ตํานานเจาแมกวนอิม
ตอนที่ ๑ กําเนิดพระธิดาเมี่ยวซาน
ในสมัยราชวงศโจวปสุดทาย แผนดินจีนนองเลือดดวยภัยสงครามจากการปราบปรามอาณาจักรใหญนอยสราง
ความเดือดรอนแกประชาชนทุกหยอมหญา เหตุดวยจักรวรรดิจีนตองการรวมอํานาจใหเปนหนึ่งเดียว
หากแตไกลออกไปทางทิศตะวันตกนับหมื่นลี้ขามอาณาเขตแหงขุนเขาซีมี่ซานอันเยือกเย็นปกคลุมไปดวยหิมะชั่ว
ตาปกลับมีอาณาจักรอันเจริญรุงเรืองและยิ่งใหญนามวาอาณาจักรซิงหลิงดํารงอยูอยางสันติและเปนสุขมานานนับรอยป
ในรัชสมัยของพระเจาเมี่ยงจวง ผูทรงปรีชาสามารถดานการสงคราม และจัดการระบอบเศรษฐกิจไดเปนอยางดี
ประชาชนภายใตการปกครองของพระองคนับแสนคนจึงอยูดีกินดีและใฝในทางสันติธรรมพระเจาเมี่ยงจวงทรงมีพระมเหสี
พระนามวาพระนางเปาเตอ ผูงดงามและชาญฉลาดแตทวาทั้งสองพระองคมีเพียงสองพระธิดาที่งามดั่งนางฟาองคนอยๆ
พระนามวาเมี่ยวอิมและเมี่ยวเวี๋ยนจึงสรางความกังวลใหกับพระเจาเมี่ยงจวงในยามพระชนมายุกวา ๖๐ พรรษาผูไร
พระโอรสสืบทอดราชบัลลังกอยางยิ่ง
คืนหนึ่งพระนางเปาเตอสุบินวาทรงตื่นขึ้นกลางทะเลกวางเวิ้งวางเกลียวคลื่นมหึมาซัดสาดอยางนากลัวฉับพลันก็
เกิดเสียงดังสนั่นกองทั่วทองทะเลพรอมดอกบัวทองพุงขึ้นมาลอยอยูเหนือผิวน้ําขนาดของดอกบัวคอยๆขยายใหญขึ้นสูง
เสียดฟารัศมีสีทองเจิดจาจนพระนางตองหลับตาลงเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบวามีภูเขาสูงลิบโผลขึ้นมาแทน
บนยอดเขามีเจดียเจ็ดยอดพรอมแกวมณีสองรัศมีไกลหมื่นลี้ประดิษฐานอยูบนยอดสูงสุดบนฟาปรากฏหมู
กระเรียนและมังกรบินพาดผานแกวมณีบนยอดเจดียนั้นคอยๆลองตรงเขามาตกสูออมอกของพระนางพอดีหากแตเมื่อจะ
ควาไวดวงมณีนั้นก็ลอยหายไปพระนางวิ่งไลตามอยางไมคิดชีวิตจนกระทั่งสะดุงองคตื่นขึ้น
พระนางเปาเตอเลาสุบินนิมิตใหพระเจาเมี่ยงจวงฟงพระองคก็เกษมสําราญยิ่งนักตรัสวา"สุบินของนองหมายถึง
พระพุทธศาสนาจักแผไพศาลดวยผูมีบุญบารมีจะมาจุติในครรภซึ่งตองเปนพระโอรสอยางแนนอน"ครั้นแลวพระเจาเมี่ยวจ
วงไดทรงประกาศจัดงานเฉลิมฉลองอยางมโหฬารหลังจากนั้นไมนานพระนางเปาเตอก็ทรงพระครรภสมพระทัยปรากฏ
อาการแพครรภก็คือจะทรงเสวยเนื้อสัตวรวมทั้งผักที่มีกลิ่นเหม็นฉุนชนิดใดมิไดเลยทั้งที่ยามปกติจะทรงโปรดอาหาร
ประเภทเนื้อเปนที่สุดก็ตามเมื่อฝนเสวยก็จะทรงอาเจียนออกหมดหมอหลวงตรวจแลวก็วาเปนอาการของหญิงแพทอง
ตามปกติไมมีใครรูสึกผิดแปลกถึงความมหัศจรรยอันสุดวิเศษภายในพระครรภของพระองคยามนี้เลย
เหมันตฤดูผานไป วสันตฤดูอันชุมชื่นเขามาเยือนแทนที่ พรอมพระครรภแกใกลกําหนดประสูติครั้นถึงวันที่ ๑๙
เดือน ๒นางสนมในตําหนักพระนางเปาเตอไดวิ่งมาทูลพระเจาเมี่ยวจวงวา "พระมเหสีประสูติพระธิดาแลวเพคะ ขอ
พระราชทานนามเพคะ"พระเจาเมี่ยงจวงทรงนิ่งอึ้งรําพึงอยางลืมองควา"ลูกสาวอีกแลวรึ..พระมเหสีอาการเปนอยางไรบาง"
นางสนมจึงทูลวา"พระพลานามัยสมบูรณทั้งคูเพคะหากเวลาประสูตินั้นนกนานาชนิดสงเสียงรองขับขานดั่งดนตรีมีกลิ่น
หอมประหลาดอบอวลไปทั่วตําหนักมวลดอกไมสดชื่นแจมใสกวาที่เคยและพระธิดามีกระแสเสียงกองกังวาลกวาทารก
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ธรรมดาเพคะ"พระเจาเมี่ยงจวงฟงแลวก็ทราบวาพระธิดาสามตองเปนผูมีบุญญาธิการใหญหลวงเปนแนจึงทรงตรัสวา"ให
ชื่อวาเมี่ยวซานอันหมายถึงความดีอันวิเศษยอดยิ่ง !"

ตอนที่ ๒ นักพรตเฒาลึกลับ
ครั้นบรรดาพสกนิกรทราบวาอาณาจักรซิงหลิงไดพระธิดาองคที่สามตางประดับประดาโคมประทีปหลากสีเฉลิม
ฉลองเปนการใหญ ทุกบานตีฆอง กลอง เตนรํารื่นเริงราวกับไดโอรสแหงแผนดินกระนั้น สวนในพระราชวัง พระเจาเมี่ยวจ
วงทรงจัดงานฉลองเหลาเสนาอํามาตยถึง ๓ วัน ๓ คืน เอิกเกริกไมแพกัน
เมื่อพระเจาเมี่ยวจวงรับสั่งใหพระพี่เลี้ยงนําพระธิดาเขามายังทองพระโรง เพื่อใหเหลาอํามาตยไดถวายพระ
พร พระธิดานอยซึ่งไมมีวี่แวววาจะงอแงมากอนเลยไดกรรแสงขึ้นเสียงดังลั่นทองพระโรง สะกดใหทุกคนหยุดนิ่งอยาง
แปลกใจ และไมวาพระพี่เลี้ยงจะใหนมก็มิทรงหยุดรองไดเลย
ขณะเดียวกันทหารผูหนึ่งไดนําทางนักพรตชราทาทางมิใชนักพรตสามัญมาเขาเฝาถวายพระพร พระเจาเมี่ยวจวง
ตรัสถามวา "ทานนักพรตชื่อแซวากระไร เหตุใดจึงมาถึงที่นี่ได" นักพรตเฒาทูลวา "เฒาเขลาผูนี้มิมีชื่อแซ หากมีจุดประสงค
หนึ่งเดียวคือ มาเพื่อทูลใหทรงทราบวา พระธิดาเมี่ยวซานเปนภาคหนึ่งของพระโพธิสัตวผูเมตตามาโปรดสัตวโลกใหพน
จากกิเลส พระธิดานอยจักโตขึ้นเปนหนอเนื้อพุทธวงศกษัตริยแหงอาณาจักร" พระเจาเมี่ยวจวงฟงแลวหัวเราะลั่นทองพระ
โรง "ฮาๆ นักพรตเฒาชางโปปด เหตุไฉนพระโพธิสัตวจึงแบงภาคมาเปนหญิงมิใชชายเลา แลวซิงหลิงเปนอาณาจักรเล็กเทา
ธุลีจะมาโปรดสัตวที่นี่เพื่ออะไรหากทานตองการพิสูจนวาเรื่องที่กลาวมาเปนเรื่องจริง ก็จงทําใหลูกสาวเราหยุดรองไห ทาน
จะทําไดหรือไม"
นักพรตเฒาจึงวา "เหตุที่พระธิดากรรแสงนั้นเพราะทรงแผเมตตาประทานแกเหลาวัว ควาย หมู เปด ไก กุง หอย ปู
ปลา บนโตะอาหารที่ถูกประหารชีวิตสังเวยแกปากทองมนุษย...เฒาเขลาผูนี้จักสาธยายคุณพระแกพระธิดานอยใหหยุด
กรรแสงเอง" นักพรตตรงเขาหาพระธิดา ใชมือลูบพระพักตรและกลาววา อยารอง เพราะจิตจะหมนหมอง ทานคือพระผูมา
โปรด ชาวโลกลวนศรัทธาทาน จงกาวพนภัยอันยิ่งใหญดวยญาณและคุณความดี พระธิดานอยหยุดกรรแสงเพื่อสดับธรรม
ตั้งแตคําแรก ตาจับจองอยูที่นักพรตเฒาไมกระพริบดั่งเขาใจมนตบทนั้น พระเจาเมี่ยวจวงและบรรดาเสนาอํามาตยตางตก
ตะลึงประหลาดใจ
หลังจากนักพรตเฒากลาวอําลาพระเจาเมี่ยวจวงและจากไปพรอมสายลมประหลาด กิริยายามเดินก็รวดเร็วดุจเหิน
ตางจากชายชราทั่วไป พระเจาเมี่ยวจวงเขาพระทัยทันทีวานักพรตเฒาเปนผูวิเศษจึงสั่งทหารตามไปเชิญกลับมา แตทวากําลัง
ทหารองครักษคนหาเทาไรก็ไมพบรองรอยของนักพรตแมแตเงา อํามาตยฝายซายนาม อานาลั๋ว ผูฝกใฝในพระพุทธศาสนา
จึงกราบทูลวา "หมอมฉันเห็นวาแมเราจะใชกําลังติดตามไปก็ยอมไมพบนักพรตผูนั้น เมื่อทานมิใครตองการใหผูใดพบ

ทีมา : http://beee.bloggang.com

2

ตํานานเจาแมกวนอิม
อีก ยิ่งไดฟงมนตของทานนักพรตจนพระธิดาหยุดกรรแสงนั้น แสดงวานักพรตทานนั้นคงเปนพระอรหันตสาวกจําแลงกาย
มา!”

เสนทางสายไหม
ขาวการปรากฏกายและหายตัวไปอยางลึกลับของนักพรตเฒา รวมทั้งเรื่องการฟงธรรมจนหยุดกรรแสงของ
พระธิดาเมี่ยวซาน แพรสะพัดไปทั่วอาณาจักรซิงหลิง ชาวบานรานตลาดตางกลาวขวัญถึงเหตุการณเหลานี้อยางไมรู
เบื่อ เพราะในยามนี้พวกเขากําลังสนใจพุทธศาสนาที่แผเขามาจากทางภิกษุและพอคาอินเดียบนเสนทางการคาขายที่ชื่อ
วา เสนทางสายไหม ดวยทุกคนมุงหวังยังจุดมุงหมายอันแนวแน คือ ความพนทุกขแหงสรรพสัตวนั่นเอง

ตอนที่ ๓ พระธิดานอยกับวีรกรรมในสวนอุทยาน
ฝายพระนางเปาเตอ ทรงเลี้ยงดูพระธิดานอยอยางรักใครทนุถนอมจนเจริญวัยไดถึง ๖ พรรษา พระธิดาเมี่ยวซานก็
แสดงใหเห็นวาทรงมีสติปญญาเฉลียวฉลาด กิริยามารยาทเรียบรอย ออนหวาน เปยมดวยน้ําพระทัย ผิดกับพระพี่นางทั้งสอง
คือ องคหญิงเมี่ยวอิม และองคหญิงเมี่ยวเวี๋ยนอยางยิ่ง ขณะที่พระพี่นางชอบเสื้อผาแพรพรรณ เครื่องประดับสีสด ๆ แต
พระธิดาเมี่ยวซานกลับชอบผาพื้น ๆ ทอหยาบๆ สวนอาหารเลิศรสที่ตั้งถวายก็เสวยมิได ทรงรับแตเพียงผักผลไมที่รสไมจัด
กลิ่นไมฉุน โดยเฉพาะเนื้อสัตวและน้ํามันจากสัตวจะเสวยมิไดเลย หากเพียงเขาพระโอษฐ ก็จักอาเจียนออกหมดแมยังไมได
กลืนลงทองก็ตาม
เมื่อกลาวถึงการเลาเรียน พระธิดาสามก็ฉลาดเปนหนึ่ง พระอาจารยสอนสิ่งใดก็จดจําได แมเพียงผานตาก็ไมลืม ผิดกับพระพี่
นางที่ชื่นชอบแตการรองรําทําเพลงสิ่งบันเทิงใจตาง ๆ มากกวาการเลาเรียน พระเจาเมี่ยวจวงปรึกษากับพระมเสีวา "ลูกสาม
มีปญญามากกวาใคร เห็นทีจักตองใหอภิเษกกับชายที่เพียบพรอมเสียกอน จึงคอยแตงตั้งบุตรเขตจากลูกสามใหเปนรัช
ทายาท" พระนางเปาเตอฟงแลวเห็นชอบดวยทุกประการ มีเพียงแววตาอาฆาตของธิดาองคโตและองครองเทานั้นที่แอบฟง
พระบิดามารดาคุยกัน และนอยใจจนกลายเปนริษยาพระธิดาเมี่ยวซานจนยากจะพรรณนา
วันหนึ่งพระธิดาเมี่ยวซานประทับอยูในตําหนักดวยความรอนรุนไมสบายใจ จึงเสด็จสูอุทยานหลวงพรอมนาง
กํานัลคนสนิท พระธิดาชมสวนเรื่อยมาจนถึงหนาถ้ําเทวดาก็ทรงเห็นฝูงมดดําและฝูงมดแดงตอสูห้ําหั่นกันอยางดุเดือด ไมมี
ใครยอมใคร พวกที่บาดเจ็บลมตายกองสะเปะสะปะพระธิดาเมี่ยวซานจึงเก็บศพมดทั้งสองฝายฝงดิน กอเปนเนินดั่งฮวงซุย
ทําใหฝูงมดรับรูถึงแรงสั่นสะเทือน ก็เกรงอันตราย
จึงตางแยกยายกันกลับรังตน
พระธิดาเมี่ยวอิมและเมี่ยวเวี๋ยนทอดพระเนตรเห็นนองคนสุดทองใชมือขุดดินอยางไมกลัวเปอน และไมรูสาเหตุมากอนก็
ตรงเขาไปเยาะเยยถากถางวา "ดูเจาสามซิ เปนถึงองคหญิงองคโปรดแตลดตัวลงมาเกลือกดินโคลนชางนาละอายนัก"
พระธิดาเมี่ยวซานอธิบายสาเหตุแลวก็ชวนพระพี่นางทั้งสองมาชวยกันจัดเรียงซากมดที่หัวขาดตัวขาดฝงลงดิน แต
พระพี่นางทั้งสองไมสนใจชวยกลับยิ้มหยามเหยียด กลาววารายตางๆ
นานาแลวจากไป พระธิดาเมี่ยวซานมิไดใส
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พระทัย ยังคงอยูกับการฝงศพมดตางเผาดวยความประณีต พลางคิดหาสาเหตุในการตอสู
จนสรุปไดวาอาหารที่มีอยูไม
พอเพียง จึงทรงนําขนมหวานมาปนเปนเศษแลวโรยหนาปากทางเขารังของมดทั้งสองชนิด ฝูงมดทั้งหมดสาละวนกับการ
ขนอาหารเขารังมิไดสนใจตอสูกันอีก สรางความยินดีใหแกพระธิดาสามเปนอันมาก ครั้นเมื่อกลับเขาสูตําหนัก พระนางเปา
เตอก็รับสั่งใหองคหญิงสามเขาเฝา ทรงตรัสถามวา "ไปซุกซนที่ไหนมารึลูกสาม" พระธิดาสามทราบทันทีวาพระพี่นางตอง
มาฟองวีรกรรมของพระองคแลวเปนแน แตก็ทรงกราบทูลตามความจริงวาไปสรางสุสานใหมด โดยไมเกรงวาจะถูกลง
ทัณฑที่เลนสกปรกแตอยางใด พระนางเปาเตอพอใจที่ลูกรักมีจิตเมตตาและกลาพูดความจริง จึงเพียงแตเอ็ดวา "ชวยมดแม
ไมวาแตถูกถูกกัดแลวตองแสบคันพราะแพพิษจะเดือดรอนไปกันใหญ แมขอสั่งหามไมใหเจาทําเชนนั้นอีก" พระธิดาสาม
จึงตองยอมรับอยางจํายอม
แตใครจะรูความจริงเลาวาในใจขององคหญิงสามนั้นละวางการชวยเหลือผูอื่น โดยเฉพาะผูออนแอกวาไดยากยิ่ง
ดังเหตุการณที่เกิดขึ้นในกลางฤดูรอนคืนหนึ่ง พระธิดาเมี่ยวซานรอนรุนพระทัยอยางแปลกประหลาด จึงออกมานั่งเลนใต
ตนหลิวเพื่อรับลมเย็น ฟงจั่กจั่นกรีดเสียงเปนจังหวะเพลิดเพลิน พระธิดาใครคราญถึงความเห็นแกตัวของมนุษย ความเอารัด
เอาเปรียบ กอเวรสรางกรรมอยางไมรูสํานึก พลันคิดหาเหตุแหงทุกขและการดับทุกขจนจิตสงบประหนึ่งเขาฌาน ทันใดนั้น
เสียงจั่กจั่นอันไพเราะไดขาดหวงลงเหมือนถูกบางสิ่งรบกวน พระธิดาสามตื่นจากภวังครีบคนหาสาเหตุที่รบกวนเสียงจั่กจั่น
ทันที
และแลวพระธิดาก็ไดเห็นตั๊กแตนตําขาวขนาดใหญ ใชสองขาหนาจับจั่กจั่นพรอมที่จะกัดกินทุกเมื่อ พระธิดาผู
เมตตายอมไมยอมใหเหตุเชนนั้นเกิดขึ้น พระองครีบปนมาหินเหนี่ยวกิ่งหลิวจับตั๊กแตนแยกออกจากจั่กจั่นเจาแมลงตัวจอย
บินจากไปอยางไมสํานึกบุญคุณ ฝายตั๊กแตนตําขาวแกวงสองขาหนาเหมือนโกรธแคนที่มีผูชวยเหลือเหยื่อของมัน จึงปกขา
อันแหลมคมลงบนมือของพระธิดา กรีดเนื้อออนๆ เปนแผลยาวแลวบินหายไป พระธิดาตกใจจนตาพรามัวไรเรี่ยวแรง ลม
คว่ําลงจากมาหิน พระนลาฏ (หนาผาก) กระแทกโขดหินที่ประดับสวนเจาะเปนโพรงเลือดไหลนองพื้นแลวสติก็ดับวูบลง
พระธิดาเมี่ยวซานฟนขึ้นอีกครั้งภายในหองบรรทน บาดแผลบนศีรษะและมือไดรับการพยาบาลแลว กระดูกขอ
เทาที่ขอตอหลุดขณะลมคว่ําถูกตอใหเขาที่ คงเหลือแตความเจ็บปวดจนยากจะบรรเทา แตพระองคไมปริปากรองอก
มา เพราะพระบิดาพระมารดาเฝามองอยูอยางทุกขใจ พระเจาเมี่ยวจวงรับสั่งถามวา "ลูกรักไฉนจึงไปบาดเจ็บสาหัสอยูใน
สวนได แลวรูสึกเจ็บที่ตรงไหน บอกพอมาเร็ว" พระธิดานอยไมกลาโปปดจึงเลาเรื่องตั๊กแตนทํารายจั่กจั่นแลวตนเขาไปชวย
ใหฟง เมื่อรูสาเหตุพระเจาเมี่ยวจวงก็ทรงพิโรธยิ่ง ตรัสวา "พอบอกเจาอยูเสมอวามิใหทําในสิ่งที่ไรประโยชน ดีแลวเจ็บคราว
นี้จะไดสํานึก" พระมเหสีเห็นลูกรักทรมานกายและใจก็ไดแตร่ําไหรําพึงวา "ไมนาเลย ไมนาเลย" พระธิดาเมี่ยวซานนั้นไม
เคยคิดโทษตัวเองที่ชวยจั่กจั่นตัวจอยจนเกิดเหตุเลย หากจิตใจยิ่งปติยินดีคิดหาทางชวยเหลือผูอื่นเพิ่มขึ้นๆ มากกวาเดิม
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ตํานานเจาแมกวนอิม
ตอนที่ ๔ บุรุษหนุมลึกลับและยาวิเศษ
หนึ่งเดือนผานไปพระอาการตาง ๆ ทั้งบาดแผลตามเนื้อตัวและกระดูกขอเทาที่หลุดใกลหายดีดังเดิมแลว คงเหลือ
แตแผลบนหนาผากขางขวาเทานั้น ที่ยุบจนกลายเปนแผลเปนสีคล้ําทําลายความงามบริสุทธิ์บนใบหนาของพระธิดานอยให
เปนรอยมลทิน สรางความกังวลใหกับพระบิดามารดามาก เพราะเกรงวาจะเปนขอบกพรองในการเลือกราชบุตรเขยมา
อภิเษกกับพระธิดาสาม
พระเจาเมี่ยวจวงจึงมีพระราชโองการประกาศหาหมอฝมือดีมารักษาแผลเปนของพระธิดาสาม หากผูใดทําสําเร็จ
จะประทานรางวัลเปนเงิน ทอง และตําแหนงหมอหลวงประจําราชสํานัก ทันทีที่ประกาศติดทั่วเมืองบรรดาหมอและผูรูทาง
ยาก็ไดเขาวังถวายการรักษาอยางเต็มความสามารถ แตทวาก็ไมอาจทําใหแผลเปนนั้นหายได พระเจาเมี่ยวจวงพิโรธมาก ทรง
กักตัวหมอทั้งหมดไวเตรียมสั่งเนรเทศ
กระทั่งวันหนึ่งมีบุรุษหนุมลึกลับปรากฏตัวขึ้น อาสารักษาแผลบนพระนลาฏ (หนาผาก) ของพระธิดาเมี่ย
วซาน โดยมีขอแมวาพระเจาเมี่ยวจวงตองปลอยตัวหมอคนอื่นๆ ไปเสียกอน นามของเขาคือ โลวนาปูเจี้ยน
พระเจาเมี่ยวจวงทรงมีความหวังขึ้นมาทันที "เจาจงบอกมาวาจะใชตัวยาชนิดใดมารักษาลูกสามของเรา" โลวนาปู
เจี้ยนยิ้มแลวตอบวา "วิธีการรักษาพระธิดาจําเปนตองใชยาวิเศษกับหมอวิเศษเทานั้น ขาผูนอยไมมีทั้งยาและไมใชหมอวิเศษ
เพียงแตรูและเขาใจ" พระเจาเมี่ยวจวงฟงคํายอกยอนซอนเงื่อนของชายลึกลับแลวก็ไดแตพิโรธ "ในเมื่อเจาไมใชหมอวิเศษ
หรือมียาวิเศษ เพราะฉะนั้นการรักษาลูกสามก็มิอาจทําได"
โลวนาปูเจี้ยนหัวเราะแลวทูลวา "ในที่สุดพระองคก็เขาใจ" ชนวนสุดทายถูกจุดขึ้น อารมณพิโรธยากจะ
ตานทาน พระเจาเมี่ยวจวงสั่งจับตัวโลวนาปูเจี้ยนไปคุมขังรอการประหารชีวิตทันที "ทหาร...ลากตัวมันออกไป !"
พระนางเปาเตอรีบหามพระสวามี "ชากอนเพคะ ชายผูนี้เพียงแตบอกวาเขาไมมียาวิเศษ แตไมไดหมายความวาบน
โลกนี้ไมมี ทรงพระทัยเย็นแลวฟงเขาเจรจาความใหจบเถิด" พระเจาเมี่ยวจวงใครครวญตามจนพระทัยเย็น จึงถามวา "เจาจง
บอกมาวายาวิเศษนั้นหาไดที่ไหน" โลวนาปูเจี้ยนตอบวา "บัดนี้พระองคมีจิตใจมั่นคงแลว ขาพระองคจักทูลวายาวิเศษนั้น
คือบัวดอกหนึ่ง ซึ่งเกิดกลางหิมะบนเขาซีมี่ซาน รากมิไดแตะดินโคลน ยากแกการแสวงหา ผูมีบุญญาธิการเทานั้นจึงจะได
เปนเจาของ ชื่อของยานั้นก็คือ บัวหิมะ"
"...ตั้งแตครั้งโบราณถึงปจจุบันมีบัวหิมะเกิดขึ้นแลวสามดอก พระแมฟาหลวงนําขึ้นสวรรคไปประดิษฐานกลาง
สระหยกแลวหนึ่งดอก เปนที่ประทับของพระพุทธเจาอีกหนึ่งดอก สวนดอกสุดทายอยูระหวางทิศตะวันออกและทิศใตของ
เขาซีมี่ซาน โดยอยูในโพรงหิมะ มีน้ําแข็งหอหุมอยูอีกชั้นหนึ่ง กลิ่นหอมของบัวนี้ลอยไปไกล แตนอยคนนักจะไดเห็น ผูมี
บุญบารมีและเปยมดวยศรัทธาเทานั้นจึงจะไดมาโดยไมลําบาก" พระเจาเมี่ยวจวงฟงแลวไมเชื่อวามีอยูจริงจึงตรัสวา "เราจะ
ควบคุมตัวเจาไวกอน เมื่อสงคนไปคนหาจนพบแลวจึงจะปลอยเจาใหเปนอิสระ แตถาไมมีบัวนั้นจริง เราจะไมปลอยเจาไว
แน" ตรัสจบทหารองครักษจึงเขาจับกุมชายลึกลับไวตามพระบัญชา
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ตอนที่ ๕ การตามหาบัวหิมะและการหายตัวไปของบุรุษหนุมลึกลับ
วันรุงขึ้น ขุนพลเจียเยี้ย ผูแกลวกลา รับอาสาออกตามหาบัวหิมะพรอมทหารฉกรรจอีกหาสิบนาย ไดออกเดินทาง
โดยกองคาราวานอูฐ ตั้งแตฟายังไมสางสูยอดเขาซีมี่ซานอันทุรกันดารและลึกลับซับซอน
เสนทางนั้นเปนทะเลทรายอันเวิ้งวาง บางครั้งก็เปนปาทึบรกชัฏเต็มไปดวยสัตวรายตลอดเสนทางนั้นไมมีผูคน
อาศัยอยูเลย จนกระทั่งเวลาผานไปครึ่งเดือน กองคาราวานที่เสาะหาบัวหิมะก็ถึงทิวเขาซีมี่ซานในพลบค่ําคืนหนึ่งขุนพลเจีย
เยี่ยสั่งการใหตั้งกระโจมพักแรมที่เชิงเขา ในใจรูสึกปติยินดีที่ถึงจุดหมายแตอีกใจก็เปนทุกขเพราะมองไปทิศใดก็เห็นแต
เทือกเขายอดสูงเสียดฟาไมแตกตางกัน
ขณะที่ทหารทั้งหลายหลับสนิทในกระโจมดวยความเหนื่อยออน สายลมหนาวยะเยือกพัดปะทะรางทานขุนพลที่
นั่งใครครวญอยูลําพังจนปวดกระดูก แตก็ไมลดพลังศรัทธาในการอธิษฐานจิตของทานลงได "เทพแหงปาไมและขุนเขา ขา
ผูนอยเจียเยี้ยขอประทานพรใหไดพบบัวหิมะอันศักดิ์สิทธิ์สักครั้ง ใหรูวาที่พวกเราเดินทางมามิไดสูญเปลาเลยดวยเทอญ"
ฉับพลันไดมีรัศมีเจิดจา เปลงประกายออกมาจากยอดเขายอดหนึ่ง ทานขุนพลเพงมองแลวก็พบวา แสงนั้นคือรัศมีจากกลีบ
บัวหิมะนั่นเอง ทานจึงรีบปลุกนายทหารขึ้นมาชมอภินิหารในครั้งนี้จนทั่ว เหลาทหารตางไชโยโหรองโลดเตนดวยความ
ยินดี
แตทั้งหมดก็ยินดีไดเพียงชั่วครูเหตุเพราะบัวหิมะนี้เปนสิ่งวิเศษรับสัมผัสของเสียงโหรองไดจึงคอยๆจมลงไปใน
หิมะความมืดมิดก็เขาปกคลุมทั่วพื้นที่นั้นอีกครั้งเหตุดังกลาวทําใหทหารทุกคนรวมทั้งทานขุนพลยินดีอยางเหลือลนเพราะ
เห็นแลววาบัวหิมะนั้นมีอยูจริง แผลเปนของพระธิดาสามอันเปนที่รักของทุกคนยอมรักษาหาย หมอทุกคนที่ถูกคุมขังและ
ชายลึกลับนามโลวนาปูเจี้ยนจะพนจากพระอาญาทั้งมวลคิดไดดังนั้นแลวจึงพักผอนอยางเปนสุขรอใหถึงรุงเชาโดยเร็ว ทวา
กองทหารทุกนายก็ตองผิดหวังเพราะไมวาจะคนหาอยางไรก็ไมผลตําหนงยอดเขาทุกยอดดูเหมือน ๆ กันไปหมด ยามค่ําคืน
ก็ไมพบวี่แววที่บัวหิมะจะเปลงรัศมีสวางไสวอีกเลย
จนลวงเขาวันที่ ๕ ขุนพลเจียเยี้ยเห็นวารอคอยตอไปก็ไรประโยชนจึงยกพลกลับสูเมืองซิงหลิง
เขาเฝาพระเจา
เมี่ยวจวงแลวกราบทูลวา "กําลังพลของขาพระองคไดพบบัวหิมะบนยอดเขาซีมี่ซานจริงดังคํากลาวของโลวนาปูเจี้ยน แตไม
สามารถนํากลับมาไดเพราะบัวหิมะซอนตัวใตยอดเขายากแกการคนหาพระเจาขา" พระเจาเมี่ยวจวงถึงกับตรัสไมออก เมื่อ
ฟงคําของทานขุนพลจบลง
นั่นก็เพราะยอนไปหลายวันกอน เมื่อขบวนของขุนพลเจียเยี้ยออกเดินทางจากเมืองไป พระมเหสีเปาเตอก็ทรง
ประชวรดวยโรคประหลาด คือหลับอยางกะทันหัน เมื่อตื่นก็ไมตรัสอะไรกับใคร แลวก็หลับลงไปอีก แมหมอหลวงก็ไม
อาจเยียวยาได ทานเสนาซายอานาลั๋วจึงกราบทูลใหปลอยตัวโลวนาปูเจี้ยนมาดูอาการพระนางเปาเตา พระเจาเมี่ยวจวงใคร
คราญแลววายังไมพบวิธีอื่น จึงรับสั่งใหปลอยตัวโลวนาปูเจี้ยนออกมาทําการรักษาพระมเหสี เมื่อจับชีพจรแลวเขาทูลพระ
เจาเมี่ยวจวงวา "ชีพจรทั้งหกยังเตนเปนปกติ แตบางครั้งก็เหลือเพียงเสนบางๆ เสนเดียวที่เตนอยูเปนเพราะจิตวิญญาณของ
พระนางจะแยกออกจากรางใน ๗ วัน ไมมีวิธีรักษาเลย"
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ตํานานเจาแมกวนอิม
พระเจาเมี่ยวจวงฟงแลวไมพอพระทัยยิ่ง รับสั่งใหนําตัวโลวนาปูเจี้ยนไปประหารทันที แตเสนาซายรีบทูลทัดทาน
วา "ขอไดทรงโปรด หากประหารชีวิตคนในขณะนี้ยอมไมเปนสิริมงคลแกการประชวรของพระมเหสี อาจเกิดเหตุรายได
ทรงใครครวญดวยเถิด" พระเจาเมี่ยวจวงตรัสวา "เมื่อทานเห็นดังนั้นเราก็จะไวชีวิตมันแตโทษเปนยอมละไมได ทหารลาก
ตัวไอหนุมโอหังผูนี้ไปโบยสองรอยไม" โลวนาปูเจี้ยนตองโทษตามพระอาญา แลวจึงถูกคุมขังอยูในคุกหลวงที่ยากแกการ
หลบหนี ทวาเวลาลวงไปเพียง ๕ วัน ก็เกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น เมื่อโลวนาปูเจี้ยนหายไปจากเรือนจําอยางไรรองรอย เปนเวลา
เดียวกันกับชีวิตของพระมเหสีเปาเตอที่จากไปอยางสงบพรอมๆ กัน !!

ตอนที่ ๖ โศลกปริศนาจากหนุมลึกลับ
และการเริ่มศึกษาพระธรรมของพระธิดาเมี่ยวซาน
พระนางทิ้งไวแตคําตรัสสั่งเสียเปนครั้งสุดทายตอพระธิดาสามวา "ลูกรัก แมคงมิไดอยูเห็นเจาเติบใหญมี
ครอบครัวที่เปนสุข แมเสียใจเหลือเกินตอไปนี้เจาจงทําตามพระทัยเสด็จพอ อยายึดถือความเชื่อของตนอีกเพราะจะทําให
เสด็จพอเสียพระทัย" ขาดคําพระนางก็ทรงมีอาการกระตุกและสิ้นพระชนม พระธิดาองคใหญและองครองกรรแสงอยาง
โศกเศรา สวนพระธิดาเมี่ยวซานนั้นเสียพระทัยจนหมดสติลง เหลานางกํานัลตองพยาบาลกันอลหมาน
การจากไปของพระมเหสีอันเปนที่รักยิ่งของพระสวามี พระธิดาทั้งสาม และเหลาชาวเมือง ทําใหทั้งอาณาจักรซิง
หลิงตกอยูในความโศกเศราอยางเหลือประมาณ โดยเฉพาะพระธิดาเมี่ยวซานที่แมนมีพระชันษาเพียง ๗ ป
แตกลับตอง
สูญเสียพระมารดาที่รักยิ่งไปตอหนาพระพักตร
ฝายพระเจาเมี่ยวจวงนั้น เสียพระทัยจนไมเปนอันทําสิ่งใด เฝาแตทอดพระเนตรกระดาษแผนหนึ่งที่ทหารนํามา
ถวาย โดยกลาววากระดาษแผนนี้ ตกอยูในที่คุมขังโลวนาปูเจี้ยน ภายในกระดาษมีอักษาเขียนเปนโศลก (โศลก หมายถึง คํา
ขับรองสรรเสริญ) สี่บรรทัดทิ้งไววา
"แตเดิมธรรมอันวิเศษมีหกสาย
ผลที่สุดความดีฉายเหนือยิ่งใหญ
มองความวาง ฤา สีหนากิเลสไร
เสาะแสวงแตเสียงไหปริเวทนาการ"
พระเจาเมี่ยวจวงหักหามความเสียใจ
พิจารณาขอความในโศลกนั้นๆ จนตีความไดวา
ธรรมอัน
วิเศษ หมายถึง เมี่ยว บรรทัดที่สองปรากฏคําวาความดี หมายถง ซาน สวนในบรรทัดที่สามมีคําวา มอง หมายถึง กวนและ
ตอมามีคําวา เสียง หมายถึง อิม รวมความแลวคือ เมี่ยวซานกวนอิมแตจะแฝงความนัยสื่อถึงสิ่งใดนั้นพระเจาเมี่ยวจวงมิอาจรู
ไดเลย
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ตํานานเจาแมกวนอิม
การหายตัวไปของนักโทษโลวนาปูเจี้ยนและการสิ้นพระชนมของพระมเหสีไดรับการกลาวขานไปทั่วเมือง บางก็
วาชายลึกลับเปนพุทธเทวะแปลงมา เพราะแมนเครื่องจองจําพันธนาการตั้งแตคอจรดเทาก็มิอาจกักขังเขาไวได บางก็วาพระ
นางเปาเตอสิ้นเพราะพระเจาเมี่ยวจวงสั่งประหารโลวนาปูเจี้ยน ใครเลยจะทราบวาพระเจาเมี่ยวจวงเสียพระทัยกับการกระทํา
ที่มิอาจยอนคืนของพระองคยิ่งนัก
ฝายพระธิดาเมี่ยวซานนั้นเล็งเห็นวาความทุกขและความตามไมมีใครหนีพนได อีกทั้งตนตองอกตัญูยิ่งนักเมื่อยัง
มิไดตอบแทนคุณพระมารดาทางเดียวที่เราจะบรรเทากรรมนี้ไดคือสละกายแหงปุถุชนสูหนทางแหงพุทธธรรม จากวันนั้น
เปนตนมาพระธิดาเมี่ยวซานทรงทองภาวนาพระสูตรบําเพ็ญตน พรอมกับพระนานางผูเปนนองสาวแท ๆ ของมเหสีเปาเตอ
และเปนพี่เลี้ยงของพระธิดาสามอยางเครงครัดเรื่อยมา
ความตั้งมั่นของพระธิดาเมี่ยวซาน แมพระเจาเมี่ยวจวงก็มิอาจทัดทานไดสวนหนึ่งเปนเพราะยังทรงเสียพระทัยที่
พระมเหสีจากไป และเห็นวาการทองบนพระสูตรนั้นเปนเรื่องนารําคาญก็จริง แตยอมดีกวาการออกไปชวยมดหรือจั่กจั่นจน
เจ็บตัวปางตายยิ่งนัก
ทวาในใจจริงของพระธิดาเมี่ยวซานนั้นมุงหวังที่จะเขาเปนพุทธสาวิกาคือออกบวชเปนภิกษุณีเพื่อบําเพ็ญธรรมน
สําเร็จสมบูรณ แลวจึงจะโปรดบรรดาสรรพสัตวใหพนจากความทุกขเข็ญ ชาวโลกจักไดพบความสุขอันแทจริง
คืนหนึ่ง ขณะพระธิดาเมี่ยวซานกําลังบรรทมครึ่งหลับครึ่งตื่นอยูบนพระที่พลันก็มีแสงสวางโพลงเจิดจาขึ้นทั่ว
ตําหนัก ตรงกลางแสงนัน้ ปรากฏรางของพระพุทธองค พระวรกายสีทองเปลงรัศมีโดยรอบ ประทับยืนอยูกลางดอกบัว พระ
ธิดาเมี่ยวซานรีบทรุดกายลงกราบ และออนวอนใหทรงชี้แนะทางที่ถูกตองให พระพุทธองคตรัสวา สังขารแลทุกขไม
เที่ยง ผูรูแจงสําเร็จจะทําใจใหเขมแข็งขจัดทุกขไดที่สุด จะเปนผูบริสุทธิ์รูแจงดวยตนเองเมื่อถึงเวลา พระธิดาถามวาตนจะ
สําเร็จเปนผูวิเศษเมื่อใด จึงไดรับคําตอบวา ในไมชานี้ เมื่อเจาไดดอกบัวแหงเขาซีมี่ซานและแจกันหยกขาวที่มีน้ําสุธาทิพย
โดยมีผูมอบให จงจําไวใหดี ตรัสจบก็ทรงหายวับไปพรอมแสงจาที่ดับวูบลง
นับจากวันนั้น พระธิดาเมี่ยวซานยิ่งทรงมุงมั่นศึกษาพระธรรมจากพระไตรปฎก ละวางสิ่งบันเทิงจนหมดสิ้น เพื่อ
อุทิศเวลาบําเพ็ญภาวนาอยางจริงจัง จนแตกฉานในพระพุทธธรรม
วันคืนลวงเลยไปจากพระธิดานอยไดเจริญวัยเปนสาวงามสะพรั่งมีพระชนมายุครบ ๑๖ พรรษา และยังคงฝกไฝ
ในทางธรรมเสมอมา ทามกลางความไมพอพระทัยของพระราชบิดาและความริษยาของพระพี่นางทั้งสองจะมีก็แตพระนา
นางเพียงองคเดียวที่คอยดูแลและสนับสนุนใหพระธิดาเมี่ยวซานไดปฏิบัติธรรมอยางเต็มที่เรื่อยมา
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ตํานานเจาแมกวนอิม
ตอนที่ ๗ การแตงงาน และการรับบทลงโทษแรก
ครั้นพระธิดาทั้งสององคถึงวัยสมควรมีคูครอง พระเจาเมี่ยวจวงจึงทรงจัดการอภิเษกพระธิดาองคโต
ใหแก โฮเฟง แมทัพหนุมผูเกรียงไกร และใหพระธิดาองครองอภิเษกกับ เจาไคว บัณฑิตผูมากปญญา พระเจาเมี่ยวจวงนั้น
ทรงคิดวาราชบุตรเขยทั้งสองนี้เปนผูเปยมดวยวิชาความรู จึงทรงรักใครเอ็นดูเปนอยางดี หากแตทรงหารูไมวา บุรุษทั้งสอง
นี้ทําดีเฉพาะยามอยูหนาพระพักตรลับหลังก็ชมแตระบํารําฟอน ปรนเปรอความสุขใสตนและภรรยาที่เปนถึงองคหญิงโฉม
งานอยูทุกเมื่อเชื่อวัน
พระเจาเมี่ยวจวงนั้นยังทรงแนนแนกับความคิดที่จะยกราชสมบัติใหแกพระธิดาสามดังเชนที่เคยตรัสหารือกับพระ
นางเปาเตอตอนมีพระชนมชีพอยู ดังนั้นจึงตองเฟนหาชายหนุมมาอภิเษกกับพระธิดาเมี่ยวซานเปนพิเศษ โดยนําเรื่องนี้เขา
ปรึกษาเหลาเสานาบดีในทองพระโรง เมื่อขาวการอภิเษกแววมาถึงพระกรรณของพระธิดาเมี่ยวซานก็ทําใหพระองคตก
พระทัยยิ่ง รีบเขาเฝากราบทูลตอพระเจาเมี่ยวจวงทันที "เสด็จพอเพคะ ลูกมิอาจสยุมพรได (สยุมพร หมายถึง แตงงาน)
เพราะลูกถือพรหมจรรยอุทิศตนเปนพุทธสาวกของพระพุทธองคแลวเพคะ หากลูกผิดคําสัตยที่ใหไวจักตกนรกมิไดผุดได
เกิดเพคะ"
พระเจาเมี่ยวจวงไดฟงก็ทรงพิโรธเปนอยางยิ่งตรัสลงโทษพระธิดาทันที"ลูกไมรักดีเปนองคหญิงอยูสุขสบายไม
ชอบริจะไปบวชชีดูซิถาเจาไมมีเวลาคิดเรื่องพระธรรมอะไรนั่นแลวจะเปนอยางไรขาจะใหเจาลดบรรดาศักดิ์ลงไปทํางาน
หนักในอุทยานหลวงแมนทหารรับใชก็ยังมียศสูงกวาเจาไสหัวไปเดี๋ยวนี้!"แมพระนานางจะขอรองอยางไรพระเจาเมี่ยวจวง
ก็ไมทรงลดโทษใหเลยพระธิดาเมี่ยวซานจึงยายจากตําหนักมาอาศัยกระทอมทายอุทยานมีหนาที่ตื่นแตเชาตรูมารดน้ําตนไม
กวาดลานเช็ดถูพระที่นั่งในศาลาหลวงพื้นที่ในอุทยานั้นแสนกวางใหญแตพระธิดาทรงทํางานหนักโดยไมเห็นแกเหน็ด
เหนื่อยตั้งแตเชาจรดค่ําสองแขนพระวรกายจึงออนลายิ่งนัก
ฝายพระเจาเมี่ยวจวงทรงใหนางกํานัลผูหนึ่งชื่อ ยงเหลียน ติดตามดูพฤติกรรมของพระธิดาแลวคอยรายงานวาความลําบากที่
ไดรับทําใหทรงกลับใจไดหรือไม แตไมวาจะนานเพียงใดยงเหลียนก็นําความมานะอุตสาหะของพระธิดาไปกราบทูลพระ
เจาเมี่ยวจวงทุกครั้ง
หลายเดือนผานไปจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจาเมี่ยงจวงพระธิดาเมี่ยวซานเขาเฝาถวายพระพรแต
เชาตรู พระเจาเมี่ยวจวงเห็นสภาพทรุดโทรมของพระธิดาแลวทรงออนพระทัยลง ตรัสใหพระธิดาเปลี่ยนใจหาคูสยุมพร
โดยเร็ววันจะไดไมลําบากกาย แตทวาพระธิดากลับยืนกรานวา การทํางานหนักทําใหจิตใจหนักแนนและปลอดโปรงอยาง
ที่สุด พระเจาเมี่ยวจวงพิโรธยิ่งตรัสวา "ดี เปนคนสวนยังไมพอก็จงมาเปนคนรับใชขา พี่สาว และพี่เขยของเจาในวันเกิดขานี่
ละ ไปจัดการปดกวาดอุทยานแลวตั้งเครื่องเสวยเดี๋ยวนี้" พระธิดาเมี่ยวซานรับพระบัญชามาทําความสะอาดและจัดเตรียม
สถานทีท่ นั ที
เมื่อขบวนเสด็จของพระเจาเมี่ยวจวงและสองพระธิดามาถึงก็ไดพบกับสถานที่อันรื่นรมย ทั้งไมดอกนานาพันธุ
เครื่องเสวยเลิศรส หมูนางระบํารําฟอนสวยงาม แตพระธิดาสามกลับยืนอยูไกลๆ มองตรงแนวแน ไมสบตาใคร เพราะเห็น
วาไมควรพบปะราชบุตรเขยซึ่งเปนชาย ตามจารีตที่หญิงชายไมควรใกลชิดกัน พระพี่นางทั้งสองตางเขายึดพระกรพระธิดา
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พูดจาหวานลอมใหมาเสพสุขดวยกัน ดีกวาอยูตัวคนเดียว พระธิดาเมี่ยวซานจึงตรัสวา "ทรัพยนอกกายเหลานั้นทําใหผูคน
แกงแยงจนเกิดสงครามกันมิใชหรือ ลาภยศ สุข สรรเสริญ ลวนทําใหคนลุมหลงอยูในหวงอบายภูมิ พุทธธรรมเทานั้นจะฉุด
รั้งและกําจัดมารได อีกทั้งความเมตตาอันแผออกไปในบทสวดมนตของนอง เพื่อชวยชาวโลกใหพนจากทุกขภัย สูบรมสุข
แหงนิพพานดวยกัน"
พระเจาเมี่ยวจวงไดฟงก็กริ้วจนสุดระงับ บริภาษวา "ขาใหเจามารับใชเพราะหวังจะใหสํานึกกลับตัวกลับใจเสีย
ใหม แตเจายังกลาวเท็จถึงความเมตตาจอมปลอมนั่น เจาลองคิดดูสิวาสตรีใดในโลกจะมีสุขเพราะปราศจากบิดาและ
สามี พุทธธรรมที่เจาอางนั้นเคยมาชวยทําสงครามหรือนับจากนี้ไปเจาตองทํางานหนักเพิ่มขึ้น น้ําสะอาดตองเต็มเจ็ดตุม ตอง
ผาฟนวันละสองหาบ ชวยหุงขาว ตมแกง และงานในครัวทั้งปวง ยามวางก็จงเย็บรองเทาฟางอยางประณีต ดูซิวาจะมีเวลา
ทองมนตอะไรอีกหรือไม" สิ้นพระบัญชาพระองคเสด็จจากไปทันที พระธิดาและราชบุตรเขยทั้งสองจึงรีบตามเสด็จไป

ตอนที่ ๘ การรับบทลงโทษที่หนักขืน้
นับจากวันนั้นพระธิดาเมี่ยวซานก็ตองตื่นแตเชาตรูไปตักน้ําในบอมาใสตุมจนครบเจ็ดใบ แมกายจะออนเปลี้ย
เหนื่อยลาแตก็ตองรีบมาติดไฟหุงขาว ระหวางรอขาวสุกก็ออกไปผาฟนจนครบตามพระบัญชา ซึ่งเปนเวลาอาหารเย็น
พอดี พระธิดาจึงตองติดไฟหุงขาวอีกครั้ง หนาที่ในคราวนี้หนักหนาสาหัสยิ่งนัก แตพระธิดาก็ไมปริปากบนหรือเรียกให
ใครชวยเหลือเลย ในครัวกลับมีเสียงหัวเราะเยาะและคําเสียดสีถากถางใหไดยินอยูเสมอ แตพระธิดาเมี่ยวซานนั้นทรงอดทน
อดกลั้นตอการวารายตางๆ มิเคยกริ้วหรือบริภาษใหคนเหลานั้นหยุดพูดแมแตครั้งเดียว
พระธิดาทํางานหนักตลอดหลายวันที่ผานมา แมยามค่ําก็ยังจุดตะเกียงเพื่อสานรองเทาฟาง และสวดสาธยายพระ
สูตรไปดวย จนดึกดื่นจึงเขาบรรทมบนเตียงแคบๆ แข็งกระดางในบานพักของพระองค วันตอๆ มาก็ทรงปฏิบัติหนาที่ทุก
ประการมิไดมีวางเวนเลย นานเขาเสียงซุบซิบนินทาก็คอยๆ หายไปและมีเสียงพร่ําบนสงสารพระองคเขามาแทน แมแตนาง
กํานัลยงเหลียน ผูรายงานพฤติกรรมของพระธิดาตอพระเจาเมี่ยวจวงยังอดเคารพรักในตัวพระธิดาไมได นางและขาราช
บริพารในหองครัวจึงชวยกันวางแผนการบางอยางเพื่อพระธิดาอันเปนที่รักของทุกคน
เชาวันหนึ่ง พระธิดาลุกขึ้นจากเตียงไมอันแข็งกระดาง สลัดความออนลาทางกายทิ้งไป ตรงเขาครัวไปหยิบถัง
เตรียมหาบน้ํา ปรากฏวาเมื่อมองไปในตุมกลับพบวามีน้ําใสสะอาดอยูเต็มปริ่มครบทั้งเจ็ดใบ ที่ทายครัวก็มีฟนผาแลวครบ
ตามจํานวน อุทยานหลวงก็ไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางดี พระธิดาเหลียวมองรอบกายดวยความอัศจรรยใจ คงเหลือ
แตงานจุดไฟหุงขาวเทานั้น ซึ่งนับวาเปนงานที่เบาที่สุดในบรรดาหนาที่ทั้งหมด พระธิดาจึงลงมือติดไฟทันที
เมื่อเหลาพนักงานในครัวเขามาทํางานของตนตามปกติแลว พระธิดาเมี่ยวซานจึงกลาววา "พวกทานไดชวยกัน
ทํางานในสวนของเรากันอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย เราเสียอีกกลับเปนภาระใหพวกทาน เราไมมีทรัพยรางวัลอันใดตอบ
แทนน้ําใจของพวกทานเลย มีเพียงคําขอบคุณเทานั้น ชางนาละอายนัก แตตอจากนี้ไปขอใหพวกทานไดใหเราทํางานตาม
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ตํานานเจาแมกวนอิม
พระบัญชาเชนเดิมเถิด เพราะเรามิอาจทนเห็นผูเหนื่อยยากแทนตัวเราได" ยงเหลียนและทุกๆ คนไดฟงตางรูสึกรักและเห็น
ใจองคหญิงเปนเทาทวี ยงเหลียนทูลวา "ไมใชพวกหมอมฉันหรอกเพคะ คงเปนเทพมาชวยเหลือเพราะหมายใหพระองคได
มีเวลาวางสวดมนตปฏิบัติธรรมและบรรลุมรรคผลโดยเร็ว" พระธิดาจนใจดวยเหตุผลจึงไดแตนอมกายคารวะทุกคนอยาง
ซาบซึ้ง
ทุกๆ วันพระธิดาเมี่ยวซานตื่นขึ้นมา งานในครัวก็เสร็จเรียบรอยแลว ครั้นเสด็จไปทําความสะอาดอุทยานหลวงก็
พบวา ดอกไม ตนไม และศาลาพักผอน ไดรับการบํารุงรักษาอยางดี พระธิดาไดแตนอมคารวะผูที่กระทําหนาที่แทนตนดวย
ความลําบากใจและเกรงใจทุกครั้งไป เมื่อใดที่ไตถามวาผูใดปฏิบัติงานใหตนก็จะไดรับคําปฏิเสธทุกครั้งวาไมมีใครรูเห็น ยง
เหลียนเองก็บายเบี่ยงวาอาจเปนเพราะอํานาจของพระพุทธคุณมาชวยพระธิดาอยูเสมอ พระธิดาผูชาญฉลาดมีหรือจะไมรูวา
ทุกคนเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีตอพระองคไปจากเดิม แลวกลับหันมาชวยเหลือแบงเบาภาระแทน
เมือ่ ทรงมีเวลามากพอ พระธิดาเมี่ยวซานจึงใชเวลาสานรองเทาฟางโดยไมมีกําหนดจํานวนตามพระบัญชา พรอม
กับทองภาวนาพระสูตรไปพรอมกัน ทําใหปฏิบัติธรรมไดมากขึ้น บางครั้งก็ทรงแผเมตตาใหกับสรรพสัตวที่ตองถูกฆาเปน
อาหารในโรงครัววันละหลายสิบตัว จํานวนบทสวดก็เพิ่มขึ้นหลายรอยเที่ยว ในบางครั้งก็ทรงหาวิธีถนอมอาหารใหเก็บไว
ใชยามขาดแคลน เชน ทรงใหเก็บขาวที่เหลือเปนจํานวนมากในแตละมื้อไวไปดงไฟไลความชื้น แลวนําไปตากแดด เมื่อ
แหงดีแลวจึงเก็บใสถุงผาเตรียมไวใชหรือแจกจายแกผูยากไร อีกทั้งพระองคยังสนิทสนมกับทุกคนโดยไมเห็นแก
บรรดาศักดิ์ ทุกคนจึงรักและเคารพพระธิดาเมี่ยวซานเปนทวีคูณ
พระธิดาปฏิบัติหนาที่ของตนทุกวันเรื่อยมาจนครบ ๑ ป พระเจาเมี่ยวจวงก็คอยๆ คลายโทสะลง วันหนึ่งพระองคมี
รับสั่งใหพระธิดาสามเขาเฝายังทองพระโรง แลวก็ไดทอดพระเนตรเห็นพระธิดาผูมีความตั้งมั่นอันแรงกลา แมรางกายจะ
ซูบผอม เสื้อผาเต็มไปดวยรอยปะชุน แตความเด็ดเดี่ยวยังฉายเปยมในแววตา พระเจาเมี่ยวจวงบริภาษดวยเสียงอันดังวา"เรา
ซึ่งไมเคยพายแพในการรบก็ตองไมพายแพคนในครอบครัวเชนกัน.! เมี่ยวซานเจาจงเลือกคูครองจากชายหนุมผูมีสกุลหรือมี
ความรูคนใดคนหนึ่งมาสยุมพรดวยเดี๋ยวนี้ ไมเชนนั้นแลวเจาก็ไมตองมีชีวิตอยูตอไป"
พระธิดาเมี่ยวซานไมหวั่นไหวกับคําขูกลับตรัสวา "เสด็จพอ ลูกไดตั้งมั่นแลววาจะชวยดับทุกขของผูคนทั้งหลาย
ไมฝกใฝในทางโลก หากเลือกไดหมอมฉันขอสละชีวิตทางโลก เพื่อบวชเปนภิกษุณีบําเพ็ญธรรมคอยปลดเปลื้องความทุกข
ของสัตวโลกดีกวาเพคะ" พระเจาเมี่ยวจวงทรงแผดสุรเสียงกองทองพระโรงวา "ลูกไมรักดี
คิดจะบวชเปนชีกระทําตน
ออนแอหลบอยูหลังพระคัมภีร เราผูเปนใหญในแผนดินขอประกาศวาไมเคยมีลูกเชนเจา จงไสหัวไปใสเครื่องขาวแลว
ออกไปใหพนราชวังของเราเดี๋ยวนี้" พระธิดาเมี่ยวซานถวายบังคมลาแทบพระบาทแสดงความคารวะสูงสุด จากนั้นจึง
เดินทางออกจากวัง ทามกลางความเศราโศกของเหลาขาราชบริพาร โดยเฉพาะเหลาคนครัวและชาวสวนที่อยูใกลชิดผูกพัน
กันมาแรมป
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ตอนที ๙ บททดสอบกอนออกบวช
พระธิดาเมี่ยวซานยังคงเดินจากไปอยางงามสงา เสมือนหลุดพนจากหวงทุกขอันยิ่งใหญ เพราะในใจนั้นแสนปติที่
ไดออกบวชบําเพ็ญธรรมสมความตั้งใจ มิไดอาลัยอาวรณกับทรัพยสมบัติหรือราชบังลังกเบื้องหลังเลย
พระธิดาเมี่ยวซานเสด็จสูอารามนกยูงขาว พรอมทหารรักษาพระองคหนึ่งกองรอยเปนผูติดตาม ผานถนนสายตาง
ๆ ในพระนคร ชาวเมืองตางพากันมาชมพระบารมีไมขาดสาย ตางพูดกันเปนเสียงเดียวกันวา พระธิดาผูงดงามสูงศักดิ์ยอม
สละทรัพยสมบัติมหาศาล เสด็จสูทางแหงพุทธธรรม
นาสรรเสริญยิ่งนัก
ครั้นกองทหารนําทางพระธิดาสูวัดนกยูงขาวเรียบรอยแลว เตรียมจะลากลับ นายทหารผูนํากองรอยจึงแจงสาสนลับแก
ภิกษุณีเจาอาวาสวา"พระเจาเมี่ยวจวงทรงมีพระบัญชาใหพระธิดาเมี่ยวซานทํางานหนักที่สุดและต่ําชาที่สุด หามใหผูใด
ชวยเหลือเปนอันขาด มิเชนนั้นทั้งวัดนี้และวัดอื่น ๆ ในราชอาณาจักรจะถูกทําลายจนหมดสิ้น" พระภิกษุณีตองรับพระ
บัญชาดวยความจํายอม
หลังจากกองทหารนําเสด็จกลับไปแลว พระธิดาเมี่ยวซานจึงตรัสขอออกบวชเพื่อแสวงหาทางดับทุกข และ
ชวยเหลือสรรพสัตวทั้งปวง ภิกษุณีเจาอาวาสทานมีจิตสงสารพระธิดาเปนที่สุด จึงกลาววา "พระธิดาผูสูงศักดิ์ พระเจาเมี่ยวจ
วงมีรับสั่งมาใหพระองคทํางานอันหนักและต่ําชาเปนการทดสอบกอนบวช ไมทราบวาพระองคจะอดทนไดหรือไม" พระ
ธิดาเมี่ยวซานตรัสยืนยันวา "พระแมเจาอยาไดกังวลเลย รางกายของขาพเจานี้ไดผานงานหนักมาแรมป ยอมอดทนตอกิจทั้ง
ปวงไดอยางแนนอน" ภิกษุณีเจาอาวาสจึงพาพระธิดาเขาปฏิญาณตนตอพระพุทธปฏิมาทองคําในยามสนธยานั้นเอง
วัดนกยูงขาวในคืนนั้นจึงมีเสียงสวดสาธยายพระสูตรดังเจื้อยแจวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงจากพระธิดาเมี่ย
วซาน ทามกลางบรรยากาศอันสงบเงียบ กลิ่นธูปควันเทียนลอยขึ้นฟาปนกับกลิ่นใบสนในอากาศ นับเปนความสุขสงบเรียบ
งายทั้งกายและใจที่พระธิดาไขวความาตลอดชีวิต
พระธิดาเมี่ยวซานเขาที่พักเมื่อเวลาดึกสงัด จวบจนยามใกลรุงจึงลุกขึ้นจากที่บรรทมเตรียมปฏิบัติภารกิจที่พระ
บิดาสั่งการไว โดยแตงองคในชุดขาวคลายชี แตขมวดผมมุนเปนมวยเพราะยังมิอาจปลงผมไดหากไมไดรับอนุญาตจากพระ
บิดา
ครั้นพระองคเสด็จผานลานวัดเพื่อจะไปตักน้ํา ปรากฏวามีชายแปลกหนาผูหนึ่งทาทางมีสงาเหนือคนทั่วไปกําลัง
ยืนรอพระธิดาอยู พรอมกับกลาววา "พระธิดาผูภักดีในพระพุทธศาสนาจะเสด็จไปตักน้ําในบอที่หางไกลเสมือนสิ่งกีดขวาง
การปฏิบัติธรรมตามประสงครายของพระบิดา แตเราจะไมยอมใหเปนเชนนั้นแน" ทันใดนั้นไดมีบอน้ําพุอุบัติขึ้นมากลาง
ลานวัด น้ําสะอาดบริสุทธิ์ใสปานแกวไหลพวยพุงดังจะไมมีวันสิ้นสุด ภิกษุณีเมี่ยวซานตะลึงงัน และเมื่อจะหันไปคารวะ
ทานผูวิเศษ ชายผูนั้นก็ลอยขึ้นสูทองฟาและกลาววา วิบากกรรมของผูมีบุญบารมี เชนทานทําใหสวรรครอนดั่งเพลิง เราจึง
ลงมาชวยเหลือทาน อยาแปลกใจไปเลย"
พระธิดาเมี่ยวซานยินดียิ่งนักจึงเปลงวาจาวา "หากผลบุญจากแรงภาวนาของ
ขาพเจามีจริงขอใหน้ําพุจากธารนี้จงกลายเปนโอสถบําบัดความเจ็บปวยแกผูมาลิ้มรสหรือผูมาวัดนี้ดวยใจศรัทธาเทอญ"
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ดวยแรงอธิษฐานนั้นเอง ทําใหน้ําพุนั้นกลายเปนน้ําทิพย ชวยผูคนจากทั่วสารทิศที่เดินทางมาทําบุญในวัดนี้
หายจากโรคภัยไขเจ็บ ยกเวนผูมีบาปอกุศลอันรายแรงเทานั้นที่ดื่มกินเทาไรก็ไมบังเกิดผล

ให

ตอมาพระธิดาเมี่ยวซานไดเสด็จสูพระวิหาร เพื่อจะเก็บกวาดทําความสะอาด แตทวาไดมีบุรุษแปลกหนากําลัง
กวาดพื้นอยู เมื่อชายผูนั้นเห็นพระธิดาจึงกลาววา "ขาพเจาเปนเทพบนสวรรค
แตบุญกุศลที่มียังไมเทาการไดรับใชพระ
โพธิสัตวในขณะยังมีพระชนมชีพ ดังนั้นขอใหขาพเจาไดกวาดวิหารนี้ตอไปเถิด" พระธิดาเมี่ยวซานจําตองยินยอม
จากนั้นไดเสด็จออกจากวัดขึ้นเขาเพื่อเก็บฟน ทันใดนั้นก็ปรากฏชายสวมเสื้อผาสีเขียวแบกฟนเดินมาคุกเขาตอ
หนาพระพักตรแลวกลาววา "ขาแตองคพระโพธิสัตว ขาพเจาเปนเทพารักษแหงภูเขานี้มาหลายพันป ขอใหขาพเจาไดรับใช
แบกฟนแทนพระองค เพื่อผลบุญอันยิ่งใหญดวยเทอญ"พระธิดาเมี่ยวซานฟงแลวจึงวา "สาธุ
ขอจงเปนไปตามทีท่ า น
ปรารถนาเถิด"
เมื่อพระธิดาวางเวนจากการทํางาน พระองคจึงประทับเจริญภาวนา สาธยายพระสูตรเรื่อยไป ขณะนั้นเองไดมีฝูง
นกบินมาจากทั่วทุกทิศลงมาหอมลอมพระธิดาพรอมถวายผลไมใหเสวยมากมาย ชวงเวลาเดียวกันก็บังเกิดเสียงพึมพํา
ซุบซิบลอดเขาไปในวิหาร เสียงระฆังดังกังวานโดยไมมีคนตี นับเปนความอัศจรรยอันเกิดขึ้นไดยากบนโลกนี้

ตอนที่ ๑๐ ปาฏิหารยจากแรงภาวนา
เหตุการณเปนเชนนี้ทุกวัน จนกระทั่งพระภิกษุณีหวั่นเกรงอํานาจแหงสวรรคเปนอันมาก เพราะเสียงลึกลับ
ดังกลาวนั้นเปนเสียงของเหลาเทวดากระซิบกระซาบและเสียงยางกาวตามขั้นบันไดของผูไมปรากฏตัวตนเพื่อมาชวยงาน
พระธิดาเมี่ยวซานทั้งสิ้น
ทานเจาอาวาสจึงใหภิกษุณีลูกวัดนําความไปแจงแกพระเจาเมี่ยวจวงวาบัดนี้วัดนกยูงขาวมิอาจทําตามบัญชาของ
พระองคที่ใหทรมานพระธิดาเมี่ยวซานผูมากบารมีไดอีกตอไป
ภิกษุณีผูแจงขาวเขาเฝาพระเจาเมี่ยวจวง ณ ตําหนักฤดูรอนอันงดงามตระการตา โอบลอมดวยกองทัพอันเกรียง
ไกรสมพระเกียรติองคจักรพรรดิแหงซิงหลิง แตเมื่อภิกษุณีกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระธิดาในยามนี้แลว พระเจา
เมี่ยวจวงก็ทรงพิโรธยิ่ง ตรัสแกภิกษุณีวา "จงกลับไปกอนแลวเราจะสงสาสนคําสั่งใหแกเจาวาอาสโดยเร็ว" หลังจากนั้นพระ
เจาเมี่ยวจวงก็ไมสามารถทอดพระเนตรมหรสพตรงหนาดวยใจเบิกบานไดอีกตอไป เพราะความกริ้วพระธิดาสามเปนกําลัง
"ทหาร ! ไปตามแมทัพฮูบีหลี มาเดี๋ยวนี้" พระเจาเมี่ยวจวงสั่งทหารองครักษ เมื่อทรงคิดแผนการบางอยางได ชั่วครู
แมทัพฮูบีหลีก็มาเขาเฝาพระเจาเมี่ยวจวงตรัสวา "ทานรับใชเรามาในการสงครามกวารอยครั้ง ยังไมเคยทําใหเราผิดหวัง ใน
ยามนี้เกิดสงครามขึ้นในครอบครัวของเราเองนั่นคือลูกสามของเราหลงไปนับถือลัทธิของผูออนแอจากตางแดน และลัทธินี้
กําลังบอนทําลายชาวเมืองของเรา ขอทานจงนํากําลังไปลอมวัดนกยูงขาวแลวเผาผลาญใหสิ้นไป ภิกษุณีทุกคนตองตายไม
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เวนแมแตลูกสาวของเรา" แมทัพฮูบีหลีรับบัญชาดวยสีหนาเหี้ยมเกรียม "เชาตรูพรุงนี้พระองคจะไดทอดพระเนตรเพลิงแดง
ฉานทางทิศตะวันตก หมอมฉันขอใหสัญญา"
คืนนั้น แมทัพฮูบีหลีนํากําลังทหารเดินทัพสูวัดนกยูงขาวโดยมิหยุดพักเลย ครั้นใกลรุงชะตากรรมของวัดแหงนี้ก็
ถูกลอมไวดวยทหารนับรอยที่แกวงคบเพลิงขึ้นเผาวัดนกยูงขาวทันที
บรรดาภิกษุณีวิ่งหนีความรอนจากเพลิงกันอลหมาน โดยทั้งหมดวิ่งไปยังกุฏิของพระธิดาเมี่ยวซาน รองขอชีวิตกัน
ละล่ําละลัก "พระธิดาชวยพวกเราดวย เพลิงนี้เกิดขึ้นเพราะพระองค พวกเราไมตองการตายในกองเพลิง" พระธิดาเมี่ยวซาน
ตระหนักดีวาทหารของพระเจาเมี่ยวจวงอํามหิตถึงขนาดเผาวัดฆาชีไดโดยไมกลัวบาปกรรม จึงทําใจใหสงบและรวมสมาธิ
ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวระลึกถึงพระพุทธคุณดวยใจตั้งมั่น
ขอไดทรงโปรดชวยภิกษุณีผูไมมีความผิดทั้งหลายใหรอดพนจากเพลิงกาฬทั้งปวงดวยเถิดและขอทรงชวยขา
พระองคไดบรรลุเจตนาในการสําเร็จสูโพธิญาณเชนเดียวกับพระองคในปางกอน โปรดสงธาราอันเยือกเย็นลงมาดับความ
รอนนี้ดวยเทอญ ทันใดนั้นเมฆฝนทมึนไดกอตัวขึ้นเทสายฝนลงมาหาใหญ ดับไฟที่กําลังแผดเผาวัดจนมอดหมดสิ้น ผูคนที่
ไดสัมผัสสายฝนนั้นตางรูสึกชุมฉ่ําสดชื่นขึ้นอยางแปลกประหลาด จะมีก็แตแมทัพฮูบีหลีเทานั้นที่ตัวสั่นเทาดวยความ
กลัว "แมแตลมฝนยังชวยพระธิดาหรือนี่ ชางนาอัศจรรยยิ่งนัก" ทานแมทัพรีบสั่งใหนายทหารไปกราบทูลเหตุการณดังกลาว
โดยดวน
ฝายพระเจาเมี่ยวจวงเมื่อไดฟงก็พิโรธยิ่ง จึงสัง่ การลงไป "ไปนําตัวเมี่ยวซานมาเดี๋ยวนี้ ! มันตองตาย.!" เมื่อพระ
บัญชาลงมาเยี่ยงนี้แลวยอมมิอาจขัดได นายทหารผูนั้นนําความมาแจงแกแมทัพฮูบีหลี และดําเนินการตามพระประสงคโดย
ดวน
พระธิดาเมี่ยวซานจึงถูกควบคุมตัวจากอารามนกยูงขาว แมเพิ่งพนเคราะหกรรมจากเพลิงกาฬมาหมาดๆ แตเหลา
ทหารยังคงนําพระธิดาไปสูทางแหงความทุกขและความตามอยางไมปราณี
พระเจาเมี่ยวจวงจัดสถานที่ในอุทยานอยางงดงามตระการตา เต็มไปดวยหมูนางระบํารําฟอง นักรอง นักดนตรี ขับ
กลอมเพลงประสานเสียงอยางไพเราะ หมูนางกํานัลปรนนิบัติอํานวยความสะดวกสบาย พระธิดาเมี่ยวซานทอดพระเนตร
สรรพสิ่งรอบกาย ซึ่งลวนแลวแตเปนสิ่งไมจีรังดวยสายตาแนวแนไมหวั่นไหวไปกับความบันเทิงใดๆ พระเจาเมี่ยวจวงเห็น
ดังนั้นจึงพิโรธยิ่งกวาทุกครั้ง บริภาษเสียงลั่นวา "ขาอุตสาหจัดสิ่งเริงรมยไวใหดูเปนครั้งสุดทายเพราะเห็นแกความเปนพอ
ลูก เผื่อเจาจะเปลี่ยนใจกลับมาใชชีวิตปกติเยี่ยงกษัตริย แตดูสิวาไอลัทธิที่มันนับถือไดทําลายชีวิตลูกสาวขาจนไมเหลือดี
ทหาร.! นํานางเมี่ยวซานไปประหารเสียในปา อยาใหเลือดมันตกตองตําหนักนี้"
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ตอนที่ ๑๑ ประหารพระธิดา
เหลาทหารกรูเขามาลอมรอบตัวพระธิดา นําพาไปยังลานประหารทันทีซึ่งพระองคก็มิไดมีอาการหวั่นไหวสะดุง
สะเทือนแตอยางใดเลย กลับเสด็จอยางแนวแนมั่นคง และเหมือนฟาเบื้องบนรับรูถึงความวิปโยคอันเกิดตอพระธิดาผู
เมตตา อากาศรอบกายจึงอบอาว เมฆทมึนปกลุมทั่วทองฟา แสงดาวฉายแสงริบหรี่ พระอาทิตยแดงฉานดั่งลูกไฟ ทวารอบ
กายพระธิดาเมี่ยวซานกลับมีแสงรัศมีแหงความสงบแผโดยรอบ พระธิดาดําเนินไปพรอมจิตที่มุงอธิษฐานถึงพระพุทธ
องค ขอใหดวงจิตของขาพเจาสามารถแผความเมตตาไปทั่วทุกทิศในสากลโลก แปรความชังเปนความการุณ แมขาพเจาจัก
ตายก็ไมปรารถนาความสุขสบายบนสวรรค แตขอใหขาพเจานําแสงสวางไปสูผูคนแมในขุมนรกดวยเทอญ
เมื่อมาถึงแดนประหาร เพชฌฆาตผูคอยจองคราชีวิตก็มิไดปรานีพระธิดาแมแตนอย เขาเงื้อดาบเลมยักษฟนเขา
กลางลําตัวของพระธิดาทันทีแตทวาดาบอันคมกริบกลับไมสามารถทําใหพระธิดาบาดเจ็บไดแมแตนอย เพราะอารักษแหง
ขุนเขาเนรมิตเกราะทองอันแข็งแกรงคุมกันรอบองคโดยไมมีผูใดเห็น เพชฌฆาตประหลาดใจนัก ควาหอกเขาแทงซ้ํา ดาม
หอกก็หักสะบั้นลง ดาบปลายหอกแตกเปนเสี่ยง ๆ เพชฌฆาตตกใจถอยกราด แมทัพฮูบีหลีและเหลาทหารตางตะลึงงัน แต
พระราชโองการเปนสิ่งที่มิอาจขัดขืน ทานแมทัพจึงสั่งใหเพชฌฆาตใชเชือกประหารแทน
เพชฌฆาตรีบนําผาแพรพันรอบพระศอแลวผูกโยงขึ้นกับกิ่งไมใหญ ชั่วครูพระธิดาเมี่ยวซานก็สิ้นลมหายใจ ทันใด
นั้นสายลมหนาวยะเยือกพัดอวลสูแดนประหาร โลกทั้งโลกมืดมิดลงไปกับตา
สายฟาแลบแปลบปลาบทัว่ ฟา พืน้
แผนดินไหวสะเทือน ดุจอาณาจักรจะพินาศไปพรอมมรณกรรมของพระธิดา ทามกลางความมืดมิดและเสียงกรีดรองของ
ผูคนไดปรากฎแสงเรืองดั่วเปลวไฟบนยอดเขาใกลแดนประหารทะยานลงมาสูรางพระธิดา เปลวไฟนั้นแลคลายเสือโครง
รางใหญ รับเอาพระธิดาขึ้นหลังแลวทะยานจากไป
ความจริงแลวเสือโครงตัวนั้นเปนรางนิมิตของเทพารักษแหงขุนเขาแปลงมาเพื่อพาพระธิดาไปสูเขาเยี้ยมอซานให
หางไกลอันตรายจากพระเจาเมี่ยวจวง ณ เชิงเขาแหงนั้นมีวัดจินกวงหมิงตั้งอยู วัดแหงนี้เปนวัดราง เพราะเมื่อไมนานมานี้มี
เสือโครงออกอาละวาดกัดกินพระภิกษุ และปวนเปยนอยูในบริเวณเชิงเขา ทําใหชาวบานไมกลามาทําบุญ พระเหลานั้นจึง
ยายไปจําพรรษาที่อื่น และเมื่อไมมีเหยื่อก็ไมมีผูใดเห็นเสือโครงตัวนั้นอีกเลย กระทั่งปจจุบันเทพารักษในรางเสือโครงไดนํา
รางของพระธิดาเมี่ยวซานมาไวภายในอาราม นํายาเม็ดอมตะใสปากพระธิดาเพื่อปองกันรางเนาเปอย รอใหดวงวิญญาณ
กลับคืนรางเดิม แลวเทวดาในรางเสือก็จากไป
ครั้นยามรุงสางพระธิดาจึงคอย ๆ ฟนขึ้น แลวก็ตองแปลกใจยิ่งนักเมื่อพบวาตนเองยังมิไดสิ้นลมหายใจไป เมื่อ
เหลียวมองรอบกายก็พบวาทรงอยูในอารามรางแหงหนึ่ง เบื้องหนามีพระพุทธรูปของพระอมิตตาอันทรุด
โทรม ทอดพระเนตรมายังพระธิดาเมี่ยวซานดวยแววตาเปยมความการุณย พระธิดากมกราบองคพระพุทธรูปแลวตรัสวา
"พระอมิตตา โปรดอภัยในความผิดเพราะความไมรูของพระบิดาของลูกดวย บัดนี้ลูกไรที่พึ่งอื่นใดนอกจากขออาศัยใน
อารามแหงนี้เพื่อปฏิบัติพุทธกิจอยางเต็มที่ ขอทรงอนุญาตดวยเทอญ" พระธิดากมกราบกระทําคารวะสูงสุด พรอมกันนั้นได
มีสายลมเย็นซาบซาพัดแผวพลิ้วผานองคของพระธิดาเสมือนเบื้องบนรับรูกระนั้น
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ตอนที่ ๑๒ พระเจาเมี่ยวจวงกลับใจ
จากวันนั้นพระธิดาเมี่ยวซานไดทําความสะอาดวัดจินกวงหมิงดวยสองพระหัตถอยางไมยอทอ ทําใหอารามและ
บริเวณวัดสะอาดเอี่ยม แมบางสวนจะผุพังจนยากจะซอมแซม เวลาที่เหลือพระองคก็ใชในการปฏิบัติธรรมทองพระสูตร
เรื่อยมา บรรดาชาวบานแถวนั้นเมื่อไดยินเสียงทองพุทธมนต ตางพากันแปลกใจเพราะวัดนี้ไมมีพระจําพรรษาอยูเลยจึงคิด
วาอาจเปนเสียงของพระธุดงคที่ผานมาแลวแวะจําวัด แตนานวันเขาเสียงทองพระสูตรนั้นก็มิไดหายไป ชาวบานจึงรวมกลุม
กันเพื่อมาเตือนพระธุดงคใหยายวัดไปเสียเพราะเกรงอันตรายจากเสือราย
ทวาเมื่อขึ้นเขามาถึงอารามกลับพบวามีสตรีโฉมงานวิลาศดั่งนางสวรรคทองพระสูตรอยูตามลําพัง ชาวบานตาง
แปลกใจยิ่งนัก ชายคนหนึ่งถามวา "ทานเปนใครมาจากที่แหงใด เหตุใดจึงมาอยูในวัดกลางเขาแหงนี้ได ทานรูหรือไมวาวัด
นี้เปนวัดราง เพราะพระที่เคยอยูตางเกรงภัยจากเสือโครงกันทั้งนั้น" พระธิดาเมี่ยวซานไดฟงจึงตอบวา "เราชื่อเมี่ยวซานมา
จากเมืองหลวงแหงอาณาจักรซิงหลิง แตมีเหตุใหมาอยูในอารามแหงนี้ คงเปนเพราะเคยเกี่ยวพันตอกันแตปางกอน สวน
เรื่องเสือนั้นเรามิไดกลัวเลยเพราะเสือยอมไมทํารายผูมีสติ รักษาศีลแนวแนตอพระพุทธเปนสรณะแนนอน"
เหลาชาวบานตางอธิบายวาเสือนั้นเปนสัตวเดรัจฉาน ไมเขาใจเรื่องศาสนา เคยกินพระสงฆที่วัดนี้ไปหลายรูป
แลว เหตุใดจึงวาเสือมิอาจกินผูทรงศีลได พระธิดาอธิบายวา "ผูที่กินมังสวิรัติเปนประจํา ทองสาธยายพระสูตรทุกวันนับวา
เปนคนมีศีลปฏิบัติธรรมก็จริงอยู แตถามิไดกระทําดวยความสุจริต ไมซื่อตรงตอศีลธรรม ยอมไมใชพระที่บริบูรณ นัยนตา
เสือจึงเห็นคนเหลานั้นเปนเพียงเหยื่อ ซึ่งมันตองตะปบฉีกกินเปนอาหารตามเวรกรรมที่มีตอกันในชาติปางกอน ในทาง
ตรงกันขามหากผูนับถือพระพุทธองคเปนสรณะ ทั้งตอหนาและลับหลัง
เสือยอมเห็นวา คนเปนคนมิกลากัดกินอยาง
แนนอน ดังนั้นเรื่องเสือรายนี้ยอมไมเปนอุปสรรคตอเราในการปฏิบัติธรรม พวกทานจงอยากังวลไปเลย" ทุกคนฟงคํากลาว
ของพระธิดาแลวตางเขาใจแจมแจงบังเกิดจิตศรัทธาตอพระธิดาเมี่ยวซานโดยทั่วกัน
ขาวการถือศีลปฏิบัติธรรมของพระธิดาเมี่ยวซานไดแพรสะพัดไปทั่วสารทิศ ผูคนตางชวยกันวางแผนบูรณะ
ซอมแซมวัดจินกวงหมิงใหเปนที่ประทับปฏิบัติธรรมอยางสมบูรณ บรรดานายชางผูมีฝมือพากันเดินทางมาโดยไมเห็นแก
เงินคาจาง เพราะพวกเขามีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะทําเพื่อพระธิดาผูเมตตา ยิ่งคนเฒาคนแกนําเรื่องพระสุบินของพระมเหสีเปาเต
อกอนทรงครรภพระธิดา เรื่องของนักพรตเฒาผูเทศนพระธรรมไมกี่บทก็ทําใหพระธิดาหยุดกรรแสง และเรื่องโลวนาปู
เจี้ยนชายลึกลับหายตัวไปจากหองคุมขังและทิ้งโศลกสี่บรรทัดไว ตางรอยเขาเปนเรื่องราวความอัศจรรยของพระธิดาผูมาก
ดวยบุญบารมี ทั้งชางไม ชางปูน และเศรษฐีตางชวยกันลงทุนลงแรงบูรณะวัดจินกวงหมิงเปนการใหญ
และแลวขาวครึกโครมเรื่องการบูรณะวัดจินกวงหมิงใหแกพระธิดาเมี่ยวซานก็เขาพระกรรณพระเจาเมี่ยวจวงใน
วันหนึ่ง สรางความแปลกพระทัยเปนอยางยิ่งเพราะทรงคิดวาพระธิดาสามสิ้นพระชนม เมื่อคราวถูกเสือคาบเขาปาไปแลว
แตจู ๆ กลับมาปรากฏตัวขึ้นที่วัดรางจินกวงหมิงอันหางไกล เหตุครั้งนี้ทําใหทรงคิดไมตกอยูในพระทัยวาจะทําประการใด
ตอไปดี "ทุกหนทางแหงความทรมานเราก็ไดทํากับเจาสามจนสิ้นแลว แตก็ไมสามารถเปลี่ยนความตั้งใจในการเปนนักบวช
ผูทรงศีลของเจาสามไดเลย" ขณะกําลังครุนคิดอยูนั้น พระธิดาเมี่ยวอิมและเมี่ยวเวี๋ยนไดเสด็จมาคุกเขาตอหนาพระพักตร
พรอมกลาววา "ลูกทั้งสองมาขอรองใหเสด็จพอทรงอนุญาตใหนองสามไดออกบวชดวยเถิดเพคะ"
ทีมา : http://beee.bloggang.com

16

ตํานานเจาแมกวนอิม
พระเจาเมี่ยวจวงทรงตกพระทัยยิ่งนัก จึงตรัสวา "พวกเจาพูดอะไรออกมา เสียสติไปแลวหรือ" พระธิดาเมี่ยวอิมจึง
วา "โปรดฟงลูกกอนเสด็จพอ แตเดิมลูกทั้งสองก็ไมเห็นชอบดวยกับการกระทําของนองสาม ทวาเมื่อเห็นนองทนทรมาน
จากการเปนคนสวน คนรับใช หรือแมแตไดรับภัยจากเพลิงกาฬก็มิไดทําใหความตั้งใจของนองสามแปรเปลี่ยน ดังนั้นหาก
ทานพอยอมใหเธอปลงผมออกบวชสูพุทธจักร นองสามยอมบรรลุหนทางที่ปรารถนา เชนนี้แลวเสด็จพอเองและเสด็จแม
บนสวรรคยอมไดรับผลบุญอยางแรงกลานะเพคะ" พระธิดาเมี่ยวเวี๋ยนก็กลาวสนับสนุนเชนกัน พระเจาเมี่ยวจวงจึงคลอย
ตามและหวังผลกุศลจะไปถึงพระนางเปาเตอผูลวงลับ "ตกลงพอจะจัดการใหเมี่ยวซานไดบวชสมใจ"

ตอนที่ ๑๓ การอําลาเพื่อมุงสูทางธรรม
เพียงชั่วขามคืนขาวเรื่องพระเจาเมี่ยวจวงยอมใหพระธิดาสามออกบวชและมีพระราชโองการใหซอมแซมวัดจินก
วงหมิงไดเลื่องลือไปทั่วทิศเหลาขาราชการขุนนางในราชสํานักรวมถึงชาวเมืองทุกคนตางยินดีปรีดาโดยถวนหนากัน เพราะ
ขึ้นชื่อวาเปนพระธิดาแหงแควนแลว ยอมมียศศักดิ์ ทรัพยสมบัติ และเสวยสุขจนชั่วชีวิต หากแตพระธิดาเมี่ยวซานนั้นกลับ
เลือกที่จะออกบวชเปนผูทรงศีล มีฐานะเยี่ยงสามัญชน ไพรฟาราษฎรจึงเคารพเทิดทูนอยางจริงใจ รวมกันบริจาคเงินทอง
เพชรนิลจินดาอันมีคา พระพุทธรูปหินสลัก ภาพวาดพุทธประวัติไวเปนทาน ดังนั้นเมื่อรวมกับกลุมบูรณะชุดแรกแลวก็ได
กลายเปนกองทุนมหาศาล วัสดุกอสรางซอมแซม และแรงงานอันมาจากความศรัทธาอยางลนหลาม
พระธิดาเมี่ยวซานนั้นยังไมทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในพระทัยของพระเจาเมี่ยวจวง จนกระทั่งนางกํานัลยง
เหลียนเดินทางมาแจงขาวแกพระธิดาอยางยินดี "พระธิดาเพคะ บัดนี้องคเหนือหัวมิไดทรงกีดกันความตองการของพระองค
อีกแลว เพราะทรงอนุญาตใหพระธิดาออกบวชไดและมีพระราชโองการใหบูรณะวัดนี้ใหเปนที่ประทับแลวเพคะ เมื่อวัดนี้
ซอมแซมเรียบรอยพระองคก็จะไดบวชสมดังพระทัย โอ! สวรรคมีตาจริงๆ พระธิดาทรงยินดีหรือไมเพคะ" พระธิดาเมี่ย
วซานนั้นแสนยินดียิ่ง"ในที่สุดเสด็จพอก็ทรงเมตตาตอลูก แลวยังเปนธุระบูรณะปฏิสังขรณวัดแหงนี้
ผลบุญจะตอง
ตอบสนองในไมชานี้" ยงเหลียนปลาบปลื้มกับขาวมงคลนี้จึงกระโดดโลดเตน พลางรองอยางยินดีรอบๆ กายพระธิดาเมี่ย
วซาน
ยงเหลียนทูลพระธิดาวา "เรื่องราวคลี่คลายถึงเพียงนี้แลว หมอมฉันขอสละทางโลกติดตามพระธิดาออกบวชดวย
เพคะ" พระธิดาเมี่ยวซานตรัสอยางออนโยนวา "ขาชื่นชมในความตั้งใจจริงของเจา แตการออกบวชบําเพ็ญพรตนั้นมิใชเรื่อง
งาย เจาตองมีสติตั้งมั่น มีศรัทธาแนนแนไมวอกแวกลังเล เพราะหากไมมั่นคงเพียงเล็กนอยเจาก็จักไมบรรลุ ผลธรรมสิ่งที่
สรางมาก็จะสูญ เปลา" ยงเหลียนตอบวา
"โปรดเชื่อในจิตใจของหมอมฉันดวย หมอมฉันสาบานตอเทพเจาบนสรวง
สวรรค และพระแมธรณีบนพื้นปฐพีวา จะออกบวชโดยจิตใจไมโลเล หากคิดบวชเพียงครึ่งๆ กลางๆ ขอใหไฟเผารางขา
เสีย" แลวเธอจึงกมลงเอาหัวโขกพื้นสามครั้ง แสดงความหนักแนน พระธิดาเมี่ยวซานเห็นความศรัทธาของนางกํานัลคูใจ
แลวจึงยินดีที่มีเพื่อนปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น
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การซอมแซมวัดจินกวงหมิง ดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑๐ เดือน ๒
จนถึงวันที่ ๑๐ เดือน ๕ ก็เปนอันเสร็จ
สมบูรณ ตลอดระยะเวลานั้นปรากฏวาดินฟาอากาศปลอดโปรงไมมีอุปสรรคใดๆ ชางฝมือจึงทํางานไดอยางรวดเร็วแปร
สภาพจากวัดรางทรุดโทรมกลายเปนมหาวิหารที่งดงามเกินพรรณนา กระเบื้องที่ชํารุดบนกําแพงถูกซอมแซมจนเงา
วับ หลังคามุงกระเบือ้ งสงประกายสีทองยามตองแสงแดด ภายในอารามมีพระพุทธรูปสลักมากมายไวใหบูชา อัญมณีจาก
แรงศรัทธาถูกนําไปประดับประดาบนพญามังกร รอบตัววัดมีกําแพงสีแดงชาดลอมรอบทั้งสี่ทิศ ดานหนามีบันไดหินทอด
ยาว ดุจทางขึ้นสูสวรรค เหลาชางผูบูรณะเฝามองผลงานของพวกตนดวยความภูมิใจ
ครั้นถึงวันที่ ๑๗ เดือน ๙ ขบวนเสด็จมารับพระธิดาไปยังสุสานบรรพชน เพื่อทําพิธีบูชาบูรพกษัตริย พระธิดาเมี่ย
วซานเสด็จในกระบวนพิธีอยางสมพระเกียรติ ภายในสุสานหลวงนั้นพระธิดาไดกลาวตอหนาดวงวิญญาณบรรพชนวา "ขา
ผูนอยเมี่ยวซาน ขอกลาวอําลาตอดวงวิญญาณของเหลาบรรพชน ขาผูนอยจําเปนตองสละหนาที่ของบุตรอันพึงกระทําตอ
บิดา นองพึงกระทําตอพี่ และสละฐานันดรศักดิ์ เจาหญิงแหงแควนเพื่อลาสูรมเงาแหงพุทธวิถี ดวยความตั้งมั่นในการปฏิบัติ
ธรรมใหหลุดพนหวงทุกขเวทนา ขอดวงวิญญาณบรรพบุรุษทรงประทานอนุญาตและใหอภัยในความอกตัญูตอบิดาของ
ขาผูนอยดวยเทอญ"
วันตอมาเปนพระราชพิธีอําลาสํานักพระราชวัง พระธิดาเมี่ยวซานเสด็จขึ้นสูปะรําพิธีในประตูวังชั้นกลาง ทรง
กระทําความเคารพตอขาราชสํานัก เสียงสรรเสริญจากขาราชบริพารตอบรับกึกกองยินดี พระธิดาตรัสตอพระเจาเมี่ยวจวง
และเหลาขุนนางวา "ขาผูนอยอกตัญู มิอาจอยูสนองเบื้องบาทพระบิดาไดเพราะมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค จึงตองละทิ้ง
หนาที่ของบุตรออกบวชสูพระพุทธศาสนา แตการบวชนี้มีขึ้นเพื่อแผบารมีธรรม กุศลทั้งหมดยอมตกแกพระบิดาใหมีพระ
ชนมยืนยาว ขาผูนอยขอกราบถวายพระพรใหทรงอายุยืนหมื่นป ลูกขอกราบลา" กษัตริยเมี่ยวจวงนั้นฟงคําอันนุมนวลของ
พระธิดารัก ถึงกับกลั้นน้ําพระเนตรไมอยู ทุกคนในทองพระโรงจึงพลอยเศราโศกไปตามๆ กัน
บายวันนั้นเมื่อหมดภารกิจในพระราชพิธี พระธิดาเมี่ยวซานไดเสด็จลงมายังโรงครัวเพื่อเยี่ยมเยียนสหายยาม
ตองโทษเมื่อหลายปกอน เมื่อทุกคนเห็นองคหญิงผูเมตตาเสด็จมาหาถึงโรงครัวอันไมนาพิศมัย ความรูสึกตื้นตันทั้งหลายได
ประดังเขามา ภาพความหลังครั้งพระองคทํางานรวมทุกขรวมสุขอยางขะมักเขมน มิเคยเห็นพวกตนต่ําตอยกวาหลั่งไหลอยู
ภายในจิตสํานึก ตางปลาบปลื้มชื่นชมยินดีเต็มไปดวยไมตรีจิตตอพระธิดาอยางลนพน พระธิดาจึงกลาวใหกําลังใจและให
ทุกคนมุงสรางแตความดี เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความหมาย จนกระทั่งย่ําสนธยาจึงเสด็จกลับตําหนักสวนพระองค
ครั้นตกค่ําสองพระธิดาเมี่ยวอิมและเมี่ยวเวี๋ยน ไดเสด็จมาเยี่ยมพระธิดาเมี่ยวซานอยางไมเคยเปนมากอน "นอง
ทราบจากยงเหลียนวาพระพี่นางทั้งสองไดชวยพูดกับเสด็จพอใหนองออกบวชได นองไมรูจะตอบแทนพวกทานอยางไรดี"
พระพี่นางจึงวา "นองสามเจาก็รูวาพวกพี่ทําผิดบาปไวมาก เคยกลั่นแกลงเจาไวก็ไมใชนอย มาบัดนี้เราตางเติบโตทั้งรางกาย
และความคิด เมื่อเจาซึ่งเปนนองของพี่ตองการแสวงหาทางธรรม พวกเรายอมตองการสนับสนุนและพูดใหเสด็จพอคลอย
ตามโดยงาย" พระธิดาเมี่ยวซานยินดีนักที่พระพี่นางเขาใจตน ทั้งสามจึงอยูสนทนากันจนดึกสงัด พระพี่นางจึงลากลับ
ขณะที่พระธิดากําลังจะเขาพักผอน ปรากฏวามีผูมาเยือนยามวิกาลอีกองคหนึ่ง นั่นคือพระนานางของพระองค
นั่นเอง เพียงเมื่อไดพบทั้งสองพระองคก็สวมกอดกันอยางรักใคร โดยเฉพาะพระนานางซึ่งประทับอยูภายในเขต
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ตํานานเจาแมกวนอิม
พระราชฐานมิทราบขาวคราวของพระธิดาสามมานานแสนนาน "นาไมเคยไดยินขาวเจาเลยนับตั้งแตออกนอกวังไป มารูอีก
ทีก็ไดยินวาเจาถูกเสือคาบเขาปาไปแลว นาแสนเปนหวงไมรูวาหลานเปนตายรายดีอยางไร จนกระทั่งรูวาเจาปลอดภัยและ
พระบิดายังประทานอนุญาตใหบวชสมใจ นาดีใจกับเจาจริง ๆ เมี่ยวซานเอย ตอไปนี้นาจะไมยอมใหเจาจากนาไปที่ใดอีก
แลว นาจะออกบวชพรอมกับเจา เพื่อศึกษาธรรมะและเผยแผพระพุทธคุณใหไพศาลดังที่ตั้งใจไวมาแสนนาน" พระธิดาแสน
ยินดีที่พระนานางจะออกบวชพรอมตน

ตอนที่ ๑๔ พระธิดาเมี่ยวซานออกบวช
เชาวันรุงขึ้นอันเปน วันที่ ๑๙ เดือน ๙ พระธิดาเมี่ยวซานพรอมดวยพระนานางและนางกํานัลยงเหลียนไดเขามาสู
พระราชฐานเพื่ออําลาพระเจาเมี่ยวจวง แตพระธิดาเมี่ยวอิมและเมี่ยวเวี๋ยนกลาววา พระบิดาใหคารวะเพียงดานนอก พระธิดา
เมี่ยวซานจึงกมคํานับเกาครั้ง และหันมาคารวะพระพี่นางดวยบรรยากาศโศกเศรา เพราะครั้งนี้นับเปนการแยกจากกันสูโลก
แหงธรรมเสมือนทางคูขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน
จากนั้นขบวนพระธิดาเมี่ยวซานจึงไดออกเดินทางสูวัดจินกวงหมิงอันหางไกล ทามกลางเสียงฆอง กลอง
มโหรี และเสียงแซซองสาธยายมนตของเหลาชาวเมืองที่คอยสงเสด็จทั้งสองขางทาง
ขบวนเสด็จครั้งนี้มีขุนพลเจียเยี้ยเปนผูนําทางพรอมเหลาทหารราชองครักษสามรอยนายคอยคุมกัน ฝูงชนที่มารอ
สงเสด็จนั้นนําดอกไมนานาพันธุมาถวายพระธิดา บางก็ไชโยโหรองกระโดดโลดเตน โปรยขาวตอกดอกไมสูหนทางที่ราช
รถเคลื่อนผาน บรรยากาศโดยรอบจึงอบอวลไปดวยกลิ่นไมดอกกําจายทั่วทุกอณู ตนไมและดอกไมที่เคยเหี่ยวเฉาก็กลับยืน
ตนงามสะพรั่งอยางนาประหลาด หมูนกและแมลงบินวอนเบิกบาน แสงทองสาดสองเปนประกาย เปนนิมิตหมายอันดีเกิน
พรรณนา
และแลวก็ถึงเชิงเขาเยี้ยมอซานซึ่งบัดนี้บันไดหินทอดขึ้นไปยังประตูวัดสีทองอรามเสมือนสะพานมังกรทอดคด
เคี้ยวสูประตูสวรรคกระนั้นพระธิดาเมี่ยวซานและสองผูติดตามขึ้นสูบนไดจนถึงพระอุโบสถสถานที่ประกอบพิธีอันเปน
ลานหินออนสีขาวนวลมีบรรดาภิกษุณีผูศรัทธาพระธิดาเมี่ยวซานขออุทิศตนมาอยูที่วัดแหงนี้กวาสามสิบรูปยืนเรียงแถวรอ
เปนสักขีพยานการบวชของพระธิดา โดยรอบยังมีฝูงชนที่แหแหนมาเฝาดูพิธีดวยความเคารพ ศรัทธา และเลื่อมใสยิ่งเมื่อ
เห็นพระสิริโฉมงดงามออนหวานดั่งหยกชั้นเลิศทุกคนก็ยิ่งเบียดเสียดเขามาหวังชมบารมีอยางใกลชิด
แตแลวฝูงชนก็ตองแยกออกจากกันดั่งระลอกคลื่น เมื่อพระเจาเมี่ยวจวงเสด็จเขามาในพิธีพรอมเหลาขุนนางในราช
สํานัก เจาพนักงานพิธีประกาศวาถึงเวลาอันเปนมงคลฤกษแลว พระองคทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและเทวดาฟา
ดิน จากนั้นพระธิดาเมี่ยวซานกมถวายบังคมพระบิดา พระเจาเมี่ยวจวงตรัสวา "ลูกเอย
อีกชั่วครูเราก็จะอยูกันคนละ
เสนทาง ซึ่งทางของลูกนั้นเปนหนทางที่พอเองไมรูจักและไมเขาใจ พอขอใหเจาสําเร็จผลในการปฏิบัติธรรมเปนที่เคารพ
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ตํานานเจาแมกวนอิม
กราบไหวของชาวโลกประกาศธรรมะใหแผไพศาล พอจะทําหนาที่ของพอเปนครั้งสุดทายนั่นคือ
บัดนี้" พระธิดาเมี่ยวซานและผูรวมในพิธีตางฟงพระดํารัสดวยความปลื้มปติ

ปลงผมใหแกเจา ณ

พระธิดาเมี่ยวซานคุกเขาลงใหพระเจาเมี่ยวจวงปลงพระเกศา ซึ่งพระองคทรงกระทําดวยความโศกเศราที่ตอง
สูญเสียลูกสุดที่รักไป น้ําพระเนตรไหลอาบพระพักตรอยางสุดกลั้น พระภิกษุณีที่อยูใกลจึงรีบถวายพานมารับพระขรรค
ทองกอนที่จะหลุดจากพระหัตถของกษัตริยชรา
จากนั้นพระภิกษุณีอาวุโสจึงมาทําหนาที่ปลงพระเกศาตอ ชั่วครูพระธิดาผูมีพระเกศาดํามันขลับยาวสลวย ก็
กลายเปนภิกษุณีที่ศีรษะปราศจากเสนพระเกศา
พระเจาเมี่ยวจวงถวายผากาสาวพัสตร หมวก และรองเทาใหดวยพระองคเอง พระธิดากราบคารวะพระบิดาและ
ภิกษุณีอาวุโสแลว เปนอันเสร็จพิธี บัดนี้พระธิดาเมี่ยวซานไดละจากทางโลกกาวเขาสูหนทางแหงพุทธธรรมอยางเต็ม
องค ในพระนาม เมี่ยวซานไตซือ
ครั้นเสร็จสิ้นพิธีการ พระเจาเมี่ยวจวงก็เสด็จกลับ ฝูงชนทั้งนอยใหญตางทยอยกลับบาง ภายในวัดจึงกลับคืนสู
ความสงบเรียบรอยอีกครั้ง ในการนี้มีภิกษุณีบวชใหมอีกสองรูป คือ ภิกษุณีพระนานางและภิกษุณียงเหลียนสองนางผู
เลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาและความเด็ดเดี่ยวของเมี่ยวซานไตซือ จึงขอปวารณาตนรับใชเสมือนยามอยูในวัง

ตอนที่ ๑๕ การปฏิบัติกิจของไตซือเมี่ยวซาน และภาพนิมิตในสมาธิ
ทุกๆ วันเหลาภิกษุณีจะทําวัตรปฏิบัติธรรมทองสาธยายพระสูตร เมื่อไมเขาใจแจมแจงในตอนใดก็จะใหเมี่ยวซาน
ไตซือชี้แนะทุกครั้ง เมื่อยามวางจากกิจตาง ๆ เมี่ยวซานไตซือจะคอยนําสนทนาเรื่องในพระธรรมใหกระจาง ความเย็นใจ
และไพเราะจากพระธรรมไมไดโนมนาวเฉพาะคนในวัดเทานั้น ชาวบานใกลวัดตางเขามาฟงธรรมดวยความเลื่อมใสศรัทธา
เพิ่มขึ้น
จนกระทั่ง ๓๖๙ วันผานไป ผูคนที่หลั่งไหลมาฟงธรรมอันมากคุณประโยชน ตางเพิ่มพูนจิตศรัทธาและมุงหวัง
แสงสวางแหงธรรมจากเมี่ยวซานไตซือ ที่กรุณาชี้แนะหนทางอันประเสริฐ อานิสงสแหงการกินเจความไมเอารัดเอาเปรียบ
ทางการคา และยังทรงจัดเตรียมขาวตมและอาหารเจไวสําหรับคนยากจนที่เดินทางมาไกล เพื่อฟงธรรมดวยความตั้งใจ
จริง กิตติศัพทความเมตตาและบารมีธรรมตั้งแตประสูติของไตซือสงผลใหประชาชนทั้งยากดีมีจนเดินทางมาเยือนวัดจินก
วงหมิงกันอยางคึกคัก เชิงเขาเยี้ยมอซานจึงเต็มไปดวยชีวิตชีวาและชื่นบานกับความเจริญที่แผมาถึง
ครั้นถึงฤดูหนาวอันทารุณ ลมจากทิศเหนือพัดพาความหนาวเหน็บจนปวดกระดูกเปนที่นาเวทนาสําหรับคน
ยากจนไรเสื้อผาหนา ๆ มาปองกันความหนาวเย็น ไตซือเมี่ยวซานรับรูความทุกขทรมานขอนี้ดี ทรงหวงใยและสงสาร
ทีมา : http://beee.bloggang.com

20

ตํานานเจาแมกวนอิม
ชาวบานผูยากไรเหลานี้ จึงใหคนไปซื้อผาสําลีจํานวนมากมาตัดแบงเปนหลายขนาด แจกจายใหภิกษุณีรูปอื่นๆ ชวยกันตัด
เย็บ ทุกคนรวมมือกันอยางขันแข็งตั้งแตเชาจรดค่ํา ไมกี่วันตอมาก็ไดเสื้อหนาวผาสําลีจํานวนมากไวแจกจายแกผูยากไร
เมื่อถึงคราวบรรยายธรรมไตซือไดจัดหมอขาวตมขนาดใหญไวแจกแกผูเดินทางมาดวยความหิวโหย แมขาวตม
เปลาๆ ไรกับขาวเคียงก็ยังอิ่มหนํานอกจากนี้ยังไดรับเสื้อผาสําลีอันอบอุนโดยถวนหนากัน
ในที่สุดคนทั้งอาณาจักรตางมุงหนามายังเยี้ยมอซานเพื่อถวายตัวเปนศิษยไตซือเมี่ยวซานกันเปนจํานวนมาก ไตซื
อเองก็มิไดปฏิเสธ จัดหาที่พักใหทุกคน จนหองวางในบริเวณวัดมีผูอาศัยอยูเต็มไปหมด แตผูคนก็ยังหลั่งไหลมาฝากตัวอยู
เสมอ ไตซือเมี่ยวซานคิดวา "พื้นที่รอบวัดยังมีอยูมหาศาล เรานาจะมอบสิ่งที่พวกเขาจะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดโดย
ไมหางไกลพระธรรม" แลวจึงทรงมอบไมไผ หญาคา และเงินทุนเล็กนอยใหแกชาวบานเหลานั้นเพื่อนําไปปลูกกระทอมพัก
อาศัยในบริเวณเชิงเขา หาเลี้ยงชีพตามวิถีธรรม ไมนานนักเชิงเขาเยี้ยมอซานก็ไดกลายเปนเมืองขนาดเล็กที่สงบ
สุข ทามกลางความสุขใจของเมี่ยวซานไตซือ
คืนวันเคลื่อนคลอยไปยางเขาสูปที่ ๓ ในอารามจินกวงหมิงยังคงสงบสุขดวยบารมีธรรมของเมี่ยวซานไตซือ วัน
หนึ่งขณะที่ไตซือนั่งสมาธิบําเพ็ญฌานเฉกเชนทุกวัน ทันใดนั้น สองเสียงของชายซึ่งไมคุนเคยก็ไดแทรกเขามาในจิตวา จิต
อันเปนเอกไดผลิดอกบัวแหงการตรัสรูแลวหรือยัง อีกเสียงตอบวา ผลิออกมาแลว ขาดก็แตพระโพธิสัตว เมี่ยวซานไตซือคิด
วาเหลามารมาลองดีจึงสํารวมจิตใหสงบนิ่ง พลันไดเห็นจิตของตนแปรเปนดอกบัวบริสุทธิ์มีพระโพธิสัตวนั่งอยู เมื่อ
เพงมองก็สัมผัสไดถึงความรูสึกปติสุข เพราะพระโพธิสัตวนั้นคือ ตัวพระองคเอง !!
ความดีใจทําใหจิตไมสงบนิ่งพอ ภาพนิมิตนั้นจึงมลายหายไป
เห็นตามนิมิตนั้นจะบังเกิดขึ้นในอีกไมชานาน

ไตซือลืมตาขึ้นความปติแผซาน เพราะรูดีวาสิ่งที่

วันตอมา เมี่ยวซานไตซือไดกลาวแกสานุศิษยทั้งหลายวา "หลายปกอนเราไดพบพระพุทธเจาในนิมิต พระองค
ตรัสวา หากเราตองการบรรลุมรรคผลจําเปนตองตามหาบัวหิมะบนยอดเขาซีมี่ซาน และเมื่อคืนวานเราก็บังเกิดนิมิตถึงบัว
หิมะอีกครั้ง จึงคิดวาบัดนี้ถึงเวลาแลวที่เราจะเดินทางเพื่อแสวงหาบัวนั้นดังพุทธฎีกา พวกทานที่อยูทางนี้จงตั้งใจปฏิบัติ
ธรรมและตั้งอยูในความไมประมาท" จากนั้นเมี่ยวซานไตซือไดแตงตั้งภิกษุณีอาวุโสเปนผูรักษาการแทน สวนพระนานาง
และยงเหลียนไดขอติดตามเมี่ยวซานไตซือไปดวยจนกวาจะสัมฤทธิผลตามประสงค เมี่ยวซานไตซือก็มิไดขัดของแต
ประการใด
กอนออกเดินทางทั้งสามไดจัดเตรียมสัมภาระที่จําเปนใสในถุงผาประกอบดวยเสื้อผา ขาวเปลือกตากแหง รองเทา
ฟางหลายคู ซึ่งมาจากฝมือของไตซือเมื่อยามถูกลดศักดิ์ใหเปนคนครัว รวมทั้งบาตรทองสัญลักษณในการประกาศวาบัดนี้จะ
ทรงออกจาริกแสวงบุญนอกอารามแลว
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ตอนที่ ๑๖ การออกเดินทาง และอันตรายทีร่ ออยู
ครั้นวันรุงขึ้น ภิกษุณีทั้งสามตางสวดขอพรในพระอุโบสถ แลวจึงออกเดินทางทามกลางภิกษุณีและสานุศิษยที่
ตามมาสงอยูเบื้องหลังดวยความหวังวา ไตซือเมี่ยวซานผูเมตตาจะทรงกลับมาพรอมความสําเร็จและหวนคืนสูเขาเยี้ยมอ
ซานโดยเร็ว
คณะของเมี่ยวซานไตซือเดินทางมุงหนามาทางทิศตะวันออก จนกระทั่งวันที่ ๗ ก็พบอุปสรรคเปนเขาสูง
ตระหงานขวางกั้นทางอยู ทั้งสามจึงเลี่ยงไปใชทางเสนเล็กๆ แทน
โดยลืมคํานึไปวาเขาซีมี่ซานนั้นอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ แตภิกษุณีทั้งสามกลับเดินทางลงใตไปเสียแลว !!
เสนทางตอจากนั้นเต็มไปดวยความยากลําบาก ทั้งหนาผาสูงชัน ทางลาดดิ่งลงกนเหว ยิ่งเดินก็ยิ่งตองใชพละกําลัง
มากเปนพิเศษ ตกค่ําทั้งสามจึงเขาพักใตชะงอนหินเพื่อกําบังน้ําคางและความหนาวเหน็บ เปนเชนนี้ทุกวันทุกคืน และกาว
พนจากเขตแดนแหงหุบเขาเมื่อลวงเขาสูวันที่ ๕๗ ของการเดินทาง
โชคชะตายังพอเขาขางคณะของไตซือบางเมื่อไดพบกับหมูบานเล็กๆ แหงหนึ่งที่ผูคนตอนรับขับสูเหลานักบวช
เปนอยางดี ทั้งผูเฒาหรือคนหนุมสาวตางนําอาหารเจมาถวายจนอิ่มหนํา เมื่อไตซือถามถึงหนทางไปยังเขาซีมี่ซาน ผูอาวุโส
ของหมูบานจึงกลาวดวยความตกใจวา "พวกทานไดเดินมาผิดทางเสียแลว หมูบานของเราอยูหางจากเขาซีมี่ซานลงมาทาง
ตอนใตถึงสามรอยลี้ ตอใหเดินมากแคไหนก็ไมมีวันถึงจุดหมายไดเลย" ยงเหลียวผูออนลาจึงวา "หมายความวาเราตองขึ้น
ไปทางเหนือตามเสนทางเดิมใชหรือไม" ไตซือกลาววา "อมิตตาพุทธ ทานผูอาวุโสโปรดชี้แนะดวย" ชายชราจึงวา "พรุงนี้
พวกทานจงเดินไปทางตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหาสิบลี้ ก็จะพบภูเขาชื่อเสิ่นอาหลิ่ง ใหเดินไปตามสันเขาสาม
รอยลี้แลวเลี้ยวไปทางตะวันออกสูเขาซีมี่ซาน..."
"แตพวกทานอยาเพิ่งดีใจไป เพราะทางเสนนี้ก็เต็มไปดวยอันตรายเชนกัน เพราะเมื่อทานไปถึงยอดเขาจะพบภัย
จากฝูงอีกาที่ดุราย ปราดเปรียวกวาสามพันตัว ชาวบานแถวเชิงเขาตองเซนบวงสรวงดวยเนื้อดิบๆ ใหมันอยูเสมอ ไมเชนนั้น
หากมันหิว มนุษยก็จะกลายเปนเหยื่อของมัน แตหากทานผานทางใตสันเขาทานก็จะพบภัยจากเสือและฝูงหมาปาที่โหดราย
ดังนั้น "หากเลือกไปขณะที่อีกากําลังจิกกินเนื้อสดของเซนบูชาอยู ขาคิดวานาจะปลอดภัยกวา" เมี่ยวซานไตซือกลาววา
"วิเศษจริงๆ ที่ประสกชี้ทาง หาไมแลวพวกเราคงไมมีทางไปถึงเขาซีมี่ซานเปนแน" อยูสนทนาธรรมอีกครูหนึ่งผูอาวุโสและ
ชาวบานจึงลากลับเรือนของตนใหคณะเดินทางไดพักผอนตามสบาย จวบจนรุงอรุณ ชาวบานและผูอาวุโสไดนําอาหารเจมา
ถวายคณะของไตซือใหฉันจนเรียบรอย เมื่อเก็บสัมภาระแลวจึงกลาวอําลาชาวบานผูอารีออกเดินทางตอไป
ทั้งสามเรงฝเทาหนีภัยจากอีกามรณะอยางรีบเรง เพื่อใหพนจากสันเขาแหงนั้นโดยเร็วที่สุด หนทางนั้นเปนหนาผา
ชันและปาดงดิบหนาทึบ มีชะงอนหินที่โผลยื่นมาขวางมิใหการเดินทางราบรื่น คณะเดินทางไตขึ้นเขาพลางสวดมนตแผ
เมตตาเปนกําลังใจตลอดเวลา จนกระทั่งพบทางลาดต่ําลงไปสูหมูบานกลางหุบเขา ทั้งสามจึงวางใจวาปลอดภัย
แลว พละกําลังที่มีก็ดูจะหมดไปเสียเฉยๆ จึงพากันหยุดพักคลายความเหนื่อยลาตรงที่แหงนั้นเอง

ทีมา : http://beee.bloggang.com

22

ตํานานเจาแมกวนอิม
ฉันพลัน เหนือศีรษะของเหลานักบวชหญิง ไดมีอีกาฝูงใหญบินลอมรอบอยู "กา ! กา " อีกาทั้งฝูงสงเสียงรองขมขู
เหยื่ออันโอชะ บางสวนกระโดดเตนหย็องแหย็งอยูบนพื้นคลายกับขวางทางไมใหอาหารหลุดรอดไปได เมื่อไรหนทางหนี
เมี่ยวซานไตซือจึงลงนั่งกับพื้นและกลาวขึ้นวา "พวกเจาจงนั่งลงทําสมาธิขับไลความกลัวความฟุงซาน รําลึกไววาเราคือผูมี
ธรรม" สองภิกษุณีจึงกระทําตามคําสั่งของไตซือ ทั้งสามทองพระสูตรเพื่อสรางกําลังใจอยูนานกวาครึ่งชั่วยาม ก็ไมมีกาตัว
ใดบินลงมาจิกกินเนื้อของเหลานักบวชเลย
เมี่ยวซานไตซือตั้งสมาธิหาทางออกจากฝูงกามฤตยูอยางแนวแน แตก็ไมเปนผล ทันใดนั้น ไดมีเสียงหนึ่งแทรกเขา
มาในมโนสํานึก พวกเจาโงจริง ๆ อีกาเหลานี้ไมไดตองการกินเนื้อเพียงอยางเดียว ขาวตากในถุงยามนั้นไมใชของโปรดของ
นกหรอกหรือ ไตซือใจเตนดวยความยินดี รีบลุกขึ้นลวงเขาไปในยาม ขยุมขาวตากออกมาหวานบนพื้นที่โลง อีกาทั้งฝูงบิน
โฉบลงมาจิกกินขาวตากอยางเพลิดเพลิน ทองฟากลับมาสวางโลงไตซือสงสัญญาณใหศิษยออกเดินทางตอไปดวยความโลง
ใจ ทั้งสามเดินลงเขาดวยความออนลาไรเรี่ยวแรง กระทั่งถึงหมูบานเชิงเขา ชาวบานพากันออกมามุงดูนักบวชตางถิ่นดวย
ความพิศวง

ตอนที่ ๑๗ มนตสะกดแหงขุนเขา และภัยรายที่คืบคลานเขามา
ทานหลิวหัวหนาหมูบานจัดแจงตอนรับขับสูคณะนักบวชเปนอยางดี ชาวบานตางพากันซักไซวา เดินทางผานฝูง
อีกาเจาแหงขุนเขามาไดอยางไรเมี่ยวซานไตซือเลาความใหฟง ทั้งหมดจึงพากันตื่นเตนประหลาดใจ ทานหลิวบอกวา "พวก
ทานคงเปนผูวิเศษ มีบารมีนาเลื่อมใส อีกาซึ่งเปนสัตวยังเกรงกลัวไมสามารถทําอันตรายแกพวกทานได... มาเถิดโปรดมา
ฉันอาหารเจที่พวกขานอยทําถวาย แลวจึงพักผอนที่บานขานอย ทานจงอยางไดรังเกียจชาวบานปาเมืองเถื่อนเชนพวกเรา
เลย" เมี่ยวซานไตซือและศิษยทําความเคารพขอบคุณในความอารีของชาวบาน เมื่อฉันอาหารแลวจึงเขาที่พักปฏิบัติธรรมนั่ง
กรรมฐานกอนพักผอนอยางสงบ
เชาตรูวันรุงขึ้น คณะของไตซือฉันอาหารเจแลวก็เก็บสัมภาระเตรียมออกเดินทางตอ ทานหลิวกําชับบอกทางไป
เขาซีมี่ซานวา "พวกทานขึ้นตรงไปทางเหนือสามสิบลี้ จะพบภูเขาจินหลุนซาน จงเดินเลี่ยงไปขางๆ อยาสงเสียงดังและไป
ใหเร็วที่สุด เมื่อผานไปไดราวสิบแปดลี้จะพบปอมไซซืออันใชเปนที่พักแรมได" คณะไตซือฟงจนเขาใจแลวจึงกลาวอําลา
ชาวบานออกเดินทางตอไป
เสนทางขณะนี้มีเพียงพื้นทรายอันรอนระอุ ไมมีรมเงาของพันธุไมใด ๆ หรือแมแตน้ําสักหยดยังยากจะพบ ทวา
สามนักบวชยังคงย่ําเทาตอไปอยางหวั่นเกรง จนกระทั่งถึงเขาลูกหนึ่งตระหงานอยูดวยทัศนียภาพงดงาม เขียวขจี ทั้งสามจึง
เดินเขาไปดั่งตองมนตลืมคําเตือนของทานหลิวหมดสิ้น
เมี่ยวซานไตซือกลาวอุทานออกมาวา "ดีจริงๆ ตั้งแตเดินทางมายังไมเคยเจอที่ใดงดงามเหมือนเปนฝมือของทวย
เทพเชนนี้" ยงเหลียนไดฟงจึงฉุกคิดไดกลาววา "ไตซือ ! ทานกําลังถูกครอบงําหลงใหลสถานที่แหงนี้ เหมือนทานลืมที่ทาน
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หลิวสั่งไวแลวหรือวา ระหวางใชเสนทางนี้หามหยุดชมและสงเสียงดัง เราควรจะเดินทางตอไปโดยเร็วนะเจาขา" เมี่ยวซาน
ไตซือจึงระลึกไดรีบเดินทางตอไปทันที แตทวาสายไปเสียแลวเมื่อบัดนี้มีเสียงกลุมคนพูดกันดังมาจากชายปา ตามมาดวย
เสียงลากของหนักๆ คลายขื่อคาสําหรับลงโทษนักโทษประหาร คณะไตซือหันไปมองแลวก็ตองตกใจอยางสุดขีด เมื่อพบวา
ดานหลังนั้นเต็มไปดวยขบวนฝูงอมนุษยอันนาสะพรึงกลัว
นาทีนั้นควรอยางยิ่งที่จะวิ่งหนีแตเทาของทั้งสามตางกาวไมออกแมแตกาวเดียว ขบวนของอสูรรายใกลเขามาทุกที
ยงเหลียนไดสติกอนเพื่อนฉุดมือไตซือและพระนานางออกวิ่งหนีสุดชีวิต เมี่ยวซานไตซือวิ่งไดไมเทาไหรก็สะดุดลม อสูร
ตนหนึ่งวิ่งตามมาตะครุบตัวไตซือไวได ยงเหลียนวิ่งตอไปโดยไมรูวาจะทําประการใดตอไป
เมื่อมาไกลพอควรแลวจึงหยุดพักก็พบวาพระนานางก็หายตัวไปดวยเชนกัน "นี่เราจะทําอยางไรดี พวกผีปาจับตัว
ไตซือได พระนานางก็ไมรูพลัดหลงไปที่ไหน" พลันไดมีเสียงรองเรียกมาจากดานหลัง" ยงเหลียนรอฉันกอน" ยงเหลียน
เหลียวกลับไปดวยความยินดี "พระนานาง ทานรอดพนภัยมาไดอยางไรกัน" พระนานางจึงวา "เมื่อผีปาพวกนั้นจับตัวไตซือ
ไดแลวก็พากันดีใจไมตามลาฉันอีก...ยงเหลียนเราตองชวยกันคิดหาวิธีชวยเหลือไตซือจากเจาผีปาพวกนั้นนะ" ทั้งสองจึง
ปรึกษากันวาจําเปนตองขอความชวยเหลือจากปอมไซซือ คิดแลวจึงพากันเรงฝเทามุงหนาสูปอมไซซือ
เมื่อเขาสูปอมไดแลวไดมีเหลาคนงานซึ่งกําลังหาบน้ําและดินโคลนสรางกําแพงปอมอยูตางเขามาสอบถามความ
เปนมาของเหลานักบวชแปลกถิ่น เมื่อฟงวาเพิ่งรอดจากเหตุการณที่ถูกมนุษยขนจับตัวมาได ยิ่งชื่นชมบารมีของสองภิกษุณี
กันขนานใหญ หัวหนาปอมนาม ซุนเตอ ไดยินเสียงเอะอะจึงออกมา "พวกเจาสงเสียเอะอะในขณะที่มีงานลนมือไดอยางไร"
คนงานจึงเลาเรื่องสองนักบวชใหนายปอมซุนเตอฟง โดยเนื้อแทแลวซุนเตอผูนี้เปนพุทธศาสนิกชนเต็มตัว จึงยินดีที่จะ
ชวยเหลือสองนักบวช รีบเชิญใหไปพักผอนที่บานตนเองทันที
ครั้นไดฟงความเปนมาของภิกษุณีผูจาริกสูเขาซีมี่ซาน ทวาบัดนี้เหลือกันอยูเพียงสองคน สวนเมี่ยวซานไตซือมิรู
จะเปนตายรายดีอยางไร ซุนเตอกลาววา "เราอยากชวยเหลือพวกทานก็จริง แตทวาภัยจากอมนุษยเหลานี้ยังไมมีผูใดเคยรอด
จากเงื้อมมือของพวกมันไดเลย" แลวซุนเตอจึงเลาเรื่องพวกอมนุษยประหลาดใหฟงวา
"...ผีปาเหลานี้ ความจริงแลวก็คือคนจําพวก มนุษยขน ที่อาศัยอยูบนเขาจินหลุน ดํารงชีพดวยการลาสัตว กินทั้ง
ขนและเนื้อเปนอาหาร ไมมีเสื้อผาคลุมกาย ไมรูจักการทําเกษตรกรรม ตัดขาดการติดตอกับโลกภายนอกใครคิดจะเดินผาน
เขาลูกนี้แลวหามสงเสียง เพราะหากพวกมันไดยินจะถูกจับไปเปนอาหาร..."
สองภิกษุณีฟงแลวก็เสียใจยิ่งนัก น้ําตาเออลนออกมาแทนความระทดใจยงเหลียนตัดพอวามารมาดลใจใหอาจารย
หลงในทิวทัศนสวยงามแท ๆจึงเกิดภัยรายแรงตามมา พระนานางยังพอมีสติอยูบางจึงเตือนใหยงเหลียนหยุดคร่ําครวญและ
กลาววา "อาจารยถูกชิงตัวไปก็จริง แตอาจจะมีชีวิตรอดเพราะพุทธบารมีคุมครองก็เปนได เราทั้งสามเดินทางฝาอันตราย
นอยใหญมาดวยกัน เมื่อไตซือถูกจับเราก็ไมควรจะทอดทิ้งทานไปกันเถิดยงเหลียนเมื่อเรารวมจิตเปนหนึ่งเดียวแลว เมื่อจะ
ตายก็ควรตามดวยกัน" พระนานางกลาวแลวก็ลุกขึ้นเดินนํายงเหลียนไปยังประตูทางออก หัวหนาปอมซุนเตอตองรีบมาหาม
ปราม "ชากอน ! ไตซือถูกจับไปคนหนึ่งแลว พวกทานจะเดินเขาไปใหมันกินไดอยางไร โปรดอยูอยางสงบที่นี่เถิด"
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ตอนที่ ๑๘ ไตซือเมี่ยวซานกับมนุษยขน และสมาชิกใหมรวมเดินทาง
แตแลวดานหนาปอมก็มีเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นอยางประหลาด คนงานผูหนึ่งเขามารายงานซุนเตอ "ทาน
หัวหนาซุนขณะนี้มีภิกษุณีประทับอยูบนชางเผือกกําลังมุงหนามาทางนี้ ไมทราบวาใชไตซือที่ถูกชิงตัวไปหรือไม พวกทาน
รีบออกไปดูเร็ว" ยงเหลียนและพระนานางมองหนากันอยางงงงันเอยวา "ไมใชนะ ไตซือของเราเดินทางดวยสองเทาเทานั้น
คงเปนภิกษุณีจากแดนอื่นเปนแน" ซุนเตอขบขัน "ไมใชเวลามาเถียงกัน พวกเรารีบไปดูใหประจักษเถิด" ทั้งสามตามคนงาน
ออกมาดูที่ทางเขาปอม หางออกไปครึ่งลี้ ไดมีชางเผือกและนักบวชผูหนึ่งนั่งอยูบนหลัง สองภิกษุณีไดแตใจระทึกภาวนาให
เปนไตซือของตน
เมื่อชางเผือกเชือกนั้นเคลื่อนที่เขามาใกลยงเหลียนกับพระนานางตางอุทานดวยความยินดี"อมิตตาพุทธนั่นคือไต
ซือของเราจริงๆ" สองภิกษุณีวิ่งไปรับเมี่ยวซานไตซือขณะที่ชางเผือกคุกเขาใหไตซือลงอยางงายดาย ฝูงชนแหเขามาชม
บารมีเสียงอื้ออึงไมขาดสาย นายปอมซุนเตอคารวะแลวเชิญใหเมี่ยวซานไตซือเขามาในปอมและขอใหเลาถึงเหตุการณที่
ทรงรอดชีวิตมาได "ขอนมัสการไตซือผูเจริญ ในวันนี้ไตซือไดแสดงใหพวกเราเห็นถึงพุทธานุภาพอันไพศาล โปรดเลาเรื่อง
ที่ทรงรอดชีวิตจากมนุษยขนมาได ใหพวกเราฟงเปนบทเรียนดวยเถิด" เมี่ยวซานไตซือแยมสรวลอยางมีพระเมตตาขอบคุณ
ในไมตรีของทุกคนที่หวงใยแลวจึงเลาเรื่องราวใหฟงวา
"...ขณะที่เราถูกจับไปนั้น สองมือสองเทาถูกมัดดวยเถาวัลย แตแรกพวกมนุษยขนนั้นหามเราไป พอเหนื่อยก็ลาก
เราไปกับพื้นดิน จนถึงถ้ําที่อยูของพวกมัน ซึ่งมีลักษณะเปนลานกวาง มีตนไมขึ้นโดยรอบ หนาทึบ ไรทางหนี พวกมันวาง
เราไวกลางลานแลวเปาปากทําสัญญาณเรียกฝูง ครูเดียวพวกมันทั้งหญิงชายเกือบสองรอยก็กรูกันออกมาจากปา คนเหลานี้มี
ขนรุงรังทั่วตัวเหมือนมนุษยวานร มีหนังสัตวนุงหมนอยชิ้น เพศชายจะใสหวงเหล็กที่จมูก เพศหญิงจะใสที่หู พวกมันมอง
มาที่เราแลวก็กระโดดโลดเตนโหรองราวกับบาคลั่งเปนเวลานาน เรารูดีวาคงหมดหนทางรอดในคราวนี้จึงนั่งสมาธิแผ
เมตตารอความตาย
เมื่อพวกมันหยุดเตนรําแลวก็ปรึกษาเสียงฮึมฮัม คลายกับวาจะแบงเนื้อเราอยางไรดี แลวก็มีมนุษยตนหนึ่งเห็น
รองเทาฟางที่เราสวมใส จะเขามาควาไป เราจึงรีบถอดรองเทาออกทั้งสองขางแลวผลักไปใหไกล ๆ ตัว พวกมันแยงชิง
กัน แลวตัวหัวหนาก็ใชกําลังแยงไปสวมดู เมื่อลองเดินและกระโดดขึ้นลงมันก็ชอบใจ สงเสียงคํารามยินดี พวกที่เหลือตางชี้
นิ้วอยากไดบาง พอดีในยามของเรามีรองเทาฟางเชนนี้หลายคู จึงหยิบรองเทาออกมาวางทีละคู ๆ พวกมันมองตามตาเปน
ประกายสงเสียงดีใจโกลาหล ทันใดนั้น พวกที่อยูใกลก็พากันควารองเทาไป คนอื่น ๆ ยิ่งดึงยื้อกันใหญ รองเทาฟางเปนของ
ประดิษฐเมื่อถูกยื้อยุดก็ขาดกระจุยมนุษยขนตางฉุนเฉียวที่ถูกทําลายของจึงตอสูกันเองอยางบาเลือด
เราฉวยโอกาสนี้หลบหนีออกมาทั้งเทาเปลา แมจะถูกหินตําหรือหนามเกี่ยวบางก็ถือวาเล็กนอย เพราะรองเทาฟาง
ชวยรักษาชีวิตเราไวได เดินทางฝาปาดงมาจนถึงทางแยกจึงลังเลไมรูจะไปทางใด พอดีมีชางเผือกเชือกหนึ่งคอย ๆ ยางกราย
เขามาหา ขณะนั้นเราคิดวาคงไมอาจรอดชีวิตไดในคราวนี้แลว จึงยืนนิ่งไมไหวติง ชางเผือกนั้นมาหยุดตรงหนา ชูงวงขึ้น
กมหัวลงต่ํา ยอตัวลงประหนึ่งทําความเคารพ เราจึงแนใจวาชางนี้ไมใชศัตรูเปนแน จึงกลาวกับชางวา "เจาชางเอย... หากเจา
ประสงคจะชวยเหลือเราใหพนจากอสูรรายก็จงชูงวงขึ้นสามครั้ง" ดังชางจะรูภาษาดีจึงชูงวงตามที่เราบอก "ดีจริง เจาชวยเรา
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ในคราวนี้หากเราบรรลุผลสําเร็จแลวจะมาชวยเจาใหเขาสูพุทธจักรสิ้นเวรจากการเปนเดรัจฉาน..."ทันใดนั้น ฝูงมนุษยขนก็
สงเสียงโหรองดังมาจากแนวปา ไตซือระงับความตระหนกกลาวดวยเสียงออนโยนวา "ชางเผือกเอย... เหลาอสูรตามมาแลว
ชวยเราที"
ชางเผือกฟงแลวก็ใชงวงมวนจับตรงเอวของเราชูไวแลวเริ่มออกเดินจากเดินเปนวิ่งรวดเร็วจนไมนาเชื่อ แตเรารูสึก
นุมนวลเหมือนนั่งบนกอนเมฆ เจาชางวิ่งมาตลอดสามสิบลี้ จึงคอย ๆ เดินอีกพักหนึ่ง เมื่อพนเขตเขาจินหลุนแลวจึงวางเรา
ลงกับพื้น เมื่อปดฝุนตามเนื้อตัวออกหมดแลวเราจึงกลาวขอบคุณเจาชางและสัญญาวาจะมาโปรดใหพนทุกขอยาง
แนนอน แตเจาชางก็ไมมีวี่แวววาจะกลับเขาปา กลับหมอบคูอยูขาง ๆ เราแมวาเราจะเดินไปทางไหน ชางก็ติดตามเราไปทุก
ทิศ เมื่อเราถามวา ถาตองการไปยังเขาซีมี่ซานดวยจงผงกหัวสามครั้ง ชางก็ผงกหัวครบสามครั้งจริง ๆ ทั้งยังชูงวงรัดเราขึ้น
ไปนั่งบนหลังและออกเดินทางมายังปอมไซซือดังที่พวกทานเห็นอยูขณะนี้..."
ทุกคนเมื่อไดฟงแลวตางพึมพําถึงพุทธบารมีของเมี่ยวซานไตซือกันไมขาดปาก ซุนเตอกลาววา "ความลําบากที่
พวกทานผานมาไดอยางไมยอทอ ขานอยเชื่อวาวันหนาทานจะตองสําเร็จมรรคผลเปนแน แตจากนี้ขอใหทานพักผอนอยูที่นี่
สัก ๒ - ๓ วันกอน ขานอยจะไดเตรียมการใหผูคนสานรองเทาฟางใหทันการ เมี่ยวซานไตซือขอบคุณและกลาววา "ประสก
ซุนอยางลําบากเลย เพียงใหอาหารและที่พักก็เพียงพอแลว พุทธบัญญัติกําหนดไววาภิกษุผูเดินทางจะยอมรับเพียงเรื่องกิน
ดื่ม และที่อาศัยเทานั้น นอกจากนี้รองเทาฟางที่เราสานตั้งแตครั้งอยูในวัง ไดชวยชีวิตเราถือวามีบุญคุณจึงไมควรที่จะสวม
เหมือนขมเหงมันอีก ขอประสกโปรดเขาใจ" ทานซุนเห็นความตั้งใจจริงไมเหยียดหยามแมแตรองเทาฟางไรชีวิต จึงทวี
ความนับถือไตซือยิ่งขึ้นไปอีก

ตอนที่ ๑๙ พบกองคาราวาน และกรรมสัมพันธกับบานตระกูลลู
เชาวันรุงขึ้น หลังจากฉันอาหารเจที่ทานซุนถวายแลว คณะเดินทางจึงลาจากไป โดยทานซุนตามมาสงจนสุดเขต
ปอมไซซือ ภิกษุณีทั้งสามกลาวลาอยางซาบซึ้งในความการุณของซุนเตอ ไตซือขึ้นหลังชางเผือกมีพระนานางและยงเหลียน
นั่งขนาบซายขวามุงหนาขึ้นเหนือ สองขางทางเปนทะเลทรายรอนระอุ แตทั้งสามมีชางเปนพาหนะจึงทุเลาความเหน็ด
เหนื่อยไดอยางดี ยงเหลียนนั้นกังวลวายามค่ําคืนจะพักแรมที่ใดเทานั้น ไตซือตองปลอบไมใหวิตกไปกอน เพราะทางทั่ว
หลายอมตองพักแรมได
ครั้นพระอาทิตยใกลลับขอบฟา ทั้งสามก็ไดพบกับคาราวานเลี้ยงสัตวรอนเร กําลังปลูกกระโจมพักแรม ทั้งสามลง
จากหลังชางและเขาไปซักถามกับหัวหนาเผาจนทราบวาชนเผานี้มีนามวา เผาเจียลา มีอาชีพเลี้ยงสัตวเรรอน ตางยินดีที่
นักบวชมาขอพักแรมดวย จึงจัดกระโจมที่พักและน้ําดื่มเหยือกใหญใหเรียบรอย หัวหนาเผาไดนําเนื้อวัวอันโอชะมาถวาย
ดวยน้ําใจสูงสุด เมี่ยวซานไตซือตองปฏิเสธอยางออนนอมวา "ผูทรงศีลยอมไมฉันเนื้อสัตวใดๆ" ตองอธิบายอยูนานกวา
หัวหนาเผาจะเขาใจ เหลาภิกษุณีจึงฉันเฉพาะขาวตากที่เปนเสบียงติดตัวมา โดยมีน้ําเปลาดื่มแกฝดคอ จากนั้นทั้งสามตาง
เขาฌานสมาธิปฏิบัติกรรมฐานอยางสงบ ครั้นรุงเชาจึงอําลาเผาเจียลาไปยังทิศตรงกันขามตามจุดหมายที่ตางกัน
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ชางเผือกพาภิกษุณีทั้งสามมุงหนาไปทางเหนือโดยไมหยุดพัก หลายสิบลี้ตอมาก็พนเขตทะเลทราย ทางเบื้องหนา
มีภูเขาสูงขวางอยู ฟาก็ใกลมืดสนิท จึงยากแกการเดินทางขามเขา ในที่สุดก็พบหมูบานริมเชิงเขา ชางเผือกพาตรงไปยังบาน
หลังใหญทาทางมีฐานะที่สุดในหมูบาน ทั้งสามลงจากหลังชางซึ่งมาหยุดอยูหนาประตูบานก็ไดพบชายชราวัย ๗๐ เศษนั่ง
อยูตามลําพังสีหนามีความวิตกกังวลอยางที่สุด ยงเหลียนคํานับแลวเอยถามวา "ทานผูเฒากําลังวิตกถึงสิ่งใดอยูหรือ" ทานผู
เฒาอยูในภวังคครั้นไดยินเสียงก็สะดุงเฮือก "พวกทานเปนใคร มาที่นี่ทําไม" ไตซือจึงกลาวขอพักแรมดังเชนทุกครั้งแตผูเฒา
ปฏิเสธอยางออนใจ ไตซือสงสัยยิ่งนักจึงถามวา "เหตุใดจึงกลาวเชนนั้น" ผูเฒายอมเลาความใหฟงอยางระบายความอัดอั้นวา
"...ทานลูเวี๋ยนเวย เปนเจาของบานหลังนี้ เดิมทีทานลูเปนคนมีศีลสัตยยึดถือความดี ชอบชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก
มาเปนสิบๆ ป ฟาจึงบันดาลใหคุณชายนอยมาเกิดเปนทายาทเพียงคนเดียวของตระกูล แตเมื่อไมกี่เดือนกอนนี้เอง ทารกนอย
มีอาการทองเสียรุนแรง ไมวาหมอกี่คนๆ ก็รักษาไมหาย หมอทุกคนบอกตรงกันวาเปนเพราะมามออนแอ จึงไมรับยาที่
รักษา ไมวาจะปอนไปเทาไหรอาการก็ไมดีขึ้น จําเปนตองใชขาวเหนียวสามถวยชามาเคี่ยวใหกินแทนยา
ความจริงนาจะรักษาคุณหนูไดนานแลว แตเปนเพราะหมูบานเราไมมีขาวเหนียว ตองขามไปเมืองหลิวสี โดยใช
เสนทางปาเทียนมาเผิง และขามแมน้ําปจี ไปไกลรอยลี้ และที่สําคัญปาเทียนมาเผิงนี้มีเสือรายคอยดักจับผูคนเปนอาหารมา
นานนับปแลว หมูบานเราจึงเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง ทารกนอยก็อาการทรุดลงทุกวัน ทานลูเองก็ไม
กินขาวกินปลาจะตายตามลูกไปเสียใหได เหตุการณเชนนี้แลวใครจะมีแกใจตอนรับนักบวชอยูอีกเลา..." เมี่ยวซานไตซือฟง
แลวอุทานดวยความยินดี "ดีจริงๆ พระธรรมบันดาลใหเราผานมาทางนี้โดยแท ทานผูอาวุโสโปรดรับขาวเหนียวที่อยูในยาม
นี้เถิด อยาวาแตสามถวยชาเลย มากกวานั้นเราก็ใหได"
ผูเฒาฟงแลวก็ยินดียิ่ง "ทานคงไมหลอกเราเพราะตองการที่พักหรอกนะ" ยงเหลียนชักจะโมโหกลาววา "ไตซือผู
เมตตาไมกระทําการไรเหตุผลเชนนั้นหรอก" ผูเฒาดีใจยิ่งวิ่งเขาบานตะโกนเสียงดังลั่น "ทานลูๆ คุณหนูรอดตายแลว มีคน
นําขาวเหนียวมาแลว โชคดีจริงๆ" ขณะนั้นลูเวี๋ยนเวยกําลังเปนทุกขสาหัสอยูในบาน เมื่อไดยินเชนนั้นก็ไมอยากปกใจเชื่อจึง
วา "ลูเออ ทานฟนเฟอนไปแลวหรือ คอยๆ พูดมาสิ" เมื่อผูเฒาเลาเรื่องทั้งหมดใหฟงแลว ทานลูยินดียิ่งรีบออกมาตอนรับไต
ซือทั้งสามทันที ไตซือเมี่ยวซานจึงกลาววา "เราทราบจากผูเฒาวาทารกนอยตองการใชขาวเหนียวเปนยา ขณะนี้เรามีขาว
เหนียวอยูจํานวนหนึ่งขอทานจงรับไวดวยเถิด" ทานลูฟงแลวรูสึกมีหวังขึ้นมาทันที
กอนรับไปไตซือกลาววา "ขาวนี้ควรตมโดยไมตองลาง แรธาตุจะไดไมถูกชะลางออกไปโดยเปลาประโยชน ขณะ
ตมควรใชไฟออนๆ อยาใจรอน จึงจะไดขาวที่พอเหมาะ" ทานลูสั่งกับแมครัวตามคําชี้แนะของไตซือแลว จึงไปตามหมอมา
รักษาอาการของบุตรดวยตัวยาตอ
แมครัวนั้นตมขาวดวยไฟออนๆ ถึงครึ่งชั่วยามจึงไดที่ แลวนําไปใหทารกนอยกิน ทารกนั้นนอนหายใจรวยริน
อยางนาสงสาร แมครัวปอนขาวตมแลวจึงใหทารกนอนตอ สวนตนกลับมาลางทําความสะอาดครัวตามปกติ ทวาเมื่อกลับมา
ดูแลทารกอีกครั้ง ก็พบวา ทารกนั้นตัวเย็นเฉียบไมมีสีเลือด เธอก็รองไหโฮดังลั่นบาน พอดีกับทานลูพาหมอมาถึงบานพอดี
เมื่อไดยินวาทารกตัวเย็นเหมือนคนตายแลวก็รีบไปดูอาการทันที
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หมอเขาตรวจชีพจรของทารกแลวหันมาแจงแกทานลูวา "ยินดีดวยทานลู บุตรชายของทานจะหายดีในอีกไม
ชา เพราะน้ําขาวไปประสานกับเลือดลมตัวจึงเย็นคลายคนตาย แตอีกสักครูตัวคุณชายนอยก็จะอุนและหายใจคลองเหมือน
คนปกติ" ทุกคนฟงแลวจึงถอนใจอยางโลงอก หันไปขอบคุณสวรรค ขอบคุณไตซือเมี่ยวซานตามๆ กัน สวนไตซือเองนั้น
รูสึกยินดีที่หนูนอยปลอดภัย จึงหันมากลาวกับทานลูวา "พื้นที่วางในหมูบานของทานนับวามีความอุดมสมบูรณ นาเสียดาย
หากจะทิ้งรางไว เราจะมอบขาวเปลือกทั้งขาวเหนียวและขาวเจาหลายชั่งไวใหประสกทําพันธุเพาะปลูก ลูเวี๋ยนเวยและคน
ในบานรีบคารวะไตซือดวยความยินดี
เชาวันรุงขึ้นอาการทองรวงของทารกนอยก็หายเปนปลิดทิ้ง คนในบานตระกูลลูก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
โดยเฉพาะทานลูเจาบานใหญ ขณะที่คณะเดินทางของทานไตซือกําลังอําลาเพื่อออกเดินทางตอนั้น ทานลูไดชี้แจง
วา "หนทางในปาเทียนมาเผิงนั้นเต็มไปดวยพยัคฆรายสี่ตัว คงเปนการยากที่ภิกษุณีผูออนแอจะฝาฟนอันตรายไปได ดังนั้น
ผูนอยจึงวาจางชายฉกรรจและพรานปาสามสิบสองคน มีอาวุธครบมือคอยติดตามคุมภัยจากเสือราย ขอไตซือจงอยาปฏิเสธ
ความหวังดีและตองการตอบแทนบุญคุณของขาผูนอยเลย" ไตซือมิอาจขัดได จึงตอบตกลงและอําลาทานลูขึ้นหลังชางเผือก
พรอมสองผูติดตาม และเหลาผูคุมครอง ออกเดินทางสูปาเทียนมาเผิง
โดยทานลูและเหลาชาวบานตามมาสงจนสุดเขต
หมูบาน

ตอนที่ ๒๐ การเผชิญหนากับสี่พยัคฆรายแหงปาเทียนมาเผิง
คณะเดินทางมุงหนามาทางตะวันออกซึ่งเปนปาโปรงเพื่อหลบเลี่ยงการปะทะกับเสือราย การเดินทางเปนไปอยาง
รีบเรง เพื่อใหพนเขตชายปากอนตะวันตกดิน เมื่อเดินทางมาไดประมาณสิบลี้ก็ถึงสะพานหินงอกรูปกากบาท รอบดานเปน
ปาเบญจพรรณที่รกทึบ นายพรานผูนําทางกลาวขึ้นวา "ทุกคนจงเตรียมอาวุธใหพรอมอยาประมาทเด็ดขาด" ทันใดนั้นที่
ปลายสะพานดานหนึ่งไดมีเสือกระหายเลือดตัวหนึ่งยืนจังกาอยู ภิกษุณีทั้งสามตกใจผวา พลัดตกจากหลังชางลงมากอง
รวมกันที่พื้น กลุมชายฉกรรจปองกันแข็งขันมิใหเสือนั้นเขามาในวงลอมได
แตทวาอีกฟากหนึ่งของสะพานเสือตัวที่สองกระโจนมาหมายจะควาเมี่ยวซานไตซือเปนอาหาร นาทีแหงความตาย
นั้นเอง เจาชางเผือกเขามายืนครอมปกปองภิกษุณีทั้งสาม
ใชงวงควารางเจาเสือหิวโชคราย แลวเหวี่ยงไปดวยกําลัง
มหาศาล รางเจาเสือลอยลิ่วไปปะทะกับโขดหิน เสียงกระดูกหลังหักดังกรอบ ดิ้นอยูพักหนึ่งก็สงบลง กลุมชายฉกรรจเห็น
ดังนั้นแลวก็ฮึกเหิม ระดมอาวุธใสเสือตัวแรกจนรองคํารามกองปา นกกาบินแตกตื่นขึ้นฟา เปนนาทีเดียวกับที่เสือชะตาขาด
นั้นหมดลม
เสียงรองคํารามของเสือปลุกใหสองพยัคฆอีกดานหนึ่งของปาตื่นขึ้นและรูโดยสัญชาตญาณวาเพื่อนรวมฝูงของมัน
กําลังไดรับเคราะห มันจึงวิ่งทะยานออกจากถ้ํามุงไปยังทิศทางตนเสียงโดยเร็ว ชั่วครูกลิ่นสาบเสือไดโชยมาปะทะจมูกของ
นายพรานผูชํานาญการ "ระวังใหดี พวกมันกําลังตรงมาทางนี้ มีมากกวาหนึ่งตัวเสียดวย" ทุกคนจึงกระชับอาวุธในมือนั้นรอ
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นาทีตัดสินชะตาระหวางมนุษยและพยัคฆราย ทันใดนั้น เสือตัวที่สามกระโจนมาทางเหลาภิกษุณีอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกับ
งวงอันทรงพลังก็ไดควารางของสัตวรายฟาดลงกับโขดหินจบชีวิตเจาแหงขุนเขาเทียนหมาเผิงไปอีกตัว
เสือตัวที่สี่นั้นเห็นเพื่อนของมันนอนนิ่งไปถึงสามตัวก็คํารามกอง พุงเขาตะปบที่ขาหลังของเจาชางเผือกจนเซกลุม
ชายฉกรรจกรูกันเขามาชวยชางรับมือกับเสือบาคลั่งตางถูกลูกหลงจากเขี้ยวเล็บบาดเจ็บกันไมนอยแตในที่สุดมันก็ตองพบ
จุดจบเชนเดียวกับพยัคฆกระหายเลือดสามตัวกอนชางเผือกชูงวงพารางไตซือและผูติดตามขึ้นหลังอีกครั้งเพื่อเดินทาง
ตอไป สวนผูคุมครองบางคนที่ไดรับบาดเจ็บนั้นขอแยกกลับไปรักษาตัวที่หมูบานเหลือแตนายพรานและชายฉกรรจจํานวน
หนึ่งอาสาไปสงไตซือจนพนแดนพยัคฆรายที่คงเหลือแตชื่อจนกระทั่งสุดเขตแดน

ตอนที่ ๒๑ ภัยรายครั้งใหมที่กําลังคืบคลานเขามา
บัดนี้เหลือแตเมี่ยวซานไตซือและสองภิกษุณีบนหลังชาง เดินทางมุงหนาสูทิศตะวันออก ผานปาเขาที่มีทิวทัศน
แปลกตา ผานหมูบาน ชุมชน และเมืองใหญ ซึ่งมีผูคนตอนรับคณะไตซือเปนอยางดี ดวยอาหารเจและที่พํานักสะอาดเงียบ
สงบ หากวัดจากจุดเริ่มตนผนวกกับนับระยะการเดินทางของไตซือรวมทั้งหมดแลวถือวามากกวาพันลี้ทีเดียว และบัดนี้ยอด
เขาละลานตาแหงเทือกเขาซีมี่ซานก็ไดปรากฏอยูตอหนาของผูแสวงหาทั้งสามแลว กําลังใจ ความเขมแข็งและความหวังที่
ใกลริบหรี่ก็ไดบังเกิดขึ้นอีกครั้ง
นักบวชทุกคนไดพากันเดิน เดิน และเดิน จนถึงจุดหมายยังตีนเขาซีมี่ซานอันตระหงานเสียดฟาดังยากจะ
ไขวควา แตนั่นก็ไมสามารถทําลายความบากบั่นในจิตใจของสามนักบวชลงได
ทั้งสามหารือกันวาดอกบัวหิมะตองอยูบนยอดใดยอดหนึ่งในบรรดายอดเขาทั้งเจ็ดสิบสองลูกนี้ และตองสุมเฉพาะ
ยอดเขาที่สูง ๆ เทานั้น แมจะตองคนจนทั่วทุกเขาก็ตองทํา
ขณะคนหาก็ตองสวดภาวนาขออํานาจบารมีแหงพระธรรม
บันดาลใหบัวหิมะปรากฏขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งสามเริ่มตนที่ภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยูกลางเทือกเขาซีมี่ซาน พิจารณาดูแลวนับวาเขา
ลูกนี้มีขนาดสูงจนมองไมเห็นยอด ทางขึ้นก็ราบเรียบดูไรซึ่งอุปสรรค ทั้งสามจึงขึ้นสูเขาเบื้องหนาทันที
แตทวาชางเผือกพาหนะคูใจเกิดหยุดปนเสียดื้อ ๆ ไมวาจะกระตุนอยางไรเจาชางก็ไมยอมกาวขาแมเพียงนอย ซึ่ง
เปนอาการที่นาประหลาดยิ่งเพราะกอนหนานี้ชางเผือกไมเคยดื้อดึงฝาฝนคําสั่งของไตซือเลย แมยงเหลียนและพระนานางจะ
ใหอาหารหรือปลอบโยนอยางไรเจาชางก็ยังไมขยับนานเกือบชั่วยาม อาการที่บงบอกมีเพียงเสียงถอนใจและครางในลําคอ
ดังจะบอกอะไรบางอยาง บุคคลจากรั้ววังทั้งสามไมอาจรูไดเลยวา อาการเหลานั้น บังเกิดเฉพาะในสัญชาตญาณของสัตวปา
เทานั้นที่รูถึงภัยจากสัตวปาดวยกันเอง กลิ่นสาบสางที่โชยมาแตะจมูกเจาชางเตือนวาภัยครั้งนี้จะหนักหนาสาหัสยิ่งกวาครั้ง
ใดที่ไดพบมา
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ไตซือเมี่ยวซานคอยๆ ปลอบประโลมอยางออนหวาน อธิบายใหเห็นวาสิ่งที่พวกเราทํากําลังจะสําเร็จอยูแคเอื้อม
แลวจะมาพังทลายเสียอยางนี้ยอมนาเสียดาย ชี้แจงเชนนี้หลายเที่ยวเจาชางก็สายหัวคลายกับจะบอกวามันไมไดเกียจคราน
หรืออยากฝาฝนคําสั่งแตมันพูดออกมาไมไดเทานั้น
ในที่สุดความพยายามของไตซือก็เปนผล ชางเผือกยอมกาวเดินตอไปแมจะเชื่องชาเต็มที หาสิบลี้ผานไปภิกษุณีทั้ง
สามก็ไดกลิ่นสาบสางฉุนกึกเขาจมูก ยงเหลียนทนไมไหวตองบนออกมา ไตซือเมี่ยวซานกลาวใหวางเฉยในทวารทั้ง
๖ เพราะนักบวชผูสละโลกจักตองสงบ สํารวม ทันใดนั้นกลิ่นสาบก็รุนแรงขึ้นสะกดชางเผือกใหหยุดจังงังดังตองมนต
ภิกษุณีทั้งสามลงจากหลังชางอยางแปลกใจ พรอมกันนั้นปาไมรอบดานก็สะเทือนดวยแรงมหาศาลของสิ่งหนึ่งที่
เคลื่อนตัวอยูในแนวปา ลมพัดกลิ่นเหม็นอยางรายกาจและฝุนผงคลุงจนแทบลืมตาไมได แลวเงาของสัตวรายขนาดมหึมาก็
พาดผาน แสดงความใหญโตโอฬารของมันใหคณะเดินทางเห็นเต็มตาและตกใจสุดขีด ภาพที่เห็นนั้นคือพญางูยักษ อสูร
แหงปาลึกดวงตาของมันจองเขม็งยังเจาชางเผือก อาปากขูอวดเขี้ยวพิษขาววับทั้งคู ขนาดของปากมันไมผิดอะไรกับปากถ้ํา
แหงมรณะลิ้นสองแฉกยาวใหญเทาดาบเพชฌฆาต เกล็ดเปนลายเล็กๆ ทั่วตัวนาขยะแขยงยิ่งนัก ขนาดลําตัวใหญเกือบเทา
ตนไมอายุรอยป สวนความยาวนั้นไมรูวาเทาไหรเพราะมันโผลมาเฉพาะชวงบนถึงกลางลําตัว สวนปลายของมันซอนอยู
หลังแนวปา
ไตซือรวบรวมสติรองเตือนใหทุกคนวิ่งหนี ทั้งสามตางพากันวิ่งหนีเขาไปในชายปาดานขาง สวนเจาชางนั้นเกร็ง
จนกาวขาไมออก ยืนโงนเงนและลมลง พญางูยักษจึงอาปากฝงเขี้ยวลงบนรางเจาชางผูนาสงสารจนถึงแกความตาย แลวจึง
อาปากกางขากรรไกรขยอกรางเจาชางกลืนลงทองกอนพารางมโหฬารเลื้อยหายไปหลังมื้ออาหารอันโอชะ ไตซือ พระนา
นางและยงเหลียนสัมผัสมรณกรรมของเจาชางเต็มสองตา ตางนิ่งงันพูดอะไรไมออก ดวยรูสึกวาสูญเสียมิตรแทในยามยาก
ไปโดยไรหนทางชวยเหลือ ทั้งหมดจึงรวมกันสวดมนตอุทิศสวนกุศลใหแกชางเผือกผูซื่อสัตยขอใหเจาชางไปสูสุคติดวย
ความโศกเศรา

ตอนที่ ๒๒ มารในนิมิต และเผชิญหนาหมีขาว
แลวทั้งสามจึงออกเดินไปตามทางวกวน ขรุขระ เดี๋ยวขึ้นเนิน
เดี๋ยวลาดชันลงต่ํา ทําใหตองใชสมาธิอยาง
มาก จนกระทั่งพบถ้ําซึ่งพอจะเปนที่บําเพ็ญฌานสมาธิได จึงตกลงใจเขาพักปฏิบัติธรรม แมภาพของงูยักษอันนาสยดสยอง
เมื่อกลางวันยังติดตา แตผูมีธรรมยอมไมมีนิวรณมากล้ํากลาย ไตซือและพระนานางจึงนั่งสมาธิเจริญฌานไดอยางสงบ
คงมีแตยงเหลียนเทานั้นที่ขณะนี้จิตใจฟุงซานรอนรนดั่งนั่งอยูในเตาไฟครั้นลืมตาขึ้นดูก็พบวาหินและผนังถ้ําลุก
โชนดวยเปลวไฟรอนระอุลอมรอบและเผารางของสองภิกษุณี แตวาทั้งสองมิไดรูสึกหวั่นไหวอะไร ยงเหลียนจึงรูวาตนเอง
ควบคุมจิตใจไมมั่นคงพอเหลามารเลยมาผจญ เธอจึงสลัดความคิดอยางอื่น แนวแนในทางภาวนา ชั่วครูจิตก็สงบ
แต
ตอมายงเหลียนกลับหนาวสะทานเหมือนแชอยูในทะเลน้ําแข็ง เมื่อลืมตา ก็พบวาทั้งสามจมอยูในน้ําสกปรกโสโครก คลื่น
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ซัดสาดกระทบผนังหิน ไตซือและพระนานางยังคงสงบนิ่ง เธอจึงรําพันวา
ภาวนาอยางแนวแนอีกครั้ง

"วันนี้มารจองผจญเราเสียจริง" แลวจึงมุงจิต

ในที่สุดภาพหลอนนั้นก็มลายหายไป ยงเหลียนสงบจิตใจไดพักหนึ่ง พลันมีเสียงฟาผาเปรี้ยง ! ดังสนั่น เธอตกใจ
ลืมตาขึ้นก็พบกับเทวดาสวมเกราะทองถือฆองทองเปนอาวุธ จองมองเธออยางโกรธเกรี้ยว ถมึงทึงเทวดาองคนั้นเหาะเขามา
เงื้อมือฟาดฆอนทองลงมากลางศีรษะเธอ ยงเหลียนควบคุมจิตไมอยูรองขึ้นเสียงดัง "โอย !" ไตซือเมี่ยวซานและพระนานาง
รูสึกตัวหลุดจากภวังค ถามยงเหลียนวา "เปนอะไรไปยงเหลียน"ยงเหลียนจึงเลานิมิตทั้งหมดใหฟงทําใหไตซือทราบวาศิษย
นําเหตุการณเมื่อกลางวันมาคิดวิตกกังวล จึงกลาววา "ทั้งหมดที่เจาเลามาเปนนิมิตชั่วขณะ บัดนี้เจาไดลวงพนจากมารผจญ
แลว เพราะเทวดาเกราะทองมาชวยเตือนสติ" แลวจึงใหยงเหลียนบําเพ็ญธรรมเพิ่มมากขึ้น"
เมื่อตะวันพนขอบฟา คณะของไตซือก็ลุกขึ้นเก็บสัมภาระออกเดินทางตอ พบผลไมปาที่สัตวปากินไดจึงเก็บกิน
ประทังหิว จนกระทั่งเที่ยงวันทั้งสามไดพบหมีขาวตัวใหญเดินงุนงานหาอาหารอยูเบื้องหนา ไตซือรีบบอกใหทุกคนนอนลง
กับพื้น กลั้นลมหายใจหรือหายใจใหนอยที่สุดเสมือนเปนคนตาย เพื่อหลบภัยจากหมียักษ พรอมกันนั้นเจาหมีเริ่มไดกลิ่นคน
จึงตามกลิ่นมาถึงที่ทั้งสามแกลงนอนตายอยู มันยืนดมซายขวาพิจารณารางของทั้งสามเปนเวลาเกือบชั่วยาม เมื่อเขาใจวา
เหยื่อตายแลวก็คํารามผิดหวังอยูในลําคอแลวเดินตุบตับเขาชายปาไป ทั้งนี้เปนเพราะธรรมชาติของหมีจะเกลียดซากศพคน
ตายที่สุด เมื่อพบแลวจะไมกินหรือเขาใกลเด็ดขาด
หลังจากแกวิกฤตหมีขาวแลวทั้งหมดจึงพากันเดินทางตอไปอีกหกสิบลี้พบลําธารใสสะอาด จึงนั่งพักผอนดื่มน้ํา
แกกระหาย ระหวางนั้นไดหยิบกอนหินเล็ก ๆ ขึ้นมาโยนลงน้ําเลนกัน เห็นสายน้ํากระเซ็นเปนฟองฝอยดูเพลิดเพลิน เมี่ย
วซานไตซือเทศนาธรรมไปพรอมกันนี้วา "ธรรมชาติของน้ํานั้นสงบนิ่งแตเราโยนหินลงไปใหน้ํากระจายเปนฝอย กระเพื่อม
เปนวงแลวก็กลับสงบนิ่งเชนเดิม นี่คือสิ่งที่เรียกวา ความเปลี่ยนแปลง จากเคลื่อนไหวสูความสงบและสงบสูเคลื่อนไหวอัน
เปนสัจธรรม" ยงเหลียนยังไมคอยเขาใจ พลันก็มีหินกอนหนึ่งลอยมาถูกศีรษะเธอ ธรรมะคราวนั้นจึงกระจางแจง สงบสู
เคลื่อนไหว เคลื่อนแลวก็สงบอีก พระนานางเองก็พยักหนาเขาใจ ไตซือยิ้มพึงพอใจศิษยทั้งสองคน

ตอนที่ ๒๓ พบฝูงลิงจอมเลียนแบบ การเผชิญความหนาวเหน็บ
ทันใดนั้นไดมีฝูงลิงกวาหาสิบตัวกระโดดเขามาหาเหลานักบวช ชูไมชูมือลอเลียน ขวางหินลงน้ําแลวปาหินใส
นักบวชทั้งสาม เมื่อถูกตัวคนก็กระโดดโลดเตน กรีดรองอยางชอบใจ ยงเหลียนรูทันทีวากอนหินที่ลอยมาโดนศีรษะเธอนั้น
เปนฝมือของเจาลิงพวกนี้ เธอและพระนานางจะวิ่งหนีแตไตซือหามไวพลางวา "ลิงพวกนี้กระทําเลียนแบบพวกเราที่ปาหิน
ลงน้ํา แตกลับนํามาปาคนแทน ถาพวกเราวิ่งหนีพวกมันตองวิ่งไลตามอยางแนนอน และเราคงไมมีทางหนีพนความวองไว
ของพวกมัน ดังนั้น ทุกคนจงพนมมือ เดินไปตามทาง กาวครบสามกาวก็กมลงกราบหนึ่งครั้ง พวกลิงยอมเลียนแบบเรา และ
ไมทําอันตรายใดๆ" พระนานางและยงเหลียนจึงทําตามที่ไตซือกลาว
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(หมายเหตุ: การเดินสามกาวคุกเขาลงไหวครั้งหนึ่งนี้เปนกลอุบายที่จะหลบเลี่ยงพวกลิงที่ไตซือเมี่ยวสานคิดขึ้น ตอมา
ภายหลังคนที่นับถือพุทธศาสนาก็ยึดเอาเปนแนวทางที่ตองทํา ไมวจะขึ้นเขาลูกไหนก็จะเดินสามกาวไหวหนึ่งครั้งจนกวาจะ
ถึงยอดเขาตํานานเกิดจากตอนนี้เอง)
เพราะความรักสนุกโดยสัญชาตญาณ อุบายครั้งนี้พวกลิงจึงหลงกลอยางงายดาย ทั้งมนุษยและฝูงลิงเดินสามกาว
กมกราบทีหนึ่ง ขึ้นเขาอยางไมยอทอมาหลายลี้จนถึงบนเขา ฝูงลิงก็ยังติดตามกลุมนักบวชไมลดละเชนกัน เพียงแตไมทํา
อันตรายผูใดอีก พลันก็มีลมพัดกรรโชกวูบใหญพาดผาน เงาดําทมึนของสัตวปกทาบลงมาจากทองฟา เมื่อมองขึ้นไปทุกคน
ก็ไดพบกับอินทรียยักษ สยายปกบินรอนอยูเหนือเหยื่ออันโอชะอยางจดจอ ฝูงลิงรูไดทันทีถึงชะตากรรมระหวางเหยื่อกับผู
ลา
แตฝูงลิงก็ไมหลบหนี แยกเขี้ยวขมขูนกยักษเสียงกองปา นกอินทรียยักษหาไดเกรงกลัวไม กลับบินโฉบลิงไดตัว
หนึ่ง แรงจิกและพลังของกรงเล็บทําใหลิงนั้นดิ้นรนตอสูไดเพียงชั่วขณะก็สิ้นใจตายคากรงเล็บแหลมคม จากนั้นเจานกยักษ
ปลอยลิงใหตกลงกระแทกพื้นแลวลงมาจิกกินมันสมองของลิงโชครายนั้นอยางเมามัน ลิงปาตัวอื่นเห็นชะตากรรมของเพื่อน
รวมฝูงแลวก็หวาดกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิง สงเสียงเจี๊ยกจาก กลับเขาแนวปาไป คณะของไตซือเห็นพวกลิงแลวก็ไดแต
เวทนากลับมาเดินตามปกติ พรอมกับสวดแผเมตตาใหลิงเคราะหรายแทน
ยิ่งเดินทางขึ้นเขาสูงทัศนียภาพก็เริ่มเปลี่ยนไป หิมะจับตัวหนาบนทางเดิน ผลไมก็ไมมีกิน พืชชนิดเดียวในขณะนี้
คือตนสนที่มีหิมะเกาะพราว ลมหนาวพัดบาดผิวจนแสบเหลือทน ใบหนาตึงราวคลายถูกใบมีดกรีดเปนริ้วๆ ยงเหลียนและ
พระนานางแสนทุกขทรมานจากพิษความหนาว คงมีแตเมี่ยวซานไตซือเทานั้นที่มุงมั่นอยูกับการเดินทาง แมสองเทาจะ
เปลือยเปลาทานก็ไมปริปากบน ตกค่ําจึงพบผลไมที่กินได ยงเหลียนเก็บมาถวายไตซือและพระนานางไดฉันจนอิ่มจึงหาถ้ํา
เขาอาศัยพักแรมอากาศยามค่ํายิ่งหนาวจนปวดกระดูก ยงเหลียนคิดจะหาฟนมากอไฟไลความหนาว แตไตซือรีบหามไว
เพราะเกรงวาความอบอุนจะพาสัตวปาเขามาหาและอาจเกิดอันตรายได
ไตซือแสดงธรรมวา "จงอยาลืมวาขณะนี้พวกเรากําลังแสวงหาธรรมอันวิเศษ จําเปนตองมีจิตใจซื่อตรง แนวแน
ดวยสติสัมปชัญญะอันสมบูรณ แมรางกายตอนทนทุกขทรมานเพราะความหิวโหย ความรอน หรือความหนาวเหน็บ อันถือ
เปนความทุกขเพียงนอยนิดเมื่อเทียบกับความลําบากที่เราผานมาแลวไมนอย พึงระลึกไววาความลําบากนั้นๆ จะหลอหลอม
จิตใหแข็งแกรงรวมเปนหนึ่งโดยไมแตกสลาย เมื่อเปนเชนนั้นแลวการบรรลุธรรมอันวิเศษก็จะอยูแคเอื้อม และความสําเร็จ
จะเกิดขึ้นไดตองผานความลมเหลวมากอน" พระนานางและยงเหลียนฟงธรรมขอนี้แลวตางรูสึกเกิดปญญาสวางไสวขึ้นใน
ใจ ความหนาวเย็นใดๆ จึงไมอาจตานทานความมุงมั่นแหงฌานสมาธิของไตซือและศิษยทั้งสองไดอีกตอไป
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ตอนที่ ๒๔ สูยอดเขา พบเทพชี้ทาง
สามวันตอมา คณะเดินทางก็ขึ้นสูยอดเขาไดสําเร็จ พบปายศิลาตั้งตระหงานอยูเหนือศีรษะ มีตัวหนังสือสลัก
วา แดนชนะ ทั้งสามปติยินดียิ่ง กมกราบปายศิลาคนละครั้งแลวเดินตอไปอีกประมาณหนึ่งลี้
ก็พบชะงอนหินโคงคลาย
หลังคา ใหรมเงาแกลานหินกวางดานลางอยางดี บนลานหินนี้เองมีผูเฒาคิ้วยาว หนวดยาวสีขาวดังปุยสําลี ผูเฒาทอดแววตา
แจมใสและเมตตามายังคณะเดินทาง เมี่ยวซานไตซือคิดวาผูอาวุโสนี้หากมิใชพระพุทธองคแปลงกายมาโปรดก็ตองเปน
ผูสําเร็จธรรมชั้นสูง จึงพาศิษยเขากราบคารวะขอคําชี้แนะแนวทางแหงการหลุดพน ผูเฒาคิ้วยาวกลาววา "ดีจริง ๆ พวกเจา
ลําบากสาหัสในการเดินทางก็ยังไมเปลี่ยนความตั้งใจ เราคือเทพไทไป มารอเพื่อจะบอกวา ธรรมอันวิเศษแทจริงแลวมิไดอยู
ที่นี่"
เมี่ยวซานไตซือถามวา "ขอผูอาวุโสโปรดชวยชี้ทางหลุดพนจากกิเลสเถิด เพราะแตเดิมมีทานนักพรตนามโลวนาปู
เจี้ยนกลาววา ตองมาขอพรตอดอกบัวหิมะในดินแดนแหงนี้จึงจะพบผลสําเร็จที่แทจริง" ผูเฒาคิ้วยาวจึงวา "เขาเลนทิ้ง
ปริศนาไวพวกเจาจึงตองดั้นดนมาจนถึงเขาลูกนี้เราจะแจงใหรูก็ไดวา ปางกอนเจาเปนพระผูเมตตามุงมั่นชวยชาวโลกใหพน
ทุกข กระทั้งจุติในอาณาจักรซิงหลิงก็ยังไมทิ้งความตั้งใจเดิม ทั้งยังสรางบารมีเต็มเปยม ไมชานี้เจาจะบรรลุธรรม
สวน
ดอกบัวหิมะนั้นมีคนนําไปยัง เกาะโปตละโลกา เพื่อสรางแดนอันสงบสุขสําหรับเจา ซึ่งเจาจะไดสัมผัสในอีกไมนานนี้ สวน
ศิษยผูติดตามทั้งสอง บารมียังไมถึงขั้นตองบําเพ็ญธรรมอีกระยะหนึ่งก็จะบรรลุเชนกัน"
เทพไทไปกลาวตอไปวา "หลังจากนี้เจาจงเขาใจหลักธรรมดวยตนเองเพราะเราเพียงชวยสะทอนใหเจาเขาใจ
หนทางเทานั้น" ครั้นแลวเทพไทไปจึงหยิบแจกันหยกขาวยื่นใหเมี่ยวซานไตซือ พลางวา หากพบวาในแจกันนี้มีน้ําขังและมี
กิ่งหลิวโผลขึ้นมา แสดงวาวันนั้นคือวันที่เจาจะบรรลุธรรม ไตซือรับแจกันมาแลวจึงคารวะอําลาเทพไทไป
หนทางกลับในคราวนี้มิไดลําบากเลยผิดกับขามาลิบลับ ทั้งสามเพียงแตมุงหนาขึ้นเหนือ ไมหลงทาง ไมพบ
อุปสรรค เมี่ยวซานไตซือกลาววา "เพราะบัดนี้เราสงบแลวทั้งกาย ใจ ประกอบกับความกระจางแจงแหงธรรมวา ธรรมอัน
วิเศษสามารถชวยใหหลุดพนจากวัฏสงสารสูนิพพานได"
ในที่สุดคณะเดินทางก็กลับมาถึงเชิงเขาเยี้ยมอซานในอาณาจักรซิงหลิงบรรดาชาวบานรานตลาดตางเปลงเสียง
ไชโยดังกระหึ่ม เหลาภิกษุณีตีระฆัง และตั้งขบวนรับอยูที่เชิงเขา ตางเขามาหอมลอมตอนรับอยางยินดีเมื่อสูลานประชุมทุก
คนซักถามถึงการเดินทางจากเมี่ยวซานไตซือ ตางฟงเรื่องราวทุกเหตุการณอยางตื่นเตน อุทานอมิตตาพุทธอยูไมขาดปากบาง
ก็กลาววา พุทธบารมีคุมครองขบวนนักเดินทางใหปลอยภัย
ครั้นแลวไตซือไดนําแจกันหยกขาวออกมาวางใกล ๆ พระพุทธรูป ทุกคนที่ฟงรูทันทีวาแจกันนี้คือของวิเศษล้ํา
คา ตางเฝารอคอยอยางจดจอวาเมื่อใดที่จะมีน้ําทิพยเต็มเปยมและกิ่งหลิวโผลขึ้นมา อันหมายถึงจะเปนวันที่ไตซือเมี่ยวซาน
จะบรรลุธรรมแหงความหลุดพน
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ระหวางที่ไตซือเลาเรื่องราวการเดินทางอยูนั้น มีคนภายนอกมายืนออฟงเปนจํานวนมาก หนึ่งในนั้นมีเด็กนอยเจา
ปญญาแตซุกซนและดื้อรั้นจนเปนที่เลื่องลือนามวา เซิ่นอิง หรือที่ชาวบานเรียกวา เด็กผีจอมซน ไดฟงดวย เซิ่นอิงคิดตาม
ประสาเด็กฉลาดวาแจกันเปลา ๆ ตั้งอยูอยางนั้นยอมไมมีทางที่จะมีน้ําเต็มได ดังนั้น ไตซือยอมไมอาจบรรลุมรรคผลไดจริง
พลันเขาก็คิดแผนขึ้นมาอยางหนึ่งโดยไมปริปากบอกใคร เซิ่นอิงมาเที่ยวเลนในวัดบอย ๆ จนสืบรูวาแจกันหยกขาวอยูหนา
พระประธานในหองวิปสสนา เวลากลางวันก็จะมีคนนั่งเขาฌานอยูเต็ม ตกค่ําประตูหนาหนักก็จะปดสนิทยากที่คนนอกจะ
เขาไปได จอมแสบรายนี้จึงรอวันเวลาที่เอื้ออํานวยตอแผนการของตนอยางจดจอ

ตอนที่ ๒๕ เด็กซนทําเรื่อง และ การบรรลุธรรม
วันหนึ่งเซิ่นอิงคิดหาวิธีเขาไปแอบในวัดโดยไมใหคนลวงรู แอบเก็บน้ําสะอาดและกิ่งหลิวไวในที่ลับตา จากนั้นก็
ซอนตัวอยูในหองเก็บฟน จุดไฟขึ้นเผาฟนกองหนึ่งแลวตนเองก็แอบออกมา ชั่วครูไฟก็ลุกไหมหองเก็บฟนควัน
โขมง ภิกษุณีลูกวัดตางรองตะโกนใหมาชวยกันดับไฟ ทุกคนรีบควาถังตักน้ํามาชวยกันดับไฟ หองวิปสสนาจึงวางเปลา เด็ก
จอมซนรีบแอบเขาไปปนขึ้นโตะบูชากรอกน้ําใสในแจกันและปกกิ่งหลิวอยางบรรจงเซิ่นอิงพึงพอใจในผลงานของตนมาก
รีบเช็ดรอยเทาไมใหเหลือรอยกอนจะกระโดดแผล็วหนีหายไป
ขณะนั้นชาวบานและสานุศิษยที่เชิงเขาตางกรูกันมาชวยดับไฟคนละไมละมือ เซิ่งอิงฉวยถังไมไดใบหนึ่ง เขามา
รวมกลุมชวยชาวบานดับไฟเชนทุกคน ในใจก็คิดรอเวลาเยาะเยยไตซือที่ชาวบานชื่นชมบูชา หลงคิดวาแจกันมีน้ําทิพยและ
กิ่งหลิวเกิดขึ้นเองแลวโออวดวาตนบรรลุมรรคผล เซิ่นอิงคนนี้ละจะเปดโปงความลวงโลกของไตซือเอง อนิจจา ! เด็กนอยผู
ไมรูประสา ไมรูตัวเลยวาสิ่งที่ตนไดกระทํานั้นจะบังเกิดผลอันใดตามมา...ครั้นไฟสงบลงทุกคนก็แยกยายกันไปพักผอน ไม
มีใครไดเขาไปหรือเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแจกันในหองวิปสสนาเลย
จนกระทั่งเชาวันรุงขึ้น ภิกษุณีผูทําความสะอาดโตะบูชาพบความผิดปกติในแจกันหยกขาว ก็ดีใจจนลืมหนาที่เช็ด
ถู รีบวิ่งออกมาจะรายงานพระผูใหญจนชนกับยงเหลียนที่สวนทางมา เมื่อบอกเหตุที่ตนดีใจจนผิดปกติแลว ยงเหลียนยินดี
เปนอันมากรีบเขามาหาไตซือที่กุฏิ เมื่อพบหนากัน ไตซือกลับเปนฝายเอยขึ้นกอนวา "ยงเหลียนเอย เจามาพอดีเรากําลังจะ
เรียกเจามาบอกขาววา เมื่อคืนนี้ขณะที่นั่งสมาธิอยูเราก็รูสึกวามีดอกบัวขาวบานอยูในใจ จึงคิดวาวันนี้นาจะเปนวันที่เรา
สําเร็จมรรคผล" ยงเหลียนขนลุกวาบดวยความตื่นเตนและปลาบปลื้มกลาววา "หมอมฉันรีบมาที่นี่ก็เพื่อจะบอกวาบัดนี้
แจกันหยกขาวมีน้ําอยูเต็มปรี่และปรากฏกิ่งหลิวปกอยูอยางนาอัศจรรยเพคะ" ไตซือและพระนานางฟงอยางยินดีแลวจึงให
จัดหองปฏิบัติธรรมปลีกวิเวกเพื่อปลงสังขารในวันนั้นเอง (ปลงสังขาร หมายถึง การละจากรางมนุษย หรือการตาย)
ไตซืออาบน้ําดวยแกนจันทรหอม เปลี่ยนผากาสาวพัสตร พรอมสําหรับการนั่งสมาธิมรณภาพปลงสังขาร เมื่อเขา
มายังหองปฏิบัติธรรมก็พบเหลาภิกษุณีลูกวัดเคาะกะโหลกไมสวดมนตอยูกอน ไตซือเมี่ยวซานเขาประจําที่เริ่มนั่งวิปสสนา
ตั้งแตปฐมฌานสูวิมุตติฌาน เวลานั้นชาวบานที่อาศัยอยูแถบนั้นตางรับรูขาวไตซือจะสําเร็จเปนพุทธะ ตางมานมัสการรอดู
ความสําเร็จของไตซือที่พวกตนเคารพเปนจํานวนมาก หนึ่งในนี้มีเจาเซิ่นอิงจอมซนรวมอยูดวย เด็กนอยแปลกใจมากเบียด
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แทรกเขาไปยืนดูอยางถนัดตา ในใจก็รูสึกขบขันไตซือที่ทําทาเหมือนเคลิ้มหลับ เพราะบทสวดมนตยืดยาว จึงคิดจะแกลงให
ไตซือโกรธจนตบะแตก เหมือนที่เคยแกลงผูใหญคนอื่นๆ สําเร็จมาแลว
คิดแลวเซิ่นอิงก็แทรกมายืนตรงหนาไตซือพอดี รองตะโกนใสหนาเสียงดังแลวกระโดดขึ้นขี่คอ ควาไมเคาะสวด
มนตฟาดลงไปกลางศีรษะไตซือดังเปรี้ยง ! คนรอบขางตางตกใจหนาซีด แตไมอาจมีใครขัดขวางเหตุการณอันรวดเร็วนี้ได
เสียงอุทานรองตกใจดังขึ้นพรอม ๆ กัน ฉับพลันไดมีสายสีแดงคลายเลือดพุงขึ้นจากศีรษะของไตซือ ทุกคนคิดวาไตซือหัว
แตกเสียแลว ทวาแสงสีแดงนั้นเปลงรัศมีลอยสูงขึ้น ๆ และรวมตัวเปนรูปธรรมของไตซือเหนือรางกายเนื้อเบื้องลาง ไตซือ
เมี่ยวซานนุงผากาสาวพัสตร เทาเปลือยเปลา มือถือแจกันที่มีกิ่งหลิวโผลมา ทุกคนตางเปลงเสียสาธุในความอัศจรรยครั้งนี้
ทั้งนี้เปนเพราะความซุกซนของเซิ่นอิงเปนเหตุแท ๆ เนื่องดวยจิตวิญญาณของไตซือบรรลุธรรมนานแลว แตไม
สามารถละสังขารเดิมไดเพราะควันธูปและฝูงชนปะปนมากมาย กระทั่งมีสิ่งภายนอกมากระทบนั่นคือไมของเซิ่นอิงทําให
ทวารเปดออกในทันที จิตจึงละสังขารไดเหตุการณดังกลาวอาจเปนความบังเอิญแตก็มีเหตุผลในตัวของมัน เนื่องมาจากเซิ่น
อิงนั้นจริง ๆ แลวเปนประทีปแหงกุศลทางทิศใต มาจุติเปนผูมีบุญและเชาวนปญญาดีเลิศ และครั้งนั้นเซิ่นอิงก็รูสึกสวางไสว
ในธรรมภายในเวลาอันสั้น สํานึกตนและเครงอยูในศีลธรรมมากกวาใครในบัดดล

ตอนที่ ๒๖ การเลือกผูรับใชเบื้องซายขวา
ฝูงชนและภิกษุณีในวัดกมลงกราบรูปธรรมของไตซืออยางเลื่อมใสศรัทธา กายละเอียดของไตซือก็ลอยขึ้นหายลับ
ไปในหมูเ มฆขาว สวนสังขารเดิมของไตซือนั้นเย็นดุจน้ําแข็ง ภิกษุณีจึงสวดสังวัธยายพุทธมนตอยางพรอมเพรียงกัน ยง
เหลียนและพระนานางเตรียมเขาวังกราบทูลพระเจาเมี่ยวจวง พอดีกับมีมาเร็วถือพระราชโองการมาวา พระเจาเมี่ยวจวงทรง
ทราบการปลงสังขารของไตซือเมี่ยวซานแลว เพราะไตซือเสด็จไปอําลาพระบิดาถึงในตําหนักเมื่อครูที่ผานมา
พระเจาเมี่ยวจวงจึงทรงมีพระราชโองการวาใหลงรักปดทองสังขารกายเนื้อของไตซือจุดกํายานอบตลอดเวลา เก็บ
รักษาไวในหองวิปสสนาและเปลี่ยนชื่อจากหองหลิงหลงเปนหอง กวนอิมเมตตา วัดจินกวงหมิงจึงมีงานใหญอีกครั้งคือ การ
บูรณะวัด จัดการตกแตงหองวิปสสนาตามพระราชโองการของพระเจาเมี่ยงจวง มีโคมประทีปแขวนประดับงดงาม สวนราง
เดิมของไตซือไดใหชางลงรักชนิดพิเศษฉาบทาพระศพปดทองทั่วองค มีการจุดธูปกํายานหอมอบอยูตลอดเวลา และแลวใน
ที่สุดปายชื่อหองกวนอิมเตตา ก็ไดรับการติดตั้งสมบูรณ
ฝายไตซือเมี่ยวซานนั้น เมื่ออําลาพระบิดาแลวก็เหาะลอยไปยังทะเลใตสูเขาโปตละโลกา ไมนานจึงถึง
จุดหมาย เกาะแหงนี้เปนดินแดนแหงเขาพระสุเมรุ มีพันธุไมแปลกไปจากโลกมนุษยปกคลุมทั่วสารทิศ สัตวตางๆมีลักษณะ
พิเศษแตกตางจากที่ซึ่งพระองคจากมา ถัดไปคือปาไผสีมวงสูงชะลูดเทียมเมฆ กลางดงไผนั้นมีวังดอกบัวขาวตระการตาสอง
แสงฉัพพรรณรังสีทั่วทิศทาง กลางบึงมีดอกบัวชมพูบานดั่งบัลลังกรอคอยการมาเยือนของพระองค เมี่ยวซานไตซือลอย
เหนือบัลลังกบัวลงประทับเปนครั้งแรก
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๙ ปตอมา คืนหนึ่งหลังจากทรงบําเพ็ญภาวนาติดตอกันมาเปนเวลาหลายวัน พระองคก็สัมผัสไดถึงหนทางสีขาว
บริสุทธิ์สุขสงบ ครั้นแลวดวงจิตก็สามารถเพงมองทะลุไปทุกแดนทั่วพิภพ นับเปนหนทางสูนิพพานอันเปนสุข แตทวา
พระองคทรงสดับเสียงคร่ําครวญปริเวทนาการของสัตวโลกที่รับทุกขทรมานอยูในทุกๆ แหง จึงทรงตั้งปณิธานมุงมั่นวา เรา
จะไมเขาสูภูมิอันสันติโดยลําพังเปนอันขาด เราจะอยูเพื่อชวยสรรพสัตวในโลกใหพนทุกขภัย แมจะใชเวลานานนับโกฏิ
ลานป ดังสวรรครับรูความตั้งใจของพระองคดอกไมแหงสวรรคพลันโปรยปราย เสียงทิพยดนตรีพิณสังคีตบรรเลงขับขาน
แสงทองสาดสองรวมเปนสักขีพยาน บรรดาพระอรหันต ไดยินสังคีตดนตรีตางเปลาวาจาวา ดีจริงเมี่ยวซานไดบรรลุเปน
พระโพธิสัตวกวนอิมแลว จารึกไวในวันที่ ๑๙ เดือน ๖ ตามตํานานในพระสูตร
ในการนี้ไดมีการเลือกผูรับใชเบื้องซายขวา ซึ่งยงเหลียนผูติดตามมาถึงแดนทะเลใตไดรับเลือกเปนคนแรก ตอมา
ภิกษุหนุมนาม ซานไฉ หรือเจาเด็กผีจอมซน เซิ่นอิง เมื่อ ๙
ปกอนไดอาสารับใชพระโพธิสัตวโดยกราบทูลวา "เดิมทีขา
พระองคมัวเมาในความสนุกสนานอยางมืดบอดครั้นเมื่อหันมาศึกษาพระธรรมอยางมุงมั่นและออกติดตามหาพระองคจน
มาถึงดินแดนแหงนี้ก็เพราะความภักดีเปนที่ตั้ง ครานี้ขาพระองคจึงขอภักดีรับใชพระองคตลอดไป" พระกวนอิมตองการ
พิสูจนความมั่นคงของซานไฉจึงสั่งใหไปรอที่ยอดเขารอคําพิจารณา ซานไฉขึ้นเขาไปรอตามรับสั่ง แตแลวก็ตองตกใจสุด
ขีด เมื่อทองทะเลเบื้องหนามีกองเรือโจรสลัดมหาศาลจอดอยูริมฝงและกําลังยกทัพขึ้นมาบนเกาะแหงนี้
ขุนโจรคนหนึ่งกระชากรางพระกวนอิมออกมาจากปาไผสีมวงไดพระองครีบสลัดแขนจนหลุดแลวปนขึ้นมายัง
หนาผา โจรสลัดตามขึ้นมาเปนพรวน พระกวนอิมถูกอาวุธบาดเจ็บพลัดตกลงเหวไป ซานไฉควารางของพระองคไมได จึง
ตัดสินใจกระโดดลงไปหมายจะขอตายตาม และแลวซานไฉก็ฟนขึ้น เบื้องหนาไมมีโจรสลัด ไมมีความตาย คงมีแตแววตา
เปยมกรุณาของพระโพธิสัตวกวนอิมทอดมายังเขา แลวกลาววา "นี่คือขอพิสูจนความภักดีของเจาเปนครั้งสุดทาย รางเกา
ของเจาเปนธุลีอยูในเหวนั้นแลว ขณะนี้เจามีรางอันเกิดใหมอันเปนอากาศธาตุ สามารถจําแลงกายลองลอยในอากาศไปถึง
แดนแหงพรหมโลกได เปนการตอบแทนที่เจาพลีชีพบูชาอยางภักดี" จากนั้นเปนตนมายงเหลียนและซานไฉจึงเปนสาวก
เบื้องซายขวา คอยรับใชพระโพธิสัตวกวนอิมเรื่อยมา

ตอนที่ ๒๗ พระเจาเมี่ยวจวงลมปวย
จนกระทั่งวันหนึ่ง พระกวนอิมทรงทอดพระเนตรไปยังอาณาจักรซิงหลิงก็พบวาบัดนี้พระเจาเมี่ยวจวงทรงทุกข
ทรมานจากโรงมะเร็งราย ทั่วพระวรกายเต็มไปดวยแผลพุพอง นากลัว ทั้งนี้เปนเพราะผลแหงกรรมที่ทรงทําไว พระกวนอิ
มทรงทราบดีวาหากพระบิดาสิ้นพระชนมไปในยามนี้ยอมตองตกนรกภูมิสูขุมสุดทาย หนทางเดียวที่จะชวยเหลือไดคือ ใช
แขนและดวงตาแหงพระโพธิสัตวทําเปนยารักษา ดําริแลวก็ทรงมอบหมายใหภิกษุซานไฉไปยังอาณาจักรซิงหลิงและบอก
วิธีรักษาแกพระเจาเมี่ยงจวง เมื่อหายแลวจงเกลี้ยกลอมใหสละราชสมบัติ เดินทางมาที่เกาะโปตละโลกาแหงนี้
ภิกษุซานไฉหายตัวมาปรากฏกายขึ้นที่อาณาจักรซิงหลิง ซึ่งขณะนั้นกําลังมีทหารประกาศปาวรองวา "ขณะนี้พระ
มหาจักรพรรดิทรงประชวรจากโรคประหลาด ถาใครสามารถรักษาพระองคจนหายจะไดรับพระราชบัลลังกเปนการตอบ
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แทน" ซานไฉเห็นเปนโอกาสเหมาะจึงออกมาหนาฝูงชน รับอาสารักษาอาการของพระเจาเมี่ยงจวง เมื่อภิกษุซานไฉมาถึง
หองบรรทมก็พบวามีหมอหลวงหลายคนยืนลอมรอบเตียงอยู พระธิดาสองพระองคยืนเฝาอยูหาง ๆ อยางเกรงโรคราย ที่มุม
หองโฮเฟงและเจาไควราชบุตรเขยยืนกระซิบกระซาบสงสายตาดูถูกมายังภิกษุซานไฉพระเจาเมี่ยงจวงนั้นนอนไรเรี่ยวแรง
อยูบนพระที่ ทรงมีแผลหนองทั่วพระวรกาย
ครั้นทอดพระเนตรเห็นภิกษุแปลกหนาจึงตรัสดวยเสียงอันแหบแหงวา "ทานนักบวชทานมารักษาเราหรือมาเพื่อ
เยาะเยยเรา ผูเคยเกลียดชังศาสนาของทาน"
ซานไฉทูลวา "ความโกรธหรือพยาบาทจะถูกแทนที่ดวยความเมตตา
เสมอ มหาบพิตร อาตมาเดินทางมาเพื่อบอกวาอาตมารูวิธีลับในการรักษาอาการปวยของพระองค" พระเจาเมี่ยงจวงผุดลุก
ขึ้นนั่งอยางมีหวังขึ้นมาทันที ทุกคนในหองเงียบกริบรอฟงคําของภิกษุหนุมอยางจดจอ พระเจาเมี่ยวจวงตรัสวา "ทานจงวา
มาโดยเร็วเถิด" ซานไฉเอยขึ้นวา "การรักษานั้นไมยากอะไรเพียงแตตัวยานั้นยากที่จะเสาะหาไดเพราะตองใชน้ํามันที่ทําดวย
แขนและดวงตาของผูปราศจากความโกรธเทานั้น"
พระเจาเมี่ยงจวงไมเชื่อวาจะมีบุคคลเชนนั้นอยูในโลกจนกระทั่งซานไฉทูลวา "ทานผิดแลว มหาบพิตร ไกล
ออกไปทางทะเลใตมีเกาะชื่อ โปตละโลกา เปนที่สถิตของพระโพธิสัตวองคหนึ่ง ซึ่งยอมสละอวัยวะอินทรียใหแกผูใดก็ได
ที่ตองการ" พระเจาเมี่ยวจวงฟงดังนั้นก็รีบสั่งการใหแมทัพเจาเจนและองครักษหลีฉิน เดินทางไปยังเกาะโปตละโลกา
ทันที จากนั้นจึงรีบสั่งใหจัดการรับรองซานไฉภิกษุอยางดีภายในพระราชฐานชั้นในโฮเฟงและเจาไควกระซิบกระซาบอยาง
มีเลศนัย แลวพากันเดินออกมาจากหองพระบรรทม
ทั้งสองมาปรึกษากันภายในเทวสถานเทพแหงสงครามอันลับตาคน โฮเฟงกลาววา "นองรอง หากเปนดังที่ภิกษุวา
มีผูยอมสละแขนและดวงตาใหแกผูอื่นจริง ๆ แลว แผนการของเรามิลม เหลวหมดหรือ" เจาไควจึงวา "เรื่องพระโพธิสัตว
อะไรนั่นอาจเปนพระธิดาสามเมี่ยวซานก็เปนได และถาเปนนางจริง นางก็ตองยอมสละอินทรียเพื่อรักษาพอตัวเองอยูแลว
ดังนั้น หากเรารอใหเสด็จพอตายตามธรรมชาติก็ปวยการเปลา เราควรกําจัดเสี้ยนหนามเสียตั้งแตตอนนี้ทั้งเสด็จพอ ทั้งภิกษุ
บาๆ นั่น"

ตอนที่ ๒๘ แผนชั่วของสองราชบุตรเขย
แผนการของสองราชบุตรเขยมีอยูวา จะใหโฮหลีคนสนิทของเจาไคว นํายาผสมพิษรายขึ้นถวายโดยบอกวาเปนยา
ที่ภิกษุซานไฉผสมใหมาเสวยระหวางนี้คนสนิทของโฮเฟงชื่อซูตา จะลอบเขาไปฆาซานไฉ หากแผนนี้ลุลวงดวยดี โฮเฟง
และเจาไควจะไดเปนจักรพรรดิ์และผูกุมอํานาจทางการทหาร แลวโฮหลีและซูตาจะไดรับตําแหนงเจาเมืองเปนการตอบ
แทน คนชั่วทั้งสี่ปฏิญาณตนรวมกันตอหนาเทพแหงสงครามในเทวสถานแหงนั้นเอง โดยทั้งสี่หารูไมวาอุบายของพวกตน
จะถูกเทพอารักษลวงรูจนหมดสิ้น
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ครั้นตกค่ําโฮหลีนําถวยยามาถวายพระเจาเมี่ยวจวง โดยบอกวาภิกษุซานไฉใหนํามาถวาย เทพอารักษหนาตาดุราย
ก็ปรากฏตัวขึ้น ควาถวยยานั้นขวางแตกกระจาย ยาพิษกัดกรอนพื้นจนควันขึ้น เทพอารักษบอกหตุรายแกพระเจาเมี่ยวจวง
แลวหายตัวไป พระองครับสั่งใหทหารจับกุมตัวโฮหลีไว
ขณะเดียวกันซูตาซึ่งแอบเขาไปในหองพักของซานไฉ เห็นเงาตะคุมนั่งอยูบนเตียงก็คิดวาเปนซานไฉ จึงจวงแทง
ไมยั้ง แตปรากฏวาเงานั้นเปนเพียงผากาสาวพัสตร และผานั้นไดพุงเขามัดตัวซูตาไวแนนจนขยับไมได ซูตารองลั่นดวย
ความกลัวตาย "วาก! พระผี กลัวแลว! ใครก็ไดชวยดวย"ทหารยามพุงเขามาจับตัวซูตาพรอมอาวุธไดทันทวงที
เชาวันรุงขึ้น โฮเฟงและเจาไควไดถูกจับกุมตัวถึงตําหนักแตเชาตรู ทั้งสองถูกมัดมือไขวหลังลากมาคุกเขาหนาพระ
พักตร ภายในหองบรรทมมีเหลาขุนนางเขาเฝารายลอมอยู พระเจาเมี่ยวจวงตรัสขึ้นวา
"ทานทั้งหลายคงคิดวาในบรรดา
จักรพรรดิทั้งหลาย เราคือผูโชครายที่สุดใชไหมทั้งเรื่องเทพเจาชังเราจึงประทานโรครายมาให หองบรรทมของเราก็มีผูนํายา
มรณะมาใหดื่ม แมแตภิกษุผูนําวิธีรักษามาบอกเราก็ถูกปองรายไปดวย" เจาไควรีบทูลวา "ขาแตพระองคทรงเขาพระทัยผิด
แลว พวกหมอมฉันเปนถึงราชบุตรเขยมีทรัพยสมบัติมากมายแลวเหตุใดจึงตองปองรายพระองคดวย นี่ตองเปนความคิดต่ํา
ทรามของภิกษุบานั่นแน ๆ" ขาดคําทหารก็นําตัวซูตาและโฮหลีเขามาพรอมเสียงวิงวอนวา "ทรงพระกรุณาดวย ไวชีวิตพวก
หมอมฉันเถิด หมอมฉันจะสารภาพทุกเรื่อง"โฮเฟงและเจาไควเห็นพยานทั้งสองปากโปงก็หนาซีดเหงื่อแตก เพราะเห็นลาง
มรณะมาใกลแคเอื้อม พระเจาเมี่ยวจวงตรัสวา "ทานทั้งหลายจงดูไว ขายกพวกมันไวในตําแหนงสูงสุด แตพวกมันกลับคิด
คดทรยศขาได ทหาร ! จับไอผูบงการใหญไปประหารชีวิตเสียทั้งคู สวนลูกนองมันใหจองจําไวในคุกมืด ลูกสาวของขาเอา
แตรักสนุกไปวัน ๆ ไมรูวาเห็นชอบกับแผนชั่วของสามีหรือเปลา สั่งการลงไปใหถอดยศจากเจาหญิงเปนสามัญชน แลวขัง
ไวในตึกเย็นไมตองใหเสพสุขเชนเดิมอีก"
รับสั่งจบก็ทรุดองคลงกุมพระอุระอยางรวดราว ไดแตทรงรําพึงวา "เมี่ยวซานลูกรัก ไมมีใครทุกขใจยิ่งกวาพออีกแลว
ในตอนนี้ กรรมสนองใหพอทนทุกขดั่งอยูในกองไฟ เปนเพราะสงครามนองเลือดที่พอกอไวใชหรือไม อีกไมนานพอคง
ไดรับทุกขในนรกจริงๆ" ทุกคนในที่นั้นมององคจักรพรรดิดวยแววตาโศกสลดอยางที่สุด
ขณะนั้นเองเจาเจนและหลีฉินไดเดินทางกลับมาจากเกาะศักดิ์สิทธิ์พอดีสิ่งที่ทั้งสองนํามาดวยนั้นคือ ดวงตามนุษย
และมืออีกคูหนึ่ง ทําใหพระเจาเมี่ยวจวงทรงมีความหวังวาจะหายจากโรคราย รีบรับสั่งใหซานไฉปรุงยารักษาพระองคทันที

ตอนที่ ๒๙ การรักษาพระเจาเมี่ยวจวง และการสละราชสมบัติ
ซานไฉผสมตัวยาเขาดวยกัน กลั่นเปนน้ํามันสําหรับทาพระวรกาย หลังจากนั้นพระเจาเมี่ยงจวงก็ทรงหายวันหาย
คืน พยุงตัวขึ้นนั่งและเริ่มเดินไดคลอง แตบาดแผลนั้นหายเฉพาะรางกายซีกซายเทานั้น เมื่อถามซานไฉดวยความสงสัย จึง
ไดคําตอบวา "ขาพระองคผสมตัวยาเฉพาะตาซายและแขนซายเทานั้น พระวรกายของพระองคจึงหายแคซีกเดียว เมื่อหมอม
ฉันทําน้ํามันจากมือและตาขวา รางกายซีกขวาของพระองคจึงจะหายไดดี เปนเพราะบารมีของพระโพธิสัตวที่ยอมสละ
อวัยวะใหสัมพันธกับวรกายของพระองคโดยแท"
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ซานไฉนําน้ํามันอีกขวดมอบใหหมอหลวงทาพระวรกายซีกขวา ก็ปรากฏวาบาดแผลคอยๆ จางหายไปเปนปลิดทิ้ง
พระเจาเมี่ยวจวงยินดีเปนที่สุดมีรับสั่งใหเรียกประชุมขุนนางทันที พระเจาเมี่ยวจวงเลาความดีความชอบของภิกษุซานไฉให
เหลาเสนาฟง ตางสรรเสริญพระซานไฉทั้งสิ้น แตซานไฉกลาววา "ความสําเร็จครั้งนี้เปนเพราะพระผูเมตตาทางเกาะทะเลใต
อาตมามิอาจรับคํายกยองใดๆ ได" พระเจาเมี่ยวจวงจึงวา "เอาเถอะ ๆ อยางไรเสียทานก็เปนผูรักษาเราจนหาย เราจะแตงตั้ง
ทานเปนรัชทายาทแหงอาณาจักรซิงหลิง" ซานไฉทําความเคารพอยางสงบนิ่งแลวกลาววา"อาตมาไมอาจรับขอเสนอนี้
ได ธรรมดาวิสัยของกระเรียนปายอมไมบินต่ําเหมือนเตาวายในปลักโคลน เชนเดียวกับผูเปนสาวกแหงพุทธศาสนายอม
ตองการความสุขสงบตลอดกาลมากกวาสิ่งอื่นใด"
ซานไฉกลาววา "สิ่งที่อาตมาตองการมีเพียงขอใหพระองคทรงปกครองไพรฟาราษฎรอยางเที่ยงธรรม มีเมตตา
กรุณาและรักษาคุณธรรมเหลานี้ไวตลอดไป" พระเจาเมี่ยวจวงแปลกพระทัยมาก ตรัสวา "เราอยากรูเหลือเกินวาเกาะทาง
ทะเลใตที่ทานจากมานั้นเปนที่สถิตของบุคคลเชนไร ทานจึงไดยึดมั่นในความเมตตาและเสียสละถึงเพียงนี้ หากเรามี
ประสงคจะเดินทางไปที่นั่นเพื่อสงทานใหถึงที่หมาย และนมัสการผูมอบดวงตาและแขนซายขวาใหแกเรา ทานจะขัด
ศรัทธาหรือไม" ภิกษุซานไฉคารวะดั่งนอมรับบัญชา พระองคจึงกลาวตอวา "ทานทั้งหลาย เราขอขอบใจที่พวกทานทํางาน
ใหแกอาณาจักรดวยความจงรักภักดี เราขอสละราชสมบัติลาไปยังเกาะลึกลับทางทะเลใต เพื่อชัยชนะที่แทจริงแหงชีวิต"
เหลาขุนนางกมศีรษะรับบัญชาอยางเศราโศก ผูที่จงรักภักดีหลายคนขอตามเสด็จไปดวยพระองคก็ไมขัดของ
หลังจากวันนั้น พระองคมักจะสนทนาธรรมกับภิกษุซานไฉ เปลี่ยนพระทัยที่ลุมหลงในการสงความเปนความรักความ
เมตตา ทรงคืนอิสรภาพใหแกทาสเชลยศึก ทรงนําทรัพยสมบัติมาบริจาคใหแกผูตกทุกขไดยาก จนคนทั้งเมืองกลาวขานกัน
วาเสือรายกลายเปนหงส เพราะไมคิดวาจักรพรรดิผูสังหารชีวิตนับไมถวนในสงคราม สั่งประหารแมแตคนในครอบครัว
ของตนเอง จะหันมาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาชวยเหลือราษฎรใหอยูดีกินดีเชนนี้
วันหนึ่งพระเจาเมี่ยวจวงก็ประกาสสละราชสมบัติอยางเปนทางการ มอบใหคณะอํามาตยคัดเลือกผูที่เหมาะสมตอไป สวน
พระองคไดพาสองพระธิดาผูพนโทษและขุนนางผูภักดีอีกจํานวนหนึ่งติดตามภิกษุซานไฉออกเรือสูเกาะศักดิ์สิทธิ์

ตอนที่ ๓๐ ผลกรรมแสดงฤทธิ์ และปาฏิหาริยแหงการตั้งจิตภาวนา
เมื่อแรกในระหวางการเดินทาง ซึ่งมีแตน้ํากับฟาเปนทิวทัศนอันไรจุดสิ้นสุด ทําใหทุกคนรูสึกเบื่อหนาย ซานไฉ
จึงเทศนาธรรมใหคณะเดินทางหลุดพนจากเครื่องพันธนาการทางโลก ปราศจากคําสรรเสริญเยินยอ ละจากโลภ โกรธ หลง
ทั้งปวง ทุกคนจึงตั้งมั่นในพุทธธรรม ปฏิบัติวิปสสนาอยูเปนนิจ
เมื่อไกลหางจากอาณาจักรซิงหลิง อกุศลกรรมที่พระเจาเมี่ยวจวงเคยกอก็สงผลทันตาเห็น เมื่อทองฟาอันสงบกลับ
ดํามืดกอกลุมเปนพายุขึ้นที่ขอบฟา พัดพุงเขาหาเรือสําเภาของคณะเดินทาง ทองทะเลปนปวนอยางบาคลั่ง ในที่สุดลมก็พัด
เรือมาติดยังเกาะรางแหงหนึ่ง
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ชาววังซึ่งเคยออกทะเลเปนครั้งแรก หวาดกลัวเปนอยางมากพากันลงจากเรือมาหลบภัยจากทะเลยังเกาะราง แต
ทวาความวิปริตแปรปรวนของเกาะนี้ก็สรางความตื่นตะลึงใหไมแพกัน
เมื่อเกาะนี้เปนจุดบรรจบของความรอนจัดและหนาวยะเยือกมาประสานกัน กลางเกาะมีภูเขาไฟที่ปกคลุมดวยหิมะ
แตภายในมีความรอนระอุพรอมระเบิดอยูทุกเมื่อ ไมมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอาศัยอยูเลย ภิกษุซานไฉเดินนําดวยกิริยาอันสงบ พา
ทุกคนเขาพักในถ้ํากวางแหงหนึ่ง ทันใดนั้นภูเขาไฟกลางเกาะก็ระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น กองหินมหึมาถลมลงมาปดปากถ้ํา
พอดี ทุกคนกลัวจนตัวสั่น ภิกษุซานไฉปลอบใจและเดินนําหาทางออก
ในถ้ํามีแสงสวางเพียงอยางเดียวคือคบเพลิงในมือตนหนเรือ ตามมาดวยภิกษุซานไฉ พระเจาเมี่ยวจวง พระธิดา
และผูจงรักภักดี ลึกเขาไปในถ้ําความรอนก็ยิ่งเพิ่มขึ้น รอบดานเต็มไปดวยบอหินหลอมเหลวรอนระอุบางบอมีควันพิษพุง
ขึ้นมา ทุกคนเริ่มหายใจติดขัด ตางคิดวานี้เปนหนทางสูความตายโดยแท พระเจาเมี่ยวจวงรําพึงถึงความสุขสบายสมัยอยูใน
ราชวังจนเกือบเปลี่ยนใจไมเชื่อถือในพุทธธรรม เพราะขณะนี้ทรมานไมตางจากขุมนรก ซานไฉจึงกลาววา "ทั้งหมดนี้เปน
เพราะผลกรรมที่พระองคเคยกระทํามายามเสวยสุขบนความทุกขของราษฎรพระองคจงตั้งมั่นถึงพระพุทธคุณดวยจิตอัน
ภักดีเถิด ความทุกขจะกลายเปนสวรรค แมปศาจแวดลอมอยูก็มิอาจทําอะไรพระองคได"
พระเจาเมี่ยวจวงไดรับการชี้แนะก็ทรงรูสึกเหมือนมองเห็นทางสวาง ตั้งจิตมั่นถึงพระพุทธองควา "ขาพเจาขอนอบ
นอมแดพระผูมีพระภาคเจาดวยใจเคารพ โปรดชวยคุมครองใหความทุกขดั่งอยูในอเวจีของขาพเจาทั้งหลายจงหายไป เพื่อ
จะไดเดินทางไปยังเกาะศักดิ์สิทธิ์ใหสําเร็จดวยเทอญ" สิ้นรับสั่ง ผนังถ้ําดานหนึ่งก็แยกออกเผยใหเห็นเทพนักรบกวัดแกวง
งาวเหล็กผาผนังถ้ําออกอยางงายดาย ทําใหเหลานักเดินทางหลุดออกมาจากถ้ํามรณะแหงนั้นได แตทวามีมังกรตัวหนึ่งพุง
ทะยานออกมาจากปากถ้ําโดยพรอมกัน มังกรยักษนั้นลอยอยูในอากาศอาปากคํารามกอง เมื่อเห็นวาเหยื่อของตนหลุด
ออกไปเพราะฝมือแหงเทพ
มังกรยักษทะยานเขาตอสูกับเทพถืองาว แตเพียงชั่วพริบตารางของมังกรก็ถูกฟนขาดเปนแนวยาว ตกลงพื้นเสียง
ดังสนั่น เกิดเพลิงลุกไหมทั่วรางเปนตนกําเนิดฝูงปศาจจํานวนมหาศาลผุดขึ้นมาอยางไมหยุดยั้งปศาจนาขยะแขยงกระโดด
มารายลอมกลุมมนุษยอยางกระหายเลือด ทุกคนตางหวาดกลัวยิ่งนัก ยกเวนภิกษุซานไฉที่ยังคงสงบนิ่งพนมมือภาวนาอยาง
มีสมาธิทุกคนจึงทําตาม ตางระลึกถึงพระพุทธคุณ วิงวอนใหตนรอดพนจากภยันตราย ทันใดนั้น บนทองฟาไดปรากฏ
กองทัพเทพทรงเครื่องรบพรอมอาวุธ เปลงแสงสวางอยูบนทองฟาที่มืดมิด ปศาจทั้งหลายเหาะขึ้นไปตอสูเกิดเปนสงคราม
กลางทองฟาอันนาสะพรึงกลัว
ในที่สุดเหลาปศาจก็สิ้นชีพดวยฤทธิ์แหงทวยเทพ ทองฟาและทองทะเลอันวิปริตแปรปรวนไดกลับสูความสงบอีก
ครั้ง ซานไฉและคณะเดินทางกราบคารวะผองเทพผูปราบมารอยางนบนอม เหลาเทวะก็เหาะคืนสูชั้นฟาดังเดิม คงเหลือแต
เทพผูถืองาวไดเนรมิตเรือแกวเจ็ดประการอันแข็งแกรงใหแกคณะเดินทาง สรางความยินดีใหแกทุกคนเปนอยางมาก เมื่อขึ้น
เรือหมดทุกคนแลว เทพถืองาวกลาวขึ้นวา "นาวาลํานี้สรางขึ้นเพื่อใหสัตวโลกอาศัยขามความเกิดและความตาย ทุกคนจงมี
จิตศรัทธาละทิ้งความกลัวเสีย นาวานี้จะนําพวกเจาออกจากเกาะแหงทุกขระทมที่พลัดหลงเขามาเพราะบวงกรรม พระ
เมตตาแหงพระโพธิสัตวจะเปนเครื่องปองกันอันตรายมิใหอับปางดวยพายุเด็ดขาด จงไปเถิด"
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นาวานั้นนําทางทุกคนมาสูทองทะเลอันสงบ เมฆขาวลอยฟองดังปุยนุนบนทองฟา แสงอาทิตยมิไดแผดกลา
รอนแรง แตกลับเปนแสงทองอันอบอุนสองนําทาง ฝูงนกโบยบินอยางมีชีวิตชีวา กลิ่นหอมของมวลบุปผาจากแดนไกลลอย
มาอยางประหลาด เปนสัญญญาณใหรูวาใกลถึงเกาะศักดิ์สิทธิ์แลว

ตอนที่ ๓๑ สูดินแดนศักดิ์สิทธิ์พบพระโพธิสัตวกวนอิม
พาทองนรกภูมิเปรตภูมิ เทวภูมิ
ในที่สุดทุกคนก็ถึงที่หมายในเวลาเที่ยงตรงของวันหนึ่ง ซานไฉนําทุกคนเดินเทาผานทิวทัศนอันสวยงาม แปลกตา
ปลอดโปรง และสุขสบายอยางหาสัมผัสไดยากบนแดนที่ตนจากมา จนกระทั่งเขาสูปาไผสีมวง ก็พบปราสาทกลางบึงบัวอัน
วิจิตรงดงาม ทุกคนตางกาวเดินอยางลืมเหน็ดเหนื่อย เพราะมีความปรารถนาจะพบพระผูศักดิ์สิทธิ์อยูเต็มหัวใจ
ครั้นแลวทุกคนก็ไดพบกับพระโพธิสัตวกวนอิมประทับอยูกลางบัลลังกบัวอยางสงางาม แตพระองคกลับไมมีพระ
เนตรและพระกรเหลืออยูเลย ทุกคนไดแตมองอยางตกตะลึงและซาบซึ้งในความเสียสละของพระองคพระเจาเมี่ยวจวงและ
พระธิดาทั้งสองเพียงแรกเห็นก็จดจําไดวานี่คือพระธิดาเมี่ยวซานอยางแนนอน เพราะแผลเปนจาง ๆ กลางหนาผากบงบอก
ไดเดนชัด พระเจาเมี่ยวจวงและสองพระธิดาคร่ําครวญถึงการสูญเสียอยางไมอาจหวนคืน พระธิดาสามตองเปนผูพิการไรมือ
และดวงตามืดบอดตลอดกาลเปนเพราะชวยบิดาแท ๆ
แตพระโพธิสัตวกวนอิมตรัสวา "ขาแตพระบิดาและพระพี่นางที่รัก การสละอินทรียเพื่อชวยผูทนทุกขนับเปน
ความยินดียิ่งแหงเราอยาไดเสียใจไปเลย" พระเจาเมี่ยวจวงยังคงเสียพระทัยที่พระธิดารักตองอยูในสภาพเชนนี้ พระโพธิสัตว
กวนอิมจึงวา "หากพระบิดาโศกเศราอยูในหวงทุกขเพราะเราไรดวงตาและแขนซายขวา เราก็ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอให
รางกายเรากลับบริบูรณดังเดิมเทอญ" สิ้นคําตรัส แขนซายขวาสีทองนับพันไดปรากฏขึ้นบนรางของพระองคพรอมดวงตา
งามกวานางอัปสรบนชั้นฟา ทุกคนในที่นั้นตางปติยินดียิ่งร่ําไหสวมกอดกันอยางไมคิดจะเลิกรา
พระโพธิสัตวกวนอิมชี้ทางสวางดวยการเทศนาธรรมแกทุกคน ทรงแสดงภาพนิมิตถึงภพภูมิแหง เปรตอเวจี ให
เห็นวาผูกอกรรมทําบาปทุจริตของสาธารณะมาเปนประโยชนสวนตน จิตใจคับแคบ หวงกังวลในสมบัติที่ไดมาโดยมิชอบ
ก็จะกลายเปนเปรต หนทางเดียวที่จะหลุดพนไปไดคือ ไดรับแสงแหงพระโพธิสัตวบรรเทาความทุกขใหมลายหายไป ทรง
เทศนาพระอริยสัจสี่ประการอันเปนวิถีแหงบุญ ฝูงเปรตที่ฟงแลวเกิดปญญาก็ไดเกิดใหมในภพที่รุงเรืองกวาในเท
วโลก เปรตตนใดที่ยังหลงมัวเมาก็คงอยูตอไปในเปรตภูมิ
ตอมาพระองคไดพาทุกคนไปยัง นรกภูมิ เห็นภาพแมน้ําเดือดพลานตนไมลุกเปนไฟ มีใบเปนดาบคมกริบ มีแขน
ขาลอยฟองอยูในแมน้ํา นาสยดสยอง พระเจาเมี่ยวจวงถามวา "คนบาปชนิดใดจึงตกอยูในภพนี้" พระกวนอิมตอบวา "มนุษย
ผูกระทําชั่วมหันต จําพวกฆาชีวิต ขมขี่คนจน ลักลอบเปนชู หยาบกระดางดวยโทสะ โมหะ เผาผลาญจนที่แหงนี้ลุกเปนไฟ
ตลอดกาล ต่ําลงไปเปนขุมนรกแหงผูกอศึกสงคราม จะตองรบราฆาฟนกันเองนานชั่วกัลป สวนผูกระทําความโลภ เลือดเย็น
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อํามหิต วางยาพิษ
คนพวกนี้ตองอยูในความมืดมีน้ําแข็งหอหุมทรมาน และพวกวางอุบายใชธรรมะเปนเครื่องมือหา
ประโยชนใสตน จะไปเกิดแตลําพังคนเดียวในโลกมืดบอดไรทางออก"
พระเจาเมี่ยวจวงถามถึงหนทางหลุดพนของสัตวนรกเหลานี้ พระกวนอิมจึงวา "ภาพเหลานี้สรางขึ้นจากมโนญาณ
เมื่อจะออกไปไดตองละจากบาป ไฟทรมานจึงจะดับลง และกรรมดีจะพาไปสูภพภูมิที่สูงกวานี้" ทุกคนตางอยากเห็นภพที่ดี
ดังกลาวจึงขอใหพระโพธิสัตวกวนอิมทรงพาไปครั้นแลวปราสาททิพยวิมานอันวิจิตรตระการตาก็ปรากฏตอสายตาของทุก
คน เทียบกันแลวพระราชวังของพระเจาเมี่ยวจวงกลายเปนเพียงกระทอมหญาทันที สวนความงามของสองพระธิดาก็ตองมัว
หมองลงเมื่อเปรียบกับความงามของนางอัปสรบนแดนนี้ และ ณ ที่แหงนี้เองทุกคนก็ไดพบกับพระนางเปาเตอ พระมเหสี
และพระมารดาผูเปนที่รักของทุกคน พระนางเปาเตอจึงติดตามคณะทองแดนสวรรค เสด็จเคียงขางพระเจาเมี่ยวจวง สราง
ความยินดีใหกับทุกคน
พระกวนอิมตรัสวา "หากตองการขึ้นมาอยูในเทวภูมินี้ ตองบําเพ็ญบารมีดวยการกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา
เคารพผูแกชรา สุภาพออนหวานทั้งกาย วาจา ใจ ปราศจากความเห็นแกตัว หมั่นบริจาคทาน กลาวแตคําสัตย และอดกลั้น
ความโกรธ" คณะทองดินแดนนรกและสวรรคเห็นตรงกันวา ตองการเสวยสุขในดินแดนแหงนี้ พระโพธิสัตวกวนอิมแยม
สรวลออนละมุนแลวตรัสวา "แทจริงแลว ชาวสวรรคเหลานี้รับความบันเทิงในผลบุญจากปางกอน แตยงั มัวเมาหลงงมงาม
ในความสนุกแหงรูปไมนานจิตก็จะเสื่อมดวยอํานาจแหงความหลง สวรรคก็จะมลายหายไป เทวดาเหลานี้ก็จะตกสูบาปภพ
เพื่อชดใชกรรม ไมตางจากคนบาปเมื่อครู..."

ตอนที่ ๓๒ (ตอนจบ)พระโพธิสัตวกวนอิมพาทองพรหมโลก
และแดนนิรวาณ (นิพพาน) พบองคอมิตตาพุทธเจา
"...ทางที่ถูกตองสําหรับเทวะในชั้นฟานี้ คือ ปนปายสูภูมิที่เหนือขึ้นไป แมหนทางจะอันตรายยิ่งนัก ทั้งตองฝาฟน
ปาแหงความหลง บึงแหงความโลภ ผาสูงแหงความโกรธพยาบาท จนกวาจะถึงแดนนิรวาณ ซึ่งเปนที่สถิตแหงพระโพธิสัตว
อันรอการจุติยังพิภพโลกเพื่อตรัสรูเปนพระพุทธองค ฉายแสงความรักความเมตตาบริสุทธิ์ไปทั่วพิภพจักรวาล" ทวยเทพบน
สวรรคไดฟงเทศนาธรรมของพระกวนอิมแลวตางรูสึกเหมือนมีกระจกสองปญญาแผซานไปทั่ว เปลงแสงเรือง ๆ ไรจริต
ราคะครอบงําดังแตกอน กลายเปนดวงดาวพวยพุงสูภพภูมิที่สูงขึ้นไปทุกองค
คณะเดินทางมาปรากฎรางในอีกดินแดนหนึ่งซึ่งสาดแสงสวางจาจนแทบลืมตาไมขึ้น ทั้งหมดตางรับรูทางจิตวา
ภพแหงนี้คือ พรหมโลก มีองคทาวมหาพรหมและพรหมเทพรายลอม ทุกองคมีแสงเรืองอยูในตัว มีความงามอันหาเปรียบ
ไมไดในเมืองมนุษย ทัศนียภาพโดยรอบงดงามอยางนาพิศวง พระเจาเมี่ยวจวงรําพึงวา "เราสํานึกผิดในความโหดรายทารุณ
อันอาบดวยโลหิตของผูบริสุทธิ์ที่เราเคยกอกรรมเอาไวแลว ยิ่งคิดก็ยิ่งละอายใจนัก ทําอยางไรจึงจะไดเขาสูเขตแดนอัน
รุงเรืองและบริสุทธิ์นี้หรือ"

ทีมา : http://beee.bloggang.com

42

ตํานานเจาแมกวนอิม
พระกวนอิมกลาววา "เมื่อไดเสวยผลบุญในดินแดนสวรรคที่ผานมา และรูแจงในความหลงอันลวงตา ประกอบกิจ
โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน จะไดบรรลุเปนพระโพธิสัตว นําสรรพสัตวผูรับทุกขไปสูแดนแหงนิรวาณ มั่นคงในความ
เที่ยงธรรมดุจเขาพระสุเมรุ มีบุญอันประกอบดวยเมตตากรุณา ปราศจากอริใด ๆ พวกทานก็จักไดเขาสูอาณาจักรสูงสุดแหง
จักรวาลเชนนี้" ทันใดนั้น ทุกคนก็ไดเห็นแสงสวางแพรวพราวนําทุกคนลอยลิ่วขึ้นสูหอมณีเพชรัตนสูงขึ้นไปหลายอึดใจเผย
ใหเห็นหมูเมฆดอกไมสวรรคแผไพศาลสุดสายตา เบื้องหนาปรากฏแสงสวางเรืองรองพรอมพระวรกายขององคอมิตตาพุทธ
เจาประทับบนแทนปทมอาสน สูงจนเหลือคณานับ พรอมพระโพธิสัตวบริวารรายลอมลดหลั่นลงไปตามผลบุญ
พระอมิตตาทรงเปลงสุรเสียงแสดงธรรมกะหึ่มฟาวา "เราจักแสดงธรรมเพื่อนําทางใหสรรพสัตวชนะมูลเหตุแหง
ความพินาศทั้งปวง การกระทําแลดิ้นรนในกรรมตาง ๆ ฉันใด เปนเหตุยอมเกิดผลตามมาในสัตวทุกผูทุกนาม ทวาพระธรรม
นี้เปรียบเสมือนมณีรัตนซึ่งฝงอยูกลางโลก ไมมีผูใดเห็นดวยตาเนื้อจนกวาจะเพียรแสวงหา และนําตนไปสูโพธิญาณ หลุด
พนจากสังสารวัฏ สูแดนนิรวาณบรมสุข อันหาที่สุดมิได"
ครั้นแลวคนเหลานั้นก็บังเกิดความรูแจงพนจากกิเลสและความหลง ตั้งจิตเปนสมาธิเผาราคีที่ติดตัวมาจากโลก
มนุษยจนหมดสิ้น ปรากฏรูปใหมเปนกายอันเรืองรองบรรลุแลวซึ่งความสุข
พระพุทธองคทรงแยมพระโอษฐละมุนละไมตรัสวา "นับจากนี้ใหเมี่ยวซานผูประกอบดวยมหาการุณย ดับทุกขแก
ชาวโลก ใหมีฉายาวา พระอวโลกิเตศวร หมายถึง ผูไดยินเสียงรองปริเวทนาแหงสัตวโลก เปนเทวีศักดิ์สิทธิ์แหงเกาะทะเล
ใต เมี่ยวอิมและเมี่ยวเวี๋ยนพระพี่นางของเจาไดชําระดวยไฟแหงสมาธิเขาสูทางอันสมบูรณใหมีฉายาวา พระโพธิสัตวผู
บริสุทธิ์งามพรอม และ พระโพธิสัตวผูรุงเรืองปราศจากมลทิน สวนจักรพรรดิเมี่ยวจวงไดสละความหยิ่งทะนงฝาฟน
อันตรายดวยตบะ อดทนและสํานึกบาปที่ทําไวขอใหเปน โพธิสัตวผูทรงชนะแลว ทําหนาที่สํารวจหมูชนตามลักษณะความ
หาญกลาของทาน และพระนางเปาเตอมารดาของพระกวนอิม จงไดรับแตงตั้งเปน
พระโพธิสัตวทรงความดี ทําหนาที่
สํารวจสตรีที่ลือชื่อดวยเกียรติแหงความภักดีเชนเดียวกับตัวทานเมื่อครั้งยังเปนมนุษย"
ทั้งหมดไดเสวยสุขในแดนนิรวาณนานชั่วกัลป ยกเวนพระโพธิสัตวกวนอิมผูทรงการุณย เพราะทรงไมยอมเขาสู
แดนนิรวาณเชนคนอื่น ยังคงประทับอยู ณ เกาะศักดิ์สิทธิ์ คอยสดับเสียงร่ํารองของสัตวโลกแมอยูแสนไกล เพื่อชวยเหลือ
สรรพสัตวใหรอดพนจากความทุกขทน ปรากฏพระเมตตาธิคุณแผไพศาล โปรยปรายความสุขสบายแกสกลจักรวาลดวย
ความรักและเมตตา ประหนึ่งทรงโปรยสายน้ําคางจากกิ่งหลิวในแจกันทิพยสูผืนดินที่แหงผาก ใหจิตใจอันหยาบชาดวยไฟ
ราคะของมนุษยชุมชื้นขึ้นดวยแสงแหงธรรม เรืองรองสูหนทางอันประเสริฐตราบนิรันดร
…………………………………………………………………………………………………
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