศินฟังภายหลัง) ว่า... “อ่านเรื่องพระอานนท์ของวศินแล้ว
ปลืม้ ใจจนน�ำ้ ตาไหล ทีศ่ ษิ ย์ของเราเขียนหนังสือได้ดถี งึ ขนาดนี”้ คุณค่า
ทั้งด้านหลักธรรมและวรรณกรรมของ พระอานนท์ พุทธอนุชา มีผู้
กล่าวขวัญสรรเสริญกันอยู่มาก ซึ่งผู้อ่านทุกท่านคงได้ประจักษ์แก่ใจ
ตนเอง หากผูใ้ ดอ่านเรือ่ งนีแ้ ล้วไม่ได้สาระคุณค่าแก่ชวี ติ หรือไม่สะกิดใจ
20 สะเทือนใจบ้างเลย ก็คงจะเป็นคนแปลกและอาภัพอยู่ไม่น้อย
เรื่องของพระอานนท์เล่มนี้ ท่านว่าเขียนยากยิ่งนัก เพราะตาม
พุทธประวัติมีกล่าวไว้กระจัดกระจายหลายแห่ง ทั้งเรื่องนี้ยังเกี่ยวกับ
เหล่าพระสาวกองค์ส�ำคัญ และท่านที่มีบทบาทส�ำคัญในพุทธศาสนา
หลายท่าน ซึ่งต้องอาศัยการค้นคว้าตรวจสอบความถูกต้องมากมาย
ยิ่งกว่านั้นยังเป็นวรรณกรรมอิงหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เขียนให้
เข้าใจง่ายและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวติ จริง ดังนัน้ หากมิใช่ผรู้ แู้ ตกฉาน
ในหลักธรรมและไม่มีจิตวิญญาณของ “ครู” ผู้ชาญฉลาดในวิธีสอน
หรือบอกเล่าอย่างแยบคายชวนอ่าน ก็คงไม่สามารถจะนิพนธ์เรื่องราว
อันทรงคุณค่าเช่นนีไ้ ด้ ยิง่ กว่านัน้ ท่านอาจารย์ยงั มีอจั ฉริยภาพในการผูก
เรือ่ งขยายความให้ชวนติดตาม มีกศุ โลบายสอดแทรกโปรยปรายธรรมมธุรสอันถูกตรงไว้ทั่วรายทาง ชุ่มฉ�ำ่ เย็นใจด้วยอรรถรสของพระธรรม
อันประณีตบริสทุ ธิ์ งดงามรืน่ รมย์ในวรรณศิลป์ พระอานนท์ พุทธอนุชา
จึงเป็นดวงประทีปแห่งอมตธรรมส่องดวงใจสาธุชน ทรงคุณค่าตลอดมา
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จนถึง ๕ ทศวรรษ
เกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่ยอมรับในระดับสากล คือ วรรณกรรม
เล่มนี้ได้รับเกียรติเอ่ยอ้างไว้ในหนังสือ Encyclopedia ในส่วนที่ว่าด้วย
“วรรณคดีของโลกในศตวรรษที่ 20 (Encyclopedia of World Literature in 20th Century)” ในนามของชาวไทยและชาวพุทธ คงยากทีจ่ ะ
กล่าวชื่นชมได้ครบถ้วนลึกซึ้งถึงคุณค่าของ พระอานนท์ พุทธอนุชา
และเกียรติคณ
ุ ของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ปิยาจารย์ผเู้ ป็นต้นแบบ
และแรงบันดาลใจในงานเผยแผ่ธรรม อีกทัง้ พระคุณทีท่ า่ นได้มอบมรดก
ธรรมนีไ้ ว้เป็นมรดกแก่โลกและพุทธศาสนา ข้าพเจ้าเคยกราบเรียนถาม
ท่านอาจารย์วา่ ท่านประพันธ์สงิ่ ทีง่ ดงามเหล่านีไ้ ด้อย่างไร ท่านตอบว่า
“ต้องแต่งใจให้งามก่อน”
บุญกุศลอันเกิดจากการจัดพิมพ์ พระอานนท์ พุทธอนุชา ฉบับ 21
ธรรมทาน ชมรมกัลยาณธรรมขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมบูชา
อาจริยคุณแด่ทา่ นอาจารย์วศิน อินทสระ ขอขอบคุณศิลปินผูม้ ใี จกรุณา
ทีส่ ละเวลาจัดเตรียมภาพเขียนวิจติ รประกอบเรือ่ งอย่างงดงาม ขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ที่ช่วยพิสูจน์อักษร จัดรูปเล่ม ขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์สุภา
ในการจัดพิมพ์อย่างมีคุณภาพ หนังสือเล่มงามนี้คงพอเป็นสื่อแสดงถึง
ความตระหนักในความส�ำคัญของการสืบทอดพระธรรมและการบูชา
คุณพระรัตนตรัย ขอน้อมถวายวรรณกรรมอันวิจิตรไว้เป็นมรดกธรรม
ขอแสงธรรมฉายส่องจิตใจสาธุชนให้ได้พบความสว่าง สงบเย็น ขอปวง
สรรพสัตว์ได้พบทางพ้นทุกข์ทั่วกันทุกท่าน เทอญ
ขอนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ปฏิกิริยาแห่งธัมโมชปัญญา
น�้ำใจและจริยา
ปุพพูปการของพระพุทธอนุชา
ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย
ปัจฉิมทัศนา ณ เวสาลี
คราเมื่อทรงปลงพระชนมายุสังขาร
พระอานนท์ร้องไห้
ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร
อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร
อุปกาชีวกกับพระอนันตชิน
เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิปโยค
หนึ่งวันก่อนวันประชุมสังคายนา
พรหมทัณฑ์ และ ณ ชาตสระบนเส้นทางจาริก
จตุรงคพลและวิมลมาน
หญิงงามกับพระบิดา
ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ
ประวัติ อ. วศิน อินทสระ

๒๑๙
๒๓๐
๒๔๓
๒๕๖
๒๖๘
๒๗๘
๒๙๐
๓๐๓
๓๑๕
๓๒๘
๓๔๔
๓๕๗
๓๗๓
๓๘๖
๓๙๙
๔๑๐
๔๒๘
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ภิกษุทั้งหลาย อานนท์เป็นบัณฑิต เป็นผู้
รอบรูแ้ ละอุปฏั ฐากเราอย่างยอดเยีย่ ม พระอรหันตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทั้ ง ในอดี ต และอนาคต ซึ่ ง มี
24

ภิกษุผู้อุปัฏฐากนั้นๆ ก็ไม่ดีเกินไปกว่ า อานนท์
อานนท์เป็นผู้ด�ำเนินกิจด้วยปัญญา รู้กาลที่ควร
ไม่ ค วร รู ้ ก าลที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ม าเฝ้ า เรา
กาลนี้ ส� ำ หรั บ กษั ต ริ ย ์ กาลนี้ ส� ำ หรั บ ราชามหา
อ�ำมาตย์ กาลนี้ส�ำหรับคนทั่วไป ควรได้รับการ
ยกย่ อ งนานาประการ มี คุ ณ ธรรมน่ า อั ศ จรรย์

ผูท้ ยี่ งั ไม่เคยเห็น ไม่เคยสนทนา ก็อยากเห็นอยาก
สนทนาด้วย อยากฟังธรรมของอานนท์ เมื่อฟัง
ก็มีจิตใจเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่อานนท์แสดง
ไม่อมิ่ ไม่เบือ่ ด้วยธรรมวารีรส ภิกษุทงั้ หลาย อานนท์
เป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้หนึ่ง

25
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๑

ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ง ฆ์
ณ เ ช ต วั น ม ห า วิ ห า ร
27

สมณะทัง้ สองเดินดุม่ ผ่านทุง่ กว้างเข้าสูเ่ ขตป่าโปร่ง มีทางพอเดิน
ได้สะดวก สมณะซึง่ เดินน�ำหน้ามีอนิ ทรียผ์ อ่ งใส มีสายตาทอดลงต�ำ่
ผิวขาวละเอียดอ่อน ลักษณะแสดงว่ามาจากวรรณะสูง อากัปกิรยิ า
และท่าทีเยื้องย่างน่าทัศนา น�ำมาซึ่งความเลื่อมใส ปีติปราโมชแก่
ผู้พบเห็นยิ่งนัก ผ้าสีเหลืองหม่นที่คลุมกาย แม้จะท�ำขึ้นอย่างง่ายๆ
ไม่มีรูปทรงอะไร แต่ก็มองดูสะอาดเรียบร้อยดี
ส่วนสมณะผูเ้ ดินอยูเ่ บือ้ งหลัง แม้จะมีสว่ นสูงไม่เท่าองค์หน้า
แต่ก็มีรูปร่างอยู่ในขนาดเดียวกัน ท่านเดินได้ระยะพองาม ไม่ห่าง
นักและไม่ชิดจนเกินไป
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ทัง้ สองเดินมาถึงทางสองแพร่ง เมือ่ สมณะผูเ้ ดินหน้ามีอาการ
ว่าจะเลี้ยวไปทางขวา สมณะผู้เดินหลังก็กล่าวขึ้นว่า
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ต้องการจะไปทางซ้าย
พระเจ้าข้า”
“อย่าเลยนาคสมาละ ตถาคตต้องการไปทางขวา เรามีเรื่อง
ส�ำคัญที่จะต้องไปโปรดสัตว์ทางนี้”
“ข้าพระองค์ตอ้ งการไปทางซ้าย พระเจ้าข้า” พระนาคสมาละ
ยืนยัน
“อย่าเลยนาคสมาละ มากับตถาคตทางขวานี่เถิด” พระผู้มี
พระภาคขอร้อง
พระพุทธองค์ทรงห้ามถึง ๓ ครั้ง แต่พระนาคสมาละก็หา
28
ยอมไม่ ในทีส่ ดุ ท่านก็วางบาตรของพระผูม้ พี ระภาคไว้ในทาง ๒ แพร่ง
แล้วเดินหลีกไปทางซ้ายตามความปรารถนาของท่าน พระจอมมุนี
ศากยบุตรต้องน�ำบาตรของพระองค์ไปเองและเสด็จไปโดดเดี่ยว
อีกครั้งหนึ่ง พระเมฆิยะเป็นพระอุปัฏฐากพระผู้มีพระภาค
พระองค์เสด็จไปยังชันตุคาม เขตปาจีนวังสะ มีพระเมฆิยะตาม
เสด็จ เวลาเช้าพระเมฆิยะไปบิณฑบาตในชันตุคาม กลับจากบิณฑบาตแล้วท่านเดินผ่านสวนมะม่วงอันน่ารืน่ รมย์แห่งหนึง่ ปรารถนา
จะไปบ�ำเพ็ญสมณธรรมที่นั่น จึงกราบทูลขออนุญาตพระพุทธองค์
พระพุทธองค์ทรงห้ามถึง ๓ ครั้งว่า
“อย่าเพิ่งไปเลยเมฆิยะ เวลานี้เราอยู่คนเดียว ขอให้ภิกษุอื่น
มาแทนเสียก่อน แล้วเธอจึงค่อยไป”

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

ความจริงพระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสยั ของพระเมฆิยะว่ายัง
ไม่สมควรที่จะไป จึงไม่ทรงอนุญาต หาใช่เพราะทรงค�ำนึงถึงความ
ล�ำบากไม่และไม่ใช่พระองค์จะไม่ทรงเห็นความจ�ำเป็นในการบ�ำเพ็ญ
สมณธรรม เกี่ยวกับเรื่องสมณธรรมนั้น พระพุทธองค์ทรงส่งเสริม
ให้ภิกษุกระท�ำอยู่เสมอ
พระเมฆิยะไม่ยอมฟังค� ำท้วงติงของพระพุทธองค์ ละทิ้ง
พระองค์ไว้แล้วไปสูส่ วนมะม่วงอันร่มรืน่ บ�ำเพ็ญสมณธรรมท�ำจิตให้
สงบ แต่ก็หาสงบไม่ ถูกวิตกทั้งสามรบกวนจนไม่อาจให้จิตสงบได้
เลย วิตกทั้งสามนั้นคือ กามวิตก-ความตรึกเรื่องกาม พยาบาท
วิตก-ความตรึกในทางปองร้าย และวิหิงสาวิตก-ความตรึกในทาง
เบียดเบียน ในที่สุดจึงกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์ 29
ทรงเตือนว่า
“เมฆิยะ จิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามได้
ยาก ผู้มีปัญญาจึงพยายามท�ำจิตนี้ให้หายดิ้นรนและท�ำจิตให้ตรง
เหมือนช่างศรดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้น เมฆิยะเอย จิตนี้คอยแต่จะ
กลิง้ เกลือกลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณ เหมือนปลาซึง่ เกิดในน�ำ้ ถูก
นายพรานเบ็ดยกขึ้นจากน�ำ้ แล้ว คอยแต่จะดิ้นลงไปในน�ำ้ อยู่เสมอ
ผู้มีปัญญาจึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยในกามคุณ ให้ละบ่วงมาร
เสีย”
ภายใน ๒๐ ปีแรก จ�ำเดิมแต่การตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค
คือระหว่างพระชนมายุ ๓๕ ถึง ๕๕ พรรษา พระพุทธองค์ไม่มี
พระสาวกผู ้ อ ยู ่ อุ ป ั ฏ ฐากประจ� ำ บางคราวก็ เ ป็ น พระอุ ป วาณะ
บางคราวพระนาคิตะ บางคราวพระราธะ บางคราวพระนาคสมาละ
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และบางคราวพระเมฆิยะทีก่ ล่าวแล้ว บางคราวก็เป็นสามเณรจุนทะ
น้องชายพระสารีบุตร
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับความล�ำบากด้วยการที่ภิกษุผู้
อุปัฏฐากไม่รู้พระทัยของพระองค์ ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ ถ้าจะมีผู้
สงสัยว่า เหตุไฉนพระพุทธเจ้าจึงต้องมีพระอุปฏั ฐากประจ�ำด้วย ดูๆ
จะมิเป็นการยังถือยศศักดิถ์ อื ฐานะอยูห่ รือ เรือ่ งนีถ้ า้ พิจารณาด้วยดี
จะเห็นความจ�ำเป็นที่พระองค์จะต้องมีพระอุปัฏฐากประจ�ำ หรือผู้
รับใช้ใกล้ชิด เพราะพระองค์ต้องท�ำหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ต้องมี
การประชุมสงฆ์เป็นคราวๆ และต้องต้อนรับคฤหัสถ์บรรพชิตมาก
หลายที่มาเฝ้า เพื่อถวายปัจจัยบ้าง เพื่อทูลถามปัญหาข้อข้องใจ
30 บ้าง ในบรรดาผู้มาเฝ้าเหล่านั้น ที่เป็นมาตุคามก็มีมาก จะเห็นว่า
พระองค์ไม่ควรประทับอยู่แต่ลำ� พัง แต่ก็มีนานๆ ครั้งที่พระศาสดา
ทรงปลีกพระองค์ไม่ทรงต้อนรับผู้ใด ทรงหลีกเร้นเพื่ออยู่แสวงหา
ความสุขในปัจจุบัน ที่เรียกว่า “ทิฏฐธรรมสุขวิหาร”
ด้วยประการดังกล่าวมานี้ จึงคราวหนึง่ เมือ่ พระองค์ประทับ
อยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร ใกล้กรุงสาวัตถี ราชธานีแห่งแคว้นโกศล
พระเถระชั้ น ผู ้ ใ หญ่ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก มี พ ระสารี บุ ต ร พระมหาโมคคัลลานะ เป็นต้น มาประชุมกันพร้อม พระผู้มีพระภาคทรง
ปรารภในท่ามกลางสงฆ์ว่า บัดนี้พระองค์ทรงพระชราแล้ว ภิกษุผู้
อุปัฏฐากพระองค์ บางรูปก็ทอดทิ้งพระองค์ไปเสียเฉยๆ บางรูป
วางบาตรและจี ว รของพระองค์ ไ ว้ บ นพื้ น ดิ น แล้ ว เดิ น จากไป จึ ง
ขอให้สงฆ์เลือกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นรับต�ำแหน่งอุปัฏฐากพระองค์
เป็นประจ�ำ
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ภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระด�ำรัสนี้แล้ว มีความสังเวชสลดจิต
อย่างยิ่ง พระสารีบุตรกราบทูลขึ้นก่อนว่า
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ ป็นดวงตาของโลก ข้าพระพุทธเจ้าขออาสา
รับเป็นอุปัฏฐากปฏิบัติพระองค์เป็นประจ�ำ ขอพระผู้มีพระภาค
อาศัยความอนุเคราะห์รับข้าพระองค์เป็นอุปัฏฐากเถิด”
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบขอบใจพระสารีบุตรแล้วตรัสว่า
“สารีบตุ รอย่าเลย เธออย่าท�ำหน้าทีอ่ ปุ ฏั ฐากเราเลย เธออยู่ ณ ทีใ่ ด
ที่นั้นก็มีประโยชน์มาก โอวาทค�ำสั่งสอนของเธอเป็นเหมือนโอวาท
ของพระพุทธเจ้า เธอสามารถหมุนธรรมจักรให้เป็นประโยชน์สุข
แก่ปวงชนเช่นด้วยเรา ผูใ้ ดเข้าใกล้เธอเหมือนได้เข้าใกล้เรา ผูท้ สี่ นทนา
กับเธอเหมือนได้สนทนากับเรา”
31
ต่อจากนั้นพระมหาเถระรูปอื่นๆ ต่างก็แสดงความจ�ำนงจะ
เป็นอุปัฏฐากปฏิบัติพระพุทธองค์เป็นประจ�ำ แต่พระองค์ทรงห้าม
เสียทัง้ สิน้ เหลือแต่พระอานนท์เท่านัน้ ทีย่ งั คงนัง่ เฉยอยู่ พระสารีบตุ ร
จึงกล่าวเตือนพระอานนท์ขึ้นว่า
“อานนท์ เธอไม่เสนอเพื่อรับเป็นอุปัฏฐากพระผู้มีพระภาค
หรือ ท�ำไมจึงนั่งเฉยอยู่”
“ข้าแต่ทา่ นธรรมเสนาบดี” พระอานนท์ตอบ “อันต�ำแหน่งที่
ขอได้มานัน้ จะประเสริฐอะไร อีกประการหนึง่ เล่า พระผูม้ พี ระภาค
ก็ทรงทราบอัธยาศัยของข้าพเจ้าอยู่ ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ ก็คงจะ
ตรัสให้ขา้ พเจ้าเป็นอุปฏั ฐากของพระองค์เอง ความรูส้ กึ ของข้าพเจ้า
ที่มีต่อพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างไร พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว”
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ที่ประชุมเงียบไปครู่หนึ่ง ไม่มีผู้ใดไหวกายหรือวาจาเลย
เงียบสงบเหมือนไม่มพี ระภิกษุอาศัยอยู่ ณ ทีน่ นั้ เลย ภิกษุทกุ รูปนัง่
สงบ ไม่มแี ม้แต่เสียงไอหรือจามหรืออาการกระดุกกระดิก พระผูม้ ี
พระภาคตรัสขึ้นท่ามกลางความเงียบนั้นว่า
“ภิกษุทั้งหลาย อานนท์มีความประสงค์ที่จะอุปัฏฐากเราอยู่
แล้ว เป็นเพียงขอให้สงฆ์รบั ทราบเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ตัง้ แต่บดั นี้
เป็นต้นไปอานนท์จักอุปัฏฐากเรา”
เป็นความรอบคอบสุขุมของพระผู้มีพระภาคที่ตรัสเช่นนั้น
ความจริงหากพระองค์จะไม่ตรัสในที่ประชุมสงฆ์ แต่ตรัสเฉพาะ
พระอานนท์เอง พระอานนท์กพ็ อใจทีจ่ ะอุปฏั ฐากอยูใ่ กล้ชดิ พระองค์
32 ตลอดเวลา แต่เพื่อจะยกย่องพระอานนท์ และให้สงฆ์รับทราบใน
อัธยาศัยของพระอานนท์ พระองค์จึงปรารภเรื่องนี้ท่ามกลางสงฆ์
ความเป็นจริงพระอานนท์ได้สงั่ สมบารมีมาเป็นเวลาหลายร้อยชาติ
เพื่อต�ำแหน่งอันมีเกียรตินี้
พระอานนท์เป็นผู้รอบคอบ มองเห็นกาลไกล เมื่อพระผู้มี
พระภาคและสงฆ์มอบต�ำแหน่งนีใ้ ห้แล้ว จึงทูลขอเงือ่ นไขบางประการ
ดังนี้
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นนาถะของโลก! เมือ่ ข้าพระองค์รบั เป็นพุทธุปัฏฐากแล้ว ข้าพระองค์ทูลขอพระกรุณาบางประการ คือ
๑. ขอพระองค์อย่าได้ประทานจีวรอันประณีตทีม่ ผี นู้ ำ� มาถวาย
แก่ข้าพระองค์เลย
๒. ขอพระองค์อย่าได้ประทานบิณฑบาตอันประณีตทีพ่ ระองค์
ได้แล้วแก่ข้าพระองค์
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๓. ขอพระองค์อย่าได้ให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ที่เดียวกันกับที่
พระองค์ประทับ
๔. ขออย่าได้พาข้าพระองค์ไปในทีน่ มิ นต์ ซึง่ พระองค์รบั ไว้”
“ดูก่อนอานนท์ เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอเงื่อนไข ๔
ประการนี้”
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทูลขอพร ๔ ประการนี้
เพือ่ ป้องกันมิให้คนทัง้ หลายต�ำหนิได้วา่ ข้าพระองค์รบั ต�ำแหน่งพุทธุปัฏฐากเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ”
พระอานนท์ยงั ได้ทลู ขึน้ อีกในบัดนัน้ ว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ ป็น
บุรุษสูงสุด ข้ออื่นยังมีอีก คือ
๕. ขอพระองค์โปรดกรุณาเสด็จไปสูท่ นี่ มิ นต์ ซึง่ ข้าพระองค์รบั 33
ไว้เมื่อพระองค์ไม่อยู่
๖. ขอให้ขา้ พระองค์ได้พาพุทธบริษทั เข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่
เขามาเพื่อจะเฝ้า
๗. ถ้าข้าพระองค์มคี วามสงสัยเรือ่ งใด เมือ่ ใด ขอให้ได้เฝ้าทูล
ถามได้ทุกโอกาส
๘. ถ้าพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาในที่ใด แก่ผู้ใด ซึ่งข้า
พระองค์มิได้อยู่ด้วย ขอได้โปรดเล่าพระธรรมเทศนานั้นแก่ข้า
พระองค์อีกครั้งหนึ่ง”
“อานนท์ เธอเห็นประโยชน์อย่างไร จึงขอพรข้อนี้”
“ข้าแต่พระจอมมุนี ข้าพระองค์ทลู ขอพรข้อนีเ้ พือ่ ป้องกันมิให้
คนทั้งหลายต�ำหนิได้ว่า ดูเถิดพระอานนท์เฝ้าติดตามพระศาสดา
อยูเ่ หมือนเงาตามตัว แต่เมือ่ ถามถึงพระสูตร หรือชาดก หรือคาถา

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ว่าสูตรนี้ ชาดกนี้ คาถานี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ใครที่ไหน
ก็หารู้ไม่ เรื่องเพียงเท่านี้ยังไม่รู้ จะมัวติดตามพระศาสดาอยู่ทำ� ไม
เหมือนกบอยู่ในสระบัว แต่หารู้ถึงเกสรบัวไม่”
พระพุทธองค์ประทานพรทัง้ ๘ ประการแก่พระอานนท์ พุทธอนุชา ตามปรารถนา และพระอานนท์ก็รับต�ำแหน่งพุทธุปัฏฐาก
ตัง้ แต่บดั นัน้ มา พระผูม้ พี ระภาคมีพระชนมายุได้ ๕๕ พรรษา เป็น
ปีที่ ๒๐ จ�ำเดิมแต่ตรัสรู้ ส่วนพระอานนท์มีอายุได้ ๕๕ ปีเช่นกัน
แต่มีพรรษาได้ ๑๙ จ�ำเดิมแต่อุปสมบท
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นับถอยหลังจากเวลาที่พระอานนท์รับเป็นพุทธุปัฏฐากไป เป็น
เวลา ๕๕ ปี ในพระราชวังอันโอ่อ่าของกษัตริย์ศากยราช มีการ
ประดับประดาประทีปโคมไฟเป็นระย้าสว่างไสวไปทัว่ เขตพระราชวัง
พระเจ้าสุกโกทนะอนุชาแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์ มีพระ
พักตร์แจ่มใสตลอดเวลา ทรงทักคนนั้นคนนี้ด้วยความเบิกบาน
พระทัย พระประยูรญาติและเสนาข้าราชบริพาร มีความปรีดา
ปราโมชอย่างยิ่งที่มีพระราชกุมารพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในโลก เขา
พร้อมใจกันถวายพระนามราชกุมารว่า “อานันทะ” เพราะนิมติ ทีน่ ำ�
ความปรีดาปราโมชและบันเทิงสุขมาให้ เจ้าชายอานันทะอุบตั ขิ นึ้ วัน
เดียวกับพระราชกุมารสิทธัตถะก้าวลงสู่โลกนั่นแล พระราชกุมาร
ทัง้ สองจึงเป็นสหชาติกนั มาสูโ่ ลกพร้อมกันโดยมิได้นดั หมาย นับว่า
เป็นคู่บารมีกันโดยแท้
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เจ้าชายอานันทะ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเท่าที่พระราช
กุมารในราชสกุลจะพึงได้รบั พระองค์เติบโตขึน้ ภายในความชืน่ ชม
โสมนัสแห่งพระราชบิดาและพระประยูรญาติ เจ้าชายเป็นผูถ้ อ่ มตน
สุภาพอ่อนโยนและว่าง่ายมาแต่เล็กแต่น้อย พระฉวีผุดผ่อง พระ
วรกายงามสง่าสมสกุลกษัตริย์ ทรงได้รับการศึกษาอย่างดีจาก
ส�ำนักอาจารย์ทดี่ ที สี่ ดุ เท่าทีห่ าได้ในแคว้นสักกะ จนกระทัง่ พระชนมายุสมควรที่จะมีคู่ครอง แต่ก็หาปรากฏว่าพระองค์ทรงชอบพอ
สตรีคนใดเป็นพิเศษไม่
ข่าวการเสด็จออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธัตถะมกุฎราช
กุมารแห่งกบิลพัสดุน์ คร ก่อความสะเทือนพระทัยและพิศวงงงงวย
36 แก่เจ้าชายอานันทะยิง่ นัก พระองค์ทรงด�ำริอยูเ่ สมอว่า เจ้าพีค่ งมอง
เห็นทางปลอดโปร่งอะไรสักอย่างหนึง่ เป็นแน่ จึงสละรัชสมบัตอิ อก
บรรพชา
จนกระทัง่ ๖ ปี ภายหลังจากพระสิทธัตถะกุมารออกแสวงหา
โมกขธรรมแล้ว มีข่าวแพร่สะพัดจากนครราชคฤห์เข้าสู่นครหลวง
แห่งแคว้นสักกะว่า บัดนีพ้ ระมหามุนโี คตมะศากยบุตรได้สำ� เร็จเป็น
พระพุทธเจ้าแล้วเทศนาสัง่ สอนปวงชนชาวมคธอยู่ เจ้าชายอานันทะ
ทรงก�ำหนดพระทัยไว้วา่ เมือ่ ใดพระพุทธเจ้าเสด็จมาสูน่ ครกบิลพัสดุ์
พระองค์จักขอบวชในส�ำนักของพระพุทธองค์
วันหนึง่ ณ สัณฐาคารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ศากยราชทัง้ หลาย
ประชุมกันมีพระราชกุมารหลายพระองค์เข้าประชุมด้วย พระเจ้า
สุทโธทนะ ซึง่ บัดนีเ้ ป็นพุทธบิดา เป็นประธาน พระองค์ตรัสปรารภว่า
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“ท่านทั้งหลาย บัดนี้ท่านคงได้ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของ
พระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์มิใช่ใครอื่น คือสิทธัตถกุมารแห่งเรา
นั่นเอง ทราบว่าก�ำลังประทับอยู่ ณ กรุงราชคฤห์ ราชธานีแห่ง
พระเจ้าพิมพิสาร ข้าพเจ้าขอปรึกษาท่านทั้งหลายว่า เราควรจะส่ง
คนของเราไปทูลเสด็จมาเมืองเรา หรือควรจะคอยจนกว่าพระองค์
จะเสด็จมาเอง ผูใ้ ดมีความเห็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้”
มีราชกุมารองค์หนึ่งชูพระหัตถ์ขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตให้พูด
ได้แล้ว พระองค์จึงแสดงความคิดเห็นว่า
“ข้าแต่ศากยราชทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า เราไม่ควร
ทูลเชิญเสด็จ ข้าพเจ้ามีเหตุผลว่า เมื่อตอนเสด็จออกบวช พระสิทธัตถะก็มิได้ทูลใครแม้แต่สมเด็จพระราชบิดาเอง อีกประการหนึ่ง 37
กบิลพัสดุ์เป็นนครของพระองค์ เรื่องอะไรเราจะต้องเชิญเจ้าของ
บ้านให้เข้าบ้าน เมือ่ พระสิทธัตถะโอ้อวดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จะ
ไม่กลับบ้านของตัวเองก็แล้วไป เมือ่ พระองค์ไม่คดิ ถึงพระชนกหรือ
พระประยูรญาติทงั้ หลาย เราจะคิดถึงพระองค์ทำ� ไม ข้าพเจ้าเห็นว่า
ถ้าต้องถึงกับทูลเชิญเสด็จก็เป็นเรือ่ งมากเกินไป” ราชกุมารตรัสจบ
แล้วก็นั่งลง
ทันใดนั้น พระราชกุมารอีกองค์หนึ่งลุกขึ้นกล่าวว่า “ข้าแต่
ท่านผู้ใหญ่ในแผ่นดินและศากยวงศ์ทั้งหลาย ข้อที่เจ้าชายเทวทัต
กล่าวมานัน้ ไม่ชอบด้วยเหตุผล ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย เจ้าชายสิทธัตถะ
แม้จะเป็นยุพราชมีพระชนมายุยังเยาว์ก็จริง แต่พระองค์บัดนี้เป็น
นักพรตและมิใช่นกั พรตธรรมดา ยังเป็นถึงพระพุทธเจ้าอีกด้วย แม้
แต่นกั พรตธรรมดา เราผูถ้ อื ตัวว่าเป็นกษัตริยย์ งั ต้องให้เกียรติถวาย
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ความเคารพ เมือ่ เป็นเช่นนีเ้ หตุไฉนเราจะให้เกียรติแก่พระสิทธัตถะ
ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าและพระญาติของเราไม่ได้ ข้าพเจ้าเห็นว่า
ต�ำแหน่งอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ เป็นต�ำแหน่งทีส่ งู ส่งมาก พระ
มหาจักรพรรดิยังต้องถวายพระเกียรติ ท�ำไมคนขนาดเราจะถวาย
พระเกียรติไม่ได้ ข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะส่งทูตไปเชิญเสด็จพระองค์
เข้าสู่กบิลพัสดุ์” พระราชกุมารนั่งลง
“การที่เจ้าชายอานันทะเสนอมานั้น” เจ้าชายเทวทัตค้าน
“โดยอ้างต�ำแหน่งพระพุทธเจ้าขึน้ เป็นทีต่ งั้ ก็ความเป็นพระพุทธเจ้า
นั้น ใครๆ ก็อาจเป็นได้ ถ้ากล้าโกหกชาวโลกว่าตัวเป็นผู้พูดเอาเอง
ใครๆ ก็พูดได้”
“เทวทัต” เจ้าศากยะสูงอายุผู้หนึ่งลุกขึ้นพูด “ถ้าเจ้าชาย
38
สิทธัตถะลวงโลกว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างทีเ่ ธอเข้าใจ เราก็ยงิ่ จ�ำเป็น
ที่จะต้องเชิญเสด็จยิ่งขึ้น เพื่อจะได้รู้ให้แน่นอนว่า พระองค์เป็น
พระพุทธเจ้าจริงหรือพระพุทธเจ้าปลอม”
สัณฐาคารเงียบกริบ ไม่มใี ครพูดขึน้ อีกเลย พระเจ้าสุทโธทนะ
จึงตรัสขึ้นว่า
“ท่านทั้งหลาย ถ้าเราเถียงกันแบบนี้สักกี่วันก็ไม่อาจตกลง
กันได้ ต่างคนต่างก็มีเหตุผลน่าฟังด้วยกันทั้งสิ้น ข้าพเจ้าอยากจะ
ให้เรือ่ งจบลงโดยการฟังเสียงข้างมาก เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้าขอถาม
ที่ประชุมว่า ผู้ใดเห็นว่าสมควรเชิญเสด็จลูกของเรามาสู่เมืองขอให้
ยกพระหัตถ์ขึ้น”
จบพระสุรเสียงของพระเจ้าสุทโธทนะ มีพระหัตถ์ของศากย
วงศ์ขึ้นสลอนมากมาย  แต่ไม่ได้นับ เพราะเห็นว่ายังเหลืออยู่เป็น
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ส่วนน้อยเหลือเกิน
“คราวนี้ท่านผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรจะเชิญเสด็จ ขอให้ยก
พระหัตถ์ขึ้น”
ปรากฏว่ามี ๒ พระหัตถ์เท่านั้น คือเจ้าชายเทวทัตและพระ
สหายคู่พระทัย
เป็นอันว่าเสียงในทีป่ ระชุมเรียกร้องให้ทลู เสด็จพระผูม้ พี ระภาค
เข้าสู่กบิลพัสดุ์ เจ้าชายอานนท์พอพระทัยเหลือเกิน ทูลอาสาไป
รับเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง แต่พระเจ้าสุทโธทนะทรงห้ามเสีย
เจ้าชายเทวทัตคัง่ แค้นพระทัยยิง่ นัก ตัง้ แต่เป็นพระราชกุมารน้อยๆ
ด้วยกันมาไม่เคยมีชัยชนะเจ้าชายสิทธัตถะเลย
เวลานัน้ พระผูม้ พี ระภาคเสด็จจากอุรเุ วลาเสนานิคม ต�ำบลที่ 39
ตรัสรูไ้ ปสูอ่ สิ ปิ ตนมฤคทายะเพือ่ โปรดปัญจวัคคีย์ แล้วโปรดพระยสะ
และชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมด้วยบริวาร แล้วเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์
เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิญาณที่ทรงให้ไว้ เมื่อเสด็จผ่าน
มาทางราชคฤห์สมัยเมื่อแสวงหาโมกขธรรม ได้รับวัดเวฬุวันสวน
ไม้ไผ่ เป็นอารามสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้ว ข่าวกระฉ่อน
ทั่วไปทั้งพระนครราชคฤห์และเมืองใกล้เคียง ทรงได้อัครสาวก
ซ้ายขวา คือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ
เป็นก�ำลังส�ำคัญ ในเวลาเย็นชาวนครราชคฤห์มมี อื ถือดอกไม้ธปู เทียน
และน�้ำปานะมีน�้ำอ้อย เป็นต้น ไปสู่อารามเวฬุวันเพื่อฟังพระธรรม
เทศนา และถวายน�้ำปานะแก่พระภิกษุสงฆ์
พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงส่งทูตมาเชิญพระผู้มีพระภาค เพื่อ
เสด็จกลับพระนคร แต่ปรากฏว่าทูต ๙ คณะแรกไปถึงแล้ว ได้ฟัง
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พระธรรมเทศนาเลื่อมใสศรัทธา ขอบรรพชาอุปสมบท และมิได้
ทูลเสด็จพระพุทธองค์ ต่อมาถึงทูตคณะที่ ๑๐ ซึ่งมีกาฬุทายีมหา
อ�ำมาตย์เป็นหัวหน้า ไปถึงวัดเวฬุวนั ขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผูม้ ี
พระภาค แล้วจึงทูลอาราธนาพระองค์ตามพระด�ำรัสของพระพุทธ
บิดา
พระผู้มีพระภาค  มีพระอรหันต์ขีณาสพจ�ำนวนประมาณ
๒ หมืน่ เป็นบริวาร เสด็จจากกรุงราชคฤห์สนู่ ครกบิลพัสดุว์ นั ละโยชน์ๆ
รวม ๖๐ วัน ในระหว่างทางได้ประทานพระธรรมเทศนาโปรดประชาชน
ให้ด�ำรงอยู่ในคุณวิเศษต่างๆ ตามอุปนิสัย จนกระทั่งถึงนครกบิลพัสดุ์
พระพุทธบิดาเตรียมรับเสด็จพระพุทธองค์โดยสร้างวัดนิโคร
40
ธารามถวายเป็นพุทธนิวาส การเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้
เป็นทีช่ นื่ ชมโสมนัสของพระประยูรญาติยงิ่ นัก เพราะเป็นเวลา ๗ ปี
แล้วที่พระองค์จากไป โดยพระญาติมิได้เห็นเลยแม้แต่เงาของ
พระองค์
วันรุ่งขึ้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกบิณฑบาตผ่านมาทาง
ปราสาทของพระบิดา พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นแล้วรีบ
เสด็จลงไปจับชายจีวรของพระองค์ แล้วกล่าวว่า
“สิทธัตถะ ท�ำไมเจ้าจึงท�ำอย่างนี้ ตระกูลของเจ้าเป็นคนขอ
ทานหรือ ศากยวงศ์ไม่เคยท�ำเลย เจ้าท�ำให้วงศ์ของพ่อเสีย บ้านของ
เจ้าก็มี ท�ำไมจึงไม่ไปรับอาหารที่บ้าน เที่ยวเดินขอทานชาวบ้านอยู่
พ่อจะเอาหน้าไปไว้ไหน พ่อเป็นจอมคนในแผ่นดิน เป็นกษัตริย์ ลูก
มาท�ำตนเป็นขอทาน”
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“มหาบพิตร” เสียงนุ่มนวลกังวานจากพระโอษฐ์พระผู้มี
พระภาค
“บัดนี้อาตมภาพมิใช่ศากยวงศ์แล้ว อาตมภาพเป็นอริยวงศ์
เป็นพุทธวงศ์ พระพุทธเจ้าในอดีตทุกๆ พระองค์ทรงกระท�ำอย่างนี้
ทั้งนั้น อาตมภาพท�ำเพื่อรักษาวงศ์ของอาตมภาพ มิให้สูญหาย
ส�ำหรับบ้านอาตมภาพก็ไม่มี อาตมภาพเป็นอนาคาริกมุนี ผู้ไม่มี
เรือน”
“ช่างเถิดสิทธัตถะ เจ้าจะเป็นอะไร จะมีเรือน หรือไม่มเี รือน
พ่อไม่เข้าใจ แต่เจ้าเป็นลูกของพ่อ เจ้าจากไป ๗ ปีเศษ พ่อคิดถึงเจ้า
สุดประมาณ พิมพาหรือก็คร�่ำครวญถึงแต่เจ้า ราหุลเล่ามีบิดา
เหมือนไม่มี เวลานีเ้ จ้าจะต้องไปบ้าน ไปพบลูก พบชายาและพระญาติ 41
ที่แก่เฒ่า”
ว่าแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็น�ำเสด็จพระพุทธองค์ไปสู่พระราชวัง ถวายขาทนียโภชนียหารอันประณีตสมควรแก่กษัตริย์ พระผู้
มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พระบิดาเป็นพระสกทาคามี
และพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระน้านางเป็นพระโสดาบันแล้ว
เสด็จกลับสู่นิโครธาราม

๓

พุ ท ธุ ปั ฏ ฐ า ก ผู้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต
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ขณะทีพ่ ระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุน์ นั้
มีเจ้าชายในศากยวงศ์หลายพระองค์ได้เสด็จออกบรรพชา เพื่อท�ำ
ที่สุดแห่งทุกข์ตามทางแห่งพระพุทธองค์ พระโลกนาถส�ำราญพระ
อิริยาบถอยู่ ณ นิโครธารามตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้ว ทรง
ละกบิลพัสดุ์ไว้เบื้องหลัง เสด็จสู่แคว้นมัลละ ส�ำราญพระอิริยาบถ
อยู่ ณ อนุปิยอัมพวัน
เมือ่ พระศาสดาจากไปแล้วเจ้าศากยะทัง้ หลายวิพากษ์วจิ ารณ์
กันว่า เจ้าชายเป็นอันมากได้ออกบวชตามพระศาสดา ยังเหลือแต่
เจ้าชายอานนท์ เจ้าชายอนุรทุ ธ์ เจ้าชายมหานาม และเจ้าชายภัททิยะ
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เป็นต้น มิได้ออกบวชตาม ความจริงเจ้าชายเหล่านี้ พระญาติได้
ถวายให้เป็นเพื่อนเล่นเป็นบริพารของพระสิทธัตถะในวันขนาน
พระนาม เจ้าชายเหล่านี้คงมิใช่พระญาติของพระพุทธองค์กระมัง
จึงเฉยอยู่ มิได้ออกบวชตาม
เจ้าชายมหานาม ซึง่ เป็นผูใ้ หญ่ได้ฟงั เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ดงั นี้
รูส้ กึ ละอายพระทัย จึงปรึกษากับพระอนุชาคือเจ้าชายอนุรทุ ธ์วา่ เรา
๒ คนพีน่ อ้ งควรจะออกบวชเสียคนหนึง่ ในทีส่ ดุ ตกลงกันว่าให้พระ
อนุชาออกบวช แต่พระมารดาไม่ทรงอนุญาต
“ลูกรัก” พระนางตรัส “เจ้าจะบวชได้อย่างไร การบวชมิใช่
เป็นเรื่องง่าย เจ้าต้องเสวยวันละครั้ง ต้องเสด็จด้วยพระบาทเปล่า
ต้องบรรทมอย่างง่ายๆ ปราศจากฟูกหมอนอันอ่อนนุ่ม ใช้ไม้เป็น 43
เขนย ต้องอยูต่ ามโคนไม้หรือท้องถ�ำ 
้ เมือ่ ต้องการของร้อนก็ได้ของ
เย็น เมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อน ด้วยเหตุนี้แม่จึงไม่ต้องการ
ให้เจ้าบวช”
“ข้าแต่พระมารดา” เจ้าชายอนุรุทธ์กล่าว “หม่อมฉันทราบ
ว่าการบวชเป็นความล�ำบาก และมิใช่เป็นเรือ่ งง่าย แต่เมือ่ พระญาติ
หลายพระองค์ซึ่งเคยมีความสุขสบายอย่างหม่อนฉันนี่แหละยัง
สามารถบวชได้ ท�ำไมหม่อมฉันจะบวชบ้างไม่ได้ อีกประการหนึ่ง
พูดถึงความสะดวกสบาย พระศาสดาเคยสะดวกสบายกว่าหม่อมฉัน
มากนัก พระองค์ยงั สามารถอยูไ่ ด้โดยไม่เดือดร้อน ท�ำไมหม่อมฉัน
จะอยู่ไม่ได้ น่าจะมีความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งมาทดแทนความ
สะดวกสบายทีเ่ สียไป และเป็นความสุขทีด่ กี ว่า ประณีตกว่า หม่อมฉัน
คิดว่าหม่อมฉันทนได้”
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“ลูกรัก ถึงแม้เจ้าจะทนอยูใ่ นเพศบรรพชิตได้ แต่แม่ทนไม่ได้
แม่ไม่เคยเห็นลูกล�ำบาก และไม่ต้องการให้ลูกล�ำบาก ลูกเป็นที่รัก
สุดหัวใจของแม่ แม่ไม่อยากจะอยูห่ า่ งลูกแม้เพียงวันเดียว จะกล่าว
ไยถึงจะยอมให้ลูกไปบวช ซึ่งจะต้องอยู่ห่างแม่เป็นแรมปี อนึ่งเล่า
แม่ไม่เห็นว่าจ�ำเป็นอย่างไรทีจ่ ะต้องบวช ถ้าลูกต้องการจะท�ำความดี
เป็นอยูอ่ ย่างคฤหัสถ์กท็ ำ� ได้ และก็ดเู หมือนจะท�ำได้สะดวกกว่าด้วยซ�ำ้
ไป อย่าบวชเลยลูกรักเชื่อแม่เถอะ” ว่าแล้วพระนางก็เอาพระหัตถ์
ลูบเส้นพระเกศาเจ้าชายด้วยความกรุณา
“ข้าแต่มารดา พูดถึงความล�ำบาก ยังมีคนเป็นอันมากในโลกนี้
ที่ล�ำบากกว่าเรา หรืออย่างน้อยก็ล�ำบากกว่าบรรพชิต พูดถึงเรื่อง
44 การต้องจากกันระหว่างแม่กบั ลูก ยังมีการจากกันอีกอย่างหนึง่ ซึง่
ร้ายแรงยิ่งกว่าการจากไปบวช นั่นคือการต้องจากเพราะความตาย
มาถึงเข้า และทุกคนจะต้องตายหลีกไม่พ้น ถูกแล้วที่มารดาบอก
ว่าการท�ำความดีนั้นอยู่ที่ไหนก็ทำ� ได้ แต่การบวชอาจจะท�ำความดี
ได้มากกว่า เพราะมีโอกาสมากกว่า ถ้าเปรียบด้วยภาชนะส�ำหรับ
รองรับน�้ำ ภาชนะใหญ่ย่อมรองรับน�้ำได้มากกว่าภาชนะเล็ก และ
ภาชนะทีส่ ะอาดย่อมไม่ทำ� ให้นำ�้ สกปรก เพราะฉะนัน้ ลูกจึงเห็นว่า
การบวชเป็นเสมือนภาชนะใหญ่ที่สะอาด เหมาะส�ำหรับรองรับน�้ำ
คือความดี”
“ลูกรูไ้ ด้อย่างไร ในเมือ่ ลูกยังมิได้บวช ความคิดอาจจะไม่ตรง
กับความเป็นจริงก็ได้” พระนางมีเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อย
“ลูกยังไม่รู้ แต่ลูกอยากจะลอง”
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“เอาอย่างนี้ดีไหม คือถ้าเจ้าชายภัททิยะ พระสหายของเจ้า
บวช แม่กอ็ นุญาตให้เจ้าบวชได้” พระนางเข้าพระทัยว่า อย่างไรเสีย
เจ้าชายภัททิยะคงไม่บวชแน่
เจ้าชายอนุรทุ ธ์ดพี ระทัยมากทีพ่ ระมารดาตรัสค�ำนี้ พระองค์
รีบเสด็จไปหาพระสหาย ตรัสว่า
“ภัททิยะ ข้าพเจ้าปรารถนาจะบวชตามเสด็จพระศาสดา แต่
การบวชของข้าพเจ้าเนือ่ งอยูด่ ว้ ยท่าน คือพระมารดาตรัสว่า ถ้าท่าน
บวช จึงจะอนุญาตให้ข้าพเจ้าบวช”
“สหาย” เจ้าชายภัททิยะตรัสตอบ “ข้าพเจ้าก็คิดจะบวชอยู่
เหมือนกัน ได้ยนิ คนเขาวิพากษ์วจิ ารณ์กนั แล้วรูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายใจ
พระศาสดายังบวชอยู่ได้ ท�ำไมพวกเราจะบวชไม่ได้”
45
เจ้าชายอนุรุทธ์ดีพระทัยเป็นที่สุด เมื่อทูลพระมารดาแล้ว
ทัง้ สองสหายก็ได้ชกั ชวนเจ้าชายอีก ๔ พระองค์ คือเจ้าชายอานนท์
เจ้าชายภคุ เจ้าชายกิมพิละ และเจ้าชายเทวทัต เป็น ๖ พระองค์
เสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์ มุ่งสู่อนุปิยอัมพวัน แคว้นมัลละ
เมือ่ เสด็จถึงพรมแดนระหว่างแคว้นสักกะและแคว้นมัลละ พระราช
กุมารทัง้ หกก็รบั สัง่ ให้นายอุบาลีภษู ามาลา ซึง่ ตามเสด็จมาส่ง กลับ
ไปสูน่ ครกบิลพัสดุ์ พร้อมด้วยเปลือ้ งพระภูษาซึง่ มีราคามาก มอบให้
อุบาลีน�ำกลับไป
ในขณะที่ ๖ พระราชกุมารและนายอุบาลีภูษามาลาจะแยก
กันนั้น ราวป่าประหนึ่งว่าจะถึงซึ่งอาการร้องไห้ มหาปฐพีมีการ
สะท้านสะเทือนเหมือนจะแยกออกจากกัน อุบาลีจำ� ใจจากพระราช
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กุมารกลับมาทางเดิมได้หน่อย จึงคิดว่า การที่จะน�ำเครื่องประดับ
อันมีค่า ซึ่งเจ้าของสละแล้วโดยปราศจากความไยดีไปขายเลี้ยงชีพ
ตามค�ำของพระราชกุมารนัน้ ปานประหนึง่ ผูก้ ลืนน�้ำลายซึง่ เจ้าของ
ถ่มแล้ว จะประโยชน์อะไรทีจ่ ะท�ำอย่างนัน้ เกิดสังเวชสลดจิต จึงเอา
เครือ่ งประดับเหล่านัน้ แขวนไว้กบั กิง่ ไม้แห่งหนึง่ แล้ววิง่ กลับไปแจ้ง
ความประสงค์กับพระราชกุมารว่า
“ข้าแต่นาย ข้าพเจ้าขอตามเสด็จไปด้วย เพื่อจะได้รับใช้
พระองค์ต่อไป”
พระราชกุมารทั้งหกทรงปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่ง จึงยินยอมให้
อุบาลีตามเสด็จไปด้วย
พระกุ ม ารทั้ ง ๖ พระองค์ เ ข้ า เฝ้ า พระผู ้ มี พ ระภาคทู ล ขอ
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บรรพชาอุปสมบท และทูลว่า
“ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาค ข้าพระองค์ทงั้ หลายมีทฏิ ฐิมานะมาก
เมื่อบวชพร้อมด้วยอุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้มาก่อน ถ้าข้าพระองค์
ทั้งหลายบวชก่อนก็จะพึงใช้อ�ำนาจกับเขาอีก เพราะฉะนั้น ขอให้
พระผูม้ พี ระภาคให้การอุปสมบทแก่อบุ าลีกอ่ นเถิด เพือ่ ข้าพระองค์
ทั้งหลายจักได้อภิวาทลุกรับเขาเมื่ออุปสมบทแล้ว เป็นการท�ำลาย
ทิฏฐิมานะไปในตัว เพื่อประโยชน์แก่การประพฤติพรหมจรรย์”
เมือ่ บวชแล้วไม่นาน พระภัททิยะ พระภคุ พระกิมพิละ และ
พระอนุรุทธ์ ก็ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ พระเทวทัตได้สำ� เร็จฌาน
แห่งปุถุชน ส่วนพระอานนท์ซึ่งมีพระเพลัฏฐสีสะเป็นอุปัชฌายะ
และมีพระปุณณมันตานีบตุ รเป็นพระอาจารย์ ได้สำ� เร็จเป็นโสดาบัน
หลังจากอุปสมบทแล้ว ๓๙ พรรษา พระอานนท์ได้รบั ต�ำแหน่งเป็น
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พุทธุปัฏฐากดังกล่าวแล้วแต่หนหลัง
หน้าที่ประจ�ำของพระอานนท์ คือ
๑. ถวายน�้ำ ๒ ชนิด คือทั้งน�้ำเย็นและน�้ำร้อน
๒. ถวายไม้สีฟัน ๓ ขนาด (ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่)
๓. นวดพระหัตถ์และพระบาท
๔. นวดพระปฤษฎางค์
๕. ปัดกวาดพระคันธกุฎีและบริเวณพระคันธกุฎี
ในราตรีกาล ท่านก�ำหนดในใจว่า เวลานี้พระผู้มีพระภาคคง
จะทรงต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือรับสั่งนั้นรับสั่งนี้ แล้วท่านก็เข้าไป
เฝ้าเป็นระยะๆ เมื่อเสร็จกิจแล้วจึงออกมาอยู่ยามหน้าพระคันธกุฎี
กล่าวกันว่าท่านถือประทีปด้ามใหญ่เดินวนเวียนพระคันธกุฎีของ 47
พระผูม้ พี ระภาคถึงคืนละ ๘ ครัง้ อันว่าท่านอานนท์นี้ สามารถท�ำงาน
ทีไ่ ด้มอบหมายดียงิ่ นัก เมือ่ ได้รบั มอบหมายสิง่ ใดจากพระพุทธองค์
แล้ว ท่านท�ำไม่เคยบกพร่อง
เช่นครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงศรัทธา ปรารถนาจะ
ถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประจ�ำ และทูลอาราธนา
พระพุทธองค์ให้เสด็จเข้าวังทุกๆ วัน พระจอมมุนีทรงปฏิเสธอย่าง
ละมุนละม่อมว่า
“มหาบพิตร ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้านั้น ย่อมเป็นที่ต้องการ
ของคนทั้งหลายเป็นอันมาก ผู้จ�ำนงหวังเพื่อท�ำบุญกับพระพุทธเจ้า
เป็นจ�ำนวนมากอยู่ อนึง่ พระพุทธเจ้าไม่ควรรับนิมนต์เพียงแห่งเดียว
ควรสงเคราะห์แก่คนทั่วไป”
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“ถ้าอย่างนัน้ ขอพระองค์จงมอบหมายให้เป็นหน้าทีข่ องภิกษุ
รูปใดรูปหนึง่ เป็นประมุข น�ำพระสงฆ์มารับโภชนาหารในนิเวศน์ของ
ข้าพระองค์เป็นประจ�ำเถิด” พระเจ้าปเสนทิโกศลทูล
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระ
อานนท์น�ำภิกษุจ�ำนวนมากไปสู่ราชนิเวศน์เป็นประจ�ำ ใน ๒-๓ วัน
แรกพระเจ้าปเสนทิทรงอังคาสภิกษุด้วยโภชนาหารอันประณีต
ด้วยพระองค์เอง แต่ระยะหลังๆ มา พระองค์ทรงลืม ภิกษุทงั้ หลาย
คอยจนสาย  พระองค์ก็ยังไม่ทรงตื่นบรรทม ภิกษุทั้งหลายจึงกลับ
ไปเสียเป็นส่วนมาก และเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยเข้า ภิกษุทั้งหลายก็ไม่
มา คงเหลือแต่พระอานนท์องค์เดียวเท่านั้น
เป็นธรรมเนียมในพระราชวัง ถ้าพระราชาไม่สั่ง ใครจะท�ำ
48
อะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้น ราชบริพารจึงไม่สามารถจัดอาหารถวาย
พระสงฆ์ได้
วันหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมแต่เช้า สั่งจัดอาหารถวายพระ
เป็ น จ� ำ นวนร้ อ ย เมื่ อ ถึ ง เวลาพระองค์ เ สด็ จ ออกเพื่ อ ถวายพระ
กระยาหาร ไม่ทอดพระเนตรเห็นพระอืน่ เลย นอกจากพระอานนท์
ซึ่งอดทนมาทุกวัน
พระเจ้าปเสนทิทรงพิโรธยิง่ นัก เสด็จไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค
ทันทีกราบทูลว่า
“พระองค์ผเู้ จริญ สาวกของพระองค์ไม่เห็นว่าการนิมนต์ของ
ข้าพระองค์เป็นเรือ่ งส�ำคัญเลย ข้าพระองค์นมิ นต์พระไว้เป็นจ�ำนวน
ร้อย แต่มพี ระอานนท์องค์เดียวเท่านัน้ ทีไ่ ปรับอาหารจากพระราชวัง
ข้าวของจัดไว้เสียหายหมด”
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“พระมหาบพิตร พระสงฆ์คงจะไม่คุ้นเคยกับราชตระกูล
กระมังจึงกระท�ำอย่างนัน้ มหาบพิตร ส�ำหรับอานนท์นนั้ เป็นบัณฑิต
เป็นผู้เข้าใจเหตุการณ์ และมีความอดทนอย่างเยี่ยม เป็นบุคคลที่
หาได้โดยยาก”
อีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระประสงค์ให้พระนาง
มัลลิกาอัครมเหสี และพระนางวาสภขัตติยาราชเทวีศึกษาธรรม
พระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้พระอานนท์เป็นผูถ้ วายความรู้ พระ
นางวาสภขัตติยาพระญาติของพระผู้มีพระภาคเรียนโดยไม่เคารพ
คือศึกษาอย่างขัดไม่ได้ ส่วนพระนางมัลลิกาทรงตั้งพระทัยศึกษา
ด้วยดี พระอานนท์น�ำเรื่องขึ้นกราบทูลพระผู้มีพระภาค พระพุทธ
องค์จึงตรัสว่า
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“อานนท์ วาจาสุภาษิตย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไม่ท�ำตาม
เหมือนดอกไม้ทมี่ สี สี วย สัณฐานดี แต่หากลิน่ มิได้ แต่วาจาสุภาษิต
จะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ท�ำตาม เหมือนดอกไม้ซึ่งมีสีสวย มี
สัณฐานงาม และมีกลิ่นหอม
อานนท์เอย ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วนั้น ย่อมไม่มีผลมาก
ไม่มีอานิสงส์มากแก่ผู้ไม่ท�ำตามโดยเคารพ ไม่สาธยายโดยเคารพ
และไม่แสดงโดยเคารพ แต่จะมีผลมาก มีอานิสงส์ไพศาลแก่ผู้ซึ่ง
กระท�ำโดยนัยตรงกันข้าม มีการฟังโดยเคารพ เป็นต้น”

๔

ม ห า มิ ต ร
50
พูดถึงความจงรักภักดี และความเคารพรักในพระผู้มีพระภาค
พระอานนท์มีอยู่อย่างสุดพรรณนา ยอมสละแม้แต่ชีวิตของท่าน
เพือ่ พระพุทธองค์ได้อย่างอาจหาญ เช่นครัง้ หนึง่ พระเทวทัตร่วมกับ
พระเจ้าอชาตศัตรูวางแผนสังหารพระจอมมุนี โดยการปล่อยช้าง
นาฬาคิรีซึ่งก�ำลังตกมันและมอมเหล้าเสีย ๑๖ หม้อ ช้างนาฬาคิรี
ยิ่งคะนองมากขึ้น
วันนั้นเวลาเช้า พระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ
เข้าสูน่ ครราชคฤห์เพือ่ บิณฑบาต ในขณะทีพ่ ระองค์กำ� ลังรับอาหาร
จากสตรีผหู้ นึง่ อยูน่ นั้ เสียงแปร๋นๆ ของนาฬาคิรดี งั ขึน้ ประชาชนที่
คอยดักถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคแตกกระจายวิ่งเอาตัวรอด
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ทิง้ ภาชนะอาหารเกลือ่ นกลาด พระพุทธองค์เหลียวมาทางซึง่ ช้างใหญ่
ก�ำลังวิ่งมาด้วยอาการสงบ พระอานนท์พุทธอนุชา เดินล�้ำมายืน
เบือ้ งหน้าของพระผูม้ พี ระภาคด้วยคิดจะป้องกันชีวติ ของพระศาสดา
ด้วยชีวิตของท่านเอง
“หลีกไปเถิดอานนท์ อย่าป้องกันเรา”  พระศาสดาตรัสอย่าง
ปรกติ
“พระองค์ผู้เจริญ” พระอานนท์ทูล “ชีวิตของพระองค์มีค่า
ยิ่งนัก พระองค์อยู่เพื่อประโยชน์แก่โลก เป็นดวงประทีปของโลก
เป็นทีพ่ งึ่ ของโลก ประดุจโพธิแ์ ละไทรเป็นทีพ่ งึ่ ของหมูน่ ก เหมือนน�ำ้
เป็นที่พึ่งของหมู่ปลา และป่าเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์จตุบททวิบาท
52 พระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลย ชีวิตของข้าพระองค์มีค่า
น้อย ขอให้ขา้ พระองค์ได้สละสิง่ มีคา่ น้อย เพือ่ รักษาสิง่ ซึง่ มีคา่ มาก
เหมือนสละกระเบื้อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งแก้วมณีเถิด พระเจ้าข้า”
“อย่าเลย อานนท์ บารมีเราได้สร้างมาดีแล้ว ไม่มใี ครสามารถ
ปลงตถาคตลงจากชีวติ ได้ ไม่วา่ สัตว์ดริ จั ฉานหรือมนุษย์หรือเทวดา
มารพรหมใดๆ”
ขณะนัน้ นาฬาคิรวี งิ่ มาจวนจะถึงองค์พระจอมมุนอี ยูแ่ ล้วเสียง
ร้องกรี๊ดของหมู่สตรีดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกัน ทุกคนอกสั่นขวัญหนี
นึกว่าครัง้ นีแ้ ล้วเป็นวาระสุดท้ายทีเ่ ขาจะได้เห็นพระศาสดาผูบ้ ริสทุ ธิ์
ดุจดวงตะวัน พระพุทธองค์ทรงแผ่พระเมตตาซึ่งอบรมมาเป็นเวลา
ยืดยาวนานหลายแสนชาติซา่ นออกจากพระหฤทัย กระทบเข้ากับใจ
อันคลุกอยูด่ ว้ ยความมึนเมาของนาฬาคิรี ช้างใหญ่หยุดชะงักเหมือน
กระทบกับเหล็กท่อนใหญ่ ใจซึ่งเร่าร้อนกระวนกระวายเพราะ
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โมหะของมันสงบเย็นลง เหมือนไฟน้อยกระทบกับอุทกธาราพลัน
ก็ดับวูบลง มันหมอบลงแทบพระมงคลบาทของพระศาสดา พระ
พุทธองค์ทรงใช้ฝ่าพระหัตถ์อันวิจิตรซึ่งส�ำเร็จมาด้วยบุญญาธิการ
ลูบศีรษะของพญาช้าง พร้อมด้วยตรัสว่า
“นาฬาคิรีเอย เธอถือก�ำเนิดเป็นดิรัจฉานในชาตินี้ เพราะ
กรรมอันไม่ดขี องเธอในชาติกอ่ นแต่งให้ เธออย่าประกอบกรรมหนัก
คือท�ำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลย เพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอ
ตลอดกาลนาน”
นาฬาคิรีสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วใช้งวงเคล้าเคลียพระชงฆ์
ของพระผู้มีพระภาคเหมือนสารภาพผิด ความมึนเมาและตกมัน
ปลาสนาการไปสิ้น
53
นี่แหละพุทธานุภาพ
ประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์ พากันสักการบูชาพระศาสดา
ด้วยดอกไม้และของหอมจ�ำนวนมาก
ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงพระประชวรด้วยโรคลมใน
พระอุทร พระอานนท์เป็นห่วงยิง่ นัก จึงได้ปรุงยาคู (ข้าวต้ม ต้มจน
เหลว) ด้วยมือของท่านเอง แล้วน้อมน�ำเข้าไปถวาย เพราะพระพุทธ
องค์เคยตรัสว่า ยาคูเป็นยาไล่ลมในท้องในล�ำไส้ได้ดี พระพุทธองค์
ตรัสถามว่า
“อานนท์ เธอได้ยาคูมาจากไหน”
“ข้าพระองค์ปรุงเอง พระเจ้าข้า”
“อานนท์ท�ำไมเธอจึงท�ำอย่างนี้ เธอท�ำสิ่งที่ไม่สมควร ไม่ใช่
กิจของสมณะ เธอทราบมิใช่หรือว่าสมณะไม่ควรปรุงอาหารเอง

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ท�ำไมเธอจึงมักมากถึงปานนี้ เอาไปเทเสียเถิด อานนท์ เราไม่รับ
ยาคูของเธอดอก”
พระอานนท์คงก้มหน้านิง่ ท่านมิได้ปริปากโต้แย้งแม้แต่นอ้ ย
ท่านเป็นผู้น่าสงสารอะไรเช่นนั้น
ครั้งหนึ่ง พระกายของพระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่ง
เป็นโทษเป็นเหตุให้ทรงอึดอัด มีพระพุทธประสงค์จะเสวยยาระบาย
พระอานนท์ทราบแล้วจึงไปหาหมอชีวกโกมารภัจจ์แจ้งเรือ่ งนีใ้ ห้ทราบ
หมอเรียนท่านว่า ขอให้ท่านกราบทูลให้พระองค์ทรงพักผ่อน เพื่อ
ให้พระกายชุม่ ชืน่ สัก ๒-๓ วันก่อน พระอานนท์กก็ ระท�ำตามนัน้ ได้
เวลาแล้วท่านก็ไปหาหมออีก หมอชีวกได้ปรุงยาระบายพิเศษ อบ
54 ด้วยก้านอุบล ๓ ก้าน ถวายให้พระผู้มีพระภาคสูดดม มิใช่เสวย
ปรากฏว่าทรงระบายถึง ๓๐ ครั้ง
ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครธาราม นคร
กบิลพัสดุ์ พระองค์เพิ่งทรงฟื้นจากไข้หนักไม่นาน ท้าวมหานาม
เข้าเฝ้าและทูลถามปัญหาหนักๆ เช่นปัญหาว่า ญาณเกิดก่อนสมาธิ
หรือสมาธิเกิดก่อนญาณ ท่านอานนท์เห็นว่าเป็นการล�ำบากแก่
พระผู้มีพระภาค จึงจับพระหัตถ์ท้าวมหานาม น�ำเสด็จไปข้างนอก
แก้ปัญหานั้นเสียเอง
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์ประทับ ณ นครเวสาลี ทรง
ประชวรหนักและทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนั้นจนหาย พระ
อานนท์ทูลความในใจของท่านแด่พระผู้มีพระภาคว่า
“พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ พระองค์ทรงประชวรอยูน่ นั้ ข้าพระองค์
กลุม้ ใจเป็นทีส่ ดุ กายของข้าพระองค์เหมือนงอมระงมไป มีความรูส้ กึ
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เหมือนว่า ทิศทั้งหลายมืดมน แต่ข้าพระองค์ก็เบาใจอยู่หน่อยหนึ่ง
ว่า พระองค์คงจักยังไม่ปรินิพพาน จนกว่าจะได้ประชุมสงฆ์ แล้ว
ตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่ง”
พระอานนท์นี่เองเป็นผู้ออกแบบจีวรของพระสงฆ์ ซึ่งใช้มา
ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าด�ำรงชีวิตอยู่มาจนบัดนี้ นับว่าเป็นแบบ
เครื่องแต่งกายเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังทันสมัยอยู่เสมอ เข้าได้
ทุกการทุกงาน
ครัง้ หนึง่ ท่านตามเสด็จพระผูม้ พี ระภาคไปทักขิณาคีรชี นบท
พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาวมคธเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
มีคันนาสั้นๆ คั่นในระหว่าง แล้วตรัสถามพระอานนท์ว่า
“อานนท์ เธอจะท�ำจีวรแบบนาของชาวมคธนี้ได้หรือไม่”
55
“ลองท�ำดูก่อน พระเจ้าข้า” ท่านทูลตอบ
ต่อมา ท่านได้ท�ำการตัดเย็บจีวรแบบคันนาของชาวมคธนั้น
แล้วน�ำขึ้นทูลถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณา พระพุทธองค์
ทอดพระเนตรแล้วเห็นชอบด้วย รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายใช้จีวรที่ตัด
และเย็บแบบทีท่ า่ นอานนท์ออกแบบนัน้ พร้อมกันนัน้ ได้ตรัสชมเชย
ท่านอานนท์ท่ามกลางสงฆ์ว่า
“ภิกษุทงั้ หลาย อานนท์เป็นคนฉลาด มีปญ
ั ญา สามารถเข้าใจ
ในค�ำที่เราพูดแต่โดยย่อได้โดยทั่วถึง”
พูดถึงเรื่องประหยัด หรือใช้สิ่งของให้คุ้มค่า พระอานนท์
ก็เป็นผู้ประหยัดและฉลาดในเรื่องนี้มาก ดังครั้งหนึ่งหลังพุทธปรินิพพาน ท่านเดินทางโดยทางเรือไปสู่นครโกสัมพี เพื่อประกาศ
ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะพระหัวดื้อ ตามรับสั่งของพระผู้มีพระ
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ภาค ขึน้ จากเรือแล้วท่านเข้าอาศัยพัก ณ อุทยานของพระเจ้าอุเทน
ราชาแห่งนครนั้น ขณะนั้นพระเจ้าอุเทนและพระมเหสีประทับอยู่
ณ พระราชอุทยาน พระมเหสีทรงทราบว่าพระอานนท์มาก็ทรงโสมนัส
ทูลลาพระสวามีไปเยีย่ มพระอานนท์ สนทนาพอเป็นสัมโมทนียกถา
แล้ว พระอานนท์แสดงธรรมเป็นที่เลื่อมใสจับจิตยิ่งนัก พระนาง
ได้ถวายจีวรจ�ำนวน ๕๐๐ ผืนในเวลาต่อมาแด่พระอานนท์ พระเจ้า
อุเทนทรงทราบเรือ่ งนี้ แทนทีจ่ ะทรงพิโรธพระมเหสี กลับทรงต�ำหนิ
ท่านอานนท์ว่า  รับจีวรไปท�ำไมมากมายหลายผืน จะไปตั้งร้าน
ขายจีวรหรืออย่างไร เมื่อมีโอกาสได้พบพระอานนท์ พระองค์จึง
เรียนถาม
“พระคุณเจ้า ทราบว่าพระมเหสีถวายจีวรพระคุณเจ้า ๕๐๐
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ผืน พระคุณเจ้ารับไว้ทั้งหมดหรือ”
“ขอถวายพระพร อาตมภาพรับไว้ทั้งหมด” พระอานนท์ทูล
“พระคุณเจ้ารับไว้ท�ำไมมากมายนัก?”
“เพื่อแบ่งถวายภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าคร�่ำคร่า”
“จะเอาจีวรเก่าคร�่ำคร่าไปท�ำอะไร?”
“เอาไปท�ำเพดาน”
“จะเอาผ้าเพดานเก่าไปท�ำอะไร?”
“เอาไปท�ำผ้าปูที่นอน”
“จะเอาผ้าปูที่นอนเก่าไปท�ำอะไร?”
“เอาไปท�ำผ้าปูพื้น”
“จะเอาผ้าปูพื้นเก่าไปท�ำอะไร?”
“จะเอาไปท�ำผ้าเช็ดเท้า”
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“จะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปท�ำอะไร?”
“เอาไปท�ำผ้าเช็ดธุลี”
“จะเอาผ้าเช็ดธุลีเก่าไปท�ำอะไร?”
“เอาไปโขลกขย�ำกับโคลนแล้วฉาบทาฝา”
พระเจ้าอุเทนทรงเลือ่ มใสว่า สมณศากยบุตรเป็นผูป้ ระหยัด
ใช้ของไม่ให้เสียเปล่า จึงถวายจีวรแด่พระอานนท์อีก ๕๐๐ ผืน
พระอานนท์นอกจากเป็นผู้กตัญญูต่อผู้ใหญ่แล้ว ยังส�ำนึก
แม้ในอุปการะของผู้น้อยด้วย ศิษย์ของท่านเองที่กระท�ำดีต่อท่าน
เป็นพิเศษ ท่านก็อนุเคราะห์เป็นพิเศษ เช่นคราวหนึง่ ท่านได้จวี รมา
เป็นจ�ำนวนร้อยๆ ผืน ซึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลถวาย ท่านระลึกถึง
ศิษย์รูปหนึ่งของท่านซึ่งท�ำอุปการะปฏิบัติต่อท่านดี มีการถวายน�้ำ 57
ล้างหน้า ไม้ช�ำระฟัน ปัดกวาดเสนาสนะ ที่อาศัย เวจกุฎี (ส้วม)
เรือนไฟ นวดมือ นวดเท้า เป็นต้น แปลว่าศิษย์ผู้นี้ปฏิบัติดีต่อท่าน
มากกว่าศิษย์อื่นๆ และปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ ท่านจึงมอบจีวรที่ได้
มาทั้งหมดแก่ศิษย์รูปดังกล่าวนี้
เนือ่ งจากพระภิกษุรปู นีเ้ ป็นพระดีจริงๆ จึงเอาจีวรทีอ่ ปุ ชั ฌายะ
มอบให้ไปแจกแก่ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะเดียวกันจนหมดสิ้น ดู
เหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระอานนท์ทจี่ ะให้เป็นเช่นนัน้ ด้วย
ภิกษุทั้งหลายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ทูลถามว่า
“พระเจ้าข้าอคติหรือความเห็นแก่หน้ายังมีแก่พระโสดาบัน
หรือ?”
“มีเรื่องอะไรหรือภิกษุ?”
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้ว พระ

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

พุทธองค์จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย การท�ำเพราะเห็นแก่หน้าหรือ
อคติหามีแก่อานนท์ไม่ แต่ที่อานนท์ท�ำเช่นนั้น ก็เพราะระลึกถึง
อุปการะของศิษย์ผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบต่อเธอเหลือเกิน ภิกษุ
ทัง้ หลาย ขึน้ ชือ่ ว่าอุปการะผูอ้ นื่ แม้เล็กน้อย อันบัณฑิตระลึกถึงและ
หาทางตอบแทนในโอกาสอันควร”

58

๕

กั บ พ ร ะ น า ง ม ห า ป ช า บ ดี
59
พระอานนท์เป็นผู้มีจิตเมตตากรุณา ทนเห็นความทุกข์ความ
เดือดร้อนของผูอ้ นื่ ไม่ได้ คอยเป็นธุระช่วยเหลือเท่าทีส่ ามารถ ไม่วา่
ผู้นั้นจะเป็นใคร ดังเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระนางมหาปชาบดีโคตมี
เป็นต้น
พระนางทรงเลื่อมใส และรักใคร่ในพระผู้มีพระภาคยิ่งนัก
คราวหนึ่งทรงปรารภว่า ศากยวงศ์อื่นๆ ได้ถวายสิ่งของแด่พระผู้มี
พระภาคบ้าง ได้ออกบวชตามบ้าง แต่ส่วนพระนางเองยังมิได้ท�ำ
อะไรเป็นชิน้ เป็นอันเพือ่ พระพุทธองค์เลย จึงตัดสินพระทัยจะถวาย
จีวรแด่พระผู้มีพระภาค พระนางเริ่มตั้งแต่ปั่นฝ้ายเอง ทอเอง ตัด
และเย็บเอง ย้อมเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วน�ำไปถวายพระศาสดา
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“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค หม่อมฉันท�ำจีวรผืนนี้ด้วยมือของ
ตนเองโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้น ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับเพื่อ
อนุเคราะห์หม่อมฉันด้วยเถิด”
“อย่าเลย อย่าถวายตถาคตเลย ขอพระนางได้น�ำไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์รูปอื่นเถิด ตถาคตมีจีวรใช้อยู่แล้ว” พระศาสดาทรง
ปฏิเสธอย่างอ่อนโยน
พระนางอ้อนวอนถึง ๓ ครั้ง แต่พระศาสดาก็หาทรงรับไม่
คงยืนยันอย่างเดิม พระนางถึงแก่โทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจทรง
กลั้นอัสสุชลไว้ได้ ทรงน้อยพระทัยที่อุตส่าห์ตั้งพระทัยท�ำเองโดย
ตลอด ยิ่งระลึกถึงความหลังครั้งอดีตที่เคยโอบอุ้มเลี้ยงดูพระพุทธ
60 องค์มาตัง้ แต่เยาว์วยั ด้วยแล้ว ยิง่ น้อยพระทัยหนักขึน้ พระนางทรง
กันแสง น�ำจีวรผืนนัน้ ไปสูส่ ำ� นักพระสารีบตุ ร เล่าเรือ่ งให้ทา่ นทราบ
และกล่าวว่า
“ขอพระคุณเจ้าได้โปรดรับจีวรผืนนีไ้ ว้ดว้ ยเถิด เพือ่ อนุเคราะห์
ข้าพเจ้า”
พระสารีบตุ รทราบเรือ่ งแล้วก็หารับไม่ แนะน�ำให้นำ� ไปถวาย
พระภิกษุรูปอื่น และปรากฏว่าไม่มีใครรับจีวรผืนนั้นเลย พระนาง
ยิ่งเสียพระทัยเป็นพันทวี
ในที่สุดพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วให้พระนาง
ถวายแก่ภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่ง แล้วทรงปลอบให้พระนางคลายจาก
ความเศร้าโศกและให้ร่าเริงบันเทิงด้วยบุญกิริยาอันยิ่งใหญ่นั้นว่า
“ดูก่อนโคตมี ผ้าที่ท่านถวายแล้วนี้ ได้ชื่อว่าถวายสงฆ์ ซึ่งมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข ผลานิสงส์มมี ากกว่าการถวายเป็นส่วนบุคคล
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แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง หรือมากกว่าการถวายแก่พระพุทธเจ้าเอง
โคตมีเอย การทีต่ ถาคตไม่รบั จีวรของท่านนัน้ มิใช่เพราะใจไม้ไส้ระก�ำ
อะไร แต่เพราะมุง่ ประโยชน์อนั สูงสุดทีจ่ ะพึงมีแก่ทา่ นเอง ปาฏิบคุ คลิก
ทานใดๆ จะมีผลเท่าสังฆทานหาได้ไม่”
“อานนท์เอย” พระพุทธองค์ทรงผินพระพักตร์มาตรัสแก่
พระอานนท์ “ข้อที่เธออ้อนวอนเราเพื่อรับจีวรของพระนางโคตมี
โดยอ้างว่าพระนางมีอุปการะมากแก่เรา เคยเลี้ยงดู เคยให้น�้ำนม
และถือว่าเป็นผูม้ อี ปุ การะมากนัน้ เราก็เห็นอยู่ แต่เพราะเห็นอย่างนัน้
นั่นเอง เราจึงต้องการให้พระนางได้รับประโยชน์อันไพศาล โดย
การน�ำจีวรถวายแก่สงฆ์ ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข อานนท์เอย
62 การที่บุคคลได้อาศัยผู้ใดแล้ว ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระ
สงฆ์ ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น การทีจ่ ะตอบแทน
ผูน้ นั้ มิใช่เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้โดยง่ายเลย การท�ำตอบแทนด้วยการถวาย
ข้าวน�ำ้ และเครือ่ งใช้ตา่ งๆ และการเคารพกราบไหว้ เป็นต้น ยังเป็น
สิ่งเล็กน้อย คือไม่สามารถตอบแทนคุณความดีของท่านผู้นั้นได้
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้
อานนท์ ปาฏิบุคคลิกทานมีอยู่ ๑๔ ชนิด คือ
๑. ของที่ถวายแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. ของที่ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า
๓. ของที่ถวายแก่พระอรหันตสาวก
๔. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อบรรลุอรหัตตผล
๕. ของที่ถวายแก่พระอนาคามี
๖. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อบรรลุอนาคามิผล
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๗. ของที่ถวายแก่พระสกทาคามี
๘. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติดี เพื่อบรรลุสกทาคามิผล
๙. ของที่ถวายแก่พระโสดาบัน
๑๐. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อบรรลุโสดาปัตติผล
๑๑. ของที่ให้แก่คนภายนอกพุทธศาสนา
ซึ่งปราศจากกามราคะ
๑๒. ของที่ให้แก่ปุถุชนผู้มีศีล
๑๓. ของที่ให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีล
๑๔. ของที่ให้แก่สัตว์ดิรัจฉาน
อานนท์ ของที่ให้แก่สัตว์ดิรัจฉานยังมีผลมากผลไพศาล
อานนท์ คราวหนึ่งเราเคยกล่าวแก่ปริพพาชกผู้หนึ่งว่า บุคคลเทน�้ำ 63
ล้างภาชนะลงในดินด้วยตั้งใจว่า ขอให้สัตว์ในดินได้อาศัยอาหาร
ที่ติดน�้ำล้างภาชนะนี้ได้ดื่มกินเถิด แม้เพียงเท่านี้เรายังกล่าวว่าผู้
กระท�ำได้ประสบบุญแล้วเป็นอันมาก เพราะฉะนั้น จะกล่าวไปไย
ในทานที่บุคคลให้แล้วแก่ปุถุชนผู้มีศีลหรือผู้ทุศีล จนถึงแก่พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จะไม่มีผลมากเล่า แต่ทั้งหมดนี้เป็น
ปาฏิบคุ คลิกทาน คือทานทีใ่ ห้เจาะจงบุคคล เรากล่าวว่าปาฏิบคุ คลิก
ทานใดๆ จะมีผลเท่าสังฆทานมิได้เลย
อานนท์เอย ต่อไปเบื้องหน้าจักมีแต่โคตรภูสงฆ์ คือสงฆ์ผู้
ทุศีลมีธรรมทราม สักแต่ว่ามีกาสาวพัสตร์พันคอ การให้ทานแก่
ภิกษุผู้ทุศีลเห็นปานนั้น แต่สังฆทานก็ยังเป็นทานที่มีผลมาก มี
อานิสงส์ไพศาลประมาณมิได้”
แล้วทรงหันไปตรัสแก่พระนางผู้มีจีวรอันจักถวายว่า
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“ดูกอ่ นโคตมี เพราะฉะนัน้ การทีท่ า่ นได้ถวายจีวรแก่สงฆ์ซงึ่
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนี้ จึงจัดเป็นโชคลาภอันประเสริฐ
ยิ่งแล้ว”
พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงเลื่อมใสศรัทธา ปรารถนา
จะบวชในส�ำนักของพระผู้มีพระภาค เคยทูลอ้อนวอนขออนุญาต
บวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม
กรุงกบิลพัสดุ์ แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต ทรงอ้อนวอนครัง้ แล้ว
ครัง้ เล่า พระพุทธองค์กห็ าทรงอนุญาตไม่ จนกระทัง่ พระผูม้ พี ระภาค
เสด็จออกจากนครกบิลพัสดุ์ไปประทับ ณ กรุงเวสาลี ประทับอยู่
ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน
พระนางโคตมีพร้อมด้วยสตรีศากยวงศ์หลายพระองค์ ทรง
64
ตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะบวชเป็นภิกษุณี จึงพร้อมกันปลง
พระเกศา นุ่งผ้าห่มกาสายะ เสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ด้วยพระบาท
เปล่ า ไปสู ่ น ครเวสาลี ที่ ป ระทั บ ของพระศาสดา ทู ล ขอบรรพชา
อุปสมบท แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตตามเคย พระนางเสีย
พระทัยและขมขื่นยิ่งนัก มาประทับยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูป่ามหาวัน
พระอานนท์มาพบพระนางเข้า ทราบเรื่องโดยตลอดแล้ว
มีใจกรุณา ปรารถนาจะช่วยเหลือ จึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูล
อ้อนวอนเพื่อประทานอุปสมบทแก่พระนางโคตมี
“พระองค์ผู้เจริญ” ตอนหนึ่งพระอานนท์ทูล “พระนางโคตมี
พระน้านางของพระองค์ บัดนี้ปลงพระเกศาแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะ
มีพระวรกายขะมุกขะมอม เพราะเสด็จโดยพระบาทมาจากนคร
กบิลพัสดุ์ พระวรกายแปดเปื้อนไปด้วยธุลี แต่ก็หาค�ำนึงถึงความ
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ล�ำบากเรื่องนี้ไม่ มุ่งพระทัยแต่ในเรื่องบรรพชาอุปสมบท พระนาง
เป็นผูม้ อี ปุ การะมากต่อพระองค์ เป็นผูป้ ระทานขีรธาราแทนพระมารดา
ขอพระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์พระนางเถิด ขอให้พระนางได้อปุ สมบท
เป็นภิกษุณีตามพระประสงค์เถิด”
พระผู้มีพระภาคประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วตรัสว่า “อานนท์
เรื่องที่พระนางมีอุปการะมากต่อเรานั้น เราส�ำนึกอยู่ แต่เธอต้อง
ไม่ลืมว่า เราเป็นธรรมราชา ต้องรับผิดชอบในสังฆมณฑล จะเอา
เรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องความเสื่อมความเจริญของส่วนรวม
ก็ต้องตรองให้ดีก่อน อานนท์ ถ้าเปรียบสังฆมณฑลของเราเป็น
นาข้าว การที่ยอมให้สตรีมาบวชในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนปล่อย
ตัวเพลี้ยตัวแมลงลงในนาข้าวนั้น รังแต่จะท�ำความพินาศวอดวาย 65
ให้แก่นาข้าวอย่างไม่ตอ้ งสงสัย อานนท์ เราเคยพูดเสมอมิใช่หรือ ว่า
สตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปข้องนั้น เป็นมลทินอย่างยิ่งของพรหมจรรย์
อานนท์เอย ถ้าศาสนาของเราจะพึงอยูไ่ ด้ ๑,๐๐๐ ปี แต่หากมีสตรี
มาบวชด้วยจะอยู่ได้ ๕๐๐ ปี เท่านั้น หรือสมมติว่าศาสนาของเรา
จะพึงด�ำรงอยู่ได้ ๕๐๐ ปี เมื่อมีสตรีมาบวชในธรรมวินัยด้วยก็จะ
ทอนลงเหลือเพียงครึ่งเดียว คือ ๒๕๐ ปี อย่าเลย อานนท์เธออย่า
พอใจขวนขวายให้มีภิกษุณีขึ้นในศาสนาเลย จะเป็นเรื่องล�ำบาก
ในภายหลัง”
พระอานนท์ ผู้อันเมตตากรุณาเตือนอยู่เสมอ กระท�ำความ
พยายามต่อไป ได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า
“พระองค์ผู้เจริญ ถ้าสตรีได้บวชในธรรมวินัยของพระองค์
นางจะสามารถหรือไม่ ทีจ่ ะบรรลุคณ
ุ วิเศษมีโสดาปัตติผล เป็นต้น”
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“อาจทีเดียว อานนท์ นางสามารถจะท�ำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษ
มีโสดาปัตติผล เป็นต้น”
“ข้ า แต่ พ ระผู ้ มี พ ระภาค ถ้ า อย่ า งนั้ น ขอพระองค์ โ ปรด
ประทานอนุญาตให้พระนางโคตมีบวชเถิด พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วตรัสว่า “อานนท์
ถ้าพระนางโคตมีสามารถรับครุธรรม ๘ ประการได้ ก็เป็นอันว่า
พระนางได้บรรพชาอุปสมบทสมปรารถนา ครุธรรม ๘ ประการ
นั้นมีดังนี้
๑. ภิกษุณแี ม้บวชแล้วตัง้ ๑๐๐ ปี ก็ตอ้ งท�ำการอภิวาท การ
ลุกขึ้นต้อนรับ อัญชลีกรรมและสามีจิกรรมแก่ภิกษุแม้ผู้บวชแล้ว
66 ในวันนั้น
๒. ภิกษุณีต้องไม่จ�ำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ
๓. ภิกษุณตี อ้ งถามวันอุโบสถ และเข้าไปรับโอวาทจากภิกษุ
ทุกกึ่งเดือน
๔. ภิกษุณจี ำ� พรรษาแล้วต้องปวารณา คือเปิดโอกาสให้ตกั เตือน
สั่งสอนจากส�ำนักทั้งสอง คือทั้งจากภิกษุณีสงฆ์และจากภิกษุสงฆ์
๕. ภิกษุณตี อ้ งอาบัตหิ นัก เช่น สังฆาทิเสสแล้ว ต้องประพฤติ
มานัตตลอด ๑๕ วันในสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย คือทั้งในภิกษุสงฆ์และ
ภิกษุณีสงฆ์
๖. นางสิกขมานาคือสตรีทเี่ ตรียมจะบวชเป็นภิกษุณี จะต้อง
ประพฤติปฏิบตั ศิ ลี ๖ ข้อ คือตัง้ แต่ขอ้ ๑ ถึง ข้อ ๖ ให้ครบบริบรู ณ์
ตลอดเวลา ๒ ปีขาดไม่ได้ ถ้าขาดลงจะต้องตั้งต้นใหม่ เมื่อท�ำได้
ครบแล้วต้องอุปสมบทในสงฆ์ ๒ ฝ่าย
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๗. ภิกษุณีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเปรยหรือบริภาษภิกษุ ไม่ว่า
กรณีใดๆ
๘. ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป ห้ามภิกษุณวี า่ กล่าวสัง่ สอนภิกษุ ให้
ภิกษุว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียว
ดูก่อนอานนท์  นี่แลครุธรรมทั้ง ๘ ประการ ซึ่งภิกษุณีจะ
ต้องสักการะเคารพนับถือ บูชาตลอดชีวิต จะล่วงละเมิดมิได้”
พระอานนท์จำ� ครุธรรม ๘ ประการได้แล้ว ทูลลาพระผูม้ พี ระ
ภาคไปเฝ้าพระนางโคตมี บอกเล่าถึงเงื่อนไข ๘ ประการตามพุทธ
ด�ำรัส แล้วกล่าวว่า
“โคตมี ท่านพอจะรับครุธรรม ๘ ประการนี้ได้อยู่หรือ ถ้า
ท่านรับได้ อันนี้แหละเป็นบรรพชาอุปสมบทของท่าน พระผู้มีพระ 67
ภาคตรัสมาอย่างนี้”
พระนางโคตมีปลืม้ พระทัยยิง่ นัก พระนางเป็นเหมือนสุภาพ
สตรีซึ่งอาบน�้ำช�ำระกายอย่างดีแล้ว นุ่งห่มด้วยผ้าใหม่มีราคาแพง
ประพรมน�้ำหอมเรียบร้อยแล้ว มีพวงมาลัยซึ่งท�ำด้วยดอกไม้หอม
ลงสวมศีรษะ สตรีนั้นหรือจะไม่พอใจ ฉันใดก็ฉันนั้น พระนางทรง
รับครุธรรม ๘ ประการทันที และปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิต
ท�ำไมพระพุทธองค์จึงไม่ทรงประสงค์ให้สตรีได้บวชเป็น
ภิกษุณี? เหตุผลแจ่มแจ้งอยู่แล้วในพระด�ำรัสของพระองค์ น่าจะ
ทรงเกรงความยุง่ เหยิงอันจะพึงเกิดขึน้ ในภายหลัง ในครุธรรม ๘ ก็
มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบัญญัติว่าภิกษุณีจะต้องอยู่อาวาสเดียวกับพระสงฆ์
แยกส�ำนักไปตั้งเป็นอิสระอยู่ต่างหากไม่ได้ แต่คงจะให้แบ่งเขตกัน
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มิ ใ ช่ อ ยู ่ ป ะปนกั น เรื่ อ งที่ ท รงห้ า มมิ ใ ห้ ภิ ก ษุ ณี แ ยกไปตั้ ง ส� ำ นั ก
ต่างหากกัน เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย คือภิกษุณคี มุ้ ครองรักษาตัวเอง
ไม่ได้ พวกอันธพาลอาจจะบุ่มบ่ามเข้าไปก่อกวนให้ได้รับความ
เดือดร้อน
คราวนี้ ม าถึ ง ปั ญ หาอี ก ข้ อ หนึ่ ง ว่ า ที แ รกดู เ หมื อ นจะเป็ น
ความประสงค์ของพระพุทธองค์จริงๆ ที่จะไม่ยอมให้ภิกษุณีมีขึ้น
ในศาสนา แต่มายอมจ�ำนนต่อเหตุผลของพระอานนท์หรืออย่างไร
จึงยอมให้ภายหลัง
เรื่องนี้กล่าวแก้กันว่า พระพุทธองค์จะยอมจ�ำนนต่อเหตุผล
ของพระอานนท์ก็หามิได้ แต่พระองค์ต้องการให้เป็นเรื่องยาก คือ
68 ให้บวชได้โดยยาก เพือ่ ภิกษุณจี ะได้ถนอมสิง่ ทีต่ นได้มาโดยยากนัน้
และต้องการพิสจู น์ความแน่วแน่เด็ดเดีย่ วของพระนางโคตมีดว้ ยว่า
จะจริงแค่ไหน
อย่างไรก็ตาม เรือ่ งนีพ้ ระพุทธองค์นา่ จะไม่ประสงค์ให้ภกิ ษุณี
มีขึ้นในศาสนาจริงๆ แต่ที่ยอมนั้นอย่างขัดไม่ได้ และจะเห็นว่า
เมื่อยอมโดยขัดไม่ได้แล้ว พระองค์ก็ทรงวางระเบียบไว้อย่างถี่ยิบ
เพือ่ บีบคัน้ ให้ภกิ ษุณหี มดไปโดยเร็ว สิกขาบททีม่ าในพระปาฏิโมกข์
ของพระสงฆ์มีเพียง ๑๕๐ ข้อ หรือที่รู้กันว่า พระสงฆ์มีศีล ๒๒๗
ข้อ แต่ภิกษุณีมีถึง ๓๑๑ ข้ออาบัติเบาๆ ของพระ แต่เมื่อภิกษุณี
ท�ำเข้ากลายเป็นเรื่องหนัก แปลว่าพระพุทธองค์ประสงค์ให้ภิกษุณี
หมดไปโดยเร็ว และความประสงค์ของพระองค์กส็ มั ฤทธิผ์ ล ปรากฏ
ว่าในสมัยที่พระองค์นิพพานนั้น มิได้มีเรื่องกล่าวถึงภิกษุณีเลย
สันนิษฐานกันว่าภิกษุณีอาจจะหมดแล้วก็ได้ มาโผล่ขึ้นอย่างไรใน
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สมัยพระเจ้าอโศกอีกไม่ทราบ ข้อทีน่ า่ คิดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ปวัตตินี
(หมายถึงอุปชั ฌายะผูใ้ ห้ภกิ ษุณบี วช) รูปหนึง่ บวชภิกษุณไี ด้ ๑ รูป
ต่อ ๑ ปี และต้องเว้นไป ๑ ปีจงึ จะบวชได้อกี รูปหนึง่ แบบนีห้ มดแน่
บางท่านให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การที่พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์
ให้มีภิกษุณีนั้น เพราะต้องการให้สตรีเป็นกองเสบียง การบวช
เหมือนการออกรบ กองทัพถ้าไม่มีเสบียงก็ไปไม่ไหว ให้ผู้หญิงอยู่
เป็นกองเสบียงบ�ำรุงศาสนจักร ซึ่งมีพระเป็นทหาร และพระพุทธ
องค์นั้นเป็นพระธรรมราชา
อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ทรงยอมให้บวช  ก็เพราะมีพระกรุณาต่อ
สตรี ต้องล�ำบาก การบวชเป็นเรือ่ งยากเป็นเรือ่ งผจญภัยนานาประการ
ผูบ้ วชอยูไ่ ด้ตอ้ งเป็นคนเข้มแข็ง มิใช่คนอ่อนแอ สตรีเป็นเพศอ่อนแอ 69
พระพุทธองค์ไม่ต้องการให้ล�ำบาก
เรือ่ งทีม่ สี กิ ขาบทบัญญัตมิ าก ส�ำหรับภิกษุณนี นั้ บางท่านให้
เหตุผลว่าเพราะภิกษุณีเป็นลูกหญิงของพระพุทธเจ้า ธรรมดาลูก
หญิงพ่อต้องเป็นห่วงมากกว่าลูกชาย และมีข้อห้ามมากกว่า จะ
ปล่อยเหมือนลูกชายไม่ได้ ทั้งนี้ก็ด้วยความหวังดี หวังความสุข
ความเจริญนั่นเอง

๖
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นอกจากมีเมตตากรุณา หวั่นใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นแล้ว
พระอานนท์ยังเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งอีกด้วย ความสุภาพ
อ่อนโยนและลักษณะอันน่ารัก มีรูปงาม ผิวพรรณดีนี่เองได้เคย
คล้องเอาดวงใจน้อยๆ ของสตรีผู้หนึ่งให้หลงใหลใฝ่ฝัน โดยที่ท่าน
มิได้เจตนาเลย เรื่องเป็นดังนี้
คราวหนึ่ง ท่านเดินทางจากที่ไกลมาสู่วัดเชตวัน อากาศซึ่ง
ร้อนอบอ้าวในเวลาเที่ยงวัน ท�ำให้ท่านมีเหงื่อโทรมกาย และรู้สึก
กระหายน�้ำ พอดีเดินมาใกล้บ่อน�้ำแห่งหนึ่ง เห็นนางทาสีก�ำลังตัก
น�้ำ ท่านจึงกล่าวขึ้นว่า
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“น้องหญิง อาตมาเดินทางมาจากที่ไกล รู้สึกกระหายน�้ำ
ถ้าไม่เป็นการรบกวน อาตมาขอบิณฑบาตน�้ำจากท่าน ดื่มพอแก้
กระหายด้วยเถิด”
นางทาสีได้ยินเสียงอันสุภาพอ่อนโยนจึงเงยหน้าขึ้นดู นาง
ตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอยออกห่างท่าน ๒-๓ ก้าว พลางกล่าวว่า
“พระคุณเจ้า ข้าพเจ้าถวายน�้ำแก่ท่านมิได้ดอก ท่านไม่ควร
ดืม่ น�ำ้ จากมืออันต�ำ่ ช้าของข้าพเจ้า ท่านเป็นวรรณะกษัตริย์ ข้าพเจ้า
เป็นเพียงนางทาสี”
“อย่าคิดอย่างนั้นเลย น้องหญิง อาตมาไม่มีวรรณะแล้ว
อาตมาเป็นสมณศากยบุตร อาตมามิได้เป็นกษัตริย์ พราหมณ์
ไวศยะ ศูทรหรือจัณฑาลอย่างใดอย่างหนึ่งเลย อาตมาเป็นมนุษย์ 71
เหมือนน้องหญิงนี่แหละ”
“ข้าพเจ้าเกรงแต่จะเป็นมลทินแก่พระคุณเจ้า และเป็นบาป
แก่ข้าพเจ้าที่ถวายน�้ำ การที่ท่านจะรับของจากมือคนต่างวรรณะ
และโดยเฉพาะวรรณะที่ต�่ำอย่างข้าพเจ้าด้วยแล้ว ข้าพเจ้าไม่สบาย
ใจเลย ความจริงข้าพเจ้ามิได้หวงน�้ำดอก” นางยังคงยืนกรานอยู่
อย่างเดิม ขณะพูดมีเสียงสั่นน้อยๆ
“น้องหญิง มลทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้
มลทินย่อมมีแก่ผปู้ ระกอบกรรมชัว่ บาปย่อมมีแก่ผไู้ ม่สจุ ริต การที่
อาตมาขอน�้ ำ และน้ อ งหญิ ง จะให้ น�้ ำ นั้ น เป็ น ธรรม ธรรมย่ อ ม
ปลดเปลือ้ งบาปและมลทิน เหมือนน�ำ้ สะอาดช�ำระสิง่ สกปรกฉะนัน้
น้องหญิง บัญญัติของพราหมณ์เรื่องบาปและมลทินอันเกี่ยวกับ
วรรณะนั้น เป็นบัญญัติที่ไม่ยุติธรรม เป็นการแบ่งแยกมนุษย์ให้
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เหินห่างจากมนุษย์ เป็นการเหยียดหยามมนุษย์ด้วยกัน เรื่องนี้
อาตมาไม่มแี ล้ว อาตมาเป็นสมณศากยบุตร สาวกของพระพุทธเจ้า
เป็นผู้ไม่มีวรรณะ เพราะฉะนั้น ถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น�้ำ ก็จง
เทลงในบาตรนี้เถิด”
นางรูส้ กึ จับใจในค�ำพูดของพระอานนท์ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกใน
ชีวติ ของนางทีไ่ ด้ยนิ ค�ำระรืน่ หู จากชนซึง่ สมมติเรียกกันว่า “ชัน้ สูง”
มืออันเรียวงามสั่นน้อยๆ ของนางค่อยๆ ประจงเทน�้ำในหม้อลงใน
บาตรของท่านอานนท์ ในขณะนัน้ นางนัง่ คุกเข่า พระอานนท์ยนื โน้ม
ตัวลงรับน�้ำจากนางแล้วดื่มด้วยความกระหาย นางช้อนสายตาขึ้น
มองดูพระอานนท์ซึ่งก�ำลังดื่มน�้ำ ด้วยความรู้สึกปีติซาบซ่าน แล้ว
72 ยิ้มอย่างเอียงอาย
“ขอให้มีความสุขเถิด น้องหญิง” เสียงอันไพเราะจากพระ
อานนท์ หน้าของท่านยิง่ แจ่มใสขึน้ เมือ่ ได้ดมื่ น�ำ้ ระงับความกระหาย
แล้ว
“พระคุณเจ้าดืม่ อีกหน่อยเถิด” นางพูดพลางเอียงหม้อน�ำ้ ในท่า
จะถวาย
“พอแล้วน้องหญิง ขอให้มีความสุขเถิด”
“พระคุณเจ้า ท�ำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะทราบนามพระคุณเจ้า
พอเป็นมงคลแก่โสต และความรู้สึกของข้าพเจ้าบ้าง” นางพูดแล้ว
ก้มหน้าด้วยความขวยอาย
“น้องหญิง ไม่เป็นไรดอก น้องหญิงเคยได้ยนิ ชือ่ พระอานนท์
อนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่?”
“เคยได้ยิน พระคุณเจ้า?”
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“เคยเห็นท่านไหม?”
“ไม่เคย พระคุณเจ้า เพราะข้าพเจ้าท�ำงานอยู่เฉพาะในบ้าน
และมาตักน�้ำที่นี่ ไม่มีโอกาสไปที่ใดเลย”
“เวลานี้ น้องหญิงก�ำลังสนทนากับพระอานนท์อยู่แล้ว”
นางมีอาการตะลึงอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วแววแห่งปีตคิ อ่ ยๆ ฉายออก
มาทางดวงหน้าและแววตา
“พระคุณเจ้า” นางพูดด้วยเสียงสัน่ น้อยๆ “เป็นมงคลแก่โสต
และดวงตาของข้าพเจ้ายิง่ นักทีไ่ ด้ฟงั เสียงของท่าน และได้เห็นท่านผู้
มีศลี ผูม้ เี กียรติศพั ท์ระบือไปไกล ข้าพเจ้าเพิง่ ได้เห็นและได้สนทนา
กับท่านโดยมิรมู้ าก่อน นับเป็นบุญอันประเสริฐของข้าพเจ้ายิง่ แล้ว”
และแล้วพระอานนท์กล็ านางทาสี เดินมุง่ หน้าสูว่ ดั เชตวันอัน 73
เป็นที่ประทับของพระศาสดา เมื่อท่านเดินมาได้หน่อยหนึ่ง ได้ยิน
เสียงเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลัง ท่านเหลียวดู ปรากฏว่าเป็น
นางทาสีที่ถวายน�้ำนั่นเองเดินตามมา ท่านเข้าใจว่าบ้านของนาง
คงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินมา จึงมิได้สงสัยอะไรและเดินมา
เรือ่ ยๆ จนจวนจะถึงซุม้ ประตู ไม่มที างแยกไปทีอ่ นื่ อีกแล้วนอกจาก
ทางเข้าสู่วัด ท่านเหลียวมาเห็นนางทาสีเดินตามอย่างกระชั้นชิด
นัยน์ตาก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลา ท่านหยุดอยู่ครู่หนึ่ง พอนาง
เข้ามาใกล้ ท่านจึงกล่าวว่า
“น้องหญิง เธอจะไปไหน?”
“จะเข้าไปในวัดเชตวันนี่แหละเจ้าค่ะ” นางตอบ
“เธอจะเข้าไปท�ำไม?”
“ไปหาพระคุณเจ้า สนทนากับพระคุณเจ้า”
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“อย่าเลยน้องหญิง เธอไม่ควรจะเข้าไป ที่นี่เป็นที่อาศัยอยู่
ของพระสงฆ์ เธอไม่มีธุระอะไร อย่าเข้าไปเลย เธอกลับบ้านเสีย
เถิด”
“ข้าพเจ้าไม่กลับ ข้าพเจ้ารักท่าน ข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่า
พระคุณเจ้าเลย”
“น้องหญิง พระศาสดาตรัสว่า ปรกติของคนเราอาจจะรู้ได้
ด้วยการอยูร่ ว่ มกัน และต้องอยูร่ ว่ มกันนานๆ ต้องมีโยนิโสมนสิการ
และต้องมีปัญญา จึงจะรู้ว่าคนนั้นคนนี้มีปรกติอย่างไร คือดีหรือ
ไม่ดี นี่น้องหญิงพบเราเพียงครู่เดียว จะตัดสินได้อย่างไรว่าอาตมา
เป็นคนดี อาตมาอาจจะเอาชื่อท่านอานนท์มาหลอกเธอก็ได้ อย่า
74 เข้ามาเลย กลับเสียเถิด”
“พระคุณเจ้าเป็นใครก็ช่างเถิด” นางคงพร�่ำต่อไป มือหนึ่ง
ถือหม้อน�้ำ ซึ่งบัดนี้นางได้เทน�้ำออกหมดแล้ว “ข้าพเจ้ารักท่าน ซึ่ง
ข้าพเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเวลานี้”
“น้องหญิง ความรักเป็นเรือ่ งร้าย มิใช่เป็นเรือ่ งดี พระศาสดา
ตรัส ว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โศกและทรมานใจ เธอชอบ
ความทุกข์หรือ?”
“ข้าพเจ้าไม่ชอบความทุกข์เลยพระคุณเจ้า และความทุกข์นนั้
ใครๆ ก็ไม่ชอบ แต่ข้าพเจ้ามีความรัก โดยเฉพาะรักพระคุณเจ้า”
“จะเป็นไปได้อย่างไร น้องหญิง! ในเมือ่ ท�ำเหตุกต็ อ้ งได้รบั ผล
การที่จะให้มีรัก แล้วมิให้ทุกข์ติดตามมานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้เลย”
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“แต่ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เห็นพระคุณเจ้า ได้สนทนากับ
พระคุณเจ้า ผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้า รักอย่างสุดหัวใจเลย
ทีเดียว”
“ถ้าไม่ได้เห็นอาตมา ไม่ได้สนทนากับอาตมา น้องหญิงจะมี
ความทุกข์ไหม?”
“แน่นอนทีเดียว ข้าพเจ้าจะต้องมีความทุกข์อย่างมาก”
“นั่นแปลว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหม?”
“ไม่ใช่พระคุณเจ้า นั่นเป็นเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอัน
เป็นที่รักต่างหากเล่า มิใช่เพราะความรัก”
“ถ้าไม่มรี กั การพลัดพรากจากสิง่ อันเป็นทีร่ กั จะมีได้หรือไม่”
“มีไม่ได้เลย พระคุณเจ้า”
75
“นีแ่ ปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรักเป็นสาเหตุ
ชัน้ ทีห่ นึง่ ทีจ่ ะให้เกิดทุกข์” พระอานนท์พดู จบแล้วยิม้ น้อยๆ ด้วยรูส้ กึ
มีชัย แต่ใครเล่าจะเอาชนะความปรารถนาของหญิงได้ง่ายๆ ลงจะ
เอาอะไรก็จะเอาให้ได้ เพราะธรรมชาติของเธอมักจะใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล ถ้าผู้หญิงคนใดใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาชีวิต
หรือในการด�ำเนินชีวิต หญิงคนนั้นจะเป็นสตรีที่ดีที่สุดและน่ารัก
ที่สุด เหตุผลที่กล่าวนี้มิใช่มากมายอะไรเลย เพียงไม่ถึงกึ่งเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ แม้นางจะมองเห็นเหตุผลของพระอานนท์ว่าคมคายอยู่
แต่นางก็หายอมไม่ นางกล่าวต่อไปว่า
“พระคุณเจ้า ความรักทีเ่ ป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ดังทีพ่ ระคุณเจ้า
กล่าวมานั้นเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสียละกระมัง
คนที่รักเป็น ย่อมรักได้โดยมิให้เป็นทุกข์”
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“น้องหญิงเคยรักหรือ หมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมา
บ้างหรือไม่ในชีวิตที่ผ่านมา”
“ไม่เคยมาก่อนเลย ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และคงจะเป็นครั้ง
สุดท้ายอีกด้วย”
“เมื่อไม่เคยมาเลย ท�ำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยมิต้องเป็น
ทุกข์เล่า น้องหญิง คนทีจ่ บั ไฟนัน้ จะจับเป็นหรือจับไม่เป็น จะรูห้ รือ
ไม่รู้ ถ้าลงได้จับไฟด้วยมือแล้ว ย่อมร้อนเหมือนกัน ใช่ไหม?”
“ใช่ พระคุณเจ้า”
“ความรักก็เหมือนการจับไฟนัน่ แหละ ทางทีจ่ ะไม่ให้มอื พอง
เพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียว คืออย่าจับไฟ อย่าเล่นกับไฟ ทางที่จะ
76 ปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้น มีอยู่ทางเดียว คืออย่ารัก”
“พระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิด แต่ข้าพเจ้าหักรักจาก
พระคุณเจ้ามิได้เสียแล้ว แม้พระคุณเจ้าจะไม่ปรานีข้าพเจ้าเยี่ยง
คนรัก ก็ขอให้พระคุณเจ้ารับข้าพเจ้าในฐานะทาสผูซ้ อื่ สัตย์ ข้าพเจ้า
จักปฏิบัติพระคุณเจ้า บ�ำรุงพระคุณเจ้าเพื่อความสุขของท่านและ
ของข้าพเจ้าด้วย”
“น้องหญิง ประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมา
อาตมารักพระศาสดาและพรหมจรรย์หมดหัวใจเสียแล้ว ไม่มหี วั ใจ
ไว้รักอะไรได้อีก แม้เธอจะขอสมัครอยู่ในฐานะเป็นทาสก็ไม่ได้
พระศาสดาทรงห้ามมิให้ภิกษุในพระศาสนามีทาสไว้ใช้ ยิ่งเธอเป็น
ทาสหญิงด้วยแล้วยิง่ เป็นการผิดมากขึน้ แม้จะเป็นศิษย์คอยปฏิบตั ิ
ก็ไม่ควร จะเป็นที่ต�ำหนิของวิญญูชนเป็นทางแห่งความเสื่อมเสีย
อาตมาเห็นใจน้องหญิง แต่จะรับไว้ในฐานะใดฐานะหนึง่ ไม่ได้ทงั้ นัน้
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กลั บ เสี ย เถิ ด น้ อ งหญิ ง พระศาสดาหรื อ ภิ ก ษุ ส ามเณรเห็ น เข้ า
จะต�ำหนิอาตมาได้ นี่ก็จวนจะถึงพระคันธกุฎีแล้ว อย่าเข้ามานะ”
พระอานนท์ยกมือขึ้นห้ามในขณะที่นางทาสีจะก้าวตามท่านเข้าไป
พระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอานนท์
กับสตรี จึงตรัสถามมาจากภายในพระคันธกุฎีว่า
“อะไรกัน อานนท์”
“ผู้หญิง พระเจ้าข้า เขาตามข้าพระองค์เข้ามายังวิหาร”
“ให้เขาเข้ามาเถอะ พามานี่ มาหาตถาคต” พระศาสดาตรัส
พระอานนท์พานางทาสีเข้าเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว
นัง่ อยู่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคมีพระวาจาว่า “อานนท์
เรือ่ งราวเป็นมาอย่างไร ท�ำไมเขาจึงตามเธอมาถึงนี?่ ” เมือ่ พระอานนท์ 77
ทูลให้ทรงทราบแล้ว จึงตรัสว่า
“ภคินี เธอรักใคร่พอใจในอานนท์หรือ?”
“พระเจ้าข้า” นางทาสียกมือแค่อกรับตามเป็นจริง
“เธอรักอะไรอานนท์?”
“ข้าพระพุทธเจ้ารักนัยน์ตาพระอานนท์ พระเจ้าข้า”
“นัยน์ตานั้นประกอบด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อน ต้อง
หมั่นเช็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิตย์ มีขี้ตาไหลออกมาจาก
นัยน์ตาอยู่เสมอ ครั้นแก่ลงก็จักฝ้าฟางขุ่นมัวไม่แจ่มใส อย่างนี้เธอ
ยังรักนัยน์ตาของอานนท์อยู่หรือ?”
“ถ้าอย่างนั้น ข้าพระองค์รักหูของพระอานนท์ พระเจ้าข้า”
“ภคินี หูนนั้ ประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนือ้ ภายในช่องหูมขี อง
โสโครกเป็นอันมาก มีกลิน่ เหม็น ต้องแคะไค้อยูเ่ สมอ ครัน้ ชราลงก็
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หนวก จะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัด หรืออาจไม่ได้ยนิ เลย ดังนีแ้ ล้ว เธอ
ยังจะรักอยู่หรือ?”
นางเอียงอายเล็กน้อย แล้วตอบเลี่ยงต่อไปว่า “ถ้าอย่างนั้น
ข้าพระองค์รักจมูกอันโด่งงามของพระอานนท์ พระเจ้าข้า”
“ภคินี จมูกนัน้ ประกอบขึน้ ด้วยกระดูกอ่อนทีม่ โี พรง ภายใน
มีน�้ำมูกและเส้นขนกับของโสโครก มีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆ อย่างนี้
เธอยังจะรักอยู่อีกหรือ?”
ไม่ว่านางจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้
พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันสกปรกเปื่อยเน่านี้ ในที่
สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่ง พระพุทธองค์ตรัสว่า
“ภคินี อันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครก มีสิ่ง
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ปฏิกลู ไหลออกมาจากทวารทัง้ ๙ มีชอ่ งหู ช่องจมูก เป็นต้น เป็นที่
อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ย เป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิด เป็น
รังแห่งโรค เป็นที่เก็บมูตร (ปัสสาวะ) และกรีส (อุจจาระ) อุปมา
เหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆ เข้าไว้ และซึมออกมา
เสมอๆ เจ้าของกายจึงต้องช�ำระล้างขัดถูวนั ละหลายๆ ครัง้ เมือ่ เว้น
จากการช�ำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวัน กลิ่นเหม็นก็ปรากฏ
เป็นที่รังเกียจ เป็นของน่าขยะแขยง
“ภคินี ร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูก
มีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทา ที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้น
เป็นเพียงผิวหนังเท่านั้น เหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอัน
วิจิตรตระการตา ผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้น แต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็น
หีบศพ แม้ภายนอกจะวิจิตรตระการตาเพียงไร ก็หาพอใจยินดีไม่
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เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบอันสวยงามนั้น มีสิ่งปฏิกูลพึง
รังเกียจ”
แม้พระศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ ความรักของเธอที่มีต่อพระ
อานนท์กห็ าลดลงไม่ บางคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสูห่ ทัยของนาง
ท�ำให้นางมองเห็นความเป็นจริงตามพระศาสดาตรัสก็ตาม แต่มัน
มีน้อยเกินไปไม่สามารถจะข่มความเสน่หาที่เธอมีต่อพระอานนท์
เสียได้ เหมือนน�้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิง ไฟคือราคะใน
จิตใจของนางก็ฉันนั้น คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา นางคิดว่าท�ำไฉนหนอ
จักสามารถอยูใ่ กล้พระอานนท์ได้ เมือ่ ไม่ทราบจะท�ำประการใด จึง
ทูลลาพระศาสดาและพระอานนท์กลับบ้าน ก่อนกลับ นางไม่ลืม
ที่จะช�ำเลืองมองพระอานนท์ด้วยความเสน่หา
79
เนื่องจากมาเสียเวลาในวัดเชตวันเสียนาน นางจึงกลับไปถึง
บ้านเอาจวนค�่ำ นางรู้สึกตะครั่นตะครอทั้งกายและใจ เกรงว่า
ระหว่างทีน่ างหายไปนานนัน้ นายอาจจะเรียกใช้ เมือ่ ไม่พบ นางคง
ถูกลงโทษอย่างหนักอย่างทีเ่ คยถูกมาแล้ว อนิจจา ชีวติ ของคนทาส
ช่างไม่มีอิสระและความสุขเสียเลย
เป็นการบังเอิญอย่างยิ่ง ปรากฏว่าตลอดเวลาที่นางหายไป
นั้นนายมิได้เรียกใช้เลย ผิดจากวันก่อนๆ นี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
นอกจากพุทธานุภาพ โอ พุทธานุภาพ ช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนัน้
คืนนัน้ นางนอนกระวนกระวายอยูต่ ลอดคืน จะข่มตาให้หลับ
สักเท่าใดก็หาส�ำเร็จไม่ พอเคลิ้มๆ นางต้องผวาตื่นขึ้นด้วยภาพ
แห่งพระอานนท์ปรากฏทางประสาทที่หก หรือมโนทวาร นางนอน
ภาวนาชือ่ ของพระอานนท์เหมือนนามเทพเจ้าผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระพุทธ
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คุณก็คอยไหลวนเวียนเข้ามาสู่ความส�ำนึกอันลึกซึ้ง นางคิดว่า
ภายใต้พทุ ธฉายาน่าจะมีความสงบเย็นและบริสทุ ธิน์ า่ พึงใจเป็นแน่แท้
แต่จะท�ำอย่างไรหนอ จึงจะประสบความสงบเย็นเช่นนั้น
เสียงไก่โห่อยู่ไม่นาน ท้องฟ้าก็เริ่มสาง ลมเย็นตอนรุ่งอรุณ
พัดแผ่วเข้ามาทางช่องหน้าต่าง นางสลัดผ้าห่มออกจากกาย ลุกขึน้
เพื่อเตรียมอาหารไว้ส�ำหรับนาย นางภาวนาอยู่ในใจว่า เช้านี้ขอให้
พระอานนท์บิณฑบาตผ่านมาทางนี้เถิด
แสงแดดในเวลาเช้าให้ความชุ่มชื่นพอสบาย นางเสร็จธุระ
อย่างอื่นแล้วออกมายืนเหม่ออยู่หน้าบ้าน มองไปเบื้องหน้าเห็น
ภิกษุณีรูปหนึ่งมีบาตรในมือ เดินผ่านบ้านของนางไป ทันใดนั้น
80 ความคิดก็แวบเข้ามา ท�ำให้นางดีใจจนเนื้อเต้น ภิกษุณี โอ ภิกษุณี
เราบวชเป็นภิกษุณสี ิ จะได้อยูใ่ นบริเวณวัดเชตวันกับภิกษุณที งั้ หลาย
และคงมี โ อกาสได้ อ ยู ่ ใ กล้ แ ละพบเห็ น พระคุ ณ เจ้ า อั น เป็ น ที่ รั ก
ของเราเป็นแน่แท้
นางลานายไปเฝ้าพระศาสดา และทูลขอบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสยั แห่งนางแล้ว ประทาน
อนุญาตให้อุปสมบทอยู่ ณ ส�ำนักแห่งภิกษุณีในวัดเชตวันนั่นเอง
เมื่อบวชแล้วภิกษุณีรูปใหม่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบ่น
พระธรรมวินัย ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดี ส�ำรวมอยู่ในสิกขาบท
ปาฏิโมกข์ มีสกิ ขาและอาชีพเสมอด้วยภิกษุณที งั้ หลาย เป็นทีร่ กั ใคร่
ชอบพอของภิกษุณีอื่นๆ ทั้งนี้เพราะนางเป็นผู้เสงี่ยมเจียมตนและ
พอใจในวิเวกอีกด้วย
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ถึงกระนั้นก็ตาม ทุกเวลาบ่าย เมื่อนางได้เห็นพระอานนท์
ขณะให้โอวาทแก่ภิกษุณีบริษัท ความรัญจวนใจก็ยังเกิดขึ้นรบกวน
นางอยู่มิเว้นวาย จะพยายามข่มด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใด ก็หา
สงบราบคาบอย่างภิกษุณีอื่นๆ ไม่
คราวหนึ่ ง นางได้ ฟ ั ง โอวาทจากพระศาสดาเรื่ อ งกิ เ ลส ๓
ประการ คือ ราคะ โทสะ และโมหะ พระพุทธองค์ตรัสว่า
“กิเลสทั้ง ๓ ประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อ�ำนาจ
ของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวาย เหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้และ
แกลบให้แห้งเกรียม ข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้ง ๓ ประการนี้ ก็คือ
ราคะนัน้ มีโทษน้อยแต่คลายช้า โทสะมีโทษมากแต่คลายเร็ว โมหะ
มีโทษมากด้วย คลายช้าด้วย บุคคลซึ่งออกบวชแล้วประพฤติตน 81
เป็นผู้ไม่มีเรือน เรียกว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะ แต่ถ้าใจ
ยังหมกมุน่ พัวพันอยูใ่ นกาม ก็หาส�ำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ คือ
เขาไม่สามารถจะท�ำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ อุปมาเหมือนไม้สด
ชุ่มอยู่ด้วยยาง แม้จะวางอยู่บนบก บุคคลผู้ต้องการไฟก็ไม่อาจ
น�ำมาสีให้เกิดไฟขึน้ ได้ เพราะฉะนัน้ ภิกษุ ภิกษุณผี ชู้ กั กายออกจาก
กามแล้ว ควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงใหล
เสียด้วย”
นางได้ฟังพระพุทธภาษิตนี้แล้ว ให้รู้สึกละอายใจตนเองสุด
ประมาณ ที่นางเข้ามาบวชก็มิได้มุ่งหมายเพื่อก�ำจัดทุกข์ให้สูญสิ้น
หรือเพือ่ ท�ำลายกองตัณหาอะไรเลย แต่เพือ่ ให้มาอยูใ่ กล้คนอันเป็น
ทีร่ กั คิดดูแล้วเหมือนน�ำน�ำ้ มันมาวางไว้ใกล้เพลิง มันมีแต่จะลุกเป็น
ไฟกองมหึมาขึ้นสักวันหนึ่ง
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เมือ่ ปรารภดังนี้ นางยิง่ กระวนกระวายใจมากขึน้ พระอานนท์
หรือก็ไม่เคยทักทายปราศรัยเป็นส่วนตัวเลย การที่ได้เห็นคนอัน
เป็นที่รักเป็นความสุขก็จริง แต่มันเล็กน้อยเกินไป เมื่อน�ำมาเทียบ
กับความทรมานในขณะทีต่ อ้ งอยูโ่ ดดเดีย่ วและว้าเหว่ กาสาวพัสตร์
เป็นก�ำแพงเหลืองมหึมาทีค่ อยกัน้ มิให้ความรักเดินถึงกัน ถึงกระนัน้
ก็ยังมีภิกษุและภิกษุณีบางท่านกระโดดข้ามก�ำแพงนี้ ล่วงละเมิด
สิกขาบทวินยั ของพระองค์จนได้ นางคิดมาถึงเรือ่ งนีแ้ ล้วเสียวสันหลัง
วาบ เหมือนถูกก้อนหิมะอันเยือกเย็นโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อน
นางพยายามสะกดใจมิให้คดิ ถึงพระอานนท์ พยายามท่องบ่น
สาธยายพระธรรมวินัย แต่ทุกขณะจิตที่ว่างลง ดวงใจของนางก็จะ
82 คร�่ำครวญร�ำพันถึงพระอานนท์อีก นางรู้สึกปวดศีรษะและวิงเวียน
เพราะความคิดหมกมุ่นสับสน นี่เองกระมังที่พระอานนท์พูดไว้แต่
แรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้าย
วันหนึง่ นางชวนเพือ่ นภิกษุณรี ปู หนึง่ ไปหาพระอานนท์ พระ
อานนท์เป็นผู้มีอัธยาศัยงาม จึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรม นาง
รู้สึกชุ่มชื่นขึ้นบ้าง เหมือนข้าวกล้าที่จวนแห้งเกรียมเพราะขาดน�้ำ
ชุ่มชื่นขึ้น เพราะฝนผิดฤดูกาลหลั่งลงมา แต่เมื่อนางจะลากลับ
นั่นเอง พระอานนท์พูดว่า
“น้องหญิง ต่อไปเมื่อไม่มีธุระอะไรก็อย่ามาอีก ถ้ามีความ
สงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมวินัยอันใด ก็ให้ถามเมื่ออาตมาไปสู่ส�ำนัก
ภิกษุณีเพื่อให้โอวาท”
คืนนั้นนางนอนร้องไห้ตลอดคืน น้อยใจ เสียใจ และเจ็บใจ
ตนเอง “พระอานนท์หรือก็ชา่ งใจไม้ไส้ระก�ำเสียเต็มประดา จะเห็น
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แก่ความรักของเราบ้างก็ไม่มีเลย” นางยิ่งคิดยิ่งช�้ำใจและน้อยใจ
ภิกษุณีผู้พักอยู่ ณ ที่ใกล้ ได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึก จึงลุก
มาหาด้วยความเป็นห่วง ถามนางว่า
“โกกิลา มีเรื่องอะไรหรือ?”
“อ้อ ไม่มีอะไรดอก สุมิตรา ข้าพเจ้าฝันร้ายไป รู้สึกตกใจ
มากเลยร้องไห้ออกมา ขอบใจมาก ที่ท่านเป็นห่วงข้าพเจ้า” นาง
ตอบ ฝืนสีหน้าให้ชุ่มชื่นขึ้น
“พระศาสดาสอนว่า ให้เจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้าย ท่าน
เจริญเมตตาหรือเปล่าก่อนนอนน่ะ” ภิกษุณสี มุ ติ ราถามอย่างกันเอง
“อื่อ เมื่อเจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายอย่างนั้นหรือ?”
“ใช่”
83
“ก่อนนอนคืนนี้ ข้าพเจ้าลืมไป ท่านกลับไปนอนเถิด ข้าพเจ้า
ขออภัยด้วยที่ร้องไห้ดังไปจนท่านตื่น”
เมื่อภิกษุณีสุมิตรากลับไปแล้ว ภิกษุณีโกกิลาก็คิดถึงชีวิต
ของตัว ชีวิตของนางเต็มไปด้วยความเป็นทาส เมื่อก่อนบวชก็เป็น
ทาสทางกาย พอปลีกจากทาสทางกายมาได้กม็ าตกเป็นทาสทางใจ
เข้าอีก แน่นอนทีเดียวผู้ใดตกอยู่ในความรัก ดวงใจของผู้นั้นย่อม
เป็นทาส ทาสของความรัก ทาสรักนัน้ จะไม่มใี ครสามารถช่วยปลด
ปล่อยได้ นอกจากเจ้าของดวงใจจะปลดปล่อยเอง นางหลับไปด้วย
ความอ่อนเพลียเมื่อจวนจะรุ่งสางอยู่แล้ว

๗

กั บ โ ก กิ ล า ภิ ก ษุ ณี
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ในที่สุดเมื่อเห็นว่าจะสะกดไว้ไม่อยู่แน่แล้ว นางจึงตัดสินใจลา
พระศาสดา พระอานนท์ และเพื่อนภิกษุณีอื่นๆ จากวัดเชตวัน
เมืองสาวัตถี มุง่ หน้าสูโ่ ฆสิตาราม เมืองโกสัมพี ด้วยคิดว่า “การอยู่
ห่าง อาจจะเป็นยารักษาโรคได้บ้างกระมัง”
นางจากเชตวันด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นทีย่ งิ่ อุปมาเหมือน
มารดาต้องจ�ำใจจากบุตรสุดที่รักของตัวฉันใดก็ฉันนั้น นางอยู่จ�ำ
พรรษา ณ โฆสิตาราม ซึง่ โฆสิตมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์
๓ เดือนทีอ่ ยูห่ า่ งจากพระอานนท์ ดวงจิตของนางผ่องแผ้วแจ่มใสขึน้
การท่องบ่นสาธยายและการบ�ำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วย
นางคิดว่าคราวนี้คงตัดอาลัยในพระอานนท์ได้เป็นแน่แท้
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แต่ความรักย่อมมีวงจรของมัน จนกว่ารักนั้นจะสิ้นสุดลง
ชีวติ มักจะเป็นอย่างนีเ้ สมอ เมือ่ ใครคนหนึง่ พยายามดิน้ รนหาความ
รัก เขามักจะไม่สมปรารถนา แต่พอเขาท�ำท่าจะหนี ความรักก็ตาม
มา ความรักจึงมีลักษณะคล้ายเงา เมื่อบุคคลวิ่งตาม มันจะวิ่งหนี
แต่เมื่อเขาวิ่งหนี มันจะวิ่งตาม
ด้วยกฎอันนี้กระมัง เมื่อนางหนีรักออกจากเชตวันและมา
สงบอยู่ ณ กรุงโกสัมพีนี้ เมื่อออกพรรษาแล้ว ข่าวการเสด็จสู่กรุง
โกสัมพีของพระผู้มีพระภาคก็แพร่สะพัดมา ซึ่งเป็นการแน่นอนว่า
พระอานนท์จะต้องตามเสด็จมาด้วย
ชาวโกสัมพีทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมโสมนัส ภิกษุสงฆ์
ต่างจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะ เตรียมพระคันธกุฎที ปี่ ระทับของพระ 85
ศาสดา พระเจ้าอุเทนเองซึง่ ไม่คอ่ ยจะสนพระทัยในทางธรรมนัก ก็
อดที่จะทรงปรีดาปราโมชมิได้ เพราะถือว่าพระศาสดาเสด็จไป ณ
ที่ใด ย่อมน�ำความสงบสุขและมงคลไปสู่ที่นั้นด้วย การสนทนา
เรือ่ งการเสด็จมาของพระศาสดา มีอยูท่ กุ หัวระแหงแห่งกรุงโกสัมพี
ศาสดาคณาจารย์เจ้าลัทธิตา่ งๆ ก็เตรียมผูกปัญหาเพือ่ ทูลถาม บาง
ท่านก็เตรียมถามเพื่อความรู้ความเข้าใจจริง และบางท่านก็ต้อง
เตรียมถามเพียงเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นเท่านั้น หมู่ภิกษุสงฆ์
ปีติปราโมชเป็นอันมาก เพราะการเสด็จมาของพระศาสดา ย่อม
หมายถึงการได้ยินได้ฟังมธุรภาษิตจากพระองค์ด้วย และบางท่าน
อาจจะได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องสูงเพราะธรรมเทศนานั้น
ใครจะทราบบ้ า งเล่ า ว่ า ดวงใจของโกกิ ล าภิ ก ษุ ณี จ ะเป็ น
ประการใด เมื่อบ่ายวันหนึ่ง เพื่อนภิกษุณีน�ำข่าวมาบอกนางว่า
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นี้”

“นี่ โกกิลา ท่านทราบไหมว่าพระศาสดาจะเสด็จมาถึงเร็วๆ

“อย่างนั้นหรือ?” นางมีอาการตื่นเต้นเต็มที่  “เสด็จมาองค์
เดียวหรืออย่างไร?”
“ไม่องค์เดียวหรอก ใครๆ ก็รวู้ า่ เมือ่ พระพุทธองค์เสด็จมาจะ
ต้องมีพระเถระผูใ้ หญ่มาด้วยหรืออาจจะมาสมทบทีหลังก็ได้ แต่ทา่ น
ที่ต้องตามเสด็จแน่ คือพระอานนท์พุทธอนุชา”
“พระอานนท์” นางอุทาน พร้อมด้วยเอามือทาบอก
“ท�ำไมหรือ โกกิลา ดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกิน?” ภิกษุณี
รูปนั้นถามอย่างสงสัย
“เปล่าดอก ข้าพเจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระศาสดา และฟังพระ
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ธรรมเทศนาของพระองค์ ดีใจจนควบคุมตัวไม่ได้” นางตอบเลี่ยง
“ใครๆ เขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละโกกิลา คราวนี้เราคงได้ฟัง
ธรรมกถาอันลึกซึง้ และได้ฟงั มธุรภาษิตของพระมหาเถระ เช่นพระ
สารีบุตรและพระมหากัสสปะ หรือพระอานนท์ เป็นต้น” ภิกษุณี
รูปนั้นกล่าว
วันที่รอคอยก็มาถึง พระศาสดา มีพระภิกษุสงฆ์อรหันต์หมู่
ใหญ่แวดล้อม เสด็จถึงกรุงโกสัมพี พระราชาธิบดีอุเทนและเสนา
มหาอ�ำมาตย์ พ่อค้าประชาชน สมณพราหมณาจารย์ ถวายการ
ต้อนรับอย่างมโหฬาร ยิ่งก่อนถึงซุ้มประตูโฆสิตารามประมาณกึ่ง
โยชน์มีประชาชนจ�ำนวนแสนคอยรับเสด็จ มรรคาดารดาษไปด้วย
กลีบดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ที่ประชาชนน�ำมาโปรยปรายเพื่อ
เป็นพุทธบูชา

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

ในบริ เ วณอารามก่ อ นเสด็ จ ถึ ง พระคั น ธกุ ฎี มี ภิ ก ษุ แ ละ
ภิกษุณจี ำ� นวนมากรอรับเสด็จ ทุกท่านมีแววแห่งปีตปิ ราโมช ถวาย
บังคมพระศาสดาด้วยความเคารพอันสูงสุด พระอานนท์ตามเสด็จ
พระพุทธองค์ด้วยกิริยาที่งดงามมองดูน่าเลื่อมใส ทุกคนต่างชื่นชม
พระศาสดาและพระอานนท์ และผูท้ ชี่ นื่ ชมในพระอานนท์เป็นพิเศษ
ก็เห็นจะเป็นโกกิลาภิกษุณีนั่นเอง
ทันใดทีน่ างได้เห็นพระอานนท์ ความรักซึง่ สงบตัวอยูก่ ฟ็ งุ้ ขึน้
มาอีก คราวนี้ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าคราวก่อน เพราะเป็นเวลา
๓ เดือนแล้วที่นางมิได้เห็นพระอานนท์ ความรักที่ท�ำท่าจะสงบลง
นัน้ มันเป็นเหมือนติณชาติซงึ่ ถูกริดรอน ณ เบือ้ งปลาย เมือ่ ขึน้ ใหม่
ย่อมขึ้นได้สวยกว่า มากกว่าและแผ่ขยายโตกว่า ฉะนั้น
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นางรีบกลับสูห่ อ้ งของตน บัดนี้ ใจของนางเริม่ ปัน่ ป่วนรวนเร
อีกแล้ว จริงทีเดียว ในจักรวาลนี้ไม่มีไฟอะไรร้อนแรงและดับยาก
เท่าไฟรัก ความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจ มนุษย์เราท�ำอะไร
ลงไปเพราะเหตุเพียง ๒ อย่างเท่านั้น คือเพราะหน้าที่อย่างหนึ่ง
และเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึ่ง ประการแรก แม้
จะส�ำเร็จบ้างไม่ส�ำเร็จบ้าง มนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนัก
เพราะคนส่วนมากหาได้รกั หน้าทีเ่ ท่ากับความสุขส่วนตัวไม่ แต่สงิ่ ที่
หัวใจเรียกร้องนี่สิ ถ้าไม่ส�ำเร็จ หรือไม่สามารถสนองได้ หัวใจจะ
ร�่ำร้องอยู่ตลอดเวลา มันจะทรมานไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมัน
หรือมนุษย์ผู้นั้นตายจากไป
โกกิลาภิกษุณีก�ำลังต่อสู้กับสิ่ง ๒ อย่างนี้อย่างน่าสงสาร
หน้าที่ของนาง คือ การท�ำลายความรักความใคร่ บัดนี้นางเป็น
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ภิกษุณี มิใช่หญิงชาวบ้านธรรมดา นางจึงต้องพยายามก�ำจัดความ
รักความใคร่ระหว่างเพศให้หมดไป แต่หวั ใจของนางก�ำลังเรียกร้อง
หาความรัก หน้าที่กับความเรียกร้องของหัวใจ อย่างไหนจะแพ้จะ
ชนะก็แล้วแต่ความเข้มแข็งของอ�ำนาจฝ่ายสูงหรือฝ่ายต�ำ 
่ ผูห้ ญิงนัน้
ลงได้ทมุ่ เทความรักให้แก่ใครแล้ว ก็มนั่ คงเหนียวแน่นยิง่ นัก ยากที่
จะถ่ายถอน และความรักที่ไม่มีทางสมปรารถนาเลยนั้นเป็นความ
ปวดร้าวอย่างยิง่ ส�ำหรับผูห้ ญิง ดวงใจของเธอจะระบมบ่มหนอง ใน
ทีส่ ดุ ก็แตกสลายลงด้วยความชอกช�ำ้ นัน้ อนิจจา โกกิลา แม้เธอจะรู้
ว่าความรักของเธอไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลย แต่เธอก็ยังรัก
สุดที่จะหักห้ามและถ่ายถอนได้
อี ก คื น หนึ่ ง ที่ น างต้ อ งกระวนกระวายรั ญ จวนจิ ต ถึ ง พระ
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อานนท์ นอนพลิกไปพลิกมา นัยน์ตาเหม่อลอยอย่างไร้จุดหมาย
นานๆ จึงจะจับนิ่งอยู่ที่เพดานหรือขอบหน้าต่าง นางรู้สึกว้าเหว่
เหมือนอยูท่ า่ มกลางป่าลึกเพียงคนเดียว ท�ำไมนางจึงว้าเหว่ ในเมือ่
คืนนั้นเป็นคืนแรกที่พระศาสดาเสด็จมาถึง ราชามหาอ�ำมาตย์และ
พ่อค้าคหบดีมากหลายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนสายน�้ำที่
หลัง่ ไหลอยูม่ ไิ ด้ขาดระยะ มันเป็นเรือ่ งของผูห้ ญิงทีผ่ ชู้ ายน้อยคนนัก
จะเข้าใจและเห็นใจ
ภิกษุณีโกกิลาถอนสะอื้นเบาๆ เมื่อเร่าร้อนและกลัดกลุ้มถึง
ที่สุด น�้ำตาเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความระทมขมขื่นลงได้บ้าง
เพือ่ นทีด่ ใี นยามทุกข์สำ� หรับผูห้ ญิง ก็คอื น�ำ้ ตา ดูเหมือนจะไม่มอี ะไร
อีกแล้วจะเป็นเครือ่ งปลอบประโลมใจได้เท่าน�ำ้ ตา แม้มนั จะหลัง่ ไหล
จากขั้วหัวใจ แต่มันก็ช่วยบรรเทาความอึดอัดลงได้บ้าง
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เนือ่ งจากผูห้ ญิงถือว่าชีวติ เป็นส่วนหนึง่ ของความรัก ตรงกัน
ข้ามกับผู้ชายซึ่งมักจะเห็นว่าความรักเป็นเพียงบางส่วนของชีวิต
เท่านัน้ เมือ่ เกิดความรักผูห้ ญิงจึงทุม่ เทชีวติ และจิตใจให้แก่ความรัก
นั้น ทุ่มเทอย่างยอมเป็นทาส โกกิลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในโลก เธอ
จะหลีกเลี่ยงความจริงในชีวิตหญิงไปได้อย่างไร
พระด�ำรัสของพระศาสดา ซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อ
สายัณห์ยงั คงแว่วอยูใ่ นโสตของนาง พระองค์ตรัสว่า “ไม่ควรปล่อย
ตนให้ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจแห่งความรัก เพราะการพลัดพรากจาก
สิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมาน และเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพราก
ก็เป็นสิ่งที่สุดวิสัย  ทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก
ทีพ่ อใจ ไม่วนั ใดก็วนั หนึง่ ” พระพุทธด�ำรัสนีช้ า่ งเป็นความจริงเสียนี่ 89
กระไร แต่เธอจะพยายามหักห้ามมิให้คิดถึงพระอานนท์สักเท่าใด
ก็หาส�ำเร็จไม่ เธอตกเป็นทาสแห่งความรักแล้วอย่างหมดสิ้นหัวใจ
รุง่ ขึน้ เวลาบ่าย นางเทีย่ วเดินชมโน่นชมนี่ ในบริเวณโฆสิตาราม
เพื่อบรรเทาความกระวนกระวายกลัดกลุ้มรุ่มร้อน เธอเดินมา
หยุดยืนอยู่ริมสระซึ่งมีบัวบานสะพรั่ง รอบๆ สระมีม้านั่งท�ำด้วยไม้
และมีพนักพิงอย่างสบาย เธอชอบมานั่งเล่นบริเวณสระนี้เสมอๆ
ดูดอกบัว ดูแมลงซึ่งบินวนไปเวียนมาอยู่กลางสระ ลมพัดเฉื่อยฉิว
หอบเอากลิ่นดอกบัวและกลิ่นน�้ำคละเคล้ากันมา ท�ำให้นางมีความ
แช่มชืน่ บ้าง ธรรมชาติเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อชีวติ เสมอ มันเป็นเพือ่ น
ที่ดีทั้งยามสุขและยามทุกข์ ชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมักจะเป็นชีวิต
ที่ชื่นสุข เบาสบาย ยิ่งมนุษย์ทอดทิ้ง ห่างเหินจากธรรมชาติมาก
เท่าใด เขาก็ยิ่งห่างความสุขออกไปทุกทีมากเท่านั้น
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ขณะที่นางก�ำลังเพลินอยู่กับธรรมชาติอันสวยงาม และดู
เหมือนความรุ่มร้อนจะลดลงไปบ้างนั้นเอง นางได้ยินเสียงเหมือน
คนเดินอยู่เบื้องหลัง ทันทีที่นางเหลียวไปดู ภาพ ณ เบื้องหน้านาง
เข้ามาท�ำลายความสงบราบเรียบโดยพลัน พระอานนท์และโฆสิต
มหาเศรษฐีเจ้าของอารามนัน่ เอง นางรูส้ กึ ตะครัน่ ตะครอ มือและริม
ฝีปากของนางเริม่ สัน่ น้อยๆ เหมือนคนเริม่ จะจับไข้ เมือ่ พระอานนท์
เข้ามาใกล้ นางถอยหลังไปนิดหนึ่งโดยมิได้ส�ำนึกว่าเบื้องหลังของ
นาง ณ บัดนี้คือสระน�้ำ บังเอิญเท้าข้างหนึ่งของเธอเหยียบดินแข็ง
ก้อนหนึ่ง เธอเสียหลักและล้มลง
พระอานนท์และโฆสิตมหาเศรษฐีตกตะลึงจังงังยืนนิง่ เหมือน
90 รูปปั้นศิลา สักครู่หนึ่งจึงได้สติ แต่ไม่ทราบจะช่วยเธอประการใด
เธอเป็นภิกษุณี อันใครๆ จะถูกต้องมิได้ อย่าพูดถึงพระอานนท์เลย
แม้โฆสิตมหาเศรษฐีเองก็ไม่กล้ายื่นมือประคองนางให้ลุกขึ้น นาง
พยายามช่วยตัวเองจนสามารถลุกขึน้ มาส�ำเร็จ แล้วคุกเข่าลงเบือ้ งหน้า
พระอานนท์ ก้มหน้านิ่งด้วยความละอาย
“น้องหญิง” เสียงทุ้มๆ นุ่มนวลของพระอานนท์ปรากฏแก่
โสตของนางเหมือนแว่วมาตามสายลมจากที่ไกล “อาตมาขออภัย
ด้วย ที่ท�ำให้เธอตกใจและล�ำบาก เธอเจ็บบ้างไหม?”
เสียงเรียบๆ แต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยของพระอานนท์ ได้
เป็นเหมือนน�้ำทิพย์ชโลมใจนางให้ชื่นบาน อะไรเล่าจะเป็นความ
ชืน่ ใจของสตรีมากเท่ารูส้ กึ ว่าชายทีต่ นพะวงรักมีความห่วงใยในตน
สตรีเป็นเพศทีจ่ ำ� ความดีของผูอ้ นื่ ได้เก่ง พอๆ กับการให้อภัยและลืม
ความผิดพลาดของชายอันตนรัก เหมือนเด็กน้อย แม้จะถูกเฆี่ยน
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มาจนปวดร้าวไปทัง้ ตัว แต่พอมารดาผูเ้ พิง่ จะวางไม้เรียวแล้วหันมา
ปลอบด้วยค�ำอันอ่อนหวานสักครู่หนึ่ง และแถมด้วยขนมชิ้นน้อยๆ
บ้างเท่านั้น เด็กน้อยจะลืมเรื่องไม้เรียว กลับหันมาชื่นชมยินดีกับ
ค�ำปลอบโยนและขนมชิน้ น้อย เขาจะซุกตัวเข้าสูอ่ อ้ มอกของมารดา
และกอดรัดเหมือนอาลัยอย่างที่สุด การให้อภัยแก่คนที่ตนรักนั้น
ไม่มที สี่ นิ้ สุดในหัวใจของสตรี และบางทีกเ็ ป็นเพราะธรรมชาติอนั นี้
ด้วยที่ท�ำให้เธอชอกช�้ำแล้วชอกช�้ำอีก แต่มนุษย์ทั้งบุรุษและสตรี
เป็นสัตว์โลกทีไ่ ม่คอ่ ยรูจ้ กั เข็ดหลาบ จึงต้องชอกช�ำ้ ด้วยกันอยูเ่ นืองๆ
นางช้อนสายตาขึ้นมองพระอานนท์แว่บหนึ่งแล้วคงก้มหน้า
ต่อไป ไม่มเี สียงตอบจากนาง เหมือนมีอะไรมาจุกทีค่ อหอย เธอพูด
92 ไม่ออกบอกไม่ถูก ว่าเธอดีใจหรือเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
“น้องหญิง” เสียงพระอานนท์ถามขึ้นอีก “เธอเจ็บบ้างไหม?
อาตมาเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บ”
“ไม่เป็นไร พระคุณเจ้า” เสียงตอบอย่างยากเย็นเต็มที
“เธอมาอยู่ที่นี่สบายดีหรือ?”
“พอทนได้ พระคุณเจ้า”
“แม่นางต้องการอะไรเกี่ยวกับปัจจัย ๔ ขอให้บอกข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอปวารณาไว้” ท่านเศรษฐีพดู ขึน้ บ้าง แล้วพระอานนท์และ
โฆสิตเศรษฐีก็จากไป
นางมองตามพระอานนท์ด้วยความรัญจวนพิศวาส นางรู้สึก
เหมือนอยากให้หกล้มวันละ ๕ ครัง้ ถ้าการหกล้มนัน้ เป็นเพราะเธอ
ได้เห็นพระอานนท์อันเป็นที่รัก นางเดินตามพระอานนท์ไปเหมือน
ถูกสะกด ความรักท�ำให้บุคคลท�ำสิ่งต่างๆ อย่างครึ่งหลับครึ่งตื่น
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ครูห่ นึง่ นางจึงหยุดเหมือนนึกอะไรขึน้ ได้ แล้วเหลียวหลังกลับสูท่ อี่ ยู่
ของนาง
นางกลับสู่ภิกขุนูปัสสยะที่พักของภิกษุณี ด้วยหัวใจที่เศร้า
หมอง ความอยากพบและอยากสนทนาด้วยพระอานนท์นั้นมีมาก
สุดประมาณ บุคคลเมื่อมีความปรารถนาอย่างรุนแรง ย่อมคิดหา
อุบายเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนานั้น เมื่อไม่ได้โดยอุบายที่ชอบ ก็
พยายามท�ำโดยเล่ห์กลมารยา สุดแล้วแต่ความปรารถนานั้นจะ
ส�ำเร็จได้โดยประการใด โดยเฉพาะความปรารถนาในเรื่องรักด้วย
แล้ว ย่อมหันเหบิดเบือนจิตใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของมันให้
กระท�ำได้ทกุ อย่าง พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า เมือ่ ใดความรักและความ
หลงครอบง�ำ เมื่อนั้นบุคคลก็มืดมนเสมือนคนตาบอด
93
นางปิดประตูกุฏินอนเหมือนคนเจ็บหนัก ภิกษุณีผู้อยู่ห้อง
ติดกันได้ยินเสียงคราง จึงเคาะประตูเรียก
“ท่านเป็นอะไรหรือ โกกิลา?” สุนนั ทาภิกษุณถี ามด้วยความ
เป็นห่วง
“ไม่เป็นไรมากดอก สุนนั ทา ปวดศีรษะเล็กน้อย แต่ดเู หมือน
จะมีอาการไข้ ตะครั่นตะครอ เนื้อตัวหนักไปหมด” โกกิลาตอบ
“ฉันยาแล้วหรือ?”
“เรียบร้อยแล้ว”
“อ้อ มีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยท่านบ้าง ไม่ต้องเกรงใจนะ
ข้าพเจ้ายินดีเสมอ”
“มี ธุ ร ะบางอย่ า ง ถ้ า ท่ า นเต็ ม ใจจะช่ ว ยเหลื อ ก็ พ อท� ำได้ ”
โกกิลาพูด มีแววแช่มชื่นขึ้น
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“มีอะไรบอกมาเถิด ถ้าข้าพเจ้าพอช่วยได้ก็ยินดี” สุนันทา
ตอบด้วยความจริงใจ
“ท่านรู้จักพระอานนท์มิใช่หรือ?”
“รูส้ โิ กกิลา พระอานนท์ ใครๆ ก็ตอ้ งรูจ้ กั ท่าน เว้นแต่ผไู้ ม่รจู้ กั
พระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้น ท่านมีธุระที่พระอานนท์หรือ?”
“ถ้าไม่เป็นการล�ำบากแก่ทา่ น ข้าพเจ้าอยากวานให้ท่านช่วย
นิมนต์พระอานนท์มาที่นี่ ข้าพเจ้าอยากฟังโอวาทจากท่าน เวลานี้
ข้าพเจ้าก�ำลังป่วย ชีวติ เป็นของไม่แน่ พระพุทธองค์ตรัสไว้มใิ ช่หรือ
ว่า ความแตกดับแห่งชีวติ ความเจ็บป่วย กาลเป็นทีต่ าย สถานทีท่ งิ้
ร่างกายและคติในสัมปรายภพเป็นสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมาย ใครๆ รู้
94 ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ขอท่านอาศัยความอนุเคราะห์ เกือ้ กูลแก่ขา้ พเจ้า
ไปหาพระอานนท์ แล้วเรียนท่านตามค�ำของข้าพเจ้าว่า โกกิลา
ภิกษุณีขอนมัสการท่านด้วยเศียรเกล้า เวลานี้นางป่วยไม่สามารถ
ลุกขึ้นได้ ถ้าพระคุณเจ้าจะอาศัยความกรุณาไปเยี่ยมไข้ จะเป็น
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่นางหาน้อยไม่”
เวลานั้นบ่ายมากแล้ว ความอบอ้าวลดลง บริเวณอารามซึ่ง
มีพันธุ์ไม้หลายหลากดูร่มรื่นยิ่งขึ้น นกเล็กๆ บนกิ่งไม้วิ่งไล่กัน
อย่างเพลิดเพลิน บางพวกร้องทักทายกันอย่างสนิทสนมและชืน่ สุข
ดิรัจฉานเป็นสัตว์โลกที่มีความรู้น้อยและความสามารถน้อย มันมี
ความรูค้ วามสามารถแต่เพียงหากินและหลบหลีกภัยเฉพาะหน้า แต่
ดูเหมือนมันจะมีความสุขยิง่ กว่ามนุษย์ซงึ่ ถือตนว่าฉลาดและมีความ
สามารถเหนือสัตว์โลกทัง้ มวล เป็นความจริงทีว่ า่ ความสุขนัน้ ขึน้ อยู่
กับความพอใจ มนุษย์ไม่วา่ จะอยูใ่ นเพศไหนและภาวะใด ถ้าสามารถ

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

พอใจในภาวะนัน้ ได้ เขาก็มคี วามสุข คนยากจนหาเช้ากินค�่ำอาจจะ
มีความสุขกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชาผู้เร่าร้อนอยู่เสมอ เพราะ
ความปรารถนาและทะยานอยากอันไม่รจู้ กั สิน้ สุด มนุษย์เราจะมีสติ
ปัญญาฉลาดปานใดก็ตาม ถ้าไร้เสียแล้วซึง่ ปัญญาในการหาความสุข
ให้แก่ตนโดยทางที่ชอบ เขาผู้นั้นควรจะทะนงตนว่าฉลาดกว่าสัตว์
ละหรือ?”
มนุ ษ ย์ ส ่ ว นใหญ่ มั ก จะปล่ อ ยให้ ค วามอยากความดิ้ น รน
ออกหน้า แล้ววิ่งตาม เหมือนวิ่งตามเงาของตนเองในเวลาบ่าย ยิ่ง
วิง่ ตาม ก็ดเู หมือนเงาจะห่างตัวออกไปทุกที ทุกคนต้องการและมุง่ มัน่
ในความสุข แต่ความสุขก็เป็นเหมือนเงานั่นเอง ความสุขมิใช่เป็น
สิง่ ทีเ่ ราจะต้องแสวงหาและมุง่ มอง หน้าทีโ่ ดยตรงทีม่ นุษย์ควรท�ำนัน้ 95
คือการมองทุกข์ให้เห็น พร้อมทัง้ ตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์
นั้น แล้วท�ำลายสาเหตุแห่งทุกข์เสีย โดยนัยนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้น
เอง เหมือนผูป้ รารถนาความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติ ถ้าปราบ
เสีย้ นหนามและเรือ่ งร้ายในประเทศมิได้ ก็อย่าหวังเลยว่าประชาชาติ
จะเจริญและผาสุก  หรือเหมือนผู้ปรารถนาสุขแก่ร่างกาย ถ้ายัง
ก�ำจัดโรคในร่างกายมิได้ ความสุขกายจะมีได้อย่างไร แต่ถา้ ร่างกาย
ปราศจากโรค มีอนามัยดี ความสุขกายก็มีมาเอง
ด้วยประการฉะนีป้ รัชญาเถรวาทจึงให้หลักเราไว้วา่ “มองทุกข์
ให้เห็นจึงเป็นสุข” อธิบายว่า เมือ่ เห็นทุกข์ ก�ำหนดรูท้ กุ ข์ และค้นหา
สมุฏฐานของทุกข์แล้ว ท�ำลายสาเหตุแห่งทุกข์นนั้ เสีย เหมือนหมอ
ท�ำลายเชือ้ อันเป็นสาเหตุแห่งโรค ยิง่ ทุกข์ลดน้อยลงเท่าใด ความสุข
ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น ความทุกข์ที่ลดลงนั่นเองคือความสุข เหมือน
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ทัศนะทางวิทยาศาสตร์ทถี่ อื ว่าความเย็นไม่มี มีแต่ความร้อน ความเย็น
คื อ ความร้ อ นที่ ล ดลง เมื่ อ ความร้ อ นลดลงถึ ง ที่ สุ ด ก็ ก ลายเป็ น
ความเย็นที่สุด ท�ำนองเดียวกันเมื่อความทุกข์ลดลงถึงที่สุดก็กลาย
เป็นความสุขที่สุด ขั้นแห่งความสุขนั้นมีขึ้น ตามขั้นแห่งความทุกข์
ทีล่ ดลง ค�ำสอนทางศาสนาเมือ่ ว่าโดยนัยหนึง่ จึงเป็นเรือ่ งของ “ศิลปะ
แห่งการลดทุกข์” นั่นเอง
พระอานนท์ได้รบั ค�ำบอกเล่าจากสุนนั ทาภิกษุณแี ล้ว ให้รสู้ กึ
เป็นห่วงกังวลถึงโกกิลาภิกษุณียิ่งนัก ท่านคิดว่า หรือจะเป็นเพราะ
นางหกล้ ม เมื่ อ บ่ า ยนี้ ก ระมั ง จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ น างป่ ว ยลง อนิ จ จา
โกกิลา เธอรักเรา เราหรือจะไม่รู้ แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจ
96 จะรักเสียแล้ว เหมือนเด็กน้อยผู้ไม่ประสาต่อความตาย นั่งร�่ำร้อง
เร่งเร้าขอค�ำตอบจากมารดาผู้นอนตายสนิทแล้ว ช่างน่าสงสาร
สังเวชเสียนี่กระไร ผู้หญิงมีความอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
พระศาสดาจึงกีดกันนักหนาในเบื้องแรกที่จะให้สตรีบวชในศาสนา
ทั้งนี้เป็นเพราะพระมหากรุณาของพระองค์ ที่ไม่ต้องการให้สตรี
ล�ำบาก มีเรือ่ งเดียวเท่านัน้ ทีส่ ตรีทนได้ดกี ว่าบุรษุ นัน้ คือการทนต่อ
ความเจ็บปวด
พระอานนท์มพี ระรูปหนึง่ เป็นปัจฉาสมณะ ไปสูส่ ำ� นักภิกษุณี
เพื่อเยี่ยมไข้ แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกิลาภิกษุณีแล้ว ความ
สงสารและกังวลของท่านก็ค่อยๆ คลายตัวลง ความฉลาดอย่าง
เลิศล�้ำของพระพุทธอนุชาแทงทะลุความรู้สึกและเคลัญญาการ
(อาการไข้) ของนาง ท่านรู้สึกว่าท่านถูกหลอก ท่านไม่เชื่อเลยว่า
นางจะเป็ น ไข้ จ ริ ง “แต่ เ อาเถิ ด ” พระอานนท์ ป รารภกั บ ตั ว เอง
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“โอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะแสดงบางอย่างให้นางทราบ
เพื่อนางจะได้ละความพยายาม เลิกรักเลิกหมกมุ่นในโลกิยวิสัย
หันมาท�ำความเพียรเพือ่ ละสิง่ ทีค่ วรละและเจริญสิง่ ทีค่ วรท�ำให้เจริญ
ให้เหมาะสมกับเพศภิกษุณีแห่งนาง คงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูล
แก่นางไปตลอดกาลนาน คงจะเป็นปฏิการอันประเสริฐส�ำหรับ
ความรักของนางผู้ภักดีต่อเราตลอดมา”
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และแล้วพระอานนท์ก็กล่าวขึ้นว่า
“น้องหญิง ชีวติ นีเ้ ริม่ ต้นด้วยเรือ่ งทีน่ า่ ละอาย ทรงตัวอยูด่ ว้ ย
เรื่องที่ยุ่งยากสับสน และจบลงด้วยเรื่องเศร้า อนึ่ง ชีวิตนี้เริ่มต้น
และจบลงด้วยเสียงคร�ำ่ ครวญ เมือ่ ลืมตาขึน้ ดูโลกเป็นครัง้ แรก เราก็
ร้องไห้ และเมื่อจะหลับตาลง เราก็ร้องไห้อีก หรืออย่างน้อยก็เป็น
สาเหตุให้คนอื่นหลั่งน�้ำตา เด็กร้องไห้พร้อมด้วยก�ำมือแน่น เป็น
สัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือ แต่เมื่อหลับตา
ลาโลกนัน้ ทุกคนแบมือออก เหมือนจะเตือนให้ผอู้ ยูเ่ บือ้ งหลังส�ำนึก
และเป็นพยานว่าเขามิได้เอาอะไรไปเลย
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น้องหญิง อาตมาขอเล่าเรือ่ งส่วนตัวให้ฟงั สักเล็กน้อยอาตมา
เกิดแล้วในศากยวงศ์อันมีศักดิ์ ซึ่งเป็นที่เลื่องลือว่าบริสุทธิ์ยิ่งใน
เรื่องตระกูล อาตมาเป็นอนุชาแห่งพระบรมศาสดา และออกบวช
ติดตามพระองค์เมื่ออายุได้ ๓๖ ปี ราชกุมารผู้มีอายุ ถึง ๓๖ ปี ที่
ยังมีดวงใจผ่องแผ้ว ไม่เคยผ่านเรือ่ งรักๆ ใคร่ๆ มาเลยนัน้ เป็นบุคคล
ทีห่ าได้ยากในโลก หรืออาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้ น้องหญิง อย่านึกว่า
อาตมาจะเป็นคนวิเศษเลิศเลอกว่าราชกุมารทั้งหลาย อาตมาเคย
ผ่านความรักมาแล้ว และได้ประจักษ์ว่าความรักเป็นความร้าย
ความรักเป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นเครื่องท�ำลายความสุขของปวงชน
อาตมากลัวต่อความรักนั้น ทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรัก
แต่ความรักไม่เคยให้ความหวังแก่ใครถึงครึง่ หนึง่ แห่งความต้องการ 99
ยิ่งความรักที่ฉาบทาด้วยความเสน่หาด้วยแล้ว จะเป็นพิษแก่จิตใจ
ท�ำให้ทรุ นทุรายดิน้ รนไม่รจู้ กั จบสิน้ ความสุขทีเ่ กิดจากความรักนัน้
เหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลง เธออย่าพอใจใน
เรือ่ งความรักเลย เมือ่ หัวใจถูกลูบไล้ดว้ ยความรัก หัวใจนัน้ จะสร้าง
ความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้า แต่ทุกครั้งที่เราหวัง ความผิดหวังก็จะรอ
เราอยู่ น้องหญิง อย่าหวังอะไรให้มากนัก จงมองดูชวี ติ อย่างผูช้ ำ�่ ชอง
อย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้า ชีวิตนี้เหมือนเกลียวคลื่น ซึ่งก่อตัวขึ้น
แล้วม้วนเข้าหาฝั่งและแตกกระจายเป็นฟองฝอย จงยืนมองดูชีวิต
เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉะนั้น
โกกิลาเอย เมือ่ ความรักเกิดขึน้ ความละอายและความเกรง
กลัวในสิง่ ทีค่ วรกลัวก็พลันสิน้ ไป เหมือนก้อนเมฆมหึมา เคลือ่ นตัว
เข้าบดบังดวงจันทร์ให้อับแสง ธรรมดาสตรีนั้นควรจะยอมตาย
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เพราะความละอาย แต่แทนทีจ่ ะเป็นเช่นนัน้ ความละอายมักจะตาย
ไปก่อนเสมอ เมือ่ ความใคร่เกิดขึน้ ความละอายก็หลบหน้า เพราะ
เหตุนี้ พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า ความใคร่ท�ำให้คนมืดบอด อนึ่ง
โลกมนุษย์ของเรานี้ เต็มไปด้วยชีวติ อันประหลาดพิสดาร ต่างชนิด
และต่างรส ชีวติ ของแต่ละคนได้ผา่ นมาและผ่านไปด้วยความระก�ำ
ล�ำบากทุกข์ทรมาน ถ้าชีวิตมีความสุขก็เป็นความหวาดเสียวที่จะ
ต้องจากชีวิตอันรื่นรมย์นั้นไป
โกกิลาเอย มนุษย์ทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญา
จักษุนั้น เป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบ ซึ่ง
เต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหว่เงียบเหงา มนุษย์
100 ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูง แต่ใครเล่า
จะทราบว่าในส่วนลึกแห่งใจเขาจะว้าเหว่และเงียบเหงาสักปานใด
แทบทุกคนว้าเหว่ ไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตที่
แน่นอน เธอปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือ?
น้องหญิง บัดนี้เธอมีธรรมเป็นเกาะที่พึ่งแล้ว จงยึดธรรม
เป็นที่พึ่งต่อไปเถิด อย่าหวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลย โดยเฉพาะความ
รักความเสน่หาไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้ มันเป็นเสมือน
ตอที่ผุ จะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดสาด
ธรรมเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าเขาจะอยู่เพศใด
ภาวะใด การกระท�ำทีน่ กึ ขึน้ ภายหลังแล้วต้องเสียใจนัน้ พระศาสดา
ทรงสอนให้เว้นเสีย เพราะฉะนัน้ แม้จะประสบปัญหาหัวใจ หรือได้
รับความทุกข์ยากล�ำบากสักปานใด ก็ตอ้ งไม่ทงิ้ ธรรม มนุษย์ทยี่ งั มี
อาสวะอยู่ในใจนั้น ย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้าง
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เพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้ว ก็ควรตั้งใจ
ประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ ยิ่งพวกเรานักบวชด้วยแล้ว
จ�ำเป็นต้องมีอุดมคติ การตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่
โดยไร้อุดมคติ
น้ อ งหญิ ง ธรรมดาไม้ จั น ทน์ นั้ น แม้ จ ะแห้ ง ก็ ไ ม่ ทิ้ ง กลิ่ น
หัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลา อ้อยแม้เข้าสู่หีบยนต์แล้วก็ไม่
ทิง้ รสหวาน บัณฑิตแม้ประสบทุกข์กไ็ ม่ทงิ้ ธรรม พระศาสดาทรงย�ำ้
ว่า พึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรม
โกกิลาเอย เธอได้สละเพศฆราวาสมาแล้ว ซึ่งเป็นการเสีย
สละที่ยิ่งใหญ่ ยากที่ใครๆ จะสละได้ ขอให้เธอเสียสละต่อไปเถิด
และสละให้ลกึ กว่านัน้ คือไม่สละแต่เพียงเพศอย่างเดียว แต่จงสละ 101
ความรู้สึกอันจะเป็นข้าศึกต่อเพศเสียด้วย เธอเคยฟังสุภาษิตอัน
กินใจยิ่งมาแล้วมิใช่หรือ ในคนร้อยคน หาคนกล้าได้หนึ่งคน ใน
คนพันคน หาคนเป็นบัณฑิตได้หนึ่งคน ในคนแสนคน หาคนพูด
จริงได้เพียงหนึ่งคน ส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่รู้ว่า
จะมีหรือไม่ คือไม่ทราบจะค�ำนวณเอาจากคนจ�ำนวนเท่าใดจึงจะ
เฟ้นได้หนึ่งคน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักเสียสละ
ตัวอย่างของโลก เคยมีกษัตริยอ์ งค์ใดบ้างท�ำได้เหมือนพระพุทธองค์
ทรงยอมเสียสละความสุขความเพลินใจทุกอย่างทีช่ าวโลกปองหมาย
มาอยู่กลางดินกลางทราย ก็เพื่อท�ำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติ การเสียสละของพวกเรา เมื่อน�ำไปเทียบกับการเสียสละของ
พระบรมศาสดาแล้ว ของเราช่างเล็กน้อยเสียนี่กระไร
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น้องหญิง พระศาสดาตรัสว่า บุคคลอาจอาศัยตัณหาละตัณหา
ได้ อาจอาศัยมานะละมานะได้ อาจอาศัยอาหารละอาหารได้ แต่
เมถุนธรรมนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสีย คืออย่า
ทอดสะพานเข้าไป เพราะอาศัยละไม่ได้
ข้อว่า อาศัยอาหารละอาหารนัน้ คือละความพอใจในรสของ
อาหาร จริงอยู่ สัตว์โลกทั้งมวลด�ำรงชีพอยู่ได้เพราะอาหาร ข้อนี้
พระศาสดาก็ตรัสไว้ แต่มนุษย์และสัตว์เป็นอันมากติดข้องอยูใ่ นรส
แห่งอาหาร จนต้องกระเสือกกระสนกระวนกระวาย และต้องท�ำชัว่
เพราะรสแห่งอาหารนั้น ที่ว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นคือ อาศัย
อาหารละความพอใจในรสแห่งอาหารนั้น บริโภคเพียงเพื่อยังชีพ
102 ให้ชีวิตเป็นไปได้เท่านั้น เหมือนคนเดินทางข้ามทะเลทราย เสบียง
อาหารหมด และบังเอิญลูกน้อยตายลงเพราะหิวโหย เขาจ�ำใจต้อง
กินเนื้อบุตรเพียงเพื่อให้ข้ามทะเลทรายได้เท่านั้น หาติดในรสแห่ง
เนื้อบุตรไม่
ข้ อ ว่ า อาศั ย ตั ณ หาละตั ณ หานั้ น คื อ เมื่ อ ทราบว่ า ภิ ก ษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาชื่อโน้นได้สำ� เร็จเป็นโสดาบัน สกทาคามี
อนาคามี หรืออรหันต์ ก็มีความทะยานอยากที่จะเป็นบ้าง เมื่อ
พยายามจนได้เป็นแล้ว ความทะยานอยากอันนั้นก็หายไป อย่างนี้
เรียกว่าอาศัยตัณหาละตัณหา
ข้อว่า อาศัยมานะละมานะนั้น คือเมื่อได้ยินได้ฟังภิกษุหรือ
ภิกษุณหี รืออุบาสกอุบาสิกาชือ่ โน้นได้สำ� เร็จเป็นโสดาบัน เป็นต้น ก็
มีมานะขึน้ ว่าเขาสามารถท�ำได้ ท�ำไมเราซึง่ เป็นมนุษย์และมีอวัยวะ
ทุกส่วนเหมือนเขาจะท�ำไม่ได้บ้าง จึงพยายามท�ำความเพียร เผา
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กิเลสจนได้บรรลุโสดาปัตติผลบ้าง อรหัตตผลบ้าง อย่างนี้เรียกว่า
อาศัยมานะละมานะ เพราะเมื่อบรรลุแล้ว มานะนั้นย่อมไม่มีอีก
“ดูก่อนน้องหญิง ส่วนเมถุนธรรมนั้น ใครๆ จะอาศัยละมิได้
เลย นอกจากจะพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วเลิกละเสีย ห้ามใจ
มิให้เลือ่ นไหลไปยินดีในกามสุขเช่นนัน้ น้องหญิง พระศาสดาตรัสว่า
กามคุณนั้นเป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีสุขน้อย แต่มีทุกข์มาก มี
โทษมาก มีความคับแค้นเป็นมูล มีทุกข์เป็นผล”
พระอานนท์พูดจบ คอยจับกิริยาของโกกิลาภิกษุณีว่าจะมี
ความรู้สึกอย่างไร ธรรมกถาของท่านได้ผล ภิกษุณีค่อยๆ ลุกจาก
เตียง สลัดผ้าห่มออก คลานมาหมอบลงแทบเท้าของพระอานนท์
นางสะอึกสะอืน้ จนสัน่ เทิม้ ไปทัง้ ตัว พูดอะไรไม่ออก นางเสียใจอย่าง 103
สุดซึง้ อันความเสียใจและละอายนัน้ ถ้ามันแยกกันเกิดคนละครัง้ ก็
ดูเหมือนจะไม่รนุ แรงเท่าใดนัก แต่เมือ่ ใดทีท่ งั้ ความเสียใจและความ
ละอายเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน และในกรณีเดียวกันด้วยแล้ว ย่อมเป็น
ความทรมานส�ำหรับสตรีอย่างยิง่ ยวด นางเสียใจเหลือเกินทีค่ วามรัก
ของนางมิได้รบั สนองเลยแม้แต่นอ้ ย ค�ำพูดของพระอานนท์ลว้ นแต่
เป็นค�ำเสียดแทงใจส�ำหรับนางผูย้ งั หวังความรักจากท่านอยู่ ยิง่ กว่า
นั้นเมื่อนางทราบว่าพระอานนท์มิได้เชื่อในอาการลวงของนางเลย
นางจึงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรง ละอายสุดที่จะประมาณได้
นางจึงไม่สามารถพูดค�ำใดได้เลย นอกจากถอนสะอื้นอยู่ไปมา
ครู่หนึ่งพระอานนท์จึงพูดว่า “น้องหญิง หยุดร้องไห้เสียเถิด
การร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่ช่วยเรื่องหนักใจของเธอให้คลาย
ลงได้” อนิจจา พระอานนท์ช่างพูดอย่างพระอริยะแท้
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“ข้าแต่พระคุณเจ้า” นางพูดทัง้ เสียงสะอืน้ ภิกษุผเู้ ป็นปัจฉาสมณะของพระอานนท์ต้องเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่ง เกรงว่าจะ
ไม่สามารถอดกลั้นน�้ำตาได้ “ข้าพเจ้าจะพยายามกล�้ำกลืนฝืนใจ
ปฏิบตั ติ ามโอวาทของท่าน แม้จะเป็นความทรมานสักปานใด ข้าพเจ้า
จะอดทนและขอเทิดทูนบูชาพระพุทธอนุชาไว้ในฐานะเป็นที่เคารพ
สักการะอย่างสูง ข้าพเจ้าไม่เจียมตัวเองจึงต้องทุกข์ทรมานถึงปานนี้
ข้าพเจ้าเป็นเพียงหญิงทาสทูนหม้อน�ำ 
้ ข้าพเจ้าเพิ่งส�ำนึกตนเวลานี้
เอง ความรัก ความอาลัยท�ำให้ข้าพเจ้าลืมก�ำเนิดชาติตระกูลและ
ความเหมาะสมใดๆ ทั้งสิ้น มาหลงรักพระพุทธอนุชาผู้ทรงศักดิ์
ข้าแต่ท่านผู้สืบอริยวงศ์ กายกรรม วจีกรรม ที่ข้าพเจ้าล่วง
104 เกินท่านและจะพึงขอโทษนั้นไม่มี ส่วนมโนกรรมนั้นมีอยู่ ข้าพเจ้า
รักท่าน และรักอย่างสุดหัวใจ ถ้าการทีข่ า้ พเจ้ารักท่านนัน้ เป็นความ
ผิด ขอท่านผู้ประเสริฐโปรดให้อภัยในความผิดพลาดอันนั้นด้วย”
นางพูดจบแล้วนั่งก้มหน้า น�้ำตาของนางหยดลงบนจีวรผืนบาง
เสมือนหยาดน�้ำค้างถูกสลัดลงจากใบหญ้าเมื่อลมพัดเป็นครั้งคราว
“น้องหญิง เรื่องชาติเรื่องตระกูลนั้นอย่าน�ำมาปรารมภ์เลย
อาตมามิได้เคยคิดถึงมันเป็นเวลานานมาแล้ว ทีอ่ าตมาไม่รกั น้องหญิง
มิใช่เพราะอาตมาเกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์ ส่วนเธอเป็นทาสีดอก
แต่เป็นเพราะอาตมาเห็นโทษแห่งความรัก ความเสน่หาตามที่
พระศาสดาทรงสอนอยู่เสมอ เวลานี้อาตมามีหน้าที่จะต้องบ�ำรุง
พระศาสดาผูเ้ ป็นนาถะของโลก และพยายามท�ำหน้าทีก่ ำ� จัดอาสวะ
ในจิตใจ มิใช่เพิม่ อาสวะให้มากขึน้ เมือ่ อาสวะยังไม่สนิ้ ย่อมจะต้อง
เวียนว่ายอยูใ่ นวัฏฏสงสารอีก จะเป็นเวลานานเท่าใดก็สดุ จะค�ำนวณ

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

พระศาสดาตรัสว่า การเกิดบ่อยๆ เป็นความทุกข์ เพราะเมือ่ มีการเกิด
ความแก่ ความเจ็บ และความทรมานอื่นๆ ก็ติดตามมาเป็นสาย
นอกจากนี้ผู้วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสาร อาจจะมีบางชาติที่ประมาท
พลาดพลั้งไปแล้วต้องตกไปในอบาย เป็นการถอยหลังไปอีกมาก
กว่าจะตั้งต้นได้ใหม่ก็เป็นการเสียเวลาของชีวิตไปมิใช่น้อย
น้องหญิง เธออย่าน้อยใจในชาติตระกูลอันต�่ำต้อยของเธอ
บุคคลจะเกิดในตระกูลกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ หรือศูทรก็ตาม
ย่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาเหมือนกันหมด คือเมื่อเกิดมาแล้ว
ก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ และในที่สุดก็ต้องตาย ความตายย่อมกวาดล้าง
สรรพสัตว์ไปโดยมิละเว้นใครไว้เลย และใครๆ ไม่อาจต่อสู้ด้วยวิธี
ใดๆ ได้
105
นอกจากนี้ มนุษย์ทุกคนล้วนมีเลือดสีแดง รู้จักกลัวภัยและ
ใคร่ความสุขเสมอกัน เหมือนไม้นานาชนิด เมื่อน�ำมาเผาไฟย่อมมี
เปลวสีเดียวกัน เมือ่ เป็นเช่นนี้ จะมัวมาแบ่งแยกกันอยูท่ ำ� ไมว่า คน
นั้นเป็นวรรณะสูง คนนี้เป็นวรรณะต�่ำ มาช่วยกันกระพือสันติสุข
ให้แก่โลกทีร่ อ้ นระอุนจี้ ะมิดกี ว่าหรือ มนุษย์ไม่วา่ จะเกิดในวรรณะใด
เมื่อประพฤติดีก็เป็นคนดีเหมือนกันหมด เมื่อประพฤติชั่วก็เป็น
คนชั่วเหมือนกันหมด
เพราะฉะนั้น ขอให้น้องหญิงเลิกน้อยใจในเรื่องชาติตระกูล
ของตัวและตั้งหน้าพยายามท�ำความดีเถิด ขอให้น้องหญิงเชื่อว่า
การทีอ่ าตมาไม่สามารถสนองความรักของน้องหญิงได้นนั้ มิใช่เป็น
เพราะอาตมารังเกียจเรื่องชาติเรื่องตระกูลของเธอเลย แต่มันเป็น
เพราะอาตมารังเกียจตัวความรักนั่นต่างหาก
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ภคินีเอย อันธรรมดาว่าความรักนั้น มันเป็นธรรมชาติที่
เร่าร้อนอยูแ่ ล้ว ถ้ายิง่ มันเกิดขึน้ ในฐานะทีผ่ ดิ ทีไ่ ม่เหมาะสมเข้าอีก
มันก็จะยิง่ เพิม่ ความแรงร้อนมากขึน้ การทีน่ อ้ งหญิงจะรักอาตมาหรือ
อาตมาจะรักเธออย่างเสน่หาอาลัยนั้นแล เรียกว่าความรักอันเกิด
ขึน้ ในฐานะทีผ่ ดิ หรือไม่เหมาะสม ขอให้เธอตัดความรัก ความอาลัย
เสียเถิด แล้วเธอจะพบความสุขปลอดโปร่งอีกแบบหนึ่ง ซึ่งสูงกว่า
ประณีตกว่า”
พระอานนท์ละภิกขุนูปัสสยะไว้เบื้องหลัง ด้วยความรู้สึก
ทีแ่ ปลกประหลาด ท่านเดินลัดเลาะมาทางริมสระแล้วนัง่ ลง ณ ม้ายาว
มีพนักตัวหนึ่ง ภิกษุเป็นปัจฉาสมณะก็นั่งลง ณ ริมสุดข้างหนึ่ง
106 พระอานนท์ถอนหายใจยาวและหนักหน่วงเหมือนจะระบายความ
หนักอกหนักใจออกมาเสียบ้าง ครู่หนึ่งท่านจึงบอกให้ภิกษุรูปนั้น
กลับไปก่อน ท่านต้องการจะนั่งพักผ่อนอยู่ที่นั่นสักครู่ ถ้าพระ
ศาสดาเรียกหาก็ให้มาตามที่ริมสระนั้น
ท่านนัง่ คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ บางครัง้ รูส้ กึ สงสาร
ภิกษุณโี กกิลาอย่างจับใจ แต่ดว้ ยอัธยาศัยแห่งมหาบุรษุ ประดับด้วย
บารมีธรรมนั้นต่างหากเล่า จึงสามารถข่มใจและสลัดความรู้สึก
สงสารอันนั้นเสีย ท่านปรารภกับตนเองว่า “อานนท์ เธอเป็นเพียง
โสดาบันเท่านั้น ราคะโทสะและโมหะยังมิได้ละเลย เพราะฉะนั้น
อย่าประมาท อย่าเข้าใกล้ หรือยอมพบกับภิกษุณโี กกิลาอีก ธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกลับกลอกง่าย บางคราวปรากฏเหมือน
ช้างตกมัน อานนท์ จงเอาสติเป็นขอส�ำหรับเหนี่ยวรั้งช้าง คือจิตที่
ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอ�ำนาจ บุคคลผู้มีอ�ำนาจมากที่สุดและควรแก่การ
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สรรเสริ ญ นั้ น คื อ ผู ้ ที่ ส ามารถเอาตนของตนเองไว้ ใ นอ�ำ นาจได้
สามารถชนะตนเองได้ พระศาสดาตรัสว่า ผูช้ นะตนเองได้ชอื่ ว่าเป็น
ยอดนักรบในสงคราม เธอจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิด อย่า
เป็นผู้แพ้เลย”
พระอานนท์ตรึกตรองและโอวาทตนเองอยู่พอสมควรแล้ว
ก็เข้าเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค ท่านไม่มอี ะไรปิดบังส�ำหรับพระผูม้ พี ระภาค
เพราะฉะนั้น ท่านจึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระจอมมุนีทรง
ทราบ รวมทั้งที่ท่านปรารภกับตนเอง และให้โอวาทตนเองนั้นด้วย
พระมหาสมณะทรงทราบเรื่ อ งแล้ ว ทรงประทานสาธุ ก ารแก่
พระอานนท์ แล้วตรัสให้ก�ำลังใจว่า
“อานนท์ เธอเป็นผู้มีบารมีอันได้สั่งสมมาดีแล้ว ชาตินี้เป็น 107
ชาติสุดท้ายแห่งเธอ เรื่องที่เธอจะตกไปสู่ฐานะที่ต�่ำกว่านี้นั้นเป็น
ไม่มีอีก” แล้วพระศากยมุนีก็ทรงแย้มพระโอษฐ์น้อยๆ เมื่อพระ
อานนท์ทูลถามสาเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์นั้น จึงตรัสว่า
“อานนท์ เธอคงลืมไปว่า พระโสดาบันนัน้ มีการไม่ตกต�ำ่ เป็น
ธรรมดา จะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนไม่วันใดวัน
หนึ่ง เธออย่าวิตกทุกข์ร้อนไปเลย”
พระอานนท์มีอาการแช่มชื่นแจ่มใสขึ้น เพราะพระด�ำรัส
ประโลมใจของพระศาสดานั้น
เย็นวันนั้นเอง พุทธบริษัทแห่งนครโกสัมพีผู้ใคร่ต่อธรรม มี
มือถือดอกไม้ธูปเทียนและสุคันธชาติหลากหลายต่างมุ่งหน้าสู่
โฆสิ ต าราม เพื่ อ ฟั ง ธรรมรสจากพระพุ ท ธองค์ เมื่ อ พุ ท ธบริ ษั ท
พรั่งพร้อมนั่งอย่างมีระเบียบแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสก
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(สบง = ผ้าส�ำหรับนุง่ ) ซึง่ ย้อมไว้ดว้ ยดีแล้ว ทรงคาดพระกายพันธนะ
(ประคดเอว = ผ้ารัดเอว) อันเป็นประดุจสายฟ้า ทรงครองสุคต
มหาบังสุกลุ จีวร อันเป็นประดุจผ้ากัมพลสีเหลืองหม่น เสด็จออกจาก
พระคันธกุฎีสู่ธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งหาที่เปรียบมิได้
ประดุจวิลาสแห่งพญาช้างตัวประเสริฐ และประดุจอาการเยือ้ งกราย
แห่งไกรสรสีหราช เสด็จขึน้ สูบ่ วรพุทธอาสน์ทปี่ ลู าดไว้ดแี ล้ว ท่ามกลาง
มณฑลมาลย์ซึ่งประดับตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ทรงเปล่ง
พระฉัพพัณณรังสีประดุจพระอาทิตย์เปล่งแสงอ่อนๆ บนยอดภูเขา
ยุคันธร เมื่อสมเด็จพระจอมมุนีเสด็จมาถึง พุทธบริษัทก็เงียบกริบ
พระพุทธองค์ทรงมองดูพุทธบริษัทด้วยพระหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วย
108 พระเมตตาทรงด�ำริว่า “ชุนนุมนี้ ช่างงามน่าดูจริงหนอ จะหาคน
คะนองมือคะนองเท้า หรือมีเสียงไอเสียงจามไม่ได้เลย ชนทัง้ หมดนี้
มีคารวะต่อเรายิง่ นัก ถ้าเราไม่พดู ขึน้ ก่อน แม้จะนัง่ อยูน่ านสักเท่าใด
ก็จะไม่มีใครพูดอะไรเลย แต่เวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรม”
พระองค์ ท รงด� ำ ริ เ ช่ น นี้ แ ล้ ว จึ ง ส่ ง ข่ า ยคื อ พระญาณของ
พระองค์ไปส�ำรวจพุทธบริษัทว่า ใครหนอจะสามารถบรรลุธรรม
เบื้องสูงได้บ้างในวันนี้ ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุณีโกกิลาว่า มี
ญาณแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมได้ พระพุทธองค์จึงทรงประกาศ
ธรรมจักรอันประเสริฐ ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะกังวาน ดังนี้
“ดูก่อนท่านทั้งหลาย ทาง ๒ สาย คือ กามสุขัลลิกานุโยค
การหมกมุ่นอยู่ด้วยความสุขสายหนึ่ง และอัตตกิลมถานุโยค การ
ทรมานกายให้ลำ� บากเปล่าสายหนึง่ อันผูห้ วังความเจริญในธรรมพึง
ละเว้นเสีย ควรเดินทางสายกลาง คือเดินตามอริยมรรคมีองค์ ๘
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คือความเห็นชอบ ความด�ำริชอบ การพูดชอบ การท�ำชอบ การ
ประกอบอาชีพในทางสุจริต ความพยายามในทางทีช่ อบ การตัง้ สติ
ชอบ และการท�ำสมาธิชอบ
ดูก่อนท่านทั้งหลาย ความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่ง
ที่ชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อย ความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไร
บ้าง? ท่านทั้งหลาย ความเกิดเป็นความทุกข์ ความแก่ ความเจ็บ
ความตายก็เป็นความทุกข์ ความแห้งใจ หรือความโศก ความร�่ำไร
ร�ำพันจนน�ำ้ ตานองหน้า ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้น
ใจ ความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รัก ความต้อง
ประสบกับบุคคลหรือสิง่ ของอันไม่เป็นทีพ่ อใจ ปรารถนาอะไรไม่ได้
ดังใจ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้น เมื่อ 109
กล่าวโดยสรุป การยึดมั่นในขันธ์ ๕ ด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเอง
เป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่
ท่านทัง้ หลาย เราตถาคตกล่าวว่า ความทุกข์ทงั้ มวลสืบเนือ่ ง
มาจากเหตุ ก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้น เรากล่าวว่า ตัณหานั้น
เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ ตัณหาคือความทะยานอยากดิ้นรน ซึ่งมี
ลักษณะเป็น ๓ คือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา
เรียกกามตัณหาอย่างหนึง่ ดิน้ รนอยากเป็นนัน่ เป็นนี่ เรียกภวตัณหา
อย่างหนึ่ง ดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้ว เรียกวิภวตัณหา
อย่างหนึ่ง นี่แลคือสาเหตุแห่งความทุกข์ขั้นมูลฐาน
ท่านทั้งหลาย การสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภท
ต่างๆ การดับตัณหา คลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแล เราเรียกว่า
นิโรธ คือความดับทุกข์ได้
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ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้น เราตถาคตแสดงไว้แล้ว คือ
อริยมรรคมีองค์ ๘
ท่านทั้งหลาย จงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิด อย่ามีอย่างอื่นเป็นที่
พึ่งเลย เราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ ตถาคตเป็น
แต่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้น ส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาป
อกุศล ท่านทั้งหลายต้องท�ำเอง ทางมีอยู่ เราชี้แล้วบอกแล้ว ท่าน
ทั้งหลายต้องเดินเอง”
พระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้น เหมือน
เจาะจงเทศนาแก่ภกิ ษุณโี กกิลาโดยเฉพาะ นางรูส้ กึ เหมือนพระองค์
ประทับแก้ปญ
ั หาหัวใจของนางให้หลุดร่วง สมแล้วทีใ่ ครๆ พากันชม
110 พระพุทธองค์วา่ เป็นเหมือนดวงจันทร์ ซึง่ ทุกคนรูส้ กึ เหมือนว่าจงใจ
จะส่องแสงสีนวลไปให้แก่ตนเพียงคนเดียว
โกกิลาภิกษุณีส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนา ปลด
เปลื้องสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจทีละชั้น จนสามารถ
ประหารกิเลสทัง้ มวล ได้สำ� เร็จมรรคผลชัน้ สูงสุดในพระพุทธศาสนา
เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยประการฉะนี้

๙

พั น ธุ ล ะ กั บ พ ร ะ ร า ช า
111
วันหนึง่ เวลาเช้า มันเป็นฤดูใบไม้ผลิ ใบเก่าของพฤกษชาติถกู สลัด
ร่วงลง และเหี่ยวแห้งอยู่บริเวณโคนต้น ที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็มี
เป็นจ�ำนวนมาก ใบอ่อนซึ่งผลิออกใหม่ดูสวยงามสล้างเสลา มองดู
เรียงรายเป็นทิวแถวน่าชืน่ ชม เมือ่ ฤดูนมี้ าถึงเข้า แทบทุกคนรูส้ กึ ว่า
เหมือนได้อาศัยอยู่ในโลกใหม่ น�้ำค้างบนยอดหญ้าและใบไม้ยัง
ไม่ทนั เหือดแห้ง เพราะยังเช้าอยู่ พระอาทิตย์เพิง่ จะทอแสงสาดพืน้
พิภพมาไม่นานนัก ลมอ่อนในยามเช้าพัดเฉื่อยฉิวหอบเอากลิ่นน�ำ้
และกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์ติดมาด้วย นกเล็กๆ กระโดดโลดเต้น
ด้วยความส�ำราญจากกิ่งนี้สู่กิ่งโน้น และจากกิ่งโน้นสู่กิ่งนั้น พลาง
ก็ร้องเหมือนเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับอรุณรุ่ง
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พระอานนท์ พุทธอนุชา เดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่ท่าม
กลางบรรยากาศอันสดชื่นนี้ พลางท่านก็คิดถึงสุภาษิตเก่าๆ บท
หนึ่งว่า
“กาก็ดำ 
� นกดุเหว่าก็ดำ 
� อะไรเล่าเป็นเครือ่ งแตกต่างระหว่าง
กาและนกดุเหว่านั้น
แต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเข้า กาก็คงเป็นกา นกดุเหว่าก็คง
เป็นนกดุเหว่า
สาธุชนและทุรชนก็มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน แต่เมือ่ เปล่งวาจา
ปราศรัย จึงทราบว่าใครเป็นสาธุชนและใครเป็นทุรชน”
ท่านใคร่ครวญต่อไปถึงพระพุทธภาษิต ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
112 พระพุทธองค์เคยตรัสว่า
“ทีใ่ ดไม่มสี ตั บุรษุ ทีน่ นั่ ไม่ชอื่ ว่าสภา ผูพ้ ดู ไม่เป็นธรรม ไม่ชอื่
ว่าเป็นสัตบุรุษ” ฯลฯ
ขณะนัน้ เอง สุภาพสตรีผหู้ นึง่ ถือดอกไม้ธปู เทียนและข้าวยาคู
เดินเข้ามาในบริเวณอาราม เมื่อนางเห็นพระอานนท์ จึงวางของลง
แล้วนั่งลงไหว้
“อุบาสิกา วันนี้มาแต่เช้าเชียวหรือ?” พระอานนท์ทักอย่าง
สนิทสนม
“ข้าพเจ้ามีกจิ พิเศษด้วย คือจะมาทูลลาพระศาสดากลับไปอยู่
บ้านเดิม กุสินาราพระคุณเจ้า” นางตอบด้วยเสียงสั่นเครือ “และ
ตั้งใจว่าจะลาพระคุณเจ้าด้วย ก็พอดีพบพระคุณเจ้าที่นี่”
“ท�ำไมหรืออุบาสิกา?” พระอานนท์ถามด้วยความสงสัย
“ท่านเสนาบดีให้กลับพระคุณเจ้า”
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เมื่อพระอานนท์ไม่ซักถามอะไรอีก นางก็นมัสการแล้วเข้า
เฝ้ า พระผู ้ มี พ ระภาค ใจนางไม่ ส บายเลย ไหนจะเป็ น ห่ ว งท่ า น
เสนาบดีที่จะต้องอยู่โดยปราศจากนาง และที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง
คือนางปรารถนาจะอยู่สาวัตถี เพราะเป็นราชธานีที่พระพุทธองค์
ประทับอยู่บ่อยที่สุดและนานที่สุด การได้อยู่เมืองที่พระพุทธเจ้า
ประทับอยูน่ นั้ เป็นก�ำไรชีวติ อย่างมากส�ำหรับความรูส้ กึ ของนาง เมือ่
นางถวายบังคมแล้ว พระศาสดาจึงทักว่า
“มัลลิกา วันนี้มาแต่เช้า มีธุระอะไรพิเศษหรือ?”
“หม่อมฉันทูลลาพระองค์เพื่อไปกุสินารา พระเจ้าข้า” นาง
ทูลตอบ
“ท�ำไมหรือ?”
113
“ท่านเสนาบดีให้กลับไปอยู่กุสินารา พระเจ้าข้า”
“มีเรื่องอะไรรุนแรงถึงต้องให้กลับเทียวหรือ?”
“เรือ่ งก็มเี พียงว่าหม่อมฉันไม่มบี ตุ ร ท่านพันธุลเสนาบดีจงึ ให้
กลับไปอยู่บ้านเดิม เขาบอกว่าหม่อมฉันเป็นหมัน เขาต้องการลูก
เมื่อไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไป”
“เท่านี้เองหรือมัลลิกา”
“เท่านี้เอง พระเจ้าข้า”
“ถ้าเพียงแต่เท่านี้ก็อย่าไปเลย อยู่ที่สาวัตถีนี่แหละ ขอให้
บอกท่านเสนาบดีตามค�ำของตถาคต”
นางมัลลิกาได้ฟังพุทธด�ำรัสแล้วดีใจและโปร่งใจ เหมือน
นักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วและพระราชารับสั่งให้ปล่อย
ฉะนั้น นางถวายบังคมพระศาสดาเดินอย่างร่าเริงกลับออกมา
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ทางเดิม พบพระอานนท์ยังเดินจงกรมอยู่ จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้
พระอานนท์ทราบ ท่านกล่าวว่า
“อุบาสิกา ท่านเป็นผู้มีโชคดี ต่อไปนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดคง
ได้สิ่งนั้นสมประสงค์ พระศาสดาไม่เคยตรัสอะไรที่ปราศจากเหตุ
การห้ามของพระองค์น่าจะมีเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน จง
เบาใจเถิด”
นางมัลลิกาภรรยาแห่งท่านพันธุลเสนาบดีเป็นสตรีมีบุญ
ผูห้ นึง่ ในสมัยพุทธกาล มีเครือ่ งประดับทีม่ คี า่ และทรงเกียรติลำ 
�้ ซึง่
เรียกว่า “มหาลดาปสาธน์” ในสมัยเดียวกัน มีสตรีอยู่ ๓ คนเท่านัน้
ที่สามารถมีเครื่องประดับนี้ คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนหนึ่ง
114 นางมัลลิกาภรรยาพันธุลเสนาบดีคนหนึ่ง และธิดาแห่งเศรษฐีกรุง
พาราณสีอีกคนหนึ่ง
นางกลับไปหาท่านพันธุละด้วยอาการลิงโลดใจ แจ้งเรื่องที่
พระศาสดาทรงทัดทานมิให้กลับไปกุสินารา พันธุละคิดว่า พระ
ศาสดาคงทรงเห็นเหตุส�ำคัญเป็นแน่จึงทรงห้ามไว้ เขาเชื่อในพระ
สัพพัญญุตญาณแห่งพระพุทธองค์จึงพลอยดีใจกับชายาด้วย เข้า
ประคองมัลลิกาด้วยความถนอมรักใคร่ พลางกล่าวว่า
“ที่รัก การที่พี่บอกให้น้องกลับกุสินารานั้น เป็นเพราะไม่รัก
น้องก็หามิได้ น้องก็คงทราบว่าวงศ์ตระกูลเป็นสิ่งส�ำคัญ ตระกูลที่
ไม่มีบุตรสืบต่อย่อมขาดสูญ พี่ไม่ปรารถนาเช่นนั้น พี่เพียงท�ำตาม
ประเพณีของพวกเราเท่านัน้ หญิงทีเ่ ป็นหมันย่อมให้สทิ ธิแก่สามีตน
เพือ่ มีหญิงอืน่ เป็นภรรยาส�ำหรับมีบตุ รสืบสกุลวงศ์ เพราะพีร่ กั น้อง
จึงไม่อยากให้น้องอยู่อย่างหน้าชื่นอกตรม พี่ทราบกฎธรรมดาดีว่า
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ไม่มีสตรีคนใดอยากเห็นสามีของตนมีภรรยาอื่นอย่างต�ำหูต�ำตา
น้องเป็นสุดทีร่ กั ของพี่ แต่ความจ�ำเป็นควรจะอยูเ่ หนือความรักมิใช่
หรือ?”
มัลลิกาซบอยูก่ บั อกของพันธุละ น�ำ้ ตาไหลพรากลงอาบแก้ม
นางจะสะกดกลัน้ อย่างไรก็สดุ ทีจ่ ะห้ามมิให้มนั พรัง่ พรูออกมา ความ
รูส้ กึ ของนางสับสนวุน่ วายทัง้ ดีใจและเสียใจ ดีใจทีม่ โี อกาสได้อยูร่ บั
ใช้ใกล้ชดิ สามีอนั เป็นทีร่ กั เสียใจทีน่ างไม่สามารถให้บตุ รสืบสกุลแก่
เขาได้ ความรูส้ กึ อีกอย่างหนึง่ สอดแทรกเข้ามา คือรูส้ กึ สงสารและ
เห็นใจสามี นางพูดทั้งน�้ำตาว่า
“น้องเข้าใจพีด่ ี และพร้อมทีจ่ ะท�ำตามค�ำบัญชาของพี่ น้องได้
มอบทั้งร่างกายและจิตใจให้พี่แล้ว สิ่งที่น้องให้พี่ไม่ได้นั้น เป็นสิ่ง 115
สุดวิสยั จริงๆ เท่านัน้ ในโลกนีม้ สี งิ่ อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากทีเ่ ราปรารถนา
เหลือเกินเพื่อจะได้ แต่ก็ไม่ได้สมตั้งใจ ตรงกันข้าม มีสิ่งอยู่เป็น
จ�ำนวนมากทีเ่ ราอยากจะหลีกเลีย่ งและไม่พงึ ปรารถนา แต่กป็ ระสบ
เข้าจนได้ ที่รัก ในโลกนี้มีใครเล่าที่จะสมปรารถนาไปเสียทุกอย่าง
ทุกชีวติ ล้วนคลุกเคล้าไปด้วยยาพิษและน�ำ้ ตา ชีวติ มีทงั้ ความหวาน
ชืน่ และขืน่ ขม เรามิได้เป็นเจ้าของชีวติ แต่ทกุ คนเกิดมาเพือ่ เป็นทาส
ของชีวิต เป็นไปจนกว่าชีวิตนี้จะสลาย”
“ท�ำไมน้องพูดรุนแรงถึงปานนัน้ ” พันธุละทักท้วง เชยคางนาง
อันเป็นที่รักให้เงยหน้าขึ้น มองซึ้งลงไปในดวงตาอันเศร้าซึมของ
มัลลิกาซึง่ ยังมีน�้ำตาคลออยู่ ก้มลงจุมพิตเบาๆ เพือ่ ปลอบใจให้นาง
สร่างโศก มือหนึ่งลูบไล้ไปตามเรือนเกศาอันอ่อนนุ่มสลวยเป็น
เงางาม เรื่อยลงมาถึงแผ่นหลังซึ่งอวบเต็ม “ชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรง
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นักดอก ความผิดหวัง และความขมขื่น ซึ่งมีเป็นครั้งเป็นคราวนั้น
เป็นสิ่งที่ท�ำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวังและความหวานชื่น
ที่รัก ถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้ มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวาน
ได้อย่างไร ถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว คนจะรู้จักคุณค่าแห่ง
ร่มพฤกษ์อนั รืน่ รมย์ได้อย่างไร ถ้าไม่มสี งิ่ ทีช่ วั่ มนุษย์จะรูค้ ณ
ุ ค่าของ
สิ่งที่ดีละหรือ? น้องควรจะมองชีวิตในฐานะเป็นสิ่งที่รื่นรมย์ และ
สร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอ เพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้น”
“จะไม่เป็นการหลอกลวงตัวเองไปหรือ” มัลลิกาเงยหน้า
สบตาสามี “ในเมือ่ ชีวติ มิได้รนื่ รมย์ จะมิเป็นการระบายสีให้แก่ชวี ติ
จนมองชีวิตที่แท้จริงไม่เห็นไปหรือ?”
“น้องรัก ถ้าการหลอกตัวเองนั้นเป็นไปในทางที่ดี ในทาง
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สร้างสรรค์ให้ชีวิตนี้ชื่นสุข เราก็ควรจะหลอกลวง มนุษย์เราชอบ
หลอกลวงตัวเองไปในทางร้าย และเหตุรา้ ยก็อาจจะเกิดขึน้ ได้จริงๆ
เมือ่ เป็นเช่นนีท้ ำ� ไมเราจะไม่ลองหลอกตัวเองไปในทางดี เพือ่ ผลดีจะ
เกิดขึน้ จริงๆ บ้าง พระบรมศาสดาก็ตรัสไว้มใิ ช่หรือว่า ‘ส�ำคัญทีใ่ จ’
ถ้าใจดี คิดดี ท�ำดี และพูดดี ผลดีกย็ อ่ มติดตามมาเหมือนเงาตามตัว
บางทีพมี่ คี วามเห็นรุนแรงถึงกับว่าในโลกนีไ้ ม่มอี ะไรดี ไม่มอี ะไรเลว
แต่ความคิดหรือความรู้สึกของเราต่างหากที่ไปรู้สึกเช่นนั้นเข้าเอง
ด้วยกฎอันนี้น้องจะเห็นว่า ในคนคนเดียวกันหรือในสิ่งสิ่งเดียวกัน
รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ เป็นทีร่ กั ของน้อง แต่นอ้ งก็คงทราบว่ายังมีคน
เป็นอันมากทีไ่ ม่รกั พีไ่ ม่ชอบพี่ ไม่เพียงแต่ไม่รกั ไม่ชอบเท่านัน้ ดอก
ถึงกับเกลียดเอามากๆ ก็มอี ยูม่ ใิ ช่นอ้ ย ถ้าพีเ่ ป็นอย่างอืน่ อาจจะเป็น
ทีร่ กั ทีพ่ อใจของพวกหนึง่ แต่อาจจะเป็นทีเ่ กลียดชังของน้องก็ได้ แต่
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พี่ยอมนะน้อง ยอมให้ใครๆ เกลียดได้โดยไม่สะทกสะท้าน แต่ขอ
ให้เป็นที่รักของมัลลิกาเท่านั้น”
มัลลิกายิ้มทั้งน�้ำตา
คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวง พอพระอาทิตย์อัสดงครู่หนึ่ง ดวง
รัชนีกโ็ ผล่ขนึ้ เหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออก ลมต้นปฐมยามให้ความ
ชุม่ ชืน่ มิใช่นอ้ ย กลิน่ ดอกไม้จากอุทยานปลิวมาตามสายลม กระทบ
ฆานประสาทอันไวต่อความรูส้ กึ ของปุถชุ นผูต้ ดิ อยูใ่ นรูป เสียง กลิน่
รส และสัมผัส
บนปราสาทชัน้ ที่ ๓ จะมองเห็นมนุษย์คหู่ นึง่ เขายืนเคียงกัน
มองผ่านหน้าต่างออกไปทางตะวันออก ครู่หนึ่งบุรุษผู้มีร่างกาย
ก�ำย�ำสมเป็นนักรบ กางแขนประคองสตรีผู้ยืนอยู่เคียงข้าง
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“มัลลิกาที่รัก ท่ามกลางสายลม แสงจันทร์และกลิ่นดอกไม้
จากอุทยาน ซ�ำ้ ยังมีมลั ลิกาอยูเ่ คียงใกล้เช่นนี้ พีม่ คี วามสุขเหลือเกิน
ดูเหมือนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกเหมือนวันแรกที่พี่และ
น้องอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา ที่รัก พี่ขอพูดซ�้ำอีกครั้งเถิดว่า พี่รัก
น้องเหลือเกิน” เขาดึงภรรยายอดรักเข้าสวมกอดด้วยความถนอม
ต่อมามัลลิกาตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรครัง้ ละ ๒ ถึง ๑๖ ครัง้
รวม ๓๒ คน เป็นที่ชื่นชมสมใจของพันธุละและมัลลิกาเองยิ่งนัก
บุตรเหล่านีล้ ว้ นแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ และส�ำเร็จวิทยาการ
อันสูงยิ่ง สมเป็นบุตรแห่งเสนาบดีแคว้นมคธอันเกรียงไกร
ปลายรัชกาลแห่งพระเจ้าปเสนทิโกศลนัน่ เอง ข่าวใหญ่กเ็ กิด
ขึ้นในราชธานีสาวัตถี เป็นข่าวที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว จาก
แคว้นหนึ่งสู่แคว้นหนึ่ง จากเมืองน้อยสู่ต�ำบลและหมู่บ้านทุกแห่ง
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ประชาชนต่างโจษจันกันถึงข่าวนี้ พันธุลเสนาบดี และบุตร ๓๒ คน
ถูกฆ่าตาย
ภิกษุในอารามเชตวันกลุ่มหนึ่ง นั่งสนทนากันอยู่ วิพากษ์
วิจารณ์ถึงมรณกรรมของท่านพันธุละ ขณะนั้นนั่นเองพระอานนท์
พุทธอนุชาเดินผ่านมา ภิกษุเหล่านัน้ ลุกขึน้ ยืนรับ แล้วปูลาดอาสนะ
เป็นท�ำนองเชือ้ เชิญพระพุทธอนุชา พระอานนท์เมือ่ นัง่ ลงเรียบร้อย
แล้ว จึงกล่าวว่า
“อาวุโส ท่านทั้งหลายก�ำลังสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่?”
“ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ข้าพเจ้าทัง้ หลายก�ำลังสนทนากันถึงเรือ่ ง
มรณกรรมของท่านพันธุลเสนาบดี”
พระอานนท์มีอาการตรอง เหมือนจะปลงธรรมสังเวชอยู่
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ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่า
“อาวุโส มรณกรรมของท่านพันธุลเสนาบดี ซึง่ ความจริงท่าน
ผู้นี้คือเจ้าชายแห่งนครกุสินารานั้น ก่อความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้า
มาก ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่า ครอบครัวท่านเสนาบดี
รวมทั้งท่านเสนาบดีเองมีความสนิทสนมต่อข้าพเจ้าเพียงไร อนึ่ง
ข้าพเจ้าแม้จะเป็นพระอริยบุคคลก็จริง แต่ก็เป็นเพียงอริยะขั้นต้น
เท่านัน้ ยังหาตัดความโศกและความสะเทือนใจได้ไม่ แต่ทยี่ บั ยัง้ อยู่
ได้ก็ด้วยมีสติคอยเหนี่ยวรั้งอยู่”
ภิกษุกลุ่มนั้นมีอาการสงสัย เมื่อพระอานนท์พูดว่า “พันธุล
เสนาบดี เป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินารา” ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะ
อาวุโสกว่ารูปอื่นๆ ถามขึ้นอย่างนอบน้อมว่า “ข้าแต่ท่านผู้ทรง
ธรรมข้าพเจ้าสงสัยในค�ำกล่าวของท่านที่ว่า ท่านพันธุลเสนาบดี
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เป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินารา เท่าที่ข้าพเจ้าทราบและเห็น ข้าพเจ้า
เข้าใจว่าท่านพันธุละเป็นเชือ้ ไขแห่งราชธานีสาวัตถีนเี่ อง เพราะเป็น
เสนาบดีแห่งนครนี้ และเป็นที่รักของทวยนาครแคว้นโกศลเหลือ
เกิน ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพันธุลเสนาบดีเป็นชาว
กุสินาราโดยก�ำเนิด”
“ดูกอ่ นศากยบุตร” พระอานนท์กล่าวอย่างช้าๆ “ท่านทัง้ หลาย
ยังมีอายุน้อย และเป็นชาวแคว้นอื่น เพิ่งเดินทางมาสู่ราชธานีแห่ง
แคว้นโกศลไม่นานนัก จึงยังหาทราบความเดิมแห่งท่านเสนาบดีไม่
ถ้าท่านทัง้ หลายประสงค์ ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ทา่ นฟังแต่เพียงสังเขป”
เมื่อภิกษุเหล่านั้นแสดงอาการยอมตาม และวิงวอนเพื่อให้
ท่านเล่าความเป็นมาแห่งพันธุลเสนาบดีแล้ว พระอานนท์จงึ กล่าวว่า 119
“ภราดร นับถอยหลังจากนีไ้ ปประมาณ ๓๐ ปีเศษ เมือ่ ท่าน
พันธุลเสนาบดียงั อยูใ่ นวัยหนุม่ และส�ำเร็จการศึกษาจากส�ำนักตักกศิลา แล้วกลับสู่กุสินารานครนั้น ได้รับการต้อนรับจากพระชนก
ชนนีและพระประยูรญาติอย่างมโหฬารยิ่งสมพระเกียรติแห่งพระ
ราชกุมาร พันธุละเป็นเจ้าชายรูปงาม เสียสละ อดทนและรักเกียรติ
เป็นราชประเพณีที่ราชกุมารผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะต้องแสดงศิลปศาสตร์ให้ปรากฏแก่พระประยูรญาติและทวยนาคร วิชาที่พันธุละ
ช�ำนาญมากก็คือฟันดาบและยิงธนู
เมือ่ มีการทดลองฟันดาบ พระญาติได้นำ� ไม้ไผ่มามัดรวมเข้า
ด้วยกัน มัดละหลายล�ำและยกให้สงู ขึน้ แล้วให้พนั ธุลกุมารกระโดด
ขึน้ ไปฟัน พันธุละฟันมัดไม้ไผ่เหล่านัน้ ขาดสะบัน้ เหมือนฟันต้นกล้วย
แต่บงั เอิญได้ยนิ เสียงดังกริก๊ ในไม้ไผ่มดั สุดท้าย เมือ่ พันธุละกระโดด
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ลงมาแล้วถามทราบความว่าเสียง ‘กริ๊ก’ นั้นเป็นเสียงของซี่เหล็ก
ทีพ่ ระญาติแกล้งใส่ไว้ในมัดไม้ไผ่ทกุ ๆ ล�ำ พันธุละเสียใจว่าพระญาติ
ของพระองค์ไม่มีใครหวังดีต่อพระองค์เลย จึงไม่บอกล่วงหน้าว่า
ได้สอดซีเ่ หล็กไว้ในล�ำไม้ไผ่ดว้ ย ถ้าพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าจะฟัน
ไม่ให้มเี สียงดังเลย จึงกราบทูลพระชนกชนนีวา่ จะฆ่ามัลลกษัตริย์
แห่งกุสินาราให้หมด แล้วจะเป็นกษัตริย์เอง เมื่อถูกพระมารดา
ทัดทานไว้และตรัสว่า เป็นสิทธิของพระประยูรญาติทจี่ ะท�ำอย่างนัน้
ได้ พันธุละจึงไม่ปรารถนาจะอาศัยอยู่ในกุสินาราต่อไปเพราะรู้สึก
อับอายที่ฟันไม้ไผ่มีเสียงดัง
อาวุโส ธรรมดาของชายใจสิงห์นนั้ ย่อมรักเกียรติและศักดิศ์ รี
120 ยิ่งนัก จะไม่ยอมอยู่ในที่ไร้เกียรติ เพราะฉะนั้น เมื่อรู้สึกตัวว่า
ไม่มีเกียรติพอในกุสินารา ท่านพันธุละจึงตั้งใจจะไปอยู่เมืองอื่น
แต่จะไปไหน ทรงระลึกถึงพระสหายร่วมส�ำนักศึกษารุน่ เดียวกันอยู่
หลายคน ในที่สุดทรงมองเห็นปเสนทิกุมารแห่งสาวัตถีว่าน่าจะพอ
อาศัยอยูไ่ ด้ เพราะเป็นพระสหายทีร่ กั ใคร่กนั มาก และปเสนทิกมุ าร
ก็ทรงมีอัธยาศัยดี จึงส่งสาสน์ไปทูลความทั้งหมดให้ปเสนทิราชา
ทรงทราบ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงดีพระทัยยิง่ นักทีจ่ ะได้พระสหาย
ร่วมส�ำนักศึกษาและปรากฏเป็นผู้มีฝีมือเป็นเลิศมาท�ำราชการใน
ราชส�ำนักแห่งพระองค์ อย่างน้อยๆ พันธุละคงจะเป็นทีป่ รึกษาของ
พระองค์อย่างดีเลิศ
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงให้จัดการต้อนรับพระสหายอย่าง
มโหฬารและทรงตั้งไว้ในต�ำแหน่งเสนาบดี เป็นที่ปรึกษาราชการ
ทั้งปวง พันธุละท�ำราชการด้วยความรู้ความสามารถดีเยี่ยม
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วันหนึ่งขณะที่พันธุละกลับจากธุรกิจบางอย่างและผ่านมา
ทางโรงวินิจฉัย เมื่อประชาชนเห็นท่านพันธุละจึงขอร้องให้หยุด
และให้ช่วยวินิจฉัยความ เพราะค�ำวินิจฉัยของผู้พิพากษาไม่เป็นที่
พอใจของคู่ความ ผู้พิพากษากินสินบน ใครสามารถให้เงินทองแก่
คู่ความข้างใด ข้างนั้นก็จะชนะ ส่วนฝ่ายที่ยากจนไม่มีเงินทอง แม้
จะถูกก็กลับกลายเป็นฝ่ายผิด ประชาชนทนเดือดร้อนและขมขื่น
มาเป็นเวลานานจนสุดที่จะทนได้ อาวุโส ธรรมดาว่า ความอดทน
ของปุถชุ นนัน้ ย่อมมีขอบเขต เมือ่ เลยขอบเขตทีจ่ ะทนได้ ต่อไปก็จะ
ระเบิดออกมา และจะกลายเป็นผลร้ายอย่างยิง่ แก่ผกู้ ดขีท่ ารุณ จะมี
ความชอกช�ำ้ และขมขืน่ ใดเล่า เสมอด้วยการไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม
อยุตธิ รรมนัน้ จะถูกจดจ�ำฝังใจของผูไ้ ด้รบั ไปตลอดชีวติ นึกขึน้ ทีไร 121
มันเหมือนปลายหอกขวางอยูท่ อี่ ก แต่ผเู้ ป็นใหญ่ทจี่ ะทรงไว้ซงึ่ ความ
ยุตธิ รรมนัน้ ก็คอื ผูท้ ตี่ งั้ มัน่ อยูใ่ นธรรม รูจ้ กั ละอายใจในการแสวงหา
ความสุขส�ำราญบนความเดือดร้อนของผูอ้ นื่ ด้วยเหตุนี้ พระศาสดา
จึงตรัสว่า ความละอายใจในการท�ำชั่วและความกลัวต่อผลอันเผ็ด
ร้อนของความชั่ว ๒ ประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกให้สงบสุข
โอกาสส�ำหรับการท�ำชั่วนั้น ย่อมมีอยู่เสมอส�ำหรับผู้ขาดธรรม
ปราศจากธรรม พระศาสดาตรัสว่า
‘เมื่อฝูงโคก�ำลังว่ายข้ามน�้ำ ถ้าโคนายฝูงน�ำดี โคทั้งหลายก็
จะปลอดภัยขึ้นสู่ท่าที่ถูกต้อง ไม่ถูกน�้ำพัด แต่ถ้าโคนายฝูงน�ำไม่ดี
โคทั้ ง หลายย่ อ มเดื อ ดร้ อ น ได้ รั บ อั น ตรายฉั น ใด ในหมู ่ ม นุ ษ ย์
ก็ฉันนั้น ผู้ใดถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะ ถ้าเขาตั้งอยู่ในธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ประชาชนผู้เดินตาม ก็น่าจะตั้งอยู่ในธรรมและ

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ซื่อสัตย์สุจริตด้วย รัฐจะมีความสุขถ้าผู้เป็นใหญ่ประพฤติธรรม’
ท่านพันธุลเสนาบดี แม้จะไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงในการ
วินจิ ฉัยความ แต่เมือ่ ประชาชนขอร้องท่านก็ตอ้ งท�ำ และเมือ่ วินจิ ฉัย
ไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่พอใจของมหาชนอย่างยิ่ง ท�ำเจ้าของทรัพย์
ให้เป็นเจ้าของ ท�ำผูท้ จุ ริตให้พา่ ยแพ้ ประชาชนชืน่ ชมยินดีโห่รอ้ งขึน้
อึงคะนึง จนได้ยนิ ถึงพระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์ตรัสถามเรือ่ งราว
ทรงทราบความแล้วทรงโสมนัสยิ่งนัก จึงทรงตั้งท่านพันธุละไว้
ในต�ำแหน่งผู้พิพากษาอีกต�ำแหน่งหนึ่งด้วย
เรือ่ งร้ายในโรงวินจิ ฉัยสงบเรียบร้อยตลอดมา แต่ทา่ นทัง้ หลาย
ก็ต้องไม่ลืมว่าคนดีก็มีศัตรูเหมือนกัน และคนที่เป็นศัตรูของคนดี
122 นั้น คือคนร้าย เมื่อคณะผู้พิพากษาผู้กินสินบนชุดเก่าถูกถอดออก
ก็โกรธเคืองและเกลียดชังท่านพันธุละ ยิ่งมหาชนเคารพยกย่อง
ท่านพันธุละมากเท่าใด คนพวกนัน้ ก็ยงิ่ เกลียดชังท่านพันธุละมากขึน้
เท่านั้น ความเกลียดชังที่เกิดจากความไม่ดีของผู้อื่น เป็นความ
เกลียดชังที่พอจะระงับได้บ้าง แต่ความเกลียดชังที่มีแรงริษยา
ผสมอยู่ด้วยกัน จะคอยเร่งเร้าให้บุคคลหาช่องทางท�ำลายผู้ที่ตน
เกลียดชังอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้พิพากษาชุดนั้นจึงพยายาม
แหย่ให้พระราชวงศ์ชนั้ ผูใ้ หญ่เกลียดชังท่านพันธุละ โดยคาดหมาย
ว่า อย่างไรเสียเรื่องจะต้องถึงพระกรรณพระเจ้าปเสนทิโกศล และ
ก็เป็นจริงสมคะเน เรื่องที่ยุแหย่ให้เกลียดชังก็คือเรื่องรัชสมบัติ
พันธุละต้องการจะแย่งราชสมบัติ”
“ดูกอ่ นท่านผูส้ บื อริยวงศ์” พระอานนท์กล่าวต่อไป “เรือ่ งใด
เล่าจะร้ายแรงส�ำหรับสตรียงิ่ ไปกว่าทราบว่าสามีอนั เป็นทีร่ กั ของตน
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แบ่งใจให้หญิงอื่น เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงส�ำหรับบุรุษยิ่งไปกว่าถูก
หยามเกียรติวา่ เป็นผูไ้ ร้ความสามารถ เรือ่ งใดเล่าจะร้ายแรงส�ำหรับ
คชสารยิง่ ไปกว่าถูกเห็นร่วมสังวาสกับนางพัง เรือ่ งใดเล่าจะร้ายแรง
ส�ำหรับแม่งยู งิ่ ไปกว่าถูกช่วงชิงไข่ เรือ่ งใดเล่าจะร้ายแรงส�ำหรับพระ
ราชายิ่งไปกว่าถูกแย่งราชสมบัติ
อาวุโส ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าปเสนทิโกศลเมื่อทรงเชื่อว่าท่าน
พันธุละคิดกบฏก็ทรงวางแผนสังหารท่านพันธุละทันที พระองค์
ประสงค์จะยืมมือทหารของพระองค์ให้ฆ่าท่านพันธุละ จึงกุข่าวขึ้น
ว่า ปัจจันตชนบทแห่งแคว้นโกศลมีโจรกลุม่ หนึง่ ก�ำเริบใจ เทีย่ วปล้น
และฆ่าชาวบ้านอย่างทารุณ ท�ำบ้านมิให้เป็นบ้าน ท�ำนิคมไม่ให้เป็น
นิคม พระองค์ทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่จะปราบได้ นอกจากพันธุล 123
เสนาบดี
เมื่อท่านพันธุละพร้อมด้วยบุตร ๓๒ คน เตรียมเดินทางไป
ปัจจันตชนบทนั่นเอง นางมัลลิการู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูก
‘พี่ คนอื่นในเมืองสาวัตถีนี่ ไม่มีอีกแล้วหรือนอกจากท่าน
พันธุละ’ นางถามอย่างกังวล
‘เมื่อเป็นพระบรมราชโองการ เราก็ต้องไป’ ท่านพันธุละพูด
อย่างเครียดและหนักแน่น
‘ท�ำไมเรื่องโจรปล้นชาวบ้านเท่านี้เอง’ จะต้องสั่งเสนาบดี
ไปปราบ เพียงแต่ต�ำรวจหรือทหารธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้ว’
มัลลิกาท้วง
‘น้องรัก’ ท่านพันธุละยังคงพูดอย่างเคร่งขรึม ‘นี่ว่าพระองค์
ส่งพี่ไปปราบโจร แม้พระองค์ทรงเห็นว่าพี่สมควรจะปราบควาย
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เปลีย่ วแล้วสัง่ ให้พไี่ ป พีก่ จ็ ะต้องไป ยิง่ กว่านัน้ ถ้าพระองค์จะส่งพีไ่ ป
ต่อสู้กับความตาย พี่ก็ต้องไป พระราชาเป็นเจ้าชีวิต น้องรัก ชีวิต
ของเราเป็นของพระองค์ เมือ่ พระองค์ทรงต้องการเมือ่ ไร เราก็ตอ้ ง
ถวายทันที’
‘แต่นอ้ งรูส้ กึ สังหรณ์ใจอย่างไรพิกล พีเ่ คยจากน้องไปราชการ
อยู่เสมอ มิใช่ไม่เคยไป น้องไม่เคยสังหรณ์และวิตกกังวลเหมือน
ครัง้ นี้ พีไ่ ม่ไปไม่ได้หรือ? นางพร�ำ่ พลางกอดเอวของท่านเสนาบดีไว้
‘พี่บอกน้องแล้วว่า เมื่อเป็นพระบรมราชโองการพี่ก็ต้องท�ำ
ตาม คงไม่เป็นไรดอกน้อง อย่ากังวลเลย’ พันธุละปลอบ
‘แล้วท�ำไมต้องเอาลูกๆ ไปทั้งหมดด้วย ลูกไม่ต้องไปไม่ได้
124 หรือ?’
‘นี่ก็เป็นพระบรมราชโองการอีกเหมือนกัน’ เมื่อนึกถึงลูก
ท่านเสนาบดีก็มีสีหน้าหม่นหมองลงเล็กน้อย แต่ก็กลับแช่มชื่น
อย่างเดิมในชั่วระยะเวลาเล็กน้อย
‘ไม่เอาทีฆการายนะ หลานชายไปด้วยหรือ?’
‘ไม่มีพระบรมราชโองการให้พาไป’
‘น้องขอไปด้วย’
‘อย่าไปเลย ที่รัก เป็นเรื่องของพี่และลูกๆ เท่านั้น’ ”
“อาวุโส” พระอานนท์เล่าต่อ “ท่านพันธุละพูดเหมือนรู้เรื่อง
ล่วงหน้าอยูต่ ลอดเวลา นางมัลลิกาสังหรณ์ใจ เป็นความสังหรณ์ทมี่ ี
เหตุผลเหลือเกินภราดร ความสังหรณ์ใจของสตรีนนั้ มักจะมีมลู เหตุ
เสมอ สภาพดวงจิตของสตรีหวัน่ ไหวง่าย ดังนี้ จึงสามารถรับอารมณ์
อันเร้นลับได้ง่าย เหมือนน�้ำตื้นย่อมกระเพื่อมได้เร็ว ประสาทที่ ๖
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ของคนไวต่ออารมณ์อันเร้นลับเสมอ
อาวุโส เมื่อมีข่าวท่านพันธุละออกปราบโจรด้วยตนเอง โจร
ที่ก่อความวุ่นวายก็หลบหนีไป ความจริงโจรพวกนี้ก็คือราชบุรุษที่
พระเจ้าปเสนทิทรงแต่งไปนัน่ เอง และก็หาได้ปล้นหรือท�ำร้ายชาวบ้าน
อย่างข่าวลือไม่ เมื่อท่านพันธุละเดินทางกลับมานครสาวัตถีนั่นเอง
ทหารที่พระเจ้าปเสนทิแต่งตั้งไว้ ให้ไปในขบวนของท่านพันธุละ
ได้ลอบฆ่าท่านเสนาบดีและลูกๆ ทั้งหมด”
“ท่านผู้เจริญ” ภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้น “ไม่น่าจะเป็นได้เลย ที่
ท่านพันธุละจะไม่ทราบแผนการของพระเจ้าปเสนทิ แต่ข้าพเจ้า
คิดว่าท่านพันธุละเป็นเสนาบดีใจสิงห์ พลัดพรากบ้านเมืองมา และ
หวังจะพึง่ ร่มเงาของเพือ่ น เมือ่ เพือ่ นคิดฆ่าก็ไม่ทราบจะอยูไ่ ปท�ำไม 125
ตายเสียดีกว่า
อนึ่ง ตามเค้าเรื่อง ถ้าท่านพันธุละปรารถนารัชสมบัติใน
กรุงสาวัตถี ท่านก็สามารถเอาได้โดยง่าย แต่ความจงรักภักดี และ
ซือ่ สัตย์กตัญญู ท�ำให้ทา่ นยอมตายดีกว่าทีจ่ ะท�ำการอสัตย์อกตัญญู
พระเจ้าสเปนทินนั้ เป็นทีร่ ๆู้ กันอยูแ่ ล้วว่าเป็นกษัตริยท์ โี่ ง่เขลา และ
พระกรรณเบาด้วย ข้าพเจ้าไม่ปลงใจเชื่อเลยว่า ท่านพันธุละจะ
ไม่ทราบถึงแผนการของพระเจ้าปเสนทิ” ภิกษุรปู นัน้ พูดเสียงเครียด
เหมือนจะเจ็บร้อนแทนท่านพันธุลเสนาบดี
พระอานนท์นงิ่ อึง้ ในท่าตรอง ท่านมองเหม่อไปข้างหน้าอย่าง
ไร้จุดหมาย ทุกคนเงียบ ทุกคนคิด นิ่งและนาน
“อาวุโส” พระพุทธอนุชากล่าวขึ้น “ในที่สุดพระเจ้าปเสนทิก็
ทราบความจริงภายหลังว่า พันธุละมิได้คิดแย่งรัชสมบัติเลย ทรง
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เสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจนหาความสุขในรัชสมบัติมิได้ แต่
พระองค์ทรงรู้พระองค์เมื่อได้เสียคนดีไปอย่างจะเรียกกลับคืนมา
ไม่ได้อกี แล้ว และสมัยทีพ่ ระองค์ทรงระลึกถึงพันธุละมากทีส่ ดุ ก็คอื
สมั ย ที่ มี ร าชกิ จ ส�ำ คั ญ ๆ ซึ่ ง พระองค์ ไ ม่ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ ด ้ ว ย
พระสติปัญญาของพระองค์เอง
อาวุโส คนสอพลอนัน้ นอกจากหาความสุขให้แก่ตนมิได้แล้ว
ยังจะก่อความยุ่งยากแก่คนดีคนบริสุทธิ์มากมาย แต่โลกก็ไม่เคย
ขาดแคลนคนประเภทนี้ เขาแสดงอาการพินอบพิเทาต่อหน้าเจ้านาย
เสียจนออกหน้าออกตา และเหมือนแสร้งท�ำเมือ่ ได้มโี อกาสอยูต่ าม
ล�ำพังกับเจ้านาย เขาก็เริม่ ลงมือทับถมความดีของเพือ่ น และคุย้ เขีย่
126 ความร้ายต่างๆ ของเพื่อนขึ้นเสนอนาย คนประเภทนี้อยู่ที่ใดก็
เดือดร้อนทีน่ นั้ แต่กด็ เู หมือนจะซอกแซกอยูท่ กุ หนทุกแห่ง ถ้าไม่มี
คนประเภทดังกล่าวนี้ ไฉนเลยท่านพันธุละจะต้องตายอย่างน่าเศร้า
และสังเวชใจ” พระอานนท์พดู จบแล้วบอกลาภิกษุเหล่านัน้ แถลงว่า
ถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้ว

๑๐

ณ ป่ า ป ร ะ ดู่ ล า ย

เมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนาวรณญาณ
ทรงสละละทิ้งสังขารอันประกอบขึ้น เหมือนสัมภาระที่ใช้สอย
เช่นเกวียนเป็นต้น เข้าสู่มหาปรินิพพานอันบรมสุขเกษมศานต์
จากความทรมานทั้งปวงแล้ว พระอานนท์ พุทธอนุชา ซึ่งบัดนี้เป็น
เสมือนองค์แทนแห่งพระตถาคตเจ้าก็จาริกไปในที่ต่างๆ โดยเด็ด
เดีย่ วเดียวดาย จากแคว้นสูแ่ คว้น จากราชธานีสรู่ าชธานี และบทจร
สู่คามนิคมชนบทต่างๆ เพื่อแสวงหาความวิเวกบ้าง เพื่อโปรดให้
ประชานิกรด�ำรงในคุณธรรมสัมมาปฏิบัติบ้าง เป็นเวลาถึง ๔๐ ปี
หลังพุทธปรินิพพาน
สมัยหนึง่ พระพุทธอนุชาออกจากสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้น
โกศล มุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ถึงล�ำน�้ำยมุนา เดินเลียบล�ำน�้ำนี้ลงตอนใต้
อันเป็นที่ตั้งแห่งโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะ
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อันว่านครโกสัมพีนี้ รุ่งเรืองด้วยศิลปวิทยาการมากมาย
นอกจากนี้ยังเป็นย่านกลางแห่งการเดินทาง และการขนส่งสินค้า
ระหว่างโกศล มคธ และเมืองผ่านต่างๆ ทางใต้และทางตะวันออก
อีกด้วย
ล�ำน�้ำยมุนาอันสวยงามตระการยิ่งนักนั้น ก็ไหลมาจากแดน
อันขจรนามแต่กาลไกลสมัยมหาภารตยุทธ นั่นคือหัสดินปุระนคร
ซึ่งปรักหักพังแล้วเพื่อชิงชัยความเป็นใหญ่กัน ความงามของนคร
โกสัมพีย่อมติดตาเตือนใจของอาคันตุกะผู้มาเยือนไปตลอดชีวิต
มองไปจากฝั่งยมุนาจะเห็นก�ำแพงปราการบ้านเรือนสลับสล้าง ดู
เป็นลดหลัน่ ยอดปราสาทแห่งอุเทนราชนัน้ เมือ่ ต้องแสงสุรยิ ายาม
128 จะอัสดงก็สอ่ งแสงเหมือนมีอาทิตย์อยูห่ ลายดวง การสัญจรทางเรือ
คับคั่ง มีเรือน้อยใหญ่ประดับด้วยธงทิวสีต่างๆ ดูงามตา
เมือ่ พระอานนท์มาใกล้นครโกสัมพีนนั้ เป็นเวลาเย็นมากแล้ว
ทุ่งสาลีเกษตรยามต้องแสงอาทิตย์ในสายัณหกาล มองดูประหนึ่ง
ปูลาดด้วยแผ่นทอง พระพายร�ำเพยเพียงแผ่วเบาต้องกายพระมหา
เถระก่อให้เกิดความชุ่มเย็นเฉกมารดาลูบคล�ำบุตรสุดที่รักด้วยใจ
ถนอม ณ เบือ้ งบนก้อนเมฆสลับซับซ้อนเป็นทิวแถวลอยละลิว่ ตาม
แรงลม มองดูเป็นสีม่วงสลับฟ้าตระการตายิ่งนัก
พระผูเ้ ป็นพหูสตู หาได้มงุ่ เข้าสูเ่ ขตนครโกสัมพีไม่ ท่านต้องการ
แสวงหาที่สงัด และ ณ สถานที่นั้น แห่งใดเล่าจะสงัดเท่าป่าไม้
ประดู่ลายเพราะฉะนั้น พระมหาเถระจึงเยื้องย่างด้วยลักษณาการ
อันน่าทัศนา เข้าสู่ป่านั้นด้วยหทัยที่แช่มชื่นเบิกบาน
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เมื่ อ พระอาทิ ต ย์ อั ส ดงแล้ ว ไม่ น าน ดวงจั น ทร์ แ จ่ ม จรั ส ก็
โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ด้านตะวันออก ป่าประดู่ลายเงียบสงัดวังเวง
เหมาะส�ำหรับผูแ้ สวงหาวิเวกอย่างแท้จริง เนือ่ งจากมีภกิ ษุแวะเวียน
มาพักอยู่เสมอ ป่านี้จึงมีเสนาสนะน้อย ๆ อยู่หลายหลังส�ำหรับ
พักอาศัยหลังหนึ่งเพียงผู้เดียว พระเถระเลือกได้กระท่อมหลังหนึ่ง
เมื่อปูลาดนิสีทนะลงแล้วก็นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ตลอดปฐมยาม
แห่งราตรี และพักผ่อนเมื่อกึ่งมัชฌิมยามล่วงไปแล้ว
ปัจจุสกาล แสงสีขาวทางทิศตะวันออกเริ่มทาบขอบฟ้าจาก
ทิศเหนือตลอดไปทางทิศใต้ ลมรุ่งอรุณพัดเฉื่อยฉิว เสียงกาซึ่งเพิ่ง
ออกจากรวงรังเพือ่ แสวงภักษาหาร บินผ่านป่าประดูล่ ายพร้อมด้วย
เสียงร้องกาๆ บริเวณป่าประดู่ลายยังคงเงียบสงัด ได้ยินแต่เพียง 129
เสียงใบไม้ไหวกระทบกันเป็นครั้งคราว พระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐ
เดินวนเวียนไปมาอยูห่ น้ากระท่อมน้อยโดยอาการทีเ่ รียกกันว่าเดิน
จงกรม เพือ่ พิจารณาหัวข้อธรรม ท้องฟ้าสางแล้ว แสงสว่างสาดไปทัว่
บริเวณไพร โน้มน้อมนมัสการแห่งพระอานนท์ให้แจ่มใสชื่นบาน
ท่านเตรียมนุ่งอันตรวาสก และครองอุตตราสงค์เป็นปริมณฑล
เรียบร้อย ถือบาตรเข้าสู่นครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาต
มีผคู้ อยดักถวายอาหารแก่มนุ อี ยูเ่ ป็นแห่งๆ สมณศากยบุตร
เป็นที่คุ้นตาของประชาชนชาวโกสัมพีแล้วตั้งแต่ครั้งที่พระตถาคต
เจ้าเสด็จเข้าสูน่ ครโกสัมพีเป็นครัง้ แรก เมือ่ พระอานนท์ได้อาหารพอ
สมควรแล้ว ท่านก็เดินดุม่ มุง่ เข้าสูป่ า่ ประดูล่ ายตามเดิม ฉันอาหาร
ตามทีป่ ระชาชนศรัทธาถวายด้วยอาการแห่งสามีบริโภคอันเป็นแบบ
อย่างแห่งพระอรหันต์ทั้งหลาย เสร็จแล้วท่านก็ยับยั้งอยู่ ณ ที่นั้น
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ด้วยวิหารธรรมอันประเสริฐจนกระทั่งวัฒนฉายากาล พระอาทิตย์
โคจรผ่านกึง่ กลางฟ้าไปแล้ว เงาไม้ประดูล่ ายทีอ่ ยูโ่ ดดเดีย่ วทอดยาว
ไปทางทิศตะวันออก บรรยากาศรืน่ รมย์สงบเหมาะแก่อนาคาริกมุนี
ภิกษุรปู หนึง่ ร่างกายสูงใหญ่มสี ง่าเดินเข้ามาสูป่ า่ อันเงียบสงบนี้
เมือ่ ท่านผ่านมาทางพระอานนท์นงั่ อยู่ เห็นเป็นสมณะแบบเดียวกัน
จึงเข้าไปหาด้วยอาการแห่งมิตร แต่ท่านหาได้รู้จักพระอานนท์ไม่
“ท่านผู้ทรงพรต” ภิกษุรูปนั้นกล่าวขึ้น “ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะ
พบท่านผู้ใดในป่าอันวิเวกแห่งนี้ ท่านคงมุ่งแสวงหาสันติวรบทเช่น
เดียวกับข้าพเจ้า จึงมานั่งอยู่ ณ ที่นี้แต่ผู้เดียว”
“ท่านผู้บ�ำเพ็ญตบะ” พระอานนท์ตอบ “ข้าพเจ้าทราบจาก
เครือ่ งนุง่ ห่มและบริขารอืน่ ๆ ทีต่ ดิ ตัวท่านมาว่าท่านเป็นสมณะแบบ 131
เดียวกับข้าพเจ้า สมณะแบบเรานีม้ พี ระผูม้ พี ระภาคเป็นศาสดาด้วย
กัน ก็พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ ตรัสไว้มใิ ช่หรือว่าความวิเวกเป็น
สหายอันประเสริฐ”
“ท่านผู้ทรงพรต” ภิกษุรูปนั้นกล่าว “พระด�ำรัสนี้ช่างเป็น
พระพุทธภาษิตทีก่ ระตุน้ เตือนเร่งเร้าให้พทุ ธสาวกพอใจในวิเวกเสีย
นี่กระไร ขอประทานโทษเถิด จากลักษณะอาการและค�ำกล่าวของ
ท่าน ข้าพเจ้าพออนุมานได้ว่า ท่านคงจะมาสู่ธรรมวินัยนี้นานแล้ว
ส่วนข้าพเจ้าเองแม้จะมีอายุเหยียบย่างเข้าสู่วัยชรามาหลายปีแล้ว
ก็ตาม แต่ขา้ พเจ้าเพิง่ จะอุปสมบทอุทศิ พระผูม้ พี ระภาคเมือ่ ไม่นาน
นี่เอง คือเมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้า
เพิ่งจะบวชได้ ๕ พรรษาเท่านั้น”
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“อาวุ โ ส” พระอานนท์ เ ปลี่ ย นค� ำ แทนชื่ อ ของภิ ก ษุ รู ป นั้ น
“ข้าพเจ้าอุปสมบทในสมัยที่พระตถาคตยังทรงพระชนม์อยู่ และ
ได้เห็นได้เฝ้าพระองค์เสมอๆ ข้าพเจ้าถือเป็นลาภอันประเสริฐที่ได้
เฝ้าพระผู้มีพระภาค มิใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้น ใครๆ ก็ปรารถนาที่จะ
ได้เข้าเฝ้าและสนทนาด้วย พระองค์เป็นผู้สูงสุดอย่างแท้จริง”
ภิกษุรูปนั้นแสดงอาการสนใจอย่างเห็นได้ชัด และมีนัยน์ตา
วาวด้วยปีติ พร้อมด้วยกล่าวว่า “ท่านผูท้ รงพรต  ข้าพเจ้าปรารถนา
อย่างยิ่ง ปรารถนาเหลือเกินที่จะทราบพระพุทธจริยาโดยละเอียด
จากผูซ้ งึ่ เคยเข้าเฝ้าเคยฟังธรรมของพระศาสดา ท�ำอย่างไรข้าพเจ้า
จึงจะได้บรรลุผลส�ำเร็จแห่งความปรารถนานั้น แต่ก่อนอื่นข้าพเจ้า
132 ปรารถนาใคร่ทราบนามของท่านผู้มีโชคดี พอเป็นเครื่องประดับ
ความรูไ้ ว้กอ่ น ส่วนข้าพเจ้าเองมีนามว่ากัมโพชะ ชือ่ เดียวกับแคว้นที่
ข้าพเจ้าเกิดซึง่ อยูท่ างเหนือขึน้ ไป ท่านเองก็คงทราบว่าแคว้นกัมโพชะ
มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องพันธุ์ม้าดี”
พระอานนท์นิ่งอยู่ครู่หนึ่ง หาได้ตอบค�ำของพระกัมโพชะ
ทันทีไม่ ท่านก�ำลังตรึกตรองว่า ควรจะบอกนามของท่านแก่ภกิ ษุรปู
นี้หรือไม่หนอ ภิกษุรูปนี้มีความเลื่อมใสในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่ง
กระหายใคร่ฟังพระพุทธจริยา และเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์
ภิกษุรปู นีค้ งจะต้องเคยได้ยนิ เกียรติคณ
ุ ของท่านในฐานะเป็นผูใ้ กล้ชดิ
อย่างยิ่งกับพระศาสดา ถ้าเธอทราบนามของท่านแล้ว และได้ฟัง
พุทธจริยาบางตอนจากท่านเอง คงจะเพิ่มพูนปีติปราโมชแก่เธอ
หาน้อยไม่ อาจจะเป็นทางให้เธอได้ธรรมจักษุในไม่ช้า เมื่อคิดถึง
ประโยชน์ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งแล้ว พระพุทธอนุชาสุกโกทนบุตรจึง
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กล่าวว่า
“ภราดา ข้าพเจ้ายินดีจะเล่าพุทธจริยา และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพระองค์บางประการบางตอนให้ท่านฟัง เท่าที่ข้าพเจ้ารู้เห็นมา
ด้วยตนเองบ้าง ที่พระศาสดาโปรดประทานเล่าให้ข้าพเจ้าฟังบ้าง
อนึ่ง ข้อที่ท่านอยากทราบนามของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าบอกท่าน
ได้แต่เพียงว่า เมื่อข้าพเจ้ายังครองฆราวาสอยู่ พระญาติวงศ์เรียก
ข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าชายอานันทะ’ และเมื่อข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วเพื่อน
พรหมจารี เ รี ย กข้ า พเจ้ า ว่ า ‘พระอานนท์ ’ พระศาสดาเรี ย กว่ า
‘อานนท์ อานนท์’ อยู่เสมอๆ”
พอพระมหาเถระกล่าวจบลง พระกัมโพชะมีอาการตะลึงอยู่
ครู่หนึ่ง แล้วอาการแห่งปีติซาบซ่านก็เข้ามาแทนที่ ท่านลุกขึ้นนั่ง 133
กระโหย่งประนมมือกราบลงแทบบาทมูลของพระอานนท์ ซบศีรษะ
อยูน่ งิ่ นานและนาน เมือ่ ท่านเงยหน้าขึน้ อีกครัง้ หนึง่ พระพุทธอนุชา
สังเกตเห็นน�้ำตาเอ่อเบ้าตาของภิกษุผู้อยู่ในวัยชรารูปนั้น นั่นเป็น
สัญลักษณ์แห่งปีติปราโมชอันหลั่งไหลจากความรู้สึกที่ลึกซึ้ง และ
ปรากฏออกมาทางกรัชกาย และแล้วพระกัมโพชะก็กล่าวว่า
“ข้าแต่ท่านผู้ไม่หลงใหลในบ่วงมาร เป็นลาภอันยิ่งใหญ่ของ
ข้าพเจ้าที่ได้มาพบท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเหมือนองค์แทนแห่ง
พระตถาคตเจ้า ข้าพเจ้าเดินทางมาหลายเมืองด้วยจุดประสงค์ทจี่ ะ
ได้พบและสนทนากับท่าน ข้าพเจ้าทราบว่าท่านเดินทางมาโกสัมพี
ข้าพเจ้าก็ตดิ ตามมา แต่กห็ าได้รจู้ กั ท่านไม่ แม้จะสนทนาอยูก่ บั ท่าน
ทีก่ ระหายใคร่พบอยูต่ ลอดเวลาก็ตาม โอ... ช่างเป็นลาภของข้าพเจ้า
เสี่ยนี่กระไร อุปมาเหมือนลูกโคซึ่งเที่ยวติดตามหาแม่ในป่ากว้าง
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และได้พบแม่สมประสงค์ ความรู้สึกของลูกโคนั้นเป็นฉันใด ความ
รู้สึกของข้าพเจ้าก็เป็นฉันนั้น” แล้วพระกัมโพชะก็กราบลงแทบ
บาทมูลของพระอานนท์อีกครั้งหนึ่ง
“ช่างเถิดผู้มีอายุ” พระอานนท์กล่าว “เรื่องของข้าพเจ้าไม่มี
ความส�ำคัญเท่าเรือ่ งของพระศาสดา อนึง่ ท่านบวชอุทศิ พระพุทธเจ้า
แม้จะนิพพานไปแล้วก็ตาม แต่เรื่องของพระองค์ก็ยังเป็นเครื่อง
เพิ่มพูนปีติปราโมชแก่ผู้สดับอยู่เสมอ ท่านได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเล่า
ถึงพุทธจริยาบางตอนเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้ และประคับ
ประคองศรัทธาปสาทะ ข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังเป็นปฏิการแก่
ความปรารถนาดีของท่าน” แล้วพระอานนท์ก็กล่าวสืบไปว่า
“ดูกอ่ นภราดา ณ ป่าไม้ประดูล่ ายนีเ่ อง สมัยหนึง่ พระตถาคต
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เจ้าประทับอยู่ด้วยหมู่ภิกษุนับจ�ำนวนร้อย พระองค์หยิบใบไม้มา
ก�ำพระหัตถ์หนึง่ แล้วตรัสถามภิกษุทงั้ หลายว่า ใบไม้ในก�ำพระหัตถ์
ของพระองค์ กับใบไม้ในป่านีท้ งั้ หมด ไหนจะมากกว่ากัน เมือ่ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลว่า ใบไม้ในป่านี้มีมากกว่าเหลือหลาย ใบไม้ใน
ก�ำพระหัตถ์มีน้อยนิดเดียว พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ฉันเดียวกัน
นั่นแลภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายนั่นเพียง
เล็กน้อยเหมือนใบไม้ในก�ำมือของเรา ส่วนธรรมที่เรายังมิได้แสดง
มีมากหลายเหมือนใบไม้ในป่า ภิกษุทั้งหลาย ท�ำไมเราจึงไม่แสดง
สิง่ ทีเ่ รารู้ เราเข้าใจอีกมากหลายเล่า ภิกษุทงั้ หลาย เราตถาคตแสดง
แต่ธรรมทีจ่ �ำเป็นเพือ่ ระงับดับทุกข์เท่านัน้ สิง่ นอกจากนีร้ ไู้ ปก็ท�ำให้
เสียเวลาเปล่า ภิกษุทั้งหลาย  สมัยหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาหาเรา
และถามปัญหา ๑๐ ข้อ ขอให้เราแก้ปัญหาข้อข้องใจนั้น ถ้าเราไม่
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แก้ปัญหาให้คลายสงสัย เขาจะละเพศพรหมจรรย์ ปัญหา ๑๐ ข้อ
นั้นล้วนเป็นปัญหาที่ไร้สาระ ไม่เป็นไปเพื่อระงับดับทุกข์ รู้แล้วก็
ไม่ท�ำให้อะไรดีขึ้น เช่น ปัญหาว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง โลกมีที่สุด
หรือไม่มีที่สุด ตายแล้วเกิดหรือไม่ ดังนี้เป็นต้น เราไม่ยอมแก้
ปัญหานั้น ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่า อย่าว่าแต่เธอ
จะละเพศพรหมจรรย์เลย แม้เธอจะตายไปต่อหน้าต่อตาเรา เราก็
หายอมแก้ปัญหาเหล่านั้นของเธอไม่ ภิกษุทั้งหลาย ปัญหาที่เผชิญ
อยู่เบื้องหน้าของทุกๆ คน คือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์
มนุษย์และสัตว์ทงั้ หลายถูกความทุกข์เสียบอยูท่ งั้ ทางกายและทางใจ
อุปมาเหมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรซึ่งก�ำซาบด้วยยาพิษแล้ว ญาติมิตร
เห็นเข้าเกิดความกรุณาจึงพยายามจะช่วยกันถอนลูกศรนัน้ แต่บรุ ษุ 135
ผู้โง่เขลาบอกว่า ต้องไปสืบให้ได้เสียก่อนว่าใครเป็นคนยิง และยิง
มาจากทิศไหน ลูกศรท�ำด้วยไม้อะไร แล้วจึงจะค่อยมาถอนลูกศร
ออก ภิกษุทงั้ หลาย บุรษุ ผูน้ นั้ จะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่แท้ ความ
จริงเมื่อถูกยิงแล้ว หน้าที่ของเขาก็คือ ควรพยายามถอดลูกศรออก
เสียทันที ช�ำระแผลให้สะอาดแล้วใส่ยาและรักษาแผลให้หายสนิท
หรืออีกอุปมาหนึ่งเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้อยู่บนศีรษะ ควรรีบดับ
เสียโดยพลัน ไม่ควรเที่ยววิ่งหาคนผู้เอาไฟมาเผาศีรษะตน ทั้งๆ ที่
ไฟลุกไหม้อยู่
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ง สารวั ฏ นี้ โ พลงอยู ่ ด ้ ว ยเพลิ ง ทุ ก ข์ น านา
ประการโหมให้รอ้ นอยูท่ วั่ สัตว์ทงั้ หลายดิน้ ทุรนทุรายอยูใ่ นกองทุกข์
แห่งสังสารวัฏนี้ ใครเล่าจะเป็นผูด้ บั ถ้าทุกคนไม่ชว่ ยกันดับทุกข์แห่ง
ตน อุปมาเหมือนบุรษุ สตรีผรู้ วมกันอยูใ่ นบริเวณกว้างแห่งหนึง่ และ
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ต่างคนต่างถือดุ้นไฟใหญ่อันโพลงอยู่ทั่วแล้ว ต่างคนต่างก็วิ่งวนกัน
อยู่บริเวณนั้น และร้องกันว่า ‘ร้อน ร้อน’ ภิกษุทั้งหลาย คราวนั้น
มีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาด ร้องบอกให้ทุกๆ คนทิ้งดุ้นไฟในมือของ
ตนเสีย ผู้ที่ยอมเชื่อ ทิ้งดุ้นไฟ ก็ได้ประสบความเย็น ส่วนผู้ไม่เชื่อ
ก็ยงั คงวิง่ ถือดุน้ ไฟ พร้อมด้วยร้องตะโกนว่า ‘ร้อน ร้อน’ อยูน่ นั่ เอง
ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตได้ทิ้งดุ้นไฟแล้ว และร้องบอกให้
เธอทั้งหลายทิ้งเสียด้วย ดุ้นไฟที่กล่าวถึงนี้คือกิเลสทั้งมวล อันเป็น
สิ่งที่เผาลนสัตว์ให้เร่าร้อนกระวนกระวาย ภิกษุทั้งหลาย อายตนะ
ภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ อายตนะภายนอก ๖ คือ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมมารมณ์เป็นของร้อน
136 ร้อนเพราะไฟ คือ ราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไม่พิจารณาเห็นรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะใดๆ ทีจ่ ะครอบง�ำรึงรัดใจของบุรษุ ได้มากเท่ารูป เสียง
กลิน่ รส และโผฏฐัพพะแห่งสตรี ภิกษุทงั้ หลาย เราไม่พจิ ารณาเห็น
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะใดๆ ที่สามารถครอบง�ำรัดรึงใจของ
สตรีได้มากเท่ารูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะแห่งบุรุษ
ภิกษุทั้งหลาย กามคุณนี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งมาร เป็น
พวงดอกไม้แห่งมาร เป็นก�ำลังพลแห่งมาร ภิกษุผู้ปรารถนาจะ
ประหารมารพึงสลัดเหยื่อแห่งมาร  ขยี้พวงดอกไม้แห่งมาร และ
ท�ำลายก�ำลังพลแห่งมารเสีย
ภิกษุทงั้ หลาย เราเคยเยาะเย้ยกามคุณ ณ โพธิมณฑลในวัน
ทีเ่ ราตรัสรูน้ นั้ เอง ดูกอ่ นกาม เราได้เห็นต้นเค้าของเจ้าแล้ว เจ้าเกิด
จากความด�ำริค�ำนึงถึงนั้นเอง เราจักไม่ด�ำริถึงเจ้าอีก ด้วยประการ
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ฉะนี้ กามเอย เจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้’ ”
“ดูก่อนภารดา” พระอานนท์กล่าวต่อไป “ครั้งนั้น ณ ป่าไม้
ประดู่ลายนี้ ภิกษุจ�ำนวนมากได้ดวงตาเห็นธรรมและอริยคุณสูงๆ
ขึ้นไปด้วยพระพุทธภาษิตอันลึกซึ้งจับใจนี้ พระองค์ทรงใช้อุปมา
อุปไมยอันคมคายแยบยล และขมวดพระธรรมเทศนาให้เห็นจุดเด่น
ที่ทรงประสงค์ เหมือนนายช่างผู้ฉลาดเมื่อจะสร้างปราสาทหรือ
กูฏาคาร ย่อมจะลงรากปราสาทนั้นให้แน่นหนา และวางเสาอัน
มัน่ คงและสร้างเรือนยอด ตะล่อมขึน้ ให้ยอดเด่น เห็นสง่างาม รุง่ เรือง
ด้วยพระธรรมเทศนาโกศลแห่งพระทศพลวิมลอนาวรณญาณ อันหา
ใครเปรียบปานมิได้ในสามภพ”
“ดูกอ่ นอาคันตุกะ” พระอานนท์กล่าวต่อไป “ณ กรุงโกสัมพี 137
นี่เอง พระตถาคตเจ้าเคยประทับรอยพระบาท คือพระพุทธจริยา
อันประเสริฐไว้ส�ำหรับให้คนภายหลังถือเป็นเยี่ยงอย่างด�ำเนินตาม
คือสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงโกสัมพี และส�ำราญ
พระอิรยิ าบถอยู่ ณ โฆสิตาราม ตอนเช้าพระพุทธองค์จะเสด็จออก
บิณฑบาตมีประชาชนผู้เลื่อมใสคอยดักถวายเป็นทิวแถว แต่ก็มี
กลุม่ ชนอีกกลุม่ หนึง่ คอยตามด่าว่ากระทบกระแทกเสียดสีอยูต่ ลอด
เวลา เมือ่ พระองค์เสด็จกลับโฆสิตาราม  ก็ตามไปด่าถึงพระคันธกุฎี
ด้วยอักโกสวัตถุ ๑๐ ประการ เช่น ท่านเป็นโค เป็นลา เป็นอูฐ เป็น
สัตว์นรก เป็นต้น เรื่องนี้มีเบื้องหลัง คือ
สมัยหนึ่ง ก่อนหน้าที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่นานนัก พระผู้มี
พระภาคเจ้าเสด็จสูแ่ คว้นกุรุ ณ ทีน่ นั้ มีหมูบ่ า้ นพราหมณ์อยูแ่ ห่งหนึง่
พราหมณ์นายบ้านมีธดิ าสาวทรงสิรโิ สภาคยิง่ นัก นามว่า มาคันทิยา
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ความงามแห่งนางระบือไปทัว่ ชายหนุม่ ผูม้ งั่ คัง่ ต่างเดินทางโดยเกวียน
บ้าง โดยรถม้าบ้าง มาสู่มาคันทิยคามนี้ เพื่อทัศนามาคันทิยานารี
บางคนก็แต่งผู้ใหญ่มาสู่ขอ แต่พราหมณ์ผู้บิดายังมองไม่เห็นใคร
เหมาะสมแก่ธิดาของตน จึงยังไม่ยอมยกให้ใคร มาคันทิยาเป็นที่
กล่าวขวัญถึงแห่งปวงชนชาวกุรุอย่างแพร่หลาย จนเมื่อธิดาของ
สกุลใดเกิดใหม่ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จะให้พรว่า ขอให้สวยเหมือนมาคันทิยา
ดูกอ่ นอาคันตุกะ แต่ทา่ นต้องระลึกไว้อย่างหนึง่ ว่า ความงาม
กับอันตรายนั้นมักจะมาด้วยกันเสมอ ที่ใดมีความงาม ที่นั้นย่อม
มีอันตรายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วย จะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาด
แห่งความงามนั้น และมีอยู่บ่อยครั้งที่เป็นอันตรายไม่เพียงแต่
138 ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้น แต่แก่เจ้าของความงามนั่นเองอีกด้วย
พระศาสดาเสด็จไปถึงบ้านมาคันทิยพราหมณ์ในเช้าวันหนึ่ง
ขณะที่เขาบูชาไฟอยู่ที่ประตูบ้าน เมื่อได้ทัศนาเห็นพระศาสดาแล้ว
พราหมณ์ก็ตะลึงในความงามแห่งพระองค์ ถึงแก่อุทานออกมาว่า
ชายผู้นี้งามจริงหนอ เขาเข้าไปหาพระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่า
‘สมณะ ข้าพเจ้ามองหาชายอันจะคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้า
มาเป็นเวลานานแล้ว แต่จะหาใครงามคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้า
เสมอท่านไม่ได้ ขอท่านโปรดยืนอยูต่ รงนีส้ กั ครูห่ นึง่ แล้วข้าพเจ้าจะ
น�ำบุตรีมามอบให้ท่าน’
พระศาสดาแสดงอาการดุษณีภาพ ทรงเหยียบรอยพระบาท
ให้ปรากฏไว้ ด้วยแรงอธิษฐานอันส�ำเร็จมาจากพระบารมีแต่ปาง
บรรพ์ แล้วเสด็จหลีกไปประทับ ณ ใต้ต้นไม้งามครึ้มต้นหนึ่ง
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พราหมณ์ แ จ้ ง ข่ า วแก่ พ ราหมณี แ ละให้ ต บแต่ ง ลู ก สาวให้
สวยงามเพื่อน�ำไปมอบให้ชายผู้หนึ่งอันตนเห็นว่าคู่ควรกัน แล้วพา
กันออกจากเรือน เมื่อไม่เห็นพระตถาคต ณ ที่เดิม พราหมณ์ก็
ประหลาดใจ บังเอิญพราหมณีได้เหลือบเห็นรอยเท้าทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงเหยียบไว้ จึงกล่าวกับพราหมณ์ผู้สามีว่า อย่าติดตามมหาบุรุษ
ผู้นี้เลย ผู้มีรอยเท้าอย่างนี้เป็นผู้สละแล้วซึ่งโลกิยารมณ์ทั้งปวง
พราหมณ์เอย อันบุคคลผู้เจ้าราคะนั้นมีเท้าเว้ากลางมาก คนเจ้า
โทสะหนักส้น ส่วนคนเจ้าโมหะนัน้ ปลายเท้าจิกลง ส่วนรอยเท้าของ
บุรุษผู้นี้เป็นผู้เพิกกิเลสได้แล้วอย่างแท้จริง พราหมณ์ต่อว่าภรรยา
ว่าอวดรูอ้ วดดี ท�ำตนเหมือนจระเข้นอนในตุม่ จึงพาบุตรีและภรรยา
เที่ยวตามหาพระศาสดา มาพบเข้าใต้ต้นไม้แห่งหนึ่ง พราหมณ์ 139
ดีใจนักหนา แต่ได้ต่อว่าเป็นเชิงพ้อว่า ‘สมณะ ข้าพเจ้าบอกให้
ท่านยืนรอที่โน้น แต่หายืนคอยไม่ เหมือนไม่ยินดีจะรับบุตรีของ
ข้าพเจ้า สมณะ บุตรีของข้าพเจ้านี้งามเลิศกว่านารีใดๆ ทั้งปวงใน
ถิ่นนี้ เป็นที่ปองหมายแห่งเศรษฐีคหบดี และแม้แห่งพระราชา แต่
ข้าพเจ้าหาพอใจใครเสมอด้วยท่านไม่ บัดนี้ข้าพเจ้าได้น�ำนางผู้งาม
พร้อมมามอบ ณ เบื้องบาทของท่านแล้ว ขอจงรับไว้ และครองกัน
ฉันสามีภรรยาเถิด’ พราหมณ์กล่าวจบแล้วสั่งให้บุตรีถวายบังคม
พระศาสดา
พระโลกนาถศากยบุ ต ร ยั ง คงประทั บ ดุ ษ ณี อ ยู ่ ค รู ่ ห นึ่ ง
พระองค์ทรงร�ำพึงว่า พราหมณ์ผู้นี้มีความหวังดีต่อเรา ต้องการ
สงเคราะห์เราด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก ที่หวงแหนที่สุดแห่งตน แต่สิ่งนี้
มีความแก่ ความเจ็บ และความตายเป็นธรรมดา เราจักปฏิการ
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พราหมณ์ ผู ้ นี้ ด ้ ว ยอมตธรรม พราหมณ์ แ ละพราหมณี ทั้ ง สองนี้
มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมของเราได้ เป็นการมอบสภาพ
อันไม่แก่และไม่ตายแก่เขา ด�ำริดังนี้แล้ว พระตถาคตเจ้าจึงเอื้อน
โอษฐ์ว่า
‘พราหมณ์ ถ้าเราจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ท่านฟัง ท่านจะ
พอใจฟังหรือไม่’
‘เล่าเถิดสมณะ ข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้ว ท่านมีบุตรภรรยาอยู่
แล้วหรือ?’
นางมาคันทิยา บุตรีแห่งพราหมณ์นั่งเพ่งพิศพระตถาคตเจ้า
เหมือนเด็กมองดูตุ๊กตาซึ่งตนไม่เคยเห็น พร้อมกันนั้นมารยาแห่ง
140 สตรีซึ่งปรากฏอยู่ในเรือนร่างและนิสัยแห่งอิตถีเพศ ก็เริ่มฉายแวว
ออกมาทางสายตาและริมฝีปากอันบางงามอันเต็มอิ่มนั้น
พระตถาคตเจ้าชายพระเนตรดูนางมาคันทิยาหน่อยหนึ่ง
ทรงรู้ถึงจิตใจอันปั่นป่วนของนาง แล้วตรัสว่า
‘พราหมณ์ เมือ่ เราอยูใ่ นวัยหนุม่ มีเกศายังด�ำสนิท ถูกแวดล้อม
ด้วยสตรีล้วนแต่สะคราญตา เป็นที่ปรารถนาของบุรุษเพศผู้ยังตัด
อาลัยในบ่วงกามมิได้ แต่เราเบื่อหน่ายในโลกียวิสัย จึงสละสมบัติ
บรมจักร และนางผูจ้ ำ� เริญตา ออกแสวงหาโมกขธรรมแต่เดียวดาย
เที่ยวไปอย่างไม่มีอาลัย ปลอดโปร่งเหมือนบุคคลที่เป็นหนี้แล้ว
พ้นจากหนี้ เคยถูกคุมขังแล้วพ้นจากที่คุมขัง เคยเป็นโรคแล้วหาย
จากโรค หลังจากท่องเที่ยวอยู่เดียวดายและท� ำความเพียรอย่าง
เข้มงวด ไม่มใี ครจะท�ำได้ยงิ่ กว่าเป็นเวลา ๖ ปี เราก็ได้ประสบชัยชนะ
อย่างใหญ่หลวงในชีวิต ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณสงบ
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เยือกเย็นถึงที่สุด ล่วงพ้นบ่วงแห่งมารทั้งปวงที่เป็นทิพย์และเป็น
ของมนุษย์ มารและธิดามาร คือ นางตัณหา นางราคา และนางอรดี
ได้พยายามยัว่ ยวนเราด้วยวิธแี ปลกๆ เพือ่ ให้เราตกอยูใ่ นอ�ำนาจ แต่
เราก็หาสนใจไยดีไม่ ในที่สุดพวกมารก็ถอยหนีไปเอง เราชนะมาร
อย่างเด็ดขาดจนมีนามก้องโลกว่า ‘ผู้พิชิตมาร’
พระตถาคตหยุดอยู่ครู่หนึ่ง ทรงกวาดสายพระเนตรดูทุก
ใบหน้า ในที่สุดพระองค์ตรัสว่า
‘พราหมณ์ เมื่อได้เห็นนางตัณหา นางราคา และนางอรดี
ซึ่งทรงความงามเหนือ ๓ โลก เราก็หาพอใจแต่น้อยไม่ ก็ท�ำไมเล่า
เราจะพอใจในสรีระแห่งธิดาของท่านซึ่งเต็มไปด้วยมูตรและคูถ
พราหมณ์เอย อย่าว่าแต่จะให้แตะต้องด้วยมือเลย เราไม่ปรารถนา 141
จะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้า’ ”

๑๑

บ น ก อ ง ก ร ะ ดู ก
แ ห่ ง ตั ณ ห า นุ สั ย
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“ดูก่อนภราดา” พระอานนท์เล่าต่อไป “พระด�ำรัสตอนสุดท้าย
ของพระผู้มีพระภาค เป็นเสมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงบนใบหน้า
ของบุตรีพราหมณ์ นางรูส้ กึ ร้อนผ่าวไปหมดทัง้ ร่าง ส�ำหรับสตรีสาว
อะไรจะเป็นเรื่องเจ็บปวดยิ่งไปกว่าการเสนอตัวให้ชาย แล้วถูกเขา
เขี่ยทิ้งอย่างไม่ไยดี ดังนั้น นัยน์ตาซึ่งเคยหวานเยิ้มของนาง จึงถูก
เคีย่ วให้เหือดแห้งไปด้วยไฟโทสะ ใบหน้าซึง่ เคยถูกชมว่างามเหมือน
จันทร์เพ็ญนั้น บัดนี้ได้ถูกเมฆคือความโกรธเคลื่อนเข้ามาบดบัง
เสียแล้ว นางผูกใจเจ็บในพระศาสดาสุดประมาณ
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พระตถาคตเจ้าสังเกตเห็นกิริยาอาการของนางโดยตลอด
แต่หาสนพระทัยอันใดไม่ ทรงแสดงอนุปุพพิกถา พรรณนาเรื่อง
ทาน ศีล ผลแห่งทาน ศีล โทษของกาม และอานิสงส์แห่งการหลีก
เร้นออกจากกาม ทีเ่ รียกว่า ‘เนกขัมมะ’ ฟอกอัธยาศัยแห่งพราหมณ์
และพราหมณี จนทรงเห็นว่าจิตอ่อนควรแก่พระธรรมเทศนาชัน้ สูง
แล้ว พระผู้มีพระภาคก็ทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนา คือ
อริยสัจ ๔ ประหนึ่งช่างย้อมผู้ฉลาด ฟอกผ้าให้สะอาดแล้วน�ำมา
ย้อมสีที่ตนต้องการ
พระธรรมเทศนาจบลงด้วยการส�ำเร็จมรรคผลของพราหมณ์
และพราหมณี พระพุทธองค์เสด็จลุกจากอาสนะ ทิง้ มาคันทิยคามไว้
เบื้องหลัง มุ่งสู่ชนบทอื่นเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ต่อไป
143
ความงามแห่งสตรี มักจะเป็นเหมือนดาบ ๒ คม คือให้ทั้ง
คุณและโทษแก่เธอ และมีสตรีน้อยคนนักที่จะจับแต่เพียงคมเดียว
เพราะฉะนั้น เธอจึงมักประสบทั้งความสุขและความเศร้า เพราะ
ความงามเป็นมูลเหตุ กฎข้อนี้พิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของนางมาคันทิยา
ซึ่งข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังต่อไป
ด้วยความพยายามอย่างยิง่ ยวด ในการทีจ่ ะแก้แค้นพระศาสดา
เครื่องมือในการใช้ความพยายามของนางมีอย่างเดียวคือความงาม
เมื่อมีความพยายาม ความส�ำเร็จย่อมตามมาเสมอ และในความ
พยายามนั้น ถ้าจังหวะดีก็จะท�ำให้สำ� เร็จเร็วขึ้น ดังนั้น ต่อมาไม่ช้า
นักนางได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งโกสัมพี โดยวิธีใดไม่แจ้ง
นับว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตพอที่จะหาทางแก้แค้นพระศาสดาได้โดย
สะดวก ดังนั้น เมื่อนางทราบว่า พระตถาคตเจ้าเสด็จมาโกสัมพี
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นางจึงยินดีนัก ‘คราวนี้แหละพระสมณโคดมผู้จองหองจะได้เห็น
ฤทธิข์ องมาคันทิยา’ นางปรารภเรือ่ งนีด้ ว้ ยความกระหยิม่ ใจ จึงจ้าง
บริวารของนางบ้าง ทาสและกรรมกรบ้าง ให้เที่ยวติดตามด่าพระ
ศาสดาทุกมุมเมือง ทุกหนทุกแห่ง ที่พระองค์ทรงเหยียบย่างไป
ดูก่อนภราดา ข้าพเจ้าตามเสด็จไปทุกหนทุกแห่งเหมือนกัน
ถูกด่าแรงๆ จิตใจของข้าพเจ้าก็กระวนกระวาย แต่พระตถาคตเจ้า
ทรงมีอาการแช่มชืน่ อยูเ่ สมอ สีพระพักตร์ยงั คงสงบนิง่ เช่นเดียวกับ
เวลาได้รบั ค�ำสรรเสริญ จิตใจทีไ่ ม่หวัน่ ไหวด้วยโลกธรรม คือนินทา
และสรรเสริญนัน้ เป็นจิตทีป่ ระเสริฐยิง่ พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ และ
พระองค์กท็ รงท�ำให้ดเู ป็นตัวอย่าง อาวุโส  ตราบใดทีบ่ คุ คลยังพอใจ
144 ด้วยค�ำสรรเสริญ เขาย่อมยังต้องหวัน่ ไหวเพราะถูกนินทา นีเ่ ป็นกฎ
ทีแ่ น่นอน พระตถาคตเจ้าทรงท�ำพระมนัสให้เป็นเช่นแผ่นดิน หนัก
แน่น และไม่ยินดียินร้ายว่าใครจะไปโปรยปรายของหอมดอกไม้ลง
ไป หรือใครจะทิ้งเศษขยะของปฏิกูลอย่างไรลงไป ข้าพเจ้าเองสุดที่
จะทนได้ จึงกราบทูลพระองค์ว่า
‘พระองค์ผู้เจริญ อย่าอยู่เลยที่นี่ คนเขาด่ามากเหลือเกิน’
‘จะไปไหน อานนท์’ พระศาสดาตรัส มีแววแห่งความเด็ด
เดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตร และสีพระพักตร์
‘ไปเมืองอื่นเถิด พระเจ้าข้า สาวัตถี ราชคฤห์ สาเกต หรือ
เมืองไหนๆ ก็ได้ ที่ไม่ใช่โกสัมพี’
‘ถ้าเขาด่าเราที่นั่นอีก?’
‘ก็ไปเมืองอื่นอีก พระเจ้าข้า’
‘ถ้าที่เมืองนั้นเขาด่าเราอีก?’
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‘ไปต่อไป พระเจ้าข้า’
‘อย่าเลย อานนท์ เธออย่าพอใจให้ตถาคตท�ำอย่างนั้น ถ้า
จะต้องท�ำอย่างเธอว่า เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่ มนุษย์เราอยู่ที่ไหนจะ
ไม่ให้มีคนรักคนชังนั้น เห็นจะไม่ได้ เรื่องเกิดขึ้นที่ใด ควรให้ระงับ
ลง ณ ทีน่ นั่ เสียก่อนแล้วจึงค่อยไป อานนท์ เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ แก่ตถาคต
นั้นจะไม่ยืดยาวเกิน ๗ วันคือจะต้องระงับลงภายใน ๗ วันเท่านั้น’
แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่า
‘อานนท์ เราจะอดทนต่อค�ำล่วงเกินของผูอ้ นื่ เหมือนช้างศึก
ก้าวลงสูส่ งคราม ต้องทนลูกศรซึง่ มาจากทิศทัง้ สี่ เพราะคนในโลกนี้
ส่วนมากเป็นคนชัว่ คอยแส่หาแต่โทษของคนอืน่ เธอจงดูเถิด พระ
ราชาทัง้ หลายย่อมทรงราชพาหนะตัวทีฝ่ กึ แล้วไปสูท่ ชี่ มุ นุมชน เป็น 145
สัตว์ที่ออกชุมนุมชนได้ อานนท์เอย ในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้
เป็นคนอดทนต่อค�ำล่วงเกินของผูอ้ นื่ ได้ จัดว่าเป็นผูป้ ระเสริฐสุด ม้า
อัสดร ม้าสินธพ พญาช้างตระกูลมหานาคที่ได้รับฝึกแล้ว จัดเป็น
สัตว์อาชาไนย สัตว์อาชาไนยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ แต่คนที่ฝึกตน
ดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้น
ดูก่อนอานนท์ ผู้อดทนต่อค�ำล่วงเกินของผู้สูงกว่า ก็เพราะ
ความกลัว อดทนต่อค�ำล่วงเกินของผูเ้ สมอกัน เพราะเห็นว่าพอสูก้ นั
ได้ แต่ผใู้ ดอดทนต่อค�ำล่วงเกินของผูซ้ งึ่ ด้อยกว่าตน เราเรียกความ
อดทนนัน้ ว่าสูงสุด ผูม้ คี วามอดทน มีเมตตา ย่อมเป็นผูม้ ลี าภ มียศ
อยู่เป็นสุข เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เปิดประตูแห่ง
ความสุขความสงบได้โดยง่าย สามารถขุดมูลเหตุแห่งการทะเลาะ
วิวาทเสียได้ คุณธรรมทั้งมวล มีศีลและสมาธิ เป็นต้น ย่อมเจริญ
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งอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้น’
ในที่สุด ทาสและกรรมกรที่พระนางมาคันทิยาว่าจ้างมาด่า
พระมหาสมณะก็เลิกราไปเอง เพราะเขาทัง้ หลายรูส้ กึ ว่าเขาก�ำลังด่า
เสาศิลาแท่งทึบ ซึ่งไม่หวั่นไหวเลย ความพยายามของพระนาง
มาคันทิยา เป็นอันล้มเหลว อาวุโส พระศาสดาเคยตรัสไว้วา่ ‘ภูเขาศิลา
ล้วนย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมจากทิศทั้งสี่ฉันใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่น
ไหวเพราะค�ำนินทาและค�ำสรรเสริญฉันนั้น’
ในพระด�ำรัสของพระศาสดาตอนต้น ท่านคงจ�ำได้ว่า พระ
องค์ตรัสถึงม้าอัสดร ม้าสินธพ และสัตว์อาชาไนย รวมทัง้ พญาช้าง
ตระกูลมหานาค ข้าพเจ้าขอไขความเรื่องนี้สักเล็กน้อย
ม้าอัสดรนัน้ คือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลา คือแม่มา้ พ่อลา
146
ลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยม คือได้ลักษณะเร็วจากแม่ และได้
ลักษณะทนทานจากพ่อ ม้าเป็นสัตว์ทมี่ ฝี เี ท้าเร็วมาก จนได้นามอีก
อย่างหนึ่งว่า ‘มโนมัย’ หมายความว่า ‘ส�ำเร็จดังใจ’ ส่วนลานั้น
ทนทานมากในการน�ำภาระหนัก ปีนทีโ่ กรกชันก็เก่ง เมือ่ ลักษณะทัง้
๒ ประการมารวมกันคือทั้งเร็วและทน ก็เป็นคุณลักษณะที่ดีเยี่ยม
หันมามองดูมนุษย์เรา ผูใ้ ดมีคณ
ุ ลักษณะ ๒ อย่าง คือทัง้ เร็ว
และทนทาน ผู้นั้นก็จัดได้ว่าประเสริฐ คนบางคนมีสติปัญญาดี รู้
อะไรได้เร็วแต่ไม่ทนทาน อ่อนแอ เบือ่ หน่ายงานง่าย จับจด ในทีส่ ดุ
ก็เอาดีไม่ค่อยได้ ส่วนบางคนทนทาน บึกบึน แต่ขาดสติปัญญา
รูอ้ ะไรได้ชา้ จึงท�ำให้เสียเวลามากเกินไปในการท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ และ
คนในโลกส่วนมากก็มกั จะได้ลกั ษณะเดียว แต่ดเู หมือนพระศาสดา
จะทรงสรรเสริญความเพียรพยายามมากอยู่ เมื่อได้พยายามแล้ว
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ไม่ส�ำเร็จสมประสงค์ ใครเล่าจะลงโทษผู้นั้นได้
ม้าสินธพนั้นเป็นพันธุ์ม้าซึ่งเกิด ณ ลุ่มแม่น�้ำสินธุ เป็นม้า
พันธุ์ดีมาก แคว้นกัมโพชะถิ่นก�ำเนิดของท่านก็เป็นแคว้นที่มีชื่อ
เสียงมากในเรื่องมีม้าพันธุ์ดีตามที่ท่านกล่าวแล้วแต่หนหลัง ส่วน
ช้างตระกูลมหานาคก็เป็นช้างตระกูลดี
กล่าวถึงสัตว์อาชาไนย หมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว
ให้ควรแก่การงานประเภทนั้นๆ โดยนัยนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถ
เป็นอาชาไนยถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งาน แต่บรรดา
อาชาไนยด้วยกัน บุรุษอาชาไนยหรือคนอาชาไนยประเสริฐที่สุด
เพราะเหตุนี้ พระตถาคตเจ้าจึงตรัสว่า บรรดามนุษย์ด้วยกัน คนที่
ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุด’
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ค�ำว่า ฝึกตนนัน้ หมายถึงฝึกจิตของตนให้ดงี าม รับได้ทนได้
แม้ในภาวะที่คนทั่วๆ ไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้ การฝึกจิตก็เหมือน
การฝึ ก ยกน�้ำ หนั ก ต้ อ งค่ อ ยท�ำค่ อ ยไป เมื่ อ ได้ ที่ แ ล้ ว ก็ เ ป็ น จิ ต ที่
ทนทาน และมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์
นางมาคันทิยา เป็นมเหสีรองของพระเจ้าอุเทน พระมเหสี
ใหญ่คอื พระนางสามาวดี พุทธสาวิกาเลือ่ มใสในพระตถาคตเจ้ามาก
เมื่อพระนางมาคันทิยากลั่นแกล้งพระศาสดาไม่สมประสงค์ ก็หัน
มาริษยาหาโทษให้พระนางสามาวดี พระนางถูกกล่าวหาหลายเรือ่ ง
จนพระเจ้าอุเทนทรงเชื่อและจะประหารชีวิตพระนางสามาวดี แต่
พระองค์ทรงทราบข้อเท็จจริงภายหลัง จึงสั่งประหารชีวิตพระนาง
มาคันทิยาพร้อมทัง้ บริวารและญาติดว้ ยวิธเี รียกได้วา่ ทารุณอย่างยิง่
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คื อ พระองค์ ใ ห้ ขุ ด หลุ ม ฝั ง พระนางมาคั น ทิ ย าและบริ ว าร
เพียงแค่คอแล้วให้ไถ จนอวัยวะขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย พระนาง
มาคันทิยาจบชีวิตลงด้วยเรื่องที่พระนางก่อขึ้นเอง
ดูกอ่ นภราดา การคิดประทุษร้ายต่อผูไ้ ม่ประทุษร้าย ผูบ้ ริสทุ ธิ์
ย่ อ มเป็ น เหมื อ นการถ่ ม น�้ ำ ลายรดฟ้ า หรื อ การปาธุ ลี ท วนลม
ผู้กระท�ำย่อมได้รับโทษเอง”
“ดูก่อนท่านผู้แสวงมรรคาแห่งอมตะ” พระอานนท์กล่าว
ต่อไป “พระผู้มีพระภาคเจ้าส�ำราญพระอิริยาบถ ณ กรุงโกสัมพี
ตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้ว ก็เสด็จจาริกไปสู่คามนิคมชนบท
ราชธานีน้อยใหญ่ เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ผู้พอแนะน�ำได้ ให้ด�ำรง
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ราชธานีแห่งแคว้นโกศลอันเป็นดินแดนแถบเชิงเขาหิมาลัย ความ
จริงพระพุทธองค์ประทับ ณ กรุงสาวัตถีเป็นเวลาหลายปีทสี่ ดุ คือถึง
๒๕ พรรษา แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ประทับอยู่รวดเดียว ๒๕
พรรษา พระองค์เสด็จไปๆ มาๆ แต่เมื่อคิดรวมแล้วได้ ๒๕ ปีพอดี
คือประทับอยู่ ณ ปุพพารามของนางวิสาขา ๖ ปี และประทับ ณ
เชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะ ๑๙ ปี
อันว่าพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลนี้ ตั้งอยู่ทาง
เหนือแห่งแคว้นกาสี มีอาณาเขตไปจนถึงหิมาลัยบรรพต มีแคว้น
ศากยะอยูท่ างทิศเหนือ โกลิยะอยูท่ างทิศตะวันออก แคว้นโกศลซึง่
มีสาวัตถีเป็นราชธานีนี้ เป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่คู่แข่งกับแคว้นมคธ
โกศลมีเมืองส�ำคัญ ๓ เมือง คือ สาวัตถี อโยธยา ซึง่ ตัง้ อยูบ่ น
ฝั่งแม่น�้ำสรายุ เป็นเมืองส�ำคัญมาก่อนสมัยพระพุทธองค์ ต่อมา
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ถูกรวมเข้ากับโกศล ส่วนอีกเมืองหนึง่ คือ สาเกต อยูใ่ กล้กบั อโยธยา
เจริญขึ้นเวลาเดียวกับที่อโยธยาเสื่อมลง จึงคล้ายเป็นเมืองแทน
อโยธยา สาเกตมีความส�ำคัญส�ำหรับโกศลมาก เป็นเมืองบิดาแห่ง
นางวิสาขา มหาอุบาสิกา ซึ่งข้าพเจ้าจะขอไว้เล่าให้ท่านฟังในภาย
หลัง ระหว่างสาวัตถีถึงสาเกตมีรถด่วนเดินทางวันเดียวถึง รถด่วน
นัน้ คือรถเทียมม้า ตัง้ สถานีไว้ ๗ แห่ง พอถึงสถานีหนึง่ ก็เปลีย่ นม้า
ครั้งหนึ่ง ม้าชุดหนึ่งวิ่งเป็นระยะทางกว่ากึ่งโยชน์เล็กน้อยแปลว่า
ต้องเปลีย่ นม้าถึง ๗ ครัง้ เรือ่ งนีเ้ องทีพ่ ระปุณณมันตานีบตุ ร อาจารย์
ของข้าพเจ้า เมือ่ สนทนากับพระสารีบตุ รถึงเรือ่ งวิสทุ ธิ ๗ อันจะน�ำ
บุคคลไปสู่พระนิพพาน จึงเปรียบวิสุทธิ ๗ เหมือนรถ ๗ ผลัดจาก
สาวัตถีถึงสาเกต
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ครั้งแรกที่พระตถาคตเจ้าเหยียบพระมงคลบาทลงสู่สาวัตถี
นั้น เป็นเพราะการอาราธนาของท่านอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี ซึ่ง
เวลานั้นยังมิได้มีเนมิตตกนามอันไพเราะอย่างนี้เลย เรื่องเป็นดังนี้
สมัยหนึ่ง เมื่อตรัสรู้แล้วไม่นาน พระตถาคตเจ้าประทับอยู่
ณ สีตวันใกล้กรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ครั้งนั้น
อนาถปิณฑิกเศรษฐียังมิได้รู้จักพระพุทธเจ้า ได้เดินทางไปกรุง
ราชคฤห์เพื่อเยี่ยมเยียนสหายและเพื่อกิจการค้าด้วย เมื่อไปถึง
เศรษฐีผสู้ หายต้อนรับพอสมควรแล้ว ก็ขอตัวไปสัง่ งานคนทัง้ หลาย
ให้ทำ� นัน่ ท�ำนี่ จนไม่มโี อกาสได้สนทนากับอาคันตุกะ อนาถปิณฑิกะ
ประหลาดใจจึงถามว่า
‘สหาย ครัง้ ก่อนๆ เมือ่ ข้าพเจ้ามา ท่านกระวีกระวาดต้อนรับ
อย่างดียิ่ง สนทนาปราศรัยเป็นที่บันเทิงจิตตามฐานะมิตรอันเป็น
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ที่รัก ท่านละงานอื่นๆ ไว้สิ้นมาต้อนรับข้าพเจ้า แต่คราวนี้ท่านละ
ข้าพเจ้าแล้วสัง่ งานยุง่ อยู่ ท่านมีงานอาวาหวิวาหมงคล หรือพระเจ้า
พิมพิสารจอมเสนาแห่งแคว้นจะเสด็จมาเสวยที่บ้านของท่านในวัน
พรุ่งนี้หรืออย่างไร?
‘สหาย’ เศรษฐีกรุงราชคฤห์ตอบ ‘อภัยข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้า
จะไม่สนใจไยดีในการมาของท่านก็หามิได้ ท่านก็คงทราบอยู่แก่ใจ
แล้วว่าข้าพเจ้ามีความรักในท่านอย่างไร แต่พรุง่ นีข้ า้ พเจ้าอาราธนา
พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จ�ำนวนร้อย เพื่อเสวยและ
ฉันอาหารที่นี่ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมัวสั่งงานยุ่งอยู่’
‘สหาย ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้าหรือ? โอ พระพุทธเจ้าเกิด
150 ขึ้นแล้วในโลกหรือนี่’
‘ใช่ พระพุทธเจ้า พระโคตมพุทธะออกบวชจากศากยตระกูล
มีขา่ วแพร่สะพัดไปทุกหนทุกแห่งว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้
ตรัสรู้เองโดยชอบ สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ คือมีความรู้ดีและ
ความประพฤติดี เสด็จไปทีไ่ หนก็อำ� นวยโชคให้ทนี่ นั่ เป็นผูฝ้ กึ คนที่
ควรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ ม เป็นผูร้ จู้ กั โลก เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิทรา รู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้ง
และมีพระทัยเบิกบานด้วยพระมหากรุณาต่อมวลสัตว์ เป็นผู้หัก
ราคะ โทสะ และโมหะ พร้อมทั้งบาปกรรมทั้งมวลแล้ว เสด็จเที่ยว
จาริกสั่งสอนเวไนยสัตว์ แสดงธรรมอันไพเราะทั้งเบื้องต้น ท่าม
กลางและทีส่ ดุ ทรงประกาศพรหรมจรรย์อนั บริสทุ ธิ์ บริบรู ณ์สนิ้ เชิง
เต็มบริบรู ณ์ทงั้ หัวข้อและความหมาย ท่านไม่ทราบการอุบตั ขิ นึ้ ของ
พระพุทธเจ้าดอกหรือ?’
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‘ดูก่อนภราดา ค�ำว่า ‘พุทโธ’ นั้นเป็นค�ำที่ก่อความตื่นเต้น
ให้แก่อนาถปิณฑิกเศรษฐียิ่งนัก อุปมาเหมือนเป็นโรคซึ่งทรมาน
มานานปี เมือ่ ทราบว่ามีหมอสามารถจะบ�ำบัดโรคนัน้ ได้ จะดีใจสัก
เพียงใด ดังนั้นอนาถปิณฑิกะจึงกล่าวว่า
‘สหาย ค่าอาหารส�ำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์
ส�ำหรับพรุ่งนี้เป็นจ�ำนวนเท่าใด ข้าพเจ้าขอออกให้ทั้งหมด’
‘อย่าเลย สหาย’ เศรษฐีกรุงราชคฤห์ตอบ ‘อย่าว่าแต่ท่าน
จะจ่ายค่าอาหารเลย แม้ท่านจะมอบสมบัติในกรุงราชคฤห์ทั้งหมด
ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็หายอมให้ท่านเป็นเจ้าภาพส�ำหรับเลี้ยง
พระพุทธเจ้าไม่ กว่าข้าพเจ้าจะจองได้ก็เป็นเวลานานเหลือเกิน
ข้าพเจ้าคอยโอกาสนี้มานานหนักหนาแล้ว สมบัติบรมจักรข้าพเจ้า 151
ยังปรารถนาน้อยกว่าได้เลี้ยงพระพุทธเจ้า เจ็ดวันนี้เป็นวันของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใครเป็นอันขาด’ เมื่ออนาถปิณฑิกะ
วิงวอนว่า ขอออกค่าใช้จ่ายสักครึ่งหนึ่ง เศรษฐีกรุงราชคฤห์ก็หา
ยอมไม่
ดูก่อนภราดา พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงมี
ปุพเพกตปุญญตาอย่างล้นเหลือ กุศลธรรมทั้งมวลที่พระองค์ทรง
บ�ำเพ็ญกระท�ำมาตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ มารวมกัน
ให้ผลในปัจฉิมภพของพระองค์นี้ ประดุจสายธารซึ่งยังเอ่ออยู่ใน
ท�ำนบและบังเอิญท�ำนบพังทลายลง อุทกธาราก็ไหลหลากท่วมท้น
ดังนัน้ ไม่วา่ พระองค์จะเสด็จไป ณ ทีใ่ ด พระราชา เสนาบดี พ่อค้า
ประชาชน จึงต้องการถวายปัจจัยแก่พระองค์ จนถึงกับต้องแย่ง
ต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเวลานานๆ
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อนาถปิณฑิกเศรษฐีเป็นผูอ้ นั กุศลธรรมแต่ปางบรรพ์ตกั เตือน
แล้ว เมื่อได้ยินค�ำ ‘พุทโธ’ เท่านั้น ปีติก็ซาบซ่านไปทั่วสรรพางค์
ปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานั้น
แต่บงั เอิญเป็นเวลาค�ำ 
่ ประตูเมืองปิดเสียแล้ว จิตใจของเขาจึงกังวล
ถึงแต่เรื่องที่จะเฝ้าพระศาสดา ไม่อาจหลับลงได้อย่างปกติ เขาลุก
ขึ้นถึง ๓ ครั้ง ด้วยส�ำคัญว่าสว่างแล้ว แต่พอเดินออกไปภายนอก
เรือน ความมืดยังปรากฏปกคลุมทัว่ ไป ครานัน้ ความสะดุง้ หวาดเสียว
และความกลัวก็เกิดขึ้นแก่เขา เขากลับมานอนร�ำพึงถึงพระศาสดา
อยู่ด้วยความกระวนกระวายใจ
ในที่สุดเวลาก็มาถึง ท้องฟ้าเริ่มสาง เสียงไก่ขันรับอรุณแว่ว
152 มาตามสายลม เศรษฐีเดินออกจากตัวเรือนมุ่งสู่ประตูเมือง ประตู
ยังไม่เปิด อนาถปิณฑิกะต้องขอร้องวิงวอนคนเฝ้าประตูเสียนานเขา
จึงยอมเปิดให้ เมื่อออกจากประตูเมืองแล้ว ทางที่จะไปสู่ป่าสีตวัน
ก็เป็นทางเปลี่ยว การสัญจรยังไม่มี การเดินออกจากเมืองเข้าไป
ในป่านั้นเป็นการยากมากส�ำหรับคนขลาด เศรษฐีเกือบจะหมด
ความพยายาม มีหลายครั้งที่เขาจะถอยกลับเข้าสู่เมือง แต่พอเขา
หยุดยืนนั่นเอง เสียงปรากฏขึ้นเหมือนหวาดแว่วมาจากอากาศว่า
‘เศรษฐีมา้ ตัง้ ร้อย ช้างตัง้ ร้อย โค แพะ แกะ เป็ด ไก่ อย่างละร้อยๆ
ถ้าท่านได้เพราะถอยกลับเพียงก้าวเดียว ก็จะไม่ประเสริฐเหมือน
ก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียว จงก้าวต่อไปเถิดเศรษฐี การก้าวไป
ข้างหน้าของท่าน จะเป็นประโยชน์แก่ท่านและแก่โลกมาก’
เศรษฐีมงุ่ หน้าเข้าสูป่ า่ สีตวัน อันเป็นทีป่ ระทับแห่งพระศาสดา
เวลานัน้ พระพุทธองค์ตนื่ บรรทมแล้ว ทรงแผ่ขา่ ยพระญาณพิจารณา
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ดูสัตว์โลกที่พระองค์ควรจะโปรด เห็นอุปนิสัยของอนาถปิณฑิก
เศรษฐีว่าเป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรม จึงทรงจงกรมคือด�ำเนิน
กลั บ ไปกลั บ มาอยู ่ ณ บริ เ วณที่ ป ระทั บ เมื่ อ เศรษฐี เ ข้ า มาใกล้
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
‘เข้ามาเถิด สุทัตตะ ตถาคตอยู่นี่’
ดูก่อนภราดา พระด�ำรัสเรียกเศรษฐีโดยชื่อว่า ‘สุทัตตะ’
โดยถูกต้องนั้น น�ำความปราโมชมาให้เศรษฐีอย่างเหลือล้น เขาไม่
เคยรูจ้ กั พระศาสดาและพระศาสดาก็ไม่เคยทรงรูจ้ กั เขา แต่พระองค์
สามารถเรียกชือ่ เขาได้ เศรษฐีหรือจะไม่ปลืม้ ใจ เขาซบหน้าลงแทบ
บาทมูลแห่งพระตถาคตเจ้า แล้วกราบทูลว่า
‘ข้าแต่พระศากยมุนี เป็นโชคดีของข้าพระพุทธเจ้ายิ่งแล้ว 153
ที่ได้มาเฝ้าพระองค์สมปรารถนา ข้าพระองค์รอคอยจนพระองค์
เสด็จเข้าไปในเมืองเพื่อเสวยภัตตาหารไม่ไหว จึงออกมาเฝ้าแต่
เช้ามืด พระองค์ผู้เจริญ เมื่อคืนนี้ราตรีช่างยาวนานเสียเหลือเกิน
ปรากฏแก่ขา้ พระพุทธเจ้าเหมือนหนึง่ เดือน เป็นเวลานานเหลือเกิน
ที่สัตว์โลกจะได้สดับค�ำว่า ‘พุทโธ พุทโธ’
‘ดูก่อนสุทัตตะ ผู้ตื่นอยู่มิได้หลับ ย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่ง
ยาวนาน ผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้ว รู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทาง
ทีย่ ดื ยาว แต่สงั สารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผไู้ ม่รพู้ ระ
สัทธรรมยังยาวนานกว่านั้น ดูก่อนสุทัตตะ สังสารวัฏนี้หาเบื้องต้น
เบื้องปลายได้โดยยาก สัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆ และ
การเกิดบ่อยๆ นัน้ ตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์ เพราะสิง่ ทีต่ ดิ ตาม
ความเกิดมาก็คอื ความแก่ชรา ความเจ็บปวดทรมานและความตาย
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ความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความต้องประสบกับสิ่ง
อันไม่เป็นทีร่ กั ความแห้งใจ ความคร�ำ่ ครวญ ความทุกข์กายทุกข์ใจ
และความคับแค้นใจ อุปมาเหมือนเห็ดซึง่ โผล่ขึ้นจากดินและน�ำดิน
ติดขึ้นมาด้วย หรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียน แล้วจะเดิน
ไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกหนทุกแห่ง สัตว์โลกเกิดมาก็น�ำ
ทุกข์ประจ�ำสังขารติดมาด้วย ตราบใดทีเ่ ขายังไม่สลัดความพอใจใน
สังขารออก ความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอ เหมือนโคที่ยังมีแอก
เกวียนครอบคออยู่ ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าว
‘ดูกอ่ นสุทตั ตะ เมือ่ รากยังมัน่ คง แม้ตน้ ไม้จะถูกตัดแล้ว มัน
ก็สามารถขึน้ ได้อกี ฉันเดียวกัน เมือ่ บุคคลยังไม่ถอนตัณหานุสยั ขึน้
154 เสียจากดวงจิต ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆ
“สุทัตตะเอย น�้ำตาของสัตว์ผู้ต้องร้องไห้ เพราะความทุกข์
โทมนัสทับถม ในขณะทีท่ อ่ งเทีย่ วอยูใ่ นวัฏฏสงสารนี้ มีจำ� นวนมาก
เหลือคณนา สุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้ กระดูกที่
เขาทอดทิง้ ลงทับถมปฐพีดลเล่า ถ้าน�ำมากองรวมๆ กันมิให้กระจัด
กระจาย คงจะสูงเท่าภูเขา บนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่
นิดเดียวทีส่ ตั ว์ไม่เคยตาย ปฐพีนเี้ กลือ่ นกล่นไปด้วยกระดูกแห่งสัตว์
ผู้ตายแล้วตายเล่า เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนัก ทุกย่างก้าวของ
มนุษย์และสัตว์เหยียบย�ำ่ ไปบนกองกระดูก เขานอนบนกองกระดูก
นั่งบนกองกระดูก สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิ้น
‘ดูกอ่ นสุทตั ตะ ไม่วา่ ภพไหนๆ ล้วนแต่มลี กั ษณะเหมือนกอง
เพลิงทัง้ นัน้ สัตว์ทงั้ หลายดิน้ รนอยูใ่ นกองเพลิงคือทุกข์ เหมือนเต่า
อันเขาโยนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้น’ ”

๑๒
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“พระศาสดาทรงเทศนาอริยสัจแต่โดยย่อแก่ทา่ นสุทตั ตะ จนเศรษฐี
ได้ดวงตาเห็นธรรม  เป็นผูม้ ศี รัทธาไม่หวัน่ ไหวในพระรัตนตรัยแล้ว
ทรงย�้ำในตอนสุดท้ายว่า
‘ดูก่อนสุทัตตะ การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ เป็นของยาก
การด�ำรงชีพอยูแ่ ห่งสัตว์ทงั้ หลาย เป็นของยาก การได้ฟงั ธรรมของ
สัตบุรุษ เป็นของยากและการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ก็เป็นของยาก ดูก่อนสุทัตตะ เพราะเหตุนั้น การแสดงธรรมของ
สัตบุรุษก็ตาม การเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ตาม ล้วนเป็นเหตุน�ำ
ความสุขความสงบมาสู่โลก’ ”
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“ดูก่อนผู้สืบอริยวงศ์” พระอานนท์กล่าวต่อไป “พระธรรม
เทศนาของพระศาสดานั้น ไพเราะจับใจและแจ่มแจ้งยิ่งนัก เพราะ
เหตุนเี้ มือ่ พระองค์แสดงจบลงจึงมักมีผชู้ มเชยเสมอว่า ‘แจ่มแจ้งจริง
พระเจ้าข้า เหมือนหงายของที่คว�่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คน
หลงทาง ส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีตาดีได้มองเห็นรูป’ ดังนี้
อนาถปิณฑิกเศรษฐี หรืออีกนัยหนึ่งคือสุทัตตคฤหบดี ซึ่ง
บัดนี้ได้เป็นโสดาบันแล้ว ด้วยการฟังพระธรรมเทศนาครั้งเดียว
ทูลอาราธนาพระตถาคตเจ้าเพื่อเสด็จสู่กรุงสาวัตถี ราชธานีแห่ง
โกศลรัฐ เมือ่ พระพุทธองค์ทรงรับแล้ว เศรษฐีจงึ มุง่ หน้ากลับสูน่ คร
ตน ล่วงหน้าไปก่อน ตามรายทาง เศรษฐีให้คนสร้างที่พักไว้เป็น
156 แห่งๆ และป่าวประกาศให้ประชาชนสร้างทีพ่ กั เพือ่ พระสงฆ์สาวก
ตามเส้นทางที่พระศาสดาจะเสด็จไป
เมื่อถึงสาวัตถีแล้ว อนาถปิณฑิกะมองหาสถานที่จะสร้าง
อารามถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ เห็นที่อยู่แห่งหนึ่งเป็นสวน
ของเจ้าชายในราชตระกูล ผู้ทรงพระนามว่า ‘เชตะ’ ได้ลักษณะ
ควรเป็นอารามส�ำหรับพุทธนิวาส คืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้าน
มีทางเข้าออกได้สะดวก ไม่อึกทึกในเวลากลางวันและเงียบสงัด
ในเวลากลางคืน ห่างจากหมู่บ้าน เหมาะส� ำหรับเป็นที่ส� ำราญ
พระอิรยิ าบถของพระตถาคตเจ้า และเป็นทีต่ รึกตรองธรรมอันลึกซึง้
ส�ำหรับภิกษุสงฆ์
อนาถปิณฑิกะได้เข้าเฝ้าเจ้าชายเชตะขอซือ้ สวนสร้างอาราม
เบื้องแรกเจ้าชายทรงปฏิเสธ แต่เมื่อเศรษฐีขอร้องวิงวอนหนักเข้า
ก็ทรงยอม แต่ทรงโก่งราคาแพงเหลือหลาย ถึงกับว่าถ้าจะซื้อให้ได้
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ก็ต้องให้ราคาเท่ากับเอาทองไปปูลงให้เต็มสวนนั้น ทั้งนี้เพราะ
พระองค์ทรงด�ำริว่า ถ้าราคาแพงเกินไปเศรษฐีคงไม่ซื้อ แต่พระ
องค์ทรงเข้าพระทัยผิดไป เศรษฐียอมตกลงซือ้ เมือ่ ตกลงแล้ว ก็วดั
เนือ้ ที่ ช�ำระเงินเป็นตอนๆ ไป เหลือเนือ้ ทีอ่ ยูอ่ กี นิดหน่อย ซึง่ เศรษฐี
ก�ำหนดไว้ว่าจะท�ำซุ้มประตูตรงนั้น พอดีเงินหมด เศรษฐีก�ำลังจะ
ไปยืมเพื่อนที่สนิทไว้ใจกันคนหนึ่งมา เจ้าชายเชตะทรงเห็นใจและ
สงสารเศรษฐี จึงทรงยกเนือ้ ทีต่ รงนัน้ ให้ เมือ่ สร้างอารามเสร็จแล้วก็
ถึงเวลาท�ำซุม้ ประตู เศรษฐีดำ� ริวา่ เจ้าชายเชตะมีคนเคารพนับถือมาก
ในพระนครสาวัตถี ถ้ามีชอื่ เจ้าชายอยูด่ ว้ ยจะเป็นประโยชน์มาก จึง
ให้ยกป้ายขึ้นว่า ‘เชตวัน’ แต่คนทั้งหลายมักจะต่อท้ายว่า ‘อาราม
ของอนาถปิณฑิกเศรษฐี’ ด้วยประการฉะนี้
157
อันว่า ‘เชตวัน’ นี้เป็นอารามที่สวยงามที่สุด และใหม่ที่สุด
อนาถปิณฑิกะให้สร้างกุฏิ วิหาร ห้องประชุม ห้องเก็บของ ขุดสระ
ใหญ่ปลูกบัวขาว บัวขาบ บัวหลวง บัวเขียว บานสะพรั่ง ชูดอกไสว
ปลูกมะม่วงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังมีพันธุ์ไม้หลายหลาก
เป็นทิวแถว ที่ท�ำเป็นซุ้มเป็นพุ่มก็มี สะอาด สวยงามและร่มรื่น
ต้นไม้สว่ นมากมีผลอันจะเป็นประโยชน์แก่ภกิ ษุสามเณร รวมความว่า
เชตวันเป็นอารามที่น่าอยู่น่าอาศัย มีสัปปายธรรมพร้อมทั้ง ๔
ประการ คือ
๑. เสนาสนสัปปายะ ที่อยู่อาศัยสบาย
๒. ปุคคลสัปปายะ มีมิตรสหายดี มีผู้เอาใจใส่พอสมควร
๓. อาหารสัปปายะ มีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์
๔. ธัมมสัปปายะ มีธรรมเป็นทีส่ บาย ข้อนีห้ มายความว่า ธรรม
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ทีจ่ ะปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุคณ
ุ เบือ้ งสูงเหมาะแก่จริตอัธยาศัย และมีเรือ่ ง
ต่างๆ โน้มน้าวใจไปเพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อพยายาม
มิให้อกุศลทีย่ งั ไม่เกิดได้เกิดขึน้ เพือ่ ท�ำกุศลทีย่ งั ไม่เกิดให้เกิดมี และ
เพื่อรักษากุศลที่เกิดแล้วให้คงอยู่และเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ดู ก ่ อ นอาคั น ตุ ก ะ กล่ า วเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประการที่ ๒ คื อ
ปุคคลสัปปายะนัน้ ท่านอนาถปิณฑิกะนอกจากจะถวายอารามแล้ว
ยังบ�ำรุงภิกษุสงฆ์ดว้ ยปัจจัยอืน่ ๆ อีก เช่น จีวร อาหารและยารักษา
โรค ท่านจะไปเฝ้าพระศาสดาทัง้ เช้าและเย็น เมือ่ ไปตอนเช้าก็จะน�ำ
อาหารเป็นต้นว่า  ยาคู และภัต เมือ่ ไปในเวลาเย็นก็จะน�ำปานะชนิด
ต่างๆ ไป เป็นต้นว่า น�้ำผึ้ง และน�้ำอ้อย ท่านไม่เคยไปมือเปล่าเลย
158 ด้วยละอายว่า ภิกษุหนุม่ และสามเณรจะดูมอื เมือ่ ไปเฝ้าก็ไม่เคยทูล
ถามปัญหาพระศาสดาเลย เพราะท่านคิดว่าพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเคย
เป็นกษัตริย์สุขุมาลชาติ และบัดนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าสุขุมาล ถ้าจะ
ถามปัญหา พระองค์ก็จะทรงด�ำริว่า เศรษฐีเป็นผู้มีอุปการะมาก
ต่อเราแล้วจะทรงแก้ปัญหาด้วยความตั้งพระทัย จะท�ำให้พระองค์
ทรงล�ำบาก
ดูก่อนอาคันตุกะ พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยอันนี้ของ
เศรษฐีแล้วทรงด�ำริว่า เศรษฐีนี้เกรงใจเราในฐานะที่ไม่ควรจะเกรง
ก็เราบ�ำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายืดยาวนาน เคยควักลูกนัยน์ตา เคย
ตัดศีรษะอันประดับประดาแล้วด้วยมงกุฎ และเคยสละอวัยวะอืน่ ๆ
ตลอดถึงชีวติ ให้เป็นทานบารมี ๑๐ เราบ�ำเพ็ญมาแล้วอย่างเข้มงวด
และบริสุทธิ์ ก็ด้วยจุดประสงค์ที่จะขนสัตว์ในสังสารสาครขึ้นสู่ที่
อันเกษม คือพระนิพพาน ทรงด�ำริเช่นนี้ก็แสดงธรรมแก่เศรษฐี
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พอสมควรทุกครั้งที่เขาไปเฝ้า
ดูกอ่ นพงศ์พนั ธุแ์ ห่งอารยะ นอกจากท่านอนาถปิณฑิกะแล้ว
ยังมีคนอื่นๆ อีกมากที่เคารพเลื่อมใสในพระศาสดาและภิกษุสงฆ์
ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นก�ำลังส�ำคัญแห่งพระพุทธศาสนา ช่วยบ�ำรุง
รักษาและการเผยแผ่ค�ำสอนของพระตถาคตเจ้า เป็นต้นว่า นาง
วิสาขามหาอุบาสิกา นางสุปปวาสา นางสุปปิยา ตลอดไปถึงพระ
ราชาธิบดีปเสนทิโกศลและพระนางมัลลิกาอัครราชเทวี”
“ข้าแต่ท่านผู้ทรงพรตอันประเสริฐ” พระกัมโพชะกล่าวขึ้น
“ข้าพเจ้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านเหล่านี้บ้างเป็นบางท่าน แต่ไม่
ทราบรายละเอียด ถ้าท่านจะกรุณาอนุเคราะห์แก่ขา้ พเจ้าบ้าง ก็จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”
159

๑๓

เ บ ญ จ กั ล ย า ณี น า ม วิ ส า ข า

160 “ดูก่อนภราดา ส�ำหรับท่านแรก คือนางวิสาขา มหาอุบาสิกานั้น
มี เ รื่ อ งค่ อ นข้ า งจะมากอยู ่ เป็ น สตรี ที่ มี ค วามส�ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ใน
พุทธจักร เป็นผูม้ บี ญ
ุ และรูปงามสมบูรณ์ดว้ ยลักษณะเบญจกัลยาณี
๕ ประการ คือ ผมงาม หมายถึง ผมซึ่งยาวสลวยลงมา แล้วมี
ปลายช้อนขึน้ เองโดยธรรมชาติ ฟันงาม หมายถึงฟันขาวสะอาดเป็น
ระเบียบ เรียงรายประดุจไข่มุกที่นายช่างจัดเข้าระเบียบ ริมฝีปาก
งาม หมายถึง ริมฝีปากบาง โค้งเป็นรูปกระจับ สีชมพูหรือคล้ายผล
ต�ำลึงสุก เป็นเองโดยธรรมชาติ มิใช่เพราะตกแต่งแต้มทา ผิวงาม
หมายถึง ผิวขาวละเอียดอ่อนเหมือนสีดอกกรรณิการ์ ลักษณะนี้
มี ๒ อย่าง คือถึงผิวด�ำก็ด�ำอย่างดอกอุบลเขียว อมเลือดอมฝาด
เปล่งปลัง่ คล้ายสีนำ�้ ผึง้ ซึง่ น�ำมาจากรังผึง้ ใหม่ๆ วัยงาม หมายถึง คน
งามตามวัย งามทุกวัย เมือ่ อยูใ่ นวัยเด็กก็งามอย่างเด็ก เมือ่ อยูใ่ นวัย
สาวก็งามอย่างหญิงสาว เมื่ออยู่ในวัยชราก็งามอย่างคนชรา
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นางวิสาขามิใช่ชาวสาวัตถีโดยก� ำเนิด แต่เป็นชาวสาเกต
ต้นตระกูลดัง้ เดิมของนางอยูก่ รุงราชคฤห์ สมัยเมือ่ พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปขอเศรษฐีจากกรุงราชคฤห์นั้น จอมเสนาแห่งแคว้น
มคธได้มอบธนัญชัยเศรษฐีบิดาวิสาขาให้มา เมื่อเดินทางมาถึงเขต
กรุงสาวัตถี ธนัญชัยเห็นสถานทีแ่ ห่งหนึง่ มีทำ� เลดี เหมาะทีจ่ ะสร้าง
เมืองได้ จึงทูลขอพระเจ้ากรุงสาวัตถีเพื่อสร้างที่พักอยู่ตรงนั้น พระ
เจ้าปเสนทิทรงอนุญาต ต่อมาจึงสร้างเป็นเมืองให้ชื่อว่า ‘สาเกต’
เพราะนิมิตที่มาถึงตรงนั้นเมื่อตะวันรอน
วิสาขาเจริญเติบโตขึ้นที่กรุงสาเกตนั้นเอง เจริญวัยขึ้นด้วย
ความงาม งามอย่างจะหาหญิงใดเสมอเหมือนได้ยาก แต่เป็นผู้ไม่
162 หยิ่งทะนงในความงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัย มีกิริยา
วาจาสุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการอบรมดี จนกระทั่ง
มีอายุพอสมควรจะแต่งงานแล้ว บิดาแห่งปุณณวัฒนกุมารในกรุง
สาวัตถีจึงส่งทูตไปขอนางเพื่อบุตรของตน
การแต่งงานของนางวิสาขาเป็นเรื่องมโหฬารยิ่ง
ธนัญชัยเศรษฐีให้นายช่างท�ำเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์
เป็นชุดวิวาห์แห่งธิดา เครื่องประดับนี้แพรวพราวไปด้วยเพชรนิล
จินดามากหลาย ไม่มีผ้าด้ายผ้าไหมหรือผ้าใดๆ เจือปนเลย ที่ที่
ควรจะใช้ผา้ เขาก็ใช้แผ่นเงินแทน ในเครือ่ งประดับนีต้ อ้ งใช้เพชร ๔
ทะนาน แก้วมุกดา ๑๑ ทะนาน แก้วประพาฬ ๒๐ ทะนาน แก้ว
มณี ๓๓ ทะนาน
ลูกดุมท�ำด้วยทอง ห่วงท�ำด้วยเงิน เครือ่ งประดับนีค้ ลุมตัง้ แต่
ศีรษะจรดหลังเท้า บนศีรษะท�ำเป็นรูปนกยูงร�ำแพน ขนปีกทั้ง
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๒ ข้างท�ำด้วยทองข้างละ ๕๐๐ ขน จะงอยปากท�ำด้วยแก้วประพาฬ
นัยน์ตาท�ำด้วยแก้วมณี ก้านขนและขาท�ำด้วยเงิน เครื่องประดับนี้
มีค่า ๙๐ ล้านกหาปณะ ค่าจ้างท�ำ ๑ แสนกหาปณะ และท�ำอยู่ถึง
๔ เดือน โดยนายช่างจ�ำนวนร้อย จึงส�ำเร็จลง
คืนสุดท้ายที่วิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามีนั่นเอง ธนัญชัย
เศรษฐีผบู้ ดิ าได้ให้โอวาทแก่นางเป็นทีป่ ระทับใจ และเป็นประโยชน์
ในการครองเรือนยิ่งนัก โอวาทนั้นมี ๑๐ ข้อดังนี้
‘วิสาขา เมื่อลูกไปสู่ตระกูลสามี ชื่อว่าอยู่ไกลหูไกลตาพ่อ
ลูกจงจ�ำโอวาทของพ่อไว้เพือ่ เป็นตัวแทนของพ่อ เป็นเกราะป้องกัน
ภยันตรายส�ำหรับลูก
๑. จงอย่าน�ำไฟในออก
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๒. จงอย่าน�ำไฟนอกเข้า
๓. จงให้แก่คนที่ให้
๔. จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้
๕. จงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้
๖. จงนั่งให้เป็น
๗. จงนอนให้เป็น
๘. จงบริโภคให้เป็น
๙. จงบูชาเทวดา
๑๐. จงบูชาไฟ ’
นางวิสาขาเข้าสู่พิธีอาวาหวิวาหมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่
การต้อนรับทางกรุงสาวัตถีนั้นมโหฬารเหลือคณนา แต่บังเอิญ
ตระกูลของปุณณวัฒนกุมารนั้นมิได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

นับถือศาสนาของนิครนถ์นาฏบุตรหรือศาสนาเชน มักจะเชื้อเชิญ
นักบวชผูไ้ ม่นงุ่ ห่มอะไรมาเลีย้ งเสมอ นางวิสาขามีความละอายเป็น
ล้นพ้น จนไม่สามารถออกมากราบไหว้และเลี้ยงสมณะที่มิคาร
เศรษฐีบดิ าแห่งสามีเลือ่ มใสได้ จึงเป็นทีต่ ำ� หนิของมิคารเศรษฐี นาง
วิสาขาเลือ่ มใสพระรัตนตรัยตัง้ แต่สมัยอยูเ่ มืองราชคฤห์แล้ว เรือ่ งนี้
เป็นข้อยุ่งยากในครอบครัวประการเดียวที่ยังแก้ไม่ตก
วันหนึง่ เวลาเช้า พระภิกษุรปู หนึง่ ออกบิณฑบาตผ่านมาทาง
เรือนของมิคารเศรษฐี เวลานัน้ นางวิสาขาก�ำลังปฏิบตั บิ ดิ าแห่งสามี
ซึ่งบริโภคอาหารอยู่ เมื่อพระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนตามอริยตันติ
แบบอย่างของพระอริยะ เศรษฐีมองเห็นแล้ว แต่ทำ� เฉยเสีย และหัน
164 หน้าเข้าฝาบริโภคอย่างไม่สนใจ นางวิสาขาหาอุบายให้พอ่ ผัวมองไป
ทางประตูเรือนด้วยวิธีต่างๆ โดยวาจา เช่นว่า
‘ท่านบิดาดูที่ซุ้มประตูนั้นซิ เถาวัลย์มันเลื้อยรุงรังเหลือเกิน
แล้ว ยังไม่มีเวลาให้คนใช้ท�ำให้เรียบร้อยเลย’
‘ช่างมันเถิด ไว้อย่างนัน้ ก็สวยดี’ เศรษฐีพดู โดยมิได้มองหน้า
นางวิสาขา และมิได้เหลียวไปดูที่ซุ้มประตูเลย
‘ท่านบิดาดูนกตัวนั้นซิ สีมันสวยเหลือเกิน เกาะอยู่ริมรั้ว
ใกล้ซุ้มประตูนั่นแน่ะ’
‘เออพ่อเห็นแล้ว เห็นมันมาจับอยู่เสมอจนพ่อเบื่อที่จะดูมัน’
เศรษฐียังคงก้มหน้าบริโภคต่อไป
เมือ่ นางเห็นว่าหมดหนทางทีจ่ ะให้บดิ าของสามีเห็นพระภิกษุ
อย่างถนัดได้ จึงกล่าวขึ้นว่า
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‘นิ ม นต์ โ ปรดข้ า งหน้ า เถิ ด พระคุ ณ เจ้ า ท่ า นมิ ค าระก�ำ ลั ง
บริโภคของเก่า’
เพียงเท่านีเ้ อง เรือ่ งได้ลกุ ลามไปอย่างใหญ่หลวง เศรษฐีหยุด
รับประทานอาหารทันที ตวาดนางวิสาขาด้วยอารมณ์โกรธ
‘วิสาขา เธออวดดีอย่างไรจึงบังอาจพูดว่าเรากินของเก่า
ไม่สะอาด มีเรือ่ งหลายเรือ่ งทีเ่ ราเห็นเธอและบิดาของเธอท�ำไม่สมควร
ต่อแต่นไี้ ปเธออย่าได้อาศัยอยูใ่ นบ้านของเราอีกเลย ขอให้เตรียมตัว
กลับไปบ้านของเธอได้’ เศรษฐีพูดเท่านี้แล้วก็ลุกขึ้น ให้คนไปตาม
พราหมณ์พี่เลี้ยงของนางมา แล้วบอกให้พราหมณ์น�ำนางวิสาขา
กลับไป
พราหมณ์ทราบความแล้วเดือดร้อนใจเป็นหนักหนา รีบเข้า 165
พบนางวิสาขาและถามด้วยจิตกังวลว่า
‘แม่เจ้ามีเรือ่ งอะไรรุนแรงนักหรือ? ท่านมิคาระจึงให้สง่ แม่เจ้า
กลับเมืองสาเกต’
‘ดูก่อนพราหมณ์’ นางพูดอย่างเยือกเย็นปราศจากความ
สะทกสะท้านใดๆ ทั้งสิ้น ‘เมื่อข้าพเจ้ามาก็มาด้วยเกียรติยศอัน
ใหญ่หลวง มีข้าทาสบริวารเป็นจ�ำนวนร้อย เมื่อถึงคราวกลับไปจะ
กลับอย่างผูไ้ ร้ญาติขาดทีพ่ งึ่ หาควรแก่ขา้ พเจ้าไม่ เมือ่ มีเรือ่ งเกิดขึน้
แล้ว ข้าพเจ้าอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาเสียก่อน เมื่อเป็นที่
แน่นอนว่าข้าพเจ้าเป็นผูถ้ กู หรือผิดก็ตามข้าพเจ้าก็จะขอลาไป และ
ไปอย่างมีเกียรติอย่างคราวที่มา’
พราหมณ์ได้น�ำนางวิสาขาเข้าหาท่านเศรษฐีเพื่อซักฟอก
ความผิดให้เห็นแจ้ง มิคารเศรษฐีนั่งหน้าถมึงทึง มีอาการเกรี้ยว
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กราดฉายอยู่ทั้งใบหน้าและแววตา
‘มีอะไรอีกพราหมณ์’ เศรษฐีตั้งค�ำถามกระชากๆ
‘ข้าแต่ท่านเศรษฐี แม่เจ้ายังไม่ทราบความผิดของตนว่าได้
กระท�ำผิดประการใด จึงต้องถูกไล่กลับ’ พราหมณ์ตอบ
‘ความผิดประการใด?’ เศรษฐีทวนค�ำ ‘ก็การทีเ่ ธอบังอาจว่า
เรากินของเก่าของสกปรกน่ะ ยังไม่พออีกหรือ?’
‘ข้าแต่ท่านบิดา’ นางวิสาขาพูดด้วยน�้ำเสียงเรียบเป็นปกติ
‘ค�ำที่ลูกพูดนั้นมิได้หมายความว่า ท่านบิดาบริโภคของสกปรก แต่
ลูกหมายความว่าท่านบิดาก�ำลังกินบุญเก่า ลูกคิดว่าการทีท่ า่ นบิดา
มั่งมีศรีสุข มีเงินทองล้นเหลืออยู่ในปัจจุบันชาตินี้ โดยที่ท่านบิดา
166 มิได้ลงทุนลงแรงท�ำอะไรมากนัก ทรัพย์สมบัติล้วนแต่เป็นมรดก
ตกทอดมาทั้งสิ้นนั้น เป็นเพราะบุญเก่าของท่านบิดาอ�ำนวยผลให้
ถ้าท่านบิดาไม่สั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้น บุญเก่านั้นก็จะต้องหมดไป
สักวันหนึ่ง ลูกหมายถึงบุญเก่านี้เอง จึงพูดว่า ‘บิดาก�ำลังบริโภค
ของเก่า’
‘ข้ า แต่ ท ่ า นเศรษฐี ข้ อ นี้ ห าเป็ น ความผิ ด แห่ ง แม่ เ จ้ า ไม่ ’
พราหมณ์พูดขึ้น
‘เอาเถิด แม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้ แต่เมื่อคืนก่อนนางก็ได้ท�ำ
สิ่งที่น่ารังเกียจ คือเราเห็นนางลงไปที่คอกลาเวลาดึกดื่นเที่ยงคืน
นางลงไปท�ำไม เพราะนั่นเป็นกิจที่กุลสตรีไม่พึงท�ำ’
‘ข้าแต่ท่านบิดา คืนนั้นลามันออกลูก และออกด้วยความ
ล�ำบากทรมาน ลูกเพียงแต่ลงไปดูมนั และช่วยมันเท่าทีล่ กู พอช่วยได้
ในการลงไป ลูกก็มไิ ด้ลงไปเพียงคนเดียว มีหญิงคนใช้ไปด้วยหลาย
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คน และน�ำประทีปโคมไฟสว่างไสวลงไปด้วย’
‘ข้าแต่ท่านเศรษฐี แม้ข้อนี้ก็จะถือเป็นผิดของนางหาได้ไม่’
พราหมณ์กล่าว
‘เอาเถิด แม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้ แต่เมื่อคืนสุดท้ายที่นางจะ
มาสูต่ ระกูลเรา เราได้ยนิ บิดาของนางพูดสัง่ เสียข้อความถึง ๑๐ ข้อ
ซึ่งเราไม่พอใจ เราไม่ต้องการสตรีที่พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ใน
บ้านเรือนของเรา เพราะจะน�ำภัยพิบตั มิ าสูต่ ระกูลอย่างแน่แท้ เป็น
ไปได้หรือที่จะห้ามมิให้เราน�ำไฟภายในออก เมื่อเพื่อนบ้านมาขอ
จุดไฟ และเมื่อไฟในบ้านดับ เราก็ต้องไปขอจุดไฟภายนอกบ้าน
เข้ามาในบ้าน บิดาของนางห้ามนาง มิให้น�ำไฟในออกและไฟนอก
เข้า เราทนไม่ได้ที่จะให้นางปฏิบัติเช่นนั้น เป็นการใจแคบเกินไป’ 167
นางวิสาขายิ้มน้อยๆ แล้วกล่าวว่า
‘ข้าแต่ท่านบิดา ข้อนี้บิดาลูกหมายความว่า ถ้าหากมีเรื่อง
ยุง่ ยากในครอบครัว หรือเกิดระหองระแหงกับสามีหรือบิดาแห่งสามี
หรืออันโตชนใดๆ ก็อย่าได้น�ำเรื่องเหล่านั้นไปเที่ยวเล่าให้ชาวบ้าน
ฟัง เพราะเป็นเรือ่ งประจานตัวเอง ส่วนข้อทีไ่ ม่ให้นำ� ไฟนอกเข้านัน้
หมายความว่าอย่าได้นำ� เรือ่ งยุง่ ๆ ภายนอกบ้านมาก่อความร�ำคาญ
แก่สามี หรือบิดามารดาแห่งสามี’
‘แล้วข้ออื่นอีกล่ะ?’ เศรษฐีถามโดยมิได้เงยหน้า
นางวิสาขาชี้แจ้งให้ฟังตามล�ำดับดังนี้
‘ข้อว่า ‘จงให้แก่คนที่ให้’ นั้น หมายความว่า เมื่อมีผู้มายืม
ของใช้หรือเงินทอง ถ้าเขาใช้คนื ก็ควรจะให้เขายืมต่อไปในคราวหน้า
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ข้อว่า ‘จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้’ นั้น หมายความว่า ถ้าใคร
ยืมเงินทองของใช้ไปแล้วไม่ใช้คนื น�ำไปแล้วเฉยเสีย แสดงถึงความ
เป็นคนมีนิสัยไม่สะอาด คราวต่อไปอย่าให้ยืมอีก โดยเฉพาะเงิน
ทองเป็นของที่ท�ำให้มิตรรักกันก็ได้ แตกกันก็ได้
ข้อว่า ‘จงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้’ นั้นหมายความว่า เมื่อ
ญาติพี่น้องประสบความทุกข์ยาก บากหน้ามาพึ่ง จะเป็นการกู้ยืม
หรือขอก็ตาม ควรให้แก่ญาติพนี่ อ้ งนัน้ เขาจะใช้คนื หรือไม่กช็ า่ งเถิด
เพราะเป็นญาติพี่น้องต้องสงเคราะห์เขาตามควรแก่ฐานะ
ข้อว่า ‘จงนั่งให้เป็น’ หมายความว่า เมื่อสามีหรือมารดา
บิดาของสามี หรือผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือนั่งอยู่ในที่ต�่ำ ก็อย่า
168 ได้นั่งบนที่สูงกว่า เพราะเป็นกิริยาที่ไม่งาม ไม่สมเป็นกุลสตรี
ข้อว่า ‘จงนอนให้เป็น’ นั้น หมายความว่า เมื่อมารดาบิดา
ของสามีหรือสามียังไม่นอน ก็ยังไม่ควรนอน ควรปฏิบัติท่านเหล่า
นั้นให้มีความสุข เมื่อท่านนอนแล้วจึงค่อยนอนทีหลัง และนอน
วางมือวางเท้าให้เรียบร้อย พยายามตื่นก่อนสามี และมารดาบิดา
ของสามี จัดแจงน�้ำและไม้ช�ำระฟันไว้คอยท่าน เสร็จแล้วดูแลเรื่อง
อาหารเครื่องบริโภคไว้ส�ำหรับท่าน
ข้อว่า ‘จงบริโภคให้เป็น’ นั้นหมายความว่า อย่าบริโภค
ก่อนสามีหรือมารดาบิดาของสามี คอยดูแลให้ท่านบริโภคแล้วจึง
ค่อยบริโภคทีหลังหรืออย่างน้อยบริโภคพร้อมกัน ในการบริโภคนัน้
ควรส�ำรวมกิรยิ าให้เรียบร้อย ไม่มมู มาม ไม่บริโภคเสียงจับๆ เหมือน
อาการแห่งสุกร ไม่บริโภคให้เมล็ดข้าวตกเรีย่ ราดดังอาการแห่งเป็ด
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ข้อว่า ‘จงบูชาเทวดา’ นั้นหมายความว่า ให้บูชาสามีทั้งกาย
และใจ มีความเคารพ และจงรักในสามีเหมือนเทวดา จึงมีคำ� พูดติด
ปากกันมานานแล้ว สตรีทแี่ ต่งงานแล้ว และสามีรกั นัน้ ชือ่ ว่าเทวดา
รักษาคุ้มครอง ตรงกันข้ามถ้าสามีไม่รัก ก็ชื่อว่าเทวดาไม่คุ้มครอง
ข้อว่า ‘จงบูชาไฟ’ นัน้ หมายความว่า ให้บชู ามารดาบิดาของ
สามี ท่านทั้งสองเปรียบเสมือนไฟ มีทั้งคุณและโทษ อาจจะให้คุณ
ให้โทษได้ ถ้าปฏิบัติดีก็จะให้คุณ แต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็จะให้โทษมาก
เพราะฉะนัน้ จึงควรปฏิบตั ติ อ่ ท่านด้วยดี มีสมั มาคารวะ ไม่ดหู มิน่ ’”
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“ดูก่อนภราดา” พระอานนท์กล่าวต่อไป
“เมือ่ นางวิสาขากล่าวจบลง ท่านมิคารเศรษฐีกก็ ม้ หน้านิง่ ไม่รู้
จะตอบนางประการใด พราหมณ์ชำ� ระความระหว่างสะใภ้และพ่อผัว
จึงกล่าวว่า ‘ข้าแต่ท่านเศรษฐี เรื่องทั้งหมดนี้นางหามีความผิดไม่
เลย นางเป็นผู้บริสุทธิ์’ เศรษฐีจึงกล่าวขอโทษนางวิสาขาที่ท่าน
เข้าใจผิดไป นางวิสาขาจึงกล่าวว่า
‘ข้าแต่ทา่ นบิดา บัดนีข้ า้ พเจ้าพ้นจากความผิดทัง้ ปวงแล้ว จึง
สมควรจะกลับไปสู่เรือนแห่งบิดาตน’
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‘อย่าเลยลูกรัก’ มิคารเศรษฐีพูดกับลูกสะใภ้ด้วยสายตา
วิงวอน นางวิสาขาจึงกล่าวว่า เมื่อนางอยู่เรือนตน ณ นครสาเกต
ได้มีโอกาสท�ำบุญและฟังธรรมตามโอกาสที่ควร แต่เมื่อนางมาอยู่
ทีน่ แี่ ล้ว นางไม่มโี อกาสท�ำได้เลย จิตใจกระวนกระวายใคร่จะท�ำบุญ
กุศลอยู่ตลอดเวลา แต่หาได้กระท�ำไม่ ถ้าบิดาจะอนุญาตให้นาง
ท�ำบุญกุศลตามต้องการ นางก็จะอยู่ แต่ถา้ ท่านบิดาไม่อนุญาต นาง
ก็จะขอลากลับไปสู่นครสาเกตตามเดิม เศรษฐีจึงกล่าวว่า
‘ลูกรัก ท�ำเถิด ท�ำบุญได้ตามปรารถนา พ่อไม่ขัดข้อง และ
ปุณณวัฒนกุมาร สามีของเจ้า ก็คงไม่ขัดข้องเช่นกัน’
ดูก่อนภราดา เมื่อเศรษฐีกล่าวอนุญาตเช่นนี้ หัวใจของนาง
วิสาขาที่เคยเหี่ยวแห้งก็กลับชุ่มชื่นเบิกบาน ประหนึ่งติณชาติซึ่ง 171
ขาดน�้ำมาเป็นเวลานาน แลแล้วกลับได้อุทกธารา เพราะพิรุณหลั่ง
ในต้นวัสสานฤดู หรือประดุจประทุมมาลย์เบ่งบานขยายกลีบเมื่อ
ต้องแสงระวีแรกรุ่งอรุณ ความสุขใดเล่าส�ำหรับผู้ใคร่บุญจะเสมอ
เหมือนการมีโอกาสได้ท�ำบุญ หรือเพียงแต่ได้ฟงั ข่าวว่าจะได้ท�ำบุญ
เฉกนักเลงสุราบาน ซึ่งชื่นชมยินดีข่าวแห่งการดื่มสุราเมื่อทราบว่า
มีผู้เชื้อเชิญ
วันรุ่งขึ้นนางวิสาขาได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและ
ภิกษุสาวก เพื่อเสวยภัตตาหารที่บ้านตน พระพุทธองค์ทรงรับ
อาราธนา แล้วเสด็จสู่บ้านของนางวิสาขา เมื่อเสวยเสร็จแล้วมีพระ
พุทธประสงค์จะทรงอนุโมทนาและแสดงธรรมพอเป็นเครือ่ งปลืม้ ใจ
แห่งผู้ถวาย นางวิสาขาจึงได้ให้คนไปเชิญบิดาสามีนาง เพื่อร่วมฟัง
อนุโมทนาด้วย ตามปรกติเศรษฐีไม่เลือ่ มใสในพุทธศาสนา เวลานัน้
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ยังศรัทธาค�ำสอนของนิครนถ์นาฏบุตรอยู่ ไม่ปรารถนาจะมาเฝ้า
พระศาสดาเลย แต่ดว้ ยความเกรงใจลูกสะใภ้จงึ มา พระผูม้ พี ระภาค
ทรงทราบอุปนิสัยและความรู้สึกของเศรษฐีดีอยู่แล้ว จึงทรงหลั่ง
พระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยเหตุผล แพรวพราวไปด้วยเทศนา
โวหารและอุทาหรณ์ พระองค์ตรัสว่า ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงินทอง
หรือของทีบ่ คุ คลหวงแหน อย่างใดอย่างหนึง่ รวมทัง้ ทาส กรรมกร
คนใช้ และผู้อาศัยอื่นๆ ทั้งหมดนี้ บุคคลน�ำไปไม่ได้ ต้องทอดทิ้งไว้
ทั้งหมด แต่สิ่งที่บุคคลท�ำด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจนั่นแหละที่จะ
เป็นของเขา เป็นสิ่งที่เขาน�ำไปเหมือนเงาตามตัว เพราะฉะนั้น
ผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยาณกรรมอันจะน�ำติดตัวไปสู่สัมปรายภพได้
172 เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
พระองค์ตรัสว่า ทรงเห็นด้วยกับค�ำกล่าวของบัณฑิตผู้หนึ่ง
ที่ว่า
‘เมื่อมีไฟไหม้บ้าน ภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของน�ำออก
ไปได้ ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของ ที่น�ำออกไม่ได้ ถูกไฟไหม้
วอดวายอยู่ ณ ที่นั้นเอง ฉันใด เมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความ
ตายไหม้อยู่ ก็ฉันนั้น คือ ผู้ฉลาดย่อมน�ำของออกด้วยการให้ทาน
ของทีบ่ คุ คลให้แล้ว ชือ่ ว่าน�ำออกดีแล้ว มีความสุขเป็นผล ส่วนของที่
ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนัน้ ไม่ แต่โจรอาจขโมยเสียบ้าง ไฟอาจจะไหม้
เสียบ้าง อีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้า บุคคลย่อมละทรัพย์
สมบัตแิ ละแม้สรีระของตนไว้ น�ำไปไม่ได้เลย ผูม้ ปี ญ
ั ญารูค้ วามจริง
ข้อนี้แล้ว พึงบริโภคตามสมควรแล้ว เป็นผู้ไม่ถูกติเตียน ย่อมเข้าสู่
ฐานะอันประเสริฐ’
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พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า ‘ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่
เขลา เหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา เขา
เก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสีย ไม่สามารถจะปลูกได้อีก ข้าว
เปลือกทีห่ ว่านลงแล้ว ๑ เมล็ด ย่อมได้ผล ๑ รวงฉันใด ทานทีบ่ คุ คล
ท�ำแล้วก็ฉันนั้น ย่อมมีผลมากผลไพศาล การรวบรวมทรัพย์ไว้
โดยมิได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ ทรัพย์นั้นจะมีคุณแก่ตนอย่างไร
เหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรตระการตา แต่หาได้ประดับไม่
เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไร รังแต่จะก่อความหนักใจใน
การเก็บรักษา’
‘นกชื่อมัยหกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆ มาจับ
ต้นเลียบที่มีผลสุก แล้วร้องว่า ‘ของกู ของกู’ ในขณะที่มันร้อง 173
อยูน่ นั่ เอง หมูน่ กเหล่าอืน่ บินมากินผลเลียบตามต้องการแล้วจากไป
นกมัยหกะก็ยังคงร้องว่า ‘ของกู ของกู’ อยู่นั่นเอง ข้อนี้ฉันใด
บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น รวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากหลาย
แต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควร ทั้งมิได้ใช้สอยเองให้ผาสุก มัวเฝ้า
รักษาและภูมิใจว่า ‘ของเรามี ของเรามี’ ดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่
เช่นนี้ ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไป ทรุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆ
มากหลาย เขาก็คงคร�ำ่ ครวญอยูอ่ ย่างเดิมนัน่ เอง และต้องเสียใจใน
ของทีเ่ สียไปแล้ว เพราะฉะนัน้ ผูฉ้ ลาดหาทรัพย์ได้แล้ว พึงสงเคราะห์
คนที่ควรสงเคราะห์ มีญาติเป็นต้น’
‘ดูก่อนท่านทั้งหลาย’ พระศาสดาตรัสต่อไป ‘ทรัพย์ของคน
ไม่ดีนั้นไม่สู้อำ� นวยประโยชน์แก่ใคร เหมือนสระโบกขรณีตั้งอยู่ใน
ที่ไม่มีมนุษย์ แม้จะใสสะอาด จืดสนิท เย็นดี มีท่าลงสะดวก น่า
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รืน่ รมย์ แต่มหาชนก็หาได้ดมื่ อาบ หรือใช้สอยตามต้องการไม่ น�ำ้
นัน้ มีอยูอ่ ย่างไร้ประโยชน์  ทรัพย์ของคนตระหนีก่ ฉ็ นั นัน้ ไม่อำ� นวย
ประโยชน์สุขแก่ใครๆ เลย รวมทั้งตัวเขาเองด้วย
ส่ ว นคนดี เ มื่ อ มี ท รั พ ย์ แ ล้ ว ย่ อ มบ� ำ รุ ง มารดา บิ ด า บุ ต ร
ภรรยา บ่าวไพร่ ให้เป็นสุข บ�ำรุงสมณพราหมณาจารย์ให้เป็นสุข
เปรียบเหมือนสระโบกขรณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคม มีท่าลง
เรียบร้อย สะอาด เยือกเย็น น่ารืน่ รมย์ มหาชนย่อมได้อาศัยน�ำไป
อาบ ดื่ม และใช้สอยตามต้องการ โภคะของคนดีย่อมเป็นดังนี้ หา
หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่
ดูกอ่ นท่านทัง้ หลาย นักกายกรรมผูม้ กี �ำลังมาก หรือนักมวย
174 ปล�ำ้ ซึง่ มีพลังมหาศาลนัน้   ก่อนทีจ่ ะได้ก�ำลังมาเขาก็ตอ้ งออกก�ำลัง
ไปก่อน การเสียสละนัน้ คือการได้มาซึง่ ผลอันเลิศในบัน้ ปลาย ผูไ้ ม่
ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไร จงดูเถิด มนุษย์ทงั้ หลายย่อมรดน�ำ้
ต้นไม้ทโี่ คน แต่ไม้นนั้ ย่อมให้ผลทีป่ ลาย ท่านทัง้ หลายจะพิจารณาดู
ความจริงตามธรรมชาติอกี อย่างหนึง่ เถิด คือแม่นำ�้ สายใดเป็นแม่นำ�้
ตาย ไม่ไหล ไม่ถา่ ยเทไปสูท่ อี่ นื่ หยุดนิง่ ขังอยูท่ เี่ ดียว แม่นำ�้ สายนัน้
ย่อมพลันตืน้ เขิน และสกปรกเน่าเหม็น เพราะสิง่ สกปรกลงมามิได้
ถ่ า ยเท นอกจากนี้ บ ริ เ วณใกล้ ๆ แม่ น�้ ำ สายนั้ น จะหาพื ช พั น ธุ ์
ธัญญาหารที่สวยสดก็หายาก แต่แม่น�้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเล
หรือแตกสาขาออกไป ไหลเรือ่ ยไป มันไม่รจู้ กั หมดสิน้ คนทัง้ หลาย
ได้อาศัยอาบ ดื่ม และใช้สอยตามปรารถนา มันจะใสสะอาดอยู่
เสมอ ไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลย พืชพันธุ์ธัญญาหาร
ณ บริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงาม
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บุคคลผู้ตระหนี่ เมื่อได้ทรัพย์แล้วก็เก็บตุนไว้ ไม่ถ่ายเทให้
ผู้อื่นบ้างก็เหมือนแม่น�้ำตาย ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใคร ส่วนผู้ไม่
ตระหนี่เป็นเหมือนน�้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอ กระแสก็ไม่ขาด ทั้งยัง
เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทงั้ หลาย เพราะฉะนัน้ สาธุชนได้ทรัพย์แล้ว
พึงบ�ำเพ็ญตน เสมือนน�้ำซึ่งไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น�้ำตาย
“ยัญญสัมปทา หรือ ทาน จะมีผลมาก อานิสงส์ไพศาล ถ้า
ประกอบ ด้วยองค์ ๖ กล่าวคือ
๑. ก่อนให้ ผู้ให้ก็มีใจผ่องใส ชื่นบาน
๒. เมื่อก�ำลังให้ จิตใจก็ผ่องใส
๓. เมื่อให้แล้ว ก็มีความยินดี ไม่เสียดาย
๔. ผูร้ บั เป็นผูป้ ราศจากราคะ หรือปฏิบตั เิ พือ่ ปราศจากราคะ 175
๕. ผู้รับปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะ
๖. ผู้รับปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะ
ทานที่ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล เป็นการยากที่จะก�ำหนด
กองบุญว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้ อันที่จริงเป็นกองบุญใหม่ที่นับ
ไม่ได้ ไม่มปี ระมาณเหลือทีจ่ ะก�ำหนด เหมือนน�ำ้ ในมหาสมุทรย่อม
ก�ำหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้
ดูก่อนท่านทั้งหลาย คราวหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลราชา
แห่งแคว้นนีเ้ ข้าไปหาตถาคตและถามว่า บุคคลควรจะให้ทานในทีใ่ ด
เราตอบว่าควรให้ในทีท่ เี่ ลือ่ มใส คือเลือ่ มใสบุคคลใด คณะใด ก็ควร
ให้แก่บคุ คลนัน้ ในคณะนัน้ พระองค์ถามต่อไปว่า ให้ทานในทีใ่ ดจึง
จะมีผลมาก เราตถาคตตอบว่า ถ้าต้องการผลมากกันแล้วละก็ ควร
จะให้ในท่านผู้มีศีล การให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไม่
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สถานที่ท�ำบุญเปรียบเหมือนเนื้อนา เจตนาและไทยธรรม
ของทายกเปรียบเหมือนเมล็ดพืช ถ้าเนือ้ นาบุญ คือบุคคลผูร้ บั เป็น
คนดีมศี ลี ธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืช คือเจตนาและไทยธรรม
ของทายกบริสุทธิ์ ทานนั้นย่อมมีผลมาก การหว่านข้าวลงในนาที่
เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคา ต้นข้าวขึ้นได้โดยยากฉันใด การ
ท�ำบุญในคณะบุคคลผูม้ ศี ลี น้อยมีธรรมน้อยก็ฉนั นัน้ คือย่อมได้บญ
ุ
น้อย ส่วนการท�ำบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีลมีธรรมงามย่อมจะมีผล
มาก เป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้’
พระศาสดา ยังพระธรรมเทศนาให้จบลงด้วยปัจฉิมพจน์ว่า
‘เพราะฉะนั้น บุคคลไม่ควรประมาท ว่าบุญหรือบาปเพียง
176 เล็กน้อย จะไม่ให้ผล หยาดน�ำ้ ไหลลงทีละหยด ยังท�ำให้หม้อน�ำ้ เต็ม
ได้ การสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันนั้น ผู้สั่งสมบุญย่อม
เปี่ยมล้นไปด้วยบุญ ผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปล้ไปด้วยบาป’
พระธรรมเทศนา เป็นเสมือนจุดแสงสว่างให้โพลงขึน้ ในดวงใจ
ของเศรษฐี เขาคลานเข้ามาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระ
ศาสดา พร้อมด้วยกล่าวสรรเสริญว่า ‘แจ่มแจ้งจริง พระเจ้าข้า แจ่ม
แจ้งจริง เหมือนทรงหงายของที่คว�่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางให้แก่
คนที่หลงทาง  ส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีนัยน์ตาได้มองเห็นรูป
ข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์
เป็นทีเ่ คารพสักการะ เป็นแนวทางด�ำเนินชีวติ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
จวบสิ้นลมปราณ’”
“ดูก่อนผู้แสวงสันติวรบท” พระอานนท์กล่าวต่อไป
“ตัง้ แต่บดั นัน้ มา มิคารเศรษฐีกน็ บั ถือนางวิสาขาใน ๒ ฐานะ
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คือ ฐานะสะใภ้และฐานะแม่ จึงเรียกนางวิสาขาว่า ‘แม่ แม่’ ทุก
ค�ำไป เพราะถือว่านางวิสาขาเป็นผูจ้ งู ให้ทา่ นเดินเข้าทางถูก จูงออก
จากทางรก เมื่อคนทั้งหลายพูดถึงนางวิสาขา ก็มักจะเติมสร้อย
ค�ำตามมาข้างหลังว่า ‘มิคารมารดา’ แม้พระสาวกซึ่งเป็นภิกษุ
เมื่อกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปุพพาราม ก็กล่าวว่า
‘บัดนี้ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ ปราสาทของนางวิสาขา มิคาร
มารดา ในปุพพาราม’
ด้วยเหตุที่บิดาแห่งสามีเรียกตนว่า ‘แม่’ และคนทั้งหลาย
พากันเรียกนางว่า ‘มิคารมารดา’ นางวิสาขารูส้ กึ ละอายและกระดาก
แต่ไม่ทราบจะท�ำประการใด เมื่อมีลูกชายในระยะต่อมา จึงตั้งชื่อ
ลูกชายให้เหมือนชือ่ ปูข่ องเด็กว่ามิคาระ เพือ่ จะได้แก้ความขวยอาย 177
และกันความละอาย เมือ่ มีผเู้ รียกนางว่า มิคารมารดา จะได้หมายถึง
มารดาแห่งมิคาระลูกชายของตน
ตั้งแต่มิคารเศรษฐีเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้ว ประตูบ้าน
ของนางวิสาขาก็เปิดออกส�ำหรับต้อนรับพระสงฆ์สาวกแห่งพระผูม้ ี
พระภาค มีเสมอที่นางนิมนต์พระสงฆ์จ�ำนวนร้อย มีพระพุทธองค์
เป็นประมุข เพื่อรับภัตตาหารและเสวยที่เรือนของนาง มหาสมุทร
ย่อมไม่อมิ่ ด้วยน�ำ 
้ บัณฑิตและปราชญ์ยอ่ มไม่อมิ่ ด้วยค�ำสุภาษิต ผูม้ ี
ศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมไม่อิ่มด้วยการท�ำบุญ นาง
วิสาขาเป็นผูม้ ศี รัทธา จะให้นางอิม่ ด้วยบุญได้ไฉน เพราะฉะนัน้ จึง
ปรากฏว่านางท�ำบุญท�ำกุศลโดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่าย
ความสุขใจเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐสุด ก็ความสุขใจอันใดเล่าจะ
เสมอด้วยความสุขอิม่ ใจ เพราะรูส้ กึ ตนได้ทำ� ความดี เป็นความสุขที่
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ผ่องแผ้ว สงบ และชืน่ บาน เหมือนสายน�ำ้ ทีก่ ระเซ็นจากหุบผา ก่อ
ความชื่นฉ�่ำให้แก่กรัชกาย ฉันใดก็ฉันนั้น
ตลอดเวลาทีพ่ ระบรมศาสดาประทับอยูก่ รุงสาวัตถี นางจะไป
เฝ้าพระองค์วนั ละ ๒ เวลา คือเวลาเช้าและเวลาเย็น เมือ่ ไปเวลาเช้า
ก็ถือยาคูและอาหารอื่นๆ ติดมือไปด้วย เมื่อไปเวลาเย็น ก็มีน�้ำ
ปานะชนิดต่างๆ ทีค่ วรแก่สมณบริโภคไป นางไม่เคยไปมือเปล่าเลย
ทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาต่างก็พร้อมใจกันเรียกนางว่า
‘มหาอุบาสิกา’ เพื่อเป็นเกียรติแก่นางผู้มีใจประเสริฐ
คราวหนึ่ง นางกลับจากงานมงคลในกรุงสาวัตถี ข้าพเจ้าลืม
เล่าท่านไปว่า งานมงคลทุกงานในกรุงสาวัตถีเจ้าของงานจะถือเป็น
178 เกียรติอนั ยิง่ ใหญ่ ถ้านางวิสาขาได้ไปร่วมงานด้วย เพราะฉะนัน้ เขา
จะเชิญนางแทบจะทุกงาน การไปของนางวิสาขาถือกันว่าเป็นการ
น�ำมงคลมาสูบ่ า้ น สูง่ าน นีแ่ หละท่าน พระศาสดาจึงตรัสว่า ‘เกียรติ
ย่อมไม่ละผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมน�ำ
สุขมาให้’ เมื่อไปในงานมงคลนางก็ต้องสวมเครื่องประดับมหาลดา
ปสาธน์อนั สวยงามและเลิศค่า กลับจากงานแล้ว นางต้องการจะแวะ
ไปเฝ้าพระศาสดา แต่เห็นว่าไม่ควรจะสวมเครื่องประดับมหาลดา
ปสาธน์เข้าไป จึงถอดแล้วห่อให้หญิงคนใช้ถอื ไว้ เมือ่ เฝ้าพระศาสดา
พอสมควรแก่เวลาแล้ว นางก็ถวายบังคมลากลับออกมา ถึงหน้าวัด
เชตวัน นางจึงเรียกเครือ่ งประดับนัน้ จากหญิงคนใช้เพือ่ จะสวม แต่
ปรากฏหญิงคนใช้ลมื ไว้ ณ ทีป่ ระทับของพระศาสดานัน่ เอง พระผูม้ ี
พระภาครับสั่งให้ข้าพเจ้าเก็บไว้ เพื่อนางมาในวันรุ่งขึ้นจะได้ส่งคืน
สักครูห่ ญิงรับใช้กลับมาเพือ่ จะรับคืน ข้าพเจ้าจึงน�ำห่อเครือ่ งประดับ
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นั้นมาจะมอบให้ หญิงคนใช้มีท่าทางตื่นตกใจอย่างมาก
‘นี่เครื่องประดับของนายเธอ รับไปเถิด’ ข้าพเจ้าพูดพร้อม
ด้วยวางของลง
‘ข้าแต่พระคุณเจ้า’ นางคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้า
ด้วยเสียงสั่นเครือ มีอาการเหมือนจะร้องไห้ ‘แม่นายสั่งไว้ว่า ถ้า
พระคุณเจ้าจับต้องและเก็บเครื่องประดับไว้แล้วก็ไม่ต้องรับคืน แม่
นายบอกว่า พระคุณเจ้าเป็นที่เคารพของแม่นายอย่างยิ่ง แม่นาย
ไม่สมควรจะสวมเครือ่ งประดับทีพ่ ระคุณเจ้าจับต้องแล้ว เพราะฉะนัน้
ข้าพเจ้ารับคืนไปไม่ได้ดอก’
‘น้องหญิง’ ข้าพเจ้าพูด ‘เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์นี้มี
ค่ามาก นอกจากนีย้ งั เป็นเครือ่ งประดับของสตรี ไม่สมควรทีส่ มณะ 179
จะเก็บไว้ อาตมาจะเอาไว้ท�ำอะไร จงรับคืนไปเถิด และบอกนางว่า
อาตมาให้รบั คืนไป น้องหญิงท�ำตามค�ำขอร้องของอาตมา นายของเธอ
คงไม่ว่ากระไรดอก’
‘แม่นายสั่งไว้ว่าให้ถวายพระคุณเจ้า’
‘อาตมาจะเอาไว้ท�ำอะไร’
หญิงคนใช้จำ� ใจต้องรับเครือ่ งประดับคืนไป นางเดินร้องไห้ไป
พลาง เพราะเกรงจะถูกลงโทษ นางวิสาขาเห็นหญิงคนใช้เดินร้องไห้
กลับไปพร้อมด้วยห่อของ นางก็คาดการณ์ได้โดยตลอด จึงกล่าวว่า
‘พระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้หรือ?’
‘เจ้าค่ะ’
‘แล้วเธอร้องไห้ท�ำไม?’
‘ข้าเสียใจที่รักษาของแม่นายไว้ไม่ได้ แม่นายจะลงโทษข้า
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ประการใดก็ตามเถิด ข้ายอมรับผิดทุกประการ เครื่องประดับนี้
มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของข้า มิใช่เพียงแต่ชีวิตของข้าเท่านั้น แต่มีค่ายิ่ง
กว่าชีวติ ครอบครัว และญาติๆ ของข้าทัง้ หมดรวมกัน’ ว่าแล้วนางก็
ร้องไห้สะอึกสะอื้น กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของนางวิสาขา
เวลานั้นเย็นมากแล้ว พระอาทิตย์โคจรลับขอบฟ้าทางทิศ
ตะวันตกไปแล้ว แต่ความมืดยังไม่ปรากฏในทันที ท้องฟ้าระบาย
ด้วยแสงสีม่วงสลับฟ้าในบางทีและสีเหลืองอ่อนสลับฟ้าในบางแห่ง
กลุม่ เมฆลอยเลือ่ นตามแรงลม และปลิวกระจายเป็นครัง้ คราว มอง
ดูเป็นรูปต่างๆ สลับสล้างสวยงามน่าพึงชม ลมเย็นพัดเฉือ่ ยฉิว สไบ
น้อยผืนบางของวิสาขาพลิ้วกระพือตามแรงลม ผมของนางอันงอน
180 งามฟูสยายของนางไหวพลิ้วปลิวกระจาย ใบหน้าเอิบอิ่มอยู่แล้ว
ยิ่งเพิ่มความอิ่มเอิบมากขึ้น ประดุจศศิธรในวันบุรณมีดิถีมีรัศมี
ยองใยเป็นเงินยวง และถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆ เสียงชะนีซึ่งอาศัย
อยู่ในแนวป่าใกล้วัดเชตวันกู่ก้องโหยหวน ปานประหนึ่งสัญญาว่า
ทิวากาลจะสิ้นสุดลงแล้ว หมู่เด็กเลี้ยงแกะและเลี้ยงโคเดินดุ่มต้อน
ฝูงแกะและฝูงโคของตนๆ เข้าสู่คอก อชบาลและโคบาลเหล่านั้น
ล้วนมีกิริยาร่าเริง ฉันเดียวกันกับสกุณาทั้งหลาย ซึ่งก�ำลังโบยบิน
กลับสู่รวงรัง
นางวิสาขายืนสงบนิ่ง กระแสความรู้สึกของนางไหลเวียน
เหมือนสายน�้ำในวังวน นางคิดถึงชีวิตทาส ‘อนิจจา ชีวิตทาสช่าง
ล�ำบากและกังวลเสียนี่กระไร รับใช้ใกล้ชิดเกินไป ก็หาว่าประจบ
สอพลอ เหินห่างไปหน่อยเขาก็ว่าทอดทิ้งธุระของนาย พูดเสียง
ค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบ พูดเสียงดังไปหน่อยเขาก็ว่ากระโชก
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โฮกฮาก ใครเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ ชีวิตทาส
เป็นชีวิตที่ล�ำเค็ญเหนื่อยยาก ทั้งๆ ที่เป็นอย่างนี้ คนทาสส่วนมาก
ก็เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละและกตัญญู เสรีชนด้วยซ�้ำไป ส่วนมาก
คอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกง มีตัวอย่างที่หาได้
ง่ายส�ำหรับทาสซึ่งซื่อสัตย์กตัญญู และเสียสละต่อนายของตน แต่
ส�ำหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกิน ที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อทาส
เท่านั้น อย่าพูดถึงความซื่อตรงเลย นายส่วนมากมักจะใช้ทาส
ไม่เป็นเวลา ใช้วาจาหว่านล้อมให้ทาสหวังอย่างลมๆ แล้งๆ เหนียว
บ�ำเหน็จ ท�ำความผิดน้อยเป็นผิดมาก ส่วนความดีความชอบนั้น
มิค่อยจะได้พูดถึง
‘หญิงคนใช้ของเรานี’้ นางวิสาขาคิดต่อไป เพียงแต่ลมื เครือ่ ง 181
ประดับไว้และน�ำคืนมาได้ มิใช่ท�ำของเสียหายอย่างใด ยังยอมเอา
ชีวติ ของตนมาถ่ายถอนความผิด เราจ�ำจะต้องปลอบนางให้หายโศก
และบ�ำรุงหัวใจนางด้วยค�ำหวาน เพราะโบราณคัมภีรก์ ล่าวไว้วา่ แสง
จันทร์ก็เย็น กลิ่นไม้จันทน์ก็เย็น แต่ความเย็นทั้ง ๒ ประการนั้น
รวมกันแล้ว ยังไม่เท่ากับความเย็นแห่งมธุรสวาจา อนึ่ง การแสดง
ความรักใคร่ แม้แต่บุคคลที่มิได้รับใช้ตน เอื้ออารีกว้างขวางเพิ่ม
ความรักให้ระลึกถึงความดีแต่เก่าก่อน ให้อภัยในความผิดพลาด
เหล่านี้เป็นลักษณะของผู้มีใจกรุณา’”

๑๕
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182 “และแล้วนางวิสาขาก็กล่าวว่า
‘สุสิมา ลุกขึ้นเถิด อย่าคร�่ำครวญนักเลย ข้อที่เธอลืมเครื่อง
ประดับไว้นั้น เรามิได้ถือเป็นความผิดประการใด เราเองยังลืมได้
ท�ำไมเธอจะลืมบ้างไม่ได้ เครื่องประดับมีค่าก็จริง แต่ก็หามีค่าเท่า
ชีวติ ของเธอไม่ เครือ่ งประดับมหาลดาปสาธน์นี้ ถ้าหายหรือเสียไป
เพราะเหตุใดเหตุหนึง่ เราก็ทำ� ใหม่ได้ แต่ชวี ติ ของเธอถ้าเสียไป จะท�ำ
ใหม่ได้ทไี่ หน ดูกอ่ นนางผูซ้ อื่ สัตย์ การทีเ่ ธอจะยอมถ่ายถอนเครือ่ ง
ประดับนี้ด้วยชีวิตของเธอนั้นซึ้งใจเรายิ่งนัก เธอจงเบาใจเถิด พระ
ธรรมของพระศาสดาได้ชบุ ย้อมจิตใจของเราให้มองเห็นชีวติ มนุษย์
และแม้สตั ว์ทวั่ ไป เป็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ ค่าสูง ไม่อาจจะน�ำสิง่ ของภายนอกมา
เทียบได้ อนึง่ เธอเป็นทีร่ กั ทีไ่ ว้ใจของเรา เธอเป็นผูท้ ำ� งานดี ซือ่ ตรง
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความจงรักนายของตนไม่เสื่อมคลายและ
ปรวนแปร ด้วยเหตุนี้เธอจึงได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเรา ความดีของเธอ
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นัน้ มีอยูม่ าก ความพลัง้ เผลอบกพร่องเพียงเท่านี้ จะลบล้างความดี
ของเธอได้ไฉน’
ดู ก ่ อ นภราดา เมื่ อ นางวิ ส าขากล่ า วจบลง หญิ ง รั บ ใช้ ยิ่ ง
คร�่ำครวญหนักขึ้น เธอกอดเท้าทั้งสองของนาย และใช้ใบหน้า
คลอเคลียอยู่ด้วยความรักและกตัญญู และแล้วเมื่อนางวิสาขาดึง
มือนางให้ลุกขึ้น นางก็ยิ้มทั้งน�้ำตา มองดูนายของตนด้วยแววตา
ที่เหมือนเปิดลิ้นชักหัวใจให้เห็นได้หมดสิ้น ประดุจแววตาแห่ง
สัตว์เลี้ยง เป็นต้นว่าสุนัขอันแสดงออกมาเมื่อได้รับอาหารจากนาย
ของมัน
ดูกอ่ นมาริสะ มีอยูเ่ หมือนกันมิใช่หรือมนุษย์เราต้องหัวเราะ
หรือยิ้มทั้งน�้ำตา ทั้งนี้เพราะความเสียใจและความดีใจประดังกัน 183
เข้ามาในระยะกระชัน้ ชิด เมือ่ ความเสียใจยังไม่ทนั หายไป ความดีใจ
ก็เคลื่อนเข้ามาจนผู้นั้นตั้งตัวไม่ทัน ภาพที่บุคคลยิ้มทั้งน�้ำตานั้น
เป็นภาพทีค่ อ่ นข้างจะน่าดูพอใช้ อุปมาเหมือนฝนซึง่ โปรยลงมาและ
ยังไม่หาย แดดก็แผดจ้าออกมาในขณะนัน้ เป็นภาพซึง่ นานๆ เราจะ
เห็นสักครั้งหนึ่ง
คืนนั้นนางวิสาขามหาอุบาสิกาต้องใช้ความคิดอย่างหนักว่า
จะท�ำอย่างไรกับเครือ่ งประดับมหาลดาปสาธน์นนั่ เรือ่ งน�ำมาใช้อกี
นางไม่สามารถท�ำได้ จะเก็บไว้เฉยๆ ก็ดจู ะเสียประโยชน์ไป นางจึง
ตัดสินใจว่ารุง่ ขึน้ จะลองบอกขาย ถ้าได้ทรัพย์มาจ�ำนวนตามราคาอัน
เหมาะแห่งเครื่องประดับแล้วก็จะน�ำมาท�ำบุญท�ำกุศลตามต้องการ
แต่ปรากฏว่าในเมืองสาวัตถีไม่มีใครสามารถซื้อได้ พูดถึงคนมีเงิน
พอซื้อได้นั้นน่าจะพอมี แต่คงจะไม่มีใครกล้าน�ำเอาเครื่องประดับ
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ของนางวิสาขา ซึง่ เป็นทีเ่ คารพของคนทัง้ เมืองประดับตกแต่งได้ ถ้า
ผูใ้ ดท�ำเข้า แทนทีจ่ ะได้รบั การยกย่องชมเชย กลับจะกลายเป็นผูถ้ กู
เยาะเย้ยหยามหยันไป นางวิสาขาจึงตกลงใจซือ้ ของตนเองด้วยราคา
๙ โกฏิหรือ ๙๐ ล้านบาท แล้วน�ำเงินจ�ำนวนนั้นทั้งหมดไปสร้าง
อารามใหม่ชอื่ ว่าปุพพาราม เพราะอยูท่ างทิศตะวันออกแห่งพระนคร
สาวัตถี การสร้างปุพพารามเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๒๗ โกฏิ คือซื้อ
ทีด่ นิ ๙ โกฏิ สร้างกุฏวิ หิ าร ๙ โกฏิและจ่ายในการฉลองอีก ๙ โกฏิ
ดูกอ่ นท่านผูแ้ สวงสันติวรบท ณ ปุพพารามนีเ้ อง มีเรือ่ งหนึง่
ซึ่งแสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐ คือวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น แล้วประทับ ณ ภายนอกซุ้ม
184 ประตู ครานัน้ พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จมาเฝ้า เมือ่ พระองค์ประทับ
ณ ที่สมควร และสนทนากับพระศาสดาเป็นสาราณียะอยู่นั่นเอง
มีนักบวชหลายนิกาย กล่าวคือนิครนถ์ ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน
อเจลก ๗ คน ปริพพาชก ๗ คน และชฎิลอีก ๗ คน รวม ๓๕ คน
ซึ่งล้วนมีเครายาว มีขนรักแร้ยาว ถือบริขารต่างๆ เดินผ่านมา
พระเจ้าปเสนทิโกศลเห็นนักบวชเหล่านัน้ แล้ว จึงผินพระพักตร์จาก
พระผูม้ พี ระภาคหันไปทางนักบวชเหล่านัน้ คุกพระชานุขา้ งหนึง่ ลง
ท�ำผ้าห่มเฉวียงบ่าพลางประกาศพระนามและโคตรของพระองค์วา่
‘ข้าแต่ท่านนักพรตผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าคือพระเจ้าปเสนทิโกศล’
ดังนี้ ๓ ครั้ง เป็นการแสดงความคารวะอย่างสูง  นักบวชเหล่านั้น
หยุดอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วเดินเลยไป พระเจ้าปเสนทิโกศล จึงหันมากราบทูล
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ‘ข้าแต่พระจอมมุนี นักบวชเหล่านั้นคงเป็น
พระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นแน่แท้’

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

พระสุคตเจ้ามีพระอาการสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตรัสว่า
‘มหาบพิตร พระองค์เป็นคฤหัสถ์ยงั บริโภคกาม บรรทมเบียดโอรส
และชายา ทรงผ้าที่มาจากแคว้นกาสี ทัดทรงของหอม ลูบไล้ด้วย
จุณจันทน์ จึงเป็นการยากที่จะรู้ได้ว่า นักบวชเหล่านั้นเป็นอรหันต์
หรือไม่ มหาบพิตร ปกติของคนเป็นอย่างไร อาจจะรูไ้ ด้ดว้ ยการอยู่
ร่วมกัน และต้องอยู่ร่วมกันนานๆ ต้องใส่ใจ และมีปัญญาสอดส่อง
ก�ำกับไปด้วย ปัญญาของคนพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา ความสะอาด
ของคนพึงรู้ได้ด้วยการท�ำงาน ความกล้าหาญและเรี่ยวแรงรู้ได้ใน
เวลาอันมีอันตราย ทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุ ๓ อย่างประกอบ คือกาล
เวลา ปัญญา และมนสิการ’
ดูก่อนผู้บ�ำเพ็ญตบะ พระผู้มีพระภาคทรงตอบอย่างบัวมิให้ 185
ช�้ำน�้ำมิให้ขุ่น ถ้าพระองค์จะตรัสตรงๆ ว่านักบวชเหล่านั้นมิได้เป็น
อรหันต์ดอก ที่แท้ยังเป็นผู้ชุ่มไปด้วยกิเลส ก็จะเป็นการยกตนข่ม
ผู้อื่น ถ้าพระองค์จะทรงรับรองว่านักบวชเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์
พระเจ้าปเสนทิโกศลก็จะพึงดูแคลนพระสัพพัญญุตญาณได้
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงกราบ
ทูลว่า ‘อัศจรรย์จริงพระเจ้าข้า อัศจรรย์จริง พระผู้มีพระภาคทรง
เป็นสัพพัญญูโดยแท้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐ ความจริง
นักบวชเหล่านัน้ คือจารบุรษุ ซึง่ ข้าพระองค์สง่ ไปสอดแนมเหตุการณ์
บ้านเมือง ณ แคว้นต่างๆ เมื่อถึงบ้านแล้วบุรุษเหล่านั้นย่อมลูบไล้
ด้วยของหอม นอนเบียดบุตรและภรรยา พรัง่ พร้อมด้วยกามคุณ ๕’
พระสุคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
‘บุคคลไม่ควรพยายามไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป ควรเป็นตัว
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ของตัวเอง ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ และไม่พึงมีแผลประพฤติ
ธรรม’
บุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีด้วยเหตุเพียงรูปร่างผิวพรรณก็หา
มิได้ ไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียว คนชั่วเป็นอันมากเที่ยว
ไปโดยรูปลักษณะแห่งคนดี เหมือนหม้อดินและหม้อโลหะ ซึ่งฉาบ
ไว้ด้วยสุวรรณ มองแวววาวแต่เพียงภายนอกแต่ภายในไม่สะอาด
คนชัว่ โลกนีเ้ มือ่ บริวารแวดล้อมแล้ว ก็เทีย่ วไปได้อย่างคนดี เขางาม
แต่ภายนอก แต่ภายในไม่บริสุทธิ์”
“ดูกอ่ นท่านผูไ้ ม่หลงใหลในบ่วงมาร” พระอานนท์กล่าว “ท่าน
จะเห็นว่าพระพุทธภาษิตเหล่านี้คมคายเพียงไร เป็นพระด�ำรัสที่
186 ถ้าจะมองว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้ง ถ้าจะมองว่าสามัญชนทั่วไปพอจะเข้าใจ
และปฏิบัติตามได้ก็ได้เช่นกัน ตอนแรกพระพุทธองค์ทรงย�้ำว่า
บุคคลไม่ควรพยายามไปเสียทุกสิง่ ทุกอย่าง หมายความว่า ก่อนจะ
ใช้ความพยายามในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ควรจะส�ำรวจเสียให้ดีก่อนว่า
ความพยายามที่ท�ำไปนั้นจะได้ผลคุ้มเหนื่อยหรือไม่ อุปมาเหมือน
นักส�ำรวจทอง ก่อนที่จะลงมือขุด ก็ควรจะใช้เครื่องมือส�ำรวจเสีย
ก่อนว่า ทีท่ ตี่ นจะขุดนัน้ มีทองอยูห่ รือไม่ มิใช่วา่ พอขุดทอง ก็เริม่ ขุด
ไปแต่บันไดบ้านทีเดียว ถ้าท�ำอย่างนั้นก็เป็นการเสียแรงเปล่า ได้
ประโยชน์ไม่คมุ้ ค่า เป็นการลงทุนมาก แต่ได้ผลน้อย ส่วนเรือ่ งเป็น
ตัวของตัวเองก็มีความส�ำคัญมาก มนุษย์จะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด
แต่ขอให้เป็นตัวของตัวเอง คนไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไว้ใจ
ไม่ได้ ส่วนข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ให้เป็นคนเลี้ยงตัวได้ ไม่ควร
อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้น มีความหมายว่าบุคคลเมื่อมีอายุพอสมควร
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จะเลี้ยงตัวได้แล้วก็ควรประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงตน
มิใช่คอยแต่จะพึง่ พาอาศัยผูอ้ นื่ อยูอ่ ย่างเดียว เพราะการอาศัยผูอ้ นื่
ในวัยที่ไม่ควรอาศัย เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไร้ความสามารถ
ส่วนสมณะผูอ้ าศัยอาหารจากเรือนของผูอ้ นื่ แล้วยังชีพให้เป็นไปนัน้
ก็เป็นเพราะสมณะเหล่านั้นอาศัยศีลของตน ถ้าประชาชนรู้ว่าเป็น
ผูไ้ ม่มศี ลี ไม่มกี ลั ยาณธรรมเขาย่อมไม่เลีย้ ง ไม่ถวายอาหาร เพราะ
ฉะนั้น สมณะก็ชื่อว่าเป็นผู้พึ่งตนเอง กล่าวคือ อาศัยศีลและสัมมา
จารของตนเป็นอยู่ ข้อต่อมาที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลไม่ควร
มีแผลประพฤติธรรมนั้น หมายความว่า ให้ประพฤติธรรมด้วย
ความสุจริตใจ มิใช่ประพฤติธรรมด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงให้คน
มานับถือ ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธบิดา ณ กรุง 187
กบิลพัสดุ์ว่า ควรประพฤติธรรมให้สุจริต อย่าประพฤติธรรมให้
ทุจริต ผู้ประพฤติสุจริตย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
นอกจากนี้ พระพุทธองค์เคยตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอใน
เรื่องนี้ และทรงแนะให้ถือพระองค์เป็นเนตติ ดังพระพุทธภาษิต
ต่อไปนี้
‘ภิกษุทงั้ หลาย พรหมจรรย์นเี้ ราประพฤติมใิ ช่เพือ่ หลอกลวง
คน มิใช่เพือ่ ให้คนทัง้ หลายมานับถือ มิใช่เพือ่ อานิสงส์ลาภสักการะ
และความสรรเสริญ มิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิ
อย่างนัน้ อย่างนี้ มิใช่เพือ่ ให้ใครรูจ้ กั ตัวว่าเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ ทีแ่ ท้
พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวระคือความส�ำรวม เพื่อปหาน
คือความละ เพื่อวิราคะ คือความคลายก�ำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธ
คือความดับทุกข์’
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ในตอนท้ายพระพุทธองค์ทรงย�้ำว่า บุคคลจะเป็นคนดีเพราะ
ชาติหรือผิวพรรณก็หามิได้ แต่จะเป็นคนดีกเ็ พราะความประพฤติดี
คนชัว่ เป็นอันมากปกปิดความชัว่ ของตัวไว้ เหมือนหม้อดินทีฉ่ าบทา
ด้วยทอง แววแต่เพียงภายนอกเท่านั้น สรุปว่าทรงย�้ำให้ทุกคนมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสดงอาการลวงผู้อื่นให้หลงเข้าใจผิด หรือ
หลงเคารพนับถือ ทั้งๆ ที่ตนเองเป็นคนเลว
ดูก่อนภราดา ข้าพเจ้าขอวกมากล่าวถึงเรื่องของนางวิสาขา
ต่อไป วันหนึง่ นางวิสาขามีผา้ เปียกปอน ผมเปียก เดินร้องไห้เข้าไป
เฝ้าพระพุทธองค์ เมือ่ พระตถาคตตรัสถาม ก็ได้ความว่า นางวิสาขา
เสียใจเพราะหลานสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่งตายลง นางรักเธอมาก
188 เพราะเธอเป็นคนดี ช่วยงานทุกอย่าง รวมทัง้ งานทีเ่ กีย่ วกับการบุญ
การกุศลด้วย
‘ข้าแต่พระผู้เป็นดวงตาของโลก’ นางวิสาขาทูล ‘ข้าพระ
พุทธเจ้าเสียใจในมรณกรรมของหลานสาวคนนี้เหลือเกิน เธอเป็น
คนดีอย่างจะหาใครเสมอเหมือนได้ยาก’
พระตถาคตเจ้าทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอื้อนพระโอษฐ์ ‘ดู
ก่อนวิสาขา คนในเมืองสาวัตถีนี้มีประมาณเท่าใด?’
‘มีหลายสิบล้าน พระพุทธเจ้าข้า’ นางตอบ
‘ถ้าคนเหล่านัน้ ดีเช่นสุทตั ตีหลานของเธอ เธอจะรักเขาเหล่า
นั้นหรือไม่?’
‘รัก พระเจ้าข้า’
‘แล้วคนในเมืองสาวัตถีนี้ตายวันละเท่าไร?’
‘วันหนึ่งหลายๆ คนพระเจ้าข้า’
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‘ดูก่อนวิสาขา ถ้าอย่างนั้น เธอก็ต้องมีผมเปียก มีผ้าเปียก
อยู่อย่างนี้ทุกวันละสิ เธอต้องร้องไห้คร�่ำครวญ มีใบหน้าอาบน�้ำตา
อยู่เสมอ เพราะมีคนตายกันอยู่ทุกวัน วิสาขาเอย ตถาคตกล่าวว่า
ความรัก ความอาลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ เพราะฉะนัน้ คนมีรกั มาก
เท่าใด ย่อมมีทกุ ข์มากเท่านัน้ รักหนึง่ มีทกุ ข์หนึง่ มีรกั สิบมีทกุ ข์สบิ
มีรกั ร้อยมีทกุ ข์รอ้ ย ความทุกข์ยอ่ มเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณแห่งความรัก
หรือสิง่ อันเป็นทีร่ กั เหมือนความร้อนทีเ่ กิดแต่ไฟ ย่อมเพิม่ ขึน้ ตาม
จ�ำนวนเชื้อที่เพิ่มขึ้น’
ดูก่อนผู้บ�ำเพ็ญตบะ นางวิสาขาได้ฟังพระพุทธโอวาทแล้ว
สร่างความโศกลงไปได้บ้าง นางเป็นโสดาบันก็จริงอยู่ แต่พระ
โสดาบันนัน้ เพียงท�ำให้สมบูรณ์ในศีลเท่านัน้ หามีสมาธิและปัญญา 189
สมบูรณ์ไม่ จึงมีบางครัง้ ทีเ่ ผลอสติไป แสดงอาการเยีย่ งชนทัง้ หลาย
พระอรหันต์เท่านั้นที่มีสติสมบูรณ์
ดูก่อนภราดา สิ่งอันเป็นที่รักย่อมท�ำให้จิตใจกระเพื่อมและ
กระทบกระเทือนอยูเ่ สมอ เมือ่ ความรักเกิดขึน้ ความราบเรียบของ
ดวงใจย่อมปลาสนาการไป ยิ่งความรักอันเจือด้วยนันทิราคะด้วย
แล้ว ยิ่งท�ำให้จิตใจอ่อนไหวและเสียสมาธิเป็นที่สุด ความรักนั้น
เปรียบด้วยพายุ เมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน�ำ้ ก็หมดไป
เหลือไว้แต่รอยกระแทกกระทั้นกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลา
มนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบประณีต ถ้าเราสามารถท�ำใจให้ยินดี
ต้อนรับความขมขื่น และไม่เพลิดเพลินในความชื่นสุขให้มากนัก
อย่างน้อยก็ท�ำใจมิให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
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นางวิสาขามีสหายที่รักมากอยู่ ๒ คน คือนางสุปปิยา และ
นางสุปปวาสา เมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบแล้ว เธอทั้งสามมักจะ
เที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุทั้งหลาย ถามถึงสิ่งที่ต้องการและยังขาด เมื่อ
ภิกษุรปู ใดบอกว่าต้องการอะไร นางจะจัดถวายเสมอ นอกจากนีย้ งั
ได้ถวายอาหารส�ำหรับภิกษุปว่ ยและผูเ้ ตรียมจะเดินทางเป็นประจ�ำ
อีกด้วย
วันหนึ่งนางสุปปิยาเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุอย่างเคย ไปถึงกุฏิ
ภิกษุรปู หนึง่ ซึง่ ป่วยอยู่ เมือ่ นางถามถึงความต้องการว่าท่านปรารถนา
สิ่งใดบ้าง ภิกษุรูปนั้นบอกว่าอยากได้น�้ำเนื้อต้ม
ดูกอ่ นมาริสะ พระผูม้ พี ระภาคทรงอนุญาตน�ำ้ ข้าวและน�ำ้ เนือ้
190 ต้มซึง่ กรองดีแล้ว ไม่มเี มล็ดข้าวหรือกากเนือ้ ติดอยูเ่ พือ่ ภิกษุอาพาธ
เธอสามารถฉันได้แม้ในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงวัน
นางสุปปิยาดีใจเหลือเกินทีจ่ ะได้ถวายอาหารแก่ภกิ ษุอาพาธ
พระพุทธภาษิตก้องอยู่ในโสตของนางนานมาแล้ว ‘ดูก่อนภิกษุ
ทัง้ หลาย ผูใ้ ดปรารถนาจะบ�ำรุงตถาคต ขอให้ผนู้ นั้ บ�ำรุงภิกษุไข้เถิด’
แต่บงั เอิญวันนัน้ เป็นวันขึน้ ๑๕ ค�ำ 
่ นางหาเนือ้ ไม่ได้เลย จึงเข้าห้อง
ตัดสินใจตัดเนือ้ ขาของตนด้วยมีดอันคมกริบ สัง่ ให้คนใช้จดั การต้ม
แล้วขอให้นำ� เนือ้ ต้มนัน้ ไปถวายภิกษุชอื่ โน้นซึง่ อาพาธอยู่ แล้วใช้ผา้
พันแผลที่ขาของตน นอนโทรมเป็นไข้เพราะพิษบาดแผลนั้น
สามีของนางสุปปิยากลับมาไม่เห็นภรรยาอย่างเคย จึงถาม
คนใช้ ทราบว่านางป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมในห้องนอน เมื่อทราบเรื่อง
โดยตลอดแล้วแทนทีจ่ ะโกรธพระและภรรยา กลับแสดงความชืน่ ชม
โสมนัสที่ภรรยาของตนมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนา ถึงกับยอมสละ
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เนื้อขาเพื่อต้มเอาน�้ำถวายภิกษุอาพาธ จึงรีบไปสู่วัดเชตวัน ทูล
อาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ เพื่อรับภัตตาหารที่บ้านตนใน
วันรุง่ ขึน้ พระศาสดาทรงรับด้วยอาการดุษณี วันรุง่ ขึน้ พระพุทธองค์
มีพระสงฆ์เป็นบริวารจ�ำนวนมาก เสด็จสู่บ้านของนางสุปปิยา เมื่อ
ไม่ ท อดพระเนตรเห็ น นางสุ ป ปิ ย า จึ ง ถามสุ ป ปิ ย อุ บ าสกผู ้ ส ามี
ทรงทราบแล้ว จึงรับสั่งให้คนช่วยกันพยุงคลอเคลียนางสุปปิยามา
เฝ้า เมื่อนางถวายบังคม พระตถาคตเจ้าตรัสว่า ‘จงมีความสุขเถิด
อุบาสิกา’ เท่านั้นแผลใหญ่ที่ขาของนางก็หายสนิท และมีผิวผ่อง
ยิ่งกว่าเดิมเสียอีก
‘ดูก่อนภราดา เรื่องนี้เป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้ พุทธานุภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นได้จริง พระจอมมุนีศาสดาแห่ง 191
พวกเรานัน้ เป็นผูม้ บี ารมีอนั ทรงกระท�ำมาแล้วอย่างมากล้น เคยตัด
ศีรษะอันประดับแล้วด้วยมงกุฎทีเ่ พริศพราย เคยควักนัยน์ตาซึง่ ด�ำ
เหมือนตาเนือ้ ทราย เคยสละเลือดเนือ้ และอวัยวะมากหลาย ตลอด
ถึงบุตรภรรยา เพือ่ เป็นทานแก่ผตู้ อ้ งการ จะกล่าวไปใยถึงการสละ
ทรัพย์สมบัตภิ ายนอก มหาบริจาคทัง้ หลายทีพ่ ระองค์ทรงกระท�ำมา
ทั้งหมดนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ กล่าวคือความรูอ้ นั เป็นเหตุให้สนิ้ กิเลสโดยชอบอันยอดเยีย่ ม
ไม่มีอะไรเทียมถึง เพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเวไนยนิกร
ทัง้ หลาย ทัง้ ทางกายและทางใจ ดูกอ่ นมาริสะ ก็ความรูใ้ ดเล่าในโลกนี้
จะประเสริฐยิ่งไปกว่าความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสสิ้นไป เพราะเป็น
การดับความกระวนกระวายทัง้ มวล เหมือนคนหายโรคไม่ตอ้ งกินยา
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‘บุคคลผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมีนั้นย่อมเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์
พระศาสดาเป็นผู้มีพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมานาน ตลอดเวลา
ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ เมื่อพระองค์จะทรงอยู่ในชาตินี้เป็น
ปัจฉิมชาติและปัจฉิมภพแล้ว บารมีธรรมทั้งมวลหลั่งไหลมาให้ผล
ในชาติเดียว ท่านลองคิดดูเถิด จะคณนาได้อย่างไร อุปมาเหมือนน�ำ้
ซึ่งหลั่งจากยอดเขา และถูกกักไว้ด้วยท�ำนบอันหนาแน่นจนเต็ม
เปี่ยมแล้ว และบังเอิญท�ำนบนั้นพังลง น�้ำนั้นจะไหลหลากท่วมท้น
เพียงใด
ดูกอ่ นผูม้ เี ชือ้ สายอารยัน บารมีธรรมเป็นสิง่ น่าสัง่ สมโดยแท้
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกระยาหารเสร็จเรียบร้อย
192 แล้ว จึงทรงอนุโมทนาให้นางสุปปิยาและอุบาสกสุปปิยะสมาทาน
อาจหาญร่าเริงในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ  เพิ่มพูนศรัทธาปสาทะ
แล้วก็เสด็จกลับสู่วัดเชตวัน ทรงให้ประชุมสงฆ์ และตรัสถามภิกษุ
อาพาธรูปนั้นว่า
‘ดูก่อนภิกษุ เธอขอน�้ำเนื้อต้มจากอุบาสิกาสุปปิยาหรือ?’
‘อย่างนั้น พระเจ้าข้า’ พระรูปนั้นตอบ
‘เมื่อเธอจะฉัน เธอพิจารณาหรือเปล่า?’
‘มิได้พิจารณาเลย พระเจ้าข้า’
‘ดูกอ่ นภิกษุ เธอได้ฉนั เนือ้ มนุษย์แล้ว เธอท�ำสิง่ ทีน่ า่ ติเตียน’
ตรัสดังนี้แล้ว ทรงต�ำหนิภิกษุนั้นอีกเป็นอเนกปริยาย แล้วทรง
บัญญัติสิกขาบทว่า
‘ภิกษุใดฉันเนื้อโดยมิได้พิจารณา ภิกษุนั้นเป็นอาบัติทุกกฎ
ถ้าเนื้อนั้นเป็นเนื้อมนุษย์ เธอต้องอาบัติถุลลัจจัย’ ดังนี้”

๑๖

น า ง บุ ญ แ ล ะ น า ง บ า ป
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“ภราดา มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธานุภาพอันน่าพิศวงแห่ง
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า นัน่ คือเรือ่ งนางสุปปวาสา โกลิยธิดา นางมีครรภ์
อยู่ถึง ๗ ปี และเมื่อจะคลอดบุตรก็ปวดครรภ์อยู่ตั้ง ๗ วัน ได้รับ
ทุกขเวทนาแสนสาหัส นางครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอด
เวลา แต่เนือ่ งจากนางมีศรัทธาเลือ่ มใสมัน่ คงในพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
เมื่อรู้สึกว่าชีวิตของตัวอยู่ในระหว่างอันตราย เหมือนศิลาซึ่งแขวน
อยู่ด้วยเส้นด้ายเส้นน้อยๆ จึงขอร้องสามีให้ไปเฝ้าพระตถาคตเจ้า
และกราบพระมงคลบาท แล้วให้ทูลว่า
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‘ข้าแต่พระมหาสมณะ บัดนี้นางสุปปวาสา โกลิยธิดา มี
ครรภ์มา ๗ ปี และปวดครรภ์อยู่ ๗ วันแล้ว นางได้รับทุกขเวทนา
แสนสาหัส อันตรายแห่งชีวิตอาจมาถึงนางในไม่ช้า นางระลึกถึง
พระผู้มีพระภาค และขอถวายบังคมพระบาทด้วยเศียรเกล้า’
สามีของนางได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์ และกราบทูลให้ทรง
ทราบตามค�ำของนางนั้น พระผู้เป็นนาถะของโลกทรงทราบแล้วจึง
ตรัสว่า ‘ขอนางสุปปวาสา โกลิยธิดา จงมีความสุข หาโรคมิได้เถิด’
ทันทีทพี่ ระจอมมุนตี รัสจบลง บุตรของนางก็คลอดได้โดยง่าย
เมือ่ สามีกลับมาถึงบ้าน นางสุปปวาสาก็คลอดเรียบร้อยแล้ว ทัง้ บุตร
และภริยาปลอดภัยเกษมส�ำราญดี  นางและสามีตา่ งชืน่ ชมโสมนัส
194 ในพระพุทธานุภาพ กล่าวออกมาพร้อมๆ กันว่า พระพุทธเจ้ามี
พระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได้ และ
พระสงฆ์มีคุณหาประมาณมิได้
วั น ต่ อ มา นางให้ ส ามี อ าราธนาพระพุ ท ธองค์ พ ร้ อ มด้ ว ย
ภิกษุสงฆ์เพื่อรับภัตตาหาร เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ณ เคหะของนาง
พอดีเวลานัน้ พระพุทธองค์ได้รบั อาราธนาของอุบาสกผูห้ นึง่ ซึง่ เป็น
อุปัฏฐากของพระมหาโมคคัลลานะไว้เสียแล้ว พระตถาคตจึงให้
พระมหาโมคคัลลานะเข้าเฝ้า ทรงเล่าเรื่องให้ฟัง แล้วตรัสว่า
‘ดูก่อนโมคคัลลานะ เธอพึงไปยังบ้านของอุบาสกผู้นั้น แล้ว
กล่าวขอเลื่อนการนิมนต์ของเขาไปสัปดาห์หน้า เขาจะขัดข้อง
หรือไม่ ถ้าเขาขัดข้อง ก็จะได้ไม่ตอ้ งรับอาราธนาของนางสุปปวาสา’
อัครสาวกเบือ้ งซ้ายรับพุทธบัญชาเหนือเศียรเกล้า แล้วไปหา
อุบาสกผูน้ นั้ แล้วบอกเขาตามพุทธบัญชา อุบาสกทราบแล้วกล่าวว่า
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‘ข้าแต่พระคุณเจ้า ถ้าพระคุณเจ้าจะรับรอง หรือเป็นประกัน
ในเหตุ ๓ อย่าง ข้าพเจ้าก็จะยินยอม แต่ถา้ พระคุณเจ้ารับรองไม่ได้
ข้าพเจ้าก็ยินยอมไม่ได้’
‘ดูก่อนอุบาสก เหตุ ๓ ประการนั้นมีอะไรบ้าง?’
‘ข้าแต่พระคุณเจ้า ถ้าท่านจะรับรองได้ว่า โภคทรัพย์จะไม่
เสื่อมสิ้นพินาศไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง นี้เป็นประการที่ ๑
ประการที่ ๒ คือชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้น และ
ประการที่ ๓ คือศรัทธาของข้าพเจ้าจะไม่หมด คงมีอยูอ่ ย่างเดิม ถ้า
พระคุณเจ้าสามารถเป็นผูป้ ระกันเหตุทงั้ ๓ ประการนีว้ า่ จะไม่เกิด
ขึ้นแก่ข้าพเจ้าภายใน ๗ วันนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็ยินยอม”
พระมหาเถระผู้เลิศทางมีฤทธิ์นั่งสงบอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่า 195
‘ดูก่อนอุบาสก อาตมาเป็นปาฏิโภค ประกันให้ท่านได้ ๒ ประการ
คือขอรับรองว่าโภคทรัพย์ของท่านจะไม่เสื่อม และชีวิตของท่านจะ
ไม่สิ้นไปหรือเป็นอันตรายใดๆ ภายใน ๗ วันนี้ ส่วนศรัทธา ขอให้
ท่านรับรองตัวท่านเอง อาตมารับรองให้ไม่ได้’
อุบาสกผู้นั้นรับรองศรัทธาของตน และยินยอมเลื่อนการ
นิมนต์ของตนไปสัปดาห์หน้า
พระศาสดามีพระสงฆ์ขณ
ี าสพเป็นบริวาร เสด็จเสวยภัตตาหาร
ณ บ้านของนางสุปปวาสาเป็นเวลา ๗ วัน วันหนึ่งพระพุทธองค์
ตรัสถามนางว่า สุปปวาสา เธออุม้ ครรภ์อยู่ ๗ ปี และปวดครรภ์อยู่
๗ วัน ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอย่างนี้แล้ว เธอยังจะปรารถนา
มีบุตรอีกหรือไม่?’
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‘ข้าพระองค์ยังปรารถนามีได้อีกถึง ๗ ครั้ง พระเจ้าข้า’ นาง
สุปปวาสาตอบ
พระตถาคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
‘สุปปวาสาเอย มักจะเป็นอย่างนี้แหละ สิ่งที่ไม่น่ายินดีมัก
จะปลอมมาในรูปที่น่ายินดี สิ่งที่ไม่น่ารักมักจะมาในรูปแห่งสิ่งที่
น่ารัก ความทุกข์มักจะมาในรูปแห่งความสุข เพราะดังนี้คนจึง
ประมาทมัวเมากันนัก’”
พระอานนท์กล่าวต่อไปว่า
“ดูก่อนผู้เป็นพงศ์พันธุ์แห่งอริยะ ข้าพเจ้าขอย้อนกล่าวถึง
พุทธานุภาพอีกสักเล็กน้อย เพื่อบรรเทาความสงสัยของท่าน ท่าน
196 จะเห็นว่าอานุภาพของคนนัน้ มักจะเป็นผลแห่งบารมีธรรม หรือคุณ
ความดี ที่ สั่ ง สมอบรมมา ก็ พ ระศาสดาของเรานั้ น เคยสละชี วิ ต
เลือดเนือ้ มามากหลาย  จุดมุง่ หมายก็เพือ่ พระโพธิญาณอันประเสริฐ
พระพุ ท ธานุ ภ าพหรื อ ลาภสั ก การะที่ ห ลั่ ง ไหลนั้ น เป็ น เพี ย งผล
พลอยได้เท่านัน้ เอง พระองค์เคยสละชีพไม่เพียงแต่แก่มนุษย์เท่านัน้
ทรงสละให้แก่สัตว์ผู้หิวโหยก็เคยทรงกระท�ำ
ครั้งหนึ่งพระองค์เป็นหัวหน้าดาบส บ�ำเพ็ญตบะอยู่บนภูเขา
เวลาเย็นวันหนึง่ พระองค์ประทับรับลมเย็นอยู่ ณ ชะง่อนผา มองลง
มาเบื้องล่างเห็นแม่เสือตัวหนึ่งเพิ่งคลอดลูกใหม่ ยังออกจับเนื้อกิน
ไม่ได้ มันจึงหิวโหยสุดประมาณ ก�ำลังงุ่นง่านจะกินเนื้อลูกของมัน
ดาบสเห็นดังนั้นจึงให้ดาบสผู้บริวารรีบไปเที่ยวแสวงหาสัตว์ที่ตาย
แล้วมา เพื่อโยนให้แม่เสือตัวนั้นกิน แต่เมื่อเห็นแม่เสืองุ่นง่านมาก
ขึ้นทุกที ดาบสบริวารคงหาเนื้อมาไม่ทันเป็นแน่ เนื้อสัตว์ที่ตายเอง
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ในป่าใช่หาได้งา่ ย พระดาบสโพธิสตั ว์จงึ ตัดสินใจช่วยชีวติ ลูกเสือไว้
โดยการกระโดดจากเชิงผาลงตรงหน้าแม่เสือพอดี พระดาบสตาย
เป็นการสละชีพเพื่อช่วยเหลือสัตว์อื่น และข้อมุ่งหมายสูงสุดก็คือ
พระโพธิญาณ
ดูก่อนภราดา ณ กรุงสาวัตถีอีกเหมือนกันที่แสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐอีกหลายเรือ่ ง แต่ขา้ พเจ้าขอน�ำมาเล่าสูท่ า่ นเพียง
เรือ่ งเดียวก่อน คือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับนางจิญจมาณวิกา  เรือ่ งเป็นดังนี้
เมื่อพระพุทธศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการ ปานประหนึ่งพระ
อาทิตย์ทอแสงขับรัศมีแห่งหิง่ ห้อย คือพาหิรลัทธิอนื่ ๆ ให้ดอ้ ยลงนัน้
พวกเดียรถีย์นิครนถ์ทั้งหลายต่างก็เสื่อมจากลาภสักการะ และ
ความนับถืออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลย
197
นักบวชเหล่านั้นจึงเที่ยวประกาศตามทางสามแพร่งสี่แพร่ง
และตามถนนอันเป็นที่สัญจรต่างๆ ว่า ‘ท่านผู้มีนัยน์ตาทั้งหลาย
พระสมณโคดมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นพระ
พุ ท ธเจ้ า เหมื อ นกั น ให้ ท านท� ำ บุ ญ แก่ พ ระสมณโคดมมี ผ ลมาก
อย่างไร ให้แก่พวกเราก็มีผลมากอย่างนั้น ท่านทั้งหลายจงให้พวก
เราเถิด’ เมือ่ นักบวชเหล่านัน้ เทีย่ วประกาศอยูอ่ ย่างนี้ ก็หาสามารถ
ชักจูงคนให้เลื่อมใสตามต้องการไม่ ซ�้ำร้ายคนที่ไม่เลื่อมใสอยู่แล้ว
ก็ถึงกับเกลียดชังเอาเลยทีเดียว เป็นอันว่าวิธีนี้ของพวกเดียรถีย์
ไม่ได้ผล
พวกนั้นประชุมกัน ปรึกษากันว่าจะท�ำอย่างไรดี ขณะนั้นมี
นักบวชความคิดเฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่า ‘สหายทั้งหลาย
อุบายนัน้ มีมากหลาย เมือ่ ไม่ได้ดว้ ยวิธหี นึง่ ก็ควรใช้วธิ อี นื่ ต่อไป เป็น
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คนไม่ควรจนปัญญา ธรรมดามีอยู่ว่าเมื่อประตูหนึ่งปิดลง อาจจะมี
ประตูอื่นพอที่จะเปิดได้ ลองๆ ผลักดูก่อนเถิด คือข้าพเจ้าระลึกถึง
สานุศิษย์คนหนึ่งของพวกเรา  เธอเป็นสตรีที่งามมากประดุจเทพ
อัปสร ถ้าได้อาศัยนางช่วยเหลือ แผนการของพวกเราคงส�ำเร็จ หรือ
ท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไร?’
พูดจบนักบวชทุกคนเห็นด้วย พอดีในขณะที่เขาประชุมลับ
กันอยูน่ นั้ นางจิญจมาณวิกาก็เข้ามาเพือ่ เยีย่ มเยียนตามปกติอย่าง
ที่เคยมา นักบวชเหล่านั้นท�ำเป็นไม่สนใจเธอและไม่ไต่ถามอะไรๆ
นางรู้สึกประหลาดใจ จึงกล่าวขึ้นว่า
‘พระคุณเจ้า เมือ่ ข้าพเจ้ามาหาครัง้ ก่อนๆ พระคุณเจ้าเคยแสดง
198 อาการยินดีและต้อนรับอย่างเต็มใจ แต่คราวนี้เหตุใดพระคุณเจ้า
จึงเมินเฉย เหมือนข้าพเจ้าเป็นคนแปลกหน้าและพึงรังเกียจโปรด
แจ้งข้อผิดของข้าพเจ้าให้ทราบด้วยเถิด ถ้าข้าพเจ้ารูค้ วามผิดของตัว
แล้วจักท�ำคืนเสีย’
‘น้องหญิง’ นักบวชคนหนึง่ กล่าวขึน้ ‘เธอมัวไปเพลินเสียทีใ่ ด
จึ ง ไม่ ท ราบความทุ ก ข์ ข องพวกเรา พวกเราถู ก พระสมณโคดม
เบียดเบียนอยู่ ท�ำให้ด้อยทั้งลาภสักการะและเกียรติคุณ เธอไม่
เจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือ?’
‘ข้าแต่พระคุณเจ้า โบราณกล่าวไว้ว่า เมื่อยามเดือดร้อน
ย่อมได้เห็นใจมิตรและบริวาร บัดนีพ้ ระคุณเจ้าทัง้ หลายเดือดร้อนอยู่
ข้าพเจ้าเป็นทัง้ มิตรและบริวารไฉนจะเฉยอยูไ่ ด้ แต่ขา้ พเจ้าเป็นผูห้ ญิง
จะท�ำอย่างไรเล่า จึงจะช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของ
พระคุณเจ้าทัง้ หลายได้ จงบอกมาเถิด ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั เิ พือ่ ความสุข
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ความปลอดโปร่งของพระคุณเจ้า’
เดียรถียเ์ หล่านัน้ พอใจค�ำของนางปริพพาชิกายิง่ นัก คนหนึง่
กล่าวขึ้นว่า
‘ดูก่อนน้องหญิง พวกเราจะไม่ลืมความดีของน้องหญิงใน
ครั้งนี้เลย ถ้างานใหญ่ครั้งนี้ส�ำเร็จ เธอย่อมมีความชอบอย่างสูง
อนึ่ง เธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงจะช่วยพวกเราได้อย่างไร น้องหญิง
ก็เธอทราบมิใช่หรือว่า อะไรเล่าจะเป็นความเสือ่ มเสียอย่างร้ายแรง
ส�ำหรับนักพรตยิง่ ไปกว่าการคลุกคลีเกีย่ วข้องด้วยสตรีเพศ เหมือน
หนอนเป็นอันตรายอย่างยิง่ ส�ำหรับเนือ้ จิญจมาณวิกาเอย เธอจงอาศัย
ความเป็นหญิงของเธอนั่นแล ท�ำลายเกียรติยศอันรุ่งเรืองยิ่งของ
200 พระสมณโคดมให้ทลายลง’
นางจิญจมาณวิกากล่าวว่า ‘ข้าแต่พระคุณเจ้า ถ้าอย่างนั้น
ไว้เป็นหน้าทีข่ องข้าพเจ้าเอง คงจะส�ำเร็จสมประสงค์’ แล้วนางก็ลา
กลับไป
หลังจากนั้น ๒-๓ วัน ชาวนครสาวัตถีผู้เลื่อมใสในพระผู้มี
พระภาคเจ้า และไปฟังพระธรรมเทศนาทุกๆ เย็น เมือ่ กลับออกจาก
วัดเชตวันจะเห็นนางจิญจมาณวิกาปริพพาชิกาเดินสวนทางเข้าไปใน
อาราม เมื่อมีผู้ถามนางว่าจะไปไหน ก็ตอบเพียงว่า ธุระอะไรของ
พวกท่านที่จะต้องรู้ และแล้วก็เดินเข้าไปในวัดเชตวัน
ตอนเช้าเมือ่ มหาชนเข้าสูว่ ดั เชตวัน ถวายยาคูและภัตตาหาร
แก่พระผู้มีพระภาคและพระสงฆ์ เธอจะเดินสวนออกมาจากวัดอีก
เมือ่ ถูกถามว่านางมาจากไหน นางจะตอบอย่างเดียวกันว่า ธุระอะไร
ของท่านที่จะต้องรู้ว่าเรามาจากไหน และนอนที่ไหน
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นางท�ำอยู่อย่างนี้ประมาณ ๒ เดือน และท�ำอย่างสม�่ำเสมอ
ทุกวัน ครานี้เองด้วยอาการดังว่าจะปลงใจท�ำบุญเพราะเหลือเอือม
เสียที เมือ่ มีผหู้ นึง่ ในมหาชนทักถามขึน้ อีกในหนนัน้ นางจึงกล่าวว่า
‘ท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระศาสดาทั้งเช้าและเย็น เคารพบูชา
พระองค์อย่างสูง แม้พระราชาแห่งแคว้นโกศลผูท้ รงศักดิ์ ก็เทิดทูน
พระองค์อย่างหาทีเ่ สมอเหมือนมิได้ แต่ทงั้ ท่านทัง้ หลายและทัง้ พระ
ราชาก็หาทราบไม่วา่ คนอันเป็นทีร่ กั อย่างยิง่ ของพระมหาสมณโคดม
นั้นคือใคร’ นางพูดทิ้งไว้แค่นั้นแล้วก็ยิ้มอย่างเยาะโลก
‘ก็ใครเล่าเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นั้น ท่านรู้หรือ?’ ประชาชนซักถามสืบไปอีก
‘ท�ำไมเราจะไม่รู้ พระสมณโคดมอภิรมย์ชมชื่นด้วยผู้ใด 201
ทุกคืน ผูน้ นั้ แหละเป็นทีร่ กั อย่างยิง่ ของพระองค์ ท่านเอย ธรรมดา
บุรุษที่จะว่างเว้นจากสตรีเพศส�ำหรับเชยชมนั้นจะทนอยู่ได้ไฉน
อุปมาเหมือนกาสรฤๅจะว่างเว้นจากปลัก คนทีร่ กั กันย่อมไม่วา่ งเว้น
จากการเชยชม หรือเหมือนพญาหงส์ย่อมอภิรมย์ต่อสระโบกขรณี
ดาบสดาบสินีย่อมไม่ว่างเว้นด้วยการเข้าฌานเป็นการกีฬา ดูก่อน
ท่านผู้มืดบอดทั้งหลาย ก็พระสมณโคดมนั้นออกจากพระราชวัง
อันโอ่อา่ เคยแวดล้อมด้วยสตรีทคี่ อยแต่จะบ�ำรุงบ�ำเรอด้วยกามรส
และบัดนี้พระองค์ได้ว่างเว้นจากสิ่งเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน เมื่อได้
มาพบสตรีทมี่ รี ปู ทรงสะคราญตาและล�ำเพาพักตร์ พระองค์นะ่ หรือ
จะทนได้ พระองค์ยอ่ มจะถือโอกาสเชยชมให้สมกับทีว่ า่ งเว้นมานาน
เหมือนมัจฉาชาติซึ่งกระวนกระวายเพราะขาดน�้ำในฤดูแล้ง เมื่อ
ได้ยินเสียงฟ้าร้องมาจากทิศตะวันตก ก็ย่อมจะไหวตัว และเมื่อ
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พระพิรุณหลั่งลงมาห่าใหญ่หามรุ่งหามค�่ำ ท�ำให้น�้ำเจิ่งนองทุก
บึงบาง มัจฉาชาติเหล่านัน้ จะพึงชืน่ ชม ถึงแก่โลดคะนองสักเพียงใด
ดูก่อนท่านผู้มืดบอด ข้อนี้ฉันใด พระมหาสมณโคดมก็ฉันนั้น’
‘ก็ ท ่ า นหรื อ เป็ น ที่ รั ก อย่ า งยิ่ ง ของพระมหาสมณโคดม?’
ประชาชนยังถามอยู่
‘ข้าพเจ้าบอกท่านไว้แล้วมิใช่หรือว่า พระสมณโคดมอภิรมย์
ชมชื่นกับผู้ใดทุกคืน ผู้นั้นย่อมเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ก็ข้าพเจ้า
นี่แหละเป็นผู้ที่พระองค์รับสั่งหาและอภิรมย์ด้วย อย่าให้ข้าพเจ้า
ต้องแจงอยูอ่ กี เลย ท่านตรองเอาเองเถิดว่าเรือ่ งควรจะเป็นอย่างไร’
ว่าแล้วนางก็เดินไป เพื่อให้น�้ำค�ำดุจยาพิษที่วางไว้ออกฤทธิ์ของมัน
202 ไปตามล�ำพัง ไม่รอค�ำซักถามของประชาชนอีก
และก็เป็นเช่นนั้น ค�ำพูดของนางก่อความสงสัยให้เกิดขึ้น
ในดวงจิตของพุทธบริษัทอย่างสุดที่จะห้ามได้ ประกอบกับมีข้อ
ประจักษ์อยู่ทั่วกันให้น่าเชื่อ คือเมื่อประมาณ ๒ เดือนก่อนนี้ นาง
ได้เดินเข้าเดินออกอยู่ในวัดเชตวันทั้งเช้าและเย็น พวกเดียรถีย์
ทัง้ หลายเห็นได้ทเี่ ช่นนัน้ แล้ว ก็ชว่ ยกันกระพือข่าวให้ลกุ ลามเหมือน
ไฟซึ่งมีเชื้อดีและได้แรงลม
แต่เหตุการณ์ในวัดเชตวันยังคงสงบเงียบ ภิกษุทงั้ หลายยังคง
บ�ำเพ็ญสมณธรรมและสาธยายพระพุทธพจน์ตามปกติ มีบางครัง้ ที่
ภิกษุบางรูปแสดงความจ�ำนงจะแก้ขา่ วนี้  แต่พระพุทธองค์ทรงห้าม
เสีย สาวกผู้เชื่อมั่นในอนาคตังสญาณแห่งศาสดาตน จึงคงได้ยิน
ข่าวลือนี้ด้วยดวงใจสงบ
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ดูกอ่ นภราดา ข้าพเจ้าเองก็เดือดร้อนกระวนกระวายเกีย่ วกับ
เรื่องนี้มิใช่น้อย แต่ก็ระงับลงได้ด้วยพระพุทธพจน์ที่ตรัสปลอบว่า
‘อานนท์ อย่าเดือดร้อนไปเลย ผูท้ จี่ บั คูถปามณฑลพระจันทร์
ย่อมจะประสบความเดือดร้อนเองด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือมือของเขา
ย่อมสกปรกเปรอะเปื้อน และติดกลิ่นเหม็นประการหนึ่ง และอีก
ประการหนึง่ เขาจะโทมนัสมากขึน้ เมือ่ คูถทีเ่ ขาปาขึน้ ไปนัน้ ไม่สามารถ
ท�ำให้มณฑลพระจันทร์แปดเปื้อนมัวหมองลงได้ แต่กลับตกลงมา
ให้ศีรษะและอวัยวะต่างๆ ของผู้ปาสกปรกเปรอะเปื้อนเสียเอง
ข้อนี้ฉันใด ผู้ใดพยายามใส่ความตถาคต ก็ฉันนั้น’
ดูก่อนภราดา ในกรณีนั้นพระบรมศาสดาเป็นเหมือนนาย
ต�ำรวจใหญ่ผฉู้ ลาดในการจับผูร้ า้ ย เมือ่ เห็นและรูล้ าดเลาว่าผูร้ า้ ยจะ 203
เข้าปล้นบ้าน ก็หาได้จับในทันทีไม่ คาดคะเนก�ำลังของผู้ร้ายแล้วก็
เตรียมก�ำลังต�ำรวจไว้จบั ให้ได้คาหนังคาเขา ให้ผรู้ า้ ยไม่มที างดิน้ รน
หรือแก้ตัวประการใดเลย
อีก ๔ เดือน ต่อมา นางจิญจมาณวิกาได้น�ำเอาผ้าเก่าๆ ทบ
เป็นหลายชั้นใส่ไว้หน้าท้อง แล้วค่อยเพิ่มขึ้นๆ แสดงอาการว่ามี
ท้องแก่ขนึ้ ตามล�ำดับ พอย่างเข้าเดือนที่ ๘ ที่ ๙ นางใช้ไม้คางโคทุบ
ตามหลังมือหลังเท้าให้บวมขึน้ เพือ่ ให้สมกับอาการของผูท้ คี่ รรภ์แก่
เต็มที่จวนจะคลอด
เรื่องนี้เกรียวกราวที่สุดในเมืองสาวัตถีในปีนั้น ยกเว้นพระ
อริยสาวกเสียแล้ว มหาชนนอกนี้เชื่อสนิทว่านางตั้งครรภ์กับพระ
ศาสดา แต่พระพุทธองค์ก็ยังคงเฉยอยู่ บังเอิญอริยสาวกมีอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก จึงท�ำให้พุทธบริษัทในวัดเชตวันยังคงคับคั่ง
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ทุกหนทุกแห่งโจษจันกันเกรียวกราวถึงเรือ่ งนีต้ ามทางสามแพร่ง
สี่แพร่ง ในที่สาธารณสถานและสัณฐาคารที่ประชุมต่างๆ มีการ
ถกเถียงและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ว่าจะเป็นเรื่อง
ทีเ่ ป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ มนุษย์ทงั้ หลายได้แยกออกเป็น ๒ พวก
พวกที่เชื่อว่าเป็นได้จริง ก็ถอยศรัทธาในพระศาสดา พวกที่ไม่เชื่อ
ก็ช่วยแก้แทนให้พระพุทธองค์
วันหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกกลุ้มใจ กระวนกระวายเพราะเรื่องนี้ขึ้น
มาอีก หากจะกราบทูลพระศาสดา พระองค์กค็ งจะนิง่ เฉยอย่างเคย
ข้าพเจ้าจึงเดินออกจากเชตวนารามมุ่งไปทางทิศทักษิณ ณ ที่นั้น
เป็นดงไม้สีเสียดอันร่มรื่น ข้าพเจ้าต้องการอยู่ที่สงบ เพื่อระงับใจที่
204 ฟุง้ ซ่านอันเนือ่ งด้วยความห่วงใยพระศาสดาผูเ้ ป็นทีเ่ คารพรักยิง่ ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าพระศาสดามิได้ท�ำกรรมอันน่าบัดสีนนั้ แต่จะ
ห้ามปากคนมิให้พดู ได้อย่างไร ในฐานะทีข่ า้ พเจ้าเป็นผูใ้ กล้ชดิ อย่าง
ยิ่งของพระองค์ และบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าออกบิณฑบาตในเวลาเช้า
จะมีพราหมณ์หนุ่มบางคนและนักบวชพาหิรลัทธิเยาะเย้ยถากถาง
จะให้เจ็บอาย แต่ข้าพเจ้าก็พยายามอดกลั้น ไม่แสดงอาการโกรธ
เคืองตามพระด�ำรัสของพระศาสดา
‘ท่านเอย คนในโลกนี้ส่วนใหญ่พอใจแต่ในความวิบัติล่มจม
ของผู้อื่น  ถือเป็นอาหารปากอันโอชะ เพื่อจะได้ไว้เคี้ยวเล่นในวง
สมาคมเวลาว่าง แม้เขาจะไม่ตอ้ งการภาวะเช่นนัน้ ถ้าเกิดกับตัวของ
เขาเอง’
ในขณะที่ข้าพเจ้าร�ำพึงอยู่นั้น มีเด็กหนุ่มตระกูลพราหมณ์
สองคนเดินเข้ามา โดยไม่ทันเห็นข้าพเจ้า และแล้วก็นั่งพัก ณ ใต้
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ต้นไม้อีกต้นหนึ่งโดยหันหลังให้ข้าพเจ้า
‘วาเสฏฐะ’ เด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้น ‘อากาศร้อนอบอ้าว
เหลือเกิน มาพักในป่าสีเสียดนี่ค่อยสบายขึ้นหน่อย ถ้ารัตติยามา
ด้วยคงจะรื่นรมย์ขึ้นอีกมากทีเดียว’ นามนั้นเขาคงหมายถึงคนรัก
ของเขา
‘คนก�ำลังมีคนรักใหม่ๆ ก็เป็นอย่างนีเ้ อง’ เด็กหนุม่ อีกคนหนึง่
เปรยขึ้น ‘เห็นอะไร ไปที่ไหน ก็คิดถึงแต่คนรัก หายใจเข้าหายใจ
ออกเป็นคนรักไปหมด’
‘ก็ฉนั ยังหนุม่ แน่น มีกำ� ลังสมบูรณ์ และมีคนู่ า่ รักอย่างรัตติยา
จะไม่ให้ฉันใฝ่ฝันและพร�่ำเพ้ออย่างไร อย่าว่าแต่เราๆ เลย แม้แต่
พระสมณโคดมบรมศาสดาก็ยังมีนางจิญจมาณวิกาไว้เชยชม เออ 205
ความจริงมันไม่น่าเป็นได้นะ ภารัทวาชะ แต่มันก็เป็นไปแล้ว’
ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นทั้งตัว อนิจจา ไม่ว่าจะหลบหลีกไปมุมใด
ข้าพเจ้าเป็นได้ยนิ แต่ขา่ วอันไม่นา่ ชืน่ ใจนีท้ งั้ สิน้ แคว้นโกศลมหารัฐ
และแคว้นใกล้เคียงเวลานั้นอบอวลไปด้วยควันไฟ คือข่าวลือเรื่อง
พระศาสดาและนางจิญจมาณวิกา ข้าพเจ้าอึดอัดเป็นทีส่ ดุ อยากจะ
ลุกขึ้นไปชี้แจงให้เด็กสองคนนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องว่า กรรมอันน่า
บัดสีนั้นพระศาสดามิได้ท�ำ ก็พอดีได้ยินเสียงเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่ง
พูดขึ้นว่า
‘วาเสฏฐะ จะเชื่อหรือว่าพระสมณโคดมจะทรงกระท�ำอย่าง
นั้นจริง?’
‘พยานหลักฐานออกแน่นหนาชัดเจนอย่างนั้น เธอยังไม่เชื่อ
อีกหรือ ภารัทวาชะ ผู้หญิงเขาเป็นฝ่ายเสียหาย และบอกออกมา
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โต้งๆ ว่าพ่อของเด็กในท้องคือใคร เหตุการณ์ที่เป็นมาตลอดระยะ
เวลา ๖-๗ เดือนก่อนนี้ ก็พอเป็นเครื่องพิสูจน์ได้นางจิญจมาณวิกา
เดินเข้าออกอยู่ในวัดเชตวันไม่เท่าไรก็ตั้งท้อง ใครๆ ก็เห็น’
‘แต่ฉันยังไม่เชื่อ เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ใส่ร้ายกันได้ ผู้หญิง
เป็นเครื่องมืออย่างดีที่สุดของผู้ใจบาป ที่จะใช้เป็นเครื่องท�ำลาย
เกียรติยศของใครต่อใคร’
‘ภารัทวาชะ สหายรัก เรือ่ งถ้าไม่มพี ยานหลักฐาน ฉันไม่เชือ่
เหมือนกัน แต่นี่ท้องของนางจิญจมาณวิกาเป็นพยานปากเอก ที่
จะไม่ยอมให้ใครเถียงได้เลยว่า พระสมณโคดมมิได้ท�ำกรรมอันน่า
บัดสีนั้น’
‘แต่ฉันจะยังไม่เชื่อ’ ภารัทวาชะพูดอย่างหนักแน่น ‘จนกว่า
206
นางจิญจมาณวิกาจะคลอด พยานปากเอกจริงๆ คือเด็กที่จะคลอด
ออกมา หาใช่นางจิญจมาณวิกาไม่ดอก และแม้เด็กคลอดแล้ว ถ้า
ไม่มเี ค้าหน้าแห่งพระตถาคตเจ้าเลย ฉันก็จะยังเชือ่ ไม่สนิท ฉันเคย
เห็นแม่ปริพพาชิกาคนนีเ้ ทียวไปเทียวมาอยูต่ ามวัดของพวกเดียรถีย์
นิครนถ์บอ่ ยไป นางอาจจะตัง้ ครรภ์กบั ใครสักคนหนึง่ ก็ได้ ในจ�ำพวก
เดียรถีย์นิครนถ์เหล่านั้น แล้วพวกนั้นก็เป็นศัตรูของพระพุทธเจ้า
อยู่ด้วย  ทั้งๆ ที่พระองค์ไม่เคยเป็นศัตรูกับใคร เธอเคยได้ยินมิใช่
หรือ พวกนัน้ เทีย่ วประกาศปาวๆ เพือ่ ให้มหาชนเลือ่ มใสตน แต่กห็ า
ส�ำเร็จไม่ พอพวกนัน้ หยุดประกาศไม่เท่าไร เรือ่ งของนางจิญจมาณวิกา
ก็โผล่ขึ้นมา เพื่อนรัก อย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไป คอยดูกันไปให้ถึงที่
สุด คนในโลกนี้ชอบใส่ร้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประโยชน์
ขัดกัน’
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‘ฉันไม่ใช่คนเชื่อง่าย เธอก็คงรู้ ฉันมั่นใจว่าคนเชื่อง่ายเป็น
คนงมงาย แต่คนที่ไม่ยอมเชื่ออะไรเสียเลยก็เป็นคนงมงายเหมือน
กัน และดูเหมือนจะงมงายกว่าคนเชื่อง่ายเสียอีก’
‘ฉันไม่ได้ว่าอะไร’ ภารัทวาชะพูดตัดบท ‘เป็นแต่ฉันบอกว่า
ให้คอยดูกันไปจนถึงที่สุดเท่านั้น’
แลแล้วเด็กหนุ่มทั้งสองก็ละดงไม้สีเสียดไว้เบื้องหลัง ปล่อย
ให้ข้าพเจ้าจมอยู่ด้วยจินตนาการที่สับสนสุดพรรณนา”
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๑๗

น า ง บ า ป แ ล ะ น า ง บุ ญ
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“และแล้ววันตื่นเต้นที่สุดก็มาถึง มันเป็นประดุจวันตัดสินความ
คงอยู ่ ห รื อ ความดั บ สู ญ แห่ ง พระพุ ท ธศาสนา ถ้ า เรื่ อ งของนาง
จิญจมาณวิกาเป็นเรือ่ งจริง ก็เป็นความดับสูญแห่งพระพุทธศาสนา
ถ้าเรื่องนางจิญจมาณวิกาเป็นเรื่องเท็จ ก็เป็นนิมิตที่ว่าพระพุทธศาสนาจะรุง่ โรจน์ตอ่ ไป ทัง้ นีเ้ สมือนคนโง่นำ� มูลค้างคาวไปสาดต้นข้าว
ด้วยเจตนาที่จะให้ต้นข้าวตาย แต่บังเอิญมูลค้างคาวเป็นปุ๋ยอย่างดี
ของต้นข้าว ยิ่งท�ำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามเขียวสดยิ่งขึ้น
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วันนั้น พระตถาคตเจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ ณ ธรรมสภา
สง่าปานดวงจันทร์ในท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอก ขณะที่พุทธบริษทั ก�ำลังทอดกระแสจิตไปตาม พระธรรมเทศนาอยูน่ นั่ เอง นาง
จิญจมาณวิกาก็ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางพุทธบริษัท นางยืนเท้า
สะเอวด้วยมือข้างหนึง่ ส่วนอีกข้างหนึง่ ชีพ้ ระพักตร์พระตถาคตเจ้า
ด้วยอาการเกรี้ยวกราด
‘แสดงธรรมไพเราะจริงนะ พระโคดม เสียงของท่านกังวาน
ซึง้ จับใจของมหาชน ฟันของท่านเรียบสนิท วาจาทีเ่ ปล่งออกล้วนแต่
ให้คนทั้งหลายสละโลกียวิสัย แต่ตัวพระสมณโคดมเองเล่าสละได้
หรือเปล่า? บทบาทแสดงธรรมช่างท�ำได้ไพเราะหวานชื่น ไม่แพ้
บทประโลมนางในห้องนอน’
209
พระตถาคตเจ้ า หยุ ด แสดงธรรม พุ ท ธบริ ษั ท เงี ย บกริ บ
บรรยากาศรอบๆ ช่างวิเวกวังเวงเสียสุดประมาณ ต้นไม้ทุกต้นใน
วัดเชตวันยืนนิ่งเหมือนไม้ตายซาก
‘ช่างดีแต่จะอภิรมย์’ นางจิญจมาณวิกาพล่ามต่อไป ‘พระ
โคดมหันมาดูขา้ พเจ้าให้ชดั เจนซิ ท้องของข้าพเจ้าบัดนี้ ๙ เดือนเศษ
แล้ว ตั้งแต่ตั้งท้องมาจะห่วงใยสักนิดหนึ่งก็มิได้มี ตอนแรกๆ เมื่อ
เริม่ อภิรมย์ ช่างสรรหาเล่าแต่คำ� หวานให้เพลินใจ แต่พอท้องแก่แล้ว
จะจัดหาหมอหายา เพื่อลูกของตนเองสักนิดก็มิได้มี เมื่อไม่ท�ำเอง
จะมอบภาระให้สานุศษิ ย์ผศู้ รัทธาเช่นนางวิสาขาหรืออนาถปิณฑิกะ
หรือพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ได้ ช่วยจัดเรือนคลอดและสวัสดิภาพ
อื่นๆ มิใช่เพียงแต่เพื่อคนที่ตนเคยพร�ำ่ ว่ารักเท่านั้น แต่เพื่อเด็กอัน
เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนนี้ด้วย’ ว่าจบลงนางกวาดสายตาไปทั่ว
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‘ดูก่อนน้องหญิง’ พระตถาคตเจ้าตรัสพระสุรเสียงกังวานซึ้ง
อย่างเดิม ‘เรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้กันว่า จริงหรือไม่จริง’
พระจอมมุนีตรัสเพียงเท่านี้แล้วทรงดุษณีอยู่ แต่พระด�ำรัส
สัน้ ๆ กินความลึกซึง้ นีเ่ อง พุง่ เข้าเสียบความรูส้ กึ ของนางอย่างรุนแรง
เสมือนผูถ้ กู ยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษโดยไม่รสู้ กึ ตัว นางสะดุง้ อย่างแรง
มือเท้าและปากเริ่มสั่นอยู่ครู่หนึ่ง พอรวบรวมสติให้มั่นคงดังเดิม
แล้ว นางก็โต้ตอบออกมาทันทีว่า
‘แน่ละซิ พระโคดม ก็ในพระคันธกุฎอี นั มิดชิดนัน้ ใครเล่าจะ
ไปร่วมรูเ้ ห็นด้วย นอกจากเราสองคน ช่างพูดได้อย่างไม่สะทกสะท้าน
เทียวนะ ว่าเรา ๒ คนเท่านัน้ รูก้ นั ’ นางพูดไปเต้นไปด้วยอารมณ์โกรธ
210 อันค่อยๆ พลุ่งขึ้นมาทีละน้อย
‘แน่นอนทีเดียว น้องหญิง ตถาคตขอยืนยันค�ำนั้น’
ดูก่อนภราดา จะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือเป็นเพราะวิบาก
แห่งกรรมอันสุดรอบของนาง ก็สุดจะอนุมานได้ เมื่อนางร้องด่า
พระตถาคตไปและเต้นไป เชือกซึ่งนางใช้ผูกท่อนไม้ ซึ่งพันด้วย
ผ้าเก่าบางๆ ก็ขาดลง เรื่องทั้งหลายก็แจ่มแจ้ง การมีท้องของนาง
ปรากฏแก่ตามหาชนอย่างชัดเจน ยิ่งกว่าค�ำบอกเล่าใดๆ ทั้งหมด
นางได้คลอดบุตรคือท่อนไม้และผ้าเก่าๆ แล้ว ท่ามกลางมหาชนนัน่ เอง
คนทั้งหลายตะลึงพรึงเพริด แต่มีแววแห่งปีติปราโมชอย่างชัดเจน
นางจิญจมานวิกาตกใจสุดขีด หน้าซีดเผือดเหมือนคนตาย ประชาชน
ได้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์ตาเช่นนั้น ต่างก็โล่งใจที่พระตถาคตเจ้า
เป็นผูบ้ ริสทุ ธิโ์ ดยสิน้ เชิง แล้วอารมณ์ใหม่กพ็ ลุง่ ขึน้ ในดวงใจแทบจะ
ทุกดวง นั่นคือความเคียดแค้นชิงชังนางจิญจมาณวิกา ต่างก็สาป
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แช่งให้นางประสบทุกข์สมแก่กรรมชัว่ ร้ายของตน บางคนถือท่อนไม้
และก้อนดินขับไล่ออกไปจากวัดเชตวัน ต่อมานางได้สิ้นชีพลง
ด้วยอาการที่น่าสังเวช อนิจจา เรือนร่างที่สวยงาม แต่ห่อหุ้มใจที่
โสมมไว้ ย่อมท�ำให้เจ้าของเรือนร่างใช้เป็นเครือ่ งมือประหารตนเอง
อย่างไม่มีใครช่วยได้
ลาภสักการะของเดียรถีย์ทั้งหลายเสื่อมลง และเกิดขึ้นแก่
พระทศพลเจ้ามากหลาย
วันต่อมาภิกษุสงฆ์ได้ประชุมกัน ณ ธรรมสภา กล่าวกถาว่า
ด้วยเรื่องนางจิญจมาณวิกา พระตถาคตเจ้าเสด็จมาทรงทราบจึง
ตรัสว่า ‘ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมือ่ ยังไม่พจิ ารณา หรือยังไม่เห็นโทษ
ของผูอ้ นื่ โดยชัดเจนแล้วก็ไม่พงึ ลงโทษผูใ้ ด  อนึง่ บุคคลผูล้ ะค�ำสัตย์ 211
แล้ว และชอบพูดแต่มุสา ไม่สนใจในเรื่องปรโลก จะไม่ท�ำบาปนั้น
เป็นอันไม่มี’
ดูกอ่ นภราดา เหตุการณ์นเี้ ป็นเรือ่ งใหญ่ยงิ่ ทีเ่ กิดแก่พระพุทธองค์ เป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายในหมู่ชนบททุกชั้น ผู้เฒ่าผู้แก่
พยายามสัง่ สอนลูกหลานว่าอย่าเอาอย่างนางจิญจมาณวิกา และผูก
เป็นค�ำพังเพยว่า ‘อย่าปาอุจจาระขึ้นฟ้า’
ดูก่อนผู้แสวงสันติวรบท ก็พระตถาคตเจ้าเคยตรัสไว้เสมอ
ไม่ใช่หรือว่า “คนทีเ่ กิดมาแล้วทุกคนมีขวานติดปากมาด้วย ส�ำหรับ
ให้คนพาลผู้ชอบพูดชั่วๆ ไว้ฟาดฟันเชือดเฉือนตัวเอง อนึ่งผู้ใด
ติเตียนคนทีค่ วรสรรเสริญ หรือสรรเสริญคนทีค่ วรติเตียน ผูน้ นั้ ชือ่ ว่า
แส่หาโทษใส่ตวั เพราะปากเขา ย่อมหาความสุขไม่ได้เพราะโทษนัน้
การแพ้การพนันสิน้ ทรัพย์หมดเนือ้ หมดตัว ยังถือว่ามีโทษน้อย เมือ่
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ไปเทียบกับการท�ำใจให้คดิ ประทุษร้ายในพระสุคต การกล่าวใส่รา้ ย
พระพุทธเจ้านี้แลมีโทษมากอย่างยิ่ง
‘ผูป้ ระทุษร้ายต่อบุคคลผูไ้ ม่ประทุษร้าย ผูบ้ ริสทุ ธิ์ ไม่มกี เิ ลส
ย่อมได้รับบาปเอง เหมือนคนปาผงธุลีขึ้นฟ้าหรือปาธุลีทวนลม
‘ผูโ้ ลภจัดไม่มศี รัทธา ตระหนี่ ไม่เคยใส่ใจในค�ำขอร้องวิงวอน
ของผู้ทุกข์ยาก ชอบส่อเสียด มักจะชอบด่าผู้อื่นเสมอๆ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนดีพอ ส�ำหรับผู้ปองร้ายต่อ
พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา เรื่องใส่ร้ายป้ายสีต่างๆ จึงเงียบ
ไปหลายปี ต่อมามีเรื่องเกิดขึ้นอีก คราวนี้เกี่ยวกับการฆาตกรรม
พวกเดียรถีย์ตามเคย จ้างนักเลงสุราให้ฆ่าหญิงคนหนึ่งชื่อสุนทรี
212 แล้วน�ำไปหมกไว้ที่กองดอกไม้แห้งใกล้พระคันธกุฎีของพระผู้มี
พระภาค แล้วท�ำทีเป็นเที่ยวโฆษณาว่านางสุนทรีหายไป ไม่ทราบ
หายไปไหน มีการค้นหากันมาก ในที่สุดก็มาพบที่ใกล้พระคันธกุฎี
คราวนี้พวกเดียรถีย์ผู้ริษยาก็เที่ยวโฆษณาต่อมหาชนว่า พระผู้มี
พระภาคร่วมหลับนอนกับนางสุนทรีแล้วฆ่านางเสียเพื่อปิดปาก
แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ต�ำรวจของพระเจ้าปเสนทิโกศลก็จับผู้ร้าย
ฆ่านางสุนทรีได้ในร้านสุราแห่งหนึ่ง เพราะพวกนั้นเมาสุราแล้ว
ทะเลาะกันเอง และกล่าวถึงเรื่องที่ตนตีนางสุนทรีกี่ครั้งๆ
ภราดา ข้าพเจ้ากล่าวถึงเรือ่ งของนางวิสาขาค้างอยู่ จึงขอย้อน
พรรณนาถึงมหาอุบาสิกา ผูม้ อี ปุ การะมากต่อพระศาสนาอีกครัง้ หนึง่
เมื่อนางก�ำลังเตรียมสร้างอารามนั่นเอง พระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเสด็จสู่ภัททิยนคร ดังนั้น วันหนึ่ง
เมือ่ เสวยทีบ่ า้ นของท่านอนาถปิณฑิกะ แล้วก็บา่ ยพระพักตร์ไปทาง
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ทิศอุดร ข้าพเจ้าขอแจงรายละเอียดในเรือ่ งนีเ้ ล็กน้อย คือตามปรกติ
พระศาสดาเมื่อเสวยที่บ้านของนางวิสาขาเสร็จแล้ว จะเสด็จออก
จากประตูทักษิณและเสด็จสู่วัดเชตวัน ถ้ารับภิกษาที่บ้านของท่าน
อนาถปิณฑิกะ เมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออก
และประทับ ณ ปุพพารามของนางวิสาขา แต่ถา้ คราวใดทีพ่ ระพุทธ
องค์เสวยที่บ้านของอนาถปิณฑิกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดร
ก็เป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ทรงประสงค์จะเสด็จจาริกในที่อื่นๆ ซึ่ง
นานๆ จะมีสักครั้งหนึ่ง
คราวนีเ้ มือ่ นางวิสาขาทราบว่า พระพุทธองค์เสวยพระกระยาหาร
ที่บ้านของอนาถปิณฑิกะ แล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดร จึงรีบ
ไปเฝ้าโดยเร็ว ถวายบังคมแล้วทูลว่า ‘พระองค์จะเสด็จจาริกไปทีอ่ นื่ 213
หรือ พระเจ้าข้า’ เมื่อพระศาสดาทรงรับแล้ว จึงกราบทูลอีกว่า
‘พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์สละทรัพย์มากมาย เพื่อสร้างอาราม
ถวายพระองค์ ขอพระองค์เสด็จกลับก่อนเถิด พระเจ้าข้า อย่าเพิ่ง
เสด็จไปเลย’
‘ดูก่อนวิสาขา อย่าเลย อย่าให้ตถาคตกลับเลย ให้ตถาคต
ท�ำกิจของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เถิด’
นางวิสาขาด�ำริวา่ พระพุทธองค์นา่ จะทรงมีเหตุพเิ ศษเป็นแน่
แท้ จึงกราบทูลว่า
‘พระองค์ผเู้ จริญ ถ้าอย่างนัน้ ขอพระองค์รบั สัง่ ให้ภกิ ษุรปู ใด
รูปหนึ่งผู้รู้กิจที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำ กลับเถิด พระเจ้าข้า’
‘ดูก่อนวิสาขา เธอพอใจภิกษุรูปใด ขอให้เธอนิมนต์รูปนั้น
ไว้เถิด’
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นางวิสาขาคิดว่า ก็พระมหาโมคคัลลานะเป็นผูม้ ฤี ทธิม์ าก มี
อานุภาพมาก ถ้าอาราธนาท่านอยู่ จะสามารถให้การสร้างอาราม
ส�ำเร็จโดยเร็ว จึงได้อาราธนาพระมหาโมคคัลลานะกลับ พระมหาเถระมองดูพระศาสดาเป็นเชิงทูลปรึกษาและฟังพุทธบัญชา พระ
ศาสดาจึงทรงอนุญาตให้พระเถระพร้อมด้วยบริวารกลับ
ในความอ�ำนวยการของพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ปราสาท
๒ ชัน้ ส�ำเร็จไปโดยเร็ว มีทงั้ หมด ๑,๐๐๐ ห้องคือชัน้ ล่าง ๕๐๐ ห้อง
และชั้ น บนอี ก ๕๐๐ ห้ อ ง พระศาสดาเสด็ จ จาริ ก ไป ๙ เดื อ น
จึงเสด็จกลับ การก่อสร้างปราสาทก็ส�ำเร็จในเวลา ๙ เดือนเช่นกัน
นางได้อาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ประทับ ณ
214 ปราสาทนั้นเป็นเวลา ๔ เดือน เพื่อท�ำการฉลองปราสาท เมื่อพระ
ตถาคตเจ้ารับแล้ว นางก็เตรียมการถวายอาหาร เครือ่ งอุปโภคอืน่ ๆ
แด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุข
ครัง้ นัน้ มีสตรีผเู้ ป็นสหายของนางวิสาขาคนหนึง่ น�ำผ้าซึง่ มีคา่
ถึง ๑,๐๐๐ กหาปณะ เพื่อจะปูพื้นปราสาท จึงบอกนางวิสาขาว่า
‘สหาย ข้าพเจ้าน�ำผ้ามาผืนหนึ่ง ท่านจะให้ปู ณ ที่ใด’ นางวิสาขา
ตอบว่า ‘สหาย ถ้าข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีสถานที่จะให้ปู ท่านก็จะ
เข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ทา่ นร่วมกุศล เพราะฉะนัน้ ขอให้
ท่านดูเอาเถิด เห็นสมควรปูลง ณ ที่ใด ก็ปูลง ณ ที่นั้น’
นางเดินส�ำรวจทั่วปราสาท ก็มองไม่เห็นที่ใดที่จะปูด้วยผ้า
มีราคาน้อยกว่า ๑,๐๐๐ กหาปณะเลย นางรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ส่วน
แห่งบุญในปราสาทนั้น จึงไปยืนร้องไห้อยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง
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ข้าพเจ้าเดินไปพบเธอเข้าโดยบังเอิญ เมือ่ ไต่ถามทราบความ
แล้ว ข้าพเจ้าจึงแนะน�ำให้นางปูลาดผ้านั้นลงในที่แห่งหนึ่ง พร้อม
ด้วยปลอบโยนว่า
‘น้องหญิง ผ้าซึง่ ปูทเี่ ชิงบันไดนี้ ย่อมอ�ำนวยผลมาก มีอานิสงส์
ไพศาล เพราะภิกษุทั้งหลายเมื่อล้างเท้าแล้ว ย่อมเช็ดเท้าด้วยผ้า
ซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปข้างใน’
นางดีใจอย่างเหลือล้นที่สามารถหาที่ปูลาดผ้าให้นางได้สม
ปรารถนา ได้ยินว่านางวิสาขาลืมก�ำหนดที่ตรงนั้นไป
นางวิ ส าขาได้ ถ วายทานแก่ ภิ ก ษุ ส งฆ์ มี พ ระพุ ท ธเจ้ า เป็ น
ประมุขตลอดเวลา ๔ เดือน ในวันสุดท้ายได้ถวายจีวรเนื้อดีมีราคา
มาก เฉพาะจีวรที่ถวายแก่พระซึ่งอ่อนพรรษาที่สุด ก็มีราคาถึง 215
๑,๐๐๐ กหาปณะ ในสมัยเมือ่ พระพุทธองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ ไม่มี
สตรีใดท�ำบุญเกินหรือแม้แต่เพียงเท่านางวิสาขาเลย
ในวันที่ฉลองปราสาทเสร็จนั่นเอง เวลาบ่ายนางวิสาขาผู้อัน
บุตรและหลานแวดล้อมแล้วเดินเวียนรอบปราสาท เปล่งถ้อยค�ำ
ออกมาด้วยความเบิกบานใจว่า
บัดนีค้ วามปรารถนาของเราทีจ่ ะถวายวิหารทาน เป็นปราสาท
ใหม่มีเครื่องฉาบทาอย่างดีส�ำเร็จแล้ว
บัดนีค้ วามปรารถนาของเราทีจ่ ะถวายเสนาสนภัณฑ์ มีเตียง
ตั่งและหมอนเป็นต้น ส�ำเร็จบริบูรณ์แล้ว
บัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายสลากภัตด้วยอาหาร
ที่สะอาดประณีต ส�ำเร็จบริบูรณ์แล้ว

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

บัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายจีวรทานด้วยผ้า ที่ทำ�
จากแคว้นกาสี ผ้าเปลือกไม้ และผ้าฝ้าย เป็นต้น ส�ำเร็จบริบรู ณ์แล้ว
บัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเภสัชทานมีเนยใส
เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง และน�้ำอ้อย เป็นต้น ก็ส�ำเร็จบริบูรณ์แล้ว
ภิกษุทงั้ หลายได้ฟงั เสียงของนาง แล้วกราบทูลพระศาสดาว่า
‘พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ทงั้ หลายไม่เคยได้ยนิ หรือได้เห็น
นางวิสาขาขับร้องเลย มาวันนีน้ างพร้อมด้วยบุตรและหลานเดินเวียน
ปราสาทขับร้องอยู่ ดีของนางจะก�ำเริบหรือนางเป็นบ้าประการใด’
พระศาสดาตรัสว่า ภิกษุทงั้ หลาย ธิดาของเราหาได้ขบั ร้องไม่
แต่เพราะอัธยาศัยในการที่จะบริจาคของนางเต็มบริบูรณ์แล้ว จึง
216 เปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจ’ พระธรรมราชาผู้ฉลาดในการ
แสดงธรรมเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้พิสดารออกไป จึงตรัสว่า
‘ภิกษุทั้งหลาย วิสาขา ธิดาของเราน้อมจิตไปเพื่อท�ำกุศล
ต่างๆ เมือ่ ท�ำได้สำ� เร็จสมความปรารถนาก็ยอ่ มบันเทิงเบิกบาน ปาน
ประหนึ่งนายมาลาการผู้ฉลาด รวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์ไว้ แล้ว
ร้อยเป็นพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้น’
แล้วพระจอมมุนีทรงย�้ำอีกว่า
‘นายมาลาการผู้ฉลาด ย่อมท�ำพวงดอกไม้เป็นอันมากจาก
กองดอกไม้ที่เก็บรวบรวมได้ฉันใด สัตว์ผู้เกิดมาแล้วและต้องตาย
ก็พึงสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากฉันนั้น’
‘อาวุโส บุคคลผูม้ งั่ คัง่ ด้วยทรัพย์ และสมบูรณ์ดว้ ยศรัทธานัน้
ค่อนข้างจะหาได้ยาก ผู้มีศรัทธามักจะมีทรัพย์น้อย ส่วนผู้มีทรัพย์
มากมักจะขาดแคลนศรัทธา อุปมาเหมือนนายช่างผู้ฉลาดแต่ขาด
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ดอกไม้ ส่วนผู้มีดอกไม้มากมูล แต่ก็ขาดความสามารถในการจัด
เสียอีก ส่วนนางวิสาขาพรัง่ พร้อมสมบูรณ์ทงั้ ศรัทธาและทรัพย์ เธอ
จึงมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในบริบูรณ์’
วั น หนึ่ ง นางวิ ส าขาได้ อ าราธนาพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ไ ว้ เ พื่ อ รั บ
ภัตตาหารที่บ้านของนาง เมื่อถึงเวลาแล้ว นางจึงให้หญิงคนใช้ไป
นิมนต์พระ แต่หญิงคนใช้มารายงานว่า ในวัดเชตวันไม่มีพระสงฆ์
อยูเ่ ลย มีแต่นคั คบรรพชิต (นักบวชเปลือย) ทัง้ สิน้ ก�ำลังอาบน�ำ้ ฝน
อยู่ วันนั้นฝนตกหนักมาก
เวลานั้นพระตถาคตยังมิได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระ
เปลือยกายอาบน�ำ 
้ เมือ่ ฝนตกใหญ่ ภิกษุทงั้ หลายก็ดใี จกันใหญ่ และ
เปลือยกายอาบน�้ำกันเกลื่อนเชตวนาราม หญิงคนใช้ไม่รู้ จึงเข้าใจ 217
ว่า ภิกษุเหล่านัน้ ล้วนเป็นนักบวชเปลือย สาวกของนิครนถ์นาฏบุตร
นางวิสาขาเป็นผูฉ้ ลาด เมือ่ ได้ฟงั ดังนัน้ ก็เข้าใจเรือ่ งโดยตลอด
จึงให้คนรับใช้ไปนิมนต์ภิกษุอีกครั้งหนึ่ง นางกลับไปครั้งนี้ภิกษุได้
อาบน�้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และครองจีวรแล้ว คนรับใช้จึงเห็นภิกษุ
อยู่เต็มเชตวนารามและอาราธนาว่าถึงเวลาภัตกิจแล้ว
วันนัน้ เองนางวิสาขาปรารภเรือ่ งนี้ ทูลขอพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ว่า เมือ่ ถึงฤดูฝนเข้าพรรษา นางขอถวายผ้าอาบน�้ำฝนแก่พระภิกษุ
ทั้ ง หลายเพื่ อ ใช้ อ าบน�้ ำ พระพุ ท ธองค์ ท รงอนุ ญ าตให้ ถ วายได้
ประชาชนทัง้ หลายพากันเอาอย่าง ประเพณีการถวายผ้าอาบน�ำ้ ฝน
จึงมีมาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพพาน๑
๑

โปรดดูพร ๘ ประการทีน่ างวิสาขาทูลขอพระพุทธองค์พระวินยั ปิฎก (จีวรขันธนะ) เล่ม ๕,
ข้อ ๑๕๓
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ดูกอ่ นอาวุโส ผูฉ้ ลาดย่อมหาโอกาสท�ำความดีได้เสมอ พุทธบริษัทในรุ่นหลังเป็นหนี้ความดีของนางวิสาขา ในฐานะเป็นผู้ริเริ่ม
สิง่ ทีด่ งี ามไว้ให้คนทัง้ หลาย ถือเป็นเยีย่ งอย่างด�ำเนินตามมากหลาย
ด้วยประการฉะนี้”
เมือ่ พระอานนท์กล่าวจบลง เห็นพระกัมโพชะยังคงนัง่ นิง่ อยู่
ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า “ภราดา เรือ่ งพุทธจริยาและบุคคลผูเ้ กีย่ วข้อง
อันน่าสนใจนัน้ มีมากมาย เหลือทีจ่ ะพรรณนาให้หมดในครัง้ เดียวได้
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเท่าที่นำ� มาเล่าแก่ผู้มีอายุก็พอสมควรแล้ว ท่านยังมี
โอกาสที่จะรับทราบและศึกษาในโอกาสต่อไปอีก อนึ่งเวลานี้ก็
เย็นมากแล้ว ท่านและข้าพเจ้ายังมิได้สรงน�้ำช�ำระกายให้สะอาด
218 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ทิฏฐธรรมสุขวิหาร และพิจารณาธรรมตลอด
ปฐมยามแห่งราตรี”
พระกัมโพชะลุกขึ้นนั่งกระโหย่ง ประนมมือเปล่งวาจาสาธุ
๓ ครั้ง แล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่พระพุทธอนุชา เป็นลาภอันประเสริฐแห่งโสตของ
ข้าพเจ้า ที่ได้ฟังพุทธจริยาจากท่านผู้เป็นเสมือนองค์แทนแห่งพระ
ศาสดา ข้าพเจ้าขอจารึกพระคุณ คือความกรุณาของท่านไว้ด้วย
ความเคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง” แล้วพระกัมโพชะก็กราบลง ณ
บาทมูลแห่งพระอานนท์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์

๑๘

ป ฏิ กิ ริ ย า แ ห่ ง ธั ม โ ม ช ปั ญ ญ า
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ขอย้อนกล่าวถึงอิรยิ าบถแห่งพระอานนท์ พระอนุชาร่วมพระทัย
สมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่
ตอนสายวันหนึ่ง
พระอาทิตย์โคจรขึน้ เกือบจะถึงกึง่ ฟ้าทางด้านตะวันออกแล้ว
แต่ลมเช้าก็ยงั พัดมาเบาๆ ความสดชืน่ แผ่ปกคลุมอยูท่ วั่ พระเชตวัน
มหาวิหาร ความร่มรื่นแห่งอาราม ผสมด้วยความสงบระงับภายใน
แห่งสมณะผูอ้ าศัย ท�ำให้อนาถปิณฑิการามปรากฏประหนึง่ โลกทิพย์
ซึ่งมีแต่ความสงบเย็น
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เสี ย งภิ ก ษุ ใ หม่ ส าธยายพระพุ ท ธพจน์ ดั ง อยู ่ เ ป็ น ระยะๆ
นอกจากนี้ยังมีบางท่านเดินจงกรม พิจารณาหัวข้อกรรมฐานที่
อาจารย์บอกให้ เพื่อท�ำลายอาสวะซึ่งหมักดองอยู่ในจิตใจเป็น
กิเลสานุสัย อันติดตามมาเป็นเวลาช้านาน บางรูปซักและย้อมจีวร
บางท่านกวาดลานพระวิหารและเตรียมอาคันตุกภัณฑ์ตา่ งชนิด เพือ่
ภิกษุต่างถิ่นผู้จะเดินทางมาเฝ้าพระศาสดา ทั้งหมดนี้เป็นไปโดย
อาการสงบ เป็นเครื่องน�ำมาซึ่งศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้ทัศนายิ่งนัก
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อนันตชินได้เสด็จผ่านมา ภิกษุผู้
นัง่ อยูก่ ล็ กุ ขึน้ ยืนถวายความเคารพ ผูเ้ ดินอยูก่ ห็ ยุดเดิน ภิกษุผกู้ ำ� ลัง
ท�ำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็หยุดงานไว้ชั่วคราว เพื่อแสดงอาการ
220 คารวะและมองดูพระศาสดาด้วยสายตาอันแสดงถึงความเลื่อมใส
ลึกซึ้ง
พระจอมมุนที รงทักทายภิกษุบางรูป และทรงแนะน�ำข้อธรรม
บางประการ แล้วเสด็จเลยไป เมื่อถึงกุฏิหลังหนึ่ง พระพุทธองค์
ประทับยืนนิ่งครู่หนึ่ง แล้วผินพระพักตร์มาถามภิกษุผู้ตามเสด็จว่า
“อานนท์ ภิกษุรูปใดอาศัยอยู่ในกุฏิหลังนี้?”
“ภิกษุชื่อติสสะ พระเจ้าข้า” พระอานนท์ทูลตอบ
“เธออยู่หรือ?”
“น่าจะอยู่ พระเจ้าข้า”
พระศาสดาเสด็จเข้าไปภายในกุฏิ ภาพที่ปรากฏ ณ เบื้อง
พระพักตร์ท�ำให้พระองค์สังเวชสุดประมาณ ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ใน
มัชฌิมวัย นอนนิง่ อยูบ่ นเตียงน้อย ร่างกายของท่านปรุพรุนไปด้วย
รอยแผล มีนำ�้ เหลืองไหลเยิม้ ท่วมกาย เตียงและผ้าของภิกษุรปู นัน้
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แปดเปื้อนด้วยปุพโพโลหิตส่งกลิ่นคาวคลุ้ง ท่านนอนจมอยู่ใน
กองเลือดและหนองซึ่งแห้งกรังไปแล้วก็มี ที่ก�ำลังไหลเยิ้มอยู่ก็มี
เมื่อได้ยินเสียง ภิกษุรูปนั้นก็ลืมตาขึ้น จะยกมือขึ้นถวายท�ำความ
เคารพ แต่ยกไม่ขึ้น เหลียวไปอีกด้านหนึ่งของเตียง ท่านได้เห็น
พระพุทธอนุชายืนสงบนิ่ง อาการเศร้าฉายออกมาทางดวงหน้า
และแววตาของพระอานนท์ผู้ประเสริฐ และแล้วเมื่อเหลียวมาสบ
พระเนตรซึ่งสาดแววแห่งพระมหากรุณาออกมาของพระศาสดา
อีกครั้งหนึ่ง ครานั้นความตื้นตันใจได้ท่วมท้นหทัยของพุทธสาวก
จนเอ่อล้นออกมาทางดวงตาทัง้ สอง แล้วค่อยๆ ไหลซึมลงอาบแก้ม
ซึ่งแห้งและตอบเพราะอานุภาพแห่งโรคนั้น
“ดูก่อนติสสะ” พระศาสดาตรัส “เธอได้รับทุกขเวทนามาก 221
หรือ?”
“มากเหลือเกิน พระเจ้าข้า เหมือนนอนอยูท่ า่ มกลางหนาม”
เสียงซึ่งแหบเครือผ่านล�ำคอของพระติสสะออกมาโดยยาก
“เธอไม่มีเพื่อนพรหมจารี หรือสหธรรมิก หรือสัทธิวิหาริก
อันเตวาสิกคอยปฏิบัติช่วยเหลืออยู่บ้างเลยหรือ?”
“เคยมี พระเจ้าข้า แต่เวลานี้เขาทอดทิ้งข้าพระองค์ไปหมด
แล้ว”
“ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น?”
“เขาเบื่อพระเจ้าข้า เพราะข้าพระองค์ป่วยมานานและรักษา
ไม่หาย เขาเลยพากันทอดทิ้งข้าพระองค์ไป”
“อาการเริ่มแรกเป็นอย่างไรนะ ติสสะ?”
“แรกทีเดียวเป็นตุ่มเล็กๆ ประมาณเท่าเมล็ดผักกาด ผุดขึ้น
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ทั่วกายพระเจ้าข้า แล้วค่อยๆ โตขึ้นตามล�ำดับๆ เท่าเมล็ดถั่วเขียว
เท่ามะตูมและแล้วก็แตก น�้ำเหลืองไหล สรีระทั้งสิ้นก็เป็นรูน้อย
รูใหญ่ สบงและจีวรเปรอะไปด้วยเลือดและหนอง อย่างนี้แหละ
พระเจ้าข้า” ทูลได้เท่านี้พระติสสะก็มีอาการหอบเล็กน้อย อ่อน
เพลีย ไม่สามารถทูลต่อไปได้อีก
พระศาสดาและพระอานนท์เสด็จออกจากกุฏินั้นไปสู่โรงไฟ
พระศาสดาทรงล้างหม้อน�้ำด้วยพระองค์เอง พระอานนท์ติดไฟ
เสร็จแล้ววางหม้อน�้ำไว้บนเตา ทรงรอคอยจนน�้ำเดือด แล้วเสด็จไป
หามเตียงภิกษุไข้ พระองค์จับด้านหนึ่งและพระอานนท์จับอีกด้าน
หนึ่ง หามมาสู่เรือนไฟ ภิกษุหลายรูปเดินมาเห็นพระศาสดาทรง
222 กระท�ำเช่นนั้น ก็ช่วยเหลือคนละไม้คนละมือ ทรงให้เปลื้องผ้าของ
พระติสสะออกแล้วซักให้สะอาด อาบน�้ำให้พระติสสะด้วยน�้ำอุ่น
ทรงช�ำระเรือนกายอันปรุพรุนด้วยพระองค์เอง พระอานนท์คอย
ช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิด เมื่อร่างกายนั้นสะอาดพอสมควรแล้ว
และผ้าที่ซักไว้ก็พอนุ่งห่มได้เรียบร้อย ครั้นพระพุทธองค์ทรงเห็น
สังขารของพระติสสะค่อยกระปรี้กระเปร่าขึ้นพอสมควรแล้ว จึง
ประทานพระโอวาทว่า
“ติ ส สะ ร่ า งกายนี้ ไ ม่ น านนั ก ดอก คงจั ก ต้ อ งนอนทั บ ถม
แผ่นดิน ร่างกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณครองแล้ว ก็ถูกทอดทิ้ง
เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าอันเขาทิ้งเสียแล้วอย่างไม่ไยดี
จงดูกายอันเปื่อยเน่านี้เสียเถิด มันอาดูรไม่สะอาด มีสิ่ง
สกปรกไหลเข้าไหลออกอยูเ่ สมอ ถึงกระนัน้ ก็ตาม มันยังเป็นทีพ่ อใจ
ปรารถนายิ่งนักของคนผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้”
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เมื่อพระศาสดาแสดงธรรมจบลง พระติสสะได้ส�ำเร็จพระ
อรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา และเนื่องจากอาการป่วยหนัก
ท่านไม่สามารถทนต่อไปได้อีก จึงนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน
พระศาสดาทรงให้กระท�ำฌาปนกิจ แล้วให้ก่อเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุ
พระธาตุแห่งพระติสสะนั้น
ข้อทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสว่า “ความไม่มโี รคเป็นลาภอันประเสริฐ”
นัน้ ช่างเป็นความจริงเสียนีก่ ระไร บรรดาโรคทัง้ หลายนัน้ พระพุทธองค์ตรัสว่า “ความหิวเป็นโรคอย่างยิง่ ” ก็เป็นความจริงทีไ่ ม่สามารถ
จะคัดค้านได้ สัตว์ทั้งหลายอาจจะว่างเว้นจากโรคอื่นๆ ๑ ปีบ้าง
๒ ปีบ้าง ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปีบ้างก็พอมี แต่ใครเล่าจะว่างเว้นจากโรค
คือความหิวแม้เพียงวันเดียว โรคคือความหิวนี้จึงต้องการบ�ำบัด 223
อยู่ตลอดเวลา ตลอดอายุ การที่มนุษย์ต้องวิ่งเต้นชนิด “กลางคืน
เป็นควัน กลางวันเป็นเปลว” นัน้ ส่วนใหญ่กเ็ พือ่ น�ำปัจจัยซึง่ สามารถ
บ�ำบัดความหิวนีเ้ อง มาปรนเปรอร่างกายอันพร่องอยูเ่ สมอ นอกจาก
โรคประจ�ำคือโรคหิวแล้ว ยังมีโรคอื่นๆ อีกมากหลาย คอยบีบคั้น
เสียดแทงให้มนุษย์ต้องกระวนกระวายปวดร้าวทางกายและใจ
และจะมีเวลาใดเล่าที่มนุษย์จะต้องการเพื่อนผู้เห็นใจ เสมอ
เหมือนเวลาป่วยหรืออาพาธหนัก ในท�ำนองเดียวกัน จะมีมติ รใดเล่า
จะเบือ่ หน่ายและร�ำคาญเพือ่ นในยามทุกข์เสมอด้วยมิตรเทียม ควร
พอใจช่วยเหลือกันตามฐานะและโอกาส น่าจะเป็นหน้าทีข่ องมนุษย์
ผูไ้ ด้รบั การศึกษาดีแล้ว นอกเสียจากเขาผูน้ นั้ จะเป็นมนุษย์แต่เพียง
กาย และได้รับการศึกษาเพียงครึ่งๆ กลางๆ เท่านั้น
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อีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ
เสด็จไปตามเสนาสนะต่างๆ ทอดพระเนตรเห็นภิกษุอาพาธหนัก
รูปหนึ่ง นอนจมกองอุจจาระและปัสสาวะของตนอยู่ ภิกษุรูปนั้น
ป่วยเป็นโรคท้องร่วง ไม่มใี ครพยาบาลเลย ทัง้ นีเ้ พราะเมือ่ คราวท่าน
ปรกติดอี ยู่ ท่านไม่เคยอุปการะใคร พระพุทธองค์อนั พระมหากรุณา
เตือนแล้ว ได้ให้พระอานนท์ไปน�ำน�้ำมา พระองค์ราดรดลง พระ
อานนท์ขัดสี พระองค์ทรงยกศีรษะ พระอานนท์ยกเท้าแล้ววางลง
บนเตียงนอน ให้ฉันคิลานเภสัชเท่าที่พอจะหาได้
เย็นวันนั้นเองก็ทรงให้ประชุมสงฆ์ ปรารภข้อที่ภิกษุอาพาธ
ไม่มผี พู้ ยาบาลได้รบั ความล�ำบาก แล้วตรัสพระพุทธพจน์อนั จับใจว่า
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอบัดนี้ไม่มีมารดาไม่มีบิดาแล้ว ถ้า
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พวกเธอไม่รกั ษาพยาบาลกันเอง ใครเล่าจะพยาบาล ภิกษุทงั้ หลาย
ผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบ�ำรุงเรา ขอให้ผู้นั้นปฏิบัติบ�ำรุงภิกษุ
อาพาธเถิด เท่ากับได้ปฏิบัติบ�ำรุงเรา
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธลง ภิกษุผู้เป็นศิษย์ พึงรักษา
พยาบาลจนกว่าเธอจะหาย ถ้าศิษย์อาพาธลง อุปัชฌายะอาจารย์
พึงท�ำเช่นเดียวกัน ภิกษุใดไม่ท�ำ ภิกษุนั้นย่อมเป็นอาบัติ คือฝ่าฝืน
ระเบียบของเรา ถ้าอุปัชฌายะอาจารย์ไม่มี ให้ภิกษุร่วมอุปัชฌายะ
อาจารย์เดียวกันปฏิบัติ ถ้าไม่ท�ำย่อมเป็นอาบัติ อนึ่ง ถ้าภิกษุร่วม
อุปชั ฌายะอาจารย์เดียวกันไม่มี ให้เป็นหน้าทีข่ องสงฆ์ทจี่ ะพึงรักษา
พยาบาลเธอจนกว่าจะหาย อย่าได้ทอดทิ้งเธอไว้เดียวดาย”
ความส�ำนึกในพระพุทธวจนะนีเ้ อง เป็นเหตุให้ภกิ ษุทงั้ หลาย
แม้จะมาจากวรรณะต่างกัน ตระกูลต่างกัน แต่เมื่อมาสู่ธรรมวินัย
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แล้วก็มีความรู้สึกต่อกันฉันพี่น้อง ซึ่งมีพระบรมศาสดาเป็นบิดา
มีธรรมวินัยเป็นมารดา มองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีจิต มี
ภราดรภาพแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วร่มเงาแห่งกาสาวพัสตร์ นอกจากจะ
มีต่อเพื่อนพรหมจารีย์แล้ว ภราดรภาพซึ่งเอิบอาบอยู่ในจิตใจของ
ภิกษุทั้งหลาย ยังได้แผ่ไปถึงสามัญชนทั่วไปและดิรัจฉานอีกด้วย
สมณะเป็นเพศสูง และมีน�้ำใจน่ารักน่าเคารพยิ่งนัก ท่านพร้อมที่
จะเข้าใจผูอ้ นื่ แต่ดเู หมือนสามัญชนไม่คอ่ ยจะเข้าใจท่านเลย ความ
เผือ่ แผ่และเมตตากรุณาซึง่ สัง่ สมอบรมมานัน้ อยูต่ วั แม้บางท่านจะ
ประพฤติพรหมจรรย์อยูม่ ไิ ด้ตลอดชีวติ จ�ำเป็นต้องสึกออกมาด�ำรง
ชีพเยีย่ งคฤหัสถ์ทงั้ หลาย ความเผือ่ แผ่และเมตตากรุณา หวัน่ ใจต่อ
ความทุกข์ของผู้อื่นก็หาได้คลายลงไม่ มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ 225
ทั้งโลกเป็นญาติของตน จึงคอยหาโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตาม
ฐานะและจังหวะที่มาถึงเข้า จนบางครั้งท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดไป
ในทางร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีใจแคบ มองเห็นการท�ำความดี
ของผูอ้ นื่ ด้วยสายตาทีไ่ ม่วางใจ คิดว่าเขาคงจะมีเจตนาไม่บริสทุ ธิอ์ ยู่
เบือ้ งหลัง คนทีท่ ำ� ความดีโดยมิได้หวังผลตอบแทน จะไม่มอี ยูใ่ นโลก
บ้างเชียวหรือ กระไรเราจะใจแคบจนไม่พยายามมองเจตนาดีของ
ผู้อื่นบ้างเลย
อีกครั้งหนึ่ง พระผัคคุณะอาพาธหนัก พระอานนท์ได้ทราบ
จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเพื่อไปเยี่ยมไข้ พระองค์เสด็จไปเยี่ยม
ตรัสถามถึงอาการป่วย พระผัคคุณะทูลว่า อาการป่วยหนักมาก มี
ทุ ก ขเวทนากล้ า แข็ ง ลมเสี ย ดแทงศี ร ษะ เหมื อ นถู ก เฉื อ นด้ ว ย
มีดโกนอันคมกริบ ปวดท้องเหมือนบุรุษฆ่าโคเอามีดช�ำแหละโค
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ที่คมมาช�ำแหละท้อง เจ็บปวดเร่าร้อนทั่วกายเหมือนถูกย่างบน
หลุมถ่านเพลิง
พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรม พรรณนาความทุกข์แห่ง
สั ง ขารอั น มี ผ ลสื บ เนื่ อ งมาจากกิ เ ลสและกรรมของตน จนพระ
ผัคคุณะได้ส�ำเร็จเป็นโสดาบัน
ครั้งหนึ่ง พระคิริมานันทะอาพาธหนัก พระอานนท์ทราบ
เรื่องนี้ แ ล้ ว ทู ล อาราธนาให้ พ ระศาสดาเสด็ จ ไปเยี่ ย ม เนื่ อ งจาก
พระพุทธองค์ยงั ทรงมีภารกิจบางอย่างอยู่ จึงเสด็จไปมิได้ แต่ทรงให้
พระอานนท์เรียนสัญญา ๑๐ ประการ แล้วไปสาธยายให้พระคิรมิ านันทะฟัง พระอานนท์ครั้นเรียนสัญญา ๑๐ ประการอย่างแม่นย�ำ
226 แล้วก็ไปสูส่ ำ� นักของพระคิรมิ านันทะ สาธยายสัญญา ๑๐ ประการ
ให้ฟัง โดยใจความดังนี้
รูป คือ ก้อนทุกข์ก้อนหนึ่ง ซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง ๔
กล่าวคือ ดิน น�้ำ ลม และไฟ เป็นไปโดยจักร ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง
นอน อันรวมเรียกว่าอิริยาบถ มีทวาร ๙ คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒
ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑ อันเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งตัว
ปลวก คือ สิ่งโสโครกต่างๆ ขี้ตาไหลออกจากตา ขี้หูไหลออกจาก
ช่องหู ฯลฯ ทัว่ สรรพางค์มรี เู ล็กๆ เป็นทีห่ ลัง่ ไหลออกแห่งสิง่ สกปรก
อันหมักหมมอยู่ภายใน พระศาสดาจึงเปรียบรูปกายนี้เหมือนจอม
ปลวกบ้าง เหมือนหม้อดินบ้าง
เวทนา คือ ความเสวยอารมณ์ เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง
เฉยๆ บ้าง
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สัญญา คือ ความทรงจ�ำได้หมายรู้ ซึ่งรูป เสียง กลิ่น รส
และโผฏฐัพพารมณ์ คือสิ่งซึ่งถูกต้องได้ด้วยกาย
สังขาร คือ สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง
เป็นกลางๆ บ้าง
วิญญาณ คือ การรับรูอ้ ารมณ์อนั ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิน้
กาย และใจ
ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าขันธ์ ๕ ล้วนมีสภาพเป็นทุกข์ เพราะ
ทนอยู่ไม่ได้ ไม่เที่ยง เพราะปรวนแปรอยู่เสมอ เป็นอนัตตาเพราะ
ฝืนไม่ได้ ไม่เป็นไปตามปรารถนาว่าจงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าเป็นอย่าง
นัน้ เลย ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ พระผูม้ พี ระภาคเรียกว่า อนิจจสัญญา
และ อนัตตสัญญา
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เพื่อให้สัญญาทั้ง ๒ ประการได้การอุปถัมภ์ พระพุทธองค์
ทรงสอนให้พิจารณาอสุภสัญญา คือความไม่งามแห่งกายนี้ โดย
อาการว่า กายนี้ตั้งแต่ปลายผมลงไป ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมา เต็มไป
ด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ กล่าวคือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนือ้ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้
ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ
น�้ำมันข้น น�้ำมันเหลว น�้ำตา น�้ำลาย น�้ำไขข้อ น�้ำมูตร
อาการหรือสิ่งดังกล่าวมานี้ ย่อมให้ทุกข์ให้โทษเมื่อมีอาการ
เปลี่ยนแปลง เป็นบ่อเกิดแห่งโรคนานาชนิด เช่น โรคตา โรคหู
โรคจมูก โรคล�ำไส้ โรคไต โรคปอด โรคม้าม โรคตับ โรคเกี่ยวกับ
อุจจาระ ปัสสาวะ ฯลฯ การพิจารณาเห็นโทษแห่งสิ่งเหล่านี้ว่าเป็น
รังของโรคนั่นแล เรียกว่า อาทีนวสัญญา
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ร่างกายนี้เป็นที่น�ำมา คือเป็นสื่อแห่งความตรึกในเรื่องกาม
บ้าง เรือ่ งพยาบาทบ้าง เรือ่ งเบียดเบียนบ้าง วิตกทัง้ สามนีเ้ มือ่ จะตัง้
ลงก็ตั้งลงในกายนี้ การก�ำหนดใจประหารกามวิตก พยาบาทวิตก
และวิหิงสาวิตก เรียกว่า ปหานสัญญา
เมื่อประหารได้แล้ว ความก�ำหนัดพอใจในสิ่งอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความก�ำหนัดพอใจก็คลายลง พอใจในการทีจ่ ะส�ำรอกราคะเสีย
เรียกว่า วิราคสัญญา
การดับกิเลสทัง้ มวลให้ประสบความสงบเยือกเย็นได้ เรียกว่า
นิโรธ ความพอใจก�ำหนดในนิโรธนั้น เรียกว่า นิโรธสัญญา
ความรู้สึกว่า โลกนี้เป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งความวุ่นวายนานา
228 ประการ หาความสงบสุขได้โดยยาก ไม่เพียงแต่ในโลกนีเ้ ท่านัน้ แม้
โลกทั้งปวงก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน ร้อนระอุอยู่ด้วยเพลิง
ภายในคือกิเลส แล้วไม่ปรารถนาโลกไหนๆ เรียกว่า สัพพโลเก
อนภิรตสัญญา
การก�ำหนดใจไม่ปรารถนาสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะมีใจครอง
หรือไม่มีใจครอง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เคยยึดถือไว้
ย่อมประสบความเบากาย เบาใจ เหมือนคนปลงภาระหนักลงเสีย
การก�ำหนดใจดังนี้เรียกว่า สัพพสังขาเรสุอนิฏฐสัญญา
การก�ำหนดลมหายใจเข้าออก มีสติตั้งไว้ที่ลมหายใจ เมื่อ
หายใจออกยาว ก็รวู้ า่ ยาว เมือ่ หายใจออกสัน้ ก็รวู้ า่ สัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็น
การบรรเทากามราคะ และความหลงใหล เรียกว่า อานาปานสติ
พระคิริมานันทะส่งกระแสจิตไปตามธรรมบรรยายของพระ
อานนท์ รู้สึกซาบซึ้งซึมซาบ ปีติปราโมชเกิดขึ้น เป็นปฏิกิริยาแห่ง
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ธัมโมชปัญญา สามารถข่มอาพาธหนักเสียได้ ท่านหายอาพาธนั้น
ด้วยฟังสัญญา ๑๐ ประการจากพระพุทธอนุชา
แน่นอนทีเดียว การอุปการะช่วยเหลือผู้อื่นคราวอาพาธนั้น
ย่อมเป็นสิ่งประทับใจอยู่ตลอดกาล ทั้งแก่ผู้รับและแก่ผู้ให้ โรค
เป็นศัตรูของชีวิต การช่วยก�ำจัดโรคเท่ากับช่วยก�ำจัดศัตรูของชีวิต
ท�ำนองเดียวกับกิเลสเป็นศัตรูของจิตใจ การช่วยก�ำจัดกิเลสจึง
เท่ากับช่วยก�ำจัดศัตรูของจิต พระบรมศาสดาและพระพุทธอนุชา
อานนท์นนั้ เป็นกัลยาณมิตรแห่งมวลชน เป็นทีพ่ งึ่ ได้ทงั้ ทางกายและ
ทางจิต จะหากัลยาณมิตรใดเล่าเสมอเหมือนหรือยิง่ กว่าท่านผูท้ รง
คุณอันประเสริฐนี้
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นํ้ า ใ จ แ ล ะ จ ริ ย า
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เช้าวันหนึ่ง พระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี ได้พบ
พราหมณ์นามว่า สังครวะ ผู้มีความเชื่อถือว่า บุคคลจะบริสุทธิ์ได้
ด้วยการอาบน�ำ้ ในแม่นำ�้ คงคาวันละ ๓ ครัง้ คือ เช้า กลางวันและเย็น
บาปอันใดที่ท�ำในเวลาราตรี บาปนั้นย่อมล้างได้ ลอยได้ด้วยการ
อาบน�้ำในเวลาเช้า และอาบน�้ำในเวลากลางวัน เพื่อล้างบาปที่ท�ำ
ตัง้ แต่เช้าจนเทีย่ ง อาบน�ำ้ ในเวลาเย็น เพือ่ ล้างบาปอันอาจจะเกิดขึน้
ในเวลาหลังเที่ยง น�้ำที่อาบนั้นต้องเป็นน�้ำในแม่น�้ำคงคา โดยถือ
ว่าได้ไหลมาจากแดนสวรรค์ ผ่านเศียรพระศิวะผู้เป็นเจ้ามาแล้ว
ไม่เพียงแต่ล้างบาปอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถบ�ำบัดโรคภัย
ไข้เจ็บอีกด้วย และเมื่ออาบน�ำ้ ในพระแม่คงคาทุกวัน ตายแล้วย่อม
ไปสู่สวรรค์ ได้สถิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นของ

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

231

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ธรรมดาที่จะมองเห็นโยคีและผู้บำ� เพ็ญพรตนิกายต่างๆ ทั้งสองฝั่ง
แม่นำ�้ คงคาตอนเหนือแถบภูเขาหิมาลัย ทรมานตนอยูด่ ว้ ยวิธแี ปลกๆ
ตามแต่ตนจะเห็นว่าอย่างไหนดี และสามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า
ได้ บางพวกนอนบนหนาม บางพวกคลุกตนด้วยขี้เถ้า บางพวกยืน
ยกขาข้างเดียวอ้าปากกินลมชมจันทร์ บางพวกยืนเอามือเหนี่ยว
กิง่ ไม้จนเล็บยาวออกมาแทบจะทะลุหลังมือ บางพวกบูชาไฟและบูชา
พระอาทิตย์ แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่โยคีบางพวกบ�ำเพ็ญเพียรทางจิต
จนได้ บ รรลุ ฌ านขั้ น ต่ า งๆ สามารถมองเห็ น เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง อดี ต
อนาคตเหมือนประสบมาเอง บางคนสามารถได้เจโตปริยญาณ คือ
รู้วาระจิตของผู้อื่น ตอบปัญหาได้โดยที่ผู้ถามเพียงนึกถามอยู่ในใจ
232 เท่านั้น
พระอานนท์ได้เห็นสังครวพราหมณ์ผู้ถือการลงอาบน�้ำใน
แม่นำ�้ คงคาเป็นอาจิณวัตรดังนัน้ แล้ว มากราบทูลพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ว่า
“พระองค์ผู้เจริญ สังครวพราหมณ์เวลานี้อยู่ในวัยชรา มี
อัธยาศัยงามพอสนทนาได้อยู่ แต่อาศัยความเชื่อถือเก่าๆ จึงมอง
ไม่เห็นทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง ขอพระผูม้ พี ระภาคจงอาศัยพระมหากรุณา
เสด็จไปโปรดสังครวพราหมณ์สักครั้งเถิด”
พระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาของพระอานนท์ด้วยอาการ
ดุษณี วันรุง่ ขึน้ เสด็จไปสูน่ เิ วศน์ของพราหมณ์นนั้ เหมือนเสด็จเยีย่ ม
อย่างธรรมดา เมือ่ สัมโมทนียกถาล่วงไปแล้ว พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า
“พราหมณ์ เวลานี้ท่านยังอาบน�้ำด�ำเกล้าในแม่คงคาวันละ
๓ ครั้งอยู่หรือ?”
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“ยังท�ำอยู่ พระเจ้าข้า” พราหมณ์ทูลด้วยอาการนอบน้อม
“ท่านเห็นประโยชน์อย่างไรนะพราหมณ์ จึงต้องอาบน�ำ้ ด�ำเกล้า
เฉพาะแต่ในแม่น�้ำคงคาเท่านั้น ที่อื่นจะอาบได้หรือไม่ ที่ตถาคต
ถามนี้ถามเพื่อต้องการความรู้ความเห็นเท่านั้น อย่าหาว่าตถาคต
ละลาบละล้วงในเรื่องส่วนตัวเลย”
“พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าได้ฟังมาตั้งแต่อายุยังเยาว์ว่า
แม่น�้ำคงคาเป็นแม่น�้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถช�ำระบาปมลทินทั้งปวงได้
เพราะได้ไหลผ่านเศียรพระศิวะผูเ้ ป็นเจ้าลงมา เป็นแม่คงคาสวรรค์
ข้าพเจ้าจึงเลื่อมใสและปฏิบัติตามบุรพชนซึ่งเคยถือปฏิบัติกันมา
และข้าพเจ้าเชื่อว่าสามารถช�ำระบาปได้จริงๆ” พราหมณ์ทูลด้วย
ความมั่นใจ
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“พราหมณ์” พระผูม้ พี ระภาคตรัสด้วยพระสุรเสียงทีอ่ อ่ นโยน
นิม่ นวลและอย่างกันเอง “ขอให้ทา่ นนึกว่าเราสนทนาเพือ่ แลกเปลีย่ น
ความรูค้ วามเข้าใจกันเถิด ตถาคตจะขอถามท่านว่า บาปมลทินนัน้
อยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจ?”
“อยู่ที่ใจซิ พระโคดม”
“เมื่อบาปมลทินอยู่ที่ใจ การลงอาบน�้ำช�ำระกาย น�้ำนั้นจะ
สามารถซึมซาบลงไปล้างใจด้วยหรือ?”
“แต่พระโคดมต้องไม่ลมื ว่าน�้ำนัน้ มิใช่นำ�้ ธรรมดา มันเป็นน�ำ้
ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถล้างบาปมลทินภายในได้”
“ท่านคิดว่า ความเชือ่ สามารถเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริงซึง่ มีอยู่
ในตัวมันเองอยู่แล้ว ให้เป็นอีกอย่างหนึ่งตามที่เราเชื่อหรือ?”

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

“เป็นไปมิได้เลย พระโคดม ความเชื่อมิอาจบิดเบือนความ
จริงได้ ความจริงย่อมทรงตัวของมันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าใครจะเชื่อ
หรือไม่เชื่อก็ตาม”
“เป็นอันท่านยอมรับว่า ความเชือ่ ไม่อาจไปบิดเบือนความจริง
ได้ ก็การทีท่ า่ นเชือ่ ว่า แม่นำ�้ คงคาสามารถล้างบาปมลทินภายในได้
นั้น มันจะเป็นจริงอย่างที่ท่านเชื่อละหรือ ดูก่อนพราหมณ์ อุปมา
เหมือนบุรษุ ผูห้ ลงทางในป่าแล้วบ่ายหน้าไปทางทิศหนึง่ ซึง่ ตนเข้าใจ
ว่าเป็นทิศตะวันออก แต่ความจริงมันเป็นทิศตะวันตก ความเชือ่ ของ
เขาไม่อาจจะไปเปลี่ยนทิศตะวันตกให้เป็นทิศตะวันออกได้ฉันใด
ความเชื่อของพราหมณ์เป็นอันมากที่เชื่อว่าแม่น�้ำคงคาเป็นแม่น�้ำ
234 ศักดิ์สิทธิ์ สามารถล้างบาปได้ ก็ไม่อาจท�ำให้แม่น�้ำนั้นล้างบาปได้
จริงเลย จึงชวนกันเข้าใจผิดเหมือนบุรุษผู้หลงทางในป่านั้น
ดูก่อนพราหมณ์ เปรียบเหมือนมนุษย์ผู้หนึ่งมีหม้อทองแดง
อยูใ่ บหนึง่ มันเปือ้ นเปรอะด้วยสิง่ ปฏิกลู ทัง้ ภายในและภายนอก เขา
พยายามช�ำระล้างด้วยน�ำ้ จ�ำนวนมาก แต่ลา้ งเฉพาะภายนอกเท่านัน้
หาได้ลา้ งภายในไม่ ท่านคิดว่าสิง่ ปฏิกลู ภายในจะพลอยหมดไปด้วย
หรือ?”
“เป็นไปมิได้เลย พระโคดมผูเ้ จริญ บุรษุ ผูน้ นั้ ย่อมเหนือ่ ยแรง
เปล่า ไม่อาจท�ำให้ภายในหม้อสะอาดได้ สิ่งสกปรกเคยเกรอะกรัง
อย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้น”
“ดูกอ่ นพราหมณ์ เรากล่าวกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ว่า
เป็นสิง่ ท�ำให้จติ สกปรก และสามารถช�ำระล้างได้ดว้ ยธรรม คือความ
สุจริต มิใช่ด้วยการอาบน�้ำธรรมดา น�้ำดื่มของบุคคลผู้มีกายสุจริต
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วจีสุจริตและมโนสุจริต ย่อมเป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวแล้ว
นี่แน่ะพราหมณ์ มาเถิดมาอาบน�้ำในธรรมวินัยของเรานี้ ซึ่ง
ลึกซึ้ง สะอาด ไม่ขุ่นมัว มีศีลเป็นท่าลง บัณฑิตสรรเสริญ เป็นที่ที่
ผู้รู้นิยมอาบกัน อาบแล้วข้ามฝั่งได้โดยที่ตัวไม่เปียก”
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ พราหมณ์กล่าวด้วยความ
เบิกบานใจว่า “แจ่มแจ้งจริงพระโคดม แจ่มแจ้งจริง เหมือนหงาย
ของทีค่ ว�ำ 
่ เปิดของทีป่ ดิ บอกทางแก่คนหลงทาง ส่องประทีปในทีม่ ดื
ให้ผมู้ นี ยั น์ตาดีได้เห็นรูป ข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสก
ถึงพระองค์พร้อมด้วยพระธรรม และพระสงฆ์ เป็นผูน้ �ำทาง ตัง้ แต่
บัดนี้เป็นต้นไป จวบจนสิ้นลมปราณ”
พระอานนท์ พุ ท ธอนุ ช าเป็ น ผู ้ มี น�้ ำ ใจปรารถนาความสุ ข 235
ความส�ำเร็จแก่ผู้อื่น ในฐานะที่พอช่วยเหลือได้ดังได้กล่าวมาแล้วนี้
คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งของท่านซึ่งน่าประทับใจยิ่งนัก คือมีความ
เคารพย�ำเกรงต่อพระเถระผูท้ รงคุณธรรมอันประเสริฐ ซึง่ พระศาสดา
ทรงยกย่องแล้ว มีพระสารีบตุ รและพระมหากัสสปะนัน้ พระอานนท์
ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อท่าน
คราวหนึ่งพระมหากัสสปะจะเป็นอุปัชฌายะให้อุปสมบทแก่
กุลบุตรผูห้ นึง่ จึงส่งทูตไปนิมนต์พระอานนท์เพือ่ สวดอนุสาวนา คือ
สวดประกาศเพื่อขอความยินยอมจากสงฆ์ ในการสวดนี้จะต้อง
ระบุชื่อผู้เป็นอุปัชฌายะด้วย พระอานนท์ไม่รับ ท่านอ้างว่าท่านไม่
สามารถเอ่ยชือ่ พระมหากัสสปะต่อหน้าท่านได้ พระผูม้ พี ระภาคทรง
ทราบเรือ่ งนีแ้ ล้ว จึงทรงบัญญัตใิ ห้สวดอนุสาวนาระบุชอื่ โคตรกันได้
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อีกครั้งหนึ่งท่านมีหน้าที่ต้องให้โอวาทภิกษุณี ท่านขอร้อง
วิงวอนให้พระกัสสปะไปกับท่าน เพื่อให้โอวาทภิกษุณีแทนท่าน
เพราะเห็นว่าพระมหากัสสปะเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งครัด โอวาทของ
ท่านคงจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษุณีผู้ยินดีต่อการปฏิบัติ พระมหา
กัสสปะปฏิเสธถึง ๒ ครั้ง เมื่อพระอานนท์อ้อนวอนเป็นครั้งที่ ๓
ท่านจึงไป ไปอย่างขัดพระอานนท์ไม่ได้ โดยปรกติทา่ นเป็นผู้อยู่ปา่
ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ เมื่อถึงส�ำนักภิกษุณีและให้โอวาทพอ
สมควรแล้ว ท่านก็ลากลับ ต่อมาท่านได้ทราบว่า ภิกษุณีรูปหนึ่ง
ติเตียนท่านว่า พระมหากัสสปะไม่นา่ จะกล่าวธรรมต่อหน้าเวเทหมุนี
คือนักปราชญ์อย่างเช่นพระอานนท์เลย การกระท�ำเช่นนัน้ เหมือน
236 พ่อค้าขายเข็มน�ำเข็มมาขายแก่นายช่างผู้ท�ำเข็ม ช่างน่าหัวเราะ
พระมหากัสสปะกล่าวกับพระอานนท์ว่า
“พระอานนท์ เธอหรือเรากันแน่ที่ควรจะเป็นพ่อค้าขายเข็ม
ก็พระศาสดาเคยยกย่องเธอบ้างหรือว่า มีวหิ ารธรรม คือธรรมเป็น
เครือ่ งอยูป่ ระจ�ำเสมอด้วยพระองค์ แต่เรานีแ่ หละพระศาสดายกย่อง
ในท่ามกลางสงฆ์เสมอว่ามีธรรมเสมอด้วยพระองค์ เช่นเดียวกับ
ทีย่ กย่องพระสารีบตุ รว่า สามารถแสดงธรรมได้เสมอด้วยพระองค์”
“ท่านผู้เจริญ” พระอานนท์กล่าวด้วยเสียงเรียบปรกติ “อย่า
คิ ด อะไรเลย สตรี ส ่ ว นมากเป็ น คนโง่ เ ขลา มั ก ขาดเหตุ ผ ล พู ด
พล่อยๆ ไปอย่างนั้นเอง”
การที่พระมหากัสสปะกล่าวกับพระอานนท์อย่างนั้น มิใช่
เพราะท่านน้อยใจหรือเสียใจในการที่ภิกษุณีกล่าวดูหมิ่นท่าน แต่
ท่านกล่าวด้วยคิดว่า ค�ำพูดของท่านคงจะถึงภิกษุณี และเธอจะได้
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ส�ำนึกตนแล้วกลับความเห็นเสีย การทีภ่ กิ ษุณกี ล่าวเช่นนัน้ เป็นการ
ไม่สมควร จะเกิดโทษและทุกข์แก่เธอเอง ด้วยจิตคิดจะอนุเคราะห์
อย่างนี้ พระมหากัสสปะจึงกล่าวอย่างนั้น
โดยความเป็นจริงแล้ว พระมหากัสสปะมีความสนิทสนมและ
กรุณาพระอานนท์ยงิ่ นัก กล่าวกันว่าแม้พระอานนท์จะมีอายุยา่ งเข้า
สูว่ ยั ชราเกศาหงอกแล้ว พระมหากัสสปะก็เรียกท่านว่า “เด็กน้อย”
อยู่เสมอ และพระอานนท์เล่าก็ประพฤติตนน่ารักเสียจริงๆ

พระอานนท์เป็นองค์แทนธรรมรัตนะ
คราวหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลว่า 237
ส�ำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั้น เขาได้บูชาแล้วด้วยการ
ถวายอาหารบ้าง ถวายเครือ่ งนุง่ ห่มและเครือ่ งใช้บา้ ง เวลานีเ้ ขาต้อง
การจะบูชาภิกษุผู้เป็นพหูสูตทรงธรรม เขาจึงทูลถามว่า ก็ใครเล่า
เป็นพหูสูตทรงธรรม พระผู้มีพระภาครับสั่งให้พราหมณ์ไปถาม
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลาย ก็ตอบเป็นเสียง
เดียวกันว่า ผู้เป็นพหูสูตทรงธรรมดังกล่าวนั้นคือพระอานนท์พุทธ
อนุชา พราหมณ์จงึ ได้น�ำจีวรไปถวายพระอานนท์ เป็นการบูชาพระ
ธรรม พระอานนท์จึงเป็นสาวกที่เป็นองค์แทนธรรมรัตนะ
กล่าวอีกปริยายหนึง่ ผูต้ งั้ ใจปฏิบตั ธิ รรมโดยชอบ ไม่ดแู คลน
ธรรม ให้ความย�ำเกรงแก่ธรรม ไม่เหยียบย�ำ่ ธรรม ชือ่ ว่าเป็นผูบ้ ชู า
พระธรรมโดยความหมายอย่างสูง แม้พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพ
นับถือธรรม
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ครั้งหนึ่งเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ ริมฝั่ง
แม่น�้ำเนรัญชรา ใต้ต้นไทรอันคนเลี้ยงแพะชอบมาพักอาศัยเสมอ
ซึ่งมีชื่อว่า “อชปาลนิโครธ” ทรงปริวิตกว่า ผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่ล�ำบาก
ผูไ้ ม่มที เี่ คารพทีเ่ กรงใจก็อยูล่ ำ� บาก ก็พระองค์จะถือใครเป็นทีเ่ คารพ
ย�ำเกรงได้ ทรงตรวจดูบคุ คลทัง้ หลายทีพ่ ระองค์จะพึงเคารพย�ำเกรง
แต่ไม่ทรงเห็นใครทีเ่ สมอด้วยพระองค์หรือยิง่ กว่าพระองค์ในเรือ่ งศีล
สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ แต่ยังทรงตระหนัก
อยู่ว่า ผู้ไม่มีที่พึ่งที่เคารพย�ำเกรงย่อมอยู่ล�ำบาก พระองค์ควรจะมี
ใครหรืออะไรหนอเป็นที่เคารพ ในที่สุดก็ทรงมองเห็นพระธรรมที่
พระองค์ตรัสรูน้ นั่ แล ว่าเป็นธรรมทีป่ ระณีตลึกซึง้ ควรแก่การเคารพ
238 พระพุทธองค์จงึ ทรงอธิษฐานพระทัย คือเอาธรรมเป็นทีเ่ คารพแห่ง
พระองค์ พระธรรมจึงเป็นสิ่งสูงสุด แม้พระพุทธเจ้าเองยังต้องทรง
เคารพ
กล่าวโดยรวบยอด พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์จะ
ต่างกันก็แต่เพียงชื่อเท่านั้นส่วนโดยเนื้อความแล้ว เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน แยกออกจากกันไม่ได้ เปรียบเหมือนแก้วหรือเพชรสาม
เหลี่ยมซึ่งอาศัยอยู่ในเม็ดเดียวกันนั่นเอง พระธรรมเป็นความจริง
ซึ่ ง เป็ น อยู ่ ต ามธรรมชาติ เป็ น กฎแห่ ง ความจริ ง ซึ่ ง มี อ ยู ่ แ ล้ ว
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบกฎแห่งความจริงนั้น แล้วน�ำมาตีแผ่
ชี้แจงแสดงเปิดเผย พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมและรักษา
ธรรม ทรงธรรมไว้ และแสดงต่อๆ กันมา เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ชาวโลกเหมือนผู้รับช่วงดวงประทีปส�ำหรับส่องทางแก่มวลมนุษย์
ผู้สัญจรอยู่ในป่าแห่งชีวิตนี้
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ครั้ ง หนึ่ ง พระอานนท์ นั่ ง พั ก อยู ่ ณ ที่ พั ก กลางวั น ท่ า นมี
ความคิ ด ขึ้ น ว่ า พระศาสดาเคยตรั ส เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธเจ้ า
หลายพระองค์ เช่นเรือ่ งมารดาบิดาของพระพุทธเจ้าองค์นนั้ ๆ เรือ่ ง
ก�ำหนดพระชนมายุ เรื่องการตรัสรู้ เรื่องสาวกสันนิบาต เรื่องอัคร
สาวก ตลอดถึงเรือ่ งอุปฏั ฐาก แต่เรือ่ งอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละ
องค์ พระพุทธเจ้ายังมิได้ตรัสให้ทราบเลย อุโบสถของพระพุทธเจ้า
องค์ก่อนๆ จะเหมือนกับของพระศาสดาของเราหรือไม่ เมื่อท่าน
สงสัยดังนี้ จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามข้อความนั้น
พระผูม้ พี ระภาคตรัสตอบว่า ก�ำหนดอุโบสถของพระพุทธเจ้า
แต่ละองค์ไม่เหมือนกัน ส่วนโอวาทปาฏิโมกข์ คือพระโอวาทเป็น
หลักของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์เหมือนกันทัง้ สิน้ คือพระสัมมา 239
สัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี ทรงกระท�ำอุโบสถ ๗ ปีต่อ ๑
ครัง้ ทัง้ นีเ้ พราะพระโอวาททีท่ รงประทานวันหนึง่ เพียงพอส�ำหรับ ๗
ปี ส่วนพระสิขแี ละพระเวสสภูสมั มาสัมพุทธเจ้า ทรงกระท�ำอุโบสถ
๖ ปีต่อ ๑ ครั้ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ และโก
นาคมนะ ทรงกระท�ำปีละครั้ง พระกัสสปทศพล ทรงกระท�ำทุกๆ
๖ เดือน ส่วนพระองค์เอง ทรงกระท�ำทุกๆ ๑๕ วัน กาลเวลาที่
ท�ำอุโบสถแตกต่างกันอยู่อย่างนี้ แต่พระโอวาทนั้นเหมือนกันทุก
ประการ ดังนี้
ตอนแรก ทรงแสดงหลักทั่วๆ ไปว่า
ตีติกขาขันติ คือความอดทน อดกลั้นต่ออารมณ์ที่มายั่วเย้า
ให้โลภ ให้โกรธ และให้หลง อดทนต่อค�ำล่วงเกินของผู้อื่น จัดเป็น

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ตบะธรรมทีย่ อดยิง่ พระพุทธเจ้าทัง้ หลายกล่าวว่า พระนิพพานเป็น
บรมธรรม คือจุดหมายปลายทางแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ ผู้
บวชแล้ว แต่ยงั เบียดเบียนผูอ้ นื่ ให้เดือดร้อนอยู่ หาชือ่ ว่าสมณะ คือ
ผู้สงบไม่
ตอนที่ ๒ ทรงวางแนวการสอนพระพุทธศาสนาว่า
ศาสนาของพระองค์สรรเสริญการไม่ท�ำความชั่ว และสรรเสริญการท�ำความดี ยกย่องการท�ำจิตให้ผ่องใสสะอาด เพราะ
ฉะนั้น ในการสอนธรรมพึงพุ่งเข้าหาจุดทั้งสามจุดนี้ พูดให้เขาเห็น
โทษของความชั่ว ให้เห็นคุณของความดี และการท�ำใจให้ผ่องแผ้ว
240 ประการหลังเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งพรหมจรรย์
ตอนที่ ๓ ทรงก�ำหนดคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ว่า
- ต้องไม่ว่าร้ายใคร คือเผยแผ่ศาสนาโดยไม่ต้องรุกรานใคร
- ต้องไม่เบียดเบียนเข่นฆ่าผู้ที่ไม่เชื่อถือ ไม่ข่มเหงใคร
- ต้องส�ำรวมระวังในสิกขาบทปาฏิโมกข์ ส�ำรวมตนด้วยดี ท�ำ
ตนให้เป็นตัวอย่างทางสงบ
- ต้องไม่เห็นแก่ปากแก่ทอ้ ง พยายามรักษาเกียรติและศักดิศ์ รี
แห่งสมณะไว้
- ต้องอยู่ในที่สงบสงัด ไม่จุ้นจ้านพลุกพล่าน
- ต้องประกอบความเพียรทางจิตอยูเ่ สมอ เพือ่ ละอกุศลธรรม
ที่ยังมิได้ละ เพื่อบ�ำเพ็ญกุศลที่ยังมิได้ท�ำให้เจริญ
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โดยที่โอวาทปาฏิโมกข์ คือพระโอวาทที่เป็นหลักใหญ่ของ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน และลงกันได้อย่างสนิทอย่างนีเ้ อง
พระคันถรจนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์จึงได้กล่าวไว้โดยบุคลาธิษฐานว่า
“เมือ่ พระศากยมุนเี สวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา ในตอน
เช้าแห่งวันเพ็ญเดือนวิสาขะแล้ว พระองค์ได้นำ� ถาดทองค�ำทีใ่ ส่ขา้ ว
มธุปายาสนัน้ ไปลอยเสียในแม่นำ�้ เนรัญชรา ถาดนัน้ ลอยทวนกระแส
น�้ำไปหน่อยหนึ่ง แล้วจมลงไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์
ก่อนๆ เสียงดังกริก๊ พญานาคราชซึง่ นอนหลับเป็นเวลานานก็ตนื่ ขึน้
พลางนึกในใจว่า ‘เร็วจริง ยังนอนหลับไม่เต็มตื่นเลย พระพุทธเจ้า
เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้ว มองดูถาดที่ลงไปซ้อนกันอยู่ครู่หนึ่งแล้ว
หลับต่อไป พญานาคราชนี้จะตื่นขึ้นเฉพาะเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิด 241
ขึ้นเท่านั้น”
เรื่องนี้ถอดเป็นธรรมาธิษฐานได้ความดังนี้
ถาดทองค�ำเปรียบด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
ที่ว่าลอยทวนกระแสน�้ำนั้น หมายถึงลอยทวนกระแสจิตของคน
ธรรมดา สภาพจิตของคนมักไหลเลื่อนลงสู่ที่ต�่ำ คืออารมณ์อัน
น่าใคร่ น่าพอใจ แต่ธรรมของพระพุทธองค์เน้นหนักไปในทางให้
ฝึกฝนจิต เพื่อละความใคร่ ความพอใจ ความเมาต่างๆ จึงเรียกว่า
ทวนกระแส ดังที่พระองค์ทรงปรารภเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ และทรงด�ำริ
จะโปรดเวไนยสัตว์ว่า
“ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก
สงบ ประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลง
ความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้ อนึ่งเล่า
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สัตว์ทงั้ หลายส่วนมากยินดีในอาลัย คือกามคุณ สัตว์ผเู้ ห็นปานนัน้
ยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพาน ซึ่งมีสภาพบอก
คืนกิเลสทัง้ หมด ท�ำตัณหาให้สนิ้ ดับทุกข์ เราจะพึงแสดงธรรมหรือ
ไม่หนอ ถ้าแสดงไปแล้วคนอื่นรู้ตามไม่ได้ เราก็จะพึงล�ำบากเปล่า
โอ อย่าเลย อย่าประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเลย ธรรมนี้อัน
บุคคลผูเ้ พียบแปล้ไปด้วยราคะโทสะ จะรูไ้ ด้โดยง่ายมิได้เลย บุคคล
ที่ยังยินดีพอใจให้กิเลสย้อมจิต ถูกความมืดคือกิเลสหุ้มห่อแล้วจะ
ไม่สามารถเห็นได้ ซึ่งธรรมที่ทวนกระแสจิตละเอียดประณีตลึกซึ้ง
เห็นได้ยากนี้”
ทรงด�ำริอย่างนีแ้ ล้วจึงน้อมพระทัยไปเพือ่ เป็นผูอ้ ยูส่ บาย ขวน
242 ขวายน้อย ไม่ปรารถนาจะแสดงธรรม

๒๐
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ล� ำ ดั บ นั้ น พระมหากรุ ณ าซึ่ ง ฝั ง อยู ่ ใ นพระกมลอั น บริ สุ ท ธิ์ ม า
เป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่พระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิ เพื่อขน
เวไนยสัตว์ให้ข้ามห้วงมหรรณพ คือความเกิด แก่ เจ็บ และตาย
ได้เตือนพระทัยไว้ให้หวนร�ำลึกถึงพระปฏิญญา ซึง่ พระองค์ทรงให้ไว้
แก่โลก พระทัยกรุณาได้ทูลพระองค์ว่า

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

“ธรรมอันไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมลทินคิดกัน ปรากฏอยู่ในแคว้น
มคธนานมาแล้ว ขอพระองค์จงเปิดประตูเพื่อให้บุคคลเดินเข้าไปสู่
แดนอมตะเถิด คนทัง้ หลายต้องการฟังธรรม ซึง่ พระองค์ผปู้ ราศจาก
มลทินได้ตรัสรู้แล้ว ขอพระองค์ผู้ไม่โศก มีปัญญาดี จงเสด็จขึ้นสู่
ปราสาทซึ่งส�ำเร็จด้วยธรรม แล้วมองดูหมู่สัตว์ผู้ยังก้าวล่วงความ
โศกไม่ได้ ถูกชาติชราครอบง�ำคร�่ำครวญอยู่ พระองค์เป็นประดุจผู้
ยืนอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นหมู่ชนได้โดยรอบ โปรดลุกขึ้น
เถิด พระมหาวีระผู้ชนะสงครามภายในแล้ว พระองค์ผู้ประดุจนาย
กองเกวียน ผูส้ ามารถน�ำสัตว์ให้ขา้ มพ้นห้วงอันตราย พระองค์เป็น
ผู้ไม่มีหนี้ ขอจงเสด็จเที่ยวไปในโลกเถิด ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
244 แสดงธรรมเถิด ผู้รู้ตามจักมีเป็นแน่แท้”
พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพพจักษุ ได้มอง
เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในจักษุคือกิเลสน้อยก็มี มากก็มี มีอินทรีย์
แก่กล้าก็มี อินทรีย์อ่อนก็มี มีอาการดีบ้าง อาการชั่วบ้าง ให้รู้ได้
โดยง่ายบ้าง ให้รู้ได้โดยยากบ้าง เหมือนดอกบัว ๔ เหล่าในสระน�้ำ
พระองค์จงึ ทรงปรารภกับพระองค์เองด้วยความกรุณาในหมูส่ ตั ว์วา่
“เราเปิดประตูอมตธรรมแล้ว ผู้อยากฟังจงเงี่ยโสตลงเถิด ที
แรกเราคิดว่าจะล�ำบากเปล่า จึงไม่คดิ จะกล่าวธรรมทีป่ ระณีตง่ายๆ”
พญานาคนั้นเปรียบด้วยมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งโดยปรกติหลับ
อยู่ด้วยกิเลสนิทรา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและปลุกให้
ตื่น ก็ตื่นชั่วระยะหนึ่ง และแล้วก็หลับต่อไป
สมัยหนึ่งพระอานนท์เข้าสู่ที่หลีกเร้น เพื่อหาความสงบโดย
ล�ำพังและตรึกตรองธรรม ท่านคิดว่ากลิน่ หอมแห่งไม้ทเี่ กิดจากแก่น

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

ก็ดี เกิดจากรากก็ดี เกิดจากดอกก็ดี ล้วนแต่ไปได้ตามลมเท่านั้น
หาหอมหวนทวนลมไม่ กลิน่ อะไรหนอทีส่ ามารถหอมฟุง้ ไปได้ตามลม
และทวนลม เมื่อท่านไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง จึงเข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาค ทูลถึงข้อสงสัยนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
“อานนท์ กลิน่ ดอกไม้กลิน่ จันทน์ไม่สามารถหอมหวนทวนลม
ได้ แต่กลิน่ แห่งเกียรติคณ
ุ ความดีงามของสัตบุรษุ นัน้ แล สามารถจะ
หอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลม คนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไป
ได้ทั่วทุกทิศ กลิ่นจันทน์แดง กลิ่นอุบล กลิ่นดอกมะลิ จัดว่าเป็น
ดอกไม้กลิ่นหอม แต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้ กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่า
กลิ่นทั้งหมด อานนท์ ศีลนี้มีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผล เป็น
อานิสงส์ อานนท์ เราเคยกล่าวกับภิกษุทั้งหลายไว้ว่า ถ้าภิกษุหวัง 245
จะให้เป็นทีร่ กั เคารพนับถือ เป็นทีย่ กย่องของเพือ่ นพรหมจารีแล้วก็
พึงเป็นผู้ท�ำตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิด” ดังนี้
จริงทีเดียว ที่พึ่งอันประเสริฐของกุลบุตรในศาสนานี้ก็คือ
ศีล ซึง่ ใครๆ ไม่อาจกล่าวพรรณนาอานิสงส์ให้หมดสิน้ ได้ แต่บคุ คล
สามารถช�ำระมลทินของตนได้ด้วยน�้ำคือศีล อะไรเล่าจะสามารถ
ระงับความเร่าร้อนภายในของสัตว์ในโลกนี้ ลมหรือ? ฝนหรือ?
จันทน์แดงหรือ? แสงจันทร์อนั ยองใยหรือ? เปล่าเลย สิง่ เหล่านัน้ ไม่
สามารถให้ความเร่าร้อนภายในสงบลงได้ ศีลต่างหากเล่าสามารถ
ช่วยให้บุคคลสงบเยือกเย็น กลิ่นอะไรเล่าจะหอมเสมอด้วยกลิ่น
แห่งศีล ซึง่ สามารถฟุง้ ไปได้ตามลมและทวนลม บันไดทีจ่ ะก้าวไปสู่
ประตูสวรรค์และเข้าไปสูน่ ครคือนิพพาน เสมอด้วยบันไดคือศีลเป็น
ไม่มี พระราชาผูป้ ระดับด้วยมุกดามณี ยังไม่สง่างามเหมือนนักพรต
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ผูป้ ระดับด้วยอาภรณ์คอื ศีล ศีลนีค้ อยก�ำจัดภัยคือการติเตียนตนเอง
ออกเสีย แล้วก่อให้เกิดความเอิบอิ่มร่าเริง ประหารโทษต่างๆ เป็น
ต้นเค้าแห่งคุณความดีต่างชนิด
ภิกษุผมู้ ศี ลี บริสทุ ธิ์ หมดมลทิน จะทรงบาตรจีวรก็ดนู า่ เลือ่ ม
ใส การบรรพชาของภิกษุเช่นนั้นเป็นสิ่งมีผล ผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมมี
ใจผ่องแผ้ว เพราะมองไม่เห็นทางแห่งการทุศลี เหมือนพระอาทิตย์
ก�ำจัดความมืดฉะนั้น ภิกษุผู้สง่างามอยู่ในป่าคือตบะ เพราะความ
สมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนพระจันทร์สว่างอยู่กลางฟ้า มีรัศมีโชติช่วง
เพียงแต่กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลยังท�ำความปราโมชแก่ทวยเทพ
ทั้งหลาย จะกล่าวไปไยถึงกลิ่นแห่งศีลเล่า สักการะแม้น้อย แต่
246 ทายกท�ำแล้วให้ทา่ นผูม้ ศี ลี ย่อมอ�ำนวยผลไพศาล เพราะฉะนัน้ ท่าน
จึงเป็นเหมือนภาชนะส�ำหรับรองรับสักการะของทายก จิตของผู้มี
ศีลย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานอันเยือกเย็นเต็มที่
มนุษย์ผู้หลงใหลอยู่ในโลกียารมณ์ ผสมต่อความบันเทิงสุข
อันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพย์สมบัติ ชาติตระกูล ความ
หรูหรา ฟุ่มเฟือย ยศศักดิ์ และเกียรติอันจอมปลอมในสังคม ที่อยู่
อาศัยอันสวยงาม อาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใจ อ�ำนาจและ
ความทะนงตน ทั้งหมดนี้ ท�ำให้บุคคลมีนัยน์ตาฝ้าฟาง มองไม่เห็น
ความงามแห่งพระสัทธรรม ความเมาในอ�ำนาจเป็นแรงผลักดันทีม่ ี
พลังมากพอให้คนท�ำทุกสิง่ ทุกอย่างเพือ่ ให้มอี ำ� นาจยิง่ ขึน้ และยิง่ ขึน้
พร้อมๆ กันนั้นมันท�ำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่แยแสต่อเสียง
เรียกร้องของศีลธรรมหรือมโนธรรมใดๆ มันค่อยๆ ระบายจิตใจของ
เขาให้ด�ำมืดไปทีละน้อยๆ จนเป็นสีหมึก ไม่อาจมองเห็นอะไรๆ ได้
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อีกเลย
หัวใจที่เร่าร้อนอยู่แล้วของเขา ถูกเร่งเร้าให้เร่าร้อนมากขึ้น
ด้วยความทะยานอยากอันไม่มีขอบเขต ไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดลง
ทีต่ รงไหน วัตถุอนั วิจติ รตระการตานัน้ ช่วยเป็นเชือ้ ให้ความทะยาน
อยากโหมแรง กลายเป็นว่ายิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ่ แม้จะมีเสียง
เตือนและเรียกร้องอยูต่ ลอดเวลาว่าศีลธรรมเป็นเครือ่ งค�้ำจุนสังคม
และคุ้มครองโลก แต่บุคคลผู้รับรู้และพยายามประคับประคอง
ศีลธรรมมีนอ้ ยเกินไป สังคมมนุษย์จงึ วุน่ วายและกรอบเกรียมอย่าง
น่าวิตก
ด้วยเหตุนี้ ความพยายามต่างๆ ของมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สันติสขุ จึงไม่อาจบรรลุจดุ ประสงค์นนั้ ได้ มีแต่ความวุน่ วายมากขึน้ 247
เหนื่อยมากขึ้น ผลที่ได้รับไม่คุ้มเหนื่อย ถ้าเปรียบความพยายาม
เพือ่ บรรลุสนั ติสขุ นัน้ เหมือนการค้า ก็เป็นการค้าทีข่ าดทุนอย่างมาก
ทัง้ นีเ้ พราะมนุษย์ได้เพิกเฉยต่อธรรม เหยียบย�ำ่ ท�ำลายธรรม แสวง
หาเกียรติและความมั่นคงโดยไม่ค�ำนึงถึงศีลธรรมใดๆ ทั้งสิ้น
ความทุกข์ยากล�ำบากและความดิน้ รนต่างๆ ของเพือ่ นมนุษย์
ซึ่งกระเสือกกระสนไปด้วยดวงใจที่ว้าเหว่ไร้ความหวัง รวมทั้ง
ตัวอย่างชีวิตแห่งผู้ทุจริตคดโกงแล้วประสบภัยพิบัติในบั้นปลาย
น่าจะเป็นบทเรียนที่ดียิ่ง แต่บุคคลผู้มุ่งแต่ความสุขความส�ำราญ
ของตนย่อมไม่อาจมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้
ก็พระอานนท์นี่เองเป็นผู้อ�ำนวยความสุขความสะดวกแก่
ภิกษุในพุทธธรรมานุสมัย คือกาลเมือ่ พระพุทธองค์ยงั ทรงพระชนม์
อยู่มาจนกระทั่งบัดนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับจีวร กล่าวคือเครื่องนุ่งห่ม

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ของสมณะ
เดิมทีเดียว พระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตให้ภกิ ษุสาวกมีผา้ ได้
เพียง ๓ ผืนเท่านัน้ คือจีวร สบง และสังฆาฏิ ผ้า ๒ ชัน้ ส�ำหรับห่ม
หนาว อย่างละผืน ๆ จะมีมากกว่านีไ้ ม่ได้ ถ้าจะมีผนื ใหม่ ต้องสละ
ผืนเก่าไปท�ำอย่างอืน่ เช่นเป็นผ้าปูลาดเตียงหรือท�ำเพดาน ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้ภิกษุสาวกไม่สะสมจีวรไว้เกินจ�ำเป็น และเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้
มักน้อยสันโดษ อยู่อย่างเบาสบาย ประพฤติตนดุจสกุณา มีบาตร
และจีวรเป็นเสมือนปีกทัง้ สอง อาจโผผินบินไปในเวหาตามต้องการ
หรือเหมือนเนือ้ ในป่าเทีย่ วไปได้ตามปรารถนา ไม่ถกู ผูกมัดด้วยบ่วง
คือบริขารเครื่องกังวลใดๆ
แต่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นการณวสิกบุคคล ผู้กระท�ำทุกๆ
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อย่างตามสมควรแก่เหตุผลและความจ�ำเป็น จึงทรงผ่อนผันสิกขา
บทบัญญัติอยู่เสมอ
คราวหนึ่ง พระอานนท์ได้จีวรพิเศษมา ที่เรียกว่าอติเรกจีวร
หมายถึงจีวรทีน่ อกเหนือจากผ้า ๓ ผืนดังกล่าวแล้ว เนือ่ งจากท่านมี
ความเคารพเลื่อมใสและรักในพระสารีบุตรมาก จึงประสงค์ถวาย
จีวรนั้นแก่พระสารีบุตร แต่เวลานั้นพระสารีบุตรไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้น
จะเก็บจีวรไว้ได้อย่างไรเพราะมีบัญญัติห้ามเก็บอติเรกจีวรไว้ พระ
อานนท์จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ
“อานนท์” พระศาสดาตรัส “เวลานี้สารีบุตรอยู่ที่ไหน?”
“อยู่ที่เมืองสาเกตพระเจ้าข้า” พระอานนท์ทูล
“ประมาณกี่วัน สารีบุตรจึงมาถึงที่นี่?”
“ประมาณ ๑๐ วัน พระเจ้าข้า”
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ตรัส

“ถ้าอย่างนั้น เธอจงรับไว้เถิด รอคอยสารีบุตร” พระศาสดา

และแล้วพระพุทธองค์รบั สัง่ ให้ประชุมสงฆ์ ทรงผ่อนผันพุทธ
บัญญัติด้วยพระพุทธพจน์ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเก็บอติเรกจีวร
ไว้ได้อย่างมากเพียง ๑๐ วัน ถ้าเกินกว่านั้น จีวรนั้นภิกษุต้องสละ
เสีย มิฉะนั้นเธอจะต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะถ้าไม่สละของ ย่อม
ไม่สามารถปลดเปลื้องอาบัติได้”
พระสารีบตุ รมาทันตามก�ำหนดจะล่วง ๑ วัน เป็นอันว่าพระ
อานนท์ได้ถวายจีวรแก่พระอัครสาวกเบื้องขวาได้สมประสงค์
กระทั่งปัจจุบันนี้ พระสงฆ์สาวกของพระศาสดาก็ยังปฏิบัติ 249
ตามพระวินยั บัญญัตเิ รือ่ งนีอ้ ยู่ เมือ่ ท่านได้จวี รพิเศษมา ถ้าล่วง ๑๐
วันแล้วท่านก็สละให้ภกิ ษุอนื่ ไป หรือให้สามเณรก็ได้ และต้องแสดง
อาบัติด้วยที่เผลอเก็บจีวรพิเศษไว้เกิน ๑๐ วัน
มีวิธีการดังนี้ ภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรน�ำจีวรนั้นออกมานั่ง
คุกเข่าประนมมือ ภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับก็นั่งในท่าเดียวกัน
ภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรวางจีวรไว้ระหว่างแขนพับ มือคงประนมอยู่
แล้วกล่าวว่า
“จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าเก็บไว้เกิน ๑๐ วัน จ�ำเป็นต้องสละ
ข้าพเจ้าขอสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น” เสร็จแล้วตามมรรยาทภิกษุผรู้ บั ก็
จะถวายคืนโดยกล่าวว่า “จีวรผืนนีเ้ ป็นของข้าพเจ้าแล้ว แต่ขา้ พเจ้า
ขอถวายแก่ท่าน ท่านจะใช้สอยหรือจะให้ใคร หรือจะท�ำอย่างไรก็
แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร” เสร็จแล้วมอบจีวรคืนแก่ภิกษุรูปที่เป็น
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เจ้าของเดิม
คราวนี้ถึงเวลาที่ภิกษุเจ้าของจีวรจะแสดงอาบัติ ท่านจะนั่ง
ประนมมือคุกเข่าอยู่ท่าเดิม กล่าวว่า “ข้าพเจ้าต้องอาบัติเกี่ยวกับ
ของที่ต้องสละ (นิสสัคคียะ) ข้าพเจ้าขอแสดงอาบัติเรื่องนี้ คือ
ยอมรับสารภาพผิด”
ภิกษุอีกรูปหนึ่งจะถามว่า “ท่านเห็นหรือ?” ภิกษุผู้แสดง
อาบัติตอบว่า “เห็น” ผู้รับการแสดงจะบอกว่า “ถ้าอย่างนั้น ท่าน
จงตั้งใจส�ำรวมระวังต่อไป” ภิกษุผู้แสดงจะให้ค�ำมั่นว่า “จะตั้งใจ
ส�ำรวมระวังต่อไป”
แต่มวี ธิ กี ารทีจ่ ะเก็บจีวรไว้ได้ตลอดไป โดยไม่เป็นอาบัตแิ ละ
250 ไม่ต้องเสียสละอยู่อีกวิธีหนึ่งเรียกว่า “วิกัป” ภิกษุเมื่อได้จีวรพิเศษ
มาจ�ำนวนเท่าใด ก็น�ำออกมาแสดงให้ภิกษุรูปหนึ่งรับทราบ และ
บอกว่าท่านยินดีเสียสละจีวรและผ้าเหล่านีใ้ ห้ภกิ ษุอนื่ ได้ใช้ ตามทาง
วิชาการเรียกว่าวิกัป หมายความว่าท�ำให้เป็นของ ๒ เจ้าของ มิใช่
เป็นสิทธิของท่านแต่เพียงผูเ้ ดียว ภิกษุรปู อืน่ จะรับทราบและมอบให้
เจ้าของเดิมเก็บไว้ตลอดไป เป็นวิธีการที่งดงามมาก ไม่มีอะไรน่า
ต�ำหนิเลย
พระพุทธอนุชาได้ทิ้งมรดกเรื่องนี้ไว้ให้ภิกษุทั้งหลายในกาล
ต่อมาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล ช่วยให้สะดวกสบายขึ้นมาก
ทีเดียว ควรที่ปัจฉิมาชนตาชนจะพึงระลึกถึงปุพพูปการข้อนี้ของ
พระอานนท์มหาเถระ แม้คฤหัสถ์ก็ควรน้อมระลึกถึงพระคุณข้อนี้
ของพุทธอนุชา ทีท่ า่ นได้เปิดประตูไว้สำ� หรับผูม้ ศี รัทธาได้ทำ� บุญด้วย
จีวรตามปรารถนาตราบเท่าทุกวันนี้
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การที่พระตถาคตเจ้าทรงพระพุทธานุญาตเรื่องนี้ ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะพระมหากรุณา และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความดีงาม
ของพระอานนท์ที่กระท�ำทุกอย่างเพื่อพระองค์ และเพื่อความอยู่
ยั่งยืนแห่งพระศาสนา
คุณธรรมของผู้น้อย เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งในการโน้มน้าว
จิตใจของผู้ใหญ่ให้โอนอ่อนผ่อนตาม สมแล้วที่มีค�ำกล่าวว่า
เอาชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยความอ่อนน้อม
เอาชนะผู้ต�่ำต้อยด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อ
เอาชนะศัตรูด้วยการยุให้แตกความสามัคคี
เอาชนะสตรีด้วยการหว่านล้อมค�ำหวานให้เกิดความสงสาร
และเห็นใจ พร้อมด้วยค�ำมั่นสัญญาที่ชวนฟัง
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จริงทีเดียว ความรักของสตรีมักจะเข้าทางหู ส่วนความรัก
ของบุรุษมักจะเข้าทางตา ด้วยเหตุนี้ สตรีที่รูปงามจึงได้เปรียบอยู่
มาก ในด้านการเรียกร้องความสนใจจากบุรุษเพศ ค�ำกล่าวที่ว่า
“นกโกกิลามีเสียงเป็นส�ำคัญ นารีมีรูปเป็นส�ำคัญ วิชาเป็น
สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับบุรษุ และนักพรตมีความอดทนเป็นส�ำคัญ” นัน้ ยัง
เป็นความจริงที่ค้านได้โดยยากอยู่
ด้วยเหตุนกี้ ระมัง สตรีทงั้ หลายจึงทุม่ เททัง้ ก�ำลังทรัพย์ ก�ำลัง
กายและก�ำลังปัญญา เพือ่ ตกแต่งร่างกายให้สวยงามชวนมองอยูเ่ สมอ
รวมทัง้ ประดิษฐ์คดิ ค้นแบบและสีของเสือ้ ผ้าแพรพรรณ สรีราภรณ์
ต่างชนิด เธอจะรู้สึกเศร้าและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเหลือหลาย
เมือ่ ประจักษ์วา่ นัยน์ตาเธอมิได้หวาน ใบหน้าของเธอมิได้งามผุดผาด
ทรวดทรงมิได้อรชร แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ว่า ชายที่ปองหมาย
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เธอจะเลี้ยงเธอเพราะเธอสวยนั้น เขาเลี้ยงเธอและปองหมายเธอ
เหมือนสัตว์เลีย้ งทีม่ ลี กั ษณะต้องตาเขาเท่านัน้ ความดีหรือคุณธรรม
ภายในต่างหากเล่าที่เป็นสิ่งเชิดชูคุณค่าของเธอให้สูงเด่น โสเภณี
แม้จะมีความสวยสักปานใด ก็หามีใครตั้งใจเลี้ยงจริงไม่ ความสวย
เหมือนดอกไม้ซึ่งย่อมมีวันเหี่ยวแห้งโรยรา แต่ความดีเป็นสิ่งไม่จืด
รสแห่งความดีงาม เป็นรสที่ไม่รู้จักจืดจาง คอยผูกมัดรัดรึงดวงจิต
ให้กระชับแน่นจนสุดที่จะถ่ายถอน จงแต่งเรือนกายแต่พอดูงาม
แล้วเอาเวลาที่เหลือมาแต่งเรือนใจกันบ้างเถิด บ้านเรือนที่ดูแต่
ภายนอกสะอาดสวยงามน่าอาศัย แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปดูภายใน
มองเห็นสิง่ โสโครกรุงรังจะน่าพักผ่อนนอนหลับได้ไฉน ตรงกันข้าม
252 แม้จะมองดูภายนอกไม่สะดุดตา แต่ภายในสะอาดเรียบร้อย ย่อม
เป็นเรือนที่น่าอยู่น่าอาศัยกว่าฉันใด เรือนกายกับเรือนใจก็ฉันนั้น
บุรษุ ผูย้ อมปล่อยให้ความรักเข้าทางตา ย่อมตาบอด และยัง
ท�ำให้หพู ลอยหนวกไปด้วย มองไม่เห็นเจตนาดีของเพือ่ นสนิท ไม่ได้
ยินเสียงของมิตรสหาย เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ก็มักจะมอง
เห็นเทพธิดาของเขาแปรรูปเป็นยักษิณีไปเสียแล้ว
ส่วนสตรีทปี่ ล่อยให้ความรักเข้าทางหู หูของเธอก็หนวกไปสิน้
ส�ำหรับญาติและมิตรผู้หวังดี เธอได้ยินแต่เสียงพร�่ำร�ำพันสัญญา
รักต่างๆ แห่งชายทีต่ นหลงเท่านัน้ ตาของเธอก็พลอยฝ้าฟางไปด้วย
เธอหารู้ไม่ว่า ผู้ที่มีความสุจริตใจน้อย มักจะมั่งคั่งร�่ำรวยและมาก
ไปด้วยค�ำหวาน แต่ผู้ที่พูดพอประมาณ ให้ค�ำมั่นสัญญาแต่พอฟัง
นัน่ ต่างหากทีม่ คี วามสุจริตใจอยูจ่ ริงๆ ธาตุคนเป็นธาตุทแี่ ยกได้ยาก
วินจิ ฉัยได้ยากกว่าธาตุใดๆ ในโลกนี้ มีคนอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากอยาก
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จะเรียนรูเ้ รือ่ งชีวติ ให้จบ แต่เขาเหล่านัน้ มักจะจบชีวติ ไปก่อนเสมอ
ชีวติ เป็นเรือ่ งยากและสับสน พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า “ชีวติ เป็นของ
ยาก” ผูส้ ามารถสางความยุง่ แห่งชีวติ ให้เข้าระเบียบได้มจี �ำนวนน้อย
กล่าวโดยเฉพาะชีวติ ของมนุษย์ยงิ่ ยุง่ ยากสับสนขึน้ ทุกที มนุษย์ยอม
เป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวมิได้เสียแล้ว เมื่อ
ยอมเป็นทาสของสังคม และสังคมนั้นมีแต่ความฟุ้งเฟ้อ หรูหรา
ความหรูหราเหล่านัน้ ย่อมได้มาด้วยเงิน เขาจึงต้องยอมเป็นทาสของ
เงินตราอีกด้วย เงินตรานัน้ โดยธรรมดามันเป็นเหมือนทาสทีท่ งั้ ซือ่
และโง่ แล้วแต่จะใช้ให้ทำ� อะไร  มันท�ำทัง้ นัน้ ใช้ให้ทำ� ดีกท็ ำ 
� ใช้ให้ทำ�
ชัว่ ก็ทำ 
� จ้างไปฆ่าคนก็ไป โดยไม่มกี ารคัดค้านโต้แย้งใดๆ เลย เมือ่
เงินตรามันเป็นทาสทีท่ งั้ ซือ่ และโง่อยูอ่ ย่างนี้ ใครยอมให้ทาสคนนัน้ 253
มาเป็นนาย ยอมอยู่ใต้อ�ำนาจของมัน เขาจะโง่สักเพียงใด
พระตถาคตเจ้าเคยเรียกเงินตราว่า “อสรพิษ” ดังเรื่องต่อ
ไปนี้
ท้องฟ้าเริ่มสาง แสงสีขาวสาดทาบเป็นแนวยาวทางบูรพทิศ
อากาศแรกรุ ่ ง อรุ ณ เย็ น ฉ�่ ำ พระพายร� ำ เพยแผ่ ว หอบเอากลิ่ น
บุปผชาติในเชตวนารามไปตามกระแสระรวยรื่น เสียงไก่ป่าขันอยู่
เจือ้ ยแจ้วเคล้ามาตามสายลมวิเวกวังเวง น�ำ้ ค้างถูกสลัดลงจากใบไม้
เมื่อพระพายพัดผ่านกระทบกับใบไม้เหลืองซึ่งหล่นร่วงลงแล้วดัง
เปาะแปะๆ เชตวนารามเวลานี้ตื่นตัวแล้วอย่างสงบ ประหนึ่งบุรุษ
ผู้มีก�ำลังตื่นแล้วจากนิทรารมณ์ แต่ยังนอนเฉยอยู่ไม่ไหวกาย
พระมหาสมณะเอกอัครบุรษุ รัตน์อดุ มด้วยบุญญาธิการ และ
มหากรุณาต่อส�ำ่ สัตว์ ประทับหลับพระเนตรนิง่ ส่งข่ายคือพระญาณ
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ให้แผ่ไปทั่วจักรวาลโลกธาตุ ตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวไนยสัตว์อัน
พระองค์พอจะโปรดได้ เช้าวันนั้นชาวนาผู้น่าสงสารได้เข้ามาสู่
พระญาณของพระองค์
พออรุณเบิกฟ้า พระศาสดามีพระพุทธอนุชาอานนท์เป็น
ปั จ ฉาสมณะตามเสด็ จ ออกจากเชตวนารามด้ ว ยพุ ท ธลี ล าอั น
ประเสริฐ บ่ายพระพักตร์สู่บริเวณนาของบุรุษผู้น่าสงสารนั้น
อีกมุมหนึง่ กสิกรผูย้ ากไร้ตนื่ ขึน้ แต่เช้าตรู่ บริโภคอาหารซึง่
มีเพียงผักดองและข้าวแดงพอประทังหิว แล้วน�ำโคคู่ออกจากคอก
แบกไถถือหม้อน�้ำออกจากบ้านสู่บริเวณนาเช่นเดียวกัน
พระตถาคตเจ้าหยุดยืน ณ บริเวณใกล้ๆ ทีเ่ ขาก�ำลังไถนาอยู่
254 นัน้ เขาเห็นพระศาสดาแล้วพักการไถไว้มาถวายบังคม พระศาสดา
มิได้ตรัสอะไรกับเขาเลย กลับเหลียวพระพักตร์ไปอีกด้านหนึง่ ทอด
ทัศนาการตรงดิ่งไปยังจุดๆ หนึ่ง แล้วตรัสกับพระอานนท์ว่า
“อานนท์ เธอจงดูเถิด นั่นอสรพิษ เธอเห็นไหม?”
“เห็น พระเจ้าข้า” พระอานนท์พูด
เพียงเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไป
ชาวนาได้ยินพระพุทธด�ำรัสตรัสกับพระอานนท์แล้ว คิดว่า
เราเดิ น ไปมาอยู ่ บ ริ เ วณนี้ เ สมอ ถ้ า อสรพิ ษ มี อ ยู ่ มั น อาจจะท� ำ
อันตรายแก่เรา อย่าปล่อยไว้เลย ฆ่ามันเสียเถิด คิดแล้วเขาก็น�ำ
ปฏักไปเพื่อตีงู แต่กลับมองเห็นถุงเงินเป็นจ�ำนวนมากวางกอง
รวมกันอยู่ เขาดีใจเหลือเกิน ยกมือขึ้นเหนือเศียร น้อมนมัสการ
พระพุทธองค์ที่โปรดประทานขุมทรัพย์ให้ “นี่หรืออสรพิษ” เขาคิด
อยู่ในใจ “พระพุทธองค์ตรัสเป็นปริศนาแบบสมณะ” เท่านั้นเอง
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“ที่แท้พระองค์คงตั้งพระทัยเสด็จมาโปรดเรา” แล้วเขาก็น�ำถุงเงิน
นั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้ แล้วไถนาต่อไปด้วยดวงใจเบิกบาน
พระศากยมุนีเมื่อคล้อยไปหน่อยแล้ว จึงผินพระพักตร์มา
ตรัสกับพระอานนท์ว่า
“อานนท์ เราเรียกถุงเงินนัน้ ว่าอสรพิษ วันนีเ้ องมันจะกัดบุรษุ
ผูน้ นั้ ให้มอี าการสาหัสปางตาย ถ้าไม่ได้เราเป็นทีพ่ งึ่ เป็นพยาน เขา
จะต้องตายเป็นแน่แท้” ตรัสอย่างนี้แล้วไม่ยอมตรัสอะไรต่อไปอีก
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๒๑

ค ว า ม อั ศ จ ร ร ย์ แ ห่ ง ธ ร ร ม วิ นั ย
256
ย้อนหลังไปเพียงเล็กน้อย จากเวลาทีพ่ ระศาสดาตรัสกับพระอานนท์
เรื่องอสรพิษ
ปัจฉิมยามแห่งราตรี ฝนซึ่งตกหนักมาแต่ปฐมยาม ได้เริ่ม
สร่างซาลงบ้างแล้ว ทวยนาครก�ำลังล่วงเข้าสูน่ ทิ รารมณ์อนั สนิท ใคร
จะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ก�ำลังท�ำความพยายามเข้า
ไปสู่พระนคร เพื่อทรัพย์สมบัติซึ่งตนมิได้ลงแรงหามาเลย ถูกแล้ว
เขามีอาชีพเป็นโจร ประตูเมืองปิดสนิท มียามรักษาการณ์แข็งแรง
เขาประชุมปรึกษากันตั้งแต่ปฐมยาม ว่าจะหาทางเข้าพระนครได้
โดยวิธใี ด ในทีส่ ดุ เมือ่ ใกล้ปจั ฉิมยามเข้ามา เขาจึงตกลงกันว่าจะต้อง
เข้าไปทางท่อระบายน�้ำ คืนนั้นพวกเขามิได้นอนเลย
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จริงทีเดียว บุคคลผูห้ ลับน้อยตืน่ นาน หรือบางทีมไิ ด้หลับเลย
ในราตรีนั้นมีอยู่ ๕ จ�ำพวกคือ
๑. หญิงผู้ปฏิพัทธ์ชาย หวังให้เขาชม
๒. ชายผู้ปฏิพัทธ์หญิง ร�ำพึงถึงเธอด้วยดวงจิตที่จดจ่อ
๓. โจรมุ่งหมายทรัพย์ของผู้อื่น หาทางจะขโมยหรือปล้น
๔. พระราชากังวลด้วยพระราชภารกิจ
๕. สมณะผู้ท�ำความเพียรเพื่อละกิเลส

258

    หญิงชายปฏิพัทธ์ชู้		
โจรมุ่งหมายทรัพย์สม-		
ราชันกิจกังวล			
พระอยากละกิเลสพ้น		

หวังชม เชยนา
บัติปล้น
มากอยู่
หลับน้อยตื่นนาน

บุคคล ๓ ประเภทหลัง คือโจร พระราชา และสมณะนัน้ แม้จะ
หลับน้อย แต่เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะหลับ คือสิน้ ภาระหน้าทีแ่ ล้วก็สามารถ
หลับได้อย่างง่ายดายและสงบ แต่ ๒ ประเภทแรกสิ เมือ่ ยังไม่หลับ
ก็ยากที่จะข่มตาหลับลงได้ เมื่อหลับก็ไม่ได้สนิท คอยพลิกฟื้นตื่น
ผวาอยูร่ ำ�่ ไป  เต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายกระวนกระวายรุม่ ร้อน
ภาพแห่งคนรักคอยแต่ฉายเข้ามาในความรูส้ กึ ตลอดเวลา ความรัก
เป็นความร้ายที่เที่ยวทรมานคนทั้งโลกให้บอบช�้ำตรอมตรม
โจรพวกนั้นเข้าไปในท่อน�้ำได้ส�ำเร็จสมประสงค์ แล้วท�ำลาย
อุโมงค์ในตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่ง ได้แก้วแหวนเงินทองไปเป็น
จ�ำนวนมากพร้อมทั้งถุงเงินด้วย ก็น�ำไปแบ่งกัน ณ ที่แห่งหนึ่ง แต่
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บังเอิญเขาได้ลืมถุงเงินไว้ เพราะมีของอื่นมากหลายจนน�ำไปแทบ
จะไม่หมด
เมื่อเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้น ทราบเหตุในตอนเช้า จึงออกติด
ตาม และมาพบร่องรอยตรงที่โจรแบ่งของกัน แล้วตามรอยของ
ชาวนาคนนั้นไป พอดีรอยเท้าไปหยุดลงที่กองฝุ่น เขาลองเขี่ยดูก็
ปรากฏถุงเงินมากหลายจึงแน่ใจว่าชาวนาซึ่งก�ำลังไถนาอยู่นั้นเป็น
โจร ช่วยกันตีเสียจนบอบช�ำ 
้ แล้วน�ำตัวไปถวายพระเจ้าปเสนทิโกศล
พระราชาทรงทราบเรื่องราว แล้วรับสั่งให้ประหารชีวิต ราชบุรุษ
เฆี่ยนเขาด้วยหวายครั้งละหลายๆ เส้น แล้วน�ำไปสู่ตะแลงแกง
ในขณะที่ก�ำลังถูกน�ำไปสู่ที่ฆ่านั่นเอง เขาพร�่ำอยู่เรื่องเดียว
คือข้อความที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ “ดูก่อนอานนท์ เธอ 259
เห็นอสรพิษไหม?” “เห็นพระเจ้าข้า” เมือ่ ถูกเฆีย่ นด้วยหวาย เขาก็
พูดค�ำนี้ “ดูก่อนอานนท์ เธอเห็นอสรพิษไหม?” “เห็นพระเจ้าข้า”
จนราชบุรุษประหลาดใจ จึงถามข้อความนั้นเขาบอกว่า ถ้าน�ำเขา
ไปเฝ้าพระราชาเขาจึงจะบอก ราชบุรษุ น�ำตัวไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์ตรัสว่า
“ดูก่อนกสกะ เพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวพระด�ำรัสแห่งพระ
ศาสดาและพระพุทธอนุชาอานนท์?”
“เทวะ” เขาทูล “ข้าพระองค์มิได้เป็นโจร แต่ข้าพระองค์เป็น
คนท�ำนาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต” แล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระ
ราชาทรงทราบ
จอมเสนาแห่งแคว้นโกศลสดับค�ำนัน้ แล้ว ทรงด�ำริวา่ ชายผูน้ ี้
อ้างเอกอัครบุรุษรัตน์ คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยาน การลง
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โทษบุรษุ เห็นปานนีโ้ ดยมิได้สอบสวนให้แน่นอน อาจเป็นเหตุให้เรา
ต้องเสียใจไปจนตลอดชีวติ ทรงด�ำริอย่างนีแ้ ล้ว จึงรับสัง่ ให้คมุ บุรษุ
ผู้นั้นไว้ก่อน
เย็นวันนั้นพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระศาสดา และให้น�ำชาว
บ้านนั้นไปด้วย เมื่อถวายบังคมแล้ว จึงทูลถามว่า
“พระองค์ผู้เจริญ เช้าวันนี้พระองค์และพระคุณเจ้าอานนท์
เสด็จไปที่นาของชายผู้นี้หรือ?”
“อย่างนั้น มหาบพิตร” พระศาสดาทรงตอบ
“พระองค์ได้ทรงเห็นอะไรบ้าง พระเจ้าข้า” พระเจ้าปเสนทิ
โกศลทูลถาม
“เห็นถุงเงิน มหาบพิตร”
260
แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องทั้งหมด ตรงกับชาวนาเล่า
พระเจ้าปเสนทิโกศลทราบเรือ่ งนี้ ทรงสลดสังเวชพระทัย กราบทูล
ว่า
“ข้าแต่พระองค์ผทู้ รงเป็นทีพ่ งึ่ ของโลก ข้าพระองค์รสู้ กึ เสียใจ
และไม่สบายใจมาก ที่สั่งลงโทษบุรุษผู้นี้โดยที่เขาไม่มีความผิดเลย
ถ้าเขาถูกประหารชีวิต และข้าพระองค์มาทราบภายหลังว่าเขาเป็น
ผูบ้ ริสทุ ธิ์ ข้าพระองค์คงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวติ พระองค์ไม่เพียง
แต่เป็นที่พึ่งของบุรุษผู้นี้เท่านั้น แต่ทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์
ให้พน้ จากบาปอีกด้วย ข้าแต่พระจอมมุนี พระองค์ชา่ งอุบตั ขิ นึ้ เพือ่
ประโยชน์สขุ ของโลกโดยแท้” ตรัสอย่างนีแ้ ล้ว พระเจ้าปเสนทิโกศล
ก็ซบพระเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระศาสดา ทรงจุมพิต
พระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสอย่างสูง ซึ่งพระองค์
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มักทรงกระท�ำเสมอเมื่อไปเฝ้าพระศาสดา
พระตถาคตเจ้าทรงปลอบให้พระราชาเบาพระทัย ด้วยพระ
พุทธด�ำรัสเป็นอเนกปริยาย ตอนสุดท้ายตรัสว่า
“มหาบพิตร คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเกียจคร้าน ๑ พระราชา
ทรงประกอบกรณียกิจโดยมิได้พจิ ารณาให้รอบคอบถีถ่ ว้ นเสียก่อน ๑
บรรพชิ ต ไม่ ส� ำ รวม ๑ ผู ้ อ ้ า งตนว่ า เป็ น บั ณ ฑิ ต แต่ มั ก โกรธ ๑
๔ จ�ำพวกนี้ไม่ดีเลย
มหาบพิตร กรรมอันใดทีท่ �ำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจภายหลัง
ต้องมีหน้าชุ่มด้วยน�้ำตา เสวยผลแห่งกรรมนั้น ตถาคตกล่าวว่า
กรรมนั้นไม่ดี ควรเว้นเสีย
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ว่า ‘ปิงคละ’ ทวยนาครถวายสร้อยพระนามให้ว่า ‘อกัณหเนตร
- ผูม้ พี ระเนตรไม่ดำ� ’ หมายความว่าทรงดุรา้ ย และประกอบราชกิจ
โดยมิได้ทรงพิจารณา สัง่ ฆ่าประหารคนโดยมิได้พจิ ารณาให้รอบคอบ
จนเป็ น ที่ เ กลี ย ดชั ง ของคนทั้ ง หลาย เมื่ อ พระองค์ สิ้ น พระชนม์
ชาวนาครต่างชื่นชมโสมนัส เล่นมหรสพ ๗ วัน ๗ คืน ยกธงทิว
ตามประทีปโคมไฟหลากสี มีการเล่นเต้นร�ำอย่างเบิกบานใจ ใน
ท่ามกลางความบันเทิงนั่นเอง คนเฝ้าประตูคนหนึ่งไปยืนเกาะบาน
ประตูร้องไห้อยู่ เมื่อถูกคนทั้งหลายซักถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้ เขา
ตอบว่า เขาร้องไห้เพราะพระราชาอกัณหเนตรสิ้นพระชนม์นั่นเอง
เขากลัว - กลัวว่าพระองค์เสด็จไปสูย่ มโลกแล้ว จะไปท�ำทารุณกรรม
ต่างๆ จนยมบาลเอาไว้ไม่ไหว แล้วจะส่งกลับขึ้นมาก่อกวนความ
สงบสุขในโลกนี้อีก เขาคิดไปอย่างนี้แล้วจึงร้องไห้ หาได้ร้องไห้
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เพราะความเสียใจหรือจงรักภักดีไม่
มหาบพิตร เมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์”
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงบันเทิงด้วยพระธรรมเทศนาของ
พระศาสดาเป็นที่ยิ่ง ทรงสนทนาต่อไปอีกครู่หนึ่งแล้วถวายบังคม
ลากลับ ส่วนชายชาวนาผูน้ นั้ ส่งกระแสจิตไปตามพระด�ำรัสของพระ
ศาสดา สามารถถอนสังโยชน์เบื้องต�่ำ ๓ ประการได้ ส�ำเร็จโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบัน ด้วยประการฉะนี้
แม้จะทรงมีพระทัยกรุณาประดุจห้วงมหรรณพก็ตาม แต่พระ
บรมศาสดาทรงรังเกียจอย่างยิ่งซึ่งบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระสาวกที่ทรงเพศเป็นภิกษุ มีเรื่องสาธกดังนี้
วั น หนึ่ ง เป็ น วั น อุ โ บสถ พอพระอาทิ ต ย์ ต กดิ น พระสงฆ์
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ทัง้ มวลก็ประชุมพร้อมกัน ณ อุโบสถาคาร เพือ่ ฟังพระโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเองทุกกึ่งเดือน พระมหาสมณเจ้า
เสด็จสูโ่ รงอุโบสถ แต่ประทับเฉยอยู่ หาแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์
ไม่ เมือ่ ปฐมยามแห่งราตรีลว่ งไปแล้ว พระอานนท์พทุ ธอนุชา จึงนัง่
คุกเข่าประนมมือ ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า
“พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้ว ภิกษุ
ทั้งหลายคอยนานแล้ว ขอพระองค์โปรดทรงแสดงปาฏิโมกข์เถิด”
แต่พระพุทธองค์กย็ งั ทรงเฉยอยู่ เมือ่ มัชฌิมยามแห่งราตรีลว่ ง
ไปแล้ว พระอานนท์ก็ทูลอีก แต่ก็คงประทับเฉย ไม่ยอมทรงแสดง
พระโอวาทปาฏิโมกข์ เมือ่ ย่างเข้าสูป่ จั ฉิมยาม พระอานนท์จงึ ทูลว่า
“พระองค์ ผู ้ เ จริ ญ บั ด นี้ ป ฐมยามและมั ช ฌิ ม ยามล่ ว งไป
แล้ว กาลเวลาย่างเข้าสู่ปัจฉิมยาม ภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้ว ขอ
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พระองค์อาศัยความอนุเคราะห์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์เถิด”
พระมหามุนีจึงตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ในชุมนุมนี้ภิกษุผู้
ไม่บริสุทธิ์มีอยู่ อานนท์ มิใช่ฐานะที่ตถาคตจะแสดงปาฏิโมกข์ใน
ท่ามกลางบริษัทอันไม่บริสุทธิ์” ตรัสอย่างนี้แล้วก็ประทับเฉยต่อไป
พระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบือ้ งซ้าย นัง่ เข้าฌานตรวจ
ดูว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ อันเป็นที่รังเกียจของพระศาสดา
เมือ่ ได้เห็นแล้ว จึงกล่าวขึน้ ท่ามกลางสงฆ์วา่ “ดูกอ่ นภิกษุ ท่านออก
ไปเสียเถิด พระศาสดาเห็นท่านแล้ว” แม้พระมหาเถระจะกล่าว
อย่างนีถ้ งึ ๓ ครัง้ ภิกษุรปู นัน้ ก็ไม่ยอมออกไปจากชุมนุมสงฆ์ พระ
มหาโมคคัลลานะจึงลุกขึน้ แล้วดึงแขนภิกษุรปู นัน้ ออกไป เมือ่ ภิกษุรปู
นัน้ ออกไปแล้ว พระอานนท์จงึ ทูลให้แสดงปาฏิโมกข์อกี พระศาสดา 263
ตรัสว่า
“อัศจรรย์จริง โมคคัลลานะ หนักหนาจริง โมคคัลลานะ เรือ่ ง
ไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้ว โมฆบุรุษผู้นั้นถึงกับต้องกระชากออกไปจาก
หมู่สงฆ์ เธอช่างไม่มีหิริโอตตัปปะส�ำรวจตนเองเสียเลย ภิกษุทั้ง
หลาย เป็นอฐานะ เป็นไปไม่ได้ทตี่ ถาคตจะพึงท�ำอุโบสถแสดงปาฏิ
โมกข์ทา่ มกลางชุมนุมสงฆ์ทไี่ ม่บริสทุ ธิ์ แม้จะมีเพียงรูปเดียวก็ตาม
ภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษผู้นั้นจะท�ำให้เราล�ำบากใจ ภิกษุทั้งหลาย
เราขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรา
ตถาคตจะไม่ท�ำอุโบสถแสดงปาฏิโมกข์อีก ขอให้ภิกษุทั้งหลายท�ำ
กันเอง”
แล้วพระพุทธองค์กท็ รงแสดงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินยั ๘
ประการ เปรียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรดังนี้

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

“ภิกษุทงั้ หลาย  มหาสมุทรย่อมลึกลงตามล�ำดับ ลาดลงตาม
ล�ำดับ ไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาด ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น มี
การศึกษาตามล�ำดับ การปฏิบตั ติ ามล�ำดับ การบรรลุตามล�ำดับ ลุม่
ลึกลงตามล�ำดับๆ
ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรแม้จะมีน�้ำมากอย่างไร ก็ไม่ล้นฝั่ง
คงรักษาระดับไว้ได้ฉันใด พระธรรมวินัยก็ฉันนั้น ภิกษุสาวกเรา
ย่อมไม่ลว่ งละเมิดสิกขาบททีเ่ ราบัญญัตไิ ว้ แม้จะต้องล�ำบากถึงเสีย
ชีวิตก็ตาม
ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรย่อมซัดสาดซากศพที่ตกลงไปขึ้น
ฝัง่ เสีย ไม่ยอมให้ลอยอยูน่ านฉันใด ในธรรมวินยั ก็ฉนั นัน้ สงฆ์ยอ่ ม
264 ไม่อยู่ร่วมด้วยภิกษุผู้ทุศีล มีใจบาป มีความประพฤติไม่สะอาดน่า
รังเกียจ มีการกระท�ำทีต่ อ้ งปกปิด ไม่ใช่สมณะ ปฏิญาณตนว่าเป็น
สมณะ ไม่ใช่พรหมจารี เป็นคนเน่าใน รุงรังสางได้ยากเหมือนกอง
หยากเยื่อ สงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับภิกษุนั้นออกเสียจาก
หมู่ ภิกษุเช่นนั้น แม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางสงฆ์ก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจาก
สงฆ์ และสงฆ์ก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากภิกษุเช่นกัน
ภิกษุทั้งหลาย แม่น�้ำสายต่างๆ ย่อมหลั่งไหลลงสู่มหาสมุทร
และเมื่อไปรวมกับน�้ำในมหาสมุทรแล้ว ย่อมละชื่อเดิมของตนเสีย
ถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็
ฉันนั้น กุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะบวช ออกจากตระกูลต่างๆ
วรรณะต่างๆ เช่นวรรณะพราหมณ์บ้าง กษัตริย์บ้าง ไวศยะบ้าง
ศูทรบ้าง คนเทหยากเยื่อบ้าง จัณฑาลบ้าง แต่เมื่อมาบวชในธรรม
วินัยนี้แล้ว ละวรรณะ สกุล และโคตรของตนเสีย ถึงซึ่งการนับว่า
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สมณศากยบุตรเหมือนกันหมด
ภิกษุทั้งหลาย ความพร่องหรือความเต็มเอ่อย่อมไม่ปรากฏ
แก่มหาสมุทร แม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใด น�ำ้ ในมหาสมุทร
ก็หาเหือดแห้งไปไม่ แม้แม่นำ�้ สายต่างๆ และฝนจะหลัง่ ลงสูม่ หาสมุทร
สักเท่าใด มหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น แม้
จะมีภิกษุเป็นอันมากนิพพานไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ แต่
นิพพานธาตุก็คงอยู่อย่างนั้น ไม่พร่องไม่เต็มเลย แม้จะมีผู้เข้าถึง
นิพพานอีกสักเท่าใด นิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่เสมอ ไม่ขาดแคลน
หรือคับแคบ
ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทร มีภูตคือสัตว์น�้ำเป็นอันมาก มี
อวัยวะใหญ่และยาว เช่น ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาวาฬ เป็นต้น 265
ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น มีภูติคือพระอริยบุคคลเป็นจ�ำนวน
มาก มีพระโสดาบันบ้าง พระสกทาคามีบา้ ง พระอนาคามีบา้ ง พระ
อรหันต์บ้าง จ�ำนวนมากหลายเหลือนับ
ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรมีนานารัตนะ เช่น มุกดา มณี
ไพฑูรย์ เป็นต้น ฉันใด ในธรรมวินัยก็ฉันนั้น มีนานาธรรมรัตนะ
เช่น สติปฏั ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ โพชฌงค์ ๗ มรรค
มีองค์ ๘ เป็นต้น
“ภิกษุทั้งหลาย น�้ำในสมุทรย่อมมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด
ธรรมวินยั นีก้ ฉ็ นั นัน้ มีรสเดียว คือวิมตุ ติรส หมายถึงความหลุดพ้น
จากกิเลสเป็นจุดมุง่ หมายส�ำคัญแห่งพรหมจรรย์ทเี่ ราประกาศแล้ว”
เพราะเหตุทธี่ รรมวินยั หรือพรหมจรรย์ของพระองค์สมบูรณ์
ด้วยนานาคุณลักษณะ และสามารถช่วยแก้ทกุ ข์แก่ผทู้ ที่ กุ ข์ได้นเี่ อง
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พระองค์จงึ เรียกพรหมจรรย์วา่ เป็นกัลยาณมิตร และเรียกกัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์ เพราะกัลยาณมิตรทีแ่ ท้จริงของคนดีกค็ อื ธรรม
และบาปมิตรที่แท้จริงของคน ก็คืออธรรมหรือความชั่วทุจริต
จะมีศัตรูใดแรงร้ายเท่าพยาธิคือโรค
จะมีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรม
จะมีมิตรใดเสมอด้วยมิตรคือธรรม
พระอานนท์เคยคิดว่า กัลยาณมิตรนัน้ น่าจะเป็นครึง่ หนึง่ ของ
พรหมจรรย์ แต่พระศาสดาตรัสว่า “อย่าคิดอย่างนั้นเลยอานนท์
กัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์ทงั้ หมดทีเดียว เพราะผูไ้ ด้อาศัยกัลยาณมิตรอย่างเราแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล”
พระอานนท์พทุ ธอนุชา ได้รบั การยกย่องจากพระศาสดามาก
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หลาย เป็นที่รู้จักกันว่าท่านเลิศใน ๕ สถานด้วยกัน คือ
๑. เป็นพหูสูต สามารถทรงจ�ำพระพุทธพจน์ไว้ได้มาก
๒. แสดงธรรมได้เพราะ คนฟังไม่อิ่มไม่เบื่อ
๓. มีสติรอบคอบ รู้สิ่งที่ควรท�ำไม่ควรท�ำ
๔. มีความเพียรพยายามดี
๕. อุปัฏฐากบ�ำรุงพระศาสดาดียิ่ง ไม่มีข้อบกพร่อง
เมื่อมีโอกาส ท่านมักจะสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรเสมอ
ในคัมภีรอ์ งั คุตตรนิกาย มีเรือ่ งพระอานนท์สนทนากับพระสารีบตุ ร
หลายเรื่อง เช่นเรื่องเกี่ยวกับพระนิพพานและสมาธิ ภิกษุผู้ฉลาด
และภิกษุผู้ไม่ฉลาด
จากการสนทนากันบ่อยๆ นี้ พระสารีบุตรได้ประจักษ์ชัดว่า
พระอานนท์เป็นผูค้ วรแก่การยกย่องและได้ยกย่องเชิดชูพระอานนท์
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ว่า มีคุณธรรม ๖ ประการคือ
๑. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
๒. เป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ยินได้ฟังโดยพิสดาร
๓. เป็นผู้สาธยายโดยพิสดาร
๔. เป็นผู้ชอบตรึกตรองเพ่งพิจารณาธรรม
๕. เป็นผูย้ นิ ดีอยูใ่ กล้กบั พระเถระทีเ่ ป็นพหูสตู ทรงธรรม ทรง
วินัย
๖. ท่านพยายามเข้าหาท่านทีเ่ ป็นพหูสตู ทรงธรรม ทรงวินยั
เพื่อเรียนถามข้อที่ควรถามในโอกาสอันสมควร
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พระอานนท์พุทธอนุชา ได้ติดตามพระศาสดาอยู่เป็นเวลานาน
กระท�ำกิจทุกอย่างเพือ่ พระพุทธองค์ โดยไม่คำ� นึงถึงความเหนือ่ ยยาก
ล� ำ บากใดๆ ท่ า นมี จิ ต ใจอ่ อ นโยนบริ สุ ท ธิ์ ส ะอาดในพระศาสดา
ประดุจมารดาผูป้ ระเสริฐพึงมีตอ่ บุตรสุดสวาท มีความเคารพย�ำเกรง
ในพระผูม้ พี ระภาค ประดุจบุตรผูเ้ ลือ่ มใสต่อบิดา และอยูใ่ นโอวาท
ของชนกผู้ให้ก�ำเนิดตน ท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างซื่อสัตย์
เทีย่ งตรงเฉกดวงตะวันและจันทรา จะหาผูป้ ฏิบตั ใิ ดเล่าเสมอเหมือน
พระอนุชาผู้นี้
จวบจนพระพรรษายุกาลแห่งพระบรมศาสดาเข้าปีที่ ๗๙
ตอนปลาย เหลืออีกเล็กน้อยที่พระผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกจะ
ปรินพิ พาน เปรียบปานดวงสุรยิ าซึง่ ทอแสง ณ ขอบฟ้าทิศตะวันตก
ก่อนจะอ�ำลาทิวากาล
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พระผูพ้ ชิ ติ มารประทับ ณ คิชฌกูฏบรรพต ใกล้กรุงราชคฤห์
คราวนัน้ พระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบตุ รก�ำลังเตรียมตัวจะรุกรานแคว้น
วัชชี จึงส่งวัสสการพราหมณ์มหาอ�ำมาตย์ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
เพื่อจะหยั่งดูว่า พระพุทธองค์จะตรัสอย่างไร พระเจ้าอชาตศัตรู
ทรงเชื่อมั่นว่าพระวาจาแห่งพระตถาคตนั้นไม่เป็นสอง
วัสสการพราหมณ์รับพระบัญชาเหนือเกล้า แล้วเข้าไปเฝ้า
พระศาสดาทูลว่า “เวลานี้พระเจ้าอชาตศัตรูก�ำลังเตรียมทัพจะบุก
วัชชี ซึ่งมีนครเวสาลีเป็นเมืองหลวง ได้ส่งข้าพระพุทธเจ้ามากราบ
ทูลถามถึงผาสุกวิหาร คือความทรงพระส�ำราญแห่งพระองค์ และ
ขอถวายบังคมพระองค์มงคลบาทด้วยเศียรเกล้า”
สมัยนั้นพระอานนท์พุทธอนุชายืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลัง 269
พระพุทธองค์ไม่ตรัสกับวัสสการพราหมณ์ แต่กลับตรัสถามพระ
อานนท์ถึงความเป็นไปแห่งนครเวสาลีว่า
“อานนท์ ชาววัชชียังคงประพฤติวัชชีธรรม อปริหานิยธรรม
คือธรรมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อม แต่เป็นไปเพื่อความเจริญโดย
ส่วนเดียวอยู่หรือ?”
“ยังคงประพฤติอยู่พระเจ้าข้า” พระอานนท์ทูลตอบ
“ดูกอ่ นอานนท์ ชาววัชชีประพฤติมนั่ ในธรรม ๗ ประการคือ
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
๒. เมือ่ ประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมือ่ เลิกประชุมก็เลิก
โดยพร้อมเพรียงกัน และพร้อมเพรียงกันท� ำกิจของชาววัชชีให้
ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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๓. ชาววัชชีย่อมเคารพเชื่อฟังในบัญญัติเก่าของชาววัชชีที่
ดีอยูแ่ ล้ว ไม่เพิกถอนเสียและไม่บญ
ั ญัตสิ งิ่ ซึง่ ไม่ดไี ม่งามขึน้ มาแทน
๔. ชาววัชชีเคารพสักการะนับถือย�ำเกรงผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ผผู้ า่ นโลก
มานาน ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม
๕. ชาววัชชีประพฤติธรรมในสุภาพสตรี คือไม่ข่มเหงน�้ำใจ
สุภาพสตรี
๖. ชาววัชชีรู้จักเคารพสักการะบูชาปูชนียสถาน
๗. ชาววัชชีให้ความอารักขาคุม้ ครองพระอรหันต์สมณพราหมณาจารย์ผปู้ ระพฤติธรรม ปรารถนาให้สมณพราหมณาจารย์ผมู้ ศี ลี
ที่ยังไม่มาสู่แคว้นขอให้มา และที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข
ดูก่อนอานนท์ ตราบเท่าที่ชาววัชชียังประพฤติปฏิบัติวัชชี
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ธรรมทัง้ ๗ ประการนีอ้ ยู่ พวกเขาจะไม่ประสบความเสือ่ มเลย มีแต่
ความเจริญมั่นคงโดยส่วนเดียว”
แล้ ว พระพุ ท ธองค์ ท รงผิ น พระพั ก ตร์ ม าตรั ส กั บ วั ส สการ
พราหมณ์วา่ “พราหมณ์ ครัง้ หนึง่ เราพักอยูท่ สี่ ารันทเจดีย์ ใกล้กรุง
เวสาลี ได้แสดงธรรมทัง้ ๗ ประการแก่ชาววัชชี ตราบใดทีช่ าววัชชี
ยังประพฤติธรรมนี้อยู่ พวกเขาจะหาความเสื่อมมิได้ มีแต่ความ
เจริญโดยส่วนเดียว”
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค” วัสสการพราหมณ์ทูล “ไม่ต้องพูด
ถึงว่าชาววัชชีจะบริบูรณ์ด้วยธรรมทั้ง ๗ ประการเลย แม้มีเพียง
ประการเดียวเท่านัน้ เขาก็จะหาความเสือ่ มมิได้ จะมีแต่ความเจริญ
โดยส่วนเดียว”
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เมื่อวัสสการพราหมณ์ทูลลาแล้ว พระศาสดารับสั่งให้พระ
อานนท์ประกาศให้ภิกษุทั้งหมดซึ่งอาศัยอยู่ ณ กรุงราชคฤห์มา
ประชุมพร้อมกัน แล้วพระมหาสมณะทรงแสดงอปริหานิยธรรมโดย
อเนกปริยาย เป็นต้นว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ตราบใดที่พวกเธอยังหมั่นประชุมกันเนือง
นิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม เคารพในสิกขาบทบัญญัติ ย�ำเกรง
ภิกษุผู้เป็นสังฆเถระสังฆบิดร ไม่ยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
แห่งตัณหา พอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนะป่า ปรารถนาให้เพื่อน
พรหมจารีมาสู่ส�ำนักและอยู่เป็นสุข ตราบนั้นพวกเธอจะไม่เสื่อม
เลย มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว
ภิกษุทั้งหลาย ตราบใดที่เธอไม่หมกมุ่นกับงานมากเกินไป 271
ไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่าน ไม่ชอบใจไม่พอใจในการนอนมากเกิน
ควร ไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ไม่เป็นผู้ปรารถนาลามก
ตกอยูใ่ ต้อำ� นาจแห่งความปรารถนาชัว่ ไม่คบมิตรเลว ไม่หยุดความ
เพียรพยายามเพือ่ บรรลุคณ
ุ ธรรมสูงๆ ขึน้ ไปแล้ว ตราบนัน้ พวกเธอ
จะไม่มีความเสื่อมเลย จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว”
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์พอ
สมควรแล้ว โดยมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะก็เสด็จบ่ายพระ
พักตร์สนู่ ครเวสาลี ผ่านเมืองอัมพลัฏฐิกา เมืองนาลันทาและปาฏลิ
คาม ซึ่งพระเจ้าอชาติศัตรูให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองส�ำหรับใช้เป็น
ที่มั่นโจมตีแคว้นวัชชี
ณ เมืองนาลันทานีเ่ อง พระสารีบตุ รเคยกล่าวอาสภิวาจา คือ
ถ้อยค�ำทีแ่ สดงถึงความเลือ่ มใสอย่างยิง่ ในพระศาสดาว่าท่านมีความ
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เลือ่ มใสอย่างยิง่ ในพระพุทธองค์ทงั้ ในอดีต อนาคต และปัจจุบนั ไม่
มีสมณะหรือพราหมณ์ใดๆ เลยที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์
ในเรื่องสัมโพธิญาณ
เมื่อเสด็จถึงปาฏลิคาม อุบาสกอุบาสิกาเป็นจ�ำนวนมากมา
เฝ้าพระพุทธองค์ ทรงแสดงโทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการคือ
๑. ผู้ไร้ศีลย่อมประสบความเสื่อมทางโภคะ
๒. ชื่อเสียงทางไม่ดีฟุ้งขจรไป
๓. ไม่แกล้วกล้าอาจหาญเมื่อเข้าประชุม
๔. เมือ่ จวนจะตาย ย่อมขาดสติสมั ปชัญญะ คุม้ ครองสติไม่ได้
เรียกว่าหลงตาย
๕. เมื่อตายแล้วย่อมไปสู่ทุคติ
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ส่วนคุณแห่งศีลสมบัติ มีนยั ตรงกันข้ามกับศีลวิบตั ดิ งั กล่าวแล้ว
พระพุทธองค์เสด็จผ่านโกฏิคาม และนาทิกคามตามล�ำดับ
ในระหว่างนัน้ ได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นประโยชน์ยงิ่ แก่ผมู้ าเฝ้าบ้าง
แก่ภกิ ษุสงฆ์ แก่พระอานนท์บา้ ง เช่น อริยสัจและเรือ่ งให้เอาธรรมะ
เป็นกระจกเงาดูตนเอง จนกระทั่งเสด็จเข้าสู่เขตเวสาลี ประทับ ณ
อัมพปาลีวันของหญิงนครโสเภณี นามอัมพปาลี ไม่เสด็จเข้าสู่นคร
เวสาลี แม้กษัตริย์ลิจฉวีจะทูลอาราธนาก็ทรงปฏิเสธ
ข่าวเรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูเตรียมทัพเพื่อตีวัชชีนั้น ท�ำให้
พระพุทธองค์ผู้มีพระมหากรุณาดุจห้วงมหรรณพทรงห่วงใยวัชชี
ยิ่งนัก เป็นเวลาเกือบ ๑ ปีที่เสด็จวนเวียนอยู่ในแคว้นวัชชี ในที่สุด
เสด็จประทับ ณ เวฬุวคาม ซึง่ มัง่ คัง่ พรัง่ พร้อมด้วยต้นมะตูมเรียงราย
เมื่อจวนจะเข้าพรรษาจึงมีพระพุทธานุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเลือก
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ที่จ�ำพรรษาได้ตามชอบใจ ส่วนพระองค์ประทับจ�ำพรรษาในเวฬุวคาม
การที่ไม่เสด็จเข้าภายในเมืองเวสาลีนั้น น่าจะเป็นเพราะไม่
ทรงปรารถนาด้วยเรือ่ งการบ้านการเมือง ถ้าเสด็จเข้าไปอาจจะเป็น
ที่ระแวงของพระเจ้าอชาตศัตรูว่าพระองค์เอาพระทัยเข้าข้างเวสาลี
แต่การทีพ่ ระองค์ทรงวนเวียนอยูใ่ นเขตวัชชีเป็นเวลาเกือบปีนนั้ ก็ได้
ผลสมพระประสงค์ คือพระเจ้าอชาตศัตรูมไิ ด้ยาตราทัพเข้าสูแ่ คว้น
วัชชีเลย พระบรมศาสดาของเรานั้นมิได้ทรงเกื้อกูลหมู่ชนเพียง
แต่ในทางธรรมเท่านั้น แต่พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่เทวดา
และมนุษย์แม้ในทางโลกอีกด้วย สมแล้วที่พระองค์ได้พระนาม
ว่า “พระโลกนาถผูเ้ ป็นทีพ่ งึ่ ของโลก” แม้ภายหลังจากทีพ่ ระองค์ได้ 273
ปรินิพพานแล้ว แต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ มีมนุษย์จ�ำนวนนับไม่ได้
ที่ได้ระลึกถึงค�ำสอนของพระองค์แล้ว ได้วางมือจากการประกอบ
กรรมชัว่ แล้วตัง้ หน้าท�ำความดี พระองค์ยงั ทรงเป็นทีพ่ งึ่ ของโลกอยู่
ในพรรษานั้นเอง ซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายแห่งพระชนมชีพ
พระตถาคตเจ้าทรงพระประชวรหนักด้วยโรคปักขันทิกาพาธ คือมี
พระบังคนเป็นโลหิต แต่ทรงพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถงึ กาลอันสมควร
ที่พระองค์จะปรินิพพาน จึงทรงใช้สมาธิอิทธิบาทภาวนาขับไล่
อาพาธนัน้ ด้วยอธิวาสนขันติ (อธิวาสนขันติ อดทนต่อทุกขเวทนาที่
เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ ธิติขันติ อดทนต่อหนาวร้อน การตรากตร�ำ
ในการท�ำงาน ตีตกิ ขาขันติ อดทนต่ออารมณ์ทกี่ ระทบกระทัง่ จิตใจ
อดทนต่อค�ำด่าว่าเสียดสี) เรือ่ งทีพ่ ระองค์ทรงใช้ความอดทนจนหาย
อาพาธนี้ เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า
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เมื่อหายแล้ว วันหนึ่งประทับนั่ง ณ ร่มเงาแห่งวิหารในเวลา
เย็น พระอานนท์เข้าเฝ้า กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพระองค์ได้เห็นความอดทน
ของพระองค์แล้ว ความอดทนอดกลัน้ อันใดทีพ่ ระองค์ทรงพร�่ำสอน
ผูอ้ นื่ เสมอ พระองค์ได้ทรงกระท�ำความอดทนนัน้ ให้เห็นเป็นตัวอย่าง
แล้ว สมแล้วทีพ่ ระองค์ได้รบั การยกย่องว่า ตรัสอย่างใด ทรงกระท�ำ
อย่างนั้น ทรงกระท�ำอย่างใด ตรัสอย่างนั้น (ยถาวาที ตถาการี
ยถาการี ตถาวาที) ก็แต่ว่าพระองค์ผู้เจริญ ในสมัยที่พระองค์ทรง
ประชวรหนักนั้น ข้าพระองค์มีความวิตกกังวลอย่างยิ่ง กายของข้า
พระองค์งอมระงมไปหมด ประหนึง่ ความรูส้ กึ ของหมูป่ กั ษี ซึง่ อาศัย
274 อยู่บนพฤกษา และต้นไม้นั้นไกวแกว่งเพราะแรงลม ทิศทั้งหมด
ปรากฏเหมือนมืดมนส�ำหรับข้าพระองค์ มองดูพระองค์แล้วเหมือน
ข้าพระองค์จะเจ็บด้วย และเจ็บลึกยิ่งกว่าพระองค์เสียอีก แต่ข้า
พระองค์ยังเบาใจอยู่อย่างหนึ่งว่า พระองค์ยังไม่ให้ประชุมสงฆ์
ปรารภข้อที่ควรปรารภในท่ามกลางมหาสมาคมตราบใด ตราบนั้น
พระองค์คงจักยังไม่ปรินิพพานเป็นแน่แท้”
“อานนท์เอย” พระศาสดาตรัสอย่างช้าๆ “เธอและภิกษุสงฆ์
จะหวังอะไรในเราอีกเล่า ธรรมใดทีค่ วรแสดง เราได้แสดงหมดแล้ว
ไม่มีก�ำมือของอาจารย์อยู่ในเราเลย คือเรามิได้ปิดบังซ่อนเร้น หวง
แหนธรรมใดๆ ไว้ เราได้ชแี้ จงแสดงเปิดเผยหมดสิน้ แล้ว ธรรมวินยั
ซึ่งเป็นมรดกอันประเสริฐของบิดา ตถาคตได้มอบให้เธอและภิกษุ
ทั้งหลายโดยสิ้ น เชิ ง แล้ ว อานนท์ เ อย จงดู เ อาเถิ ด ดู ส รี ร ะแห่ ง
ตถาคต บัดนี้มีชราลักษณะปรากฏอย่างชัดเจน ฟันหัก ผมหงอก
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หนังหดเหี่ยว หย่อนยาน มีอาการทรุดโทรมให้เห็นอย่างเด่นชัด
เหมือนเกวียนที่ช�ำรุดแล้วช�ำรุดอีก ได้อาศัยแต่ไม้ไผ่มาซ่อมไว้ ผูก
กระหนาบคาบค�้ำไว้ จะยืนนานไปได้สักเท่าใด การแตกแยกสลาย
ย่อมจะมาถึงเข้าสักวันหนึง่ อานนท์เอย พวกเธอจงมีธรรมเป็นเกาะ
ที่พึ่งเถิด อย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย แม้เราตถาคตก็เป็นแต่เป็น
ผู้บอกทางเท่านั้น”
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เวฬุวคาม เป็นเวลานานถึง ๘
เดือน แม้ออกพรรษาแล้วก็มไิ ด้เสด็จไปทีอ่ นื่ คงประทับยับยัง้ อยู่ ณ
ทีน่ นั้ จนสิน้ ฤดูเหมันต์ นับเป็นเวลานานมากทีป่ ระทับอยูใ่ นหมูบ่ า้ น
เล็กๆ เช่นเวฬุวคามนี่
พระองค์ทรงแน่พระทัยว่าคงจะด�ำรงพระชนมชีพไปไม่ได้ 275
นานนัก แต่มิได้ตรัสบอกพระอานนท์ในเวลานั้น เหลือเวลาอีก ๓
เดือนที่จะปรินิพพาน ระหว่างนั้นพระพุทธองค์ทรงถูกอาพาธคอย
บีบคั้นเบียดเบียนอยู่เสมอ แต่ก็ทรงด�ำเนินไปอีกหลายแห่ง เสด็จ
โดยพระบาทเปล่าไม่มีใครแบกใครหามเลย เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อย
มากเข้าก็หยุดพัก ทุกหนทุกแห่งที่เสด็จไป จะมีพระอานนท์ตาม
เสด็จเสมือนพระฉายา แม้จะล�ำบากพระวรกายปานใด แต่น�้ำ
พระทัยกรุณาทีม่ ตี อ่ สรรพสัตว์เอ่อท้นในพระมนัส จึงทรงจาริกเพือ่
ประโยชน์สุขแห่งมวลชน
จากเวฬุวคาม เสด็จไปยังกูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน ซึ่ง
กษัตริย์ลิจฉวีแห่งเวสาลีสร้างถวายเป็นที่ประทับ เมื่อเสด็จมาเป็น
ครั้งคราว รับสั่งให้พระอานนท์ประกาศประชุมสงฆ์อยู่ในเมือง
เวสาลีทงั้ หมด ทรงโอวาทภิกษุทงั้ หลายด้วยอภิญญาเทสิตธรรม คือ
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ธรรมที่พระองค์แสดงไว้ เพื่อการตรัสรู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
ได้แก่ สติปฏั ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ ให้ภิกษุทั้งหลายหมั่นอบรมประพฤติ
ธรรมดังกล่าวนี้
รุ่งขึ้นเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลี ชาวนครเวสาลีมี
ความรูส้ กึ ระทึกใจเป็นอย่างยิง่ เมือ่ ทราบว่าวันนีเ้ ป็นวันสุดท้ายแล้ว
ที่พวกเขาได้เห็น ได้เฝ้ารับโอวาทานุศาสนีจากพระพุทธองค์ บาง
พวกร�ำ่ ไห้ บางพวกตีอกชกหัว ประหนึง่ บิดาบังเกิดเกล้าแห่งตนจะ
เดินทางไปสู่สมรภูมิและรู้แน่นอนว่าจะไม่กลับมา
พระจอมมุนีประทานเทศนาให้เขาเหล่านั้นคลายโศก โดย
276 ทรงย�้ำให้ระลึกถึงพระโอวาทที่เคยประทานไว้ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึน้ แล้ว สิง่ นัน้ ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา การเศร้าโศก
คร�ำ่ ครวญ ย่อมไม่อาจหน่วงเหนีย่ วสิง่ ซึง่ จะต้องแตกดับมิให้แตกดับ
ได้”
และแล้วพระพุทธองค์กเ็ สด็จออกจากนครเวสาลี ทรงยืนอยู่
ณ ประตูเมืองครูห่ นึง่ ผินพระพักตร์มองดูเวสาลีเป็นนาคาวโลกนา
การ ปานประหนึ่งพญาคชสารตัวประเสริฐ เหลียวดูแมกไม้เป็น
ปัจฉิมทัศนา เมื่อถูกน�ำพาไปสู่นครเพื่อเป็นราชพาหนะ
พระตถาคตเจ้าทอดทัศนาการเวสาลี พลางทรงร�ำพึงว่า “ดู
ก่อนเวสาลี นครซึ่งมั่งคั่งสมบูรณ์ เป็นนครที่นามกระเดื่องเลื่องลือ
ว่า มีคนแต่งกายงามที่สุดปานหมู่เทพชั้นดาวดึงส์ มีสระโบกขรณี
มากหลายเป็นที่รื่นรมย์ ปราสาทแห่งเจ้าลิจฉวีเสียดยอด ระดะดู
งามตา พิลาสพิไล โดยเฉพาะลิจฉวีสภาซึ่งจงใจท�ำอย่างประณีต
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บรรจงงามวิจิตร เป็นที่ประชุมแห่งกษัตริย์ลิจฉวีผู้พร้อมใจกัน
ปกครองบ้านเมืองโดยสามัคคีธรรม ดูกอ่ นเวสาลี นครซึง่ มีปราการ
๓ ชัน้ มีเบือ้ งหลังเป็นป่าใหญ่ ทอดยาวเหยียดสูงขึน้ ไปจนถึงหิมาลัยบรรพต อันได้นามว่ามหาวัน ซึ่งตถาคตแวะเวียนมาพักอยู่เสมอ
การได้เห็นเวสาลีครั้งนี้เป็นปัจฉิมทัศนาการส�ำหรับตถาคตแล้ว
ตถาคตจะไม่ได้เห็นเวสาลีอกี ” ทรงร�ำพึงดังนีแ้ ล้ว จึงผินพระพักตร์
มาตรัสกับพระอานนท์ว่า
“อานนท์ การมองดูเวสาลีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของตถาคต
แล้ว อานนท์เอย ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้มีการเริ่มต้นแล้ว ย่อมจะมี
การสิน้ สุด ใครเล่าจะสามารถหน่วงเหนีย่ วสิง่ ซึง่ จะต้องเป็นมิให้เป็น
ได้ มาเถิดอานนท์ เราจักเดินทางไปสูป่ าวาลเจดีย”์ พระตถาคตเจ้า 277
ตรัสเท่านี้ แล้วเสด็จด�ำเนินด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐ
พระพุทธอนุชาตามเสด็จพระศาสดาด้วยอาการสงบและเคร่ง
ขรึม ใครเล่าจะทราบว่าภายในดวงจิตของท่านจะปั่นป่วน รวนเร
ซึมเซา เศร้าโศก อ่อนไหว หวิวหวั่นสักเพียงใด

๒๓

ค ร า เ มื่ อ ท ร ง ป ล ง พ ร ะ ช น ม า ยุ สั ง ข า ร
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พระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาลเจดีย์ ประทับภายใต้ต้นไม้ ซึ่ง
มีเงาครึ้มต้นหนึ่ง ตรัสกับพระอานนท์ว่า
“อานนท์ ผู้อบรมอิทธิบาท ๔ มาอย่างดีแล้ว ท�ำจนแคล่ว
คล่องแล้วอย่างเรานี้ ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึง ๑ กัปคือ ๑๒๐
ปี ก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้” พระโลกนาถตรัสดังนี้ถึง ๓ ครั้ง แต่
พระอานนท์ก็คงเฉย มิได้ทูลอะไรเลย ความกังวลและความเศร้า
ของท่านมีมากเกินไป จนปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิ้น อา ความ
จงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้น บางทีก็ท�ำให้
ท่านลืมเฉลียวถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้น ปล่อย
โอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดาย
เมือ่ เห็นพระอานนท์เฉยอยู่ พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า “อานนท์
เธอไปพักผ่อนเสียบ้างเถิด เธอเหนื่อยมากแล้ว แม้ตถาคตก็จะพัก
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ผ่อนเหมือนกัน” พระอานนท์จึงหลีกไปพักผ่อน ณ โคนต้นไม้อีก
ต้นหนึ่ง
ณ บัดนั้น พระตถาคตเจ้าทรงร�ำพึงถึงอดีตกาลนานไกล ซึ่ง
ล่วงมาแล้วถึง ๔๕ ปี สมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ ท้อพระทัยใน
การที่จะประกาศสัจธรรม เพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่า แต่
อาศัยพระมหากรุณาต่อส�่ำสัตว์ จึงตกลงพระทัยย�่ำธรรมเภรี และ
ครานัน้ พระองค์ทรงตัง้ พระทัยไว้วา่ ถ้าบริษทั ทัง้ สี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี
อุ บ าสก อุ บ าสิ ก า ยั ง ไม่ เ ป็ น ปึ ก แผ่ น มั่ น คง ยั ง ไม่ ส ามารถย�่ ำ ยี
ปรูปวาท คือค�ำกล่าวจ้วงจาบล่วงเกินจากพาหิรลัทธิที่จะพึงมีต่อ
พระพุทธธรรม ค�ำสอนของพระองค์ยงั ไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใด
280 พระองค์ก็จะยังไม่นิพพานตราบนั้น
ก็แลบัดนี้ พระธรรมค�ำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอ
แล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ฉลาดสามารถพอที่จะด�ำรง
พรหมจรรย์ศาสโนวาทของพระองค์แล้ว ก็เป็นกาลสมควรแล้วที่
พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพาน
ทรงด� ำ ริ ดั ง นี้ แ ล้ ว จึ ง ทรงปลงพระชนมายุ สั ง ขาร คื อ ตั้ ง
พระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์จักปรินิพพานในวันวิสาขปุรณมีคือวัน
เพ็ญเดือน ๖
อันว่าบุคคลผู้มีก�ำลังกลิ้งศิลามหึมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสู่
สระ ย่อมก่อความกระเพือ่ มสัน่ สะเทือนแก่นำ�้ ในสระนัน้ ฉันใด การ
ปลงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระทัยว่า จะปรินิพพานของพระ
อนาวรณญาณก็ฉันนั้น ก่อความวิปริตแปรปรวนแก่โลกธาตุทั้งสิ้น
มหาปฐพีมอี าการสัน่ สะเทือนเหมือนหนังสัตว์ทเี่ ขาขึงไว้แล้ว ตีดว้ ย

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

ไม้ทอ่ นใหญ่กป็ านนัน้ รุกขสาขาหวัน่ ไหวไกวแกว่งด้วยแรงวายุโบก
สะบัดใบอยู่พอสมควร แล้วนิ่งสงบ มีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศก
สลดในเหตุการณ์ครั้งนี้ เหมือนกุมารีนางน้อยคร�่ำครวญปริเทวนา
ถึงมารดาผูจ้ ะจากไปจนสลบแน่นงิ่ ณ เบือ้ งบนท้องฟ้าสีครามกลาย
เป็นแดงเข้มดุจเสือ่ ล�ำแพน ซึง่ ไล้ดว้ ยเลือดสด ปักษาชาติรอ้ งระงม
สนัน่ ไพร เหมือนจะประกาศว่าพระผูท้ รงมหากรุณาก�ำลังจะจากไป
ในไม่ช้านี้
พระอานนท์สังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลกธาตุ
ดังนี้ จึงเข้าเฝ้าพระจอมมุนีทูลถามว่า “พระองค์ผู้เจริญ โลกธาตุนี้
วิปริตแปรปรวนผิดปรกติ ไม่เคยมี ไม่เคยเป็น ได้เป็นแล้วเพราะ
เหตุอะไรหนอ?”
281
พระทศพลเจ้าตรัสว่า “อานนท์เอย อย่างนี้แหละ คราใดที่
ตถาคตประสูติ ตรัสรู้ หมุนธรรมจักร ปลงอายุสงั ขาร และนิพพาน
ครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้น”
พระอานนท์ทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าปลงพระชนมายุ
สังขารเสียแล้ว ความสะเทือนใจและว้าเหว่ประดังขึน้ มาจนอัสสุชล
ธาราไหลหลั่งสุดห้ามหัก เพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีใน
พระเชฏฐภาดา ท่านหมอบลงที่พระบาทมูลแล้วทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอพระองค์อาศัยความกรุณาใน
ข้าพระองค์และหมู่สัตว์ จงด�ำรงพระชนมชีพต่อไปอีกเถิด อย่าเพิ่ง
ด่วนปรินิพพานเลย” กราบทูลเท่านี้แล้วพระอานนท์ก็ไม่อาจทูล
อะไรต่อไปอีก เพราะโศกาดูรท่วมท้นหทัย
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“อานนท์เอย” พระศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทัศนาการเบือ้ ง
พระพักตร์อย่างสุดไกล มีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทาง
พระเนตรและพระพักตร์ “เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะให้ตถาคตกลับใจ ตถาคต
จะต้องปรินพิ พานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ อีก ๓ เดือนข้างหน้านี้
อานนท์ เราได้แสดงนิมิตโอภาสอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นนัย
มาไม่น้อยกว่า ๑๖ ครั้งแล้ว คนอย่างเรานี้ มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้
อบรมมาด้วยดี ถ้าประสงค์จะอยู่ถึง ๑ กัปคือ ๑๒๐ ปี ก็พออยู่ได้
แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ มิได้ทูลเราเลย เราตั้งใจว่าในคราวก่อนๆ นี้
ถ้าเธอทูลให้เราอยูต่ อ่ ไป เราจะห้ามเสีย ๒ ครัง้ พอเธอทูลครัง้ ที่ ๓
จะรับอาราธนาของเธอ แต่บดั นีช้ า้ เสียแล้ว เราไม่อาจกลับใจได้อกี ”
282 พระศาสดาหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่า
“อานนท์ เธอยังจ�ำได้ไหม ครั้งหนึ่ง ณ ภูเขา ซึ่งมีลักษณะ
ยอดเหมือนนกแร้ง อันได้นามว่า ‘คิชฌกูฏ’ ณ ภูเขานี้มีถำ�้ อันขจร
นามชื่อสุกรขาตา ที่ถ�้ำนี้เอง สาวกผู้เลื่องลือว่าเลิศทางปัญญาของ
เราคือสารีบตุ รได้ถอนตัณหานุสยั โดยสิน้ เชิง เพียงเพราะฟังค�ำทีเ่ รา
สนทนากับหลานชายของเธอ ผู้มีนามว่าทีฆนขะ เพราะไว้เล็บยาว
เมื่อสารีบุตรมาบวชในส�ำนักของเราแล้ว ทีฆนขปริพพาชก
เทีย่ วตามหาลุงของตน มาพบลุงของเขาคือสารีบตุ รถวายงานพัดเรา
อยู่ จึงพูดเปรยๆ เป็นเชิงกระทบกระเทียบว่า ‘พระโคดม ทุกสิ่ง
ทุกอย่างข้าพเจ้าไม่พอใจหมด’ ซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วย
เพราะตถาคตก็รวมอยู่ในค�ำว่า ‘ทุกสิ่งทุกอย่าง’ เราได้ตอบเขาไป
ว่า “ถ้าอย่างนั้น เธอควรจะไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธอ
เสียด้วย’”
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“อานนท์ เราได้แสดงธรรมอืน่ อีกเป็นอเนกปริยาย สารีบตุ ร
ถวายงานพัดไปฟังไป จนจิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง
“อานนท์เอย ณ ภูเขาคิชฌกูฏดังกล่าวนี้ เราเคยพูดกับเธอว่า
คนอย่างเราถ้าจะอยูต่ อ่ ไปอีก ๑ กัป หรือเกินกว่านัน้ ก็พอได้ แต่เธอ
ก็หารู้ความหมายแห่งค�ำที่เราพูดไม่
อานนท์ ต่อมาทีโ่ คตมนิโครธ ทีเ่ หวส�ำหรับทิง้ โจร ทีถ่ ำ�้ สัตตบรรณใกล้เวภารบรรพต ทีก่ าฬศิลาใกล้เขาอิสคิ ลิ ิ ซึง่ เลือ่ งลือมาแต่
โบราณกาลว่า เป็นที่อยู่อาศัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอันมาก
เมื่อท่านเข้าไป ณ ที่นั้น แล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลย จึง
กล่าวขานกันว่าอิสิคิลิบรรพต (ภูเขากลืนกินฤๅษี) ที่เงื้อมเขาชื่อ
สัปโสณฑิกะ ใกล้ป่าสีตวัน ที่ตโปทาราม ที่เวฬุวันสวนไผ่อันร่มรื่น 283
ของจอมเสนาแห่งแคว้นมคธ ทีส่ วนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์
ที่มัททกุจฉิมิคทายวัน ทั้ง ๑๐ แห่งนี้ ณ เขตแขวงราชคฤห์
ต่อมาเมือ่ เราทิง้ ราชคฤห์ไว้เบือ้ งหลัง แล้วจาริกสูเ่ วสาลีนคร
อันรุง่ เรืองยิง่ เราก็ให้นยั แก่เธออีกถึง ๖ แห่ง คือทีอ่ เุ ทนเจดีย์ สัตตัมพเจดีย์ โคตมเจดีย์ พหุปตุ ตเจดีย์ สารันทเจดีย์ และปาวาลเจดีย์
เป็นแห่งสุดท้าย คือสถานทีซ่ งึ่ เราอยู่ ณ บัดนี้ แต่เธอก็หาเฉลียวใจ
ไม่ ทัง้ นีเ้ ป็นความบกพร่องของเธอเอง เธอจะคร�ำ่ ครวญเอาอะไรอีก
อานนท์เอย บัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนช�ำรุดนี้ เรา
ได้สละแล้ว เรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกนั้น มิใช่วิสัยแห่งตถาคต
อานนท์ เรามิได้ปรักปร�ำเธอ เธอเบาใจเถิด เธอได้ท�ำหน้าที่ดีที่สุด
แล้ว บัดนีเ้ ป็นกาลสมควรทีต่ ถาคตจะจากโลกนีไ้ ป แต่ยงั เหลือเวลา
อีกถึง ๓ เดือน บัดนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่ว คอยแต่
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เวลาจะจมสู่ท้องธารเท่านั้น
อานนท์ เราเคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือว่า บุคคลย่อมต้อง
พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดา หลีกเลี่ยงไม่ได้ อานนท์
เอย ชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุด สิ่งทั้งหลายมีความแตกไป
ดับไป สลายไปเป็นธรรมดา จะปรารถนามิให้เป็นอย่างทีม่ นั ควรจะ
เป็นนัน้ เป็นฐานะทีไ่ ม่พงึ หวังได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างด�ำเนินไป เคลือ่ นไป
สู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะ”
และแล้วพระจอมศาสดาก็เสด็จไปยังภัณฑคาม และโภคนคร
ตามล�ำดับ ในระหว่างนัน้ ทรงให้โอวาทภิกษุทงั้ หลายด้วยพระธรรม
เทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตราริยธรรม กล่าวคือศีล สมาธิ ปัญญา
284 วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ เป็นต้นว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ศีลเป็นพื้นฐาน เป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่
ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รับรองและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีชีพ
และหาชีพมิได้ เป็นต้นว่า พฤกษาลดาวัลย์มหาสิงขร และสัตว์
จุตบททวิบาทนานาชนิด บุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบาย มี
ความปลอดโปร่ง เหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อย
ปราศจากเรือดและฝุ่นเป็นที่รบกวน
ศีลนี่เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิ คือความสงบใจ สมาธิที่
มีศีลเป็นเบื้องต้น เป็นพื้นฐาน ย่อมเป็นสมาธิที่มีฝาผนัง มีประตู
หน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อย มีหลังคาส�ำหรับป้องกันลมแดดและฝน
ผูอ้ ยูใ่ นเรือนเช่นนี้ ฝนตกก็ไม่เปียก แดดออกก็ไม่รอ้ น ฉันใด บุคคล
ผู้มีจิตเป็นสมาธิดี ก็ฉันนั้น ย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวาย เมื่อ
ลมแดดและฝน กล่าวคือโลกธรรมแผดเผากระพือพัดซัดสาดเข้า
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มาครั้งแล้วครั้งเล่า สมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาด
ฟันย�่ำยีและเชือดเฉือนกิเลสาสวะต่างๆ ให้เบาบางและหมดสิ้น
ไป เหมือนบุคคลผู้มีก�ำลังจับศัสตราอันคมกริบ แล้วถางป่าให้โล่ง
เตียนก็ปานกัน
ปัญญาซึง่ มีสมาธิเป็นรากฐานนัน้ ย่อมปรากฏดุจไฟดวงใหญ่
ก�ำจัดความมืดให้ปลาสนาการ มีแสงสว่างรุง่ เรืองอ�ำไพ ขับฝุน่ ละออง
คือกิเลสให้ปลิวหาย ปัญญาจึงเป็นประดุจประทีปแห่งดวงใจ
อันว่าจิตนีเ้ ป็นธรรมชาติทผี่ อ่ งใสอยูโ่ ดยปรกติ แต่เศร้าหมอง
ไปเพราะคลุกเคล้าด้วยกิเลสนานาชนิด ศีล สมาธิ และปัญญา เป็น
เครื่องฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดดังเดิม จิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิ
และปัญญา ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง
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ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูม้ จี ติ หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ย่อมพบ
กับปีติปราโมชอันใหญ่หลวง รู้สึกตนว่าได้พบขุมทรัพย์มหึมา หา
อะไรเปรียบมิได้ เอิบอาบซาบซ่านด้วยธรรม ตนของตนเองนั่นแล
เป็นผู้รู้ว่า บัดนี้กิเลสานุสัยต่างๆ ได้สิ้นไปแล้ว ภพใหม่ไม่มีอีกแล้ว
เหมือนบุคคลผู้ตัดแขนขาด ย่อมรู้ด้วยตนเองว่าบัดนี้แขนของตน
ขาดแล้ว”
โอวาทานุศาสนีของพระผู้มีพระภาคส่วนใหญ่เป็นไปเยี่ยงนี้
ข่าวการปลงพระชนมายุสงั ขารของพระศาสดาแผ่กระจายไป
ทัว่ สังฆมณฑล ประดุจบุรษุ ผูม้ กี ำ� ลังกระพือผ้าขาวคลุมบริเวณเนือ้ ที่
อันน้อย บัดนีส้ าวกของพระองค์ทงั้ คฤหัสถ์และบรรพชิตรูส้ กึ ว้าเหว่
หวิวหวั่นและเลื่อนลอย สาวกที่เป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นอัสสุธาราไว้
ได้ มีใบหน้าอาบด้วยน�ำ้ ตา ประชุมกันเป็นกลุม่ ๆ ร�ำพึงร�ำพันอยูว่ า่
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พระผู้มีพระภาคจะปรินิพพานเสียแล้ว พวกเราจะท�ำอย่างไรหนอ
ส่วนสาวกผู้เป็นขีณาสพสิ้นอาสวะแล้วก็ได้แต่ปลงธรรมสังเวช คือ
ความสลดใจตามแบบพระอริยะ
ภิกษุรปู หนึง่ ได้นามว่าธัมมาราม คิดว่า อีก ๓ เดือนข้างหน้า
พระตถาคตเจ้าจะปรินพิ พาน เราบวชในส�ำนักของพระองค์ แต่ยงั มี
อาสวกิเลสอยู่ กระไรหนอ เราจะพึงเพียรพยายามเพือ่ บรรลุอรหัตตผลในเวลาทีพ่ ระพุทธองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ คิดดัง่ นีแ้ ล้ว ท่านมิได้
จับกลุ่มกับภิกษุอื่นๆ มิได้เศร้าโศก ปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียว
พยายามท�ำสมถะและวิปัสสนา
ภิกษุทงั้ หลายอืน่ เห็นพฤติการณ์ดงั นี้ เข้าใจว่าภิกษุธมั มาราม
286 หาความรักความอาลัยในพระผู้มีพระภาคมิได้ จึงน�ำข้อความนั้น
กราบทูลพระพุทธองค์
“พระเจ้าข้า” ภิกษุทูล “ภิกษุชื่อธัมมารามหาความรักความ
อาลัยในพระองค์มิได้เลย เมื่อทราบว่าพระองค์จะปรินิพพาน ก็หา
ได้แสดงอาการเศร้าโศกอย่างใดไม่ ปลีกตนไปอยูแ่ ต่ผเู้ ดียว ไม่เกีย่ ว
ข้องไต่ถามเรื่องราวของพระองค์เลย”
พระศาสดารับสั่งให้พระธัมมารามเข้าเฝ้า ตรัสถามว่า “ธัมมาราม ได้ยินว่าเธอท�ำอย่างที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวนี้หรือ?”
“พระพุทธเจ้าข้า” พระธัมมารามทูลรับ
“ท�ำไมเธอจึงท�ำอย่างนั้น เธอไม่อาลัยไยดีในตถาคตหรือ?”
พระศาสดาตรัสถาม
“หามิได้ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์คดิ ว่า ข้าพระองค์บวชแล้วใน
ส�ำนักของพระองค์ผสู้ รรเสริญความเพียรพยายาม บัดนีพ้ ระองค์จะ

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

นิพพานแล้ว ท�ำไฉนหนอ ข้าพระองค์จะพึงท�ำความเพียรเพือ่ บรรลุ
ธรรมอันสูงสุด เพื่อบูชาพระองค์ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่
ทีเดียวด้วยเหตุนี้ ข้าพระองค์จึงหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว”
พระพุทธองค์ทรงเปล่งพระอุทานออก ๓ ครั้งว่า “ดีแล้ว
ภิกษุ” แล้วผินพระพักตร์มาตรัสกับภิกษุทั้งหลายอื่นว่า “ภิกษุทั้ง
หลาย ผูใ้ ดมีความเสน่หาอาลัยในเรา พึงท�ำตนอย่างธัมมารามภิกษุ
นี้ การท�ำอย่างนี้ ชื่อว่าบูชาเคารพนับถือเราด้วยอาการอันยอดยิ่ง
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ยินดีในธรรม ตรึกตรองธรรม ระลึกถึงธรรม
อยูเ่ สมอ ย่อมไม่เสือ่ มจากพระสัทธรรม ไม่เสือ่ มจากพระนิพพาน”
แม้กระนั้นภิกษุทั้งหลายก็ไม่วายที่จะแวดล้อมพระองค์ไป
ทุ ก หนทุ ก แห่ ง พระศาสดาเห็ น ดั ง นี้ จึ ง เตื อ นภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ให้ 287
พยายามแสวงหาวิเวก เพือ่ บรรลุคณ
ุ ธรรมทีย่ งั มิได้บรรลุ เพือ่ ท�ำตน
ให้บริสุทธิ์จากกิเลส ด้วยพระพุทธพจน์ว่า
“ภิกษุทงั้ หลาย บรรดาทางทัง้ หลาย มรรคมีองค์ ๘ ประเสริฐ
ที่สุด บรรดาบททั้งหลาย บท ๔ คืออริยสัจ ประเสริฐที่สุด บรรดา
ธรรมทัง้ หลาย วิราคะ คือ การปราศจากความก�ำหนัดยินดี ประเสริฐ
ที่สุด บรรดาสัตว์ ๒ เท้า พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุด
มรรคมีองค์ ๘ นีแ่ ลเป็นไปเพือ่ ทรรศนะอันบริสทุ ธิ์ หาใช่ทางอืน่ ไม่
เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมีองค์ ๘ นี้ อันเป็นทางที่ท�ำมารให้
หลงติดตามไม่ได้ เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อท�ำทุกข์ให้สูญสิ้น
ไป ความเพียรพยายามเธอทัง้ หลายต้องท�ำเอง ตถาคตเป็นแต่เพียง
ผูบ้ อกทางเท่านัน้ เมือ่ ปฏิบตั ติ นดังนัน้ พวกเธอจักพ้นจากมารและ
บ่วงแห่งมาร”
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พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์วา่ “มาเถิดอานนท์ เราจักไป
กุสินารานครด้วยกัน”  พระอานนท์รับพุทธบัญชา แล้วประกาศให้
ภิกษุทงั้ หลายทราบพร้อมกัน แล้วดุม่ เดินจากสถานทีน่ นั้ มุง่ สูก่ สุ นิ ารา
นคร ในระหว่างทางทรงเหน็ดเหนือ่ ยมาก จึงแวะเข้าร่มพฤกษ์ใบหนา
ต้นหนึ่ง รับสั่งให้พระอานนท์ปูผ้าสังฆาฏิท�ำเป็น ๔ ชั้น
“อานนท์ เราเหน็ดเหนือ่ ยเหลือเกิน อาพาธก็มอี าการรุนแรง
ขึน้ เร็วเข้าเถิด รีบปูสงั ฆาฏิลง เราจะนอนพักผ่อน และขอให้เธอไป
น�ำน�้ำมาดื่มพอแก้กระหาย”
“พระเจ้าข้า” พระอานนท์ทูล “เกวียนเป็นจ�ำนวนมากเพิ่ง
ผ่านพ้นล�ำน�ำ้ ไปสักครูห่ นึง่ เอง น�ำ้ ยังขุน่ อยู่ ไม่ควรทีพ่ ระองค์จะดืม่
288 ขอเสด็จไปดื่ม ณ แม่น�้ำกกุธานทีเถิด มีน�้ำใสจืดสนิท เย็นดี”
“อย่าเลย อานนท์” พระตถาคตตรัสเป็นเชิงวิงวอน “อย่าคอย
จนถึงแม่น�้ำกกุธานทีเลย เรากระหายเหลือเกิน ร่างกายเร่าร้อน
คอแห้งผาก เธอจงรีบไปน�ำน�้ำมาเถิด”
พระอานนท์รบั พุทธบัญชาแล้ว ถือบาตรของพระตถาคตเจ้า
ไป ท่านมีอาการเศร้าซึมและวิตกกังวล เมื่อมาถึงริมแม่น�้ำ ยังมอง
เห็นน�้ำขุ่นอยู่ ท่านมีอาการเหมือนว่าจะเดินกลับ แต่ด้วยความเชื่อ
และห่วงใยในพระศาสดา จึงเดินลงไปอีก พอท่านท�ำท่าจะตักขึน้ มา
เท่านัน้ น�ำ้ ซึง่ มีสขี นุ่ ขาวเพราะรอยเกวียนและโคก็ปรากฏเป็นน�้ำใส
สะอาดเหมือนกระจกเงาซึง่ หญิงผูร้ กั สวยรักงามขัดไว้ดแี ล้ว ท่านจึง
ตักน�ำ้ นัน้ มา แล้วรีบเดินกลับ น้อมบาตรน�ำ้ เข้าไปถวายพระศาสดา
พระพุทธองค์ทรงดื่มด้วยความกระหาย พระอานนท์มองดู
ด้วยความชื่นชมในพุทธบารมีแล้วทูลว่า “พระพุทธเจ้าข้า อัศจรรย์
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จริง สิง่ ทีไ่ ม่เคยมีไม่เคยปรากฏ ได้มแี ละปรากฏแล้ว เป็นเพราะพระ
พุทธานุภาพโดยแท้ บารมีธรรมเป็นสิง่ น่าสัง่ สมแท้” แล้วท่านก็เล่า
เรื่องน�้ำที่ขุ่นกลับใสสะอาดโดยฉับพลัน ให้พระผู้มีพระภาคสดับ
พระจอมมุนคี งประทับสงบนิง่ ด้วยอาการแห่งผูเ้ จนจบ และเข้าใจใน
ความเป็นไปทั้งปวง
ก่อนหน้านีเ้ พียงเล็กน้อย เมือ่ พระองค์ผา่ นมาทางเมืองปาวา
ประทับ ณ สวนมะม่วงของนายจุนทะ บุตรนายช่างทอง นายจุนทะ
ทูลอาราธนารับภัตตาหาร ณ บ้านของตน และจัดแจงขาทนียโภชนี
ยาหารอย่างประณีต รุง่ ขึน้ ได้เวลาแล้ว อาราธนาพระพุทธองค์และ
ภิกษุสงฆ์เพื่อเสวย พระพุทธองค์ทอดทัศนาการเห็นสูกรมัททวะ
อาหารชนิดหนึง่ ซึง่ ย่อยยาก จึงรับสัง่ ให้ถวายแก่พระองค์แต่ผเู้ ดียว 289
มิให้ถวายแก่ภิกษุรูปอื่น เมื่อพระองค์เสวยแล้วก็รับสั่งให้ฝังเสีย
ดูเถิด พระมหากรุณาแห่งพระองค์มีถึงปานนี้ ส�ำหรับพระ
องค์นนั้ มิได้หว่ งใยในชีวติ แล้ว เพราะถึงอย่างไรๆ ก็จะต้องนิพพาน
ในคืนวันนัน้ แน่นอน ทรงเป็นห่วงภิกษุสาวกว่าจะล�ำบาก ถ้าฉันอาหาร
ทีย่ อ่ ยยากชนิดนัน้ ประหนึง่ มารดาหรือบิดาผูเ้ ปีย่ มด้วยเมตตาธรรม
ในบุตรของตน ทราบว่าอะไรจะท�ำให้บุตรธิดาล�ำบาก ย่อมพร้อม
ที่จะรับความล�ำบากอันนั้นเสียเอง

๒๔
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สูกรมัททวะให้ผลในทันที อาการประชวรของพระองค์ทรุดหนักลง
อย่างน่าวิตก มีพระบังคนเป็นโลหิต แต่ถึงกระนั้นก็ยังเสด็จด้วย
พระบาทเปล่าจากปาวาสู่กุสินารานครดังกล่าวแล้ว
พระองค์ตอ้ งหยุดพักเป็นระยะๆ หลายครัง้ ก่อนจะถึงกุสนิ ารา
ราชธานีแห่งมัลลกษัตริย์ ณ ใต้ร่มพฤกษ์แห่งหนึ่ง ขณะที่พระองค์
หยุดพัก มีบุตรแห่งมัลลกษัตริย์ นามว่าปุกกุสะ เคยเป็นศิษย์ของ
อาฬารดาบสกาลามโคตร เดินทางจากกุสนิ าราเพือ่ ไปยังปาวานคร
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงน้อมน�ำผ้าคู่งาม
ซึง่ มีสเี หลืองทองสิงคีเข้าไปถวาย รับสัง่ ให้ถวายแก่พระอานนท์ผนื หนึง่
แก่พระองค์ผืนหนึ่ง
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พระอานนท์ได้เห็นว่าผ้านัน้ ไม่ควรแก่ตน จึงน้อมเข้าไปถวาย
พระผูม้ พี ระภาคอีกผืนหนึง่ พระพุทธองค์ทรงนุง่ และห่มแล้ว ผ้านัน้
สวยงามยิ่งนัก ปรากฏประดุจถ่านเพลิงที่ปราศจากควันและเปลว
พระฉวีของพระพุทธองค์เล่าก็ช่างผุดผ่อง งดงามเกินเปรียบ ท่าน
ได้เห็นดังนั้น จึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่า
“ข้ า แต่ พ ระผู ้ มี พ ระภาคผู ้ ป ระเสริ ฐ ข้ า พระองค์ สั ง เกต
เห็นพระฉวีของพระองค์ผุดผ่องยิ่งนัก เกินที่จะเปรียบด้วยสิ่งใด
เปล่งปลัง่ มีรศั มี พระองค์ผปู้ ระเสริฐ บัดนีพ้ ระองค์มพี ระชนมายุถงึ
๘๐ แล้วอยูใ่ นวัยชราเต็มที่ เหมือนผลไม้สกุ จนงอม อนึง่ เล่า เวลานี้
พระองค์ทรงพระประชวรหนัก มีอาการแห่งผูม้ ีโรคเบียดเบียน แต่
เหตุไฉนผิวพรรณของพระองค์จึงผุดผ่องยิ่งนัก?”
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“อานนท์” พระศาสดาตรัสตอบ “เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้า
ที่เป็นอย่างนี้ คือคราวจะตรัสรู้ครั้งหนึ่ง และก่อนที่จะนิพพานอีก
ครั้งหนึ่ง ผิวพรรณแห่งตถาคตย่อมปรากฏงดงามประดุจรัศมีแห่ง
สุ ริ ย าเมื่ อ แรกรุ ่ ง อรุ ณ และจวนจะอั ส ดง ดู ก ่ อ นอานนท์ ในยาม
สุดท้ายแห่งราตรีนี้ ตถาคตจะต้องปรินิพพานในระหว่างต้นสาละ
ทั้งคู่ ซึ่งโน้มกิ่งเข้าหากัน มีใบใหญ่หนา มีดอกเป็นช่อชั้น” ตรัส
ดังนั้นแล้ว จึงเสด็จน�ำพระอานนท์ไปสู่ฝั่งน�้ำกกุธานทีเสด็จลงสรง
เสวยส�ำราญตามพระพุทธอัธยาศัยแล้ว เสด็จขึ้นจากกกุธานที
ไปประทับ ณ อัมพวัน รับสั่งให้พระจุนทะน้องชายพระสารีบุตร
ปูลาดสังฆาฏิเป็น ๔ ชั้นแล้ว บรรทมด้วยสีหไสยาคือตะแคงขวา
เอาพระหัตถ์รองรับพระเศียร ซ้อนพระบาทให้เหลือ่ มกัน มีพระสติ
สัมปชัญญะ ตั้งพระทัยว่าจะลุกขึ้นในไม่ช้า
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ขณะนัน้ เอง ความปริวติ กถึงนายจุนทะผูถ้ วายสูกรมัททวะก็
เกิดขึน้ จึงตรัสกับพระอานนท์วา่ “อานนท์ เมือ่ เรานิพพานแล้ว อาจ
จะมีผู้กล่าวโทษจุนทะ ว่าถวายอาหารที่เป็นพิษ จนเป็นเหตุให้เรา
ปรินพิ พาน หรือมิฉะนัน้ จุนทะอาจจะเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนใจไปเอง
ว่าเพราะเสวยสูกรมัททวะอันตนถวายแล้ว พระตถาคตจึงนิพพาน
ดูก่อนอานนท์ บิณฑบาตทานที่มีอานิสงส์มาก มีผลไพศาล มีอยู่
๒ คราวด้วยกัน คือ เมือ่ นางสุชาดาถวายก่อนเราจะตรัสรูค้ รัง้ หนึง่
และอีกครัง้ หนึง่ ทีจ่ นุ ทะถวายนี้ ครัง้ แรกเสวยอาหารของสุชาดาแล้ว
ตถาคตก็ถงึ ซึง่ กิเลสนิพพาน คือการดับกิเลส ครัง้ หลังนีเ้ สวยอาหาร
ของจุนทะบุตรช่างทองแล้ว เราก็นิพพานด้วยขันธนิพพาน คือ
292 ดับขันธ์ อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ ถ้าใครจะพึงต�ำหนิจุนทะ เธอ
พึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้ แล้วถ้าจุนทะจะพึงเดือดร้อนใจ เธอก็
พึงกล่าวปลอบให้เขาคลายวิตกกังวลเรื่องนี้ อาหารของจุนทะเป็น
อาหารมื้อสุดท้ายส�ำหรับเรา”
ครัน้ แล้วพระผูม้ พี ระภาคเจ้า มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ
และมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวาร เสด็จข้ามแม่น�้ำหิรัญญวดี ถึง
กรุงกุสนิ ารา เสด็จเข้าสูส่ าลวโนทยาน คืออุทยานซึง่ สะพรึบพรัง่ ด้วย
ต้นสาละ รับสั่งให้พระอานนท์จัดแท่นบรรทมระหว่างต้นสาละ ซึ่ง
มีกิ่งโน้มเข้าหากัน ให้หันพระเศียรทางทิศอุดร
ครั้งนั้น มีบุคคลเป็นอันมากจากทิศต่างๆ เดินทางมาเพื่อ
บูชาพระพุทธสรีระเป็นปัจฉิมกาล แผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุด
สายตา สมเด็จพระมหาสมณะทรงเห็นเหตุนี้แล้ว จึงตรัสกับพระ
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อานนท์เป็นเชิงปรารภว่า
“อานนท์ พุทธบริษทั ทัง้ สี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ท�ำสักการบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิส
เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น หาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชา
อันยิ่งไม่ อานนท์เอยผู้ใดปฏิบัติตามธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติ
ธรรมให้เหมาะสม ผู้นั้นแล ชื่อว่าสักการบูชาเราด้วยการบูชาอัน
ยอดเยี่ยม”
พระอานนท์ทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนนี้ออกพรรษา
แล้ว ภิกษุทั้งหลายต่างพากันเดินทางมาจากทิศานุทิศเพื่อเฝ้าพระ
องค์ ฟังโอวาทจากพระองค์ บัดนี้พระองค์จะปรินิพพานเสียแล้ว
ภิกษุทั้งหลายจะพึงไป ณ ที่ใด?”
293
“อานนท์ สถานทีอ่ นั เป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มอี ยู่ คือสถานที่
ทีเ่ ราประสูตแิ ล้ว คือลุมพินวี นั สถาน สถานทีท่ เี่ ราตัง้ อาณาจักรแห่ง
ธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก คืออิสิปตนมิคทายะ แขวงเมืองพาราณสี
สถานทีท่ เี่ ราตรัสรูอ้ นุตรสัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุความรูอ้ นั ประเสริฐ
ท�ำกิเลสให้สิ้นไป คือโพธิมณฑล ต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม และ
สถานที่ที่เราจะนิพพาน ณ บัดนี้ คือป่าไม้สาละ ณ นครกุสินารา
อานนท์เอย สถานทีท่ งั้ ๔ แห่งนีเ้ ป็นสังเวชนียสถาน สาราณียสถาน
ส�ำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยบาทแห่งเรา”
“ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาค ในพรหมจรรย์นมี้ สี ภุ าพสตรีเป็นอัน
มากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆ เป็นมารดาบ้าง เป็นพี่หญิง
น้องหญิงบ้าง เป็นเครือญาติบา้ ง และเป็นผูเ้ ลือ่ มใสในพระรัตนตรัย
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บ้าง ภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไร?”
“อานนท์ การทีภ่ กิ ษุจะไม่ดไู ม่แลสตรีเพศเสียเลยนัน้ เป็นการ
ดี”
“ถ้าจ�ำเป็นต้องดูต้องเห็นเล่าพระเจ้าข้า” พระอานนท์ทูลซัก
“ถ้าจ�ำเป็นต้องดูตอ้ งเห็น ก็อย่าพูดด้วย อย่าสนทนาด้วย นัน้
เป็นการดี” พระศาสดาตรัสตอบ
“ถ้าจ�ำเป็นต้องสนทนาด้วยเล่า  พระเจ้าข้า จะปฏิบตั อิ ย่างไร?”
“ถ้าจ�ำเป็นต้องสนทนาด้วยเล่า ก็จงมีสติไว้ควบคุมสติให้ดี
ส�ำรวมอินทรียแ์ ละกายวาจาให้เรียบร้อย อย่าให้ความก�ำหนัดยินดี
หรือความหลงใหลครอบง�ำจิตใจได้ อานนท์ เรากล่าวว่าสตรีทบี่ รุ ษุ
294 เอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้น เป็นมลทินของพรหมจรรย์”
“แล้วสตรีทบี่ รุ ษุ มิได้เอาใจเข้าไปเกีย่ วเกาะเล่า พระเจ้าข้า จะ
เป็นมลทินของพรหมจรรย์หรือไม่?”
“ไม่เป็นซิ อานนท์ เธอระลึกได้อยู่หรือ เราเคยพูดไว้ว่า
อารมณ์อันวิจิตร สิ่งสวยงามในโลกนี้มิใช่กาม แต่ความก�ำหนัดที่
เกิดขึ้นเพราะความด�ำริต่างหากเล่าเป็นกามของคน เมื่อกระชาก
ความพอใจออกเสียได้แล้ว สิ่งวิจิตรและรูปที่สวยงามก็คงอยู่อย่าง
เก้อๆ ท�ำพิษอะไรมิได้อีกต่อไป”
พระผู้มีพระภาคบรรทมสงบนิ่ง พระอานนท์ก็พลอยนิ่งตาม
ไปด้วย ดูเหมือนท่านจะตรึกตรองทบทวนพระพุทธวจนะที่ตรัสจบ
ลงสักครู่นี้
จริงทีเดียว การไม่ยอมดูไม่ยอมแลสตรีเสียเลยนั้นเป็นการ
ดีมาก แต่ใครเล่าจะท�ำได้อย่างนั้น ผู้ใดมีใจไม่หวั่นไหวด้วยความ
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เบ่งบานของดอกไม้งาม ดนตรี และอาการเยือ้ งกายแห่งสตรีสาว ผู้
นัน้ ถ้ามิใช่นกั พรตก็เป็นสัตว์ดริ จั ฉาน แต่ดเู หมือนผูเ้ ป็นนักพรตทัง้
กายและใจนัน้ มีนอ้ ยเหลือเกิน เมือ่ มีเรือ่ งจ�ำเป็นต้องดูตอ้ งแล เรือ่ ง
ติดต่อเกีย่ วข้องจึงเกิดขึน้ การติดต่อเกีย่ วข้องและคลุกคลีดว้ ยสตรี
เพศนั้น ใครเล่าจะหักห้ามใจมิให้หวั่นไหวไปตามความอ่อนช้อย
นิม่ นวล และอ่อนหวานของเธอ มีคำ� กล่าวไว้มใิ ช่หรือว่า “ความงาม
นั้นเป็นอ�ำนาจที่คุกคามจิตใจของปุถุชนให้แพ้ราบ และการยิ้มนั้น
คือคมดาบของเธอ เมื่อใดพบความงาม ถ้าความงามนั้นยังไม่ยิ้ม
ก็ยังมีทางจะรอดพ้นไปได้ แต่เมื่อความงามนั้นยิ้มออกมา ย่อม
หมายถึงเธอส่งคมดาบออกมาแล้ว” และยังมีค�ำกล่าวอีกว่า “เมื่อ
สตรีงามยิม้ ย่องหมายถึงถุงเงินของผูช้ ายร้องไห้” ท�ำไมนะสัตว์โลก 295
จึงหลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส เสียจริงๆ สตรีที่พราวเสน่ห์แต่ไร้
มโนธรรม จิตใจสกปรก จึงเป็นเพชฌฆาตมือนุ่มซึ่งมีรอยยิ้มและ
กิรยิ าทีย่ ยี วนเป็นคมดาบ มีนำ�้ ตาเป็นหลุมพรางส�ำหรับให้ชายตกลง
ไปในหลุมน�้ำตานั้น
บางทีเธอจะมีความสุขร่าเริงเหมือนนกน้อย ในขณะที่หัวใจ
ของชายทีเ่ ธอเคยปอง ร้าวสลายลงด้วยความผิดหวัง บางทีเธอจะท�ำ
เป็นโกรธชายทีเ่ ธอแสนจะหลงรัก เพียงเพือ่ พรางสายตาของคนอืน่
บางทีเธอจะยิม้ อย่างอ่อนหวาน ในขณะทีใ่ นความรูส้ กึ ของเธอแสน
จะเคียดแค้นและชิงชังเขา และบางทีเธอจะร้องไห้นำ�้ ตาอาบแก้ม ใน
ขณะทีใ่ จของเธออิม่ เอิบไปด้วยปีตปิ ราโมช อา จะเอาอะไรเล่ามาวัด
ความลึกแห่งหัวใจของสตรี พระศาสดาตรัสไว้มใิ ช่หรือ อาการของ
สตรีนั้นรู้ยาก เข้าใจยาก เหมือนการไปของปลาในน�้ำ
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ปราชญ์ผทู้ รงวิทยาคุณกว้างขวางลึกซึง้ สามารถหยัง่ รูด้ นิ ฟ้า
มหาสมุทร เหมือนมองเศษกระดาษบนฝ่ามือ แต่ปราชญ์เช่นนั้น
จะกล้าอวดอ้างได้ละหรือ ว่าตนสามารถหยั่งรู้ความลึกล�้ำในหัวใจ
ของสตรี
อย่ามัวกล่าวอะไรให้มากเลย ธรรมชาติของเธอเป็นอย่างนัน้
เอง มหาสมุทรเต็มไปด้วยภัยอันตราย แต่มหาสมุทรก็มคี ณ
ุ แก่โลก
อยู่มิใช่น้อย การค้นหาความจริงตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ แล้ว
ปฏิบัติให้ถูกต้องต่างหากเล่า เป็นทางด�ำเนินของผู้มีปัญญา
ความเงียบสงัดปกคลุมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วพระอานนท์ก็ทูลว่า
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว จะ
296 ปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธสรีระอย่างไร?”
“อย่าเลย อานนท์” พระศาสดาทรงห้าม “เธออย่ากังวลกับ
เรื่องนี้เลย หน้าที่ของพวกเธอ คือคุ้มครองตนด้วยดี จงพยายาม
ท�ำความเพียรเผาบาปให้เร่าร้อนอยู่ทุกอิริยาบถเถิด ส�ำหรับเรื่อง
สรีระของเราเป็นหน้าทีข่ องคฤหัสถ์ทจี่ ะพึงท�ำกัน กษัตริย์ พราหมณ์
และคหบดีเป็นจ�ำนวนมาก ที่เลื่อมใสตถาคตก็มีอยู่ไม่น้อย เขาคง
ท�ำกันเองเรียบร้อย”
“พระเจ้าข้า” พระอานนท์ทูล “เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์
ก็จริงอยู่ แต่ถา้ เขาถามข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะพึงบอกอย่างไร?”
“อานนท์ ชนทัง้ หลายเมือ่ จะปฏิบตั ติ อ่ พระสรีระแห่งพระเจ้า
จักรพรรดิอย่างไร ก็พึงปฏิบัติต่อสรีระแห่งตถาคตอย่างนั้นเถิด”
“ท�ำอย่างไรเล่า พระเจ้าข้า?”
“อานนท์ คืออย่างนี้ เขาจะพันสรีระแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ
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ด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยล�ำสี แล้วพันด้วยผ้าใหม่อีก ท�ำอย่างนี้ถึง
๕๐๐ คู่หรือ ๕๐๐ ชั้น แล้วน�ำวางในรางเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยน�้ำมัน
แล้วปิดครอบด้วยรางเหล็กเป็นฝา แล้วท�ำจิตกาธานด้วยไม้หอม
นานาชนิด แล้วถวายพระเพลิง เสร็จแล้วเชิญพระอัฐิธาตุแห่ง
พระเจ้าจักรพรรดินั้นไปบรรจุสถูป ซึ่งสร้างไว้ ณ ทางสี่แพร่ง ใน
สรีระแห่งตถาคตก็พึงท�ำเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อผู้เลื่อมใสจักได้บูชา
และเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลนาน”
และแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงถูปารหบุคคล คือบุคคลผู้
ควรบรรจุอฐั ธิ าตุไว้ในพระสถูป เพือ่ เป็นทีส่ กั การะบูชาของมหาชน
ไว้ ๔ จ�ำพวก คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระ
อรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิ
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ตรัสแล้วบรรทมนิง่ อยู่ พระอานนท์ถอยออกจากทีเ่ ฝ้า เพราะ
ความเศร้าสลดสุดทีจ่ ะอดกลัน้ ได้ ท่านไปยืนอยูท่ ปี่ ระตูวหิ าร มือจับ
ลิ่มสลักนิ่งอยู่ น�้ำตาไหลพรากจนอาบแก้ม แล้วเสียงสะอื้นเบาๆ
ก็ตามมา บัดนี้ท่านมีอายุอยู่ในวัยชรานับได้ ๘๐ แล้ว เท่ากับพระ
ชนมายุของพระผู้มีพระภาค อุปสมบทมานานถึง ๔๔ พรรษา ได้
ยินได้ฟังพระธรรมและอบรมจิตใจอยู่เสมอ ได้บรรลุคุณธรรม
ขั้นต้นเป็นโสดาบันบุคคล ผู้มีองค์ประกอบดังกล่าวนี้ ถ้าไม่มีเรื่อง
กระเทือนใจอย่างแรง คงจะไม่เศร้าโศกปริเทวนาการถึงขนาดนี้
ท่านสะอึกสะอืน้ จนสัน่ เทิม้ ไปทัง้ องค์ บางคราวจะมองเห็นผ้า
สีเหลืองหม่นทีค่ ลุมกายสัน่ น้อยๆ ตามแรงสัน่ แห่งรูปกาย แน่นอน
ท่านรูส้ กึ สะเทือนใจและว้าเหว่อย่างยิง่ เป็นเวลานานเหลือเกินทีท่ า่ น
และพระศาสดาได้ท�ำประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อกัน การจากไปของ
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พระผูม้ พี ระภาค จึงเป็นเสมือนกระชากดวงใจของท่านให้หลุดลอย
“โอ พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์” เสียง
ครวญเคล้าออกมากับเสียงสะอื้น “ตั้งแต่บัดนี้ไป ข้าพระพุทธเจ้า
จักไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้ว พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาดุจห้วง
มหรรณพมาด่วนจากข้าพระองค์ ทั้งๆ ที่ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่
เหมือนพี่เลี้ยงสอนให้เด็กเดิน เมื่อเด็กน้อยพอจะหัดก้าวเท่านั้น พี่
เลี้ยงก็มีอันพลัดพรากจากไป ข้าพระองค์เหมือนเด็กน้อยผู้นั้น”
พระอานนท์คร�่ำครวญอย่างน่าสงสาร
เมือ่ พระอานนท์หายไปนานผิดปรกติ พระศาสดาจึงตรัสถาม
ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย อานนท์หายไปไหน?”
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“ไปยืนร้องไห้อยูท่ ปี่ ระตูวหิ าร พระเจ้าข้า” ภิกษุทงั้ หลายทูล
“ไปตามอานนท์มานี่เถิด” พระศาสดาตรัส
พระอานนท์เข้าสู่ที่เฝ้าด้วยใบหน้าที่ยังชุ่มด้วยน�้ำตา พระ
ศาสดาตรัสปลอบใจว่า “อานนท์ อย่าคร�ำ่ ครวญนักเลย เราเคยบอก
ไว้แล้วมิใช่หรือว่า บุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีพ่ อใจเป็น
ธรรมดา ในโลกนีแ้ ละในโลกไหนๆ ก็ตาม ไม่มอี ะไรยัง่ ยืนถาวรเลย
สิ่งที่มีการเกิดย่อมมีการดับในที่สุด ไม่มีอะไรยับยั้งต้านทาน”
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ ป็นประดุจดวงตะวัน” พระอานนท์ทลู ด้วย
เสียงสะอืน้ น้อยๆ “ข้าพระองค์มาร�ำพึงว่า ตลอดเวลาทีพ่ ระองค์ทรง
พระชนม์อยู่ ข้าพระองค์เที่ยวติดตามประดุจฉายา ต่อไปนี้ข้าพระ
องค์จะพึงติดตามผู้ใดเล่า จะพึงตั้งน�้ำใช้น�้ำเสวยเพื่อผู้ใด จะพึงปัด
กวาดเสนาสนะที่หลับที่นอนเพื่อผู้ใด อนึ่ง เวลานี้ข้าพระองค์ยังมี
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อาสวะอยู่ พระองค์มาด่วนปรินิพพาน ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของข้า
พระองค์เพือ่ ท�ำทีส่ ดุ แห่งทุกข์ ก�ำจัดกิเลสให้หมดสิน้ ข้าพระองค์คง
อยู่อย่างว้าเหว่และเดียวดาย เมื่อค�ำนึงอย่างนี้แล้วก็สุดจะหักห้าม
ความโศกก�ำสรดได้”
“อานนท์ เธอเป็นผู้มีบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมาแล้วมาก เธอ
เป็นผู้มีบุญที่ได้ท�ำไว้แล้วมาก อย่าเสียใจเลย กิจอันใดที่ควรท�ำ
แก่ตถาคต เธอได้ท�ำกิจนั้นสมบูรณ์ด้วยกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม อันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยีย่ ม จงประกอบความ
เพียรเถิด เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว เธอจะต้องส�ำเร็จอรหัตตผลเป็น
พระอรหันต์ในไม่ช้า” ตรัสดังนี้แล้ว จึงเรียกภิกษุทั้งหลายเข้ามาสู่
ที่ใกล้ แล้วทรงสรรเสริญพระอานนท์โดยอเนกปริยายเป็นต้นว่า
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“ภิกษุทงั้ หลาย อานนท์เป็นบัณฑิต เป็นผูร้ อบรูแ้ ละอุปฏั ฐาก
เราอย่างยอดเยี่ยม พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในอดีตและ
อนาคตซึง่ มีภกิ ษุผอู้ ปุ ฏั ฐากนัน้ ๆ ก็ไม่ดเี กินไปกว่าอานนท์ อานนท์
เป็นผู้ด�ำเนินกิจด้วยปัญญา รู้กาลที่ควรไม่ควร รู้กาลที่เหมาะสม
ส�ำหรับผูท้ มี่ าเฝ้าเรา กาลนีส้ ำ� หรับกษัตริย์ กาลนีส้ ำ� หรับราชามหา
อ�ำมาตย์ กาลนีส้ ำ� หรับคนทัว่ ไป ควรได้รบั การยกย่องนานาประการ
มีคุณธรรมน่าอัศจรรย์ ผู้ที่ยังไม่เคยเห็น ไม่เคยสนทนา ก็อยาก
เห็นอยากสนทนาด้วย อยากฟังธรรมของอานนท์ เมื่อฟังก็มีจิตใจ
เพลิดเพลินยินดีในธรรมทีอ่ านนท์แสดง ไม่อมิ่ ไม่เบือ่ ด้วยธรรมวารีรส ภิกษุทั้งหลาย อานนท์ เป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้หนึ่ง”
พระอานนท์ผมู้ คี วามห่วงใยในพระศาสดาไม่มที สี่ นิ้ สุด กราบ
ทูลด้วยน�้ำเสียงที่ยังเศร้าอยู่ว่า
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“พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์เป็นประดุจพระเจ้าจักรพรรดิในทาง
ธรรม ทรงสถาปนาอาณาจักรแห่งธรรมขึ้น ทรงเป็นธรรมราชา
สูงยิ่งกว่าราชาใดๆ ในพื้นพิภพนี้ ข้าพระองค์เห็นว่าไม่สมควรแก่
พระองค์เลยที่จะปรินิพพานในเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กเมือง
น้อย ขอพระองค์ไปปรินพิ พานในเมืองใหญ่ๆ เช่น ราชคฤห์ สาวัตถี
จ�ำปา สาเกต โกสัมพี พาราณสี เป็นต้นเถิด พระเจ้าข้า ในมหานคร
เหล่านั้น กษัตริย์ พราหมณ์ เศรษฐี คหบดี และทวยนาครทุกชั้น
ที่เลื่อมใสพระองค์ก็มีอยู่มาก จักได้ท�ำมหาสักการะแด่สรีระแห่ง
พระองค์เป็นมโหฬาร ควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึง่ เป็น
อุดมบุรุษรัตน์ในโลก”
“อานนท์ เธออย่ากล่าวอย่างนัน้ เลย ชีวติ ของตถาคตเป็นชีวติ
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แบบอย่าง ตถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปเท่านัน้ แต่เกียรติคณ
ุ ของ
เราคงอยู่ต่อไป เราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง
และทีส่ ดุ อานนท์เอย ตถาคตอุบตั แิ ล้วเพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชน
เมื่ออุบัติมาอยู่โลกนี้ เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินี เมื่อตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เราก็ได้บรรลุแล้วในป่าต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม แขวงเมืองราชคฤห์มหานคร เมือ่ ตัง้ อาณาจักรแห่งธรรม
ขึน้ เป็นครัง้ แรก ได้สาวกเพียง ๕ คน เราก็ตงั้ ลงแล้ว ณ ป่าอิสปิ ตนมิคทายะ เขตเมืองพาราณสี ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ สุดท้ายแห่งเรา เราก็ควร
นิพพานในป่าเช่นเดียวกัน
อนึ่ง กุสินารานี้ แม้บัดนี้จะเป็นเมืองน้อย แต่ในโบราณกาล
กุสินาราเคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้ว เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้า
จักรพรรดินามว่ามหาสุทสั สนะ นครนีเ้ คยชือ่ กุสาวดี เป็นราชธานีที่
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สมบูรณ์ มัง่ คัง่ มีคนมาก มีมนุษย์นกิ รเกลือ่ นกล่น พรัง่ พร้อมด้วย
ธัญญาหาร มีรมณียสถานที่บันเทิงจิต ประดุจดังราชธานีแห่งทิพย
นคร กุสาวดีราชธานีนั้น กึกก้องนฤนาททั้งกลางวันและกลางคืน
ด้วยเสียง ๑๐ ประการ คือเสียงคชสาร เสียงภาชี เสียงเภรีและ
รถ เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงขับร้อง เสียงกังสดาล เสียงสังข์
รวมทั้งส�ำเนียงประชาชน เรียกกันบริโภคอาหารด้วยความส�ำราญ
เบิกบานจิต
พระเจ้ามหาสุทสั สนะองค์จกั รพรรดิเล่า ก็ทรงเป็นอิสราธิบดี
ในปฐพีมณฑล ทรงช�ำนะปัจจามิตรโดยธรรม ไม่ต้องใช้ทัณฑ์และ
ศัสตรา ชนบทสงบราบคาบปราศจากโจรผู้ร้าย มารดายังบุตรให้
ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลิน ประตูบ้านปราศจากลิ่มสลัก 301
เป็นนครทีร่ นื่ รมย์รม่ เย็น สมเป็นราชธานีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราช
อย่างแท้จริง
อีกอย่างหนึ่ง อานนท์เอย เมื่อมองมาทางธรรมเพื่อให้เกิด
สังเวชสลดจิต ก็พอคิดได้ว่า สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มุ่งไป
สู่จุดสลายตัว อานนท์จงดูเถิด พระเจ้าจักรพรรดิมหาสุทัสสนะก็
สิ้ น พระชนม์ ไ ปแล้ ว เมื อ งกุ ส าวดี ก็ เ ปลี่ ย นมาเป็ น กุ สิ น าราแล้ ว
ประชาชนชาวกุสาวดีก็ตายกันไปหมดแล้ว นี่แล ไม่มีอะไรเที่ยง
ไม่มีอะไรยั่งยืน ตถาคตเองก็จะนิพพานในไม่ช้านี้”
แล้วพระศาสดาก็รับสั่งให้พระอานนท์ไปแจ้งข่าวปรินิพพาน
แก่มลั ลกษัตริย์ ว่าพระตถาคตเจ้าจักปรินพิ พานในยามสุดท้ายแห่ง
ราตรี เมื่อมัลลกษัตริย์ผู้ครองนครกุสินาราสดับข่าวนี้ ต่างก็ทรง
ก�ำสรดโศกาดูร ทุกข์โทมนัสทับทวี สยายพระเกศา ยกพระพาหา
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ทั้งสองขึ้นแล้วคร�่ำครวญล้มกลิ้งเกลือก ประหนึ่งบุคคลที่เท้าขาด
ร�่ำไรร�ำพันถึงพระโลกนาถว่า “พระโลกนาถด่วนปรินิพพานนัก
ดวงตาของโลกดับลงแล้ว ประดุจสุริยาซึ่งให้แสงสว่างดับวูบลง”
ด้วยอาการโศกาดูรดั่งนี้ มัลลกษัตริย์ตามพระอานนท์ไป
เฝ้าพระศาสดา ณ สาลวโนทยาน พระอานนท์จัดให้เข้าเฝ้าเป็น
ตระกูลๆ ไป แล้วกลับสู่สัณฐาคาร คืนนั้นมัลลกษัตริย์ประชุมกัน
อยู่จนสว่าง มิได้บรรทมเลย
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ปั จ ฉิ ม ส า ว ก อ ร หั น ต์
แ ล ะ พ ว ง ด อ ก ไ ม้ ม า ร
ย่างเข้ายามที่ ๒ แห่งราตรี ลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครัง้ คราวรอบๆ
อุทยานสาลวันเปียกชุ่มไปด้วยอัสสุชลธาราแห่งมหาชนผู้เศร้า
สลดสุดประมาณ เขาหลั่งน�้ำตาออกมาด้วยความรักและรันทดใจ
พระจันทร์วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศ
ตะวันออกแล้ว โตเต็มดวงสาดแสงสีนวลใยลงสูอ่ ทุ ยานสาลวัน พรม
ไปทัว่ บริเวณมณฑล ต้องใบสาละ ซึง่ ไหวน้อยๆ ดูงามตา แต่บรรยากาศในยามนี้สลดเกินไปที่ใครๆ จะสนใจกับความงามแห่งแสงโสม
ที่สาดส่อง เหมือนจงใจจะบูชาพระสรีระแห่งจอมศาสดานั้น
เงียบสงบ วังเวง จะได้ยนิ อยูบ่ า้ ง ก็คอื เสียงสะอึกสะอืน้ และ
ทอดถอนใจของคนบางคนที่เพิ่งมาถึง
ท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวนี้ นักบวชเพศปริพพาชกหนุม่
คนหนึ่งขออนุญาตผ่านฝูงชนเข้ามา เมื่อเข้ามาใกล้ เขาบอกว่าขอ
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เฝ้าพระศาสดา พระอานนท์ได้สดับเสียงนั้นจึงออกมารับ และ
ขอร้องวิงวอนว่าอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย
“ข้าแต่ทา่ นอานนท์” ปริพพาชกผูน้ นั้ กล่าว “ข้าพเจ้าขออนุญาต
เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจบางประการ ขอ
ท่านได้โปรดอนุญาตเถิด ข้าพเจ้าสุภัททปริพพาชก”
“อย่าเลย สุภัททะ ท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย
พระองค์ทรงล�ำบากพระวรกายมากอยู่แล้ว พระองค์ประชวรหนัก
จะปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอน”
“ท่านอานนท์” สุภทั ทะเว้าวอนต่อไป “โอกาสของข้าพเจ้าเหลือ
เล็กน้อย ขอท่านอาศัยความเอ็นดู โปรดอนุญาตให้ขา้ พเจ้าเฝ้าพระ
304 ศาสดาเถิด”
พระอานนท์คงทัดทานอย่างเดิม และสุภทั ทะก็ออ้ นวอนครัง้
แล้วครั้งเล่า ไม่ยอมย่อท้อ จนกระทั่งได้ยินถึงพระศาสดา
เรือ่ งก็เป็นไปอย่างทีเ่ คยเป็นมา พระศาสดามีพระมหากรุณา
อันไม่มีที่สิ้นสุด รับสั่งกับพระอานนท์ว่า “อานนท์ ให้สุภัททะเข้า
มาหาเราเถิด”
เพียงเท่านีส้ ภุ ทั ทปริพพาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์ เขากราบ
ลงใกล้เตียงบรรทมแล้วทูลว่า “ข้าแต่พระจอมมุนี ข้าพระองค์นาม
ว่าสุภทั ทะ ถือเพศเป็นปริพพาชกมาไม่นาน ได้ยนิ กิตติศพั ท์เล่าลือ
เกียรติคุณแห่งพระองค์ แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่ บัดนี้พระองค์จะ
ดับขันธปรินพิ พานแล้ว ข้าพระองค์ขอประทานโอกาสซึง่ มีอยูน่ อ้ ยนี้
ทูลถามข้อข้องใจบางประการ เพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลัง”
“ถามเถิด สุภัททะ” พระศาสดาตรัส
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“พระองค์ผเู้ จริญ คณาจารย์ทงั้ หก คือ ปูรณะ กัสสปะ มักขลิ
โคศาล อชิตะ เกสกัมพล ปกุธ กัจจายนะ สัญชัย เวลัฏฐบุตร และ
นิครนถ์ นาฏบุตร เป็นศาสดาเจ้าลัทธิทมี่ คี นนับถือมาก เคารพบูชา
มาก ศาสดาเหล่านีย้ งั จะเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือประการใด”
“เรือ่ งนีห้ รือ สุภทั ทะ ทีเ่ ธอดิน้ รนขวนขวายพยายามมาหาเรา
ด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวด” พระศาสดาตรัสทั้งๆ ที่ยังหลับ
พระเนตรอยู่
“เรื่องนี้เอง พระเจ้าข้า” สุภัททะทูลรับ
พระอานนท์รู้สึกกระวนกระวายทันที เพราะเรื่องที่สุภัททะ
มารบกวนพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกิน ขณะที่พระ
อานนท์จะเชิญสุภทั ทะออกจากทีเ่ ฝ้านัน้ เอง พระศาสดาก็ตรัสขึน้ ว่า 305
“อย่าสนใจกับเรือ่ งนัน้ เลย สุภทั ทะ เวลาของเราและของเธอ
ยังเหลือน้อยเต็มทีแล้ว จงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เธอเองเถิด”
“ข้าแต่ท่านสมณะ ถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหา
๓ ข้อ คือรอยเท้าในอากาศมีอยูห่ รือไม่ สมณะภายนอกศาสนาของ
พระองค์มีอยู่หรือไม่ สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม่?”
“สุภัททะ รอยเท้าในอากาศนั้นไม่มี ศาสนาใดไม่มีมรรคมี
องค์ ๘ สมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้น สังขารที่เที่ยงนั้น
ไม่มีเลย สุภัททะ ปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือ?”
“มีเท่านี้ พระเจ้าข้า” สุภัททะทูลแล้วนิ่งอยู่
พระพุทธองค์ผู้ทรงอนาวรณญาณทรงทราบอุปนิสัยของ
สุภัททะแล้วจึงตรัสต่อไปว่า “สุภัททะ ถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิด
เราจะแสดงธรรมให้ฟงั แต่โดยย่อ ดูกอ่ นสุภทั ทะ อริยมรรคประกอบ
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ด้วยองค์ ๘ เป็นทางประเสริฐ สามารถให้บคุ คลผูเ้ ดินไปตามทางนี้
ถึงซึง่ ความสุขสงบเย็นเต็มที่ เป็นทางเดินไปสูอ่ มตะ ดูกอ่ นสุภทั ทะ
ถ้าภิกษุหรือใครๆ  ก็ตาม พึงอยู่โดยชอบ ปฏิบัติด�ำเนินตามมรรค
อันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์ ๘ นีอ้ ยู่ โลกก็จะไม่พงึ ว่างจากพระ
อรหันต์”
สุภัททะฟังพระพุทธด� ำรัสนี้แล้วเลื่อมใส ทูลขอบรรพชา
อุปสมบท พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่น
มาก่อน ถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์ จะต้องอยูต่ ติ ถิยปริวาส คือบ�ำเพ็ญตนท�ำความดี จนภิกษุทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลา ๔
เดือนก่อน แล้วจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้ นีเ้ ป็นประเพณีทพี่ ระองค์
306 ทรงตั้งไว้เป็นเวลานานมาแล้ว สุภัททะทูลว่า เขาพอใจอยู่บ�ำรุง
ปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสัก ๔ ปี
พระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุภัททะ ดังนั้น จึง
รับสั่งให้พระอานนท์น�ำสุภัททะไปบรรพชาอุปสมบท พระอานนท์
รับพุทธบัญชาแล้วน�ำสุภัททะไป ณ ที่ส่วนหนึ่ง ปลงผมและหนวด
แล้วบอกกรรมฐานให้ตงั้ อยูใ่ นสรณคมน์และศีล บรรพชาส�ำเร็จเป็น
สามเณรแล้วน�ำมาเฝ้าพระศาสดาพระผูท้ รงมหากรุณาให้อปุ สมบท
แก่สภุ ทั ทะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบอกกรรมฐานอีกครัง้ หนึง่
สุภัททะภิกษุใหม่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า จะพยายามให้บรรลุ
พระอรหัตตผลในคืนนี้ ก่อนทีพ่ ระศาสดาจะนิพพาน จึงออกไปเดิน
จงกรมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่ง ในบริเวณอุทยานสาลวันนั้น
จงกรมนั้นคือเดินกลับไปกลับมา พร้อมด้วยพิจารณาข้อ
ธรรมน�ำมาท�ำลายกิเลสให้หลุดร่วง บัดนี้ร่างกายของสุภัททภิกษุ
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ห่อหุม้ ด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ เมือ่ ต้องแสงจันทร์ในราตรีนนั้ ดูผวิ พรรณ
ของท่านเปล่งปลัง่ งามอ�ำไพ มัชฌิมยามแห่งราตรีจวนจะสิน้ อยูแ่ ล้ว
ดวงรัชนีกลมโตเคลือ่ นย้ายไปอยูท่ างท้องฟ้าด้านตะวันตกแล้ว สุภทั ทภิกษุตงั้ ใจอย่างแน่วแน่วา่ จะบ�ำเพ็ญเพียรคืนนีต้ ลอดราตรีเพือ่ บูชา
พระศาสดาผูจ้ ะนิพพานในปลายปัจฉิมยาม ดังนัน้ แม้จะเหน็ดเหนือ่ ย
อย่างไรก็ไม่ย่อท้อ
แสงจันทร์นวลผ่องสุกสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับรัศมีลง สุภัททภิกษุแหงนขึ้นดูท้องฟ้า เมฆก้อนใหญ่ก�ำลังเคลื่อนเข้าบดบังแสง
จันทร์จนมิดดวงไปแล้ว แต่ไม่นานนัก เมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อย
ไป แสงโสมสาดส่องลงมาสว่างนวลดังเดิม
ทันใดนั้นดวงปัญญาก็พลุ่งโพลงขึ้นในดวงใจของสุภัททะ
308
เพราะน�ำดวงใจไปเทียบด้วยดวงจันทร์
“อา” ท่านอุทานเบาๆ “จิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใส มีรัศมี
เหมือนจันทร์เจ้า แต่อาศัยกิเลสที่จรมาเป็นครั้งคราว จิตนี้จึงเศร้า
หมอง เหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสง”
และแล้ววิปสั สนาปัญญาก็โพลงขึน้ ช�ำแรกกิเลสแทงทะลุบาป
ธรรมทัง้ มวลทีห่ อ่ หุม้ ดวงจิต แหวกอวิชชาและโมหะอันเป็นประดุจ
ตาข่ายด้วยศัสตรา คือวิปสั สนาปัญญา ช�ำระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากกิเลสาสวะทัง้ มวล บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสมั ภิทา แล้วลงจากที่
จงกรม มาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระศาสดา แล้วนั่งอยู่
สุภัททภิกษุ ปัจฉิมสาวกอรหันต์ผู้นี้ ชื่อพ้องกับสุภัททะอีก
ผูห้ นึง่ ซึง่ เป็นบุตรแห่งสหายของพระผูม้ พี ระภาคผูม้ นี ามว่าอุปกะ มี
ประวัติเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์อันน่าสนใจยิ่งผู้หนึ่งดังนี้
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นับถอยหลังจากนี้ไป ๔๕ ปี สมัยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้
ใหม่ๆ ทรงด�ำริจะโปรดปัญจวัคคีย์ ณ อิสปิ ตนมิคทายะ เสด็จด�ำเนิน
จากบริเวณโพธิมณฑลไปสูแ่ ขวงเมืองพาราณสี ในระหว่างทางได้พบ
อาชีวกผูห้ นึง่ นามว่าอุปกะ อยูใ่ นวัยค่อนข้างชราแล้ว เขาเห็นพระผู้
มีพระภาคเจ้าเดินสวนทางไปจึงถามว่า “สมณะ ผิวพรรณของท่าน
ผ่องใสยิง่ นัก อินทรียข์ องท่านสงบน่าเลือ่ มใส ท่านบวชในส�ำนักของ
ใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน”
“สหาย” พระศาสดาตรัสตอบ “เราเป็นผูค้ รอบง�ำไว้ทกุ สิง่ ทุก
อย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่ เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางธรรม เรา
หักกรรมแห่งสังสารจักรเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วด้วย
ตนเอง เมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดา”
309
อาชีวกได้ฟังดังนี้แล้วนึกดูหมิ่นอยู่ในใจว่า สมณะผู้นี้ช่าง
โอหั ง ลบหลู ่ คุ ณ ของศาสดาตน น่ า จะลองถามชื่ อ ดู เผื่ อ ว่ า จะมี
คณาจารย์ลัทธิใหญ่ๆ จะจ�ำได้บ้างว่าเคยเป็นศิษย์ของตน คิดดังนี้
แล้วจึงกล่าวว่า
“สมณะ ทีท่ า่ นกล่าวมานีก้ น็ า่ ฟังอยูด่ อก แต่จะเป็นไปได้หรือ
คนทีร่ อู้ ะไรๆ ได้เองโดยไม่มคี รูอาจารย์ แต่ชา่ งเถิด ข้าพเจ้าไม่ตดิ ใจ
ในเรื่องนี้นักดอก ข้าพเจ้าปรารถนาทราบนามของท่าน เผื่อว่าพบ
กันอีกในคราวหน้าจะได้ทักทายกันถูก”
พระศากยมุนผี มู้ อี นาคตังสญาณทราบเหตุการณ์ภายหน้าได้
โดยตลอด ทรงค�ำนึงถึงประโยชน์บางอย่างในอนาคต แล้วตรัสตอบ
ว่า “สหาย เรามีนามว่าอนันตชิน ท่านจ�ำไว้เถิด”
“อนันตชิน” อุปกะอุทาน “ชื่อแปลกดีนี่”
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แล้วอุปกาชีวกก็เดินเลยไป พระศาสดาก็เสด็จบ่ายพระพักตร์
ไปสู่พาราณสี
อุปกะเดินทางไปถึงหมูบ่ า้ นพรานเนือ้ อาศัยอยูใ่ นแนวป่าแห่ง
หนึ่งใกล้หมู่บ้านนั้น
ตอนเช้าเขาเข้าไปภิกขาจารในหมูบ่ า้ นพรานเนือ้ นัน้ หัวหน้า
พรานเห็นเข้าเกิดความเลื่อมใส จึงอาราธนาให้มารับภิกษาที่บ้าน
ของตนทุกๆ เช้า อุปกะรับอาราธนาด้วยความยินดี แต่ซ่อนความ
รู้สึกนั้นไว้ภายใน ตามวิสัยแห่งนักบวชผู้ยังมีความละอายอยู่
ต่อมาไม่นาน นายพรานเนื้อจ�ำเป็นต้องเข้าป่าใหญ่เป็นเวลา
หลายวันเพื่อล่าเนื้อ จึงเรียกลูกสาวมาแล้วกล่าวว่า “สุชาวดีลูกรัก
310 พ่อจะต้องออกป่าเป็นเวลาหลายวัน พ่อเป็นห่วงพระของพ่อ คือท่าน
อุปกะ ขอให้ลกู รับหน้าทีแ่ ทนพ่อ คือตลอดเวลาทีพ่ อ่ ไม่อยู่ ขอให้ลกู
ถวายอาหารแก่ทา่ นแทนพ่อ ปฏิบตั บิ ำ� รุงท่านเหมือนอย่างทีพ่ อ่ เคย
ท�ำ”
เมื่อสุชาวดีสาวงามบ้านป่ารับค�ำของพ่อแล้ว นายพรานก็
เข้าป่าด้วยความโล่งใจ รุง่ ขึน้ อุปกะก็มารับภิกษาตามปรกติ สุชาวดี
เชื้อเชิญให้นั่งบนเรือนแล้วถวายภิกษาอันประณีต สนทนาด้วย
อาการยิ้มแย้มแจ่มใส อุปกะเห็นอาการของนางดังนั้นก็ยินดียิ่งนัก
เพราะท่านย่อมว่า
“มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีใจอารี มีความยินดีที่จะสนทนา
เปล่งวาจาไพเราะ มีกริ ยิ าสุภาพ เหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งหมายของผูต้ งั้ ใจ
คบ
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มีหน้าตาบูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม ลืมความหลัง มีกิริยาอันน่าชัง
เอาความเสียไปนินทา เวลาสนทนาชอบน�ำเอาเรือ่ งคนอืน่ มาพูดให้
ยุ่งไป เหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้มิใช่มิตร”
สุชาวดีงามอย่างสาวบ้านป่า ผมดกด�ำ นัยน์ตากลมโต ใบ
หน้าอิ่มเอิบมีเลือดฝาด มองเห็นชัดที่พวงแก้ม อุปกะมองเธอด้วย
ความรูส้ กึ กระวนกระวาย แม้อายุจะเหยียบย่างเข้าสูว่ ยั ชรา แต่กย็ งั
ตัดอาลัยในเรือ่ งนีไ้ ม่ได้ สุชาวดีอยูใ่ นวัยสาวและสวยสด เป็นดอกไม้
ทีไ่ ม่เคยมีแมลงตัวใดมากล�ำ้ กราย นางสังเกตเห็นอาการของอุปกะ
แล้วก็พอจะล่วงรูถ้ งึ ความปัน่ ป่วนภายในของนักพรตวัยชรา แต่ดว้ ย
มรรยาทแห่งเจ้าของบ้านอย่างหนึง่ และอีกอย่างหนึง่ เป็นนักบวชที่
บิดาเคารพนับถือ นางจึงคงสนทนาพาทีอย่างละมุนละไมตามเดิม 311
จริงทีเดียว สตรีสามารถเข้าใจวิถแี ห่งความรักได้อย่างรวดเร็ว
แม้เธอจะไม่ชอบชายที่รักเธอ แต่เธอก็อดภูมิใจมิได้ที่มีชายมารัก
หรือสนใจ แม้สชุ าวดีจะเป็นเด็กสาวชาวป่า แต่เล่หแ์ ห่งโลกียน์ นั้ เป็น
เรือ่ งธรรมดาของส�ำ่ สัตว์ทพี่ อจะเข้าใจได้ มนุษย์และสัตว์เกิดมาจาก
กามคุณ จึงง่ายที่จะเข้าใจในเรื่องกามคุณ และจิตใจก็คอยดิ้นรนที่
จะลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณนัน้ เหมือนวานรเกิดในป่า ปลาเกิดในน�ำ้
ก็พยายามทีจ่ ะดิน้ รนเข้าป่าและกระโดดลงน�้ำอยูเ่ สมอ สตรีเปรียบ
ประดุจน�้ำมัน บุรุษเล่าก็อุปมาเหมือนเพลิง เมื่อเพลิงอยู่ใกล้นำ�้ มัน
ก็อดที่จะลามเสียมิได้
ในวันที่ ๒ และวันที่ ๓ อุปกะคงมารับภิกษาทีบ่ า้ นของสุชาวดี
ดังเดิม และอาการก็คงเป็นไปท�ำนองนั้น
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“สุชาวดี” ตอนหนึ่งอุปกะถามขึ้น “พอจะทราบไหมว่า คุณ
พ่อของเธอจะกลับวันไหน?”
“ไม่ทราบ พระคุณเจ้า” สุชาวดีตอบ  ก้มหน้าเอานิ้วขีดพื้น
ด้วยความขวยอาย “ธรรมดาที่เคยไปก็ไม่เกิน ๗ วัน”
“เธอคิดถึงคุณพ่อไหม?” อุปกะถาม เพ่งมองสุชาวดี อย่างไม่
กะพริบตา
“คิดถึง” สุชาวดีตอบ
“คุณพ่อของเธอมีบุญมาก” อุปกะเปรย
“เรือ่ งอะไร พระคุณเจ้า?” สุชาวดีถาม เงยหน้าขึน้ นิดหน่อย
“มีลกู สาวดี ท�ำอาหารอร่อย” อุปกะชม “สุภาพเรียบร้อย อยู่
312 ในโอวาทของบิดา”
สุชาวดีกม้ หน้านิง่ คงเอานิว้ ขีดไปขีดมาอยูก่ บั พืน้ ทีช่ านเรือน
“แล้วก็” อุปกะพูดต่อ “สุชาวดีสวยด้วย สวยเหมือนกล้วยไม้ใน
พงไพร”
“! !” สุชาวดีอ้าปากค้าง ไม่นึกว่านักพรตวัย ๔๕ จะพูดกับ
เธอซึ่งรุ่นราวคราวลูกด้วยถ้อยค�ำอย่างนี้
“จริงๆ นะ สุชาวดี” อุปกะยังคงพล่ามต่อไป “ฉันท่องเทีย่ วไป
แทบจะทุกหนทุกแห่งในชมพูทวีป ยังไม่เคยพบใครสวยเหมือนเธอ
เลย”
พูดเท่านั้นแล้วอุปกะก็ลากลับ เขาจากไปด้วยความอาลัย
สุชาวดีมองอุปกะ ด้วยสายตาที่บรรยายไม่ถูก ขันก็ขัน สังเวชก็
สังเวช แต่ความรูส้ กึ ภูมใิ จซึง่ ซ่อนอยูอ่ ย่างมิดเม้นนัน้ ก็ดเู หมือนจะ
มีอยู่ เมื่ออุปกะเลยเขตรั้วบ้านไปแล้ว นางจึงวิ่งเข้าห้องนอน หยิบ
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กระจกส่องหน้าขึ้นมาดู “เออเราสวยจริงซินะ” นางเปรยกับตัวเอง
พลางส�ำรวจไปทั่วสรรพางค์
อย่างนี้เอง ผู้หญิง คงเป็นผู้หญิงอยู่นั่นเอง ไม่ว่ามหาราชินี
หรือคนหักฟืนขาย เมื่อถูกชมว่าสวยก็อดจะลิงโลดไม่ได้ เธอปักใจ
เสียเหลือเกินว่ารูปของเธอเป็นทรัพย์ แต่ความจริงก็น่าจะเป็นเช่น
นั้น มีสตรีมากหลายที่ก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์เพราะรูปงาม
โกกิลานํ สทฺทํ รูปํ
นกโกกิลาส�ำคัญที่เสียง
นารี รูปํ สุรูปตา
นารีส�ำคัญที่รูป
วิชฺชา รูปํ ปุริสานํ
บุรุษส�ำคัญที่วิทยาคุณ
ขมา รูปํ ตปสฺสินํ	
นักพรตส�ำคัญที่อดทน
ถ้า ๓ อย่างถูกต้อง เรื่องนารีส�ำคัญที่รูปจะผิดไปได้อย่างไร 313
แต่นารีทที่ รงโฉมสะคราญตานัน้ ถ้าไร้เสียแล้วซึง่ นารีธรรม เธอจะ
เป็นสตรีทสี่ มบูรณ์ได้ละหรือ เหมือนดอกไม้งามแต่ไร้กลิน่ ใครเล่า
จะยินดีเก็บไว้ชมเชย ของจะมีค่าต่อเมื่อมีผู้ต้องการ
วันนัน้ สุชาวดีมคี วามสุขสดชืน่ รืน่ เริงไปทัง้ วัน แต่เธอหารูไ้ ม่
ว่าขณะเดียวกันอุปกะก�ำลังเศร้าซึมอยู่ที่อาศรม
อุปกะก็เหมือนผู้ชายโง่ๆ ทั่วไป ที่พอเห็นสตรีท�ำดีด้วยก็
ทึกทักเอาว่าเขารักตน บัดนี้ศรกามเทพได้เสียบแทงอุปกะเสียแล้ว
ความรักไม่เคยปรานีใคร เที่ยวเหยียบย�่ำ ท�ำลายมนุษย์และสัตว์
ทั่วหน้า เข้าตั้งแต่กระท่อมน้อยของขอทาน ไปจนถึงพระราชวังอัน
โออ่าของกษัตริยาธิราชผูท้ รงศักดิ์ กัดกินหัวใจของคนไม่เลือกว่าวัย
เด็ก หนุม่ สาว หรือวัยชรา ใช้ดอกไม้ของมาร ๕ ดอก เป็นเครือ่ งมือ
เทีย่ วไปในคามนิคมราชธานีตา่ งๆ ดอกไม้ ๕ ดอกนัน้ คือ รูป เสียง
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กลิน่ รส และโผฏฐัพพะสัมผัสทางกาย เมือ่ ใครหลงใหลมึนเมาแล้ว
ก็ห�้ำหั่นย�่ำยีจนพินาศลง
บัดนี้อุปกะได้หลงใหลมึนเมาในพวงดอกไม้ของมาร คือ รูป
และเสียงของสุชาวดีแล้ว แม้จะไม่ค่อยได้กลิ่นแก้มและสัมผัสกาย
อย่างนีเ้ สียอีกท�ำให้มจี นิ ตนาการอันเตลิดเจิดจ้า และก็ซมึ เซาเศร้า
หมอง
คนทีไ่ ม่เคยรบก็มกั จะทะนงว่าตนกล้า คนทีไ่ ม่เคยงานมักจะ
ทะนงว่าตนเก่ง คนทีไ่ ม่เคยรักก็มกั จะทะนงว่าตนรักได้โดยไม่มที กุ ข์
ทัง้ นีเ้ พราะคนประเภทแรกไม่เคยรูก้ �ำลังศัตรู ประเภทที่ ๒ ไม่เคยรู้
ความยากและความละเอียดของงาน ประเภทที่ ๓ เพราะไม่เคยรู้
314 ซึง้ ถึงก�ำลังของนารี จริงทีเดียว ท่านกล่าวไว้วา่ พระอาทิตย์มกี �ำลัง
ในเวลากลางวัน พระจันทร์มีก�ำลังในยามราตรี แต่นารีมีก�ำลังทั้ง
กลางวันและกลางคืน ทั้งบนบกและในน�้ำ ทั้งในเวหาและป่ากว้าง
มิฉะนัน้ แล้วท�ำไมเล่า ขุนพลผูเ้ กรียงไกรเอาชนะดัสกรได้ทงั้ ทางบก
ทางน�ำ 
้ ทัง้ บนเวหาและป่าใหญ่ แต่มายอมแพ้แก่หตั ถ์นอ้ ยทีไ่ กวเปล
มีแต่ความงามและน�้ำตาเป็นอาวุธประจ�ำตน
บางทีนักพรตผู้ทรงศีล มีตบะ มีอ�ำนาจและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์
แต่เมือ่ ถูกพิษแห่งความรักแทรกซึมเข้าสูห่ วั ใจ โดยสตรีเป็นผูห้ ยิบยืน่
ให้ ศีลก็พลันเศร้าหมอง ตบะและอ�ำนาจก็พลันเสือ่ ม วาจาศักดิส์ ทิ ธิ์
ก็กลายเป็นกลับกลอก สิ่งใดเล่าในโลกนี้จะสามารถท�ำลายความ
เข้มแข็งเด็ดเดีย่ วของชายได้เท่ากับก�ำลังของสตรี ชายใดไม่ตกอยูใ่ น
อ�ำนาจแห่งสตรี ไม่ยนิ ดีในลาภและยศ ชายนัน้ ชือ่ ว่าผูเ้ ข้มแข็งอย่าง
แท้จริง เป็นผู้ชนะโลก

๒๖

อุ ป ก า ชี ว ก กั บ พ ว ง ด อ ก ไ ม้ ม า ร

อุปกะนั่งเศร้าซึมอยู่หน้าอาศรม ความร่มรื่นของราวป่าในยามนี้
ซึ่งเคยเป็นที่พออกพอใจของเขายิ่งนักนั้น ได้กลายเป็นที่ทรมาน
ไปเสียแล้ว เสียงนกเล็กๆ วิ่งไล่จับกัน และส่งเสียงร้องด้วยความ
ชืน่ บานบนกิง่ ไม้ เขาเคยมองดูและฟังเสียงมันด้วยความนิยมชมชืน่
แต่บดั นีม้ นั เป็นของแสลงส�ำหรับเขา นานๆ เขาจะสะดุง้ ขึน้ ครัง้ หนึง่
เพราะได้ยินเสียงหวาดแว่วเหมือนส�ำเนียงของสุชาวดี แต่แล้วเขา
คงเศร้าซึมไป เพราะมันเป็นเพียงเสียงลมหวีดหวิวผ่านมาเท่านั้น
เขาก้มลงส�ำรวจตัวเองเอามือลูบคล�ำแขนและปลีน่อง รู้สึกตัวว่า
ย่างเข้าสูว่ ยั ชราแล้ว แม้จะไม่มากนักก็ตาม แต่ความรักเพิง่ จะเกิดขึน้
เป็นครัง้ แรกในชีวติ ของเขา ในโลกิยวิสยั อะไรเล่าจะท�ำให้คนซึมเศร้า
และชืน่ บานมากไปกว่าความรัก ในความรักมีความขมและความหวาน
มีทั้งเรื่องร้อนเร่า ตื่นเต้น และเยือกเย็น ละเมียดละไม ความรัก
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จะเป็นอย่างไรก็ตาม มันยังมีอิทธิพลครอบคลุมจิตใจของมนุษย์
ทุกยุคทุกสมัย แทรกแซงอยูท่ กุ หนทุกแห่ง ไม่วา่ ในทุง่ นาหรือป่าเขา
ในปราสาทราชมณเฑียรอันโออ่าของวีรกษัตริย์ หรือกระท่อมของ
ขอทาน ในหมู่โจรผู้เหี้ยมโหดหรือในหมู่นักพรตผู้มีกาสาวพัสตร์
เป็นธงชัย ความรักเป็นความหวัง เป็นความชุ่มชื่น แม้มันจะกลับ
กลายเป็นขมขื่นปวดร้าวระบมในภายหลัง แต่ก็ยังเป็นความหลัง
ที่ให้บทเรียนอันล�้ำค่า ควรแก่การทรงจ�ำและระลึกถึงความรัก
เหมือนน�้ำใสเย็นจืดสนิท แต่มีพิษยาแทรกซึมอยู่ด้วยเพียงเบาๆ
เย้ายวนชวนเชิญให้กระหายใคร่ดื่ม แล้วยาพิษก็ค่อยๆ แสดงฤทธิ์
ทีละน้อยพอกระวนกระวาย ดัง่ ทีอ่ ปุ กะกระวนกระวายอยู่ ณ บัดนี้
ความรักเหมือนสุรา ผู้ที่ดื่มแก้วแรกแล้วก็อยากจะดื่มอีก
316
และดื่มอีก การเมารักก็เหมือนเมาเหล้า ท�ำให้ใจกล้า และตาลาย
ตัดสินใจอะไรง่ายๆ ขาดสติคุ้มครองตน คิดเอาแต่ความสุขเฉพาะ
หน้า
ใบหน้าและกิริยาพาทีของสุชาวดีน้อย ปรากฏในห้วงนึก
เหมือนภาพจ�ำลอง เขานั่งและเดินกลับไปกลับมาด้วยความรู้สึก
วุ่นวายและเศร้าหมอง ความจริงคนอายุวัยนี้ มีความส�ำนึกในการ
ส�ำรวมตนและหักห้ามใจได้ดีพอใช้แล้ว แต่น�้ำรักก็เหมือนน�้ำสุรา
มักท�ำให้คนฟั่นเฟือนหลงใหลและปล่อยตัว ขาดพลังในการหน่วง
เหนี่ยวจิตใจ
เขาเดินกระวนกระวายอยูจ่ นย�ำ่ สนธยา ท้องฟ้าทางทิศตะวัน
ตกเป็นสีแสดเข้ม ฝูงวิหคนกกาเริ่มทยอยกลับสู่รวงรัง เสียงชะนี
โหยหวนก้องป่า วิเวกวังเวง เตือนให้อปุ กะระลึกถึงตนว่า ช่างเหมือน
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ชะนีน้อยเสียเหลือเกิน ทินกรลับขอบฟ้าไปแล้ว ความมืดปกคลุม
อยูท่ วั่ บริเวณไพร ไม่นานนักดวงจันทร์กแ็ ผ่รศั มีกระจายไปทัว่ อุปกะ
นั่งอยู่หน้าอาศรมมองดูดวงจันทร์ แต่ใจนั้นระลึกถึงสุชาวดีอยู่มิได้
ว่างเว้น จันทราและหน้านางนัน้ ต่างกันมากนัก เมือ่ มองดูจนั ทร์งาม
ความรู้สึกจะมีเพียงว่าสดชื่นแจ่มใสและร่มเย็น คลายกังวลได้บ้าง
และไม่ เ คยมี ใ ครอยากได้ ด วงจั น ทร์ ม าเป็ น ของตน แต่ ใ บหน้ า
อันพริ้มเพรางามเฉิดฉายของสาวน้อย เมื่อมองดูแล้วท�ำให้จิตใจ
กระวนกระวายเร่าร้อนดิน้ รน แม้จะแฝงไว้ดว้ ยความสุขทีร่ ะคนด้วย
ความระทึกใจก็ตาม และแล้วความรูส้ กึ ใคร่ได้ใคร่เป็นเจ้าของก็มขี นึ้
แต่ทยี่ บั ยัง้ ไว้ได้กเ็ พราะศีลธรรม มโนธรรมคอยกระซิบอยู่ ถ้าไร้เสีย
ซึ่งศีลธรรมและมโนธรรมและประกอบด้วยความมั่งคั่งพรั่งพร้อม 317
ด้วยเงินและอ�ำนาจ บุคคลผู้นั้นจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลเลื่อน
ไปตามความปรารถนาในโลกิยารมณ์อนั หาขอบเขตมิได้ โลกิยารมณ์
ซึง่ ประกอบด้วยกาม กิน และเกียรติ เรือ่ งทัง้ สามนีเ้ ป็นปัญหาใหญ่
ของโลกิยชน
บัดนี้อุปกะแม้จะอยู่ในเพศและภาวะแห่งผู้สละแล้วซึ่งโลกีย์
แต่ จิ ต ใจของเขาได้ ดื่ ม ด�่ำล�้ ำ ลึ ก ลงไปในโลกิ ย ารมณ์ อั น สุ ด ถอน
อะไรเล่าจะเป็นความทุกข์ทรมานยิง่ ไปกว่านี้ ประดุจพยัคฆราชซึง่ ถูก
กักขังอยู่ในกรงเหล็กก�ำลังหิวกระหาย มองดูนางกวางเยื้องย่างอยู่
ไปมา มันจะกระวนกระวายสักปานใด หรือประหนึง่ บุคคลผูเ้ ดินทาง
ไกล กันดารเหน็ดเหนือ่ ยเร่าร้อนมีเหงือ่ โทรมกาย มองดูสระโบกขรณี
ที่หวงห้ามด้วยความกระวนกระวายสุดกังวล
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กึง่ มัชฌิมยามแห่งราตรีแล้ว อากาศซึง่ เยียบเย็นได้เย็นเยียบ
ลงไปอีก อุปกะดึงผ้าห่มขึน้ คลุมร่าง พลิกกลับไปกลับมา กระสับกระส่าย
ไม่อาจจะหลับตาลงสูน่ ทิ รารมณ์ได้ แน่นอนทีเดียว ตา หู จมูก ลิน้
กาย และใจเป็นของร้อน ร้อนเพราะไฟ คือราคะบ้างโทสะบ้าง
โมหะบ้าง ไฟที่ปราศจากควันและไร้แสง แต่มีความรุนแรงเผาใจ
ให้ร้อนรุ่ม คือไฟราคะนี่เอง ไม่อาจจะดับได้ด้วยน�้ำศักดิ์สิทธิ์ใดๆ
ในโลกนี้
จนกระทัง่ อรุณรุง่ ลมเช้าพัดแผ่วกระทบกายประสาท อุปกะ
สลัดผ้าห่มลุกขึ้นนั่งตรึกตรองอยู่อย่างลึกซึ้ง ตลอดราตรีที่ผ่านมา
เขามิได้หลับเลย ค�ำกล่าวทีว่ า่ “ความรักเป็นบ่อเกิดแห่งความกระวน318 กระวาย ดิ้นรน หนักหน่วง และซึมเศร้า” นั้น ช่างเป็นความจริง
เสียเหลือเกิน
เขามิได้ไปรับภิกษาที่บ้านของสุชาวดีในเช้าวันนั้น แต่ไป
แสวงหาภิกษาที่อื่น ทั้งนี้เพราะความละอายต่อสุชาวดีและละอาย
ตนเอง นักพรตผูม้ ภี าชนะภิกษาในมือ เมือ่ มีความรักเกิดขึน้ คนที่
เขาละอายทีส่ ดุ คือคนทีเ่ ขาหลงใหลนัน่ เอง เพราะเพศและภาวะได้
ประกาศอยูอ่ ย่างชัดแจ้งแล้ว ว่าเขาไม่ควรปล่อยใจไปในเรือ่ งรักใคร่
เสน่หา ถ้าใครล่วงรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ภายในอันขัดกับอาการภายนอกที่
ปรากฏแก่สายตาโลก ก็จะรู้สึกสังเวชเศร้าสลดและพิศวง ประดุจ
ผูม้ อี าการภายนอกเป็นบุรษุ เพศ แต่ความจริงเขาเป็นสตรีทบี่ รุ ษุ พึง
ชมเชยได้ แม้จะไม่สู้สนิทใจนัก และอาจจะเป็นที่สนิทเสน่หาของ
บุคคลบางพวกที่มีความรู้สึกแปลกไป
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จริงอยู่ คนที่มีความรักย่อมอยากอยู่ใกล้คนที่ตนรัก แต่เมื่อ
ความละอายเกิดขึ้น ดูเหมือนเขาอยากจะไปให้ห่างมากกว่าอยาก
พบ โดยเฉพาะนักพรตอย่างอุปกะนี้ แต่ความรักก็มีอิทธิพลมาก
พอทีจ่ ะหน่วงเหนีย่ วอุปกะให้วนเวียนอยูใ่ นหมูบ่ า้ นพรานเนือ้ นัน่ เอง
๗ วันล่วงไป นายพรานกลับมาพร้อมด้วยเนือ้ จ�ำนวนมาก มี
คนหาบหามกันมาเป็นทิวแถว ค�ำแรกที่นายพรานถามเมื่อพบ
สุชาวดีคือ
“พระของพ่อมารับอาหารอยู่หรือลูกรัก?”
“ตัง้ แต่พอ่ ไปแล้ว เขามารับภิกษาเพียง ๒ วัน แล้วไม่เห็นมา
อีกเลย” สุชาวดีรายงาน สวมกอดพ่อด้วยความรักและคิดถึง
นายพรานมีทา่ ตรองก่อนจะพูดว่า “ลูกมิได้ไปดูทอี่ าศรมของ 319
ท่านหรือ?”
“ก็ลูกเป็นผู้หญิงจะให้ไปอย่างไร”
“เออ จริงซินะพ่อลืมไป” นายพรานพูดเรื่อยๆ “เออ แล้วลูก
มิได้ให้คนไปดูหรือ?”
“ไม่ พ่อ” สุชาวดีตอบ
“นี่เป็นข้อบกพร่องของลูก”
สุชาวดีมีอาการตกใจ นายพรานเห็นดังนั้น จึงกล่าวว่า
“เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ลูกรัก อย่าตกใจเลย คืออย่างนี้ ท่าน
อุปกะนัน้ เหมือนมาอาศัยเราอยู่ เราเป็นเจ้าของถิน่ เมือ่ ท่านหายไป
ไม่ได้รบั อาหารอย่างเคย ถ้าท่านจาริกไปทีอ่ นื่ ก็แล้วไป แต่ถา้ เจ็บไข้
ไม่สบาย ท่านจะให้ใครมาบอก ท่านอยู่คนเดียว คราวนี้จะเป็นข้อ
บกพร่องของเรา ลูกรัก แม้เราจะเป็นชาวป่าชาวเขา หาเนือ้ ขายและ
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กิน แต่เรือ่ งปฏิสนั ถาร เราต้องเคารพและกระท�ำให้เหมาะสมเสมอ
ลูกจ�ำได้มิใช่หรือที่พ่อสอนว่า บ้านใดแขกกลับไปด้วยความเสียใจ
ชื่อว่าทิ้งเอาอัปมงคลไว้ที่บ้าน ส่วนบ้านใดแขกกลับไปด้วยความ
ชื่นบาน ชื่อว่าได้ทิ้งมงคลไว้ที่บ้าน ลูกรัก ขึ้นชื่อว่าอาคันตุกะแล้ว
ไม่วา่ จะเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่ ไพร่หรือผูด้ อี ย่างไร เราต้องต้อนรับและ
กระท�ำให้เหมาะสมเสมอ”
นายพรานพูดเท่านั้นแล้ว รีบไปหาอุปกะที่อาศรม ขณะนั้น
จวนค�ำ่ แล้วเห็นประตูอาศรมปิด ด้วยความเกรงใจ นายพรานไม่กล้า
เรียก นั่งคอยอยู่หน้าอาศรม คิดว่าถ้าท่านอยู่คงจะออกมาในไม่ช้า
ครูห่ นึง่ ผ่านไป นายพรานได้ยนิ เสียงครางและเสียงเพ้อตามออกมา
320 เหมือนคนจับไข้ นายพรานก้าวเข้าไปจะเปิดประตู ก็พอดีได้ยนิ เสียง
ออกชื่อสุชาวดี เขาจึงหยุดชะงัก
“สุชาวดี” เสียงออกมาจากอาศรม “สุชาวดี ฉันคิดถึงเธอ ฉัน
รักเธอ” อุปกะพูดเพ้อวนเวียนอยู่อย่างนี้
ในทีส่ ดุ นายพรานก็ตดั สินใจเปิดประตูเข้าไป มองเห็นอุปกะ
นอนกระสับกระส่ายอยูบ่ นเตียงน้อย นายพรานนัง่ ลงนมัสการ แล้ว
ถามว่า
“พระคุณเจ้าไม่สบายไปหรือ?”
อุปกะพลิกตัวกลับมา “สุชา” พอมองอย่างชัดเจนอุปกะต้อง
อ้าปากค้าง ลุกขึ้นนั่งเฉยอยู่
“พระคุณเจ้าไม่สบายไปหรือ?” นายพรานถามซ�้ำ
“ปวดศีรษะเล็กน้อย ท่านกลับมานานแล้วหรือ?” อุปกะพูด
“กลับมายังไม่ได้นั่งที่บ้าน ทราบจากสุชาวดีว่าพระคุณเจ้า
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ไม่ไปรับภิกษาที่บ้านหลายวันแล้ว คิดว่าคงไม่สบายจึงรีบมาเยี่ยม
สักครูน่ ขี้ า้ พเจ้าได้ยนิ เสียงพระคุณเจ้าออกชือ่ สุชาวดีบตุ รีของข้าพเจ้า
นางได้ท�ำอะไรให้พระคุณเจ้าเดือดร้อนหรือ?”
“ไม่เลย นางมิได้ท�ำอะไรให้ข้าพเจ้าเดือดร้อน แต่” อุปกะ
หยุดคิดนิดหนึ่งแล้วพูดพ้อไปว่า “แต่ดูเหมือนนางจะเป็นสาเหตุให้
ข้าพเจ้าเดือดร้อนอยู่บ้าง”
“เรือ่ งอะไรหรือ พระคุณเจ้า ข้าพเจ้าจะลงโทษเธอเอง” นาย
พรานพูดอย่างหนักแน่น ซ่อนยิ้มไว้ในหน้า
“ท่านจะให้ข้าพเจ้าพูดตรง หรือพูดอ้อมค้อม?” อุปกะถาม
“พูดตรงดีกว่า พระคุณเจ้า”
“ข้าพเจ้าเคยตั้งใจว่าจะมอบกายมอบชีวิตให้เพศนักพรต” 321
อุปกะหยุดนิดหนึ่งเหมือนจะตรองหาค�ำพูด “แต่แล้วคงจะรักษา
ความตัง้ ใจนัน้ ไว้ได้ไม่ตลอด เพราะความรูส้ กึ ได้เปลีย่ นแปลงไปมาก”
“เพราะเหตุไรหรือ พระคุณเจ้า?” นายพรานถาม
“เพราะสุชาวดี ธิดาของท่าน”
“แปลว่าท่านพอใจในธิดาของข้าพเจ้าหรือ?”
อุปกะนิง่ การนิง่ ของนักพรต ถือว่าเป็นการรับค�ำ นายพราน
รูส้ กึ กระวนกระวายเล็กน้อย ด้วยความเจนจัดในชีวติ เพราะมีวยั สูง
นายพรานมิได้กล่าวโทษอุปกะเลยแม้แต่น้อย เพียงแต่ถามว่า
“แล้วพระคุณเจ้าจะท�ำอย่างไร?”
“ข้าพเจ้าคิดว่า จะสละเพศนักบวชในไม่ช้านี้”
“เวลานี้พระคุณเจ้าอายุเท่าไร?”
“๔๕” อุปกะตอบ รู้สึกกระดากใจมากอยู่
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“พระคุณเจ้ามีศลิ ปวิทยาอะไรบ้างไหมในการทีจ่ ะน�ำไปใช้ใน
เพศคฤหัสถ์”
“ไม่มีเลย” อุปกะตอบ
“เมือ่ ไม่มศี ลิ ปศาสตร์ พระคุณเจ้าจะอยูค่ รองเรือนได้อย่างไร?”
“หาบเนือ้ พอจะได้ แม้อายุจะย่างเข้า ๔๕ แล้ว แต่กำ� ลังยังดี
อยู่”
“หาบเนื้อพอจะได้” นายพรานทวนค�ำเบาๆ เหมือนครางอยู่
ในล�ำคอ
“เรื่องส�ำคัญยังมีอยู่อีกเรื่อง” นายพรานปรารภ “คือสุชาวดี
เขาจะปลงใจกับพระคุณเจ้าหรือไม่ ข้าพเจ้าไม่ทราบ”
“ดูท่าทางที่แสดงออกมาก็ดูไม่น่าจะรังเกียจ” อุปกะพูดแล้ว
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ยิ้มออกมานิดหนึ่ง
“พระคุณเจ้ารูไ้ ด้อย่างไร? ว่าเขาไม่รงั เกียจ” นายพรานถาม
“สังเกตจากกิริยาท่าทีเมื่อข้าพเจ้าสนทนาด้วย” อุปกะตอบ
“พระคุณเจ้าเป็นนักพรต ใครๆ เขาก็ตอ้ งให้เกียรติแสดงอาการ
คารวะสงบเสงี่ยมและต้อนรับดี เป็นเรื่องของคนที่มีมารยาทดี”
“เรื่องนี้ก็แล้วแต่ท่านจะช่วยเหลือ แต่ข้าพเจ้าแน่ใจในสติ
ปัญญาและความสามารถของท่าน ข้าพเจ้าไม่อาจมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปได้
ถ้าไม่ได้สชุ าวดี ท่านให้ขา้ พเจ้าพูดตรงๆ ข้าพเจ้าก็พดู ตรงๆ อย่างนี”้
สังเกตจากอาการซูบผอมลงของอุปกะ ท�ำให้นายพรานเชื่อ
ว่าอุปกะจะตายได้จริงถ้าไม่ได้ธิดาของตน ประกอบด้วยความรักที่
มีในอุปกะ นายพรานจึงรับค�ำว่าจะลองไปพูดกับสุชาวดี ถ้าตกลงจะ
ส่งข่าวให้ทราบพรุ่งนี้
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ขณะรับประทานอาหาร นายพรานมิได้พูดอะไรเลย เขาคง
นั่งรับประทานอาหารอย่างเคร่งขรึม จนผิดสังเกต สุชาวดีน้อยจึง
กล่าวขึ้นว่า
“พ่อเป็นอะไรไป วันนี้ไม่เห็นชวนลูกสนทนาเหมือนก่อนๆ
เลย พ่อไม่สบายหรือ?”
“มิได้ลูกรัก การเข้าป่าครั้งนี้ ท�ำให้พ่อรู้สึกว่าก�ำลังของพ่อ
เหลือน้อยเพราะชรา เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง ไม่เท่าไรนักพ่อคงตาย พ่อ
คิดถึงลูกว่าจะอยูอ่ ย่างว้าเหว่เดียวดาย แม่ของเจ้าก็ตายไปนานแล้ว
เราเหลือกันเพียงสองคนเท่านั้น”
“พ่ออย่าพูดอย่างนัน้ ซิคะ พลอยท�ำให้ลกู ไม่สบายใจด้วย พ่อ
ยังจะคงอยู่อีกนาน พ่อยังแข็งแรง” สุชาวดีปลอบพ่อ แต่ก็อดเศร้า 323
มิได้เมื่อนึกถึงแม่ที่ตายไป และคิดต่อไปว่า ถ้าบิดาสิ้นชีวิตลงอีก
เธอจะอยู่อย่างไร
“ลูกจ�ำได้ไหม?” นายพรานถาม “ว่าพ่ออายุเท่าไรแล้ว”
“ดูเหมือน ๖๒ ใช่ไหมคะ?”
“ใช่” นายพรานรับ “คนอายุ ๖๒ จะอยู่ต่อไปได้อีกสักกี่ปี
พ่อเป็นห่วงลูก”
สุชาวดีทำ� ตาแดงๆ เหมือนจะร้องไห้ เธอรูส้ กึ เศร้าซึมตามค�ำ
ปรารภของพ่อไปด้วย
“เวลานี้ลูกอายุเท่าไรแล้ว?” นายพรานถาม
“๑๗ ค่ะ พ่อ” สุชาวดีมองหน้าพ่ออย่างสงสัย “ท�ำไมรึคะ?”
“พ่อคิดว่า” นายพรานหยุดนิดหนึง่ เหมือนจะสรรหาค�ำพูดที่
เหมาะสม “ลูกควรจะมีครอบครัวได้แล้ว”
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“พ่อเกลียดลูกรึคะ จึงอยากให้ลูกแต่งงาน มีครอบครัว เพื่อ
จะได้พน้ ความรับผิดชอบของพ่อ ลูกอยูอ่ ย่างนีเ้ ป็นทีห่ นักใจของพ่อ
หรือ?” สุชาวดีพดู ด้วยเสียงอ่อนโยนระคนน้อยใจ แล้วเธอก็รอ้ งไห้
น�้ำตาหลั่งไหลลงสู่ภาชนะอาหารโดยเธอมิได้รู้สึก
“ลูกรัก” นายพรานปลอบ ลุกขึน้ มาโอบไหล่ของสุชาวดีนอ้ ย
อย่างถนอมรัก “มีหรือทีพ่ อ่ ไม่รกั ลูก โดยเฉพาะพ่อคนนีร้ กั ลูกสุชาวดี
เป็นทีส่ ดุ จะสรรหาค�ำใดมาพูดให้สมกับทีพ่ อ่ รักลูกนัน้ หาไม่ได้แล้ว
เพราะพ่อรักลูกนัน้ เอง พ่อจึงอยากให้ลกู เป็นฝัง่ เป็นฝาตัง้ แต่เวลาที่
พ่อยังมีชีวิตอยู่ ลูกอย่าน้อยใจเลย พูดถึงเรื่องรัก พ่อมีความรัก
ทุ่มเทให้ลูกมากที่สุด”
“ลูกยังไม่เคยรักผูช้ ายคนใดนอกจากพ่อ” สุชาวดีหาทางออก
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แต่กลับเปิดช่องให้นายพรานเดิน
“แต่มีผู้ชายเขารักลูก” นายพรานพูดอย่างหนักแน่น
สุชาวดีตกใจ เธอไม่เคยนึกว่าจะมีใครปองรักเลย เพราะไม่
เคยเกี่ยวข้องกับชายใดเลย
“ใครคะพ่อ” สุชาวดีถาม
“พระคุณเจ้าอุปกะ” นายพรานตอบไม่ค่อยเต็มเสียงนัก
“พระคุณเจ้าอุปกะ” สุชาวดีอุทาน นัยน์ตาเบิกกว้าง อาหาร
ซึ่งเธอก�ำลังจะส่งเข้าปากอยู่แล้วร่วงหล่นลงมา
“ท�ำไมหรือลูกรัก ท�ำไมลูกตื่นเต้นตกใจเหลือเกิน?” นาย
พรานถามด้วยน�้ำเสียงธรรมดา
“ก็ทา่ นเป็นนักพรต” สุชาวดีพดู เสียงเครือ “แล้วก็ เอ้อ  แล้ว
ท่านก็แก่มากแล้ว”
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“๔๕ เท่านั้น ลูกรัก ผู้ชาย ๔๕ ยังไม่แก่”
“แต่แก่กว่าลูกถึง ๒๘ ปี เป็นพ่อของลูกได้” สุชาวดีแย้ง
“ก็ไม่เห็นเป็นไร ผูช้ ายสูงอายุมกั จะเอาใจตามใจภรรยาสาวดี
ความรักของคนวัยนีเ้ ป็นความรักทีม่ นั่ คง ไม่เหมือนความรักของคน
วัยรุน่ ซึง่ เกิดเร็วและดับเร็ว อีกอย่างหนึง่ ลูกเชือ่ ได้อย่างหนึง่ ว่า เขา
จะไม่ทารุณโหดร้ายต่อลูก”
“แต่การที่พ่อจะให้ลูกแต่งงานกับคนคราวพ่อนั้น เป็นการ
โหดร้ายเกินไปมิใช่หรือ ลูกขอประทานโทษด้วย ทีก่ ล่าวค�ำนีก้ บั พ่อ
ลูกไม่อยากพูดค�ำนี้เลย”
“ไม่เป็นไรลูกรัก พ่อเข้าใจลูกดี แต่ที่พ่อพูดถึงพระคุณเจ้า
อุปกะก็เพราะท่านรักลูกมาก การแต่งงานกับคนที่เขารักเรานั้นดี 325
กว่าแต่งกับคนที่เรารักเขา เมื่อเขาเป็นคนดี ลูกอยู่ไปก็รักเขาเอง”
“รอไว้จนกว่าจะรักกันทัง้ สองฝ่าย จะมิดกี ว่าหรือพ่อ ลูกก็ยงั
ไม่แก่เฒ่าอะไร” สุชาวดีท้วง
“ผูห้ ญิงในแถบนีค้ ราวลูกเขาแต่งงานกันไปหมดแล้ว เหลือแต่
ลูกคนเดียว อีกอย่างหนึง่ ถ้าลูกยอมแต่งงานกับอุปกะ ชือ่ ว่าลูกได้
ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่ง”
“ช่วยชีวิตใครคะ” สุชาวดีถาม
“ชีวิตของท่านอุปกะ”
“ท่านถึงกับจะต้องตายทีเดียวหรือถ้าไม่ได้ลูก”
“เห็นจะเป็นอย่างนั้น” นายพรานยืนยัน
“ลูกไม่เชื่อ ไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หา” สุชาวดีย�้ำค�ำหลัง
อย่างหนักแน่น
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“ลูกยังมีความเข้าใจในชีวติ น้อยเกินไป คนทีฆ่ า่ ตัวตายเพราะ
เรื่องรักก็มีอยู่มาก เป็นแต่แตกต่างกันในวิธีตายเท่านั้น”
“นั่นเป็นเรื่องการฆ่าตัวตาย ไม่ใช่ตายเพราะอดเสน่หา”
สุชาวดีแย้ง เธอมีอารมณ์สนุกขึ้นมาบ้างแล้ว
“แต่ความเสน่หาเป็นเหตุใช่ไหมลูก?”
คราวนีส้ ชุ าวดีนงิ่ ภาพและวัยของอุปกะนักพรตปรากฏขึน้ ใน
ห้วงนึกของเธอ เธอไม่เคยเถียงพ่อ ถึงจะขัดแย้งบ้างก็เป็นไปอย่าง
สุภาพอ่อนโยน แม้เธอจะเป็นสาวชาวป่า ไม่เคยได้รับแสงสีแห่ง
อารยธรรมทีม่ นุษย์บางกลุม่ หลงใหลกันยิง่ นักก็ตาม แต่เธอก็เข้าใจ
ดีวา่ มารดาบิดามีบญ
ุ คุณต่อบุตรธิดาอย่างไร เคยถนอมเลีย้ งตนมา
326 อย่างไร จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะพึงกล่าววาจา
หยาบหยาม ขาดความเคารพต่อท่าน การท�ำให้ท่านผู้มีคุณช�้ำใจ
ปวดร้าวใจเพราะวาจาของตนนัน้ ถือว่าเป็นบาป โดยเฉพาะเกีย่ วกับ
มารดาบิดาแล้ว บุตรธิดาควรจะย�ำเกรงอยูเ่ สมอ การไม่เชือ่ ฟังบิดา
มารดา แสดงอาการโอหังอวดดีตอ่ พ่อแม่นนั้ เป็นการประกาศความ
เลวทรามของตนเอง
“ลูกรัก” นายพรานท�ำลายความเงียบขึน้ “ลูกเข้านอนเสียก่อน
ก็ได้ พรุง่ นีเ้ ช้าค่อยพูดกันใหม่ พ่อก็เหนือ่ ยเหลือเกิน เดีย๋ วจะเข้านอน
เหมือนกัน”
สุชาวดีเข้านอน แต่เธอนอนไม่หลับ ความรูส้ กึ ของเธอขณะนี้
สับสนวุ่นวาย ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไร เรื่องรักนั้นเธอพูดได้อย่าง
เต็มปากว่าเธอมิได้รกั อุปกะเลย อยากจะหนีไปเสียให้พน้ แต่สงสาร
พ่อ จะอยูต่ อ่ ไป และจะต้องแต่งงานกับอุปกะ รูส้ กึ สงสารความสวย
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และความสาวของตนทีจ่ ะต้องถูกท�ำลายลงด้วยน�ำ้ มือคนชรา ปัญหา
คงเหลืออยู่ ๒ อย่าง คือจะเลือกเอาพ่อแล้วยอมสละตัว หรือจะยอม
สละพ่อแล้วรักษาตัวไว้ เธอตัดสินใจไม่ถูก อัดอั้นตันใจ ในที่สุดก็
ต้องระบายความอึดอัดนั้นด้วยน�้ำตา เธอร้องไห้ ผู้หญิงเมื่อระทม
ทุกข์ตรอมใจก็หันเข้าหาเพื่อนคือน�้ำตา ดูเหมือนความระทมเศร้า
ของเธอจะไหลหลัง่ ตามน�ำ้ ตาออกมาด้วย นีแ่ หละโลก โลกซึง่ ระงม
อยู่ด้วยพิษไข้ ความรักมิได้ก่อทุกข์ให้เพียงแก่ผู้รักเท่านั้น แม้ผู้ไม่
รักก็ต้องระทมทุกข์เพราะความรักอยู่บ่อยๆ เหมือนกัน ดูชีวิตของ
สุชาวดีน้อยนี้เป็นตัวอย่างเถิด
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ในขณะทีส่ ชุ าวดีกำ� ลังระทมทุกข์เพราะเกรงว่าจะต้องประสบด้วย
สิง่ อันไม่เป็นทีร่ กั อยูน่ นั้ อีกมุมหนึง่ อุปกะก�ำลังกระวนกระวาย ด้วย
เกรงว่าจะพลัดพราก จะผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รัก ในเรื่องเดียวกัน
บุคคลบางคนอาจจะเศร้า บางคนอาจจะสุข หรืออาจจะทุกข์ดว้ ยกัน
แต่ทุกข์กันไปคนละอย่างเท่านั้น
รุ ่ ง ขึ้ น ขณะรั บ ประทานอาหารเช้ า นายพรานพู ด ขึ้ น ว่ า
“สุชาวดี เรื่องที่พูดเมื่อคืนนี้ ลูกจะตัดสินใจได้แล้วหรือยัง?”
“ลูกคิดว่า” สุชาวดีพดู เสียงอ่อยๆ “ลูกเป็นสมบัตขิ องพ่อ พ่อ
เลี้ยงลูกมา ลูกจึงคิดเสียว่า แล้วแต่พ่อจะเห็นดีเห็นชอบอย่างไร?”
พูดเท่านี้แล้วสุชาวดีก้มหน้านิ่ง น�้ำตาซึ่งเพิ่งจะเหือดแห้งไปเมื่อ
ใกล้รุ่งนี้เอง เริ่มจะหลั่งไหลออกมาอีก
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“ลูกรัก” นายพรานพูดเพือ่ ปลอบโยน “ลูกอย่าคิดว่าพ่อใจไม้ไส้ระก�ำเลย พ่ออยากให้ลกู มีความสุข พ่อคิดว่าการแต่งงานกับท่าน
อุปกะคงท�ำให้ลกู มีความสุขได้ เขาเป็นคนดีนะลูก อายุแตกต่างกัน
บ้างก็ไม่เป็นไร ผู้หญิงแก่เร็ว ถ้าเขาอายุ ๖๕ ลูกก็แก่แล้วเหมือน
กัน”
อุปกะดีใจเหมือนได้เทพธิดา เมื่อนายพรานบอกว่า สุชาวดี
ไม่ขัดข้อง ถ้าต้องการก็ให้รีบสละเพศบรรพชิตหรือนักบวชเสีย
อุปกะสละเพศนักพรต นุ่งห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์ทั่วไป แล้วติดตาม
นายพรานมาด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบ ชื่นบาน
เขาได้กินอยู่กับสุชาวดีฉันสามีภรรยา บางคราวเขาจะพา
สุชาวดีน้อยไปชมพันธุ์ไม้นานาชนิดในป่า แต่ท่านเอย จะมีสตรีที่ 329
สวยสดคนใดเล่า จะเกิดความนิยมชมชอบรักใคร่เสน่หาในสามีชรา
ด้วยความจริงใจ เขาจะท�ำดีด้วยหรือฉอเลาะอ่อนหวานก็เพียงเพื่อ
ความประสงค์บางอย่าง ซึง่ สิง่ นัน้ อาจจะเป็นทรัพย์ ยศ หรือชือ่ เสียง
เกียรติคณ
ุ ว่าได้เป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตเท่านัน้ มันมิใช่เพราะ
ความสนิทเสน่หาอย่างแน่นอน ถ้ายิง่ ผูช้ ายนัน้ ไร้ทรัพย์อปั ยศและยัง
ชราเข้าอีก จะซ�ำ้ ร้ายสักเพียงใด แต่มนั เป็นกรรมของโลก หรือของ
มนุษยชาติหรือไฉน จึงมักจะบิดเบือนหันเหจิตใจของชายชราให้มกั
พอใจในสตรีสาววัยรุน่ ยิง่ เขาแก่มากลงเพียงใด ก็ยงิ่ ต้องการสาวที่
เยาว์วัย และไร้เดียงสาต่อโลกเพียงนั้น
อุปกะพยายามเอาอกเอาใจสุชาวดีสมกับทีต่ นรัก แต่สชุ าวดีสิ
เห็นการเอาใจของอุปกะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและร�ำคาญ
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“สุชาวดี” อุปกะพูดในขณะที่ชมพันธุ์ไม้อยู่ในป่า “ดูดอกไม้
นั้นซิ มันช่างสวยงามเบ่งบานดีเหลือเกิน”
“เห็นแล้ว” สุชาวดีตอบสะบัดๆ
“แต่” อุปกะพยายามพูดให้ถกู ใจเธอ “ดอกไม้ดอกนัน้ ยังสวย
น้อยกว่าสุชาวดี มันอาจจะอ่อน แต่ไม่หวาน สุชาวดีทั้งอ่อนด้วย
หวานด้วย จึงสู้สุชาวดีไม่ได้ ไม่ว่าจะมองในแง่ใดๆ”
“พูดยืดยาวน่าร�ำคาญเสียจริง เขาจะชมดอกไม้ให้เพลินเสีย
หน่อย ก็มาพร�่ำอะไรก็ไม่รู้” สุชาวดีพูดอย่างมะนาวไม่มีน�้ำ
อุปกะรูส้ กึ น้อยใจ แต่กน็ อ้ ยใจไปเถิด น้อยใจไปจนตาย ตอน
ทีม่ าร่วมกินร่วมนอนอย่างสามีภรรยานัน้ นึกเอาแต่ความพอใจของ
330 ตัว ไม่คำ� นึงถึงความรูส้ กึ ของอีกฝ่ายหนึง่ บ้างเลย ว่าจะมีความรูส้ กึ
ตอบประการใด ผู้ชายแบบนี้มักจะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้เสมอ
แต่จะรักหรือไม่รกั จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามที เมือ่ อยูด่ ว้ ยกัน
อย่างสามีภรรยา สิ่งที่ตามมาก็คือลูก สุชาวดีเกลียดพ่อของเด็กจึง
รักลูกได้เพียงครึง่ เดียว ในขณะทีเ่ ธอก�ำลังนิยมชมชืน่ อยูก่ บั สุภทั ทะ
เด็กน้อย คราใดที่ระลึกถึงพ่อของเขา เธอจะหน้าเผือด ใจแห้งลง
ทันที ความร่าเริงหายไป สุภัททะก็ช่างดีแท้ หน้าตาเหมือนพ่อ
ประดุจพิมพ์
๒ ปีทอี่ ยูด่ ว้ ยกันมา อุปกะไม่เคยได้รบั ความชืน่ ใจจากภรรยา
สาวที่เขาหลงรักเลย สุชาวดีคอยพูดเสียดสีให้กระทบกระเทือนใจ
อยู่เสมอ ไม่เว้นแต่ละวัน เมื่อเห่กล่อมลูก เธอก็จะสรรหาค�ำที่ทิ่ม
แทงใจอุปกะให้ปวดร้าวระบม แต่เขาก็อดทน ทนเพราะความรัก
ลูกและภรรยา
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“สุภทั ทะเจ้าเอย เจ้านัน้ เป็นลูกของคนจร ทีห่ ลับทีน่ อนก็ไม่มี
ขาดสง่าและราศี เหมือนกาโกกากีที่ร�่ำร้องเพราะหลงรัง ชราพาธ
ขาดพลัง ก�ำลังก็หย่อนยาน อีกธนสารสมบัติก็ไม่มีที่ตดิ ตัว ญาติพี่
น้องผู้เกี่ยวข้องและพัวพันก็แลไม่เห็นผู้ใด เออ เจ้าลูกคนหาบเนื้อ
เจ้าจะท�ำไฉนเมือ่ เติบโต เจ้าลูกคนหาบเนือ้ เอย นอนเสียเถิด” ค�ำเห่
กล่อมลูกตามนี้ อุปกะได้ยินทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง
คืนหนึ่งเขานอนไม่หลับ เขาคิด คิดถึงชีวิตของเขาเองตั้งแต่
ต้นมาจนบัดนี้ เคยได้รบั การยกย่องเคารพนับถือประดุจเทพเจ้า ค�ำ
น้อยไม่เคยมีใครล่วงเกิน มาบัดนีห้ มดแล้วซึง่ เกียรติยศ ถูกเหยียด
หยามกล่าวร้ายจากเด็กผูม้ วี ยั เสมอด้วยบุตรของตน เราเป็นคนไม่มี
ญาติพี่น้อง ไม่มีทรัพย์สมบัติ แม้จะท�ำงานสายตัวแทบขาดเพื่อลูก 331
และภรรยา แต่เธอก็หาเห็นใจแม้แต่น้อยไม่
อุปกะคิดถึงเพือ่ น เขาไม่มเี พือ่ นเลยทีเดียวหรือในโลกนี้ คิด
ทบทวนอยูเ่ ป็นเวลานาน ในทีส่ ดุ ภาพแห่งนักพรตรูปงามมีสง่าราศีก็
ปรากฏขึน้ ในห้วงลึก “เขาบอกว่าเขาชือ่ อนันตชิน” อุปกะปรารภกับ
ตนเอง “มีลกั ษณะดี มีแววแห่งความเมตตากรุณา คนอย่างนีม้ กั ไม่
ปฏิเสธค�ำขอร้องของผู้ตกยากบากหน้ามาพึ่งพิง”
ประกอบด้วยบุรพูปนิสัยอันแก่กล้า มีบารมีที่แก่เต็มที่แล้ว
คอยเตือนในราตรีที่ดึกสงัด ได้ยินแต่เสียงน�้ำค้างตกจากใบไม้
อุปกะตัดสินใจแน่วแน่ทจี่ ะจากหมูบ่ า้ นพรานเนือ้ ไป ไปหาสหายซึง่
พบกันเพียงครู่เดียว แต่ลักษณะและวาจาเป็นที่ประทับใจของเขา
ยิ่งนักเขาชื่อ “อนันตชิน”
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ในขณะนั้นแรงเร้าแห่งความรักลูกผุดพลุ่งขึ้นมา ท�ำให้เขา
ต้องถอนใจ ความอาลัยในลูกมีมากพอที่ช่วยหน่วงเหนี่ยวเขาไว้อีก
ท�ำให้เขาคิด เมือ่ คิดถึงลูกน้อย จิตใจของอุปกะรูส้ กึ อ่อนลง ดูเหมือน
จะไม่อาจจากไปได้ แต่บารมีที่เคยบ�ำเพ็ญมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคย
สูญหายได้มาเตือน และเร่งเร้าให้เขาคิดถึงพระอนันตชินอย่างแรง
คืนนัน้ เอง อุปกะได้จดั แจงห่อของเท่าทีเ่ ป็นของตนและพกพาติดตัว
ไปได้ เตรียมออกจากวังกหารชนบท
ก่อนออกเดินทาง เขาอดที่จะมองดูลูกด้วยความอาลัยมิได้
ปุตตวิปโยคเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงส�ำหรับบิดา แต่ในที่สุด
เขาก็ตดั สินใจออกจากวังกหารคามตอนดึกสงัดคืนนัน้ เวลานีจ้ ติ ใจ
332 ของเขาค�ำนึงถึงแต่ภาพแห่งนักพรตรูปงามผู้มีนามว่า “อนันตชิน”
มีหลายครั้งที่เขาจะหวนกลับมาหาลูกน้อยและบิดา (นาย
พราน) ผู้มีความปรารถนาดีต่อเขาตลอดมา แต่ความระอาใจต่อ
สุชาวดี ท�ำให้เขาหันหลังกลับ มุ่งหน้าไปหาสหายอนันตชิน ซึ่งเขา
ก็ไม่แน่ใจว่าเวลานี้อยู่แห่งหนต�ำบลใด
ผูท้ เี่ คยบ�ำเพ็ญพรตมานาน เป็นผูส้ ลดใจได้เร็ว และมีอำ� นาจ
จิตพิเศษในการต่อต้านซึ่งสิ่งที่ต่อต้านได้ยาก มีพลังจิตเข้มแข็งใน
การที่จะสละสิ่งที่บุคคลสละได้โดยยาก บารมีธรรมที่สั่งสมอยู่ใน
ดวงจิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหาย มันคอยกระตุ้นเตือนให้บุคคลเบน
ชีวิตไปตามวิถีทางที่เขาเคยเดินมาแล้วเป็นเวลานาน เขาเดินฝ่า
ความมืดออกไป มีทางเลีย้ วไปทางไหนเขาก็ไปทางนัน้ ไปอย่างไม่มี
จุดหมาย เขาคิดว่าพอรุง่ อรุณก็พอจะหาทางทีแ่ น่นอนได้ และพยายาม
สืบถามว่า เวลานี้พระอนันตชินอยู่ที่ใด
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จนกระทั่ ง สายตะวั น โด่ ง เขารู ้ สึ ก หิ ว เพราะเดิ น ทางมา
เป็นเวลานาน อาหารก็มิได้ติดตัวมาเลย เขาออกจากบ้านอย่าง
กะทันหัน ไม่มีแผนการล่วงหน้า ดังนัน้ เมือ่ มาถึงหมูบ่ า้ นแห่งหนึ่ง
จึงเข้าไปขออาหารจากชาวบ้านพอประทังหิว แล้วเดินทางต่อไป ค�ำ่
ที่ไหนนอนที่นั่น เที่ยงวันวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าว หลังจากได้
เดินทางเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทรมกายแล้ว เขาแวะเข้าพัก ณ ใต้ร่ม
พฤกษ์ใหญ่ใบหนา ลมโชยมาเบาๆ ต้องผิวกายพอชุม่ ชืน่ เขาเอนตัว
ลงนอนพัก เอารากไม้แทนหมอนและหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย
เขาตื่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตกมากแล้ว รู้สึก
ชุ่มชื่นและมีก�ำลัง
เขานัง่ ตรองถึงชีวติ ในอดีต โดยเฉพาะเวลา ๒ ปีทอี่ ยูร่ ว่ มกับ 333
สุชาวดี เป็นระยะเวลาทีเ่ ขาล�ำบากชอกช�ำ้ สุดประมาณได้ ล�ำดับนัน้
สุภาษิตเก่าๆ ที่โบราณบัณฑิตได้กล่าวไว้ก็แจ่มแจ้งแก่เขา ประดุจ
คบเพลิงสว่างโร่ขึ้นในมุมมืด สุภาษิตนั้นมีดังนี้
- มีบิดาผู้ซึ่งสะสมหนี้สินไว้มากคือศัตรู มีมารดาผู้ซึ่งมิได้
ประพฤติในความบริสุทธิ์คือศัตรู มีภรรยารูปงามคือศัตรู มิตรที่
ปราศจากความรู้คือศัตรู
- ความรูเ้ ป็นประดุจยาพิษ เพราะมิได้ใช้ความรูน้ นั้ ให้เหมาะ
สม อาหารก็เปรียบเหมือนยาพิษ เพราะไม่ย่อย พระราชวังเป็น
ประดุจยาพิษส�ำหรับคนเข็ญใจ ภรรยาสาวก็เปรียบเหมือนยาพิษ
ส�ำหรับสามีชรา
- แสงจันทร์และละอองฝนไม่เป็นที่ยินดีของคนหนาว แสง
อาทิตย์ไม่เป็นทีพ่ อใจของคนร้อน สามีชราย่อมไม่เป็นทีย่ นิ ดีพอใจ
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ของภรรยาสาว
- สามีเกศาหงอก ความรักของหญิงสาวผูภ้ รรยาจะมีรนุ แรงได้
อย่างไร ประดุจยาขมหรือไม่ขมก็ตาม ใครจะชอบรับประทานบ้าง
เมื่อไม่จ�ำเป็น ด้วยเหตุนี้ สตรีจึงเอาใจออกห่างจากผัวแก่ไปฝักใฝ่
ในชายอื่น
- ความรักในสมบัติ ความรักชีวติ ย่อมมีอยูใ่ นบุคคลทัว่ ไปทุก
รูปทุกนาม แต่เมียสาวเป็นที่รักเลิศของผัวเฒ่ายิ่งกว่าหัวใจ
- ชายแก่มีสังขารทรุดโทรมแม้หมดก�ำลัง เพื่อความสนุก
รืน่ รมย์กย็ งั มิวายกระเสือกกระสนเหมือนสุนขั ถึงฟันหักเหีย้ น หาก
พบเนื้อติดกระดูกที่ตนไม่สามารถแทะทิ้งได้ ถึงกระนั้นก็ยังขอแต่
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- ไม่มสี ถานที่ ไม่มโี อกาส ไม่มบี รุ ษุ จะชักชวนให้ไขว้เขว นารี
บริสุทธิ์อยู่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหาก
- เหตุทสี่ ตรีจะทนเป็นพรหมจารีอยูไ่ ด้ มิใช่จะเป็นเพราะรูส้ กึ
ละอาย มีจริยสมบัติ เกลียดการหยาบคายหรือมีใจเกรงขาม ที่แท้
เป็นเพราะยังไม่มีผู้ปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้น
- สตรีบางคนท�ำเป็นหวงตัวอย่างน่าหมั่นไส้ เหมือนใครจะ
กระทบกระแทกมิได้เลยแม้แต่น้อย แต่พออยู่ในที่ลับตาคน เธอ
กลับโถมเข้าหาผู้ชายเหมือนปลากระโดดลงน�้ำ
บัดนี้เขาตัดใจจากสุชาวดีได้แล้ว เรื่องเดียวที่วนเวียนอยู่ใน
จิตของเขาคือสหายผูม้ นี ามว่าอนันตชิน เขารอนแรมตามล�ำพัง จน
กระทั่งถึงเขตสาวัตถี ราชธานีแห่งแคว้นโกศล
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ปัจจุสกาลวันนั้น พระอนันตชินสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแผ่
ข่ายพระญาณออกครอบจักรวาล มองดูอุปนิสัยแห่งเวไนยสัตว์ที่
พระองค์จะโปรดได้ อุปกะเข้าไปในข่ายพระญาณแห่งพระองค์ ทรง
ทราบโดยตลอดว่า เช้าวันนี้อุปกะจะมาถึงเชตวัน จึงเสด็จออกจาก
พระคันธกุฎี รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเชตวนารามทั้งหมด แล้วตรัส
ว่าภิกษุทั้งหลาย วันนี้ถ้ามีอาคันตุกะมาถามหาบุคคลผู้มีนามว่า
อนันตชิน ก็ขอให้พาไปหาเราทีค่ นั ธกุฎี ตรัสเท่านีแ้ ล้วทรงให้โอวาท
ภิกษุสงฆ์เป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับเรื่องความเคารพในปฏิสันถาร
มีอาทิว่า
“ภิกษุทงั้ หลาย ผูเ้ คารพหนักแน่นในพระศาสดา ในพระธรรม
มีความย�ำเกรงในสงฆ์ มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิ มีความเพียร 335
เครือ่ งเผาบาป เคารพในไตรสิกขา และเคารพในปฏิสนั ถารการต้อนรับ
อาคันตุกะ ผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสื่อม ด�ำรงอยู่ใกล้พระนิพพาน”
ตอนสายวันนั้นเอง อุปกะก็มาถึงบริเวณเชตวนารามอัน
ร่มรื่น เห็นภิกษุทั้งหลายก�ำลังสาธยายธรรมบ้าง ท�ำกิจอย่างอื่น
เป็นต้นว่านัง่ เป็นกลุม่ ๆ สนทนาธรรมบ้าง เขาเข้าไปหาภิกษุกลุม่ หนึง่
นมัสการแล้วกล่าวขึ้นว่า
“พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีสหายผู้หนึ่งนามว่า ‘อนันต
ชิน’ เขาเป็นนักพรตที่สง่างาม ผิวพรรณผ่องใส ใบหน้าอิ่มเอิบ มี
แววแห่งความกรุณาฉายออกจากดวงตาทั้งสอง ใช้เครื่องนุ่งห่ม
อย่างท่านนี้ ท่านพอจะรู้จักผู้ซึ่งข้าพเจ้าเอ่ยนามถึงนี้อยู่บ้างหรือ?”
ภิกษุกลุม่ นัน้ มองตากันแล้วยิม้ ๆ ด้วยความอัศจรรย์ใจในการ
ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าของพระศาสดา ก็พระองค์ตรัสสั่งไว้เมื่อ
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เช้านี้เองว่า ถ้ามีคนมาถามหาพระอนันตชินให้พาไปเฝ้าพระองค์
ดังนัน้ ภิกษุหนุม่ รูปหนึง่ จึงกล่าวขึน้ ว่า “อุบาสก พระอนันตชิน
เป็นศาสดาแห่งเราทั้งหลาย พวกเราเป็นสาวกของพระองค์ ไฉน
เล่าพวกเราจะไม่รู้จักพระผู้มีพระนามเช่นนั้น มาเถิด ตามข้าพเจ้า
มา จะน�ำไปเฝ้าพระอนันตชินพระองค์นั้น” ว่าแล้วได้ลุกเดินน�ำ
อุปกะไป
ถึงพระคันธกุฎี พระพุทธองค์ทรงรอคอยอยู่แล้ว พระผู้มี
พระภาคทรงเปล่งพระรัศมีซ่านออกจากพระกายทั้ง ๖ สี ดุจเดียว
กับวันที่พระองค์ได้พบอุปกะครั้งแรกเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ อุปกะก้มลง
กราบพระมงคลบาทแห่งพระศาสดา มีน�้ำตานองหน้า กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระอนันตชิน ท่านยังจ�ำข้าพเจ้าได้อยู่หรือ ข้าพเจ้า
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เคยพบท่านครัง้ หนึง่ แขวงเมืองพาราณสี เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว”
“ดูก่อนอุปกะ” พระศาสดาตรัสตอบ “เราคอยการมาของ
ท่านอยู่ การมาของท่านครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ท่าน”
พอได้ยนิ ค�ำว่า “อุปกะ” เท่านัน้ ปีตปิ ราโมชก็แผ่ไปทัว่ สรรพางค์ของ
อุปกะ ชื่อใดเล่าในโลกนี้จะไพเราะอ่อนหวานยิ่งกว่าชื่อของตนเอง
ทุกคนจะดีใจเป็นอย่างยิง่ เมือ่ ทราบว่าผูอ้ นื่ จ�ำชือ่ ของตนได้อย่างแม่น
ย�ำ หลังจากพรากกันไปเป็นเวลานาน
“อุปกะ” พระองค์ตรัสต่อไป “หลังจากกันคราวนั้นแล้วท่าน
ไปอยูท่ ไี่ หน ท�ำอะไร พอทนได้อยูห่ รือ เมือ่ ก่อนนีด้ ทู า่ นทรงเพศเป็น
นักบวช บัดนี้ท�ำไมจึงเปลี่ยนแปลง?”
อุปกะได้เล่าความหลังทัง้ มวลให้พระศาสดาทราบโดยตลอด
แล้วทูลเพิม่ เติมว่า “พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์เดินหลงทางอยูเ่ ป็น
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เวลานาน บัดนี้มาพบพระองค์เป็นครั้งที่ ๒ คงจะด�ำเนินไปสู่ทางที่
ถูกต้อง พระองค์ผอู้ นุเคราะห์โลก โปรดอนุเคราะห์ขา้ พระองค์ดว้ ย
เถิด” พูดเท่านั้นแล้ว เขาก็ซบศีรษะลงแทบพระบาทมูลแห่งพระ
ศาสดา
พระจอมมุนีศากยบุตรประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วตรัสว่า “ดู
ก่อนอุปกะ การครองเรือนเป็นเรื่องยาก เรือนที่ครองไม่ดีย่อมก่อ
ทุกข์ให้มากหลาย การอยูร่ ว่ มกันกับคนพาล เป็นความทุกข์อย่างยิง่
อุปกะเอย เครื่องจองจ�ำที่ท�ำด้วยเชือก เหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆ เรา
ไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจ�ำที่แข็งแรงทนทานเลย แต่เครื่องจองจ�ำ
คือบุตร ภรรยา ทรัพย์สมบัตินี่แล รึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติด
อยู่ในภพไม่มีที่สิ้นสุด เครื่องผูกที่ผูกหย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก คือ 337
บ่วงบุตร ภรรยา และทรัพย์สมบัตินี่เอง รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะนั้นเป็นเหยื่อของโลก เมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูป เป็นต้น
เขาจะพ้นจากโลกมิได้เลย ไม่มีรูปใดที่จะรัดตรึงใจของบุรุษได้มาก
เท่ารูปแห่งสตรี ดูก่อนอุปกะ ผู้ตัดอาลัยในสตรีมิได้ ย่อมจะต้อง
เวียนเกิดเวียนตายอยูร่ ำ�่ ไป แม้สตรีกเ็ ช่นเดียวกัน ถ้ายังตัดอาลัยใน
บุรุษไม่ได้ ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆ กิเลสนั้นมีอ�ำนาจครอบคลุมอยู่
โดยทั่ว ไม่เลือกว่าในวัยและเพศใด
ดูก่อนอุปกะ เราจะขอสาธกให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง
นานมาแล้ว มีมานพหนุ่มน้อยลามารดาบิดาไปเรียนศิลป
วิทยา ณ ส�ำนักทิศาปาโมกข์เมืองตักกศิลา เมื่อเรียนจบแล้วจึงลา
อาจารย์กลับบ้าน มารดาต้อนรับเขาด้วยความยินดียงิ่ เมือ่ สนทนา
กันไป มารดาถามว่า ลูกได้เรียนอสาตมนต์แล้วหรือ ลูกชายตอบว่า
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ยังไม่ได้เรียน มารดาจึงข้อร้องให้ไปเรียนอสาตมนต์เสียก่อน เขา
จึงลามารดาไปหาอาจารย์ กราบเรียนให้อาจารย์ทราบว่ายังมีมนต์
ส�ำคัญอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งเขายังมิได้เรียนจากอาจารย์ มารดาของเขา
ขอร้องให้มาเรียนอสาตมนต์ อาจารย์ได้ทราบดังนั้นยินดียิ่งนัก จึง
กล่าวว่า ‘มานพ เวลานี้เรามาพักอยู่ในป่า ไม่มีใครเลย นอกจาก
เราและมารดาผูช้ ราของเรา เธอจงปฏิบตั บิ ำ� รุงมารดาของเราสักชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง แล้วเราจะบอกอสาตมนต์ให้ แต่ในขณะที่ปฏิบัติ
มารดาของเรา เช่น การอาบน�้ำ ป้อนข้าวให้ และนวดฟัน้ ให้เจ้าจง
ชมเชยอวัยวะต่างๆ แห่งมารดาของเราทุกครั้งไป เช่นว่า ‘มือสวย
เท้าสวย เป็นต้น’ มานพหนุ่มรับค�ำของอาจารย์ด้วยความปีติยินดี
ตัง้ แต่วนั นัน้ มา เขาตัง้ ใจปฏิบตั มิ ารดาของอาจารย์ เช่น การ
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อาบน�้ำให้ ป้อนข้าว และนวดฟั้น เป็นต้น
‘มือและแขนคุณแม่สวยน่าดูเหลือเกิน’ วันหนึง่ เด็กหนุม่ เริม่
ท�ำตามที่อาจารย์สอน
นางยิม้ อย่างร่าเริง ทัง้ ๆ ทีฟ่ นั ของนางหักหมดแล้วและกล่าว
ว่า
‘มือและแขนของฉันสวยจริงๆ หรือพ่อหนุ่ม ฉันแก่แล้วนะ’
‘คุณแม่แก่แล้ว มือและแขนยังสวยขนาดนี้ เมือ่ คุณแม่สาวๆ
คงจะสวยมิใช่น้อย ขาและเท้าของคุณแม่ก็สวย ใบหน้าก็งามซึ้งน่า
ดูเหลือเกิน กระผมดูไม่เบื่อเลย เมื่อคุณแม่ยังสาวคงจะสวยหาคน
เสมอเหมือนมิได้’
นางรูส้ กึ ปีตยิ นิ ดีอย่างล้นเหลือ เป็นเวลานานมาแล้วทีน่ างไม่
เคยได้ยนิ ค�ำอ่อนหวานระรืน่ หูชกู ำ� ลังใจอย่างนีเ้ ลย อะไรเล่าจะเป็น
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ที่พอใจของสตรีมากเท่าได้ยินค�ำชมว่าเธอสวย ไม่ว่าสตรีนั้นจะอยู่
ในวัยใด มานพหนุ่มเวียนพูดชมเชยนางผู้เป็นมารดาของอาจารย์
อยู่อย่างนี้ทุกวัน บางคราวเขายังพูดเพิ่มเติมว่า ถ้าเขาได้ภรรยาที่
มีความงามพร้อมเพียงครึ่งหนึ่งของนาง เขาก็จะมีความสุขหาน้อย
ไม่ และท�ำทีเป็นมีความรู้สึกเสน่หาในตัวนางเสียสุดประมาณ จน
กระทั่งนางรู้สึกว่า หนุ่มน้อยนี้ยังคงมีจิตพิศวาสปฏิพัทธ์ในตัวนาง
เป็นที่ยิ่ง วันหนึ่งจึงถามว่า
‘พ่อหนุ่ม เธอมีความพอใจในตัวเรามากหรือ?’
‘มากเหลือเกินคุณแม่ กระผมไม่ทราบจะสรรหาค�ำพูดใดๆ
มาพูดให้สมกับความรู้สึกที่กระผมมีต่อคุณแม่ได้’
‘เธอจะเลี้ยงดูเราอย่างนี้ตลอดไปหรือ?’
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‘ตลอดไป คุณแม่ การได้อยูใ่ กล้ชดิ คุณแม่เป็นความสุขอย่าง
ยิ่งของกระผม ถ้าคุณแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสักร้อยปี และกระผม
ปฏิบัติคุณแม่อยู่อย่างนี้ถึงร้อยปี กระผมจะไม่เบื่อหน่ายเลย’
หญิงชราเข้าใจว่ามานพหนุม่ มีจติ ปฏิพทั ธ์ในตน ให้รสู้ กึ กระสัน
ยิง่ นัก จึงกล่าวว่า “ก็จะเป็นไรไปเจ้าหนุม่ เมือ่ เธอปรารถนาอย่างนัน้
ก็คงจะเป็นได้ เมื่อเธอต้องการจะร่วมอภิรมย์กับเรา เราก็ยินดี”
‘จะท�ำได้อย่างไรคุณแม่ คุณแม่เป็นแม่ของอาจารย์ กระผม
ต้องเคารพย�ำเกรงคุณแม่ยิ่งกว่าอาจารย์เสียอีก ตราบใดที่ท่าน
อาจารย์มีชีวิตอยู่ กระผมจะท�ำอย่างนั้นไม่ได้เลย’ ว่าแล้วมานพ
หนุ่มก็แกล้งเคล้าเคลียและเอาใจหญิงชรายิ่งขึ้น
‘พ่อหนุ่ม’ หญิงชราพูดด้วยเสียงสั่นเครือ ‘เธอจะปฏิบัติเรา
ไม่ทอดทิ้งเราจริงๆ หรือ?’
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‘ข้อนี้กระผมรับรองได้คุณแม่’ มานพตอบ
‘ถ้าอย่างนั้น จะขัดข้องอะไรกับเรื่องชีวิตลูกชาย เธอฆ่าเขา
เสียก็หมดเรื่อง’
‘กระผมจะฆ่าเขาได้อย่างไรครับคุณแม่ ท่านเป็นอาจารย์ที่
สอนศิลปศาสตร์ให้กระผมและดีต่อกระผมเหลือเกิน กระผมฆ่า
ท่านไม่ได้ดอก’ มานพยืนยัน
‘เธอรับรองแน่นะ ว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งฉัน’ หญิงชราพูด
‘ข้อนี้กระผมรับรองครับคุณแม่’ ชายหนุ่มตอบ
‘ถ้าอย่างนั้น เมื่อเธอฆ่าไม่ได้ ฉันจะฆ่าเขาเอง’ หญิงชรา
พูดอย่างมั่นคง
‘เอาไว้รอคิดการดีๆ ให้รอบคอบก่อนเถิดครับคุณแม่’ พูด
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แล้วชายหนุ่มก็ออกจากห้องของหญิงชราไปหาอาจารย์ เล่าเรื่อง
ทัง้ หมดให้อาจารย์ทราบ ความจริงเขาเล่าเรือ่ งต่างๆ ตัง้ แต่ตน้ มาให้
อาจารย์ทราบโดยตลอด เพราะถือว่าเป็นการเรียน และเรือ่ งทัง้ หมด
เป็นแผนการของอาจารย์ทจี่ ะสอนศิษย์เรือ่ งอสาตมนต์ ชายหนุม่ พูด
อย่างไร หญิงชราแสดงอาการอย่างไร และโต้ตอบอย่างไร อาจารย์
ได้รับทราบจากชายหนุ่มเป็นระยะๆ ตลอดมา
เมือ่ อาจารย์ได้ทราบจากชายหนุม่ ว่ามารดาของตนคิดจะฆ่า
ตน ทีแรกรู้สึกสลดใจเล็กน้อย แต่เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รู้เรื่อง
อย่างนี้ดีอยู่แล้ว จึงวางเฉยได้ในไม่ช้า และตรวจดูอายุขัยแห่ง
มารดาตน ทราบว่าถึงอย่างไรๆ มารดาก็หมดอายุในวันพรุ่งนี้อยู่
แล้ว ถึงเหตุการณ์ปรกติไม่มอี ะไรเกิดขึน้ มารดาก็จะต้องตายในวัน
พรุ่งนี้อยู่แล้ว จึงต้องการจะสอนศิษย์ให้รู้แน่ในวิชาอสาตมนต์ จึง
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บอกชายหนุ่มให้ไปตัดไม้ต้นหนึ่ง ท�ำให้มีลักษณะคล้ายรูปคนแล้ว
น�ำมาวางไว้บนเตียงนอนของอาจารย์ เอาผ้าคลุมไว้แล้ว เอาเชือกขึง
จากห้องของมารดา ท�ำเป็นราวมาสู่ห้องของตน
ทุกอย่างเรียบร้อย ชายหนุ่มเข้าไปสู่ห้องของมารดาอาจารย์
นวดฟั้นปฏิบัติอย่างที่เคย กล่าวชมเชยความงามของหญิงชราด้วย
ประการต่างๆ
‘ว่าอย่างไร พ่อหนุ่ม’ หญิงชราพูดขึ้น ‘เมื่อเธอไม่ฆ่า เราจะ
ฆ่าเอง’ ‘คุณแม่จะฆ่าจริงๆ หรือ’ ชายหนุม่ ถามแล้วแสร้งคลอเคลีย
แสดงความรักในหญิงชราให้มากขึน้ ด้วยความเคลิบเคลิม้ และหลงใหล
หญิงชรายืนยันอย่างแข็งขันว่าจะฆ่า ชายหนุ่มจึงกล่าวว่า เขาได้
เตรียมแผนการไว้พร้อมแล้ว ‘นีข่ วาน’ เขากล่าว ‘คุณแม่เดินไปตาม 341
เส้นเชือกทีข่ งึ ไว้นี้ ปลายเชือกไปสุดลงทีใ่ ด ทีน่ นั่ เป็นเตียงนอนของ
อาจารย์ เวลานีอ้ าจารย์นอนหลับแล้ว พอสุดปลายเชือกเอีย้ วตัวมา
ทางขวานิดหนึง่ จะตรงคออาจารย์พอดี คุณแม่ฟนั ทีเดียวให้คอขาด
แล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกต่อไป’
หญิงชรานัยน์ตาฝ้าฟาง มองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้ว เดินไม่
ค่อยถนัดเพราะความแก่เฒ่า รับขวานจากชายหนุม่ แล้ว งกงัน เดิน
คล�ำเส้นเชือกไป ใจของเธอเวลานี้ถูกห่อหุ้มด้วยโมหะ ถูกความ
เสน่หาเร่งเร้า ปลงใจฆ่าแม้แต่ลูกของตนเองซึ่งมีความดีงามพร้อม
ทุกประการ
เมื่อเดินคล�ำเส้นเชือกมาถึงปลายสุด หญิงชราก็เอี้ยวตัวมา
คล�ำดูบนเตียง มองเห็นรางๆ เหมือนภาพคนนอนคลุมผ้าอยู่ นาง
แน่ใจว่าเป็นลูกชายตน จึงจ้วงคมขวานลงสุดแรง คมขวานกระทบ
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ไม้ดงั โผละ นางรูต้ วั ว่าถูกหลอกเสียแล้ว ตกใจอย่างยิง่ ประจวบกับ
ชรามาก ถึงแล้วซึ่งอายุขัย นางจึงสิ้นใจตายอยู่ ณ ที่นั้นเอง
อาจารย์และศิษย์หนุ่มเฝ้าสังเกตการณ์อยู่โดยตลอด สังเวช
สลดใจเป็นทีย่ งิ่ ทัง้ สองยืนเศร้าซึมอยูใ่ กล้ๆ ร่างของหญิงชราอยูเ่ ป็น
เวลานาน ในที่สุดอาจารย์ก็กล่าวขึ้นว่า
‘มานพ เธอได้เรียนอสาตมนต์จบเรียบร้อยแล้ว’ ชายหนุ่ม
ทรุดตัวลงกราบอาจารย์ และกอดเท้าทัง้ สองไว้ พร�ำ่ ร�ำพันถึงเมตตา
กรุณาของอาจารย์ที่มีต่อตน น�้ำตาของเขาหยดลงสู่หลังเท้าของ
อาจารย์ ในขณะนั้นความรู้สึกของเขาสับสนวุ่นวาย จนไม่อาจ
พรรณนาได้ว่าเป็นฉันใด
นี่เอง อสาตมนต์ที่มารดาของเขาเร่งเร้าให้มาเรียน ช่างเป็น
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วิชาที่แปลกและมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างเหลือล้น”
ว่า

พระผูม้ พี ระภาคตรัสเล่าเรือ่ งอสาตมนต์จบแล้ว ทรงเพิม่ เติม

“ดูก่อนอุปกะ ความทุกข์ทั้งมวล มีมูลรากมาจากตัณหา
อุปาทานความทะยานอยากดิน้ รน และความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเป็นเรา
เป็นของเรา รวมถึงความเพลิดเพลินใจในอารมณ์ต่างๆ สิ่งที่เข้าไป
เกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตน เป็นของตน ที่จะไม่ก่อทุกข์
ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มี หาไม่ได้ในโลกนี้ เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่
ว่าได้เห็น ฟังสักแต่ว่าได้ฟัง รู้สักแต่ว่าได้รู้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่างๆ เพียงแต่สักว่าๆ ไม่หลงใหลพัวพันมัวเมา เมื่อนั้นจิตก็จะว่าง
จากความยึดถือต่างๆ ปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ ดูก่อนอุปกะ
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เธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่า มีสติอยู่ทุกเมื่อ ถอน
อัตตานุทฏิ ฐิ คือความยึดมัน่ ถือมัน่ เรือ่ งตัวตนเสีย ด้วยประการฉะนี้
เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวล ไม่มคี วามสุขใดยิง่ ไปกว่าการ
ปล่อยวาง และการส�ำรวมตนอยู่ในธรรม”
อุปกะส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาของพระตถาคต
เจ้า คลายสังโยชน์ คือกิเลสที่ร้อยรัดใจออกเป็นเปราะๆ ได้บรรลุ
อนาคามิผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่ ๓ ด้วยประการฉะนี้
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ขอน�ำท่านมาสูบ่ ริเวณสาลวโนทยาน กรุงกุสนิ าราอีกครัง้ หนึง่
ภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใยนั้น พระผู้มีพระภาคบรรทม
เหยียดพระกายในท่าสีหไสยา แวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลาย
แผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปๆ ประดุจดวงจันทร์ที่ถูกแวดวงด้วย
กลุ่มเมฆก็ปานกัน
พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์วา่ “อานนท์ เมือ่ เราล่วงลับ
ไปแล้ว เธอทั้งหลายอาจจะคิดว่า บัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้ว จะ
พึงว้าเหว่ไร้ที่พึ่ง อานนท์เอย พึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ธรรม
วินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว ขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจง
เป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป เธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัย
เป็นที่พึ่ง อย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลย”
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“อานนท์ อีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ราจะสัง่ เธอไว้ คือบัดนีภ้ กิ ษุทงั้ หลาย
เรียกกันว่า ‘อาวุโสๆ’ ทั้งผู้แก่และผู้อ่อน ต่อไปนี้ ขอให้ภิกษุผู้แก่
พรรษากว่า เรียกผู้อ่อนพรรษาว่า ‘อาวุโส’ (คุณ) ส่วนภิกษุผู้อ่อน
พรรษากว่าพึงเรียกผูแ้ ก่กว่าว่า ‘ภันเต’ หรือ ‘อายัสมา’ (ท่าน) ผ่อน
ผันตามควรแก่คารวโวหาร
อานนท์ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉันนะ เธอเป็นพระที่ดื้อ มี
ทิฏฐิมานะมาก ไม่ยอมเชื่อฟังใคร ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใคร เพราะ
ถือดีวา่ เคยเป็นข้าเก่าของเรา เคยใกล้ชดิ เรามาก่อนใครๆ หมด เมือ่
เราล่วงลับไปแล้ว ขอให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ คือเธอ
ปรารถนาจะท�ำจะพูดสิ่งใด หรือประสงค์จะอยู่อย่างไร ก็ให้เธอท�ำ
346 พูดและอยูต่ ามอัธยาศัย สงฆ์ไม่พงึ ว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอ นีเ่ ป็น
วิธีลงพรหมทัณฑ์ คือการลงทัณฑ์ที่หนักที่สุดแบบอริยะ
อานนท์ อีกเรื่องหนึ่ง คือสิกขาบทบัญญัติที่เราได้บัญญัติไว้
เพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุก ไม่กินแหนงแคลงใจ
กัน มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สิกขาบทบัญญัติเหล่านั้นมีอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก เมื่อเราล่วงลับแล้ว สงฆ์พร้อมใจกันจะถอนสิกขา
บทเล็กน้อยซึง่ ขัดกับกาลกับสมัยเสียบ้างก็ได้ กาลเวลาล่วงไป สมัย
เปลี่ยนไป จะเป็นความล�ำบากในการปฏิบัติสิกขาบทที่ไม่เหมาะ
สมัยเช่นนั้น เราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้”
เมื่อพระอานนท์มิได้ทูลถามอะไร พระธรรมราชาจึงตรัสต่อ
ไปว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ผู้ใดมีความ
สงสัยเรื่องพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ในมรรคหรือปฏิปทา
ใดๆ ก็จงถามเสีย ณ บัดนี้ เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่า
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มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระศาสดาแล้ว มิได้ถามข้อสงสัยแห่งตน”
ภิกษุทุกรูปเงียบกริบ บริเวณปรินิพพานมณฑลสงบเงียบ
ไม่มเี สียงใดๆ เลย แม้จะมีพทุ ธบริษทั ประชุมกันอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ก็ตาม ทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธด�ำรัส เพือ่ เป็นเครือ่ งเตือน
ใจเป็นครั้งสุดท้าย
บัดนี้พระก�ำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มที
แล้ว ประดุจน�ำ้ ทีเ่ ทราดลงไปในดินทีแ่ ตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้ง
หายไป มิได้ปรากฏแก่สายตา ถึงกระนั้น พระบรมโลกนาถก็ยัง
ประทานปัจฉิมโอวาท เป็นพระพุทธด�ำรัสสุดท้ายว่า
“ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอ
เตือนเธอทัง้ หลายให้จำ� มัน่ ไว้วา่ สิง่ ทัง้ ปวงมีความเสือ่ มและความสิน้ 347
ไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด”
ย่างเข้าสู่ปัจฉิมยาม พระจันทร์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวัน
ตกแล้ว แสงโสมสาดส่องผ่านทิวไม้ลงมา ท้องฟ้าเกลีย้ งเกลาปราศจากเมฆหมอก รัศมีแจ่มจรัส ดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่ง
เป็นพิเศษครัง้ สุดท้าย แล้วสลัวลงเล็กน้อย เหมือนจงใจอาลัยในพระ
ศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์
พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบ หลับพระเนตรสนิท พระ
อนุรุทธเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้น และได้รับการ
ยกย่องจากพระผูม้ พี ระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษุ ได้เข้าฌานตาม
ทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และ
จตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติ คือ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา
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สัญญายตนะ และสัญญาเวทยิตนิโรธตามล�ำดับ แล้วถอยกลับมา
จากสัญญาเวทยิตนิโรธจนถึงปฐมฌาน และเข้าปฐมฌานไปจนถึง
จตุตถฌานอีก เมือ่ ออกจากจตุตถฌาน ยังมิได้ทนั ได้เข้าสูอ่ ากาสานัญจายตนะ พระองค์ก็ปรินิพพานในระหว่างนั้น
ในที่สุด แม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบอวสานเหมือนคน
ทัง้ หลาย พระธรรมทีพ่ ระองค์เคยพร�่ำสอนมาตลอดพระชนมชีพว่า
สัตว์ทงั้ หลายมีความตายเป็นทีส่ ดุ นัน้ เป็นสัจธรรมทีไ่ ม่ยกเว้นแม้แต่
พระองค์เอง
ตลอดเวลา ๔๕ พรรษา ทีท่ รงบ�ำเพ็ญพุทธกิจนัน้ ทรงล�ำบาก
ตรากตร�ำอย่างยิง่ ยวด ทรงเสวยเพียงวันละมือ้ เพียงเพือ่ ให้มพี ระ348 ชนม์อยู่เพื่อประโยชน์แก่โลก พระอัครสาวกทั้งสองได้ปรินิพพาน
ไปก่อนแล้ว นิครนถ์นาฏบุตร หรือศาสดามหาวีระ คู่แข่งผู้ยิ่งใหญ่
ในการประกาศศาสนา ก็ได้สนิ้ ชีพไปแล้ว อุบาสกผูเ้ สียสละอย่างยิง่
เช่น อนาถปิณฑิกคฤหบดี ก็ละทิ้งสังขารของตนจากไปก่อนแล้ว
ทัง้ ผูเ้ ป็นมิตรและตัง้ ตนเป็นศัตรูกบั พระองค์ ต่างก็ทยอยกันเข้าไป
สูป่ ากแห่งมรณะกันตามล�ำดับๆ แม้พระองค์จะต้องนิพพานไป แต่
ศาสนายังอยู่ พระธรรมค�ำสอนของพระองค์ยังคงอยู่เป็นประทีป
ส่องโลกต่อไป จ�ำนวนผู้เคารพเลื่อมใสในศาสนธรรมของพระองค์
ได้เพิม่ พูนเอ่อสูงเหมือนน�ำ้ ทีบ่ า่ สูงขึน้ โดยไม่มเี วลาลด รากแก้วแห่ง
พระพุทธศาสนาได้หยั่งลงแล้วอย่างแท้จริงในจิตใจของมนุษยชาติ
นึกย้อนหลังไปเมื่อ ๔๕ ปีก่อนปรินิพพาน พระองค์เป็นผู้
โดดเดี่ยว เมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลย
ภายใต้โพธิบลั ลังก์ครัง้ กระนัน้ แสงสว่างแห่งการตรัสรูไ้ ด้โชติชว่ งขึน้
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พร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ พระองค์มีเพียงหยาดน�้ำค้างบน
ใบโพธิพฤกษ์เป็นเพื่อน ต้องเสด็จจากโพธิมณฑลไปพาราณสีด้วย
พระบาทเปล่าถึง ๑๐ วัน เพียงเพื่อหาเพื่อนผู้จะรับค�ำแนะน�ำของ
พระองค์สกั ๕ คน ต่อมาบัดนี้ พระองค์มภี กิ ษุสงฆ์สาวกเป็นจ�ำนวน
แสนจ�ำนวนล้าน มีหมู่ชนเป็นจ�ำนวนมากเดินทางจากทิศานุทิศ
เพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์ เพราะคนทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็น
พระพุทธเจ้านั้น เป็นความสุขอย่างยิ่งของเขา
เมือ่ ๔๕ ปีมาแล้ว ทรงมีเพียงหญ้าคามัดหนึง่ ทีน่ ายโสตถิยะ
น�ำมาถวาย และทรงท�ำเป็นที่รองประทับ มาบัดนี้มีเสนาสนะมาก
หลายทีส่ วยงาม ซึง่ มีผศู้ รัทธาสร้างอุทศิ ถวายพระองค์ เช่น เชตวัน
เวฬุวนั ชีวกัมพวัน มหาวัน ปุพพาราม นิโครธาราม โฆสิตาราม ฯลฯ 349
เศรษฐี คหบดี ต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับภัตตาหารของ
เขา แน่นอนทีเดียว หากพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ คงจะไม่ได้
รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงปานนี้
เมื่อ ๔๕ ปีมาแล้ว ภายใต้โพธิพฤกษ์อันร่มเย็นริมฝั่งแม่น�้ำ
เนรัญชรา พระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพาน ก�ำจัดกิเลสและ
ความมืดให้หมดไป และบัดนี้ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่ และความเย็น
เยือกแห่งปัจฉิมยาม พระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธนิพพาน
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระรูปอันวิจิตรด้วยมหา
ปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ประดับด้วยอนุพยัญชนะ ๘๐ มีพระ
ธรรมกายอันส�ำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะ มีศีลขันธ์อันบริสุทธิ์
ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้น ถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ด้วยยศ
ด้วยบุญ ด้วยฤทธิ์ ด้วยก�ำลังและด้วยปัญญา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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พระองค์นนั้ ยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะ เหมือน
กองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลง เพราะฝนห่าใหญ่ตกลงมาฉะนั้น
พระองค์เคยตรัสไว้ว่า “ไม่ว่าพาลหรือบัณฑิต ไม่ว่ากษัตริย์
พราหมณ์ ไวศยะ ศูทร หรือจัณฑาล ในที่สุดก็ต้องบ่ายไปหน้าไป
สู่ความตาย เหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ในที่สุดก็ต้องแตก
สลายเหมือนกันหมด” นั้นช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไร
อันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นัก ไม่มีใครสามารถต้าน
ทานต่อสูด้ ว้ ยวิธใี ดๆ ได้เลย ก้าวเข้าไปสูป่ ราสาทแห่งกษัตริยาธิราช
และแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผย ปราศจากความสะทกสะท้านใดๆ เช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อย
350 ของขอทาน พญามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนัก ไม่เคย
ล�ำเอียงหรือกินสินบนของใครเลย ย่อมพิจารณาคดีตามบทพระ
อัยการ และอ่านค�ำพิพากษาด้วยถ้อยค�ำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยว ไม่
ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใคร ท่ามกลางเสียงคร�่ำครวญอัน
ระคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้น ท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชาก
ให้ความหวังของทุกคนหลุดลอย และแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตาม
พระบัญชาของพระองค์ เมื่อมาถึงจุดนี้ ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่
ทั้งหลาย ก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้น
มงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟาง พระคทาอันมี
ลวดลายวิจติ รก็เหมือนท่อนไม้ทไี่ ร้คา่ เมือ่ ความตายมาถึงเข้า พระ
ราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวาง ทิ้งพระคทาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไป
กับชาวนา หรือขอทาน ผูซ้ งึ่ ได้ทงิ้ จอบ เสียม หมวกฟาง และคันไถ
หรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตน
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ใครเล่าจะต่อกรกับพญามัจจุราชผู้ใหญ่ในสิ่งที่ต้องตาย แต่
ถ้าไม่มีความตายแล้ว มนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาท และมี
ชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้ พญามัจจุราชก็มีบุญคุณกับ
มนุษย์มากอยู่ เพราะเพียงแต่นกึ ถึงท่านบ่อยๆ เท่านัน้ ก็ทำ� ให้ความ
โลภ โกรธ และหลงสงบลง และเพียงแต่เอาชือ่ ของท่านไปขูเ่ ท่านัน้
ก็ทำ� ให้บคุ คลบางคนวางมือจากความชัว่ ทุจริตทีเ่ คยท�ำมา แต่กพ็ ญา
มัจจุราชนี่เอง ที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไป
อย่างหน้าตาเฉย แม้ในโอกาสอันยังไม่ควร
แม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสะคราญตาร่านใจ อัน
ถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาล เป็นที่ต้องการปรารถนายิ่ง
นักของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภพ เธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ ในที่สุดก็ต้อง 351
เป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปรานีใครเลย เมื่อดาบ
แห่งมัจจุราชฟาดฟันลง ใช้บ่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักคล้องเอา
ดวงวิญญาณไปแล้ว ร่างอันงดงามเร้ากามคุณให้กำ� เริบนั้น ก็พลัน
นอนนิง่ เหมือนท่อนไม้ มันไร้คา่ ยิง่ กว่าท่อนไม้เสียอีก เพราะไม่อาจ
น�ำไปท�ำประโยชน์ใดๆ ได้เลย จะท�ำสัมภาระหรือเป็นเครื่องมือหุง
ข้าวต้มแกงก็มิได้ มีแต่เป็นเหยื่อของหมู่หนอนเข้าชอนไช ให้ปรุ
พรุนเน่าเหม็น เป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แก่บคุ คลทีเ่ คยรักเหมือนจะ
ขาดใจ อะไรเล่าเป็นสาระในชีวติ มนุษย์นี้ นอกเสียจากความดีทเี่ คย
บ�ำเพ็ญ และทิ้งไว้ให้โลกระลึกถึงและยกย่องบูชา
ด้วยประการฉะนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพริ้งเพรา
ถ้ามัวแต่มาสนใจในร่างอันไร้สาระของตน มิได้ขวนขวายบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ให้สมกับทีเ่ กิดมาเป็นมนุษย์แล้ว คุณค่าของเขาจะสูก้ อ้ น
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อิฐปูถนนได้อย่างไร
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าปรินพิ พานไปแล้ว พระกายของพระองค์
เหมือนคนทั้งหลาย ซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุด แต่ความดีและ
เกียรติคุณของพระองค์ยังคงด�ำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่
อาจจะก�ำหนดได้ ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิต
ขณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ละทิ้งวิบากขันธ์อันทรมาน เข้าสู่ศิวโมกข์มหาปรินิพพานนั้น
เหตุอัศจรรย์ก็บันดาลให้เป็นไปทั่วท้องธรณีและสากลจักรวาลโลก
ธาตุ มหาปฐพีดลซึง่ สามารถรองรับนานาสังขารลักษณะ เช่น ภูเขา
สิเนรุราช เป็นต้น ก็ไม่อาจทนอยู่ได้ แสดงกัมปนาการหวั่นไหว
352 อีกทั้งห้วงมหรรณพก็ก�ำเริบ ตีฟองคะนองครืนครั่นนฤนาทสนั่น
ทัว่ ทัง้ สาคร หมูม่ จั ฉาปาณกชาติ มังกรผุดด�ำกระท�ำศัพท์ให้นฤโฆษ
ประดุจเสียงปริเทวนาการแซ่ซ้อง โศกาดูรก�ำสรดท้องฟ้านภากาศ
ก็มืดมัวสลัวลง พร้อมทั้งมีเสียงครืนครั่นสนั่นทั่วเวหาส เหมือน
แสดงอาการคร�่ำครวญถึงองค์พระโลกนาถผู้จากไป
มองลงมาพื้นปฐพี ณ สาลวโนทยานมณฑล ซึ่งคลาคล�่ำไป
ด้วยศาสนิกชนพุทธบริษัท  อร่ามไปด้วยกาสาวพัสตร์อำ� ไพพรรณ
และทวยนาครผู้มีความอาลัยในพระศาสดา พอเสียงก้องกังวาน
ระคนเศร้าของพระอานนท์พระพุทธอนุชาประกาศออกมาว่า บัดนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วเท่านั้น เสียงร�่ำไห้ก็ระงมขึ้น
พร้อมกัน ประดุจเสียงจักจั่นและเรไรกรีดร้องยามย�่ำสนธยา ทั้ง
คฤหัสถ์และบรรพชิตที่ยังเป็นปุถุชนไม่อาจจะอดกลั้นอัสสุชลธารา
ไว้ได้ ร�่ำร้องโหยไห้ประดุจบิดาแห่งตนสิ้นชีพลงพร้อมๆ กัน ณ
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บริเวณสาลวันเปียกชุ่มไปด้วยน�้ำตา เหมือนพระพิรุณโปรยลงมา
เป็นครั้งคราว เสียงร�่ำไห้ติดต่อเป็นเสียงเดียวกันทั่วกุสินารานคร
ฝ่ายภิกษุผู้เป็นขีณาสพสิ้นอาสวะแล้ว ก็ปลงธรรมสังเวช
พร้อมด้วยปลอบผู้ที่ก�ำลังร้องไห้คร�่ำครวญด้วยธรรมกถา ให้เห็น
ความเป็นไปตามธรรมดาแห่งสิง่ ทัง้ ปวง คือความไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์
และมิใช่ตัวตน ทนไม่ได้ ต้องแตกไป ดับไป สลายไป
พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วแต่ต้นปัจฉิมยามแห่ง
ราตรี เวลายังเหลืออยู่อีกนานกว่าจะรุ่งอรุณ พระอนุรุทธ์และพระ
อานนท์ได้สับเปลี่ยนกันแสดงธรรมปลอบพุทธบริษัทให้คลายโศก
ด้วยธรรมเทศนาอันปฏิสงั ยุตด้วยไตรลักษณาการ คือความไม่เทีย่ ง
เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา
353
ข่าวการดับขันธปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแพร่
สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นสูแ่ คว้น จากราชธานีสรู่ าชธานี จาก
นิคมสูน่ คิ ม และจากชนบทสูช่ นบท ตลอดทัว่ ชมพูทวีป ภารตวรรษ
ทั้งหมดสั่นสะเทือนวิปโยค ประดุจบุรุษผู้มีก�ำลังดึงย่านเถาวัลย์อัน
เกี่ยวพันรุกขสาขา ยังความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นทั่วมณฑลแห่ง
รุกขชาติกป็ านกัน ไอแห่งความเศร้าสลดแผ่กระเซ็นสาดกระจายไป
ทั่วขัณฑสีมาอาณาเขต ประหนึ่งละอองฝนกระจายไปทั่วพื้นเมทนี
ชมพูทวีปทั้งหมดครึ้มไปด้วยเมฆคือความโศก และชุ่มโชกด้วย
ละอองฝนคือปริเทวนาการ ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย
ประการฉะนี้
ก�ำหนดเก็บพระพุทธสรีระไว้เป็นเวลา ๖ ราตรี ในวันที่ ๗
ก็จะท�ำพิธีถวายพระเพลิง ณ มกุฏพันธนเจดีย์ ในระหว่าง ๖ ทิวา
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ราตรีนั้น มหาชนจากทิศานุทิศเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสรีระ
บริเวณอุทยานสาลวันปานประหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาว ทั้งนี้เพราะ
ชาวชมพูทวีปไว้ทุกข์ด้วยชุดขาวล้วน พระพุทธอนุชาอานนท์ต้อง
รับภาระหนักเป็นพิเศษ แม้จะพยายามหักห้ามใจสักปานใด แต่กม็ ี
บางครัง้ เมือ่ ท่านเห็นคนทัง้ หลายเศร้าโศก ก็อดทีจ่ ะก�ำสรดตามมิได้
เพราะความอาลัยในพระศาสดามีอยู่ในจิตใจของท่านสุดประมาณ
เมื่อถึงวันที่ ๗ พระพุทธสรีระก็ถูกน�ำไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์
ด้านบูรพากุสนิ ารานครเตรียมถวายพระเพลิง พอดีมขี า่ วมาว่าพระ
มหากัสสปะซึง่ เป็นเถระผูใ้ หญ่ทพี่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงยกย่องมาก
ก�ำลังเดินทางจากเมืองปาวา จวนจะถึงอยู่แล้ว คณะมัลลกษัตริย์
354 และพระอานนท์จงึ ให้หยุดการถวายพระเพลิงไว้กอ่ น รอจนกระทัง่
มหากัสสปะมาถึง พิธจี งึ ได้เริม่ ขึน้ โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน
ผ้า ๔๙๘ ชั้นที่ห่อพระพุทธสรีระนั้นถูกไฟไหม้หมด เหลือ
อยู่เพียง ๒ ชั้นไฟไม่ไหม้ เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุได้อย่าง
สมบูรณ์ มิให้กระจัดกระจาย ผ้า ๒ ชัน้ ในทีส่ ดุ ใช้หอ่ พระพุทธสรีระ
นัน้ เป็นผ้าพิเศษ เรียกว่า “อัคคิโวทานทุสสะ” ตามตัวอักษรแปลว่า
ซักด้วยไฟ ผ้าชนิดนี้ท�ำด้วยใยหิน ไฟไม่ไหม้ เมื่อใช้ไปนานๆ ต้อง
การจะซัก ต้องโยนเข้ากองไฟ ผ้าจะสะอาดดังเดิม
อีกครัง้ หนึง่ ทีเ่ สียงปริเทวนาการดังระงมไปทัว่ ปริมณฑลแห่ง
มกุฏพันธนเจดีย์อันเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ อัสสุชลธารา
หลั่งไหลชุ่มโชกทุกใบหน้า เขาเหล่านั้นเป็นประดุจฝูงวิหคนกกาที่
เคยจับโพธิพฤกษ์หรือมหานิโครธอันสมบูรณ์ดว้ ยล�ำต้นและกิง่ ก้าน
สาขามีเงาครึม้ สะพรัง่ ด้วยผลาผลอันเอมโอช เมือ่ โพธิห์ รือไทรนัน้
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ล้มลง ยังความเศร้าสลดแก่ฝูงวิหคสุดประมาณครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อ
ต้นไม้นั้นถูกเผาไหม้มอด ไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไป นกเหล่านั้น
จะเศร้าโศกสักปานใด ใครเล่าจะรู้ซึ้งไปกว่าผู้ประสบเอง
“โอ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐ” นี่คือเสียงคร�่ำครวญ
“พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุจห้วงมหรรณพ มีน�้ำ
พระทัยใสบริสุทธิ์ดุจน�้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณ ทรงมีพระทัยหนักแน่นดุจ
มหิดล รับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ทรงสละความสุขส่วนพระองค์
ขวนขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชน พระองค์เป็นผู้ประทาน
แสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิต ประดุจพระอาทิตย์ให้แสงสว่าง
แก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพี บัดนี้พระองค์ปรินิพพานเสียแล้ว
มองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระ ซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปราย 355
ธรรมรัตน์ ประหนึ่งม้าแก้วแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพาหนะน�ำ
เจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากร
โอ พระมหามุนี ผูเ้ ป็นจอมชน บัดนีข้ า้ พระองค์ทงั้ หลายเป็น
ประดุจนกในเวหา ไร้โพธิ์หรือไทรที่จะจับเกาะ ประดุจเด็กน้อย
ผูข้ าดมารดา เหมือนเรือทีล่ อยคว้างอยูใ่ นมหาสมุทร อ้างว้างว้าเหว่
สุดประมาณ จะหาใครเล่าผู้เสมอเหมือนพระองค์”
แม้พระอานนท์พุทธอนุชาเอง ก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน�้ำตา
ไว้ได้ เป็นเวลา ๒๕ ปี จ�ำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธุปัฏฐากมา เคย
รับใช้ใกล้ชดิ พระผูม้ พี ระภาคเสมือนเงาตามองค์ บัดนีพ้ ระพุทธองค์
เสด็จจากไปเสียแล้ว ท่านรูส้ กึ ว้าเหว่และเงียบเหงา ไม่ได้เห็นพระองค์
อีกต่อไป เวลา ๒๕ ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่าง
รุนแรงเมื่อมีการพลัดพราก
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แต่แล้ว เรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรง
พร�่ำสอนอยู่เสมอว่า
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็น
ธรรมดา
สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงเกิดขึน้ เพราะมีเหตุ สิง่ นัน้ ย่อมดับไปเมือ่
เหตุดับ
สิง่ ทัง้ หลายเกิดขึน้ ในเบือ้ งต้น ตัง้ อยูใ่ นท่ามกลาง และดับไป
ในที่สุด”
บัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้ว ดับอย่างหมดเชื้อ ทิ้งวิบากขันธ์
และกิเลสานุสัยทั้งปวง ประดุจกองไฟดับลงแล้ว เพราะหมดเชื้อ
356 ฉะนั้น
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เมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว พระมหากัสสปะได้ให้
ประชุมสงฆ์ปรารภเพื่อท�ำสังคายนาพระธรรมวินัย นัดหมายให้
ทรงจ�ำกันได้วา่ ธรรมอันใด วินยั อันใด พระผูม้ พี ระภาคทรงสัง่ และ
ทรงสอนไว้ว่าอย่างไร ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงค�ำกล่าวจ้วงจาบพระธรรม
วินัยและพระศาสดาของภิกษุชรานามว่าสุภัททะ ท่านกล่าวกลาง
มหาสมาคมว่า
“ดูกอ่ นท่านผูน้ ริ ทุกข์ทงั้ หลาย สมัยเมือ่ ข้าพเจ้าเดินทางจาก
กรุงปาวามาสูก่ สุ นิ ารานครนี้ มีภกิ ษุเป็นอันมากเป็นบริวาร ขณะมา
ถึงกึง่ ทาง ข้าพเจ้าได้สดับข่าวปรินพิ พานของพระผูม้ พี ระภาค ภิกษุ
ทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนยังมีอาสวะอยู่ ไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้
ต่างก็ปริเทวนาการคร�่ำครวญถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ส่วน
ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วก็ปลงธรรมสังเวชแบบอริยชน แต่มีภิกษุ
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นอกคอกรูปหนึ่งบวชแล้วเมื่อชรา นามว่าสุภัททะ ได้กล่าวขึ้นว่า
“ท่านทัง้ หลายอย่าเสียใจ อย่าเศร้าโศกเลย พระสมณโคดมนิพพาน
เสียก็ดแี ล้ว พวกเราจะได้เป็นอิสระ เมือ่ พระสมณโคดมยังอยู่ คอย
จู้จี้ว่า สิ่งนี้ควรท�ำ สิ่งนี้ไม่ควรท�ำ ข่มขู่ ขนาบพวกเราทั้งหลายด้วย
ระเบียบวินยั มากหลาย เหมือนจะเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ออก บัดนี้
พระสมณโคดมนิพพานแล้ว เป็นลาภของพวกเราทัง้ หลาย ต่อไปนี้
พวกเราต้องการท�ำอะไรก็จะได้ท�ำ ไม่ตอ้ งการท�ำอะไรก็ไม่ตอ้ งท�ำ”
“ดูกอ่ นผูไ้ ม่หลงใหลในบ่วงมาร” พระมหากัสสปะกล่าวต่อไป
“ความจริงสุภทั ทะผูช้ ราไม่พอใจพระศาสดาเป็นส่วนตัว เพราะเธอ
ไม่เข้าใจในพระผู้มีพระภาคเจ้า เรื่องมีว่า
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สมัยเมื่อพระพุทธองค์เที่ยวจาริกโปรด
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เวไนยนิกรชน เสด็จจากเมืองกุสนิ ารานีไ้ ปยังเมืองอาตุมา สมัยนัน้
สุ ภั ท ทภิ ก ษุ บ วชแล้ ว และลู ก ชายของเธอทั้ ง สองคนก็ บ วชเป็ น
สามเณร เมื่อพระศาสดาเสด็จมาถึงเมืองอาตุมา สุภัททภิกษุก็จัด
การต้อนรับพระพุทธองค์เป็นการใหญ่ เที่ยวป่าวประกาศชาวเมือง
ให้เตรียมขัชชโภชนาหารถวายพระองค์ และให้สามเณรลูกชายทั้ง
สองออกเที่ยวเรี่ยไรชาวนคร น�ำเอาข้าวสารปลาแห้ง และเครื่อง
บริโภคอืน่ ๆ อีกมาก ชาวบ้านผูศ้ รัทธาในพระศาสดาแม้จะไม่ศรัทธา
ในสุภัททภิกษุ ก็ถวายของมาเป็นจ�ำนวนมาก สุภัททะรวบรวม
ของได้เป็นกองใหญ่แล้วจัดการท�ำเอง ปรุงอาหารเอง เตรียมการ
โกลาหล
รุง่ ขึน้ พระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตตามปรกติ มีภกิ ษุตาม
เสด็จพอประมาณ สุภัททะได้ทราบข่าวนี้จึงออกจากโรงอาหาร ถือ
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ทัพพีดว้ ยมือข้างหนึง่ มีกายขะมุกขะมอมด้วยเขม่าไฟ รีบวิง่ ออกไป
ตามพระศาสดาในละแวกบ้าน เมือ่ อยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ เขาคุกเข่า
ข้างหนึ่งลง และชันเข่าอีกข้างหนึ่งในท่ายองพรหม ประนมมือทั้งๆ
ที่มีทัพพีอยู่ กราบทูลว่า
‘พระผูม้ พี ระภาคผูเ้ จริญ ขอพระองค์เสด็จกลับเถิด อย่าออก
บิณฑบาตเลย ขัชชโภชนาหารข้าพระองค์ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อย
แล้ว ข้าพระองค์อาศัยความเลือ่ มใสในพระองค์เป็นทีต่ งั้ จึงขวนขวาย
เพื่อพระองค์ แม้อาหารทุกอย่างข้าพระองค์ก็ปรุงเอง ท�ำด้วยมือ
ของตนเอง ขอพระองค์เสด็จไปสู่อารามเถิด อาหารพร้อมอยู่แล้ว’
พระจอมมุนีประทับอยู่ระหว่างทาง ทรงมองดูสุภัททะด้วย
สายพระเนตรที่แสดงอาการต�ำหนิ และทรงห้ามถึง ๒ ครั้ง ในครั้ง 359
ที่ ๓ จึงตรัสว่า
‘อย่าเลย สุภัททะ เธออย่ายินดีพอใจให้ตถาคตท�ำอย่างนั้น
เลย การบิณฑบาตเป็นพุทธวงศ์ อาหารที่ได้มาจากการบิณฑบาต
เป็นอาหารที่บริสุทธิ์ยิ่ง
ดูกอ่ นสุภทั ทะ อาหารทีท่ วยนาครหุงเตรียมไว้เพือ่ มุนกี ม็ อี ยู่
เรือนละนิดเรือนละหน่อย เมือ่ ก�ำลังแข้งของเรายังมีอยู่ เราจะเทีย่ ว
ไปแสวงหาอาหารด้วยปลีน่องนี้
ดูก่อนสุภัททะ อาหารที่เธอท�ำนั้นไม่สมควรที่สมณะจะพึง
บริโภค เป็นอกัปปิยโภชนะ อนึง่ ทางทีเ่ ธอได้มาก็ไม่สจุ ริต เธอไปขอ
จากคฤหัสถ์ซงึ่ มิใช่ญาติ และมิใช่ปวารณา คือเขาไม่ได้บอกอนุญาต
ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมณะไม่ควรท�ำอาหารบริโภคเอง ดูก่อน
สุภัททะ แม้ไส้ของเราจะขาดสะบั้นลงเพราะความหิว เราก็ไม่ยินดี
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บริโภคโภชนะของเธอ กรรมทีไ่ ม่ถกู ไม่ควร น่าต�ำหนิ เธอได้ทำ� แล้ว
อนึง่ เล่า ดูซิ อาการของเธอนีเ้ หมาะสมกับความเป็นสมณะนักหรือ
วิง่ ออกมาทัง้ ๆ ทีม่ อื ถือทัพพีอยู่ จีวรก็มไิ ด้หม่ ให้เป็นปริมณฑล ช่าง
รุ่มร่ามเสียเหลือเกิน
ดูก่อนสุภัททะ อย่านึกว่าเราไม่เข้าใจเจตนาดีของเธอ เรา
รู้และเห็นเจตนาดีของเธอ แต่เธอท�ำไม่ถูก เจตนาดีนั้นก็พลอยก่อ
ให้เกิดผลร้ายไปด้วย การเตรียมขัชชโภชนาหารไว้ตอ้ นรับนัน้ เป็น
เรือ่ งของคฤหัสถ์ทเี่ ขาจะท�ำกัน ถ้าเธอต้องการบูชาเรา ก็จงตัง้ หน้า
ปฏิบัติตามธรรมวินัย ท�ำตนเป็นคนว่าง่าย และเลี้ยงง่าย เรียกว่า
ปฏิบัติบูชาเถิด
ดูก่อนสุภัททะ คนที่ปราศจากหิริโอตตัปปะ มีความกล้า
360
ประดุจกา มักจะมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบาย แต่ไร้ความสุขใจและ
ภาคภูมใิ จ ส่วนผูม้ หี ริ โิ อตตัปปะ สงบเสงีย่ มแบบมุนี เข้าสูส่ กุลมิให้
กระทบกระทัง่ ศรัทธาและโภคะของคฤหัสถ์ เหมือนแมลงผึง้ เข้าไป
ในป่าดูดเอาน�้ำหวานในเกสรดอกไม้ แต่มิให้บุปผชาติชอกช�้ำนั้น
ย่อมเป็นอยู่ยาก แต่มีความสุขและภาคภูมิใจ’
พระตถาคตเจ้าตรัสอย่างนัน้ แล้วเสด็จเลยไป มิได้สนพระทัย
กับสุภัททภิกษุอีกเลย พระสุภัททะทั้งเจ็บและทั้งอาย แต่พูดอะไร
ไม่ออก จึงผูกใจเจ็บพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ดูก่อนผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคมีพระทัยเป็นธรรมาธิปไตย
คือทรงถือความถูกความควรเป็นใหญ่อย่างแท้จริง แม้ใครจะท�ำ
อะไรๆ เพื่อพระองค์ แต่ถ้าการกระท�ำนั้นไม่ถูกต้องตามท�ำนอง
คลองธรรม พระองค์กไ็ ม่ทรงยินดีดว้ ย แต่การกระท�ำของภิกษุบาง
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รูป ซึง่ ในสายตาของผูอ้ นื่ ดูเหมือนจะเป็นการขาดความเคารพรักใน
พระศาสดา ดูเหมือนจะไม่หว่ งใยพระองค์ แต่การกระท�ำอันนัน้ ถูก
ต้องตามท�ำนองคลองธรรม พระองค์กท็ รงอนุโมทนาสาธุการ อย่าง
เรื่องพระธัมมารามเป็นอุทาหรณ์”
“ดูกอ่ นผูม้ อี ายุทงั้ หลาย” พระมหากัสสปะกล่าวต่อไป “พระ
ศาสดานิพพานเพียง ๗ วันเท่านัน้ ยังมีโมฆบุรษุ กล้ากล่าวจ้วงจาบ
พระธรรมวินัยและพระศาสดาถึงเพียงนี้ ต่อไปภายหน้า ภิกษุผู้
ลามก มีจิตทราม คิดว่าศาสนาปราศจากศาสดาแล้ว พึงเหยียบย�่ำ
พระธรรมวินัยสักปานใด เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงประชุมกัน
เพื่อสังคายนาพระธรรมวินัยตามที่พระศาสดาเคยทรงสอนและ
บัญญัติไว้”
361
ต่อจากนั้นก็มีการประชุมปรึกษากันว่าควรจะท�ำสังคายนา
ทีใ่ ด ในทีส่ ดุ ตกลงกันว่า ควรจะท�ำทีก่ รุงราชคฤห์ เหลือเวลาอยูอ่ กี
เดือนครึ่งจะเข้าพรรษา ที่ประชุมตกลงกันว่า จะท�ำสังคายนาใน
พรรษาตลอดเวลา ๓ เดือน พระมหากัสสปะพาภิกษุหมูห่ นึง่ มุง่ ไป
สูก่ รุงราชคฤห์ พระอนุรทุ ธ์พาภิกษุอกี หมูห่ นึง่ ไปสูก่ รุงราชคฤห์เช่น
เดียวกัน
ส่วนพระอานนท์พุทธอนุชามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเป็นบริวาร
เดิ น ทางไปสู ่ น ครสาวั ต ถี ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ที่ ท ่ า นผ่ า นไปมี เ สี ย ง
คร�ำ่ ครวญประดุจวันทีพ่ ระศาสดานิพพาน ทุกคนมีใบหน้าเปียกชุม่
ด้วยน�้ำตา กล่าวว่า “พระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญ ท่านน�ำเอาพระ
ศาสดาไปทิง้ เสีย ณ ทีใ่ ดเล่า” ค�ำพูดเพียงสัน้ ๆ แต่กนิ ความลึกซึง้ นี้
ท�ำให้จิตใจของพระพุทธอนุชาหวั่นไหวและตื้นตัน ความเศร้าของ

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ท่านซึ่งสงบระงับลงบ้างแล้ว กลับฟื้นตัวขึ้นอีกเหมือนโรคอันสงบ
ลงด้วยฤทธิย์ า และกลับก�ำเริบขึน้ เพราะของแสลง ถึงกระนัน้ ท่านก็
พยายามให้ความโศกสลดสงบระงับลง ด้วยการน้อมเอาโอวาทของ
พระศาสดาประคับประคองใจ และแล้วก็ปลอบโยนพุทธศาสนิกให้
คลายโศก ด้วยเทศนาอันกล่าวถึงไตรลักษณ์ คือความไม่เทีย่ ง เป็น
ทุกข์และเป็นอนัตตา แล้วเดินทางมาโดยล�ำดับ จนกระทั่งลุถึง
สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศล เข้าไปสู่เชตวนาราม มีพุทธบริษัท
มาแวดล้อมแสดงอาการเศร้าโศกถึงพระศาสดาอีก
พระอานนท์พทุ ธอนุชาเข้าไปสูพ่ ระคันธกุฎที พี่ ระผูม้ พี ระภาค
เคยประทับ หมอบลงกราบที่พุทธอาสน์ เก็บกวาดเสนาสนะให้
362 เรียบร้อย ตั้งน�้ำดื่มน�้ำใช้ไว้เหมือนอย่างที่เคยท�ำเมื่อพระศาสดา
ประทับอยู่ ประชาชนชาวสาวัตถีได้เห็นอาการดังนีแ้ ล้ว หวนคิดถึง
ความหลังครัง้ เมือ่ พระพุทธองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ สุดทีจ่ ะหักห้าม
ความตืน้ ตันและเศร้าหมองได้ จึงหลัง่ น�ำ้ ตาอีกครัง้ หนึง่ ประหนึง่ ว่า
น�ำ้ ตาข้างหนึง่ หลัง่ ไหลเพราะสงสารพระพุทธอนุชา และอีกข้างหนึง่
เพราะค�ำนึงถึงด้วยความอาลัยรักในพระผูม้ พี ระภาค ความอาลัยรัก
และความสงสารเมื่อรวมกัน ลองคิดดูเถิดว่าสภาพจิตใจของผู้นั้น
จะเป็นประการใด
เนือ่ งจากเหน็ดเหนือ่ ยทรมานกายมานาน ตัง้ แต่พระผูม้ พี ระภาค
ทรงพระประชวร จนถึงพระองค์ปรินพิ พาน และงานถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระ ล้วนแต่เป็นงานหนักทั้งสิ้น พระพุทธอนุชามีสิ่ง
หมักหมมในร่างกายมาก จึงต้องฉันยาระบาย เมือ่ มาถึงเชตวนาราม
นั่นเอง ทั้งนี้เพื่อขับถ่ายสิ่งหมักหมมในร่างกายออก เพื่อให้สรีระ
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กระปรี้กระเปร่าขึ้น
วั น รุ ่ ง ขึ้ น จากวั น ที่ ฉั น ยาระบายแล้ ว สุ ภ มานพบุ ต รแห่ ง
โตเทยยพราหมณ์ส่งคนมาอาราธนาพระอานนท์เพื่อไปฉันที่บ้าน
ของตน พระอานนท์ขอเลือ่ นเวลาไปอีกวันหนึง่ โดยแจ้งให้ทราบว่า
เพิง่ ฉันยาระบายใหม่ๆ ไม่อาจเข้าสูล่ ะแวกบ้านได้ อีกวันหนึง่ จึงเข้าไป
สูน่ เิ วศน์ของสุภมานพโตเทยยบุตรพร้อมด้วยพระเจตกะ สุภมานพ
ถามว่า พระผูม้ พี ระภาคเมือ่ ยังทรงมีพระชนม์อยูน่ นั้ ทรงสอนเรือ่ ง
อะไรอยู่เป็นเนืองนิตย์ พระพุทธอนุชาวิสัชนาว่า พระองค์ทรงย�้ำ
หนักเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา จุดมุ่งหมายแห่งพรหมจรรย์นี้ อยู่ที่
ความหลุดพ้นจากกิเลสาสวะทั้งมวล ส่วนศีล สมาธิและปัญญานั้น
เป็นเพียงมรรคหรือทางส�ำหรับเดิน สุภมานพมีความเลื่อมใสใน 363
ธรรมเทศนาของพระอานนท์
จวนจะเข้าพรรษา พระอานนท์จึงจาริกสู่เบญจคีรีนครเพื่อ
ประชุมท�ำสังคายนา พระภิกษุที่ล่วงหน้าไปก่อนได้ขออุปถัมภ์จาก
พระเจ้าอชาตศัตรูให้ซอ่ มแซมทีพ่ กั สงฆ์ถงึ ๑๘ แห่ง และตกลงใจจะ
ประชุมสังคายนาที่หน้าถ�้ำสัตตบรรณ เชิงเวภารบรรพต พระเจ้า
อชาตศัตรูทรงรับเป็นศาสนูปถัมภกโดยตลอด ทั้งเรื่องอาหารและ
ที่พักที่ประชุม
พระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตรทรงให้สร้างมณฑปงดงาม
อ�ำไพพรรณ ประหนึ่งเนรมิตโดยหัตถ์แห่งวิศวกรรมเทพบุตร มีฝา
เสาและบันไดจัดแจงเป็นอย่างดี อร่ามด้วยมาลากรรมและลดา
กรรมประเภทต่างๆ งามชดช้อย พระราชมณเฑียรสถานหรือวิมาน
แห่งเทพผู้มีศักดิ์มิปานได้ เจิดจ้าสง่ารุ่งเรือง ประหนึ่งจะรวมเอา
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ความงามในโลกทั้งมวลมาไว้ในที่แห่งเดียว
ทรงให้ตกแต่งมณฑปเพริศพรายดังวิมานพรหม มีเพดาน
ทองประดุจคาบพวงดอกไม้อนั มีกลิน่ หอมประทินใจลงมา บุปผชาติ
นานาพันธุห์ ลากสีตา่ งมาชุมนุมกัน ณ ทีน่ นั้ ภูมสิ ถานละลานแวววาว
ประดุจปูลาดด้วยแก้วมณีอันสุกใส เสร็จแล้วทรงไปปูเครื่องลาด
อาสนะอันควรแก่สมณะมีคา่ ประมาณมิได้ ๕๐๐ ที่ เพือ่ ภิกษุ ๕๐๐
รูปในมณฑปนั้น ทรงให้จัดอาสนะแห่งพระเถระชิดทางด้านทิศ
ทักษิณ ผินพักตร์ไปทางทิศอุดร ทรงให้จดั ทีป่ ระทับส�ำหรับพระผูม้ ี
พระภาค หันพระพักตร์ไปทางด้านบูรพา ณ ท่ามกลางมณฑปนั้น
เสร็จแล้วทรงประกาศแก่สงฆ์ว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย กิจของ
364 ข้าพเจ้าส�ำเร็จเรียบร้อยแล้ว เรื่องต่อไปแล้วแต่พระคุณเจ้าเถิด”
เหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวจะถึงวันประชุมสังคายนา แต่พระ
พุทธอนุชายังมิได้ส�ำเร็จอรหัตตผล คงเป็นเพียงโสดาบัน ภิกษุบาง
รูปได้เตือนพระอานนท์ว่า ขอให้ท่านเร่งท�ำความเพียรพยายามเข้า
เถิด พรุ่งนี้แล้วจะเป็นวันมหาสันนิบาต มีระเบียบว่าผู้เข้าประชุม
ทั้งหมดจะต้องเป็นพระขีณาสพ
ตั้งแต่เดินทางมาถึงเบญจคีรีนคร พระอานนท์ได้ท�ำความ
เพียรอย่างติดต่อ เพื่อให้ได้บรรลุอรหัตตผล แต่หาส�ำเร็จตาม
ประสงค์ไม่
ในคืนสุดท้ายนั่นเอง ท่านได้เริ่มท�ำความเพียรตั้งแต่อาทิตย์
อัสดง ตัง้ ใจอย่างมัน่ คงว่าจะให้ถงึ พระอรหัตตผลในคืนนัน้ ปฐมยาม
ล่วงไปแล้วก็ยังไม่อาจท�ำอาสวะให้สิ้น ล่วงเข้าสู่มัชฌิมยาม พระ
พุทธอนุชาท�ำความเพียรต่อไป ท่านระลึกถึงพระด�ำรัสของพระศาสดา
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ทีป่ ระทานไว้กอ่ นปรินพิ พานว่า “อานนท์ เธอเป็นผูม้ บี ญ
ุ ทีไ่ ด้บำ� เพ็ญ
สั่งสมมาแล้วมาก เธอจะได้บรรลุอรหัตตผลในไม่ช้าหลังจากเรา
ปรินิพพานแล้ว”
พระพุทธด�ำรัสนี้ก่อให้เกิดความมั่นใจแก่พระอานนท์เป็น
อันมาก และความมั่นใจอันนี้อีกเหมือนกันกระตุ้นจิตเร้าใจให้ท่าน
ท�ำความเพียรอย่างไม่หยุดยัง้ จวนจะถึงกึง่ มัชฌิมยามนัน่ เอง ท่าน
คิดว่าจะพักผ่อนเสียหน่อยหนึ่ง แล้วจะท�ำความเพียรต่อไปตลอด
ราตรี ท่านจึงลงจากที่จงกรม ล้างเท้าให้สะอาดแล้วทอดกายลง
ขณะล้มตัวลงศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและยกเท้าขึ้นจากพื้นนั่นเอง
จิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งมวล ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์
ในขณะนั้น พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาสมาบัติ
365
พระพุทธอนุชาประสบปีติปราโมชอย่างใหญ่หลวง ความ
รู้สกึ ปรากฏแก่ใจว่า ความเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจที่
ควรท�ำได้ท�ำเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องท�ำในท�ำนองเดียวกันนี้ไม่มี
อีกแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป ภพทั้งสาม คือกามภพ รูปภพ
และอรูปภพ ปรากฏแก่ทา่ นผูบ้ รรลุแล้วซึง่ อริยภูมิ ประหนึง่ มีเพลิง
โหมอยูท่ วั่ ได้ยำ�่ ยีความเมาทัง้ ปวงแล้ว ได้นำ� ความกระหายทัง้ มวล
ออกไปแล้ว ได้ถอนอาลัยในกามคุณอันเป็นทีอ่ าลัยยินดีอย่างยิง่ ของ
มวลสัตว์ได้แล้ว ตัดวัฏฏะอันท�ำให้หมุนเวียนมาเป็นเวลานานได้แล้ว
ตัณหาความดิ้นรนร่านใจได้หมดสิ้นไปแล้ว คลายความก�ำหนัด
ได้แล้ว ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว ถึงแล้วซึ่งความ
เยือกเย็นอย่างยิ่ง ดวงจิตที่เคยเร่าร้อนดิ้นรน บัดนี้ได้อาบแล้วซึ่ง
ธัมโมทกอย่างเต็มที่ ประหนึ่งหิมะละลายลงสู่ศิลาแท่งทึบ ซึ่งเคย
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366
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ถูกแดดเผามาเป็นเวลานาน อา ภาวะแห่งผูป้ ลดเปลือ้ งตนจากกิเลส
เสียได้เป็นอย่างนีเ้ อง ช่างประสบกับภาวะสงบเย็นอย่างเต็มทีเ่ สียนี่
กระไรสงบเหมื อ นน�้ ำ ในแอ่ ง น้ อ ยซึ่ ง อยู ่ ใ นป่ า ลึ ก สดใสเหมื อ น
หยาดน�้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณ อุ่นประดุจแสงแดดเมื่อยามเช้า อะไรเล่า
จะน่าปรารถนาของชีวติ ยิง่ ไปกว่านี้ นีเ่ องทีพ่ ระศาสดาตรัสอยูเ่ สมอ
ว่า “พระนิพพานซึง่ สงบเย็นอย่างยิง่ การส�ำรอกตัณหาโดยไม่เหลือ
เชื้อ การสละและการบอกคืนตัณหา การพ้นไปอย่างปราศจาก
อาลัยในตัณหาเป็นความสุขชื่นบานเกินเปรียบ”
บุคคลผูไ้ ด้บรรลุแล้วซึง่ ธรรมอันประเสริฐ คือพระนิพพานนี้
ย่อมเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อความเย็น ร้อน หิวกระหาย
และสัมผัสร้าย อันเกิดจากเหลือบยุง ลมแดด และสัตว์เลือ้ ยคลาน 367
ทั้งหลาย
เป็นผู้วางเฉยได้ต่อถ้อยค�ำล่วงเกิน ถ้อยค�ำเสียดสี ค�ำด่าว่า
ของผู้อื่น
เป็นผูอ้ ดทนอย่างยิง่ ต่อทุกขเวทนาทีเ่ กิดจากอาพาธประเภท
ต่างๆ อันเกิดขึน้ อย่างกล้าแข็ง ท�ำให้หมดความส�ำราญ ยากทีบ่ คุ คล
ทั่วไปจะทนได้
เป็นผู้วางเฉยต่ออารมณ์อันมายั่วยวน
เป็นผู้ก�ำจัดราคะ โทสะ และโมหะได้แล้วอย่างเด็ดขาด มี
กิเลสอันย้อมใจดุจน�้ำฝาดอันตนส�ำรอกออกได้แล้ว เป็นผู้ควรรับ
ของที่เขาน�ำมาบูชา ควรได้รับการต้อนรับ ควรแก่ของที่ทายกผู้มี
ศรัทธาจะท�ำบุญ ควรเคารพกราบไหว้ เป็นเนือ้ นาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า
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จุดหมายอันใดเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดส�ำหรับผู้บวช บัดนี้
พระพุทธอนุชาได้บรรลุแล้วซึ่งจุดหมายอันนั้น คืนนั้นท่านเสวย
วิมุตติสุขอยู่ตลอดราตรี
ในที่สุด วันมหาสังคายนาก็มาถึง เป็นวันส�ำคัญอย่างยิ่งวัน
หนึ่งของพระพุทธศาสนา ภิกษุล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ประกอบ
ด้วยอภิญญาและสมาบัติ ๕๐๐ รูป ประชุมเป็นมหาสันนิบาต ณ
หน้าถ�ำ้ สัตตบรรณ เชิงภูเขาเวภาระ ธงแห่งผ้าสีกาสายะ คือเหลือง
หม่น สะบัดพลิ้วตามแรงลมดูงามรุ่งเรือง
เสียงเภรีสลับเสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าสงฆ์ทั้งมวล
พร้อมแล้ว ก่อนจะเริม่ มหาสังคายนา พระมหากัสสปะประธานสงฆ์
368 ได้ตั้งปัญหาถามพระอานนท์พุทธอนุชาในนามของสงฆ์ว่า
“อานนท์ เมือ่ สมัยทีพ่ ระพุทธองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ เธอเคย
เย็บหรือปะหรือชุนผ้าส�ำหรับพระพุทธองค์ทรงใช้สรงมิใช่หรือ?”
“ข้าแต่สงฆ์ผเู้ จริญ ข้าพเจ้าเคยท�ำอย่างนัน้ ” พระอานนท์รบั
“ในขณะที่เย็บหรือปะหรือชุน เธอใช้เท้าหนีบผ้าของพระ
ตถาคตใช่ไหม?”
“สงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าท�ำอย่างนั้น”
“ดูกรอาวุโส อานนท์” พระมหากัสสปะกล่าว “ในนามของ
สงฆ์ สงฆ์เห็นว่าเธอกระท�ำไม่สมควร เธอไม่ควรใช้เท้าหนีบผ้าของ
พระตถาคต ข้อนี้เป็นอาบัติทุกกฎแก่เธอ เธอจงแสดงอาบัติเสีย”
พระอานนท์พทุ ธอนุชาลุกขึน้ นัง่ คุกเข่าประนมมือ แล้วกล่าว
ว่า “ข้าแต่สงฆ์ผเู้ จริญ ข้าพเจ้าท�ำอย่างนัน้ ด้วยความจ�ำเป็น การใช้
เท้าหนีบผ้าแห่งพระตถาคตแล้วเย็บนัน้ จะเป็นเพราะไม่เคารพก็หา
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มิได้ แต่เมือ่ ไม่ทำ� อย่างนัน้ จะเย็บได้อย่างไร ในเมือ่ ข้าพเจ้าท�ำเพียง
ผู้เดียวเท่านั้น ข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้ แต่เอา
เถิด ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าเคารพย�ำเกรงในสงฆ์ เมื่อสงฆ์เห็นว่า
ข้าพเจ้าผิด ข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัติทุกกฎในเรื่องนี้”
“อานนท์ ยังมีอีกหลายข้อ” พระมหากัสสปะกล่าว “ข้อหนึ่ง
คือ เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงนิมิตโอภาส คือให้นัยแก่เธอถึง
๑๖ ครั้ง เพื่อให้ทูลให้พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ต่อไป แต่เธอมิได้
ทูลไว้ สงฆ์เห็นว่าเธอกระท�ำไม่สมควร เป็นความผิดของเธอ เธอ
ต้องแสดงอาบัติในเรื่องนี้”
“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย” พระอานนท์กล่าว “เหตุที่ข้าพเจ้า
มิได้ทูลอาราธนาพระศาสดาให้ทรงพระชนม์ต่อไปนั้น เป็นเพราะ 369
เวลานั้นข้าพเจ้าก�ำลังระทมทุกข์ และกังวลถึงเรื่องอาพาธของพระ
ศาสดา มิได้เฉลียวใจในเรือ่ งนัน้ ข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตน
ในข้อนี้ แต่เพราะความย�ำเกรงและเคารพในมติของสงฆ์ เมื่อสงฆ์
เห็นว่าข้าพเจ้าผิด ข้าพเจ้าก็ยอมและขอแสดงอาบัตทิ กุ กฎในเรือ่ งนี”้
“อานนท์” พระมหากัสสปะกล่าว “ยังมีอีก คือเธอเป็นผู้
ขวนขวายให้สตรีเข้ามาบวชในพระศาสนา เธอพยายามอ้อนวอน
ข่มขี่พระศาสดาทั้งๆ ที่พระองค์ทรงห้ามตั้งหลายครั้ง ว่าอย่าพอใจ
ขวนขวายให้ภิกษุณีเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้เลย เธอก็ไม่ยอมฟัง
พยายามขวนขวายให้ภิกษุณีเข้ามาบวชจนได้ ก่อความยุ่งยากใน
ภายหลังมิใช่น้อย ข้อนี้เป็นความผิดของเธอ”
“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้อนี้เป็นเพราะข้าพเจ้าใจอ่อน ทนดู
สภาพของพระมหาปชาบดีโคตมีพระน้านางแห่งพระทศพลเจ้า
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มิได้ พระนางได้ปลงพระเกศามาแล้ว มีร่างกายขะมุกขะมอม
บอบช�ำ 
้ ทรงพิลาปร�ำพันอย่างเหลือล้น ปรารถนาจะบวชด้วยศรัทธา
อันแรงกล้า และเห็นว่าพระนางทรงมีอุปการะต่อพระศาสดามาก
ล้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายให้พระนางได้บวช และเมื่อพระนางเป็น
ภิกษุณีแล้ว ก็สามารถขจัดกิเลสบรรลุพระอรหัตได้ ข้าพเจ้ามอง
ไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้ แต่เพราะความย�ำเกรงเคารพในมติ
สงฆ์ เมื่อสงฆ์เห็นว่าผิด ข้าพเจ้าก็ยอม และขอแสดงอาบัติทุกกฎ
ในเรื่องนี้”
“อานนท์ ยังมีอีก” ประธานสงฆ์กล่าว “คือเมื่อพระศาสดา
บรรทม ณ เตียงเป็นที่ปรินิพพาน พระองค์ทรงเปิดโอกาส ทรง
370 อนุญาตไว้ว่า เมื่อพระองค์นิพพานแล้ว สิกขาบทเล็กๆ น้อยๆ เมื่อ
สงฆ์ พ ร้ อ มใจกั น จะถอนเสี ย บ้ า งก็ ไ ด้ เธอได้ ทู ล ถามหรื อ ไม่ ว ่ า
สิกขาบทเล็กน้อยนั้น พระองค์ทรงหมายถึงสิกขาบทอะไร?”
“ข้าพเจ้ามิได้ทูลถามเลยท่านผู้เจริญ” พระอานนท์ตอบ
“นี่ก็เป็นความผิดของเธอ” ประธานสงฆ์กล่าว
“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้ามิได้ทูลถามถึงสิกขาบท
เล็กน้อยนัน้ เป็นเพราะข้าพเจ้ากลุม้ ใจ กังวลใจ เรือ่ งพระศาสดาจะ
นิพพาน จนไม่มเี วลาคิดถึงเรือ่ งอืน่ ข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของ
ตนในข้อนี้ แต่เพราะความย�ำเกรงเคารพในมติของสงฆ์ เมื่อสงฆ์
เห็นว่าข้าพเจ้าผิด ข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัติ”
“อานนท์ ยังมีอีก” ประธานสงฆ์กล่าว คือในการถวายพระ
เพลิงพระพุทธสรีระ เธอจัดให้สตรีเข้าไปถวายบังคมพระพุทธสรีระ
ก่อน สตรีเหล่านั้นร้องไห้ น�้ำตาเปื้อนพระพุทธสรีระ ข้อนี้ก็เป็น
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ความผิดของเธอ”
“ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย การทีข่ า้ พเจ้าจัดให้สตรีเข้าถวายบังคม
พระพุทธสรีระก่อนนัน้ เป็นเพราะคิดว่าธรรมดาสตรีไม่ควรอยูน่ อก
บ้านจนมืดค�ำ 
่ ข้าพเจ้าจัดให้ถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อน เพือ่ เธอ
จะได้กลับบ้านก่อนตะวันตกดิน และได้ไปหุงหาอาหารเพือ่ สามีหรือ
มารดาบิดา ข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้ แต่เพราะ
ความย�ำเกรงในสงฆ์ เมื่อสงฆ์เห็นว่าผิด ข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัติ”
ดูเหมือนจะเป็นเรือ่ งธรรมดาของคนโปรดปรานของผูย้ งิ่ ใหญ่
เมือ่ ผูย้ งิ่ ใหญ่สนิ้ ชีพหรือล้มลง เพือ่ นก็จะเริม่ รังแก ทัง้ นีเ้ พราะตลอด
เวลาที่ผู้ยิ่งใหญ่ยังคงยิ่งใหญ่อยู่ จะไม่มีใครกล้าแตะต้องคนโปรด
ของท่าน พระอานนท์เป็นทีโ่ ปรดปรานอย่างยิง่ ของพระศาสดา เมือ่ 371
พระองค์นพิ พานไปแล้ว ดูเหมือนว่าท่านจะถูกสงฆ์รงั แกให้รบั ผิดใน
ท่ามกลางมหาสันนิบาต แม้ในสิง่ ทีท่ า่ นไม่ผดิ ถ้ากฎทีก่ ล่าวข้างต้น
เป็นความจริง และกฎทุกอย่างมีขอ้ ยกเว้น เรือ่ งพระอานนท์ควรเป็น
ข้อยกเว้นในกฎนี้ ทีว่ า่ ดูๆ เหมือนท่านจะถูกรังแกนัน้ ความจริงมิได้
เป็นอย่างนัน้ เลย เรือ่ งทีส่ งฆ์ลงโทษพระอานนท์และพระมหากัสสปะ
ให้พระอานนท์ยอมรับผิดนั้น อย่างน้อยมีผลดีถึง ๒ ประการคือ
๑. เป็นกุศโลบายของพระมหากัสสปะ พระเถระผู้เฒ่าที่
ต้องการจะวางระเบียบวิธีปกครองคณะสงฆ์ ให้ที่ประชุมเห็นว่า
อ�ำนาจของสงฆ์นนั้ ยิง่ ใหญ่เพียงใด ค�ำพิพากษาวินจิ ฉัยของคณะสงฆ์
เป็นค�ำเด็ดขาด แม้จะเห็นว่าตนไม่ผดิ แต่เมือ่ สงฆ์เห็นว่าผิด ผูน้ นั้
ก็ต้องยอม เป็นตัวอย่างที่ภิกษุสงฆ์รุ่นหลังจะเดินตาม
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๒. เรื่องนี้ได้ส่งเสริมเกียรติคุณของพระพุทธอนุชาให้ก้อง
ยิ่งขึ้น เป็นตัวอย่างในทางเป็นผู้ว่าง่ายเคารพย�ำเกรงผู้ใหญ่ เป็น
ปฏิปทาที่ใครๆ พากันอ้างถึงด้วยความนิยมชมชอบในพระอานนท์
รวมความว่ า เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ พ ระอานนท์ ใ นคราวปฐม
สังคายนานัน้ ท�ำให้เกียรติประวัตขิ องท่านจับใจยิง่ ขึน้ น่ารักเคารพ
ยิ่งขึ้น
เสร็จแล้วการสังคายนาก็เริ่มขึ้น โดยพระมหากัสสปะเป็นผู้
ซักถาม พระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศ
ทางพระวินัย ได้วิสัชนาพระวินัย พระอานนท์พุทธอนุชา วิสัชนา
พระธรรมโดยตลอด สังคายนาครัง้ นีท้ ำ� อยู่ ๓ เดือน จึงเสร็จเรียบร้อย
372 ด้วยประการฉะนี้

๓๐

พ ร ห ม ทั ณ ฑ์ แ ล ะ ณ ช า ต ส ร ะ
บ น เ ส้ น ท า ง จ า ริ ก
373

เป็นเวลานานถึง ๔๐ ปี หลังพุทธปรินิพพาน ที่พระพุทธอนุชา
ผู ้ ป ระเสริ ฐ จาริ ก สู ่ ค ามนิ ค มชนบทและราชธานี ต ่ า งๆ เกื อ บทั่ ว
ชมพูทวีป เพื่อโปรดเวไนยนิกรชนแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ประทีปดวงใหญ่แห่งชมพูทวีปจะดับไปแล้ว แต่ประทีป
ดวงน้อยคือพระพุทธอนุชายังมีอยู่ และส่องแสงเรืองรองเพื่อภารต
วรรษต่อไป
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บัดนี้ภารกิจอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระศาสดา และหน้าที่ใน
การท�ำลายกิเลสของท่านได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เหลืออยู่เพียงอย่าง
เดียว คือการอบรมสัง่ สอนมหาชนให้หลีกจากทุจริตเดินเข้าสูค่ ลอง
แห่งสุจริตธรรม การปรากฏกายแห่งพระอานนท์ ไม่ว่าในที่ใด ใน
สมาคมใด ประดุจการปรากฏขึ้นแห่งดวงจันทร์ในปุรณมีดิถี น�ำ
ความชื่นบานเอิบอาบซาบซ่านและสดใสมาสู่จิตใจของมหาชนในที่
นั้น และสมาคมนั้น
เมือ่ มหาสันนิบาตในการสังคายนาเสร็จสิน้ ลงแล้ว พระพุทธ
อนุชาได้ละทิ้งเบญจคีรีนครไว้เบื้องหลัง มุ่งสู่นครโกสัมพี เพื่อลง
พรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะพระหัวดือ้ ซึง่ พระศาสดารับสัง่ ไว้เมือ่ จวน
374 จะนิพพาน พระอานนท์ได้ประกาศให้สงฆ์ในโกสัมพีนครทราบว่า
“ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระฉันนะต้องการจะท�ำอย่างใด จะพูดอย่างใด
และประพฤติอย่างใด ก็ให้ทำ� ได้ตามอัธยาศัย ภิกษุสามเณรไม่พงึ ว่า
กล่าวตักเตือนพระฉันนะด้วยถ้อยค�ำใดๆ เลย นีเ่ รียกว่าพรหมทัณฑ์
คือการลงโทษที่หนักที่สุดแบบพระอริยะ”
“ท่านทั้งหลาย” พระอานนท์กล่าวในมหาสมาคมซึ่งมีภิกษุ
ประชุมอยู่จ�ำนวนพัน “พระบรมศาสดาเคยตักเตือนพระฉันนะมา
นับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่า ขอให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย อย่าดื้อด้านและ
ดื้อดึง แต่พระฉันนะก็หาฟังไม่ ยังคงประพฤติตนตามใจชอบอยู่
อย่างเดิม เมื่อจวนจะปรินิพพานทรงเป็นห่วงเรื่องพระฉันนะ จึงมี
พุทธบัญชากับข้าพเจ้าไว้ว่า ให้ลงโทษแก่พระฉันนะโดยวิธีพรหม
ทัณฑ์ ท่านทัง้ หลาย การลงโทษแบบนีเ้ ป็นวิธสี ดุ ท้ายทีพ่ ระอริยเจ้า
จะพึงกระท�ำ ประดุจนายสารถีผู้ฝึกม้า จ�ำใจต้องฆ่าม้าของตนที่
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เหลือฝึก เพื่อมิให้สืบพืชพันธุ์ไม่ดีต่อไป
ท่านทั้งหลาย สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสนทนากับ
คนฝึกม้าผู้เชี่ยวชาญนามว่า เกสี พระองค์ตรัสถามว่า ‘ดูก่อนเกสี
ท่านเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางการฝึกม้า ตถาคตอยากทราบว่า ท่านมีวธิ ี
ฝึกม้าอย่างไร?’ นายเกสีทูลตอบว่า “ฝึกโดยวิธีละมุนละม่อมบ้าง
โดยวิธีรุนแรงบ้าง โดยวิธีทั้งละมุนละไมและทั้งรุนแรงบ้าง’
‘เกสี ถ้าม้าของท่านไม่รับการฝึก คือฝึกไม่ได้ ท่านจะท�ำ
อย่างไร?’
‘พระองค์ผู้เจริญ ถ้าม้าตัวใดฝึกไม่ได้ ข้าพระองค์ก็ฆ่าม้าตัว
นั้นเสีย ทั้งนี้เพื่อมิให้เสียชื่อผู้ฝึก และมิให้ม้าตัวนั้นมีพืชพันธุ์ไม่ดี
ต่อไป พระองค์ผู้เจริญ พระองค์มีชื่อเสียงปรากฏว่าเป็นยอดแห่ง 375
นักฝึกคนที่พอจะฝึกได้ ก็พระองค์มีวิธีฝึกคนอย่างไร?
‘ดูก่อนเกสี’ พระศาสดาตรัส ‘เราก็ฝึกบุคคลที่ควรฝึกอย่าง
นั้นเหมือนกัน คือฝึกโดยวิธีละมุนละไมบ้าง โดยวิธีรุนแรงบ้าง ทั้ง
โดยวิธีรุนแรงและละมุนละไมบ้าง’
‘ถ้าฝึกไม่ได้เล่า พระเจ้าข้า” นายเกสีทูลถาม “พระองค์จะ
ทรงกระท�ำประการใด?’
‘ถ้าม้าฝึกไม่ได้ เราก็ฆ่าเหมือนกัน’ พระศาสดาทรงตอบ
‘พระองค์ไม่ทรงท�ำปาณาติบาตมิใช่หรือ เหตุไฉนจึงตรัสว่า
ทรงฆ่า?’
‘ดูก่อนเกสี การฆ่าของเราเป็นการฆ่าแบบอริยประหาร คือ
ไม่ยอมว่ากล่าวสัง่ สอนเลย ท�ำเป็นประดุจบุคคลผูน้ นั้ ไม่มอี ยูใ่ นโลก
การลงโทษอย่างนี้รุนแรงที่สุด ผู้ถูกลงโทษได้รับผลที่น่ากลัวที่สุด’
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นายเกสีคนฝึกม้าทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่า ‘แจ่ม
แจ้งดียิ่งนัก’
พระอานนท์กล่าวต่อไป “ท่านทัง้ หลาย และแล้วเมือ่ มีโอกาส
ประทับอยูท่ า่ มกลางภิกษุสงฆ์ ได้ทรงน�ำเรือ่ งม้ามาเป็นบทประกอบ
พระธรรมเทศนาโอวาทภิกษุทั้งหลาย มีใจความดังนี้
‘ภิกษุทงั้ หลาย ม้าบางตัวเพียงเห็นเงาปฏักทีน่ ายสารถียกขึน้
เท่านัน้ ก็ทราบได้วา่ นายต้องการจะให้ตนท�ำอย่างไร แล้วสามารถ
ปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้อง ฉันใด บุคคลบางคนก็ฉนั นัน้ เพียงได้ยนิ
ข่าวว่าบุคคลโน้นอยูบ่ า้ นโน้น แก่บา้ ง เจ็บบ้าง ตายบ้าง ก็เกิดสังเวช
สลดจิต น้อมเข้ามาหาตัวว่า แม้เราก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ และต้องตาย
376 อย่างนั้นเหมือนกัน แล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุคุณธรรม
เบื้องสูง
ภิกษุทั้งหลาย ม้าบางตัวเพียงได้เห็นเงาปฏักเท่านั้น ยังไม่
อาจเข้าใจความหมายทีน่ ายต้องการให้ทำ 
� แต่เมือ่ ถูกแทงจนขนร่วง
นัน่ แหละจึงรูส้ กึ แล้วปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องตามทีน่ ายต้องการ ฉันใด
บุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงได้ยินข่าวเจ็บ และข่าวตายของผู้อื่น
เท่านั้นยังไม่เกิดสังเวชสลดจิต แต่เมื่อได้เห็นด้วยตนเองซึ่งคนแก่
คนเจ็บและคนตาย จึงเกิดสังเวชสลดจิต แล้วตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรมเพือ่
บรรลุคุณธรรมเบื้องสูง
ภิกษุทงั้ หลาย ม้าบางตัวเพียงแต่เห็นเงาปฏักและถูกแทงจน
ขนร่วงก็ไม่รู้สึก เมื่อถูกแทงจนทะลุหนังเข้าไปจึงรู้สึก และพร้อมที่
จะปฏิบตั ติ ามนาย ฉันใด บุคคลบางคนก็ฉนั นัน้ เพียงเห็นคนแก่คน
เจ็บหรือคนตายและได้ยนิ ได้ฟงั ข่าวเช่นนัน้ ไม่กอ่ ให้เกิดความสังเวช
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สลดจิตได้ ต่อเมื่อญาติสายโลหิตมิตรสหายอันเป็นที่รักที่พึงใจเจ็บ
หรือตายลง จึงเกิดสังเวชสลดจิต แล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุ
ธรรมเบื้องสูง’
ภิกษุทั้งหลาย ม้าบางตัวเพียงได้เห็นเงาปฏักถูกแทงจนขน
ร่วงถูกแทงจนทะลุผิวหนังเข้าไป ก็หาเข้าใจถึงสิ่งที่นายต้องการให้
ท�ำไม่ ต่อเมื่อถูกแทงจนจดกระดูกจึงรู้สึก และเข้าใจถึงสิ่งที่นาย
ต้องการให้ท�ำ ฉันใด บุคคลบางคนก็ฉันนั้น เพียงแต่ได้ยินได้ฟัง
หรือเห็นญาติพี่น้องเจ็บและตายก็ไม่เกิดสังเวชสลดจิต ต่อเมื่อตน
เจ็บเองและเจ็บเจียนตายใกล้ตอ่ มรณสมัยจึงรูส้ กึ สังเวชสลดจิต แล้ว
ตั้งใจปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมเบื้องสูง”
และแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย ม้าซึ่ง 377
ประกอบด้วยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ ๔ ประการ ควรเป็นม้า
ทรงของพระราชา ๔ ประการนั้น คือมีความซื่อตรง มีเชาวน์ดี มี
ความอดทน และมีลักษณะสงบเรียบร้อย ภิกษุผู้ประกอบด้วย
คุณสมบัต  
ิ ๔ ประการก็เหมือนกัน คือมีความซือ่ ตรง ไม่หลอกลวง
ไม่คดในข้องอในกระดูก มีเชาวน์ดีในการรู้อริยสัจ มีความอดทน
อย่างยิ่ง และมีการส�ำรวมตนสงบเสงี่ยมเรียบร้อย ไม่ประพฤติตน
เอะอะโวยวายเยี่ยงนักเลงสุราบาน ก็สมควรเป็นทักขิไณยบุคคล
เป็นเนื้อนาบุญของโลก ภิกษุทั้งหลาย เราเคยกล่าวไว้มิใช่หรือว่า
ถ้าจะดูความเป็นบ้าในหมูส่ งฆ์ ก็จงดูตรงทีเ่ ธอร้องร�ำท�ำเพลง ถ้าจะ
ดูความเป็นเด็กในหมูส่ งฆ์ ก็จงดูตรงทีเ่ ธอยิงฟันหัวเราะในลักษณะ
ปล่อยตนเหมือนเด็กชาวบ้าน’”
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“ดูก่อนท่านทั้งหลาย” พระอานนท์กล่าวต่อไป “พระพุทธ
องค์เคยตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘อานนท์ เราจะไม่ท�ำกับพวกเธออย่าง
ทะนุถนอมอย่างทีช่ า่ งหม้อท�ำกับหม้อทีย่ งั เปียกยังดิบ อานนท์ เรา
จักขนาบแล้วขนาบเล่าไม่หยุดหย่อน เราจักชีใ้ ห้เห็นโทษของกิเลส
บาปกรรมแล้วๆ เล่าๆ ไม่หยุดหย่อน อานนท์เอย ผูใ้ ดมุง่ หวังมรรค
ผลเป็นส�ำคัญในการประพฤติพรหมจรรย์ ผูใ้ ดเป็นสาระ มีประโยชน์
ผู้นั้นจึงจักอยู่ได้’
“ท่านทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล ข้าพเจ้าจึงขอประกาศ
ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ เพือ่ เธอจะได้สำ� นึกตน และปฏิบตั ติ น
ในทางทีช่ อบต่อไป” พระอานนท์กล่าวจบ สงฆ์ทงั้ สิน้ เงียบ เป็นการ
378 ยอมรับประกาศนั้นด้วยอาการดุษณี
พระฉันนะได้ทราบว่า บัดนี้สงฆ์ประกาศลงพรหมทัณฑ์แก่
ตนแล้ว เกิดสังเวชสลดจิต กลับประพฤติตนดี มีสมั มาคารวะ และ
เชื่อฟังพระเถระทั้งหลาย ในไม่ช้าก็ส�ำเร็จพระอรหัตตผล
จากโกสัมพี ราชธานีแห่งแคว้นวังสะ พระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐได้เดินทางเลียบล�ำน�ำ้ ยมุนาขึน้ ไปตอนบนสูแ่ คว้นกุรุ ซึง่ มีนคร
อินทปัตถ์เป็นเมืองหลวง และจาริกไปในแคว้นต่างๆ อีกหลายแคว้น
จนกระทั่งหวนกลับมาสู่ลุ่มแม่น�้ำคงคา วนเวียนอยู่ ณ ลุ่มแม่น�้ำ
คงคาตอนบนแห่งแคว้นปัญจาละ ซึง่ มีนครหัสตินาปุระหรือหัสดินบุรีเป็นราชธานี
อันว่าแคว้นปัญจาละนี้ มีแคว้นโกศลอยู่ทางทิศตะวันออก
มีแคว้นกุรุอยู่ทางทิศตะวันตก มีหิมาลัยบรรพตอยู่ทางทิศเหนือ
และแม่ น�้ ำ คงคาอยู ่ ท างทิ ศ ใต้ เป็ น แคว้ น ที่ มั่ ง คั่ ง พร้ อ มด้ ว ย
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ทรัพยากรธรรมชาติมากหลาย มีทงุ่ สาลีเกษตรเหลืองอร่าม มองดู
สุดสายตาประดุจปูด้วยหนังโคสีแดง มีดงมะพร้าวเรียงรายยาว
เหยียด บางแห่งพื้นที่ประดับด้วยต้นชงโค ดอกสีแสดเข้มบาน
สะพรั่ง เรืองอุไรเย็นตา ทัศนาการไปทางทิศเหนือจะเห็นทิวเขา
หิมาลัยสูงตระหง่านเสียดฟ้า บางยอดถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอด
เวลา หิมาลัยบรรพตแดนเกิดแห่งนิยาย และเป็นที่รื่นรมย์อย่างยิ่ง
ของผู้สละโลกีย์มุ่งแสวงหาสันติวรบท
มองไปทางด้านใต้ จะเห็นแม่นำ�้ คงคาไหลเอือ่ ยเป็นเส้นเลือด
ใหญ่ของชมพูทวีป เป็นจุดรวมใจของชาวภารตะ แทบจะทุกคนมอบ
ความไว้วางใจไว้ให้พระแม่คงคาเป็นผู้ก�ำชีวิตของตน ทั้งด้านช�ำระ
มลทินภายในและด้านเกษตรกรรม
379
ณ ริมฝั่งแม่น�้ำคงคาตอนเหนือ มีชงโคขึ้นระดะ แม้ไม่สู้จะ
เป็นระเบียบนัก แต่ดอกอันงามเย็นตาของมันก่อให้เกิดความเย็นใจ
เมื่อได้เห็น เป็นสถานที่ร่มรื่นสงบ ไม่ใช่ทางสัญจร จึงเหมาะอย่าง
ยิ่งส�ำหรับสมณะผู้แสวงหาวิเวก
วันนัน้ พระพุทธอนุชาจาริกเพียงผูเ้ ดียว ด้วยจุดประสงค์ คือ
แสวงหาที่วิเวกเพื่อพักผ่อน เมื่อผ่านมาเห็นชงโคมีดอกงามบาน
สะพรัง่ และดูบริเวณเป็นทีร่ นื่ รมย์ จึงแวะเข้าพักผ่อนใต้ตน้ ชงโค ซึง่
มีใบหนาเงาครึม้ ต้นนัน้ ตรงเบือ้ งหน้าของท่านมีสระซึง่ เกิดเองตาม
ธรรมชาติ (ชาตสระ) มีปทุมชูดอกสลอน น�้ำใสเย็นและจืดสนิทดี
ท่านได้ดมื่ และล้างหน้าเพือ่ ระงับความกระหายแล้วนัง่ พักอยู่ ณ ทีน่ นั้
จนตะวันรอนแดดอ่อนลง ส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นรูปต่างๆ
งามน่าดู เสียงนกเล็กๆ บนกิง่ ชงโคร้องทักทายกันอย่างเพลิดเพลิน
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แสดงถึงจิตใจทีช่ นื่ บาน มันมีความสุขตามประสาสัตว์ ความสุขเป็น
ที่สิ่งหาได้ในที่ทุกแห่งและทุกฐานะ เว้นแต่บุคคลจะไม่รู้จักมองหา
เท่านั้น พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า บุคคลผู้มีปัญญาสามารถจะหา
ความสุขได้แม้ในสถานที่น่าทุกข์ ตรงกันข้ามกับคนเขลา แม้จะอยู่
ในฐานะทีน่ า่ จะสุข ก็มแี ต่ความทุกข์รอ้ นเศร้าหมองเสียร�่ำไป ถ้าเรา
ฝึกใจให้อดได้ ทนได้อยู่เสมอๆ เราจะมีความสุขสบายขึ้นอีกมาก
โลกนีม้ คี นร้ายและเรือ่ งร้ายมาก ไม่วา่ จะไปอยูท่ ไี่ หนและในฐานะใด
ย่อมจะต้องพบคนร้ายและเรือ่ งร้ายทุกหนทุกแห่ง ถ้าสามารถกลับ
เรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้นั้นเป็นเรื่องประเสริฐ แต่ถ้าไม่สามารถ
กลับเรือ่ งร้ายให้เป็นดีได้ในทันที ก็ลองอดทนดู เป็นการศึกษาสถาน380 การณ์และศึกษาบุคคลพร้อมๆ กันไป นานๆ เข้าเรื่องที่เขาเข้าใจ
ว่าร้ายในเบื้องต้น อาจจะเป็นผลดีแก่เรามากในบั้นปลาย จงดูเถิด
ขยะมูลฝอยที่ใครๆ ทิ้งลงๆ แต่พื้นดินก็สามารถรับขยะมูลฝอยนั้น
ไว้ได้ กาลเวลาล่วงไปๆ ขยะมูลฝอยนั้นกลายเป็นปุ๋ย ที่ดินตรงนั้น
กลายเป็นดินดี มีคนต้องการ มีราคามาก ปลูกพืชผักอะไรก็ขนึ้ เร็ว
และสวยงาม คนที่ฝึกตนให้อดได้ทนได้ มักจะเป็นคนดีมีค่าแก่
สังคมอย่างมาก สถานที่จ�ำกัด ทรัพยากรธรรมชาติมีน้อย แต่คน
เพิม่ มากขึน้ นานวันไปมนุษย์ยงิ่ จะต้องแย่งกันอยูแ่ ย่งกันกินมากขึน้
ความบากบัน่ อดทนก็จะต้องใช้มากขึน้ นอกจากนีใ้ นสังคมมนุษย์มี
ทัง้ คนดีและคนเลว มีอธั ยาศัยประณีตและอัธยาศัยทราม ยิง่ ผูน้ อ้ ย
ที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ที่มีอัธยาศัยทราม เห็นแก่ตัว และโหดร้าย
ด้วยแล้ว เขาจะต้องกระทบกระเทือนใจและอดทนสักเพียงใด ลอง
ให้ผู้ใหญ่เลวๆ อย่างนั้นไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนอื่นดูบ้างซิ เขา
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จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เลวหรือไม่ แต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกัน หรือ
บางทีกม็ อี ยูเ่ สมอๆ ทีท่ ำ� ให้เราต้องประหลาดใจว่า เหตุไฉนคนเลวๆ
อย่างนี้จึงเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้ มันเป็นเรื่องของกรรมที่สลับซับ
ซ้อน ที่สุดที่จะแยกแยะให้ถี่ถ้วนด้วยปัญญาสามัญ
บัดนีพ้ ระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าไปแล้ว ทิง้ ไว้แต่รอ่ งรอยแห่งแสง
สว่างเพียงรางๆ เหมือนดรุณวี ยั ก�ำดัดยิม้ ด้วยความเบิกบานใจ เมือ่
หยุดยิ้มแล้ว รอยแห่งความร่าเริงก็ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยฉะนั้น
พระพุทธอนุชาตัง้ ใจจะถือเอาโคนชงโคเป็นทีพ่ กั กายในราตรี
นี้ แต่พอท่านเอนกายลงพิงโคนชงโคนั่นเอง ได้เหลือบเห็นชาย
หญิงคูห่ นึง่ เดินถือหม้อมาคนละใบ มุง่ ตรงมาสูส่ ระ เมือ่ ได้มองเห็น
สมณะนั่งพิงโคนชงโคอยู่ เขาจึงเดินอ้อมสระมา พอเห็นชัดว่าเป็น 381
สมณศากยบุตร เขาจึงนั่งลงไหว้ แล้วชายผู้นั้นก็กล่าวขึ้นว่า
“ข้าแต่สมณะ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานาน ไม่เคยได้พบ
เห็นสมณะผู้ใดมาเยือนสถานที่นี้เลย ข้าพเจ้าทั้งสองแม้จะมิใช่
เจ้าของถิ่นโดยแท้จริง ก็เหมือนเป็นเจ้าของถิ่น ข้าพเจ้าขอต้อนรับ
ท่านสมณะผู้เป็นอาคันตุกะด้วยความรู้สึกเป็นมิตร และถือเป็น
โชคดีที่ได้พบท่านผู้สงบ”
“ดูก่อนผู้มีใจอารี” พระพุทธอนุชากล่าวตอบ “ข้าพเจ้าขอ
ขอบใจในไมตรีจติ ของท่านทัง้ สอง และถือเป็นโชคดีเช่นกันทีไ่ ด้พบ
ท่าน ซึ่งข้าพเจ้ามิได้คาดหวังว่าจะได้พบในป่าเปลี่ยวเช่นนี้”
ชายหญิ ง ทั้ ง สองแสดงอาการพอใจต่ อ ค�ำ กล่ า วที่ ไ พเราะ
แสดงความเป็นมิตรของพระพุทธอนุชา แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้ประเสริฐ เวลานี้ก็จวนค�่ำแล้ว ท่านมีที่พ�ำนัก ณ แห่งใดเป็นที่ประจ�ำ 
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หรือท่านเป็นนักพรตผู้จาริก ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง?”
“ข้าพเจ้าเป็นนักพรตผูจ้ าริกไปตามอัธยาศัย ไม่ตดิ ทีห่ รือยึด
ที่ใดที่หนึ่งเป็นแหล่งของตน ข้าพเจ้าพอใจการกระท�ำเช่นนี้” พระ
อานนท์ตอบ
“ข้าแต่สมณะ ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญท่านพ�ำนัก ณ
กระท่อมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีกระท่อมอยู่ ๒ หลัง หลังหนึ่งเพื่อ
ข้าพเจ้าและภรรยาอยู่อาศัย อีกหลังหนึ่งเพื่อเก็บของเล็กๆ น้อยๆ
ถ้าท่านไม่รงั เกียจและยินดีรบั ค�ำเชือ้ เชิญของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเก็บ
ของเล็กๆ น้อยๆ ไว้อกี มุมหนึง่ ส่วนอีกมุมหนึง่ พอเป็นทีพ่ กั ของท่าน
ได้อย่างสบาย มีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้สะดวก มีลมพัดเย็น ถ้า
382 ท่านรับค�ำเชือ้ เชิญ ข้าพเจ้าจะยินดีมาก ข้าพเจ้าจะได้สนทนากับท่าน
ผู้ประเสริฐให้เป็นที่เอิบอิ่มใจ ข้าแต่อาคันตุกะ ข้าพเจ้าเคยสดับมา
ว่า การได้เห็น การได้เข้าใกล้ และการได้สนทนากับสมณะนัน้ เป็น
มงคล ข้าพเจ้าต้องการมงคลเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน” เขากล่าวจบ
หันมามองดูภรรยาเหมือนเป็นเชิงปรึกษา สตรีผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่า
“ข้ า แต่ ส มณะ ถ้ า ท่ า นยั ง ไม่ มี กิ จ กั ง วลเรื่ อ งอื่ น หรื อ ไม่
เป็นการรบกวนความวิเวกสงัดของท่าน ก็โปรดรับค�ำอาราธนาของ
ข้าพเจ้าทั้งสองด้วยเถิด”
พระพุทธอนุชาด�ำริว่า “สามีภรรยาทั้งสองนี้ดูท่าทีเป็นผู้มี
ตระกูลและได้รับการศึกษาสูง แต่เหตุไฉนจึงมาซ่อนตัวเองอยู่ใน
ป่าเปลี่ยว ดูวัยก็ยังหนุ่มสาว คงจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่น่าสนใจ
บ้างกระมัง การสนทนากับผูเ้ ช่นนีค้ งไม่ไร้ประโยชน์เป็นแน่แท้” คิด
ดังนีแ้ ล้วท่านจึงกล่าวว่า “ดูกอ่ นผูใ้ จอารี ข้าพเจ้ายินดีรบั ค�ำเชือ้ เชิญ
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ของท่าน”
สามีภรรยาทัง้ สองแสดงอาการพอใจอย่างยิง่ แล้วชวนกันลง
ตักน�้ำในสระคนละหม้อ แล้วเดินน�ำพระพุทธอนุชาไปสู่กระท่อม
น้อย จัดของเล็กๆ น้อยๆ ไว้มุมหนึ่ง ปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะจน
สะอาดเรียบร้อย แล้วเชือ้ เชิญพระพุทธอนุชาให้นงั่ น�ำน�ำ้ มันมานวด
เท้า ส่วนภรรยาของเขากลับไปกระท่อมอีกหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างกัน
เพียงเล็กน้อย
“ดูก่อนผู้มีใจอารี” พระอานนท์กล่าว “กระท่อมของท่านนี้
แม้จะอยูใ่ นป่า แต่กป็ ลูกสร้างอย่างดี น่าอยูอ่ าศัย สะอาดเรียบร้อย
เป็นการแสดงถึงอัธยาศัยประณีตแห่งเจ้าของ”
“ข้าแต่อาคันตุกะ ข้าพเจ้าขอขอบคุณในค�ำกล่าวของท่าน 383
อนึ่งป่าชงโคนี้เป็นสวรรค์ของข้าพเจ้า เป็นที่ที่ข้าพเจ้าพอใจเป็นที่
สุด ข้าพเจ้าอาศัยอยู่อย่างสงบสุข ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘สงบสุข’ เป็น
ความถูกต้องโดยแท้คอื ทัง้ สงบและสุข รวมอยูใ่ นกระท่อมน้อยและ
ในป่าชงโคนี้” เขากล่าวแล้วยิ้มอย่างภาคภูมิใจ
“ดูกอ่ นผูม้ ใี จอารี เหตุไฉนท่านจึงพอใจป่าชงโคนีเ้ ป็นนักหนา
ดูท่านยังอยู่ในวัยหนุ่ม และภรรยาของท่านก็ยังอยู่ในวัยสาว คน
หนุม่ สาวน่าจะพอใจในแสงสีแห่งนครหลวงมากกว่าจะยินดีในทีส่ งัด
เปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ ท่านถือก�ำเนิดหรือภูมิล�ำเนาเดิมอยู่ที่นี้หรือ?”
“หามิได้ ท่านสมณะ ข้าพเจ้าเกิดแล้วในท่ามกลางพระนคร
หลวงทีเดียว” เขาตอบ
“ค�ำกล่าวของท่านยิง่ ท�ำให้ขา้ พเจ้าประหลาดใจมากขึน้ ” พระ
อานนท์กล่าว
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“เป็นของน่าประหลาดเกินไปหรือท่าน” ชายหนุ่มกล่าว “ที่
คนหนุ่มอย่างข้าพเจ้ามาพอใจในวิเวก ด�ำเนินชีวิตอย่างสงบ”
“ประหลาดมากทีเดียว” พระอานนท์รับ
“เพราะเหตุใดหรือ?” ชายหนุ่มถาม
“เพราะคนส่วนใหญ่หรือโดยมากในวัยท่านนี้ ย่อมพอใจใน
ความสนุกเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่ง คือแบบที่คนส่วนมากเขานิยม
กัน คลุกคลีอยู่ด้วยหมู่คณะ และอารมณ์เย้ายวนต่างๆ แต่ท่านไม่
เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า ท่านเป็นชายหนุ่มที่
ประหลาด มีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเทือนใจท่านอย่างรุนแรง
หรือ หรือท่านมีอัธยาศัยน้อมไปในวิเวกตั้งแต่ยังเยาว์?”
“ข้าแต่อาคันตุกะ” ชายหนุ่มกล่าว “ข้าพเจ้าเข้าใจว่าทุกคน
384
น่าจะมีหัวเลี้ยวแห่งชีวิตที่ส�ำคัญที่สุดสักครั้งหนึ่งในชีวิตของแต่ละ
คน และหัวเลีย้ วนัน้ เองจะเป็นสาเหตุให้เขาด�ำเนินชีวติ ทีย่ ดื ยาว ไป
จนกว่าชีวิตจะจบลง ข้าพเจ้ามีหัวเลี้ยวชีวิตอยู่ตอนหนึ่ง ซึ่งท�ำให้
ข้าพเจ้าเลี้ยวมาทางนี้ และเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะด�ำเนินชีวิตแบบนี้ต่อ
ไปจนสิ้นลมปราณ”
“ดูก่อนผู้พอใจในวิเวก” พระอานนท์กล่าว “ถ้าไม่เป็นการ
รบกวนเวลาของท่าน ข้าพเจ้าปรารถนาจะรับฟังความเป็นมาแห่ง
ท่าน พอเป็นเครือ่ งประดับความรู้ เวลานีป้ ฐมยามแห่งราตรีกย็ งั ไม่
สิน้ ถ้าท่านไม่ขดั ข้องหรือไม่ถอื เป็นความลับ ก็ขอได้โปรดเล่าเถิด”
ลมปลายปฐมยามพัดแผ่วเข้ามาทางหน้าต่าง ร�ำเพยเอากลิน่
ดอกไม้ป่าบางชนิดติดมาด้วย หอมเย็นระรื่น ความอบอ้าวของ
อากาศเมือ่ ทิวากาลได้ปลาสนาการไปแล้ว บรรยากาศในยามนีเ้ ย็น
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สบาย แสงโสมสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่าง ต้องผิวหน้าของชาย
หนุม่ ดูสดใส แต่แฝงไว้ซงึ่ แววเศร้าอย่างลึกซึง้ เขาขยับกายเล็กน้อย
ก่อนจะกล่าวว่า
“ข้าแต่ท่านผู้ทรงพรต ถ้าท่านยินดีรับฟังเรื่องราวความเป็น
มาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ยินดีเล่าสู่ท่านฟัง เรื่องของข้าพเจ้ามีทั้ง
ความสุขและความเศร้า มีทั้งความหวานชื่นและขื่นขม มีสาระบ้าง
ไม่มีสาระบ้าง”
เมื่อพระอานนท์แสดงอาการว่าพร้อมแล้ว ชายหนุ่มจึงเริ่ม
ดังนี้
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“ข้าแต่ท่านผู้บ�ำเพ็ญตบะ ข้าพเจ้าเกิดแล้วภายใต้เศวตฉัตรแห่ง
หัสตินาปุรนคร แคว้นปัญจาละนี้ วันเดียวกับข้าพเจ้าลืมตาขึน้ ดูโลก
นั่นเอง มีการชุมนุมพลทั้ง ๔ เหล่าทัพ คือ ทัพช้าง ทัพม้า ทัพรถ
และทัพพลเดินเท้า เป็นการซ้อมใหญ่ประจ�ำปี เป็นความภาคภูมิ
อย่างยิ่งของนายทหาร ที่ได้แสดงตนเฉพาะพระพักตร์พระมหา
กษัตริย์ในวันเช่นนี้ ด้วยการถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิต พระราชบิดา
และพระประยูรญาติชนั้ ผูใ้ หญ่ของข้าพเจ้าจึงขนานนามของข้าพเจ้า
ว่า ‘จตุรงคพล’
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ท่านคงเคยศึกษาวิชาทหารมาแล้ว ในวิชาทหารได้บอกไว้วา่
‘การเตรียมก�ำลังรบให้พร้อมเป็นการป้องกันสงคราม’ ฟังดูไม่นา่ จะ
เป็นไปได้ แต่ก็เป็นความจริง ทั้งนี้เพราะฝ่ายรุกรานจะคอยจ้องดู
ก�ำลังของอีกฝ่ายหนึง่ อยูเ่ สมอ เมือ่ ใดฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอ ฝ่ายรุกรานจะเริ่ ม รุ ก รานทั น ที เหมื อ นเชื้ อ โรคคอยโอกาสเบี ย ดเบี ย น
ท�ำลายผู้มีร่างกายอ่อนแอ ในท�ำนองเดียวกัน กล่าวในทางธรรม
ข้าพเจ้าพอจะทราบอยู่บ้าง ผู้มีก�ำลังใจอ่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของ
กิเลสได้งา่ ย แพทย์ผฉู้ ลาดจะพยายามกระตุน้ เตือนให้มวลชนสร้าง
ก�ำลังต้านทานในตัวให้สูงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรุกรานของโรค
ศาสดาผูฉ้ ลาดก็พยายามกระตุน้ เร้าศาสนิกชนให้ฝกึ พลังจิตให้สงู ไว้
เพือ่ เป็นท�ำนบกัน้ กระแสกิเลสมิให้รวั่ ไหลเข้าสูจ่ ติ โดยง่าย หลักสุข- 387
ลักษณะหรืออนามัยก็เป็นเรือ่ งเดียวกันนีเ่ อง เมือ่ เหลือก�ำลังป้องกัน
จึงถึงขั้นเยียวยาแก้ไข
สงครามเป็นของคู่กับโลก ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอยาก
ได้ ทะเยอทะยานในเกียรติจอมปลอม อยากเป็นใหญ่ในกองกระดูก
และเลือดเนื้อ แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น แก้ปัญหา
โดยการใช้ก�ำลัง สงครามก็คงมีอยู่ร�่ำไป แปลกจริงๆ นะท่าน คนที่
เป็นโจรลักเล็กขโมยน้อย ปล้นสะดมส่วนบุคคล เขาถือกันว่าเป็น
คนเลวคนร้าย ทั้งๆ ที่บางทีเขาต้องลักต้องขโมยเพราะไม่มีอะไร
จะกินแท้ๆ แต่ผทู้ ปี่ ล้นคนทัง้ เมืองกลับได้รบั เกียรติยศอันสูงส่งเป็น
วีรบุรุษ ผู้ที่โกงคนอื่นเพียงคนสองคน จะถูกพิพากษาตัดสินจ�ำคุก
หรือลงโทษให้สมควรแก่ความผิด แต่ผู้ที่โกงคนทั้งเมืองได้ กลับ
ไม่มีใครกล้าท�ำอะไร
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ข้าแต่ท่านผู้บ�ำเพ็ญตบะ ในเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไร
หรือศาสดาของท่านได้เคยกล่าวไว้อย่างไรบ้าง?”
“ราชกุมาร” พระอานนท์กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงเรียบปรกติ “เรือ่ ง
สงครามเป็นเรือ่ งคูก่ บั โลก ตามทีท่ า่ นกล่าวมานัน้ ข้าพเจ้าไม่คดั ค้าน
แต่มนั ก็เป็นเวลาหลายปีจงึ จะเกิดขึน้ สักครัง้ หนึง่ แต่สงครามทีเ่ กิด
ขึ้นประจ�ำและยืดเยื้อที่สุด คือสงครามชีวิต ทุกคนเดินไปบนถนน
แห่งสงครามนี้อยู่ตลอดเวลา ดวงจิตนี้เป็นสมรภูมิ ให้ธรรมะและ
อธรรมเข้าท�ำการชิงชัยกันอยู่มิได้ว่างเว้น เมื่อใดกองทัพอธรรมมี
ก�ำลังมาก กองทัพธรรมก็ลา่ ถอย อธรรมก็เข้ายึดครองจิตใจ เมือ่ ใด
กองทัพธรรมมีก�ำลังรุกรานให้อธรรมล่าถอยไป ธรรมะก็เข้ายึด
388 ครอง สมัยใดอธรรมเข้ายึดครอง สมัยนัน้ ย่อมมีแต่ความมืดมัวและ
วุน่ วาย สมัยใดธรรมะเข้ายึดครอง สมัยนัน้ ย่อมมีแต่ความสงบและ
แจ่มใส
ราชกุมาร ส�ำหรับเรื่องแพ้ชนะในสงครามนั้น พระศาสดา
ของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่า
‘ผู้ชนะย่อมก่อเวรให้ยืดเยื้อ
ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์
ผู้ละการแพ้และการชนะได้แล้ว
ย่อมอยู่อย่างสงบสุข’
ราชกุมาร ไม่มีผู้ชนะในสงครามใดๆ เลยที่จะประเสริฐไป
กว่าผู้ชนะตนเอง พระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ชนะตนเอง
ได้ชอื่ ว่าเป็นยอดขุนพลในสงคราม เมือ่ ชนะตนได้แล้ว สงครามที่
ยืดเยื้อก็สิ้นสุดลง”
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“ชีวติ ในปฐมวัยของข้าพเจ้า” เจ้าชายจตุรงคพลทรงเล่าต่อไป
“เป็นชีวิตที่เหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้ ได้รับการทะนุ
ถนอมประคับประคองอย่างดียิ่ง ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในวงล้อมแห่ง
ความสุข ความสะดวกสบาย อย่างที่ราชกุมารผู้ถือก�ำเนิดภายใต้
เศวตฉัตรจะพึงได้รบั ข้าพเจ้ามีเครือ่ งแต่งกายซึง่ ล้วนแต่สวยงาม มี
ผ้าโพกซึ่งท�ำจากแคว้นกาสี สิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าชอบมาก คือปิ่นปัก
เกศา เป็นเครือ่ งประดับทีใ่ ครๆ มองดูดว้ ยความนิยมชมชืน่ ข้าพเจ้า
มีปิ่นปักผมหลายแบบหลายชนิด และท�ำด้วยทองค�ำทั้งนั้น และก็
ปิน่ ปักผมนีเ่ อง เป็นสาเหตุอนั หนึง่ ให้ขา้ พเจ้าพอใจพ�ำนักอยู่ ณ ทีน่ ี้
ในหัสตินาปุรนครของข้าพเจ้า มีช่างทองอยู่ตระกูลหนึ่ง ได้
ท�ำทองมาหลายชั่วอายุคน เขาช�ำนาญมาก พระประยูรญาติของ 389
ข้าพเจ้าเมื่อต้องการท�ำทองเป็นเครื่องประดับก็ท�ำที่นี่ แม้ข้าพเจ้า
เองก็เหมือนกัน มหาดเล็กคนสนิทของข้าพเจ้าไปร้านช่างทองกลับ
มา เขาจะน�ำเอาความงามแห่งธิดาช่างทองติดปากมาด้วยเสมอ จน
บางครั้งข้าพเจ้าเบื่อหูไม่อยากฟัง แต่เขาเป็นคนรับใช้ที่ดี ท�ำกิจทุก
อย่างเพื่อข้าพเจ้า คุณสมบัติของผู้รับใช้ที่ดี ๔ ประการมีอยู่พร้อม
ในบุคคลผู้นี้ คือตื่นก่อน นอนทีหลัง คอยฟังว่านายจะให้ท�ำอะไร
พอใจประพฤติสงิ่ ทีด่ งี าม คนรับใช้ทปี่ ระกอบด้วยคุณสมบัตอิ ย่างนี้
แม้นายก็ตอ้ งเกรงใจ ข้าพเจ้ามิได้ปลงใจเชือ่ ว่า ธิดาช่างทองจะงาม
อย่างทีม่ หาดเล็กกล่าวถึง ข้าพเจ้าดูหมิน่ แววตาของมหาดเล็ก สตรี
ซึง่ นับเนือ่ งในพระราชวงศ์กม็ มี ากหลาย ธิดาแห่งเสนาบดีอ�ำมาตย์
ราชบริพารก็มไี ม่นอ้ ย ล้วนแต่สวยงามอยูใ่ นวัยทีพ่ งึ ชม แต่ขา้ พเจ้า
ก็มไิ ด้สนใจกับสตรีคนใดเลย ข้าพเจ้าแม้จะเป็นราชกุมาร ก็เหมือน
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เด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไป คืออยากพบเห็นสิ่งที่เล่าลือกันว่าสวยงาม
ดังนั้น วันหนึ่งข้าพเจ้าจึงปลอมตัวออกไปกับมหาดเล็ก ไปที่บ้าน
ช่างทอง นอกจากอยากดูธิดาช่างทองให้เห็นกับตาตนเอง เพื่อ
มหาดเล็กจะได้ไม่พดู ใส่หตู อ่ ไปอีกแล้ว สิง่ ทีข่ า้ พเจ้าอยากดูมากกว่า
คือปิ่นปักผมอันใหม่ ซึ่งสั่งท�ำพิเศษ ว่าเขาท�ำกันไปถึงไหนแล้ว
บ้านช่างทองมีรวั้ ขอบชิด เป็นบ้าน ๒ ชัน้ บริเวณบ้านสะอาด
เรียบร้อย มีเครือ่ งประดับตกแต่งพองามตา ทุกครัง้ ทีม่ หาดเล็กของ
ข้าพเจ้าไป เขาจะต้อนรับที่ห้องรับแขกและน�ำน�้ำมาให้ดื่ม วันนั้นก็
คงเป็นเช่นเดียวกัน และเป็นเรือ่ งบังเอิญโดยแท้ หญิงรับใช้ไปตลาด
ยังไม่กลับ ธิดาช่างทองจึงน�ำน�้ำมาเอง พอนางเดินเข้ามาเท่านั้น
390 ท่านเอย ข้าพเจ้าถึงกับตะลึงพรึงเพริด มหาดเล็กท�ำสัญญาณตามที่
นัดหมายกันไว้เป็นเชิงบอกให้รวู้ า่ นีค่ อื ธิดาช่างทองคนสวยละ นาง
เป็นคนสวยจริงๆ สวยอย่างที่สตรีในวังของข้าพเจ้าเทียบมิได้เลย
เสมือนนางได้เก็บเอาความงามของสตรีมากหลายมารวมอยู่ที่นาง
เพียงคนเดียว
รูปร่างของเธอไม่สูงเกิน ไม่ต�่ำเกิน ไม่ขาวเกิน และไม่ด�ำ
เกิน มีผมด�ำเป็นเงางาม เป็นคลืน่ น้อยๆ แวดวงใบหน้าอันผุดผาด
เปล่งปลัง่ เหมือนมีรศั มี ประดุจดวงจันทร์โผล่จากกลีบเมฆ คิว้ ของ
เธอดกด�ำและโก่งงาม ริมฝีปากแดงเรื่อสดใสดูสะอาด ฟันเรียบ
สนิทแวววาวรุ่งเรือง เมื่อเธอเปิดปากพูด ท�ำให้ใจผ่องใสลืมทุกข์
เสียงไพเราะกังวานหวาน ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยนิ เสียงนกการเวก เคย
ได้ยินเขาชมกันว่าไพเราะยิ่งนัก ถ้าเสียงของมันไพเราะเพียงครึ่ง
หนึง่ ของเสียงเธอผูน้ ี้ ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าไพเราะจริง ล�ำแขนอ่อนช้อย
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เหมื อ นงวงช้ า งเมื่ อ เยื้ อ งกราย อาการของเธอเหมื อ นเนื้ อ สาว
เมือ่ เธอมองอย่างละอายก็เหมือนเนือ้ ทรายทีต่ นื่ ไพร เครือ่ งแต่งกาย
ของเธองามโชติช่วง ปลิวสะบัดดังสายฟ้าแลบในอากาศ เมื่อเธอ
ย่างเข้ามาในห้อง กลิน่ หอมอบอวลตามเข้ามา ประดุจเธอน�ำเอาป่า
ซึ่งมีดอกไม้บานในฤดูร้อนตามเข้ามาด้วย มองดูนิ้วของเธอเมื่อ
วางภาชนะน�ำ้ ลง ข้าพเจ้าต้องซาบซ่านใจ เพราะนิว้ ของเธอเรียวงาม
วิจิตร เล็บสีชมพูอ่อน ข้าพเจ้ามิได้สนใจกับภาชนะน�้ำเลย ความ
สนใจทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่ร่างธิดาช่างทองผู้เฉิดฉาย
‘ขอโทษด้วยที่ปล่อยให้ท่านนั่งอยู่นานไปหน่อย’ ค�ำแรกที่
นางพูดยิ้มละไม หน้าระรื่น มองเห็นลักยิ้มบุ๋มที่พวงแก้มทั้งสอง
‘พระราชกุมารเจ้าของปิน่ ปักพระเกศาทรงพระส�ำราญดีหรือ พระ- 391
องค์จะทรงต้องการเร็วไหม?’ นางพูดกับมหาดเล็กของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้านั่งตัวแข็งเหมือนรูปศิลา
‘ขอบใจแทนพระราชกุมาร มหาดเล็กกล่าวตอบ ‘พระองค์
ทรงพระส�ำราญดี ปิน่ ปักพระเกศาไม่ทรงรีบร้อนนัก ขอให้ทา่ นและ
บิดาของท่านท�ำตามสบาย ขอแต่ประณีตทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ แต่ขอ
แนะน�ำให้รู้จักกับเพื่อนของข้าพเจ้าเสียก่อน’ แล้วมหาดเล็กก็หัน
หน้ามาทางข้าพเจ้าพร้อมด้วยพูดว่า ‘นี่คือสุรนันทะ เพื่อนของ
ข้าพเจ้า บางทีในโอกาสต่อไป ข้าพเจ้าติดธุระมาไม่ได้ เพื่อนคนนี้
คงจะมาแทน’ มหาดเล็กพูดแล้วยิ้มอย่างชอบใจ นางพนมมือไหว้
ข้าพเจ้าเกือบลืมไหว้ตอบ เพราะมัวแต่มองนางอย่างเพลิดเพลิน
ข้าพเจ้าสนทนากับนางไม่สู้จะสนิทนัก เพราะรู้สึกละอายใจ
ตนเองทีม่ องนางอย่างลืมตัว ถึงกระนัน้ ก็พอเป็นแนวทางส�ำหรับใน
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วันหน้าได้ นางลุกไปเอาปิ่นปักผมซึ่งท�ำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วมาให้ดู
ปิน่ ปักผมเป็นทีส่ นใจของข้าพเจ้าเป็นทีส่ ดุ แล้ว ข้าพเจ้าบอกท่านไว้
แล้วว่า ข้าพเจ้าชอบสั่งให้ท�ำปิ่นปักผมแบบแปลกๆ แต่ความสนใจ
ในปิ่นปักผมทั้งหมดรวมกัน ยังไม่ได้ครึ่งแห่งความสนใจที่ข้าพเจ้า
มีต่อนางงามผู้ท�ำปิ่นคนนั้น
‘ท่านท�ำปิ่นปักผมได้สวยงาม พระราชกุมารคงพอพระทัย’
ข้าพเจ้าพูดเมือ่ พลิกปิน่ ดูอยูค่ รูห่ นึง่ นางยิม้ อย่างเอียงอาย แต่มนั มี
ความหมายบาดลึกลงไปในหัวใจของข้าพเจ้า
ถ้าความรักเมือ่ แรกพบมีอยูจ่ ริง ข้าพเจ้าก็รกั นางแล้วเมือ่ แรก
เห็น จะเป็นการเร็วเกินไปไหมท่านทีจ่ ะกล่าวดังนี้ ถ้าความรักท�ำให้
392 คนกระวนกระวาย บัดนี้ข้าพเจ้าก็กระวนกระวายแล้ว ถ้าความรัก
ท�ำให้คนซึมเซา ข้าพเจ้าก็ซมึ เซาแล้ว ถ้าความรักท�ำให้คนลืมอะไรๆ
ง่ายๆ นอกจากอย่างเดียวทีเ่ ขาไม่ลมื คือดวงหน้าและกิรยิ าพาทีของ
คนทีร่ กั บัดนีข้ า้ พเจ้าก็เป็นอย่างนัน้ แล้ว เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ ะปฏิเสธว่า
ข้าพเจ้ามิได้รกั นางได้ไฉน ดวงตาอันแจ่มแววของเธอได้สลักรอยรัก
ไว้ในดวงใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากลับด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็น
อย่างยิ่ง พร้อมด้วยภาพความงามของธิดาช่างทองติดตาไปด้วย
คืนนั้นข้าพเจ้านอนตื่นตาอยู่ตลอดเวลา กระสับกระส่าย
กระวนกระวายด้วยแรงรักเข้ารัดรึง เพียงพบครั้งแรกเท่านั้น ข้าพเจ้าก็ตกเป็นเหยื่อของอนงค์เทพแล้วอย่างยากที่จะถอน
ท่านคงอยากทราบชื่อของนางบ้างกระมัง? นางชื่อวิมลมาน
ผู้มีดวงใจไร้มลทิน นางช่างสมชื่อเสียจริงๆ จะหาสิ่งที่ควรต�ำหนิ
มิได้เลย นามนี้วิมลมานในความรู้สึกของข้าพเจ้า ช่างเป็นชื่อที่
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ไพเราะอ่อนหวาน เป็นทีต่ งั้ แห่งความบันเทิงจิตยิง่ กว่าภาษากวีและ
ดนตรีที่ไพเราะทั้งหมดในโลกนี้รวมกัน
ข้าพเจ้าค�ำนึงถึงค�ำพูดของนางที่ถามว่า ‘พระราชกุมารเจ้า
ของปิ่นปักพระเกศาทรงพระส�ำราญดีอยู่หรือ’ แล้วให้รู้สึกภูมิใจ
เสียวซ่านและระทึกใจเสียนี่กระไร ใครบ้างจะไม่ภาคภูมิเมื่อหญิง
งามถึงปานนั้นถามถึงตน และถามต่อหน้าเจ้าของชื่อ โดยที่ผู้ถาม
มิได้รจู้ กั ตัว ข้าพเจ้านอนค�ำนึงถึงเธอจนอรุณจวนจะเบิกฟ้า แสงเงิน
เริม่ ฉายฉาบทาบตึกสีขาวอันเป็นทีพ่ ำ� นักของข้าพเจ้า ธรรมชาติยงั
คงนิทราสนิท แต่ขา้ พเจ้าเป็นผูต้ นื่ ตืน่ อยูต่ ลอดราตรี เปิดหน้าต่าง
มองออกไปภายนอก เห็นมะลิและพุดซ้อนยืนต้นสงบนิ่งเรียงราย
ดอกสีขาวโพลนของมันต้องกระแสลมอ่อนเมือ่ รุง่ อรุณแล้วอ่อนไหว 393
น้อยๆ เสมือนต้อนรับการจุมพิตจากแสงทอง กลิน่ ของมันขจายขจร
ตามกระแสลมพลิว้ เข้ากระทบฆานประสาท หอมยวนใจให้เพ้อฝัน...
ฝันถึงดรุณีน้อยผู้มีนามวิมลมาน ความงามแห่งสีพุดซ้อนและกลิ่น
อันหอมหวานของมะลิ จะพอเทียบได้กับความงามและความอ่อน
หวานแห่งใบหน้านางได้ละหรือ? ท�ำไมนะท่าน ธรรมชาติจึงสร้าง
คนบางคนมาให้งามเลิศลอยฟ้า แต่สร้างบางคนมาให้ขรี้ วิ้ ขีเ้ หร่ จน
มองหาความงามในเรือนร่างมิได้เลยแม้สักแห่งเดียว ท่านพอจะ
ทราบข้อลี้ลับเรื่องนี้อยู่บ้างหรือ?”
“ราชกุมาร” พระอานนท์ตอบ “ถ้าถือตามพระมติแห่งพระ
ศาสดาของข้าพเจ้า พระองค์ตรัสว่า ความมีผวิ พรรณดี ความมีเสียง
ไพเราะ ความมีสัณฐานรูปร่างสมส่วน ความเป็นคนมีรูปงาม มอง
ดูไม่จืด ไม่น่าเบื่อหน่าย เหล่านี้ได้มาด้วยบุญทั้งสิ้น”
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“ถ้าอย่างนั้น” พระราชกุมารมีแววพระเนตรวาวด้วยปีติ
“ธิดาช่างทองซึง่ ข้าพเจ้าหลงรักคงเป็นผูส้ งั่ สมบุญมามากมิใช่นอ้ ย”
“ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น” พระพุทธอนุชารับ
พระราชกุมารทรงเล่าต่อไป
“รวมความว่า ข้าพเจ้ารักนาง ความรักซึง่ เกิดขึน้ เป็นครัง้ แรก
ข้าพเจ้าจะท�ำประการใดดี เหมือนคนไม่เคยเดินป่า ไม่รู้จักทิศทาง
ข้าพเจ้าควรจะบอกนางตามเป็นจริงว่า สุรนันทะนั้น ที่แท้คือพระ
ราชกุมารเจ้าของปิน่ ปักผม หรือควรจะปกปิดไว้กอ่ น แสดงตนเป็น
สุรนันทะสหายของมหาดเล็กต่อไป ข้าพเจ้าตรองเรือ่ งนีอ้ ยูเ่ ป็นเวลา
นาน ส�ำหรับคนทีอ่ ยูใ่ นห้วงรัก เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคนรักย่อมเป็นปัญหา
394 ใหญ่เสมอ แต่ในทีส่ ดุ ข้าพเจ้าก็ตกลงใจว่าควรจะแสดงเป็นสุรนันทะ
ไปก่อนจะดีกว่า และดูเหมือนจะสนุกดีด้วย มหาดเล็กคนนั้นเห็น
อาการของข้าพเจ้าก็ยิ้มอยู่ในหน้า แต่ไม่กล้าพูดอะไรเป็นเชิงเย้า
หยอก เพราะเขารู้จักฐานะของเขาดี
หลังจากนั้นแล้ว ข้าพเจ้าไปหาเธออีกเสมอไปในนามมหาดเล็กของเจ้าชาย ในระยะนัน้ เจ้าชายรับสัง่ ท�ำปิน่ ปักพระเกศาอันแล้ว
อันเล่ามิจบสิ้นลงได้ และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปหานาง ข้าพเจ้ามักจะ
มีของเล็กๆ น้อยๆ ติดมือไปด้วยเสมอ ทั้งนี้เพราะโบราณย่อมว่า
ไปหาขุนศาล ตุลาการ ๑
ไปหาครู อาจารย์ ๑
ไปหามารดา หรือบิดาของสตรีทตี่ นใคร่ ๑ ไม่ควรไปมือเปล่า
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีของไปฝากนางบ้าง ส�ำหรับของฝากนั้น
เป็นเรื่องเล็กน้อยส�ำหรับคนในฐานะอย่างข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าก็
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ระมัดระวังมิให้ของนั้นดีเกินไป เพื่อป้องกันมิให้นางสงสัยในฐานะ
มหาดเล็กของข้าพเจ้า รู้สึกนางและมารดาของนางรับด้วยความ
ยินดี เมื่อทราบว่าข้าพเจ้าให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง และก็เป็น
ธรรมดาของผู้มีนำ�้ ใจงาม เมื่อได้รับเสมอๆ ก็ย่อมให้ตอบแทนบ้าง
นางเคยให้ผ้าเช็ดหน้าฉลุลายอย่างงดงามประณีตแก่ข้าพเจ้า เมื่อ
ยามหลง อะไรๆ ก็ช่างดีไปหมด ข้าพเจ้าจุมพิตผ้าเช็ดหน้าอย่าง
ถนอม พร้อมด้วยน้อมคะนึงถึงเจ้าของผู้งามเฉิด
เย็นวันหนึง่ ขณะทีข่ า้ พเจ้าไปหานางอย่างเคย ข้าพเจ้าเปรย
ขึน้ ว่าข้าพเจ้าได้ทราบถึงความงามความพึงพิศแห่งสวนและสระโบก
ขรณีหลังเคหาสน์แห่งช่างทอง แต่ไม่เคยทัศนาด้วยตนเองเลย ท�ำ
396 ไฉนข้าพเจ้าจะโชคดีได้เห็นสวนและสระนัน้ นางผูไ้ ม่รงั เกียจทีจ่ ะคบ
ข้าพเจ้า ตอบว่าเป็นไรไป เมือ่ ข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนัน้ นางก็จะพา
ไปชม
เราทัง้ สอง หมายถึงเธอและข้าพเจ้า เวลานีด้ เู หมือนจะเข้าใจ
ในความลี้ลับในดวงจิตของกันและกัน แล้วเธอได้น�ำข้าพเจ้าเข้า
สู่สวน ซึ่งอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์ และประดับตกแต่ง
อย่างสวยงาม มีสระโบกขรณี มีน�้ำใส บัวบานสะพรั่ง ชูดอกสล้าง
ดูงามตาน่าชม เราหยุดนั่งที่ม้าหินอ่อนตัวหนึ่ง ดูแมลงภู่บินร่อน
ฉวัดเฉวียนเวียนชมเกสรอุบลด้วยความเพลินใจ สายลมร�ำเพยแผ่ว
หอบเอากลิน่ น�ำ้ และกลิน่ มาลี คละเคล้าด้วยกลิน่ สไบนาง หอมหวน
ยวนจิตให้คะนึงถึงความสุขสราญ ในยามนั้นตะวันรอนยอแสงสี
เมฆม่วงสลับฟ้าและเป็นรูปต่างๆ น่าทัศนา ประกอบด้วยมีนางงาม
เฉิดอยูเ่ คียง ข้าพเจ้ารูส้ กึ เหมือนฝันไป และไม่คดิ ว่าใครจะมีความสุข
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ความภาคภูมยิ งิ่ ไปกว่าข้าพเจ้า ความสุขนัน้ อยูท่ คี่ ณ
ุ ภาพ มิใช่ปริมาณ
เมื่อได้สิ่งที่ต้องการ มนุษย์ก็มีความสุขได้ทัดเทียมกัน
‘สวนและสระนี้ พอจะดูได้ไหม?’ วิมลมานถามขึ้น ชายตา
มองข้าพเจ้าเพียงเล็กน้อย
‘สวยมากทีเดียว’ ข้าพเจ้าตอบ ‘แต่ทั้งความงามของสระ
และพันธุ์ไม้ทุกชนิดรวมกันก็ยังสวยไม่เท่าวิมลมานผู้มีดวงใจไร้
มลทิน’ ข้าพเจ้าไม่ทราบค�ำนี้ออกมาได้อย่างไร
ธิดาช่างทองขยับกายเล็กน้อย แต่มีรอยยิ้มที่อ่อนหวานผุด
ขึ้นที่ริมฝีปาก มันช่วยปลอบให้ข้าพเจ้าหายระทึกใจ
‘คนชาววังเขาพูดกันอย่างนี้หรือ?’ นางพูดพร้อมด้วยใช้นิ้ว
อันเรียวงามกรีดผ้าพันคอด้วยความขวยอาย
397
‘ข้าพเจ้าอยู่ในวังมาช้านาน ไม่เคยพูดค�ำนี้กับใครเลย ท่าน
เป็นคนแรกที่ได้ยินค�ำนี้’ ข้าพเจ้าตอบนางด้วยความจริงใจ
‘ท�ำไมผู้ชายจึงชอบชมแต่ความงามของผู้หญิง ไม่เห็นชม
อย่างอืน่ เลย ผูห้ ญิงเกิดมางามอย่างเดียวก็เห็นจะพอแล้วกระมัง?’
นางพูด ยังก้มหน้าดูพื้นดินที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้าสีงาม
‘อย่างท่านนี้’ ข้าพเจ้าใจกล้าขึ้นมาบ้างแล้ว “มิเพียงแต่รูป
งามนามเพราะอย่างเดียวเท่านั้น แต่ใจยังบริสุทธิ์สะอาดและกิริยา
น่ารักอีกด้วย’
‘ถ้าความสุขของท่านอยู่ที่ได้ชมข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ยินดีให้
ท่านชมอยูต่ ลอดไป ข้าพเจ้าเคยทราบจากบิดาว่า การหยิบยืน่ ความ
สุขให้ผอู้ นื่ ความสุขนัน้ ย่อมสะท้อนกลับมาหาผูใ้ ห้ การให้ทกุ ข์แก่ผู้
อืน่ ก็เช่นกัน’ ธิดาช่างทองพูดค่อนข้างตะกุกตะกัก แต่ยงั มีน�้ำเสียง
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ไพเราะ ใบหน้าของนางแดงระเรื่อ ท�ำให้ดูงามสดใสยิ่งขึ้น
ข้าพเจ้ายังมิทันได้ตอบประการใด เสียงนกชนิดหนึ่งร้องดัง
ขึ้นจากพุ่มไม้หลังม้าหินอ่อนที่เรานั่ง นางตกใจเผลอตัวขยับกาย
เข้าเบียดชิดข้าพเจ้า พอดีลมกระโชกมาอย่างแรง ชายผ้าพันคอ
ผืนน้อยทีน่ างใช้ปลิวมาพันคอข้าพเจ้า เกศาของนางฟูกระจายด้วย
แรงลม มากระทบใบหน้าและฆานประสาท เมื่อนางได้สติรู้ตัวแล้ว
จึงถอยห่างออกไป แต่ดูยังมีอาการตกใจอยู่เล็กน้อย ข้าพเจ้ารู้สึก
เหมือนต้องละอองฝนในคิมหันตฤดู
‘นกตัวนี้คงเป็นตัวผู้’ ข้าพเจ้าเปรยขึ้น
‘ท�ำไมท่านรู้ มันช่างโหดร้ายเสียจริง ท�ำให้ตกใจเล่นได้’ นาง
398 ตอบแล้วยิ้มเหมือนขันตัวเอง
‘มันคงสงสารข้าพเจ้าทีจ่ ติ ใจกระวนกระวาย อยากนัง่ ใกล้ชดิ
ท่านมาเป็นเวลานานแล้ว มันคงรู้ถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าจึงช่วย
เหลือ แม้จะเพียงเล็กน้อยและชั่วระยะเวลาอันสั้นก็ยังดี เหมือน
ฟ้าแลบเพียงแวบเดียวก็พอมองเห็นทาง’
นางลุกขึน้ พร้อมด้วยพูดว่า ‘ข้าพเจ้าไม่อยากจะเชือ่ ท่านแล้ว
พูดหวานเกินไป เดีย๋ วพอกลับไปถึงวังก็ลมื นึกถึงธิดาช่างทอง ผูช้ าย
ชาววังก็มักจะพูดไพเราะแต่ต่อหน้า’
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ความสนิทสนมสัมพันธ์ของข้าพเจ้าและวิมลมานธิดาช่างทอง
เป็นไปอย่างสม�่ำเสมอและเวียนเข้าหาจุดมุ่งหมายเข้าทุกวันๆ
เสมือนรอยเท้าโคที่เหยียบย�่ำไปบนผืนนา ในขณะลากแอกและไถ
มันวนเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางของนาแปลงนั้นทุกๆ รอบที่ย่างไป
คนมีความรักจิตใจย่อมจดจ่ออยูใ่ นเรือ่ งรัก แม้จะสนทนาเรือ่ งใดๆ ก็
มาจบลงทีค่ ำ� ว่า ‘รัก’ เสียทุกครัง้ โดยเฉพาะความรักของหนุม่ วัยต้น
ความรักท�ำให้คนซึง่ กระด้างหยาบคายกลายเป็นคนนุม่ นวล
อ่อนหวาน มหาโจรใจเหีย้ มซึง่ ฆ่าคนได้อย่างไร้ความปรานี เมือ่ ถูก
เสน่ห์นางเข้ารัดรึงใจก็ต้องวางดาบ แล้วคุกเข่าลงสารภาพรักกับ
สตรีตวั น้อยซึง่ ไม่เคยแม้แต่จะบีม้ ด กษัตริยาธิราชผูผ้ ยองและทะนง
ในศักดิ์ เมื่อความรักเกิดขึ้นความทะนงก็พลันหาย กลายเป็นผู้รับ
ใช้ของเธอซึ่งก�ำหัวใจไว้ได้ นางผู้งามเฉิดเพริศพราย เมื่อความรัก

399

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

กล�้ำกรายแทรกซึมเข้าสู่หัวใจ สิ่งที่เคยหวงแหนสุดถนอม ไม่เคย
ยอมให้ใครมาก่อนเลย ก็ยอมพลีให้หมดสิ้น อา! ความรักช่างมี
อิทธิพลอะไรเช่นนั้น
ในขณะที่ความรักของข้าพเจ้าและวิมลมานด�ำเนินไปด้วยดี
เหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้นั่นเอง ข่าวร้ายก็เกิดขึ้น เสมือนสาย
ฟ้าฟาดลงกลางใจของเราทั้งสอง เมื่อวันหนึ่งพระราชบิดาเรียก
ข้าพเจ้าเข้าเฝ้า
‘จตุรงคพล’ พระบิดาตรัสตอนหนึ่ง ‘ระยะนี้ไม่ค่อยได้เห็น
หน้าเจ้า หายไปไหนทุกวันๆ?’
‘หามิได้เสด็จพ่อ ลูกอยู่ แต่เห็นเสด็จพ่อมีพระราชภารกิจ
400 มากจึงมิได้มารบกวน’ ข้าพเจ้าทูล ใจไม่ค่อยดีนัก
‘ได้ยนิ ว่า ไปชอบลูกสาวนายช่างทองอยูม่ ใิ ช่หรือ?’ ตรัสถาม
อย่างตรงไปตรงมาตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์ ข้าพเจ้าสะดุง้
ขึน้ ทัง้ ตัว ไม่นกึ เลยว่าเสด็จพ่อจะทรงทราบ เมือ่ พระองค์ทรงทราบ
แล้ว ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะปิดบังต่อไป รูส้ กึ เป็นทางดีเสียด้วยซ�้ำ ข้าพเจ้า
จึงทูลรับว่า
‘ใช่ พะย่ะค่ะ’
เสด็จพ่อทรงพระสรวลน้อยๆ มองข้าพเจ้าด้วยสายพระเนตร
สงสารแกมสังเวชใจ
‘ลูกคิดว่าพ่อจะไม่รู้อย่างนั้นหรือ?’
ข้าพเจ้ายังคงก้มหน้านิง่ ‘ลูกรัก’ เสด็จพ่อตรัสต่อไป “อย่าว่า
แต่เรือ่ งใกล้แค่นเี้ ลย เรือ่ งไกลถึงสุดปลายเขตแดนของเรา พ่อก็ทราบ
พ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดิน หูพญา ตากษัตริย์ ลูกจ�ำไว้ ย่อมได้ยนิ และ
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เห็นไกลเสมอ
‘ลูกรักเขามากหรือ?’ เสด็จพ่อทรงกลับมาถามเรื่องนี้ใหม่
‘รักมากพะย่ะค่ะ’
‘เขาสมกับลูกดีหรือ’
‘เขาสวยมากพะย่ะค่ะ’
‘ลูกต้องการหญิงสวยอย่างเดียวเท่านั้นหรือ?’
‘เขาดีด้วย พะย่ะค่ะ
‘ดีอย่างไร เล่าให้พ่อฟังได้ไหม?’
‘กิริยามารยาทดี สุภาพเรียบร้อย ท�ำงานเก่ง รู้จักข่มใจเมื่อ
โกรธ พะย่ะค่ะ’
‘ถ้าพ่อจะหาคนอย่างนี้ให้ ลูกจะเอาไหม?’
401
‘ลูกมีแล้ว พะย่ะค่ะ’ ข้าพเจ้าตอบอย่างเกรงพระทัยเต็มที่
‘ลูกรู้ตัวไหมว่าลูกเป็นใคร?’ เสด็จพ่อถามต่อไป
‘ทราบ พะย่ะค่ะ หม่อนฉันเป็นลูกของเสด็จพ่อ’
‘แล้วพ่อของลูกเป็นอะไร?’
‘เป็นพระเจ้าแผ่นดิน พะย่ะค่ะ”
‘แล้วลูกเป็นอะไร?’
‘เป็นเจ้าชาย พะย่ะค่ะ’
‘แล้วลูกสะใภ้ควรจะเป็นอะไร ควรจะเป็นเจ้าหญิงหรือเป็น
ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดา เป็นแม่ค้าขายทองหรือท�ำทองขาย?’
ตอนนี้ข้าพเจ้านิ่ง ข้าพเจ้าไม่เห็นส�ำคัญเลย จะเป็นเจ้าหญิง
หรือหญิงหักฟืนขาย ก็มีความเป็นหญิงเท่าเทียมกัน อวัยวะทุก
ส่วนของเจ้าหญิงไม่มีอะไรพิเศษหรือวิจิตรพิสดารยิ่งไปกว่าหญิง
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ขายขนมเบือ้ ง เมือ่ บาดเจ็บเลือดทีอ่ อกมาก็เป็นสีเดียวกัน เจ้าหญิง
ก็รู้จักหิวกระหาย และความรู้สึกอื่นๆ เหมือนๆ กัน มีความรู้สึก
ทางเพศรสเหมือนคนธรรมดาสามัญทัว่ ๆ ไป มนุษย์ในโลกนีเ้ หมือน
ก้อนหิน ก้อนอิฐหลายๆ ก้อน ทีถ่ กู น�ำไปวางทีต่ า่ งกันเท่านัน้ ก้อนหนึง่
วางอยู่บนเจดีย์ คนก็กราบไหว้บูชา อีกก้อนหนึ่งใช้ปูลาดถนนเป็น
ทางเดิน คนก็เหยียบย�ำ 
่ แต่เนือ้ แท้ของก้อนอิฐไม่มอี ะไรแตกต่างกัน
เลย เจ้าหญิงอาจจะดีกว่าหญิงธรรมดาก็ตรงทีม่ โี อกาสดีกว่าในการ
ปรับปรุงตน และมีโอกาสการศึกษาดีกว่า แต่คณ
ุ ค่าของคนวัดกันที่
ความประพฤติและน�้ำใจ มิใช่วัดกันที่ชาติตระกูล เมื่อมองในแง่นี้
เจ้าหญิงทีม่ คี วามประพฤติไม่ดี จิตใจต�ำ 
่ ก็ยอ่ มเป็นคนเลวเหมือนกับ
402 คนเลวอื่นๆ ข้าพเจ้าเองเป็นเจ้าชาย แต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นว่า
ข้าพเจ้าจะวิเศษไปกว่าผูช้ ายธรรมดาตรงไหน มีความรูส้ กึ สุข ทุกข์
หิวกระหายและใคร่ในกามารมณ์เหมือนเด็กหนุม่ ชาวบ้านธรรมดา
ทัว่ ไป นีเ่ พียงแต่ขา้ พเจ้าคิดเท่านัน้ นะท่าน ข้าพเจ้าไม่กล้าพูดอย่างนี้
กับเสด็จพ่อดอก มันเป็นการห้าวหาญและไร้มรรยาทเกินไปส�ำหรับ
บุตรที่ดี
‘พ่อได้มองดูสตรีทเี่ หมาะสมกับลูกไว้แล้ว’ เสด็จพ่อตรัสต่อไป
ด้วยสีพระพักตร์เฉย ‘เขาเป็นเจ้าหญิงที่มีทั้งความงามและความดี
พร้อม พ่อเชื่อว่าเจ้าเห็นจะต้องชอบ’
ข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉย มิได้ทูลอะไรเสด็จพ่อเลย เมื่อพระองค์
ทรงเห็นข้าพเจ้าเฉยอยู่จึงตรัสต่อไปว่า ‘ลูกรัก ภรรยาที่เหมาะสม
มีความส�ำคัญในชีวติ มนุษย์ เวลานีล้ กู อายุยงั น้อย อาจจะถือความรัก
ในวัยหนุ่มเป็นสิ่งส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด แต่เมื่อลูกอายุมากกว่านี้
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ลูกจะเห็นเองว่าความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอในการทีจ่ ะครองชีวติ
ให้ราบรืน่ แบบครอบครัว ลูกจะต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมทางการ
ศึกษา บุคลิกภาพ ความโน้มเอียง และที่ส�ำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่ง
คือความเหมาะสมทางสังคม หมายความว่าต้องให้สงั คมยอมรับว่า
ถูกต้อง เหมาะแล้ว สมแล้ว ลูกยังต้องอยู่ในสังคม และสังคมที่ลูก
อยู่นั้นมิใช่สังคมธรรมดา แต่เป็นสังคมชั้นสูง ชายาของลูกจะต้อง
เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างสนิทแนบเนียน ลูกจะ
ทนไหวหรือ ถ้าชายาอันเป็นทีร่ กั ของลูกถูกรังเกียจเหยียดหยามจาก
คนรอบด้าน ลูกต้องไม่ลมื ว่าสังคมในเมืองเรายังมีการถือชัน้ วรรณะ
ถือชาติ ถือตระกูลกันอย่างรุนแรง’ พระราชบิดาทรงหยุดเพียงเท่า
นั้น คอยสังเกตกิริยาของข้าพเจ้าว่าจะมีความรู้สึกประการใด
403
ข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉย แม้ปากจะมิได้พูด แต่ใจของข้าพเจ้าก็
คิด คิดถึงตัวเองและวิมลมาน ยอดหญิงทีซ่ งึ่ ข้าพเจ้ารักอย่างถอนตัว
ไม่ขนึ้ ท�ำไมมนุษย์จงึ ยอมตัวอยูภ่ ายใต้การจองจ�ำของสังคม ซึง่ มีแต่
ความหลอกหลอนสับปลับและแปรผัน ท�ำไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็น
ทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวมิได้ จะท�ำอะไรจะคิด
อะไรก็ต้องค�ำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสียหมด สังคมจึงกลาย
เป็นเครือ่ งจองจ�ำชนิดหนึง่ ทีม่ นุษย์ซงึ่ ส�ำคัญตัวว่าเจริญแล้ว ช่วยกัน
สร้างขึน้ เพือ่ ผูกพันมัดตัวเองให้อดึ อัดร�ำคาญ มนุษย์ยงิ่ เจริญขึน้ ก็
ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจ ดูๆ แล้วความ
สะดวกสบาย และเสรีภาพของมนุษย์จะสูส้ ตั ว์ดริ จั ฉานบางประเภท
มิได้ มันมีเสรีภาพที่จะท�ำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น
ฝูงวิหคนกกา มนุษย์เราเจริญกว่าสัตว์ ตามทีม่ นุษย์เราเองชอบพูด
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กัน แต่ดเู หมือนพวกเราจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์ ภาระใหญ่ทตี่ อ้ ง
แบกไว้ คือเรือ่ งกาม เรือ่ งกิน และเรือ่ งเกียรตินนั้ เป็นภาระหนักอึง้
ของมนุษยชาติ สัตว์ดิรัจฉานตัดไปได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเกียรติ คง
เหลือแต่เรือ่ งกามและเรือ่ งกิน นักพรตอย่างท่านนีต้ ดั ไปได้อกี อย่าง
คือเรือ่ งกาม คงเหลือแต่เรือ่ งกินอย่างเดียว ปลดภาระไปได้อกี มาก
และการกินอย่างนักพรตกับการกินอย่างผูบ้ ริโภคกามก็ดเู หมือนจะ
มีข้อที่แตกต่างกันไป ผู้บริโภคกามและยังหนาแน่นอยู่ด้วยความ
รู้สึกทางโลกิยวิสัย เมื่อกิน บางทีก็กินเพื่อยั่วยุกามให้ก�ำเริบ และ
ต้องกินอย่างมีเกียรติ กินให้สมเกียรติ มิใช่กนิ เพียงเพือ่ ให้รา่ งกายนี้
ด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างสมณะ ความจริงร่างกายคนเรามิได้ตอ้ งการอาหาร
404 อะไรมากนัก เมือ่ หิวร่างกายก็ตอ้ งการอาหารเพียงเพือ่ บ�ำบัดความ
หิวเท่านั้น แต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วย จึงกลายเป็นเรื่องกิน
อย่างเกียรติยศ และแล้วก็มภี าระตามมาอย่างหนักหน่วง คนจ�ำนวน
มากเบือ่ เรือ่ งนี้ แต่จำ� ต้องท�ำเหมือนโคหรือควายซึง่ เหนือ่ ยหน่ายต่อ
แอกและไถ แต่จ�ำใจต้องลากมันไป ลากมันไป อนิจจา
เมื่อเห็นข้าพเจ้านิ่งอยู่นาน พระราชบิดาจึงตรัสขึ้น เหมือน
ทรงทราบถึงความคิดของข้าพเจ้าว่า
‘ลูกรัก สังคมเป็นปัญหาใหญ่และเป็นเรื่องส�ำคัญ เมื่อลูกยัง
อยูใ่ นสังคม ลูกก็จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบแบบแผนของสังคม แม้
ระเบียบแบบแผนนั้น บางอย่างเราจะรู้สึกว่าไม่เห็นจ�ำเป็นเลย แต่
เมื่อสังคมยอมรับปฏิบัติกันเสียแล้ว เราก็ต้องท�ำ ทั้งๆ ที่ไม่อยาก
ท�ำ “พ่อเองเป็นกษัตริย์ เป็นใหญ่ในหมูช่ นแห่งแคว้นปัญจาละนี้ แต่
พ่อก็ยังต้องง้อสังคม ทั้งๆ พ่อมีอิสระที่จะท�ำอะไรหรือไม่ท�ำอะไร
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‘อีกอย่างหนึ่ง เดิมทีมนุษย์เราก็อยู่กันอย่างสัตว์ป่าทั่วๆ ไป
แต่เมื่อกาลเวลาล่วงมา มนุษย์รู้จักกันอยู่กันเป็นหมู่เหล่า รู้จัก
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพเดิมมาสู่สภาพใหม่อยู่เรื่อยๆ การจัด
ระเบียบสังคมขึน้ นัน้ เดิมทีกเ็ พือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยส�ำหรับ
หมู่นั้น คณะนั้น และการวางกฎเกณฑ์ของสังคมขึ้น ก็เพื่อป้องกัน
มิให้คนเอารัดเอาเปรียบกัน เพือ่ มิให้ปลาใหญ่กนิ ปลาเล็ก สัตว์ใหญ่
รังแกสัตว์เล็ก อย่างพ่อนีถ้ า้ เปรียบด้วยปลา พ่อก็เป็นปลาใหญ่ทสี่ ดุ
ในหนองนี้ และเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในป่านี้ พ่อมีอ�ำนาจสั่งประหาร
ชีวิตคนได้โดยไม่มีใครกล้าขัดแย้ง แต่พ่อก็ไม่กล้าท�ำอย่างนั้น ใคร
ท�ำผิด เรามีคณะผู้พิพากษาพิจารณาความผิด เปิดโอกาสให้ผู้ถูก
กล่าวหาแถลงเรื่องของตนซึ่งอาจถูกใส่ความก็ได้
405
เกียรติของหมู่คณะหรือของสังคมนั้น อยู่ที่ความมีระเบียบ
ลูกจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่า หมู่ใด คณะใดไม่มีระเบียบ หมู่นั้น
คณะนั้นก็ไร้เกียรติ การจัดระบบสังคมก็เพื่อความมีระเบียบ และ
ระเบียบท�ำให้งามน่าดูน่าชม แตกต่างจากสัตว์ดิรัจฉาน
ครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม เป็นรากฐานของประเทศ
การปรับปรุงสังคมจึงต้องตั้งต้นไปจากครอบครัว ถ้าสภาพของ
ครอบครัวคลอนแคลนเสียแล้ว ก็เหมือนเรือซึ่งมีรูรั่วมากมาย จะ
แล่นไปไกลได้สักเท่าใด แม้จะประดับประดาธงทิว ตกแต่งอย่าง
สวยงามแต่เพียงหลอกตาเท่านั้น คนในเรืออลเวงวุ่นวายอยู่ตลอด
เวลา จะหาความสุขได้อย่างไร
ในครอบครัวแต่ละครอบครัว แม่บ้านหรือภรรยามีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งยวด มีภรรยาดีเป็นศรีแก่บ้านเรือนและลูกหลาน มี
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ภรรยาไม่ดีเหมือนน�ำขยะมูลฝอยมากองไว้ในบ้าน ลูกต้องคิดว่า
สตรีที่จะมาร่วมสุขร่วมทุกข์กับลูกนั้น มิได้เป็นเพียงแต่เพียงชายา
ของลูกอย่างเดียว แต่เขาจะต้องเป็นแม่ของลูกเราด้วย ลูกที่มีแม่ดี
มีสง่าราศี เป็นโชคดีของเด็กอย่างล้นเหลือ ลูกที่มีแม่ไม่ดี ไม่สม
ศักดิ์ศรีแห่งสกุล เป็นการทรมานจิตใจลูกในอนาคตให้บอบช�้ำ’
พระบิดาตรัสเพียงเท่านั้นแล้วก็หยุดอยู่ ดูเหมือนพระองค์
มีประสงค์จะให้ข้าพเจ้าพูดบ้าง ข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะทูล เพราะไม่
สนใจกับผู้หญิงที่พระบิดาตรัสนั้นเลย แต่ก็อดถามไม่ได้ว่า
‘เสด็จพ่อจะให้หม่อมฉันอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงองค์ใด?’
ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งในหัสตินาปุรนครนี้
‘เจ้าหญิงจุฬารัตน์ แห่งสาคลนคร แคว้นมัททะ’ พระราช
406
บิดาตรัสอย่างภาคภูมิพระทัย
ความจริงก็เป็นเรือ่ งน่าภาคภูมอิ ยูน่ ะท่าน เจ้าหญิงแห่งแคว้น
มัททะได้รับความนิยมยกย่องอย่างสูงยิ่งว่างามที่สุดในชมพูทวีป
จนถึงกับขัตติยนารีแห่งแคว้นนี้มักจะมีนามว่า มัทที หรือมัทรีอยู่
เสมอ แทนที่จะมีพระนามเฉพาะพระองค์ แต่กลับเฉลิมพระนาม
ตามชื่อแคว้น เพื่อให้เป็นที่รู้ว่าเจ้าหญิงผู้มีพระนามว่ามัทรีนั้น มา
จากแคว้นมัททะ เป็นถิ่นคนงามอย่างแท้จริงเหมือนม้าซึ่งมาจาก
แคว้นกัมโพชะ ก็เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้วา่ ต้องเป็นพันธุม์ า้ ดี และผ้าซึง่ มา
จากแคว้นกาสี ซึง่ เรียกว่ากาสิกพัสตร์ จะได้ใช้กเ็ พราะคนชัน้ สูง มี
ฐานะร�่ำรวยเท่านั้น
และแล้วสมเด็จพระราชบิดาได้น�ำพระราชสาสน์การติดต่อ
ระหว่างพระองค์และพระเจ้ากรุงสาคละให้ขา้ พเจ้าดู ใจความส�ำคัญ
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ในพระราชสาสน์หลายฉบับ ก็คอื เรือ่ งเจ้าหญิงจุฬารัตน์และข้าพเจ้า
เมื่ อ อ่ า นพระราชสาสน์ แ ล้ ว ข้ า พเจ้ า รู ้ สึ ก เห็ น พระทั ย ในความ
ปรารถนาดีแห่งสมเด็จพระราชบิดาทีม่ ตี อ่ ข้าพเจ้า อนึง่ เล่า พระเจ้า
กรุ ง สาคละก็ มิ ใ ช่ ใ ครอื่ น คื อ พระสหายสนิ ท แห่ ง พระชนกนาถ
ของข้าพเจ้าเอง ท่านทั้งสองได้เจรจาตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ใน
การที่จะให้ข้าพเจ้าและเจ้าหญิงจุฬารัตน์อภิเษกสมรสกัน
‘ลู ก รั ก ’ พระบิ ด าตรั ส ในที่ สุ ด ‘เชื่ อ พ่ อ เถอะ ลู ก ควรจะ
อภิเษกกับเจ้าหญิงจุฬารัตน์ เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องเหมาะสม
แห่งราชบัลลังก์หสั ตินาปุระต่อไปภายหน้า และลูกทัง้ สอง คือหมาย
ถึงหลานจุฬารัตน์ดว้ ย จะเป็นเสมือนฉัตรแก้วแห่งแคว้นมัททะและ
ปัญจาละ แต่ไม่เป็นไร ยังมีเวลาอยู่อีก ลูกไปคิดเสียให้ดี’
407
ข้าพเจ้าออกจากที่เฝ้าด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูก ฝ่ายหนึ่ง
ข้าพเจ้ารัก อีกฝ่ายหนึง่ ข้าพเจ้าต้องกตัญญู สมเด็จพระราชบิดานัน้
ข้าพเจ้ารักด้วยและกตัญญูด้วย ส่วนวิมลมานข้าพเจ้าทั้งรักและ
สงสารยิ่ง นึกถึงว่าข้าพเจ้าจะต้องอภิเษกกับเจ้าหญิงจุฬารัตน์ด้วย
แล้ว ก็ให้รู้สึกสงสารจับใจ ดวงใจของเธอจะต้องชอกช�้ำระบมสัก
เพียงใดหนอ ข้าพเจ้าคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะบอกความจริง
แก่นางเสียที ดังนั้น เย็นวันนั้นเอง ข้าพเจ้าคงปลอมเป็นสุรนันทะ
มหาดเล็กไปบ้านช่างทอง และได้พบนางผูม้ นี ยั น์ตาคมแต่หวาน มี
ใบหน้าเอิบอิ่ม น่ารัก น่าถนอมอยู่เสมอ
เราคงไปสนทนากันทีส่ วนหลังบ้าน และทีม่ า้ หินอ่อนริมสระ
นัน้ เอง ข้าพเจ้ามีอาการตรองอย่างลึกซึง้ ไม่รา่ เริงเหมือนอย่างเคย
นางเห็นอาการดังนั้น จึงถามว่า
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‘สุรนันทะ ท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือ จึงดูหม่นหมอง
ไม่สดชื่นเหมือนที่เคยเป็น?’
แทนที่จะตอบค�ำถามของนาง ข้าพเจ้ากลับถามว่า
‘ที่รัก ถ้าข้าพเจ้ามีฐานะเปลี่ยนแปลงไป ท่านจะรักข้าพเจ้า
อยู่หรือ?’
นางตอบให้ข้าพเจ้าชื่นใจว่า ‘ไม่ว่าท่านจะเป็นเศรษฐี หรือ
คนยาก จะเป็นคนวรรณะตระกูลใด ข้าพเจ้าก็คงรักท่านอย่างเดิม
ข้าพเจ้ามิได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่น แต่รักตรงที่ท่านเป็น
สุรนันทะต่างหาก’
ฟังดูซทิ า่ น เธอผูน้ ชี้ อบพูดสัน้ ๆ แต่มคี วามหมายกินใจยิง่ นัก
408 ‘มิได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่น แต่รักตรงที่ท่านเป็นสุรนันทะ
ต่างหาก’ ช่างเป็นถ้อยค�ำที่ไพเราะอ่อนหวานและนุ่มนวลเสียนี่
กระไร ความสงสารและความเห็นใจประดังขึน้ มาเต็มอก แต่ในทีส่ ดุ
เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปกปิดนางไว้ เพราะในไม่ช้านางจะ
ต้องทราบเรื่องทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องทั้งสิ้นให้นางทราบ นาง
ฟังอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ ทีแรกๆ ดูเหมือนจะตืน่ เต้นตกใจมาก แต่แล้วก็
ระงับไว้ได้ตามวิสัยแห่งสตรีที่มีความอดทนและมีจริยางาม
เธอลดตัวลงจากม้าหินอ่อน ท�ำความเคารพข้าพเจ้าเยี่ยง
พลเมืองทีด่ จี ะพึงปฏิบตั ติ อ่ เจ้าชายของตน และไม่กล้าขึน้ มานัง่ ร่วม
แท่นอีก ข้าพเจ้าต้องดึงแขนนางขึ้นมา พร้อมด้วยพูดว่า
‘ไหนบอกว่ารักข้าพเจ้าตรงทีเ่ ป็นสุรนันทะ มิใช่เพราะวรรณะ
ตระกูลใด?’
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‘แต่เวลานี’้ นางพูดเงยหน้ามองข้าพเจ้า มีนำ�้ ตาเอ่อทีเ่ บ้าตา
ทัง้ สอง ‘พระองค์มใิ ช่สรุ นันทะ แต่เป็นเจ้าชายจตุรงคพล รัชทายาท
แห่งหัสตินาปุรนคร หม่อมฉันเป็นเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านัน้
หม่อมฉันไม่กล้าอาจเอือ้ มนัง่ ร่วมแท่นกับพระองค์ ขอให้หม่อมฉัน
เป็นพลเมืองที่ดีของพระองค์เถิด’
ข้าพเจ้าไม่ยอมปล่อยมือนาง และขอร้องวิงวอนให้นางนัง่ บน
ม้าหินอ่อนอย่างเดิม สนทนากันอย่างเดิม ต้องใช้เวลาวิงวอนเสีย
นาน นางจึงยอม และข้าพเจ้าก็พูดปลอบใจนางว่า ถึงจะเป็นอย่าง
ไรๆ ข้าพเจ้าคงจะรักนางไม่สร่างซา คนเดียวทีข่ า้ พเจ้าขอมอบหัวใจ
ทั้งหมดไว้ให้คือนางนั่นเอง และข้าพเจ้าก็พูดเพิ่มเติมว่า
‘ที่รัก ความสุขของข้าพเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ที่ท่าน ข้าพเจ้าจะ 409
สุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ท่านแต่ผู้เดียว ถ้าท่านโกรธหรือเกลียดข้าพเจ้า
เมื่อใด ข้าพเจ้าจะมีความทุกข์เมื่อนั้น ตราบใดที่ท่านยังรักข้าพเจ้า
อยู่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าข้าพเจ้ามีความสุข สุขเพราะระลึกว่า ข้าพเจ้าเป็น
คนรักของท่าน ไม่วา่ จะล�ำบากยากเข็ญหรือตกอยู่ ณ แห่งหนต�ำบล
ใด ข้าพเจ้าขอยึดเอาความรักของท่านเป็นที่พึ่งทางจิต ขอให้ความ
รักของท่านเป็นเพือ่ นใจของข้าพเจ้าอยูต่ ลอดไป ข้าพเจ้าขอปฏิญาณ
ว่าขอรักท่านแต่ผเู้ ดียว ส�ำหรับดวงใจรักนัน้ ข้าพเจ้าขอมอบให้ทา่ น
จนหมดสิ้น ถ้าข้าพเจ้าจะต้องอภิเษกสมรสกับผู้อื่น ก็ขอให้ท่าน
เข้าใจว่า ข้าพเจ้าจ�ำใจต้องท�ำ เพราะเกรงพระทัยพระชนกนาถผู้มี
พระคุณล้นเกล้าต่อข้าพเจ้า หน้าที่นั้นข้าพเจ้าไม่อยากให้บกพร่อง
ส่วนหัวใจเป็นสิทธิของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว ข้าพเจ้าขอมอบดวงใจ
ดวงนี้ไว้ในความคุ้มครองท่านด้วย’

๓๓

ไ ม่ มี ค ว า ม สุ ข ใ ด
เ ส ม อ ด้ ว ย ค ว า ม ส ง บ
410

และแล้วข้าพเจ้าก็ขออนุญาตจับหัตถ์เบือ้ งขวาของนางชูขนึ้ เสมออก
ของข้าพเจ้า แสงอันเรืองอุไรของทินกรเมื่อจวนย�่ำสนธยาสาดมา
กระทบมือนาง มองดูสะอาดสุกใสประดุจแผ่นทองค�ำ ข้าพเจ้าก็
ก้มลงจุมพิตเพียงแผ่วเบา ถ่ายปราณและความรู้สึกทั้งมวลลงบน
หลังหัตถ์และองคุลที สี่ วยงาม และได้นำ� หัตถ์นนั้ มาวาง ณ อุรประเทศ
เบื้องซ้ายของข้าพเจ้า เป็นท�ำนองมอบหัวใจให้อยู่ในอุ้งมือของนาง
เป็นหัวใจที่แท้จริง และเต็มไปด้วยความรู้สึก ส่วนหัวใจที่ผู้อื่น
จะเอาไปนัน้ เป็นหัวใจทีต่ ายซาก เหมือนกล้วยทีย่ นื ต้นตาย เมือ่ ถูก
ตัดเครือออกแล้ว
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สาวน้อยได้โอนอ่อนผ่อนตาม ค�ำพูดและอาการของข้าพเจ้าท�ำ
ให้นางสงสารอย่างจับจิต ประดุจอสรพิษงูเหลือมร้ายถูกมัดรัดกาย
ด้วยใยกล้วยตานี ก็พลันนอนสงบนิง่ จุดอ่อนของมวลนารีอยูต่ รงที่
ถูกเว้าวอนด้วยค�ำหวาน วันเวลาที่จะคบกันอย่างนี้ เหลืออยู่น้อย
เต็มทีแล้ว ความพลัดพรากจะมาถึงในไม่ชา้ จึงตามใจข้าพเจ้าเสมือน
เพชฌฆาตตามใจนักโทษประหารในวันสุดท้าย
ดังนั้น นางจึงเอียงศีรษะลงวางบนไหล่เบื้องซ้ายของข้าพเจ้า
อย่างนุ่มนวล เหมือนพระพายกระพือพัดเมฆามากระทบไหล่เขาก็
ปานกัน รสสัมผัสทีน่ มุ่ นวลเย้ายวนให้เกิดความวาบหวามในดวงจิต
แสดงฤทธิ์ออกมาเป็นการเคล้าเคลียอย่างถนอม ท่านอย่าพึงนึก
412 โทษวิมลมานเลยว่าเหมือนหญิงใจง่าย ถ้าท่านเคยมีความรัก ท่าน
จะเห็นใจผู้ที่ตกอยู่ในห้วงรักว่ากระวนกระวายสักปานใด
‘องค์ชาย’ นางพูด ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสะท้อน
จากภูเขา ‘หม่อมฉันไม่มหี วั ใจจะรักใครได้อกี แล้ว นอกจากองค์ชาย
เพียงผู้เดียว ผู้เดียวเท่านั้น’
‘น้องหญิง’ ข้าพเจ้าพูด ‘ขอให้ข้าพเจ้าเรียกท่านว่าน้องหญิง
เถิด เป็นค�ำที่ไพเราะนุ่มนวล ข้าพเจ้าขอสัญญาอีกครั้งว่า ข้าพเจ้า
ขอมอบดวงใจนี้ให้น้องหญิงเพียงผู้เดียว ความรักของข้าพเจ้าที่มี
ต่อน้องหญิงนั้นมากล้นเกินที่จะสรรหาค�ำใดมาพูดให้เหมือนความ
รู้สึกของดวงใจได้ ขอให้น้องหญิงรับทราบไว้ว่า ความรักทั้งหมดที่
ข้าพเจ้ามีตอ่ สิง่ ใดๆ ในโลกนี้ เมือ่ น�ำมารวมกันแล้วยังไม่เท่าความรัก
ที่ข้าพเจ้ามีต่อน้องหญิง ถ้าข้าพเจ้าจ�ำต้องแต่งงานกับหญิงอื่น ก็
เป็นเพราะความรู้สึกกตัญญู อยู่ในโอวาทของสมเด็จพระราชบิดา

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

ผูม้ พี ระคุณล้นเกล้า แต่ความรักข้าพเจ้าได้มอบให้นอ้ งหญิงหมดแล้ว
การแต่งงานจึงเป็นเพียงหน้าที่ ส่วนความปรารถนาแห่งดวงใจนั้น
เป็นเรื่องที่ใครบังคับกันไม่ได้’
‘ขอขอบพระคุณองค์ชาย ทีก่ รุณาประทานเกียรติให้หม่อมฉัน
มากถึงปานนี้ ชาตินหี้ ม่อมฉันอาภัพอับโชค สิง่ ทีห่ ม่อมฉันต้องการ
มักไม่ค่อยได้ แต่สิ่งที่พยายามหลีกหนีมักจะมีมาหาอยู่เสมอๆ
เพียงได้สดับพระด�ำรัสขององค์ชายเท่านี้ หม่อมฉันก็ชื่นใจแล้ว
อย่างน้อยเกิดมาชาติหนึ่งก็มีคนที่รักหม่อมฉันจริงๆ และผู้นั้นเป็น
ผู้สูงศักดิ์ต่อไปภายหน้าจะเป็นจอมคนในแผ่นดิน ส�ำหรับความรัก
ของหม่อมฉันทีม่ ตี อ่ องค์ชายนัน้ ได้ขนึ้ ถึงทีส่ ดุ จะไม่ขนึ้ และไม่ลดอีก
คงจะรักษาอยูใ่ นระดับนี้ ความสุขของหม่อมฉันอยูท่ ไี่ ด้รกั องค์ชาย 413
และทราบว่าองค์ชายรักหม่อมฉันเหมือนกัน’ นางพูดเท่านี้แล้วก็
ก้มหน้านิ่งอยู่
‘ความสุขของข้าพเจ้าก็อยู่ที่ได้รักน้องหญิง และทราบว่า
น้องหญิงก็รกั ข้าพเจ้าตอบ ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการอะไรอีกแล้ว รัชสมบัติ
ในปฐพีมณฑลนีร้ วมกันยังไม่มคี า่ เท่าน้องหญิง ข้าพเจ้าไม่ปรารถนา
สิ่งใดๆ ที่ไม่มีน้องหญิงรวมอยู่ด้วย’
วิมลมานเงยหน้าขึน้ แววแห่งปีตฉิ ายออกมาจากใบหน้าและ
แววตาของนาง แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีน�้ำตาพร่างพรายอยู่ที่เบ้าตา
ทั้งสอง แต่ไม่ประหลาดเลยใช่ไหมท่าน ผู้หญิงนั้นดีใจก็ร้องไห้
เสียใจก็รอ้ งไห้ เหมือนผูช้ ายส่วนใหญ่ดใี จก็ดมื่ เมรัย เสียใจก็ดมื่ สุรา
เลยไม่รู้ว่าเขาดื่มเพราะดีใจหรือเสียใจกันแน่ ท�ำงานเหนื่อยมาก
ก็ดื่มสุรา อ้างว่าเพื่อบ�ำบัดความระโหยให้ซาสร่าง เมื่อว่างมาก
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เกินไปก็ดื่มสุรา โดยอ้างว่าไม่ทราบจะท�ำอะไร
ข้าพเจ้าประคองเธอให้ซบลงที่แผ่นอก เหมือนพ่อนกหรือ
แม่นกกางปีกออกปกป้องลูกน้อยซึ่งสั่นสะท้านเพราะลมหนาว
สาวน้อยธิดาช่างทองผู้มีนามว่าวิมลมานมีอาการเหมือนคนเริ่ม
เจ็บไข้ อย่างนี้เองดรุณีวัยก�ำดัดผู้ไม่เคยรู้สัมผัสเชิงชู้สาว เริ่มรู้สึก
ร้อนๆ หนาวๆ เมื่อถูกชม
‘ข้าแต่ท่านผู้บ�ำเพ็ญตบะ เรื่องของข้าพเจ้าถ้าจะเล่าให้ค่อน
ข้างละเอียด ท่านจะต้องทนฟังถึง ๒ หรือ ๓ คืน เวลานีก้ จ็ วนจะถึง
กึ่งมัชฌิมยามแล้ว ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านพักผ่อนบ้าง จึงขอเล่า
อย่างรวบรัดว่าข้าพเจ้าและวิมลมานต่างสัญญาว่าจะรักกัน แม้จะ
414 ครองกันแต่เพียงใจก็ตาม
ในทีส่ ดุ พิธมี งคลอภิเษกสมรสของข้าพเจ้ากับเจ้าหญิงจุฬารัตน์
แห่งสาคลนครก็มาถึง พิธีมโหฬารปานว่าจะมีมหรสพทั่วแคว้น
ปัญจาละ ประชาชนในชนบทมากหลายเดินทางมาสูน่ ครหลวงหัสตินา
ปุระเพือ่ ชมพิธอี ภิเษก และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ชมเจ้าหญิงจุฬารัตน์
ผู้นามกระเดื่องว่างามเลิศปานนางฟ้า ธงทิวปลิวไสว มีไฟหลากสี
ห้อยย้อยระย้า ทุกถนนหนทางประดับประดาอย่างวิจติ รเพริศพราย
มีเสียงชโยโห่รอ้ งแสดงความยินดีปรีดาอยูเ่ ป็นระยะๆ ความงดงาม
อ�ำไพพรรณในวันอภิเษกสมรสของข้าพเจ้านัน้ สุดทีจ่ ะน�ำมาพรรณนา
ได้ ขอให้ข้าพเจ้าเล่าข้ามไปเถิด แต่สิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเล่าข้ามไม่ได้
คือความสงสารและเห็นใจวิมลมาน ในขณะที่คนทั้งหลายก�ำลัง
สนุกกันนั้น ใครเล่าจะซึมเศร้าและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเท่า
วิมลมาน และข้าพเจ้าเองก็ไม่มีอารมณ์อันบรรเจิดเฉิดฉายเยี่ยง

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

คู่สมรสอื่นๆ แม้จะพยายามอ�ำพรางกิริยาให้ร่าเริงสักเพียงใดก็
ไม่สำ� เร็จ ท่านผูบ้ ำ� เพ็ญตบะ ข้าพเจ้ามิได้ถอื วิมลมานเป็นเพียงเพือ่ น
อารมณ์ แต่ข้าพเจ้าถือเธอเป็นเพื่อนใจ เมื่อขาดเธอเสียแล้ว จิตใจ
ของข้าพเจ้าจะเป็นประการใด ขอให้ท่านได้โปรดตรองดูเถิด
เจ้าหญิงจุฬารัตน์เป็นสตรีทสี่ วยงามสมค�ำเลือ่ งลือ นอกจากนี้
ยังมีพระอัธยาศัยงามน่ารัก แต่ความรักของข้าพเจ้าได้มอบให้ธิดา
ช่างทองเกลี้ยงหัวใจเสียแล้ว ประกอบกับความสงสารที่คิดว่าเธอ
จะระทมเศร้าสักปานใด ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้ว ท�ำให้ข้าพเจ้า
เห็นการเอาอกเอาใจของเจ้าหญิงจุฬารัตน์เป็นเรื่องร�ำคาญ ถ้า
เจ้าหญิงจุฬารัตน์สนิทสนมกับข้าพเจ้าอย่างน้อง ข้าพเจ้าจะรักน้อง
คนนี้เป็นที่สุด รักอย่างน้องนะท่าน
415
คนเราคบกันได้รกั กันได้หลายฐานะ อย่างเพือ่ นอย่างพีอ่ ย่าง
น้อง ต้องคอยดูสงั เกตดูให้ดวี า่ เขาหยิบยืน่ ความสนิทสนมให้เราใน
ฐานะใด ถ้าเขาหยิบยืน่ ความสนิทสนมให้เราในฐานะเพือ่ น แล้วเรา
ไปแสดงท่าทีแบบคนรักเข้า เขาอาจจะรังเกียจขึน้ มาทันที ความเป็น
เพื่อนก็พลอยเสียไปด้วย หรือเขารักเรานับถือเราอย่างพี่อย่างน้อง
ก็ท�ำนองเดียวกัน แต่ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้ปฏิเสธเรื่องการแปรสภาพ
ของความรัก หมายความว่า ความรักอย่างเพือ่ นอย่างญาติในขัน้ ต้น
อาจจะแปรสภาพเป็นความรักอย่างคนรักในขั้นต่อมา เรื่องจะเป็น
ประการใด กิริยาที่แสดงออกเป็นเครื่องบ่งอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ถ้า
เขาต้องการจะคบกับเราในขอบเขตจ�ำกัด เราก็อย่าแสดงอะไร อย่า
ท�ำอะไรให้เลยขอบเขตที่ฝ่ายหนึ่งต้องการ เพราะการท�ำเลยขอบ
เขตนั้นนอกจากจะก่อความร�ำคาญให้เขาแล้ว เมื่อหลายครั้งหลาย
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หนเข้า เขาอาจจะเบื่อหน่ายและเกลียดชังเอาก็ได้ จึงกลายเป็น
เรื่องไม่อยากพบ ไม่อยากเข้าใกล้ เพราะเกรงจะถูกเอาอกเอาใจ
น่าร�ำคาญ สุภาษิตมีอยู่ว่า “จงให้เท่าที่เขาต้องการ และจงท�ำเท่าที่
เขาต้องการให้ท�ำ” เมื่อได้ความพอเหมาะพอดีทุกอย่างก็เรียบร้อย
ข้าพเจ้าอยูร่ ว่ มด้วยเจ้าหญิงจุฬารัตน์เป็นเวลา ๒ ปี ท่ามกลาง
ความนิยมชมชื่นของสมเด็จพระราชบิดา และพระประยูรญาติ
แต่ด้วยความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวของข้าพเจ้า เราไม่มีโอรส
หรือ ธิ ด าด้ ว ยกั น เลย คราวนี้ ผู ้ ใ หญ่ ก็ เ ดื อ ดร้ อ นอี ก แต่ ข ้ า พเจ้ า
ไม่เดือดร้อน
วันหนึง่ เมือ่ ตะวันบ่ายคล้อยไปมากแล้ว เราทัง้ สอง หมายถึง
416 เจ้าหญิงและข้าพเจ้าก้าวลงสูอ่ ทุ ยาน เพือ่ พักผ่อนและเดินเล่นเย็นๆ
ใจ ในขณะที่เดินมาถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่ง งูใหญ่เลื้อยออกมา เจ้าหญิง
ตกพระทัยมากจนสุดจะยับยั้ง เธอวิ่งหนีงูและบังเอิญพระชงฆ์ไป
กระแทกเข้ากับแง่หนิ ก้อนหนึง่ ซึง่ วางไว้เป็นรูปต่างๆ ประดับแอ่งน�ำ้
ในอุทยานเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อย พระโลหิตไหลซึมออกมา
ข้าพเจ้าเข้าประคองนางและน�ำกลับสู่พระราชฐาน
ต่อมาบาดแผลเพียงเล็กน้อยค่อยขยายโตขึน้ แผลลึกลงไปๆ
ทีละน้อย แพทย์หลวงพยายามรักษาเท่าไรก็ไม่หาย ความเจ็บปวด
รวดร้าวเพิม่ ทวีขนึ้ ทุกวัน ปากแผลเริม่ เขียวและขอบแผลแข็ง ความ
ทุกข์ทรมานแห่งเจ้าหญิงจุฬารัตน์ ท�ำให้ข้าพเจ้าปวดร้าวใจไปด้วย
วิมลมานทราบข่าวนีว้ ติ กกังวลยิง่ นัก เธอขออนุญาตเข้าเยีย่ มเจ้าหญิง
ด้วยความห่วงใย ดูซทิ า่ น น�ำ้ ใจแห่งวิมลมานซึง่ ข้าพเจ้ามอบความรัก
ให้ เธอไม่ผูกพยาบาทแม้ในสตรีซึ่งมาแย่งคนรักของตน ในที่สุด
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เจ้าหญิงจุฬารัตน์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยโรคนี้
การสิ้ น พระชนม์ ข องเจ้ า หญิ ง จุ ฬ ารั ต น์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สะเทือนใจแก่ขา้ พเจ้าอย่างมาก แม้ขา้ พเจ้าจะมิได้รกั พระนางอย่าง
ทีร่ กั วิมลมาน แต่ความสงสารในดวงจิตก็มมี ากอยู่ ท่านเอย แม้แต่
สุนัขที่มันจงรักภักดีต่อเรา เราก็ยังอดสงสารมันมิได้ แล้วมนุษย์ที่
เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติเมื่อมาจงรักภักดี เราจะไม่มีนำ�้ ใจนึกถึง
เขาบ้างเทียวหรือ ตลอดเวลาที่นางมีก�ำลังกายอ่อนลงๆ นั้น แวว
พระเนตรฉายแต่ความภักดีออกมาอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าอยูเ่ ฝ้าใกล้
พระนางตลอดเวลา คอยปลอบพระทัย แต่พระนางก็ดูเหมือนจะ
ทรงทราบดีว่า ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระนางนั้นน้อยเกินไป เมื่อ
เทียบกับความรักและภักดีที่พระนางมีต่อข้าพเจ้า พระนางพร�่ำ 417
ร�ำพันถึงแต่ชื่อของข้าพเจ้าเสมือนเป็นเทพเจ้าประจ�ำองค์ อนิจจา
จุฬารัตน์ ถ้าเธอมาก่อนวิมลมาน เธอจะได้รบั ความรักจากข้าพเจ้า
มิใช่น้อย แต่เธอเข้ามาเมื่อหัวใจของข้าพเจ้าไม่ว่างเสียแล้ว
เวลาล่วงไป ๖ เดือน ข้าพเจ้ากราบทูลสมเด็จพระราชบิดา
เพือ่ ขอพระบรมราชานุมตั ทิ ำ� การอภิเษกสมรสกับวิมลมาน พระองค์
ทรงอนุญาตแม้จะไม่สู้จะเต็มพระทัยนักก็ตาม ตลอดระยะเวลา ๒
ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและวิมลมานมิได้พบกันเลย แต่ความรักของ
เรายังคงแนบสนิทดังเดิม เมื่อเจ้าหญิงจุฬารัตน์สิ้นพระชนม์แล้ว
ข้าพเจ้าและวิมลมานจึงได้พบกัน ความสดชื่นกลับมาสู่ดวงใจของ
เราทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง เรามิได้ดีใจในการจากไปของเจ้าหญิงจุฬารัตน์ แต่เราก็พอใจที่ได้มีโอกาสมาคบกันอย่างที่เคยมา

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ระยะเวลา ๒ ปีเศษ ท�ำให้วิมลมานเป็นผู้ใหญ่ขึ้น และเคร่ง
ขรึมลงมาก ไม่ร่าเริงเหมือนก่อน แต่ยังคงอ่อนหวานนุ่มนวลอย่าง
เดิม
เมือ่ วิมลมานเข้าอยูใ่ นพระราชวังแล้วโดยพระบรมราชานุมตั ิ
ของสมเด็จพระราชบิดา สถาปนาให้เธอเป็นเจ้าหญิงวิมลมาน รูส้ กึ
เธอมีความสุขขึน้ และสดใสยิง่ ขึน้ แต่เรือ่ งหนึง่ ซึง่ ท�ำความล�ำบากใจ
แก่ข้าพเจ้าอยู่เสมอ คือการประชดประชันกระทบกระแทกเสียดสี
จากพระญาติบางพระองค์ ซึ่งยังคงฝังพระทัยแน่นอยู่กับเรื่องเชื้อ
สายสกุลวงศ์
เนื่องจากวิมลมานมาอยู่ในพระราชวังเสียนาน เสวยแต่ของ
418 ซึง่ คุน้ แต่กบั ลิน้ ของชาววัง บางครัง้ จึงอยากเสวยอาหารซึง่ ปรุงอย่าง
ธรรมดาเหมือนอย่างที่เคยเสวยเมื่ออยู่บ้านช่างทองบ้าง ก็สั่งคน
ห้องเครื่องให้ปรุงอย่างที่เธอปรารถนา พร้อมทั้งบอกวิธีไปให้เสร็จ
เมื่อต่อหน้าเขาก็รับค�ำและเคารพนบนอบดี แต่พอลับหลังจึงแอบ
เอาไปซุบซิบนินทากันว่าเป็นชาติไพร่ ปรุงอาหารให้กินดีๆ ก็ไม่
อยากกิน อยากกินของเลวๆ คนชาติไพร่จะยกขึ้นมาอย่างไรก็ไม่
วายดิ้นรนลงไปหาที่ต�่ำอีก พูดไปด่าว่าเสียดสีไป พร้อมด้วยออก
นามเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า
บั ง เอิ ญ วั น หนึ่ ง ขณะที่ ค นห้ อ งเครื่ อ งก� ำ ลั ง พู ด กั น อยู ่ นั้ น
ข้าพเจ้าและวิมลมานมีกิจธุระบางอย่างที่จะต้องเดินผ่านทางห้อง
เครื่องไป ได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าถึงกับตกตะลึงไม่นึก
ว่าจะได้ยินค�ำพูดอย่างนี้จากคนห้องเครื่อง วิมลมานเม้มริมฝีปาก
แน่น เหมือนจะข่มความรู้สึกเร่าร้อนให้จมหายลงไป ข้าพเจ้าเรียก
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คนห้องเครือ่ งออกมาพบ และสัง่ ให้ทำ� อาหารอย่างทีว่ มิ ลมานสัง่ ให้
ข้าพเจ้าเป็นเวลา ๗ วัน และทุกๆ มื้อด้วย
วิมลมานเดินต่อไปไม่ไหว จึงกลับเข้าห้องด้วยดวงใจทีเ่ ต็มไป
ด้วยโทมนัส เธอฟุบลงทีห่ มอนและร้องไห้ เพือ่ นทีป่ ลอบใจผูห้ ญิงได้
เสมอ เมื่อประสบทุกข์โทมนัสอย่างรุนแรงคือน�ำ้ ตา ข้าพเจ้าปลอบ
เธอ ขอร้องเธอไม่ให้ถือค�ำพูดพล่อยๆ ของหญิงพวกนั้น
‘หม่อมฉันอยากกลับไปอยู่บ้าน จะอย่างไรๆ มันก็เคยให้
ความสุขแก่หม่อมฉันมาตัง้ แต่นอ้ ยคุม้ ใหญ่ ถ้าหม่อมฉันรักพระองค์
น้อยกว่านี้ หม่อมฉันคงไม่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานอยูอ่ ย่างนี้ สิง่ เดียวที่
คอยปลอบใจหม่อมฉันให้มคี วามสุขอยูบ่ า้ ง คือความรักความถนอม
ของพระองค์ ความรักมันให้ความทรมานทัง้ สมหวังและผิดหวัง เมือ่ 419
ความรักสมหวังแล้ว เรื่องก็น่าจะจบ แต่เรื่องของโลกช่างมากเสีย
จริงๆ’ นางพูดด้วยเสียงสะอื้น
‘อดทนหน่อย ที่รัก’ ข้าพเจ้าพูดปลอบโยน ‘โอกาสแห่ง
ความสุขอย่างแท้จริงของเราทั้ง ๒ คน คงมีสักวันหนึ่งเป็นแน่แท้
ความรักมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมัน เรายึดมั่นในความรัก
และรักษาความสุจริตไว้ แล้วมันจะค่อยๆ ท�ำลายอุปสรรคสิง่ กีดขวาง
ไปได้เอง’
อีก ๒ ปีที่ข้าพเจ้าอภิเษกสมรสกับวิมลมาน แต่ไม่ปรากฏ
ร่องรอยว่าจะมีโอรสหรือธิดาเลย คราวนี้ข้าพเจ้าเดือดร้อนกังวล
มาก วิมลมานก็เดือดร้อนไม่น้อยกว่าข้าพเจ้า สมเด็จพระราชบิดา
ก็เร่งเร้าอยู่เสมอ ว่าถ้าวิมลมานไม่สามารถมีโอรสได้ ก็จะหาสตรี
อื่นมาให้ข้าพเจ้าเพื่อมีโอรสสืบสันตติวงศ์ แต่พอย่างเข้าปีที่ ๓
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วิมลมานก็ตั้งครรภ์ น�ำปีติปราโมชมาให้ข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวง
พวกเราส่วนใหญ่ยังเชื่อกันอยู่ว่า ผู้ไม่มีบุตร เมื่อตายแล้วจะต้อง
ตกนรกขุมปุตตะ ข้าแต่ทา่ นผูบ้ ำ� เพ็ญพรตในเรือ่ งนี้ ท่านหรือศาสดา
ของท่านมีความคิดอย่างไร?”
“ดูก่อนราชกุมาร” อานนท์กล่าวตอบ “บุคคลบางพวกเดือด
ร้อนเพราะว่าไม่มีบุตร บางพวกเดือดร้อนเพราะมีบุตรมากเกินไป
บางพวกถือว่าผู้มีบุตรย่อมได้รับความบันเทิงเริงใจเพราะบุตร ผู้มี
โคย่อมได้รับความบันเทิงเพราะโค บุคคลจะบันเทิงได้ก็เพราะมี
สิง่ ยึดถือ เมือ่ ไม่มสี งิ่ ยึดถือ ความบันเทิงเริงใจก็ไม่มี แต่พระศาสดา
ของข้าพเจ้าตรัสว่า
‘ผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร
420
ผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโค
บุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะมีสิ่งยึดมั่นถือมั่น
เมือ่ ปล่อยวางได้แล้วไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ความทุกข์กไ็ ม่มี ความ
โศกก็สิ้นสูญ’”
พระอานนท์กล่าวจบ พระราชกุมารจตุรงคพลมีพระพักตร์
ตรองอยู่ครู่หนึ่ง แล้วเล่าต่อไปว่า
“ข้าแต่ท่านผู้บ�ำเพ็ญตบะ เมื่อวิมลมานมีครรภ์ได้ ๗ เดือน
เธอสุบินนิมิตประหลาด คือสุบินว่าเธอได้เสวยแผ่นดินในแคว้น
ปัญจาละและแคว้นใกล้เคียงหมดสิน้ ถึงกระนัน้ ก็ยงั ไม่อมิ่ ยังอยาก
เสวยอีก โหราจารย์ทำ� นายว่าพระนางจะมีโอรสเป็นชาย และโอรส
นั้นประสูติมาเพื่อจะเผาผลาญแผ่นดินให้วอดวาย แต่มีวิธีแก้อยู่
อย่างหนึง่ คือให้พระนางไปประสูตใิ นป่าใกล้แม่นำ 
�้ คือป่านัน้ จะต้อง
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อยู่ริมแม่น�้ำด้วย
สมเด็จพระราชบิดาทรงทราบข่าวนี้ด้วยความหนักพระทัย
แต่ทรงให้ปฏิบตั ติ ามทีโ่ หราจารย์ทำ� นาย ประการหนึง่ อยูท่ พี่ ระองค์
ไม่สู้จะโปรดวิมลมานเป็นทุนอยู่แล้ว คราวนี้ข่าวก็แพร่สะพัดไปว่า
วิมลมานเป็นกาลีบ้านกาลีเมือง จะมีโอรสมาเผาผลาญแผ่นดิน
ทั้งนี้เทวดาประจ�ำเศวตฉัตรคงจะลงโทษเพราะวิมลมานไม่มีเลือด
กษัตริย์ เป็นหญิงธรรมดา เมื่อวิมลมานจ�ำต้องออกจากพระนคร
ไปอยู่ป่า ข้าพเจ้าก็ต้องไปด้วย ข้าพเจ้าออกมาส�ำรวจสถานที่ และ
พอใจที่ซึ่งท่านและข้าพเจ้าก�ำลังอาศัยอยู่เวลานี้ มหาดเล็กของ
ข้าพเจ้าผู้จงรักภักดีได้ช่วยกันปลูกสร้างกระท่อมและแผ้วถางทาง
พอสบาย วิมลมานรู้สึกมีความสุขมากขึ้น เมื่อมาอยู่ในป่าเสียได้ 421
เมื่อวิมลมานประสูติพระโอรสแล้ว เรื่องจึงแจ่มแจ้งขึ้นว่า
เรือ่ งทีโ่ หรท�ำนายว่าลูกของข้าพเจ้าจะเกิดมาเพือ่ เผาผลาญแผ่นดิน
นัน้ เป็นเรือ่ งการยุยงของผูซ้ งึ่ เกลียดชังวิมลมานอย่างทีส่ ดุ และให้
สินบนโหราจารย์อย่างมาก สมเด็จพระราชบิดารับสัง่ ว่าเมือ่ ประสูติ
แล้วให้เสด็จกลับพระนคร แต่ทั้งข้าพเจ้าและวิมลมานตกลงใจจะ
ไม่กลับเสียแล้ว เราพอใจด้วยความสุขอย่างสงบในป่านี้ ข้าพเจ้าเคย
พบฤๅษีผสู้ ำ� เร็จวิชาชัน้ สูง สามารถดูอนาคตได้เหมือนมองเห็นภาพ
ในกระจกใส และเล่าเรือ่ งสุบนิ นิมติ ของวิมลมานให้ทา่ นทราบ ท่าน
พูดว่าความจริงจะกลับตรงกันข้ามกับที่โหรท�ำนาย คือลูกชายของ
ข้าพเจ้าจะเป็นใหญ่เป็นโตในกาลภายหน้า จะน�ำความรุ่งเรืองมาสู่
แคว้นปัญจาละและแคว้นใกล้เคียง โดยวิธีซึ่งไม่เคยมีกษัตริย์องค์
ใดเคยท�ำมาก่อนเลย”
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“ข้าแต่ท่านผู้บำ� เพ็ญตบะ” พระราชกุมารตรัส “ข้าพเจ้าเบื่อ
พระนครหลวง เบื่อความวุ่นวาย สับปลับของสังคม ความแก่งแย่ง
แข่งดีและใส่ร้ายป้ายสีในสังคม ซึ่งมุ่งมั่นแต่จะแสวงหาประโยชน์
ของตน โดยไม่ค�ำนึงถึงความเดือดร้อนของใครอื่นเลย ข้าพเจ้าถือ
เป็นโชคของชีวิตอย่างใหญ่หลวงที่ได้อาศัยอยู่ ณ ที่นี้ ข้าพเจ้ามี
ความสุข เพราะไม่ต้องเป็นทาสของใคร เป็นอิสระอย่างแท้จริง มี
อีกหลายแง่หลายมุมที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเล่าสู่ท่านฟัง แต่เวลาก็
ล่วงเลยมาแล้ว ข้าพเจ้าใคร่จะฟังโอวาทจากท่านผู้ทรงศีลพอเป็น
มงคลแก่โสต และเป็นอาภรณ์ประดับใจ” พระราชกุมารตรัสดังนี้
แล้วประทับเฉยอยู่
ปลายมัชฌิมยามแล้ว แสงจันทร์สลัวส่องเข้ามาทางหน้าต่าง
422
มองออกไปภายนอกเห็นเงาไม้ซึ่งอยู่ไกลตะคุ่มๆ เสียงไก่ป่าขัน
เจื้อยแจ้ววิเวกวังเวง เสียงน�้ำค้างตกถูกใบไม้ เมื่อพระพายพัดผ่าน
เป็นครัง้ คราวดังเปาะๆ พระพุทธอนุชาผูป้ ระเสริฐกระชับอุตตราสงค์
ให้แนบกายแล้วกล่าวว่า
“ราชกุมาร พระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่า ‘ไม่มีความสุข
ใดเสมอด้วยความสงบ’ ความสุขชนิดนีส้ ามารถหาได้ในตัวเรานีเ่ อง
ตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่น เขาจะไม่พบ
ความสุขที่แท้จริงเลย มนุษย์ได้สรรค์สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้น เพื่อล่อให้
ตัวเองวิง่ ตาม แต่กต็ ามไม่เคยทัน การแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจ
ให้ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้น เป็นการลงทุนที่มีผล
ไม่คุ้มเหนื่อย เหมือนบุคคลลงทุนวิดน�้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการ
ปลาเล็กๆ เพียงตัวเดียว มนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องกาม

พ ร ะ อ า น น ท์ พุ ท ธ อ นุ ช า

เรือ่ งกิน และเรือ่ งเกียรติ จนลืมนึกถึงสิง่ หนึง่ ซึง่ สามารถให้ความสุข
แก่คนได้ทุกเวลา สิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้ว เรื่องกามเป็นเรื่องที่
ต้องดิ้นรน เรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหา และเรื่องเกียรติเป็น
เรื่องที่ต้องแบกไว้ เมื่อมีเกียรติมากขึ้น ภาระที่จะต้องแบกเกียรติ
เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงว่าตนเจริญแล้ว ในหมู่ชนที่เพ่ง
มองแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้น จิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอด
เวลา ไม่เคยประสบความสงบเย็นเลย เขายินดีที่จะมอบตัวให้จม
อยู่ในคาวของโลกอย่างหลับหูหลับตา เขาพากันบ่นว่าหนักและ
เหน็ดเหนือ่ ย พร้อมๆ กันนัน้ เขาได้แบกก้อนหินวิง่ ไปบนถนนแห่ง
ชีวิตอย่างไม่รู้จักวาง ราชกุมารเอย คนในโลกส่วนใหญ่เต็มไปด้วย
ความกลับกลอกและหลอกลวง หาความจริงไม่ค่อยได้ แม้แต่ใน 423
การนับถือศาสนา
ด้วยอาการดังกล่าวนี้ โลกจึงเป็นเสมือนระงมอยู่ด้วยพิษไข้
อันเรื้อรังตลอดเวลา ภายในอาคารที่มหึมา ประดุจปราสาทแห่ง
กษัตริย์ มีลมพัดเย็นสบาย แต่สถานทีเ่ หล่านัน้ มักบรรจุเต็มไปด้วย
คนซึง่ มีจติ ใจเร่าร้อนเป็นไฟอยูเ่ ป็นอันมาก ภาวะอย่างนัน้ จะมีความ
สุขสูผ้ มู้ ใี จสงบอยูโ่ คนไม้ได้อย่างไร ราชกุมาร การแสวงหาทางออก
อย่างท่านนีเ้ ป็นเรือ่ งประเสริฐแท้ การแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนัน้ ใน
ที่สุดทุกคนก็รู้เองว่าเหมือนแย่งกันเข้าไปกอดกองไฟ มีแต่ความ
รุ่มร้อนกระวนกระวาย เสนาบดีดื่มน�้ำด้วยภาชนะทองค�ำ กับคน
จนๆ ดื่มน�้ำด้วยภาชนะที่ท�ำด้วยกะลามะพร้าว เมื่อมีความพอใจ
ย่อมมีความสุขเท่ากัน ความจริงมันอยูท่ คี่ ณ
ุ ภาพของน�ำ 
้ ไม่ใช่คณ
ุ ภาพ
ของภาชนะ นีเ่ ป็นข้อยืนยันว่า ความสุขนัน้ อยูท่ คี่ วามรูส้ กึ ทางใจเป็น
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ส�ำคัญ อย่างท่านอยู่ที่นี่มีความพอใจ แม้กระท่อมจะมุงด้วยใบไม้
ท่านก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า แน่นอนทีเดียว
คนที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโต แต่เป็นคนที่
รูส้ กึ ว่าชีวติ ของตนมีความสุขสงบเยือกเย็น ปราศจากความเร่าร้อน
กระวนกระวาย ราชกุมาร ท่านลองเลือกดูเถิดจะเอาอย่างไหน คือ
คนพวกหนึง่ ต�ำ่ ต้อยกว่าแต่มคี วามสุขมากกว่า อีกพวกหนึง่ ยิง่ ใหญ่
กว่าแต่มีความสุขน้อยกว่า”
“ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าต้องเลือกเอาประการแรก คือต�่ำต้อย
กว่าแต่มีความสุขมากกว่า”
“ราชกุมาร ลาภและยศนัน้ เป็นเหยือ่ ของโลกทีน่ อ้ ยคนนักจะ
424 สละและวางได้หรือได้แล้วจะไม่เมา จึงมีเรือ่ งแย่งลาภแย่งยศกันอยู่
เสมอ เหมือนปลาทีแ่ ย่งเหยือ่ กันกิน ไก่ทแี่ ย่งไส้เดือนกัน แล้วจิกตี
กันท�ำลายกันจนพินาศกันไปทั้ง ๒ ฝ่ายน่าสังเวชสลดจิตยิ่งนัก ถ้า
มนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลง มีการเผื่อแผ่เจือจาน โอบอ้อมอารี
ถ้าเขาลดโทสะลง มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีเมตตากรุณาต่อกัน
และลดโมหะลง ไม่หลงงมงาย ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและ
ด�ำเนินชีวิต โลกนี้จะน่าอยู่อีกมาก แต่ช่างเขาเถิด  หน้าที่โดยตรง
และเร่งด่วนของเราคือ ลดความโลภ ความโกรธ และความหลง
ของเราเองให้นอ้ ยลง แล้วจะประสบความสุขความเยือกเย็นขึน้ มาก
เหมือนคนลดไข้ได้มากเท่าใด ความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้น”
ขณะนั้นสตรีผู้หนึ่งเดินมาหน้ากระท่อม เธอจูงมือเด็กน้อย
คนหนึ่งมาด้วย เข้ามาใกล้และนมัสการพระพุทธอนุชา พระราชกุมารจตุรงคพลจึงแนะน�ำขึ้นว่า
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“ท่านผูบ้ ำ� เพ็ญตบะ นีค่ อื วิมลมานภรรยาของข้าพเจ้า และนี่
คือบุตรน้อยของข้าพเจ้า” ทั้งสองนมัสการพระอานนท์อีกครั้งหนึ่ง
เจ้าชายจึงตรัสถามต่อไปว่า “ท่านผูเ้ จริญ นามและประวัตคิ วามเป็น
มาแห่งข้าพเจ้า ท่านก็ได้ทราบตลอดแล้ว ท�ำไฉนข้าพเจ้าจะได้ทราบ
นามของท่านบ้าง ส�ำหรับเรือ่ งราวของท่าน ถ้าท่านยังไม่รบี จาริกไป
ที่อื่น ข้าพเจ้าคงได้ฟังในวันพรุ่งนี้”
“ราชกุมาร อาตมาภาพมีนามว่า ‘พระอานนท์’ อนุชาแห่ง
พระมหาสมณโคดมศากยมุนี ออกบวชจากศากยตระกูล”
พระราชกุมารและวิมลมานแสดงอาการตื่นเต้นยินดีเป็น
อย่างยิ่ง ก้มลงกราบอีกครั้งหนึ่งแล้วตรัสว่า “ท่านผู้ประเสริฐ เป็น
ลาภและเป็นมงคลอันสูงยิ่งส�ำหรับข้าพเจ้าที่มงคลบาทของท่าน 425
ผู้ประเสริฐเหยียบย่างลง ณ บริเวณกระท่อมนี้ ข้าพเจ้ารู้จักนาม
และเกียรติคุณของท่านดีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยเห็นองค์จริงเท่านั้น
ตั้งแต่บัดนี้จวบจนสิ้นลมปราณ ข้าพเจ้าทั้งสองขอถึงพระพุทธเจ้า
พระธรรมและพระสงฆ์วา่ เป็นทีร่ ะลึก เป็นผูน้ ำ� ทางในการด�ำเนินชีวติ
ของข้าพเจ้า หลักค�ำสอนในศาสนานีช้ า่ งเพียบพร้อมไปด้วยเหตุผล
และตรงไปตรงมาดีเหลือเกิน”
พระพุทธอนุชาอนุโมทนาต่อเจ้าชายและครอบครัว พร้อม
ด้ ว ยอวยพรให้ มี ค วามสุ ข ความสงบ และเมื่ อ เขาลากลั บ ไปยั ง
กระท่อมอีกหลังหนึง่ แล้วท่านก็ชกั อุตตราสงค์ขนึ้ คลุมกาย หันศีรษะ
ไปทางทิศอุดร นอนด้วยสีหไสยาการตะแคงขวา ซ้อนเท้าให้เหลือ่ ม
กัน มีสติสัมปชัญญะ ก้าวลงสู่นิทรารมณ์อันสงบสงัด ลมพัดมา
เบาๆ แสงจันทร์สลัวยังคงสาดส่องเข้ามา มองรูปกายของพระพุทธ-
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อนุชาประดุจก้อนทองอ�ำไพพรรณ
ตลอดเวลา ๔๐ ปี ห ลั ง พุ ท ธปริ นิ พ พาน พระพุ ท ธอนุ ช า
ผูป้ ระเสริฐเทีย่ วจาริกไปโปรยปรายธรรมรัตนะ เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่
มวลชนชาวชมพูทวีปแทนองค์พระบรมศาสดา เกียรติคณ
ุ ของท่าน
กึกก้องระบือไปทั่ว พร้อมๆ กันนั้น แสงสว่างแห่งพระธรรมก็ส่อง
ฉายเข้าไปท�ำลายความมืดในดวงใจของประชาชน หรือประหนึง่ ฝน
โปรยปรายลงมาช�ำระล้างสิ่งโสโครกในดวงจิต คือกิเลสาสวะน้อย
ใหญ่ บุคคลผูต้ อ้ งการได้รบั แล้วซึง่ ความสะอาด สว่าง และสงบ ได้
ลิม้ รสแห่งความสุขซึง่ เกิดจากธรรม เป็นความสุขซึง่ เลิศกว่าสุขใดๆ

426
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ประวัติของ

อาจารย์วศิน อินทสระ
428

ชาติภูมิ
เกิดวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่ หมูบ่ า้ นท่าศาลา อ�ำเภอ
รัตตภูมิ จังหวัดสงขลา เมือ่ จ�ำความได้ พ่อแม่ได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่ หมูบ่ า้ นตากแดด
ต�ำบลปากรอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การบรรพชาอุปสมบท
บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี ที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๐ และอุปสมบทเป็นภิกษุ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๗ ลาสิกขาเมือ่ วันที่
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗
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การศึกษา
• มัธยม ๘ (สมัครสอบ)
• นักธรรมเอก
• เปรียญ ๗ (ป.ธ. ๗)
• ศาสนศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา
จาก มหาวิทยาลัยบาณารัส ประเทศอินเดีย
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ

หน้าที่การงาน
สอนวิชาศีลธรรม
• ที่โรงเรียนราชินี
• ที่โรงเรียนพณิชยการสีลม (ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ผู้ปกครอง)
• ที่โรงเรียนเตรียมทหาร และด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกสารบัญ
มียศเป็นร้อยโท
• สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน ที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประมาณ ๑๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓
• สอนวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ประมาณ ๑๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓
• สอนเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ (เป็นระยะเวลา ๔๖ ปีเต็ม)
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• สอนพิเศษวันอาทิตย์เกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชนทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ (วัดบวรนิเวศวิหาร)
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ (เป็นระยะเวลา ๒๘ ปีเต็ม)
• บรรยายพิเศษในที่ต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ
• บรรยายธรรมทางวิทยุ โดยออกเป็นรายการสดบ้าง ใช้เทปบ้าง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ (เป็นระยะเวลา ๑๑ ปีเต็ม)

การประพันธ์
เขียนหนังสือประเภทต่างๆ เช่น นวนิยายอิงหลักธรรม อธิบายหลัก
430 ธรรม ฯลฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ มาจนถึงปัจจุบัน มีผลงานประมาณ ๒๐๐
กว่าชื่อเรื่อง บางชื่อเรื่องก็มีหลายเล่ม เช่น ทางแห่งความดี เป็นต้น

ท�ำนิตยสาร
• เป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ของมูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙
• เป็นบรรณาธิการนิตยสารศุภมิตร ของมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนา
และมนุษยธรรม (กศม.) ของวัดมกุฏกษัตริยาราม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑

รางวัลพิเศษ
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ปี พ.ศ. ๒๕๑๗

ได้รับโล่รางวัลชมเชย ประเภทสารคดี จากคณะกรรมการ
จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จากหนังสือเรื่อง “จริยาบถ”
และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จากหนังสือเรื่อง “จริยศาสตร์”
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
ได้รบั รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะ “ผูบ้ ำ� เพ็ญ
คุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเภทวรรณกรรม” เนือ่ งใน
โอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ได้รบั เกียรติคณุ บัตรรางวัลชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ดา้ นศาสนา
จากกระทรวงศึกษาธิการ จากบทความเรื่อง “หลักกรรมกับ
การพึ่งตนเอง”
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้รับโล่พุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร ในฐานะ “ผูบ้ ำ� เพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา” จาก
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คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย” เนื่องในวันภาษา
ไทยแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องพระอานนท์พุทธอนุชา
หนังสือเรื่อง พระอานนท์ พุทธอนุชา นอกจากจะได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในสังคมไทยแล้ว สารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที่ ๒๐
(Encyclopedia of World Literature in the 20th Century) ได้น�ำเรื่อง พระ
อานนท์ พุทธอนุชา ไปสดุดไี ว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ เป็นท�ำนองว่า ได้ชที้ างออก
ให้แก่สังคมไทยที่สับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหานานัปการ

พระอานนท์ พุทธอนุชา
โดย อ.วศิน อินทสระ

ชมรมกัลยาณธรรม
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www.kanlayanatam.com

... อานนท์ เมือ่ เราล่วงลับไปแล้ว
เธอทัง้ หลายอาจจะคิดว่า
บัดนีพ้ วกเธอไม่มศี าสดาแล้ว จะว้าเหว่ไร้ทพี่ งึ่
อานนท์เอย พึงประกาศให้ทราบทัว่ กันว่า
ธรรมวินยั อันใดทีเ่ ราได้แสดงแล้ว บัญญัตแิ ล้ว
ขอให้ธรรมวินยั อันนัน้
จงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป
เธอทัง้ หลายจงมีธรรมวินยั เป็นทีพ่ งึ่
อย่าได้มสี งิ่ อืน่ เป็นทีพ่ งึ่ เลย

www.kanlayanatam.com

