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เอ.!!

 โอโห..

ถูกตอง

 เอ..?

พี่ ยักษ ๆ ดู อะไร โนน สิ ครับ
       โอโห...อู หู...!!!

ปราก ฏการณ อยาง น้ี คุณ ครู จิ้ม จุม
เคย สอน ผม วาคือ “หวง โซ อาหาร”

    “หวง โซ อาหาร” ก็ คือ การ อธิบาย ปรากฏการณ ธรรมชาติ ที่
    สัตวแตละ ชนิด ดำรง ชีวิต ดวยอาศัยการกินตอกันเปน ทอด ๆ 
    แต การ มองเชน นั้น... เปนเพียง การ มอง แบบ วิสัย โลกเทานั้น...
     ยุน...เจา รูมั้ย ? วา.. เหตุการณเชน เดียวกัน น้ี  ได จุดประกาย 
      ความคิด ที่ กอ ให เกิด มหาบุรุษ มา แลว ตั้งแต ครั้ง โบราณ กาล
            ขา จะ พา เจายอน กลับไป พบ เหตุการณ ใน ครั้ง นั้น...
          ณ ประเทศ อินเดีย โบราณ ยัง มีอาณาจักร เล็ก ๆ แหง
            หนึ่ง ปกครอง ดวย กลุม ชน ที่ เรียก ตน เอง วา “ศากยะ”
         มี พระราชาพระนาม วา “พระเจา สุทโธทนะ” พระองค มี 
      พระอัครมเหสี พระนาม วา “สิริ มหา มายา” ผู ใหกำเนิดพระ
        กุมาร นาม วา “สิทธัทถะ” นคร ซึ่ง เปน ที่ ตั้งแหง รา ชสำนัก
               ของ พระองค นั้น มีนาม วา “กรุง กบิล พัสดุ”

เหมือ นปลา ใหญ 
ยอม กินปลาเล็ก
  ใช มั้ยครับ ?

ประเทศ อินเดีย โบราณ
เมื่อ ๒,๕๐๐ ปมา แลว
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 โอโห
..

อุย..!

วัน หนึ่ง พร ะกุมารนอย เสด็จ ตามพระ

บิ ดา มา ประกอบ พิธี “รัชชนังคัลมงคล”

ซึ่ง เปน พิธี  ใหญ ชวง ปลาย ฤดู รอน ใน ขณะนั้นพระองค 

ได มี  โอกาส อยูเพียง ลำพัง เพราะ บรรดา พี่เลี้ยง พากัน

เพลิดเพลิน อยูกับ พิธี จน ลืม พระ กุมาร เสียสิ้น ดวย พระ โอรส เปนเด็ก ฉลาด

 อยาง ยิ่ง ทรง พอ พระทัย ที่จะ หาเวลา คิดเงียบ ๆ จึง เสด็จ ดำเนิน จนกระทั่ง ถึง

 ตนหวา ใหญ ใบดก รมเย็น ตนหนึ่ง และ ได ประทับ นั่ง สำรวม จิตให วาง

 จาก อารมณ ทั้งหลาย พระองค ไดทรง สังเกต ความเคลื่อนไหว ของนก        แมลง 

และ สัตว นานา ชนิด บริเวณ นั้น พระองค ทรง สังเกตกบ ตัวหนึ่ง ใช ลิ้น ตวัด จับกินแมลง 

ชั่ว ขณะ เล็กนอย งูก็ เลื้อย ออกมา และ งับ กบ กลืน กิน ใน ขณะ ที่ กำลัง ทรงประหลา ดใจอยู 

นั้น เหยี่ยว ตัวหนึ่ง ก็ ถลา ลงมา จาก ฟาจับ งู ตัวนั้น ฉีก กินเปนอาหาร

“รัชชนังคัลมงคล” คือ พิธี เดียวกับ พระราชพิธี พืช มงคล จรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ใน ปจจุบัน

 พร ะกุมารนอยทรง พิจารณา เหตุการณ นั้น อยาง ลึกซึ้ง
 ก็ ทรง มี ความรูสึก วา สรรพสัตว  ทั้งหลาย ซึ่ง ลวน 
แต รัก ชีวิต ของ ตน เหลือ ประมาณ กำลังตอสู ดิ้นรน
 ดวย ความ ลำบาก ยากเข็ญ เพื่อ ประโยชน แก ชีวิต 
  ของ ตน เอง                    พระองค ทรง รำพึง
                               วา...ความ ทุกข อัน ใหญ 
                                  หลวง กำลัง ครอบงำ
                                     คน และ สัตว จำนวน 
                                     มากอยูตลอด เวลา...
                                     ความ สวย งาม ทั้งปวง
                                      ใน โลกน้ี ยอม มี ความ
                                               โสมม แฝง อยู

 ภายหลังเมื่อ พระ กุ มาร 
นอยเจริญ วัย 
เปนหนุม
จึง สละ
 ราชสมบัติ 
ออกบวช
เพื่อ แสวง หา
วิธี ดับ ทุก ข
จน ในที่สุด
พระองค ไดตรัสรู เปน
“พร ะพุทธเจา” ศาสดา 
ผูวาง รากฐาน ใหกับ ศาสนา 
พุทธ จนถึง ปจจุบัน

                      ทั้งที่พระ องคยัง ทรงเยาว วัย อยู   
         ก็ได มี พระหฤทัย ดิ่ง ลงสู เหว ลึก แหง ความคิด 
        จนกระทั่ง หมด ความรูสึก ตอ สิ่งทั้งหลาย หมด 
    ความรูสึก ตอ พระ บิ ดา พิธี ไถนา และ งาน เลี้ยงอยาง 
        เอิกเกริก ใน เวลา นั้น พระองคทรง มี จิต ดิ่งแนว
     เปน สมาธิ ถึงขั้น ที่ เรียก กันทั่วไป ในหมู โยคี สมัยนั้น  
  วา “ปฐม ฌาน” เมื่อ พิธีสิ้นสุด ลง บรรดา พี่เลี้ยง และ 
  ผูอารักขา ได ออกตาม หา และ พบพระองคประทับน่ิง 
 เงียบ ราวกับ รูป หินแกะสลักอยู ภายใต ตนหวา  จน ตอง 
ใช ความ พยายาม อยูครู หนึ่ง จึง สามารถ ปลุกพระ องค 
ใหทรง ตื่น จาก สมาธิ ไดสำเร็จ และ พา เสด็จ กลับ วัง  

สนุ กจัง เลย ครับ พี่ ยักษ คราว 
หนา เลา ให ยุนฟงอีก นะ

สนุ กมั้ยครับ ? ถา เพื่อน ๆ
อยาก ให เจายักษ พายุน 
ไปทองเที่ยว แส วง หาความ 
รูเร ื่อง อะไร ? อยา ลืม สง 
อีเมลถึงผมไดเลยนะครับ
 ที่ akstudio@jitdrathanee.com

วันน้ี ตอง จบ เทาน้ี กอน ครับ
       บาย...บาย

ไดสิ...ยุนนอย
   สหาย ขา
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