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คำอนุโมทนา

ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณผู
เปนประธานชมรม ไดขออนุญาตพิมพหนังสือเรื่อง ”พระพุทธบารมี
ในอดีต” ขาพเจาอนุญาตดวยความยินดียิ่ง
เรื่องนี้ เดิมทีเดียวขาพเจาเขียนเพื่อลงในวารสารศุภมิตร
ของมูลนิธกิิ จการสงเสริมศาสนาและมนุษยธรรม(กศม.) ของวัดมกุฏ
กษัตริยาราม กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระดำริริเริ่มของสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชแหงวัดมกุฏฯ ซึ่งขาพเจา
เปนบรรณาธิการแหงนิตยสารฉบับนั้นอยู ไดเริ่มเขียนลงตั้งแตเดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ จัดลงเปนตอนๆ หลายตอน ไปจบลงในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ เปนเวลา ๑ ปกับ ๕ เดือน เขียนได ๕ เรื่องตั้งแต
เรื่องพระเตมียจนถึงเรื่องมโหสถบัณฑิตก็หยุดเขียนไป เพราะมีภาระ
อื่นอีกมากที่จะตองทำ ไดรวบรวมเก็บตนฉบับไว แตยังไมมีโอกาสได
รวมพิมพเปนเลม
บัดนี้ ชมรมกัลยาณธรรมไดมีกุศลฉันทะ จัดพิมพหนังสือ
เรื่องนี้ออกเผยแผใหแพรหลาย ขาพเจาปลื้มใจมากที่ไดเห็นหนังสือนี้
ออกสูสายตาของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่ง และอาจจะมีครั้งตอๆ ไป นา
อนุโมทนาตอชมรมกัลยาณธรรมยิ่งนัก

พระพุทธบารมีทั้ง ๑๐ ประการมี ทาน เปนตน อันที่จริง
พระพุทธองคทรงบำเพ็ญทุกชาติที่ทรงไดกำเนิดเปนมนุษย ตางแต
เพียงวา บางชาติทรงเนนหนักไปในบางเรื่อง เชน พระชาติที่เปน
สุวรรณสามดาบสทรงหนักไปทางเมตตาบารมี เปนตน เมือ่ พระบารมี
เต็มเปยมแลวจึงไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเผยแผพระ
ธรรมอันเปนประโยชนไพศาลแกชาวโลกมาจนถึงปจจุบันนี้ พระพุทธ
บารมีและพระพุทธานุภาพไดแผปกคลุมไปยังโลกทั้งปวง ทำใหบุคคล
ผู เลื่อมใส และ ปฏิบัติ ตาม โดย ชอบ ได ปลดเปลื้อง ความ ทุกข และ
ประสบสุขแหงชีวิตตามสมควรแกกำลังแหงการปฏิบัติ
ข า พเจ า มี ความ สุ ข ใจ ที่ จะ ได เห็ น หนั ง สื อ เรื่ อ ง นี้ พิ ม พ อ อก
เป น เล ม หาก บุ ญ กุ ศ ล ใด พึ ง บั ง เกิ ด มี แก ข า พเจ า ใน การ นี้
ขอพระพุทธบารมี พระ พุทธ า นุ ภาพ และ บุญ กุศล นั้นซึ่ง ขาพเจา ได
ทำแลว พึงอำนวยผลใหขาพเจาเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง
เพื่อจักไดมีโอกาสบำเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนาและแกสังคม
ตอ ไป เทา ที่ กำลัง และ ความ สามารถ ยัง มี อยู ขอ พระ พุทธ า นุ ภาพ
ไดโปรดคุมครอง ให การเผยแผธรรมของชมรม กัลยาณธรรม ตั้ง มั่น
เจริญรุงเรืองยิ่งๆขึ้นไป ขออนุโมทนา
ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คำนำ
ของชมรมกัลยาณธรรม
ขาพเจาไดปรารภเรื่องขออนุญาตเลือกงานหนังสือในนิพนธ
ของทานอาจารยวศิน อินทสระเพื่อรวมฉลองชวงปมหามงคลของ
ชาวพุทธ ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกมีความตื่นตัวที่จะรวมกันปฏิบัติบูชาและ
จัดกิจกรรมตางๆ อันจะชวยจรรโลงสงเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อ
นอมถวายเปนพุทธบูชา ในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ ป นับแตปฐมกาล
ที่พระพุทธองคตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อทานอาจารยได
เลือกงานเขียนของทานเรื่อง “พระพุทธบารมีในอดีต” มาจัดพิมพ
เปนรูปเลมเพื่ออุทิศเปนพุทธบูชา ในโอกาส ๒๖๐๐ ป แตปตรัสรู
ดังกลาว แลว ขาพเจา จึง ยินดี ยิ่ง ที่ จะ ได นำ เพชร เม็ด งาม แหง ธรรม
ทานดังกลาว มาจัดพิมพแจก เปนมหากุศลสองทาง คือทั้งไดตาม
รอยพระบาทพระบรมศาสดาและตามรอยธรรมของครูบาอาจารยที่
เคารพอยางยิ่ง
เรา ทราบ ดี ว า พระพุ ท ธ บารมี ใน อดี ต หรื อ ที่ เรี ย ก ว า
“พระเจา ๑๐ ชาติ” กลาวถึงในชวงที่เปน ๑๐ พระชาติสำคัญที่ทรง
บำเพ็ญบารมีเนนหนัก ไป ในดานตางๆ ลวนนา สนใจ ติดตาม ศึกษา
เพราะเปนที่มาขององคพระสัพพัญูผูรูแจงโลก ผูเปนพระโลกนาถ

ที่นำพา ปวง สัตว ให พนจาก วัง วน วัฏฏะ ถึง แมวา ใน หนังสือ นี้ ทาน
อาจารยจะเขียนไวไดเพียง ๕ ชาติดวยมีภารกิจมากจึงไมไดเขียน
ตออีก ๕ ชาติที่เหลือ แตทุกเรื่องที่ทานเรียบเรียงมาก็มีความงดงาม
สมบูรณอยูในตัว ทั้งอรรถรสและสาระ อันจะเปนพลังใจใหสาธุชน
มีความมุงมั่นตามรอยพระบาทตอไปอยางไมยอทอ
ชมรม กัลยาณธรรม ขอ นอม ถวาย ธรรม ทานนี้ เปน พุทธ บูชา
และนอม บูชา อาจริย คุณ แด ทาน อาจารย วศิน อิน ท สระ ขอ บุญ
กุ ศ ลแห ง การ เผยแผ ธรรม ทาน ที่ ท า น อาจารย อุ ทิ ศ เป น พุ ท ธ บู ช า
มาอยางตอเนื่อง รวม เขา กับ สาย ธาร บุญ กุศล ที่ พวก เรา ชาว ชมรม
กัลยาณธรรมไดรวมกระทำมา จงมาอภิบาลคุมครองทานอาจารย
ใหเปนผูมีอาพาธนอย อยูสุข สงบ สบายกายใจ ตลอดทุกวันคืน
เพื่อเปนแสงสวางแหงธรรมสองสูใจมวลชนตราบกาลนาน

ดวยความเคารพอยางสูง
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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เรื่องที่ ๑

พระเตมีย์

พระเนกขัมมบารมี
พระเตมีย์

วันหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เชตวัน
วิหาร ภิกษุ ทั้ง หลาย นั่ง ประชุม กัน ที่ ธรรมสภา สนทนา กัน
ถึง เนกขัม ม บารมี แหง พระพุทธ องค พระ ผู มี พระ ภาค ทรง
ทราบดวยทิพยโสตแลวเสด็จมาสูธรรมสภาตรัสวา ภิกษุทั้ง
หลาย เราผูมีบารมีเต็มเปยมแลว ทิ้งรัชสมบัติออกแสวงหา
คุณธรรมอันยิง่ ใหญในกาลนี้ หาเปนสิง่ อัศจรรยไม แตสมัยเมือ่
เรายังมีบารมีไมแกกลา เพือ่ บำเพ็ญเนกขัมมบารมีนีเรา
้ ไดละทิง้
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รัชสมบัตออ
ิ กมหาภิเนษกรมณนัน่ แล เปนคุณอันนาอัศจรรยยิง่
ตรัสดังนี้แลว ทรงดุษณีอยู เมื่อภิกษุเหลานั้นทูลวิงวอนใหทรง
แสดงเรื่องในอดีตจึงตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล เมื่อพระเจากาสิกราชครอง
ราชสมบัติโดยธรรมในเมืองพาราณสี พระองคทรงมีพระสนม
มาก แตนางเหลานั้นไมมีใครมีบุตรเลย ประชาชนพากันเดือด
รอนวา จะไมมีราชกุมารผูสืบสันตติวงศ จึงชวนกันมาประชุม
ที่พระลานหลวง ทูลเรื่องทั้งปวงใหพระราชาทรงทราบวา การ
ที่พวกเขามาประชุมกันนี้ก็ดวยวิตกกังวลเรื่องผูสืบสันตติวงศ
ขอพระองคจงพิจารณาเถิด
พระราชากาสิกราชทรงสดับแลวทรงขอบใจราษฎรที่
มีความจงรักภักดี และหวังดีตอพระองคและราชบัลลังก แลว
รับสั่งใหประชุมมเหสี และสนมนารีทั้งปวง ขอใหทุกพระองค
จงบำเพ็ญคุณความดีแลวอธิษฐานปรารถนาบุตร หรือไหววอน
เทพเจาขอใหประทานบุตรให
บรรดา สนม นารี เหล า นี้ มี พระนาง พระองค หนึ่ ง
ทรงนามจั น ท เทวี ผู เป น อั ค รมเหสี เลิ ศ กว า หญิ ง ทั้ ง ปวง
พระนางทรงเปนธิดาแหงมัทราช๑ ทรงสมบูรณดวยศีลาจาร
วัตรทั้งปวง พระนางสดับพระราชดำรัสของพระราชาแลว ก็
๑

สตรีแควนมัททะนั้นไดรับการยกยองมาก ในโบราณวาเปนสตรีที่ดีที่สุด
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ทรงรับ เพื่อ ปฏิบัติ ตาม จึง ทรง สมาทาน อุโบสถ ใน วัน เพ็ญ
เปลื้องสรรพาภรณ ทั้ง ปวง บรรทม เหนือ พระ ยี่ภู นอย ทรง
ระลึกถึงแตศีลของพระองค กระทำสัจจกิริยาวา หากขาพเจา
รักษาศีลไมขาด ขอบุตรจงมีแกขาพเจา
ธรรมดาคนดี มีศีลมีธรรมอันงาม เมือ่ เดือดรอน เทวดา
ยอมพลอยเดือดรอนดวย ดังนั้น ทาวสักกะผูเปนใหญในหมู
เทพ ทรงทราบความเดือดรอนของพระนางจันทเทวีแลว ทรง
ประสงคจะชวยเหลือ ทรงใครครวญถึงผูซึ่งเหมาะสม ไดมอง
เห็นพระโพธิสัตว จึงเสด็จไปเชิญพระโพธิสัตวเทพบุตรใหลง
มาจุติในพระครรภของพระนางจันทเทวี เพื่อบำเพ็ญบารมีให
เต็มเปยมตอไป พระโพธิสัตวก็ทรงรับปฏิญญาและเสด็จอุบัติ
ณ คัพโภทรแหงพระนางจันทเทวี
พระนางทรงทราบวาตั้งพระครรภ จึงทูลพระราชสวามี
ใหทรงทราบ พระราชาทรงปติโสมนัสเปนลนพน ทรงใหการ
ประคบประหงม อยาง ดี ยิ่ง เมื่อ ครบ กำหนด แลว พระนาง ก็
ประสูติพระโอรสอันสมบูรณดวยบุญลักษณะอันอุดม วันนั้น
ฝนตกลงทั่วกาสิกรัฐ
พระราชาพระราชทานนางนม๑ ๖๔ นาง ลวนเปนผูมี
ลักษณะปราศจากโทษ มีสูงนัก เปนตน เพือ่ ใหทารกปราศจาก
โทษดวย สตรีที่สูงนัก เมื่อทารกนั่งดื่มนม คอของทารกจักยืด
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ยาวเกินไป สตรีที่ต่ำนัก คอของทารกจักสั้น สตรีที่ผอมนัก ขา
ทั้งสองของทารกจักเสียดสีกัน สตรีที่อวนนัก เทาทั้งสองของ
ทารกจักเพลีย สตรีที่ดำนัก น้ำนมเย็นเกินไป สตรีที่ขาวนัก
น้ำนมรอนเกินไป สตรีที่นมยาน จมูกของทารกจักแบน สตรี
เปนโรคหืด น้ำนมเปรีย้ ว สตรีเปนโรคมองครอ น้ำนมมีรสวิการ
ตางๆ มีรสเผ็ด เปนตน
พระราชาทรงกระทำราชูปถัมภแกพระโอรสเปนอยาง
ดี และพระราชทานพรแกพระนางจันทเทวีอัครมเหสี พระนาง
ทรงรับพรแลวถวายคืนไวกอน
ในวันขนานพระนาม พระราชาทรงใหประกอบเปนพิธี
ใหญ เชิญพราหมณผูรูพยากรณพระลักษณะมาเลี้ยงอาหาร
ที่พระราชวัง แลวตรัสถามถึงอันตรายของพระโอรสวามีอะไร
บาง หาก มี จะ ได หา วิธี กำจัด หรือ หลีก เลี่ยง เสีย พราหมณ
ทั้งหลายดูพระลักษณะตามตำราพยากรณศาสตรแลวทูลวา
พระราชโอรสไมมีโทษใดๆ เลย ทรงสมบูรณดวยบุญลักษณะ
อันอุดม ทรงสามารถเปนราชาธิราชได
๑

ทานผูอานอาจรูสึกวา ทำไมจึงพระราชทานนางนมถึง ๖๔ นาง อาจเปน
ตัวเลขที่มากเกินไป แตเมื่อสมัยพระเจาหลุยสที่ ๑๔ แหงฝรั่งเศสนี่เอง เมื่อ
ตื่นบรรทมจะตองมีขาราชบริพารจำนวนรอยเขาไปในหองบรรทม คอยปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการแตงพระองค
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๑๒

พระเจากาสีทรงสดับแลวดีพระทัย ขนานพระนามพระ
ราชโอรสวา เตมิยกุมาร เพราะถือเอานิมิตวาในวันประสูติ
นั้น มีฝนตกชุมชื้นทั่วแควนกาสี และเพราะเหตุที่พระราช
กุมารนำความชุมชื่นเบิกบานพระทัยมาให ทั้งแกพระองคและ
ประชาชนของพระองคทั้งปวง
คราวหนึ่ง นางสนมทั้งหลายตกแตงพระกุมารอยางดี
แลวนำขึน้ เฝาพระราชา บรมกษัตริยทอด
 พระเนตรพระปโยรส
แลวทรงสวมกอด จุมพิตที่พระเศียร ใหประทับบนพระเพลา
เปนที่รื่นรมยอยู
ขณะนั้นราชบุรุษนำโจร ๔ คนมาหนาพระที่นั่ง พระ
ราชาทรงวินิจฉัยตัดสินเรื่องเอง รับสั่งใหลงอาญาโจรเหลานั้น
โดยวิธตี างๆ กัน คือใหเฆีย่ นโจรคนหนึง่ พันทีดวยหวายทีม่ หี นาม
ใหเอาโซตรวนจำโจรคนหนึ่งแลวสงเขาเรือนจำ ใหเอาหอกแทง
สรีระของโจรคนหนึ่งและใหเอาหลาวเสียบโจรอีกคนหนึ่ง
เตมิยกุมาร ไดทรงสดับพระดำรัสของพระราชบิดาดัง
นัน้ ทรงสะดุง เปนอันมาก ทรงจินตนาการวา โอ ราชสมบัตทำให
ิ
บุคคลตองทำกรรมหนักถึงเพียงนี้เชียวหรือ กรรมนี้เปนกรรม
ที่ทำใหบุคคลไปสูสวรรคมิไดเลย มีแตจะดิ่งลงไปในนรก เมื่อ
พระราชกุมารบรรทมภายใตเศวตฉัตร ทรงมองเห็นเศวตฉัตร
เปนสิ่งนากลัว เปนสิ่งบังคับใหคนตองทำบาป ทรงจินตนาการ
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ตอไปวา เรามาจากไหนหนอ ลำดับนัน้ การระลึกชาติก็ปรากฏ
แก พระองค พระองค เคย เปน กษัตริย ครอง ราช สมบัติ ณ
แควนกาสีเปนเวลา ๒๐ ป และตองตกนรกชื่ออุสสุทนรกถึง
แปดหมื่นป แลวจึงไปเกิด ณ สุคติโลกสวรรค บัดนี้มาเกิดใน
เรือนหลวงอันเปนดุจเรือนโจรนี้อีก หากครองราชสมบัติตอไป
ก็จะตองเวียนไปตกนรกอีก บัดนัน้ สรีรกายและพระทัยของพระ
ราชกุมารก็เหีย่ วแหงเชนดอกปทุมทีถู่ กขยำ ทรงจินตนาการอยู
วา ไฉนหนอเราจะพนจากเรือนโจรนี้เสียได
เมื่อ ทรง จินตนาการ มาก เขา ก็ ทรง พบ ชอง ทาง คือ ตั้ง
พระทัยจะทำใบ หนวก และทำเปนงอยเปลี้ยเสียขา เพื่อคน
ทั้งหลายจักไดเห็นวาพระองคเปนกาฬกัณณี ไมควรแกการ
ครองราชสมบัติ ตองไมประกาศความฉลาดรอบรูของตนเปน
อันขาด
ตั้งแตบัดนั้นมา พระโพธิสัตวก็ทรงอธิษฐานพระทัยวา
ไมใบก็จักทำเหมือนใบ ไมหนวกก็จักทำเหมือนหนวก ไมงอย
เปลี้ยก็จักทำเหมือนงอยเปลี้ย
เมื่อกุมารอื่นๆ ผูเปนบริวารของพระองครองไหอยาก
ดื่มนม พระองคก็ไมทรงกันแสง ถูกทรมานใหอดนมวันหนึ่ง
บาง สองวันบาง เพื่อใหทรงกันแสงเหมือนเด็กอื่นแตก็ทรง
อดทน ทรงอธิษฐานพระทัยมั่นคงวาจะยอมตายดีกวาทำลาย
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ความตั้งพระทัยอันเด็ดเดี่ยวนี้ พระองคทรงเกรงภัยในนรก
มากกวาภัยในโลกมนุษย
พวกนางนมสงสัยเหลือประมาณวา พระราชโอรสจะ
เปนใบงอยเปลี้ยหรือไฉน แตพิจารณาทั่วกายแลวก็ลงความ
เห็นวา มือเทาของคนงอยเปลี้ยไมใชอยางนี้ คางของคนใบ
ไมใชอยางนี้ ชองหูของคนหนวกไมเปนอยางนี้
พวกนางนมทั้งหลายก็ทดลองโดยใหอดนมอีก ดูทีหรือ
วา พระ กุมาร จะ ทรง กันแสง หรือ ไม แต พระ ราช กุมาร ก็ มิได
แสดงอาการใดๆ เลย นอกจากนิ่งเฉย จนพระราชชนนีไมอาจ
ทนได ก็ใหพระโอรสเสวยนมของพระนางเอง
ตอแตนั้นพระราชกุมารถูกทดลองโดยการเอาขนมมา
ลอ เอาผลไมมาลอ เอาของเลนมาลอ พวกเด็กอื่นๆ ซึ่งเปน
บริวารตางก็แยงกัน แตเตมิยกุมารคงประทับนิ่งเฉยมิไดสน
พระทัยเลย เพราะทรงดำริวาของเหลานี้ เมื่อทองเที่ยวอยูใน
สังสารวัฏไดบริโภคมาแลวนับไมถวน
หมูอำมาตยกราบทูลพระราชาวา เด็กรุน ๕ ขวบยอม
กลัวไฟขาพระองคจะทดลองดวยไฟ ดังนีแล
้ วจึงปลูกเรือนใหญ
ที่พระลานหลวงมีประตูมากมาย ใหมุงดวยใบตาล อัญเชิญ
พระโพธิสัตวใหประทับนั่งทามกลางความแวดลอมแหงเด็กที่
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เปนบริวาร และจุดไฟขึ้นเผาบาน เด็กทั้งหลายเห็นไฟไหม ก็
ตกใจกลัวพากันวิ่งหนี แตพระโพธิสัตวทรงจินตนาการวา ไฟ
นี้รอนนอยนัก เมื่อเทียบกับเพลิงในนรก จึงประทับนั่งเฉย
มิไดลุกขึ้น เมื่อเพลิงโหมเขามาใกล พวกอำมาตยราชบริพาร
ทั้งหลายก็รีบไปอุมพาพระโพธิสัตวออกมาเสีย
พระโพธิสัตวถูกทดลองโดยวิธีนี้เปนเวลาถึง ๑ ปแตไม
ทรงแสดงอาการพิรุธแตประการใด ตอมาถูกทดลองโดยการ
ปลอยชางซับมันใหพระโพธิสัตวประทับนั่งที่พระลานหลวง มี
เด็กอื่นๆ แวดลอม ชางนั้นบรรลือเสียงโกญจนาท เอางวงตี
แผนดิน เด็กทั้งหลายเห็นดังนั้นก็พากันวิ่งหนีแตพระโพธิสัตว
ทรงดำริวา การตายเพราะชางยังประเสริฐกวาการไปตกนรก
จึง ประทับ นิ่ง เฉย ไม หวั่น ไหว ชาง นั้น ได รับ การ ฝกฝน ดีแลว
เอางวงจับพระโพธิสตั ว เหมือนจับกำดอกไม แตไมทำอันตราย
ราชบุรุษเห็นดังนั้น จึงไปชวยรับดวยอาการถนอม
ตอ มา ถูก ทดลอง ดวย งู ดวย มหรสพ มี การ ฟอน รำ
ขับรองเปนตน ดวยศัตราวุธ ดวยการใหเปาสังขใตที่บรรทม
ดวยเสียงกลอง ดวยประทีปโคมไฟ ดวยแมลงวัน คือเอาออย
ทาพระวรกายแหงพระโพธิสัตวเพื่อใหแมลงวันตอมดวยการ
ไมสรงน้ำให ไมจัดใหไดลงบังคน แมจมอยูในกองมูตร คูถ มี
กลิ่นเหม็นคลุง พระโพธิสัตวก็ทำประทับเฉย
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เตมิยกุมารถูกทดลองนานาประการ ยิ่งกวาที่กลาว
มาแลวนี้ ไดรับทุกขเวทนาเปนอันมาก จนพระทัยแหงสมเด็จ
พระราชชนนีหวั่นไหวปวดราวไมอาจทนดูได จึงคอยชวยเหลือ
และปลอบโยนวา “พอเตมียเอย! หากเจาไมใบ ไมหนวก ไม
งอยเปลี้ยเสียขา ก็จงแสดงอาการตามปกติเชนคนทั้งหลาย
อยาไดทำใบ ทำหนวกเลย” แตพระโพธิสัตวมีพระทัยแนวแน
เสียแลว
เมื่อพระโพธิสัตวมีพระชนมายุได ๑๖ พรรษา พวก
อำมาตยรวมทั้งพระชนกชนนี มีความคิดตรงกันวาธรรมดา
บุรุษอายุ ขนาด นี้ ยอม พอใจ ใน สตรี ที่ สวยงาม จึง ปรารถนา
ทดลองดวยสนมนารีผูทรงสิริโสภาคยจึงจัดแจงอาบน้ำหอม
อยางดีใหพระโพธิสัตวและประดับประดาดวยสรรพาภรณ ให
บรรทม บน พระ ยี่ภู อัน มี สิริ แลว ให สนม นารี ลวน แต จำเริญ ตา
ใหเขามาสูหองบรรทม รายรำยั่วยวนกวนกามกิเลสเขาไปใกล
กระซิบเวาวอนดวยคำหวาน เปนเชิงเชิญชวนใหรวมอภิรมย
แตพระโพธิสัตวก็มั่นอยูในอุเบกขาธรรม หาไดหวั่นไหวดวย
วิสภาคารมณ อันนาตื่นเตนระทึกใจนั้นไม พระองคไดกาว
ลวงพนอารมณอันเปนวิสัยแหงโลกียชนเสียแลว เพราะการ
กลัวภัยในอบาย
การทดลองตางๆ ไดสิน้ สุดลงดวยประการฉะนีเป
้ นเวลา
นานถึง ๑๖ ป
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บรมกษัตริยกาสิกราช ทรงรอนพระทัยเปนหนักหนา
เรียก พราหมณ ทั้ง หลาย มา ตรัส ถาม ความ เกา วา กอน นี้ เมื่อ
ราชกุมารประสูติใหมๆ ทานทั้งหลายทำนายวา ราชกุมารนี้
อุดมดวยลักษณะแหงผูมีบุญทุกประการ แตเวลา ๑๖ ปได
พิสูจน ให เห็น วา คำ ทำนาย ของ ทาน นั้น ผิด โดย สิ้น เชิง โอรส
ของเราเปนทั้งใบ ทั้งหนวก ทั้งงอยเปลี้ยเสียขา เราจะทำ
ประการใด
พวกพราหมณทั้งหลายกราบทูลวา การณใดๆ ที่พวก
ขา พระพุทธเจา ไม ทราบ หา มี ไม แต ดวย เกรง วา พระองค จะ
ทรงโทมนัสเมื่อทรงทราบแตเบื้องตนวาพระโอรสของพระองค
จะเปนเชนนี้ จึงมิไดทูลความเปนจริง โอรสของพระองคนั้น
เปนกาฬ กัณณี หาก อยู ใน พระนคร จะ มี ภัย พิบัติ เกิด ขึ้น ๓
ประการ คืออันตรายแหงชีวติ อันตรายแหงเศวตฉัตร อันตราย
แหงอัครมเหสี
พระราชาทรงสดับดังนั้นหวั่นพระทัย ตรัสถามวาเรา
พึงทำอยางไรตอโอรส พวกพราหมณกราบทูลวาตองนำไปฝง
ทั้งเปนที่ปาชาผีดิบ
ฝายอัครมเหสี ผูเปนพระราชชนนีไดทรงทราบขาวนี้
รอนพระทัยยิ่งนัก จึงรีบเขาเฝาพระเจาอยูหัว ทูลออนวอนมิ
ใหทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพราหมณ และทูลทวงถึงพร
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ทีพ่ ระราชาไดเคยพระราชทานเมือ่ ประสูตพระ
ิ โอรสใหมๆ และ
พระนางถวายคืนไว บัดนี้เปนโอกาสที่พระนางจะทูลขอพรนั้น
แลวเมื่อพระราชาทรงอนุญาตจึงทูลขอราชสมบัติใหราชโอรส
แตพระราชาไมทรงอนุญาตโดยทรงอางวา เตมิยกุมาร ไมใช
เปนบุคคลสมบูรณ
พระนางจันทเทวีอัครมเหสี พยายามออนวอนขอราช
สมบัตให
ิ พระโอรสครองเพียง ๗ ป แตพระราชาไมทรงอนุญาต
พระนางทูลขอเรื่อยมา ๖ ป ๕ ป ๑ ป จนถึงขอใหพระโอรส
ครองราชยเพียง ๗ วัน พระราชาทรงอนุญาตเพียง ๗ วัน
เมื่อเปนดังนี้ พระนางจันทเทวีจึงใหตกแตงพระโอรส
เปนพิเศษแลวใหปาวประกาศไปทั่วพระนครวาบัดนี้ราชสมบัติ
เปน ของ เต มิ ยกุ มาร ทรง ให ประดับ นคร อยาง สวยงาม ให
พระราชกุมารประทับนั่งบนคอชาง ยกเศวตฉัตรขึ้นเหนือพระ
เศียรแหงพระราชกุมารนั้นกระทำประทักษิณพระนคร
เมื่อกลับแลว พระอัครมเหสีจึงเวาวอนพระราชโอรส
วา
“เตมิยะ ลูกรัก! แมไมเปนอันหลับอันนอนเพราะเจา
ขอเจาจงเห็นใจแมเถิด สิบหกปแลวที่แมตองรองไห ดวงตา
ของแมฟกช้ำ หัวใจของแมเหมือนจะแตกสลายเพราะความโศก
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แมรูวา ลูกมิใชคนงอยเปลี้ย มิใชคนใบหรือหนวก เหตุไฉนลูก
จึงทำเชนนี้ เห็นใจแมบางเถิดลูกรัก ขอลูกจงเดิน จงพูด คิด
วาเพื่อความสุขของแมและเพื่อความเจริญรุงเรืองของลูก”
พระนางเฝาออนวอนพระโอรสอยูเชนนี้เปนเวลา ๕
วันแตไมไดผลอะไรเลย พระราชกุมารคงประพฤติพระองค
เหมือนเดิม
เมื่อถึงวันที่ ๖ พระราชาตรัสเรียกนายสุนันทะสารถี
มารับสั่งวา พรุงนี้เชาใหจัดแจงรถเทียมมาอวมงคล ๒ ตัวนำ
เจาชายเตมิยะไปฝงเสีย ณ ปาชาผีดิบ เมื่อฝงลงไปแลวกอน
กลบดินใหเอาสันจอบทุบศีรษะใหตาย
พระนางจันทเทวีทรงทราบเรื่องนี้แลวเศราโศกยิ่งนัก
ประหนึ่งวาพระทัยจะแตกทำลาย เสด็จไปหาพระราชปโยรส
แลวตรัสวา “ลูกรัก! พรุงนี้แลว พระบิดาของลูกรับสั่งให
นำลูกไปฝงทั้งเปนที่ปาชาผีดิบ ลูกจะตองวายชนมเปนแนแท
พูดเถอะลูก หากลูกพูดเมื่อไรลูกก็จะไมถูกฝงทั้งเปน แมก็
จะมีความ สุข ความ หวัง ของ คน ทั้ง ปวง ที่ อยาก ได รัชทายาท
ไวสืบราชสมบัติก็จะเต็มเปยม การพูดของลูกเพียงคำเดียว
จะเป น ประโยชน แก คน ทุ ก ฝ า ย ตลอด ถึ ง แคว น กา สี ของ
เราดวย”
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พระราชกุมารทรงทราบดังนั้น ก็มีพระมนัสแชมชื่น
ทรงดำริวาความพยายามที่ขาพเจาไดทำมาถึงสิบหกปแลวนั้น
จะ สำเร็จ สม ตาม ความ มุง หมาย แลว ใน วัน พรุง นี้ เมื่อ ทรง
จินตนาการเชนนี้ พระปติก็เกิดขึ้นภายในพระกมล พรุงนี้แลว
…พรุง นีแล
้ วเปนวันแหงความสุขของเรา เปนวันทีเรา
่ จะไดออก
จากเรือน อันเปนเสมือนเรือนโจร
เชาวันรุงขึ้น พระนางจันทเทวีใหพระโอรสอาบและดื่ม
ตามความปรารถนา แลวใหประทับนั่งบนพระเพลา สวมกอด
พระโอรสนั้น พิลาปรำพันนานาประการ แตพระโพธิสัตวหา
ไดหวั่นไหวไม
ได เวลา นาย สุ นันท ะ สารถี ก็ นำ รถ เทียม มา มา ณ
พระตำหนักเขาไปสูหองอันมีสิริ ถวายบังคมพระอัครมเหสี
แลวกราบทูลวา ขอพระแมเจาอยาไดกริ้วขาพระบาทเลย ขา
พระบาทรับพระราชบัญชามา กราบทูลฉะนี้แลว เอาหลังมือ
กันใหพระนางผูสวมกอด

พระโอรสอยูหลี
 กไป อุม พระราชกุมาร
ประหนึ่งกำดอกไมลงจากปราสาท
ขณะ นั้ น พระ นาง จั น ท เทวี ก็ สยาย พระ เกศา ข อ น
พระทรวง ทรง ปริ เทว นา การ ดั ง สนั่ น อยู กั บ หมู นาง สนม ใน
ปราสาทนั้น พระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดา
ทรงกันแสง ก็ทรงโทมนัสตาม กริ่งวาพระมารดาจักวายชนม
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เพราะความโศกนั้น จึงมีพระประสงคจะตรัสดวย แตเมื่อมา
คำนึงวา หากพูดออกไป ความพยายามที่ทำมาตลอดเวลา ๑๖
ปก็จะไรผล หาประโยชนอันใดมิได ถาเราไมพูดออกไป ก็จะ
เปนประโยชนทั้งแกตัวเราเอง แกพระราชมารดา และแกพระ
มหาชน คิดดังนี้จึงมิไดพูด แมจะมีอาการโศกาอาดูรอยูก็ทรง
อดกลั้นเสีย
ลำดับ นั้น สุ นันท ะ สารถี ยก พระ โพธิสัตว ขึ้น บน รถ
ตัง้ ใจวาจะขับตรงไปทางประตูดานตะวันตก แตถูกเทพเจาดลใจ
ใหขับรถตรงไปทางประตูทิศตะวันออก เมื่อลอรถกระทบธรณี
ประตู พระโพธิสัตวทรงดำริวาความปรารถนาของเราจวนจะ
ถึงที่สุดแลว ทรงแชมชื่นอยางยิ่ง ปาที่นายสารถีขับรถไปนั้น
ไมใชปาผีดิบ แตปรากฏแกเขาเสมือนวาเปนปาชาผีดิบ เขา
ได พบ ที่ อัน นา รื่นรมย แหง หนึ่ง จึง แวะ หยุด รถ เขา ขาง มรรคา
แลวลงจากรถเปลื้องเครื่องแตงองคพระโพธิสัตวออกหอวาง
ไว แลวถือจอบเริ่มขุดหลุมเปนสี่เหลี่ยม ขณะนั้นเตมิยกุมาร
ทรงจินตนาการวา เราไมไดใชมือและเทามาเปนเวลา ๑๖
ป มือเทาของเรายังใชไดหรือไมหนอ ดำริดังนั้นแลวจึงเสด็จ
ลุก ขึ้น ลูบพระหัตถ เบื้อง ขวา เบื้อง ซาย ก็ ทรง ทราบ ได วา ยัง มี
กำลังดีอยู เสด็จดำเนินไปไดหนอยหนึ่งจึงทราบวากำลังของ
พระองคสามารถไปไดถึง ๑๐๐ โยชน
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พระ โพธิสัตว ทรง ทราบ วา หาก นาย สารถี จะ ทำราย
พระองคพระองคก็พอสูได
 จึงเสด็จไปยังทีขุ่ ดหลุม กลาวทักทาย
นายสุนันทะขึ้นวา ทานรีบขุดหลุมสี่เหลี่ยมทำไม นายสุนันทะ
ตอบวา พระราชโอรสของพระเจาอยูหัวเปนใบ หนวก งอย
เปลี้ยเสียขา เปนคนไมมีจิตใจ พระเจาอยูหัวตรัสสั่งใหขาพเจา
นำมาฝงเสียในปา
เจา ชาย รัชทายาท แหง แควน กา สี ตรัส วา “ เรา มิได
เปนหนวก มิไดเปนคนใบ มิไดเปนคนงอยเปลีย้ มิไดมีอินทรีย
วิกลวิการ หากทานฝงเราเสียในปาทานก็ไดชื่อวาไดทำสิ่งที่
ไมเปนธรรม ทานจงดูขาทั้ง ๒ ของเราซิประหนึ่งลำตนกลวย
แขน ทั้ง สอง ของ เรา คลาย สี แหง ใบ กลวย ทองคำ ทาน จง ฟง
คำที่เรากลาวเถิด ลวนเปนคำที่ออนหวาน เราไมใบเลยนะ
สุนันทะ”
นาย สารถี ฟ ง แล ว สงสั ย ยิ่ ง นั ก เงย หน า ขึ้ น ดู จำ
พระโพธิสัตวไมได จึงถามวา “ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ
เปนใครหรือเปนบุตรแหงใคร”
พระโพธิสัตวตอบวา “เรามิใชเทวดา มิใชคนธรรพ
เราเปนราชโอรสแหงพระเจากาสิกราชพระราชาผูที่ทานพึ่ง
พระบารมีเลี้ยงชีพอยูเสมอ ถาทานฝงเราเสียในปา ชื่อวาได
ทำสิ่งที่ไมเปนธรรม”

สุนันทะเอย! บุคคลนั่งนอนใตรมเงาแหงพฤกษชาติใด
ไมควรหักกานรานกิง่ แหงพฤกษชาตินัน้ หากทำลงไปชือ่ วาเปน
ผูประทุษรายมิตร เปนคนลามก พระราชาเปนเหมือนตนไม
เราเปนเหมือนกิ่งไม ตัวทานนั้นเปนเหมือนคนอาศัยรมเงา
นายสุนันทะ, เมื่อพระโพธิสัตวตรัสอยูอยางนี้ ก็ยังไม
เชือ่ ทีเดียว โอรสแหงพระเจากาสี มีความประสงคใหนายสารถี
เชื่อความขอนั้น และเพื่อใหเหลาเทพเจาไดสาธุการ จึงตรัส
คาถาบูชามิตรหรือหลักแหงมิตรธรรมดังตอไปนี้:-
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๑. บุคคลใดไมประทุษรายมิตร ชนเปนอันมากชอบ
เขาไปพึ่งพาอาศัยบุคคลนั้น เขาจากบานเรือนของตนไปสูที่ใด
ก็ตาม ยอมไดรับภักษามากมาย ไมอดอยาก
๒. บุคคลใดมิไดประทุษรายมิตร บุคคลนั้นไปสูชนบท
นิคมราชธานีใดๆ ก็เปนผูอันหมูชนในชนบทนิคมราชธานีนั้นๆ
บูชามิใหขัดสนอยางใดอยางหนึ่ง
๓. บุคคลใดมิไดประทุษรายมิตร โจรทั้งหลายมิอาจ
ย่ำยีบุคคลผูนั้นได กษัตริยก็มิอาจดูหมิ่น บุคคลผูนั้นยอมขาม
พนหมูอมิตรทั้งปวง
๔. บุคคลใดมิไดประทุษรายมิตร ยอมกลับมาสูเรือน
ของตนดวยอาการแชมชื่น เมื่อเขาสูสภาก็ไดรับการตอนรับ
เปนผูสูงสุดในหมูญาติ
๕. บุคคลใดมิไดประทุษรายมิตร บุคคลนั้นสักการะ
ผูอื่นแลวยอมไดรับการสักการะตอบ เคารพผูอื่นแลวยอมได
รับการเคารพตอบ เปนผูมีคุณอันใครๆ ชอบพรรณนาถึง และ
มีเกียรติศัพทเลาลือกันวาเปนคนดี
๖. บุคคลใดมิไดประทุษรายมิตร ผูนั้นเปนผูบูชาผูอื่น
ยอมไดรับการบูชาตอบ เปนผูไหว
 ผูอื น่ ยอมไดรับการไหวตอบ
ยศและเกียรติยอมฟุงขจรไป
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๗. บุคคลใดมิไดประทุษรายมิตร บุคคลนัน้ ยอมรุง เรือง
ดุจกองเพลิง หรือไพโรจนดุจเทพยดาผูมีเดชานุภาพเปนผูรุง
เรืองดวยศิริ
๘. บุคคลใดมิไดประทุษรายมิตร โคของบุคคลนั้นยอม
เกิดมากมาย พืชที่หวานลงในนาของเขายอมเจริญงอกงาม
เขายอมไดบริโภคผลของพืชที่หวานแลว
๙. บุคคลใดมิไดประทุษรายมิตร บุคคลนั้นเมื่อตกจาก
ภูเขาหรือตนไม ยอมไดที่พึ่ง ไมมีอันตราย
๑๐. บุคคลใดมิไดประทุษรายมิตร ศัตรูทั้งหลายยอม
ย่ำยีเขาไมได เหมือนลมทำลายไมไดซึ่งตนไทร ที่มีรากติดตอ
กัน พัวพันงอกงามหยั่งลึกลงในแผนดิน
นายสุนันทะสารถีแมสดับคาถา ๑๐ คาถาอยูเชนนั้น
ก็ยังจำพระโพธิสัตวไมได (ตามตำนานวาเพราะพระโพธิสัตว
ทรงฉลองพระองคดวยอาภรณที่เทวดานำมาให) จึงดำริวาใคร
หนอ กลาวคำเปนสุภาษิตไพเราะนัก เงยขึ้นดูก็ยังจำไมได แต
ไดหยุดการขุดหลุมไปที่รถ ไมเห็นพระโพธิสัตวและหอเครื่อง
ประดับ จึงกลับมาแลดูอีกครั้งหนึ่งจึงจำได เขาประคองอัญชลี
ถวายบังคมแลวทูลวา
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ขอพระราชบุตรจงเสด็จมาเถิด ขาพระองคจักนำไปสู
พระราชวัง ครองราชสมบัติ จะประโยชนอะไรดวยการอยูใน
ปา
พระราชบุตรจึงตรัสตอบวา
“สารถีเอย! เราไมตองการราชสมบัติ ทรัพยหรือญาติ
ใดๆ ทั้งสิ้น หากราชสมบัตินั้นเราจะไดมาดวยการประพฤติ
อธรรม”
“พระองคผูประเสริฐ” สุนันทะทูล “เมื่อพระองคเสด็จ
กลับจากที่นี่ ขาพระองคจะมีความยินดียิ่งนัก และเมื่อเสด็จถึง
พระราชวังพระชนกชนนีจักยินดีเปนที่ยิ่ง”
“นอกจากนี้ สนมนารี และพอคาประชาชนจะแสดง
ความยินดีเปนอันมาก คงใหรางวัลแกขาพระพุทธเจามากมาย
แมกองทัพตางๆ คือกองทัพชาง มา รถ และพลเดินเทาก็เชน
กัน คงมีความปรีดา ประทานรางวัลแกขาพระพุทธเจา ขอพระ
ราชบุตรจงเสด็จกลับไปเถิด จะอยูทำไมในปา”
พระโพธิสัตวตรัสวา
“ดูกอนสารถี เรานั้นอันพระราชมารดาบิดาสละละทิ้ง
แลว ชาวแวนแควนสละเราแลว เหยาเรือนของเราไมมี เราถูก
ทอดทิง้ แลวจริงๆ เราจะดำรงตนอยูเพี
 ยงผูเดี
 ยว และจะบวชอยู
ในปา ไมปรารถนากามารมณใดๆ ทั้งสิ้น”
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เมื่ อ เต มี ยกุ มาร ตรั ส ถึ ง พระคุ ณ ธรรม ของ พระองค
อยางนี้พระปติก็บังเกิดขึ้น เพราะมิไดเห็นโทษประการใดๆ
ของตน จึงเปลงพระอุทานดวยกำลังพระปติวา ความหวังผล
ยอมสำเร็จแกผูรูจักรอคอย เราเปนผูมีพรหมจรรยแกกลา
สุกงอมเต็มที่แลว ความหวังผล และประโยชนโดยชอบ ยอม
สำเร็จแกผูรูจักรอคอย เรามีพรหมจรรยอันสุกงอมเต็มที่แลว
ออกบวชแลว จะมีภัยแตที่ไหน
นายสารถีทูลวา “พระองคผูประเสริฐ! พระองคมีพระ
วาจาสละสลวยเห็นปานนี้ ไฉนจึงไมตรัสในสำนักแหงพระราช
มารดาบิดาเลา?”
พระโพธิสัตวตอบ “เรามิไดเปนใบ หรือหนวกหรืองอย
เปลี้ยเสียขาแตประการใด แตเพราะระลึกถึงชาติกอนที่เคย
ครองราชสมบัติ แลวตองตกนรกอันเปนสถานที่เสวยทุกขยิ่ง
เราครองราชยเพียง ๒๐ ปตองเสวยทุกขในนรกถึงแปดหมื่น
ป เราจึงกลัวการครองราชสมบัติ จึงอธิษฐานจิตวา ขอชนทั้ง
หลายอยาไดอภิเษกเราในราชสมบัติเลย เพราะฉะนั้นเราจึง
มิไดพูดในสำนักของพระบิดา เราเคยนั่งบนพระเพลาของพระ
บิดา ไดยินเสียงสั่งใหนำโจรไปฆา ไปจองจำเฆี่ยนตีทรมาน ให
แทงโจรผูหนึ่งดวยหอก ราดรดน้ำเกลือที่แผล เราไดฟงดังนั้น
แลวหวาดกลัวตอการครองราชย ดังนั้น เรามิไดเปนใบก็ทำ
เสมือนวาใบ มิไดงอยก็ทำเสมือนวางอย แกลงกลิง้ เกลือกจมอยู
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ในกองอุจจาระปสสาวะของตน เราไดมองเห็นโดยชัดเจนวาชีวติ
นี้ลำบาก เปนของนอย ทั้งประกอบไปดวยทุกขนานาประการ
ทำไมเลาจะตองอาศัยชีวิตซึ่งนอยอยูแลวนี้ทำเวรกรรม
เพื่อประกาศความเด็ดเดี่ยวของพระองคในการไมยอม
เสด็จกลับพระนคร พระโพธิสตั วจึงตรัสซ้ำอีกวา “ความหวังผล
ยอมสำเร็จแกผูรู จ กั รอคอย พรหมจรรยของเราสุกงอมแลว แก
เต็มที่แลว เราออกบวชแลวไมมีภัยอยางแนนอน ดูกอนสารถี
ทานจงรูอยางนี้เถิด”
สุนันทะสารถีฟงดังนั้น เกิดความสังเวชสลดจิตวา โอ,
พระ ราช กุมาร ผู เพียบ พรอม ดวย บุญ ญาธิ การ มี หวัง ใน ราช
สมบัติอันโอฬารปานนี้ ยังสละเสียแลวออกบวช ก็ตัวเราเอง
เลามีสมบัติอะไรที่ยิ่งกวาพระราชบุตร ทรัพยสมบัติของเรา
เทียบกันไมไดเลยกับทรัพยของพระองค เราจะอยูทำไมเลา
เราควรบวชเชนเดียวกัน จึงกราบทูลพระราชบุตรวา
“ ขา แต พระ ราชบุตร ขา พระองค จัก ขอ บวช ใน สำนัก
ของพระองคเหมือนกัน”
เตมิยกุมาร ทรงรำพึงวา หากนายสุนันทะบวชเสียเวลา
นี้ พระราชมารดาและพระราชบิดาจะไมมีโอกาสเสด็จมาที่นี่
ความเสื่อมจักมีแกพระองคทั้งสอง มา รถ และเครื่องประดับ
อันมีคาก็จะสูญหายเปลา อนึ่งความครหาอาจเกิดขึ้นแกเรา
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วา นายสุนันทะถูกเราผูเปนยักษเปนปศาจกินเสียแลวจึงมิได
กลับไป จึงตรัสกับสุนันทะวา
“สุนันทะ ทานยังมีหนี้อยู มา รถ และเครื่องประดับ
เหลานี้ ขาพเจาขอมอบใหทาน ขอใหทานนำรถมาและเครื่อง
ประดับกลับไปกอน บรรพชาของทานผูหาหนี้มิไดจึงจะชอบ
เปนการอันทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญมีพระพุทธเจาเปนตน
สรรเสริญ”
นายสุนันทะรำพึงวา “หากเรากลับไปสูพระนครเลา
ความ ตาม เปน จริง ให พระ ราชา และ อัครมเหสี ทรง ทราบ แลว
พระองคจะตองเสด็จมา หากไมเห็นพระราชกุมารจะพึงวาเรา
หลอกลวงพระองค และจะพึงลงราชทัณฑแกเราเปนแนแท เรา
ควรผูกมัดซึ่งพระราชกุมารไวดวยวาจากอน” แลวจึงทูลวา
“ขาแตพระยุพราช ขาพระองคจักกลับไป หากพระองค
พระราชทานปฏิญาณขอหนึง่ แกขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจา
ก็จะกลับไป สิ่งที่ขาพระองคขอพระราชทานก็คือตลอดเวลา
ที่ขาพระพุทธเจายังไมกลับมา ขอใหพระองคประทับอยูที่นี่
อยาไดเสด็จไปไหน” เขามองพระยุพราชดวยสายตาแสดงความ
วิงวอน
พระโพธิสัตวพระราชทานปฏิญญานั้น สุนันทะจึงรีบ
ขับรถเทียมมามุงหนาสูประตูเมืองพาราณสี พระนางจันทเทวี
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ประทับอยูที่ริมพระแกลดวยพระทัยกระวนกระวาย เมื่อเห็น
สุนนั ทะกลับมาแตเพียงผูเดี
 ยว ดวงหฤทัยของพระนางประหนึง่
วาจะแตกทำลายลง
อา ! ดวงใจ ของ แม ชาง เปยม ไป ดวย ความ รัก ความ
หวังดีตอ ลูกไมมทีี สิ่ น้ สุดเสียนีกระไร
่
ไมวาลูกนัน้ จะเปนอยางไร
ใคร จะ ดู หมิ่น เหยียด หยาม วา ใบ บา หรือ พิกล พิการ อยางไร
ดวงใจของแมที่เปยมดวยความรักตอลูก หาไดเปลี่ยนแปลงไม
พระนางจันทเทวี มีพระเนตรทั้ง ๒ เปยมลนไปดวย
พระอัสสุชล ดวยเขาพระทัยวา นายสารถีไดฝงพระราชโอรส
เสียแลว แตเมื่อยังไมทราบความจริงแท พระนางก็ยังมีความ
หวัง แมจะเหลืออยูเพี
 ยงเล็กนอยก็ตาม ความหวังซึง่ เปนโอสถ
หลอเลี้ยงดวงใจของมนุษยใหมีชีวิตอยูไดตอไป จริงอยูเมื่อไม
หวังความผิดหวังก็ไมมี แตใครเลาจะตัดเสียไดซึ่งความหวัง
พระนางจันทเทวีก็ทำนองนั้น รับสั่งใหนายสารถีรีบเขาเฝา
ทั้งพระเนตรที่ยังนองดวยพระอัสสุชลนั่นเอง พระนาง
ไดตรัสถามนายสุนันทะดวยกระแสเสียงระคนสะอื้นวา
สุ นันท ะ เอย ! “ บอก ฉัน หนอย ซิ วา ลูก ฉัน เปน ใบ หรือ
หนวก หรืองอยเปลี้ยเสียขาจริงหรือไม? ในขณะที่เธอฝงโอรส
ของเราในแผนดินนั้น เขากระดุกกระดิกมือหรือเทาอยางไร
บาง”
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บาวผูซื่อสัตยไดเห็นอาการแหงนายตน เปยมไปดวย
ความวิปโยคเชนนั้น ใหรูสึกมีความโศกอยางลึกซึ้ง แตเปน
ไปเพียงครูเดียว แลแลวปติโสมนัสก็มาขมความโศกนั้นเสีย
เมื่อระลึกถึงพระอาการแหงเจาชายที่มีลักษณะอุดมดวยผูมี
บุญญาธิการ มีพระวาจาไพเราะ
เพื่อ ปลอบ พระทัย พระนาง และ ทูล แถลง ความ จริง
นายสุนันทะจึงทูลวา “ขาแตพระแมเจา ขอพระองคประทาน
อภัยแกขาพระองคดวยเถิด จะขอกราบทูลตามความเปนจริง
ที่ไดเห็นและไดฟงในสำนักแหงพระราชโอรส”
แลแลว นายสุนันทะสารถีก็ไดกราบทูลความจริงทุก
ประการแกพระนางจันทเทวี
ป ติ โสมนั ส ได เอ อ ท น ขึ้ น ท ว ม ทั บ พระ มนั ส แห ง พระ
อัครมเหสี พระนางทรงยิ้มอยางชื่นบาน ปานประหนึ่งบุปผชาติ
รับน้ำคางพรางพรมในราตรี แลวไดรับรัศมีแหงแสงทองเมื่อแรก
รุงอรุณ อา! ชางนาพิศวงอะไรเชนนี้ ความเศราและความสุข
ความขมขื่น และ ความ ชื่นบาน หมุนเวียน เปลี่ยน แปร เขา มา ใน
วิถีชีวิตอยูเสมอมิไดขาด ไมวาชีวิตนั้นจะเปนของพระราชาหรือ
ยาจกของพระอัครมเหสี หรือของนารีผูมีศักดิ์เพียงนางทาสใน
เรือนเบีย้ พระนางอุทานออกมาวา โอ! เทพยดาผูศั กดิส์ ทิ ธิได
์ ชวย
ขาแลว ขาวใดเลาจะทำใหดวงใจของเราเต็มบริบูรณเชนขาวนี้
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ฝ า ย เต มี ยกุ มาร โพธิ สั ต ว เมื่ อ นาย สารถี กลั บ ไป
แลว จึงอธิษฐานเพศบรรพชาเพื่อแสวงหาความหลุดพนจาก
โลกียารมณทั้งปวง ทรงกระทำหนังเสือเฉวียงพระอังสา ผูก
มณฑลชฎา ยกคานขึ้นเหนือพระอังสา ทรงถือธารพระกร
สำหรับคนชรา เสด็จออกจากอาศรมทรงจงกรมกลับไปกลับ
มา เพื่อใหสิริแหงบรรพชิตเกิดขึ้น
ลำดับนั้นความสุขอันยังไมเคยเกิดไดเกิดขึ้นแลว เปน
ความสุขที่เกิดจากความปลอดโปรง ไมมีความกังวลใดๆ ทรง
เปลงอุทานขึ้นวา การผนวชของเราเปนสุขอยางยิ่ง แลวเสด็จ
เขาสูบรรณศาลาประทับนั่งบนที่ลาดดวยใบไม ทำอภิญญา ๕
และสมาบัติ ๘ ใหเกิดขึ้น เสด็จออกจากบรรณศาลาในเวลา
เย็น เก็บใบหมากเมาที่เกิดอยูใกลที่จงกรมนึ่งในภาชนะเสวย
แลว เจริญพรหมวิหาร ๔ สำราญพระอิริยาบถอยู ณ ที่นั้น
ฝายพระเจากาสิกราช และพระอัครมเหสี ไดทรงทราบ
ขาวอันเปนมงคลนั้นแลวรีบเสด็จไปยังปาอันเปนที่ประทับของ
พระโพธิสัตว พระเตมียราชฤษีทรงตอนรับพระราชาดวยดี
รับสั่งใหราชบุรุษปูลาดราชบัลลังกเพื่อพระราชาประทับ แต
พระเจากาสิกราชหายอมประทับไม เพราะความเคารพในพระ
ราชฤษี พระโพธิสัตวจึงรับสั่งใหราชบุรุษปูลาดใบไมถวายพระ
ราชา แตพระราชาก็ไมยอมประทับอีก เพราะทรงเกรงพระทัย
และเคารพ พระราชาประทับนั่งบนแผนดิน

อ. วศิน อินทสระ

๓๓

พระเตมิยกุมารเขาสูบรรณศาลา นำใบหมากเมาออก
มาถวายพระราชา จอมคนแหงแควนกาสีทอดพระเนตรแลว
ตรัสวา
“ดิฉนั ไมบริโภคใบหมากเมา โภชนะของดิฉนั ไมใชอยาง
นี้ ดิฉันบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีอันเจือดวยมังสะสะอาด”
ทรง หยิบ ใบ หมาก เมา ใส ฝา พระหัตถ หนอย หนึ่ง ดวย
ความเคารพในพระโพธิสัตวแลวตรัสถามวา
“ทานเสวยใบหมากเมานี่หรือเปนอาหาร?”
“นี่แหละมหาบพิตร เปนอาหารของอาตมาภาพ”
แมพระองคเองจะไมเสวย แตก็ทรงสรรเสริญ๑ อาหาร
ของพระโพธิสตั ววา หาไดงาย ไมมโทษ
ี เปนตน ประทับนัง่ รับสัง่
วาจาอันเปนที่รักกับพระโพธิสัตวอยู
ขณะ นั้น เอง พระ นาง จัน ท เทวี อัน นาง สนม แวดลอม
แลวเสด็จมาจับพระบาททั้งสองแหงพระปโยรสราชฤษี ทรง
กราบแลวกันแสง พระราชาทรงสงใบหมากเมาใหพระราชินี
ทอดพระเนตร พลางตรัสวานี่แหละโภชนะของโอรสเรา เธอ
๑

ทำนองเดียวกับฆราวาสผูใหญในเมืองเรา ไมบริโภคอาหารเลว แตเมื่อพระ
ฉันอาหารเชนนั้นไดก็นิยมเลื่อมใส – วศ.
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จงดูเถิด ทานอยูไดดวยโภชนะอยางนี้ ทรงประทานใบหมาก
เมาแกพระนาง พระนางประทานใหแกสนมนารีอื่นๆ คนละ
นิดเพื่อดูเปนตัวอยาง นางสนมเหลานั้นเลื่อมใสยิ่งแลว นำใบ
หมากเมาวางบนศีรษะแหงตนดวยความเคารพและกลาววา
พระเตมิยราชฤษีทรงกระทำสิ่งที่ทำไดยากอยางยิ่ง
พระโพธิสัตวมาอยูในปาได ๔ วันแลว พระราชาและ
พระราชินจึี งเสด็จมาเฝา เห็นพระราชโอรสผิวพรรณผองใส แม
จะเสวยเพียงใบหมากเมาก็ตาม ทรงประหลาดพระทัยยิ่ง จึง
ตรัสถามวา
“ดิฉันอัศจรรยใจยิ่งนักวา เมื่อทานอยูในปาแตผูเดียว
นั่งนอนบนที่ลาดดวยใบไม ฉันอาหารเพียงใบหมากเมา ไฉน
ผิวพรรณจึงผองใส”
พระโพธิสัตวตรัสประกาศความขอนั้นวา
“อาตมาภาพนอนรูปเดียว บนเครือ่ งลาดทีทำ
่ ดวยใบไม
กอง รักษา การ ของ อาตมา ภาพ ไมมี อาตมา ภาพ มี ผิว พรรณ
ผองใสเพราะนอนผูเดียวนั้น และเพราะไมตามเศราโศกถึง
อารมณทีล่ วงแลวไมปรารถนาอารมณทียั่ งไมมาถึง ยังอัตตภาพ
ใหเปนไปดวยปจจุบันธรรม (วิปสสนา)”

อ. วศิน อินทสระ

๓๕

“เพราะปรารถนาอารมณอันยังไมมาถึง เพราะตามเศรา
โศกถึงอารมณอันลวงแลว คนพาลทั้งหลายยอมเหือดแหงซูบ
ผอมดุจไมออสดที่บุคคลตัดแลวทิ้งไวกลางแดด”
สมเด็จพระราชบิดายังทรงอาลัยในพระโพธิสัตวอยู มี
ความปรารถนาจะอภิเษกพระราชโอรสไวในราชสมบัติ จึงทรง
เชื้อเชิญโดยนำราชสมบัติมาลอวา
“ หาก พระ ราช ฤษี จะ พอ พระทั ย ใน การ ครอง ราชย
ดิฉันจะมอบใหซึ่งกองชาง, รถ, มา และพลเดินเทาทั้งปวง
พระราชนิเวศนสถานอันนารืน่ รมย นางในทีสวย
่ ประดับประดา
ดวยสรรพาภรณใหทรงอภิรมยตอชีวิตหนุมเสียกอน แลวจึง
คอยบวชในภายหลัง”
พระหนอพุทธะจึงตรัสตอบพระราชบิดาวา
“กุลบุตรควรรีบประพฤติพรหมจรรยเสียตั้งแตยังเปน
หนุม ลักษณะนี้ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญทั้งหลายสรรเสริญ
อาตมาภาพพอใจในการประพฤติพรหมจรรย หาพอใจในสมบัติ
ไม คนทั้งหลายทั้งบุรุษและสตรีโดยมากยังไมทันแกก็ตายแลว
ใครจะถือวิสาสะตอชีวติ ไมไดวา เรายังหนุม ยังไกลตอความตาย
อายุของบุคคลนอยนัก วันคืนลวงไปชีวติ ก็สัน้ เขา ไมผิดอะไรกับ
ชีวิตของปลาทั้งหลายในหนองที่มีน้ำนอย สัตวโลกถูกชราและ
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มรณะหอมลอมครอบงำอยูเป
 นนิตย อาตมาภาพจึงไมปรารถนา
ราชสมบัติ เพราะมันตานทานความชราและมรณะไมได”
“วันคืนลวงไป มิไดลวงไปเปลา ยอมทำใหอายุผิวพรรณ
และกำลังสิ้นไปดวย ขอพระองคทรงทราบเถิดวา เมื่อผาใน
หูกที่ชางหูกทอ ทอไปไดเทาใด สวนที่เหลือก็มีนอย ฉันใด
ชีวิตของสัตวทั้งหลายที่เหลืออยูก็นอยฉันนั้น แมน้ำที่เต็มมีแต
ไหลลงยอมไมไหลกลับ อายุของมนุษยทั้งหลายมีแตลวงไปๆ
ไมถอยหลังกลับเลย ความแกและความตายยอมพัดพาเอา
ชีวติ ของสัตวทัง้ หลายไป เหมือนน้ำหลากพัดเอาตนไมทีเกิ
่ ดอยู
ริมฝงใหโคนลง”
เมื่อพระราชาทรงออนวอนอีก พระโพธิสัตวจึงตรัสวา
“ พระ ราช บิดา อยา ให อาตมา ภาพ ตอง เสื่อม ( จาก
คุณธรรม) เพราะทรัพยสมบัติเลย ความเปนหนุมลงทายดวย
ความคร่ำคราเพราะชรา ประโยชนอะไรดวยบุตรและภรรยา
ในโลกนี้ อาตมาภาพเปนผูพนแลวจากเครื่องผูกทั้งปวง ความ
ตายไมเวนใครไวเลย จะตอสูดวยกองทัพใดๆ ก็ไมได กองทัพ
เหลานั้นไมมีในมรณสงคราม เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรรีบ
ทำความเพียรเผาบาปเสียแตในวันนี้ทีเดียว ใครจะรูไดวาพรุง
นี้จะตายหรือไม เราจะผัดเพี้ยนดวยมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น
มิไดเลย อาตมา ภาพ ปรารถนา พรหมจรรย ยิ่ง กวา อยาง อื่น
ทั้งหมด”

อ. วศิน อินทสระ
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พระ ราชา และ ราช บริ ษั ท บั ง เกิ ด ความ เลื่ อ มใส ใน
ธรรมกถาของพระโพธิสัตว ประกอบดวยความรักที่มีอยูใน
พระราชโอรส จึงทรงสละราชสมบัติออกผนวชมีขาราชบริพาร
ออกบวช ตาม จำนวน มากมาย สวน พระ ราชินี และ สนม นารี
ทั้งหลายก็บวชเปนดาปสินี ยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิดขึ้น
แลว ไดมองเห็นคุณคาแหงชีวิตอยางแทจริง
พระ ศาสดา ทรง เล า เรื่ อ ง นี้ จบ แล ว ตรั ส ย้ ำ เป น
นิคม พจน วา “ ภิกษุ ทั้ง หลาย ! เรา ตถาคต สละ ราช สมบัติ
ออกมหาภิเนษกรมณในกาลนี้ก็หาไม แมในกาลกอนเมื่อเปน
โพธิสัตวอยู เราก็เคยสละมาแลว”
ภิกษุทั้งหลายฟงแลวบันเทิงใจเปนที่ยิ่ง

จบเรื่องพระเตมีย

พระพุทธบารมีในอดีต
เรื่องที่ ๒

พระมหาชนก

อานุภาพแห่งความเพียร**
และเนกขัมมบารมี
พระมหาชนก

“เราเห็นทางดำเนินของโลกอยู
และเห็นคุณของความเพียร แมมองไมเห็นฝง
ก็พยายามวายอยูทามกลางมหาสมุทร”
** นาสังเกตวา ตามเรื่องนี้ ทรงปรารภเรื่องการเสียสละราชสมบัติออกผนวช
มิไดปรารภเรื่องความเพียร – วศ.
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ความเบื้องต้น
ณ เชตวันมหาวิหาร วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่
ธรรมสภา ปรารภเรื่องมหาภิเนษกรมณ (การออกทรงผนวช)
หรือเนกขัมมบารมีของพระบรมศาสดาวา เปนการเสียสละ
อันยิ่งใหญ
พระ ผู มี พระ ภาค เจา เสด็จ มาท รง ทราบ ความ แลว จึง
ตรัสวา แมในกาลกอนก็เสด็จออกผนวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญมา
แลวเหมือนกัน ดังนี้แลว ตรัสเลาเรื่อง พระมหาชนกโพธิสัตว*
ดังตอไปนี้
* เรื่องพระมหาชนก ปรากฏในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก มหา
นิบาต พระไตรปฎกเลมที่ ๒๘ ขอ ๔๔๒ – ๔๘๑ และอรรถกถาแหงมหานิบาต
ชาดก รายละเอียดจากอรรถกถาแหงมหาชนกชาดกนั้นไดยอความใหสั้นเขา
ตัดบางสวนออก คงไวเทาที่เห็นจำเปน ทานผูสนใจรายละเอียด โปรดอานจาก
อรรถกถาชาดกแปล เลม ๖๓ ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย – วศ.

อ. วศิน อินทสระ
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ตระกูลของพระมหาชนก
พระ มหา ชนก โพธิสัตว เปน พระ ราชโอรส ของ พระ
เจา อริฏฐ ชนก แหง นคร มิถิ ลา * เชื่อ อำมาตย ยุยง ให แตก
กับ พระอนุชา คือ พระ โปล ชนก จับ พระ อนุชา ไป ขัง ไว แต
พระอนุชาหนีรอดไปได รวบรวมผูค นในปจจันตชนบท ไดกำลัง
มากแลวกลับมายึดนครมิถลา
ิ ได พระเจาอริฏฐชนกสิน้ พระชนม
ในสนามรบ สวนพระมเหสี ซึ่งกำลังมีครรภหนีรอดไปไดโดย
การปลอมพระองค เดินทางไปเมืองกาลจัมปากะ(๑) ประสูติ
พระราชโอรสทีนั่ น่ คือ พระมหาชนกโพธิสตั ว เมือ่ ทรงเจริญวัย
*

เมืองหลวงของแควนวิเทหะ ขอความในมหาโควินทสูตรวา มหาโควินทะ
สถาปนิกใหญ เปนผูสรางเมืองมิถิลา มีชื่อเสียงมากอนพุทธกาล ปจจุบันคือ
เมืองชนกปูร (เมืองพระชนก) เปนเมืองเล็กๆ อยูในเขตประเทศเนปาล

(๑)

เมืองหลวงของแควนอังคะ หางจากกรุงมิถิลาไป ๖๐ โยชน มีทาง
เกวียนไปได ในคัมภีรบาลีเรียกเมืองนี้วา จัมปาหรือจัมปกะเปนสวนมาก ตั้งอยู
ริมฝงแมน้ำจัมปา. อรรถกถาอังคุตรนิกายเลาวาพระโสณะ โกิวิสะ ผูเลิศทาง
ทำความเพียรก็เกิดที่นครนี้เปนนครหนึ่งที่พระอานนททูลใหพระผูมีพระภาค
เสด็จไปปรินิพพาน แสดงวาเปนเมืองใหญ เทียบกันไดกับราชคฤห, สาวัตถี,
สาเกต, โกสัมพี และพาราณสี ณ นครนี้มีสระใหญอยูสระหนึ่ง คือ คัคครา
โปกขรณี ซึ่งพระราชินีคัคครารับสั่งใหขุด พระพุทธองคเสด็จประทับ ณ ริมสระ
นี้บอยครั้ง เมื่อเสด็จเมืองจัมปา บางแหงวา ที่ชื่อเมืองจัมปา เพราะมีตนจัมปกะ
มาก มหาโควินทะ สถาปนิกเปนผูสรางเมืองนี้อีกเหมือนกัน
จัมปกะ คือตนจำปานั่นเอง (the champac tree, Michelia champaca) พจนานุกรมไทยอธิบายวาเปนตนไมขนาดใหญในวงศ Magnoliaceae
ดอกสีเหลืองอมสม กลีบดอกใหญยาว มีหลายกลีบ กลิ่นหอม
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ทรงทราบพระประวัติของพระองคเองแลว อาศัยทรัพยสินที่
พระมารดาติดพระองคมาเปนตนทุนไปคาขายทางเรือ คิดวา
เมื่อไดทรัพย ไดกำลังคนแลว จะไปยึดเมืองมิถิลากลับมา แต
เรือแตกเสียในมหาสมุทร
คน ทั้ง หลาย ยอม ตาย โดย ไม พยายาม เพราะ คิด วา
พยายามไปก็ไรผล แตพระโพธิสตั วผูยิ ง่ ดวยความเพียร ไมยอม
ยอทอลองพยายามดู วายอยู ๗ วัน จนมีเทพธิดาประจำสมุทร
มาชวย
เทพธิดาจะมาชวยจริงหรือไมก็ตาม แตผลของความ
เพียร นั้น มี อยู นัก ปราชญ ทั้ง หลาย สรรเสริญ ความ เพียร วา
เปนสิ่งควรทำ เมื่อทำไป แมทีแรกๆ จะมองไมเห็นฝงแหง
ความสำเร็จ แตในที่สุดเทพธิดาแหงความสำเร็จยอมปรากฏ
ใหเห็น
ขอเลายอนหลังเล็กนอย เพือ่ ใหเขาใจเรือ่ งชัดเจนขึน้ คือ
เมื่อพระมเหสีของพระเจาอริฏฐชนกเดินทางไปเมืองจัมปานั้น
เนื่องจากไมเคยเสด็จไปไหนมากอนเลย จึงเสด็จไปประทับรอ
อยูที่ศาลาแหงหนึ่งคอยตรัสถามวามีใครเดินทางไปเมืองจำปา
บางจะไดอาศัยไปดวย

อ. วศิน อินทสระ
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เนื่องจากพระโอรสในครรภของพระนางเปนผูมีบุญ มี
บารมีอันไดบำเพ็ญมาดีแลว จึงไดมีผูช ว ยเหลือ*ใหเดินทางไปถึง
เมืองจำปาไดสะดวกโดยเกวียนทีเขา
่ ขับไปถึงเมืองจำปาในเวลา
เย็น พระนางไดนัง่ อยูที ศาลา
่ แหงหนึง่ ไดพราหมณทิศาปาโมกข
ผูหนึ่งเห็นพระนางแลวรูสึกรักเหมือนนองสาวทราบเรื่องราว
แลว จึงนำไปบานของตน บอกลูกศิษยวาเปนนองสาวแทๆ ที่
จากกันไปนาน อยูที นั่ น่ ไมนาน พระนางก็ประสูตพระ
ิ ราชโอรส
ทรงขนานพระนามเหมือนพระอัยกาคือ “มหาชนก”
เมื่อเจริญวัยไดทรงทราบพระประวัติของพระองคจาก
พระมารดาแลว มีพระประสงคจะไปคาขายรวบรวมทรัพยสิน
และผูค นเพือ่ ไปยึดราชสมบัตคืิ นจากพระเจาอาคือพระโปลชนก
แตเรือแตกเสียกอนดังกลาวมาแลว
สถานที่ซึ่งจะเสด็จไปคาขายนั้น ในชาดกกลาววา เปน
เมืองสุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานกันวา ไดแกดินแดนแหลมทอง
ซึง่ มีอาณาเขตกวางขวาง ครอบคลุมพมา (เมียนมาร) ไทย ลาว
เขมร เวียดนาม มลายูและสิงคโปร
เมือ่ เรือแตกในมหาสมุทร คนทัง้ หลายรองไหคร่ำครวญ
ออนวอนเทวดาทั้งหลายของตนๆ แตพระมหาชนกโพธิสัตวไม
ทรงคร่ำครวญ ไมออนวอนเทวดา เมื่อทรงทราบวา เรือจะจม
* ในชาดกวาเปนทาวสักกเทวราช ปลอมพระองคเปนพราหมณแกขับเกวียนมา
ถามวาใครจะไปเมืองจำปาบาง
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แนแลว ก็ทรงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนย เสวยจนเต็มทองแลว
เอาผาเนือ้ เกลีย้ ง ๒ ผืนชุบน้ำมันจนชุม ทรงนุง อยางมัน่ คงแลว
เกาะเสากระโดงเรือไว เสด็จขึ้นยอดเสากระโดง ประทับยืนที่
ยอดเสา ขณะทีมหาชน
่
เปนภักษาแหงปลาราย น้ำโดยรอบเปน
สีเลือด พระโพธิสตั วกำหนดวา เมืองมิถลา
ิ อยูทิ ศใดแลวกระโดด
จากยอดเสากระโดง ลวงพนอาณาเขตของฝูงปลาเพราะทรงมี
กำลังมาก
ทานเลาไววา วันนั้นเอง พระเจาโปลชนก มีอาการ
ปวยหนัก บรรทมแลวเสด็จลุกขึ้นไมได (นาจะเปนอัมพาต)
สวรรคตในวันนั้น
พระโพธิสัตววายน้ำอยู ๗ วัน จนนางมณีเมขลามา
พบเขา นางคิดวา ถาไมชวยผูมีคุณธรรมและมีคุณสมบัติเชน
นี้นอกจากนางจะเดือดรอนใจแลว นางอาจถูกทำโทษไมให
เขาเทวสมาคมอีกตอไป นางตั้งใจชวย แตขอถามอะไรๆ เสีย
กอน

ทรงสนทนากับนางมณีเมขลา
ตอไปนี้เปนคำสนทนาระหวางพระมหาชนกโพธิสัตวกับ
เทพธิดาเมขลาประจำมหาสมุทร
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ถาม : นี่ใครนะ เมื่อแลไมเห็นฝง ก็ยังพยายามวายน้ำ
อยูท ามกลางมหาสมุทร ทานรูเห็
 นประโยชนอยางไรจึงพยายาม
วายอยูเชนนี้
ตอบ : เราพิจารณาเห็นปฏิปทา (ทางดำเนินหรือวัตร)
ของโลกอยูและ
 เห็นคุณของความเพียร แมไมเห็นฝง ก็พยายาม
วายอยูทามกลางมหาสมุทร
ถาม : ในมหาสมุทรอันลึกประมาณมิได ฝง มิไดปรากฏ
แกทานความพยายามของทานก็สูญเปลา ยังไมทนั ถึงฝง ทานก็
คงตายเสียกอน
ตอบ : บุคคลเมื่อทำความเพียร ทำกิจของบุรุษอยู แม
จะตายก็ชือ่ วาเปนผูไม
 มหนี
ี กั้ บญาติพีน่ อง พอแมและเทวดาและ
จะไมเดือดรอนภายหลังดวย
ถาม : การงานใด (เมื่อรูวา) ไมอาจใหสำเร็จไดดวย
ความพยายาม (อปารเณยฺย)ํ การงานนัน้ ก็ไมมผล
ี อะไร เหนือ่ ย
แรงเปลา การทำความเพียรในฐานะอันไมสมควรจนตัวตาย
ก็ไมมีประโยชน
ตอบ : ผูใดรูวาการงานที่ทำไมอาจใหลุลวงไปไดดวย
ความ พยายาม ก็ ไม พึง รักษา ชีวิต ของ ตน ไว ( คือ ยอม ตาย
เสียดีกวา) ถาเขาละทิ้งความเพียรเสีย ก็จะไดรูผลของความ
เกียจคราน (ในกาลภายหนา) คนบางพวกในโลกนี้ ตองการผล
แหงความประสงคของตน จึงประกอบการงานทัง้ หลาย การงาน
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นั้น จะสำเร็จหรือไมก็ตาม ทานก็เห็นผลแหงการกระทำ (ของ
ขาพเจา) ประจักษแลวมิใชหรือ? คนอื่นๆ จมลงในมหาสมุทร
เหลือขาพเจาผูเดี
 ยววายขามอยู และมีโอกาสไดเห็นทานมาสถิต
อยู ณ ที่ใกล ขาพเจาจักพยายามเรื่อยไปตามสัตติกำลัง (ยถา
สตฺติ* ยถาพลํ) จักทำความเพียรเทาที่บุรุษจะพึงทำ ไปใหถึง
ฝงมหาสมุทรจงได
เทพธิดาฟงแลว สรรเสริญวา
“ ทาน เปน ผู สมบูรณ ดวย ความ พยายาม โดย ธรรม ไม
จมลงในหวงมหรรณพอันลึกประมาณมิไดเห็นปานนี้ ดวยกรรม
คือ ความ เพียร ของ ตน ทาน จง ไป ยัง สถาน ที่ ที่ ใจ ของ ทาน ยินดี
เถิด”
เทพธิดาถามพระโพธิสัตวมหาชนกวาจะไปที่ใด ทาน
ตอบวาจะไปยังกรุงมิถิลา นางจึงอุมพระโพธิสัตวเหมือนยก
กำดอกไม ใชแขนประคองใหนอนจนแนบทรวง พาเหาะไปใน
อากาศเหมือนอุมลูกรัก พระโพธิสัตวมีสรีระเศราหมองเพราะ
น้ำเค็มมา ๗ วัน ไดรับสัมผัสทิพยก็หลับไปในออมแขนของ
เทพธิดา เมื่อมาถึงกรุงมิถิลาแลว ใหบรรทม ณ สวนมะมวง
มอบใหเทพเจาในสวนมะมวงคอยอารักขาตอไป
* ๑. สตฺติ แปลวา กำลังเหมือนกัน อำนาจทั้ง ๓ ที่เรียกวา สตฺติ หรือ ศกฺติ
คือ (๑) ปภาโว หมายถึงอานุภาพ (dignity) (๒) อุตฺสาโห หมายถึงกำลัง
ทนทาน (energy) (๓) มนฺตํ หมายถึงการปรึกษาหารือ (counsel)
๒. สัตติ แปลวา หอก ก็มี แปลวา นก ก็มี
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ทรงครองราชย์
ตอมา พระมหาชนกโพธิสตั วไดครองราชยในกรุงมิถลา
ิ
อันเปนราชสมบัตเดิ
ิ มของพระชนกของพระองคนัน่ เอง ดวยการ
ใชสติปญญาแกปญหาตางๆ ของพระนางสีวลีราชธิดา
เมือ่ ไดครองราชยแลว ทรงอนุสรณถึงความเพียรทีทรง
่
กระทำมา ทรงดำริวาถาไมทำความเพียรในมหาสมุทรก็คงไมได
ราชสมบัตินี้ เกิดปติ โสมนัสซาบซาน ทรงเปลงอุทานวา
บุคคลผูเปนบัณฑิต พึงหวังเขาไว ไมพึงเบื่อหนาย
เราไดเห็นตัวเองเปนตัวอยางแลว หวังอยางใด ไดเปนอยาง
นั้นแลว เราขึ้นบกไดตามปรารถนา เปนพระราชาไดตาม
ตองการ ผูมีปญญาแมประสบทุกขก็ไมพึงสิ้นหวังในความ
สุข คนเปนอันมากถูกความทุกขกระทบกระทัง่ แลวก็ทำสิง่ อัน
ไมเปนประโยชน เมือ่ มีความสุขจึงจะทำสิง่ อันเปนประโยชน
คนเหลานั้นไมไดตรึกถึงขอนี้ จึงตองตาย สิ่งที่มิไดคิดไว
อาจเปนไดมีได สิ่งที่คิดไวอาจพินาศได โภคะของหญิงหรือ
ชายมิไดสำเร็จเพราะเหตุเพียงแตคิดเอา (จึงควรทำความ
เพียรเพื่อความสำเร็จ, สิ่งที่มิไดคิดไวอาจสำเร็จไดแกผูมี
ความเพียร)
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พระมหาชนกโพธิสัตว ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม
บำรุงพระปจเจกพุทธเจาทัง้ หลายอยูเนื
 องนิตย* ตอมาพระนาง
สีวลี อัครมเหสีของพระมหาชนกประสูติพระราชโอรส ซึ่ง
สมบูรณ ดวย ลักษณะ แหง ผู มั่งคั่ง และ ผู มี บุญ มี พระนาม วา
ฑีฆาวุ กุมาร เมื่อ เจริญวัย แลว ได รับ การ อภิเษก เปน อุปราช
ปรากฏวาครองราชยอยูถึง ๗,๐๐๐ ป (เจ็ดพันป)**

เหตุเตือนพระทัย
วันหนึ่ง พระมหาชนกไดรับผลไมนอยใหญและดอกไม
หลาก สี ซึ่ง คน เฝา พระ ราช อุทยาน นำ มา ถวาย ทรง ชื่นชม
ยินดี ตรัสกับคนเฝาพระราชอุทยานวา จะเสด็จประพาส ขอ
ใหตกแตงอุทยานใหดี คนเฝาราชอุทยานรับพระราชบัญชา
ตกแตงพระราชอุทยานแลว กราบทูลใหทรงทราบ
เสด็จประพาสพระราชอุทยานโดยมีชางเปนราชพาหนะ
พรอมดวยขาราชบริพารหมูใหญ ถึงประตูพระราชอุทยาน ณ
ที่นั้นมีตนมะมวงใหญ ๒ ตน สวยงามมีใบเขียวชอุมเหมือน
* พระปจเจกพุทธเจา : พระพุทธเจาตรัสรูเฉพาะตน (Individual Buddha)
ไมตั้งศาสนา บังเกิดขึ้นในพุทธันดร (a Buddha – interval; the period between the appearance of one Buddha and the next.) คือชวงวางระหวาง
พระพุทธเจาองคหนึ่งกับอีกองคหนึ่ง
** สมัยนั้น มนุษยมีอายุขัยหนึ่งหมื่นป
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กัน ตางกันแตเพียงตนหนึ่งมีผลอีกตนหนึ่งไมมีผล ตนที่มีผล
นัน้ มีรสเลิศ แตไมมใคร
ี กลาเก็บกินเพราะพระราชายังมิไดเสวย
พระราชาเก็บผลหนึ่งเสวยบนคอชาง เพียงพอถึงปลายพระ
ชิวหาเทานั้น ทรงรูสึกซาบซานปานประหนึ่งไดทรงลิ้มรสทิพย
ทรงดำริวาจะเสวยใหเต็มที่เมื่อเสด็จกลับจากพระราชอุทยาน
คนทั้งหลายอื่น ตั้งแตอุปราชลงมาจนถึงคนเลี้ยงชาง
เลี้ยงมา เห็นวาพระราชาเสวยแลวก็พากันเก็บเสวยและกิน
ตามปรารถนาจนหมดตน บางคนตองการผล แตหักกานราน
กิง่ มะมวงยับเยินไปหมด สวนมะมวงอีกตนหนึง่ ตัง้ อยูอย
 างสงา
งามเหมือนเดิม
เมื่ อ เสด็ จ กลั บ ออก มา จาก พระ ราช อุ ท ยาน ทอด
พระเนตรเห็นความแตกตางแหงตนมะมวง ๒ ตนเชนนั้น จึง
ตรัสถามวา เพราะเหตุไร? มหาอำมาตยไดกราบทูลใหทรง
ทราบตามเปนจริงแลวทรงรำพึงดวยความสังเวชพระทัยวา
“ตนมะมวงตนหนึ่งยังเขียวสดอยูเพราะไมมีผล อีกตน
หนึ่ง ถูกหักกานรานกิ่งใบรวงหลนเพราะมีผล ราชสมบัติเปน
เชนตนไมมีผล การบวชเปนเชนกับตนไมไมมผล
ี (ไมถูกรบกวน
ไมตองกังวล - วศ.) ภัยยอมมีแกผูมีความกังวล, ไมมีแกผูไมมี
ความกังวล เราจักเปนเชนตนไมไมมีผล สละราชสมบัติออก
ผนวช”
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ทรงอยู่ผู้เดียว
พระมหาชนกโพธิสัตว ทรงอธิษฐานพระทัยมั่นเชน
นี้แลวเสด็จเขาสูพระนคร เมื่อถึงพระทวารปราสาท ตรัสกับ
มหาอำมาตยผูหนึ่งวา
“ ตั้ ง แต วั น นี้ เป น ต น ไป ผู อื่ น อย า ได มาร บก วน เรา
ยกเวนผูปฏิบัติบำรุงเราเพียงผูเดียว ซึ่งเปนผูเชิญเครื่องเสวย
ถวายน้ำบวนปากและไมสีฟน ใหมหาอำมาตยเปนผูวินิจฉัย
ราชกิจแทนเรา ตัวเราเองจักบำเพ็ญสมณธรรม ณ ปราสาท
ชั้นบน”
เสด็จ ขึ้น ปราสาท ชั้น บน บำเพ็ญ สมณ ธรรม อยู แต
เพียงพระองคเดียว ประชาชนไมเห็นพระราชาของเขาเสีย
นาน จึงมาพร่ำรำพันที่พระลานหลวง แตพระราชาบัดนี้มีพระ
มนัสไมพัวพันในกามแลว ทรงนอมพระทัยไปแตในวิเวก ทรง
ระลึกถึงพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายผูคุนเคยในราชสกุล ใคร
จะไดพบพระปจเจกพุทธเจาเหลานัน้ แตไมทรงทราบวาทานอยู
ทีใด
่ ไดแตทรงระลึกถึงคุณของพระปจเจกพุทธเจามีศีลเปนตน
ปติเกิดขึ้นแกพระองคเปนอันมาก ทรงเปดสีหบัญชรทางทิศ
อุดรแลวผินพระพักตรไปทางนัน้ ประคองอัญชลี นอมนมัสการ
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
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“เราไมมีความกังวล
มีชีวิตที่เปนสุขดี
แมกรุงมิถิลาจะถูกเพลิงเผาผลาญอยู
ของอะไรๆ ของเรามิไดถูกเผาเลย
(เพราะมิไดทรงถือวาเปนของพระองค)”

เมือ่ ๔ เดือนลวงไป พระหฤทัยของพระโพธิสตั วก็นอม
ไปในบรรพชายิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น ทรงรูสึกวา พระราชนิเวศนเปน
เหมือนโลกันตนรก* ภพทั้ง ๓** ปรากฏเหมือนถูกไฟไหม,
เมื่อเปนเชนนี้ พระทัยจึงดิ่งไปในบรรพชา ปรารถนาจะออก
จากกรุงมิถิลาแมมั่งคั่งรุงเรืองเพียงใดก็ตาม สูปาหิมพานต
ทรงเพศบรรพชิต
* เปนนรกขุมหนึ่งมืดมิดเปนสีหมึก สำหรับลงโทษผูมีบาปหนัก การจะหลุดจาก
ขุมนรกนี้นั้นยากแสนยาก
** กามภพ, รูปภพ, อรูปภพ

อ. วศิน อินทสระ

๕๓

ในเวลานั้น คนมีอายุขัยหนึ่งหมื่นป พระโพธิสัตวครอง
ราชสมบัติมาแลวเจ็ดพันป เหลือเวลาอีกสามพันปหลังจาก
ไดเห็นตนมะมวง ๒ ตนเปนคติเตือนพระทัยแลวครองเพศ
ฆราวาสอยู ๔ เดือน ทรงแนพระทัยวาเพศบรรพชิตประเสริฐ
กวา ฆราวาส แม จะ เปน พระ ราชา ก็ตาม รับสั่ง ให ราชบุรุษ ผู
หนึ่ง ไป นำ เครื่อง ทรง บรรพชิต คือ บาตร ดิน และ ผา ยอม ฝาด
มาจากตลาดโดยไมใหใครรู เมื่อไดมาแลวโปรดใหพนักงาน
ภูษามาลาปลงพระเกศาและพระมัสสุ (ผมและหนวด) ทรง
นุงหมและพาดพระอังสะอยางละผืน บาตรดินใสถุงแลวคลอง
พระอังสาทรงธารพระกรสำหรับคนแก เสด็จจงกรมไป - มาใน
มหาปราสาทเหมือนพระปจเจกพุทธเจาอยูตลอดวัน ทรงเปลง
อุทานวา บรรพชานี้เปนสุข สุขอยางยิ่ง สุขอันประเสริฐ.

เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
วันรุง ขึน้ พระโพธิสตั วทรงดำริวาจะเสด็จลงจากปราสาท
เมื่อพระอาทิตยขึ้น พระนางสีวลี อัครมเหสี พรอมดวยสตรี
๗๐๐ นางไดมาเฝา เมื่อขึ้นสูปราสาท ทอดพระเนตรเห็นพระ
ราชาในเพศนักพรตกำลังลงมา พระนางจำไมได เขาพระทัย
วาเปนพระปจเจกพุทธเจามาถวายพระโอวาทแดพระราชาแลว
กำลังเดินทางกลับ ถวายบังคมพระราชาแลวเสด็จขึ้นปราสาท
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เมื่อไมทอดพระเนตรเห็นพระราชา เห็นแตพระเกศาและหอ
เครื่องราชาภรณวางอยูบนพระแทนไสยาสน จึงตรัสกับหญิง
๗๐๐ วา นักพรตนัน้ ไมใชพระปจเจกพุทธเจาแตคงเปนพระราช
พระสวามีของพวกเรา รีบเสด็จตามลงมาทันที่พระลานหลวง
ทรงกรรแสงและทรงออนวอนใหพระราชาเสด็จกลับ แตพระ
โพธิสัตวก็มิไดทรงสนพระทัย ประชาชนชาวเมืองรูเรื่องเขาก็
เอิกเกริกโกลาหลวาพระราชาเสด็จออกทรงผนวช ตางก็รองไห
คร่ำครวญตามเสด็จไปดวย

อุบายของพระนางสีวลี
พระนางสีวลี ทรงระลึกถึงอุบายอยางหนึง่ ขึน้ ไดจึงเรียก
ใหมหาเสนาผูหนึ่งมาเฝา รับสั่งใหรวบรวมหญาแหง ใบไมแหง
แลวสุมควันดักหนาพระโพธิสัตวเปนทำนองวา ไฟไหมกรุงมิถิ
ลา ขอใหเสด็จกลับเพื่อดับไฟกอน แตพระโพธิสัตวผูมีพระทัย
เด็ดเดี่ยวกลับตรัสตอบวา
“เราไมมีความกังวล มีชีวิตที่เปนสุขดี แมกรุงมิถิลาจะ
ถูกเพลิงเผาผลาญอยู ของอะไรๆ ของเรามิไดถูกเผาเลย”*
* เพราะไมทรงยึดวาอะไรๆ เปนของพระองค – วศ.
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เมื่ออุบายนี้ไมสำเร็จ พระนางก็ทรงวางอุบายใหม ให
อำมาตยทั้งหลายสรางสถานการณเหมือนวา มีโจรปลนแวน
แควนและฆาชาวบาน ใหคนทั้งหลายถืออาวุธแลนไปเหมือน
ปลนอยู ใหคนรดตัวดวยน้ำครัง่ เปนเหมือนถูกประหาร ใหนอน
บนแผนกระดานประดุจตายแลวถูกน้ำพัดไป เพื่อใหพระราชา
เสด็จกลับไปปราบโจร
พระโพธิสัตว ทรงเชื่อมั่นวา เมื่อพระองคยังอยู ไฉน
โจรจัก เกิด ขึ้น ได ชะรอย จัก เปน อุบาย ของ พระนาง สี วลี เปน
แนแท จึงตรัสวา
“เราไมมีกังวล มีชีวิตเปนสุขดี เมื่อแวนแควนถูกโจร
ปลน, โจรมิไดเอาทรัพยอะไรของเราไปเลย” (เพราะไมทรงยึด
วาทรัพยอะไรๆ เปนของพระองค – วศ.)
แมพระราชาตรัสอยูเช
 นนี้ มหาชนก็ยังติดตามพระองค
ไป รวม ทั้ง พระนาง สี วลี ดวย พระ ราชา ตรัส ถาม อำมาตย ทั้ง
หลายวา ราชสมบัตินี้เปนของใคร เมื่อประชาชนและอำมาตย
กราบทูลวา “เปนของพระองค” พระราชาจึงเอาธารพระกรขีด
ลงเหนือแผนดินแลวตรัสวา “จงลงราชทัณฑแกผูที ทำ
่ รอยขีดนี้
ใหลบเลือนไป”
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เมื่อ ประชาชน ผู เคารพ ใน พระ ราชา ของ ตน ไม อาจ ทำ
รอยขีดอันเปนการกั้นเขตแดนมิใหตามไปใหลบเลือนได จึง
พากันรองไหคร่ำครวญ นอนกลิ้งเกลือกอยูใกลรอยขีดนั่นเอง
แมพระนางสีวลีเองก็ไมอาจทำรอยขีดใหลบเลือนได พระนาง
ไม กลา ฝน พระบรม ราชโองการ เมื่อ พระ โพธิสัตว หัน พระ
ปฤษฎางค (หลัง) เสด็จไปนั่นเอง พระนางไมอาจกลั้นความ
โศกได จึงลมลงกลิ้งเกลือก ลบรอยขีดนั้นไป (โดยมิไดตั้ง
พระทัย) ประชาชนเห็นรอยขีดลบแลวจึงตามเสด็จพระนางไป
พระโพธิสตั วมุง พระพักตรสูหิ มวันตอันอยูทาง
 ทิศอุดร (เหนือ)
พระนางสีวลีและประชาชนก็ตามไปดวย สิน้ ระยะทางประมาณ
๖๐ โยชน

กับนารทดาบส (อันตรายของพรหมจรรย์)
กาลนั้น มีดาบสผูหนึ่ง นามวา นารทะ อยูในถ้ำแหง
หิมวันตประเทศ (แดนปาหิมพานต) เขาฌานสมาบัติอยู ๗
วัน ออกจากฌานแลวเปลงอุทานวา สุขจริงหนอๆ พิจารณา
ดวยทิพจักษุวา ในชมพูทวีปนี้ มีใครบางหนอที่แสวงหาสุขเชน
นี้ ตามธรรมดาของผูได
 สุขอันประณีตแลวมีใจเผือ่ แผถึงผูอื น่ ได
เห็นพระมหาชนกกำลังแสวงหาสุขเชนนั้นอยู แตพระนางสีวลี
และราชบริวารจะเปนอุปสรรคอันตรายตอการบรรลุสุขเชนนัน้
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มีใจเกื้อกูล ตองการใหพระโพธิสัตวสมาทานมั่นคงในปฏิปทา
นั้น จึงไปดวยกำลังฤทธิ์ สถิตอยูเบื้องพระพักตรพระโพธิสัตว
พรอมกลาววา
“ประชุมชนหมูใหญนี้ กึกกอง อึกทึกอยูเพื่ออะไร ใคร
มา กับ ทาน เหมือน เลน กัน อยู ใน บาน ชุมชน นี้ แวดลอม ทาน
เพื่ออะไร?”
พระโพธิสัตวตรัสตอบวา
“ ข า พเจ า ละทิ้ ง พวก เขา , พวก เขา ตาม ข า พเจ า มา
ขาพเจาลวงแดนคือกิเลส เพื่อถึงมโนธรรม กลาวคือญาณ
ของมุนี ผูไมเกื้อกูลแกการครองเรือน อันระคนดวยความ
เพลินทัง้ หลายซึง่ เกิดขึน้ ในอารมณนัน้ ๆ ทานก็รูอยู
 จะ
 ถามทำไม
เลา ?”
ทานนารทดาบส กลาวขึ้นวา
“เพียงแตทรงเพศสมณะเชนนี้ ทานคิดวาขามพนกิเลส
ไดแลวหรือ กิเลส (มีอานุภาพยิ่งนัก) จะขามพนดวยเหตุเพียง
เทานี้ หาไดไม ทานยังมีอันตรายอยูมากทีเดียว”
พระโพธิสัตวตรัสตอบวา
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“ อันตราย จะ มี แก ขาพเจา ได อยางไร ใน เมื่อ ขาพเจา
ออกบวช มิไดปรารถนากามทั้งในโลกนี้และในเทวโลก”
ทานนารทดาบส ผูมีใจเกื้อกูล ประสงคจะอนุเคราะห
พระโพธิสัตวใหพนภัย จึงกลาววา
“อันตรายสำหรับทานยังมีมากทีเดียว การบำเพ็ญพรต
ประพฤติพรหมจรรยมิใชเปนของงาย สมณคุณมิใชเปนสิง่ ทีจะ
่
ทำใหเกิดขึ้นไดโดยงาย การชอบนอนหลับ ความเกียจคราน
ความงวง ความไมพอใจ (ในเพศบรรพชิต) การเมาอาหาร
เหลานี้ลวนเปนอันตรายทั้งสิ้น”
พระโพธิสัตว ผูมีพระอัธยาศัยเปนบัณฑิต รูจักคุณคา
แหงคำเตือนของผูหวังดี เมื่อไดรับคำเตือนเชนนี้ จึงตรัสวา
“คำสอนของทานดีหนักหนา ทานผูมีใจกรุณาพร่ำสอน
ขาพเจาอยูนี้เปนใคร?”
ทานนารทะตอบวา
“ทานผูแสวงหา

ทางพนทุกข, คนทัง้ หลายรูจ กั ขาพเจาวา
นาร ทะ ข า พเจ า มี โคตร ว า กั ส ส ปะ ข า พเจ า มา ที่ นี่ ด ว ย
รูสึกวา การสมาคมดวยคนดีเปนสิ่งมีประโยชน ขอพระองค
จงทรงยินดีในบรรพชาเถิด จงอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูของ
บรรพชิต สิ่งใดยังบกพรอง เชน ศีล การบริกรรม ฌาน ทาน
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จงทำสิ่งนั้นใหสมบูรณ จงมีความอดทนและความสงบ อยา
ถือพระองควาเปนกษัตริย จงคลายการฟนฟูและการยุบลง
(คืออยายินดีหรือเสียใจในโลกธรรม ๘ - วศ.) จงกระทำโดย
เคารพ ซึ่ง กุศล กรรมบถ วิชชา และ สมณ ธรรม แลว บำเพ็ญ
พรหมจรรยเถิด”
คำวา วิชชา ทานหมายถึงญาณในอภิญญา ๕ คือ การ
ทำฤทธิ์ตางๆ ได, การระลึกชาติกอนๆ ได, ทิพจักษุ, ทิพโสต,
เจโตปริยญาณ, คำวา สมณธรรม ทานหมายถึง กสิณบริกรรม
คือการทำกสิณ เปนตน
ทานนารทดาบสใหโอวาทพระโพธิสัตว แลวกลับไปยัง
ที่อยูของตน

กับมิคาชินดาบส (ช้างถูกฆ่าเพราะงา)
เมื่อทานนารทะกลับไปแลว ดาบสอีกทานหนึ่งชื่อมิคา
ชินะ ออกจากสมาบัติตรวจดูชาวโลก เห็นพระโพธิสัตว จึงมา
เพื่อถวายโอวาท เมื่อพบพระมหาชนกแลวจึงกลาววา
“พระองคทรงละอิสริยสุขเสียแลว ทรงผนวชยินดีใน
อาหารอันไดมาดวยบาตรดิน เพราะเหตุไร? ชาวนาครไดทำ
ผิดตอพระองคหรือไฉน?”
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พระโพธิสัตวตรัสตอบวา
“ ขาพเจา มิได มี ความ ขัด เคือง ใดๆ ใน หมู ญาติ แต
ขาพเจาเห็น ชาว โลก ถูก กิเลส ขบ กัด ถูก กิเลส ทำให เปน ดัง
เปอกตม คือจมอยูในกิเลสเหมือนคนจมอยูในเปอกตม ชาว
โลกเปนผูโงเขลา ของอยูในวัฏฏะ”
ทาน มิ คา ชิ นะ ได ฟง คำ อัน สละ สลวย ลึก ซึ้ง ของ พระ
โพธิสัตวเชนนั้น จึงถามขึ้นวา
“ ใคร เล า เป น ผู จำแนก อรรถ สั่ ง สอน ธรรม แก ท า น
หรือวาทานมีดาบสผูไดอภิญญาสมาบัติคอยสั่งสอน, มีพระ
ปจเจกพุทธเจาคอยสั่งสอน จึงไดมีความรูความเขาใจอันลึก
ซึ้งปานนี้”
พระมหาชนกโพธิสัตวไดทรงเลาเรื่องที่พระองคเสด็จ
ประพาสพระราชอุทยานในวันหนึ่ง, ทอดพระเนตรตนมะมวง
๒ ตนที่มีผลและไมมีผล ตนที่มีผลถูกทำลายลงอยางยับเยิน
มีนัยดังกลาวแลวแตตน
“ ทาน มิ คา ชินะ เอย , อันวา เสือ เหลือง ถูก ฆา เพราะ
หนัง, ชางถูกฆาเพราะงา, คนมีทรัพยถูกฆาเพราะทรัพย ผู
ไมมีทรัพย ไมมีเหยาเรือน ใครเลาจักฆาเขา มะมวง ๒ ตนใน
พระราชอุทยานไดเปนครูสั่งสอนขาพเจาใหสำเหนียกวา ควร
จะดำเนินชีวิตอยางไร”
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มิคาชินดาบสไดฟงดังนั้น มั่นใจในน้ำพระทัยอันเด็ด
เดี่ยวของพระโพธิสัตวแลว จึงกลับไปยังที่อยูของตน

ภัยในราชสมบัติ
พระนาง สี วลี ทรง หมอบ ลง แทบ พระบาท ของ พระ
โพธิสัตว ทูลขอใหมอบราชสมบัติใหพระโอรสเสียกอนแลวจึง
ทรงผนวช
พระโพธิสัตวตรัสตอบวา
“เราไดสละสิ่งทั้งปวงแลว ทีฆาวุกุมารเปนบุตรแหง
ชาววิเทหรัฐ พวกเขาจักใหทีฆาวุกุมารครองราชสมบัติเอง”
พระนางสีวลีทูลวา เมื่อพระโพธิสัตวทรงผนวชแลวจะ
ใหพระนางทำอยางไร
พระโพธิสัตวตรัสตอบวา เมื่อพระนางใหพระราชโอรส
ครองราชสมบัติ ก็จักตองทำบาปเปนอันมากทั้งดวยกาย วาจา
ใจ ซึ่งจะเปนเหตุใหตองไปทุคติ แตการที่เรายังชีพดวยกอน
ขาวที่ผูอื่นอนุเคราะหใหนั้นเปนธรรมของนักปราชญ คือเปน
ธรรมดาของมุนีผูเปนปราชญที่จะมีชีวิตอยูเชนนั้น
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เมือ่ ทานทัง้ ๒ ตรัสโตตอบกัน พรอมทัง้ เสด็จดำเนินไป
ดวยนั้น สุริยาก็คอยๆ ออนแสงลงและอัสดงคตในที่สุดเหมือน
ชีวิตมนุษย ซึ่งคอยๆ แกและดับไป
พระราชเทวี มีพระเสาวนียให
 ราชบริพารตั้งคาย ณ ที่
อันสมควรแหงหนึง่ สวนพระโพธิสตั วประทับ ณ โคนตนไมตน
หนึ่งตลอดราตรี
รุงขึ้น เมื่อทรงทำสรีรกิจแลว พระโพธิสัตวไดเสด็จ
ดำเนินตอไป สวนพระนางสีวลีเสด็จตามไปเบื้องหลัง ขาราช
บริพารก็ตามไปเชนกัน

เสวยอาหารของสุนัข
ทั้ง ๒ พระองคเสด็จถึงถูนนคร (อานวา ถูนะนคร) ใน
เวลาภิกขาจาร (เวลาแสวงหาอาหาร) ครั้งนั้น มีชายผูหนึ่งซื้อ
เนื้อกอนใหญมาจากตลาด ปงใหสุกบนถานไฟแลววางไวบน
แผนกระดาน ยืนรอใหเนื้อเย็น แตใจเหมอลอยไปที่อื่น มิได
ระวังรักษาดวยดี สุนัขตัวหนึ่งคาบกอนเนื้อหนีไป ชายผูนั้นพอ
รูตัวก็ไลตาม แตไมทัน, เหนื่อย, หมดอาลัย จึงกลับบาน
พระโพธิสัตวกับพระนางสีวลีเสด็จมาสวนทางกับสุนัข
มันตกใจ จึงทิ้งกอนเนื้อแลวหนีไป พระโพธิสัตวคิดวา ชิ้นเนื้อ

อ. วศิน อินทสระ

๖๓

นี้สุนัขทิ้งไปแลว ทั้งหาเจาของมิได จึงทรงหยิบชิ้นเนื้อปดฝุน
แลวใสในบาตรดิน หาสถานที่ซึ่งมีน้ำบริบูรณประทับนั่งเสวย
กอนเนื้ออันเปนเดนสุนัขนั้นเหมือนเสวยรสอันเปนอมตะ
พระราชเทวี ทอดพระเนตรเห็นดังนัน้ ทรงรังเกียจ ทรง
ดำริวา ถาพระราชาทรงประสงคจะครองราชสมบัติอีก คงไม
เสวยเนือ้ อันเปนเดนสุนขั เชนนี้ ทรงหมดอาลัยในพระราชาและ
ทรงตำหนิวา
“คนฉลาด แมมิไดบริโภคอาหาร ๔ มื้อ หรือแมน
เหมือนจะตายเพราะอดอยาก ก็ยอมตายดวยความอดนั้น แต
จะใหยอมบริโภคกอนเนื้อคลุกฝุนเดนสุนัขนั้นคงทำไมได แต
พระองคเสวยได ชางนารังเกียจจริงๆ”
พระโพธิสัตวตรัสตอบวา
“กอนเนื้อนั้นเปนของที่เจาของและสุนัขสละแลว ของ
อยางใดอยางหนึ่งที่ไดมาโดยชอบธรรมนั้นชื่อวาเปนของไมมี
โทษ แตของที่ไดมาโดยไมชอบธรรม แมมีคาหรือราคาเปน
แสนก็เปนของมีโทษ พึงรังเกียจโดยแท”
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คำขอของกุมาริกา
เมื่อ พระ โพธิสัตว และ พระนาง สี วลี เสด็จ มา ถึง ประ ตู
ถูนนคร ทารกหลายคนกำลังเลนกันอยู กุมาริกาคนหนึ่ง เอา
กระดงฝดทรายเลน ขอมือขางหนึ่งของนางสวมกำไลอันเดียว
อีกขางหนึ่ง สวมกำไล ๒ อัน ขางที่สวมอันเดียวไมมีเสียงดัง
ขางที่สวม ๒ อันมีเสียงดัง เพราะกระทบกัน
พระ โพธิสัตว ตองการ จะ สอน พระนาง สี วลี เพื่อ มิ ให
ติดตามพระองค เพราะพระองค บัดนี้เปนบรรพชิตแลวไม
ควรมีสตรีติดตาม แมจะเปนนองสาวก็ไมควร ทรงดำริวา ถา
กุมาริกานีเป
้ นผูฉลาด

เราพอขอยืมปากของนางสัง่ สอนพระนาง
สีวลีได จึงเสด็จเขาไปใกลแลวตรัสวา
“ดูกอน กุมาริกาผูยังนอนกับแม ผูประดับกำไลมืออยู
เปนนิตย เหตุไร กำไลมือขางหนึ่งของเจาจึงมีเสียงดัง อีกขาง
หนึ่งไมมีเสียงดัง ?”
กุมาริกาทูลตอบวา
“ขาแตสมณะ กำไล ๒ อันกระทบกันจึงมีเสียงดัง
สวนขอมือที่มีกำไลอันเดียวไมมีเสียงดัง เพราะไมตองกระทบ
กับอะไร เหมือนมุนีผูเปนปราชญสงบนิ่งอยูผูเดียว คนตั้งแต
๒ คนขึ้นไปยอมทะเลาะกันได คนเดียวจักวิวาทกับใครเลา
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ขา แตทานผูใครตอ สวรรค ขอ ทาน จง ชอบ ความ เปน อยู ผู
เดียวเถิด
ขาแตสมณะ ธรรมดาสมณะทั้งหลาย ยอมไมเที่ยว
ไปดวยสตรี แมเปนนองสาว แตไฉนเลา ทานจึงเที่ยวไปดวย
ภริยาผูมีรูปอันอุดมเห็นปานนี้ จักเปนอันตรายแกทาน, ทาน
จงทำโดยประการที่ภริยาของทานจักอยูแตผูเดียวเถิด”
พระ โพธิสัตว ได กุ มาริ กา เปน ปจจัย เชน นั้น จึง บอก
กลาวแกพระนางสีวลีวา กุมาริกาเปนเพียงสาวใชยังสามารถ
ติเตียนพวกเราได ดวยเหตุนี้ขอใหเราแยกทางกันเถิด ตอไปนี้
เธออยาเรียกอาตมาวา “พระสวามี” และอาตมาก็จะไมเรียก
เธอวาเปนมเหสีอีกตอไป
พระนางสีวลีพยายามตัดพระทัยแยกทางไปทางซาย
พระโพธิสัตวเสด็จไปทางขวา แตไปไดหนอยก็เสด็จกลับมาอีก
เขาสูถูนนคร

คำเตือนของช่างศร
ตอนเชา พระโพธิสตั วออกภิกขาจารเสด็จถึงประตูเรือน
ของชางศร แมพระนางสีวลีก็เสด็จตามไปเบื้องหลัง ขณะนั้น
ชางศรกำลังดัดลูกศรใหตรง โดยการเอาน้ำขาวทาลูกศร ลน
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บนถานเพลิง เล็งดวยตาขางหนึ่ง หลับตาขางหนึ่งเสีย พระ
โพธิสัตวเขาไปถามวา ทำไมตองทำอยางนั้น
ชางศรทูลตอบวา ถาเล็งดวยตา ๒ ขาง ภาพลูกศรจะ
พราไป ไมเห็นลูกศรที่คดขางหนา เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมสามารถ
ดัดใหตรงได ถาหลับตาเสียขางหนึ่ง เล็งแตขางเดียว ยอมเห็น
ที่คดขางหนา จึงสามารถดัดใหตรงได
คน ๒ คนยอมวิวาทกันได, คนเดียวจักวิวาทกับใครเลา
ขาแตทานผูใครตอสวรรค ทานจงพอใจการอยูผูเดียวเถิด

ความสำเร็จผล
แมกระนั้น พระโพธิสัตวก็ไมอาจใหพระนางสีวลีและ
มหาชนกลับได จนกระทัง่ มาถึงแนวปาแหงหนึง่ ทอดพระเนตร
เห็นแนวปาเขียวชอุม ทรงถอนหญาชนิดหนึ่งขึ้นแลวทำใหขาด
จากกัน ตรัสวา หญานี้ เราถอนแลว ทำใหขาดจากกันแลว
ไมอาจตอใหติดกันไดอีกฉันใด ขอเราทั้งสองอยาไดสัมพันธ
เกี่ยวของกันอีกเลย
พระนางสีวลีเศราโศกจนถึงวิสัญญีภาพ (สลบ) พระ
โพธิสัตวทรงทราบดังนั้น จึงรีบสาวพระบาทเขาปาลึกไป ขา
ราชบริพารชวยกันนวดพระหัตถ พระบาท จนพระนางฟนขึ้น
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เมื่อทรงทราบวาพระโพธิสัตวไดเสด็จเขาปาไปแลวก็เสด็จกลับ
พระนครมิถิลา
ใน ระหว า ง ทาง ได ให สร า ง เจดี ย เป น ที่ ระลึ ก ถึ ง พระ
โพธิสัตวไวหลายแหงคือ ที่พระโพธิสัตวประทับยืน, ที่ตรัส
กับชางศร, ที่ตรัสกับกุมาริกา, ที่เสวยเนื้อของสุนัข, ที่ตรัส
กับมิคาชินดาบส, ที่ตรัสกับนารทดาบส ทุกตำบลแลวบูชา
ดวยดอกไมและของหอม เสด็จถึงเมืองมิถิลาแลวทรงอภิเษก
พระราชโอรสฑีฆาวุใหสืบราชสมบัติ ณ พระราชอุทยานอัมพวัน
แลว ทรงผนวชเปนดาปสินี ทรงทำฌานใหเกิดขึ้น ณ พระราช
อุทยานนั้น เมื่อสิ้นพระชนมไดไปบังเกิดในพรหมโลก
สวนพระโพธิสัตว เขาปาแลวทำฌานและอภิญญา ๕
ใหเกิดขึ้นภายใน ๗ วัน มิไดเสด็จกลับสูถิ่นมนุษยอีกเลย เมื่อ
สิ้นชีพแลว บังเกิดในพรหมโลก
พระบรมศาสดา ทรงนำเรือ่ งนีมา
้ เลาจบลงแลว ตรัสตอ
ไปวา
“ภิกษุทั้งหลาย, มิใชแตในบัดนี้เทานั้นที่เราสละสมบัติ
ออ กม หาภิเนษ กรม ณ ( ออกบวช ) แม ใน กาล กอน เรา ก็
ออกมหาภิเนษกรมณแลวเหมือนกัน”
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ทรงประชุมชาดกดังนี้
ทาวสักกเทวราช

มาเปน พระอนุรุทธ

พราหมณทิศาปาโมกข มาเปน พระมหากัสสปะ
นางมณีเมขลา

มาเปน นางอุบลวรรณา

นารทดาบส

มาเปน พระสารีบุตร

มิคาชินดาบส

มาเปน พระมหาโมคคัลลานะ

นางกุมาริกา

มาเปน เขมาภิกษุณี

ชางศร

มาเปน พระอานนท

ราชบริษัท

มาเปน พุทธบริษัท

พระนางสีวลี

มาเปน พระนางยโสธรา

ฑีฆาวุกุมาร

มาเปน พระราหุล

พระมหาชนก

มาเปน พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา
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เรื่องที่ ๓

พระเจ้าเนมิราช

พระเจ้าเนมิราช
ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี๑

“ผูใด เมื่อไมมีเพื่อน อยูคนเดียวแลวไมรื่นรมย
ไมไดปติอันเกิดจากวิเวก
ผูนั้น แมจะมีโภคสมบัติเสมอดวยองคอินทร
ก็ชื่อวาเปนคนเข็ญใจ เพราะจะไดสุขก็ตอเมื่ออาศัยผูอื่น”
๑

อธิษฐาน คือความตั้งใจมั่นคง
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ความเบื้องต้น
พระ ผู มี พระ ภาค เจ า เมื่ อ ประทั บ ณ พระ ราช
อุทยานอัมพวันของพระเจามฆะ ณ กรุงมิถิลา เวลาเย็นวัน
หนึ่งทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศแหงหนึ่งนารื่นรมย มีพระ
ประสงคจะตรัสถึงปุพพจริยาแหงพระองค จึงทรงแยมพระ
โอษฐนอ ยๆ เมือ่ พระอานนททูลถามถึงเหตุทีทรง
่ แยมพระโอษฐ
จึงตรัสบอกวา สถานที่นี้ พระองคเคยอาศัยเปนที่เจริญฌาน
สมัยทรงเปนมฆเทวราชา ภิกษุทั้งหลายขอใหทรงเลาเรื่องนั้น
จึงตรัสเลาวา

ต้นวงศ์ของพระเจ้าเนมิ
ในอดีตกาล ณ กรุงมิถลา
ิ รัฐวิเทหะ พระเจามฆเทวราช
ครองกรุงมิถิลา รับสั่งกับชางกัลบกไววา เมื่อใดเห็นพระเกศา
หงอกใหบอกใหทรงทราบ ตอมา เมื่อทรงทราบวาพระเกศา
หงอก แลว จึง เอา แหนบ ทองคำ ถอน วาง ไว บน ฝา พระหัตถ
ทอดพระเนตร แลว ทรง สลด พระทัย ทรง มอบ ราช สมบัติ ให
พระราชโอรสองคใหญแลวเสด็จออกผนวช แตไมทรงลืมตรัส
สั่งแกพระราชโอรสวา เมื่อใดเกศาหงอกใหออกบวช เชนเดียว
กับพระองค
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ทรงเจริญพรหมวิหาร ๔ จนไดฌาน เมื่อสิ้นพระชนม
แลวไปเกิดในพรหมโลก กษัตริยที สื่ บสันตติวงศตอจากพระองค
ก็ทรงทำเชนนั้นเหมือนกัน สืบตอกันมาเปนจำนวนมากและ
เปนเวลานาน(๑)
บรรดา กษั ต ริ ย เหล า นั้ น พระ เจ า มฆ เทวะ เกิ ด ใน
พรหม โลก กอน องค อื่น ทรง พิจารณา วา วงศ ของ พระองค
จะ เปน ไป ทำนอง นี้ ตอ ไป หรือ จะ ขาดตอน ทรง ทราบ วา จะ
ขาดตอน จึงทรงตั้งพระทัยวาพระองคจะลงมาถือปฏิสนธิเปน
มนุษยสืบวงศของพระองคตอไป จึงถือปฏิสนธิในพระครรภ
แหงพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลา ทรงพระนามวา
เนมิกุมาร (แปลวาวงลอ คือสืบวงศใหเปนไปไดตอไป)

เรื่องของเนมิกุมาร
เนมิกุมารโพธิสัตวนั้น ทรงพอพระทัยในการรักษาศีล
เจริญภาวนา รักษาอุโบสถตั้งแตยังทรงพระเยาวทีเดียว สวน
พระราชาผูเปนพระราชบิดา เมื่อพระเกศาหงอกแลวก็เสด็จ
(๑)

ในอรรถกถาชาดก เลาวามีถึง ๘๔,๐๐๐ องค ขาด ๒ องค คือสืบกันมา
ทำนองนั้นถึง ๘๓,๙๙๘ องค แตขาพเจาเห็นวาจำนวน ๘๔,๐๐๐ นั้นเปนเพียง
สำนวน (idiom) ของภาษา ใชเรียกสิ่งของหรือคนที่มีจำนวนมากเทานั้น ไมใช
จำนวนจริง จึงเวนเสีย – ว.ศ.
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ออก ทรง ผนวช อยู ใน พระ ราช อุทยาน อัมพวัน สิ้นพระชนม
แลวไปสูพรหมโลก
พระเจา เนมิ ราช ทรง มี พระ อัธยาศัย ใน ทาน โปรด ให
สรางโรงทาน ๕ แหง คือที่ประตูพระนคร ๔ แหง กลาง
พระนคร ๑ แหง ทรงรักษาศีล ๕ เปนนิตย ทรงสมาทาน
อุโบสถศีล ทุก ๑๕ วัน และทรงชักชวนมหาชนใหทำบุญมี
การบริจาคทานเปนตน ทรงบอกทางสวรรคใหและใหมหาชน
กลัว ภัย ใน นรก เมื่อ ประชาชน กระทำ ตามพ ระ โอวาท ของ
พระองคแลว สิน้ ชีพแลวไปเกิดในสวรรคกันเปนสวนมาก นรก
เปนประดุจวางเปลา

ทวยเทพสรรเสริญ
ผูปฏิบัติตามคำสอนของพระเจาเนมิราชแลว ไปเกิด
ในสวรรคเปนจำนวนมาก วันหนึ่งประชุมกัน ณ สุธรรมสภา
กลาวสรรเสริญคุณของพระโพธิสัตววา เพราะไดอาศัยคำสั่ง
สอนของทานจึงไดมาเกิดในสวรรค เสวยสุขสมบัตอัิ นเปนทิพย
แมในโลกมนุษย มหาชนก็สรรเสริญเชนเดียวกัน
เมื่อ พระเจา เนมิ ราช บำเพ็ญ ทาน เปน อัน มาก อยู นั้น
วันหนึ่ง ทรง ดำริ วา ระหวาง ทาน กับ พรหมจรรย อยาง ไหน มี
อานิสงสมากกวา
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ท า ว สั ก ก เทว ราช ทรง ทราบ ข อ สงสั ย ของ พระเจ า
เนมิราชแลวเสด็จมาปรากฏพระองค ณ เบื้องพระพักตรแหง
จอมชนแหงรัฐวิเทหะ มีรัศมีรุงโรจน พระเจาเนมิราชทรงตก
พระทัย แตเมื่อทาวสักกะทรงปลอบใหหายกลัวแลวและทรง
อนุญาต ให ตรัสถาม ขอ สงสัย พระเจา เนมิ ราช จึง ทูล ถาม วา
“ทานกับพรหมจรรย อยางไหนมีอานิสงสมากกวา”

พรหมจรรย์มีอานิสงส์มากกว่าทาน
ทาวสักกะตรัสตอบวา พรหมจรรยมีอานิสงสมากกวา
ทาน แลวตรัสใหพิสดารออกไปวา
“บุคคลเกิดในตระกูลกษัตริยเพราะ

พรหมจรรยอยางต่ำ
เกิดเปนเทพเพราะพรหมจรรยอยางกลาง บริสุทธิ์ไดเพราะ
พรหมจรรยอยางสูง”
(หีเนน พฺรหฺมจริเยน ขตฺติเย อุปปชฺชติ มชฺฌิเมน จ
เทวตฺตํ อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ)
ทาน อธิบาย ไว ใน อรรถ กถา แหง เนมิ ราช ชาดก นี้ วา
พรหมจรรยของพวกเดียรถีย คือ ถือศีลพรหมจรรยเพียงเวนจาก
เมถุน (เมถุนวิรัติ) ชื่อวาพรหมจรรยอยางต่ำ การทำสมาธิจน
ได อุปจารฌาน ชื่อวาพรหมจรรยอยางกลาง ผูบำเพ็ญยอม
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เกิด เปน เทวดา การ ได สมาบัติ ๘ ชื่อ วา พรหมจรรย อยาง
สูง ผูบำเพ็ญยอมเกิดในพรหมโลก คนภายนอกพุทธศาสนา
เรียกการไดฌานนั้นวาเปนนิพพาน
แตในพระพุทธศาสนา ภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์ ปรารถนา
เปนเทพพวกใดพวกหนึ่ง ชื่อวา พรหมจรรยอยางต่ำเพราะ
มีเจตนาต่ำ เธอยอมเกิดในเทวโลกตามที่ปรารถนา เธอผูมี
ศีลบริสุทธิ์แลวทำสมาธิไดสมาบัติ ๘ ชื่อวาพรหมจรรยอยาง
กลาง ยอมบังเกิดในพรหมโลก การที่ภิกษุมีศีลบริสุทธิ์แลว
เจริญวิปส สนาทำอรหัตตมรรคใหเกิดขึน้ ชือ่ วาพรหมจรรยอยาง
สูงสุด เธอยอมบริสุทธิ์ดวยพรหมจรรยอยางสูงสุดนั้น
ทาวสักกะตรัสวา พรหมจรรยมีอานิสงสมากกวาทาน
เปนรอยเทา พันเทา แสนเทา พระราชาในอดีตจำนวนมากได
ใหทานจำนวนมากแตก็เปนไดเพียงเทพชั้นกามาวจร ไดความ
สุขเหมือนความสุขของคนเข็ญใจ สมดังพระพุทธพจนที่วา
“ผูใด ถาไมมีเพื่อน อยูคนเดียวแลวไมรื่นรมย ไมได
ปติอันเกิดจากวิเวก ผูนั้น แมจะมีโภคสมบัติเสมอดวยองค
อินทร ก็ชื่อวาเปนคนเข็ญใจ เพราะจะไดความสุขก็ตอเมื่อ
อาศัยผูอื่น”
ทาว สักกะ ตรัส เลา ให พระ เนมิ ราช โพธิสัตว ทราบ วา
พระองคเอง (ทาวสักกะ) ไดเคยบำเพ็ญทานมามากในอดีต
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แตจะมากเพียงไรก็ไมอาจขามพนจากกามภพสูภพแหงพรหม
ได แตพวกฤาษีทั้งหลายไดบริโภคปจจัยไทยธรรมที่พระองค
ทรงบริจาคแลวเขาสูพรหมโลก การอยูประพฤติพรหมจรรย
จึงมีอานิสงสมากกวาทาน
แต อย า งไร ก็ ต าม ท า ว สั ก กะ ได ถวาย พระพร พระ
เนมิราชโพธิสัตววา ธรรมทั้ง ๒ คือทานและศีลนั้นเปนมหา
ปุริสวิตก (การตรึก การทำไวในใจของมหาบุรุษ) เพราะฉะนั้น
ขอพระเนมิราชอยาไดประมาทในธรรมทั้ง ๒ นั้น แลวเสด็จ
กลับไป
เมื่อ เสด็จ กลับ ไป แลว ทรง เลา คุณธรรม คุณสมบัติ
ตางๆ ของพระเจาเนมิราชใหทวยเทพชั้นดาวดึงสฟง เทพชั้น
ดาวดึงสทูลเจาสักกะวา พระเจาเนมิราชเปนอาจารยของพวก
เขา พวกเขาไดอาศัยคำสอนของพระโพธิสัตวพระองคนั้นแลว
จึงไดทิพยสมบัตเห็
ิ นปานนี้ พวกเขาอยากเห็นพระเจาเนมิราช,
ขอไดโปรดนำพระเจาเนมิราชมาสูเทวโลกเถิด
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พระเจ้าเนมิราชเสด็จชมนรกและสวรรค์
ทาวสักกะรับสั่งใหมาตลีเทพสารถีนำเวชยันตราชรถ
ไปรับพระเจาเนมิราช ณ นครมิถิลามาสูเทวโลก วันหนึ่งเปน
วันเพ็ญ วันนั้น พระเจาเนมิราชทรงรับอุโบสถศีล ตกกลาง
คืนทรงเปดสีหบัญชร (หนาตาง) ทางทิศตะวันออก มีคณะ
อำมาตย แวดลอม อยู เวช ยัน ตรา ชรถ ปรากฏ ขึ้น พรอม ดวย
จันทรมณฑล (ดวงจันทร) ประชาชนทั้งหลายก็เห็น พูดกัน
วาคืนนี้พระจันทรขึ้น ๒ ดวง แตเมื่อเวชยันตราชรถปรากฏ
ณ ที่ใกลประชาชน จึงเห็นวาเปนรถ ไมใชพระจันทร คิดกัน
วา ทิพยยานนี้ เพื่อใครหนอ ? จะเพื่อคนอื่นไมได นอกจาก
พระราชาของพวกเราเปนแนแท พวกเขาตื่นเตนปติโสมนัส
อยางยิ่ง
เมื่อมาตลีเทพสารถีมาจอดรถที่สีหบัญชรของพระเจา
เนมิราช แจงเรื่องทั้งปวงใหทรงทราบแลว เชิญเสด็จขึ้นเทพรถ
และทูลวา เทพชัน้ ดาวดึงสประชุมกันอยูที ธรรมสภา
่
ปรารถนา
เห็นพระองค
พระเจาเนมิราชตรัสกับประชาชนวา จะเสด็จไปชม
เทวโลกซึ่งไมเคยเห็น และจะเสด็จไปไมนานนัก ขอประชาชน
อยาไดประมาท ใหขวนขวายในบุญ มีทานเปนตน
เมื่อประทับรถแลว มาตลีทูลถามวา ระหวางทางมีทาง
แยกไปนรกทางหนึ่ง ไปสวรรคทางหนึ่ง จะใหนำเสด็จไปทาง
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ไหนกอน มาตลีเทพสารถีทำหนาที่เปนทูตไปดวย เปนหนาที่
ของทูตที่จะถามความสมัครพระทัยของพระราชาฯ
พระเจาเนมิราชตรัสวาจะไปดูนรกกอน มาตลีจึงนำ
เสด็จไปชมนรก ถึงแมน้ำเวตตรณี มีน้ำเดือดพลาน สัตวนรก
ทนทุกขทรมานอยูในเวตตรณีนทีนั้น (โปรดดูรายละเอียดใน
อรรถกถาเนมิราชชาดก) ตรัสถามวา สัตวทำกรรมเชนใด
ไวจึงมาเกิดในเวตตรณีนรกนี้ มาตลีทูลวา เพราะบาปที่ดา
กระทบเบียดเบียนผูมี กำลังนอย ทัง้ กำลังกาย, กำลังโภคะ และ
กำลังอำนาจ
“ผูมีกำลังกายมาก มีกำลังโภคะและอำนาจมาก ถาใช
เบียดเบียนผูอื่น ระวัง จะตกนรกขุมนี้”
หลังจากนั้น มาตลีเทพสารถีก็นำไปชมนรกขุมอื่นๆ
อีกมากมาย ผูประสงค

รายละเอียด โปรดดูในอรรถกถาเนมิราช
ชาดกนั้นเถิด
มา ตลี ขับ รถ นำ พระเจา เนมิ ราช ไป ยัง เทวโลก ซึ่ง เต็ม
ไปดวยสรรพสมบัติ และความสะดวกสบายนานาประการ ได
เห็นวิมานใด ของใคร ก็ตรัสถามวา ดวยบุญอะไรเทพบุตรหรือ
เทพธิดานั้นๆ จึงไดสมบัตเช
ิ นนั้น ซึ่งสวนมากจะเปนอานิสงส
ของทานและศีล
ผาน สวรรค ชั้น จา ตุม มหาราช อัน เปน ประตู สวรรค
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ชั้นดาวดึงส มีซุมประตูเรียกวา “จิตตกูฏ” มีรูปทาวสักกะ
ประดิษฐานอยูดวย
เทวดาชั้นดาวดึงส ทราบขาวการเสด็จมาของพระเจา
เนมิราช จึงชวนกันถือของหอม ธูป เครื่องอบ และดอกไม
ไปคอยอยูที่ทางเสด็จผานตั้งแตซุมประตู “จิตตกูฏ” แลวนำ
เสด็จสูเทวสภา ชื่อสุธรรมา เสด็จลงจากรถเสด็จเขาสูเทวสภา
ทาวสักกะเชิญเสด็จใหประทับนั่ง ณ ทิพยอาสนและเชิญให
เสวยทิพยกามสุข
แตพระเจาเนมิราชทรงปฏิเสธ, ตรัสวา
“ สิ่ง ใด ที่ ได มา เพราะ ผู อื่น ให สิ่ง นั้น เหมือน ยวดยาน
หรือทรัพย ที่ ยืม มา หมอม ฉัน ไม ปรารถนา สิ่ง เชน นั้น บุญ
ที่ หมอมฉัน ทำ เอง ยอม เปน ทรัพย ที่ จะ ติดตาม ไป * หมอม
ฉัน จะ กลับ ไป ทำบุญ กุศล ให มาก ขึ้น ใน หมู มนุษย ดวย ทาน,
การประพฤติธรรมที่สุจริต, ดวยความสำรวม และดวยการ
ฝ ก อิ น ทรี ย ซึ่ ง ทำ แล ว จะได ความ สุ ข และ ไม เดื อ ด ร อ น ใน
ภายหลัง”
พระโพธิสัตวทรงแสดงธรรมอันไพเราะตลอดเวลา ๗
วัน (นับวันในเมืองมนุษย) แกทวยเทพชั้นดาวดึงส ยังหมู
เทพชั้นดาวดึงสใหชื่นชมยินดี ทรงยกยองและขอบพระทัยมา
ตลีเทพสารถี ที่ไดชวยใหพระองคไดเห็นนรกและเทพนคร
*อเวนิยํ ธนํ
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พระ โพธิ สั ต ว เสด็ จ กลั บ เมื อ ง มนุ ษ ย ด ว ย เวช ยั น ต
ราชรถพรอมดวยมาตลีเทพสารถี เสด็จลงสีหบัญชร (ที่
เดิมตอนเสด็จไป) มหาชนไดแวดลอมทูลถามพระราชาวา
เทวโลกเปนเชนไรๆ ? ทรงเลาถึงทิพยสมบัติเปนอันมากแลว
ทรงใหกำลังใจแกมหาชนวา ขอใหทานทั้งหลายหมั่นบำเพ็ญ
คุณงามความดีมีทานเปนตน
“สิ้นชีพแลวยอมมีโอกาสได
ชื่นชมทิพยสมบัติเชนเดียวกัน”
เวลา ต อ มา เมื่ อ ภู ษ ามาลา กราบทู ล ว า มี พระ
เกศาหงอกบนพระเศียรแลว ทรงสลดพระทัยวา ทรงชราแลว
พระราชทานสวยแกภูษามาลาเปนของรางวัล ทรงมอบราช
สมบัติแกพระราชโอรสแลวจึงเสด็จออกบรรพชา
“ผมหงอกเกิดขึน้ บนศีรษะของพอแลว มันนำความหนุม
ไปดวย เทวทูตคือความชราปรากฏแลว พอควรจะบวช”
เสด็จออกผนวชแลว ประทับ ณ พระราชอุทยานอัมพวัน
(สวนมะมวง)
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา นำเรือ่ งนีมา
้ แสดงแกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวตรัสอริยสัจ ทรงประชุมชาดกวา
ทาวสักกะ
คือ พระอนุรุทธะ
มาตลีเทพบุตร
คือ พระอานนท
พระเจาเนมิราช
คือ พระองคเอง
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คติสำคัญของเรื่องนี้
๑ . เรื่อง การ บำเพ็ญ คุณ งาม ความ ดี อยาง เสมอ ตน
เสมอปลาย ดวย จิตใจ ที่ มั่นคง ดัง เชน พระเจา เนมิ ราช แม
จะไดรับเชิญใหครองทิพยสมบัติในเทวโลกก็ไมทรงรับ เห็น
วาไมใชสงิ่ ทีทำ
่ เอง ทรงขอมาทำความดีในโลกมนุษยจนสิน้ ชีวติ
ถ า จะ ได ทิ พ ย สมบั ติ ก็ ให ได ด ว ย บุ ญ ที่ พระองค ทรง ทำ เอง
จึงไดรับยกยองวามีพระทัยมั่นคงในความดี (อธิษฐานบารมี)
๒ . ป ญ หา ระหว า ง ทาน กั บ พรหมจรรย ว า อะไร มี
อานิสงสมากกวานั้น ไดรับการวินิจฉัยแลวในชาดกนี้
๓. มนุษยผูมีศีลมีธรรม มีคุณงามความดียอมเปน
ที่รักและ เปน ที่ เคารพ นับถือ ของ ทวย เทพ มนุษย สวน มาก
หวังพึ่งเทพเจา ออนวอนบนบานเพื่อใหเทพเจาชวยเหลือ แต
มนุษยที่มีศีลธรรมดี สั่งสอนมนุษยใหทำความดี กลับมีศิษย
เปนเทวดามากมาย แมพระอินทรก็ตองเกรงใจ
๔. เรื่องการไปเทวโลกดวยกายมนุษยอยางพระเจา
เนมิราช นี้ ไม คอย มี ปรากฏ ใน คัมภีร ตางๆ มี แต พระ มหา
โมคคัลลานะไปบอย แตทานจะไปดวยกายเนื้อหรือกายทิพย
ก็ยังเปนปญหาอยู
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เรื่องที่ ๔

พระสุวรรณสาม

พระเมตตาบารมี
สุวรรณสามบัณฑิต

“บุคคลใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม
เทพยอมชวยเหลือบุคคลเชนนั้น
นักปราชญ ยอมสรรเสริญเขาในโลกนี้
ละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค”
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เรื่อง นี้ ทรง ปรารภ ภิกษุ ผู เลี้ยง ดู มารดา บิดา วา เปน
ประโยชนสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา
“บัณฑิตทัง้ หลายสรรเสริญผูปรนนิ

บตั มารดา
ิ
บิดาในโลก
นี้ เขาละโลกนี้ไปแลวยอมบันเทิงในสวรรค”
(สพรหมกสูตรและโสณนันทชาดก)

การบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา พระศาสดาทรงสรรเสริญ
เปนอันมาก ดังเรื่องตอไปนี้ :-

เรื่องภิกษุเลี้ยงมารดาบิดา
บุตรเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดาแลวมีความเลื่อมใส ขอบรรพชาอุปสมบทเลา
เรียนพระธรรม และกรรมฐาน ในสำนักอุปชฌายะอาจารยอยู
๕ ป แลวขอลาอุปชฌายะอาจารยไปอยูในปาใกลปจจันตคาม
แหงหนึ่ง
สวนมารดาบิดาของเธอ, หลังจากลูกชายออกบวชแลว,
ทรัพย สมบัติ ก็ รอย หรอ ลง โดย ลำดับ , เปน ผู นา สงสาร อยาง
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ยิ่ง เพราะถูกโกงบาง ถูกยักยอกบาง ในที่สุดไมมีอะไรเหลือ
ปราสาทก็ถูกยึดไป ทำงานก็ไมไดเพราะชรา จึงเที่ยวขอทาน
นอนตามขางฝาเรือนของคนอื่น
ในกาลตอมา ภิกษุนัน้ ไดทราบขาวเรือ่ งมารดาบิดาของ
ตนกำลังประสบทุกขอยางหนัก จึงคิดวา “เราพยายามอยูใน
ปาถึง ๑๒ ป เพื่อไดบรรลุมรรคผล แตก็หาไดบรรลุไม แมแต
มรรคผลเบื้องตนก็มิอาจใหถึง เราเปนอภัพพบุคคลในศาสนา
เสียแลว จะตองบวชไปทำไมอีก เราควรสึกเปนคฤหัสถหาทรัพย
เลี้ยงมารดาบิดา ทำบุญใหทานก็อาจเขาถึงสวรรคได” ดังนี้
แลว ออกจากปามุงหนาสูนครสาวัตถี ใจของเธอผูกพันอยูกับ
เรื่องของมารดาบิดา แตเธอมาถึงนครสาวัตถีในเวลาเย็น ผาน
เชตวนาราม ก็ฉุกคิดขึ้นวา
“พรุง นีแล
้ ว เราจักสึกเปนคฤหัสถ ธรรมดาคฤหัสถยอม
มีกิจมากมีธุระมาก หาโอกาสฟงธรรมไดยาก เย็นนี้เราจักฟง
ธรรมของพระศาสดาในเพศบรรพชิตเปนวาระสุดทาย คงไดคติ
เตือนใจอะไรบางเปนแน พรุงนี้จึงคอยทูลลาพระศาสดาสึก”
เธอแวะเขาไปในวัดเชตวัน
เชาวันนั้น พระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยแหงเวไนย
สัตวอันพระองคพอจะโปรดไดตามพุทธประเพณีไดทรงเห็น
อุปนิสยั แหงโสดาปตติผลของภิกษุนัน้ แลว, ในเวลาเย็น ไดเวลา
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แสดงธรรมแกพุทธบริษัท ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นนั่งอยูใน
หมูภิ กษุสงฆ จึงทรงพรรณนาพระคุณแหงบิดามารดาโดยอาศัย
มาตาปตุโปสกสูตร เปนตน เปนอเนกปริยาย
ภิกษุนั้นฟงแลว ซาบซึ้งใจยิ่งนัก คิดวา “เราเดินทางมา
ดวยคิดวา จะสึกไปเลี้ยงมารดาบิดา แตพระศาสดาตรัสวาแม
เปนบรรพชิตก็สามารถอุปการะมารดาบิดาได ถาเราไมมาเฝา
พระพุทธองค เราคงตองเสื่อมจากเพศบรรพชิตอยางแนนอน
บัดนี้เราจักไมสึก จักเลี้ยงมารดาบิดาทั้งเปนบรรพชิตนี่เอง”
ในวันรุงขึ้น เธอถือเอาสลากยาคูและสลากภัตตอันถึง
แลวแกตน เขาไปในบาน นำเอายาคูและภัตตมาใหมารดาบิดา
สวนตนเองเที่ยวบิณฑบาต ฉันเสร็จแลวทำที่อยูใหมารดาบิดา
และปรนนิบัติทานทั้งสองดวยความเอื้อเฟอ แตนั้นมาเธอได
อาหารใดๆ ก็ตามจะตองใหมารดาบิดากอนเสมอ เมือ่ เหลือจาก
มารดาบิดาแลวจึงบริโภคเอง, บิณฑบาตนั้นไดบาง ไมไดบาง
ไดมากบาง นอยบาง เธอก็ฉันบาง อดบาง แตหนาที่ปฏิบัติ
บำรุงมารดาบิดานั้นเธอมิใหบกพรองได เมื่อไดผาวัสสาวาสิก
สาฎก (ผาจำนำพรรษา คือผาที่ชาวบานถวายแกภิกษุผูอยูจำ
พรรษาครบ ๓ เดือน) มา เธอก็ใหแกมารดาบิดา หรือไดผา
ชนิดใดชนิดหนึง่ มาก็ใหมารดาบิดากอน สวนตนปะชุนผาเกาๆ
ที่มารดาบิดาใชแลวมายอมและใชสอยเอง
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ความ กังวล ใน การ บำรุง เลี้ยง มารดา บิดา อยาง หนึ่ง ,
ความที่ตองอดอยากเพราะไดอาหารไมพอเลี้ยงรางกายอยาง
หนึ่ง ทำใหเธอซูบผอมลง ผิวพรรณที่เคยผองใสก็หมนหมอง
ลง
ภิกษุทั้งหลายไดพบเธอ จึงถามถึงสาเหตุอันทำใหเธอ
ผอมไป ภิกษุผูเลี้ยงมารดาบิดาไดบอกตามความเปนจริงทุก
ประการ ภิกษุทัง้ หลายติเตียนเธอ แลวนำความขึน้ กราบบังคม
ทูลพระศาสดา พระศาสดารับสั่งใหเธอเขาเฝา ทั้งๆ ที่ทราบ
เรื่องอยู แตก็ทรงใหภิกษุนั้นทูลความจริงอีกครั้งหนึ่ง ทรง
ทราบแลว ทรงประทานสาธุการสามครั้งวา ดีแลวที่ทำเชนนั้น
เพราะเปนการดำเนินตามปุพพจริยาแหงพระองค แมพระองค
เองในกาลกอนก็ทรงเลี้ยงมารดาบิดาเหมือนกัน ขึ้นชื่อวาการ
เลีย้ งมารดาบิดานัน้ เปนวงศของพระอริยเจาทัง้ หลาย ตรัสเรือ่ ง
สุวรรณสามโพธิสัตว ขึ้นเปนอุทาหรณ แลวประกาศอริยสัจ
เมื่อจบอริยสัจ ภิกษุผูเลี้ยงมารดาบิดาไดบรรลุโสดาปตติผล
ภิกษุอีกรูปหนึ่งเลี้ยงมารดาบิดา พระศาสดาทรงทราบ
แลว ทรง ประทาน สาธุการ และ ตรัส สุ ตน ชาดก ใน สัต ตก
นิบาต
ทรงประทานสาธุการแกภิกษุผูเลี้ยงมารดาบิดาอีกรูป
หนึ่งแลวตรัสย้ำวา “ภิกษุ, เธอรักษาวงศแหงโบราณกบัณฑิต
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ทั้งหลายไวได เพราะบัณฑิตในกาลกอนทั้งหลายแมเกิดใน
กำเนิด สัตว ดิรัจฉาน ก็ สละ ชีวิต แก บิดา มารดา ได ” แลว ตรัส
นันทิยมิคชาดกในฉักกนิบาต
ทรง ประทาน สาธุการ แก ภิกษุ อีก รูป หนึ่ง ตรัส คิชฌ
ชาดกในสัตตกนิบาต, ทรงประทานสาธุการแกภิกษุอีกรูปหนึง่
ตรัสคิชฌชาดก ในทุกนิบาต ทรงประทานสาธุการแกภิกษุอีก
รูปหนึ่งแลวตรัส เกทารชาดกในปกิณณกนิบาต
ทรงประทานสาธุการแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง และตรัสวา
“โบราณกบัณฑิตทัง้ หลาย แมเปนดิรจั ฉาน เมือ่ พลัดพรากจาก
มารดาแลวก็ซูบผอม เพราะไมยอมกินอาหารตลอดเวลา ๗ วัน
แมไดอาหารดีเยีย่ งอาหารของพระราชาก็หาไดสนใจไม เมือ่ ได
เห็นมารดาเทานั้นจึงกินอาหาร” แลวตรัสมาตุโปสกชาดกใน
เอกาทสกนิบาต แลวทรงประกาศอริยสัจ เมื่อจบอริยสัจภิกษุ
ทั้ง ๕ รูปไดสำเร็จโสดาปตติผล
ผูบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา ยอมเปนผูอันพระศาสดาทรง
สรรเสริญ และบรรลุประโยชนของตนดวยประการดังพรรณนา
มาฉะนี้
อนึ่งผูเลี้ยงมารดาบิดา แมมีภัยก็ยอมปลอดภัย ในขอ
นั้น มีเรื่องตอไปนี้เปนอุทาหรณ
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เรื่องสุวรรณสามดาบส
ใน อดีตกาล พระ โพธิสัตว เปน ดาบส ชื่อ สุวรรณ สาม
อยูใน อาศรม แหง หนึ่ง ใกล ฝง แมน้ำ ชื่อ มิค สัมม ตา มารดา
บิ ด า ของ พระ โพธิ สั ต ว จั ก ษุ บอด ทั้ง สอง ข า ง พระ โพธิ สั ต ว
ปรนนิบัติมารดาบิดาอยูที่อาศรมริมฝงน้ำนั้น
เวลา นั้ น พระ ราชา แห ง กรุ ง พา ราณ สี พระนาม ว า
“ปลยักษ” ทรงมอบราชสมบัติแกพระมารดา แลวออกปาแต
พระองคเดียว เพราะความปรารถนาเนื้อมฤค ทรงฆาเนื้อไป
เสวยไป และเที่ยวไปตามพระราชอัธยาศัย เสด็จถึงริมฝงน้ำ
มิคสัมมตาใกลที่อยูของพระโพธิสัตว ทรงพบรอยเทาเนื้อที่
ทาตักน้ำดื่มของสุวรรณสามแลวซอนพระองคอยูที่ซุมอันทำ
ดวยกิ่งไม ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามดาบส อันหมูเนื้อ
แวดลอมแลวลงอาบน้ำในเวลาเย็น ขณะกลับ, ทรงยิงดวยลูก
ศรอันอาบดวยยาพิษ พระโพธิสตั วลมลง นอนสอดสายสายตา
หาบุคคลผูยิงตน พรอมดวยกลาวถอยคำอันออนหวาน มิได
กลาววาจาหยาบคายหรือแสดงอาฆาตมาดรายตอผูประหาร
ตนแตประการใด
พระ ราชา ปล ยักษ ทรง สดับ วาจา นั้น ทรง ดำริ วา
“ผูนี้ แม ถูก เรา ยิง ลม ลง แลว ก็ มิได ดา วา เรา เลย กลับ รอง
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เรียกเราดวยถอยคำ อัน นา รัก ” ดังนี้ แลว เสด็จ เขาไป ใกล
ทรงเห็นสุวรรณสามดาบสประสบทุกข พระองคจึงทรงกันแสง
เทพธิดาองคหนึ่งซึ่งอยู ณ ภูเขาคันธมาทน ชื่อวสุนทรี
ซึ่งเคยเปนมารดาของพระสุวรรณสามโพธิสัตว เมื่อ ๗ ชาติ
มาแลว ทราบเหตุนั้น มิไดปรากฏกายเลยมาบอกพระราชาให
ไปยังอาศรม บำรุงมารดาบิดาผูเสียจักษุของสุวรรณสาม
พระราชาไดเสด็จไปทีนั่ น่ มารดาบิดาของพระโพธิสตั ว
ทราบเรื่องทั้งปวงจากพระราชาแลว ขอใหพระราชานำตนไป
ยังสถานที่เกิดเหตุแลวไดทำสัจจกิริยาตอหนาสุวรรณสามวา
“สุวรรณสามบุตรของเราเปนผูประพฤติ

ธรรมเปนปกติ
มาเปนเวลานาน ดวยสัจจวาจานี้ขอยาพิษในกายแหงสุวรรณ
สามจงสูญหายไป”
จบสัจจกิริยาของมารดาบิดา พระโพธิสตั วพลิกตัวได ที
นั้น เทพธิดาไดทำสัจจกิริยาบางวา
“เราอยูที่ภูเขาคันธมาทนมาเปนเวลาชานาน ใครๆ อื่น
จะเปนที่รักของเรายิ่งกวาสุวรรณสามมิไดมี ดวยสัจจวาจานี้
ขอยาพิษในกายของสุวรรณสามจงสูญหายไป”

อ. วศิน อินทสระ
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พอ จบ สัจ จกิ ริ ยา ของ เทพธิดา สุวรรณ สาม ดาบส ก็
หายจากโรคลุกขึน้ ได พรอมกันนัน้ ดวงตาทัง้ สองขางของมารดา
บิดาแหงสุวรรณสามก็กลับดีดังเดิม และเปนเวลารุงอรุณพอดี
ลำดับนั้นพระโพธิสัตวไดกลาวกับพระราชาวา
“บุคคลใดเลี้ยงมารดาหรือบิดาโดยธรรม เทพยอม
ชวยเหลือบุคคลเชนนั้น นักปราชญทั้งหลายยอมสรรเสริญ
เขาในโลกนี้ เขาละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค”
พระโพธิสตั วไดทูลพระราชาตอไปวา หากทรงประสงค
จะเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกก็ขอใหทรงประพฤติธรรมจริยา
เหลานี้คือ
๑. ประพฤติธรรมจริยา คือการบำรุงมารดาบิดา
๒. การสงเคราะหบุตรและภรรยาโดยธรรม
๓. การประพฤติธรรมในมิตรสหายคือมีมิตรธรรม
๔. การปฏิบัติชอบในสัตวพาหนะและพลนิกาย
๕. การประพฤติธรรมตอชาวบานชาวนิคม
๖. การประพฤติธรรมตอชาวเมืองและชาวชนบท
๗. การประพฤติธรรมตอสมณพราหมณาจารย
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๘. การประพฤติธรรมตอเนื้อและนกทั้งหลาย
“มหาราช!” พระโพธิสัตวทูลตอไป “ขอพระองคจง
ทรงประพฤติธรรมเถิด ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนำ
สุขมาให เมื่อสิ้นชีพยอมไปสูสวรรค มหาราช! เทพยดาทั้ง
หลายบรรลุถึงทิพยไดก็เพราะประพฤติธรรมทัง้ สิน้ ขอพระองค
อยาไดประมาทในการประพฤติธรรมเลย”
๑. การบำรุงมารดาบิดาดวยขาวน้ำและการนวดฟน
รวมทั้งการใหน้ำบวนปาก ไมสีฟน และปจจัย ๔ ชื่อวาการ
ประพฤติธรรมในมารดาบิดา
๒. การสงเคราะหพระโอรสธิดาดวยปจจัย ๔ และ
การหาม มิ ให ทำ ชั่ว ให ตั้ง อยู ใน คุณ ความ ดี ให เลา เรียน
ศิลปวิทยา หาภรรยาอันสมควรให มอบทรัพยใหในสมัย
อันสมควร ชื่อวาประพฤติธรรมในพระโอรสธิดา การยกยอง
ไมดูหมิ่น การไมประพฤตินอกใจ, การมอบความเปนใหญ
ให, การใหเครื่องประดับตกแตงรางกาย ชื่อวาประพฤติธรรม
ในพระชายา
การ สงเคราะห มิตร อมาตย ดวย สังคห วัตถุ ๔ และ
พูดจริงไมแกลงกลาวใหคลาดเคลื่อนจากความจริง ชื่อวาทรง
ประพฤติธรรมในมิตรอมาตย

อ. วศิน อินทสระ
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เมื่อพระราชาพระราชทานสิ่งของอันควรพระราชทาน
ทรงปูนบำเหน็จแกสัตวพาหนะมีชางมาเปนตน และพลนิกาย
เมือ่ ชางมาเปนตนแกแลวไมทรงใชงาน ชือ่ วาทรงประพฤติธรรม
ในสัตวพาหนะ และพลนิกาย
การไมทรงเบียดเบียนชาวบาน และชาวนิคมใหลำบาก
ดวยพระราชอาญาและสวย (ภาษี) ชือ่ วาทรงประพฤติธรรมใน
ชาวบานและชาวนิคม
การไมทรงบีบคั้นชาวเมืองและชาวชนบท ทรงมีพระ
ราชหฤทัยเกื้อกูลแกเขา ชื่อวาทรงประพฤติธรรมในชาวเมือง
และชาวชนบท
การพระราชทานปจจัย ๔ แกสมณะและพราหมณชื่อ
วา ทรงประพฤติธรรมในสมณพราหมณ
การพระราชทานอภัยแกสัตว ๔ เทา และนกทุกจำพวก
ชื่อวา ทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนก
พระราชาทรงสดับคำของพระโพธิสตั วสุวรรณสามแลว
มีพระราชหฤทัยยินดี ทรงยอมรับศีล ๕ ไหวพระโพธิสัตวแลว
เสด็จไปยังพระนครของพระองค ทรงใหทานและรักษาศีล ทรง
ครองราชยโดยธรรม สิ้นพระชนมแลวบังเกิดในแดนสวรรค
สวนสุวรรณสามโพธิสัตว ทำฌานและอภิญญาใหเกิด
ขึ้นแลว เขาถึงพรหมโลกพรอมดวยมารดาบิดา

พระพุทธบารมีในอดีต
เรื่องที่ ๕

พระมโหสถบัณฑิต

พระปัญญาบารมี
มโหสถบัณฑิต

“ทานกลาววา
ปญญาประเสริฐสุด
สวางดุจดวงจันทรวันเพ็ญ
แมดวงเดียวก็สวางกวาดวงดาวทั้งทองฟา”
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เรื่องที่ทรงปรารภ
พระผูมี พระภาคเจาประทับ ณ เชตวันวิหาร ทรงปรารภ
พระ ปญญา บารมี ของ พระองค ตาม ที่ ภิกษุ ทั้ง หลาย ประชุม
สนทนากัน ณ ธรรมสภา ตรัสวา ทรงมีปญญาเฉพาะแตใน
กาลนีก็้ หาไม แมในกาลกอน เมือ่ เปนพระโพธิสตั วบำเพ็ญบารมี
อยูก็ ทรงมีปญญามาก มีปญญาลึกซึง้ เหมือนกัน ดังนีแล
้ ว ตรัส
เรื่องพระมโหสถบัณฑิต มีเรื่องยอดังนี้

สุบินนิมิตของพระราชา
ทานมโหสถ เปนชาวกรุงมิถิลาแควนวิเทหะ แตเกิด
ณ ตำบลปาจีนยวมัชฌคาม (ดานตะวันออกของกรุงมิถิลา)
บิดาของทานชื่อสิริวัฒกเศรษฐี มารดาชื่อสุมนาเทวี วันที่ถือ
ปฏิสนธิในครรภมารดานั้น พระเจาวิเทหราช กษัตริยแหงมิถิ
ลานคร ทรงสุบินนิมิตวา ที่มุมพระลานหลวงทั้ง ๔ มุม มีกอง
เพลิง ๔ กองประมาณเทากำแพงใหญลุกโพลงอยู แตทามกลาง
กองเพลิงใหญนั้น มีกองหนึ่งประมาณเทาหิ่งหอยเกิดขึ้น แตมี
แสงสวางยิ่งกวากองเพลิงทั้ง ๔ กอง สวางทั่วจักรวาล สิ่งใดที่
ตกลงพื้นดินแมจะเล็กเพียงใดก็สามารถมองเห็นไดเพราะแสง
สวางนั้น เทวดา มาร พรหม มนุษยชวนกันมาบูชากองเพลิง
นั้น แมมหาชนจะไปมาระหวางกองเพลิงนั้นก็มิไดรูสึกรอน

อ. วศิน อินทสระ
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เชาขึ้นตรัสถามบัณฑิตประจำราชสำนัก ๔ คน คือ
เสนกะ ปุกกุสะ กามินทะ และ เทวินทะ วาจะมีเหตุการณ
รายดีอยางไร บัณฑิตทั้ง ๔ ทูลวา มีเหตุดี คือจะมีบัณฑิตผู
มีปญญามากจะเกิดขึ้น ไฟ ๔ กองนั้นเหมือนพวกเขา ๔ คน
สวนไฟดวงนอยแตมีแสงสวางมากนั้นคือบัณฑิตใหมมีปญญา
หาผูเสมอเหมือนมิได

ชื่อมโหสถ
ตำนานเลาวา พระโพธิสัตวคลอดงายเหมือนเทน้ำออก
จากกระบอก นางสุมนาเทวีไมไดเจ็บปวดเลย ในวันคลอด
ทาวสักกะ (พระอินทร) ไดนำโอสถ (ยาสมุนไพร) แทงหนึ่ง
มาวางไวที่มือของกุมาร พระโพธิสัตวกำโอสถไวแนน พูดกับ
แมไดตั้งแตวันคลอด เมื่อมารดาถามวาลูกกำอะไรมาก็บอก
วา กำเอาโอสถมาและบอกดวยวาใครเจ็บไขไดปวยก็จงเอายา
นี้รักษา สุมนาเทวีบอกเรื่องนี้แกเศรษฐี เศรษฐีนั้นเปนโรค
ปวดศีรษะมา ๗ ป ยินดีวา ลูกชายถือโอสถมาตั้งแตวันที่เกิด
มันคงมีอานุภาพเพราะมาพรอมกับผูมีบุญ จึงเอาโอสถนั้นฝน
กับหินบดแลวทาหนาผาก ปรากฏวาโรคปวดศีรษะทีเป
่ นมา ๗
ปก็หายเหมือนน้ำกลิ้งลงจากใบบัว
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ขาว เรื่อง นี้ แพร ไป ใน หมูบาน คน ปวย ดวย โรค ตางๆ
ทราบ เขา ก็ พา กัน ขอ ยา รักษา เศรษฐี ฝน ยา กับ หิน บด รักษา
หายทุกคน ประชาชนพากันสรรเสริญวา โอสถที่บานเศรษฐีมี
อานุภาพมาก
ดวย นิมิต หมาย อัน นี้ ทาน เศรษฐี จึง ตั้ง ชื่อ ลูกชาย วา
“มโหสถ” แปลวา “โอสถที่มีอานุภาพมาก”
เศรษฐีคิดวา บุตรของเราเปนผูมีบุญคงไมมาเกิดคน
เดียวจึงใหสืบดูวา มีเด็กเกิดในวันนั้นบางหรือไม ปรากฏวามี
เด็กเกิดจำนวนมาก จึงมอบของขวัญใหเพื่อใหเปนสหายเปน
เพื่อนเลนกับมโหสถบุตรของตน
เมือ่ พระโพธิสตั วอายุ ๗ ขวบ วันหนึง่ เลนอยูกั บเพือ่ นๆ
ที่ลานกวาง บังเอิญฝนตก ทานเองมีกำลังมาก จึงวิ่งเขาหลบ
ฝนที่ศาลาหลังหนึ่งทัน แตเพื่อนของทานวิ่งไมทันจึงเปยกปอน
และสะดุดขากันลมถึงเขาแตกก็มี
ทานมโหสถเห็นดังนั้น จึงชวนเพื่อนๆ สรางศาลา ให
เพือ่ นออกเงินกันคนละหนึง่ กหาปณะ เพือ่ สรางศาลาไมใหเปยก
ฝนหรือถูกแดดจัด เมื่อเลนกันอยู (คงมุงเฉพาะหลังคาอยาง
เดียว เพื่อกันแดดกันฝนเทานั้น) เมื่อชางมาทำ ปรากฏวาขึง
เชือกวัดไมตรง พระมโหสถตองขึงให ตอจากนั้นใหทำศาลา
อีกหลายหลัง คือสำหรับหญิงอนาถาคลอดบุตร สำหรับสมณ

อ. วศิน อินทสระ
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พราหมณผูจรมา สำหรับคฤหัสถผูเปนอาคันตุกะ สำหรับเปน
หองเก็บสินคาของพวกพอคาผูจร
 มาอีกหองหนึง่ ทุกหลังมีประตู
ทางหนามุขมีสนามเลน มีโรงธรรม การปลูกสรางเสร็จโดยไม
นานเลย
ตอจากนั้นใหขุดสระโบกขรณี มีดอกบัว ๕ ชนิด สราง
สวนริมสระโบกขรณี นารื่นรมย คนเปนอันมากไดอาศัยพระ
โพธิสัตวใชสถานที่นั้นเปนที่วินิจฉัยความดวยปญญาของทาน
มโหสถปรากฏกระฉอนเพราะการวินิจฉัยความตางๆ นั่นเอง

พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับปัญญาพระโพธิสัตว์
เมื่อ ๗ ปลวงไป นับแตวันที่พระเจาวิเทหราชทรงสุบิน
นิมิต ทรงระลึกไดถึงคำทำนายของเสนกบัณฑิตเปนตน จึง
ใหอำมาตยหลายคนไปสืบดูทั้ง ๔ ทิศ อำมาตยคนที่ไปทาง
ปาจีนยวมัชฌคามไปพบเห็นศาลาที่ทานมโหสถใหสราง จึง
ถามชาวบานวาชางใดสรางศาลานี้ เพราะตองเปนศาลาที่คน
ฉลาดใหสรางเปนแน พอทราบวาเปนศาลาของทานมโหสถก็
รีบกลับไปทูลพระเจาวิเทหราช พระองคทรงปรึกษากับบัณฑิต
มีเสนกเปนตน เสนกเปนคนตระหนี่ลาภและชื่อเสียงจึงทูล
วา คน จะ เปน บัณฑิต เพราะ เหตุ ที่ ให สราง ศาลา และ สระ น้ำ
เทานั้นก็หาไม พระราชาจึงทรงนิ่งเสีย แตใหอำมาตยไปเฝาดู
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๑๐๐

เหตุการณอยูที่บานปาจีนยวมัชฌคาม มีเรื่องเกิดขึ้นมากมาย
ในขณะที่อำมาตยเฝาสังเกตการณอยูนั้น จะนำมาเลาโดยยอ
เปนบางเรื่องดังนี้
(๑) เรื่องโค ชายชาวนาคนหนึ่งซื้อโคมาจากหมูบาน
อื่น เพื่อ ใช งาน ไถนา วัน หนึ่ง ไถนา จน เหนื่อย แลว ปลอย โค
ไว ตนเองนั่งอยูใตตนไมแลวหลับไป โจรคนหนึ่งจูงโคหนีไป
เจาของโคตื่นขึ้น ไมเห็นโค มองไปมา เห็นโจรกำลังจูงโคอยู
จึงวิ่งตามไปจะแยงโคกลับ แตโจรไมให เถียงกันจนไปถึงศาลา
วินิจฉัยของทานมโหสถ
ทานมโหสถ ถามโจรกอนวา อางวาเปนเจาของโค ให
โคกินอะไร ? เขาบอกวาใหกินยาคู (ขาวตม) งาและแปง พระ
โพธิสัตวถามชายอีกผูหนึ่งวาใหกินอะไร ? เขาตอบวา เปน
คนจนจึงใหโคกินแตหญา พระโพธิสัตวจึงใหคนเอาใบประยงค
มาตำในครกขยำน้ำใหโคดื่ม โคอาเจียนออกมาเปนหญา จึง
ตัดสินใหโคแกเจาของไป สั่งสอนโจรใหกลัวภัยทั้งในชาตินี้
และชาติหนา ใหเบญจศีลแลวปลอยไป
(๒) เรื่องสายสร้อย หญิงยากจนคนหนึ่งมีสาย
สรอยถักดวยดายสีตางๆ วันหนึ่งลงอาบน้ำวางสรอยคอไวบน
ผา หญิงโจรคนหนึ่ง เห็นสรอยสวยจึงถามราคาวาทำมาราคา
เทาไร ตนเองจะทำอยางนี้บาง เอาสรอยสวมคอแลวเดินจาก
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๑๐๑

ไป หญิงเจาของเห็นดังนั้นจึงตามไปทวง แตหญิงโจรไมยอม
ให เรื่องไปถึงทานมโหสถ ทานถามหญิงโจรวา ยอมสรอยซึ่ง
ถักดวยดายนั้นดวยอะไร ? หญิงนั้นตอบวายอมดวยของหอม
ทุกอยาง ถามหญิงอีกคนหนึง่ วายอมดวยอะไร ? หญิงนัน้ ตอบ
วายอมดวยดอกประยงคอยางเดียว พระโพธิสัตวใหเอาสรอย
นั้นแชน้ำ ปรากฏวากลิ่นดอกประยงคออกมา มีแตกลิ่นดอก
ประยงคอยางเดียว จึงตัดสินใหเจาของชนะไป
(๓) เรื่องบุตร เรื่องนี้เลากันคอนขางมาก คือหญิง
คนหนึ่งพาบุตรที่สระโบกขรณีของทานมโหสถลางหนา ลางตัว
บุตรแลววางบุตรบนผาของตน ตนเองลางหนา ขณะนัน้ มียักษิณี
คนหนึ่งเห็นเด็กนากิน จึงแปลงเพศเปนสตรีมาอุมเด็ก ชมเชย
เด็กบอกวาจะใหกินนม เมื่อมารดาอนุญาตแลว ทำเลนกับเด็ก
หนอยหนึ่งแลวพาเด็กหนีไป หญิงผูเปนมารดาตามไปทวงคืน
แตยักษิณีไมยอมให เถียงกันไปถึงศาลาของทานมโหสถ พระ
โพธิสตั วใหขีดรอยลงบนแผนดินแลวใหวางเด็กลงบนรอยขีด ให
ยักษิณีจับมือทารก ฝายหญิงมารดาจับเทา ใหยื้อแยงกัน ใคร
แยงไดเอาไป เมื่อแยงกันอยูเด็กเจ็บตัวรองจาขึ้น หญิงมารดา
ทนไมไหวเพราะสงสารลูก จึงปลอยและยืนรองไหอยู
ทา นมโหสถ ถาม มหาชน วา ใจ ของ มารดา หรือ หญิง
ที่มิใชมารดาออนโยนตอบุตร มหาชนตอบวาใจของมารดา
พระโพธิสัตวจึงมอบเด็กใหหญิงผูเปนมารดาไป
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๑๐๒

เรื่อง ทำนอง นี้ ใน ไบเบิล ของ คริสต ศาสนา ก็ มี เลา
กันวากษัตริยโซโลมอน (Solomon) เปนกษัตริยอิสราเอล
กลาวกันวา ฉลาดที่สุด เมื่อหญิง ๒ คนแยงลูกกันเหมือนใน
เรือ่ งมโหสถนีแหละ
่
กษัตริยโซโลมอน

ใหวางเด็กลงแลวทรงซัก
ถามออกมา จะตัดเด็กเปน ๒ ทอน หญิงคนหนึ่งใน ๒ คนนั้น
ยอมแพ ยอมยกเด็กใหไป กษัตริยโซโลมอนตัดสินใหหญิงคน
นัน้ เปนผูชนะ
 เปนมารดาของเด็กดวยเหตุผลเดียวกันกับเหตุผล
ของทานมโหสถ
(๔) เรื่องไม้ พระเจาวิเทหราชใหคนตัดทอนไมยาว
๑ คืบ กลึงใหเทากันแลวสงไปใหทานมโหสถ ใหบอกวาดาน
ไหนเปนโคน, ดานไหนเปนปลาย ทานมโหสถ พอรับไมดวย
มือเทานั้นก็รูแลววา ดานไหนเปนปลาย แตเพื่อใหปรากฏแก
มหาชน จึงใหเอาดายผูกตรงกลางทอนไม (ตะเคียน) ถือปลาย
ดายไว จุมทอนไมลงในน้ำ สวนโคนจมลงกอน พระโพธิสัตว
ถามมหาชนวา ธรรมดาไม สวนโคนกับสวนปลาย สวนไหน
หนักกวา มหาชนกลาววา สวนโคนหนักกวา จึงเปนอันสรุปได
วา สวนที่จมน้ำเปนสวนโคน
(๕) เรื่องศีรษะ ของชายและหญิง พระราชาใหสง
กะโหลกศีรษะไป ๒ ศีรษะ ใหมโหสถบอกวาอันไหนเปนของ
ชาย อันไหนเปนของหญิง พระโพธิสัตวบอกมหาชนวา แสก
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๑๐๓

ของศีรษะชายตรง สวนแสกศีรษะของหญิงนั้นคด มีขอแตก
ตางอยางนี้ พระราชาทรงพอพระทัยในปญญาของทานมโหสถ
เปนอยางยิ่ง
( ๖ ) เรื่อง งู พระ มโห สถบ อก วา ความ แตก ตาง
ระหวางงูตัวผูกับงูตัวเมียก็คือ งูตัวผูหางใหญ หัวใหญ นัยนตา
ใหญ ลวดลายติดตอกัน สวนงูตัวเมียนั้นหางเรียว หัวเรียวยาว
นัยนตาเล็ก ลวดลายไมติดตอกัน ขาดเปนชวงๆ
(๗) เรื่องแก้วมณี ดวงแกวมณีมีโคง ๘ แหง, ดาย
ที่รอยแกวมณีนั้นเกาขาดไป พระราชาจึงสงแกวไปใหชาวบาน
ปาจีนยวมัชฌคามเอาดายรอยเขาไปใหม เมื่อชาวบานไมอาจ
ทำไดก็บอกทานมโหสถ ทานมโหสถจึงใหนำน้ำผึ้งมาทาชอง
แกวมณีทั้ง ๒ ขางแลวเอาน้ำผึ้งทาปลายดายรอยเขาไปใน
ชองแกวหนอยหนึ่ง วางไวในที่ๆ มดแดงทั้งหลายจะออกมา
พวกมดแดงพากันออกมา กินดายเกาในแกวมณีแลวไปคาบ
ปลายดายใหมดึงเขาไปในแกวมณี เมื่อดายเขาไปหมดแลว
ทานมโหสถไดใหชาวบานนำไปถวายพระราชา
ฯลฯ
พระเจาวิเทหราชรับสัง่ ใหทดลองปญญาของทานมโหสถ
อีกหลายวิธี ในที่สุดทั้งพระองคและราชบัณฑิตเกาทั้ง ๔ คน
ก็ยอมรับวาทานมโหสถมีปญญายอดเยี่ยมจริง จึงรับไวเปน
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๑๐๔

ราชบุตรและเปนราชบัณฑิตประจำราชสำนัก แตมโหสถสมัคร
ใจจะอยูภายนอกพระราชนิเวศน เพราะมีบริวารมาก พระ
ราชาทรงอนุญาตตามประสงค
เมื่อมาอยูเปนราชบัณฑิตและเปนขาราชบริพารแลว
มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่ตองใชปญญาเปนเครื่องวินิจฉัย, พระเจา
วิเทหราชก็ทรงไดมโหสถบัณฑิตเปนเหมือนดวงไฟสองในทีมื่ ด
หรือเหมือนจักษุของพระราชา
( ๘ ) เรื่อง แก้ว มณี ใน รังกา มีแกวมณีดวงหนึ่ง
ปรากฏ ใน สระ โบกขรณี ไม ไกล จาก ประตู ทาง ดาน ใต แหง
พระนคร พระราชารับสั่งใหเสนกบัณฑิตนำมาถวาย เสนก
จึงเกณฑคนเปนอันมากวิดน้ำในสระจนแหงก็ไมพบแกวมณี
ใหโกยขี้โคลนขึ้นก็ไมพบ แตพอน้ำเออเต็มสระเงาแกวมณีก็
ปรากฏขึ้นอีก เสนกใหทำเชนเดิม แตไมพบแกวมณี
พระเจ า วิ เทห ราช ตรั ส เล า ให ท า นมโหสถ ทราบ
ทานมโหสถไปที่สระนั้น เห็นเงาแกวมณีในสระแลว ลองให
เอาภาชนะอื่นใสน้ำใหเต็มแลววางไว ปรากฏวา เงาแกวมณี
ปรากฏในภาชนะนั้นดวย
ริมสระนั้นมีตนตาล บนตนตาลมีรังกา พระโพธิสัตว
คิดดวยปญญาวาแกวมณีคงอยูใน
 รังกาบนตนตาล เมือ่ ใหคนขึน้
ไปดูก็เอาแกวมณีลงมาได พระราชาทรงพอพระทัยตอปญญา
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ของพระโพธิสัตวเปนอยางมาก พระราชทานสรอยมุกดาหาร
เครื่องประดับพระศอของพระองคแกมโหสถ
(๙) เรื่องกิ้งก่าได้เงิน วันหนึ่งพระเจาวิเทหราช
เสด็จไปยังพระราชอุทยานกับมโหสถ กิ้งกาตัวหนึ่งอยูที่ปลาย
เสาคาย มันเห็นพระราชาแลวรีบลงมาหมอบอยูที่พื้นดิน พระ
ราชาตรัสถามทานมโหสถวา กิ้งกาทำอะไร มโหสถทูลตอบวา
มันถวายตัว ตรัสวา การถวายตัวของมันไมควรจะไรผล มัน
ควรจะไดอะไร ? มันควรไดโภคสมบัติหรือไม ? ทานมโหสถ
ทูลวา โภคสมบัตไม
ิ ควรแกมัน มันควรไดเพียงอาหาร ตรัสถาม
วา มันกินอะไร ? ทูลวา มันกินเนื้อ
ร. ราคาสักเทาไร ?
ม. ประมาณสักกากนึกหนึ่ง
ร. รางวัลของหลวง ไมควรนอยเกินไป กากนึกหนึง่ นอย
เกินไป ควรใหมันสักราคาครึ่งมาสก ใหมันกินทุกวัน
ราชบุรุษรับพระราชโองการแลว ไดใหเนื้อราคาครึ่ง
มาสกแกกิ้งกานั้นทุกวัน ตอมาวันหนึ่งเปนวันอุโบสถ คนเฝา
สวนหาเนื้อไมได จึงเจาะเหรียญครึ่งมาสก เอาดายรอยแขวน
คอใหกิ้งกา มันรูสึกภาคภูมิ ทะนงตนวา มันมีทรัพยแลว
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๑๐๖

วั น นั้ น เอง พระ ราชา เสด็ จ ไป พระ ราช อุ ท ยาน กั บ
ทานมโหสถ กิ้งกาเห็นพระราชาแลว ไมลงมาหมอบทำความ
เคารพอยางที่เคย แตกลับชูคอรอนอยูไปมาบนปลายเสาคาย
นั้นเอง พระราชาตรัสถามมโหสถวา เหตุไร วันนี้กิ้งกาจึงไม
ลงมา มันกระดางขึ้นเพราะเหตุไร
ทา นมโหสถ เห็น ทรัพย ครึ่ง มาสก แขวน อยู ที่ คอ กิ้งกา
และมันชูคอรอนอยูไปมาคลายจะอวดทรัพย จึงกราบทูลพระ
ราชาวา กิ้งกาทะนงวามีทรัพยแลวและเขาใจวามีมากเสมอ
พระราชา จึงไมลงมาเคารพ พระราชาทรงกริ้วจะฆากิ้งกาเสีย
แตทานมโหสถทูลวา ธรรมดาดิรัจฉานหาปญญามิได โปรดยก
ใหมันเถิด
พระราชาทรงโปรดปรานทานมโหสถยิง่ ขึน้ พระราชทาน
สวยที่ประตูทั้ง ๔ ทิศแกทานมโหสถ
คน มี นิด หนอย คิด วา มี มาก และ ชอบ อวด ทรัพยสิน
สมบัติ ทานจึงเปรียบเปรยวา “เหมือนกิ้งกาไดทอง”

“มนุษยเขากันไดตามธาตุ
ตามอัธยาศัย สิริกับกาฬกัณณีเขากันไมได…
ปญญาประเสริฐกวาทรัพย
ทรัพยมีทั้งคุณและโทษ
ปญญาที่ถูกตองเปนคุณอยางเดียว…
สัตวทั้งหลายแตกกันเปนศัตรูกันเพราะประโยชนขัดกัน
แตพอประสานประโยชนกันเขาไดก็เปนมิตรกันได…”
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เรื่อง สิริกับกาฬกัณณี
มีมานพคนหนึ่งชื่อปงคุตร เปนชาวเมืองมิถิลา ไปเรียน
ศิลปศาสตร ที่ เมือง ตัก สิลา กับ อาจารย ทิศา ปาโมกข ปรากฏ วา
เรียนไดรวดเร็วมาก ใหทรัพยตอบแทนคุณอาจารยแลวก็กลับ
บาน มีธรรมเนียมอยูวา ถาธิดาในสกุลนั้นเจริญวัย อาจารยจะ
ยกใหแกศิษยผูใ หญ พอดีอาจารยมีธิดาอยูคน
 หนึง่ มีรูปรางสวย
มาก อาจารยก็มอบใหกับปงคุตรมานพ แตมานพเปนคนไมมบุี ญ
เปนคนกาฬกัณณี เปนคนอัปมงคล ไมมสิี ริ สวนกุมารีกาซึง่ เปน
ลูกของอาจารยเปนคนมีสิริ เปนคนมีบุญ เพราะฉะนั้นสิริกับ
กาฬกัณณีเขากันไมได มานพไมปรารถนาจะอยูร วมกับกุมารีกา
แตเกรงใจอาจารยคิดวาจะไมทำลายคำของอาจารย พราหมณ
ทิศาปาโมกขไดมอบธิดาใหแกมานพแลวเขาก็ยังไมเดินทางออก
ไปจากเมืองตักสิลาทีเดียว ไดพักอยูที่เมืองตักสิลานั้น แตไมได
นอนดวยกัน พอผูหญิ
 งขึน้ ไปนอนบนเตียง มานพก็จะมานอนขาง
ลาง พอผูหญิงลงมานอนขางลาง มานพก็จะขึ้นไปนอนบนเตียง
ทานบอกวากาฬกัณณีกับสิรริ วมกันไมได ทำอยูอย
 างนีเป
้ นเวลา
สัปดาหหนึ่ง กุมารีกาไปไหวอาจารย ออกจากเมืองตักสิลา ใน
ระหวางทางก็มิไดพูดจาปราศรัยกันเลยจนมาถึงมิถิลา
ในเขตแดนเมืองมิถิลานั้นเอง ปงคุตรมานพเห็นตน
มะเดือ่ ตนหนึง่ ใกลนครมิถลา
ิ เขาหิวจึงปนขึน้ ตนมะเดือ่ กินผล
มะเดื่อ กุมารีกาก็หิวเหมือนกันจึงไดไปที่ตนไม ขอผลมะเดื่อ
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บาง บอกใหทิ้งผลมะเดื่อใหเธอบาง มานพสามีบอกวา มีมือ
มีตนี เหมือนกัน ขึน้ มาเก็บกินเอง นางก็ขึน้ ไปเก็บกินเอง มานพ
ไดทรีี บลงมาลอมตนมะเดือ่ เอาไว เอาหนามสะไวรอบตนมะเดือ่
แลวก็ดีใจวาพนจากหญิงกาฬกัณณี ที่จริงตัวเปนกาฬกัณณี
กุมารีกาไมอาจที่จะลงมาได อยูบนตนมะเดื่อนั้นเอง
วันนั้น พระเจาวิเทหราชเสด็จประพาสพระราชอุทยาน
ทรงเลนอยูในพระราชอุทยานจนพอพระทัยแลวก็ประทับนั่งบน
คอชาง เสด็จกลับพระนครในเวลาเย็น ไดทอดพระเนตรเห็น
กุมารีกาทรงพอพระทัย จึงตรัสถามวานางมีสามีหรือไม นางมี
เจาของหรือไม นางแจงวาสามีของนางที่สกุลตบแตงใหก็มี แต
เขาไดหนีไปเสียแลวทิง้ ใหอยูบน
 ตนไม อำมาตยไดกราบทูลความ
นัน้ แกพระราชา พระราชาดำริวาหญิงไมมเจ
ี าของก็ใหตกเปนของ
หลวง จึงรับนางใหขึน้ คอชางกลับไปราชนิเวศน อภิเษกสถาปนา
ไวในตำแหนงอัครมเหสี พระนางเปนที่รักเปนที่พอพระทัยของ
พระราชา ไดพระนามในภายหลังวา พระนางอุทมุ พรเทวี เพราะ
เหตุที่พระราชาไดพระนางจากตนมะเดื่อหรือตนอุทุมพร
อยูมาวันหนึ่ง เจาหนาที่บานเมืองใหชาวบานที่อยูใกล
ประตูเมืองแผวถางทางเพื่อใหเปนที่สะอาดเพื่อใหพระราชา
เสด็จพระราชดำเนินไปสวนหลวง ปงคุตรมานพก็เปนคนหนึ่ง
ที่ทำงานรับจางอยูที่นั่น เอาจอบถางทาง เมื่อยังถางทางไม
เสร็จ พระราชาก็เสด็จมาถึง ประทับนั่งมากับพระนางอุทุมพร

พระพุทธบารมีในอดีต

๑๑๐

เทวี เสด็จออกจากพระนครมาถึงที่นั่น พระนางอุทุมพรเทวี
ทอดพระเนตรเห็นปงคุตรมานพถางทางอยู นึกในพระทัยวา
คนกาฬกัณณีคนนี้ไมสามารถจะครองสิริไวไดก็ทรงพระสรวล
พระราชา ทอด พระเนตร พระนาง ทรง พระ สรวล ก็ ทรง ระแวง
ทรงกริ้ว ตรัสถามวาหัวเราะอะไร พระนางกราบทูลวาบุรุษ
ที่ ถาง ทาง อยู นี้ เปน สามี เกา ของ พระนาง ตรัส เลา เรื่อง ที่ เขา
ทิ้งพระนางไวบนตนมะเดื่อ เห็นอยางนี้แลวจึงหัวเราะขึ้นมา
พระราชาไมทรงเชื่อ ตรัสวาพระนางกลาวมุสาวาท คงจะเห็น
อะไรอื่นแลวก็ชักพระแสงดาบขึ้นมาจะฆาพระนาง พระนางก็
เกรงกลัวพระราชอาญา จึงกราบทูลพระราชาใหลองตรัสถาม
บัณฑิตทั้งหลายดูกอน พระราชาจึงไดตรัสถามเสนกบัณฑิต
วา เรื่องนี้ทานเสนกเชื่อหรือเปลา ทานเสนกกราบทูลวาไม
เชื่อ ชาย อะไร จะ ละทิ้ง สตรี ที่ เพียบ พรอม อยาง นี้ พระนาง
อุทุมพรยิ่งตกพระทัยกลัวพระอาญามากขึ้น พระราชาไดทรง
ดำริวาจะลองถามมโหสถดู จึงไดตรัสถามวา สตรีที่งดงาม
สมบูรณดวยอาจาระมารยาทไมเปนที่ปรารถนาของบุรุษนั้น
เจาเชื่อหรือไม ทานมโหสถก็กราบทูลพระราชาวาบุรุษบางคน
เปนผูไมมีบุญ เปนคนกาฬกัณณียอมไมปรารถนาจะอยูกับ
สตรีที่มีบุญ ไมเปนกาฬกัณณี สิริกับกาฬกัณณีอยูรวมกันไม
ได พระราชาทรงทราบอยางนั้นแลวก็หายกริ้ว ทรงพอพระทัย
ในคำตอบของทานมโหสถ ตรัสวาถาเผื่อไมไดทานมโหสถ วัน
นี้ พระองค จะ เสื่อม จาก นารี รัตนะ ที่ งดงาม พรอม อยาง นี้ เปน
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แนแท เพราะเชื่อถอยคำเสนกที่โงเขลา ตรัสชมทานมโหสถ
และพระราชทานกหาปณะแสนหนึง่ บูชาปญญาของทานมโหสถ
ฝาย พระนาง อุทุมพร เทวี ถวาย บังคม พระ ราชา แลวก ราบ ทูล
วา ขาพระองคไดชีวิตคราวนี้ก็เพราะอาศัยทานมโหสถนั่นเอง
ขาพระองคปรารถนาจะรับพรขอใหทานมโหสถบัณฑิตอยูใน
ฐานะเปนนองชาย ขอใหพระราชาโปรดประทานเรื่องนี้ดวย
พระเจาวิเทหราชทรงพิจารณาแลวก็พระราชทานพรใหพระนาง
พระนางรับพรและกราบทูลตอไปวา ตัง้ แตวันนีเป
้ นตนไป จะไม
บริโภคอะไรทีมี่ รสอรอยถาไมมนี องชายอยูด วย และตัง้ แตบัดนี้
เปนตนไปขอใหเปดประตูไดทุกเวลา จะไดสงของที่มีรสอรอย
ไปใหนองชาย พระเจาวิเทหราชทรงอนุญาตใหเปนไปตามนั้น
นี่คือเรื่องสิริกับกาฬกัณณี ซึ่งไดอาศัยปญญาของพระมโหสถ
จึงสามารถที่จะชวยชีวิตของพระนางผูมีสิริไวได
ในสังคมไทยปจจุบนั นี้ หรือในสังคมทางตะวันออก มัก
 งไมดี ความจริงแลวบางที
จะคิดวาผูหญิ
 งทีผู่ ช ายทิง้ นัน้ เปนผูหญิ
เปนเพราะความไมดีของผูชายก็มี เพราะฉะนั้นตองพิจารณา
ทั้ง ๒ ดาน ไมใชพิจารณาดานเดียว สวนมากคิดกันวาผูหญิง
ที่ผูชาย ทิ้ง เปน ผู หญิง ที่ ไม ดี บางที เปน เพราะ ความ ไม ดี ของ
ผูชาย ผูหญิงดีพรอมผูชายเปนกาฬกัณณี ไมเห็นคุณคาของ
นารีรัตนะ (ผูหญิงที่ดี) เพราะฉะนั้นผูหญิงที่ถูกผูชายทิ้งหรือ
อะไรทำนองนีให
้ คิดอีกมุมหนึง่ บาง อยาคิดโทษตัวเองวาเราไมดี
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กระมัง ไมแนเสมอไป ใหคิดไวทั้ง ๒ ดาน คิดพิจารณาตนเอง
บาง พิจารณาคนอื่นบาง จะไดความถูกตองยุติธรรม

เรื่อง การประสานประโยชน์ของแพะกับสุนัข
วันหนึ่งพระเจาวิเทหราชเสวยพระกระยาหารเชาแลว
เสด็จดำเนินพักผอนพระอิริยาบถอยูที่เฉลียงปราสาท ทอด
พระเนตรไปตามชองพระแกล ไดเห็นแพะตัวหนึ่งและสุนัขตัว
หนึ่งแสดงความสนิทสนมเปนมิตรกัน ซึ่งตามธรรมดาสัตวทั้ง
สองพวกนี้จะเปนศัตรูกันไมเปนมิตรกัน
เรื่อง มี วา วัน หนึ่ง แพะ ไป ขโมย หญา ที่ โรง ชาง แลว
ถูกควาญชางตีเอาหลังแอนทีเดียว มาแอบอยูในที่แหงหนึ่ง
ใกลๆ พระราชวัง ฝายสุนัขไปหากินตามโรงครัว ก็อิ่มหมีพี
มันพอสมควร ไดกินหนังกินกระดูก วันหนึ่งไดกลิ่นปลากลิ่น
เนื้อที่ พวก หอง เครื่อง ทำเอา ไว ไม สามารถ จะ อด กลั้น ความ
อยากได ก็เขาไปในหองเครื่อง เปดฝาภาชนะกินเนื้อ พอครัว
ไดยินเสียงภาชนะตกลง ก็เขาไปเห็นสุนัขกำลังกินเนื้อ ก็ปด
ประตูตีสุนัข ตีดวยกอนดินบาง ทอนไมบาง สุนัขก็วิ่งหนี พอ
ครัวก็ตามไปตีกลางหลังทีเดียว หลังแอนไปเหมือนกัน ก็ไป
ใกลที่แพะนอนอยู ทั้งสองตัวก็โดนมาดวยกัน ปรึกษากันวา
จะทำอยางไรตอไป สุนัขก็ไมกลาไปที่โรงครัว แพะก็ไมกลา
ไปที่โรงชาง จะหากินอยางไร ความคิดทำใหฉลาดแมแตสัตว
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เดรัจฉาน ก็เลยไดความคิดวาแพะนีไม
่ กินเนือ้ สุนขั ไมกินหญา
ถาใหสุนัขไปโรงชาง พวกควาญชางจะไมสงสัย ถาแพะไปที่
โรงครัว พวกโรงครัวก็จะไมสงสัย เพราะฉะนั้นจึงตกลงกันวา
ใหสุนัขไปเอาหญามาใหแพะ แพะไปขโมยเนื้อในโรงครัวมาให
สุนัข ตั้งแตวันนั้นเปนตนมาสัตวทั้งสองก็ทำตามสัญญา คน
ที่โรงชางก็ไมสงสัย เพราะวาสุนัขมันไมกินหญา ฝายทางโรง
ครัวก็ไมสงสัยเพราะเห็นวาเปนแพะ ไมกินเนื้อ สัตวทั้งสอง
ตัวนี้ก็ไดอาศัยประสานประโยชนกัน แมจะเคยเปนศัตรูกัน
ก็เปนมิตรกันได อำนวยประโยชนใหกันและกัน
วันหนึ่ง พระเจาวิเทหราชทอดพระเนตรทางชองพระ
แกล เห็นสัตวทั้งสองตัวนี้สนิทสนมคุนเคยกันเปนมิตรกัน มี
พระ ประสงค จะ ทดลอง ปญญา ของ บัณฑิต ที่ ชุบ เลี้ยง เวลา
ประชุมก็ตรัสถามบัณฑิตทั้ง ๕ คน ตั้งแตเสนกบัณฑิตลงมา
จนถึงทานมโหสถ ทั้ง ๕ คนก็มองไมเห็นเบื้องปลาย มองไม
เห็นเงือ่ นปลายของปญหา จับตนชนปลายไมถูก ไดขอผัดเพีย้ น
เวลาเอาไวตอบวันหลัง พระราชาทรงอนุญาต บัณฑิตทั้งหมด
ทุกคนกลับบาน แลวก็ยังไมรูวาจะแกปญหาแกพระราชาได
อยางไร พระองคทานตรัสไววา ถาแกปญหาไมได พระองค
ทานจะขับออกจากพระราชนิเวศน
ฝายทานมโหสถเมื่อออกจากที่เฝาแลว ก็ไปยังสำนัก
ของพระราชเทวีอุทุมพร ซึ่งมีฐานะเปนพี่สาวบุญธรรมไดทูล
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ถามวาเมื่อวานนี้พระราชาประทับอยูที่ไหนนานที่สุด พระนาง
อุทุมพร ก็ รับสั่ง วา เมื่อ วาน นี้ พระ ราชา ได เสด็จ ไป มาท อด
พระเนตร ที่ ชอง พระ แกล เสด็จ พระราชดำเนิน เลน อยู บน
พื้นปราสาทชั้นบน พระโพธิสัตวมโหสถคิดวา พระราชาคงจะ
ไดทอดพระเนตรเห็นอะไรเปนแนแท จึงไดไปใกลๆ บริเวณ
นั้น ก็ได เห็น กิริยา อาการ ของ แพะ กับ สุนัข พระ โพธิ สัตว
มโหสถก็มีความรูสึกไดทันทีวา พระราชาคงจะทอดพระเนตร
เห็นสัตวทั้งสองนี้ จึงทรงตั้งปญหาขึ้นมาที่วา สัตวที่จะไปดวย
กันสัก ๗ กาวก็ยังไมเคยมี แตสัตวทั้งสองนั้นซึ่งเคยเปนศัตรู
กันกลับมาเปนเพื่อน คุนเคยกันไดเพราะอะไร ? พระโพธิสัตว
เห็นพฤติกรรมของแพะกับสุนัขแลว คิดวาพระราชาคงจะเห็น
สัตวทั้งสองนี้เปนแนแท แลวก็ซุมดูพฤติกรรมของสัตวทั้งสอง
ก็ไดเห็นโดยตลอดวา สัตวสองตัวนี้เปนมิตรกันเพราะเหตุใด
เมื่อรูเงื่อนของปญหา รูคำตอบแลวก็รีบกลับบาน
บัณฑิต ทั้ง ๔ คน มี เส นก บัณฑิต เปนตน กลับ ถึง
บาน แลวก็ มอง ไม เห็น เลย วา จะ ตอบ ปญหา ของ พระ ราชา ได
อยางไร เมื่อคิดไมออก ทั้ง ๔ คน ก็ไปหาทานมโหสถ ถาม
ทานมโหสถ ทานมโหสถก็มีความเมตตาสงสารวา ถาไมบอก
เงื่อนงำแกทั้ง ๔ คนพระราชาจะทรงกริ้ว และจะขับออกไป
เสียจากแวนแควน ขออยาไดใหเขาตองลำบากเลย คิดอยางนี้
แลวก็ไดบอกแกบัณฑิตทั้ง ๔ คน ทานมโหสถใหทองคำตอบ
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ไป โดยทีว่ าไมบอกความจริงทัง้ หมดแตก็ใหทองไปพอเปนเลาๆ
พอไดใจความนิดหนอย เชนบอกทานเสนกวา ใหกราบทูลพระ
ราชาวา เนื้อแพะเปนที่รักเปนที่เจริญใจแหงบุตรอำมาตยและ
พระราชโอรส คนเหลานั้นไมบริโภคเนื้อสุนัข ครั้งนี้มิตรธรรม
แหงแพะนั้นกับสุนัขก็มีตอกัน คือแพะกับสุนัข มีมิตรธรรม
ตอกัน ก็ใหทองคำพวกนี้ไป เสนกก็ทองไปแตไมรูความหมาย
วาความหมายนั้นเปนอยางไร แตก็ทองเอาไวเผื่อจะกราบทูล
พระราชา พอ ถึง เวลา เขา เฝา ก็ ไป กราบทูล พระ ราชา ตาม นี้
เพราะไมรูเนื้อความ แตพระราชาวิเทหราชทรงทราบ พอเขา
พูดเปนเลาๆ ถึงเรื่องแพะกับสุนัข พระองคก็ทรงดำริวาเสนก
คงรูเรื่องที่พระองคประสงคแลว ก็ผานไป
ก็ไปถึงบัณฑิตคนที่สอง ปุกกุสสะกราบทูลวา คนทั้ง
หลายใชหนังแพะเปนเครื่องลาดหลังมาเปนเหตุใหไมใชหนัง
สุนัขเปนเครื่องลาดหลังมา มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขก็มีตอ
กันอยางนี้ ก็ไมรูเรื่องเหมือนกัน พระราชาไดยินแพะกับสุนัข
ก็คิดวา ปุกกุสสะนี่รูเรื่องแลวก็ผานไป
ไปถึงกามินทะ ทองออกมาวา แพะมีเขาโงง แตเขาทั้ง
หลายของสุนัขไมมี สุนัขไมมีเขา แพะมีเขา แพะกินหญา สุนัข
กินเนื้อ ครั้งนี้มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขนั้นไดมีตอกัน พระ
ราชาก็คิดวากามินทะนี่ก็รู แตที่จริงกามินทะไมรู
ทีนี้มาถึงเทวินทะ ก็ไดทองออกมาวา แพะกินหญากิน
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ใบไม สุนัขไมกินหญาไมกินใบไม สุนัขจับกระตายหรือแมวกิน
ครั้งนี้มิตรธรรมแหงแพะเกิดขึ้นกับสุนัข ก็ทำนองเดียวกัน
มาถึงทานมโหสถ เมื่อพระราชาตรัสถามเรื่องนี้ ทาน
มโหสถไดกราบทูลวา แพะมีเทา ๔ เทา มีกีบ ๔ กีบ คือเทาละ
๒ กีบ สุนัขนำหญามาใหแพะ แพะนำเนื้อมาใหสุนัข พระราชา
ผูประเสริฐกวาชาววิเทหะ ประทับอยู ณ ปราสาท ไดทอด
พระเนตรเห็นการนำอาหารมาแลกกันกินเปนประจำ ไดทอด
พระเนตรเห็นมิตรธรรมของแพะและสุนัขโดยพระองคเอง อันนี้
เปนคำกราบทูลของทานมโหสถ พระราชาก็ทรงพอพระทัยตอคำ
กราบทูลของทานมโหสถ แตไมทรงทราบวาบัณฑิตทัง้ ๔ คนขาง
ตนไมรูเรื่อง แตทองตามที่มโหสถบอก แตถึงกระนั้นก็ทรงพอ
พระทัยวาเปนลาภของเราที่มีบัณฑิตมีปญญาอยูในแวนแควนนี้
นี่คือเรื่องการประสานประโยชนของแพะกับสุนัข เรื่อง
นี้เปนคติมากนะครับ คือในสังคมของมนุษยเรา เมื่อประโยชน
ประสานกัน หรือเมื่อประโยชนประสานประโยชนกันได คนก็
เปนมิตรกันได คนที่คบกันก็มุงประโยชนตอกัน เมื่อประโยชน
ขัดกัน ก็ขาดกัน หรือเลิกกัน เปนศัตรูตอกัน มีคำกลาวสำหรับ
นักการเมืองวา ไมมีมิตรที่แทจริง และไมมีศัตรูที่ถาวร คือถา
พรรคใดพวกใดพอจะประสานประโยชนเขากันได ก็จะเปน
มิตรกัน พอประโยชนขัดกันก็จะเปนศัตรูกัน ในคนทั่วๆ ไป
ก็มีเหมือนกัน ถาจะคบกันเพราะมุงผลประโยชนตอกัน พอ
ประโยชนขัดกันก็เลิกคบกัน ไมเปนมิตรตอกัน อยางนี้ไมใช
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มิตรแท เปนแตเพียงมิตรเทียมเทานั้น คือวาเมื่อถึงคราววิบัติ
ก็จะหวังพึ่งไมได อันนี้เปนเรื่องของสุนัขกับแพะ ซึ่งเปนปญหา
ใหพระเจาวิเทหราชใชทดสอบปญญาของบัณฑิต

เรื่อง ปัญญากับทรัพย์
คราวนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในเรื่องมโหสถ
พระนางอุทุมพรเทวีไดทรงทราบวา พระเจาวิเทหราช
ไดทรงพระราชทานรางวัลใหแกบัณฑิตทั้ง ๕ โดยเทาเทียมกัน
ไดกราบทูลพระราชาวาไมเปนการยุติธรรม เพราะวาบัณฑิต
ทั้ง ๔ คนนั้นไดอาศัยปญญาของทานมโหสถซึ่งเปนนองชาย
ของพระองค จึงสามารถกลาวแกปญหาได โดยธรรมดาบัณฑิต
ทั้ง ๔ คนนั้นไมมีปญญาที่จะแกปญหาไดเอง เพราะฉะนั้น
การที่พระราชทานรางวัลใหแกบัณฑิตทั้ง ๕ และยกยองโดย
ความเสมอกันนั้นจึงเปนการไมสมควร พระราชาทรงทราบ
แลวก็ยิ่งโสมนัสยิ่งขึ้นในปญญาของทานมโหสถ แตก็ไมทราบ
จะทรงกระทำอยางไร เพราะวาไดทำไปแลว แตพระองคก็ยัง
มีหนทางที่จะทำปญญาของทานมโหสถใหปรากฏยิ่งขึ้น โดย
การตั้งปญหาขึ้นใหม คือไดทรงตั้งปญหาขึ้นใหม คือไดทรงตั้ง
ปญหาที่ยิ่งใหญสำคัญมาก แมปจจุบันก็มีคนนำมาถกเถียงกัน
นั่นคือเรื่องทรัพย เรื่องยศ กับปญญา วาการมีทรัพย มียศ กับ
การมีปญญา อยางไหนจะดีกวา ?

พระพุทธบารมีในอดีต

๑๑๘

ตรัสถามเสนกกอน เสนกกราบทูลวา ทรัพยยศนั้น
สำคัญ สำคัญ กวา ปญญา ที เดียว คน ที่ แม จะ ไร ปญญา แต มี
ทรัพยมียศก็เปนที่ปรากฏ สวนผูที่เปนนักปราชญมีปญญา แต
ขาดทรัพยขาดยศ ก็ไมเปนที่ยกยอง เสนกไดยกตัวอยางของ
เศรษฐีคนหนึง่ ชือ่ โควินทเศรษฐี ซึง่ มีโรคประจำตัว คือมีน้ำลาย
ไหลออกจากคางทั้งสองขางเวลาพูด เวลาทานเศรษฐีพูดก็จะมี
น้ำลายไหลออกจากสองขางริมฝปากไหลมาทีลู่ กคางทัง้ สองขาง
แตถึงกระนัน้ ก็ยังมีผูเอาใจ
 ใสดูแลไมใหเดือดรอน โควินทเศรษฐี
มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ มีรูปรางแปลกประหลาด พิกลพิการ ไมมบี ตุ ร
ไมมีธิดา ไมรูศิลปะ ไมมีความรูอะไร เมื่อเขาพูดน้ำลายไหล
๒ ขางลูกคาง มีสตรี ๒ คนสวยงามเหมือนเทพธิดา ประดับ
ประดาดวยเครื่องประดับถือดอกอุบลเขียว ซึ่งบานดีแลวคอย
รับน้ำลาย แลวทิ้งไปทางหนาตาง หรือบางคราวก็ทางหนาบาน
เชนวาบางคราวมีนักเลงสุราตองการจะไปรานสุรา ก็มาเรียก
โควินทเศรษฐี ทานเศรษฐีไดยินก็ออกมา ขณะนั้นเพียงแตพูด
วาอะไรกันน้ำลายก็ไหลออกมาจากปาก หญิงทั้งสองคนก็เอา
ดอกอุบลเขียวรองรับน้ำลายแลวโยนทิง้ ไปใหนักเลงสุรา นักเลง
สุรา นำ ดอก อุบล เขียว ไป ลาง น้ำ แลว นำ ไป เปน เครื่อง ประดับ
ประดับตัวเขารานสุรามีเหตุผลมากมายที่ทั้งสองฝายตางนำมา
แสดงวาฝายที่ตัวถืออยูนั้นมีความหมายมากกวา และดีกวา
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ทานมโหสถไดกราบทูลพระเจาวิเทหราชเปนทำนอง
ยกย อ ง สรรเสริ ญ ป ญ ญา ว า ประเสริ ฐ กว า ทรั พ ย และ ยศ
ตัวอยางเชน คนมีปญญานอยไดความสุขแลวประมาท เมื่อ
ไดรับความทุกขในกาลตอมา ก็ถึงความหลงใหล ไดรับความ
เดือดรอน ดิ้นรน เหมือนปลาที่ดิ้นรนอยูในที่รอน ขาพระองค
ไดเห็นอยางนีจึ้ งขอกราบทูลวาคนมีปญญาประเสริฐ คนเขลามี
ยศก็ไมประเสริฐ คนเขลามีทรัพยก็ไมประเสริฐ
ตางฝายตางยกเหตุผลกันมาสนับสนุนความเชื่อของ
ตนฝายละมากๆ อยางเชน ทานเสนกไดยกตัวอยางตอไป
เสนกบอกวา พวกขาพระองคเปนบัณฑิต ๕ คน ทั้งหมด
เคารพบำรุงพระองค พระองคเปนอิสระครอบงำพวกขาพระองค
ทัง้ หลายดุจทาวสักกเทวราชผูเป
 นเจา ขาพระองคเห็นความดังนี้
จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคนต่ำมากกวา สวนคนมีสิริคือ
มีทรัพยและยศเปนคนประเสริฐกวา
ฝายทานมโหสถไดตอบโตวา คนเขลามียศก็เปนดุจ
ทาสของคนฉลาด ในเมื่อกิจตางๆ เกิดมีขึ้น คนฉลาดยอม
จัดกิจการใหละเอียดลออ คนเขลาไมมีปญญาในการที่จะจัด
กิจการเหลา นั้น ได เพราะ ฉะนั้น คน มี ปญญา ยอม ประเสริฐ
กวา ปญญาเปนที่สรรเสริญแหงสัตบุรุษ สิริคือทรัพยและยศ
เปนที่ใครของคนเขลา พวกคนเขลายินดีในโภคทรัพยสมบัติ
ความรูของทานผูรู อันใครๆ จะนำไปเปรียบดวยอะไรไมได
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ในกาลไหนๆ ก็ตาม คนมีสิริและทรัพยไมเคยลวงคนมีปญญา
ไปไดเลย หมายความวาไมเกินคนมีปญญาไปได เพราะฉะนั้น
คนมีปญญาจึงประเสริฐกวา
พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับการโตตอบแลว ทรงยินดี
ดวยการพยากรณปญหาของทานมโหสถโพธิสัตว จึงตรัสวาดู
กอนมโหสถผูเห็นธรรมทั้งปวง เราไดถามปญหาใดแกเจา เจา
ไดประกาศเผยแผปญหานั้นแกเรา เรายินดีดวยการแกปญหา
ของเจา เราใหโคพันหนึ่ง ทั้งโคอุสุภราช ชาง รถเทียมมา
อาชาไนย ๑๐ คัน และบานสวยอีก ๑๖ ตำบลแกเจา อันนี้เปน
เรื่องที่เรียกในตำราวาสิริเมณฑกปญหา ที่บัณฑิตไดถกเถียง
กัน แมจนบัดนี้ยังมีการถกเถียงกันอยู นักจัดรายการโตวาที
ชอบจะยกปญหานี้ขึ้นมาใหถกเถียงกันอยูเสมอเหมือนกันใน
ปจจุบันนี้ เรื่องปญญากับทรัพย ปญญากับยศ แตสิ่งหนึ่งซึ่ง
มักจะเปนไมตายของฝายที่ถือขางปญญาก็คือ ทรัพยและยศ
นัน้ ทำใหคนวนเวียนอยูใน
 ทุกขไมอาจจะลวงพนสังสารวัฏไปได
แตปญญาทำใหคนหลุดพนจากกิเลสและหลุดพนจากสังสารวัฏ
หลุดพนจากความทุกขไปได ในฐานะที่ชาวพุทธสวนมาก โดย
ธรรมดา ชาวพุทธมักจะมองเห็นวาการสิ้นกิเลส หลุดพนจาก
สังสารวัฏ เปนความดีอันสูงสุดในการปฏิบัติธรรมจึงมักคลอย
ตามและเห็นดวยกับทางฝายปญญา เพราะวาปญญาสามารถ
ทำลายกิเลสและสิ้นทุกขโดยสิ้นเชิงได
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เรื่อง ท่านมโหสถเลือกคู่
เมื่อทานมโหสถอายุ ๑๖ ป พระนางอุทุมพรเทวีซึ่งอยู
ในฐานะพี่สาว มีความคิดวาตอนนี้ทานมโหสถซึ่งอยูในฐานะ
นองชายตามทีกล
่ าวมาแลวในตอนกอนเปนผูใ หญแลวมียศใหญ
ตองการจะทำพิธีอาวาหมงคลไดกราบทูลความนี้แกพระเจา
วิเทหราช พระเจาวิเทหราชทรงเห็นดวย แตขอใหบอกมโหสถ
ทราบ เมื่อมโหสถทราบถึงความประสงคของพระนางอุทุมพร
เทวีแลว ก็ขอรองวา ขอใหทานไดเลือกเอง เพราะถาพระนาง
อุทมุ พรเลือกใหอาจเปนทีถู่ กใจ หรือไมถูกใจของทานก็ไมแนใจ
และใน ๒−๓ วันนีขอ
้ อยาไดกราบทูลอะไรแกพระราชา ใหเวน
ระยะสัก ๒−๓ วัน พระนางอุทุมพรทรงเห็นดวย
เมื่อ เปน อยาง นี้ ทา นมโหสถ ได ปลอม ตัว เปน ชาง ชุน
ผา ออกไปทางประตูทิศอุดร ไปแตเพียงผูเดียว มุงหนาไป
สูบานอุตรยว มัชฌ คาม บาน ทา นมโหสถ เปน ปา จีน ยว มัชฌ
คาม อยู ทาง ดาน ทิศ ตะวัน ออก ทราบ วา เวลา นั้น มี ลูกสาว
เศรษฐี ในสกุล เกา แก ชื่อ อมรา เทวี มี รูป งาม บริบูรณ ดวย
คุณลักษณะตางๆ มากมาย เปนผูหญิงที่มีบุญ วันนั้นนางตม
ขาวตมแตเชา คิดวาจะนำขาวตมไปใหบิดาซึ่งไปไถนา เมื่อ
ออกจากเรือนก็เดินสวนทางกับทานมโหสถ ทานมโหสถได
เห็นนางเดินมา ในใจคิดวาสตรีผูนี้สมบูรณดวยนารีลักษณะ
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ที่ดีทุกอยาง ถานางยังไมมีสามีก็ควรเปนภรรยาเราได ทาง
ฝาย นางอมราเทวี เมื่อ เห็น ทา นมโหส ถก็ คิด ใน ใจ เหมือน กัน
วา บุรุษผูนี้ถาเปนสามีของเราคงจะทำใหทรัพยสมบัติของเรา
เจริญมั่นคงเปนจำนวนมาก ความคิดตรงกันหรือวาเกิดอาการ
ที่เรียกวา Attractive เกิดความรูสึกดึงดูดซึ่งกันและกัน คือดี
ดูดดี ชั่วดูดชั่ว ทานดีดวยกันทั้งสองคน เกิดความรูสึกดึงดูด
ซึ่งกันและกัน
พระ โพธิ สั ต ว มโหส ถอย าก ทราบ ว า นาง มี สามี แล ว
หรือยังโดยใชวิธีใบ ถานางเปนคนฉลาดคงรูวิธีใบดวยปญญา
ของตน คิดอยางนี้แลวก็ยืนชูมือขึ้นแลวกำมือ นางอมรารู
ความหมายวา ทานถามวา มี สามี แลว หรือยัง นางก็ ยืน อยู ตรง
นั้นแลวแบมือออก ทานมโหสถรูจึงไดเขาไปใกล ถามตอ
ไปวานางชื่ออะไร นางอมราตอบวาสิ่งใดที่ไมมใน
ี อดีต ไมมี
ในอนาคต ไมมีในปจจุบัน นั่นคือชื่อของนาง ทานมโหสถก็
เขาใจความหมายที่นางพูดเปนปริศนาวาหมายถึงความไมตาย
ไมมีในโลก คือไมมีทั้งในอดีตอนาคตและในปจจุบัน ตีความ
วานางชื่ออมรา แปลวาไมตาย
ถามตอไปวานางจะนำขาวตมไปใหใคร นางตอบวานำ
ไปใหบุรพเทพ ทานมโหสถรูความหมายทันทีวานำไปใหบิดา
มารดา เพราะบิดามารดาคือบุรพเทพของลูก นางอมราตอบ
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วาถูกแลว ถามตอไปวาบิดาไปทำงานอะไร ตอบวาบิดาไปทำสิง่
หนึง่ โดยสวนสอง ทานมโหสถก็เขาใจวาหมายถึงการไถนา การ
ไถนานั้นชื่อวาทำหนึ่งโดยสวนสอง อันนี้คงจะหมายถึงรอยไถ
เมื่อผาลไถผานไปในดินมันจะแยกเปนสองขางของผาลไถทั้ง
ซายขวานี่คือทำสิ่งหนึ่งโดยสวนสอง
คำถามตอไปวา นางอยูที่ไหน นางตอบวาคนทั้งหลาย
ไป ใน ที่ ใด หน เดียว แลว ไม กลับ มา บิดา ไป ไถนา ที่ นั่น ทาน
มโหสถบอกวาเปนปาชาใชไหม นางตอบวาถูกตอง ทานถาม
ตอไปวาวันนีจะ
้ กลับหรือไมกลับ หมายถึงนางอมราจะกลับหรือ
ไมกลับ นางตอบทานวาถามาก็จะไมกลับ ถาไมมาก็จะกลับ ทา
นมโหสถตีความวา บิดาของนางชะรอยจะไถนาอยูข างฝง แมนำ้
ถามีน้ำมาก็จะไมกลับ ถาไมมีน้ำก็จะกลับ นางก็ตอบวาถูกแลว
ทั้งสองคนเจรจาโตตอบกันดังนี้ นางเชิญทานมโหสถดื่มกินขาว
ตม ทานมโหสถคิดวาการปฏิเสธเรื่องนี้เปนสิ่งที่ไมดี จึงรับที่จะ
ดื่มหรือกินขาวตม นางจึงไดมอบขาวตมให พระโพธิสัตวคิดวา
ถานางอมราไมลางภาชนะ ไมใหน้ำลางมือ แลวใหขาวตมแก
เรา เราจะไมสนใจนาง แลวจะไปที่อื่น แตนางอมราไมไดเปน
อยางนั้น นางเปนหญิงที่ฉลาดและสะอาด ลางภาชนะ นำน้ำ
ในภาชนะใหลางมือ ไมเปนอยางทีท่ านมโหสถคิดเอาไว ตักขาว
ใสภาชนะใหเต็ม ตกลงวารับประทานขาวตม นางอมราไดแบง
ขาวตมไวใหบิดา ที่เหลือจากนั้นจึงใหพระโพธิสัตว
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ทานมโหสถไดถามนางวาบานเรือนของนางอยูที ใด
่ นาง
ตอบวาถาทานเขาไปในหมูบ า นจะเห็นรานขาวสัตตุอยูร านหนึง่
ถัดไปเปนรานขายน้ำสม ขางหนารานคาทั้งสองรานนั้นมีตน
ทองหลาง มีใบ ๒ ชั้น มีดอกบานทานไปทางที่มีรานขายขาว
สัตตุ รานขายน้ำสม และตนทองหลางทีมี่ ดอกบาน ยืนอยูที โคน
่
ตนทองหลางแลวไปทางขวานัน่ แหละคือทางทีจะ
่ ไปบานของนาง
ตกลง วา ทา นมโหสถ ได ไป ที่ บาน ของ นาง อมรา ถูก ตอง ตาม ที่
ปรารถนา ตอนนั้นมารดาของนางอมราอยูที่บาน ไดตอนรับ
ทานมโหสถดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ไดถามวาจะดื่มขาวตมอีก
หรือไม ทานมโหสถบอกวานองหญิงอมราไดใหขาวตมแลว
มารดาของนางอมราก็รูวาชายผูนี้มาเพื่อที่จะตองการลูกสาว
ของเรา พระโพธิสัตวรูวาตระกูลเศรษฐีนี้เปนตระกูลเกาแก
แตบัดนี้เข็ญใจ ไดยากจนลง จึงไดบอกวาตัวทานเองเปนชาง
ชุนผา มีผาอะไรที่จะเย็บจะชุนบางไหม มารดาของนางอมรา
บอกวาผานั้นมี แตคาจางไมมี ทานมโหสถ บอกวาไมตองการ
คาจาง ทำใหเปลาๆ ไมเรียกคาจาง มารดาของนางอมราจึงได
นำผามาใหมโหสถชุน พระโพธิสตั วไดชุนผาทีเขา
่ นำมาทัง้ หมด
แลวเสร็จอยางรวดเร็ว ทานกลาวไววาการกระทำของทานผู
มีบุญสำเร็จไดงาย และสำเร็จโดยเร็ว ทานมโหสถไดบอกกับ
มารดาของนางอมราวา ขอใหบอกชาวบานแถวนั้นใครมีผาให
ชุนก็ขอใหเอามาในวันนั้นพระมโหสถโพธิสัตวทำการชุนผาได
ทรัพย ๑,๐๐๐ กหาปณะ

“บัณฑิตทั้งหลาย
แม้กระทบกับทุกข์ก็ไม่ทำความชั่ว
เพราะเห็นแก่ความสุขของตน
ถึงจะพลาดจากสมบัติก็สงบอยู่ได้
ไม่ละทิ้งธรรมเพราะรักหรือชัง”
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ท่านมโหสถทดสอบคนรัก
ทานมโหสถพักอยูที่บานของนางอมราไดรับการเลี้ยง
ดูอยางดี พักอยู ๑−๒ วัน เพื่อสังเกตนางอมราใหถี่ถวน วัน
หนึ่งตองการทดลองนาง, จึงใหหุงขาวตม ขาวสวย ทำขนม
นางอมราเปนคนฉลาด ทำอาหารอรอย เสร็จแลวนอมเขาไปให
พระโพธิสัตว พออาหารแตะปลายลิ้นเทานั้น รสก็แผซาบซาน
ไปทั่วสรรพางคกาย แตทานมโหสถทำเปนโกรธและถมทิ้งเสีย
บอกวา ทำขาวตมเสียขาวสารเปลาๆ ไมมีรสอะไรเลย ไมรู
จักหุงตม นางอมราพูดอยางออนนอมวา ถาขาวตมไมอรอย
ก็ ไม เปนไร เชิญ รับ ประทาน ขนม เถิด แลว นอม ขนม เขาไป
ให ทานมโหสถ ทำทีเปนถมทิ้งเหมือนเดิม นางจึงสงขาวสวย
ให ทานมโหสถทำเปนโกรธขยำขาวตม ขาวสวยและขนมเขา
ดวยกันแลวทาตัวนางอมราตั้งแตศีรษะ แลวไลใหนางไปยืนที่
ประตูเรือน นางอมรา ไมโกรธ ประนมมือรับคำวา “ดีจะนาย”
แลวออกไปยืนที่ประตู
ทานมโหสถรูวานางไมถือตัว จึงเรียกกลับมาหา นางก็
มาทันที นั่งอยูใกลมโหสถ, พระโพธิสัตวพอใจจึงมอบผาและ
ทรัพยที่ติดตัวมาและทรัพยที่หาไดใหมสูขอตอพอแมของนาง
แลวนำนางกลับไปบาน
ในระหวางเดินทางก็มีเรื่องทดสอบสติปญญา ความ
คิดอานกันไปตลอดทางจนถึงบาน เปนที่พอใจของกันและกัน
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พระนางอุทมุ พรเทวีและพระเจาวิเทหราชโปรดทำอาวาหมงคล
ดวยเกียรติอันยิง่ ใหญ ครองคูกั นดวยความสุข พระโพธิสตั วได
ถวายอรรถธรรมแดพระราชาดวยสติปญญาอันยอดเยี่ยม

ท่านมโหสถถูกใส่ความ
แตคนดี คนมีสติปญญา มีความสามารถสูงก็มักเปน
ที่ชิงชังริษยาของคนไมดี ทานมโหสถก็เชนเดียวกัน เมื่อกำลัง
รุงโรจนอยูนั้นก็ถูกบัณฑิตเกาทั้ง ๔ คนวางแผนใสความวา
มโหสถลั ก ของ พระ ราชา คือ จุฬา มณี ( ปน ปก พระ เกศา ) ,
ฉลองพระบาททองคำ สุวรรณมาลา, ผากัมพลสำหรับคลุมที่
บรรทม โดยใหทาสีของตนๆ (๔ คน) มาขายของเหลานี้ที่บาน
ทานมโหสถ นางอมรารับไวดวยรูเทาทันและใหจดชื่อคนนำมา
ขายดวย
เมื่อทานมโหสถรูเรื่องนี้วาตนถูกใสความก็รีบเขาเฝา
พระราชา แตพระเจาวิเทหราชไมยอมใหเขาเฝาและเมื่อทราบ
วาตนจะถูกจับในฐานเปนขโมยก็ปลอมตัวเปนชาวบานธรรมดา
ออกทางทิศประตูทิศทักษิณไปอยูที หมู
่ บ า นทักขิณยวมัชฌคาม
(บานเดิมทานมโหสถอยูทางทิศตะวันออกแหงพระนคร มีชื่อ
วา ปาจีนยวมัชฌคาม) อาศัยอยูที่บานชางหมอ ทำหมอขาย
เลี้ยงชีพไปวันๆ
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๑๒๘

พอรูว า ทานมโหสถบัณฑิตหนีไปแลว บัณฑิตทัง้ ๔ คน
มีเสนกเปนตน คิดจะไปครอบครองนางอมรา ไมไดนัดหมาย
กัน สงเครื่องบรรณาการไปใหนางอมรา, นางก็รับไวเมื่อเขา
ขอพบก็ใหพบ นัดใหไปพบตอนกลางคืน ทำทีเปนจนปญญา แต
หลอกให ๔ คนตกลงไปในหลุมคูถ (หลุมอุจจาระ) ไปพบกัน
ในหลุมอุจจาระ ตางก็ถามกันวา ทานเปนใครๆ จมอยูในหลุม
คูถทั้งคืน รุงเชา นางอมราจึงใหคนหยอนเชือกใหไตขึ้นมา
นางอมราไดนำของทั้ง ๔ อยางไปถวายพระราชาและ
ทูลใหทรงทราบวามโหสถบัณฑิตถูกใสความเพราะความริษยา
ของเสนกเปนตน
(ตอนนี้ในตำราใชคำวา โจรลักรัตนะ ๔ คน)

ปัญหาเทวดา
มโหสถชาดกเลาวาเมือ่ พระโพธิสตั วหายไปนาน เทวดา
ผูสิงสถิตอยู ณ เศวตฉัตร ไมไดฟงธรรมอันไพเราะ จึงปรากฏ
ตนแกพระราชา ทูลถามปญหาบางประการ พรอมทัง้ ขูว า ถาทรง
ตอบไมได จะทุบศีรษะพระราชาดวยคอนเหล็ก ปญหานั้นมีวา
“บุคคลทุบตีผูอื่นดวยมือและเทาของตน ตีปากของ
ผูอื่นดวยมือของตน แตกลับเปนที่รักของผูถูกตี บุคคลผูนั้น
คือใคร ?”

อ. วศิน อินทสระ

๑๒๙

(ขาพเจาเคยจำเปนกลอนไววา
คนพวกหนึ่งยิ่งตียิ่งมีจิต
รักสนิทผูกพันกันนักหนา
พวกที่สองปองรักหนักอุรา
ยิ่งทุบตีดาวายิ่งอาลัย)
พระราชาใหตามบัณฑิตทั้ง ๔ มาเพื่อแกปญหาแตแก
ไมได ตกกลางคืนเทวดาจึงทูลวา ตองใหตามมโหสถบัณฑิตมา
แก จึงจะไดและไดทูลเตือนพระราชาวา
เมื่อ ตองการ ไฟ ทำไม จึง ไป เปา เอา ที่ หิ่งหอย , เมื่อ
ตองการน้ำนมทำไมไปรีดที่เขาโค กองไฟใหญก็มีอยู เพิกเฉย
เสีย ไมหาประโยชนจากกองไฟใหญ แตมัวเอาเชือ้ เพลิงไปตอที่
หิ่งหอยเพื่อใหไดไฟ ก็ตองเหนื่อยเปลา มโหสถบัณฑิตรุงโรจน
ดวยปญญา เหมือนกองไฟใหญ”
พระราชารีบใหอำมาตย ๔ คนออกไปทางประตูทั้ง ๔
ทิศรีบไปตามมโหสถบัณฑิตมา อำมาตยผูออกไปทางทิศใตได
พบทานมโหสถ ณ บานชางหมอ ขณะนั้นทานมโหสถกำลังขุด
ดินทำหมอ เนื้อตัวเปรอะไปดวยโคลน กินขาวเหนียวไมมีแกง
(กินขาวเหนียวเปลาๆ ไมมีกับ) อำมาตยผูไปพบเห็น บังเอิญ
เปนฝกฝายแหงเสนกจึงพูดเยาะเยยทานมโหสถ “ดูรูปรางของ
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๑๓๐

คนมีปญญาแตหาทรัพยหายศมิไดซิ เปรอะไปดวยโคลน ซ้ำกิน
ขาวเหนียวไมมีแกง จะประเสริฐอะไร ทานเสนกพูดไวถูกตอง
แลว”
ทานมโหสถตอบวา “ทานคงรูได
 เองวา ขาพเจาสามารถ
เรียกทรัพยและยศกลับมาไดดวยปญญาอยางไร เราซอนตัวอยู
เพราะรูวามิใชกาลที่จะแสดงตน”
เมื่อทานมโหสถเขาเฝาแลว พระเจาวิเทหราชตองการ
จะทดลองวา มโหสถคิดเปนศัตรูกับพระองคตามทีเส
่ นกเปนตน
ทูลไวจริงหรือไม จึงตรัสวา
 ว สวน
“คนพวกหนึง่ ไมทำชัว่ เพราะคิดวาเราสบายอยูแล
คนอีกพวกหนึ่งไมทำชั่วเพราะกลัวถูกติเตียน สวนเจาเปนผู
สามารถ มีความคิดขอความอันไพบูลยเหตุไร จึงไมกอความ
ทุกขแกเรา”
พระโพธิสัตวกราบทูลพระราชาวา
“ บัณฑิต ทั้ง หลาย แม กระทบ กับ ความ ทุกข ก็ ไม ทำ ชั่ว
เพราะเห็นแกความสุขของตน ถึงจะพลาดจากสมบัติก็สงบอยู
ไดไมละทิ้งธรรมเพราะรักและชัง”
(น ปณฺฑิตา อตฺตสุขสฺส เหตุปาปานิ กมฺมานิ สมา
จรนฺติ ทุกฺเขน ผุา ขลิตาป สนฺตา ฉนฺทา จ โทสา น
ชหนฺติ ธมฺมํ)

อ. วศิน อินทสระ

๑๓๑

พระ ราชา เมื่อ จะ ตรัส ขัตติย มายา ( ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของกษัตริย) เพื่อทดลองพระโพธิสัตวตอไปอีก จึง
ตรัสวา
“บุคคลควรถอนตนทีต่ กต่ำ ดวยวิธการ
ี อยางใดอยาง
หนึ่ง คือดวยวิธีที่ละมุนละมอมหรือดวยวิธีที่รุนแรงก็ตามให
ไดเสียกอน (เมื่ออยูในสมบัติแลว) จึงคอยประพฤติธรรม
มิใชหรือ”
พระราชาทรงดำริเหมือนคนสวนมากคิด คือใหรวย
เสียกอนแลวคอยประพฤติธรรมคอยทำความดี แตพระโพธิสตั ว
คิดอยางนักปราชญหรือบัณฑิต คือแมประสบทุกขก็ไมทิง้ ธรรม
ยิ่ง ประสบ ทุกข ยิ่ง ยึด มั่น ใน ธรรม ดัง กลาว แลว และ ได ทูล
เพิ่มเติมวา
“บุคคลนั่งหรือนอนที่รมเงาของตนไมตนใด ไมพึง
หัก ราน กิ่ง ของ ตนไม นั้น เพราะ ผู ประทุษราย มิตร เปน คน
ชั่วราย”*
*ผูเขี
 ยนเคยไดยนิ นิทานเรือ่ งกวางตัวหนึง่ หนีนายพรานมาหลบซอนตัว
่ หลบซอน
อยูที พุ่ ม ไมตนหนึง่ เมือ่ นายพรานผานเลยไปแลวก็และเล็มกินใบไมทีตน
อยูนั้นจนโปรง บางตา นายพรานเดินยอนกลับมามองเห็นกวาง จึงยิงเสียชีวิต
กวางตัวนี้ประทุษรายมิตรผูคุมครองตน จึงมีผลใหตองตาย ในสังคมมนุษยก็มี
เรื่องทำนองนี้อยูเนืองๆ คือคนประทุษรายมิตรเพราะเห็นแกกินบาง เห็นแกลาภ
ยศและฐานะทางสังคมบาง ในที่สุดผลรายก็มาถึงตัว. สำหรับบัณฑิต, ทานยอม
ทำลายตัวเองเสียดีกวาประทุษรายผูมีพระคุณซึ่งไมมีความผิด - วศ.
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๑๓๒

(ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย นิสีเทยฺย สเยยฺย วา น ตสฺส
สาขํ ภฺเชยฺย มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก)
พระ โพธิสัตว เมื่อ จะ เตือน พระ ราชา ให พิจารณา ให
รอบคอบกอนที่จะเชื่อหรือทำอะไรลงไปจึงกลาววา
๑. คฤหัสถ ผูยังเกี่ยวของดวยกามเกียจคราน ไมดี
๒. บรรพชิตหรือนักบวชไมสำรวม ไมดี
๓. พระราชา (หรือผูใหญ) ไมใครครวญเสียใหดีกอน
แลวทำ ไมดี
๔. บัณฑิตขี้โกรธ ไมดี
(๑. อลโส คีหี กามโภคี น สาธุ
๒. อสฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ
๓. ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี
๔. โย ปณฺฑิโต โกธโน ตํ น สาธุ)
เมื่อ พระ โพธิสัตว กราบทูล เชน นี้ พระเจา วิ เทห ราช
จึงเชิญใหทานนั่ง ณ ราชบัลลังกภายใตเศวตฉัตร พระองค
เองประทับนั่ง ณ อาสนะที่ต่ำกวาแลวเลาเรื่องที่เทวดาถาม
ปญหาซึ่งพระองคตอบไมได และนักปราชญทั้ง ๔ ก็ตอบไม
ได ขอใหพระโพธิสัตวชวยตอบดวย พระโพธิสัตวตอบปญหา
ขอแรกวา ไดแกมารดาหรือบิดากับบุตร เมือ่ บุตรนอยตีมารดา

อ. วศิน อินทสระ

๑๓๓

หรือบิดาดวยมือและเทา ตบทีปาก
่ มารดาบิดาก็ชอบใจกอดรัด
จุมพิตดวยความรักใคร
ปญหาขอที่ ๒ วา
“บุคคลดาเขาตามปรารถนา แตไมตองการใหผูถู กดา
ประสบภัยพิบัติ ผูถูกดานั้นเปนที่รักของผูดา บุคคลผูนั้นคือ
ใคร ?”
พระโพธิสัตวตอบวา ไดแกบุตรกับมารดาบิดา คือเมื่อ
บุตรโตพอใชงานไดแลว มารดาบิดาใชใหทำกิจตางๆ ลูกมัก
เฉยเสีย เพลินดวยการเลน มารดาบิดาจึงดุดา แตไมปรารถนา
ภัยพิบัติตอบุตรนั้น
พระราชาตรัสถามปญหาที่ ๓ วา
“ บุคคล กลาว ตู กัน ดวย คำ ไม จริง ทวง กัน ดวย คำ
เหลาะแหละ แต เปน ที่รัก ของ กัน และ กัน คน พวก นั้น คือ
ใคร?”
พระโพธิสัตวทูลตอบวา “ไดแกการหยอกเยากันของ
สามีภรรยา หรือคูรัก”
ปญหาขอที่ ๔ วา “ผูนำขาว น้ำ ผา และเสนาสนะไป
แตเปนที่รักแหงเจาของทรัพย ผูนั้นคือใคร ?”
พระโพธิสัตวตอบวา “ไดแกสมณพราหมณผูประพฤติ
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๑๓๔

ธรรมเมื่อนำปจจัย ๔ ไปบริโภคใชสอย ยอมเปนที่พอใจ เปน
ที่รักของศาสนิกชน”
ทุกขอทีพระ
่ โพธิสตั วกลาวแกปญหาจบลง เทวดากลาว
สาธุการดวยความชืน่ ชมยินดี พระเจาวิเทหราชเองก็โปรดปราน
เลื่อมใสในทานมโหสถเปนอยางยิ่ง ไดพระราชทานตำแหนง
เสนาบดีแกทาน, จำเดิมแตนั้นมาพระโพธิสัตวก็มียศใหญ

ปัญหาเรื่องความลับและปลอดภัยเพราะปัญญา
ตอจากนัน้ บัณฑิตทัง้ ๔ มีเสนกเปนตนก็หาชองทางเพือ่
กำจัดพระโพธิสัตวตอไป พากันไปหาทานมโหสถถามเปนการ
เริ่มตนกอนวา
ส. บัณฑิตควรตั้งอยูในธรรมอะไร ?
ม. ในความจริง
ส. ตั้งอยูในความจริงแลวควรทำอะไรตอไป ?
ม. ควรใหทรัพยสมบัติเกิดขึ้น
ส. ควรทำอะไรตอไป ?
ม. ควรคบมิตร
ส. คบมิตรแลวทำอะไรตอไป ?

อ. วศิน อินทสระ

๑๓๕

ม. ควรเรียนความคิดอานจากมิตร
ส. แลวควรทำอะไรตอไปอีก ?
ม. เมื่อไดความคิดจากมิตรแลว ถาเปนความลับก็ไม
ควรบอกความลับของตนแกใครๆ
ทั้ง ๔ คนไดฟงแลวพากันไปเฝาพระราชา ทูลวามโหสถ
เปนกบฏตอพระราชา เมื่อพระราชาไมเชื่อจึงทูลตอไปวาขอ
ใหลองตรัสถามดูวาควรบอกความลับแกใคร ? ถามโหสถทูล
วา ควรบอกแกคนนั้น คนนี้ แสดงวาเขาไมเปนกบฏ แตถา
เขาทูลวา “ไมควรบอกแกใคร” แสดงวาเขาเปนกบฏ
พระราชาตองการทดลอง วันหนึ่งเมื่อบัณฑิตทั้ง ๕ มา
ประชุมพรอมกันแลว ตรัสถามวา “บุคคลควรเปดเผยความลับ
แกใคร ไมวาจะเปนเรื่องควรติเตียนหรือควรสรรเสริญ ?”
เสนกไดกราบทูลขึ้นกอนวา ขอใหพระราชาตรัสเรื่องนี้
กอน พวกเขาทัง้ ๕ จะไดกราบทูลใหตองตามพระราชอัธยาศัย
ตอภายหลัง
พระเจา วิ เทห ราช ตรัส วา “ ควร เปด เผย ความ ลับ แก
ภรรยาผูภักดีและเปนที่รักที่พอใจ”
เสนกกราบทูลวา “ควรเปดเผยความลับแกมิตรผูรวม
สุขรวมทุกข”
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๑๓๖

ปุกกุสะทูลวา “ควรเปดเผยความลับแกพี่นองผูมีศีล”
กา มิ นทะ ทูล วา “ ควร เปด เผย ความ ลับ แก บุตร ผู มี
ปญญา”
เทวินทะทูลวา “ควรเปดเผยความลับแกมารดาผูรัก
บุตร”
สวนทานมโหสถบัณฑิตกราบทูลวา
“ไมควรบอกความลับแกใครๆ การปกปดความลับไว
เปนการดี การเปดเผยความลับ ไมดี ผูมีปญญา เมื่อความ
ปรารถนา ยัง ไม สำเร็จ ก็ พึง อด กลั้น ไว เมื่อ ความ ปรารถนา
สำเร็จแลว พึงกลาวไดตามสบาย”
เมื่อพระโพธิสัตวกราบทูลเชนนี้ พระราชาแสดงความ
ไมพอพระทัย เพราะไดถูกยุยงไวแลว การแกปญหาดำเนินไป
จนพระอาทิตยตกดิน พระโพธิสัตวเห็นอาการไมคอยดีจึงรีบ
ทูลลากลับ
เสนกและพวกอยูขางหลังจึงทูลยุยงพระราชาตอไปวา
มโหสถเปนกบฏตามที่ไดทูลไว พระราชาทรงเชื่อเพราะทรง
เห็นวา เหตุการณรับกัน สอดคลองกัน จึงตรัสใหนักปราชญ
ทั้ง ๔ ประหาร ชี วิ ตมโหสถ เสีย ใน วัน รุง ขึ้น เมื่อ มโหส ถมา
เฝาตอนเชา
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ดูเถิด คนซื่อสัตยและมีปญญา แตถูกเพื่อนรวมงาน
ริษยา และ ผู เปน ใหญ โง เขลา ไม พิจารณา โดย รอบคอบ แลว
ทำ กอใหเกิดความเดือดรอนแกคนดี แตวิสัยผูมีปญญายอม
อาศัยปญญาเปนเครื่องรักษาตนใหรอดพนได

ความลับของ ๔ บัณฑิต
เมือ่ ทานมโหสถลาไปแลว คิดวานาจะมีความลับลมคม
ในอยู เกี่ยวกับเรื่องที่บัณฑิตทั้ง ๔ กราบทูลพระราชาเกี่ยว
กับเรื่องความลับ นาจะลองเสาะแสวงหาขอเท็จจริงใหแนชัด
จึงไดไปหลบซอนอยูใตถังขาว เมื่อบัณฑิตทั้ง ๔ ออกจากที่
เฝาแลว จะมานั่งปรึกษากันบนถังขาวนั้นเสมอๆ วันนั้นก็เชน
กัน ทั้ง ๔ คนมานั่งสนทนากันเปดเผยความลับของกันและกัน
ดวยความไววางใจ
เสนกไดเปดเผยวา เขาเคยรวมอภิรมยกับหญิงแพศยา
คนหนึ่งในสวนไมรังและฆาชิงทรัพยของนาง เขาไดบอกความ
ลับนี้แกสหายคนหนึ่ง
ปุกกุสะ เปดเผยวา เปนโรคเรื้อนที่เขา ไดบอกความ
ลับนั้นแกนองชายและคงเปนความลับมาจนบัดนี้ พระราชา
โปรดบรรทมบนทอนขาที่เปนโรคเรื้อนของเขาเสมอ ถาทรง
ทราบเมื่อใด คงรับสั่งใหประหารชีวิตเขาเสีย
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กามินทะ เลาวา ในวันแรม ๑๕ ค่ำ ยักษชื่อนรเทวะ
มาสิงเขา เขารองเหมือนสุนขั บา เขาไดบอกความลับนีแก
้ บุตร,
บุตร จะ จับ บิดา ขัง ไว ใน หอง แลว ให เลน ดนตรี ที่ หนา บาน เพื่อ
กลบเสียงรอง
เทวินทะ บอกวา เขาลักแกวมณีอันเปนมงคลในราช
สำนักเปนของพระราชาองคกอน (พระเจากุสราช) แลวให
มารดาไว เมื่อเขาเฝาก็นำแกวมณีนั้นติดตัวไป ทำใหมีเสนห
เปนที่โปรดปรานของพระราชา
คืนนั้น พระราชาทรงบรรทมไมเปนสุข ทรงหวนระลึก
ถึงคุณความดีของมโหสถนานัปการที่มีตอพระองค ทรงรูสึก
วา นาจะผิดทีทรง
่ สัง่ ประหารชีวติ ของทานมโหสถ ทรงวิตกจน
พระเสโททวมพระกาย กระสับกระสายไปมา พระนางอุทุมพร
เทวีทรงเห็นเชนนัน้ จึงทูลถามถึงสาเหตุ พระราชาตรัสบอกเหตุ
นั้นแกพระนาง
ความ โศก ได เกิ ด แก พระนาง อุ ทุ ม พร เป น อั น มาก
พระนางดำริวา ทำไฉนจะชวยพระราชาใหเบาพระทัยสราง
โทมนัส และ ชวย มโหสถ ผู เปน นอง ชาย ให พน จาก ความ ตาย
สตรีผู มี ปญญา เมื่อ มี ปญหา เกิด ขึ้น แก คน อัน เปน ที่รัก ยอม
สามารถหาทางแกปญหาได จึงปลอบพระราชาใหบรรเทาความ
โศก ทำทีเปนทูลวา เมือ่ มโหสถคิดกบฏสมควรแลวทีจะ
่ ตองตาย
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พระราชาทรงสรางโศกแลวทรงบรรทมหลับไป พระนางอุทมุ พร
รีบ เขียน จดหมาย บอก เหตุ ทั้ง ปวง ให ทา นมโหสถ ทราบ แลว
สอดไปในภาชนะอาหารใหนางขาหลวงรีบนำไปใหทานมโหสถ
พระนางไมลืมบอกวา พรุงนี้ ถาจะเขาเฝาพระราชา ใหนำ
ประชาชนเปนจำนวนมากหอมลอมไปดวย ทานมโหสถรับทราบ
เรื่องแลวกำหนดสิ่งที่จะตองทำในวันรุงขึ้นแลวเขานอน
วันรุงขึ้นบัณฑิตทั้ง ๔ ไดคอยอยูหนาพระราชวังเพื่อ
สังหารทานมโหสถ แตทานมโหสถไมมา จึงเขาเฝาพระเจา
วิเทหราช
กราบทูลใหทรงทราบวาไมสำเร็จ ตกสายทานมโหสถ
จึ ง เข า เฝ า พร อ ม ด ว ย ประชาชน ห อ มล อ ม เป น อั น มาก
พระเจา วิเทหราช เปด พระ แกล ประทับ ยืน ทอด พระเนตร อยู
ทานมโหสถลงจากรถถวายบังคม พระราชาทรงดำริวา ถา
มโหสถ เปน กบฏ จริง ไฉน จึง ลง จาก รถ ถวาย บังคม แลว ยืน อยู
พระราชารับสัง่ ใหเขาเฝาแลวตรัสถามวา เมือ่ วานนีกลั
้ บแตตอน
เย็นและมาเฝาเอาตอนสายเพราะอะไร ?
ทานมโหสถกราบทูลความจริงทุกประการใหทรงทราบ
และทูลถึงความลับของอาจารยทั้ง ๔ ดวย พระราชาทรงสดับ
แลว ถามอาจารยทั้ง ๔ วา มีความลับเชนนั้นๆ จริงหรือไม ?
ทุกคนยอมรับวาเปนความจริง
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พระเจาวิเทหราชทรงพิโรธอาจารยทั้ง ๔ วาปองราย
กันเองแลวมากลาวโทษมโหสถวาปองรายพระองค รับสั่งให
นำอาจารยทั้ง ๔ ไปลงโทษเฆี่ยนตีแลวประหารชีวิตเสียแต
ทานมโหสถขอชีวิตไว รับสั่งใหเนรเทศ แตทานมโหสถก็ทูล
ขอให พระราชทาน ยศ ให อยู ใน ตำแหนง เดิม พระ ราชา ทรง
เลื่อมใสในทานมโหสถยิ่งขึ้น สวนอาจารยทั้ง ๔ ก็หมดพยศ
เหมือนงูที่ถูกถอดเขี้ยวเสียแลว
บัณฑิตยอมบำเพ็ญคุณงามความดีทัง้ เพือ่ ตนและเพือ่ ผู
อื่นอยูเสมอ
ตอไปนี้จนจบเรื่องทานมโหสถเปนเรื่องของการเมือง
การสงครามระหวางแควนซึ่งมีขอความยาวมากถึง ๑๔๒ หนา
ของหนังสือ ๘ หนายก เห็นวาทีเล
่ ามาแตตนจนถึงตอนนีก็้ เพียง
พอแลว ในการแสดงพระปญญาบารมีในอดีตของพระผูมีพระ
ภาคเจาสมัยที่เสวยพระชาติเปนมโหสถบัณฑิต ณ เมืองมิถิลา
แควนวิเทหะ

จบเรื่องมโหสถบัณฑิต
ไดเขียนไวเพียง ๕ เรื่องเทานี้

บันทึกทายเลม
เรือ่ งทศชาตินีกล
้ าวถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา ๑๐ พระ
ชาติสุดทาย ปรากฏในพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี เลมที่ ๒๘ และอรรถ
กถาชาดกฉบับภาษาไทย ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เลมที่ ๖๓, ๖๔
มหานิบาตชาดก ตั้งแตพระเตมียจนถึงพระเวสสันดร มีลำดับดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เรื่องพระเตมีย
เรื่องพระมหาชนก
เรื่องสุวรรณสาม
เรื่องพระเจาเนมิราช
เรื่องมโหสถบัณฑิต
เรื่องภูริทัตตนาคราช
เรื่องพระจันทกุมาร
เรื่องพระมหานารทกัสสป
เรื่องวิธุรบัณฑิต
เรื่องพระเวสสันดร

ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
ทรงบำเพ็ญวิริยบารมี
ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี
ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี
ทรงบำเพ็ญปญญาบารมี
ทรงบำเพ็ญศีลบารมี
ทรงบำเพ็ญขันติบารมี
ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี
ทรงบำเพ็ญสัจจบารมี
ทรงบำเพ็ญทานบารมี
อ. วศิน อินทสระ
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พ.ศ. ๒๔๙๗ ลาสิกขา (สึก) เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๗
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หน้าที่การงาน
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ที่โรงเรียนราชินี
ที่โรงเรียนพณิชยการสีลม (อาจารยผูปกครอง)
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ที่โรงเรียนเตรียมทหาร และเปนหัวหนาแผนกสารบรรณ มียศเปนรอยโท
สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ประมาณ ๑๒ ป ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓)
สอนวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตรที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรประมาณ ๑๐ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓
สอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ (เปนระยะเวลา ๔๖ ปเต็ม)
สอนพิเศษประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรูทางพระพุทธศาสนาในวัน
อาทิตยที่มหาวิทยาลัยมหากุฎฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๕ มาจนถึง
พ.ศ. ๒๕๕๓ (เปนระยะเวลา ๒๘ ปเต็ม)
บรรยายพิเศษในที่ตางๆ ตามที่ไดรับเชิญ
บรรยายธรรมทางวิทยุตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปจจุบัน โดยออก
เปนรายการสดบาง ใชเทปบาง ปจจุบันใชเทป

การประพันธ์
เขียนหนังสือประเภทตางๆ เชน นิยายอิงหลักธรรม อธิบายหลักธรรม
ฯลฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ มาจนถึงปจจุบัน มีประมาณ ๑๓๐ ชื่อเรื่อง
บางชื่อเรื่องก็มีหลายเลมเชน ทางแหงความดี เปนตน

ทำนิตยสาร
เปนบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๙
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รางวัลพิเศษ
ป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดรับโลรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงาน
สัปดาหหนังสือแหงชาติ ประเภทสารคดี จากหนังสือเรื่อง
“จริยาบถ” และ ป พ.ศ. ๒๕๑๘ จากหนังสือเรื่อง ”จริยศาสตร”
ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดรับพระราชทาน เสมาธรรมจักร เปนรางวัลใน
ฐานะผูบำเพ็ญคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนาประเภทวรรณกรรม
เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป
ป พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
รางวัลชมเชย ประเภทสรางสรรคดานศาสนา จากบทความเรื่อง
“หลักกรรมกับการพึ่งตนเอง”
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ไดรับโลพุทธคุณปู การ กาญจนเกียรติคุณและ
เกียรติบัตรในฐานะผูบำเพ็ญคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา
จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไดรับรางวัลปูชนียบุคคลดานภาษาไทย เนื่อง
ในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ จากกระทรวง
วัฒนธรรม

เรื่องพระอานนท์พุทธอนุชา
เรื่อง พระอานนทพุทธอนุชา นอกจากจะไดรับความนิยมอยางแพร
หลายในสังคมไทยแลว สารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที่ ๒๐ (Encyclopedia of World Literature in 20th Century) ไดนำเรื่องพระอานนทพุทธ
อนุชาไปสดุดไว
ี ในหนังสือดังกลาวนัน้ เปนทำนองวาไดชีทางออก
้
ใหแกสังคมไทย
ที่สับสนวุนวายอยูดวยปญหานานัปการ

