


 ๑. นครกบิลพัสดุ์  ๑๔
 ๒. โกลิยวงศ์  ๒๓
 ๓. พระสิริมหามายา  ๓๑
 ๔. พระสันดุสิตเทวราช  ๔๕
 ๕. ปาฏิหาริย์ใต้ต้นหว้า  ๕๖
 ๖. ปราสาทสามฤดู  ๖๖
 ๗. อภิเษกสมรส  ๗๕
 ๘. เสด็จออกบรรพชา  ๘๓
 ๙. นายฉันนะกับม้ากัณฐกะ  ๙๓
 ๑๐. บําเพ็ญทุกรกิริยา  ๑๐๓
 ๑๑. พระเจ้าลอยถาด  ๑๑๔
 ๑๒. ริมฝั่งเนรัญชรา  ๑๒๖
 ๑๓. มารผจญ  ๑๓๖
 ๑๔. ตรัสรู้  ๑๔๖
 ๑๕. เสวยวิมุตติสุข  ๑๕๕
๑๖. ณ ร่มไม้ราชายตนะ  ๑๖๗
 ๑๗. ต้นเหตุอาราธนาธรรม  ๑๗๘
 ๑๘. อุปกาชีวก  ๑๘๙
 ๑๙. เทศนาโปรดปัญจวัคคีย์  ๑๙๘
 ๒๐. ฆราวาสคนแรกที่เป็นพระอรหันต์  ๒๐๘
 ๒๑. เริ่มงานเผยแผ่พระศาสนา  ๒๑๘
 ๒๒. ชฎิลสามพี่น้อง  ๒๒๙
 ๒๓. ชฎิลสิ้นพยศ  ๒๓๙

ส า ร บั ญ



 ๒๔. เวฬุวนาราม  ๒๕๑

 ๒๕. อัครสาวก  ๒๖๓
 ๒๖. เสด็จไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์  ๒๗๕
 ๒๗. พิมพาพิลาป  ๒๘๘
 ๒๘. พระเชตวันมหาวิหาร  ๒๙๘
 ๒๙. พุทธบิดานิพพาน  ๓๐๘
 ๓๐. เกิดภิกษุณี  ๓๑๗
 ๓๑. บาตรไม้จันทน์เป็นเหตุ  ๓๒๔
 ๓๒. ยมกปาฏิหาริย์  ๓๓๗
 ๓๓. เมืองสังกัสสะและเวสาลี  ๓๔๘
 ๓๔. ปาริเลยยกะและอัมพปาลีวัน  ๓๕๘
 ๓๕. บนเส้นทางไปเมืองราชคฤห์  ๓๖๘
 ๓๖. เหตุเกิดที่เชตวัน  ๓๗๙
 ๓๗. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา  ๓๙๒
 ๓๘. มหาลดาปสาธน์วัดบุพพาราม  ๔๐๒
 ๓๙. ปลงอายุสังขาร  ๔๑๐
 ๔๐. ปรินิพพาน  ๔๒๐
 ๔๑. พระบรมสารีริกธาตุ  ๔๓๒

ภาคผนวก  ๔๔๒
   การบิณฑบาตและฉันอาหาร  ๔๔๓
   พุทธกิจ  ๔๕๔

บันทึกท้ายเล่ม  ๔๕๘
เอกสารประกอบการเขียน  ๔๖๓
ดัชนีค้นคํา  ๔๖๕



ชมพูทวีป

สมัยพุทธกาล



อินเดีย

สมัยปัจจุบัน
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นครกบิลพัสดุ์

๑
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ตามรอยพุทธประวัติต้องเริ่มที่ต้นทาง ย้อนไปหาต้นราชวงศ์ของ
กษัตริย์อินเดียสมัยดึกดําบรรพ์ ซึ่งมีชื่อว่า โอกก�กวงศ์ ที่เชื่อกัน     
ว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ ตามประวัติกล่าวว่า ก่อนที่พระ-
พทุธเจา้จะบงัเกดิขึน้ในโลก มเีมอืงเมอืงหนึง่อยูใ่กลแ้ควน้สกักชนบท 
มีพระเจ้าโอกกากราชหรือในที่บางแห่งเป็นพระเจ้าอุกกากราช 
(เป็นการแผลง อุก เป็น โอก ก็คําเดียวกันนั่นเอง) เป็นต้นราชวงศ์  
และมีกษัตริย์สืบต่อมาหลายชั่วคนจนถึงพระเจ้าตติยโอกกากราช   
ซึ่งมีเรื่องกล่าวถึงในพุทธประวัติ

 พระเจ้าตติยโอกกากราชหรือโอกกากราช มีพระมเหสีห้า
พระองค์ กล่าวเฉพาะนางหัฏฐามีพระราชบุตรสี่พระองค์ มีพระราช
บตุรหีา้พระองค ์ครัน้พระนางหฏัฐาสิน้พระชนม ์พระเจา้โอกกากราช
ได้พระมเหสีใหม่และมีพระราชโอรส เป็นเหตุให้เกิดเรื่องเปลี่ยน
รัชทายาท ต้นเหตุมาจากพระเจ้าโอกกากราชโปรดปรานพระมเหสี
ใหม่มากจนถึงกับพระราชทานพรว่า ถ้าประสงค์สิ่งใดก็จะพระราช-
ทานให้ พระนางจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสของพระนาง 
หนแรกปรากฏวา่พระเจา้โอกกากราชทรงบา่ยเบีย่ง เพราะทรงเหน็แก่
พระราชโอรสและพระราชธดิาของพระมเหสอีงคเ์ดมิ แตพ่ระนางกค็ง
รบเร้าทูลขออยู่เนืองๆ จนในที่สุดพระองค์ทรงจําต้องพระราชทานให้ 
เพราะได้ออกพระโอษฐ์ไปแล้ว เหตุการณ์ตอนนี้ในหนังสือ ปฐมสม-
โพธิกถ� ได้พรรณนาไว้ว่า
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  คร้ันสืบมา ณ กาลภายหลัง พระมเหสีผู้ใหญ่น้ันส้ินพระชนม์ลง 

สมเด็จพระบรมกษัตริย์ (ตติยะโอกกากราช) จึงไปนำามาซ่ึงพระราชธิดา

องค์อื่นอันทรงอุดมรูป ตั้งไว้ ณ ที่เป็นอัครมเหสีผู้ ใหญ่และนางนั้น   

ทรงมพีระราชโอรสองคห์นึง่ ทรงนาม ชนัตรุาชกมุาร คร้ันพระราชกุมาร

น้ันพระชนม์ได้ ๕ เดือน พระมารดาจึงประดับด้วยเครื่องราชกุมาร   

ปิลันธนาภรณ์ นำาขึ้นเฝ้าพระราชบิดา พระราชบิดาได้ทอดพระเนตร

พระราชโอรสอนัทรงสรรีรปูอนังาม กท็รงพระสเินหาปราโมทย์ จงึดำารัส

พระราชทานพรแก่นางผู้เป็นมารดาว่า เจ้าปรารถนาพรอันใดก็จะให้

สำาเร็จมโนรถ และนางนั้นได้ โอกาสจึงคบคิดกับหมู่ญาติทั้งปวง ทูลขอ

ราชสมบัติ ให้แก่บุตรของตน สมเด็จพระบรมกษัตริย์ตรัสคุกคามว่า

หนังสือ ปฐมสมโพธิกถ� 
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  “หญิงร้าย ไฉนเจ้ามากล่าวความพินาศฉิบหายปรารถนาจะ

กระทำาอันตรายแก่โอรสผู้ ใหญ่ของเราดังนี้”

  เมื่อพระนางถูกบริภาษเช่นน้ันก็จำาต้องปิดพระโอษฐ์ไม่อาจกลา่ว

ขอ้ความอยา่งอื่นตอ่ไปอกี แตก่ย็งัไมล่ะความพยายาม คดิหาชอ่งทาง

ที่จะเปลี่ยนตำาแหน่งรัชทายาทให้ตกมาอยู่กับราชโอรสของพระนาง   

ให้จงได้

  พระนางครุน่คดิอยู่ไมน่านกร็ะลกึไดว้า่ อนัผูช้ายทัง้หลายยอ่ม

พ่ายแพ้แก่มายาหญิง เมื่อคิดได้ดังน้ัน คร้ันถึงเวลาเสด็จเข้าสู่ท่ีไสยาสน์ 

เป็นโอกาสอันดี พระนางก็ประเล้าประโลมด้วยอิตถีมายา จนพระราช

สวามีบังเกิดความเสน่หาร่วมรักสามัคคีเป็นอันดีแล้ว ก็กราบทูลวิงวอนว่า

ซ�กประตูเมืองกบิลพัสดุ์
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  “ขา้พระองค์จงรกัภกัดีตอ่ฝา่พระบาทเพยีงไร กท็ราบตระหนกั

ในพระราชหฤทัยดีอยู่แล้ว แม้ชีวิตของหม่อมฉันก็ยอมสละได้เมื่อถึง

คราวจำาเปน็ สิง่ใดทีเ่ปน็พระราชประสงคข์องพระองค ์หม่อมฉนัก็พร้อม

ทีจ่ะปฏบิตัติาม พระองคเ์ปน็บรมกษตัรยิ ์ไดอ้อกพระโอษฐพ์ระราชทาน

พระอนุญาตแกข่า้พระบาทแลว้ ทีจ่ะไม่โปรดพระราชทานให้สมประสงค์

แห่งข้าพระบาทนั้นมิสมควร”

  พระเจา้โอกกากราชเมื่อได้สดับพระวาจาของพระมเหสเีชน่นัน้ 

ก็มีความละอายพระทัยด้วยได้ออกพระโอษฐ์ไปแล้ว เกรงจะเสียสัตย์ 

ฉะน้ันในวันรุง่ขึน้จงึมพีระดำารสัใหพ้ระราชโอรสทัง้ ๔ พระองคเ์ข้าเฝา้ 

แล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทราบพร้อมกับตรัสเสริมว่า

  “เพื่อความสุขสวัสดีของพวกเจ้า ขอให้ออกไปสร้างบ้านเมือง

อยู่ ใหม่ เพื่อช่วยรักษาสัตย์ที่พ่อได้พูดไปแล้ว เจ้าจะปรารถนาช้างม้า

และรถ ตลอดจนไพร่พลสักเท่าใดก็จงนำาไปตามต้องการ เหลือไว้แต่

คชาชาติอัสดรสำาหรับพระนคร ต่อเมื่อพ่อหาชีวิตไม่แล้ว จึงค่อยกลับ

มาเอาราชสมบัติคืนไป”

  พระราชโอรสทั้งสี่มิได้ โต้ทานคัดค้านแต่ประการใด ยอมรับ

โดยดุษณี ได้พาพระเชษฐภคินีและพระกนิษฐภคินีรวมห้าพระองค์  

พร้อมด้วยไพร่พลออกจากพระนครเข้าสู่ป่าสากพนสณฑ์ ซึ่งในหนังสือ

บางเล่มกล่าวว่าเป็นดงไม้สักกะ อยู่ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย 

และได้พบกับ “กบิลดาบส” ซึ่งอยู่ ณ ที่นั้น

 ในหนังสือพุทธประวัติทุกเล่มไม่ได้กล่าวถึงประวัติของกบิล-
ดาบส จึงขอแทรกไว้สักนิด
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 ตามคัมภีร์ เวสสันดรทีปนี กล่าวว่า ในอดีตชาติพระพุทธเจ้า 
(พระสิทธัตถะ) เสวยพระชาติกําเนิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล      
มีนามว่า “กบิล สําเร็จศิลปะทุกอย่าง เห็นโทษการอยู่ครองเรือน       
จึงออกบวชเป็นฤษีสร้างบรรณศาลาอยู่ในป่าสัก ริมฝั่งสระโบกขรณี
ข้างป่าหิมพานต์ เมื่อกบิลดาบสเห็นพระราชโอรสและพระราชธิดา
ของพระเจ้าตติยโอกกากราชมาถึงที่อยู่ของตนจึงถามถึงความ
ประสงค์ เมื่อทราบเรื่องตลอดแล้วจึงแนะว่า “ถ้าได้สร้างพระนครไว้
ตรงบรรณศาลาที่ตนอยู่ ก็จักเป็นเมืองที่เลิศในชมพูทวีป สร้าง
พระนครขึ้นแล้วให้ตั้งชื่อว่า นครกบิลพัสดุ์”

 พระราชโอรสทาํตามทีก่บลิดาบสแนะนาํ และกเ็ปน็จรงิตามที่
ดาบสพดู ในสมยัพทุธกาลนครกบลิพสัดุเ์ปน็เมอืงใหญท่ีเ่จรญิรุง่เรอืง 
มีถนนใหญ่ผ่านเมือง มีตลาดหลายแห่ง มีสวนดอกไม้และไม้ผลมาก 
มีประตูเมืองทั้งสี่ทิศ มีหอคอยสูงเด่น มีปราสาทใหญ่ตั้งอยู่บนที่สูง 
เป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์ ไม่มีการเก็บภาษีอากรที่ไม่สมควร และ
ที่สําคัญเป็นเมืองที่มีแต่ความเจริญ ไม่มีความจนปรากฏให้เห็นใน   
ที่ใดๆ

 กลา่วตามประเพณขีองกษตัรยิซ์ึง่เปน็วรรณะชัน้สงูของอนิเดยี 
โบราณ จะไม่ยอมสมรสกับคนในวรรณะอ่ืนท่ีต่ํากว่า ฉะน้ันพระราชโอรส 
ทั้งสี่พระองค์และพระขนิษฐาทั้งสี่พระองค์จึงเป็นคู่กันเอง และเรียก
วงศ์ของตนว่า ศ�กยวงศ์

 ในภาษาไทยเขียนท้ัง ศ�กยวงศ์ (สันสกฤต) และ สักยวงศ์  

(บาล)ี การทีไ่ดช้ือ่เชน่นีก้ลา่วกนัเปน็สองอยา่ง คอื เปน็วงศท์ีต่ัง้ขึน้ใน
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ดงไม้สักกะอย่างหนึ่ง และด้วยความสามารถของพระราชโอรสและ
พระราชธดิาทีต่ัง้บา้นเมอืงและราชวงศข์ึน้ไดโ้ดยลําดบั พระเจา้ตตยิ-
โอกกากราชจึงออกพระโอษฐ์ชมว่า “อาจ” หรือ “สามารถ” หลวง
วิจิตรวาทการกล่าวว่า เมื่อพระเจ้าโอกกากราชทรงทราบข่าวว่า    
พระโอรสไปสรา้งกบลิพสัดุไ์ด ้กต็รสัชมวา่ “สกักะ” แปลวา่ สามารถ 
นี้เป็นอีกทางหนึ่ง สายสกุลนี้มีชื่อว่า โคตมะ

 ตามตาํนาน สกักชนบทแบง่เปน็หลายพระนคร เฉพาะทีม่เีรือ่ง
กล่าวถึงคือ นครเดิมของพระเจ้าโอกกากราช นครกบิลพัสดุ์ และ  
นครเทวทหะ ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส ได้ทรงวินิจฉัยไว้ว่า “น่�จะเห็นว่� ศ�กยกุม�รเหล่�
นั้นไม่ได้สร้�งนครกบิลพัสดุ์ตำ�บลเดียว คงสร้�งอีก ๓ นคร ต่�งคู่ 
ต่�งอยู่ครองนครแห่งหนึ่ง แต่ในตำ�น�นเล่�แคบไป โดยนัยนี้น่�จะมี
ถึง ๖ นครแต่ไม่ปร�กฏชื่อ”

 นอกจากนีย้งัไดท้รงสนันษิฐานถงึวธิปีกครองของนครเหลา่นัน้
ว่าคงปกครองโดยสามัคคีธรรม เหมือนธรรมเนียมในแว่นแคว้นวัชชี
และแว่นแคว้นมัลละ

  

  ในแวน่แควน้วชัชมีเีจา้วงศ ์๑ เรยีกวา่ ลจิฉว ีและในแวน่แควน้

มัลละมีเจ้าวงศ์ ๑ เรียกว่า มัลละ เป็นผู้ปกครอง กล่าวเฉพาะ      

แว่นแคว้นมัลละมี ๒ นครคือ กุสินาราและปาวา
๑
 ในวงศ์เจ้าทั้งสอง

๑ เร่ืองแคว้นมัลละมีกล่าวถึงในพุทธประวัติหลายแห่ง แคว้นน้ีอยู่ถัดโกศลมาทางทิศตะวันออก 
อยู่ทางทิศเหนือของแคว้นวัชชีและทางทิศตะวันออกของสักกะ นครหลวงชื่อกุสินคร หรือ     
กุสินารา ต้ังอยู่ในท่ีร่วมของลําน้ํารับดิ (Rubdi) กับลําน้ําคันธกะอยู่เหนือเนปาล ปัจจุบันเรียกว่า 
แขวงกาเซีย
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นั้นไม่ได้เรียกผู้ ใดผู้หนึ่งว่าเป็นราชา ไม่เรียกอย่าง พระเจ้าพิมพิสาร 

พระเจ้าแผ่นดินมคธ และพระเจ้าปเสนทิ พระเจ้าแผ่นดินโกศล
๒

      

ท้ังสองน้ีเขาเรียกว่า “ราชา” ส่วนเจ้าในวงศ์ทั้งสองของแคว้นวัชชี   

เขาเรียกว่า ลิจฉวีและมัลละ เสมอกันท้ังน้ัน เมื่อมีกิจเกิดข้ึน มีการ

สงครามเปน็ตน้ เจา้เหล่านัน้ก็ประชมุกัน ปรกึษาหารอืกนั แลว้ชว่ยกนั

ตามกำาลังความสามารถ

  พวกศากยะในบาลพีระวนิยักด็ ีในบาลมีชัฌมินกิายกด็ ีในบาลี

อังคุตตรนิกายก็ดี เรียกว่า สักกะ เสมอกันทั้งนั้น พระสุทโธทนะ     

พุทธบิดาก็เรียกว่า สุทโธทนสักกะ เหมือนกัน เว้นไว้แต่พระภัททิยะ

โอรสนางกาฬิโคธา ผู้อยู่ ในชั้นเดียวกันกับพระอนุรุทธะในบาลีวินัย 

เรียกว่า สักยราชา แต่ ในบาลีมหาปทานสูตรทีฆนิกายมหาวรรค   

เรียกพระสุทโธทนะว่า ราชา ในยุคอรรถกถาเข้าใจว่าเป็นราชาทีเดียว

๒ ตามคําอธิบายของเสฐียรโกเศศในเรื่อง อุปกรณ์ร�มเกียรติ์ กล่าวว่า

 แคว้นโกศลสมัยพุทธก�ลแบ่งเป็นสองแคว้น เหนือเรียกว่� อุตตระโกศล ตั้งร�ชธ�นี
ที่กรุงส�วัตถี ปัจจุบันเรียกว่� สะเหต มะเหต (Sahet Mahet) นัยว่�เพี้ยนม�จ�กคำ�มห�
เสฏฐี คืออน�ถบิณฑิก แคว้นใต้เรียกว่� ทักษิณโกศล มีร�ชธ�นีคือ อโยธย� หรือส�เกต 
ปจัจบุนั เรยีกว�่ โออธุ หรอื ออธุ (Oudh, Oude หรอื Audh) ซึง่เพีย้นม�จ�กอโยธย�นัน่เอง 
แคว้นใต้นี้ พระกุศโอรสพระร�มได้ครอบครองต่อม� ตั้งร�ชธ�นีที่เมืองกุศ�วดี

 ส่วนคําอธิบายของรีสเดวิดส์กล่าวว่า โกศลมีเมืองสําคัญสามเมือง คือ อโยธยา ตั้งอยู่บน
ฝัง่แมน่ํา้สราย ุภายหลงัถูกรวมเขา้กบัโกศล เมอืงสาวตัถคีรัง้พทุธกาลเปน็เมอืงหลวงชัน้เอก 
คู่แข่งกับราชคฤห์ สาวัตถีตั้งอยู่บนฝั่งแม่นํ้าอจิรวดีและเมืองสาเกตอยู่ใกล้กับอโยธยา เมื่อ
อโยธยาเสื่อมลงเมืองสาเกตก็เข้าแทนที่ ในสมัยพุทธกาลเมืองสาเกตมีความสําคัญเท่าๆ   
กับเมืองสาวัตถี และระยะทางก็ห่างจากสาวัตถีเพียง ๗๐ กิโลเมตร ครั้งพุทธกาลมีรถด่วน
ระหว่างสาวัตถีกับสาเกต เดินทางวันเดียวถึง รถด่วนก็คือรถเทียมม้า ตั้งสถานีไว้ ๗ แห่ง 
พอถึงสถานีหนึ่งก็เปลี่ยนม้าครั้งหนึ่ง หมายความว่าต้องเปลี่ยนม้าทุกๆ ๑๐ กิโลเมตร
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 ตามความสันนิษฐาน สักกชนบทอันอยู่ในการปกครองโดย
สามคัคธีรรมหามพีระราชาไม ่ถา้อนมุตัวิา่ศากยะบางองคท์รงยศเปน็
พระราชา ก็มีความสันนิษฐานว่านั่นเป็นยศสืบกันมาตามสกุล เช่น 
ผูค้รองนครแหง่พระเจา้โอกกากราช กน็า่จะดํารงยศเปน็พระราชาหรอื
เป็นยศสําหรับผู้ปกครองนครทีเดียว การปกครองก็คงเป็นไปโดย 
ความสามัคคีธรรมนั่นเอง

 ศากยะผูค้รองนคร หากไมไ่ดม้ยีศเปน็ราชาตามธรรมเนยีมของ
ชนบทอันปกครองโดยสามัคคีธรรมก็ดี ตามธรรมเนียมของสกุลอัน  
มียศไม่ถึงนั้นก็ดี หรือเพราะเป็นเมืองออกของโกศลรัฐก็ดี จะเรียกใน
ภาษาไทยว่า พระเจ้� เห็นไม่ชัด เพราะคํานี้ใช้เรียกเจ้าประเทศราช
ก็ได้ และถ้าแยกยศราชาเป็นมหาราชาและราชาแล้ว จะเรียกว่า  
ร�ช� ก็ได้ เช่นพวกลิจฉวี ในอรรถกถาบางแห่งเรียกว่า ร�ช� ก็มี        
แต่ใช้พหูพจน์ท่ีหมายความว่ามียศเสมอกัน ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใคร  
จะใชโ้วหารอยา่งอืน่ขดัเชงิ เพราะในพวกไทยเรา ทา่นผูค้รองมยีศเปน็
ราชาสืบกาลนานมาแล้ว เพราะเหตุนั้นจึงเรียกศากยะผู้ครองนครว่า
ราชาหรือพระเจ้า แต่อย่าพึงเข้าใจว่าเป็นมหาราชาหรือราชาธิราช  
คือใช้เรียกพอให้เข้าใจว่าเป็นเจ้ามีฐานะสูงกว่าบุคคลธรรมดา

 ทีย่กมากลา่วขา้งตน้กเ็พือ่ใหเ้หน็สถานะผูค้รองนครของอนิเดยี
โบราณว่าต่างกันอย่างไร และทําให้การใช้ราชาศัพท์ไม่เป็นไปตาม
แบบประเพณีของไทย คือ ใช้พอให้ทราบว่าองค์นั้นเป็นเจ้าเท่านั้น
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โกลิยวงศ์

๒
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เมื่อกล่าวถึงศากยวงศ์ฝ่ายกรุงกบิลพัสดุ์มาแล้ว ก็จะได้กล่าวถึง     
โกลิยวงศ์ต่อไป เพราะทั้งสองวงศ์นี้เปรียบได้กับวงศ์พี่วงศ์น้อง ท่าน
ผู้อ่านคงยังจําได้ว่าพระราชบุตรและพระราชบุตรีของพระเจ้าโอกกากราช 
สี่คู่ได้ออกมาสร้างเมืองใหม่ตามคําขอของพระราชบิดา และได้สร้าง
นครกบิลพัสดุ์ขึ้น แต่อาจสงสัยว่าแล้วพระเชษฐภคินีผู้มีพระนามว่า 
พระนางปิยาราชกุมารี ผู้พี่ใหญ่หายไปไหน

 อันที่จริงพระนางปิยาราชกุมารีเป็นบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่ง
ของพุทธประวัติ

 พระนางปิยาราชกุมารีทรงมีชีวิตค่อนข้างอาภัพกว่าบรรดา
น้องทั้งแปดที่กล่าวมาแล้ว เพราะปรากฏว่าพระนางประชวรเป็น    
โรคเรื้อน ไม่อาจอยู่ร่วมกับพระอนุชาและพระขนิษฐาทั้งสี่คู่นั้นได้    
จึงทรงขอแยกทางไปซ่อนตัวอยู่ในถํ้ากลางป่าตามลําพัง ที่ปากถํ้า    

มปีระตปูดิมดิชดิ พระนางเพยีงแตข่อความอนเุคราะหใ์หร้าชบรุษุนาํ
เสบยีงอาหารไปสง่เปน็ครัง้คราว และทรงปรงุอาหารดว้ยพระองคเ์อง

 จะเปน็ดว้ยความบงัเอญิหรอือะไรกไ็มอ่าจทราบได ้ในครัง้นัน้
พระเจ้ากรุงเทวทหะ (ใน ส�รัตถสมุจจัย ออกพระนามว่า พญ�     
ร�มร�ช) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากลุมพินีวัน ก็ทรงพระประชวรเป็นโรคเรื้อน
เช่นเดียวกัน ได้ทรงตัดสินพระทัยมอบราชสมบัติให้ราชโอรส แล้ว
เสด็จออกจากกรุงเทวทหะไปประทับอยู่ในป่ากระเบา (โกละ) ตามลําพัง 
เช่นเดียวกับพระนางปิยาราชกุมารี

 ในปา่นัน้มตีน้กระเบาใหญอ่ยูต่น้หนึง่ ทีโ่คนตน้เปน็โพรงกวา้ง
ใหญ่พอที่คนจะเข้าไปนั่งนอนได้อย่างสบาย พระเจ้ากรุงเทวทหะ  
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หรอืพญารามราชจงึปดักวาดตกแตง่โพรงนัน้เปน็ทีป่ระทบัตอ่มา สว่น
พระกระยาหารก็เสวยแต่ผลกระเบา ซึ่งมีรสเมาแต่เพียงอย่างเดียว 
ด้วยมีพระประสงค์จะทําลายพระชนม์ชีพให้พ้นจากโรคที่สังคม
รังเกียจ

 ก็ผลโกละหรือกระเบานั้นมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคเรื้อนได้ 
เป็นยาวิเศษของอินเดียมาช้านาน เท่าที่เห็นในเมืองไทย ต้นกระเบา
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีผลโตขนาดมะขวิด เนื้อกินได้ แพทย์ไทย
ว่ามีหลายชนิด กล่าวเฉพาะกระเบากลักเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มี
ผลกลมโตขนาดผลกระท้อน นํ้ามันในเมล็ดหุงเป็นนํ้ามันใส่แผล     
แก้โรคเรื้อนและโรคผิวหนัง

ผลโกละหรือกระเบ�
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 คนอนิเดยีสมยัดกึดาํบรรพท์ีเ่ปน็โรคเรือ้นกค็งกนิกระเบารกัษา
กนัเปน็พืน้ หรอืเพิง่จะมารูส้รรพคณุในสมยัพระเจา้เทวทหะกไ็มท่ราบ 
แตป่รากฏวา่เมือ่พระเจา้เทวทหะเสวยเปน็ประจาํ นานวนัเขา้กร็ูส้กึวา่
สบายขึ้น พระโรคทุเลา มีพละกําลังสามารถเสด็จเที่ยวไปในป่า      
ได้ไกลๆ

 ในทา่มกลางความเงยีบสงดัคนืหนึง่ พระเจา้เทวทหะทรงไดย้นิ
เสียงหวีดร้องแสดงความตกใจของสตรีนางหนึ่ง ทรงคาดคะเนที่มา
ของเสียงน้ันว่าไม่น่าจะไกลเท่าใดนัก และเน่ืองจากเป็นเวลาดึกมากแล้ว 
ไม่อาจจะออกไปค้นหาได้สะดวกจึงต้องรออยู่จนสว่าง ได้ทรงพระดําเนิน 
ไปทางทีท่รงคาดวา่เปน็ทีเ่กดิของเสยีงนัน้ ครัน้ไปถงึทีแ่หง่หนึง่ไดพ้บ
รอยเทา้มนษุยเ์ดนิเขา้ออกตรงปากถํา้แหง่หนึง่ เมือ่ทรงพจิารณาอยา่ง
ละเอียดก็พบว่ามีรอยตีนเสือปะปนอยู่ด้วย ก็แน่พระทัยว่าต้องมี    
คนอยู่ภายในถ้ําน้ัน ได้เสด็จตามรอยเท้าก็พบว่าท่ีปากถ้ํามีประตูปิดอยู่ 
จึงทรงเคาะประตูแล้วร้องเรียก

 ฝ่ายพระนางปิยาราชกุมารีทรงได้ยินเสียงคนเรียกก็ตรัสถาม
วา่ใคร พญารามราชตรสัตอบวา่เปน็คนเดนิปา่ ขอใหเ้ปดิประตรูบัดว้ย 
พระนางก็ตรัสตอบตามความจริงว่าเปิดประตูรับไม่ได้ เพราะเป็น   
โรคเรื้อนน่ารังเกียจ ไม่ต้องการให้คนมาพบเห็น

 พญารามราชตรสัตอบวา่ ถา้เชน่นัน้เรากห็วัอกเดยีวกนั เพราะ
เป็นโรคเดียวกัน มีความละอายญาติมิตรจึงได้คิดออกมาอยู่ป่าตามลาํพัง 
ฉะนั้นขออย่าได้คิดหวาดระแวงอันใดเลย
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 แม้จะทรงทราบเช่นนั้น พระนางก็ยังไม่วางพระทัย เพราะใน
ป่าในดงเช่นน้ีเม่ือเกิดเหตุร้ายอะไรข้ึนจะทรงร้องเรียกหาใครให้มาช่วยได้ 
ครัน้จะทรงนิง่เฉยอยูก่ไ็มส่มควร นา่จะบอกกลา่วบางสิง่บางอยา่งให้
ทราบไว้บ้าง พระนางจึงตรัสว่า

 “ฉันเป็นเชื้อสายกษัตริย์ จําต้องรักษาเกียรติของสกุล ไม่ควร
พบชายต่างชั้นตามลําพัง ขอจงเห็นใจฉันเถิด”

 “ถ้ากระนั้นโปรดรับทราบ ฉันไม่ใช่คนต่างชั้นอย่างที่คิด ฉัน
เป็นกษัตริย์ได้สละราชสมบัติออกมาอยู่ป่าด้วยเหตุที่บอกไปแล้ว”

 “ถ้าเช่นนั้น” พระนางตรัสแล้วนิ่งคิดอยู่นิดหนึ่ง จึงตรัสต่อไป
ว่า “ขอความกรุณาได้แสดงส่ิงท่ีเป็นคุณลักษณะของกษัตริย์ว่ามี   
จารีตประเพณีอย่างไรบ้าง”

 ตรงน้ีแสดงให้เห็นว่าพระนางปิยาราชกุมารีรอบคอบระมัดระวัง 
เปน็อยา่งด ีจงึอยูใ่นปา่เปลีย่วตามลําพงัได ้พญารามราชหรอืพระเจา้
กรุงเทวทหะก็คงตระหนักเช่นนี้ จึงได้ทรงอธิบายถึงคุณลักษณะและ
จารีตประเพณีของกษัตริย์ให้ทรงทราบ พระนางได้ฟังแล้วก็ทรงเชื่อ
ว่าเป็นกษัตริย์จริง เพราะคนธรรมดาไม่อาจจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ 
เมือ่เปดิประตถูํา้เชญิเสดจ็เขา้ไปประทบัภายในถํา้แลว้ จงึตรสัเลา่วา่
ตอนดึกคืนที่ผ่านมามีเสือตัวหนึ่งมาตะกุยประตูจะเข้ามาทําร้าย 
พระนางตกใจจึงร้องขึ้น และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก      
จึงไม่อาจคุมสติไว้ได้



ตามรอยพุทธประวัติ28

 พญารามราชจึงตรัสว่า ด้วยได้ยินเสียงร้องนั้นจึงชักพาให้มา
พบกัน และได้ทรงแนะนําให้รักษาโรคเรื้อนด้วยการเสวยผลโกละ 
เหมือนอย่างที่พระองค์ได้เสวยมาแล้ว พระนางก็เริ่มเสวยผลโกละ  
ทุกวัน ต่อมาพระนางก็หายจากโรค และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

 ตามเรื่องเล่าว่า ต่อมามีพรานป่าชาวกรุงเทวทหะมาพบและ
จําพระราชาของตนได้ จึงไปกราบทูลพระราชโอรสให้ทรงทราบ     
พระราชโอรสมาเชิญให้เสด็จกลับไปครองราชสมบัติตามเดิม แต่ไม่
ทรงเห็นด้วย และขอให้สร้างเมืองใหม่ตรงต้นโกละใหญ่ที่เคยรักษา
พระองค์ ต่อมาเมื่อมีพระราชโอรสพระราชนัดดาจึงตั้งวงศ์กษัตริย์  
ขึ้นใหม่อีกวงศ์หนึ่ง มีชื่อว่า โกลิยวงศ์ ตามชื่อต้นกระเบา

 กล่าวโดยสรุป เมื่อพระเจ้าเทวทหะหรือพญารามราชกับ    
พระนางปยิาราชเทว ีเชือ้สายพระเจา้โอกกากราชไดต้ัง้วงศโ์กลยิะขึน้ 
มีผู้สืบสันตติวงศ์ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนถึงรัชสมัยพระเจ้าอัญชนะ 

มีกนิษฐภคินี (น้องหญิง) ทรงพระนามว่า กัญจน�

 ส่วนนครกบิลพัสดุ์นั้นก็มีผู้สืบสันตติวงศ์ลงมาจนถึงพระเจ้า
ชยัเสนะ (ในภาษาไทยมทีัง้ ชยัเสนะ และ ชยเสนะ) ตาม พทุธประวตั ิ
พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
กล่าวว่า

  

  พระเจา้ชยเสนะมพีระราชบตุร บุตรี ทีป่รากฏพระนาม ๒ 

พระองค์ พระราชบุตรมีพระนามว่า สีหหน ุ พระราชบุตรีมีพระนาม

ว่า ยโสธรา ครั้นพระเจ้าชยเสนะทิวงคตแล้ว สีหหนุได้ราชสมบัติ  
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มีพระมเหสีทรงพระนามว่า กัญจนา เป็นกนิษฐภคินีของพระเจ้า

อัญชนะผู้ครองเทวทหนคร มีพระราชบุตร ๕ พระองค์ คือ สุทโธทนะ, 

สุกโกทนะ, อมิโตทนะ, โธโตทนะ, ฆนิโตทนะ พระราชบุตรี ๒ 

พระองค์คือ ปมิตา และ อมิตา

  ส่วนนางยโสธราได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอัญชนะ      

มพีระราชบตุร พระราชบตุร ี๔ พระองค ์พระราชบุตรคอื สปุปพุทธะ, 

ทัณฑปาณิ พระราชบุตรีคือ มายา, ปชาบดี (หรือโคตมี)

 

 สรปุวา่ราชวงศฝ์า่ยนครกบลิพสัดุก์บัราชวงศฝ์า่ยนครเทวทหะ
มีความสัมพันธ์กันมาแต่ต้น และจะเกี่ยวดองกันต่อไปอีก

 อนึ่ง มีเรื่องที่ควรสังเกตว่าใน พุทธประวัติ บางเล่มออก
พระนามบางพระองค์ต่างกัน ทําให้สงสัย เช่นใน พุทธประวัติ ท่ีกล่าว
มาข้างต้นว่าพระเจ้าอัญชนะเป็นพระราชบิดาของพระนางมายา แตใ่น 
พระปฐมสมโพธิกถ� พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ 
ปรมานุชิตชิโนรสออกพระนามพระราชบิดาของพระนางมายาว่า  
พระเจ�้ชน�ธปิร�ช ซึง่ตามเรือ่งกเ็ปน็องคเ์ดยีวกนั กลา่วไวเ้พือ่ปอ้งกนั
การสับสน เมื่อจะกล่าวอ้างในตอนต่อไป

 นอกจากนี้พระเจ้าสีหหนุยังได้ทูลขอพระนางมายามาเป็น
ชายาของพระสุทโธทนะพระราชโอรสองค์ใหญ่ ความสัมพันธ์ของ
ราชวงศ์ทั้งสอง คือ โกลิยวงศ์ (เทวทหะ) กับ ศากยวงศ์ (กบิลพัสดุ์) 
จะปรากฏต่อไป เมื่อมีเรื่องกล่าวถึงจะได้ทราบว่าใครเป็นใคร
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 ก่อนอื่นควรจะทราบเรื่องเมืองเทวทหะของพญารามราช    
เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เมืองเทวทหะ (Devadaha) เป็นเมืองที่อยู่ในเขต
เดียวกันกับโกลิยะที่สร้างใหม่ในป่าต้นกระเบา ไม่ไกลจากลุมพินีวัน 
ฉะนั้นเมืองเทวทหะกับกรุงกบิลพัสดุ์จึงไม่ห่างกันเท่าไร ไปมาหากัน
ได้สะดวก เทวทหะเปน็เมอืงทีป่ระสูตขิองพระนางมายาเทว ีพระนาง
ปชาบดีโคตมี พระพุทธเจ้าเคยเสด็จเมืองเทวทหะหลายครั้ง แล้วได้
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เมืองนี้หลายเรื่อง

 นครกบิลพัสดุ์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นศากยะอยู่ติดกับ
ลุมพินีวัน กล่าวตามพุทธประวัติลุมพินีวันอยู่ระหว่างนครกบิลพัสดุ์
กับนครเทวทหะ มีแม่นํ้าโรหิณีเป็นแนวแบ่งเขตแดนและใช้นํ้าทํานา
ร่วมกัน ผู้คนของทั้งสองเมืองก็เป็นญาติพี่น้องกัน มีสัมพันธไมตรีอัน
ดีต่อกัน

 ในหนงัสอื พทุธประวตั ิจะกลา่วถงึเมอืงเทวทหะกบัเมอืงกบลิ-

พัสดุ์เป็นหลัก จึงควรทราบเชื้อสายของทั้งสองเมืองนี้ไว้ด้วย
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พระสิริมหามายา

๓
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ขอกล่าวย้อนขึ้นไปครั้งพระเวสสันดร เมื่อ
พระนางผุสดีสิ้นพระชนม์ได้ไปบังเกิดใน
ดุสิตเทวพิภพ แล้วจุติลงมาถือปฏิสนธิ     
ในพระครรภข์องพระนางยโสธรา อคัรมเหสี
พระเจ้าชนาธิปราชแห่งกรุงเทวทหะ เมื่อ
ประสูตินั้นมีพระรูปสิริวิลาสครบถ้วนด้วย
เบญจกัลยาณี พระเจ้าชนาธิปราชได้ตรัส
ถามพราหมณ์ที่ทํานายลักษณะว่า

 “ธิดาของเราจะได้เป็นเอกอัครมเหสี
แห่งบรมจักรพัตราธิราชในโลกนี้ หรือว่าจะ
มีบุตรอันประเสริฐจากพระครรภ์เป็นองค์
สัพพัญญูตรัสรู้พระปรมาภิเษกสัมโพธิให้
นิพพานสุขแก่สัตว์โลกประการใด”

 พราหมณ์ทั้ งหลายจึ งกราบทูล
ทาํนายวา่ “พระราชธดิาของพระองคจ์กัเปน็
พระพุทธมารดาโดยแท้”

 พระเจ้าชนาธิปราชทรงพระปีติโสมนัส 
เป็นอันมาก ได้ประทานพระนามแก่พระ 
ราชธิดาว่า “พระสิริมหามายา”

พระพุทธเจ้�ประสูติ ภ�พเขียนจ�กวัดบ�งขุนเทียน
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 ครั้นเจริญพระชนมายุมากขึ้นก็ยิ่งมีบุญญาบารมีเป็นที่
ประจักษ์ให้เห็นถึง ๑๒ ประการ ดังต่อไปนี้

 ๑. วันหนึ่งทรงมีถาดทองเต็มไปด้วยภัตตาหาร ได้ทรงตัก  
แจกจา่ยผูค้นเปน็อนัมาก แตภ่ตัตาหารนัน้กไ็มห่มดยงัคงอยูเ่ตม็ถาด

 ๒. เมื่อพระสิริมหามายาทรงจับต้องลูบคลําร่างกายคน        
ที่มีโรคาพยาธิ ยังไม่ถึงกําหนดสิ้นอายุ โรคต่างๆ ก็จะหาย มีอายุยืน
สืบไป

 ๓. เมือ่ทรงจบัตอ้งใบไมท้ัง้หลาย ใบไมน้ัน้กจ็ะกลายเปน็ทอง
ไปทั้งสิ้น

 ๔. เมื่อทรงจับพืชผลใดแล้วเพาะปลูกรดนํ้าด้วยพระหัตถ์    
พืชผลนั้นก็จะงอกงามเป็นลําต้นขึ้นทันที และแตกใบผลิดอกออกผล  
ให้เห็น

 ๕. เมื่อเสด็จขึ้นไปบนยอดเขาที่ปราศจากนํ้า ถ้าตรัสว่า 
ข้าพเจ้ากระหายนํ้า ก็มีนํ้าผุดขึ้นมาให้ได้เสวย

 ๖. เมื่อเสด็จประพาสไปในสถานที่ใด ก็จะมีเทพยดาเนรมิต
ทิพยโภชนาหารมาถวาย

 ๗. ถ้าเสด็จประพาสอุทยาน เทพยดาในสถานที่นั้นก็จะนํา   
นํ้าทิพย์มาโสรจสรง และนําเครื่องทิพย์มาตกแต่งพระวรกาย

 ๘. เม่ือเสด็จไปสู่ท่ีไสยาสน์ ก็จะมียักษ์ราชาท้ังแปดถือพระขรรค์ 
มายืนแวดล้อมป้องกันภยันตราย
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 ๙. เมื่อเสด็จไปในสถานที่บันเทิงในเวลากลางวัน ก็จะมีอสูร
มาอยู่คุ้มครอง

 ๑๐. เมื่อถึงฤดูร้อน เทพยดาอันสถิตอยู่ในป่าหิมพานต์ก็จะ
นํานํ้าในสระทั้งเจ็ดใส่ในหม้อทองมาโสรจสรง

 ๑๑. เมือ่ถงึคราวหนาวเยน็ เทวดาทัง้หลายกจ็ะนาํเครือ่งนุง่หม่
อันเป็นทิพย์มาให้แต่ง

 ๑๒. เมื่อพระสิริมหามายามีพระหฤทัยประสงค์จะบริจาคทาน
แก่พราหมณ์และยาจกเข็ญใจ ก็จะมีแก้วแหวนเงินทองตกลงมา    
จากอากาศ ให้พระราชธิดาเก็บบริจาคได้โดยสะดวก

 ในกาลคร้ังน้ันพระเจ้าสีหหนุมีพระหฤทัยปรารถนาจะราชาภิเษก 
พระสุทโธทนะพระราชโอรสให้เสวยราชสมบัติแทนพระองค์ จึงมี   
พระราชดําริจะหานางขัตติยราชธิดาที่บริบูรณ์ด้วยเบญจกัลยาณี    
โดยมีพระราชโองการให้พราหมณาจารย์ทั้งแปดออกสืบหานางผู้มี
ลกัษณะอนัเลอเลศิใหพ้บ แลว้พระราชทานทรพัย ์๘,๐๐๐ กหาปณะ
กับเครื่องประดับพระศอ และตรัสสั่งว่าถ้าพบนางแก้วผู้มีคุณสมบัติ
พร้อม ก็ให้ถวายเครื่องประดับพระศอนี้ไว้เป็นสําคัญ

 พราหมณท์ัง้แปดรบัพระราชโองการแลว้ออกจากกรงุกบลิพสัดุ ์
ท่องเท่ียวตรวจตราหานางแก้วไปตามนิคมบ้านเมืองต่างๆ เป็นอันมาก 
ก็ไม่พบ จนกาลเวลาผ่านไปได้มาถึงเมืองเทวทหะ (นี่แสดงว่าหาจาก
ที่ไกลมาใกล้) เผอิญได้ยินเสียงผู้คนเล่นสนุกส่งเสียงอื้ออึงในพระ
อุทยาน  ด้วยในวันนั้นพระสิริมหามายาพร้อมด้วยข้าทาสบริวาร    
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มาชมสวน จึงเป็นวาสนาของพราหมณ์ทั้งแปดได้ทัศนา และด้วย
พระรูปโฉมของพระสริมิหามายาอนังามวลิาสลํา้เลศิ ทาํใหพ้ราหมณ์
ทั้งแปดเคลิบเคลิ้มสิ้นสติสมปฤดีบ้าง สําแดงอาการพูดเพ้อเจ้อ
หลงใหลไปต่างๆ บ้าง พระสิริมหามายาทอดพระเนตรอาการวิกล  
ของพราหมณ์ดังนั้น ทรงสงสัยจึงตรัสสั่งให้สาวใช้นางหนึ่งไปถาม

 ในบรรดาพราหมณ์ทั้งแปดนั้น มีคนหนึ่งชื่อ โกณฑัญญะ    
เป็นผู้รู้ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ เข้าใจว่าจะมีอายุน้อยกว่าคนอื่นๆ 
เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวได้เร็วกว่าใคร เมื่อนางกํานัลมาถาม
จึงเล่าความตามที่พระเจ้าสีหหนุแห่งกรุงกบิลพัสดุ์มีพระราชโองการ
นางกํานัลกลับไปทูลให้พระราชธิดาทราบ พระราชธิดาจึงตรัสสั่ง    
ให้หาโกณฑัญญะมาเฝ้าเพื่อจะได้ทรงทราบรายละเอียดมากขึ้น

 พระสิริมหามายาตรัสถามถึงบ้านเกิดเมืองนอนของโกณฑัญญะ 
และเหตุที่มา โกณฑัญญะถึงจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะดีที่สุด 

กระนั้นเมื่อได้สดับสําเนียงอันไพเราะเสนาะจับใจและได้ยลโฉมอัน 
เลอเลิศอย่างใกล้ชิดแล้ว ก็มิอาจควบคุมสติไว้ได้ ล้มลงเฉพาะ      
พระพักตร์อีกครั้งหนึ่ง จึงตรัสสั่งให้นางกํานัลเอานํ้าเย็นมารดที่ร่าง
โกณฑัญญะจนฟื้นคืนสติ สามารถกราบทูลเนื้อความตามพระราช
ดํารัสของพระเจ้าสีหหนุให้พระสิริมหามายาทรงทราบโดยตลอด   
แล้วเสริมว่า

 “ข้าพระบาททั้งแปดได้ออกจากรุงกบิลพัสดุ์ ท่องเที่ยวค้นหา
ไปทั่วทั้งราชวงศ์ใหญ่น้อยทั้งปวง แต่ก็มิพานพบราชบุตรีเมืองใดจะ

เพียบพร้อมไปด้วยนารีลักษณะ ๖๔ ประการดังท่ีได้ต้ังความปรารถนา 
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ไว้ ครั้นมาถึงนครสถานแห่งนี้ จึงได้เห็นพระแม่เจ้าผู้ทรงสิริลักษณ์ 
เลิศลํ้ากว่าสตรีใดในมนุษย์โลก นับเป็นมหาโชคอันประเสริฐสุด      
ขา้พระบาททัง้แปดกจ็ะหยดุการคน้หา แลว้กลบัไปราชธานกีบลิพสัดุ ์
กราบทลูบรมกษตัรยิใ์หม้าอญัเชญิไปอภเิษกเปน็พระมเหสพีระสทุโธ-
ทนราชกุมารต่อไป”

 ตามพระพุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อพระสิริมหามายาได้สดับ
พระนามพระสุทโธทนราชกุมาร พระกมลก็บังเกิดความเสน่หา     
ทั้งนี้เป็นด้วยบุพเพสันนิวาสเนื่องมาแต่ในอดีตชาติ สมกับคํากล่าว  
ทีว่า่ ความเสนห่าบงัเกดิดว้ยอาศยัเหตสุองประการ คอื บพุเพสนันวิาส
อย่างหนึ่ง และปัจจุบันประโยชน์อย่างหนึ่ง แต่ถึงแม้จะปีติโสมนัส
ยินดี ก็จําต้องสงบระงับความรู้สึก ไม่สําแดงอาการให้ปรากฏ แสร้งทํา 
เป็นไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้น แล้วตรัสว่า

 “ดกูรพราหมณ ์ตวัขา้เปน็ดรณุกมุาร ียงัมรีาชบดิามารดาเปน็

อิสราธิบดีอยู่ ท่านจงไปสู่สํานักพระชนกชนนี กราบทูลคดีโดยอัธยาศัย 
ของท่าน ใช่การที่เราจะเจรจา”

 เมื่อโกณฑัญญะได้สดับดังนั้น จึงกราบทูลต่อไปว่า

 “ขา้แตพ่ระแมเ่จา้ กอ่นทีข่า้พระบาทจะออกจากนครกบลิพสัดุ ์
สมเด็จพระเจ้ากบิลพัสด์ุได้พระราชทานมณีปิลันธนคีวา เคร่ืองประดับ 
พระศอมาเป็นเครื่องราชบรรณาการ ทั้งมีพระราชโองการว่า ถ้าพบ
นางแก้วสมประสงค์แล้ว ให้มอบเครื่องประดับนี้แก่นาง บัดนี้ได้พบ
นางแก้วสมประสงค์แล้ว ขอได้โปรดรับของพระราชทานนี้ไว้ด้วยเถิด
พระเจ้าข้า”
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 “ถ้าอย่างนั้น ท่านจงส่งมาเถิด”

 พระสิริมหามายาโปรดให้นางกํานัลไปรับของจากพราหมณ์  
แล้วให้ล้างมณีปิลันธนคีวาด้วยน้ําหอม และบรรจุในกล่องแก้ว มอบให้ 
มหาอํามาตยท์ีต่ามเสดจ็นําไป พรอ้มกบัพาพราหมณท์ัง้แปดกลบัเขา้
เทวทหนคร กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระเจ้าชนาธิปราชทรงทราบ

 ฝ่ายพระเจ้าชนาธิปราชเมื่อทรงสดับเรื่องราวจากพราหมณ์
โกณฑัญญะ และได้รับมณีปิลันธนคีวาจากมหาอํามาตย์แล้ว ได้  
ตรัสถามถึงพระจริยาวัตรและเรื่องอื่นๆ ของพระสุทโธทนราชกุมาร
เพ่ือให้หายข้องพระทัย เช่น ตรัสถามเร่ืองอายุ เร่ืองการปฏิบัติว่ารักษาศีล 
อยูใ่นทศพธิราชธรรมดอียูห่รอื พราหมณก์ก็ราบทูลวา่ พระราชกมุาร
มีพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา และรักษาศีล ๕ อยู่ในทศพิธราชธรรม
มาแต่ทรงพระเยาว์

 เมื่อพระเจ้าชนาธิปราชทรงสดับเช่นนั้น ก็ทรงชื่นชมโสมนัส
ตรัสสรรเสริญว่า

 “บุคคลใดประพฤติสุจริตธรรม มิได้ประพฤติการทุจริต บุคคลน้ัน 
ก็จะนอนเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกอื่น”

 เมื่อตรัสเช่นนั้นแล้ว ทรงอนุสรณ์คํานึงต่อไปว่า พระราชธิดา
ของพระองค์ก็มีพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษาเช่นเดียวกัน ทั้งสมเด็จ
พระเจ้าสีหหนุราชก็มีพระเดชานุภาพเป็นท่ียกย่องของบรรดาบ้านเมือง 
ใกล้เคียง ทั้งมีสายสัมพันธ์เกี่ยวดองกันอยู่ ถ้าทั้งสองเมืองจะได้เป็น
ทองแผ่นเดียวกัน ก็จะเพิ่มเดชานุภาพแผ่ไปทั่วสกลชมพูทวีป
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 เม่ือมีพระราชดําริเช่นน้ันแล้ว พระเจ้าชนาธิปราชได้ทรงปรึกษา 
หารือกับพระนางยโสธราราชเทวีและพระสิริมหามายาราชธิดา  
ตลอดจนเศรษฐีและเสนาบดีเพื่อฟังความคิดเห็น ปรากฏว่าทุกฝ่าย
ต่างเห็นชอบพร้อมกันหมด พระเจ้าชนาธิปราชจึงโปรดให้จัดเครื่อง
ราชบรรณาการมอบให้พราหมณ์ท้ังแปดนําไปถวายพระเจ้าสีหหนุราช 
เพื่อให้ทรงทราบว่าพระเจ้าชนาธิปราชทรงยินยอมถวายพระราชธิดา

 พระเจ้าสีหหนุราชเมื่อได้รับเครื่องราชบรรณาการของเมือง  
เทวทหะอันเป็นเครื่องหมายว่ายินดีถวายพระราชธิดาก็มีความปีติ
ปราโมทย์ ให้โหรหาฤกษ์กําหนดวันอภิเษกสมรส ต่อจากนั้นโปรดให้
แผ้วถางตกแต่งทําถนนจากกรุงกบิลพัสดุ์ตรงไปยังเมืองเทวทหะ   
สองฟากถนนประดับด้วยธงทิวอย่างสวยงาม

 เมื่อถนนหนทางเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าสีหหนุราชก็โปรดให้   
จัดขบวนแห่ มีทั้งขบวนช้าง ขบวนม้า พร้อมด้วยเกวียนบรรทุก   

เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอันมาก มุ่งตรงไปยังเมืองเทวทหะ

 ฝ่ายพระเจ้าชนาธิปราชทรงทราบว่า พระเจ้าสีหหนุราชเสด็จ
ยาตรายกไพรพ่ลมา กเ็สดจ็พระราชดําเนนิออกไปรบั ถวายบงัคมทลู
เชิญเสด็จประพาสพระนคร ส่วนพระเจ้าสีหหนุราชทอดพระเนตร   
เห็นป่าลุมพินีเป็นที่รมณียสถานใหญ่กว้างงดงาม จึงตรัสแก่พระเจ้า
ชนาธิปราชว่า จะขอพักพลประทับอยู่ที่นั้น

 ตรงนี้ขอเล่าภูมิศาสตร์ของป่าลุมพินีไว้สักเล็กน้อย เพราะใน
หนังสือพุทธประวัติทุกเล่มกล่าวไว้เพียงย่อๆ
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 ป่าลุมพินีอยู่ในประเทศเนปาล อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับ
เทวทหนคร กรุงกบิลพัสดุ์ของพระเจ้าสีหหนุราชอยู่ทางทิศตะวันตก
ของป่าลุมพินี ส่วนเมืองเทวทหะของพระเจ้าชนาธิปราชอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของป่าลุมพินี ในระยะทางเท่าๆ กันคือประมาณ ๑๐ ไมล์ 
หรือ ๔๐๐ เส้น เรียกว่าป่าลุมพินีอยู่ย่านกลาง

 ประวัติของป่าลุมพินีมีที่มาอย่างไรไม่พบหลักฐานชัดเจน     
แต่มีกล่าวไว้ในพุทธประวัติฝ่ายมหายานตอนหนึ่งว่า

  ในระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าสีหหนุ เมืองกบิลพัสดุ์       

มีความสงบและเจริญรุ่งเรือง เมืองเทวทหะซ่ึงพระเจ้าสุปรพุทธ (โอรส 

พระเจ้าอัญชนะ) ครอบครองก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าสุปรพุทธได้อภิเษก 

สมรสกับหญิงคนหน่ึงชื่อ ลุมพินี มีรูปโฉมงดงามย่ิงนัก พระเจ้าสุปรพุทธ

เคยพาพระนางลมุพนิี ไปประพาสสวนอนังดงามแห่งหนึง่ ซึง่เป็นของ

ผู้มั่งคั่งคนหนึ่งที่อยู่ ใกล้ๆ พระนคร

  พระนางลุมพินีพอหฤทัยสวนนั้นมาก ทรงขอประทาน   

สวนน้ัน พระเจ้าสุปรพุทธตรัสว่าทรงทำาเช่นน้ันไม่ได้ แล้วโปรดให้จัดทำา 

ที่แห่งหนึ่งให้งามกว่านั้น จึงเรียกกันว่า สวนลุมพินี

 ถ้ากล่าวตามคัมภีร์ฝ่ายมหายาน อุทยานลุมพินีก็เป็นสวนที่
พระเจ้าสุปรพุทธหรือสุปพุทธแห่งเทวทหนครทรงตกแต่งไว้ ยังไม่พบ
หลักฐานอื่นที่ชัดเจน กล่าวไว้พอให้ทราบตําแหน่งแห่งที่เพื่อจะได้
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เข้าใจภูมิประเทศดีขึ้น ถ้ากล่าวตามพุทธประวัติที่อ้างมาข้างต้น     
ป่าลุมพินีดูจะค่อนไปทางเทวทหนคร และพระเจ้าสีหหนุราชก็ไม่เคย
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร

 กล่าวตามหนังสือต่างๆ พอสรุปได้ว่า ป่าลุมพินีเป็นที่รื่นรมย์
น่าชมมาก เต็มไปด้วยพฤกษานานาชนิด เช่น โพ มะม่วง อโศก 
มะขามป้อม ต้นสาละ (Sal หรือ Shorea)

 อนึ่ง ตามคําพรรณนาถึงต้นไม้ในป่าลุมพินีตามเอกสารของ
อินเดีย ไม่พบว่ากล่าวถึงต้นรัง มีแต่ต้นสาละ ในหนังสือพุทธประวัติ
ที่แปลมาจากภาษาบาลี มี ปฐมสมโพธิกถ� เป็นต้น ก็ใช้ทั้งสาละ
และรัง ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า

ต้นส�ละ ภ�พจ�กอินเทอร์เน็ต
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  ดำาเนินไปถึงใต้ต้นมงคลสาลพฤกษ์ พระกมลปรารถนาจะ 

ทรงจบัซึง่ก่ิงรงั ก็มอิาจเอือ้มพระหตัถ์ขึน้ไปถงึ ขณะนัน้กิง่รงัดเูหมอืน

มีจิตกรุณาก็บันดาลอ่อนน้อมค้อมลงมาดุจยอดหวายอันต้องเพลิง  

พอถึงพระหัตถ์พระราชเทวีก็ทรงจับเอากิ่งรัง

 

 ตามความเขา้ใจแบบไทยๆ เราเชือ่วา่พระพทุธเจา้ประสตูแิละ
ปรินิพพานใต้ต้นรัง แต่ในหมู่นักศึกษาที่ได้อ่าน ปฐมสมโพธิกถ� ได้
ตัง้ขอ้สงสยัไวว้า่ ในปา่ลมุพนิมีไีมใ้หญอ่ยูส่องชนดิหรอืชนดิเดยีว และ
เหตไุฉนในคําพรรณนาบางตอนกอ็อกชือ่ไมร้งั บางตอนกอ็อกชือ่สาละ 
ดูคล้ายกับว่าจะแยกให้เห็นว่าไม่เหมือนกัน แต่บางตอนก็ดูคล้าย    
กบัวา่ รงัคอืสาละ บางทผีูแ้ปลกค็งไมแ่นใ่จวา่จะถกูจงึใชท้ัง้สองอยา่ง 
ถ้ากล่าวตามพุทธประวัติที่เกิดขึ้นในอินเดีย พระสิทธัตถะก็ต้อง
ประสูติที่ใต้ต้นสาละ

 ขอกลบัไปพบพระเจา้สหีหนทุีป่ระทบั ณ ปา่ลมุพนิอีกีครัง้หนึง่

 การที่พระเจ้าสีหหนุไม่เสด็จเข้าไปประทับในเทวทหนครนั้น 
นอกจากจะโปรดความสงบร่มรื่นของลุมพินีแล้ว ก็คงเนื่องมาจาก
ไพร่พลรวมท้ังช้างม้าและเกวียนท่ีบรรทุกส่ิงของมีจํานวนมากเกินกว่า 
ที่จะเข้าไปแอดอัดอยู่ในพระนคร เมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าสีหหนุราช  
กต็อ้งลงทนุสรา้งปราสาททองขึน้หลงัหนึง่ในอโศกอทุยานทีล่มุพนินีัน้ 
ประทานนามว่า โกกนุทปร�ส�ท (ปราสาทบัวแดง)

 ฝ่ายพระเจ้าชนาธิปราชก็ไม่ยอมน้อยหน้า โปรดให้สร้าง
ปราสาทขึน้สองหลงั ณ พระอทุยานแหง่เดยีวกนันัน้ ประทานนามวา่ 
ธัญมุตปร�ส�ท หลังหนึ่ง และ เวฬุปัตปร�ส�ท หลังหนึ่ง ปราสาท
ทั้งสามหลังนั้นสร้างสําเร็จภายในหนึ่งเดือน
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 นอกจากสร้างปราสาทสามหลังดังกล่าวแล้ว พระเจ้าสีหหนุ-
ราชยงัไดโ้ปรดใหส้รุตัน นายชา่งใหญส่รา้งมหามณฑปใหญ ่มเีสาถงึ
แปดร้อยต้น เพ่ือเป็นท่ีประกอบพิธี ณ อโศกอุทยานแห่งเดียวกัน คร้ันถึง 
เดือนผาลคุณ (เดือน ๔ ประมาณเดือนมีนาคม) พระเจ้าชนาธิปราช
โปรดให้ตกแต่งเทวทหนครให้งามดุจดาวดึงส์สวรรค์ ปราสาททั้ง
สามหลังและมหามณฑปก็ประดับตกแต่งด้วยของลํ้าค่าเช่นเดียวกัน 
อันมิอาจพรรณนาให้เห็นจริงได้ กล่าวโดยสรุปเพื่อมิให้ยาวความ  
หลังจากพระราชพิธีอภิเษกสมรสผ่านไปแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะและ
พระนางสิริมหามายาก็ได้เสด็จไปประทับ ณ จันทนปราสาท คือ
ปราสาทไม้จันทน์ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ณ กรุงกบิลพัสดุ์

พระร�ชวังพระเจ้�สุทโธทนะ
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 เรือ่งปราสาทไมจ้นัทนน์ีเ้ขา้ใจวา่อนิเดยีจะเปน็ตน้แบบ เพราะ
อินเดียเมื่อหลายพันปีมาแล้วมีต้นจันทน์มาก โดยเฉพาะที่แคว้น     
ไมซอร์ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นพิเศษ ชาวฮินดูนิยมใช้ผงจันทน์และนํ้ามัน
จันทน์บูชาพระเป็นเจ้าเช่นพระวิษณุ พระศิวะก็เจิมพระนลาฏด้วย  
ผงจันทน์ ไม้จันทน์นอกจากจะมีกล่ินหอมยังมีประโยชน์ทางยาอีกด้วย 
ไทยเราได้รับแบบอย่างการใช้ไม้จันทน์มาจากอินเดีย เช่น น้ํามันจันทน์ 
เครื่องจุนเจิมต่างๆ จันทนปราสาทสร้างด้วยไม้จันทน์มีพื้นเจ็ดชั้น      
มเีสาหา้รอ้ยตน้ จงึเปน็ปราสาทไมจ้นัทนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ผูท้ีอ่ยูใ่น
ปราสาทองค์นี้จึงเหมือนกับอบด้วยกลิ่นไม้จันทน์อยู่ตลอดเวลา

 ณ จันทนปราสาทนี้เอง ที่พระเจ้าสีหหนุราชได้จัดพระราชพิธี
ราชาภิเษกมอบราชสมบัติแก่พระสุทโธทนะ และต่อมาเม่ือทรงพระชรา 
โรคาพยาธิเบียดเบียน พระเจ้าสีหหนุก็เสด็จสวรรคต 

 พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาได้ปกครอง      

กรุงกบิลพัสดุ์สืบต่อมาด้วยความผาสุกสวัสดี
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พระสันดุสิตเทวราช

๔
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ภ�พจิตรกรรมพระเวสสันดรช�ดก วัดชนะสงคร�ม กรุงเทพฯ
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ขอกลับกล่าวเล่าความแต่ครั้งพระเวสสันดร เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วได้
ไปบงัเกดิเปน็ พระสนัดสุติเทวร�ช เสวยทพิยสมบตัใินสวรรคช์ัน้ดสุติ 
กําหนดอายุได้ ๕๗ โกฏิกับ ๖๐ แสนปีในโลกมนุษย์ หรือนับเป็นปี 
ในชั้นดุสิตได้ ๔,๐๐๐ ปีทิพย์ แต่การที่ได้สถิตอยู่ในดุสิตเทวโลก       
มิใช่ความปรารถนาอันสูงสุด ครั้นกาลเวลาล่วงไป ปัญจบุพนิมิต  
หรืออาการของเทวดาที่ใกล้จุติ ก็ได้บังเกิดแก่พระสันดุสิตเทวราช 
กล่าวคือ

 ๑. ดอกไม้ทิพย์ที่ประดับกายเหี่ยวแห้ง

 ๒. ภูษาที่ทรงมีสีสันอันเศร้าหมอง

 ๓. พระเสโท (เหงื่อ) ไหลออกจากพระกัจฉะ (รักแร้)

 ๔. พระวรกายสําแดงความชราให้เห็น

 ๕. มีพระทัยเบื่อหน่าย ใคร่จะละจากเทวโลก

 เมือ่เทพยเจา้ทัง้หลายเหน็นมิติปรากฏเชน่นัน้กต็ระหนกัแนช่ดั
ว่าพระสันดุสิตเทวราชคือองค์พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้    
ในโลกมนุษย์เป็นเท่ียงแท้ จึงชวนกันไปยังท่ีอยู่แห่งพระสันดุสิตเทวราช 
แล้วทูลอาราธนาว่า

 “ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรเป็นอันมาก กาลบัดนี้สมควรที่
พระองคจ์ะจตุลิงไปบงัเกดิเปน็พระสพัพญัญ ูเพือ่กูส้รรพสตัวใ์นมนษุย์
โลกและเทวโลก ใหบ้รรลพุระอมตมหานพิพาน กาลบดันีถ้งึสมยัทีจ่ะ
ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว”
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เมื่อพระสันดุสิตเทวราชได้ทรงสดับเช่นนั้น ก็ยังไม่รับคําอาราธนา  
ทรงพจิารณาถงึความเหมาะสมในเรือ่งกาลเวลาวา่เหมาะแลว้หรอืยงั 
มทีวปีใดหรอืประเทศใดรวมถงึชาตติระกลูและพระมารดาทีเ่หมาะสม
พร้อมแล้วหรือยัง เรียกในภาษาบาลีว่า ปัญจมห�วิโลกนะ คือการ
ตรวจดูความสําคัญห้าประการ

 ในเรือ่งกาลเวลาทรงพจิารณาเหน็วา่ เมือ่มนษุยม์อีายมุากกวา่
แสนปี พระสัพพัญญูก็ไม่ควรบังเกิดในโลก เพราะมนุษย์ประมาทว่า
อายุยืนยาว เมื่อจะเทศนาสั่งสอนถึงไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง 
ความเป็นทุกข์ และความมิใช่ตัวตน คนเหล่านั้นก็จะไม่เชื่อฟัง ครั้น
อายมุนษุยล์ดถอยลงนอ้ยกวา่หนึง่รอ้ยป ีกใ็ชเ่วลาทีพ่ระสพัพญัญจูะ
ไปบงัเกดิในโลกเชน่เดยีวกนั เพราะในเวลานัน้มนษุยจ์ะหนาดว้ยกเิลส 
ไม่ตั้งอยู่ในคําสอน ส่วนอายุของมนุษย์ที่ลดถอยลงมาจากแสนปี
จนถึงหนึ่งร้อยปี จะมีสันดานสดับตรับฟังพระธรรมคําสอนของ      
พระสัพพัญญู

 เม่ือพระสันดุสิตเทวราชทรงพิจารณาอายุของมนุษย์ในเวลาน้ัน 
ว่าอยู่ในหนึ่งร้อยปี อันเป็นเวลาที่สมควรจะจุติลงไปบังเกิด จึงทรง
พจิารณาตอ่ไปวา่ในทวปีทัง้สี ่(ครัง้โบราณเชือ่วา่มทีวปีใหญส่ีท่วปีคอื 
ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป และบุพพวิเทห ทวีปเหล่านี้
อยู่ในทิศท้ังส่ีแห่งเขาสิเนรุ) เม่ือได้ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า พระพุทธเจ้า 
ทัง้หลายยอ่มบงัเกดิแตใ่นชมพทูวปีแหง่เดยีวทกุๆ พระองค ์เมือ่เลอืก
ทวีปได้แล้วทรงพิจารณาถึงประเทศก็ทรงทราบว่ามัชฌิมประเทศ
เหมาะสม และกรุงกบิลพัสดุ์ก็ประดิษฐานอยู่ในมัชฌิมประเทศ     
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ควรทีพ่ระองคจ์ะไปบงัเกดิในพระนครนัน้ แลว้ทรงพจิารณาถงึตระกลู
ก็ทรงตระหนักว่า พระสัพพัญญูเจ้าจะบังเกิดในตระกูลเศรษฐีคหบดี
หรือพ่อค้าพ่อครัวก็หามิได้ ย่อมจะบังเกิดในขัตติยตระกูลและ
พราหมณ์ตระกูล ซ่ึงโลกยกย่องสองตระกูลน้ีว่าประเสริฐ ในกาลคร้ังน้ัน 
โลกยกย่องตระกูลกษัตริย์ว่าประเสริฐกว่าตระกูลพราหมณ์ จึงควรที่
พระองคจ์ะมาบงัเกดิในตระกลูกษตัรยิ ์มสีมเดจ็พระเจา้สทุโธทนะเปน็
พระบิดา ต่อจากนั้นทรงพิจารณาถึงผู้ที่จะเป็นพระชนนี ก็ทอด
พระเนตรเห็นพระนางสิริมหามายาราชเทวีเป็นผู้ที่รักษาเบญจศีลา 
จารวัตรอันบริสุทธิ์ สมควรเป็นพระมารดาของพระองค์

 เมือ่ทรงพจิารณาถงึปญัจมหาวโิลกนะดงักลา่ว เปน็ทีป่ระจกัษ์
แจ้งแล้ว จึงตรัสแก่เทพยดาทั้งปวงว่า

 “ดูกรท่านผู้ปราศจากทุกข์ กาลบัดนี้ควรที่อาตมาจะจุติลงไป
บังเกิดเป็นพระสัพพัญญูโปรดสัตว์โลกทั้งปวง ท่านทั้งหลายจงกลับ

ไปสู่วิมานของท่านเถิด”

 คร้ันเทพยดาท้ังหลายกลับไปวิมานของตนหมดแล้ว พระสันดุสิต 
เทวราชก็เสด็จพร้อมด้วยเทพยบริวารไปยังนันทวันอุทยาน อันเป็น
สวนที่ทําให้เกิดความยินดี มีความเพลิดเพลิน เทพบุตรเทพธิดาที่   
ถึงคราวจุติจะถูกนํามาที่สวนนันทวันแห่งนี้ เพื่อให้เกิดความยินดี
พร้อมท่ีจะจุติ พระสันดุสิตเทวราชก็เช่นเดียวกัน เม่ือเสด็จประพาสชม 
ทิพยพฤกษชาติพอสมควรแก่เวลาแล้ว เทพยบริวารท้ังหลายก็กราบทูล 
เตอืนอญัเชญิเสดจ็จตุจิากดสุติเทวโลก ในหนงัสอื ชนิก�ลม�ลปีกรณ ์

กล่าวสรุปถึงเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่า
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  ครัง้นัน้ พระนางมหามายาเทว ีกอ่นจะถงึวนัเพ็ญเดอืน ๘ 

ได้เสด็จประพาสงานนักขัตฤกษ์ตั้งแต่วันขึ้น ๙ คำ่า ต่อไปอีก ๗ วัน

ถึงวันเพ็ญ พระนางสมาทานอุโบสถศีลแล้วเสด็จเข้าห้องบรรทม 

กำาลังบรรทมหลับอยู่บนพระแท่นได้ทรงพระสุบินว่า มีช้างเผือกตัวหน่ึง 

ลงมาจากสุวรรณบรรพต กระทำาประทักษิณพระนางแล้วทำาทีเหมือน

จะแหวะพระปรัศว์เบ้ืองขวาเข้าไป ในพระอุทร พระนางจึงสะดุ้งต่ืน    

แล้วทูลเล่าพระสุบินนั้นแด่พระเจ้าสุทโธทนะ ท้าวเธอจึงตรัสถาม

พราหมณ์ประมาณ ๖๔ คนว่า สุบินนิมิตเช่นนี้จะดีร้ายประการใด 

พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เป็นไรมิได้พระเจ้าข้า พระเทวีจะ

ทรงพระครรภ์เป็นชาย มิ ใช่หญิง พระราชกุมารนั้น ถ้าเป็นฆราวาส

จะได้เป็นกษัตริย์จักรพรรดิ ถ้าละจากฆราวาสเสด็จออกบรรพชา   

จะได้เป็นพระพุทธในโลก

วิห�รม�ย�เทวี ลุมพีนี
สระนำ้�ที่พระน�งมห�ม�ย�ลงสรง ก่อนประสูติพระพุทธเจ้�   
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 กอ่นทีพ่ระสนัดสุติเทวราชจะจตุนิัน้ ไดต้รสัถามเทวดาทัง้หลาย
ว่าจะลงสู่ครรภ์มารดาด้วยรูปอะไร เทวดาเหล่านั้นได้ทูลต่างๆ กัน  
แต่ในคณะเทพเหล่านั้นมีเทวพรหมชื่อ อุครเตชะ ได้กล่าวอ้างว่า   
พระโพธิสัตว์ย่อมลงสู่ครรภ์มารดาด้วยรูปช้างขนาดใหญ่มีงาหกกิ่ง 
ในหนังสือ ปฐมสมโพธิกถ� ฝ่ายมหายาน กล่าวว่า

 

  มพีระรปูเปน็รปูชา้งเผอืกมงีา ๖ งา มศีรีษะเหมอืนสแีมลง

คอ่มทอง มีไพรงาเหมอืนสีทอง มอีวยัวะนอ้ยใหญค่รบถว้น มอิีนทรีย์

ไม่ทรามลงสู่ครรภ์มารดาโดยข้างเบื้องขวามิได้สถิตอยู่ทางข้างซ้าย

ในกาลบางครั้งเลย พระนางมายาบรรทมหลับสบาย...

 

 ตรงนี้ขอแทรกรายละเอียดสักเล็กน้อย

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้มี  
พระมติว่า พระสันดุสิตเทวราชโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์วัน
พฤหัสบดี วันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ (เดือน ๘) ปีระกา ต่อมานาย  
ทองเจือ อ่างแก้ว ได้ตรวจสอบจากประวัติศาสตร์ทั้งฝ่ายหินยาน 
มหายาน และอรรถกถาเป็นการถูกต้องตามหลักดาราศาสตร์ทั้ง
สรุยิคตแิละจนัทรคต ิคาํนวณตามหลกัปฏทินิไดร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ
อีกว่า วันเสด็จลงสู่พระครรภ์ ตรงกับวันพฤหัสบดี วันเพ็ญ อาสาฬหะ 
ปีระกา ตรงกับวันที่ ๑๖ มิถุนายน ก่อนคริสตศักราช ๕๘๘ กลียุค 
๒๕๑๔
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เส�ที่ลุมพินีวัน (ประสูติ) 
ประเทศเนป�ล
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 ครั้นทรงพระครรภ์ครบ ๑๐ เดือนแล้ว พระนางสิริมหามายา
มีพระทัยปรารถนาจะเสด็จสู่เทวทหนคร อันเป็นชาติภูมิของพระองค์ 
จึงกราบทูลพระราชสวามี พระองค์ก็ทรงพระอนุญาต พระราชเทวีก็
กราบถวายบังคมลามาทรงสุวรรณสีวิกาพระวอทองเสด็จออกจาก
พระนคร เมื่อเสด็จถึงป่าลุมพินีซึ่งอยู่ใกล้ทาง พระนางมีพระทัย
ปรารถนาจะหยุดชม ด้วยทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้ทั้งหลายกําลัง     
ผลิดอกออกช่อ อมาตย์ทั้งหลายก็เชิญเสด็จแวะสู่ป่าสาละ แวดล้อม
ด้วยนางพระพี่เลี้ยงทั้งหลาย ครั้นทรงพระดําเนินไปถึงต้นไม้มงคล
สาลพฤกษ์ก็พอดีประชวรพระครรภ์

 ใน พระปฐมสมโพธิกถ� พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงชําระ มีความว่า 

  ถึงมงคลสมัยวิสาขบุรณมีดิถีเพ็ญ พระจันทรเสวยวิสาข-

นักษัตร (ประสูติวันศุกร์ วันเพ็ญ เดือนวิสาขะ เดือน ๖ ปีจอ) 

พระมารดาเสด็จยืนเป็นอิริยาบถอันงาม ไม่นั่งไม่นอนเหมือนสตรีที่

จะคลอดบุตรอื่นๆ ทรงยืนอยู่ พระโพธิสัตว์บริสุทธิ์ อันเสมหะ     

และโลหิตและมวกและครรภมลทินอันใดอันหนึ่งมิได้พัวพัน มิได้ 

แปดเปื้อนด้วยสิ่งไม่สะอาด พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะ เสด็จ

ประสตูจิากพระครรภแ์ล้วมทินัได้ถึงพ้ืน มเีทพยดา ๔ องคม์ารบักอ่น

แล้วแสดงไว้ ณ เบื้องหน้าแห่งพระมารดา
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 เรื่องการประสูตินี้มีกล่าวไว้ในหนังสือพุทธประวัติหลายเล่ม 
เนื้อหารายละเอียดต่างกันไป เช่นใน พระปฐมสมโพธิกถ� กล่าวว่า 
“เมื่อพระมห�บุรุษประสูติจ�กพระครรภ์ยังมิทันถึงพื้นปฐพีท้�ว
สทุธ�ว�ส มห�พรหมทัง้ ๔ กร็องรบัพระก�ยดว้ยข�่ยทองในทีเ่ฉพ�ะ
พระพักตร์พระร�ชเทวีแล้วกล่�วว่� พระแม่เจ้�จงโสมนัสเถิด พระ
ร�ชโอรสที่ประสูตินี้มีมเหศักด�อ�นุภ�พยิ่งนัก”

 สว่น พทุธประวตัฝิ�่ยมห�ย�นในทเิบต กลา่วอกีอยา่งหนึง่วา่ 

  เมื่อพระนางมหามายาเสด็จประพาสสวนลุมพินีก็ประชวร

พระครรภ์จะคลอดกุมาร พระนางจึงโน้มเหนี่ยวต้นอโศกอันมี

ปริมณฑลกว้างใหญ่ ขณะนั้นท้าวศตเกตุ (พระอินทร์) ก็บันดาลให้ 

ห่าฝนตก และให้เกิดลมพายุให้หมู่นางบริจาริกาของพระนาง     

มหามายากระจายไป แล้วท้าวสหัสนัยน์ก็นิรมิตเพศเป็นหญิงแก่

เข้าไปรับกุมารที่เกิดใหม่ไว้บนตักของตน แต่พระโพธิสัตว์สั่งให้ท้าว

สหัสนัยน์กลับเสีย แล้วพระองค์เสด็จดำาเนินไปในทิศท่ีสำาคัญ ๗ ก้าว 

ทอดพระเนตร ไปทางทิศตะวันออกแล้วตรัสว่า เราจะได้บรรลุถึงพระ

นิพพานอันสูงสุด ทางทิศใต้ตรัสว่า เราจะได้เป็นเอกของสัตว์ โลก 

ทางทิศตะวันตก ตรัสว่า เราจะถึงท่ีสุดชาติ ทางทิศเหนือตรัสว่า      

เราจะข้าม โอฆสงสาร (ห้วงนำ้า คือ สงสาร หมายถึงการเวียนว่าย

ตายเกิด)

  ในขณะน้ันมีส่ิงบันดาลปรากฏข้ึนอย่างธรรมดาท่ีพระพทุธเจา้ 

ทุกๆ พระองค์ประสูติ นั่นคือมีท่อนำ้าเย็นหนึ่ง ท่อนำ้าอุ่นหนึ่ง 
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โปรยปรายพุ่งลงมาบนพระเศียร ชำาระล้างให้สะอาด และในที่ซึ่ง

พระองค์ประสูตินั้นปรากฏมีท่อนำ้าพุขึ้นมาสรงพระพุทธมารดา ฯลฯ

  ตามธรรมเนียมของเหล่าศักย (ศากยวงศ์) ถ้ามีเด็กเกิด

ใหม่ๆ ต้องพาไปไหว้บาทเทวรูปศักยวรชน เพราะฉะน้ันพระเจ้าสุทโธทนะ 

จึงได้พาพระโพธิสัตว์ไปยังเทวสถาน แต่เทวรูปกลับนอบน้อมลงที่

พระบาทพระโพธิสัตว์ คนทุกๆ คนที่ ไปสู่เทวสถานพากันพิศวงด้วย

อานภุาพของพระโพธสิตัวผ์ูแ้รกเกดิ เพราะเหตุนัน้พระโพธสิตัวจ์งึได้

รับพระนามที่ ๒ ว่า ผู้มีอำานาจของเหล่าศักยหรือ ศากยมุนี เมื่อ

พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเทวรูปน้อมคำานับที่พระบาท  

พระราชกุมารจึงทรงเปล่งอุทานว่า กุมารนี้เป็นเทวดาของเทวดา   

ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นจึงมีพระนามอีกว่า เทวาติเทพ

 

 ดังนี้จะเห็นว่าผู้รจนาพุทธประวัติมีทัศนคติต่างกัน บางเรื่อง
อาจต้องการให้ทราบขนบประเพณีโบราณ บางเรื่องอาจประสงค์ให้
เห็นบุญญาภินิหาร ผู้ที่ไม่มีโอกาสอ่านพุทธประวัติหมดทุกเล่ม ก็จะ
ได้ทราบเรื่องกว้างขวางมากขึ้น คงไม่เสียเวลาอ่านเป็นแน่


