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ผู้ควรเป็นที่เคารพ

การท�ำความดีนับว่าเป็นของยากอยู่แล้ว
แต่การรักษาความดียังยากขึ้นไปอีก
ผู้ที่หมั่นท�ำความดีและรักษาความดีไว้ได้สม�่ำเสมอ
นับว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยาก ควรเคารพบูชา
ควรเข้าใกล้และถือเป็นแบบอย่าง

ค�ำอนุโมทนา
ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์
ผูเ้ ป็นประธานชมรม ได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรือ่ ง “พระคุณของพ่อ”
ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียงิ่ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แพร่หลาย
ออกไป
ความเป็นมาของเรือ่ งนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนเล่าไว้แล้วในค�ำน�ำ
แห่งการพิมพ์ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ซึ่งได้รวมพิมพ์อยู่ด้วยแล้ว
เรื่อง “พระคุณของพ่อ” นี้ ได้เขียนโดยวิธีเล่าเรื่องเป็นส่วนมาก
กลุม่ เป้าหมายอยูท่ เี่ ยาวชน จึงเล่าเรือ่ งต่างๆ ให้ฟงั เพือ่ เยาวชนจะ
ได้เข้าใจง่าย ได้เห็นตัวอย่างทัง้ ทางดีและทางไม่ดี อย่างเรือ่ ง “ทีฆาวุกมุ าร”
ข้าพเจ้าได้เล่าไว้ละเอียดพอสมควร แต่ไม่มากเท่ากับในหนังสือ
เรือ่ ง “อันชนกชนนีนรี้ กั เจ้า” เพราะในเรือ่ งนัน้ เป็นนวนิยายอิงหลัก
ธรรมมีพระเอกนางเอก ข้าพเจ้าจึงผสมจินตนาการลงไปด้วยมาก
ท่านผู้ปรารถนาลองหาอ่านดูเถิด
พวกเรามักจะได้ยินอยู่เสมอที่มีผู้พูดว่า “มารดาบิดาเป็น
พระอรหันต์ของลูก” ข้าพเจ้าไม่เคยพบพระพุทธพจน์ตรงๆ อย่างนี้
เคยพบแต่ที่ตรัสว่า

“มารดาบิดาเป็นพรหม เป็นปุพพเทพ (เทพคนแรก) เป็น
ปุพพาจารย์ (อาจารย์คนแรก) ของลูก เป็นอาหุไนยยบุคคลของลูก
เป็นผู้อนุเคราะห์ลูก”
ค�ำว่า “เป็นพรหม” หมายความว่า มารดาบิดาประกอบ
ด้วยพรหมวิหารธรรมทัง้ ๔ อย่างต่อลูก มีเมตตาเป็นต้น ทีว่ า่ “เป็น
ปุพพเทพ” นัน้ คือ เป็นเทพคนแรกของลูก ส่วนเทพอืน่ ๆ คือสมมติ
เทพ อุปปัตติเทพ และวิสทุ ธิเทพมาทีหลัง ทีว่ า่ เป็นอาจารย์คนแรก
ของลูกนั้น เพราะสอนให้นั่ง สอนให้เดิน สอนให้กิน สอนให้พูด
เป็นต้น เป็นคนแรก ส่วนอาจารย์อื่นๆ มาทีหลัง ที่ว่า “เป็น
อาหุไนยยบุคคลของลูก” นั้น หมายความว่า เป็นผู้สมควรที่ลูกจะ
บูชาด้วยเสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น และด้วยความเคารพนับถือ
ค�ำว่า “อาหุไนยยบุคคล” นี้เองมีผู้เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ของลูก
ยุติอย่างไรขอให้ท่านผู้รู้พิจารณาดูเถิด
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อกุศลกรรม กุศลฉันทะของชมรม
กัลยาณธรรม มา ณ โอกาสนีด้ ว้ ย ขอให้ธรรมจงคุม้ ครองผูป้ ระพฤติ
ธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลทุกเมื่อ
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ค�ำน�ำของชมรมกัลยาณธรรม
หนังสือเรือ่ ง “พระคุณของพ่อ” ทีอ่ ยูใ่ นมือท่านนี้ เกิดจาก
ด�ำริแห่งจิตกรุณาของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ที่ประสงค์จะ
รวบรวมและเผยแผ่ธรรมเกีย่ วกับพระคุณของพ่อไว้ให้สาธุชนผูส้ นใจ
ใฝ่ธรรมได้ศึกษา เพราะ “พระคุณของพ่อ” นั้น มีผู้พูดถึงและ
สรรเสริญคุณน้อยกว่า “พระคุณของแม่” ซึ่งมีผู้ชื่นชมสรรเสริญ
ต่างๆ นานา ถึงความส�ำคัญ รายละเอียดความเป็นมาของงานเขียน
นี้ ท่านอาจารย์ได้ปรารภไว้แล้วในค�ำน�ำในการจัดพิมพ์ครั้งแรก
ชมรมกัลยาณธรรมขอสืบทอดเจตนารมย์งานเผยแผ่ธรรม
ของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ รวมทั้งการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง
“พระคุณของพ่อ” เพื่อแจกเป็นธรรมทาน เพื่อสืบทอดสารธรรม
อันทรงคุณค่ามิให้สูญหายและเพื่อเป็นธัมมานุสสติแก่สาธุชนและ
เยาวชนทัง้ หลาย จะได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั ควรของตนให้ถกู ต้องสมบูรณ์
เพราะทุกท่านย่อมประจักษ์แก่ใจว่า ไม่มรี กั ใด จะยิง่ ใหญ่เท่ารักของ
พ่อแม่

ขอน้อมถวายอานิสงส์ธรรมทานนี้เป็นพุทธบูชา ขอน้อม
บูชาอาจริยคุณแด่ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ และพ่อแม่ของพวก
เรารูปทุกนามในทุกภพทุกชาติ ขอท่านบุพการีทั้งหลายทั้งปวง จง
ได้รบั แสงสว่างแห่งธรรม มีชวี ติ จิตวิญญาณทีส่ งบเย็นทัว่ กัน เทอญ

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่าน
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

คำ�นำ� (ในการพิมพ์ครั้งแรก)
คุณสุรศักดิ์ อังกาบศรี ขอให้ชว่ ยเขียนเรือ่ ง “พระคุณของพ่อ”
ด้วยปรารภว่า หนังสือชื่อนี้โดยเฉพาะนั้นยังไม่เห็นมี ส่วนเรื่อง
พระคุณของแม่ นั้นมีผู้เขียนแล้วหลายเล่ม และได้ยินได้ฟังกันโดย
ทั่วไปอยู่แล้ว
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่า ค�ำปรารภของคุณสุรศักดิเ์ ข้าทีดจี งึ รับปาก
แต่ขอผลัดเวลาไว้หน่อยหนึง่ ว่า ขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึง่ สอนอยู่
ปิดเทอมเสียก่อนเถิด เมือ่ นักศึกษาสอบกันเสร็จแล้ว ตรวจข้อสอบ
เสร็จเรียบร้อยทุกแห่งแล้ว จึงได้ลงมือท�ำเรื่อง “พระคุณของพ่อ”
ส�ำเร็จออกมาอย่างที่ท่านเห็นนี้
จุดประสงค์หลักต้องการให้เด็กอ่าน แต่หมายถึงเด็กวัยรุน่
และวัยหนุ่มสาว กลุ่มเป้าหมายจึงอยู่ที่เด็ก ผู้ใหญ่จะอ่านด้วยก็ดี
ไว้สอนเด็ก หรือว่าไว้สอนตัวเอง เพือ่ จะได้ปฏิบตั ติ อ่ พ่ออย่างถูกต้อง
และเข้าใจพ่อมากขึน้ มีผใู้ หญ่จำ� นวนไม่นอ้ ยเวลานีท้ พี่ อ่ ยังมีชวี ติ อยู่
ความเป็นคนดี การได้รับยกย่องจากสังคมทั่วไปว่าเป็น
คนดี ความส�ำเร็จผลในชีวติ ตามทีต่ อ้ งการของลูกเป็นความสุขอย่าง
หนึ่งของพ่อ

แต่การที่ลูกจะเป็นเช่นนั้นได้ พ่อ (และแม่) มีส่วนส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการสั่งสอนอบรม ให้ศึกษาศิลปวิทยา พ่อแม่จะกลาย
เป็นศัตรูของลูกโดยไม่รตู้ วั ถ้าไม่อบรมสัง่ สอน ไม่ให้ศกึ ษาศิลปวิทยา
อันสมควรที่ลูกถือเป็นมิตรติดตัวไปได้ ในกรณีที่พ่อแม่อยู่ในฐานะที่
จะท�ำได้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีพ่ อ่ แม่ทกุ คนท�ำได้ ไม่วา่ มัง่ มีหรือยากจนเพียง
ไรนัน่ คือ เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องลูก ในคุณธรรมต่างๆ ลูกทีด่ ยี อ่ มซึมซับ
คุณธรรมของพ่อแม่เข้าสูต่ นได้โดยไม่ยาก ตรงกันข้าม การท�ำตัวอย่าง
ที่ไม่ดีให้ลูกเห็นเป็นประจ�ำวันนั้น เป็นการสั่งสอนให้ลูกด�ำเนินทาง
ไม่ดีอยู่ในตัว จะเป็นความประสงค์ของพ่อแม่หรือไม่ก็ตาม เด็กที่มี
บุญ วาสนาดี ไม่ขนึ้ แก่สงิ่ แวดล้อม หรือสิง่ แวดล้อมไม่ดี ท�ำอันตราย
ไม่ได้นนั้ มีอยูน่ อ้ ย เด็กส่วนมากเป็นเหมือนก้อนดินธรรมดา ซึง่ เมือ่
อยูใ่ นน�ำ้ ก็เหลวเป็นโคลน เมือ่ ตากแดดจึงแห้ง เมือ่ เข้าเบ้าท�ำเป็นรูป
ต่างๆ แล้วเผาจึงเป็นก้อนอิฐหรือกระเบือ้ ง เด็กส่วนมากพ่ายแพ้ตอ่
สิง่ แวดล้อมอยูเ่ ช่นนี้ ผูใ้ หญ่ทรี่ กั เด็กจริงจึงควรให้สงิ่ แวดล้อมทีด่ ตี อ่
เด็ก ครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กที่สุด พ่อแม่เป็นบุคคล
ที่ใกล้ตัวเด็กที่สุด และเป็นบุคคลที่เด็กๆ อยากยึดไว้เป็นที่พึ่งพิง
(ถ้ายึดได้) จนกว่าเขาจะเติบโตพึ่งตนเองได้

มีพ่ออยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ที่ชอบเสียสละความสุขส่วนตัว
ต่างๆ ที่ตนเคยชอบ เคยประพฤติมา เพราะเห็นว่าจะเป็นตัวอย่าง
ทางไม่ดแี ก่เด็กๆ ของตน พยายามตัง้ ตนอยูใ่ นทางทีช่ อบ เพือ่ จักได้
เป็นตัวอย่างทางที่ดีแก่ลูก สอนลูกได้โดยมิต้องละอายตนเองและ
ละอายลูก สอนในสิ่งที่ตนก็ท�ำได้ ท�ำมาแล้วและก�ำลังท�ำอยู่
เมื่อเราได้พยายามเต็มที่แล้ว ในการอบรมสั่งสอนเด็กๆ
ของเราด้วยวาจาบ้าง ด้วยการท�ำตัวอย่างให้ดบู า้ ง ด้วยการชีต้ วั อย่าง
ของคนดีได้รับผลดี คนชั่วได้รับผลชั่วร้ายบ้างแล้ว ต่อไปจึงค่อย
พูดว่า “สุดแล้วแต่บญ
ุ วาสนาของเขาเถิด” แม้คนทีเ่ รียกได้วา่ มีบญ
ุ
วาสนามาดีแล้ว ก็ยงั ต้องอาศัยความเพียรพยายามเข้าช่วยเหลือ จึง
จะประสบความส�ำเร็จในสิง่ ทีป่ ระสงค์ ดูแต่เมล็ดงานัน้ เถิด มีน�้ำมัน
อยูเ่ ป็นอันมาก แต่ถา้ ไม่บบี คัน้ แล้วจะได้นำ�้ มันจากเมล็ดงาได้อย่างไร
เล่า สิงโต สัตว์เจ้าไพร แม้มีก�ำลังมหาศาล ก็ต้องออกวิ่งจับสัตว์
จึงได้อาหารกิน มัวนอนรอเฉยๆ จะมีกวางตัวใดวิ่งเข้าปากมัน ด้วย
เหตุนี้ มนุษย์ที่เป็นมนุษย์จึงควรตระหนักในความเพียรพยายาม
ไม่วา่ จะท�ำสิง่ ใด พึงใช้ความเพียรจนสุดความสามารถ เพราะโชคลาภ
ย่อมมีแก่ผู้มีความเพียร มีจิตใจเด็ดเดี่ยว เพราะฉะนั้น ผู้หวังความ
เจริญแก่ตนและแก่ลกู หลาน จึงควรปลูกฝังตนและลูกหลาน ให้มนั่
อยู่ในคุณธรรมมีความเพียร และความกตัญญูกตเวทีเป็นต้น

โบราณเราถือกันว่า “คนกตัญญูกตเวทีตกน�ำ้ ไม่ไหล ตกไฟ
ไม่ไหม้” นั่นหมายถึงชีวิตจะไม่ตกต�่ำ ถ้าจะยากล�ำบากบ้างเป็นครั้ง
คราว แต่ถ้ามั่นอยู่ในความกตัญญูกตเวทีแล้ว จะต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ให้ชว่ ยตัวเองได้ในโอกาสต่อไป ชีวิตของคนผูม้ ีคณ
ุ ธรรม เป็นชีวติ ที่
มีความสุขสงบเย็น “ไม่ตกยาก” อยู่นาน ขอให้พวกเรามั่นใจในสิ่ง
เหล่านี้ เมือ่ มัน่ ใจในคุณธรรม เราย่อมกล้าหาญและมัน่ คงในคุณธรรม
คุณลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งพึงประสงค์ในทุกวงการ ร้องเรียก
หากันอยูเ่ สมอ จะส�ำเร็จได้กด็ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ ลงมือท�ำให้จริงๆ
ให้สม�ำ่ เสมอสังคมของเราจะดีขึ้นเป็นอย่างมาก

๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔

ค�ำน�ำ  (ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒)
เรือ่ งพระคุณของพ่อนี้ พิมพ์ออกครัง้ แรกเมือ่ เดือน พฤษภาคม
๒๕๓๔ จ�ำหน่ายหมดในปีนั้น แต่ไม่ได้พิมพ์ขึ้นใหม่ด้วยเหตุไรบ้าง
คิดว่าไม่ต้องน�ำมากล่าวในที่นี้เพราะหลายเรื่อง
ต่อมา เมือ่ ๒-๓ เดือนมานีเ้ อง คุณสุรศักดิ์ อังกาบศรี มา
ขอให้พิมพ์เพิ่มขึ้นอีก จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ห่างกัน ๓ ปี
ได้แก้ไขเพิม่ เติมบ้างเล็กน้อย เพราะมีเวลาอยูจ่ ำ� กัด อยากให้หนังสือ
นี้ออกทันวันพ่อปี ๒๕๓๗ เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน
เรามีวันพ่อปีละวัน วันแม่ปีละวัน แต่พ่อแม่ต้องท�ำกิจที่
ควรท�ำต่อลูกทุกวัน ปีละ ๓๖๕ วัน ลูกที่ดี ควรค�ำนึงถึงหน้าที่ของ
ตัวให้มาก วันหนึง่ ๆ ขอให้นกึ ทบทวนดูวา่ ได้รบั อะไรจากพ่อแม่บา้ ง
ได้ท�ำอะไรให้พ่อแม่บ้าง อุปการะกับปฏิการะ (การตอบแทน) ต้อง
พอสมควรกัน พอสมดุลกันจึงจะเป็นความดีด้วยกันทุกฝ่าย เป็น
ความยุติธรรม
ลูกที่ดี ถ้ายังอยู่กับพ่อแม่ ต้องอยู่ไปใช้หนี้ไป เพราะเรา
เป็นหนี้ท่านมาตั้งแต่เกิด เด็กบางคนดีจนพ่อแม่กลับเป็นหนี้เขาคือ
ความดีของพ่อแม่เขาตอบแทนได้มาก และยังจะมีคุณงามความดี

ชนิดทีพ่ อ่ แม่รู้สกึ ว่า “เราต้องเป็นหนีค้ วามดีของลูก ชาติหน้าขอให้
มาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่อีกเถิด จะได้ชดใช้ให้”
ความดีเป็นสิง่ ไม่จดื จาง ยิง่ ใกล้ชดิ ยิง่ ดืม่ ด�ำ่ ประทับใจ ส่วน
รูปร่าง หน้าตาพอชินแล้ว “ก็เท่านัน้ เอง” คนฉลาดจึงหมัน่ แสวงหา
ความรู้ เสริมสร้างคุณธรรม คนโง่เท่านั้นที่หลงใหลอยู่กับรูปร่าง
หน้าตา ค่ามันผิดกันมาก ยิง่ ระยะยาวยิง่ เห็นชัด เด็กของเราผูต้ ระหนัก
ในเรือ่ งนีจ้ ะเป็นเด็กดี เป็นศรีแก่สกุลและบ้านเมือง เด็กทีไ่ ม่ตระหนัก
เรือ่ งนี้ ปล่อยให้เวลาล่วงไปๆ พอรูส้ กึ ตัวก็แก่เสียแล้ว ท�ำอะไรไม่ทนั
ได้แต่นั่งนอนทอดถอนใจ “รู้อย่างนี้ท�ำดีกว่านี้แล้ว”
ก็ใครเล่าไปปิดบังไม่ให้ตวั รู้ ตัวของตัวเองนัน่ แหละไม่สนใจใยดี
ต่อค�ำพร�ำ่ สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ไม่สนใจหาหนังสือดีๆ อ่าน มัว
สนุกสนานเพลิดเพลินอยูก่ บั เรือ่ งไร้สาระ ไม่ฝกึ ฝนตนเอง ไม่เอาชนะตนเอง
สิ่งยั่วยวนต่างๆ มีมากขึ้น มากขึ้นตามค่านิยมทางวัตถุ
อันท�ำให้อยากได้ อยากมีจนไร้ขอบเขต มันท�ำให้เด็กของเราโง่
หยิบโหย่ง ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เมื่อไม่ได้ไม่มีก็ไปปล้นจี้ ท�ำร้าย
เจ้าทรัพย์ เพื่อจะเอาเงินไปเที่ยว ช่างโง่จริงๆ

พ่อทีด่ กี ม็ อี ยูม่ าก ท�ำงานไม่มวี นั หยุดเพือ่ ลูก เพือ่ ครอบครัว
เพือ่ สังคมประเทศชาติ เพือ่ พัฒนาตน ลูกทีด่ มี คี วามกตัญญูกตเวที
ย่อมอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ที่ดี เขาจะเห็นพระคุณของพ่อ และต่อ
ไปเขาจะเป็นพ่อที่ดีของลูก ขอให้สืบช่วงกันไปเช่นนี้เถิด สังคมของ
เราจะได้มีคนพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นอีกมาก

๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
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น�ำเรื่อง

พ่อแม่มีคุณต่อลูกมาก แต่เรามักจะได้ยนิ ได้ฟังแต่พระคุณ
ของแม่ มีหนังสือหลายเล่ม หลายคนเขียนกล่าวถึงพระคุณของแม่
แต่เราเกือบจะไม่ได้พบเห็นหนังสือที่ชื่อ “พระคุณของพ่อ” เลย
พ่อไม่มคี ณ
ุ ต่อลูกอย่างนัน้ หรือ? ลูกส่วนมากมิได้สำ� นึกถึง
พระคุณของพ่ออย่างนั้นหรือ? คงไม่ใช่
ถ้าจะถามว่า พ่อกับแม่ใครมีบุญคุณต่อลูกมากกว่ากัน?
บางคนว่าแม่ บางคนว่าพ่อ ค�ำตอบทีน่ า่ จะถูกต้องกว่าและยุตธิ รรม
ได้มากกว่าก็คอื “พ่อบางคนมีพระคุณต่อลูกมากกว่าแม่บางคน และ
แม่บางคนมีพระคุณมากกว่าพ่อบางคน บางคนก็มพี ระคุณเสมอกัน
ทัง้ นี้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั การกระท�ำของพ่อหรือแม่นนั้ ๆ อันเป็นประโยชน์
เกื้อกูลแก่ลูกเพียงไร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว”
การแสดงออกซึ่งความรัก ต่อลูก ของพ่อกับของแม่ก็ไม่
เหมือนกัน แม่สว่ นมากแสดงความรักต่อลูกด้วยการทะนุถนอมเอาอก
เอาใจ สนองความต้องการของลูกเท่าทีจ่ ะสนองได้ แม่สนิทสนมกับ
ลูกเป็นเพือ่ นกับลูกได้มากเพราะแม่เป็นเพศทีอ่ อ่ นหวานและอ่อนไหว

แต่พอ่ แสดงความรักต่อลูกอีกแบบหนึง่ เช่นไม่ทะนุถนอม
แต่ให้ทำ� งาน ให้เรียน ให้ชว่ ยตัวเอง ยอมให้ลำ� บากตรากตร�ำเพือ่ ลูก
จะได้เข้มแข็งอดทน สู้เพื่อนและสู้โลกได้ในอนาคต (ซึ่งแม่มักทน
ไม่ค่อยได้ จะคอยช่วยเหลือเสียก่อน) ยิ่งพ่อที่เคยล�ำบากยากเข็ญ
มาก่อน สร้างเนือ้ สร้างตัวด้วยล�ำแข้งล�ำแขนของตนเองด้วยแล้ว ก็จะ
ยิ่งรักลูกแบบให้ทนล�ำบากยากเข็ญ บางคนท�ำจนถึงกับเกินเหตุไป
ก็มี เมือ่ เป็นเช่นนีใ้ นสายตาของลูกซึง่ ยังเล็กและเยาว์วยั อ่อนต่อโลก
และชีวิต จึงรู้สึกเหมือนพ่อใจด�ำ เห็นแก่ตัวไม่เข้าใจลูก โดยเฉพาะ
ลูกสมัยใหม่ ซึง่ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกสบายมากมาย อยากได้ไปหมด
ขอให้พ่อแม่ซื้อให้ บางทีก็ไม่จ�ำเป็นแต่อยากมีเพื่อให้เหมือนเพื่อนๆ
เมื่อไม่ได้ทางพ่อ ก็ไปออดอ้อนวอนวิงเอากับแม่
แม่สมัยนี้ส่วนมากก็มีงานท�ำ มีรายได้ของตัวเอง จึงจ่าย
เงินได้อย่างอิสระ ทนการอ้อนวอนรบเร้าของลูกไม่ไหว ก็อนุมัติให้
กว่าพ่อจะรู้ แม่ก็ซื้อให้เสียแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ ในความรู้สึกของ
เด็ก “แม่ใจดี” เพราะตามใจ ส่วนพ่อ “ใจด�ำ” เพราะไม่เห็นใจในความ
ต้องการของลูก แต่ความจริงทั้งพ่อและแม่ต่างก็รักลูก อยากให้ลูก
เป็นคนดี แต่วธิ กี ารเลีย้ งดูไม่เหมือนกัน แม่เลีย้ งแบบตามใจเป็นส่วน
มาก ขัดใจเป็นส่วนน้อย พ่อเลี้ยงแบบขัดใจบ้าง ตามใจบ้าง แต่
ตามใจน้อย ขัดใจมาก จุดประสงค์เพื่อให้ลูกเข้มแข็งอดทน และ
ต้องการสอนไปในตัวว่า สิ่งที่เราจะได้มานั้น ต้องใช้ความเพียร
พยายาม ใช้ความอดทน ต้องแลกด้วยการท�ำงานหรือท�ำอะไรอย่าง
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หนึ่งจนผู้ให้พอใจแล้วจึงจะได้มา ไม่ใช่ได้มาเล่นๆ โดยไม่ต้องลงทุน
ลงแรงอะไร อย่างน้อยลูกจะต้องมีความดีที่น่ารัก สมควรแก่การ
ช่วยเหลือ นีพ่ ดู ถึงลูกทีโ่ ตพอทีจ่ ะท�ำอะไรๆ ได้บา้ งแล้ว ส่วนลูกทีย่ งั
เล็กๆ นั้น พ่อแม่ต้องให้เปล่าโดยเขาไม่ต้องท�ำอะไรอยู่แล้ว
บางคนบอกว่า เป็นหน้าทีข่ องพ่อแม่ทจี่ ะต้องเลีย้ งดูลกู จน
เติบโต ให้การศึกษาเล่าเรียนจนเขาพึ่งตนเองได้ พ่อแม่ส่วนมากก็
คิดอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ทางฝ่ายลูกเล่า ไม่คิดถึงหน้าที่ของลูกบ้าง
หรือ ว่าตนจะต้องท�ำอย่างไรต่อพ่อแม่ หรือว่าปล่อยให้พ่อแม่
ท�ำหน้าที่ของท่านไปข้างเดียว พวกตนคอยท�ำเมื่อพ่อแม่ตายแล้ว
ได้เห็นเขียนบ่นกันไว้ในหนังสืองานศพมากมายว่า “ตนยังไม่ทันได้
ตอบแทนอะไร พ่อ (แม่) มาด่วนจากไปเสียแล้ว ถ้าเวลาย้อนหลัง
ได้ลกู จะไม่ทำ� เช่นนัน้ อีก” ขณะทีท่ ำ� งานศพนัน้ พ่อ (แม่) อายุ ๗๐,
๘๐ ปี ตัวเองอายุ ๓๐ บ้าง ๔๐ บ้าง ยังไม่ได้ท�ำอะไรตอบแทนพ่อ
แม่ เอาเวลาไปท�ำอะไรอยู่ที่ไหน (แก้ตัวมากกว่า)
ต้องการจะบอกลูกๆ ทั้งหลายว่า พ่อทุกคนรักลูก (พ่อที่
ไม่ค่อยดีก็มี, ข้อนี้ไม่เถียง) แต่การแสดงความรักของพ่อต่อลูกนั้น
ไม่เหมือนแม่ รักเหมือนกัน แต่การแสดงออกไม่เหมือนกัน ขอให้
ลูกเข้าใจ ลูกๆ จะได้เห็นใจพ่อ ลูกๆ จะเห็นว่าเมื่อมีเรื่องหนักหนา
สาหัส พ่อนัน้ แหละจะยอมเสีย่ งจะยอมเสียสละทุกอย่างเพือ่ ลูก แต่
พ่อรักลูกอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่รักเพื่อให้ลูกเสียคนโดยการตามใจไป
เสียทุกอย่าง
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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เมื่อลูกไม่อยู่ในโอวาท หรือตั้งอยู่ในความประมาท ละเลย
หน้าที่ของตน บ่ายหน้าไปสู่ความเสื่อม พ่ออาจจะมีวิธีปราบอย่าง
หนัก เพือ่ ให้ลกู กลับตัวให้ได้ ถ้าตนไม่มปี ญ
ั ญาพอ ก็ไปปรึกษาหารือ
ท่านผู้รู้ เมื่อได้อุบายในการปราบมาแล้วก็น�ำมาใช้ พอลูกเข้าตาจน
จะได้รับภัยอันตราย พ่อนั่นแหละจะเข้าไปปกป้อง
เรื่องที่จะน�ำมาเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนสมัย
พระพุทธเจ้าบ้าง ในสมัยของพระพุทธเจ้าบ้าง (๒,๕๐๐ ปีเศษมาแล้ว)
แต่ยังมีเรื่องท�ำนองนี้อยู่เหมือนกัน แม้ในปัจจุบันนี้ เพราะแม้
วัฒนธรรมในด้านวัตถุของมนุษย์ได้เปลี่ยนไปมากก็จริง แต่จิตใจ
มนุษย์ยงั ไม่ได้เปลีย่ นไปเท่าไรเลย มนุษย์ยงั เยาว์ในทางจิตใจอยูม่ าก
ดูเหมือนจะย�่ำแย่ลงไปกว่าเก่าเสียอีก เรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์
เป็นเรือ่ งซ�ำ้ ๆ ซากๆ เปลีย่ นแต่ตวั บุคคลและสถานที่ ส่วนเหตุการณ์
คงวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้น
ขอน�ำเรื่องเหล่านั้นมาเล่าโดยย่อดังนี้
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เมื่อลูกถูกความทุกข์ท่วมทับ
ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง
เมื่อเข้าหา ปรึกษาพ่อจะไม่ผิดหวัง
ท่านจะพูดจาปลอบใจให้หายโศก ชี้ทางสว่างให้
ถ้าท�ำผิด ท่านพร้อมเสมอที่จะให้อภัย
ขอแต่ให้ลูกส�ำนึกผิดเท่านั้น
พ่อจึงเป็นมิตรแท้คนหนึ่งเท่าที่ลูกจะหาได้

เล่ากันมาว่า ในกรุงสาวัตถี มีพราหมณ์คนหนึง่ (คนอยูใ่ น
วรรณะพราหมณ์) มีทรัพย์ประมาณ ๘ แสน เมื่อได้ทำ� วิวาหมงคล
แก่บตุ ร ๔ คนแล้ว ก็ได้ให้ทรัพย์ ๔ แสน (คือให้คนละแสน) ต่อมา
เมื่อนางพราหมณ์ตายลง พวกลูกๆ ปรึกษากันว่า
“ถ้าพ่อน�ำนางพราหมณ์คนอืน่ มาเป็นภรรยา หากนางมีลกู
ตระกูลของเราก็จักแตกแยก อย่าเลยพวกเรามาช่วยกันบ�ำรุงพ่อ
กันเถิด”
พวกบุตรก็ได้ทำ� การบ�ำรุงด้วยของกินและของใช้อนั ประณีต
กระท�ำการนวดมือนวดเท้าเป็นต้น วันหนึ่งเมื่อพ่อพราหมณ์นอน
กลางวันแล้วลุกขึน้ เขาก็ชว่ ยกันนวดมือนวดเท้าตามปกติ แล้วกล่าว
โทษของการอยูค่ รองเรือนต่างๆ นานาแล้ว (ลงท้ายด้วยการขอเงิน)
พูดว่า
“พวกเราจะบ�ำรุงคุณพ่ออย่างนี้ตลอดชีวิต ทรัพย์ที่เหลือ
(๔ แสน) น่ะ ให้พวกเราเสียเถิด”
พราหมณ์ได้ให้ทรัพย์อกี คนละแสน เหลือไว้แต่พอนุง่ พอห่ม
เท่านั้น ลูกคนใหญ่บ�ำรุงพ่ออยู่ ๒-๓ วัน เมื่อพราหมณ์กลับจาก
อาบน�ำ้ วันหนึ่ง ภรรยาของเขา (ลูกสะใภ้) กล่าวกะตาพราหมณ์ว่า
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“พ่อเห็นจะให้ทรัพย์สมบัติแก่ลูกคนโตมากกว่าคนอื่นเป็น
ร้อยเป็นพันกระมัง จึงไม่รจู้ กั ทางทีจ่ ะไปบ้านของลูกคนอืน่ บ้างเลย”
ตาพราหมณ์โกรธมาก พูดได้คำ� เดียวว่า
“หญิงถ่อย ฉิบหายเสียเถิด” แล้วไปยังเรือนลูกคนอื่น
ต่อไป พอวันเวลาล่วงไปเล็กน้อยก็ถูกตะเพิดจากบ้านเหล่านั้น
หมดสิ้น ตาพราหมณ์เมื่อไม่ได้ที่พึ่งพิงในบ้านของใครเลย ก็บวช
เป็นชีปะขาว เที่ยวขอทาน แก่ชราลงมาก มีสรีระเหี่ยวแห้ง
เพราะอาหารเลวและนอนล�ำบาก วันหนึ่งนอนหลับไปตื่น
ขึ้นมาดูอัตภาพของตน มองไม่เห็นว่าบุตรคนใดจะเป็นที่พึ่งได้
จึงมาด�ำริว่า “ได้ยินว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีพระพักตร์แจ่มใส
อ่อนหวาน ปฏิสันถารดี เราคงพอจะเข้าไปหาพระสมณโคดมได้
กระมัง” เขาจัดแจงผ้านุ่งห่มให้เรียบร้อย ถือภาชนะภิกษา มุ่งตรง
ไปสู่ส�ำนักพระศาสดา พระพุทธองค์ทรงกระท�ำการปฏิสันถารแล้ว
ตรัสถามว่า “พราหมณ์ ท�ำไมดูเศร้าหมองไป เมื่อเขาทูลเล่าเรื่อง
ทัง้ หมดให้พระองค์ทราบแล้ว พระองค์ตรัสว่าถ้าอย่างนัน้ พราหมณ์
จงเรียนท่องคาถา (บทเป็นร้อยกรอง) นี้ไปกล่าวในที่ประชุม เมื่อ
มหาชนประชุมกันว่า
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“ข้าพเจ้าเพลิดเพลินด้วยบุตรใด และปรารถนาความเจริญ
แก่บุตรเหล่าใด บุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงแล้วรุกรานข้าพเจ้า
เหมือนสุนัขรุกรานสุกรฉะนั้น บุตรผู้เลวทรามไม่ใช่คนดี มาเรียก
ข้าพเจ้าว่า “พ่อ พ่อ” บุตรเหล่านั้นเป็นเหมือนยักษ์มาในรูปเพียง
ดังบุตร ทอดทิง้ ข้าพเจ้าผูเ้ ข้าสูว่ ยั ชรา เหมือนม้าใช้ทแี่ ก่แล้วถูกพราก
จากอาหาร บิดาของเหล่าชนพาล แก่แล้วต้องเทีย่ วขอทานในเรือน
คนอืน่ (อย่างนี)้ ไม้เท้าของข้าพเจ้ายังดีกว่าบุตรทีไ่ ม่เชือ่ ฟัง (เพราะ)
ยังใช้กันโคดุและสุนัขดุก็ได้ ใช้ยันไปข้างหน้าเวลามืด ก็ได้ หยั่งที่
ลึกๆ ก็ได้ เวลาพลาดจะล้มใช้ไม้เท้ายันก็ได้”
เขาเรียนคาถาเหล่านัน้ แล้ว เมือ่ บุตรทัง้ หลายประดับประดา
ด้วยเครือ่ งประดับต่างๆ นัง่ บนอาสนะอันมีคา่ มาก ในท่ามกลางแห่ง
พราหมณ์ทั้งหลาย ในวันประชุมของพวกพราหมณ์คิดว่า “บัดนี้
ถึงเวลาแล้ว” จึงเข้าไปท่ามกลางสมาคม ยกมือข้างหนึ่งขึ้น
กล่าวว่า “ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลายข้าพเจ้าอยากจะกล่าวคาถา ขอท่าน
ทั้งหลายจงฟังเถิด” เมื่อได้รับค�ำตอบอนุญาตให้กล่าวแล้ว เขาจึง
เล่าเรือ่ งราวตามทีไ่ ด้เรียนมาจากพระศาสดาทีเดียว ก็มนุษย์สมัยนัน้
มีธรรมเนียมว่า “ผู้ใดรับมรดกของบิดามารดาแล้ว ไม่เลี้ยงท่านจะ
ต้องถูกฆ่าตาย” เพราะฉะนัน้ บุตรพราหมณ์ทงั้ ๔ คนจึงหมอบแทบ
เท้าของบิดาร้องขอชีวิต ด้วยความที่ใจของบิดาเป็นธรรมชาติอ่อน
ต่อบุตร พราหมณ์จึงขอร้องมิให้ผู้ใดท� ำร้ายบุตรของตน บุตร
ทั้งหลายของพราหมณ์นั้นตกใจกลัว ให้บิดานั่งบนตั่ง หามไปยัง
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เรือนของตน ทาเท้าด้วยน�ำ้ มัน ให้อาบน�ำ้ ลูบไล้ดว้ ยผงอันมีกลิน่ หอม
เรียกนางพราหมณ์ภรรยามาสั่งให้ปฏิบัติบิดาโดยดี อย่าเผลอเรอ
ถ้าไม่ปฏิบัติดังนั้นจะถูกขนาบอย่างแรง แล้วเลี้ยงดูบิดาด้วยโภชนะ
อันประณีต
ตาพราหมณ์ได้โภชนะอันดี และการนอนบนทีอ่ นั สบาย ไม่
ช้าก็กลับมีก�ำลัง มีอินทรีย์กระปรี้กระเปร่า มองดูตัวเองแล้วนึกถึง
พระคุณของพระพุทธองค์ ทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือตนให้พน้ จากความทุกข์ยาก
จึงน้อมน�ำผ้าเนื้อดี ๑ คู่ เข้าไปถวาย พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วย
ความเอ็นดูตอ่ พราหมณ์นนั้ แล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนา เมือ่ จบ
ลงพราหมณ์ด�ำรงตนอยู่ในสรณะ ๓ นับถือพระรัตนตรัยปวารณา
ถวายอาหารประจ�ำทีล่ กู ทัง้ ๔ คน ให้แก่ตน ๔ ที่ ถวายพระพุทธองค์
เสีย ๒ ที่ พระพุทธองค์ทรงรับปวารณา พราหมณ์กลับมาบ้านบอก
ลูกว่า พระพุทธเจ้าเป็นสหายกับตน ให้ลูกช่วยบ�ำรุงพระพุทธเจ้า
ด้วย พวกลูกๆ รับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
รุง่ ขึน้ พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตทีบ่ า้ นลูกชายคนโตของ
พราหมณ์ ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม และในบ้านลูกคนอื่นๆ ก็
ดุจกัน
เมื่อลูกชายพราหมณ์เฒ่ามีงานมงคล ได้นิมนต์สมเด็จ
พระบรมศาสดา พร้อมด้วยพระภิกษุเป็นจ�ำนวนมากมาเสวย และ
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ฉันที่บ้าน แล้วกราบทูลพระพุทธองค์ว่า “บัดนี้พวกข้าพระองค์ได้
ปฏิบัติบิดาให้มีความสุข มิได้ประมาทเลย ขอพระองค์จงดูร่างกาย
ของท่านเถิด” พระศาสดาทรงอนุโมทนาตรัสว่า “กลฺยาณํ โว กตํ
มาตาปิตโุ ปสนํ นาม โปราณกปณฺฑติ านํ อาจิณณ
ฺ เมว” แปลว่า “ท่าน
ทัง้ หลายท�ำถูกแล้ว ดีแล้ว ขึน้ ชือ่ ว่าการเลีย้ งบิดามารดา เป็นธรรม
ทีโ่ บราณบัณฑิตเคยประพฤติกนั เสมอมา” แล้วทรงแสดงพระธรรม
เทศนา พรรณนาคุณของมารดาบิดาให้พราหมณ์เหล่านั้นฟัง จน
จิตใจอ่อนโยน ควรแก่ธรรมชั้นสูงแล้ว ทรงประกาศสัจธรรม
(อริยสัจจ์) ในที่สุดพราหมณ์และบุตร พร้อมทั้งลูกสะใภ้ ได้บรรลุ
โสดาปัตติผลแล้วแล
เรื่องนี้ท�ำให้เราได้แง่คิดว่า ผู้ชายเป็นจ�ำนวนมากทีเดียวที่
พอได้เมียก็มักจะลืมแม่และพ่อ ซึ่งตนควรปฏิบัติ เขาลืมนึกไปว่า
เมียนัน้ จะหาสักกีค่ นก็ได้ เมือ่ เขาไม่ยอมอยูช่ ว่ ยเราเลีย้ งดูพอ่ แม่ หรือ
เพราะเขารังเกียจพ่อแม่ของเราก็เชิญไปได้ตามสบาย หาคนใหม่
ได้อกี ถ้าต้องการ เพราะสตรีทรี่ งั เกียจมารดาบิดาของสามี ก็หมายถึง
การรังเกียจสามีด้วย และนั่นเป็นสัญลักษณ์ของสตรีที่ชายไม่ควร
อยู่ร่วม เพราะจะหาความสุขในครอบครัวมิได้เลย ปล่อยให้เขาไป
แต่พ่อ-แม่ จะหาอีกไม่ได้แล้ว มีสองคนเท่านั้นในโลกนี้ และมี
ความรักอันบริสุทธิ์ในตัวบุตรจริงๆ คนที่ทิ้งพ่อแม่ได้ เป็นคนคิดสั้น
เหลือเกิน ถ้าเขาคิดถอยหลังไป ตั้งแต่เขาอยู่ในท้องจนคลอดเป็น
เด็ก เด็กรุ่น หนุ่มสาว การศึกษาเล่าเรียน แต่งงาน ได้กับผู้หญิง
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คนนี้ เพราะใคร พ่อแม่ทั้งสิ้น นึกให้ยาวๆ กว้างๆ แล้วจะลืมพ่อแม่
ไม่ลงเลย คตินอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดหาเอาเองก็แล้วกัน
ขอสรุปเรื่องนี้ด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่า
“โจ จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ
โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโต ว จนฺทิมา”
ผู้ใดเอยเคยประมาทมาในก่อน
ไม่นิ่งนอนถอนถ่ายในภายหลัง
ย่อมยังโลกให้สว่างกระจ่างดัง
จันทราครั้งปราศเมฆาสง่าเอย

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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การฝึกของพ่อ (หน่อสะเดา)

ช้างม้าที่ฝึกแล้ว เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นอาชาไนย
แต่คนที่ฝึกแล้วประเสริฐกว่านั้น
บรรดามนุษย์ด้วยกัน มนุษย์ที่ได้รับการฝึกแล้ว ประเสริฐที่สุด
การฝึกคนเป็นงานที่ประเสริฐอย่างหนึ่ง

พระราชกุมารองค์หนึ่งของกษัตริย์ลิจฉวี แห่งนครเวสาลี
เป็นผูห้ ยาบคาย ดุรา้ ย จนใครๆ ถวายพระนามว่า ทุฏฐลิจฉวี แปลว่า
ลิจฉวีผู้ดุร้าย เป็นเหมือนอสรพิษที่ถูกตีด้วยไม้อยู่เนืองๆ ใครๆ ไม่
อาจสัง่ สอนเธอได้ แม้ผนู้ นั้ จะเป็นพระญาติผใู้ หญ่ชนั้ ปู่ ย่า ตา ยาย
ครัง้ นัน้ พระบิดามารดาของเธอ ทรงพระด�ำริวา่ นอกจาก
พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้ว ไม่มีใครอบรมสั่งสอน
บุตรของเราได้ เธอควรเป็นพุทธเวไนย (ให้พระพุทธเจ้าแนะน�ำ) ดังนี้
แล้ว พากุมารไปสูส่ ำ� นักพระศาสดา ถวายบังคมแล้วกราบทูลให้ทรง
ทราบถึงพฤติกรรมทัง้ ปวงของพระราชกุมารนัน้ แล้วทรงมอบไว้ให้
พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอน
พระพุทธองค์ตรัสสอนพระราชกุมารว่า ไม่ควรเป็นคนดุรา้ ย
หยาบคาย ชอบข่มเหงรังแกผู้อื่น คนมีวาจาหยาบย่อมไม่เป็นที่รัก
ที่พอใจของใครๆ แม้แห่งมารดาบิดาของตน ญาติมิตรพงศ์พันธุ์
บุตร ภรรยา ย่อมไม่ปรารถนาฟังวาจาหยาบ เป็นที่ตั้งแห่งความ
หวาดหวั่น เหมือนอสรพิษเหมือนโจรที่ส้องสุมกันอยู่ในดง เหมือน
ยักษ์ที่จะมากินเลือดเนื้อ ภพหน้าของคนมักโกรธดุร้าย คือ นรก
ปัจจุบนั นัน้ เล่า คนมักโกรธ ดุรา้ ย ถึงจะประดับประดาด้วยอลังการ
อันแพรวพราว ก็ดูเป็นผู้เศร้าหมองอยู่นั่นเอง ดวงหน้าของเขาแม้
มีสริ เิ พียงจันทร์เต็มดวง ก็เหมือนดอกบัวทีถ่ กู ลนไฟ เหมือนวงแว่น
ทองค�ำที่ฝ้าจับ
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อนึง่ บุคคลผูโ้ กรธ ถูกความโกรธครอบง�ำ ย่อมถือศัสตราวุธ
ท�ำลายตนเองบ้าง ฆ่าผูอ้ นื่ บ้าง ผูกคอตายบ้าง กระโดดภูเขาตายบ้าง
กินยาพิษตายบ้าง เมื่อตายไปเพราะความโกรธเช่นนั้น ย่อมบังเกิด
ในนรก เมื่อยังผู้อื่นให้ตายด้วยวิธีต่างๆ เช่น รัดคอเขาตาย ฆ่าเขา
ตาย วางยาพิษให้เขาตาย เป็นต้น บุคคลเช่นนัน้ ย่อมไปบังเกิดในนรก
เมือ่ สิน้ เวรในนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นคนมีโรคมากตัง้ แต่
ก�ำเนิดทีเดียว โรคทั้งหลายมีโรคตา โรคหูเป็นต้น จะรุมมาทับถม
บุคคลนั้น เขาไม่พ้นไปจากโรค เป็นคนมีทุกข์เนืองนิตย์ทีเดียว
เพราะฉะนั้น เธอจงเป็นผู้มีจิตเมตตา มีใจอ่อนโยนในสัตว์
ทั้งปวง เพราะบุคคลเช่นนี้ย่อมพ้นจากภัย มีภัยในนรกเป็นต้น
พระราชกุมารนั้น ฟังพระพุทธโอวาทแล้วกลับพระทัยได้
ไร้พยศ ทิ้งมานะ เป็นผู้มีจิตอ่อนโยน มีเมตตาปรานีในคนและสัตว์
ทั้งปวง แม้คนอื่นจะด่าหรือตีก็มิได้เหลียวหลังมองดูเลย เหมือนงู
ทีถ่ กู ถอดเขีย้ ว เหมือนปูทถี่ กู หักก้าม และเหมือนโคทีถ่ กู ตัดเขาเสียแล้ว
พวกภิกษุทราบเรือ่ งนีแ้ ล้ว สนทนากันในธรรมสภา พระบรม
ศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่า แม้ในกาลก่อนเราก็เคยฝึกกุมารนีม้ าแล้ว
เหมือนกัน ทรงน�ำเรื่องในอดีตมาเล่าประกอบดังนี้
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ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ์
เมือ่ เจริญวัยส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ออกบวชเป็นดาบสอยูใ่ นป่าหิมพานต์
คราวหนึ่ง มาสู่พระนครพาราณสี เพื่อบริโภคของเปรี้ยว
หวาน มัน เค็มบ้าง ตอนเช้านุ่งห่มเรียบร้อยแล้วออกภิกขาจาร
ไปถึงพระลานหลวง
พระราชาก�ำลังทอดพระเนตรอยูท่ างช่องพระแกล เห็นท่าน
แล้วทรงเลือ่ มใสในอิรยิ าบถ ด�ำริวา่ ดาบสนี้ ท่าทางเรียบร้อยงดงาม
ใจสงบ มองไปชั่วแอก ประหนึ่งว่าวางถุงทรัพย์ไว้ ๑๐๐๐ เหรียญ
ทุกๆ ย่างก้าว เดินอย่างเชื่องช้าองอาจดุจราชสีห์ ท่านคงมีสันติ
ธรรมอยูภ่ ายในเป็นแน่แท้ ดังนีแ้ ล้วรีบสัง่ ให้อำ� มาตย์คนหนึง่ ไปนิมนต์
ท่านมา แต่ทา่ นตอบว่า ท่านเป็นชาวหิมพานต์ ไม่ควรใกล้ชดิ ราชสกุล
อ�ำมาตย์กลับไปทูลพระราชา ทรงทราบแล้วตรัสว่า ดาบสอืน่ ทีใ่ กล้ชดิ
ราชสกุลไม่มี จงนิมนต์ท่านมาเถิด
เมือ่ ดาบสมาถึงราชส�ำนัก พระราชาถวายบังคมดาบสแล้ว
เชื้อเชิญให้นั่งเหนือบัลลังก์ทอง ภายใต้เศวตฉัตร ให้ฉันโภชนะมีรส
เลิศต่างๆ ทีเ่ ขาจัดไว้เพือ่ พระองค์ แล้วตรัสถามถึงทีอ่ ยู่ ดาบสถวาย
พระพรว่า อยู่ที่ป่าหิมพานต์
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“ท่านจะไปทีใ่ ด หมายความว่า ท่านพักทีใ่ ดในเมืองพาราณสี
นี้?” พระราชาตรัสถาม
“อาตมาภาพก�ำลังแสวงหาที่พัก อันเหมาะแก่ฤดูฝนอยู่
ถวายพระพร”
“ถ้ากระนัน้ ขอนิมนต์พระคุณเจ้าอยูใ่ นอุทยานของกระผม
เถิด” พระราชานิมนต์
ดาบสรับนิมนต์ดว้ ยการดุษณี เมือ่ เสวยพระกระยาหารเสร็จ
แล้ว ทรงพาพระโพธิสตั ว์ไปยังอุทยาน รับสัง่ ให้คนสร้างบรรณศาลา
สร้างที่พักกลางคืน ที่พักกลางวัน และที่จงกรม ถวายบริขารของ
นักบวช ทรงมอบหมายให้คนเฝ้าสวนดูแลปรนนิบัติ
พระราชาเสด็จไปสนทนาปราศรัยกับดาบส ทุกวันๆ ละ
หลายครัง้ พระองค์มพี ระราชโอรสอยูอ่ งค์หนึง่ ปรากฏมีชอื่ เสียงใน
ทางเป็นคนดุร้าย พระราชาเอง และพระญาติอื่นๆ ไม่อาจสั่งสอน
ห้ามปรามได้ พระราชาทรงพาพระราชโอรสไปฝากให้ดาบสช่วยอบรม
สัง่ สอน ดาบสรับด้วยความยินดี และหาอุบายสัง่ สอนพระราชกุมารอยู่
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วันหนึง่ ขณะเดินอยูใ่ นอุทยานด้วยกัน เห็นหน่อต้นสะเดา
ต้นหนึ่งมีใบเพียงสองใบ คือแตกออกข้างละใบ ดาบสเห็นอุบายที่
จะสอนพระราชกุมารได้ จึงทูลขอให้เก็บใบสะเดามาเคี้ยว พระราช
กุมารเก็บมาเคีย้ ว รูส้ กึ รสขมมาก จึงบ้วนทิง้ พลางตรัสว่า เป็นต้นไม้
ใบเหมือนยาพิษ มันยังอ่อนอยู่ยังมีพิษถึงขนาดนี้ ถ้าเติบโตเป็น
ไม้ใหญ่ตอ่ ไปภายหน้า มันจะมีพษิ สักเพียงใด ดังนีแ้ ล้วทรงถอนหน่อ
สะเดานั้นทิ้งเสีย
ดาบสจึงกล่าวว่า “ท่านปฏิบัติต่อหน่อสะเดาอย่างใด”
ชาวเมืองก็อยากจะปฏิบตั ติ อ่ ท่านอย่างนัน้ เพราะท่านดุรา้ ยนัก เขา
คิดกันว่า ท่านยังเยาว์อยู่ ดุรา้ ยถึงเพียงนี้ เมือ่ เติบโตขึน้ จะดุรา้ ยสัก
เพียงใด พวกเขาคงจะต้องประสบภัยพิบัติอันตรายจากท่าน จะไม่
ยอมถวายราชสมบัตแิ ก่ทา่ น จะขับไล่ทา่ นออกไปเสียจากแว่นแคว้น
เพราะฉะนั้นท่านจงละเว้นจากการกระท�ำ อันมีลักษณะคล้ายหน่อ
สะเดานั้นเสีย จงมีความอดทน มีเมตตาและเอื้อเฟื้อเสียแต่บัดนี้”
ตั้งแต่บัดนั้นมา กุมารนั้นก็เป็นผู้หมดมานะ หมดพยศ
สมบูรณ์ด้วยความอดทน เมตตา และความเอื้อเฟื้อ เมื่อพระชนก
สิ้นพระชนม์แล้ว ได้ครองราชย์สมปรารถนา
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ข้อคิด
เมื่อแนะน�ำบุคคลให้ถูกทาง หรือมีอุบาย แนะน�ำให้ถูกกับ
จริตอัธยาศัยแล้ว ย่อมท�ำบุคคลดุร้ายให้อ่อนโยน ท�ำคนตระหนี่ให้
เสียสละ ท�ำคนหลงให้มีปัญญาได้ อุบายแห่งการฝึกจึงส�ำคัญมาก
อย่างหนึง่ คนผูร้ บั ฝึกไม่เหมือนกัน อุบายแห่งการฝึกก็ควรจะจัดให้
เหมาะสมแก่บคุ คลผูร้ บั ฝึก พระพุทธเจ้าได้รบั พระนามอันเป็นเกียรติ
ว่า อนุตตฺ โร ปุรสิ ทมมสารถิ เป็นผูฝ้ กึ คนทีค่ วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ ม
ก็เพราะทรงมีอบุ ายในการฝึกนีเ่ อง นอกจากนัน้ การทีท่ รงฝึกพระองค์
ได้แล้ว ทรงฝึกผู้อื่นในภายหลังนั้น ได้ผลมาก เหมือนผู้ที่สอนผู้อื่น
ให้เรียนรู้ในวิชาอันตนส�ำเร็จมาแล้ว
การฝึกคน เป็นงานส�ำคัญอย่างหนึง่ ของผูม้ หี น้าทีป่ กครอง
เช่น มารดา บิดา ครู อาจารย์ ไม่ควรให้เขาท�ำงานตามหน้าที่ หรือ
ให้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียว แต่ควรให้เขารู้จักรับผิดชอบ และให้
เป็นคนดี เมือ่ เขามีความรับผิดชอบและเป็นคนดี งานการย่อมก้าวหน้า
การศึกษาย่อมสัมฤทธิ์ผลสมความมุ่งหมาย
คนที่ได้รับการฝึกดีแล้ว มีค่ากว่าสัตว์ที่ได้รับการฝึกอื่นๆ
ทุกชนิด คนร้ายน่ากลัวกว่าสัตว์รา้ ย คนดีนา่ รักน่าเคารพนับถือ มาก
กว่าสัตว์ที่ดี การฝึกคนเป็นการช่วยเหลือตนเอง ช่วยสังคมและตัว
บุคคลผู้รับฝึกนั่นเองพร้อมๆ กันไป
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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คนดี เมื่อได้ดี ย่อมหาทางช่วยเหลือเพื่อนฝูง
ผู้ควรช่วยบ้าง ตามสมควรและโดยธรรม
คนได้ดีแล้วเหยียดเพื่อนฝูง ย่อมต้องล้มลงวันหนึ่ง

ภิกษุรปู หนึง่ คลายความเพียร พระศาสดาทรงทราบเข้าจึง
ทรงปลอบ และหนุนให้มีก�ำลังใจในการท�ำความเพียรดังเดิม ตรัส
ว่าสมัยที่เขาเป็นลูกช้างยังมีความเพียร ช่วยรักษาราชสมบัติไว้ให้
บุตรแห่งสหายของตนได้ ไฉนเวลานีม้ าบวชในศาสนาของพระสัพพัญญู
พุทธเจ้า ผู้มีความเพียรและสรรเสริญความเพียรอย่างนี้ จึงคลาย
ความเพียรเสียเล่า
ทรงน�ำเรื่องในอดีตของภิกษุนั้นมาตรัสเล่าดังนี้
ในอดีตกาล พวกช่างไม้ชาวเมืองพาราณสีจำ� นวน ๕๐๐ คน
แล่นเรือทวนน�้ำขึ้นไปถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่ง โค่นต้นไม้ท�ำเครื่องเรือน
ท�ำปราสาทชัน้ เดียวบ้าง สองชัน้ บ้างในป่านัน้ เสร็จแล้วท�ำเครือ่ งหมาย
ไว้ที่ไม้ แล้วรื้อขนลงล่องเรือไปยังนครพาราณสี ผู้ใดต้องการบ้าน
ชนิดใดก็สร้างบ้านชนิดนัน้ ให้ ได้รบั เงินทองมาก พวกเขากลับไปยัง
ป่านั้นอีก พวกเขาหากินอยู่โดยท�ำนองนี้
ครั้งหนึ่ง เมื่อพวกช่างไม้ทั้ง ๕๐๐ คน ตั้งกองโค่นไม้ท�ำ
เรือนอยู่ในป่า มีช้างพลายเชือกหนึ่งเหยียบตอตะเคียนที่แหลมคม
ตอต�ำเท้าของมัน ท�ำให้เจ็บปวดสุดประมาณ เท้าบวมฉุ เป็นหนอง
มันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ได้ยินเสียงพวกช่างไม้โค่นต้นไม้อยู่
คิดว่าเราอาจอาศัยพวกช่างไม้เหล่านี้ช่วยถอดหนามให้เราปลอดภัย
ได้ จึงเดินเขยกเท้าไปหาพวกช่างไม้ เมื่อเข้าไปใกล้ก็นอนลง พวก
ช่างไม้เห็นช้างเท้าบวมฉุ จึงเข้าไปดูใกล้ๆ เห็นตอไม้ต�ำทีเ่ ท้า จึงเอา
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มีดคมกรีดรอบๆ ตอไม้ แล้วเอาเชือกผูกตอไม้ดึงออกมา บีบหนอง
ออก ชะแผลด้วยน�ำ้ อุน่ รักษาแผลให้หายด้วยยาทีถ่ กู กับโรค ไม่นาน
นักแผลที่เท้าช้างก็หายสนิท
ช้างนั้นเป็นช้างกตัญญู คิดว่าเราหายโรคร้ายครั้งนี้เพราะ
การช่วยเหลือของพวกช่างไม้ เราควรตอบแทนพวกเขา ตั้งแต่นั้น
มาก็ช่วยเหลือพวกช่างไม้ เมื่อเขาถากก็คอยช่วยพลิกให้ ส่งมีดให้
เป็นต้น เอางวงจับปลายสายบรรทัด
ฝ่ายพวกช่างไม้กร็ กั และสงสารช้าง เมือ่ เวลากินอาหาร ได้
เอาข้าวให้ชา้ งคนละปัน้ รวมถึง ๕๐๐ ปัน้ มันคิดว่าเวลานีเ้ ราแก่แล้ว
ท�ำงานไม่ค่อยไหว จึงเข้าป่า ไปเอาลูกช้างเผือกปลอด ซึ่งเป็นลูก
ของมันเองเชือกหนึ่ง มาให้พวกช่างไม้ ให้ท�ำงานแทนตน แล้วเข้า
ป่าไป
ตั้งแต่นั้นมา ลูกช้างก็ท�ำทุกอย่างที่พวกช่างไม้บอก เป็น
สัตว์มคี วามอดทน ท�ำกิจทุกอย่างทีพ่ อ่ เคยท�ำ ช่างไม้กเ็ ลีย้ งมันด้วย
ข้าว ๕๐๐ ปัน้ เหมือนกัน เป็นมิตรสนิทสนมกับลูกๆ ของพวกช่างไม้
พวกเด็กๆ ชอบเล่นจับงวงงาของมันอย่างสนิทสนม ทั้งในน�้ำและ
บนบก
ท่านกล่าวไว้ในที่นี้ว่า ธรรมดาช้างหรือม้า หรือคนที่เป็น
ชาติอาชาไนย ย่อมไม่ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะลงในน�้ำ
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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อยู่มาวันหนึ่ง ฝนตกหนักทางเหนือน�ำ้ น�้ำฝนได้ชะเอามูล
ช้างที่แห้งแล้วลงสู่แม่น�้ำ มันไหลไปตามกระแส ไปติดอยู่ที่พุ่มไม้
แห่งหนึ่งที่ท่าน�ำ้ เมืองพาราณสี
ครั้งนั้น ควาญช้างของพระราชาได้น�ำช้างจ�ำนวนมากลง
ดื่มน�้ำ และอาบน�้ำให้มัน พวกช้างเหล่านั้นได้กลิ่นมูลช้างอาชาไนย
จึงไม่กล้าลง นอกจากไม่กล้าลงแล้ว ยังหางชี้วิ่งหนีเสียอีกด้วย
ควาญช้างบอกความข้อนัน้ แก่นายหัตถาจารย์ (นักวิชาการเกีย่ วกับ
เรื่องช้าง) พวกหัตถาจารย์คิดว่าน่าจะมีอันตรายบางอย่างอยู่ในน�้ำ 
จึงให้ตรวจดู จึงเห็นมูลช้างอาชาไนยทีพ่ มุ่ ไม้แห่งหนึง่ ทราบได้ทนั ที
ว่า นี่คือเหตุที่ท�ำให้ช้างทั้งปวงวิ่งหนี จึงให้เอาถาดมาใส่มูลช้าง
อาชาไนยละลายน�้ำ แล้วเอาทาตัวช้างทั้งหลาย ตัวช้างมีกลิ่นหอม
แล้วลงอาบน�้ำในแม่น�้ำ
นายหัตถาจารย์ได้ทลู ความเรือ่ งนัน้ แด่พระราชา และขอให้
เสด็จตามหาช้างอาชาไนย พระราชาเสด็จโดยเรือทวนกระแสน�้ำขึ้น
ไป บรรลุถึงที่อยู่ของพวกช่างไม้ ขณะนั้นลูกช้างเล่นน�้ำอยู่ ได้ยิน
เสียงกลอง จึงมายืนอยู่ใกล้พวกช่างไม้
พวกช่างไม้ถวายบังคมพระราชาแล้วทูลว่า ถ้ามีพระประสงค์
ไม้ ท�ำไมจึงต้องเสด็จมาเอง ให้คนมาเอาไปก็ได้ พระราชาตรัสว่ามิได้
มีพระประสงค์เรือ่ งไม้ แต่ทรงต้องการช้างอาชาไนย ช่างไม้ทลู ว่าให้
คนจับไปเถิดพระเจ้าข้า
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แต่ลกู ช้างไม่ยอมไป พระราชาตรัสถามช่างไม้วา่ ท�ำอย่างไร
ลูกช้างจึงจะยอมไป
“ต้องการทรัพย์ให้พวกช่างไม้ พระเจ้าข้า”
พระราชาสัง่ ให้วางกหาปณะใกล้ๆ ตัวช้าง ๕ แห่งคือทีใ่ กล้
เท้าทั้ง ๔ และที่หาง แห่งละหนึ่งแสนกหาปณะ แต่ลูกช้างก็ยังไม่
ยอมไปอยู่นั่นเอง
พระราชารับสัง่ ให้ให้ผา้ นุง่ ห่มแก่ชา่ งไม้ทกุ คน ลูกช้างก็ยงั ไม่
ยอมไป ต่อเมือ่ โปรดประทานเครือ่ งใช้สอยและเครือ่ งเล่นส�ำหรับเด็ก
ลูกช่างไม้ทกุ คนนัน่ แหละ ลูกช้างจึงจะยอมไป แต่ไปด้วยอาลัยอย่างยิง่
พระราชาพาราณสีนำ� ช้างไปสูพ่ ระนคร จัดการสมโภชอย่างดี
ให้อยูใ่ นโรงช้างทีส่ วยงาม ตัง้ ช้างนัน้ ไว้ในฐานะแห่งสหายของพระองค์
ตั้งแต่ได้ช้างมงคลนั่นมา พระราชาก็ถึงความเป็นผู้มีบุญ
พร้อมทรงสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะและกฤษฎาภินิหาร เป็นที่เกรง
ขามของราชาสามันตราชทั้งปวง
ต่อมาพระราชาเสด็จทิวงคต ในขณะที่พระอัครมเหสีทรง
พระครรภ์แก่ แต่เขาปิดบังไม่ให้ชา้ งรู้ ด้วยเกรงช้างจะหัวใจแตกสลาย
เพราะความอาลัย
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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พอได้ข่าวว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตแล้ว พระเจ้า
โกศลก็กรีธาทัพมาล้อมนครพาราณสีไว้ มุ่งหมายยึดเอาราชสมบัติ
แห่งแคว้นกาสีเป็นของพระองค์ ชาวนครปิดประตูเมือง ส่งข่าวไป
ทูลพระเจ้าโกศลว่า บัดนี้พระอัครมเหสีแห่งพระราชาของพวกเรา
ก�ำลังทรงพระครรภ์แก่ โหรทางกายวิทยาท�ำนายว่า อีก ๗ วัน
พระนางจะประสูติ เมื่อพระนางประสูติแล้วพวกเราจึงจักต่อยุทธ์
กัน พระเจ้าโกศลทรงยินยอมตามนั้น
อีก ๗ วันต่อมา พระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชโอรส
ประชาชนทีใ่ จหดหูท่ อ้ ถอยอยู่ ก็รา่ เริงมีกำ� ลังใจขึน้ จึงขนานพระนาม
พระราชกุมารนั้นว่า “อลีนจิตตกุมาร” มีความหมายว่า ท�ำให้จิตใจ
ของประชาชนหายหดหู่
ชาวพาราณสีออกรบตามสัญญาที่ให้ไว้ แต่เนื่องจากไม่มี
จอมทัพ จึงไม่อาจเอาชนะกองทัพโกศลได้ ได้แต่ออกรบแล้วถอย
ออกรบแล้วถอย
ประชาชนกราบทูลพระราชเทวีว่า ถ้ารบอยู่อย่างนี้เห็นที
จะแพ้เป็นแน่นอน จะท�ำอย่างไรกันดี? เรื่องทั้งปวงนี้ มงคลหัตถี
สหายของพระราชายังไม่รู้ การบอกให้เขารู้จะควรไหม? พระนาง
ยอมรับว่าดีแล้ว ควรบอกให้เขารู้
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พระนางทรงประดับพระราชโอรสให้บรรทมที่กระโจมผ้า
ทุกลู พัสตร์๑ เสด็จไปสูโ่ รงช้าง ให้พระโอรสบรรทมใกล้เท้าช้าง แล้ว
ตรัสว่า “พ่อเอย สหายของท่านสิ้นพระชนม์แล้ว พวกเรากลัวท่าน
จะโทมนัสถึงหัวใจแตกจึงมิได้บอกท่าน กุมารนี้เป็นโอรสแห่งสหาย
ของท่าน เวลานี้พระเจ้าโกศลยกทัพมาประชิดนคร ต้องการยึดเอา
เมืองนี้ไว้ในครอบครอง ท่านจงช่วยรักษาราชสมบัติไว้ให้โอรสของ
ท่านด้วยเถิด”
ช้างเอางวงลูบไล้พระราชโอรสน้อย ยกขึน้ วางบนกระพอง
ร้องไห้อาลัยรัก วางพระราชโอรสลงในพระหัตถ์ของพระราชเทวี แล้ว
ออกจากโรงช้าง ตั้งใจว่าจักจับพระเจ้าโกศลให้ได้
พวกอ�ำมาตย์ แวดล้อมช้างนั้นตามออกไปด้วย ช้างได้
บรรลือโกญจนาท ท�ำให้พลข้าศึกตกใจหนีไป เข้าท�ำลายค่าย จับ
มวยผมพระเจ้าโกศลไว้ได้ แล้วน�ำมาหมอบลงแทบพระบาทแห่ง
พระราชโอรสน้อย
พระราชโอรสนั้น ได้ทรงอภิเษกเป็นพระราชา เมื่อพระชน
มายุได้ ๗ ขวบ ทรงพระนาม อลีนจิตตราชา เสวยราชสมบัตโิ ดยธรรม
พระศาสดา ทรงน�ำเรื่องนี้มาตรัสแล้ว ตรัสต่อไปว่า
อลีนจิตตฺ ํ นิสสฺ าย ฯลฯ สพฺพสํโยชนกฺขยํ แปลว่า เสนาหมูใ่ หญ่อาศัย
๑ผ้าท�ำด้วยเปลือกไม้ (Fine cloth)

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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อลีนจิตตกุมาร ร่าเริงแล้ว ต่างก็ได้ขอให้ชา้ งจับพระเจ้าโกศลผูไ้ ม่พอ
พระทัยด้วยราชสมบัติของพระองค์ จับได้ทั้งเป็นฉันใด ภิกษุผู้ถึง
พร้อมด้วยกัลยาณมิตรเป็นที่อาศัยก็ฉันนั้น พึงเป็นผู้มีความเพียร
สม�ำ่ เสมอ ยังกุศลธรรมให้เกิด เพือ่ บรรลุธรรรมอันเกษมจากโยคะ คือ
ปลอดจากกิเลส ก็จะสามารถบรรลุโดยล�ำดับ ซึ่งธรรมเป็นที่สิ้น
สังโยชน์ทั้งปวง”
ทรงประมวลชาดกว่า พ่อช้างเป็นพระสารีบตุ ร ลูกช้างคือ
ภิกษุผู้คลายความเพียร ส่วนอลีนจิตตกุมาร คือพระตถาคตเจ้า
ข้อคิด
๑. สัตว์ดิรัจฉานเช่นช้างที่เจ็บเท้าในเรื่องนี้ ยังมีความ
กตัญญูกตเวทีต่อพวกช่างไม้ผู้ท�ำให้ตนหายป่วย แสดงถึงเป็นผู้มี
ใจสูง มนุษย์ควรเอาอย่างได้ มนุษย์ทไี่ ม่มคี วามกตัญญูกตเวที เป็น
มนุษย์ที่ไม่ควรคบอย่างยิ่ง
๒. กัลยาณมิตร แม้ระหว่างดิรัจฉานกับคน ยังช่วยเหลือ
กันได้ เช่น ช้างมงคลช่วยให้อลีนจิตตกุมาร ราชโอรสแห่งสหายของ
ตนได้ชนะข้าศึกและครองราชย์ มนุษย์ต่อมนุษย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร
กัน จึงควรอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือกันในยามวิบัติขัดข้อง
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๓. สัตว์อาชาไนย ย่อมแสดงความเป็นอาชาไนยของตน
โดยคุณลักษณะ คุณธรรม โดยทีส่ ดุ แม้แต่อจุ จาระของช้างอาชาไนย
ลอยมา ยังเป็นที่เกรงกลัวของช้างทั้งหลายฉันใด บุรุษอาชาไนยก็
ฉันนัน้ ย่อมแสดงความเป็นอาชาไนยของตนโดยลักษณะ โดยคุณธรรม
คือเป็นผูม้ ลี กั ษณะดี มีคณ
ุ ธรรมสูง มีความเสียสละเห็นแก่สว่ นรวม
มีความเกรงกลัวบาป มีความรักเกียรติยศยิ่งชีวิต อยู่เพื่อความดี
และยอมตายเพื่อความดี
๔. สัตว์หรือคนอาชาไนย จะไม่ยอมอยูก่ บั คนทีไ่ ม่รคู้ า่ ของ
ตน หรือสถานทีอ่ นั ไม่เหมาะสมแก่ตน ยอมอดตายดีกว่าอยูอ่ ย่างไร้
เกียรติ
๕. คนดีเมื่อตนได้ดี ย่อมหาทางช่วยเหลือคนอื่นบ้างตาม
สมควร เช่นลูกช้างเมื่อพระราชาจะน�ำไปสู่พระนคร ยังหาทางช่วย
เหลือช่างไม้ ภรรยาและบุตรช่างไม้ ให้มเี ครือ่ งใช้และทรัพย์กอ่ นแล้ว
จึงไป

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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โอวาทของพ่อ (ทีฆาวุกุมาร)

ลูกๆ ควรอยู่ในโอวาทของพ่อแม่
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่ท่านรักและเอ็นดู เพื่อสนองน�้ำใจท่าน
เพื่อท่านจักไม่เสียใจในการกระท�ำของเรา
บุตรธิดาที่อยู่ในโอวาทของบิดามารดานั้น
ย่อมได้รับผลดีเสมอ มีแต่ทางเจริญรุ่งเรือง
ไม่มีทางเสื่อม ฑีฆาวุกุมารด�ำรงอยู่ในโอวาทของพระบิดา
ได้ครองแคว้นถึงสองแคว้น...

อย่าเห็นแก่กาลยาว
อย่าเห็นแก่กาลสั้น

ในอดีตกาล ดินแดนแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลนั้น มี
พรมแดนติดต่อถึงกัน แคว้นกาสีมีพาราณสีเป็นราชธานี พระราชา
แห่งแคว้นนั้นทรงพระนาม “พรหมทัต” ส่วนแคว้นโกศลมีสาวัตถี
เป็นราชธานี พระเจ้าโกศลทรงนาม “ฑีฆีติ” เป็นผู้ครอง
พระเจ้าพรหมทัต มีพระประสงค์จะรวม ๒ แคว้นให้เป็น
อาณาจักรเดียวกัน จึงทรงกรีธาทัพมาสู่ราชธานีแห่งแคว้นโกศล
ทรงให้ราชทูตเชิญพระราชสารไปยังพระเจ้าฑีฆีติโกศล ใจความใน
พระราชสารว่า
บัดนี้ หม่อมฉันพรหมทัต จอมคนแห่งแคว้นกาสี ได้ยก
กองทัพอันเป็นเกียรติยศยิ่ง มาตั้งค่ายอยู่ ณ ชานพระนครสาวัตถี
ด้วยประสงค์จะจ�ำเริญทางพระราชไมตรีกับกษัตริย์แห่งแคว้นโกศล
หม่อมฉันรูส้ กึ มานานแล้วว่า แคว้นทัง้ สองคือกาสีและโกศลนัน้ ควร
จะเป็นทองแผ่นเดียวกัน หากพระองค์ทรงพิจารณาด้วยปัญญาอัน
ยิง่ แล้วว่า กาสีมีเกียรติยศพอทีพ่ ระองค์จะทรงรับราชไมตรีได้ ก็ขอ
ให้ทรงจัดกองทัพออกไปจ�ำเริญพระราชไมตรีตอ่ กัน หากเฉยอยู่ ทาง
กาสีจะถือว่าแคว้นโกศลลบหลูพ่ ระราชาแห่งชาวกาสีทงั้ ปวง ผลแห่ง
การลบหลู่นั้น จะเป็นภัยแก่แคว้นโกศลอย่างมาก
พระเจ้าฑีฆตี โิ กศลได้รบั พระราชสารแล้ว ทรงปรึกษาอ�ำมาตย์
ราชมนตรีทั้งปวง รวมทั้งเสนาบดีผู้ถือก�ำลังทหารด้วย ที่ประชุมมี
ความเห็นเป็นสองฝ่าย คือหนึง่ เห็นว่า ควรต่อสูเ้ พือ่ กูเ้ กียรติกษัตริย์

และฐานะของแคว้นอิสระไว้ ข้อความในพระราชสารพระเจ้าพรหม
ทัตนั้น ผู้สันทัดทางการเมือง ย่อมแปลความหมายออกว่า ทรง
ต้องการดินแดนแคว้นโกศลทั้งมวลไว้อยู่ในปกครองของพระองค์
อีกฝ่ายหนึง่ ก็เห็นด้วย ในเรือ่ งการรักษาฐานะแห่งกษัตริย์
ของตนและกู้เกียรติยศแห่งแคว้นอิสระเช่นโกศล แต่ห่วงอยู่ในเรื่อง
ของก�ำลังพล เพราะโกศลเป็นเมืองสงบ ไม่เคยคิดรุกรานใคร จึง
มิได้ปรนปรือทหารและช้างม้าไว้เพื่อสงคราม ที่มีอยู่บ้างฝีมือก็ล้า
ลงเพราะขาดการฝึกฝน อนึ่งเล่า ก�ำลังพลคือทะแกล้วทหารของ
โกศลก็มนี อ้ ย ไม่พอต่อสูก้ องทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าพรหมทัต หาก
จะสูร้ บก็พอท�ำได้ แต่จะหวังชนะนัน้ ยาก ธรรมดาการรบ ย่อมต้องการ
ชัยชนะ เมื่อแน่ใจว่าต้องพ่ายแพ้แน่นอนจะรบท�ำไมให้เปลืองก�ำลัง
พล เสียชีวติ เลือดเนือ้ ของราษฎร ยอมรับเป็นประเทศราชของพระเจ้า
พรหมทัตเสียมิดีกว่าหรือ
หลังจากประชุมปรึกษาหารือกันอยู่เป็นเวลานานแล้ว ที่
ประชุมถวายความเห็นว่า พระราชาและพระมเหสีซึ่งก�ำลังทรง
ครรภ์แก่ ควรเสด็จหนีออกจากพระนครเสีย ส�ำหรับทางพระนคร
นั้น เสนาบดีและมุขอ�ำมาตย์ทั้งหลายจะรับผิดชอบแทนพระองค์
พระเจ้าฑีฆตี โิ กศล ทรงเชือ่ ค�ำแนะน�ำของทีป่ ระชุม พระองค์
ทรงเตรียมการจะปลอมพระองค์ พร้อมด้วยพระมเหสีเสด็จหนีไป
อยู่ทางปัจจันตเขตต์
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ราตรีนั้น ทั้งพระราชาและพระราชินีมิอาจบรรทมหลับได้
โดยเฉพาะพระราชินีนั้นทรงกรรแสงอยู่ตลอดเวลา พระนางประสูติ
มาเป็นขัตติยนารี ทรงเป็นอุภโตสุชาต เคยประทับแต่ในรัว้ วัง ไม่เคย
ต่อความล�ำบากตรากตร�ำ เมือ่ เป็นเช่นนี้ ก็อดทีจ่ ะคิดมากไม่ได้วา่ ทาง
ข้างหน้าจะเต็มไปด้วยขวากหนามทุรกันดาร พระนางจะทรงมีพระชนม์
ชีพอยู่ได้อย่างไร ประหนึ่งมัจฉาชาติเคยว่ายวนอยู่ในวารี เมื่อมีเหตุ
ต้องเกลือกกลิ้งอยู่บนบก ก็เป็นเรื่องทรมาน
พระราชาประทับลงบนพระยีภ่ ู่ อันพระราชินที รงเกลือกกลิง้
ครวญอยู่ ลูบพระปฤษฎางค์ของพระนางเบาๆ พลางปลอบประโลม
“นิ่งเสียเถิดน้อง การร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่ท�ำให้
พระเจ้าพรหมทัตยกทัพกลับไปได้ เราคิดหาทางแก้ไขทางอื่นเถอะ
อย่าเอาแต่รอ้ งไห้เลย เวลานีน้ อ้ งก�ำลังมีครรภ์แก่ ขอให้เห็นแก่ลกู ”
“มันอยากร้องไห้คะ่ ” พระนางทูลพระสวามี “อยากร้องไห้
ค่ะ ร้องไห้เพื่อประชาชนชาวโกศลและแคว้นโกศล”
พระเจ้าฑีฆีติโกศลนิ่ง พระองค์ทรงตรองอย่างลึกซึ้งว่า
พระองค์ทรงเป็นจอมคนในแผ่นดิน มีหน้าทีต่ อ้ งปกป้องประชาราษฎร์
เมื่อมีภัยมาสู่แคว้น พระองค์ได้รับส่วยจากราษฎรทุกๆ ปี เขาเหล่า
นั้นยกย่องพระองค์ไว้ในต�ำแหน่งสมมติเทพ เพื่อปกป้องเขาให้พ้น
จากการเบียดเบียนของศัตรูภายนอก และเพือ่ บ�ำบัดทุกข์อนั จักเกิด
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ขึน้ ภายในพระราชอาณาเขต เมือ่ มีภยั มา ถึงพระองค์ไม่อาจปกป้อง
เขาได้ สมควรแล้วทีพ่ ระองค์จะสละบัลลังก์ โดยไม่ตอ้ งหวนกลับมา
อีกเลย คนเราเมือ่ รูต้ วั ว่าไม่มคี วามสามารถในหน้าที่ ก็ไม่ควรเหนีย่ ว
รัง้ เอาหน้าทีน่ นั้ ไว้สำ� หรับตน เพราะเป็นการกีดกันคนผูส้ ามารถ ท�ำให้
งานหยุดชะงัก ไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร
“เรามีกำ� ลังน้อย” พระเจ้าโกศลตรัส พระเนตรจ้องฝาผนัง
นิง่ “น�ำ้ น้อยย่อมแพ้ไฟเป็นธรรมดา อนึง่ ผูม้ ปี ญ
ั ญาไม่ควรคิดหาญ
สู้สิ่งที่แน่นอนว่าไม่มีทางจะสู้ได้ น้องอย่านึกว่าเราเป็นคนขลาด
แต่เราเกรงจะน�ำราษฎรไปตายเสียเปล่า เหมือนปล่อยแมลงเม่าเข้า
กองไฟ มีแต่ความพินาศจะเกิดขึ้น
ทั้งพระราชาและราชินีปลอมพระองค์เป็นชาวชนบทเสด็จ
หนีออกจากพระราชวังในคืนวันหนึง่ ไปอาศัยอยู่ ณ บ้านช่างหม้อใน
เขตแคว้นกาสี ช่างหม้อสองสามีภรรยาต้อนรับพระราชาและพระราชินี
อย่างดียิ่ง เขามิได้รู้ว่าผู้ที่มาอาศัยอยู่นั้นเคยเป็นจอมคนแห่งโกศล
รัฐ แต่เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่า อาคันตุกะทั้งสอง มีอะไรหลายอย่าง
ที่ไม่เหมือนคนสามัญอย่างที่เขาเคยเห็นมา
ณ บ้านช่างหม้ออันตั้งอยู่แนวป่าเขตแคว้นกาสีนั้น พระ
ราชินีทรงรู้สึกว่าอากาศดี ปลอดโปร่งร่มรื่น พระนางมีความสบาย
อีกแบบหนึง่ ต่างจากในพระราชวังหลวง สิง่ ทีพ่ ระนางทรงด�ำริวา่ จะต้อง
ล�ำบากนั้น เมื่อทรงคุ้นเข้าก็เป็นความสบาย
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ท�ำนองเดียวกับคนส่วนใหญ่ ที่ชอบคิดชอบวาดภาพแห่ง
ความล�ำบากยากเข็ญ เมือ่ จะมีการเปลีย่ นแปลงจากสภาพหนึง่ ไปสู่
อีกสภาพหนึ่ง เขาคิดว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ เขาลืมคิดไปว่า คนที่อยู่ใน
สภาพนัน้ เขาอยูก่ นั ได้อย่างไร ท�ำไมเขาจึงอยูไ่ ด้-ความเคยชิน-ความ
เคยชินนัน่ เอง ท�ำให้มนุษย์และสัตว์ทงั้ หลายอยูไ่ ด้ ในทุกสภาพทีต่ น
จ�ำเป็นจะต้องอยู่
“เคยแล้วสบาย” ค�ำนี้ทรงความจริงไว้ได้ทุกกาล ทุกสมัย
และแก่คนทุกคน แก่สงิ่ มีชวี ติ ทุกจ�ำพวก ท�ำไมมนุษย์จงึ ไม่คอ่ ยพอใจ
ในสภาพที่ตนอยู่ เบื่อหน่าย ระอิดระอา แต่พอจะเปลี่ยนแปลงไปสู่
สภาพใหม่ก็กลัวความล�ำบาก ความช่างคิดช่างกลัวของเขานั่นเอง
ท�ำให้เขามีความทุกข์กงั วลไม่รจู้ กั จบสิน้ เขาลืมนึกไปว่า มนุษย์และ
สัตว์ทงั้ หลายอยูไ่ ด้ในทุกฐานะ ขอให้เคยเสียอย่างเดียวเท่านัน้ ท�ำไม
เด็กขาหัก ตาพิการ แขนขาดจึงยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ได้ ท�ำไมจึงไม่
ทุกข์ทนหม่นไหม้จนตายไป
“ทีอ่ ย่างนีล้ กู ของเราจะต้องแข็งแรง มีอนามัยดี” วันหนึง่
พระราชาตรัสกับพระราชินี เมือ่ ประทับอยูด่ ว้ ยกันทีเ่ นินเตีย้ ๆ แห่งหนึง่
“ถ้าลูกมีอนามัยดี หม่อมฉันก็มคี วามสุขเพคะ” พระราชินที ลู
“ความรักของเราสองมารวมอยูท่ ลี่ กู ” พระราชาทรงเปรย
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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“เราจะให้ลกู ศึกษาเล่าเรียนอย่างไรเพคะ เมือ่ เราต้องหลบ
ซ่อนอยู่อย่างนี้?” พระราชินีทูล มีแววแห่งความวิตกกังวล
“ไม่ยากเลย” พระราชาตรัส “เมื่อเติบโตพอสมควร เราก็
ส่งไปส�ำนักตักกสิลา ส่งไปอย่างเด็กทีย่ ากจน แกมีโอกาสอยูใ่ กล้ชดิ
อาจารย์ และมักเรียนดีกว่าเด็กที่เสียเงินให้อาจารย์”
“ลูกพระราชาต้องไปเรียนอย่างเด็กอนาถาหรือเพคะ? น่า
สลดใจเหลือเกิน หม่อมฉันอาจทนไม่ได้”
“เวลานีเ้ ราไม่ได้เป็นพระราชาแล้ว เราเป็นคนธรรมดาและ
เป็นคนธรรมดาที่ยากจน อยู่ในสภาพที่น้องก็รู้ดีอยู่แล้ว”
“หม่อมฉันพยายามให้ลมื ความสะดวกสบายในพระราชฐาน
พยายามปลูกความพอใจในสภาพใหม่ แต่มีน้อยครั้งเหลือเกินที่จะ
ส�ำเร็จได้ เมือ่ จะท�ำอะไร ก็อดนึกไม่ได้วา่ เคยมีคนท�ำให้ การระลึกถึง
อดีตเรื่องนี้ยังทรมานใจหม่อมฉันอยู่” พระราชินีทูล
“พยายามลืม พยายามลืมอดีตอันสะดวกสบาย!!” เรื่องนี้
สตรีลืมได้ยากมาก ถ้าเคยสบายมาแล้ว เธอจะระลึกถึงแต่ความ
สบายนัน้ ความทุกข์นนั้ สตรีลมื ได้งา่ ยกว่าความสุข เธอจะได้รบั ความ
ทุกข์ทรมานมาปานใดก็ตาม พอได้รบั ความสุขในระยะหลัง เธอก็ลมื
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ความทุกข์อนั นัน้ ส่วนชายมักจดจ�ำความทุกข์มากกว่าความสุขทีเ่ คย
ได้รบั เพศชายจึงมักเล่าแต่เรือ่ งความล�ำบากทีเ่ คยผ่านมา ส่วนเพศ
หญิงชอบเล่าแต่เรื่องความสุขที่เคยได้รับ เธอชอบความโอ่อ่า หรู
และความสุขกระจุกกระจิกทีม่ คี นคอยพะเน้าพนอเอาใจ ส่วนเพศชาย
นั้นชอบสนใจในความสุขที่คนอื่นยกย่องให้เกียรติว่าเป็นคนส�ำคัญ
มีความสามารถสูง เป็นวีรชนอัจฉริยมนุษย์ อะไรท�ำนองนี้
“เรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยเวลา” พระราชาทรงปลอบ “อีก
หน่อย น้องก็ลมื ไปเอง ความคุน้ กับป่าเขา เมือ่ เข้าเมืองก็เกิดความ
ร�ำคาญ”
แสงแดดอ่อนสายัณห์ส่องต้องผิวกาย ขับให้พระฉวีของ
พระราชินดี เู ปล่งปลัง่ นวล และสดใส ลมพัดมาเบาๆ เคล้าด้วยเสียง
นกเล็กๆ ลานหญ้าขจีพรรณ ณ เบือ้ งหน้า อันธรรมชาติสรรไว้ มอง
ดูชนื่ ตา สิง่ เหล่านีล้ ว้ นอ�ำนวยความสุขแก่มนุษย์ผแู้ สวงหาวิเวก และ
พอใจในวิเวกนั้น
“เมื่อไหร่จะครบก�ำหนดคลอด” พระราชาตรัสถามเพ่ง
พระเนตรมาจับอยู่ที่พระพักตร์แห่งราชินี, พระนางเธอหลบสาย
พระเนตรลงต�่ำ มีพระอาการขวยเล็กน้อย
“หม่อมฉันคิดว่าคงไม่เกินเดือนหน้า” ทูลตอบทัง้ พระเนตร
ยังมองดูพื้นหญ้าอยู่
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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“ขอให้เป็นชายเถอะนะ จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมาก” พระ
ราชาตรัส
“หม่อมฉันขอให้เขาเป็นคนดี จะเป็นหญิงหรือชายก็ไม่วา่ ”
“ขอให้เขาเป็นคนดี” เป็นความปรารถนาสูงสุดของมารดา
บิดาที่ต้องการเห็นลูกเป็นคนดี มีศีลธรรมอยู่ในโอวาท ไม่ประพฤติ
นอกลู่นอกรอยแห่งจารีตอันดีงาม เป็นความปลื้มใจอย่างสูงสุด
ของพ่อแม่ที่ได้ฟังกิตติศัพท์ว่าลูกของตนเป็นคนดี การประพฤติ
ตนเป็นคนดีนนั้ เป็นการตอบแทนคุณของพ่อแม่อย่างหนึง่ ซึง่ ลูก
ทุกคนไม่ควรลืม คนอื่นๆ ได้ยินกิตติศัพท์คุณความดีของเราอาจ
มีบ้างที่มีจิตริษยา แล้วหาทางทับถมขุดคุ้ยเอาเรื่องอันจริงบ้าง
ไม่จริงบ้างมาเกลีย่ กลบคุณความดีนนั้ แต่ความรูส้ กึ เช่นนีจ้ ะไม่มี
ในมารดาบิดาเลยเป็นอันขาด ขอให้ลูกๆ แน่ใจในเรื่องนี้
ทางฝ่ายพระเจ้าพรหมทัต เมือ่ ครองแคว้นโกศลได้อกี แคว้น
หนึ่งแล้ว ก็ส่งคนเที่ยวตามหาพระเจ้าฑีฆีติ ด้วยเกรงพระทัยว่า
พระเจ้าฑีฆีติโกศลจะซ่องสุมผู้คนมาตีเมืองคืนในภายหลัง พระองค์
ทรงประกาศว่า หากใครจับพระเจ้าโกศลได้ หรือเพียงแต่ทราบทีอ่ ยู่
แล้วทูลให้ทราบ จะทรงประทานรางวัลอย่างงาม และทองเท่าลูกฟัก
พระเจ้าพรหมทัตประทับอยู่ ณ สาวัตถีราชธานีของแคว้นโกศลต่อ
มาอีกนาน พระองค์ยงั ไม่มหี มายก�ำหนดการว่าจะเสด็จกลับพาราณสี
เมื่อใด
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เป็นธรรมดาทีเ่ มือ่ มีนายคนใหม่มาครอง ราษฎรทีย่ งั จงรัก
ภักดีต่อพระราชาองค์เก่า ก็กระด้างกระเดื่องบ้าง ไม่ยอมเสียส่วย
ภาษีตามก�ำหนดบ้าง แข็งขืนต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบ้าง พระเจ้า
พรหมทัตรับสั่งให้ประหารชีวิตเสียเลยก็มาก ประการหนึ่ง เพราะ
ทรงถือว่ามิใช่ราษฎรของพระองค์ อีกประการหนึง่ เพือ่ แสดงให้เห็น
ความเด็ดขาด ไม่ให้ราษฎรคนอื่นถือเป็นเยี่ยงอย่าง
มีอยูร่ ะยะหนึง่ พระราชินที รงแพ้พระครรภ์ อยากเสวยน�ำ้ ล้าง
พระแสงดาบของพระเจ้าพรหมทัต อยากทอดพระเนตรจาตุรงคินเี สนา
คือทัพช้าง ทัพม้า ทัพรถและทัพพลเดินเท้าของพระเจ้าพรหมทัต
อาการแพ้ท้องนั้น เป็นความอยากอย่างรุนแรง ยากที่จะ
หักห้ามได้ มักเกิดแก่สตรีทกุ คน แตกต่างกันในความปรารถนา บาง
คนอยากกินดิน บางคนอยากกินขีเ้ ถ้า บางคนอยากสูบบุหรีแ่ ละกิน
เหล้าทัง้ ๆ ทีโ่ ดยปกติตนไม่เคยมีความต้องการเลย เมือ่ อยูใ่ นอาการ
แพ้ท้องเช่นนี้ สามีและญาติมักตามใจแสวงหาสิ่งที่ต้องการ
พระราชินีได้ทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าโกศล
“อยากได้น�้ำล้างพระแสงดาบของคนอื่นไม่อยาก อยากได้
เสวยน�้ำล้างพระแสงดาบของพระเจ้าพรหมทัตเสียด้วย” พระราชา
ตรัส “ไม่เพียงแต่อย่างเดียว ยังอยากจะดูกองทัพของเขาอีก พีไ่ ม่รู้
จะไปเอามาได้อย่างไร และจะจัดกองทัพอย่างไร”
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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“หม่อมฉันไม่ได้บังคับหรือขอร้องให้พระองค์จัดให้”
พระราชินีทูล “หม่อมฉันเพียงแต่เล่าอาการแพ้ท้องให้ทรงทราบ
เท่านั้น อยู่ด้วยกันเพียงสองคนเท่านี้ ถ้าไม่เล่าให้พระองค์ฟัง ก็ไม่
ทราบจะเล่ากับใคร”
“ไม่ทราบจะเล่ากับใคร” ความรู้สึกอันนี้เป็นความอึดอัด
คับแค้นอย่างยิง่ ประการหนึง่ ของมนุษย์ หากมีเรือ่ งคับอกใดๆ แล้ว
ไม่มที รี่ ะบาย ไม่มบี คุ คลซึง่ เป็นทีไ่ ว้ใจว่าจะระบายความรูส้ กึ อันนัน้ ได้
เขาจะรูส้ กึ อึดอัดร�ำคาญฟุง้ ซ่าน แต่เมือ่ ได้ระบายเสียแล้ว ความหนัก
ก็เป็นเบา ไม่เพียงแต่ความทุกข์ ความผิดหวังดอก แม้ความสุขความ
สมหวังก็ท�ำนองเดียวกัน เมื่อเกิดขึ้นแล้วมนุษย์เราก็อยากจะบอก
เล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟัง เขาไม่จ�ำเป็นจะต้องแก้ปัญหานั้นได้ เพียง
แต่ยินดีรับฟังเท่านั้น ก็มีส่วนช่วยผู้เล่าได้มาก
พระราชาทรงวิตกกังวลอย่างมาก ทรงด�ำริอยูเ่ กือบตลอด
เวลาว่า จะได้สิ่งที่พระราชินีทรงประสงค์มาได้อย่างไร พระราชินีก็
ซูบซีดลงตามวันเวลาที่ล่วงไป เพราะพระอาการแพ้พระครรภ์นั้น
เป็นต้นเหตุ พระนางทรงเห็นพระทัยพระสวามีเหมือนกันว่า สิ่งที่
พระนางทรงประสงค์นนั้ เป็นสิง่ ยากทีจ่ ะสนองได้ แต่ความกระวนกระวาย
อันเกิดจากความอยากนั้น คอยรบกวนพระทัยให้ดิ้นรนเร่าร้อนอยู่
เสมอ พระนางเสวยไม่ได้ บรรทมไม่หลับ
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เมือ่ เป็นดังนี้ ก็สดุ ทีพ่ ระราชาจะทรงทนดูอกี ต่อไป จึงเสด็จ
เล็ดรอดเข้าไปในเมืองสาวัตถี ไปหาพราหมณ์ปุโรหิตผู้เคยถวาย
อรรถศาสตร์แก่พระองค์ พระองค์ทรงทราบดีวา่ ต�ำแหน่งพราหมณ์
ปุโรหิตผู้ถวายอรรถศาสตร์นั้นเป็นต�ำแหน่งถาวร แม้จะเปลี่ยน
พระราชาแล้ว เปลี่ยนเสนาบดีแล้ว แต่ตำ� แหน่งนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง
พราหมณ์ปุโรหิตเห็นแล้วจ�ำได้ และเป็นคนที่มีกตัญญู
จึงต้อนรับพระราชาด้วยอาการอันดี ถวายคารวะอันควรแก่ฐานะ
พระราชาผู้ไร้บัลลังก์ทรงปลื้มพระทัย ที่ได้เห็นพราหมณ์ปุโรหิตมี
น�ำ้ ใจเช่นนัน้ การแสดงความเอือ้ เฟือ้ แก่ผตู้ กทุกข์ได้ยากนัน้ เป็นสิง่
มีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ เหมือนราดรดอุทกลงสูพ
่ นื้ ดินอันแห้งผาก พืน้ ดิน
นั้นย่อมพลันดูดซึมเอาไว้ทั้งหมด การเอื้อเฟื้อแก่คนที่มั่งคั่งพรั่ง
พร้อมอยูแ่ ล้ว เขาไม่คอ่ ยจะเห็นความเอือ้ เฟือ้ นัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญ เหมือน
รดวารีลงไปในพืน้ ดินอันเจิง่ นองด้วยน�ำ้ มีแต่จะหลากล้นไปสูท่ อี่ นื่
พราหมณ์ปุโรหิตแสดงความเสียใจต่อพระราชา ที่ต้อง
นิราศบัลลังก์ และพร�่ำถึงพระคุณซี่งพระราชาได้ชุบเลี้ยงให้มี
ความสุขสบายมาเป็นเวลานานปี พร้อมทั้งบุตรและภรรยา เขามี
คุณธรรมสูงพอที่จะระลึกถึงพระคุณของผู้มีคุณได้ การคบกับคนมี
คุณธรรมนั้น มีความปลอดภัยและน�ำความสุขใจมาให้เสมอ เขา
กราบทูลพระราชาว่า มีสงิ่ ใดทีเ่ ขาพอจะช่วยเหลือได้กจ็ ะยินดีทำ� ทุกอย่าง

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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มาถึงจุดที่พระราชาทรงประสงค์ พระองค์จึงได้เล่าเรื่อง
ทั้งปวงให้พราหมณ์ปุโรหิตทราบ แล้วตรัสว่า
“ข้าพเจ้าอยากจะปรึกษาอาจารย์วา่ จะท�ำอย่างไรดี อยากจะ
ขอปัญญาอาจารย์เป็นที่พึ่งสักครั้งหนึ่ง”
พราหมณ์ปุโรหิต ผู้อันพระราชาทรงเรียกว่า “อาจารย์”
นัน้ เมือ่ ทราบแล้วก็ทรงหนักใจอยู่ เขามีอาการตรองนิง่ อยูเ่ ป็นนาน
ในที่สุดจึงกราบทูลว่า
“ข้าพระพุทธเจ้าจะพยายามช่วยเรื่องนี้ให้สมพระประสงค์
แต่ขอเวลาสักเล็กน้อย เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน ไว้ขึ้น ๑๔ ค�่ำ 
ขอพระองค์เสด็จมาฟังใหม่อีกครั้งหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าจะพยายาม
สนองคุณพระราชินีจนสุดความสามารถ”
ความจริงพราหมณ์ปุโรหิตผู้ถวายอรรถศาสตร์แก่พระเจ้า
โกศลนัน้ ว่าโดยฐานะก็เป็นทัง้ อาจารย์และเป็นทัง้ สหายอันเป็นทีร่ กั
เขาทั้งสองต่างมีความเคารพนับถือในฐานะของกันและกัน
เมือ่ พระเจ้าฑีฆตี เิ สด็จกลับแล้ว วันรุง่ ขึน้ พราหมณ์ปโุ รหิต
จึงเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัต พระราชาองค์ใหม่ทรงทักทายปราศรัย
อย่างดี พระองค์ทรงทราบเหมือนกันว่า ต�ำแหน่งปุโรหิตนั้นไม่เป็น
ภัยกับใคร
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“อาจารย์มาแต่เช้า มีธุระอะไรหรือ? แต่ท�ำไมดูอาจารย์มี
สีหน้าเศร้าหมองไป?” พระราชาตรัส
“เทวะ” ปุโรหิตทูล “เมื่อคืนนี้ข้าพระพุทธเจ้าฝันไป”
“ฝันเรื่องอะไร อาจารย์ เกี่ยวกับข้าพเจ้าหรือเปล่า?”
“เกี่ยว พระเจ้าข้า”
“ไหนลองเล่าไปซิ ดีหรือร้ายประการใด” พระเจ้าพรหมทัต
ตรัสอย่างเร็ว
“ข้าพระพุทธเจ้าฝันไปว่า พระแสงดาบของพระองค์ลุก
โพลงเป็นไฟ มีรัศมีสีรุ้งงามระยับ พระเจ้าข้า”
“แล้วอย่างไรอีก?”
“ครู่หนึ่งผ่านไป พระแสงดาบนั้นก็กลิ้งลงไปแช่อยู่ในน�้ำ
และไฟก็ไม่ดับ พระเจ้าข้า”
พระเจ้าพรหมทัตตะลึงต่อความฝันนัน้ ประทับนิง่ อยูค่ รูห่ นึง่
แล้วตรัสว่า “เอ จะมีเหตุดีร้ายประการใดนะอาจารย์”
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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“ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่า ตามลักษณะความฝัน เป็นนิมติ รดี
ส�ำหรับพระองค์ พระเจ้าข้าฯ”
พระราชาทรงยิ้ม “ดีอย่างไรนะ ท่านอาจารย์”
“การที่พระแสงดาบลุกเป็นไฟนั้น เป็นการแสดงกฤษฎา
ภินหิ ารแห่งพระองค์ และทีว่ า่ พระแสงดาบกลิง้ ลงไปในน�ำ้ แล้วไม่ดบั
นั้น พระองค์จะได้บุรุษผู้มีความสามารถมาใช้ในราชการในโอกาส
ต่อไป พระเจ้าข้าฯ”
“เออ อย่างนี้ค่อยเข้าทีหน่อย” พระราชาตรัสอย่างพอ
พระทัย
“แต่ขา้ พระองค์มาคิดด้วยเกล้าว่า” พราหมณ์ปโุ รหิตกราบทูล
ต่อไป “ตั้งแต่พระองค์ปราบดาภิเษกเสวยราชย์ในแคว้นโกศลนี้ มี
ข้าราชการจ�ำนวนมากมายทัง้ ใหม่และเก่า ผูร้ บั ราชการสนองพระเดช
พระคุณ ยังมิได้เข้าพิธดี มื่ น�้ำพิพฒ
ั น์สตั ยา คือการให้สตั ย์สาบานว่า
จะจงรักภักดีต่อเบื้องยุคลบาทพระเจ้าข้า”
“เรื่องนี้ส�ำคัญเหมือนกัน” พระราชาตรัส “ข้าพเจ้ามัวยุ่ง
เรื่องอื่นจนลืมนึกไป”
“ส�ำคัญมาก พระพุทธเจ้าข้าฯ” ปุโรหิตทูล “คนจ�ำนวนมากๆ
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ยากที่จะรู้ว่าคนไหนซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ซื่อสัตย์ ในการท�ำพิธี
แช่งน�ำ้ นัน้ ต้องน�ำพระแสงดาบของพระองค์ลงในภาชนะอันมีลกั ษณะ
เป็นพานใหญ่ เพือ่ เป็นทีเ่ กรงขามของปวงข้าราชบริพาร หากใครไม่
ซื่อสัตย์สุจริต ก็ให้คิดเกรงพระแสงดาบอาญาสิทธิ์นั้น แล้วแจกน�้ำ
ในพานใหญ่นั้น ให้ดื่มโดยทั่วกัน”
“เข้าทีอาจารย์ ข้าพเจ้าจะสั่งให้เตรียมการนี้เร็วที่สุด”
พระราชาตรัส
“มีอีกประการหนึ่งพระเจ้าข้า” ปุโรหิตทูล “คือตั้งแต่
พระองค์ครองราชย์ในแคว้นโกศลแล้ว ราษฎรชาวโกศลยังไม่ได้เห็น
ความสง่างามแห่งพระองค์อย่างใกล้ชดิ แท้จริง ในระหว่างทีป่ ระทับ
อยูใ่ นท่ามกลางจตุรงคินเี สนาเลย แสนยานุภาพแห่งกองทัพพระเจ้า
พรหมทัตนัน้ เป็นทีเ่ ลือ่ งลือไปทัว่ ชมพูทวีป แต่ชาวโกศลยังมิได้ทศั นา
อย่างเต็มตา วันที่พระองค์เดินทัพเข้าสู่สาวัตถีนั้น ประชาชนส่วน
ใหญ่ตกใจกลัว จึงพากันหลบหนี ไม่กล้าอยูช่ ม ข้าพระพุทธเจ้าเห็น
ว่า ถึงเวลาอันสมควรแล้วทีพ่ ระองค์จะจัดให้มกี ารสวนสนามของกอง
ทัพทัง้ ๔ เหล่า และพระองค์ทรงตรวจพลด้วยพระองค์เอง ทรงผูก
สอดเครือ่ งรบอย่างครบครัน คัมภีรโ์ บราณย่อมว่า กษัตริยส์ ง่างาม
เมื่อผูกสอดเครื่องรบและอยู่ในท่ามกลางจาตุรงคินีเสนา”
“เห็นด้วย-ท่านอาจารย์! ข้าพเจ้าจะให้เตรียมการเรื่องนี้
โดยเร็ว” พระเจ้าพรหมทัตตรัส
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ถึงวันขึน้ ๑๔ ค�ำ่ พระเจ้าฑีฆตี โิ กศลก็เล็ดลอดมาหาพราหมณ์
ปุโรหิต-พระสหาย พระองค์ได้ทราบว่าสิ่งที่พระองค์ประสงค์นั้น
ส�ำเร็จไปแล้วทุกประการโดยปัญญาของปุโรหิต พระองค์ทรงปลื้ม
พระทัย เข้าสวมกอดปุโรหิต โดยมิได้นกึ ว่าครัง้ หนึง่ พระองค์เคยทรง
เป็นพระราชาของเขา พระองค์ได้น�้ำแช่พระแสงดาบของพระเจ้า
พรหมทัตไปให้พระราชินสี มประสงค์ ยังเหลืออีกเพียงประการเดียว
คือการดูกองทัพของพระเจ้าพรหมทัตสวนสนาม ส�ำหรับเรื่องนี้
พราหมณ์ปุโรหิตได้นัดแนะวันเวลาและสถานที่ส�ำหรับพระราชินี ไว้
เรียบร้อยหมดแล้ว
พระเจ้าฑีฆีติโกศลเสด็จกลับไปแล้ว น�ำน�้ำไปให้พระราชินี
พระนางทรงดีพระทัยเหลือล้น เมือ่ ดืม่ แล้วอาการแพ้พระอุทรก็ระงับ
ลงส่วนหนึง่ ทรงมีอาการแช่มชืน่ ขึน้ เหมือนต้นข้าวทีข่ าดน�ำ้ มาเป็น
เวลานานได้พระพิรณ
ุ หลัง่ ให้ผนื นาเจิง่ นอง ต้นข้าวนัน้ ก็ฟน้ื จากอาการ
ซบเซา
ฝ่ายพราหมณ์ปโุ รหิต ก็มคี วามปลาบปลืม้ อย่างเหลือล้น ที่
ได้ช่วยให้ความประสงค์ของพระราชาและพระราชินีส�ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี แลในการช่วยนั้นเขามิได้เบียดเบียนให้พระเจ้าพรหมทัต
ต้องทรงเดือดร้อนแต่ประการใด ยังจะอ�ำนวยประโยชน์แก่พระเจ้า
พรหมทัตเสียอีก รวมความว่าได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เขา
ประจักษ์ดีว่า ความกตัญญูที่ไม่มีกตเวทีนั้น เป็นสิ่งไร้ประโยชน์แก่
บุพการี พูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็ว่า ความส�ำนึกคุณอย่างเดียว โดย
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ไม่มีการตอบแทนคุณบ้างนั้น ผู้ท�ำอุปการะก่อนไม่ได้รับประโยชน์
อะไรเลย
ถึงวันเวลาที่พระเจ้าพรหมทัตจะทรงตรวจพลสวนสนาม
พราหมณ์ปุโรหิตได้ทราบหมายก�ำหนดการหมดแล้ว จึงแจ้งแก่
พระราชาฑีฆีติโกศล ให้น�ำพระราชินีมาแอบซ่อนอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง
ซึ่งกองทัพทั้งสี่จะต้องเดินผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะของพราหมณ์ปุโรหิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
พรหมทัตเป็นนักหนา เพราะเป็นการเสริมพระบารมีแห่งพระองค์
อย่างไม่เคยมีมาก่อน ตัง้ แต่พระองค์ทรงครองแคว้นทัง้ สองมา การ
ท�ำอะไรด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและประกอบด้วยปัญญานัน้ มักอ�ำนวย
ประโยชน์แก่ผู้ทำ� และผู้รับเสมอ
อาการแพ้พระอุทรของพระราชินีระงับลงโดยสิ้นเชิง ทรง
มีพระอาการผ่องใสขึ้นทุกๆ วัน จนถึงก�ำหนดทศมาสก็ประสูติ
พระราชโอรส งดงามสมลักษณะแห่งขัตติยราชกุมาร เป็นที่พอ
พระทัยของพระชนกชนนีเป็นนักหนา ทรงบ�ำรุงเลี้ยงอย่างดีที่สุด
เท่าที่จะทรงท�ำได้ พระราชกุมารทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ ได้รับ
ขนานพระนามว่า “ฑีฆาวุ” (ฑีฆาวุ = ฑีฆายุ ผู้มีอายุยืน ฯลฯ)
เวลาล่วงมาอีก ๑๖ ปี หลังจากพระราชกุมารประสูติแล้ว
แปลว่า บัดนี้ ฑีฆาวุพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา พระชนกชนนีกท็ รง
ปรึกษากันที่จะส่งพระโอรสไปศึกษา ณ ส�ำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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เมืองตักกสิลา ข่าวเรื่องพระเจ้าพรหมทัตทรงประกาศจับพระเจ้า
โกศลนัน้ ยังมิได้เพิกถอน พระเจ้าโกศลเองก็ทรงทราบเรือ่ งนีด้ ี พระองค์
ทรงหวั่นวิตกอยู่เสมอว่า อาจถูกจับทั้งหมดคือ พ่อ แม่ และลูก
“เราควรส่งลูกเราไปอยู่เสียในที่ห่างไกล” พระราชาทรง
ปรารภในเย็นวันหนึ่ง “หากเราทั้งสองถูกจับ ก็ยังเหลือลูกอยู่”
“เหตุผลที่จะทรงส่งลูกไปเรียนมีเท่านี้หรือ?” พระราชินี
ทูลถาม
“นี่เป็นเหตุผลประการหนึ่ง” พระราชาตอบ “อีกประการ
หนึง่ คือลูกเราเป็นชาย ธรรมดาชายควรจะมีความรูเ้ ป็นเครือ่ งประดับ
กายจึงจะงาม และควรอยูห่ า่ งพ่อแม่บา้ ง เมือ่ ถึงเวลาอันควร มิฉะนัน้
แล้วต่อไปภายหน้า เมื่อหาบิดามารดาไม่แล้ว จะปกครองตัวเอง
ไม่ได้”
“หม่อมฉันไม่อยากให้เขาจากไปเลย” พระราชินที ลู “อยาก
ให้เขาอยู่ใกล้ๆ ตลอดชีวิต มันเป็นความอบอุ่นเป็นความสุข”
“พ่อแม่ทกุ คนมีความรูส้ กึ อย่างนีท้ งั้ นัน้ แต่ตอ้ งตัดใจ-ตัดใจ
เพื่ออนาคตของลูก เพื่อลูกจะได้มีโอกาสสร้างชีวิตของตนเอง-ด้วย
ล�ำแข้งล�ำขาของตนเอง พ่อแม่ทุกคนรักลูก อยากให้ลูกอยู่ใกล้
ตลอดชีวิต แต่เมื่อจ�ำเป็นก็ต้องยอมให้พรากจากไป เขาจากไป
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เพื่อความดีมิใช่ไปเพื่อความร้าย หรือความล้มเหลว อนาคตนั้น
เราสร้างให้ลูกได้เหมือนกัน แต่สร้างได้เพียงเล็กน้อยหรือเพียง
แนะแนวเท่านั้น ส่วนใหญ่เขาต้องท�ำเอาเอง การให้เขาจากไป
ชั่วคราว ท�ำให้เขามีประสบการณ์ในชีวิต ให้เขาได้มีโอกาสเทียบ
เคียงระหว่างการอยูก่ บั พ่อแม่กบั การอยูก่ บั ผูอ้ นื่ บางทีอาจท�ำให้
เขาระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่มากขึ้น รู้จักคุณค่าแห่งความรัก
ของพ่อแม่มากขึ้น”
หนึ่งวันก่อนวันจาก ทั้งพระชนกและพระชนนีได้ช่วยกัน
สั่งสอนฑีฆาวุ มีข้อความส�ำคัญบางตอนดังนี้:“ลูกรัก ตั้งแต่น้อยจนบัดนี้ ๑๖ ปีแล้ว เจ้ายังไม่เคยจาก
พ่อและแม่เลย เรา ๓ คน พ่อ แม่ และลูกมีความผูกพันเป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน มีความรูส้ กึ เหมือนชีวติ เดียวกัน แต่บดั นีม้ คี วามจ�ำเป็น
ทีเ่ จ้าต้องจากไปเพือ่ ศึกษาหาความรู้ อันเป็นอาภรณ์ประดับกายของ
บุรุษ พ่อและแม่มีความรู้สึกเหมือนเจ้าน�ำดวงใจของเราไปด้วย แต่
พ่อแม่ทดี่ ี ต้องยอมทนทุกข์ทรมานทัง้ ทางกายและทางใจเพือ่ ลูกได้
ในการจากไปอยูไ่ กลครัง้ นี้ ขอให้เจ้าจ�ำค�ำของพ่อและแม่ไว้
บ้าง เป็นทางด�ำเนินชีวติ เพือ่ ลูกจะได้สมาคมด้วยคนอืน่ ได้ ไม่วา้ เหว่
เหงาหงอยจนเกินไป ไม่เป็นทีร่ งั เกียจของเพือ่ นร่วมส�ำนัก ข้อความ
ที่เจ้าควรจ�ำใส่ใจมีดังนี้ :อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

69

๑. จงเอาใจใส่ต่อผู้อื่น และรักเพื่อนฝูงที่ดี อย่าหมกมุ่น
คิดแต่เรื่องของตัวฝ่ายเดียว ถ้าเราต้องการให้คนอื่นเขาเอาใจใส่ต่อ
เรา เราจะต้องเอาใจใส่สนใจผูอ้ นื่ สนใจในงานของเขา สนใจในชีวติ
ของเขา แสดงความชอบพอเขาอย่างแท้จริง การผูกมิตรกับผูอ้ นื่ จะ
ส�ำเร็จเรียบร้อยในระยะเวลารวดเร็ว หากเราเอาใจใส่ต่อเขาอย่าง
แท้จริง แต่ถา้ ผูกมิตรโดยวิธใี ห้เขาเอาใจใส่ตอ่ เรานัน้ นานเท่านานก็
ไม่คอ่ ยส�ำเร็จ ทัง้ นีเ้ พราะมนุษย์สว่ นใหญ่อยากให้คนอืน่ เอาใจใส่สนใจ
ตน มากกว่าที่ตนจะเอาใจใส่และสนใจผู้อื่น
๒. จงอย่าแสดงกิริยา วาจาใดๆ อันจักท�ำให้ผู้อื่นรู้สึกว่า
เขาด้อยความส�ำคัญลง หรือไม่มคี วามส�ำคัญเลย มนุษย์ทกุ คนกระหาย
ใคร่ได้รับความยกย่องว่าเป็นคนส�ำคัญ ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ดังนั้น
ลูกจงปฏิบตั กิ ารให้คล้อยตามความรูส้ กึ ของมนุษย์ทวั่ ไปในเรือ่ งนี้ เมือ่
ลูกยกย่องชมเชยเขาด้วยความจริงใจ ให้ความส�ำคัญแก่เขา เขาก็จะ
เห็นลูกเป็นคนส�ำคัญทีค่ วรเอาใจใส่เช่นเดียวกัน หลักความจริงมีอยู่
ว่าคนทุกคน หรืออย่างน้อยแทบทุกคนมีความส�ำคัญอยู่อย่างน้อย
ก็อย่างหนึ่ง แม้พระราชาเองก็ไม่ได้เก่งไปกว่าคนอื่นๆในทุกๆ ด้าน
การให้ความส�ำคัญแก่ผอู้ นื่ ในทางทีเ่ หมาะสม จึงเหมือนน�้ำพุในทะเล
ทราย ให้ความชุ่มชื่นแก่ผู้กระหายใคร่ดื่ม
๓. จงยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเพื่อนฝูง และบุคคลที่ลูกต้อง
สมาคมด้วย การยิม้ ท�ำให้ผอู้ นื่ รูส้ กึ ว่าเราชอบเขา นอกจากนีย้ งั ท�ำให้
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จิตใจของเราชืน่ บานอีกด้วย เป็นการให้ความสุขทัง้ แก่ตวั เราเองและ
ผู้อื่น
๔. เมื่ออยู่ในส�ำนักอาจารย์ ให้เอาใจใส่ต่อท่าน ช่วยเหลือ
ท่าน ปฏิบัติท่านให้มีความสุข การที่ต้องเสียเวลาไปในการปฏิบัติ
อาจารย์นนั้ ย่อมได้ผลตอบแทนมาเกินกว่าเวลาทีเ่ สียไปเสมอ อย่า
นึกว่าเป็นการเสียเวลาเปล่า ศิษย์ที่อาจารย์รักเหมือนได้รับพร
จากสวรรค์ มีความสุขความเจริญ และเรียนเก่ง มีความส�ำเร็จ
รวดเร็วเพราะกุศลที่ปฏิบัติบ�ำรุงอาจารย์เป็นแรงหนุนอีกด้วย
๕. หากมีความผิดพลาดอันใดจงรีบสารภาพผิด อย่า
ดื้อรั้นดันทุรัง การไม่ยอมรับผิดเป็นเรื่องของคนขลาด ส่วนการ
ยอมรับผิดเมื่อได้ท�ำผิดเป็นเรื่องของคนกล้าหาญ การสารภาพผิด
ท�ำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีเมตตากรุณา และมีใจกว้างต่อเรา อยากให้อภัย
ในความผิดพลาด วิสยั มนุษย์นนั้ อยากให้คนอืน่ เห็นตนเป็นคนส�ำคัญ
การทีเ่ รายอมสารภาพผิด เป็นการให้ความส�ำคัญแก่เขา ท�ำให้เขามี
จิตใจอ่อนโยนต่อเราได้ง่าย
๖. เป็นข้อสุดท้าย ขอให้ลกู อย่าเห็นแก่กาลยาว อย่าเห็น
แก่กาลสั้น เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วย
การไม่จองเวร
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ค�ำว่าอย่าเห็นแก่กาลยาวนั้น พ่อมีความหมายว่า เมื่อใคร
ท�ำให้เจ็บช�้ำน�้ำใจ ท�ำให้โกรธแค้นขุ่นเคืองก็อย่าผูกเวร อย่าผูก
พยาบาทต่อผูน้ นั้ ถ้ามีเรือ่ งโกรธแค้นซึง่ เป็นเรือ่ งธรรมดาของจิตใจ
ก็จงรีบก�ำจัดความโกรธนัน้ เสีย อย่าโกรธนาน อย่าผูกเวร ผูกพยาบาท
ต่อใครนานๆ เพราะเป็นเรือ่ งท�ำให้จติ ใจเราเศร้าหมอง เดือดร้อนเอง
มากกว่า
ค�ำว่า อย่าเห็นแก่กาลสั้นนั้น พ่อหมายความว่า อย่ารีบ
ด่วนแตกจากมิตร หากมีเรือ่ งไม่เข้าใจอะไรกัน จงรีบปรับความเข้าใจ
กันเสีย โดยการรูจ้ กั ผ่อนสัน้ ผ่อนยาว ผ่อนหนักผ่อนเบา อย่ารีบด่วน
แตกจากมิตร เพื่อนฝูงนั้นหายาก สนิทสนมกันยาก เมื่อรักใคร่
สนิทสนมกันแล้ว จงประคับประคองมิตรภาพไว้ให้ดี มีมิตรดีแล้ว
จงดีตอ่ มิตร ให้สมคุณค่าแห่งมิตรนัน้ มิตรสหายทีด่ เี ป็นเกราะป้องกัน
ภัยทั้งปวง เมื่อมีเรื่องเข้าใจผิดกันเพราะเหตุใดก็ตาม จงยับยั้งชั่ง
ตรองให้ดี สอบสวนเรื่องราวให้ดี อย่าหูเบา อย่ารีบด่วนแตกจาก
มิตร ให้คิดเสียนานๆ หลายรอบ
เงียบกันไปครู่หนึ่ง
พระราชินีจึงมีพระเสาวนีย์ว่า
ลูกรัก มีข้อความที่แม่จะสั่งลูกประการหนึ่ง คือ กว่าลูก
จะเรียนส�ำเร็จก็อาจจะถึงอายุ ๒๑ ปี ในระหว่างนั้น ลูกอาจคบหา
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สมาคมด้วยสตรีคนใดคนหนึง่ ตามธรรมดาของคนหนุม่ ซึง่ มักไม่พน้
เรือ่ งหญิงสาว หากลูกมีความจ�ำเป็นต้องเกีย่ วข้อง จะเพราะลูกชอบ
เขา เขาชอบลูกก็ตาม หรือจะเพราะความจ�ำเป็นในหน้าที่ที่จะต้อง
เกี่ยวข้องกันก็ตาม ขอให้ลูกมีความซื่อตรงสุจริต อย่าได้คิดเอารัด
เอาเปรียบสุภาพสตรี อย่าได้คิดท�ำลายสุภาพสตรีด้วยความคะนอง
แห่งวัยหนุ่ม หากไม่จริงจังกับเขา ก็จงเว้นการเกี่ยวข้องกับเขาใน
แง่เสน่หา อย่าพูดว่า “รัก” เมือ่ มิได้รกั จริง อย่าท�ำให้สตรีเข้าใจผิด
หลงรักตัว โดยที่ถือตัวเธอเป็นเพียงเครื่องเล่น เป็นการท�ำลายทั้ง
ร่างกายและจิตใจเธอ เป็นบาป ผลแห่งบาปนั้นมันก่อความยุ่งยาก
ให้เกิดขึ้นภายหลัง หากลูกจะได้รับความเจ็บช�้ำน�้ำใจเพราะสตรีคน
ใดคนหนึง่ ก่อให้ ก็อย่าถือเป็นสาเหตุเทีย่ วท�ำลายสตรีทวั่ บ้านทัว่ เมือง
เมือ่ มีโอกาสขอให้ระลึกว่าสตรีมไิ ด้เหมือนกันทุกคน ทีช่ วั่ ก็มที ดี่ กี ม็ าก
เรื่องของคนไหนก็เป็นเรื่องของคนนั้น อย่าน�ำเอาความไม่ดีของคน
หนึ่งมาเป็นเหตุ แล้วท�ำลายความดีของอีกคนหนึ่ง
ถ้าลูกบอกว่ารักสตรีคนใด ก็ขอให้รักหล่อนจริง รักด้วย
จิตใจ มิใช่เพียงอารมณ์ และถนอมความรักให้ยงั่ ยืนนาน ด้วยความ
อดกลั้นและให้อภัยในความผิดพลาดบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ
ฑีฆาวุได้น้อมรับโอวาทของชนกชนนีด้วยคารวะอย่างสูง
และปฏิญาณกับท่านว่า จะยึดเป็นแนวทางด�ำเนินตลอดชีวิต จะ
พยายามปฏิบัติตามโอวาทของท่านทั้งสองตลอดไป
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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อีก ๔ ปีตอ่ มา มีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึง่ เทีย่ ว
หาของป่า มาพบพระเจ้าฑีฆตี โิ กศลและพระราชินี เวลานัน้ กาลเวลา
ได้ล่วงเลยมา จากการนิราศบัลลังก์ของพระเจ้าโกศลถึง ๒๐ ปี
แล้ว แต่การประกาศจับตัวพระเจ้าโกศลของพระเจ้าพรหมทัตยังไม่
ระงับ พรานป่าต้องการรางวัลน�ำจับ จึงกลับมากราบทูลพระเจ้า
พรหมทัต พระเจ้าพรหมทัตจึงทรงส่งทหารไปจับตัวพระเจ้าโกศล
และพระราชินีมาผูกติดรถเทียมม้าด้วยเชือกเส้นใหญ่ ให้ทั้งสอง
พระองค์เดินตาม เมื่อม้าวิ่งก็ต้องวิ่งตาม เมื่อวิ่งตามไม่ทันก็ล้มลุก
คลุกคลาน ถูกม้าลากถูลู่ถูกังไป น่าสงสารยิ่งนัก
เมื่อมาถึงเมืองพาราณสีแล้ว พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้
ปลงพระเกศาของทัง้ ๒ พระองค์ออกเสียครึง่ หนึง่ แล้วให้นำ� ตระเวน
น�ำ้ ๗ วัน ตระเวนบก ๗ วัน เพื่อประจานให้อบั อายยิง่ ขึ้น แล้วน�ำ
ไปประหารชีวิต
วันนัน้ เอง ฑีฆาวุกมุ าร พระราชโอรสของพระเจ้าฑีฆตี โิ กศล
ได้เสด็จกลับจากเมืองตักกสิลา มาถึงหมู่บ้านช่างหม้อที่พระชนก
ชนนีเคยประทับอยู่ ทราบจากคนที่นั่นว่า พระชนกชนนีถูกทหาร
พระเจ้าพรหมทัตจับไปแล้ว โดยการน�ำจับของพรานป่า จึงรีบตาม
มาที่เมืองพาราณสี มาถึงสถานทีฆ่ า่ เขาเห็นฝูงชนก�ำลังแวดล้อมอยู่
เป็นหมูใ่ หญ่ จึงแหวกฝูงชนเข้าไป เวลานั้นเพชฌฆาตก�ำลังเตรียม
การลงดาบ ความตื่นเต้นตกใจผสมด้วยความรักมารดาบิดา ท�ำให้
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เขาเกือบวิง่ เข้าไปกอดเท้าของท่านทัง้ สองแล้วยอมตายด้วย แต่ความ
เฉลียวฉลาด ซึง่ มีประจ�ำตัวและความรอบคอบ ท�ำให้เขายัง้ คิดว่าจะ
มีประโยชน์อะไรในการท�ำเช่นนั้น เขายืนลังเลหลั่งน�้ำตาอยู่ ในที่ไม่
ไกลจากสมเด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาเท่าใดนัก
พระเจ้าฑีฆตี โิ กศล เหลียวมาเห็นฑีฆาวุ โอรสของพระองค์
เข้า เกรงว่าพระราชโอรสจักกระท�ำอะไรอันไม่เหมาะสม จึงทรงเตือน
ด้วยพระโอวาทเก่าว่า
“ลูกเอย อย่าเห็นแก่กาลยาว อย่าเห็นแก่กาลสั้น เวร
ย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”
พระเจ้าโกศลตรัสพระโอวาทนี้ถึง ๓ ครั้ง พวกเพชฌฆาต
และประชาชนเข้าใจว่าพระองค์ทรงเพ้อเพราะไม่อาจครองพระสติได้
จึงมิได้ใส่ใจต่อพระด�ำรัส อนึ่งในสมาคมนั้นไม่มีใครรู้จักฑีฆาวุเลย
ฑีฆาวุจึงยืนดูเพชฌฆาตลงดาบพระชนกชนนี ด้วยหัวใจที่สั่นระริก
พระบรมศพของทั้งสองพระองค์ มิได้เผาและมิได้ฝัง
คงทิง้ ให้เป็นเหยือ่ ของฝูงสัตว์ เป็นต้นว่า แร้งและกาหรือสุนขั ความ
มุง่ หมายของพระเจ้าพรหมทัตก็คอื ต้องการประจาน แต่ทรงให้ทหาร
เฝ้าไว้ในระยะไกล
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ตกกลางคืน ฑีฆาวุกุมารท�ำทีเป็นเตร่มา ณ ที่นั้น ท�ำที
เป็นเมาสุราด้วยความเบิกบานใจที่พระเจ้าโกศลสิ้นพระชนม์เสียได้
แล้วมอมสุราทหารที่เฝ้าศพจนเมามายขาดสติหลับไป ฑีฆาวุจึงรีบ
เก็บใบไม้แห้งหญ้าแห้งและฟืนเท่าที่จะหาได้ในบริเวณนั้นได้เป็น
กองใหญ่ แล้วเผาพระบรมศพของพระชนกชนนี
ประมาณ ๓ นาฬิกาของวันใหม่ พระเจ้าพรหมทัตทรงตืน่
บรรทม ทอดพระเนตรผ่านช่องพระแกลเห็นควันไฟพวยพุง่ ขึน้ ทรง
สันนิษฐานว่าคงเป็นไฟจากทีป่ ระหารชีวติ พระเจ้าโกศล จึงให้ราชบุรษุ
๓-๔ คนรีบไปดูวา่ เกิดเหตุอะไรขึน้ เมือ่ ราชบุรษุ ไปถึงนัน้ พระบรมศพ
ได้มอดไหม้ไปหมดแล้ว ฑีฆาวุเห็นคนถือคบเพลิงมาแต่ไกล จึงรีบ
หนีออกจากที่นั่น
เขาได้ไปอาศัยอยู่กับนายกองช้างของพระเจ้าพรหมทัต
เพราะเหตุที่เขามีการศึกษาดีและมีนิสัยดี จึงเป็นที่รักใคร่พอใจของ
นายกองช้างโดยเร็ววัน
การศึกษาดีและนิสยั ดี ๒ อย่างนี้ มีความหมายต่อชีวติ
มาก คนที่มีคุณสมบัติทั้ง ๒ ประการนี้ เป็นผู้ที่มีขุมทรัพย์อัน
ประเสริฐอยู่ในตน ยากที่จะหาขุมทรัพย์ใดเสมอเหมือน และเป็น
พรอันประเสริฐทีบ่ คุ คลผูน้ นั้ อวยให้แก่ตนเอง ทัง้ นีเ้ พราะความจริง
มีอยู่ว่า คนที่มีการศึกษาดีนั้น มิใช่จะมีนิสัยดีเสมอไป และคนที่มี
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นิสัยดีก็มิใช่จะได้รับการศึกษามาดีทุกคนไป การศึกษาเล่าเรียนเป็น
เรื่องของโอกาส สมองและทุน ส่วนนิสัยดีนั้นเกิดจากการฝึกอบรม
ด้วยตนเองบ้าง ทางสถาบันและครอบครัวช่วยเหลือบ้าง มีอยู่
ไม่น้อยที่คนมีการศึกษาดี แต่นิสัยเลวเต็มทน เข้าที่ไหนบ่อนแตก
ที่นั่น เขาเอาแต่ใจตัว มีความเห็นฟุ่มเฟือย พูดจาก้าวร้าว เห็นแก่
ตัว เหยียดหยามผูอ้ นื่ ซึง่ มิได้ศกึ ษาเสมอตัว หรือมิได้มาจากสถาบัน
เดียวกับตัว เมือ่ พืน้ เพแห่งนิสยั เป็นมาดังนีแ้ ล้ว บวกด้วยความเมาตน
และเสพสุรามึนเมาอยู่เป็นประจ�ำด้วยแล้ว ถ้าเขามองดูตัวเองด้วย
ความเป็นธรรมเสียสักนิดหนึ่ง เขาคงเกลียดตัวเองจนอยากฆ่าตัว
ตาย หรือมิฉะนัน้ ก็คงแขยงตัวเองเป็นทีส่ ดุ แต่บคุ คลประเภทนีก้ ม็ กั
ไม่มองตัวเองโดยยุติธรรม เขาแลเห็นตัวเขาเองเลิศลอยอยู่เสมอ
ในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกัน มีคนอยู่ไม่น้อยที่มีการ
ศึกษาไม่มากนัก แต่มีอัธยาศัยดีงาม พูดจาไพเราะ ให้ก�ำลังใจแก่
ผูอ้ นื่ มีความสุขเมือ่ เห็นผูอ้ นื่ ได้ดี มีโชควาสนา รูจ้ กั เคารพบูชาคนที่
ควรเคารพบูชา มีความเจียมตัวเจียมใจ รวมลักษณะทัง้ ปวงเป็นคน
น่าคบ การศึกษาช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส�ำหรับการที่จะเป็น
คนดีหรือเลว ซื่อสัตย์หรือคดโกง ทรยศหรือภักดี การฝึกฝนอบรม
และการปลูกฝังต่างหากเล่า ทีท่ ำ� ให้เป็นเช่นนัน้ ในการนี้ การฝึกฝน
อบรมตนเองเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด
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หนุ่มน้อยฑีฆาวุเป็นที่โปรดปรานของนายกองช้างเพิ่มขึ้น
ทุกวัน เพราะความอ่อนน้อมถ่อมตน ๑ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ๑ ความ
ช่างเอาใจคน ๑ การรู้ความประสงค์ของผู้อื่นแล้วพยายามสนอง
ความประสงค์ ๑ เหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติให้ผู้อยู่ใกล้ชิดรักใคร่
เมือ่ ว่างตอนกลางคืน ฑีฆาวุกด็ ดี พิณเล่นเพลินๆ เสียงเพลง
พิณแว่วถึงพระเจ้าพรหมทัต ทรงฉงนว่าใครหนอดีดพิณไพเราะจับใจ
เพลงพิณ ท�ำนอง ลีลาในการดีดเป็นลักษณะสูงเยีย่ ม เพลงนัน้ แว่ว
มาจากบ้านของนายกองช้าง รับสัง่ ให้นายกองช้างเข้าเฝ้า ทรงทราบว่า
ผู้ดีดพิณคือหนุ่มน้อยจากบ้านนอกมาขออาศัยอยู่และช่วยเลี้ยงช้าง
พระเจ้าพรหมทัตให้นายกองช้างน�ำฑีฆาวุเข้าเฝ้าตรัสถาม
ว่า เขาเรียนการดีดพิณมาจากไหน ฑีฆาวุทูลตอบว่า เรียนมาจาก
บิดาซึ่งเป็นครูสอนดนตรี และได้ล่วงลับไปแล้ว ค�ำว่า “บิดา” เขา
นึกหมายถึงอาจารย์ทศิ าปาโมกข์เมืองตักกสิลา ซึง่ เขาเคารพนับถือ
เป็นบิดาคนที่ ๒ ของตน มิได้เจตนาลบหลูพ่ ระคุณของครูอาจารย์เลย
พระเจ้าพรหมทัตขอให้ฑีฆาวุอยู่เสียในวัง เป็นมหาดเล็ก
ของพระองค์ ฑีฆาวุมองนายกองช้างเป็นเชิงปรึกษา เมื่อเห็นนาย
กองช้างไม่ขัดข้อง ฑีฆาวุก็กราบทูลตกลง เป็นความมุ่งหมายของ
เขาอยู่แล้ว ที่จะมาอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าพรหมทัต เพื่อแก้แค้นแทน
พระราชบิดา การบรรเลงพิณของเขาก็ด้วยจุดประสงค์อันนี้
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เมื่อเข้าอยู่ในวังหลวงแล้ว ฑีฆาวุก็เป็นที่โปรดปรานของ
พระเจ้าพรหมทัตเป็นนักหนา พระเจ้าพรหมทัตนั้นทรงโปรดดนตรี
และโปรดการทรงม้าเป็นอย่างยิง่ ฑีฆาวุมคี วามช�ำนาญทัง้ ๒ อย่าง
สามารถให้ความเบิกบานพระทัยแก่พระเจ้าพรหมทัตตามพระราช
ประสงค์ ดังนั้น จึงโปรดให้ฑีฆาวุเป็นราชวัลลภ อยู่รับใช้ใกล้ชิดยิ่ง
กว่าผู้อื่น เข้าออกในราชส�ำนักได้เสมอด้วยพระราชโอรสธิดา หรือ
พระราชภาคิไนย (หลาน)
พระเจ้าพรหมทัตมิได้ทรงเฉลียวพระทัยแม้แต่นอ้ ยว่าฑีฆาวุ
นัน้ ทีแ่ ท้คอื พระราชโอรสของพระเจ้าฑีฆตี โิ กศล จึงหลงโปรดปราน
อย่างมาก พระราชเทวีก็เช่นเดียวกัน
วันหนึง่ พระเจ้าพรหมทัต มีพระราชประสงค์จะเสด็จประพาส
ป่า รับสั่งให้ราชวัลลภฑีฆาวุจัดเตรียมราชรถเทียมด้วยม้าและให้
ข้าราชบริพารตามเสด็จเพียงเล็กน้อย ส�ำหรับรถพระทีน่ งั่ นัน้ ทรงให้
ฑีฆาวุเป็นผู้ขับ
เหตุการณ์ครั้งนี้ฑีฆาวุคิดวนเวียนอยู่เป็นอันมากว่าเวลา
แห่งการแก้แค้นมาถึงแล้ว หรือจะคอยโอกาสต่อไปอีก ธรรมดา
บุคคลผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ในสิ่งใด หากไม่ล้มเลิกเสียกลางคัน
โอกาสจะต้องเปิดให้อย่างแน่นอน ฑีฆาวุคดิ ต่อไปว่า โอกาสเช่นนีห้ า
ได้ยากนัก เขาจึงวางแผนปลงพระชนม์พระเจ้าพรหมทัตไว้แต่ในใจ
อนึ่งเล่า ความเชื่อในฝีมือของตนก็มีอยู่อย่างหนักแน่น
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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เวลาทีค่ อยได้มาถึง ขบวนเสด็จออกแต่เช้าเมือ่ แสงอาทิตย์
ยังไม่แรงกล้า ฑีฆาวุได้ขับรถพระที่นั่งน�ำขบวนชมป่าเป็นที่รื่นเริง
พระราชหฤทัย ในระหว่างนั้น เขาหาช่องทางอยู่ตลอดเวลาที่จะน�ำ
รถพระที่นั่งลดเลี้ยวไปในทางเปลี่ยว เมื่อมาถึงเชิงเขาลูกหนึ่ง เขา
ได้ขบั รถพระทีน่ งั่ วนเวียนจนข้าราชบริพาร ไม่อาจตามให้ทนั ได้ ขณะ
ลับเหลี่ยมเขาแห่งหนึ่ง ฑีฆาวุกระตุกม้าอย่างแรงพร้อมด้วยลงแส้
ม้ากระโจนอย่างเร็ว รถเลีย้ วเข้าไปในป่าลึก ห่างไกลจากข้าราชบริพาร
ซึ่งตามเสด็จเป็นอันมาก
พระเจ้าพรหมทัตสะดุ้งพระทัย เห็นเป็นผิดสังเกตจึงตรัส
ถามว่า
“ฑีฆาวุ! เธอท�ำอะไรนี่ ฑีฆาวุ!”
“เพือ่ ความส�ำราญพระราชหฤทัย พระเจ้าข้า” ฑีฆาวุเหลียว
มาทูลตอบนิดหนึ่ง และขับรถต่อไป
“มันมากเกินไปแล้วนะ ฑีฆาวุ” พระเจ้าพรหมทัตทรงทักท้วง
“พระราชาผู้ทรงเกียรติและกล้าหาญ ต้องเสด็จประพาส
ป่าและทรงกีฬาที่โลดโผนอย่างนี้พระเจ้าข้า เป็นเรื่องสนุกสนานที่
หาได้ยาก” ฑีฆาวุทูลตอบโดยมิได้เหลียวหน้ามาเลย
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ขัตติยมานะเกิดขึ้นแก่พระเจ้าพรหมทัต จึงทรงเงียบเสีย
มิได้ตรัสอะไรอีก
มาถึงบริเวณแห่งหนึง่ ฑีฆาวุเห็นว่าเป็นทีเ่ หมาะจึงได้จอด
รถพระที่นั่ง พระเจ้าพรหมทัตนั้นทรงพระชรามากแล้วจึงทรง
เหน็ดเหนือ่ ย เพราะความกระทบกระเทือน หนุม่ ฑีฆาวุได้อมุ้ พระองค์
ลงจากรถพระที่นั่ง พระราชาตรัสว่า
“ฑีฆาวุ ฉันเหนื่อยเหลือเกิน”
“ทรงพักผ่อนเสียหน่อยเถิด พระเจ้าข้า” ฑีฆาวุทูล “ป่านี้
รืน่ รมย์ยงิ่ นัก มีพรรณไม้หลายหลากอันควรชม เสียงนกร้องเสนาะ
โสตร อันพระองค์จะหาฟังไม่ได้ในราชส�ำนัก ห่างออกไปทางโน้นไม่
ไกล” พลางชี้มือ “มีล�ำธารใสสะอาดอุทกธาราไหลเอื่อยอยู่ตลอดปี
มีปุปผชาติกลิ่นหอมตลบขึ้นอยู่เรียงราย น่าอภิรมย์ยิ่ง”
“ท�ำไมเธอรู้เรื่องราวของป่านี้มาก ฑีฆาวุ” พระราชาตรัส
ถาม ฉงนพระทัย
“ข้าพระองค์เคยมาเที่ยวเสมอ พระเจ้าข้า เมื่ออยู่บ้าน
นายกองช้าง”
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พระราชามีพระอาการรับทราบ
“แต่บัดนี้พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมาก บรรทมพักผ่อน
เสียก่อนเถิด เมือ่ ทรงมีกำ� ลังดีแล้ว ข้าพระองค์จะน�ำเสด็จชมธรรมชาติ
อันสวยงามนั้น”
ด้วยความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย พระราชาจึงมิได้กังวล
ถึงข้าราชบริพารทีต่ ามเสด็จ ทรงใช้ตกั ของฑีฆาวุแทนพระเขนย วาง
พระแสงดาบไว้ใกล้พระองค์ ลมในอรัญญประเทศโชยเบาๆ หอบเอา
กลิ่นสุคนธชาติมากระทบฆานประสาท ทรงก้าวสู่นิทรารมย์อย่าง
สนิท โดยมิได้ทรงระแวงภัยซึ่งอยู่ ณ ที่ใกล้นั้นเลย
ขณะนัน้ เองไฟแห่งความแค้นซึง่ คุกรุน่ อยูใ่ นดวงใจของฑีฆาวุ
มาเป็นเวลานานปี ได้ลกุ โพลงขึน้ เผาจิตใจของเขาให้เร่าร้อน ภาพแห่ง
สมเด็จพระชนกชนนีซึ่งถูกประหารชีวิตท่ามกลางชุมชนในอดีต ได้
เลื่อนเข้าสู่มโนทวารอันเป็นประสาทที่หกเด่นชัด ประหนึ่งภาพซึ่ง
เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้
ขณะนั้นเองกระแสธาราแห่งปุพเพกตกรรมอันพระเจ้า
พรหมทัต ได้เคยทรงชุบเลี้ยงตัวมาอย่างปรานีอันถือได้ว่าเป็น
ปุพพการีชน ได้ไหลเลื่อนเข้ามาสู่ความรู้สึกของฑีฆาวุ เขาเคยได้
รับค�ำสอนจากพระชนนีและอาจารย์ ณ ส�ำนักตักกสิลา ให้มีความ
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กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการะแก่ตน เมื่อคิดได้ดังนี้จิตใจเขาก็อ่อน
ลง เสมือนได้อุทกวารี แม้เพียงเล็กน้อยมาชโลมไฟ
แต่น�้ำน้อยย่อมแพ้อัคนีฉันใด ความรู้สึกกตัญญูและเพลิง
แค้นในจิตใจของฑีฆาวุกฉ็ นั นัน้ ครูห่ นึง่ ความกตัญญูหายไป ดวงใจ
ของเขาเหลือแต่ไฟพยาบาท ราชโอรสแห่งพระเจ้าฑีฆีติโกศล จึง
ถอดพระแสงดาบออกจากฝัก เงื้อง่าขึ้นตรงพระศอของพระเจ้า
พรหมทัต พร้อมครางกระหึ่มว่า
“ตายเสียเถิด พรหมทัต!!”
ขณะนั้นเสียงหวาดแว่วเคล้ามาตามสายลมเสมือนพระ
กระแสเสียงแห่งพระชนกนาถ มากระทบโสตประสาทของหนุม่ น้อย
ฑีฆาวุว่า
“ฑีฆาวุ ลูกเอย เจ้าอย่าเห็นแก่กาลยาว อย่าเห็นแก่กาลสัน้
เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ยอ่ มระงับได้ดว้ ยการไม่จองเวร”
ภาพแห่งพระชนกเด่นชัดขึ้นเบื้องหน้าของฑีฆาวุ แขนซึ่ง
เงือ้ ง่าพระแสงดาบระทวยลง เขาเก็บพระแสงดาบเข้าฝักวางไว้ทเี่ ดิม
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ลมกระโชกมาอย่างแรงสลัดดอกไม้สีแสดร่วงพรูลงมา
แล้วเงียบ นกกางเขน ๒-๓ ตัวร่อนถลาไปเบื้องหน้าของหนุ่มน้อย
ฑีฆาวุ เสียงโกกิลาแว่วมาเป็นครั้งคราว ป่าบริเวณนั้นเงียบสงบ
ประหนึ่งคอยจ้องดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่คนทั้งสอง
ครู่หนึ่งผ่านไป ไฟพยาบาทได้ลุกโพลงขึ้นอีก ฑีฆาวุ
จับพระแสงดาบถอดออกจากฝัก เงื้อง่าจะสังหารพระเจ้าพรหมทัต
พร้อมค�ำรามว่า
“อย่าอยู่ให้หนักแผ่นดินเลย พรหมทัต!!”
ทันใดนั้นเสียงหวาดแว่วเคล้ามาตามสายลมอีกว่า
“ฑีฆาวุ ลูกเอย เจ้าอย่าเห็นแก่กาลยาว อย่าเห็นแก่กาลสัน้
เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ยอ่ มระงับได้ดว้ ยการไม่จองเวร”
ภาพแห่งพระชนก เด่นชัดขึน้ เบือ้ งหน้าของฑีฆาวุ แขนซึง่
เงือ้ ง่าพระแสงดาบระทวยลง เขาเก็บพระแสงดาบเข้าฝักวางไว้ทเี่ ดิม
ในครัง้ ทีส่ ามก็คงเป็นไปท�ำนองเดียวกัน แต่ครัง้ นีอ้ ดีตแห่ง
รัชทายาทแห่งแคว้นโกศลตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะปลงพระชนม์
มหาราชพรหมทัต มือซ้ายจับมวยพระเกศามือขวาจับพระแสงดาบ
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พรหมทัตผวาตืน่ บรรทม ลืมพระเนตรเห็นเหตุการณ์เช่นนัน้ ทรงลุก
ทะลึ่งขึ้นประทับยืน จ้องมองฑีฆาวุด้วยอาการประหลาดพระทัยถึง
ขีดสุด ฑีฆาวุยังจับมวยพระเกศาไว้แน่น มือหนึ่งจับพระแสงดาบ
“ฑีฆาวุ! อะไรกันนี?่ ” พระเจ้าพรหมทัตตรัสถาม กึง่ ประหลาด
พระทัยกึ่งหวาดหวั่น
“เราจะฆ่าท่าน” ฑีฆาวุตอบอย่างหนักแน่น
“ฑีฆาวุ! เราท�ำความเดือดร้อนอะไรให้เธอหรือ? เรา
ก่อความชอกช�ำ้ อะไรให้เธอหรือ? เธอจึงคิดท�ำการอันไม่นา่ เป็นไปได้
เช่นนี้”
“พรหมทัต! ท่านไม่รู้ดอกหรือว่า เรานี้คือฑีฆาวุ!”
“เรารูแ้ ล้ว ฑีฆาวุ! เธอเป็นบ้าไปหรือ? จึงถามชือ่ ตัวซึง่ เรา
เรียกใช้อยู่ทุกวัน”
“แต่ท่านไม่รู้หรอกว่า บิดาของเราคือใคร”
“ใคร ฑีฆาวุ! ใครเป็นพ่อของเธอ มาเกีย่ วข้องกับเราอย่างไร
เกี่ยวอะไรกับการที่เธอจงใจจะฆ่าเราด้วย รีบบอกมาเถิด”
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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“พรหมทัต! หลายปีมาแล้วท่านยังจ�ำได้อยูห่ รือถึงพระเจ้า
ฑีฆีติโกศลและพระราชินีซึ่งก�ำลังทรงพระครรภ์ เล็ดลอดออกจาก
แคว้นโกศลไปพ�ำนักอยู่ ณ เขตพาราณสี เพราะท่านยกกองทัพมา
ชิงราชสมบัติ เมื่อท่านให้คนตามจับได้ ใช้เชือกผูกพระองค์ให้ม้า
ลากมา โกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่ง น�ำไปตระเวนน�้ำ ๗ วัน ตระเวนบก
๗ วัน ประกาศแก่มหาชนไม่ให้เอาเยีย่ งอย่างพระราชา แล้วให้ประหาร
ชีวิตเสีย”
“พระเจ้าฑีฆตี โิ กศลและพระราชิน!ี !” พระเจ้าพรหมทัตอุทาน
อย่างตกพระทัย “เธอเป็นโอรสของพระเจ้าฑีฆีติโกศลหรือ?”
“แน่นอนทีเดียว พรหมทัต! เรานีค้ อื โอรสของพระเจ้าฑีฆตี ิ
โกศล”
พระเจ้าพรหมทัตสีพระพักตร์สลดลง จ้องฑีฆาวุสงบนิง่ อยู่
ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่า
“ฑีฆาวุ โปรดอภัยแก่เราเถิด เราส�ำนึกผิดในการกระท�ำนัน้
แล้ว”
อดีตรัชทายาทแห่งแคว้นโกศลโกรธมาก พูดด้วยเสียงอัน
เต็มไปด้วยความเคียดแค้นชิงชังว่า
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“พรหมทัต ท่านคิดว่าการปลงพระชนม์พระราชาและพระ
ราชินีจะให้อภัยกันได้โดยง่าย เพียงแต่ท่านบอกว่าท่านได้ส�ำนึกผิด
แล้วเท่านัน้ หรือ? พรหมทัต เมือ่ คราวท�ำลายชีวติ ของผูอ้ นื่ ท่านมิได้
ค�ำนึงสักนิดหนึ่งว่า ผู้อื่นก็รักชีวิตตัวไม่มีอะไรเปรียบได้ แต่พอถึง
คราวอันตรายมาถึงชีวติ ตัวบ้าง ท่านกลับอ้อนวอนร้องขอชีวติ เยีย่ ง
คนขลาดทัง้ หลาย ประหนึง่ โจรใจเหีย้ มเทีย่ วปล้นชาวบ้านฆ่าชาวเมือง
โดยมิได้ปรานี แต่พอถึงที่ถูกจับได้ก็นั่งลงขอความกรุณา ฉะนี้หรือ
ควรแก่เกียรติยศของผู้กล้าหาญ”
ขัตติยมานะพลุ่งโพล่งขึ้นในพระทัยของพระเจ้าพรหมทัต
ครูห่ นึง่ แล้วดับลง เพราะความชรานัน้ ประการหนึง่ อีกประการหนึง่
เพราะความกรุณาทีพ่ ระองค์มตี อ่ ฑีฆาวุเสมอด้วยบุตรหลาน ในทีส่ ดุ
พระองค์จึงตรัสว่า
“ฑีฆาวุ เก็บพระแสงดาบเสียก่อนเถิด ขอให้เราทัง้ สองพูด
กันด้วยดี หากเธอเห็นว่าเราเป็นผู้ควรฆ่าก็จงฆ่าเถิด ขอให้เธอฟัง
เหตุผลของเรา”
เงียบกันไปครูห่ นึง่ ในความเงียบนัน้ เอง โอวาทแห่งสมเด็จ
พระบิดาที่ทรงให้ไว้ก่อนสิ้นพระชนม์ ได้หวาดแว่วมาอีก พระเจ้า
พรหมทัตตรัสท�ำลายความเงียบขึ้นว่า
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“ฑีฆาวุ เราและครอบครัวมีความรักความปรานีแก่เธอ
เสมือนบุตรหลาน แม้จะอยู่ด้วยกันชั่วระยะไม่นานนัก แต่ลักษณะ
และนิสยั ของเธอนัน้ เป็นทีต่ อ้ งใจคน เรามิได้นกึ เลยว่าเธอจะเป็นศัตรู
ซ่อนเร้นมาในรูปแห่งมิตร”
เมื่อได้ยินว่าครอบครัว หัวใจของฑีฆาวุก็กระหวัดถึงพระ
ราชบิดา
พระเจ้าพรหมทัตตรัสต่อไปว่า
“อนึง่ เล่า ชีวติ ของเรานัน้ คงอยูต่ อ่ ไปอีกไม่นานแล้ว แม้เธอ
ไม่ฆา่ ให้ตายก็คงตายไปเองในไม่ชา้ เมือ่ เราตายไปแล้ว พระชนกชนนี
ของเธอจะทรงฟื้นคืนชีพขึ้นได้หรือ อีกประการหนึ่ง เธอคิดหรือว่า
หากเราตายในลักษณะเช่นนี้เธอจะเอาชีวิตรอดไปได้ บริวารของเรา
จะไม่ติดตามล้างผลาญเธอต่อไป ฑีฆาวุ เราไม่ต้องการให้เรื่องนี้ยืด
ยาวต่อไป ฑีฆาวุ เราไม่ต้องการให้เรื่องนี้ยืดยาวต่อไปอีก เรื่องการ
จองเวรนัน้ เป็นสิง่ ไม่รจู้ กั จบสิน้ แต่เวรย่อมระงับลงด้วยการไม่จองเวร
เราเองก็แก่มากแล้ว ทูตของความตายมาตักเตือนอยูเ่ สมอ
เรามีแต่ราชธิดาหามีผู้สืบสันตติวงศ์แทนไม่ เราได้เคยคิดว่าเธอนั้น
มีลักษณะเหมาะที่จะครองแผ่นดิน ยิ่งมาได้ทราบว่าเธอเป็นโอรส
ของพระเจ้าโกศล ยิ่งท�ำให้เราไม่ลังเลใจอีกต่อไปเลย ที่จะมอบราช
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สมบัติให้เธอครองทั้ง ๒ แคว้น เพราะเราชอบลักษณะของเธอนั้น
ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการไถ่ถอนบาปที่เราได้ท�ำไว้
แก่พระราชบิดาและพระมารดาของเธอ นอกจากนีเ้ ธอนัน้ เป็นครูของ
พระราชธิดาในวิชาพิณ ข้อนี้เราควรระลึกถึงความดีของเธออยู่ เรา
เคยทราบมาว่าครูนั้นไม่อาจฆ่าศิษย์ได้ หากเธอฆ่าเราซึ่งเป็นบิดา
ของศิษย์ เธอเองก็เป็นเหมือนฆ่าคน ๒ คนให้ตายพร้อมกัน”
เมื่อได้ยินพระราชด�ำรัสครั้งแรก จิตใจของฑีฆาวุก็อ่อนลง
มองดูพระเจ้าพรหมทัตเหมือนเรียวหนามอันกางกั้นช่อดอกไม้งาม
ไว้เบื้องหลัง อยากจะท�ำลายเรียวหนามนั้นเพื่อดึงดอกไม้งามมาไว้
เชยชม แต่เมื่อมองไปอย่างถี่ถ้วนก็เห็นช่องทางที่จะเด็ดดอกไม้งาม
ได้ โดยมิต้องท�ำลายเรียวหนามให้ราบลง เมื่อเป็นเช่นนี้ จะยอม
เหนือ่ ยแรงฟาดฟันเรียวหนามท�ำไมกันเล่า หากเขาฆ่าพระเจ้าพรหมทัต
พระราชธิดาหรือจะสมัครรักเขาด้วยความสนิทใจ หากเขาได้ขนึ้ ครอง
ราชย์ พระนางวชิราก็คงจะไม่พ้นไปได้
แต่อะไรเล่าจะเป็นเครื่องประกันพระราชด�ำรัสของพระเจ้า
พรหมทัตว่าเป็นจริงดังที่ตรัสไว้ อาจะหลอกลวงเพื่อเอาชีวิตรอด
เมื่อไม่แน่ใจดังนั้น ฑีฆาวุจึงทูลถามว่า
“พรหมทัต อะไรเป็นหลักประกันค�ำของท่านว่าเป็นความจริง
ที่พอเชื่อถือได้”
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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“เกียรติของกษัตริย์ซิ ฑีฆาวุ เกียรติของกษัตริย์ส�ำคัญ
เหนือชีวิต และเราขอสัญญาต่อเทพไท้เทวาทั้งหลายบนดินและบน
ฟ้า เราจะไม่กลับกลอกค�ำเป็นอันขาด จะขอมอบราชสมบติให้ฑฆี าวุ
ครองทั้ง ๒ แคว้น… แต่ฑีฆาวุ เธอมีอะไรเป็นหลักฐานว่าเธอเป็น
โอรสของพระเจ้าโกศลจริง”
ฑีฆาวุได้นำ� พระธ�ำมรงค์ สัญลักษณ์แห่งราชวงศ์ฑฆี ตี อิ อก
แสดง พระเจ้าพรหมทัตทราบดังนัน้ ก็ทรงแน่พระทัยยิง่ ขึน้ และทรง
ปฏิญาณว่า หากฑีฆาวุให้ชวี ติ แก่พระองค์ พระองค์จะมอบราชสมบัติ
ทั้ง ๒ แคว้นให้เป็นสิทธิอย่างแน่นอน
ฑีฆาวุตัดสินใจท�ำตามค�ำขอร้องของพระเจ้าพรหมทัต แต่
น�ำ้ หนักการตัดสินใจ อยูท่ พี่ ระราชโอวาทของสมเด็จพระราชบิดา ก่อน
สิ้นพระชนม์ที่ว่า
“อย่าเห็นแก่กาลยาว (คืออย่าผูกเวร อย่าพยาบาท)
อย่าเห็นแก่กาลสั้น (คืออย่าด่วนแตกจากมิตร)
เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ย่อมระงับด้วยการไม่
จองเวร”
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เพราะการด�ำรงอยู่ในโอวาทของบิดาผู้เป็นบัณฑิต ฑีฆาวุ
กุมารจึงมีโชคใหญ่ คือพระเจ้าพรหมทัตทรงยกราชสมบัติให้ครอง
ทั้ง ๒ แคว้น คือทั้งแคว้นกาสีและโกศล และทรงยกพระราชธิดาผู้
งามเลิศให้เป็นอัครมเหสีด้วย
จะเห็นว่า พ่อในเรือ่ งเหล่านีม้ คี วามรัก มีความปรารถนาดี
ต่อลูกเพียงไร ลูกๆ ที่ท�ำตามโอวาทของบิดามักไม่พลาดจากความ
สุข ความเจริญรุง่ โรจน์ในชีวติ นอกจากจะมีกรรมในอดีตของตนเอง
ตามมาทัน ท�ำให้ชีวิตต้องตกระก�ำล�ำบากบ้าง ถึงกระนั้น ถ้าเราไม่
ได้ทำ� ความผิดพลาดบกพร่องไว้ในปัจจุบัน เราก็ยังได้ความสบายใจ
แช่มชืน่ ว่าเราเดินอยูใ่ นทางถูก ไม่ตอ้ งเดือดร้อนใจ เพราะการท�ำผิด
พลาดของตน ได้ชอื่ ว่าเป็นลูกทีด่ ี เป็นอนุชาตบุตร หรืออภิชาตบุตร
(บุตรที่เสมอมารดาบิดา หรือมีคุณงามความดียิ่งกว่ามารดาบิดา)
เป็นผู้เกิดมาเพื่อความดีแก่โลกโดยแท้
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ฝึกลูกให้มีความอดทน

ความอดทนเป็นตบะอย่างหนึ่ง
เป็นเครื่องเผา และท�ำลายอหังการ
คือความทะนงตน อยู่ที่ไหนก็ต้องอดทนทั้งนั้น
ไม่อย่างใดก็ต้องอย่างหนึ่ง
ความอดทนเป็นทางส�ำเร็จของผู้มุ่งความส�ำเร็จ

นาคราชสองตัวพีน่ อ้ ง ผูพ้ ใี่ จเย็น ผูน้ อ้ งมักโกรธจนบิดาขับ
ไล่ให้ออกจากนาคพิภพถึงสองครัง้ แต่นาคผูพ้ ขี่ ออภัยไว้ พอถึงครัง้
ที่สาม บิดาไม่ยอมให้อภัยจึงไล่ออกไปทั้งพี่และน้อง ไปอยู่ริมทะเล
ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นการลงโทษดัดนิสัยนาคผู้น้อง
แต่นาคผู้น้องยังละนิสัยขี้โกรธไม่ได้ วันหนึ่งพวกเด็ก
ชาวบ้านมาเห็นนาคสองพีน่ อ้ งก�ำลังจับกบเขียดกันอยู่ จึงเอาท่อนไม้
และก้อนดินปา พลางยัว่ เย้าว่าตัวอะไรโว้ย หัวใหญ่ ตัวยาว หางนิดเดียว
นาคผูน้ อ้ งโกรธมากจึงบอกพีว่ า่ ฉันจะพ่นพิษท�ำร้ายเด็กพวกนี้ เด็ก
พวกนี้ไม่มีฤทธิ์เดชอะไร แต่มาเย้าแหย่เราผู้มีพิษมาก พวกมันหา
รู้จักเราว่าเป็นผู้มีพิษร้ายแรงไม่
นาคผูพ้ ไี่ ด้ฟงั ดังนัน้ จึงสอนน้องว่า “น้องถูกไล่ออกจากภพ
ของตนก็เพราะขี้โกรธ มาอยู่ต่างถิ่นอย่างนี้แล้ว ควรอดทนระงับ
ความโกรธไว้ คนไปอยู่ต่างถิ่นดินแดนของคนอื่น พึงสร้างฉางใหญ่
ไว้เก็บกิริยาวาจาอันหยาบคายเถิด ในที่ใดคนเขาไม่รู้จักเรา เราไม่
ควรถือตัวทะนงตนในที่นั้น ควรอดทนแม้ซึ่งค�ำขู่ตะคอกของพวก
ทาส จริงอยู่คนทั้งหลายสร้างฉางใหญ่ไว้ใส่ข้าวเปลือก แต่คนไป
อยูต่ า่ งถิน่ พึงสร้างฉางใหญ่ไว้เก็บถ้อยค�ำด่าว่าเสียดสีของผูอ้ นื่ ”
นาคสองพีน่ อ้ งทนอยู่ ณ ทีน่ นั้ ครบ ๓ ปี จึงได้รบั อนุญาต
จากบิดาให้กลับสู่นาคพิภพได้ นาคผู้น้องสิ้นมานะอหังการ กลาย
เป็นผู้อดทนสงบเสงี่ยม
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เรื่องนี้เป็นคติส�ำหรับผู้ไปอยู่ต่างประเทศ หรือไปอยู่ต่าง
ถิ่น คือไม่ควรพกเอาอหังการหรือความทะนงตนไปด้วย ต้องตั้งใจ
อดทนต่อค�ำล่วงเกิน ค�ำหยาบช้าของคนอื่นที่เป็นเจ้าของถิ่น
ตัวอย่างอันพึงยกขึ้นให้ดูได้ในเรื่องนี้ก็คือ คนจีนในเมือง
ไทย ส่วนมากล้วนแต่เคยได้รับค�ำดูหมิ่นถิ่นแคลนมาจากคนไทยผู้รู้
เท่าไม่ถงึ การณ์มาแล้วทัง้ นัน้ โดยเฉพาะคนจีนทีเ่ ริม่ สร้างตัวด้วยการ
ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ด้วยรถเข็นบ้าง ด้วยการตั้งร้านเล็กๆ บ้าง แก่
คราวพ่อคราวแม่แล้วเด็กไทยยังเรียกไอ้ เรียกอี เวลาซื้อของก็พูด
กับเขาด้วยค�ำหยาบ แต่เขาก็ไม่ถอื สาหาเรือ่ ง เขายอมอดทน ไม่นาน
นักคนพวกนี้ก็ร�่ำรวยเป็นอาเสี่ย คราวนี้ คนไทยที่เคยพูดค�ำหยาบ
กับเขา เคยล้อเลียนเขาก็ตอ้ งไปง้อเขา ไปเป็นลูกจ้างเขา ต้องพินอบ
พิเทาต่อเขา เมือ่ เขาหยาบกลับมาบ้าง คนไทยก็อดทนไม่ได้อย่างเขา
ต้องออกจากงาน ไปหางานใหม่กไ็ ปได้คนจีนเป็นนายจ้างอีก เพราะ
การเศรษฐกิจในเมืองไทยแทบทุกด้านคนจีนได้กมุ ไว้หมดแล้ว ตลอด
ไปถึงนักการเมือง ผูบ้ ริหารประเทศก็ตอ้ งหากินกับคนจีน จึงร�่ำรวย
ขึน้ มาได้อย่างรวดเร็ว ประเทศใดนักการเมืองรวยเพราะเล่นการเมือง
ประเทศนั้นมีคอรัปชั่นมาก ประเทศใดมีคอรัปชั่นมาก ประเทศนั้น
ประชาชนต้องอยู่อย่างล�ำบากยากจน มีคนรวยน้อยประเทศชาติ
ไม่เจริญ ด้อยพัฒนา คอรัปชัน่ เหมือนมะเร็งของประเทศ เมือ่ ยังแก้
ปัญหาเรื่องคอรัปชั่นไม่ได้ การพัฒนาประเทศก็เป็นไปได้โดยยาก
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การน�ำคนเข้าสู่สกุล
หรือการเข้าสู่ สกุลอื่นของผู้แต่งงาน
เป็นเรื่องส�ำคํญ
มีความหมายกับการครองเรือน
และอนาคตมาก

ในมัชฌิมยามแห่งราตรี ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปในวัดเชตวัน
พากันตรึกในกามวิตก (คิดเรื่องกามารมณ์) ตามปรกติพระศาสดา
ทรงตรวจดูอุปนิสัยและงานทางจิตของภิกษุอยู่เสมอ คืนนั้นทรง
ทราบว่าภิกษุสาวกของพระองค์ก�ำลังตรึกในกามวิตก ทรงรู้สึกว่า
เสมือนโจรที่เกิดขึ้นในพระราชนิเวศแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ จึงทรง
เปิดพระคันธกุฎีตรัสเรียกพระอานนท์เข้าเฝ้า ตรัสสัง่ ให้พระอานนท์
นัดหมายให้ภกิ ษุทงั้ หลายมาประชุมกันในหอประชุมใหญ่ ทรงเตือน
ภิกษุทงั้ หลายว่าไม่ควรตรึกในกามวิตก อย่านึกว่าคนอืน่ จะไม่รเู้ พราะ
ความลับไม่มีในโลก แม้บัณฑิตในปางก่อนก็ไม่ยอมท�ำบาปอกุศลใน
ที่ลับ ทรงน�ำเรื่องมาเล่าดังนี้
ในอดีตกาล อาจารย์ทศิ าปาโมกข์ตอ้ งการมอบลูกสาวของ
ตนให้แก่ศษิ ย์คนใดคนหนึง่ แต่ศษิ ย์นนั้ ต้องเป็นผูม้ ศี ลี เมือ่ หาอุบาย
อย่างหนึ่งได้แล้ว จึงให้ศิษย์ทั้งปวงมาประชุมกันแล้วบอกว่า จะ
จัดการแต่งงานบุตรีแก่มานพคนใดคนหนึง่ แต่อยากได้ผา้ และอลังการ
เพื่อบุตรีก่อน ขอให้มานพแต่ละคนไปขโมยผ้าและเครื่องอลังการ
ของพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องมา
มานพเหล่านัน้ รับค�ำแล้วพากันไปขโมยผ้าและเครือ่ งอลังการ
ของพ่อแม่ญาติพนี่ อ้ งมา แต่มานพคนหนึง่ กลับมามือเปล่าไม่ได้อะไร
มาเลย เมื่ออาจารย์ถาม จึงเรียนให้อาจารย์ทราบว่า
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นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต ปสฺสนฺติ
วนภูตานิ ตํ พาโล มญฺเต รโห อหํ รโห น ปสฺสามิ สุญฺ
วาปิ น วิชฺชติ ยตฺถ สุญ
ฺ  น ปสฺสามิ อสุญ
ฺ  โหติ ตํ มยา
[ที่ลับส�ำหรับผู้ท�ำบาปกรรมไม่มีในโลกนี้ คนพาลเข้าใจว่า
ป่าเป็นที่ลับ แต่ในป่าก็ยังมีคนเห็น ข้าพเจ้าไม่เห็นที่ลับ หรือว่าที่
ว่างเลย ที่ใดว่างจากคนอื่น ที่นั้นยังไม่ว่างจากตัวของข้าพเจ้าเอง
ความลับจึงไม่มีในโลก]
อาจารย์ทศิ าปาโมกข์ได้ฟงั ดังนัน้ เลือ่ มใส ชอบใจในค�ำของ
พระโพธิสัตว์ จึงกล่าวว่า
“มานพเอย! ทรัพย์สมบัติในเรือนของเรา จะไม่มีให้บุตรีก็
หามิได้ แต่เราท�ำอย่างนัน้ เพือ่ ทดลองศีลของพวกเจ้า ธิดาของเรา
เหมาะสมแก่ผมู้ ศี ลี มีสตั ย์เช่นเธอ ส่วนมานพอืน่ ๆ จงเอาของทีข่ โมย
เขามาไปคืนให้เจ้าของเสีย”
มานพผู้เป็นบัณฑิตได้สตรีสาวธิดาของอาจารย์เพราะเป็น
ผู้มีศีลมีสัตย์
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ผู้ที่เป็นพ่อตา แม่ยายในสมัยนี้ น่าจะทดสอบหนุ่มที่มา
ติดพันลูกสาวหลานสาวของตนบ้างโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อได้คนดีมี
ศีลสัตย์มาเป็นบุตรเขย หรือลูกสะใภ้ ดังเช่นเศรษฐีทดสอบหญิงที่
จะมาเป็นลูกสะใภ้ในอนาคตของตน โดยตั้งปัญหาว่า
“มีปลาอยู่ตัวหนึ่ง ท�ำอย่างไรจึงจะให้กินได้ตลอดปี?”
บางคนตอบว่าให้ท�ำเป็นปลาเค็มไว้เป็นต้น มีสตรีคนหนึ่ง
เป็นผู้ฉลาดตอบว่า เมื่อแกงปลาตัวนั้นแล้วควรแบ่งให้เพื่อนบ้าน
บ้างตามสมควร เมื่อเราให้เขา เมื่อเขามีอะไรก็นึกถึงเรา เอามาให้
เราบ้าง ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่กนั เป็นทางสมานไมตรี
ต่อกัน เพราะปลาตัวเดียวเป็นเครือ่ งเชือ่ มโยงนัน้ ท�ำให้มสี ายสัมพันธ์
กันไปไม่สิ้นสุด อาจปี ๒ ปี ๓ ปี หรือตลอดชีวิตก็ได้
เศรษฐีพอใจในค�ำตอบของเธอ จึงสู่ขอมาเป็นลูกสะใภ้
ของตน ส่วนสตรีอื่นๆ สอบตกหมด
ขอกล่าวไว้ในทีน่ ดี้ ว้ ยว่า การน�ำคนเข้าสูส่ กุลและการเข้าไป
สู่สกุล เนื่องด้วยการแต่งงานนั้น มีความส�ำคัญอย่างยิ่งยวด
เขยหรือสะใภ้ที่เข้ามาใหม่ท�ำให้พี่น้องพ่อแม่แตกกันมามากต่อมาก
แล้ว บางรายเขยหรือสะใภ้ไม่ดี บางรายเขยสะใภ้ดี แต่พอ่ แม่พนี่ อ้ ง
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ของสกุลนั้นไม่ดี ก็คงเข้ากันไม่ได้อยู่นั่นเอง ต้องทนอยู่กันไปอย่าง
ผะอืดผะอม เหมือนลงไปในทะเลคว้าเอาคองูเข้า จะกอดไว้ต่อไป
ก็สะอิดสะเอียน จะปล่อยก็กลัวมันกัด บางรายที่มีความอดทน
น้อย ไม่สามารถออมปากออมค�ำไว้ได้ ต้องทะเลาะลุกลามใหญ่โต
ออกไปถึงกับตัดญาติขาดมิตร และเลิกร้างกันไปก็มี เดือดร้อนที่
คนกลางจะถือข้างญาติก็เสียสามีหรือภรรยา จะถือข้างสามีหรือ
ภรรยา ก็ต้องเสียญาติ แต่ในที่สุดก็ต้องเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่ง
ผู้ชายที่จะแต่งงานใช่ว่าได้หญิงคู่ครองดีแล้วจะมีความสุข
ก็หาไม่ ถ้าญาติๆ ของภรรยาไม่ดี และมีความจ�ำเป็นต้องไปอยู่ร่วม
กันหรือใกล้กันไม่ได้ ก็ต้องมีเรื่องเดือดร้อนอยู่เอง ยิ่งผู้หญิงเข้าสู่
สกุลผู้ชาย ถ้าเข้ากันไม่ได้กับญาติๆ ของฝ่ายชายเพราะเหตุใดเหตุ
หนึ่งก็ยิ่งเดือดร้อนหนัก
คนโบราณท่านรู้เรื่องนี้ ท่านรอบคอบ ท่านจึงพยายาม
สอบสวนทวนต้นชนปลายเรื่องตระกูลของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง
ก่อนที่จะให้ลูกแต่งงาน
อนึ่ง มนุษย์เรา (ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม) มีเรื่อง
ประหลาดอยู่อย่างหนึ่ง คือมีทั้งธาตุที่เข้ากันไม่ได้และเข้ากันได้
ถ้าธาตุเข้ากันได้ก็นิยมชมชอบกันได้อย่างรวดเร็วดื่มด�่ำในอัธยาศัย
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ของกันและกัน ท�ำอะไรพูดอะไรก็ถูกอกถูกใจ แต่คนที่ธาตุเข้ากัน
ไม่ได้ มันให้รู้สึกขวางหูขวางตาไปหมด ท�ำอะไรก็ไม่ถูกใจ พูดอะไรก็
ไม่ถูกหู ท�ำความดีให้ก็ร�ำคาญ ถ้าอย่างนี้ ขืนอยู่ร่วมกันต่อไปก็รัง
แต่จะสร้างเวรให้แก่กัน แม้ไม่ทางกาย ทางวาจา ก็ทางใจ
เดินทางผิด พอรู้ตัวก็กลับเดินให้ถูกได้ ปลูกเรือนผิดคิด
ดัดแปลงแก้ไขได้ แต่การเข้าสูส่ กุลผิดท�ำให้ตอ้ งเสียอนาคตไปทัง้ ชีวติ
ทีเดียว
การแต่งงานมีทงั้ คุณและโทษ บางคนแต่งงานสร้างอนาคต
บางคนแต่งงานท�ำลายอนาคต แต่การแต่งงานจะเป็นอย่างไรก็ตาม
คนที่ยังไม่เคยแต่งงานก็อยากแต่งงานแทบทุกคน คนที่แต่งแล้ว
อยากเลิก แต่เลิกได้จริงหรือ? พอเลิกไปสักพักหนึ่งก็อยากแต่งอีก
นึกว่าคราวนี้จะเลือกให้ดีที่สุด แต่ส่วนมากมักจะไม่ได้อย่างใจนึก
เรื่องคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ามีอยู่เสมอไม่หมดสิ้นไปได้
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ย้อนกล่าวถึงเรื่องอาจารย์ทิศาปาโมกข์ทดสอบหาลูกเขย
เลือกที่มีศีลธรรมมาเป็นลูกเขยแล้ว ท�ำให้คิดต่อไปว่ารัฐบาลจะรับ
คนเข้าท�ำงานราชการ น่าจะคิดวิธีทดสอบความซื่อสัตย์กันบ้างไม่
เพียงแต่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ในทางวิชาการอย่างเดียว ถ้า
เราได้คนที่ซื่อสัตย์เข้าไปท�ำงานมากๆ ประเทศชาติคงจะเจริญไปได้
มากกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นเวลานี้ (ถ้าเข้าไปสุจริต จะไปหัดโกงเอาภายหลัง
เมื่อเห็นตัวอย่างรุ่นพี่ๆ เขาโกงกันก็จนใจ)

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ในสังคมที่ยุ่งเหยิงเดือดร้อน ประชาชนว้าเหว่ไร้ที่พึ่ง
โครงสร้างแห่งสังคมสั่นคลอนด้วยแรงอธรรม
น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่ง
เป็นความผิดขั้นมูลฐานของสังคมนั้น

เพราะมัวเมาจึงเกิดความประมาท เพราะประมาทจึงเสือ่ ม
สิ้น เพราะเสื่อมสิ้นจึงเกิดโทษ ท่านผู้มีหน้าทึ่ครองแคว้นจึงไม่ควร
มัวเมา
“เคยมีกษัตริยเ์ ป็นอันมาก เมือ่ ประมาทแล้วก็เสือ่ มประโยชน์
ของแว่นแคว้น ชาวบ้านประมาทเสื่อมประโยชน์ของบ้าน บรรพชิต
ประมาทเสื่อมจากประโยชน์ของอนาคาริยวิสัย
เมือ่ กษัตริยป์ ระมาท โภคสมบัตทิ งั้ มวลในแว่นแคว้น ย่อม
พินาศไป นั่นเป็นความทุกข์ของพระราชา
เมื่อพระราชาประมาทเกินไป โจรย่อมก�ำจัดรุกรานชนบท
ของพระราชานัน้ เงินทองทรัพย์สมบัตขิ องพระราชานัน้ ย่อมเสือ่ ม
สิน้ ไป พระราชาผูส้ นิ้ โภคะแล้ว ญาติมติ รสหายย่อมไม่นบั ถือความคิด
ของพระราชานั้น
พลช้าง พลม้า พลรถ พลราบ ย่อมไม่นับถือในความคิด
ของพระราชานั้น”
“มิ่งขวัญ ของพระราชาเช่นนั้นย่อมปลาสนาการไป ส่วน
พระราชาผู้มีลักษณะตรงกันข้ามย่อมเจริญรุ่งเรือง”
ผู้หวังดีได้ให้โอวาทพระราชาดังพรรณนามานี้
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พระราชาทรงเชื่อต้องการปฏิบัติตาม วันหนึ่ง พร้อมด้วย
ราชปุโรหิต เสด็จไปตรวจเยีย่ มชนบท ด้วยการปลอมพระองค์ออกจาก
พระนครแต่เช้าตรู่ เสด็จด�ำเนินไปได้สิ้นระยะทางประมาณ ๑ โยชน์
ณ สถานที่นั้น ชายแก่คนหนึ่งน�ำกิ่งหนามมาจากดงล้อมปิดประตู
บ้านไว้ พาบุตรภรรยาเข้าป่าไป เมื่อตกเย็นรู้ว่าพวกราชบุรุษกลับ
แล้วก็กลับมาเรือน* ถูกหนามยอกเท้าทีป่ ระตูบา้ นนัน้ เอง จึงลงนัง่
บ่งหนามพลางด่าพระราชาไปพลางว่า
“ขอพระเจ้าปัญจาลราช จงถูกลูกศรเสียบในสงครามเสวย
ทุกขเวทนา เหมือนเราที่ถูกหนามยอกเจ็บปวดอยู่บัดนี้”
พระราชาและราชปุโรหิตยืนอยู่ใกล้ๆ ในเครื่องแต่งกายที่
ชายนั้นไม่รู้จัก ได้ฟังค�ำด่าของชายแก่นั้น จึงกล่าวขึ้นว่า
“แกเป็นคนแก่ จักษุมดื มัว มองอะไรไม่ถนัด หนามจึงยอก
เอา พระราชามีความผิดอะไรด้วยในเรื่องนี้ เป็นความผิดของท่าน
เองทีซ่ มุ่ ซ่าม พระราชามีหน้าทีต่ รวจตราหนาม แล้วบอกให้แกทราบ
ด้วยหรือ?”
ชายชราเงยหน้าขึ้นมองคนพูด แล้วกล่าวว่า
* “ครั้งนั้นในปัญจาลนคร พระราชาไม่ด�ำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม พวกอ�ำมาตย์ราชบุรุษของพระองค์ก็
ประพฤติแต่ทุจริตผิดธรรม เบียดเบียนบีบคั้นชาวบ้าน จนชาวบ้านหนีเข้าป่าในเวลากลางวัน กลางคืนก็มี
โจรปล้นบ้านโน้น บ้านนี้ ไม่เว้นแต่ละคืน

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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“ท่านเอ๋ย! เรือ่ งนีเ้ ป็นความผิดของพระราชาอย่างแน่นอน
พระราชาผิดมาก ชาวชนบทมิได้รบั ความคุม้ ครองอะไรเลย ยังจะถูก
พวกราชบุรษุ กดขีข่ ม่ เหงนานาประการ เก็บภาษีไม่เป็นธรรม ราษฏร
ต้องเสียภาษีมากมาย แต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ราชบุรุษรีดไถ
ประชาชน กลางวันราษฏรต้องหนีข้าราชการ กลางคืนต้องหนีโจร
ราชบุรษุ ไม่ปราบโจร แต่มงุ่ มองแต่อามิสจากประชาราษฎรอย่างเดียว
“เพราะภัยอย่างนี้ ประชาชนจึงต้องถึงกับเอาหนามมาปิด
ประตูบ้านไว้ ทิ้งเรือนพาลูกเมียเข้าป่าไป ประชาชนถูกเบียดเบียน
ทั้งจากโจรทั้งจากราชบุรุษ เดือดร้อนมาก นี่เป็นความผิดของผู้
ปกครองที่ปกครองไม่ดี”
พระราชาทรงสดับดังนัน้ จึงตรัสกับปุโรหิตว่าชายชราพูดถูก
กลับกันเถิด เราจะครองราชย์โดยธรรม ราชปุโรหิตทูลว่า ขอให้เสด็จ
ไปตรวจดูขา้ งหน้าอีกสักหน่อยเถิด พระราชาก็อนุโลมตาม ไปตรวจ
ดูบา้ นอืน่ อีก ไปพบหญิงชราคนหนึง่ ในระหว่างทาง นางตกต้นไม้ลง
มา ก�ำลังด่าพระราชาอยู่ว่า ในแว่นแคว้นของพระราชา หญิงสาว
หาผัวไม่ได้จนแก่ เมื่อไรหนอพระราชาจะตายเสียที
ทราบว่าหญิงแก่นั้นมีลูกสาว ๒ คน พิทักษ์รักษาลูกสาว
ของตนซึง่ ก�ำลังเป็นสาว ไม่ยอมให้ลกู สาวไปท�ำงานนอกบ้าน นางเอง
ไปป่าเก็บผักหักฟืน บ�ำรุงเลี้ยงลูกสาวทั้งสอง วันนั้นแกเก็บยอดไม้
จากต้นไม้ตน้ หนึง่ บังเอิญพลัดตกลงมา แกจึงด่าพระราชาดังกล่าวแล้ว
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ราชปุโรหิตได้ฟังดังนั้น จึงคัดค้านออกไปว่า
“หญิงชั่ว พูดไม่ดีเลย ไม่มีเหตุผล ตนตกต้นไม้เพราะไม่
ระวังเอง เหตุไฉนจึงด่าพระราชา อนึ่ง มีพระราชาที่ไหนบ้างหาผัว
ให้หญิงชาวบ้าน”
หญิงชราจึงโต้ตอบว่า
“ข้ามิได้พดู ชัว่ เลย ข้ารูเ้ หตุผล ชาวชนบทมิได้รบั การคุม้ ครอง
ราษฎรถูกกดขี่ด้วยภาษีอากรอันไม่เป็นธรรม
“ท่านเอ๋ย ท่านอาจไม่รดู้ อกว่า พวกเราอยูก่ นั อย่างไร กลาง
คืนพวกโจรปล้น กลางวันพวกราชบุรุษฉ้อฉล ในแว่นแคว้นของ
พระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย การครองชีพล�ำบาก เมื่อการ
ครองชีพล�ำบาก การเลี้ยงดูลูกเมียก็ล�ำบาก หญิงสาวจักมีผัวได้
อย่างไร”
พระราชาและปุโรหิตยอมรับว่าหญิงนัน้ พูดถูก เสด็จต่อไป
อีก ทรงสดับเสียงชาวนาคนหนึ่งก�ำลังด่าพระราชาอยู่ว่า
“ขอให้พระเจ้าปัญจาละถูกหอกแทงนอนกลิ้งในสงคราม
เหมือนโคสาลิยะของเราถูกผาลแทงนอนอยู่ดุจก�ำพร้าฉะนั้น”
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ทราบว่า ขณะทีข่ าวนาคนนัน้ ก�ำลังไถนา โคของเขาถูกผาล
ไถบาดเอาที่เท้า เขาจึงด่าพระราชาดังกล่าวแล้ว
พราหมณ์ปุโรหิตได้ฟังดังนั้นจึงค้านว่า
“วัวของแกถูกผาลไถ เรื่องอะไรจึงไปกล่าวโทษพระราชา
เล่า แกพูดไม่มีเหตุผล แกมันคนชาติชั่ว แกท�ำร้ายโคของแกเอง
เพราะความประมาทเลินเล่อ”
ชาวนาจึงกล่าวตอบท�ำนองเดียวกับทีช่ ายชราและหญิงชรา
กล่าวตอบมาแล้ว พิเศษออกไปเฉพาะกรณีว่า
“เราพูดมีเหตุผลแน่นอน ผาลไถบาดเท้าโคของเราคราวนี้
เพราะพระราชาครองราชย์ไม่เป็นธรรม พราหมณ์เอย! เราคิดว่า
หญิงแม่ครัวน�ำข้าวมาส่งเรา หุงข้าวแล้วน�ำมาส่งเราแต่เช้าตรู่ แต่
ถูกพวกทาสของพระราชา พวกกินราชพลีโดยอธรรม เกาะกุมตัวไว้
ต้องเลี้ยงดูพวกมัน แล้วจึงหุงข้าวเพื่อเราใหม่ แม่ครัวจึงน�ำข้าวมา
ส่งเราในเวลาสาย วันนี้ เขาน�ำมาสายนักเราถูกความหิวบีบคั้น
แลดูทางมาของคนส่งข้าวเอาปฏักแทงโคไม่เป็นที่ โคสาลิยะมันจึง
ยกเท้าขึน้ ถีบผาลจึงถูกผาลบาดเอา เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า
พระราชานั่นแหละประหารเท้าโคของเรา”

110

ค ว า ม ผิ ด ขั้ น มู ล ฐ า น ข อ ง สั ง ค ม

พระราชากับราชปุโรหิตเดินทางต่อไป พักอยูท่ บี่ า้ นแห่งหนึง่
ตอนเช้าตรูแ่ ม่โคนมตัวหนึง่ เอาเท้าดีดคนรีดนมให้ลม้ ลง นมสดหก
กระจาย คนรีดนมโคจึงด่าพระราชาว่า
“ขอพระราชาจงถูกประหารด้วยดาบ เดือดร้อนเหมือนเรา
ถูกโคนมดีดจนนมสดของเราหกไปฉะนั้น”
ราชปุโรหิตได้ฟังดังนั้น จึงกล่าวว่า “ในเรื่องนี้พระราชามี
ความผิดอย่างไรเล่า?”
คนรีดนมโคโต้ตอบว่า
“พระราชามิได้คมุ้ ครองราษฎรชาวชนบท ราษฎรถูกบีบคัน้
ในเรือ่ งราชพลีอนั ไม่เป็นธรรม แม่โคทีด่ รุ า้ ยปราดเปรียว พวกเราไม่
เคยรีดนมมัน วันนีพ้ วกราชบุรษุ ต้องการนมสด รีดนาทาเร้น เราจึง
จ�ำต้องรีดนมแม่โคที่ดุร้าย มันจึงถีบเอา”
พระราชา และราชปุโรหิตยอมรับว่าคนรีดนมโคนั้นพูดถูก
จึงรีบออกจากบ้านนัน้ มุง่ หน้ากลับพระราชวัง มาถึงบ้านแห่งหนึง่
พวกนายอากร (พวกเก็บภาษีอากร) ฆ่าลูกโคอ่อนตัวหนึ่งต้องการ
เอาหนังท�ำฝักดาบ แม่ของลูกโค เศร้าโศกถึงลูก ไม่ยอมกินหญ้า
ไม่ยอมดืม่ น�ำ้ เทีย่ วร�ำ่ ร้องหาลูกอยู่ เด็กๆ ชาวบ้านเห็นดังนัน้ จึงพา
กันด่าพระราชาว่า
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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“ขอพระเจ้าปัญจาละจงพลัดพรากจากบุตรวิ่งคร�่ำครวญ
เหมือนแม่โคพรากจากบุตรร�ำ่ ร้องอยู่ฉะนั้น”
ราชปุโรหิตถามว่า “ในเรือ่ งนี้ พระราชามีความผิดอย่างไรเล่า?”
พวกเด็กตอบว่า
“ความผิดต้องตกเป็นของพระราชาอย่างแน่นอน ในแว่น
แคว้นของพระราชาโกงมีคนอธรรมมาก กลางคืนพวกโจรปล้น กลาง
วันพวกราชบุรุษบีบคั้น ลูกโคยังดื่มนมอยู่แท้ๆ ถูกฆ่า เพราะเขา
ต้องการเอาหนังไปท�ำฝักดาบ คนทีม่ าฆ่าโคนัน้ เป็นคนของพระราชา
เพราะฉะนั้นความผิดต้องเป็นของพระราชา”
พระราชาทรงสดับเรือ่ งทัง้ ปวงแล้ว ทรงด�ำริวา่ คนทัง้ ปวง
พากันด่าเราว่า ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ไม่ประพฤติธรรม เราควรต้องตั้ง
อยูใ่ นธรรม ประพฤติธรรม ดังนีแ้ ล้ว เสด็จกลับสูพ่ ระนคร ทรงด�ำรง
อยู่ในทศพิธราชธรรม สร้างบุญกุศลมีประการต่างๆ อ�ำมาตย์ราช
ปุโรหิตก็ชวนกันประพฤติธรรม ผู้ปกครองมีธรรม ชาวเมืองชาว
ชนบทได้รบั การคุม้ ครองโดยธรรม สันติสขุ ก็แผ่ไปทัว่ พระราชอาณาเขต
สาเหตุขั้นมูลฐานของความสุขหรือความทุกข์ของประชาชน จึงอยู่
ที่การประพฤติธรรม หรือไม่ประพฤติธรรม ดังพรรณนามาฉะนี้
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