๑

วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
นัดพบกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา ๒๒.๐๐ น. เราเดินทางจากอุดรธานี (บริ ษทั การบินไทย
สไมล์) เที่ยวบิน TG 2011 ถึงสุ วรรณภูมิ ๒๐.๔๕ น. ลงจากเครื่ องบินแล้ว ตรงไปจุดนัดพบเลย โยมพี่ทองคํามาถึง
ก่อนเรา หลานๆ (อวน และ น้องนาย)ไปรับเราที่ผโู้ ดยสารขาเข้า ภายในประเทศ แล้วช่วยกันนําสัมภาระ เดิน
มายังจุดนัดพบ ผูโ้ ดยสารขาออก ต่างประเทศ
วันเสาร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
- เวลา ๐๑.๑๒ น. เครื่ องบินแอร์ อินดิโก ( Indi Go Airline ) เที่ยวบิน 6 E 78 ออกจากสุวรรณภูมิ มุ่งตรง
สู่ Kolkata (แบงค์ สามีของออน ไปส่งถึงบนเครื่ องบิน ช่วยอํานวยความสะดวกแก่คณะเราและ
ผูโ้ ดยสารอื่นๆ จนได้เวลาเครื่ องบินออกเดินทาง ) ใช้เวลาบินประมาณ ๒ ชัว่ โมง ๒๕ นาที ถึง
สนามบิน Kolkata ตามเวลาท้องถิ่น ๐๒.๐๕ น. (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย ๑ ชัว่ โมง ๓๐
นาที) ผูน้ าํ ทัวร์ พาออกจากสนามบินไปที่พกั ประมาณ ๐๓.๓๐ น. เข้าพักที่ The Pride Hotel ห้อง
๘๓๕ (ดีมาก)
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันอาหารที่ภตั ตาคาร The Pride Hotel Restaurant
- เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางจาก The Pride Hotel ไปสนามบิน Kolkata ( CCU )
- เวลา ๑๔.๓๐ น. เดินทางโดยสายการบิน Go Business Offers ไปเมืองปั ตนะ ( Patna - PAT)
- เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึงสนามบินเมืองปัตนะ
- เวลา ๑๖.๔๕ น. เดินทางมาถึงวัดอโศการาม สถานที่ทาํ สังค ายนาครั้งที่ ๓ หลังพุทธปริ นิพพานล่วง
แล้วสองร้อยปี เศษ โดยพระราชปรารภ

พระเจ้าอโศกมหาราช

พระราชาธิบดีผมู้ ีคุณูปการต่อ

พระพุทธศาสนายุคหลังพุทธปริ นิพพานสมัยอย่างมหาศาล เดิมท่านก็มิได้ใส่พระทัยเลื่อมใสในบวร
พุทธศาสนา ท รงเป็ นนักค้าสงครามล่าอาณานิคมแผ่อาํ นาจขยายอาณาเขต ตามประวัติจารึ กไว้ว่า ท่าน
ได้มาสนทนาธรรมกับสามเณรนิโครธแล้วจึงเกิดศรัทธาฝักใฝ่ ในบุญกุศล วางอาวุธหยุดสงครามหันมา
กระทําการบํารุ งพระพุทธศาสนาอย่างหาผูใ้ ดเปรี ยบปานประมาณมิได้ เราจึงมี หลักฐานที่พระองค์ทรง
กําหนดสร้างไว้เป็ นอนุ สรณ์แด่พระพุทธศาสนาแทนองค์พระศาสดาให้ดาํ รงคงปรากฏอยูจ่ นปั จจุบนั
กาล พุทธศาสนกิจที่พระองค์ทรงบําเพ็ญเป็ นหลักฐานพอประมวลได้ดงั นี้
๑. ราว ๒๓๕ ปี หลังพุทธปริ นิพพาน ทรงเป็ นประธานให้การอุปถัมภ์การทําสังคายนาครั้งที่ ๓ ณ
อโศการาม เมืองปาฏลีบุตรนี้ ด้วยปรารภเหตุเดียรถียป์ ลอมบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วพา
กันกระทํายํา่ ยีทาํ ลายพระวินยั ประชุมพระอรหันต์ท้ งั หลายจํานวน ๑,๐๐๐ รู ป ใช้เวลา ๙ เดือนจึง
สําเร็ จ

๒

๒. ทรงมีวิสยั ทัศน์กว้างไกล มองเห็นอันตรายในอนาคตกาลจะพึงเกิดมีแก่พระพุทธศาสนาในแดน
ชมพูทวีป จึงทรงส่ งสมณทูตนําพระพุทธศาสนาออกไปประดิษฐานยังแว่นแคว้นแดนต่างถิน่ ถึง
๙ สาย ทางสุ วรรณภูมิน้ ี ไซร้ท่านกล่าวไว้ในตําราว่านํามาโดยพระอรหันต์ ๒ รู ป คือพระโสณะ
๑ พระอุตระ ๑
๓. ทรงสร้างถาวรวัตถุเป็ นหลักฐานสักขีพยานแทนองค์พระบรมศาสดา ด้วยปักเสาศิลาไว้ทว่ั แดนที่
เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติและที่โดยเสด็จไปบําเพ็ญพุทธกิจ เรี ยกกันจนติดปากว่า “เสาหินพระเจ้า
อโศก” เป็ นที่รู้และเข้าใจกันถ้วนทัว่ ทั้งทรงโปรดให้สร้างพระสถูปเจดียแ์ น่นหนาใหญ่โตเป็ น
นิ มิตกํากับไว้ทุกสถานที่อีกด้วย
๔. ทรงสร้างวิหาร(อาราม)

ถวายเป็ นหลักฐานไว้ทวั่ แดนมคธ กําหนดนับโดยประมาณว่าได้

๘๔,๐๐๐๐ แห่ ง เท่าจํานวนพระธรรมขันธ์คาํ สอนในบวรพุทธศาสนา จนรัฐนี้ได้สมัญญาขนาน
นามว่ารัฐพิหาร(Bihar) มาจนปั จจุบนั
- ความสําคัญของสถานที่แห่ งนี้ เกิดแต่พระมหากรุ ณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระเจ้าอโศกมหาราช ดัง
พรรณนามาโดยย่อพอให้ท่านผูอ้ ่านได้ทราบ เพื่อรําลึกนึกถึงมหาอุปการของพระองค์ เราจึงมีโอกาส
มาพิสูจน์พระพุทธวจนะที่ทรงตรัสกับพระอานนท์ ในวันที่จะเสด็จดับขันธปริ นิพพาน ว่าด้วยเรื่ อง
สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล กับทั้งได้มีโอกาสมาตามรอยพระยุคลบาทการประกาศพระพุทธศาสนา ก็ได้
ถาวรวัตถุที่มหาราชผูน้ ้ ีทรงกําหนดนิมิตสร้างเป็ นสักขีพยานไว้ นิมิตที่สาํ คัญอันผูจ้ กั ศึกษา
ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเป็ นหลักฐานมัน่ คงเห็นจะได้แก่เสาหินพระเจ้าอโศกนี้
แหละเป็ นเบื้องต้น วัดอโศการามแห่งนี้ ก็มีเสาหินปรากฏอยู่ แต่ถกู ทําลายหัก

เป็ นท่อนนอนอยูใ่ น

ลูกกรงเหล็กที่ทางการรักษาไว้ ทราบว่าท่อนโคนยังคงฝังอยูใ่ นพื้นดินที่ปัจจุบนั มีน้ าํ ท่วมขัง หญ้ารก
เมื่อคณะเรามาถึงที่นี่ฝนตกพรําเล็กน้อย จึงไม่ได้บุกเข้าไปสํารวจ เพราะเพิ่ งมาถึงวันแรกเป็ นห่วง
สุขภาพจําเป็ นต้องรักษาไว้ เมื่อชมแก่ความพอใจแล้ว ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห์
- เวลา ๐๒.๐๐ น. ถึงเมืองราชคฤห์ เข้าพัก Rajgir Residency, Rajgir ห้อง ๒๐๑
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
- คืนนี้ คณะเรามาพักเมืองราชคฤห์ ซึ่งเป็ นแดนพุทธภูมิที่มีความสําคัญมากแห่งหนึ่ ง แม้สถานที่แห่งนี้
จะไม่ได้เป็ นหนึ่ งในสังเวชนี ยสถาน ๔ ตําบลก็ตาม แต่ตามความเห็นของเราแล้วเมื องนี้มีความสําคัญ
ต่อพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกผนวชก่อนตรัสรู้ จวบจนกระทัง่ หลังพุทธปริ นิพพาน เห็นว่าควรจะกล่าว
ให้ท่านผูส้ นใจใคร่ ศึกษาได้ทราบไว้บา้ งพอสังเขป
-

เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ในยุคพุทธกาลมีพระเจ้าพิมพิสารเป็ นพระราชธิบดี นับเป็ นแคว้นที่มน่ั คง
และมัง่ คัง่ แคว้นหนึ่งในยุคนั้น ที่ว่ามัน่ คงนั้นสาเหตุสาํ คัญเนื่องจากเมืองราชคฤห์มีปราการธรรมชาติ

๓

ป้ องกันการรุ กรานของศัตรู ภายนอกอย่างดีเยีย่ ม คือมีเทือกเขา ๕ ลูกล้อมรอบเมืองเป็ นกําแพงที่มนั่ คง
แข็งแรง จนได้รับสมญานามว่าปั ญจคีรีนคร อันหมายถึงนครภูเขา ๕ ลูก ที่ มีชื่อว่า บัณฑุวะ

เวภาระ

เวปุลละ คิฌชกูฏ และอิสิคิริ เทือกเขาทั้ง ๕ แม้ปัจจุบนั ก็ยงั ออกชื่อเรี ยกเฉกเช่นครั้งพุทธกาล นั้น
ยกเว้นภูเขาอิสิคิริ ที่ผดิ เพี้ยนเปลี่ยนแปลงมาเป็ นรัตนะคีรี
- ประการต่อมานั้นคือมีพระราชาผูป้ กครองที่ฝักใฝ่ ในทางธรรม พระเจ้าพิมพิสารนั้นในสมัยครั้งยังเป็ น
พระราชกุมาร ทรงตั้งความปรารถนาเฉพาะพระองค์ไว้ ๕ ประการ คือ
๑. ทรงปรารถนาจักได้เป็ นพระราชาแห่งมคธ
๒. ทรงปรารถนาให้พระอรหัตน์มาสู่ยงั แคว้นมคธ
๓. ทรงปรารถนาจักได้นงั่ ใกล้พระอรหันต์น้ นั
๔. ทรงปรารถนาให้พระอรหันต์น้ นั แสดงธรรมให้ฟัง
๕. ทรงปรารถนาให้พระองค์เกิดปัญญารู้ถึงในธรรมที่พระอรหันต์น้ นั แสดงให้ฟัง
- เมื่อทราบถึงความปรารถนาเฉพาะพระองค์ท้งั ๕ ประการนี้แล้ว ก็คงจะมอง เห็นได้ว่าทรงมีพระ
อุปนิ สยั ฝักใฝ่ ในทางธรรมมาแต่ยงั ทรงพระเยาว์ และเมื่อความปรารถนาประการแรก สมประสงค์แล้ว
พระองค์ก็เคารพบูชาศาสดาทั้งหลายที่ประกาศตนว่าเป็ นอรหันตบุคคลมาโดยตลอด ฉะนั้น เมือง
ราชคฤห์ในยุคสมัยของพระเจ้าพิมพิสาร จึงเป็ นที่ชุมนุมของลัทธิคณาจารย์ที่ มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย
เช่น สัญชัยปริ พาชก ชฎิลผูถ้ ึงพร้อมด้วยการบูชาไฟ ท่านอาฬารดาบส และอุทกดาบส เป็ นต้น เมื่อเอก
ราชมัน่ คง พระราชาตั้งมัน่ อยูใ่ นธรรมแล้ว ราชคฤห์จึงเป็ นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศด้วย
อาจกล่าวได้ว่าเป็ นศูนย์รวมแห่งความเจริ ญรุ่ งเรื องทั้งทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ และการศาสนา
ที่สาํ คัญแห่งหนึ่งในชมพูทวีปแต่สมัยปฐมโพธิกาล
- ด้วยเหตุดงั กล่าว เมื่อแรกออกเสด็จมหาภิเนษกรมณ์ จึงทรงมุ่งมาเมืองราชคฤห์เพื่อแสวงหาอาจารย์
ผูว้ ิเศษตามข่าวโฆษณา ทรงพิจารณาเลือกเห็นว่าท่านอาฬารดาบส และอุทกดาบส ทั้งสองนี้ น่าเลื่อมใส
จึงเข้าขอมอบกายถวายตัวเป็ นศิษย์เข้าศึกษา ไม่นานวันท่านก็ทราบว่าหาใช่ทางไม่ สูงสุดยอดแห่งวิชา
ของอาจารย์ไซร้น้ นั เพียงแค่สมาบัติ ๘ อันเป็ นโลกียฌาน ยังไม่สิ้นซึ่งกามกิเลส จึงเสด็จหลีกลาจาก
พระอาจารย์ไป ในสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าว จึงเสด็จจากพ ระราชมณเฑียรมาทรงสนทา
ธรรมสากัจฉากับพระมหาบุรุษ เมื่อทรงทราบความประสงค์โดยส่วนที่สุดแล้วว่าทรงปรารถนาพระ
สัมมาสัมโพธิญาณ พระจอมแผ่นดินถิ่นมคธจึงขอคําปฏิญญาณว่าหากพระมห าบุรุษได้สาํ เร็ จเป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังปรารถนาแล้วไซร้ ขอได้ทรงพระกรุ ณาเสด็จมาโปรดข้ าพระองค์ดว้ ยเถิด
พระพุทธเจ้าข้า ทรงรับปฏิญญาแล้วจึงถวายพระพรลาจาริ กไปแสวงหาโมกขธรรม จนล่วงกาลผ่านไป
๖ ปี หลังจากตรัสรู ้พระอนุ ตระสัมมาสัมโพธิญาณอัน อุดมด้วยวิสุทธิคุณวิเศษสุ ด ทรงแสดงปฐม
เทศนาจนบังเกิดปฐมสาวก ยังพระรัตนตรัยให้บริ บูรณ์แล้ว พระโลกเชษฐ์จึงเสด็จมายังราชคฤห์ธานี

๔

ตามที่ได้รับปฏิญญาไว้กบั พระราชาธบดีพิมพิสาร ครั้งกระนั้นท้าวเธอได้ฟังพระธรรมเทศนาจนบรรลุ
ธรรมาพิสมัย พระทัยตั้งมัน่ อยูใ่ นโสดาปัตติผล จึงทรงประกาศความปรารถนาทั้ง

๕ ประการส่วน

พระองค์แก่พระศาสดา ว่าความปรารถนาของข้าพเจ้าสมบูรณ์แล้วทั้ง ๕ ประการในวันนี้ ทั้งทรงมี
มนัสเลื่อมใสถวายเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน พระราชอุทยานส่วนพระองค์แด่พระบรมศาสดา เป็ น
ปฐมอารามในพระพุทธศาสนานี้
- ณ พระวิหารเวฬุวนั นี้ ตามพุทธประวัติยงั เป็ นที่อุบตั ิการบรรพชาอุปสมบทของพระอัครสาวกขวาซ้าย คือพระอุปติสสะ ต่อมาคือพระสารี บุตร

และพระโกลิตะ ต่อมาคือพระโมคคัลลานะ ยังเป็ น

สถานที่ที่มีการประชุมครั้งใหญ่อนั ประกอบด้วยองค์ ๔ โดยมีพระบรมศาสดาเป็ นประธาน เรี ยกขาน
กันว่าจาตุรงคสันนิ บาต ในวันเพ็ญเดือน ๓ เป็ นปฐมเหตุให้พุทธศาสนิ กชนได้กระทํามาฆบูชารําลึกถึง
พระบรมศาสดากับพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รู ปผูร้ ่ วมสโมสรสันนิบาต ณ กาลครั้งนั้น อีกด้วย
- เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะของเราออกเดินทางจากที่พกั ไปภูเขาคิชฌกูฏ สวดมนต์ทาํ วั ตรเช้าที่นี่ แล้ว
สาธยายภิกขุอปริ หานิ ยธรรมสูตร นัง่ สมาธิ- ภาวนา ประมาณ ๑๐ นาที แล้วออกเดินทางไปวัดเวฬุวนั
(ระหว่างทางแวะชมวัดชีวกัมพวัน และตโปทาราม )

สวดมนต์-นัง่ สมาธิ ภายในวัดพระเวฬุวนั

พอสมควรแก่เวลา จึงกลับที่พกั
- อนึ่ ง บนยอดเขาคิฌชกูฎ มีพระคันธกุฎีปรากฏเป็ นหลักฐานอยู่ เพราะเมื่อครั้งประทับอยู่ ณ กรุ ง
ราชคฤห์น้ นั ทรงโปรดที่จะเสด็จมาประทับอยู่ ณ ที่ นี้บ่อยครั้ง พระสารี บุตรซึ่งตามเสด็จมาปรนนิบตั ิ
พระศาสดาก็ได้มาสําเร็ จพระอรหัตตผล ณ ถํ้าสุกรขาตา เขาคิฌชกูฏ นี้ และในปั จฉิ มโพธิกาลเมื่อ เสด็จ
มาที่ยอดเขานี้ ก็ทรงตรัส

ภิกขุอปริ หานิยธรรมสูตร คือ ธรรมอันไม่เป็ นที่ต้ งั แห่งความเสื่อม

๗

ประการแก่เหล่าภิกษุ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้ทรงเคยแสดงโปรดกษัตริ ยล์ ิจฉวี เมืองเวสาลี ซึ่งปกครอง
กันแบบราชสภาแต่ครั้งปฐมโพธิกาล โดยชื่อว่า อปริ หานิ ยธรรมสูตร และกษัตริ ยเ์ หล่านั้นก็ถือเป็ น
ธรรมราชาใช้เป็ นเนติปกครองกันมาด้วยมัน่ คงตลอดชัว่ พุทธกาลสมัย จนต้องเสียเอกราชให้แ ก่มคธใน
เพราะแตกสามัคคีกนั ผล คือ ความย่อยยับพินาศนําความวิบตั ิมาสู่กนั และกันด้วยสาเหตุจากการแตก
สามัคคีกนั เองเป็ นธรรมอุทาหรณ์ ดังนี้ คุณครู ชิต บุรทัต

จึงได้นาํ มาประพันธ์ดว้ ยฉันทลักษณ์ ชื่อ

สามัคคีคาํ ฉันท์ มีความไพเราะเพราะพริ้ งมาก ทั้งแฝงด้วยคุณค่าของธรรมะขั้นพื้นฐานแต่ลึกซึ้งถึงเรื่ อง
ความสามัคคี ที่จะต้องอบรมปลูกฝังให้เกิดมีในสังคมทุกระดับ หากแตกสามัคคีกนั เองเมื่อไรความย่อย
ยับจะมาเยือน เราโชคดีได้ทนั เรี ยนวรรณกรรมเรื่ องนี้ สมัยเรี ยนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง
เรื่ องจนจบเล่ม เพราะอยูใ่ นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้

บทขึ้นต้นทีท่ ่านผูป้ ระพันธ์

พรรณนาพระบรมมหาราชวังด้วยวสันตดิลกฉันท์ ไพเราะจับใจเรายังจําได้จนทุกวันนี้

๕

- บุคคลสําคัญกับพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่ งที่ควรเอ่ยนามถึงท่านคือคุณพ่อหมอชีวก ผู้

ถวายสวน

มะม่วงแด่พระศาสดาเป็ นอารามา นามว่า ชีวกัมพวา ราม หรื อ ชีวกัมพวัน ซึ่งเราให้ จอดรถแวะชมซาก
อารามของท่านเมื่อลงจากเขาคิฌชกูฏ เพราะเป็ นทางผ่าน
- เราขอกล่าวถึงเรื่ องความสําคัญของเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ทั้ งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่ พอ
เป็ นเกร็ ดความรู ้โดยสังเขปเพียงเท่านี้ สําหรับผูใ้ คร่ ศึกษาสามารถค้นคว้าหาเพิ่มเติมเอาเองได้ตาม
ปรารถนา และขอปิ ดท้ายด้วยความสําคัญของเมืองนี้ เมื่อหลังพุทธปริ นิพาน ๓ เดือน คณะสงฆ์ได้เลือก
เอาถํ้าสัตตบรรณคูหา เวภารบรรพต เมืองราชคฤห์ แห่งนี้ เป็ นสถานที่กระทําปฐมสังคายนา โดยมีพระ
เจ้าอชาตศัตรู ราชา โอรสพระเจ้าพิมพิสาร
ซึ่งเป็ นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อมาทรงเป็ นประธานฝ่ าย
ฆราวาส ให้การอุปถัมภ์บาํ รุ งพระอรหันต์ผเู้ ข้าประชุมครั้งนั้นจํานวน ๕๐๐ รู ป ตลอดระยะเวลา ๗
เดือน จนสําเร็ จ พระพุทธศาสนาจึง

ปรากฏปริ ยตั ิธรรมเป็ นหลักฐานมาจนปั จจุบนั กาล ด้วยปฐม

เหตุการทําสังคายนาครั้งนั้น
- เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารที่ Rajgir Residency Restaurant
- เวลา ๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อองค์ดาํ – เที่ยวชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
- เวลา ๑๔.๒๐ น. ออกเดินทางจากนาลันทาไปไวสาลี (ระยะทางนาลันทา-ไวสาลี ประมาณ ๑๖๘ กม.)
- เวลา ๒๐.๑๐ น. ถึงไวสาลี เข้าพักที่ Vaishali Residency Hotel ห้อง ๓๐๑
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
- เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากที่พกั ถึงเกสรี ยาเจดียเ์ วลา ๐๘.๑๓ น. เจดียน์ ้ ี สร้างโดยกษัตริ ยล์ ิจฉวี
ปรารภเหตุ เมื่อคราวที่พระองค์จะเสด็จไปปริ นิพพานที่กุสินารา กษัตริ ยล์ ิจฉวีตามส่งเสด็จ พอพ้นเขต
แดนไวสาลีจะเข้าเขตกุสินารา แคว้นมัลละ พระ

ศาสดามีพระพุทธบัญชาให้กษัตริ ยล์ ิจฉวีเสด็จกลับ

ด้วยเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดระหว่างกษัตริ ยส์ องพระนคร พร้อมทั้งประทานบาตรให้เป็ นอนุสรณ์
ต่อมากษัตริ ยล์ ิจฉวีจึงสร้างพระเจดียน์ ้ ี เพื่อบรรจุบาตรของพระบรมศาสดา พระเจดียน์ ้ ี กล่าวกันว่าใหญ่
และสูงที่สุดในประเทศอินเดีย แ ต่พงั ทลายลงมาเพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหว นักโบราณคดีของ
อังกฤษมาขุดค้นพบบาตรของพระบรมศาสดา แล้วนําไปไว้ที่ประเทศอังกฤษ มัคคุเทศก์เล่าว่าปัจจุบนั
ยังอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ประเทศอังกฤษ เรายุเสริ มว่า รัฐบาลอินเดียควรจะเรี ยกร้องขอคืนกลับมา คณะของ
เราสวดมนต์ทาํ วัตรเช้า กระทําประทักษิณพระเจดียห์ นึ่งรอบ
- เวลา ๐๙.๑๕ น. ออกเดินทางจากเกสรี ยาไปป่ ามหาวัน ใช้เวลา ๒ ชัว่ โมงพอดี ถึงป่ ามหาวันเวลา
๑๑.๑๕ น. สวดมนต์-นัง่ สมาธิสกั ครู่ เดินชมบริ เวณและถ่ายภาพตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางไป
ภัตตาคาร

๖

- ป่ ามหาวัน เดิมเป็ นกูฏาคาร (ที่ประชุมสภา) ของเหล่ากษัตริ ยล์ ิจฉวี เมื่อเมืองไวสาลีเกิดภัย สุดที่จะ
แก้ไขได้ (ในพรรษาที่สองแห่ งการตรัสรู)้ จึงส่งอํามาตย์ไปทูลเชิญเสด็จพระบรมศาสดามาโปรด เมื่อ
พระพุทธองค์เสด็จมาถึงพร้อมกับหมู่สงฆ์ ปรากฏฝนตกลงมาอย่างหนัก ทุพภิก ขภัย โรคภัย และ
อมนุ ษยภัย ก็ปลาสนาการสิ้ นไป พระพุทธองค์ทรงตรัสรัตนสูตร ให้พระอานนท์ทรงจํานําไปสาธยาย
ทํานํ้าพระพุทธมนต์ประพรหมทัว่ ทั้งพระนครไวสาลี เหล่ากษัตริ ยล์ ิจฉวีจึงน้อมเกล้าถวายกูฏาคารแด่
พระองค์ให้เป็ นที่ประทับ ทั้งยังทรงตรัสธรรมอันเป็ นที่ต้งั แห่งความไม่เสื่อม
ประการ)

(อปริ หานิ ยธรรม ๗

ประทานแก่พวกเหล่ากษัตริ ยล์ ิจฉวีเป็ นหลักในการบริ หารและปกครองประเทศชาติและ

ประชาชนอีกด้วย ในพระวัสสาที่ ๔๕ อวสานสุดแห่งพุทธกาล เสด็จมาจําพรรษา ณ เวฬุวคาม เมือง
เวสาลีน้ ี พอถึงวันมาฆบูชาก็ทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร ( ณ ปาวาลเจดีย ์ ) แล้วตรัสให้พระอานนท์แจ้ง
ข่าวให้ภิกษุที่จาํ พรรษาอยูใ่ นเขตเมื่อไวสาลีทราบ พร้อมนัดให้มาประชุมกันที่ป่ามหาวันก่อนที่จะมุ่ง
หน้าเดินทางไปกุสินารา ครั้งกระนั้น พระศาสดาทรงแสดง อภิญญาเทสิตธรรม, โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ประการ ทรงสัง่ สอนในสังเวคกถาและอัปมาทธรรม แก่เหล่าภิก ษุบริ ษทั ที่มาประชุม ณ ป่ ามหาวันใน
กาลครั้งนั้น ก่อนที่จะเสด็จไปบ้านภัณฑุคาม (ทรงแสดง ศีล สมาธิ ปัญญา ) เสด็จผ่านไปบ้าน หัตถี
คาม บ้านอัมพุ คาม บ้านชัมพุคาม แล้วเสด็จต่อไปยังโภคนคร ประทับอยู่ ณ อานันทเจดีย ์ ในเขตโภค
นคร ทรงตรัสเทศนามหาปเทส ๔ ฝ่ ายพระสูตร ความว่า “ถ้าจะมีภิกษุมาอ้ างพระศาสดาก็ดี อ้ างสงฆ์
อ้ างคณะ อ้ างบุคคล ก็ดี แล้ วแสดงว่ า นี เ้ ป็ นธรรม นี เ้ ป็ นวินัย เป็ นสัตถุศาสนา ดังนี ้ แก่ ผ้ใู ด เธอผู้ได้ ฟัง
อย่ างพึงยินดีรับภาษิตของผู้มาอ้ างนั้น และ อย่ าพึงห้ ามภาษิตนั้นก่ อน ให้ พึงเรี ยนบทพยัญชนะให้
แน่ นอนแล้ว พึงสอบในสูตร พึงเทียบได้ กันในวินัย ถ้าภาษิตนั้นไม่สอบในสูตร ไม่เทียบกันได้ ในวินัย
แล้ วไซร้ พึงเข้ าใจว่ ามิใช่ คาํ ของพระผู้มีพระภาค เธอผู้นีร้ ั บมาผิด จํามาเคลื่อนคลาดแน่ แล้ว ต่ อเมื่อใด
มาสอบในพระสูตร และเที ยบในวินัยก็ได้ กัน ไม่ผิด ไม่เคลื่อนคลาด เมื่อนั้น พึงลงความสันนิ ษฐานว่ า
นีค้ าํ ของพระผู้มีพระภาคแน่ แล้ ว เธอผู้นีร้ ั บมาด้ วยดีไม่วิปริ ต” จากนั้นจึงเสด็จไปยังปาวานคร ประทับ
อยู่ ณ ป่ าไม้มะม่วงของนายจุนทะ บุตรนายช่างทอง (จุนทกัมมารบุตร)
- เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหาร
- เวลา ๑๒.๔๐ น. ออกเดินทางไปปาวาลเจดีย ์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร ชมซาก
สถูปพอสมควรแก่เวลาแล้ว ออกเดินทางไปพุทธคยา ( ระยะทางปาวาเจดีย–์ พุทธคยา ประมาณ ๑๕๐
ก.ม.)
- เวลา ๑๙.๓๐ น. ถึงพุทธคยา คณะของเราตั้งใจเตรี ยมจะสวดมนต์ทาํ วัตรเย็นใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิ์ พอ
ไปถึงสักครู่ มีเจ้ าหน้ าที่สํานักพระราชวังมาแจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ จะเสด็จเป็ นการ
ส่ วนพระองค์ มานมัสการต้ นพระศรีมหาโพธิ์ โดยพระองค์ท่านตั้งพระทัยมา สวดมนต์ และนั่งภาวนา
อธิษฐานจิต หากคณะของเราประสงค์จะสวดมนต์ และนั่งภาวนาร่ วมกับพระองค์ท่าน พระองค์ท่าน
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ยินดี แต่ ทรงขอร้ องว่าไม่ ต้องเปล่ งเสียงทรงพระเจริญเวลาพระองค์ท่านเสด็จมาถึง และกรุณางดการ
ถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก คณะของเรานัง่ ด้านขวาต้นพระศรี มหาโพธิ์
เจ้าหน้าที่ปอู าสนะรับรองถวายพระองค์ท่านด้านซ้ายต้นพระศรี มหาโพธิ์ สักครู่ เดียวพระองค์ท่ านก็
เสด็จมาถึง เสด็จผ่านตรงที่คณะของเรานัง่ อยู่ แล้วผ่านเลยไปยังสถานที่ที่เขาจัดถวาย ท่านเจ้าคุณพระ
ราชรัตนะรังสี พระธรรมทูตไทยประจําประเทศอินเดียเป็ นผูถ้ วายการต้อนรับและนําสวดมนต์ แล้วนัง่
สมาธิภาวนา คณะของเราจึงมีโอกาสได้สวดมนต์และนัง่ สมาธิภาวนาร่ วมกับพระองค์ ท่านจนเสร็ จพิธี
การ แล้วยังได้เดินตามส่ งเสด็จขึ้นไปบนลานพระเจดียพ์ ุทธคยา หน้าสํานักงานมหาโพธิสมาคม เมื่อ
เวลา ๒๑.๓๐ น. เมื่อเสด็จผ่านเราก็ทรงกระทําอัญชลี และทรงแย้มพระสรวลให้กบั ทุกคนที่เฝ้ ารับ-ส่ง
เสด็จ ยังความปลาบปลื้มปี ติยนิ ดีแก่ชาวคณะเราทุกคน จนทําเอาบางคนลืมหิ วข้าวเย็นกันไปเลย
- เวลา ๒๒.๐๐ น. เข้าที่พกั Bodhgaya Regency, Bodhgaya ห้อง ๑๐๑
วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ตื่นนอนแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. เวลา ๐๔.๓๐ น. เรา จ้อย ต้อย วรธรรม ยุย้ และจิ๋ม พากัน เดินจากไปต้น
พระศรี มหาโพธิ์ ไป ถึงก่อนเวลาประตูเปิ ด ยืนรอสักครู่ ประตูจึงเปิ ด (กําหนดเปิ ดเวลา ๐๕.๐๐ น.) พา
กันสวดมนต์ทาํ วัตรเช้าแล้วนัง่ สมาธิ จนใกล้เวลาที่คณะทัวร์นดั หมาย (๐๗.๓๐ น.) จึงทําประทักษิณ
รอบพระเจดีย ์ ๓ รอบ เดินรอบแรกใบโพธิ์ตกลงมาตรงหน้าเราหนึ่ งใบ จึงเก็บเอา มาถึงที่พกั เวลา
๐๗.๐๐ น.
- ตามเวลานัดหมาย ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางพากันไปดงคสิริ ซึ่งอยูห่ ่างจากแม่น้ าํ เนรัญชราประมาณ ๑๐
กม. เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่พระมหาสัตว์ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานตนให้ลาํ บาก ที่เรี ยกว่า

อัตต

กิลมถานุ โยค ตามคตินิยมของนักพรตยุคนั้น ซึ่งเชื่อว่าเป็ นวิธีที่จะขจัดขัดเกลากิเลสทําตนให้พน้ จา ก
ทุกข์ได้ แต่ทรงกระทําบําเพ็ญยิง่ กว่านักบวชในยุคเดียวกัน โดยมีปัญจวัคคียท์ ้ งั ๕ เฝ้ าปฏิบตั ิเป็ นสักขี
พยานการบําเพ็ญเพียรของพระองค์ ตลอดระยะเวลา ๖ ปี เกือบสิ้นชีพ จนเกิดธรรมนิ มิตขึ้นมาสอน
พระองค์ อุปมาดังพิณสามสาย (ตามตําราว่าเทวดามาแสดงนิมิตให้ปรากฏ) สายที่ตึงเกินมีแต่จะขาดทิ้ง
เสียเปล่า หย่อนยานเกินไปก็ไร้ค่า สายพิณที่ต้ งั ระดับเสียงไว้พอเป็ นกลางๆ เท่านั้นจึงจะใช้การได้ดี ดีด
ได้ไพเราะ การทรมานตนให้ลาํ บากนั้นเหลวไหลไร้สาระ การคลุกคลีอยูด่ ว้ ยกามคุณ ๕ ล้วนแต่เรื่ อง
เหลวไหล หาประโยชน์มิได้ จะต้องทางสายกลางเท่านั้นจึงจะเ กิดประโยชน์แท้ ทรงพิจารณาเห็นตาม
เป็ นจริ งเช่นนั้นแล้ว จึงทรงเลิกกระทําทุกรกิริยา ลงจากดงคสิริมุ่งตรงไปยังเนรัญชรานที
- ระหว่างที่เรากับชาวคณะ(บางท่าน) เข้าไปนมัสการภายในถํ้าที่บาํ เพ็ญทุกรกิริยา เกิดโกลาหล อยูป่ าก
ทางก่อนเดินบันไดขึ้นถํ้า เรามาทราบต่อเมื่อลงมาขึ้นรถแล้ว กล่าวคือ คณะคนไทยไปแสวงบุญ
เช่นเดียวกับเรา (ซึ่งเดินสวนทางลงไปตอนคณะเราเดินขึ้น) เมื่อไปกลับถึงรถแล้วสมาชิกซึ่งเป็ นพระ
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หายไป ๑ รู ป จึงพากันเดินกลับขึ้นมาค้นหา พบประตูหอ้ งสุขาหน้าวัดพุทธธิเบตปิ ดอยู่ ร้องเรี ยกไม่มี
เสียงตอบ จึงพั งประตูเข้าไป พบท่านหมดสติอยูใ่ นนั้น คุณวรธรรม ซึ่งมีความรู้ทางด้านแพทย์แผน
ไทย และชาวคณะเราซึ่งอยูใ่ นเหตุการณ์จึงช่วยกันปฐมพยาบาล แต่ก็ไม่เป็ นผล เขาจึงเรี ยกรถฉุกเฉิน
มานําส่ งโรงพยาบาล เราแอบถามวรธรรมว่า มีหวังไหม เธอตอบว่า ถ้ารอดก็ปาฏิหาริ ย ์ สันนิษฐานว่า
หัวใจวายกระทันหัน เราทราบความจากพระธรรมทูตในตอนคํ่าแต่เพียงว่าเป็ นพระจากจังหวัด
หนองคาย แต่ไม่ทราบว่าท่านอยูว่ ดั อะไร
- จากนั้นคณะของเราเดินทางไปบ้านนางสุชาดา ซึ่งมีภูมิลาํ เนาอยูร่ ิ มแม่น้ าํ เนรัญชรา ผูถ้ วายข้าว
มธุปายาสแด่พระมหาสัตว์ในวันตรัสรู้น้ นั กล่าวคือ นางปรารถนาบุ ตรชายคนหัวปี จึงได้ไปบนต่อ
เทวดาที่ตน้ ไทรใหญ่ริมแม่น้ าํ นั้น
ขอแทรกคติเรื่ องนี้ เพื่อให้ท่านผูส้ นใจกระจ่างชัดเจนขึ้น คติของคนฮินดู ถือกันว่าถ้าตระกูลใดไม่มี
ลูกชาย ตายไปแล้วจะต้องตกนรกขุมปุตตะ และหญิงใดหากไม่สามารถให้บุตรแก่สามีแล้วไซร้ สามี
สามารถส่ งนางกลับตระกูลเดิม หรื อมีภรรยาใหม่ได้ เหตุดงั นี้ หญิงทั้งหลายเมื่อแต่งงานไปสู่ตระกูล
สามีแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะได้บุตรชาย

นางสุชาดาก็ตกอยูใ่ นฐานะเช่นนั้น เมื่อนางได้บุตรสม

ปรารถนาแล้ว จึงพร้อมด้วยบ่าวไพร่ หุงข่าวมธุปายาสไปบวงสรวงเทวดาที่ตน้ ไทรในเช้าวันขึ้น ๑๕
คํ่า เดือน ๖ บังเอิญเพลานั้น พระมหาโพธิสตั ว์ทรงสนานพระวรกายในแม่น้ าํ เสร็ จแล้ว เสด็จมา
ประทับนัง่ พักผ่อนอยู่ ณ โคนต้นไทรนั้น นางสุชาดาเห็นพระลักษณาการแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็ น
ยิง่ นัก จึงน้อมนําข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคําเข้าไปถวาย
ณ สถานที่น้ ี มีสถูปใหญ่พร้อมป้ ายประกาศของกองโบราณคดี ประเทศอินเดีย ว่า SUJATA GARH
หลังจากชมจนอิ่มใจ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกจนเต็มฟิ ล์มแล้ว เดินทางต่อไปริ มแม่น้ าํ เนรัญชรา เรามาเมื่อ
ต้นปี พ .ศ. ๒๕๕๑ สามารถเดินผ่านคันสวนผักของชาวบ้านไปยังริ มแม่น้ าํ ได้ แต่ปัจจุบนั เจ้าของ
สวนทํารั้วปิ ดโดยรอบ จึงต้องขึ้นรถไปตามทางถนน
หลังจากพระโพธิสตั ว์เสวยข้าวมธุปายาสแล้วทรงถือถาดทองคําไปยังริ มฝั่งแม่น้ าํ ทรงตั้งพระทัย
แน่ วแน่ อธิษฐานว่า หากจะได้ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้แล้วไซร้ ขอให้ถาดทองคํานี้ จง
ลอยทวนกระแสนํ้า เมื่อทรงวางถาดทองนั้นลงบนพื้นผิวนํ้าแล้ว ปรากฏเป็ นอัศจร รย์ ถาดนั้นลอย
ทวนกระแสนํ้าไปประมาณ ๑ เส้น ( ๒๐ วา) แล้วจมลงไปยังเมืองบาดาล ไปซ้อนอยูก่ บั ถาดของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แล้ว ๓ พระองค์ก่อนหน้านี้ เป็ นใบที่ ๔ พอถาดซ้อนเกระทบกันบังเกิด
เสี ยงดังขึ้น กาฬนาคราชซึ่งนอนเฝ้ าถาดทองคํา มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ แรกทรงอธิษฐาน และ
จะตื่นขึ้นเฉพาะเมื่อพระโพธิสตั ว์ทรงอธิษฐานลอยถาดเท่านั้น ตื่นขึ้นแล้วอุทานว่า “พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าอุบตั ิข้ ึนแล้วในโลกนี้ อีกพระองค์หนึ่ ง” แล้วก็หลับต่อไป จะตื่นขึ้นอีกครั้งก็ต่อเมื่อพระศรี
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อาริ ยเมตไตรยทรงอธิษฐานลอยถาด ท่านผูอ้ ่านจะเชื่อหรื อไม่เพียงใดก็ขอให้ใช้วิจารณญาณ เพราะ
ข้าพเจ้าบันทึกไว้ตามตํารา
พระ ดร .พีรานุ วฒั น์ ซึ่งเป็ นพระธรรมทูตที่ทางมายด์ วาเคชัน่ จัดให้เป็ นผูบ้ รรยายมอบความกระจ่าง
ให้แก่คณะเราในครั้งนี้ ท่านไปศึกษาที่ประเทศอินเดียจนจบปริ ญญาเอก และเห็นว่าท่านมีความรู้ น่าเลื่อมใส เรา
จึงถามท่านว่า มีเบาะแสยืนยันที่พอจะเชื่อได้บา้ งไหมว่าพระองค์ทรงอธิษฐานลอยถาดตรงจุดไหน ท่านชี้ให้ดู
เราจึงให้ชาวคณะของเราถ่ายภาพไว้เป็ นหลักฐาน พอเป็ นเค้าแห่งสักขีพยานประวัติของสมเด็จพุทธบิดา ตรงจุด
นี้ อยูห่ น้าวัดกุสาวดี ที่โสตถิยพราหมณ์ถวายห ญ้าคา ๘ กํามือ แก่พระมหาสัตว์เพื่อนําไปปูเป็ นอาสนะบําเพ็ญ
เพียรที่โคนต้นพระศรี มหาโพธิ์
- ได้เวลาบริ โภคอาหารบํารุ งกายแล้ว ทางทัวร์พาคณะเราไปฉันภัตตาหาร

/รับประทานอาหาร ณ

ห้องอาหาร Bodhgaya Regency Hotel เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. แล้วพักผ่อนกันครู ใหญ่
- เวลา ๑๔.๐๐ น. นัดหมายกันไปเยีย่ มชมวัดพุทธนานาชาติ และเยีย่ มวัดไทยพุทธภูมิซ่ึงเพิง่ เริ่ มก่อสร้าง
ชาวคณะเรารวบรวมปั จจัยถวายทําบุญสร้างวัด ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท แล้วไปชมวัด จีน และวัด

ธิเบต

เมื่อไปชมวิหารวัดธิเบต มีพระ (หรื อสามเณร) รักษาอยู่ เห็นเราแล้วแสดงความเคารพอย่างนอบน้อม
เปิ ดประตูเหล็กเชื้อเชิญให้เข้าไปไหว้พระชั้นใน (สําหรับบุคคลทัว่ ไป โดยปกติเขาให้กราบอยูน่ อก
ลูกกรงเหล็กกั้น) เราจึงขออนุ ญาตนําชาวคณะทั้งหมดเข้าไปด้วย เธอก็ยนิ ดีเต็มใจ พวกเราจึงพากันสวด
มนต์ ไหว้พระ แล้วนัง่ สมาธิภาวนาต่อประมาณ ๓๐ นาที
- นี่แสดงถึงสัมพันธภาพอันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนด้วยกัน แม้ว่าจะต่างลัทธินิกาย (ธิเบตเป็ นพุทธฝ่ าย
มหายาน ส่ วนไทยเรานั้นฝ่ ายเถรวาท) ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา แต่เรามีพระพุทธบิดาพระองค์เดียวกัน คือ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงหล่อหลอมดวงใจพุทธศาสนิ กชนด้วยพระอมฤตธรรมอันวิเศษเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน แม้จะต่างความเห็นกันไปบ้าง จนเกิดลัทธินิกายแตกแยกออกไป ตามความเห็นที่
ต่างกัน ก็มิได้เป็ นเหตุให้เราห่ างเหินจากอริ ยสัจจธรรมอันวิเศษสูงสุดนั้น ไม่เหมือนกับบางศาสนา พอ
ความเห็นต่างกันออกไปแล้วก็เลยเข่นฆ่ากันเอง จนเข้าหน้ากันไม่ติด ไม่ทราบว่าหากศาสดา ของเขา
รับรู ้แล้ว จะมีความรู้สึกเช่นไร
- เวลา ๑๗.๓๐ น. นัดไปพร้อมกันที่โคนต้นพระศรี มหาโพธิ์ เราพาชาวคณะสวดมนต์ทาํ วัตรเย็น เจริ ญ
พระพุทธมนต์ และธัมมจักกัปวัตตนสูตร ต่อด้วยนัง่ สมาธิภาวนา ถวายเป็ นพุทธบูชา จนถึงเวลา ๑๙.๐๐
น. จึงกราบลาต้นพระศรี มหาโพธิ์ แล้วชมทัศนี ยภาพโดยรอบโพธิมณฑลตามอัธยาศัย เดินกลับถึง
โรงแรมที่พกั เมื่อเวลา ๒๐.๑๐ น.
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ตื่นแต่เช้า เวลา ๐๕.๐๐ น เดินไปพระศรี มหาโพธิ์แต่ลาํ พัง สวดมนต์ทาํ วัตรเช้า บําเพ็ญจิตภาวนา
พอสมควรแก่เวลาแล้วเดินจงกรมกระทําประทักษิณรอบองค์พระเจดียค์ าํ รบสาม แล้วกราบลาพระศรี

๑๐

มหาโพธิ์ พระเจดียพ์ ุทธคยา และพระพุทธเมตตา เมื่อเวลา ๐๖.๔๕ น. เพื่อเตรี ยมตัวออกเดินทางพร้อม
หมู่คณะตามเวลานัดหมาย
- เวลา ๐๗.๐๕ น. คณะของเราออกเดินทางจากพุทธคยา มุ่งหน้าพาราณสี ถึง พาราณสีเมื่อเวลา ๑๔.๐๐
น. มายด์ทวั ร์จดั ให้พกั ที่ The Clarks Varanasi เราพักห้อง ๑๔๔ เรามาเยือนอินเดียและเนปาลครั้งนี้เป็ น
ครั้งที่ ๔ โรงแรมนี้ จดั ว่าดีมากที่สุดเท่าที่เราเคยได้พกั
- เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกจากที่พกั ไปชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ แล้วไปป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน สถาน ที่พระ
ศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปั ญจวัคคีย ์ เมื่อวันเพ็ญเดือนอาสาฬหมาส
เป็ นเหตุให้ท่านโกณฑัญญะ ผูเ้ ป็ นหัวหน้าปัญวัคคียไ์ ด้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบันบุคคล ทูลขอ
บรรพชาอุปสมบทเป็ นปฐมภิกษุสาวกในพระพุทธศาสนานี้ พระรัตนตรัยจึงครบสมบูรณ์ในวันนี้ ณ
สถานที่แห่งนี้ และอีก ๕ วันต่อมาก็ทรงพระกรุ ณาแสดงอนัตตลักขณสูตร โปรดภิกษุปัญวัคคียท์ ้งั ๕
ซึ่งล้วนแต่เป็ นโสดาบันภิกษุท้งั สิ้นแล้ว ได้สาํ เร็ จอรหัตตผลพร้อมกัน ณ ธัมมราชิกสถูป (ห่างจาก ธัม
เมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนาประมาณ ๑๕๐ เมตร) เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งมัน่ อยูใ่ กล้
บริ เวณนี้ แม้จะถูกทําลายจนหักโค่นลงมา โคนเสาก็ยงั ฝังดินอยู่ หัวเสาซึ่งเป็ นรู ปสิงห์ ๔ ตัว หันหลัง
ให้กนั นั้นตั้งตระหง่านอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์สารนาถตรงทางเข้า เมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ ก็เอา
สัญญลักษณ์สิงห์ ๔ ตัวหันหลังให้กนั นี้ เป็ นตราประเทศสืบมาจนปั จจุบนั
- จากนั้นพากันไปเจาคันธีสถูป ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นจุดพบกันครั้งแรกระหว่างศิษย์ กับพระบรมศาสดา ซึ่ง
ทรงพระเมตตาดําเนิ นด้วยพระบาทเปล่าจากพุทธคยามาสู่ป่าแห่งนี้ เพื่อต้องการจะแสดงอมฤตธรร ม
อันวิเศษให้ศิษย์ผเู้ ป็ นมิจฉาทิฐิ ทั้ง ๕ ได้ฟัง ซึ่งเบื้องต้น ศิษย์ท้งั ๕ ก็ประมาทในพระองค์ว่า “บุคคลผู ้
มักมากเช่นท่านนี้จะบรรลุธรรมได้ละหรื อ” พระองค์จึงทรงเตือนให้ระลึกด้วยพระกรุ ณาว่า “ตลอด
ระยะเวลา ๖ ปี ที่เคยอยูร่ ่ วมกันมา เราได้เคยกล่าวว่า เราได้ บรรลุธรรมแล้ว บ้างหรื อไม่” ปั ญจวัคคียท์ ้ งั
๕ จึงละมานะ ยอมสดับพระเทศนา จนบรรลุอมตธรรมดังกล่าวเบื้องต้นนั้น
ข้ าพเจ้ าใคร่ ขอแทรกคติตอนนี ไ้ ว้ ๒ ประการ คือ
๑. คติแรก แสดงถึงความคิดเห็นสุดโต่งของคนในครั้งกระนั้น ว่าการจะบรรลุธรรมได้ ต้องเป็ น
แนวทางอัตตกิลมถานุ โยค เท่านั้น ขนาดท่านโกณฑัญญะ เมื่

อคราวพระเจ้าสุทโธทนะเชิญ

พราหมณ์ ๑๐๘ เข้าไปรับพระราชทานอาหารและทําลายลักษณะพระกุมารเมื่อแรกประสูตได้ ๕
วัน คัดเอาพราหมณ์ผแู ้ ม่นยําไว้ ๘ ท่าน ซึ่งท่านโกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มที่สุดในครั้งนั้น ก็เป็ น
๑ ใน ๘ นั้นด้วย พราหมณ์ท้งั ๗ ทําลาย ๒ ลักษณะ คือถ้าอยูค่ รองฆราวาสจะได้เป็ นพระมหา
จักรพรรดิราช ถ้าออกบว ชจะได้เป็ นศาสดาเอกของโลก โกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มน้อยมัน่ ใจ
ในลักษณะพระราชกุมารต้องตามตําราพรหมศาสตร์ ไม่มีทางอยูค่ รองฆราวาส จะต้องออก
ผนวชเป็ นศาสดาเอกของโลกแน่ นอน จึงทํานายลักษณะเดียว และรอติดตามข่าวอยูน่ านถึง ๒๙

๑๑

ปี พอทราบข่าว ว่าทรงออกผนวชก็ติดตามไปปฏิบตั ิ ด้วยหวังในธรรมรสหลังจากตรัสรู ้ แต่ เมื่อ
พระองค์ทรมานตนให้ลาํ บากถึง ๖ ปี จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แน่แท้
จึงกลับมาเสวยพระกระยาหาร เหตุไฉน หัวหน้าฤาษีจึงทิ้งตําราของตนเสียเล่า นี่ แสดงถึงทิฐิอนั
สุ ดโต่งฝังอยูใ่ นหัวใจเหนื อคัมภีร์ตาํ ราอันศักดิ์สิทธิ์เสียอีก ดังนั้น ก่อนที่พระมหาสัตว์จะทรง
พระกรุ ณาประทานปฐมบรมพุทโธวาท จึงทรงต้องละลายพฤติกรรมความเห็นผิดของปัญจวัคคีย ์
นั้นก่อน ด้วย ปฐมอุเทสภาษิตที่ปรากฎในพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่า “ ทางอันบรรพชิตไม่
ควรดําเนินสองทาง คือ การทรมานตนให้ ลําบาก เป็ นการสร้ างทุกข์ ให้ แก่ ตนโดยหาประโยชน์
อันใดมิได้ เลย ๑ และ การหมกมุ่นคลุกคลีอยู่ด้วยกามคุณ อันมีแต่ จะย้อมใจผูกมัด สัตวโลกให้
หลงเป็ นเหยื่ออยู่ตลอดกาล ๑ ทางสายเอก คือมรรคมี องค์ ๘ เท่านั้น ที่จะนําผูม้ ีปัญญาให้หลุด
พ้นจากวัฏวนนี้ได้ แล้วจึงโปรดประทาน อริ ยสัจ สี่ ให้ พิจารณา จนท่ านโกณฑัญญะเกิดปั ญญา
เห็นแจ้ งชัดขึน้ มาว่ า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็ นธรรมดา”
พระศาสดาจึ งทรงเปล่ งพระอุทานว่ า “โกณทัญญะรู้ แล้วหนอ ๆ ธัมมจักษุบังเกิดขึน้ แล้วแก่ โกณ
ฑัญญะ” ดังนี้
๒. คติที่สอง การดํารงชีวิตของผูเ้ กิดมาในโลกนี้ ยอ่ มมีผดิ บ้าง ถูกบ้างเป็ นธรรมดา ไม่มีมนุษย์ใดจะ
วิเศษสุ ดจนไม่เคยพบความผิดพลาดในทางดําเนินของชีวิต ดูพระบรมศาสดาเป็ นแบบอย่าง แม้
พระองค์จะทรงบําเพ็ญบารมีมานับอสงไขย ก่อนจะตรัสรู้ก็ยงั หลงตามกระแสความเชื่อของคน
ในครั้งกระนั้น ดําเนิ นผิดทาง ไปบําเพ็ญทุกรกิริยา จนเกือบสิ้นพระชนม์ชีพ ดังทราบกันดีแล้ว
นั้น จะต่างกันก็แต่ว่าท่านผูม้ ีปัญญา เมื่อรู้ว่าตนหลงเดินทางผิดเสียแล้ว จะเป็ นเพราะปัญญา
บารมีที่บงั เกิดรู ้เห็นขึ้นด้วยตนเอง อย่างพระมหาโพธิสตั ว์ เป็ นต้น หรื อจะเป็ นปัญญาอันเกิดจาก
การมีนกั ปราชญ์ บัณฑิต ท่านผูร้ ู้มาแนะนําอบรมตักเตือนสัง่ สอน ก็ตาม แล้วละเลิกความ
ประพฤติผดิ อันมิชอบนั้นโดยเด็ดขาด นี้ จึงเรี ยกว่าเป็ นผูม้ ีปัญญารู ้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์
ภัย ความชัว่ ด้วยประการทั้งปวง ฉะนี้
เวลา ๑๘.๓๐ น. ผูน้ าํ ทัวร์ พาล่องแม่น้ าํ คงคา เราไม่ค่อยประทับใจเท่าไร เพราะมันมืดคํ่ามองอะไรไม่ค่อย
เห็น นอกจากตรงจุดที่เขาเปิ ดไฟใช้แสงสว่าง เรามา ๓ ครั้งก่อนล่องแม่น้ าํ คงคาตอนเช้ามืดทุกครั้ง อากาศ
สดชื่นและได้มองทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าํ ชัดเจนดี คราวนี้ เราไม่ขดั คนจัดทํากําหนดการ

เพราะต้องการ

สัมผัสบรรยากาศให้เห็นความแตกต่าง โดยส่ วนตัวเราแล้ว ประทับใจบรรยากาศช่วงเช้ามากกว่า กลับถึง
ที่พกั เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (พาราณสี-อัลลาฮาบัต-โกสัมพี )

๑๒

- เวลา ๐๗.๑๐ น. ออกเดินทางไปโกสัมพี ระยะทางจากพาราณสีไปโกสัมพี ราว ๒๐๕ ก.ม.(พาราณสีอัลลาฮาบัต ระยะทาง ๑๔๕ ก.ม. จากอัลลาฮาบัต-โกสัมพี ระยะทาง ๔๕ ก.ม.) ระหว่างทางไม่มี
ภัตตาคาร ทางทัวร์ ตอ้ งจัดอาหารปิ กนิกไปจอดรับประทานที่ร้านอาหารริ มทาง เมื่อเวลาราว ๑๑.๐๐ น.
เราได้ฉนั อาหารพื้นเมืองของเขาคือแกงถัว่ ดานร้อนๆ รสชาติดีทีเดียว และจําปาตี (โรตี) วัฒนธรรมการ
กินของเขาที่ดีเยีย่ มอย่างหนึ่ งคือ เขานิยมกินของร้อน ถ้ากินไม่หมดก็เททิ้งเลย
- รับประทานอาหารเสร็ จแล้วพากันเดินทางต่อไปยังโกสัมพี ถึงที่นน่ั กี่โมงเราลืมดูเวลา ไปแวะชม
วัดโฆษิตาราม บริ เวณกว้างขวาง มีเสาหินพระเจ้าอโศกยืนต้นตระหง่านสูงเด่นเป็ นสักขีพยานอยู่ แต่
หัวเสาหาปรากฏสัญญลักษณ์อนั ใดไม่ ใกล้กบั เสาหินพระเจ้าอโศกมีบ่อนํ้าที่เจาะลงไปในหินลึกมาก
พอควร สันนิ ษฐานว่าเป็ นบ่อนํ้าไว้อุปโภคบริ โภคภายโฆษิตารามวิหาร ติดกับโฆษิตารามไปทาง
แม่น้ าํ ยมุนาเป็ นซากพระราชวังพระเจ้าอุเทน ซึ่งตั้งอยูเ่ รี ยบริ มแม่น้ าํ คล้ายพระบรมมหาราชวังของไทย
เราที่อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา
- เมืองโกสัมพี และโฆษิตารามมีความสําคัญอย่างไร เกีย่ วข้ องกับพุทธประวัติเพียงใด หากจะมีท่านผู้
ใคร่ ในการศึกษาประวัติสมเด็จพ่ อของเราอยากทราบ ขอนํามาเล่ าสู่ กนั ฟังโดยย่อพอสังเขป ดังนี้
- เมืองโกสัมพี นครหลวงของแควันวังสะ มีพระเจ้าอุเท นเป็ นพระราชาธิบดี เมืองนี้ มีเศรษฐีที่เป็ นบุคคล
สําคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่ ๓ ท่าน คือ โฆสกเศรษฐี ๑ ปาวาริ กเศรษฐี ๑ กุกกุฏเศรษฐี ๑
ทั้งสามท่านนี้เป็ นสหายรักกัน คราวหนึ่ งเมื่อพระบรมศาสดาทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ ณ เมืองสา
วัตถี ทั้งสามท่านได้ยนิ ข่าวเล่ าลือจึงเดินทางมาเฝ้ า ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใส
ประกาศตนเป็ นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต(ก่อนหน้านี้ท้ งั สามท่านนับถือเลื่อมใสฤาษี
ดาบสคณะหนึ่ง)

ทั้งสามท่านจึงทูลอาราธนาพระศาสดาไปประกาศพระพุทธศาสนายังเมืองโกสีมพี
เมื่อพระศาสดาทรงรับอาราธนาแล้ว เศรษฐีท้ งั สามจึงขวนขวายสร้างอารามถวายคนละแห่ง โฆสก
เศรษฐี สร้างโฆษิตาราม อยูต่ ิดกับพระราชวังพระเจ้าอุเทน ปาวาริ กเศรษฐี สร้างปาวาริ การาม กุกกุฏ
เศรษฐี สร้างกุกกุฏาราม เมื่อสร้างเสร็ จสมประสงค์แล้ว

พระบรมศาสดาได้เสด็จมาจําพรรษาที่เมือง

โกสัมพี ในพรรษาที่ ๙ แห่ งการตรัสรู้
ที่เมืองโกสัมพีน้ ีมีเรื่ องราวของบุคคลและเหตุการณ์ที่น่าสนใจศึกษามากเรื่ องด้วยกัน อาทิ
ประวัติอนั พิสดารของพระเจ้าอุเทนเอง ประวัติ ของโฆสกเศรษฐีในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบนั ชาติ
เรื่ องราวของพระมเหสี องค์สาํ คัญของพระเจ้าอุเทน ๓ พระองค์ คือ พระนางสามาวดี ผูเ้ ป็ นอริ ย
สาวิกาโสดาบันบุคคล แต่ตอ้ งสิ้นพระชนม์เพราะถูกไฟคลอกในพระตําหนัก พระนางวาสุลทัตตา
พระราชธิดาของพระเจ้าจันทปั ชโชติ กรุ งอุชเชนี ที่ได้ มาเป็ นพระเมเหสีดว้ ยพิสดารวิธี และพระนาง
มาคันทิยา ธิดาผูเ้ ลิศเลอโฉมของมาคันทิยพราหมณ์ ที่ตอ้ งมาจบชีวิต อย่างน่าอเนจอนาถเพราะความ
ผูกพยาบาทในพระศาสดา รวมทั้งเรื่ องอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์จนเป็ นเหตุให้พระศาสดาเสด็จหนี

๑๓

ไปจําพรรษายังป่ ารักขิตวัน หรื อป่ าปาริ เลยยกะเพียงลําพังพระองค์ในพรรษาที่ ๑๐ โดยมีชา้ งและลิง
เป็ นอุปฐาก ก็เกิดขึ้น ณ เมืองโกสัมพีน้ ี ท่านผูม้ ีศรัท ธาใคร่ รู้ความเรื่ องใดโดยละเอียดก็จงขวนขวาย
แสวงหาเพิ่มเติมเอาเองเถิด สะดวกที่สุดก็คือสอบถ ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อกูเกิล คงจะ ไม่
ผิดหวัง
- เราไปถึงที่นี่ฝนตกพรําตลอด เดินตากฝนกันบ้าง กั้นร่ มบ้าง เท่าที่เที่ยวเดินชมดูท้งั บริ เวณวัดโฆษิตา
ราม และพระราชวังพระเจ้ าอุเทน ยังไม่มีการสํารวจ หรื อ บูรณปฏิสงั ขรณ์แต่อย่างไร เป็ นแต่เพียง
ทางการออกกฏหมายกันพื้นที่หา้ มบุกรุ กทําลายไว้เท่านั้น แม่น้ าํ ยมุนาก็ กว้างขวาง ดูสะอาดและเงียบ
สงบดี สองฟากฝั่งไม่ปรากฏชุมชนริ มแม่น้ าํ ให้เห็น อาจเป็ นเพราะคงมีอนั ตรายมากในฤดูฝนยามนํ้า
หลาก เราถามหาวั ดกุกกฏาราม และปาวาริ การาม ได้รับคําตอบจากพระธรรมทูตว่ายังไม่ทราบ คิดว่า
คงยังไม่มีการสํารวจกันจริ งจัง ถ้านําบันทึกของท่านหลวงจีนทั้งสองมาศึกษาแล้วทําการสํารวจตรวจ
ค้น เรามัน่ ใจว่าต้องพบหลักฐานแน่นอน
- คณะของเราอําลาโฆษิตารามและพระราชวังพระเจ้าอุเทน เมืองโกสัมพี เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อ
เดินทางกลับไปยังพาราณสี ถึง

The

Clarks

Varanasi

เมื่อเวลา

๑๙.๓๐

น.

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (พาราณสี-กุสินารา )
- เวลา ๐๗.๑๐ น. ออกเดินทางจากพาราณสี จุดหมายปลายทางคือกุสินารา จอดฉันอาหารระว่างทางเมื่อ
เวลา ๑๐.๓๐ น. แล้วออกเดินทางต่อเมื่อเวลา ๑๑.๒๐ น. แวะชมบ้านนายจุนทะ บุตรช่างทอง ผูถ้ วายสู
กรมัทวะ พระกระยาหารมื้อสุ ดท้าย ก่อนเสด็จเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน
เมื่อพระองค์ทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร ณ ปาวาลเจดียแ์ ล้ว เมื่อวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ แล้ว ทรงตรัสสัง่ ให้
พระอานนท์แจ้งให้ภิกษุผจู ้ าํ พรรษาในเขตเมืองเวสาลีไปประชุมพร้อมกันทีก่ ูฎาคารสาลาป่ ามหาวัน เพื่อแจ้ง
ข่าวการจะไปเสด็จดับขันธปริ นิพพาน ณ สาลวโนทยานของเหล่ามัลกษัตริ ย ์ เมืองกุสินารา แล้วเสด็จโดยพระ
บาทมาโดยลําดับ ไปบ้านภัณฑุคาม บ้านหัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม โภคนคร (ได้กล่าวความโดยย่อ
พอเป็ นความรู ้โดยสังเขปไว้บา้ งแล้วในวันที่เราเดินทางไปเสรี ยาเจดีย ์ เมื่อ ๒๔ ก.พ. ) ตลอดระยะเวลา ๓
เดือนเต็ม เสด็จถึงเมืองปาวา คืนวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๖ ประทับอยูท่ ี่ สวนมะม่ วงของนายจุนทะผู้เป็ นบุตร
ช่ างทอง นายจุนทะ จึ งอาราธนาพระศาสดาพร้อมภิกษุสงฆ์สาวกทั้งสิ้นรับภัตตาหารบิณฑบาตที่เรื อนของตน
ในวันรุ่ งขึ้น
- เช้าวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๑ ปี พระบรมศาสดาพร้อมด้วยสาวกบริ ษทั จึงเสด็จไปยัง เรื อน
ของนายจุนทะ กัมมารบุตร ตามที่นายจุนทะมีศรัทธากราบทูลอาราธนา นายจุนทะจัดสูกรมั ทวะถวาย
พระองค์เสวยแล้วอาพาธกําเริ บ ก่อนจะลาจากนายจุนทะทรงมีพุทธบัญชาให้พระอานนท์ไประงับ

๑๔

ความร้อนใจของนายจุนทะหากจะเกิดมีข้ ึนในภายหลังว่า

“

ภัตตาหารที่ตถาคตเสวยแล้วมีอานิ

สงส์ เสมอกัน มีผลเท่ ากันสองคราว คือ ภัตตาหารที่ตถาคตเสวยแล้วตรั สรู้ พระอนุตตรสัมมา สัมโพธิ
ญาณ(กิเลสดับโดยสิ น้ เชิ ง เข้ าสู่สอุปาทิเสสนิพพาน ) คือ ข้ าวมธุปายาสของนางสุชาดา และภัตตาหาร
ที่คตาตถเสวยแล้ วดับขันธปริ นิพพาน (ขันธ์ ดับโดยสิ น้ เชิง เข้ าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ) คื อ สูกรมัทวะ
ของนายจุนทะ ”
- พุทธสถานแห่ งนี้เราเพิ่งมาเป็ นครั้งแรก อยูท่ ่ามกลางชุมชนฮินดู เมื่อชาวพุทธเรี ยกร้องต่อรัฐบาลว่า
สถานที่น้ ีเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตามหลักฐานที่ปรากฏ รัฐบาลก็ออกกฎหมายประกาศห้าม
ประชาชนเข้าไปบุกรุ กหรื อทําลาย ทั้งยังสร้างรั้วเหล็กกั้นไว้โดยรอบด้วย
ต่อจากนั้นเสด็จมายังกกุธานทีเพื่อสรงสนานชําระพระวรกายเป็ นครั้งสุดท้าย แล้วเสด็จข้ามแม่น้ าํ หิรัญญวดี
เข้าไปยังสาลวโนทยานของเหล่ามัลลกษัตริ ย ์ กรุ งกุสินารา ทรงสําเร็ จสีหไสยา ที่เรี ยกว่า “อนุฏฐานไสยา”
ตะแคงขวา หันพระเศียรไปทางทิศเหนื อ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกเหนือแท่นปริ นิ

พพานไสยา

ระหว่างต้นไม้สาละทั้งคู่
- ออกจากพุทธสถานบ้านนายจุนทะแล้ว คณะของเราได้แวะชม กกุธานทีดว้ ย แม้จะไม่ทราบตําแหน่ง
แห่ งที่เสด็จลงสรง แต่เราก็ปลื้มใจ และภูมิใจว่า ประวัติของสมเด็จพ่อของเรานั้นมีหลักฐานให้พิสูจน์
ได้ แม้ในรายละเอียดเล็กน้อย เช่นบ้านนายจุนทะ และกกุธานที นี้เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ ง ซึ่งก็ตอ้ งรําลึก
ไปถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงติดตามและสร้างถาวรวัตถุประกาศเป็ น
สักขีพยาน รองรับตอกยํ้าพระพุทธวัจนะที่ทรงตรัสแก่พระอานนท์ เรื่ องสังเวชนียสถาน

๔ ตําบล

ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปริ นิพพาน
คณะของเราเดินทางตามรอยพระพุทธยุคลบาทไปยังสาลวโนทยานของเหล่ามัลลกษัตริ ย ์ ถึง
ปริ นิพพานสถานเมื่อเวลา ๑๖.๑๐ น. เราพาชาวคณะสวดมนต์ทาํ วัตรเย็น นัง่ สมาธิภาวนาถวายเป็ น
พุทธบูชาประมาณ ๓๐ นาที แล้วกระทําประทักษิณรอบพระวิหารและปริ นิพพานสถูปจนคํารบสาม
แล้วแยกย้ายกันชมวิวทิวทัศน์โดยรอบด้วยความซาบซึ้งและรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณในพระบรม
ศาสดา บรรยากาศยามเย็น ผูค้ นไม่พลุกพล่าน เพราะใกล้เวลาปิ ดทําการตามประกาศกําหนด ยังคง
เหลือคณะเราเป็ นกลุ่มสุ ดท้าย สร้างความวิเวกให้แก่จิตใจยิง่ นัก เรามองเห็นสถูปเล็กๆ ที่พระเจ้า
อโศกมหาราชโปรดให้สร้างไว้เป็ นอนุสรณ์รําลึกถึงพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากไปยืนร้องไห้ดว้ ย
ความอาลัยในพระศาสดาที่จะเสด็จดับขันธปริ นิพาน ขณะที่ชาวคณะเราทยอยเดินออกจากสาลวโน
ทยาน เราจึงชวนโยมพี่จี๊ด ยุย้ จิว อัญชลี และวรธรรม ไปชมสถูปนั้นและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก แล้ว
เดินตามออกมาเป็ นกลุ่มสุดท้าย

๑๕

พอถึงประตูทางออกเจ้าหน้าที่รักษาประตู ๓ นาย (น่าจะเป็ นตํารวจท่องเที่ยวที่ดูแลสถานที่น้ ีอยู)่
ปิ ดประตูลนั่ กุญแจพร้อมยืนขวาง แล้วพูดว่าออกไม่ได้ ประตูปิดแล้ว เราเข้าใจเจตนาของเขาเพียงแค่
ต้องการเงิน แต่เราไม่ชอบวิธีการ จึงจําเป็ นต้องส วมบทมารในร่ างพระ ตอบไปด้วยท่าทางขึงขังว่า
“ถ้าไม่ให้ออกก็จะนอนในนี้” เขาตกใจจนเราอดยิม้ ในใจไม่ได้ คงไม่เคยเจอพระแบบนี้ แล้วตอบเรา
ด้วยอาการรนรานพร้อมโบกมือว่า “นอนไม่ได้” เราเลยรี บสวนไปทันทีว่า “ถ้าไม่ให้นอนต้องเปิ ด ถ้า
ไม่เปิ ดให้ก็จะนอนในนี้แหละ” เขามองหน้ากันเลิกลัก โดยเฉพาะหันไปมองหัวหน้าใหญ่ เขาพยัก
หน้าให้เปิ ด
เราพาชาวคณะเดินออกมาแล้วยังอดขําไม่ได้ แขกมันชอบขอ มันทําไปโดยไม่คิดอะไร คิดแต่
เพียงว่าจะต้องได้เงินอย่างเดียว ไม่คิดว่าควรหรื อไม่ และคงเคยได้ก ั
สันนิษฐานเอาเองและคิดว่าคงไม่ผดิ เจ้

บคณะอื่นๆ มาแล้ว เรา

าหน้าที่เหล่านี้ตอ้ งได้รับการอบรมจากรัฐบาลให้ดูแล

นักท่องเที่ยวแสวงบุญเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะเรามัน่ ใจว่าลูกค้านักแสวงบุญรายใหญ่น่าจะเป็ นคนไทย
แต่ไม่ว่าใครก็ตาม เมื่อถูกความโลภครอบงําเข้าแล้ว หากสติไม่มนั่ คงเพียงพอ ก็จะลืมจรรยาบรรณ
อันดีงามของตน ทําให้ประพฤตินอก ลู่ทางไปได้ เมื่อเขาทําในสิ่ งที่ไม่บงั ควรแก่เรา เราจึงคิดว่าควร
สัง่ สอนให้เขารู ้ตวั บ้าง
เขาจัดให้คณะเราพักที่โรงแรม The Imperial Kushinagar

อยูห่ ่างจากปริ นิพพานสถูปราว

กิโลเมตรเศษ พากันเดินมาเรื่ อยๆ ถึงโรงแรมเมื่อเวลา ๑๘.๑๕ น. เราเข้าพักห้อง ๑๐๑๗
วันเสาร์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- คืนนี้เราฝันเห็นพระมหาเถราจารย์ ๒ รู ป รู ปแรกคือท่านเจ้าคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรี เมือง จ.
หนองคาย ซึ่งท่านได้มรณภาพแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่ออายุได้ ๙๘ ปี ๗๗ พรรษา พระมหาเถระรู ปนี้ มี
ความเมตตาต่อเราอย่างสูงยิง่ รู ปหนึ่ ง ทั้งยามพร ะคุณท่านหลวงปู่ ยังมีชีวิตอยู่ และแม้เมื่อท่านหลวงปู่
ดับขันธ์ไปแล้ว เราจึงเคารพนับถือท่านมาก และน้อมนําเอาท่านเป็ นสรณะแทนท่านหลวงปู่ รู ปหนึ่ง
หมัน่ ไปกราบนมัสการและเยีย่ มเยียนท่านเนื่องๆ จนวาระสุดท้าย เราไปกราบคารวะท่านยังมีสติ
สมบูรณ์ แม้จะพูดไม่ได้เพราะชราภาพ หลังจากนั้นราว ๗ วันท่านก็ละสังขารด้วยอาการอันสงบ ณ กุฏิ
ของท่านที่วดั ศรี เมืองนัน่ เอง
รู ปที่สองคือท่านเจ้าคุณพระราชวุฒาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ จ .อุดรธานี (ท่านอาพาธพักรักษาตัวอยู่
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ขอนแก่น ได้ราว ๒ ปี เศษแล้ว หลังจากเรากลับมาไม่นานท่านก็มรณภาพ)
ความฝันดังกล่ าวจะเป็ นนิมิตบ่ งบอกสิ่งใดเราของดไว้ไม่ กล่ าวถึง แต่ เมื่อใคร่ ครวญทวนทบการมานมัสการสังเวช
นียสถานของเราจนคํารบ ๔ ในครั้งนี้ เรามีนิมิตแปลกๆ เกิดขึ้น ต่ างวาระกัน ดังนี้ การมาครั้งแรกเมื่อ ๘ - ๑๙
ก.พ. ๒๕๕๑ วันที่ไปพักค้ างคืน ที่สวนลุมพินี สถานที่ประสู ติ เรานิมิตเห็นพระนางสิริมหามายามาปรากฏพระ
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วรกายในอิริยาบถยืน การมาเยือนครั้งที่สองเมื่อ ๓๐ ต.ค. - ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๒ ไม่ ปรากฏนิมิตอันเป็ นอัศจรรย์ที่
ควรจดจํา การมาเยือน ครั้งที่สาม เมื่อ ๗ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๕ ที่พุทธคยา เราปรากฏนิมิตเห็นพระพุทธปฏิมา
ประธานประจําพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ท่าเตียน) ปิ ดทองคําสุกสว่างเปล่ งปลั่งงดงาม
มาก ประดิษฐาน อยู่บนฐานชุกชีโดดเด่ นเป็ นสง่ า มียกั ษ์ สองตนเดินไปมารักษาอยู่ที่เชิงฐานพระประธานนั้น เรา
ไม่ เคยเห็นพระประธานในพระอุโบสถนี้มาก่ อน เมื่อกลับมาแล้ วมีโอกาสไปนมัสการ ดูทุกอย่างตรงตามความฝัน
(ยกเว้นไม่ ปรากฏยักษ์ สองตนดังกล่ าวนั้นด้ วยตาเนื้อ) และอีกนิมิตหนึ่งที่พุทธคยาในการมาครั้งนี้เช่ นกัน นิมิต
เห็นคนที่ร้ ูจกั แต่ ไม่ ค้ นุ เคย ซึ่งเขาตายไปนานปี แล้ ว ตกอยู่ในอบายภูมิ และเมื่อพิจารณาถึงการดํา รงชีวติ ของเขา
ครั้งยังมีชีวติ อยู่กส็ มควรแก่ เหตุ ทั้งยังได้ ความรู้เกิดขึ้นมาว่า พวกตกอยู่ในอบายภูมินี้
หากมีบุตรชายบวชใน
พระพุทธศาสนาก็จะสามารถบรรเทาทุกขวิบากในอบายภูมินี้ได้ บ้าง (เพียงแต่ โทษทัณฑ์กรรมกรณ์เบาบางลง
เท่ านั้น เขาจะต้ องเสวยทุกขวิบากต่ อไปจนกว่ าจะสิ้นกรรม และตราบใดทีเ่ ขายังใช้กรรมไม่ ถงึ ที่สุด แล้ วบุตรเกิด
เบื่อหน่ ายคลายเคลื่อนเสียจากพรหมจรรย์ ลาสิกขาเมื่อใด
เขาก็ต้องกลับไปรับโทษเต็มอัตราเช่ นเดิม) เมื่อ
พิจารณาใคร่ ครวญดูแล้ วก็สมด้ วยเหตุผล เพราะใน ติโรกุฑฑะกัณฑะสุ ตตะคาถา พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้ว่า
ทานที่มนุษย์ได้ทาํ อุทิศให้ญาติผลู ้ ่วงลับไปแล้วนั้น ย่อมอํานวยสุขวิบากเฉพาะแก่เปตชนผูไ้ ปถือกําเนิดในเปตวิสยั
อุปมัยเสมือนฝนตกลงในที่ดอนแล้วไหลไปที่ลุ่ม ฉะนั้น หาได้สาํ เร็ จประโยชน์ถึงบรรพชนในนิรยกภูมิซ่ึงเสวย
ทุกขวิบากด้วยกรรมที่สาหัสกว่าไม่ นอกเสี ยจากอานิ สงส์ของศีลและภาวนาจึงจะพอบรรเทาความทุกข์เดือดร้อน
ของสัตว์นรกให้เบาบางลงได้บา้ ง
- เราออกจากที่พกั แต่เวลา ๐๕.๔๕ น. เดินไปปริ นิพพานสถูป มีสหธรรมิก คือ จ้อย ยุย้ ต้อย จิ๋ม วรธรรม
เดินไปด้วยกัน ไปนัง่ สมาธิในพระวิหารพุทธปริ นิพพาน ยามเช้าเช่นนี้ยงั ไม่มีคนพลุกพล่าน เงียบสงบ
ดีมาก เรานัง่ ภาวนาอยูใ่ นนั้นจนสาย คณะของเรารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็ จแล้วจึงตามมา
สมทบ พอดีกบั มีคณะแสวงบุญทยอยไปกราบนมัสการ เราจึง ออกจากพระวิหารพาชาวคณะทําวัตรเช้า
ที่ขา้ งพระสถูปพุทธปริ นิพพาน แล้วพานัง่ สมาธิอบร มภาวนาต่อ ขณะนัง่ สมาธิภาวนาเราบรรยาย
เหตุการณ์ตามมหาปริ นิพพานสูตรเพื่อชวนรําลึกถึงพระมหากรุ ณาของพระพุทธองค์ที่ทรงมีต่อสาวก
พุทธบริ ษทั ทั้งในขณะจะปริ นิพพานนั้น และในอนาคตกาล โน้มน้าวศรัทธาเพิ่มพูนปาสาทะ บางคน
เกิดปี ติซาบซึ้งจนนํ้าตาไหล

สมควรแก่เวลาแล้วจึงกระทําประทักษิณรอบพระสถูปและพระวิหาร

ปริ นิพพาน คํารบ ๓ แล้ว จึงนมัสการกราบลาสังเวชนียสถานแห่งที่สี่น้ ีไปมกุฎพันธนเจดีย ์ สถานที่
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
- พระโคดมบรมครู ทรงเลือกเมืองกุสินารา ซึ่งในครั้งพุทธกาลเป็ นเมืองเล็ก ๆ เป็ นสถานที่ฝากรู ปสังขาร
สุดท้ายไว้ในโลกนี้ เพร าะพระองค์เคยเสวยพระชาติเป็ นพระเจ้าสุทสั นะมหาราชผูค้ รองเมือง กุสาวดี
มหาราชธานี อนั รุ่ งเรื องในครั้งกระนั้น คือ กุสินารานครในบัดเดี๋ยวนี้ ดังที่ตรัสกับพระอานนท์ไว้ใน
มหาสุ ทสั นสูตร สาลวโนทยานสถานที่ดบั ขันธปริ นิพพานนั้น อยูน่ อกกําแพงเมืองด้านทิศตะวันตก
หลังจากกระทําการบูชาพระพุทธสรี ระจนถ้วน ๗ วัน แล้ว เหล่ามัลลกษตริ ย ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และ

๑๗

เทพยดาทั้งหลาย อัญเชิญพระพุทธสรี ระ มาเข้าประตูเมืองด้านทิศเหนือ จนถึงใจกลางพระนครแล้ว
อัญเชิญออกประตูดา้ นทิศตะวันออก มาถวายพระเพลิง ณ มกุฎพันธนเจดีย ์

เราพาชาวคณะสวด

สรรเสริ ญคุรพระรัตนตรัย แล้วกระทําประทักษิณรอบพระสถูปจนครบสามแล้ว เดินทางกลับไปฉัน
อาหารที่โรงแรมเมื่อเวลา ๑๑.๔๕ น.
- เวลา ๑๒.๔๕ น. ออกเดินทางจากกุสินารา สังเวชนียสถานแห่งที่สี่ ไปสวนลุมพินี สังเวชนียสถานแห่ง
ที่หนึ่ง ถึงลุมพินีวนั เมื่อเวลา ๑๘.๑๕ น. เข้าพักที่ Lumbini Garden, New Crystal เราพักห้อง ๑๒๕
วันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- เวลา ๐๖.๐๐ น. เดินทางออกจากที่พกั ไปชมซากกรุ งกบิลพัสดุ์ ซึ่งปรากฏร่ องรอยแนวกําแพงพระนคร
ก่อด้วยอิฐ ภายในกําแพงนั้นมีซาก ฐานสถูปโบราณเล็กและใหญ่สององค์ ตั้งอยูค่ ่กู นั ไม่ใหญ่มาก เรา
ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะเป็ นสถูปบรรจุพระอรหันตธาตุของท่านผูใ้ ด จากการสํารวจตรวจค้นพบซากฐาน
ประตูกาํ แพงพระนครด้านทิศตะวันออก ที่เชื่อกันว่าเจ้า

ชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมทาง

ประตูน้ ี
เมื่อแรกไปถึงกบิลพัสดุ ์ พอลงจากรถเหยียบพื้นดินถิ่นกําเนิดพระมหาโพธิสตั ว์ เราคิดถึงแม่น้ าํ โรหิณี
ในบัดดล ที่ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเป็ นแม่น้ าํ แบ่งเขตแดนระหว่างกรุ งกบิลพัสดุ์ ฝ่ ายพุทธบิดา และ
เทวทหะนคร ราชธานี ของโกลิยะวงศ์ ข้างฝ่ ายพุทธมารดา และสาเหตุที่ทาํ ให้ระลึกถึงแม่น้ าํ นี้ก็ดว้ ย
นึ กถึงเหตุการณ์สาํ คัญอันเนื่ องจากแม่น้ าํ นี้ เท่าที่เราทราบ ๒ เรื่ อง คือ
เรื่องแรก ปรากฏขึ้นเมื่อครั้งพระบรมศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ ทั้งสองพระนครต่างอาศัยนํ้าใน
แม่น้ าํ โรหิ ณีทาํ เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา เป็ นหลัก ทั้งพระเจ้าแผ่นดินและราษฎร ปี นั้นเกิด
ฝนแล้ง นํ้าในแม่น้ าํ แห้งขอด เหลือน้อยจนเกือบไม่พอทํานา เลยเกิดการวิวาทระห ว่างเจ้าของนาริ ม
ฝั่งแม่น้ าํ เรื่ องการแย่งนํ้ากันทํานา แล้วเลยรุ กลามขยายวงกว้างจวบจนเกิดสงครามจะกระทํายุทธ
ประหารซึ่งกันและกัน เมื่อทั้งสองพระนครต่างยกกองทัพมาเพื่อจะเข้ าหํ้าหัน่ กัน เพราะเหตุดงั นั้น
พระบรมศาสดาทรงทราบข่าว จึงเสด็จฯ มาสกัดกั้นกลางขวางทัพทั้งสองพระนคร แล้วพระพุทธฎีกา
ตรัสถามว่า พวกเธอทั้งหลายพากันคุมพหลพลพยุหเสนากรี ฑาทัพจะไปไหนกัน แม่ทพั ทั้งสองฝ่ าย
ต่างกราบทูลตอบพระพุทธดํารัสว่า จักกระทําสัมประยุทธซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้ าข้ า แล้วพระ
พุทธวจนะถามต่อไปว่า พวกเธอวิวาทกันด้ วยสาเหตุอันใดหรื อ จนถึงกับต้ องตัดสิ นกันด้ วยกําลัง
แห่ งไพร่ พลถึงปานนี ้ ขัตติยราชของทั้งสองพระนครต่างทูลตอบพระราชปุจฉานั้นว่า ด้ วยเหตุเรื่ อง
แย่ งนํา้ กันทํานาพระพุทธเจ้ าข้ า พระบรมโลกนาถจึงตรัสธรรมิกถาแก่ชาวพระนครทั้งสองนั้น ด้วย
พระพุทธพจน์ว่า “ ระหว่ างค่ าของนํา้ ในแม่นา้ํ โรหิ ณี กับค่ าของความเป็ นญาติสายโลหิ ตอย่างไหนมี
คุณค่ ามากกว่ ากัน ปี นี น้ า้ํ น้ อยเพราะฝนแล้ง หากฝนตกลงมาเมื่อใด นํา้ ก็จะกลับอุดมสมบูรณ์ พอกิน
พอใช้ สมดังปรารถนา แต่ ค่าความเป็ นญาติสายโลหิ ตที่ผกู พันใกล้ชิดต่ อเนื่องมาหลายชั้นบรรพชน
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นั้น หากขาดสะบั้นต่ อกันเสี ยแล้ว ที่ไหนเลยจะ สร้ างสัมพันธไมตรี ให้ ดีดังเดิมได้โดยง่ าย ” เมื่อทั้ง
สองฝ่ ายได้ฟังธรรมกถาจากพระโอษฐ์เฉพาะพระพักตร์ดงั นั้น ก็บงั เกิดสติ รู้ดว้ ยปัญญาแห่งตน ต่าง
ยกกรย่อกายศิโรราบกราบขอขมาแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความรําลึกถึงพระมหากรุ ณาเป็ นที่สุด
ยิง่
เรื่องที่สอง ที่ชวนให้นาํ ลึกถึงแม่น้ าํ ในพุทธประวัติศาสตร์น้ ี คือ หลังจากพุทธปริ นิพพาน และเสร็ จ
สิ้นศาสนกิจปฐมสังคายนาแล้ว พระอานนท์พุทธอนุชาได้ภิกขาจาริ กเที่ยวโปรดเวไนยนิกรแทนองค์
พระศาสดา อยูแ่ ถบสองฟากฝั่งแม่น้ าํ โรหิณีน้ ี เป็ นส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี เบื้องหลังแห่งการ
เสด็จดับขันธปริ นิพพาน

บรรดามหาชนชาวสองฝั่งพระนครได้พบเห็นพระอานนท์ต่างก็รําลึกถึง
พระบรมศาสดา ท่านจึงเป็ นผูแ้ ทนองค์พระบรมโลกนาถให้พระญาติสองฝั่งแม่น้ าํ โรหิณีมีความเจริ ญ
ใจในทาน ศีล ภาวนา สื บเนื่ องมาจน เมื่อท่านอายุคาํ รบครบ ๑๒๐ พรรษา พิจารณาตรวจตราอายุขยั
ของตนก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแห่งสังขารขันธ์ที่จะสิ้นสุดยุติลงเพียงเท่านี้ พระมหามุนีจึงรําพึงถึง
สถานที่อนั ควรแก่การทอดทิ้งกายสังขารอันเป็ นสุดท้ายไว้ในปฐพีน้อี ย่างรอบคอบกอรปด้วยปัญญา
ญาณ แล้วก็นอ้ มมนสิ การปริ วิตกรําพึงขึ้นมาว่า หากเรานิพพานฝัง่ กบิลพัสดุ์ ก็จ ะยังความโทมนัสแก่
ชาวเทวทหะ อาจป ะทะกันด้ วยกําลังพลและศาตราเพือ่ หวังชิงชัยในสังขารอันเปื่ อยเน่ าแห่ งเรา หาก
เราจะนิพพานในฝั่งพระนครเทวทหะนั้นเล่ า ชาวกบิลพัสดุ์กจ็ ะเคืองขัดเดือดร้ อนวุ่นวาย ด้ วยกาย
สังขารของเราเป็ นเหตุดุจเดียวกัน เราไซร้ จะเป็ นเหตุให้ พระประยูรญาติสองฝั่งแม่ นํ้านี้ขัดข้ องหมอง
ใจทําอันตรายซึ่งกันและกันด้ วยเหตุอันมิควร อย่าเลย เราจะมิให้ ประยูรญาติทั้งสองพระนครแห่ ง
แม่ นํ้าโรหิณนี ี้ต้องวิวาทบาดหมางด้ วยเราเป็ นเหตุ ท่ านจึง ตั้งจิตอธิษฐานนิพพานบนอากาศกึง่ กลาง
แม่ นํ้าโรหิณี แล้ ว

ให้ บังเกิดเพลิงทิพย์เผาผลาญสรีระสังขารแห่ งท่ านจนเป็ นจุณวิจลุ เสร็จสิ้นแล้ ว

กลางอากาศนั้น พระอรหันตธาตุกพ็ ลันตกลงยังทั้งสองฝั่งพระนครประมาณเดียวกัน ชาวพระนคร
ทั้งสองนั้นก็พากันเก็บรวบรวมเอาไปสร้างพระสถูปเจดียบ์ รรจุพระธาตุองค์มุนีไว้สกั การะบูชา
- เรามารําลึกถึงสองเหตุการณ์ดงั กล่าวนั้น จึงอยากทราบว่าแม่น้ าํ โรหิณียงั มีร่องรอยหลักฐานปรากฏอยู่
หรื อไม่ ถามพระธรรมทูตและผูแ้ ทนบริ ษ ั ททัวร์ที่พาเราไปก็ไม่ได้รับความกระจ่างชัด พอดี เดินเข้าไป
ในเขตโบราณสถานซากกรุ งกบิลพัสดุ์ เราเห็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้

(น่าจะเป็ น

ข้าราชการของกองโบราณคดี) ดูเป็ นผูม้ ีอายุน่าจะให้ขอ้ มูลแก่เราได้ เมื่อ ไปถามดูก็ไม่ผดิ หวัง แกบอก
ว่าแม่น้ าํ นี้ยงั ปรากฏมีอยู่ ต้องวิ่งรถจากนี้ ไปอีกหลายกิโลเมตร เราจึงให้ไปตามพนักงานขับรถที่พา
คณะเราไปมาคุยด้วย นับเป็ นโชคดีของคณะเราโดยแท้ ที่เขาก็รู้เส้นทางที่จะไป และยินดีเต็มใจที่จะพา
คณะเราไปด้วย ทําให้เราดีใจมาก ที่จะได้ไปสํารวจตรวจหาความจริ ง ไม่ว่าเรื่ องใด ที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ประวัติ มีพยานหลักฐานให้เราได้เห็น แม้ระยะเวลาจะผ่านพ้นมาแล้วเกือบ ๓,๐๐๐ ปี ก็ตาม

๑๙

- คณะของเราเดินชมโบราณสถานกรุ งกบิลพัสดุ์ โดยเฉพาะสถานที่สาํ คัญตรงที่สาํ รวจค้นพบและยืน ยัน
ว่าประตูเมืองด้านทิศตะวันออก ที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ โดยมีมา้ กัณฐกะเป็ น
พาหนะ และนายฉันนะเป็ นผูต้ ิดตาม
- ต่อจากนั้นไปนิ โครธาราม ซึ่งเป็ นปฐมอารามแห่งเมืองกบิลพัสดุ์ เดิมเป็ นป่ าต้นไทร ที่พระเจ้า

สุ

ทโธทนะ จัดถวายเป็ นที่รับรองพระบรมศาสด าพร้อมพระอรหัสต์สาวก ๒๐,๐๐๐ รู ป ในการเสด็จ
กลับมาโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติเป็ นปฐม หลังจากตรัสรู้แล้วได้สองพรรษา ณ สถานที่
นี้ พระองค์ได้ประทานธรรมเทศนา เรื่ อง เวสสันดรชาดก โปรดพระประยูรญาติ จนคลายมานะละทิฐิ
เสียสิ้น และยังยกเอาธรรมีกถาเรื่ อง ธรรมปาลชาดก มาแสดงปลอบประโลมย้อมใจพระพุทธบิดา เมื่อ
พระองค์รําพันด้วยเสน่ หาในพระตถาคตว่า “ ตลอดระยะเวลา ๖ ปี โยมเฝ้ าคอยติดตามฟังข่ าวลูกอยู่
ตลอดเวลามิได้ คลาดเคลื่อน แม้ บางครั้ งจะมีคาํ รํ่าลือมาว่ า ลูกนั้นหาชีวิตไม่เสียแล้ว โยมก็หาได้ เชื่อไม่
โยมมัน่ ใจว่ าลูกจะไม่ ตายก่ อนที่ จะได้ ตรั สรู้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแน่ นอน”

พระศาสดาจึงถวาย

วิสชั นาว่า ใช่แต่ปัจจุบนั ชาติน้ ีเท่านั้น แม้ในอดีตกาล โยมส่ งบุตรชายคืออาตมา ไปเล่าเรี ยนในสํานัก
อาจารย์ทิศาปาโมกข์ อาจารย์แกล้งเอากระดูกแพะเผาไฟแล้วส่งมาแจ้งให้โยมทราบว่า บุตรชายที่ท่าน
ส่งไปเรี ยนหนังสือนั้นสิ้ นชีวิตเสี ยแล้ว จึงส่งกระดูกนี้ กลับคืนมา โยมก็หาได้เชื่อไม่ ทั้งยังเห็นเป็ นเรื่ อง
ขบขัน ด้วยเชื่อมัน่ ว่าบุตรของโยมยังไม่ตายแน่นอน เพราะเหตุที่ตระกูลของเราพากันรักษาศีล ๕ เป็ น
นิจศีลมาหลายชัว่ บรรพบุรุษ อานิสงส์น้ นั จึงส่งผลให้คนในตระกูลจักไม่ตายก่อนอายุ ๑๐๐ ปี ภายในนิ
โครธารามมีซากสถูปใหญ่องค์หนึ่ งปรากฏอยู่
- เช้าวันรุ่ งขึ้น พระศาสดาพร้อมด้วยสงฆ์สาวกบริ วารเสด็จเข้าไปภิกขาจารในพระนครกบิลพัสดุ์ ทรง
ตรัสธรรมเทศนาโปรดพุทธบิดาความว่า “ ไม่ พงึ ประมาทในบิณฑบาต พึงประพฤติธรรมให้ สุจริต ผู้
ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็ นสุข ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้ า” ยังให้พระเจ้าสุทโธทนะบังเกิดดวงตาเห็น
ธรรม บรรลุโสดาปั ตติผล ต่อจากนั้นเสด็จไปโปรดพระนางพิมพา มารดาราหุล ถึงในพระตําหนัก ด้วย
ธรรมเทศนาชื่อ จันทกินนรชาดก ว่ าด้ วยเรื่ องความพลัดพรากจากกันนั้นเป็ นเหตุให้ เกิดทุกข์ แต่ ทุก
ชีวิตที่ เกิดมาแล้ วก็ต้องมาพบความพลัดพรากซึ่งกันและกันทั้งนั้น ไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่ นอน เมื่อ
ธรรมเทศนาสิ้นสุ ดลง พระนางก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล
- ลําดับต่อมาพระนางพิมพาได้สอนให้ราหุลยุวบุตรเข้าทูลขอสมบัติกบั พระบรมศาสดา

พระองค์ทรง

ประทานอริ ยทรัพย์ให้แก่ราหุ ลด้วย บรรพชาสมบัติ ครั้นวันที่สามแห่งการเสด็จกรุ งกบิลพัสดุ์ ก็ทรง
ประทานการอุปสมบทแก่นนั ทกุมาร พระอนุ ชา พระโอรสพุทธบิดาอันเกิดแต่พระน้านางปชาบดี ใน
วันที่จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับหญิงชนบทกัลยาณี

การบรรพชาสามเณรราหุ ลและการให้อุปสมบท

นันทภิกษุ โดยที่พระเจ้าสุ ทโธทนะไม่ทราบล่วงหน้าเลยนั้น ยังความโทมนัสน้อยพระทัยให้เกิดมีแก่
พระพุทธบิดายิง่ นัก ทรงปริ วิตกรําพึงไม่ปรารถนาให้เหตุเช่นนี้เกิดขึ้นแก่คนอื่นอีก จึงเข้าไปขอพรจาก

๒๐

พระบรมศาสดาว่า ต่ อไปภายภาคหน้ าจะบรรพชาอุปสมบทให้ แก่ กุลบุตรใด จงให้ บิดามารดาเขาทราบ
และอนุญาตเสี ยก่ อนจึ งค่ อยให้ การบรรพชาอุปสมบทเถิดพระพุทธเจ้ าข้ า พระตถาคตเจ้าทรงถวายพระ
พรอนุมตั ิตามที่ทรงทูลขอนั้น จึงถือเป็ นธรรมเนี ยมประเพณี ในการ บรรพชาอุปสมบท จะต้องมีการ
สวดถามถึงอันตรายิกธรรมเรื่ องนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั้น ข้อหนึ่ ง นับแต่บดั นั้นมาจนปัจจุบนั
กาล ด้วยกรรมวาจานุ สาสน์ว่า “ อนุญญาโตสิ๊ มาตาปิ ตูหิ ? ” (บิดามารดาของเจ้าอนุญาตแล้วหรื อ) ผู้
ขอบรรพชาอุปสมบทก็จะต้องตอบว่า “ อามะ ภันเต ”
- เมื่อประทับอยู่ ณ นิ โครธาราม กบิลพัสดุน์ คร โปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติให้สมาทาน ให้
อาจหาญและร่ าเริ งในธรรมีกถาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ได้ถวายพระพรลาพระพุทธบิดาเสด็จจาริ กมา
โดยลําดับ ครั้งถึงอนุ ปิยอัมพวัน แคว้นมัลละ ที่อยูเ่ บื้องหน้ากรุ งกบิลพัสดุไ์ ม่ไกลกันนัก

ศากยราช

กุมาร ๖ องค์ คือภัททิยะ ๑ อนุ รุทธะ ๑ อานันทะ ๑ ภคคุ ๑ กิมพิละ ๑ เทวทัต ๑ กับช่างกัลบกอีก ๑
คน ชื่อว่า อุบาลี ได้ออกจากกรุ งกบิลพัสดุต์ ามพระศาสดาไปขอบวชที่อนุปิยอัมพวันนั้น กล่าวกันว่า
ศากยราชทั้งนั้นกราบทูลให้ทรงประทานการอุปสมบทให้แก่อุบาลีช่างกัลบกก่อน แล้วจึงค่อยประทาน
อุปสมบทให้แก่พวกตน ด้วยเหตุที่อุบาลีเคยเป็ นข้ารับใช้มาแต่ก่อน พวกตนจะได้เคารพเธอในฐานะผู้
อาวุโส เป็ นการทําลายมานะละทิฐิแห่งขัตติยราชที่เคยถือมีมาแต่ก่อน ด้วยยึดเอาพระวินยั เป็ นที่ต้งั
- เรื่ องที่อุบตั ิข้ ึนในกรุ งกบิลพัสดุแ์ ละนิโครธาราม เมื่อครั้

งพระศาสดาเสด็จไปในครั้งปฐมโพธิกาล

หลังจากตรัสรู้แล้ว ๒ พรรษา ได้นาํ มากล่าวไว้เพื่อท่านทั้งหลายได้นอ้ มจิตมนสิการ รําลึกถึงพระมหา
กรุ ณาธิคุณ ในการที่ได้เดินทางมานมัสการพุทธสถานอันเกี่ยวเนื่องด้วยพุทธประวัติองค์พระศาสดา
จารย์น้ ี เห็นว่าคงจะเพิม่ พูนศรัทธา ปาสาทะ ก่อให้เกิดสติและปัญญาเพียงพอแก่ความต้องการ จึงขอยุติ
ไว้เพียงแค่น้ ี ต่อจากนั้นคณะของเราเดินทางไปยังปฐมสังเวชนียสถาน คือลุมพินีวนั สถานที่พระมหา
โพธิสตั ว์เสด็จออกจากพระครรโภทรพระพุทธมารดา ซึ่งถูกจัดลําดับอยู่

ท้ายสุดของกําหนดการ

เดินทางครั้งนี้ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการเดินทาง
- สวนลุมพินีมีการปรับปรุ งแลพัฒนาให้สวยงามร่ มรื่ นทั้งทิวทัศน์และภูมิทศั น์

คงปรารถนาให้เป็ น

รมณี ยสถานสมควรแก่เหตุครั้งปฐมพุทธปุพพกาล ของพระราชวงศ์ท้งั สอง คือ ศากยวงศ์ นคร
กบิลพัสดุ์ และโกลิยวงศ์ นครเทวทหะ ดูแปลกตาไปจากการเดินทางมาใน ๓ ครั้งก่อนมาก ทั้งการ
สัญจรก็เปลี่ยนแปลงทางเข้า-ออก ลานจอดรถไกลจากสังเวชนี ยสถานมาก ราว ๒ กิโลกมตรเห็นจะได้
ขาเข้าไปต้องอาศัยสามล้อแขกปั่นด้วยกําลังน่องพาเข้าไป นัยว่าเป็ นนโยบายอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งก ารให้
แขกมีรายได้จากนักแสวงบุญ พา

เข้าไปจอดส่งตรงหน้าอนุสาวรี ยพ์ ระมหาสัตว์เมื่อแรกประสูติ

ประทับยืนยกพระกรชูน้ิวพระหัตถ์เปล่งอาสภิวาจาประกาศว่า “ เราเป็ นผูเ้ ลิศในโลก เราเป็ นผู ้
ประเสริ ฐในโลก เราเป็ นพี่ใหญ่ในโลก การเกิดครั้งนี้เป็ นอวสานสุดท้าย จะไม่มีการเกิดใหม่อีกของเรา
” ซึ่งตั้งโดดเด่นเป็ นสง่าอยูด่ า้ นหน้าพระมหาสถูปและเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

๒๑

- เดินเข้าไปยังพระวิหารมายาเทวีก็เปลี่ยนแปลงทาสีใหม่ จากเดิมสีแดงเป็ นสีขาว ภายในพระวิหารเคย
ถ่ายภาพได้แต่มาคราวนี้ไม่อนุ ญาตเสียงแล้ว คนที่ มาครั้งแรกเลยคลาดแคล้วที่จะเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึก
ขอให้จดจําจารึ กไว้ในมโนสัญญาเฉพาะตัวก็แล้วกัน จากนั้นเราพาคณะญาติมิตรผูร้ ่ วมกองทัพธรรม
แสวงบุญและชดใช้กรรมด้วยกันมาจนถึงวันที่ ๑๐ ของการเดินทาง ไปสวดมนต์ทาํ วัตรเช้าใต้ร่มไม้
ด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของพระสถูป แล้วนัง่ สมาธิภาวนาถวายเป็ นพุทธบูชาอยูร่ าว ๔๕ นาที
เห็นว่าต่างคนก็อ่มิ เอิบเบิกบานใจด้วยบุญกุศลกันตามสมควรแก่กาล จึงชวนกันนมัสการกราบลาสวน
ลุมพินีวนั สังเวชนี ยสถานอวสานสุดท้ายของการเดินทางครั้งนี้ เพื่อไปเติมอาหารกายรอบกลางวันที่
ภัตตาคาร ดังปรารถนา
- เวลา ๑๑.๐๐ น. กลับไปฉันอาหารที่ภตั ตาคารในโรงแรม
- เวลา ๑๒.๐๕ น. ออกจากโรงแรงที่พกั ไปแวะชมแม่น้ าํ โรหิณี ระยะทางไกลพอประมาณ สังเกตจาก
เมื่อไปถึงเชิงสะพานข้ามแม่น้ าํ สมาชิกหลายคนนัง่ หลับหลังรับประทานอาหารอิม่ มาอย่างเอร็ ดอร่ อย
เราเดินลงไปสํารวจดูแม่น้ าํ โรหิ ณีตรงจุดที่เราไปชมนั้นไม่กว้างขวางเหมือนแม่น้ าํ คงคา ยมุนา หรื อ
เนรัญชรา แต่ความลึกนั้นมากกว่าแม่น้ าํ เนรัญชรา ยามเราไปนั้นนํ้าลด ตลิ่งสูง สมควรแก่ฤดูกาล ถึง
ยามทํานาในต้นฤดูฝน ถ้าฝนน้อย หรื อตกล่าช้าไป ก็เป็ นเหตุให้น้ าํ แห้งได้เป็ นบางช่วง การแย่งนํ้ากัน
ทํานาย่อมเป็ นไปได้ เชิงสะพานมีขอ้ ความจารึ กใส่แผ่ นหิ นอ่อนติดไว้เป็ นภาษาฮินดี บอกว่าแม่น้ าํ
โรหิณี เราไม่ได้สนใจว่าพระบรมศาสดาเสด็จไปห้ามพระญาติสองฝั่งพระนครไม่ให้รบกันด้วยนํ้าใน
แม่น้ าํ นี้ เป็ นเหตุน้ นั อยูต่ รงจุดไหน ทั้งไม่ได้ให้ความสําคัญสถาน ที่ที่พระอานนท์นิพพานว่าอยูก่ ลาง
แม่น้ าํ ช่วงใด เพียงแต่เราทราบว่าแม่น้ าํ ที่เกี่ ยวข้องกับพระพุทธองค์ยงั ปรากฏให้เห็นอยู่ เราก็ปีติอิ่มเอิบ
เบิกบานใจเพียงพอแก่ความต้องการของเราแล้ว เราให้ชาวคณะบันทึกภาพแม่น้ าํ นี้ไว้เป็ นหลักฐานจน
พอสมควรแก่ความต้องการ เพราะคิดว่าหาโอกาสไปได้ไม่ง่าย และน้อย คนนักที่จะได้มีโอกาสไป
พิสูจน์ เมื่อสมปรารถนาแล้วเราจึงชวนกันเดินทางต่อ
- เวลา ๑๔.๐๐ น. แวะพักเข้าห้องสุขา ดื่มนํ้าชา กาแฟ นํ้าปานะ ของใช้ ของฝาก ที่วดั ๙๖๐ ประมาณ ๒๐
นาที แล้วออกเดินทางต่อไปชมเมืองกบิลพัสดุใ์ หม่ ซึ่งกล่าวขานกันว่าสร้างขึ้นหลังจากชาวกบิลพัสดุ์
ถูกกองทัพวิฑูทพั พะ โอรสของพระเจ้าปเสนทิ แคว้นโกศล

(อันเกิดจากพระนางวาส-ภะขัตติยา

พระธิดาของพระมหานามะ ศากยกษัตริ ย ์ ที่เกิดกับนางทาสี) บดขยี้ฆ่าชาวศากยราชเสียสิ้น ยกเว้นพระ
มหานามะ พระอัยกาแห่ งตนเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงเรื่ องที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ประกอบเข้าด้วย
แล้ว เราเห็นว่าเหตุผลไม่มีน้ าํ หนักพอ แต่ ถ้าจะพูดมากไปกว่านี้กเ็ ห็นว่าจะยืดยาวเกินความจําเป็ น จึง
ของดเว้นไว้ ถึงอย่างไรก็จะขอแสดงความเห็นว่า เมื่อ พิจารณาดูแล้วเห็นว่าน่าจะเป็ นซากวัดมากกว่า
ซากวัง การที่มีการประชาสัมพันธ์ว่าเป็ นซากกรุ งกบิลพัสดุ(์ ใหม่) นั้นเราเห็นว่าน่าจะเป็ นนโยบายทาง
การตลาดการท่องเที่ยวมากกว่า เพราะว่าเมื่อมีการแยกการปกครองแบ่งออกเป็ นสองประเทศนั้น กรุ ง
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กบิลพัสดุแ์ ละนิโครธารามอยูใ่ นเขตประเทศเนปาล ร่ วมกับลุมพินีวนั ทางอินเดียจึงประชาสัมพันธ์กรุ ง
กบิลพัสดุใ์ หม่น้ ีข้ ึนมาเพื่อดึงดูดนักแสวงบุญ หากความเข้าใจของเราไม่ถกู ต้องก็ขออภัยมา ณ ที่น้ ี
- คณะของเรามุ่งหน้าเดินทางไปเมืองสาวัตถี ถึงปลายทางเมื่อเวลา ๒๑.๐๕ นาที เข้าพักที่ Lotus Nikko
Hotel สาวัตถี เราพักห้อง ๑๐๓
วันจันทร์ ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- เวลา ๐๗.๐๐ น. พากันไปวัดเชตวัน ซึ่งในพระสูตรต่างๆ ออกนามว่า “เชตวเน อนาถปิ ณฑิกสั สะ
อาราเม” ยามเช้าเช่นนี้ยงั ไม่คณะแสวงบุญพลุกพล่าน คณะของเราจึงได้มีโอกาสขึ้นไปนัง่ บนพระคันธ
กุฎี สวดมนต์ทาํ วัตรเช้า เจริ ญพระพุทธมนต์มงคลสูตรชุดเจ็ดตํานาน แล้วนัง่ สมาธิภาวนาถวายเป็ น
พุทธบูชาจนสาย พอเริ่ มมีคณะแสวงบุญทยอยมาสักการะ เราจึงพาชาวคณะกราบลาพระคันธกุฏีแล้ว
ให้เดินชมบริ เวณอารามตามอัธยาสัย ส่วนเราหลบไปหาที่สงบ เลือกได้ดา้ นทิศตะวันตกของพระคันธ
กุฏี ไปทําความวิเวกอยู่ ณ ที่น้ นั ลําพัง จนถึงเวลาที่จะต้องเดินทางต่อ เขาจึงไปตามเราออกมา
- นครสาวัตถีในครั้งพุทธกาล ขึ้นอยูก่ บั แคว้นโกศล พระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่า พระเจ้าปเสนทิ บาง
แห่ งเรี ยก พระเจ้าปเสนทิโกศล มีพระชนมายุเท่าพระศาสดา ด้วยพระราชสมภพในปี เดียวกัน เคารพรัก
พระพุทธองค์มาก เล่ากันว่าไปเฝ้ าพระศาสดาคราใดต้องเข้าไปประทับใกล้แทบพระยุคลบาท ทรง
กราบพระพุทธบาทบ้าง ทรงจุมพิตพระพุทธบาทบ้าง เช่นนี้อยูเ่ ป็ นนิจ พระศาสดาตรัสอย่างไรแล้วทรง
นับถือเป็ นที่สุด พระเจ้าปเสนทิเป็ นพระญาติเกี่ยวดองกับพระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งเมืองราชคฤห์
แคว้นมคธ ด้วยพระมเหสี ของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็ นพระเชษฐภคนีของพระองค์
พระพุทธศาสนาแผ่จากราชคฤห์มาสู่สาวัตถีดว้ ยเหตุแห่งท่านอนาถปิ ณฑิกสั สะ เศรษฐีชาวเมืองสา
วัตถี ซึ่งเดิ มชื่อว่าสุ ทตั ตะ เป็ นญาติเกี่ยวดองกับท่านราชคหกเศรษฐี ด้วยเหตุที่เศรษฐีเมือราชคฤห์ได้
ภคนี ของท่านมาเป็ นภรรยา และท่านสุทตั ตะเองก็มีกิจด้วยการค้าขายจําต้องเดินทางมาเมืองราชคฤห์
บ่อยครั้ง และก็มาพักที่เรื อนท่านราชคหกเศรษฐีน้ ีเป็ นประจํา ครั้งหนึ่ งเมือท่านเดินทางมาถึ ง เศรษฐี
เจ้าของเรื อนผูต้ ้ งั อยูใ่ นฐานะแห่งเขยไม่มีเวลาออกมาต้อนรับเช่นเคย ด้วยสาละวนกับกิจการง

าน

หลายอย่างจนสุ ทตั ตะแปลกใจว่าไยท่านเปลี่ยนไป จนเมื่อเสร็ จภารกิจต่างๆ แล้วเมื่อพลบคํ่า ทั้งสอง
จึงได้มีโอกาสได้ปราสัย สุ ทตั ตะถามสหายผูต้ ้งั อยูใ่ นฐานะแห่งเขยว่า ท่านจั กมีงานมงคลอันใดหรื อ
จึงเตรี ยมการวุ่นวายใหญ่โตมากมายเห็นปานนี้ เศรษฐีผเู้ จ้าของเรื อนตอบว่า ไม่ได้จดั งานมงคลอันใด
หรอก แต่วนั พรุ่ งนี้เรานิ มนต์พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกมารับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารยังเรื อน
ท่านสุ ทตั ตะเศรษฐีพอได้ยนิ คําว่า พระพุทธเจ้า เกิดอาการปี ติซาบซ่าน อิ่มเอิบเบิกบานใจจนยากจะ
บรรยาย ใคร่ จะไปเฝ้ าก็มิใช่กาลเสียแล้ว คํ่าคืนวันนั้นช่างเป็ นรัตติกาลอันยาวนานเสียจริ งๆ สําหรับ
ท่านสุ ทตั ตะ จะนอนก็ไม่หลับ ใคร่ จะไปเฝ้ าพระศาสดาประตูพระนครก็ยงั ไม่เปิ ด จนล่วงปั จฉิมยาม
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ท่านมิอาจข่มจิตไว้ได้จึงเดินฝ่ าความมืดออกนอกประตูเมืองกําหนดทิศไปทางพระเวฬุวนั วิหาร องค์
พระทศพลญาณทรงกําหนดสํารวจตรวจดูสตั วโลกแล้วเห็นท่านสุทตั ตะเข้ามาในข่ายพระญาณ ทรง
เสด็จออกจากแท่นบรรทมทรงจงกรมรออยูแ่ ต่ก่อนที่สุทตั ตะจะไปถึง เมื่อได้พบกันแล้วก็ทรง
ประทานอนุปุพพีกถาย้อมจิตสุทตั ตะจนสมควรแก่การงานแล้วจึงประทานธรรมเทศนาอริ ยสัจสี่เป็ น
ที่สุด ท่านสุ ทตั ตะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล ดังนี้แล
- สุทตั ตะ หรื อ ท่านอนาถปิ ณฑิกเศรษฐีจึงได้กราบทูลอาราธนาพระศาสดาเสด็จไปประกาศ
พระพุทธศาสนายังเมืองสาวัตถี ด้วยรับรองจะถวายการทํานุบาํ รุ งดูแลอย่างเต็มที่สุดความสามารถ พระ
บรมโลกนาถทรงรับด้วยดุษณียภาพแล้ว ท่านจึงมาหาเลือกซื้อที่ได้สวนของเจ้าชายเชต ในอรรถกถา
เล่าว่า ท่านเสี ยค่าใช้จ่ายในการสร้างและฉลองวัดเชตวันรวมทั้งสิ้น ๕๔ โกฏิ คือค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน ๑๘
โกฏิ สร้างเสนาสนะ ๑๘ โกฏิ และค่าใช้จ่ายในการฉลองวัดอีก ๑๘ โกฏิ
- พระศาสดาทรงบําเพ็ญพุทธกิจหลังตรัสรู้รวมระยะเวลา ๔๕ พรรษา ในจํานวนนี้ ทรงประทับอยู่ ณ
เมืองสาวัตถีนานถึง ๒๕ พรรษา โดยอยูจ่ าํ พรรษาที่วดั เชตวันรวม ๑๙ พรรษา และวัดบุพพาราม ที่คุณ
แม่วิสาขามหาอุบาสิ กาเมืองสาวัตถีสร้างถวายเป็ นเวลา ๖ พรรษา เป็ นปกติวิสยั ธรรมดาเมื่อมนุษย์ต้ งั
หลักปักฐานอยูท่ ี่ใดนาน ย่อมมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่น้ นั ๆ เกิดขึ้นมากตาม
กาลเวลา เมื่อพระศาสดามาประทับอยู่ ณ สาวัตถีเป็ นเวลานานถึง ๒๕ ปี ถึงแม้จะไม่ต่อเนื่องกันในบาง
คราว เรื่ องราว เหตุการณ์ และพระสูตร จึงเกิดขึ้นสถานที่น้ ีมากด้วยกัน อาทิ นางจิญจมาณวิกา ก่อ
อธิกรณ์กล่าวตู่ว่านางตั้งครรภ์กบั พระศาสดา เมื่อความจริ งปรากฏ นางวิ่งหนีฝงู มหาชนออกมาจากวัด
พระเชตวัน เมื่อพ้นธรสงฆ์แผ่นดินก็แยกนําร่ างของนางดิ่งลงสู่อเวจีมหานรก
- พระเทวทัต ผูบ้ วชในสํานักพระศาสดาพร้อมชาวศากยบุตร ๖ พระองค์ ถูกโลภจริ ตครอบงํากระทํา
กรรมอันมิบงั ควรแก่พระจอมมุนี นานาประการ ในอว สานสุดท้ายระลึกขึ้นได้ดว้ ยปัญญาแห่งตน
เพราะป่ วยไข้ทุกข์เหลือทนด้วยเวทนา คิดจะมากราบทูลวิงวอนงอนง้อขอขมาองค์พระชินสีห์ จึงให้
ศิษย์แบกหามข้ามมรรควิถีจากราชคฤห์มายังเชตวนาราม แต่อกุศลกรรมของเธอนั้นเกินจะแก้ไข เ มื่อ
เยื้องกรายลงจากเปลหามหน้าพระวิหาร ก็บนั ดาลแผ่นดินให้แยกแตกออกเป็ นช่อง ร่ างพระเทวทัตก็
ลอดร่ องธรณี สู่อเวจีมหานรกดุจเดียวกับนางมาณวิกา
- ฟังเรื่ องร้ายแล้วมากลับกลายฟังเรื่ องที่เป็ นมงคลกันเถิดหนา ภายในพระอารามมีตน้ โพธิ์งามสําคัญอยู่
ต้นหนึ่ ง เรี ยกกันว่า อานัน ทโพธิ์ ประวัติเล่าไว้ว่า พระศาสดาทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะ พระ
อัครสาวกเบื้องซ้าย ไปนําหน่ อมาจากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ดว้ ยกําลังฤทธิ์ ด้วยปรารถนาให้เป็ นนิมิต
แก่พุทธศาสนิ กชนแทนพระองค์เมื่อยามเสด็จจากวัดพระเชตวันมหาวิหารจาริ กไปโปรดเวไนยนิกรยัง
ทิศต่างๆ แลด้วยเหตุที่พระอานนท์พุทธอุปัฏฐากเป็ นผูบ้ าํ รุ งดูแลรักษาโพธิ์ตน้ นี้อย่างดีมาแต่เริ่ มปลูก
มหาชนทั้งนั้นจึงเรี ยกกันว่าอานันทโพธิ์ติดริ มฝี ปากนับจากนั้นมาจนบัดนี้

๒๔

- อนึ่งพระสูตรสําคัญหลายพระสูตรที่พระบรมโลกนาถโปรดประทานพระโอวาทแก่ท้ งั มนุษย์และ
เทวดา ณ พระวิหารแห่ งนี้ ก็มากเรื่ อง ด้วยกัน จะขอออกนามพอจําสําคัญไว้สกั เล็กน้อย เช่น มงคลสูตร
ธัมมนิ ยามสูตร สารานิ ยธัมมสูตร และธชัคคะสูตร เป็ นอาทิ
- อุบาสกาคนสําคัญของเมืองสาวัตถี ที่เมื่อเอ่ยนามถึงแล้วหลายท่านคงคุน้ ชื่อเป็ นอย่างดี คือคุณแม่
วิสาขามหาอุบาสิ กา ผูส้ ร้างวัดบุพพารามถวายพระศาสดาด้วยมูลค่า ๒๗ โกฏิ คือมูลค่าซื้อที่ดิน มูลค่า
ก่อสร้างเสนาสนะ และมูลค่าทําบุญฉลองพระวิหาร ๓ อย่าง อย่างละ ๙ โกฏิ ขณะชมสถูปท่า นอนาถ
บิณฑิกสั สะเศรษฐีอยูน่ ้ นั เราถามพระธรรมทูตถึงวัดบุพพาราม ท่านชี้ไปทางทิศตะวันออกของพระ
วิหารเชตวันแล้วบอกว่าปั จจุบนั นํ้าท่วมไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์ได้
- มหาอุบาสิ กาท่านนี้เป็ นผูม้ ีปัญญามาก ครั้งเมื่อเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร
ปรารภภิกษุภทั วัคคีย ์ ๓๐ รู ปเดินทางมาเฝ้ าพระตถาคตเจ้า ณ เมืองสาวัตถีไม่ทนั เพราะถึงกําหนดวัน
อธิษฐานพรรษาเสี ยก่อน จึงจําต้องหยุดพักจําพรรษายังเมืองสาเกต ปวารณาออกพรรษาแล้วรี บเดินทาง
มาเชตวนาราม ปี นั้นฝนตกชุกตลอดท้ายวัสสานกาล

ยังภิกษุภทั ทวัคคียเ์ หล่านั้นได้ความลําบากด้วย

จีวรเปี ยกและแปดเปื้ อนด้วยโคลนตม เป็ นปฐมเหตุ จึงทรงพระกรุ ณาประทานพระวินยั บัญญัตอิ นุญาต
ให้ภิกษุผอู ้ ยูจ่ าํ พรรษาร่ วมกัน ๕ รู ปขึ้นไปถ้วนไตรมาสตลอดฤดูฝน รับผ้ากฐินที่ทายกทายิกาน้อม
นํามาถวายได้ มหาอุบาสิ กานามวิสาขา ทราบพระพุทธานุญาตนั้นแล้วก็เป็ นผูถ้ วายผ้ากฐินเป็ นคนแรก
ในบวรพุทธศาสนานี้
- อนึ่ง เหตุที่ภิกษุได้มีโอกาสใช้ผา้ อาบนํ้าฝน และญาติโยมได้มีโอกาสถวายผ้าอาบนํ้าฝนในเทศกาล
เข้าพรรษา ก็ดว้ ยมหาอุบาสิ กาท่านนี้ทูลขอพร
พิเศษเช่นกัน

ต่อพระบรมศาสดาให้ประทานพระพุทธานุญาตเป็ น

กล่าวถึงความสําคัญของพระเชตวันมหาวิหารมาก็พอควรแก่เวลาแล้วกระมัง ถ้าจะ

สาธยายต่อไปอีกก็เห็นจะยืดเยื้อเฝื อไปเกินต้องการ จึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ ก่อน
- เวลา ๐๙.๓๐น. ออกจากวัดพระเชตวันไปชมสถูปของท่านอนาถปิ ณฑิกสั สะเศรษฐี ไม่ไกลจากพระ
วิหารนัก ตรงข้ามกับสถูป ของท่านเศรษฐีเป็ นสถูปของพระองคุลิมาล มีประกาศของทางการยืนยัน
ตามหลักฐานบันทึกของท่านหลวงจีนทั้งสองว่า สองแห่งนี้ เป็ นเรื อนของทั้งสองท่าน คือท่านเศรษฐี
และบิดาของพระองคุลิมาล แต่ขา้ พเจ้าอยากจะปักใจว่าเป็ นสถูปมากกว่า เพราะดูสณ
ั ฐานซากแล้วน้อม
ให้เชื่อไปเช่นนั้น และก็มีเหตุผลพอที่จะสร้างสถูปของทั้งสองท่านนี้บรรจุพระธาตุไว้เป็ นอนุสรณ์ ให้
อนุ ชนได้สกั การบูชา กล่าวคือ
๑. ท่านเศรษฐีมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเมืองสาวัตถีดงั กล่าวแล้วโดยสังเขปเบื้องต้นนั้น และ
ในบั้นปลายสุ ดท้ายแห่ งชีวิตท่านที่ปรากฏตามพุทธประวัติ ท่านได้บรรลุอนาคามิผล
๒. พระองคุลิมาล ที่คนส่ วนมากรู้จกั ท่านในฉายามหาโจ ร ๙๙๙ ศพ ผูม้ ีนิ้วมือคนผูกคอ ร้อยเป็ น
พวงมาลัยนั้น เดิมท่านชื่ออหิงสกะ แปลความว่า ผูไ้ ม่เบียดเบียนใคร เป็ นบุตรปุโรหิตาจารย์เมือง

๒๕

สาวัตถี เป็ นเด็กดี มีปัญญา ความประพฤติเรี ยบร้อยมาแต่เยาว์ บิดาส่งไปเรี ยนหนัง สือในสํานัก
ของอาจารย์ เคราะห์กรรมบันดาลให้พบกับอาจารย์ที่ ขาดเมตตาพรหมวิหารธรรม ไร้สิ้นซึ่ง
จรรยาบรรณของความเป็ นครูอาจารย์ ออกอุบายให้ไล่ล่าประหารชีวิตคนเอานิ้วมือมาเป็ นเครื่ อง
กํานัลบูชาศิลปศาสตร์อนั ลํ้าเลิศซึ่งไม่เคยประสิ ทธิ์ประสาทให้กบั ผูใ้ ดใครมาก่อน

ด้วยหวังว่า

เมื่อความเดือนร้อนของมหาชนล่วงรู้ถึงทางการก็จะส่งกําลังทหารมาปราบปรามมหาโจรผูใ้ จ
หยาบให้ราบคาบสิ้นชีพไป การก็เป็ นไปดังอาจารย์ใจทรามนั้นคาดหมาย แต่ดว้ ยพระทัยอัน
เปี่ ยมล้นด้วยพระเมตตามหากรุ ณาธิคุณต่อสัตวโลก เมื่อพระองคิมาลปรากฎเข้ามาในข่ายพระ
ญาณว่าเป็ นเวไนยนิ กรที่จะสอนสัง่ อบรมให้ขา้ มพ้นโอฆสงสารนี้ได้ แต่หากช้าไปไม่ทนั การ
ด้วยอหิ งสกะกุมารผูส้ ติวิปลาสฟั่นเฟื อนเสียแล้วนั้นได้พบกับมารดาผูจ้ ะมาปกป้ องให้พน้ ภัยจาก
คําสัง่ จับตายของพระเจ้าปเสนทิโกศล แต่เธอหาได้สติมิได้เสียแล้วนั้นว่าเป็ นใคร กระทํามาตุ
ฆาตด้วยหวังเพียงแค่นิ้วมือสุดท้ายเท่านั้น ก็จะเป็ นอนันตริ ยกรรมนําสู่อเวจีมหานรกทันที มรรค
ผลที่จะพึงบังเกิดมีกจ็ ะขาดสะบั้นลงทันใด พระจอมไตรจึงไปสกัดกั้นขวางทางไว้ก่อนที่เธอจะ
พบกับมารดา มหาโจรจึงเปลี่ยนเป้ าหมายมาไล่ล่าพระมหามุนี ก็ไม่สามารถถึงพระองค์ได้สกั ที
จนเหนื่อยอ่อนทอดถอนใจ จึงร้องตะโกนประกาศไปว่า “ หยุดก่อนสมณะ สมณะหยุดก่อน ”
องค์พระชินวรวิสชั ชนาด้วยธรรมกถาสะกดจิตมหาโจร ใจความว่า “เราหยุดแล้วจากการทําบาป
ทั้งปวง แต่เธอสิ ยงั ไม่หยุด ” ผูม้ ีปัญญาแม้ว่าสติจะวิปลาสไปชัว่ ครู ขณะ เมื่อบัณฑิตท่านเมตตามา
สะกิดเตือน สติคืนมาปั ญญาก็เ กิดขึ้น ท่านจึงวางศาสตราเข้ายกกรอัญชลีถวายอภิวาทแทบเบื้อง
พระยุคลบาท ขอบรรพชาอุปสมบท และตั้งใจบําเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอรหัตผลเป็ นที่สุด
เรื่ องราวของท่านดังกล่าวมาโดยสังเขปนี้ น่าจะมีธรรมอุทาหรณ์สอนใจได้หลายแง่มุม สมควรที่
จะสร้างสถูปเจดียบ์ รรจุพระธาตุของท่านไว้เป็ นอนุสรณ์แก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังได้กระมัง
- เสร็ จแล้วออกเดินทางไปยังสถานที่แสดงยมกปาฏิหาริ ย ์
ด้วยเหตุที่พระโคดมบรมครู ทรงประกาศพระวินยั บัญญัติหา้ มภิกษุแสดงปาฏิหาริ ย ์

จึงเป็ นเหตุให้

เหล่าเดียรถียน์ กั บวชนอกพุทธศาสนากล่าวโจมตีว่าคุณวิเศษของพระพุทธศาสนานั้นไม่มีจริ ง การ
จาบจ้วงล่วงเกินดังกล่าวรุ นแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นโดยลําดับ เพื่อระงับความระคายเคืองให้
หายรําคาญ องค์พระชนะมารจึง

ออกพระโอษฐ์ประกาศว่า เราบัญญัติหา้ มเฉพาะสาวกแส

ดง

ปาฏิหาริ ยเ์ ท่านั้น หากองค์ศาสดาจะเป็ นผูแ้ สดงเองเราหาได้หา้ มไม่ เราแสดงยมกปาฏิหาริ ยใ์ นวัน
อธิษฐานเข้าพรรษาที่เจ็ด ณ โคนต้นมะม่วงชานเมืองสาวัตถี เมื่อถึงวันพระมหามุนีกาํ หนดนัดหมาย
มหาชนประมาณมิได้มาเฝ้ ารอชมพุทธกฤดาภินิหาร เมื่อแสดงฤทธาปาฏิหาริ ยป์ ราบทิฐิของพวก พาล
ชนพอสมควรแก่อธั ยาสัยแล้ว เลยเสด็จขึ้นไปจําพรรษายังดาวดึงษ์เทวโลกเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธ

๒๖

มารดา ในพระวรรษาที่ ๗ นั้น พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างสถูปใหญ่เป็ นอนุสรณ์ไว้ตรงที่แสดง
ยมกปาฏิหาริ ยน์ ้ นั ปรากฏร่ องรอยเป็ นหลักฐานอยูต่ ราบเท่าทุกวันนี้
เวลา ๑๑.๒๐ น. กลับมาฉันภัตตาหารยังภัตตาคารที่โรงแรม แล้วออกเดินทางต่อไปลัคเนาว์
(Lucknow) เมื่อเวลา ๑๒.๒๐ น.
ลัคเนาว์ (Lucknow) เป็ นเมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ (UP) ระยะทางสาวัตถีไปลัคเนาว์ ราว ๑๗๐
ก.ม. คณะของเราไปถึงเมืองลัคเนาว์เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. เข้าพักที่ Hotel Clarks Avadh, Lucknow
เราเข้าพักห้อง ๑๐๔
- เวลา ๑๘.๐๐ น. นัดกันเดินชมเมืองหลวงของเขา เพราะที่นี่เราเพิ่งมาเป็ นครั้งแรก ดูแล้วก็ไม่ต่างกัน
เท่าไร คนมากที่ไหนความวุ่นวายก็มีมากเท่านั้น เขาพาเราเดินไป Sahara Mall ระยะทางไกลโข คะเน
ว่ามากกว่า ๒ ก.ม. คุณจิวซื้อมีดโกนและช้อนถวาย ขากลับชวนกันนัง่ สามล้อ (Taxi) คณะเราไม่รู้จะ
เรี ยกรถที่ไหน สื่ อสารกันอย่างไร เพราะคนพื้นเมืองส่วนใหญ่เขาพูดกันแต่ภาษฮินดี นับเป็ นโชคดี
ของพวกเราพบวัยรุ่ นใจดีมีกรุ ณาซ้อนมอเตอร์ไซด์กนั มา สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นนักศึกษา

พอจะ

สื่อสารกันด้วยภาษอังกฤษได้ จึงถามเขาเรื่ องจะจ้างรถให้ไปส่งที่โรงแรม เขากุลีกุจอเป็ นธุระเดินไป
เรี ยกรถ เจรจาและต่อราคาให้เรี ยบร้อย ทั้งกําชับว่าให้เงินค่ารถเท่าที่เขาตกลงเท่านั้น ขนาดนั้นเมื่อถึง
ปลายทางแล้วยังขอเพิ่มพิเศษ นี่ แหละที่เขาว่าแขกมันขี้ขอโดยแท้ พวกเราหลายคนต้องใช้รถสองคัน
นัง่ รถสามล้อ (Taxi) แขกกินลมชมเมืองหลวง สนุกดีเหมือนกัน ถึงที่พกั เมื่อเวลา ๑๙.๔๕ น.
วันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- เวลา ๐๖.๑๕ น. ออกเดินทางจาก Lucknow ไปเมืองอัคระ เราพาชาวคณะทําวัตรเช้าบนรถ เสร็ จแล้ว
เรานัง่ ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ล้วนเป็ นวิถีชีวิตชนบท ดูเป็ นธรรมชาติเพลินดี เส้นทางนี้เราเพิ่งมา
เป็ นครั้งแรก ระหว่างทางไม่มีภตั ตาคาร หรื อร้านอาหารพอที่จะแวะรับประทานกลางวันได้ ทางทัวร์
ต้องจัดอาหารปิ คนิ คไปจอดรับประทานกลางทาง
- เมื่อเวลาราว ๑๑.๐๐ น. เลือกได้ป่าไม่ที่ห่างไกลชุมชนเพื่อความมัน่ ใจว่าปราศจากกลิ่นและสิง่ อันไม่มี
ใครพึงประสงค์ ปูผา้ พลาสติคกับพื้นดิน เราลงมาฉันอาหารกับชาวคณะกลุ่มหนึ่ ง บางคนนัง่
รับประทานอยูบ่ นรถ ฉันไปได้สกั ครู่ เดียว ทั้งเด็กทั้งผูใ้ หญ่เกือบ

๑๐ คนพากันมายืนมุงดูพวกเรา

รับประทานอาหาร ชายสูงวัยคนหนึ่ งมือถือเชือกผูกคอลิงที่เขาเลี้ยงไว้ ก็ยงั พาลิ งมายืนดูพวกเราด้วย
เขาออกมาทําสวนอยูใ่ นละแวกนั้น พอเห็นรถบัสใหญ่จอดจึงพากันทิ้งงานมาสังเกตการณ์ แล้วก็ไม่
ยอมไปไหน แสดงว่าคงไม่มีรถใหญ่วิ่งผ่านแล้วมาจอดอย่างนี้บ่อยนัก พวกเรารับประทานอิ่มกันแล้ว
ยังมีอาหารส่ วนที่เหลืออีกมาก เพราะทางบริ ษทั ทัวร์จดั เตรี ยมไปเต็ มที่ ก็เลยยกส่วนทั้งหลายเหล่านั้น
ให้แก่พวกเขา ท่าทางดีใจมากที่วนั นี้เขาจะได้กินของแปลก จากปกติประจําวัน

๒๗

เราเข้าใจเอาเองว่าคนฮินดูไม่ได้สมาทานมังสวิรัติ เป็ นเพียงวัฒนธรรมการบริ โภคที่นิยมกิน
พืชผักเป็ นพื้น แต่ถา้ มีเนื้อสัตว์ที่ลทั ธิศาสนาไม่ได้หา้ ม (เช่น เนื้อโค-กระบือ) พวกเขาก็กิน
- ฉันอาหารเสร็ จแล้วเดินทางต่อ มุ่งไปสังกัสสนคร เส้นทางไปสังกัสสะมีสตั ว์ป่าธรรมชาติให้ชมอย่าง
น่ าตื่นตาตื่นใจ เช่น นก กระเรี ยน ที่นิยมอยูก่ นั เป็ นคู่ มีให้เห็นทัว่ ไป ตามท้องทุ่ง นกยูงหากินอยูใ่ กล้ๆ
ชุมชน ใกล้บา้ นคน เดินข้ามถนนตัดหน้ารถก็มี บางตัวนอนผึ่งแดดอยูบ่ นหลังคาบ้าน ตกเย็นมาบินขึ้น
นอนบนต้นไม้ใหญ่ริมถนนที่รถวิ่งผ่านนัน่ เอง นิลกาย ซึ่งเป็ นสัตว์ป่าที่มี ฉายาว่า “ ตัวเหมือนม้า หน้า
เหมือนกวาง คางเหมือนวัว หัวเหมือนแพะ มีเขาเหมือนแกะ” ก็พบมากในแถบนี้ เที่ยวหากินอยูเ่ ป็ นฝูง
คณะเราพบฝูงหนึ่ งหลายสิ บตัวหากินอยูใ่ นทุ่ง เคยเห็นที่อื่นฝูงละ ๒-๓ ตัว แต่ที่นี่มีมาก มันออกจาก
ป่ ามาหากินพืชไร่ เขา เขาปรบมือไล่ หรื อเอาไม้ขว้างปา มันก็ว่งิ หนี แสดงให้เห็นชัดว่าคนกับสัตว์อยู่
ร่ วมกันฉันญาติมิตรด้วยจิตเมตตากรุ ณาในฐานะเพื่อนผูร้ ่ วมโลกเกิดแก่เจ็บตาย ไม่เบียดเบียนทําร้ายซึ่ง
กันและกัน

เมื่อไปเห็นกับตาแล้วก็ไม่น่าจะอัศจรรย์แปลกใจว่าเหตุไรเรื่ องราวต่างๆ หลายแห่ งที่

ปรากฏในชาดก คนกับสัตว์จึงสามารถพูดจาสื่ อสารซึ่งกันและกันได้ดว้ ยไมตรี
- เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงสังกัสสะ สถานที่ที่พระองค์เสด็จลงจากดาวดึงษ์เทวโลกในวันมหาปวารณาออก
พรรษาคํารบที่ ๗ นั้น ดังได้กล่าวไว้แล้วถึงมูลเหตุที่เสด็จขึ้นไปจําพรรษายังดาวดึงส์เทวโลก ในเรื่ อง
สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริ ย ์ ในพรรษานั้นประชาชนชาวมนุษยโลกรําลึกอาลัยในพระศาสดามาก ด้วย
ไม่ทราบกําหนดว่าจะเสด็จกลับคืนมายังพื้นพิภพปฐพีเพลาใด บังเกิดความปริ วิตกกังวลกระวายใจไป
กันไปทัว่ ในหมู่พุทธบริ ษทั ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต

จึงพร้อมใจกันอาราธนาพระโมคคัลลานะอัคร

สาวกเบื้องซ้าย ผูเ้ ลิศแล้วไปด้วยฤทธิ์เหาะขึ้นไป กราบทูลถามพระโลกเชษฐ์ยงั เทวโลก ว่าจะเสด็จคืน
พื้นพิภพ ณ เพลาใด พระจอมไตรมีพุทธวจนะตรัสตอบว่า เราจะกลับคืนไปในวันมหาปวารณาออก
พรรษา จะเสด็จลงยังสังกัสสะนครทวาร เพลานั้นไฟนรกจะดับชัว่ ครู่ ยาม สัตวโลกทั้ง สาม คือ มนุษย์
เทวดา และนิรย กภูมิจะได้เห็นเราพร้อมกัน ความสําคัญแห่งพุทธสถานแห่งนี้มีด ั งวิสชั ชนามาโดยย่น
ย่อ ฉะนี้ แล
- เบื้องล่างก่อนเดินขึ้นไปบนซากสถูปมีเสาศิลาพระเจ้าอโศกมหาราชปรากฏหลักฐานอยู่ และมีแปลก
กว่าที่แห่ งอื่นก็คือหัวเสาเป็ นรู ปช้าง ข้างเสามีตน้ ไม้ใหญ่

นกยูงผูต้ วั หนึ่ งจับกิ่งไม้อยูบ่ นนั้นอย่าง

เพลิดเพลินเจริ ญใจมิได้หวัน่ เกรงภัยอันตรายใดๆ แ ม้จะมีแขกแปลกหน้าอย่างคณะเราเข้ามาเยือน เขา
คงถือเสมือนเพื่อนญาติมิตรสนิ ทสนมมาเยีย่ มชมถิ่นของเขา มิได้เพ่งเล็งเห็นพวกเราเป็ นศัตรู หมู่ มาร
ร้ายหมายมาพิฆาตฆ่าตี เขาจึงสงบนิ่งท่าทีมองดูหมู่เราด้วยไมตรี ไม่วางตา
- เราพาชาวคณะสวดสรรเสริ ญคุณพระรัตนตรัย แล้วนัง่ สมาธิภา วนาเป็ นเวลานานพอสมควร หลังจาก
นั้นเก็บภาพเป็ นที่ระลึกตามอัชฌาสัย เพราะที่แห่งนี้ มิใช่มาได้ง่ายๆ ด้วยระยะทางและการสัญจร แม้เรา
เองก็เพิง่ มีโอกาสมาครานี้เป็ นปฐม สมควรแก่เวลาแล้วจึงออกเดินทางต่อไปเมืองอัคระ

๒๘

- เวลา ๑๘.๑๐ น. ถึงเมืองอัคระ รัฐอุตระประเทศ เข้าพักที่ Clarks Shiraz Agra India เราพักห้อง ๑๑๗
วันพุธที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น ๔ คํ่าเดือน ๔ ปี มะเส็ง
- เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากที่พกั เพื่อไปชมทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และพระราชวังอัคร
ฟอร์ ด ในสมัยที่อิสลามปกครองอินเดีย
- ทัชมาฮาล อนุ สรณ์สถานแห่ งความรักของพระเจ้า และพระนางมุมตัส ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ ยมุนา แม่น้ าํ นี้
ถือว่าเป็ นเส้นเลือดสําคัญของเมืองอัคระ พระราชวังของพระเจ้าอุเทน ราชาธิบดีแห่งนครโกสัมพีก็
ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ นี้ ดังได้กล่าวแล้วนั้น เรา ไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ าํ นี้เพิ่มเติม ทราบแต่เพียงว่าเดลลี
เมืองหลวงในยุคสมัยปั จจุบนั ซึ่งตั้งอยูเ่ หนือเมืองอัคระขึ้นไปก็มีแม่น้ าํ นี้ ไหลผ่าน พระราชวังอัค
ระฟอร์ ดของกษัตริ ยร์ าชวงศ์โมกุลในสมัยที่มาปกครองอินเดียก็ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าํ นี้ ตรงข้ามกับทัชมาฮาล
ศาสนสถานของฮินดูที่สร้างขึ้นใหม่ที่เดลลี ในปัจจุบนั สมัยที่เรี ยกว่าอัษราธาม ก็ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ ยมุ
นานี้เช่นกัน
- คณะของเราชมความมหัศจรรย์ของทัชมาฮาลแล้วจึงมาชมพระราชวังอัคระฟอร์ด ในส่วนรายละเอียด
เราจะไม่สาธยายให้เปลืองเวลา ท่านผูใ้ ดสนใจหาโอกาสไปชมเองดีกว่า ดัง โบราณภาษิตท่านกล่าวไว้
ว่า “ สิ บปากว่าไม่เท่าตาเห็น” ต่อจากนั้นกลับมาฉันอาหารที่ภตั ตาคารในโรงแรมที่พกั Clarks Shiraz
Agra India เมื่อเวลา ๑๑.๓๕ น.
- เวลา ๑๒.๒๐ น. ออกเดินทางไปเดลลี ระยะทางจากอัคระไปเดลลีราว ๒๐๐ ก.ม. ถนนสะดวกดีสมกับ
เป็ นทางด่วนสายหลักมุ่งเข้าเมืองหลวง ซึ่งมีชื่อเรี ยกว่า Yamuna Express Way แวะพักเข้าห้องสุ ขา
ระหว่างทาง ธรรมชาติระหว่างสองข้างทางสายด่วนเข้าสู่เมืองหลวงต่างจากเส้นทางในชนบทอย่

าง

เห็นได้ชดั เจนคือ ไม่มีสตั ว์ป่า หรื อนกนานาชนิ ดให้เห็นเลย ตลอดระยะทางเกือบร้อยกิโลเมตรก่อนถึง
เดลลี ซึ่งเราก็พอจะเข้าใจว่าเป็ นปกติวิสยั ธรรมดา ไม่ว่าสถานที่ใดเมื่อความเจริ ญทางด้านวัตถุมีมาก
แล้วไซร้ ความมัน่ คงทางด้านจิตใจย่อมลดน้อยถอยลง จนเมื่อรถแล่นเข้าไปถึงชานพระนครเดลลีแล้ว
เราจึงกระจ่างแจ้งชัดเจนยิง่ ขึ้น เมื่อเห็นจ้าวเวหาคือพญานกอินทรี ยท์ ้ งั หลายนับพันนับหมื่นดาษดื่น
ทัว่ ไปในเขตชานเมืองหลวง เขามารอหาเหยือ่ หาอาหารจากกองขยะของชาวเมืองที่กองเป็ นภูเขา ฉะนี้
เล่าเหล่านกน้อยที่มีกาํ ลังด้อยกว่าเขาที่ไหนเลยจะเข้ามาใกล้ได้ เราอยากจะพูดว่านับเป็ นมหาอาณาจักร
ใหญ่ของนกเหยีย่ วแห่งหนึ่งทีเดียวในโลกนี้
- เวลา ๑๗.๐๐ น. แวะชมอัษราธาม อนุสรณ์ศาสนสถานของลัทธิฮินดู เราเคยเข้ามาชมคราวหนึ่งแล้ว
เมื่อมาเข้าเฝ้ าสมเด็จพ่อในครั้งที่สาม เราอาจเป็ นคนใจแคบที่ไม่

ได้ตื่นตาตื่นใจอะไรกับสิ่งแปลกๆ

ใหม่ๆของศาสนาเขาสักเท่าไร เขาพาไปชมก็ชมไปอย่างนั้นเอง จึงจะไม่ขอวิพากษ์พดู ไปให้เปลือง
เวลา

๒๙

- เวลา ๑๘.๒๐ น. เขาพาชาวคณะเราไปชมตลาดสินค้า เราเห็นว่าไม่ใช่สมณกิจ จึงนัง่ รออยูบ่ นรถสอง
คนกับโยมพี่จี๊ดซึ่งอ่อนเพลียด้วยเหตุที่ถ่ายท้อง สันนิษฐานว่าจากนํ้าผลไม้ที่เขาบริ กา รเมื่อคํ่าวันไปพัก
โรงแรมที่ลคั เนาว์ พูดถึงเรื่ องนี้ แล้วก็ใคร่ ขอเตือนผูจ้ ะไปนมัสการสังเวชนียสถานยังแดนพุทธภูมิ หาก
ใครยังไม่เคยดื่มนํ้ามะม่วงแล้วอย่าไปลองเป็ นอันขาด เราเคยมีประสบการณ์ได้รับทุกเวทนาเพราะ
ท้องเสี ยด้วยเหตุน้ ี มาแล้วเมื่อไปครั้งแรก มิใช่ว่าของเขาไม่ ดี เพราะไม่ได้เป็ นกันทุกคน ขึ้นอยูก่ บั ความ
พร้อมของสังขารขันธ์ของเรามากว่า วิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ ถ้าไม่เคยแล้วอย่าไปลอง เพราะจะเป็ น
ทุกข์ระหว่างเดินทาง
- ชาวคณะเราเดินชมสินค้ากันเพลินจนเวลา ๒๐.๐๐ น. จึงพากันกลับมาขึ้นรถ เขาพาไปพักที่โรงแรม
เรดิสนั ( Radisson Hotel Ghaziabad) ถึงที่พกั เมื่อเวลา ๒๐.๔๕ น. ระยะทางไม่ไกลมาก แต่การสัญจร
ติดขัดตามปกติวิสยั เมืองหลวง โรงแรมนี้ ดีมากสมกับเป็ นธุรกิจบริ การในเขตนครหลวง เราพักห้อง
๒๐๕
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น ๕ คํ่าเดือน ๔ ปี มะเส็ง
- เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกจากโรงแรมไปสถานที่แสดงมหาสติปัฏฐาน รายการนี้เป็ นโปรแกรมแถมพิเศษ
คือเมื่อจะไปเดลลี เรานึ กถึงรัฐเล็กๆ รัฐหนึ่ งซึ่งพระตถาคตเจ้าเคยเสด็จมา ในครั้งนั้นมีชื่อว่า กุรุรัฐ มี
เมืองหลวงชื่ออินปั ตถะ ทราบเพียงว่าปัจจุบนั อยูใ่ นเขตเดลลี เมื่อถามผูแ้ ทนมา ยด์วาเคชัน่ ทัวร์ที่พาเรา
ไป ก็ทราบว่าอยูใ่ นเขต Delle (เราลืมพูดถึงไปว่า พระธรรมทูตที่ทางบริ ษทั ทัวร์จดั ไว้ตอ้ นรับคณะของ
เราตลอดการเดินทางนั้น ท่านได้แยกตัวกลับไปพุทธคยาเมื่อวันที่ คณะเรามาถึงลัคเนาว์ ด้วยบริ การ
รถไฟ) เมื่อชาวคณะเราประสงค์จะไปเยีย่ มชม เธอก็ยนิ ดีเต็มใจแถมบริ การให้เป็ นแพคเกจพิเศษ
- คณะเราเดินทางไปถึงสถานที่ดงั กล่าวเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ปรากฏหลักฐานว่าพระเจ้าอโศกมหาราช
โปรดให้จารึ กข้อความบนก้อนหิ นซึ่งมีสณ
ั ฐานเป็ นเนิ นเขานั้นว่าเป็ นสถานที่ที่พระบรมศาสดาเคย
เสด็จมาแสดงธรรมเทศนามหาสติปัฏฐานสูตร ณ ที่ตรงนี้
- ณ กุรุรัฐนี้ ปรากฏพระอรหันต์สาวกรู ปหนึ่ งที่ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็ นเอตทัคคะ (เป็ น
เลิศ)ทางด้านผูบ้ วชด้วยศรัทธา นามว่าพระรัฐบาล หรื อรัฐปาละ กล่าวคือสมัยเมื่อพระโคดมบรมครู
ประกาศพระศาสนาอยู่ ณ แว่นแคว้นนี้ครั้งนั้น มานพหนุ่มบุตรชายคนเดียวของเศรษฐีได้ฟังธรรมแล้ว
เกิดศรัทธาเลื่อมใสใคร่ จกั บวช จึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระผูม้ ีพระภาค ทรงมีพระพุทธฎีกา
ตรัสตอบว่า เธอจงไปบอกบิดามาดาให้อนุญาตก่อน เมื่อรัฐบาลกลับไปยังเรื อนเพื่อบอกบิดามารดา ทั้ง
สองก็หาอนุ ญาตไม่ แม้ว่าบุตรชายจะอ้อนวอนร้องขอด้วยประการใดก็ตาม เพราะหวังให้มีมีครอบครัว
รักษาสมบัติจาํ นวนมากของตระกูลสืบต่อไป เมื่อไม่สมปรารถนาหนุ่มน้อยรัฐบาลจึงประท้วงด้ วยการ
ไม่บริ โภคอาหารและนํ้าเป็ นเวลานานวัน จนเพื่อนอดสงสารมิได้ จึงได้เข้าไปอ้อนวอนบิดามารดาโดย

๓๐

เหตุผลว่า คุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เขาบวชเถิด เมื่อบวชแล้วเขาทน ความลําบากมิได้ก็จะลาสิกขามา
เป็ นลูกของท่านเช่นเดิม หรื อหากเขายังบวชต่อไปก็ยงั ได้ชื่อว่าบุตรของท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ถา้ เขาอด
อาหารจนหาชีวิตไม่เสี ยแล้ว ท่านก็จะไม่มีโอกาสได้พบเห็นเขาอีกต่อไป บิดามารดาของหนุ่มรัฐบาล
จนใจ จึงจําเป็ นอนุ ญาตให้บวชด้วยความขัดเคือง เมื่ อบวชแล้วท่านได้ตามพระศาสดาไปบําเพ็ญเพียร
อยูย่ งั พระเชตวันวิหาร เมืองสาวัตถี นาน ๑๒ ปี จึงได้บรรลุพระอรหัตผล แล้วกลับมาเยีย่ มโยมบิดา
มารดายังมาตุภูมิกุรุรัฐ ครั้งนั้นท่านเข้าไปพักอยูใ่ นพระราชอุทยาน พระเจ้าโกรัพยราชทอดพระเนตร
เห็นพระรัฐบาลแล้วทรงจําได้ เพราะตระกู ลของท่านกับพระราชวงศ์คุน้ เคยกันมาอย่างดีเป็ นเวลานาน
จึงทรงเข้าไปนมัสการแล้วทรงสนทนาตรัสปุจฉาในข้อสงสัย ว่าเหตุไรพ

ระรัฐบาลจึงออกบวชเล่า

เพราะข้าพเจ้าเห็นคนที่ออกบวชโดยมากนั้น ๔ จําพวก คือคนชรา ๑ คนเจ็บป่ วย ๑ คนสิ้นโภคทรัพย์
๑ คนสิ้นญาติมิตร ๑ แต่นี่ท่านยังหนุ่ม ร่ างกายหรื อก็แข็งแรง สมบูรณ์ดว้ ยโภคทรัพย์ แวดล้อมด้วย
ญาติมิตรและบริ วาร มีเหตุอะไรทําให้ท่านต้องออกจากเรื อนไปบวชหรื อ
- พระรัฐบาลถวายพระพรวิสชั ชนาพระเจ้าโกรัพยะราชด้วยมธุรภาษิตคาถาความว่า ดูก่อนมหาบพิตร อา
ตมภาพได้ฟังพระธรรมเทศนา เรื่ อง ธัมมุทเทส ๔ ประการ จากพระบรมศาสดา แล้วจึงออกบวช ธัม
มุทเทส ๔ นี้เป็ นไฉน ขอมหาบพิตรพึงตั้งพระทัยสดับเถิด
๑. อุปะนียะติ โลโก

โลกคื อหมู่สัตว์ อันชราต้ อนไปอยู่

อัทธุโว
๒. อะตาโณ โลโก

เป็ นผู้ไม่ยงั่ ยืน
โลกไม่มีผ้ตู ่ อต้ าน

อะนะภิสสะโร
๓. อัสสะโก โลโก

ไม่มีผ้เู ป็ นยิ่งใหญ่
โลกไม่มีสิ่งเป็ นของของตน

สั พพัง ปะหายะ คะมะนียงั
๔. อูโน โลโก
อะติตโต
ตัณหาทาโส

จําต้องละทิ้งสิ่ งทั้งสิ้นแล้วต้องไป

โลกยังพร่ องอยู่
เป็ นผูย้ งั ไม่อิ่มไม่เบื่อ
จึงต้องเป็ นทาสแห่งตันหา

- พระเจ้าโกรัพยะราชเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วน้อมพระทัยเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธ
ศาสนา ตรัสสรรเสริ ญเป็ นอัศจรรย์ แล้วเสด็จกลับสู่พระราชนิเวศน์

๓๑

- เราปลาบปลื้มใจมากที่ได้มีโอกาสมารําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบรมศาสดาที่ปกแผ่มายัง
สัตวโลก ณ สถานที่แห่ งนี้ แม้เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังตั้งกว่า ๒,๐๐๐ ปี ก็ยงั มีบุญได้มาแกะตามรอย
พระยุคลบาทด้วยความเชื่อมัน่ ศรัทธาเต็มเปี่ ยมท่วมท้นหัวใจ นมัสการศิลาหลักฐานนั้นแล้วจึงพาชาว
คณะสวดมนต์ทาํ วัตรเช้า สวดถวายพรพระ เสร็ จแล้วนัง่ บําเพ็ญเพียรถวายเป็ นพุทธบูชาอยูต่ รงนั้นจน
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกในคณะเรามาชวนให้เดินทางกลับเพื่อไปรับภิกขายังภัตตาคารในโรงแรมที่พกั
ถึงที่นนั่ เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.
- เมื่อคณะญาติธรรมเสร็ จภารกิจมื้อกลางวันกันแล้ว ต่างเก็บข้าวของเฉพาะตน ของใครของท่าน แล้ว
ขึ้นรถไปรับแพคเกจพิเศษแถมฟรี นอกกําหนดการอีก เพราะมีเวลาเหลือเขาจึงพาไปชมประตูชยั
- ประตูชัย หรื อประตูอินเดีย (India Gate) สร้ างด้ วยหิ นทรายแดงเป็ นแท่ งทึบ รู ปแบบเป็ นประตูทรงโค้ ง
สูง ๔๒.๓๕ เมตร กว้ าง ๙.๑ เมตร ส่ วนโค้ งของซุ้มประตูสูง ๒๒.๘ เมตร ออกแบบโดย เซอร์ เอ็ด
เวิร์ด ลูตเยนส์ เป็ นสถาปั ตยกรรมในยุคอาณานิคมที่สาํ คัญแห่ งหนึ่งในกรุ งเดลี สร้ างเสร็ จเมื่อปี พ.ศ.
๒๔๗๔ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แก่ ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้ งสําคัญๆ ของอินเดีย เช่ น สงครามโลกครั้ งที่
๑ และสงครามอัฟกันได้ จารึ กรายชื่อของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ จํานวนรวมกว่ า ๗๐,๐๐๐ นาย
และทหารนิ รนามอีกไม่ ทราบจํานวน มีอักษรจารึ กเป็ นภาษาฮิ นดีว่า "อมร ชะวาน ชโยติ" (อมร-ผู้ไม่
ตาย, ชะวาน-ทหาร และ ชโยติ-ความรุ่ งเรื อง หรื อความสว่ าง) ชาวเขาและชาวเราต่างพากันลงไป
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
- ต่อจากนั้นรถพาไปชมบริ เวณศูนย์ราชการ อาคารัฐสภา(นัง่ ชมอยูบ่ นรถ) แล้วพาไปชมพิพิธภัณฑ์
มหาตมะคานที ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์ท่านเยาวหรา เนรู ห์ อดีตสองผูน้ าํ คนสําคัญของอินเดีย แล้วจึงไป
สนามบินนานาชาติอินทิราคานที
- เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึงสนามบิน เช็คอินแล้วรออยูท่ ี่นน่ั เพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน
เดียวกันกับขาไป เที่ยวบินออกจากอินเดีย ๑๘.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสุวรรณภูมิดว้ ยความสวัสดีมี
ความสุ ขทุกถ้วนหน้าเมื่อเวลาประมาณใกล้เที่ยงคืน คุณกิตติมารอรับเราไปพักที่บา้ น เวลา ๐๕.๐๐ น.
ของวันรุ่ งขึ้นมาส่ งเราที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อใช้บริ การสายการบินไทยสไมล์ ของการบินไทย มา
ลงสนามบินอุดรธานี ซึ่งโยมอัญชลี ตวงทวีทรัพย์ มีศรัทธาจองตัว๋ ให้ ทั้งวันเดินทางไปเมื่อ ๒๒ ก.พ.
และเที่ยวกลับในวันนี้

๓๒

- อนึ่ง การไปแสวงบุญครั้งนี้เรายังได้รับความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดจากโยมอัญชลี
พร้อมครอบครัว และ คุณมาร์ ติน-คุณบุษบา เรื๊ อกเซ็กเกอร์ จึงขอจารึ กนํ้าใจความเลื่อมใสศรัทธาของ
ทั้งสองครอบครัวนี้ เป็ นอนุ สารานิยธรรมฝากไว้ดว้ ย บุญกุศลและความดีดว้ ยประการใดๆ ทั้งปวงอัน
จะพึงบังเกิดมีจากการไปเข้าเฝ้ าสมเด็จพ่อเป็ นคํารบ ๔ ในครั้งนี้ ขอให้ท่านผูม้ ีอุปการคุณทั้งหลาย จงมี
ส่วนอนุโมทนากุศลดังกล่าวทุกประการด้วยเทอญ

