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อุทิศเปนพุทธบูชา ในโอกาส ๒๖๐๐ ปแตปตรัสรู



  ชมรม กลัยาณ ธรรม โดย ทนัตแพทย หญงิ อจัฉรา   กลิน่ ส ุวรรณ ผู 

เปน ประธาน ชมรม     ได ขอ อนุญาต พิมพ หนังสือ เรื่อง   ” พระพุทธ บารมี 

ใน อดีต”     ขาพเจา อนุญาต ดวย ความ ยินดี ยิ่ง 

  เรื่อง นี้     เดิมที เดียว ขาพเจา เขียน เพื่อ ลง ใน วารสาร ศุภมิตร     

ของ มลูนธิ ิกจิการ สง เสริม ศาสนา และ มนษุยธรรม ( กศม . )     ของ วดั มกฏุ 

กษัตริ ยา ราม   กรุงเทพฯ     ซึ่ง ตั้ง ขึ้น โดย พระ ดำริ ริเริ่ม ของ สมเด็จ พระ 

อริ ยวง ศาคต ญาณ     สมเด็จ พระ สังฆราช แหง วัด มกุฏฯ     ซึ่ง ขาพเจา 

เปน บรรณาธิการ แหง นิตยสาร ฉบับ นั้น อยู     ได เริ่ม เขียน ลง ตั้งแต เดือน 

มิถุนายน   พ . ศ . ๒๕๔๐     จัด ลง เปน ตอนๆ   หลาย ตอน     ไป จบ ลง ใน เดือน 

ตุลาคม   พ . ศ . ๒๕๔๑     เปน เวลา   ๑   ป กับ   ๕   เดือน     เขียน ได   ๕   เรื่อง ตั้งแต 

เรื่อง พระ เต มีย จนถึง เร่ือง  มโห สถบั ณฑิ ตก็ หยุด เขียน ไป     เพราะ มี ภาระ 

อื่น อีก มาก ที่ จะ ตอง ทำ     ได รวบรวม เก็บ ตนฉบับ ไว     แต ยัง ไมมี โอกาส ได 

รวม พิมพ เปน เลม 

  บัดนี้   ชมรม กัลยาณ ธรรม ได มี กุศล ฉันทะ     จัด พิมพ หนังสือ 

เรื่อง นี้ ออก เผยแผ ให แพร หลาย   ขาพ เจา ปลื้ม ใจ มาก ที่ ได เห็น หนังสือ นี้ 

ออก สู สายตา ของ ชาว พุทธ อีก คร้ัง หนึ่ง     และ อาจ จะ มี ครั้ง ตอๆ   ไป     นา 

อนุโมทนา ตอ ชมรม กัลยาณ ธรรม ยิ่ง นัก 

คำ อนุโมทนา 



  พระพุทธ บารมี ทั้ง   ๑๐   ประการ มี   ทาน   เปนตน    อัน ที่ จริง 

พระพุทธ องค ทรง บำเพ็ญ ทุก ชาติ ที่ ทรง ได กำเนิด เปน มนุษย   ตาง แต 

เพียงวา   บางชาติ ทรง เนน หนัก ไป ใน บาง เร่ือง   เชน   พระ ชาติ ที่ เปน 

สวุรรณ สาม ดาบส ทรง หนกั ไป ทาง เมตตา บารมี   เปนตน     เมือ่ พระ บารมี 

เต็ม เปยม แลว จึง ได ตรัสรู เปน พระ สัมมา สัม พุทธ เจา    ทรง เผยแผ พระ 

ธรรม อัน เปน ประโยชน ไพศาล แก ชาว โลก มา จนถึง ปจจุบัน นี้     พระพุทธ 

บารมี และ พระ พุทธ า นุ ภาพ ได แผ ปกคลุม ไป ยัง โลก ทั้ง ปวง    ทำให บุคคล 

ผู เลื่อมใส และ ปฏิบัติ ตาม โดย ชอบ    ได ปลดเปลื้อง ความ ทุกข และ 

ประสบสุข แหง ชีวิต ตาม สมควร แก กำลัง แหง การ ปฏิบัติ 

  ขาพเจา มี ความ สุขใจ ที่ จะ ได เห็น หนังสือ เรื่อง นี้ พิมพออก 

เปนเลม    หาก บุญ กุศล ใด พึง บังเกิด มี แก ขาพเจา ใน การ นี้   

ขอพระพุทธบารมี   พระ พุทธ า นุ ภาพ และ บุญ กุศล นั้น ซึ่ง ขาพเจา ได 

ทำแลว  พึง อำนวยผล ให ขาพเจา เปน ผู มี อาพาธ นอย   มี โรค เบาบาง   

เพื่อจัก ได มี โอกาส บำเพ็ญ ประโยชน แก พระพุทธ ศาสนา และ แก สังคม 

ตอ ไป   เทา ที่ กำลัง และ ความ สามารถ ยัง มี อยู   ขอ พระ พุทธ า นุ ภาพ 

ไดโปรดคุมครอง ให การเผยแผธรรมของชมรม กัลยาณ ธรรม ตั้ง มั่น 

เจริญ รุง เรือง ยิ่งๆ ขึ้นไป   ขอ อนุโมทนา 

         

 ดวย ความ ปรารถนา ดี อยาง ยิ่ง 

 ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕



คำ นำ
ของชมรมกัลยาณธรรม

  ขาพเจา ได ปรารภ เรื่อง ขอ อนุญาต เลือก งาน หนังสือ ใน นิพนธ 

ของ ทาน อาจารย วศิน   อิน ท สระ เพื่อ รวม ฉลอง ชวง ป มหา มงคล ของ 

ชาว พุทธ   ซึ่ง ชาว พุทธ ทั่ว โลก มี ความ ตื่น ตัว ที่ จะ รวม กัน ปฏิบัติ บูชา และ 

จัด กิจกรรม ตางๆ   อัน จะ ชวย จรรโลง สง เสริม พระพุทธ ศาสนา   เพื่อ 

นอม ถวาย เปน พุทธ บูชา   ใน วาระ ครบ รอบ   ๒๖๐๐   ป   นับ แต ปฐม กาล 

ที่ พระพุทธ องค ตรัสรู เปน พระ สัมมา สัม พุทธ เจา   เมื่อ ทาน อาจารย ได 

เลือกงาน เขียน ของ ทาน เร่ือง   “ พระพุทธ บารมี ใน อดีต ”   มา จัด พิมพ 

เปน รูป เลม เพื่อ อุทิศ เปน พุทธ บูชา   ใน โอกาส   ๒๖๐๐   ป   แต ป ตรัสรู   

ดังกลาว แลว   ขาพเจา จึง ยินดี ยิ่ง ที่ จะ ได นำ เพชร เม็ด งาม แหง ธรรม 

ทาน ดัง กลาว   มา จัด พิมพ แจก   เปน มหา กุศล สอง ทาง   คือ ทั้ง ได ตาม 

รอยพระบาท พระบรม ศาสดา และ ตาม รอย ธรรม ของ ครูบา อาจารย ที่ 

เคารพ อยางยิ่ง     

  เรา ทราบ ดี วา พระพุทธ บารมี ใน อดีต   หรือ ที่ เรียก วา   

“พระเจา   ๑๐   ชาติ”   กลาว ถึง ใน ชวง ที่ เปน   ๑๐   พระ ชาติ สำคัญ ที่ ทรง 

บำเพ็ญบารมีเนนหนัก ไป ใน ดาน ตางๆ   ลวน นา สนใจ ติดตาม ศึกษา   

เพราะเปน ที่มา ของ องค พระ สัพพัญู ผู รู แจง โลก   ผู เปน พระ โลกนาถ 



ที่นำพา ปวง สัตว ให พน จาก วัง วน วัฏฏะ   ถึง แมวา ใน หนังสือ นี้   ทาน 

อาจารย จะ เขียน ไว ได เพียง   ๕   ชาติ ดวย มี ภารกิจ มาก จึง ไม ได เขียน 

ตออีก   ๕   ชาติ ที่ เหลือ     แต ทุก เร่ือง ที่ ทาน เรียบ เรียง มา ก็ มี ความ งดงาม 

สมบูรณอยู ใน ตัว   ทั้ง อรรถรส และ สาระ   อัน จะ เปน พลัง ใจ ให สาธุชน 

มีความ มุง มั่น ตาม รอย พระบาท ตอ ไป อยาง ไม ยอทอ 

 ชมรม กัลยาณ ธรรม ขอ นอม ถวาย ธรรม ทาน นี้ เปน พุทธ บูชา 

และนอม บูชา อาจริย คุณ แด ทาน อาจารย วศิน   อิน ท สระ   ขอ บุญ 

กุศลแหง การ เผยแผ ธรรม ทาน ที่ ทาน อาจารย อุทิศ เปน พุทธ บูชา 

มาอยางตอเนื่อง  รวม เขา กับ สาย ธาร บุญ กุศล ที่ พวก เรา ชาว ชมรม 

กัลยาณ ธรรมไดรวมกระทำ มา     จง มา อภิบาล คุมครอง ทาน อาจารย 

ให เปน ผู มี อาพาธ นอย   อยู สุข   สงบ   สบาย กาย ใจ   ตลอด ทุก วัน คืน   

เพื่อเปนแสง สวาง แหง ธรรม สอง สู ใจ มวลชน ตราบ กาล นาน 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 

 ท  พญ .   อัจฉรา   กลิ่น สุ วรรณ   

 ประธาน ชมรม กัลยาณ ธรรม 

 

 



 พระพุทธ บารมี ใน อดีต 

 เรื่องท่ี ๑

พระ เต มีย์



   วัน หนึ่ง   เมื่อ พระ ผู มี พระ ภาค เจา ประทับ อยู   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 

ทราบ ดวย ทิพย โสต แลว เสด็จ มา สู ธรรมสภา ตรัส วา   ภิกษุ ทั้ง 

หลาย   เราผู มี บารมี เต็ม เปยม แลว    ทิ้ง รัช สมบัติ ออก แสวงหา 

คณุธรรมอนั ยิง่ ใหญ ใน กาล นี ้  หา เปน สิง่ อศัจรรย ไม   แต สมยั เมือ่ 

เรา ยงั ม ีบารม ีไม แก กลา   เพ่ือ บำเพญ็ เนกขมั ม บารม ีนี ้เรา ได ละทิง้ 

พระเนกขัมมบารมี 

พระเตมีย์



 อ. วศิน อินทสระ

รชัสมบตั ิออ กม หาภิเนษ กรม ณ นัน่ แล   เปน คณุ อนั นา อศัจรรย ยิง่   

ตรัส ดังนี้ แลว   ทรง ดุษณี อยู   เมื่อ ภิกษุ เหลา นั้น ทูล วิงวอน ให ทรง 

แสดง เรื่อง ใน อดีต จึง ตรัส วา 

   ภิกษุ ทั้ง หลาย   ใน อดีตกาล   เมื่อ พระเจา กา สิ กราช ครอง 

ราช สมบัติ โดย ธรรม ใน เมือง พา ราณ สี   พระองค ทรง มี พระ สนม 

มาก   แต นาง เหลา นั้น ไมมี ใคร มี บุตร เลย   ประชาชน พา กัน เดือด 

รอน วา   จะ ไมมี ราช กุมาร ผู สืบ สันตติ วงศ   จึง ชวน กัน มา ประชุม 

ที่ พระ ลาน หลวง   ทูล เรื่อง ทั้ง ปวง ให พระ ราชา ทรง ทราบ วา   การ 

ที่ พวก เขา มา ประชุม กัน นี้ ก็ ดวย วิตก กังวล เร่ือง ผู สืบ สันตติ วงศ   

ขอ พระองค จง พิจารณา เถิด 

   พระ ราชา กา สิ กราช ทรง สดับ แลว ทรง ขอบใจ ราษฎร ที่ 

มี ความ จงรัก ภักดี   และ หวัง ดี ตอ พระองค และ ราช บัลลังก   แลว 

รับส่ัง ให ประชุม มเหสี   และ สนม นารี ทั้ง ปวง   ขอ ให ทุก พระองค   

จง บำเพญ็ คณุ ความ ดแีลว อธษิฐาน ปรารถนา บตุร   หรอื ไหว วอน 

เทพเจา ขอ ให ประทาน บุตร ให 

   บรรดา สนม นารี เหลา นี้   มี พระนาง พระองค หนึ่ง 

ทรงนามจัน ท เทวี    ผู เปน อัครมเหสี เลิศ กวา หญิง ทั้ง ปวง    

พระนาง ทรง เปน ธิดา แห งมัท ราช๑    ทรง สมบูรณ ดวย ศีล า จาร 

วัตร ทั้ง ปวง   พระนาง สดับ พระ ราช ดำรัส ของ พระ ราชา แลว   ก็ 

๑    สตรี แควน มัท ทะ นั้น  ได รับ การ ยกยอง มาก   ใน โบราณ วา เปน สตรี ที่ ดี ที่สุด 

๙



  พระพุทธ บารมี ใน อดีต

ทรงรับ เพื่อ ปฏิบัติ ตาม   จึง ทรง สมาทาน อุโบสถ ใน วัน เพ็ญ   

เปลื้องสรรพาภรณ ทั้ง ปวง   บรรทม เหนือ พระ ยี่ภู นอย   ทรง 

ระลึกถึง แต ศีล ของ พระองค  กระทำ สัจ จกิ ริ ยา วา   หาก ขาพเจา 

รักษา ศีล ไม ขาด   ขอ บุตร จง มี แก ขาพเจา 

   ธรรมดา คน ด ี  ม ีศลี ม ีธรรม อนั งาม     เมือ่ เดอืด รอน  เทวดา 

ยอม พลอย เดือด รอน ดวย   ดัง นั้น   ทาว สักกะ ผู เปน ใหญ ใน หมู 

เทพ   ทรง ทราบ ความ เดือด รอน ของ พระ นาง จัน ท เทวี แลว   ทรง 

ประสงค จะ ชวย เหลือ   ทรง ใครครวญ ถึง ผู ซึ่ง เหมาะ สม   ได มอง 

เห็น พระ โพธิสัตว  จึง เสด็จ ไป เชิญ พระ โพธิสัตว เทพ บุตร ให ลง 

มา จุติ ใน พระ ครรภ ของ พระ นาง จัน ท เทวี   เพื่อ บำเพ็ญ บารมี ให 

เต็ม เปยม ตอ ไป   พระ โพธิสัตว ก็ ทรง รับ ปฏิญญา และ เสด็จ อุบัติ   

ณ   คัพโภ ทร แหง พระ นาง จัน ท เทวี 

   พระนาง ทรง ทราบ วา ตั้ง พระ ครรภ  จึง ทูล พระ ราช สวามี 

ให ทรง ทราบ   พระ ราชา ทรง ปติ โสมนัส เปน ลนพน   ทรง ใหการ 

ประคบประหงม อยาง ดี ยิ่ง   เมื่อ ครบ กำหนด แลว พระนาง ก็ 

ประสูติ พระ โอรส อัน สมบูรณ ดวย บุญ ลักษณะ อัน อุดม   วัน นั้น 

ฝน ตกลง ทั่ว กา สิ กรัฐ 

   พระ ราชา พระราชทาน นาง นม๑   ๖๔   นาง   ลวน เปน ผู มี 

ลกัษณะ ปราศจาก โทษ   ม ีสงู นกั   เปนตน   เพ่ือ ให ทารก ปราศจาก 

โทษ ดวย   สตรี ที่ สูง นัก   เมื่อ ทารก นั่ง ดื่ม นม   คอ ของ ทารก จัก ยืด 
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ยาว เกิน ไป   สตรี ที่ ต่ำ นัก   คอ ของ ทารก จัก สั้น   สตรี ที่ ผอม นัก   ขา 

ทั้ง สอง ของ ทารก จัก เสียดสี กัน   สตรี ที่ อวน นัก   เทา ทั้ง สอง ของ 

ทารก จัก เพลีย   สตรี ที่ ดำ นัก   น้ำนม เย็น เกิน ไป   สตรี ที่ ขาว นัก   

น้ำนม รอน เกิน ไป   สตรี ที่ นม ยาน   จมูก ของ ทารก จัก แบน   สตรี 

เปน โรค หดื   นำ้นม เปรีย้ว   สตร ีเปน โรค มองครอ   นำ้นม ม ีรส วกิาร 

ตางๆ   มี รส เผ็ด   เปนตน 

   พระ ราชา ทรง กระทำ ราชูปถัมภ แก พระ โอรส เปน อยาง 

ดี   และ พระราชทาน พร แก พระ นาง จัน ท เทวี อัครมเหสี   พระนาง 

ทรง รับ พร แลว ถวาย คืน ไว กอน 

  ใน วัน ขนาน พระนาม   พระ ราชา ทรง ให ประกอบ เปน พิธี 

ใหญ   เชิญ พราหมณ ผู รู พยากรณ พระ ลักษณะ มา เลี้ยง อาหาร 

ที่พระราชวัง   แลว ตรัส ถาม ถึง อันตราย ของ พระ โอรส วา มี อะไร 

บาง   หาก มี จะ ได หา วิธี กำจัด หรือ หลีก เล่ียง เสีย   พราหมณ 

ทั้ง หลาย ดู พระ ลักษณะ ตาม ตำรา พยากรณ ศาสตร แลว ทูล วา   

พระราชโอรส ไมมี โทษ ใดๆ   เลย   ทรง สมบูรณ ดวย บุญ ลักษณะ 

อัน อุดม   ทรง สามารถ เปน ราชาธิราช ได 

๑   ทาน ผู อาน อาจ รูสึก วา   ทำไม จึง พระราชทาน นาง นม ถึง   ๖๔   นาง   อาจ เปน 
ตัวเลข ที่ มาก เกิน ไป   แต เมื่อ สมัย พระ เจา หลุยส ที่  ๑๔   แหง ฝรั่งเศส นี่เอง   เมื่อ 
ตื่น บรรทม จะ ตอง มี ขา ราช บริพาร จำนวน รอย เขาไป ใน หอง บรรทม   คอย ปฏิบัติ 

หนาท่ี เกี่ยว กับ การ แตง พระองค 
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  พระเจา กา ส ีทรง สดับ แลว ด ีพระทยั   ขนาน พระนาม พระ 

ราชโอรส วา   เต มิ ยกุ มาร   เพราะ ถือ เอา นิมิต วา ใน วัน ประสูติ 

นั้น  มี ฝน ตก ชุม ชื้น ทั่ว แควน กา สี   และ เพราะ เหตุ ที่ พระ ราช 

กุมาร นำความ ชุม ชื่น เบิก บาน พระทัย มา ให   ทั้ง แก พระองค และ 

ประชาชน ของ พระองค ทั้ง ปวง 

   คราว หนึ่ง   นาง สนม ทั้ง หลาย ตกแตง พระ กุมาร อยาง ดี   

แลว นำ ขึน้ เฝา พระ ราชา    บรม กษตัรยิ ทอด พระเนตร พระ ปโยรส 

แลว ทรง สวมกอด  จุมพิต ที่ พระ เศียร  ให ประทับ บน พระเพลา 

เปน ที่ รื่นรมย อยู   

    ขณะ นั้น ราชบุรุษ นำ โจร   ๔   คน มา หนา พระที่นั่ง   พระ 

ราชาทรง วินิจฉัย ตัดสิน เรื่อง เอง   รับสั่ง ให ลงอาญา โจร เหลา นั้น 

โดย วธิ ีตางๆ   กนั   คอื ให เฆีย่น โจร คน หนึง่ พนั ท ีดวย หวายท่ีมหีนาม   

ให เอา โซ ตรวน จำ โจร คน หนึ่ง แลว สง เขา เรือน จำ   ให เอา หอก แทง 

สรีระ ของโจร คน หนึ่ง และ ให เอา หลาว เสียบ โจร อีก คน หนึ่ง  

  เต มิ ยกุ มาร   ได ทรง สดับ พระ ดำรัส ของ พระ ราช บิดา ดัง 

นัน้ ทรง สะดุง เปน อนั มาก   ทรง จนิตนาการ วา   โอ   ราช สมบตั ิทำให 

บุคคล ตอง ทำกรรม หนัก ถึง เพียง นี้ เชียว หรือ   กรรม นี้ เปน กรรม 

ที่ ทำให บุคคล ไป สู สวรรค มิได เลย   มี แต จะ ดิ่ง ลง ไป ใน นรก   เมื่อ 

พระราช กุมาร บรรทม ภาย ใต เศวตฉัตร   ทรง มอง เห็น เศวตฉัตร 

เปน สิ่ง นา กลัว   เปน สิ่ง บังคับ ให คน ตอง ทำบาป   ทรง จินตนาการ 
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ตอ ไป วา   เรา มา จาก ไหน หนอ   ลำดบั นัน้   การ ระลกึ ชาต ิก ็ปรากฏ 

แก พระองค   พระองค เคย เปน กษัตริย ครอง ราช สมบัติ   ณ   

แควน กา สี เปน เวลา   ๒๐   ป   และ ตอง ตก นรก ชื่อ อ ุส สุ ทน รก ถึง 

แปด หมื่นป   แลว จึง ไป เกิด   ณ   สุคติ โลก สวรรค   บัดนี้ มา เกิด ใน 

เรือนหลวง อัน เปน ดุจ เรือน โจร นี้ อีก   หาก ครอง ราช สมบัติ ตอ ไป 

ก ็จะ ตอง เวียน ไป ตก นรก อกี   บดันัน้ สรีร กาย และ พระทัย ของ พระ 

ราช กมุาร ก ็เหีย่วแหง เชน ดอก ปทมุ ที ่ถกู ขยำ   ทรง จนิตนาการ อยู 

วา   ไฉน หนอ เรา จะ พน จาก เรือน โจร นี้ เสีย ได 

   เมื่อ ทรง จินตนาการ มาก เขา ก็ ทรง พบ ชอง ทาง คือ ตั้ง 

พระทัย จะ ทำ ใบ   หนวก   และ ทำ เปน งอย เปลี้ย เสีย ขา   เพื่อ คน 

ทั้ง หลาย จัก ได เห็น วา พระองค เปน กาฬ กัณณี   ไม ควร แก การ 

ครอง ราช สมบัติ   ตอง ไม ประกาศ ความ ฉลาด รอบรู ของ ตน เปน 

อัน ขาด 

   ตั้งแต บัดนั้น มา   พระ โพธิสัตว ก็ ทรง อธิษฐาน พระทัย วา   

ไม ใบ ก็ จัก ทำ เหมือน ใบ   ไม หนวก ก็ จัก ทำ เหมือน หนวก   ไม งอย 

เปลี้ย ก็ จัก ทำ เหมือน งอย เปลี้ย 

   เมื่อ กุ มา รอ่ืนๆ   ผู เปน บริวาร ของ พระองค รองไห อยาก 

ดื่มนม   พระองค ก็ ไม ทรง กันแสง    ถูก ทรมาน ให อดนม วัน หนึ่ง 

บาง  สอง วัน บาง   เพื่อ ให ทรง กันแสง เหมือน เด็ก อื่น แต ก็ ทรง 

อดทน   ทรง อธิษฐาน พระทัย มั่นคง วา จะ ยอม ตาย ดี กวา ทำลาย 
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ความ ตั้ง พระทัย อัน เด็ด เดี่ยว นี้   พระองค ทรง เกรง ภัย ใน นรก 

มากกวา ภัย ใน โลก มนุษย   

   พวก นาง นม สงสัย เหลือ ประมาณ วา   พระ ราชโอรส จะ 

เปน ใบ งอย เปลี้ย หรือ ไฉน   แต พิจารณา ทั่ว กาย แลว ก็ ลง ความ 

เห็น วา   มือ เทา ของ คน งอย เปลี้ย ไมใช อยาง นี้   คาง ของ คน ใบ 

ไมใชอยาง นี้   ชอง หู ของ คน หนวก ไม เปน อยาง นี้ 

   พวก นาง นม ทั้ง หลาย ก็ ทดลอง โดย ให อดนม อีก   ดู ที หรือ 

วา พระ กุมาร จะ ทรง กันแสง หรือ ไม   แต พระ ราช กุมาร ก็ มิได 

แสดงอา การ ใดๆ   เลย  นอกจาก นิ่ง เฉย   จน พระ ราช ชนนี ไม อาจ 

ทน ได  ก็ ให พระ โอรส เสวย นม ของ พระนาง เอง 

   ตอ แต นั้น พระ ราช กุมาร ถูก ทดลอง โดย การ เอา ขนม มา 

ลอ   เอา ผล ไม มา ลอ   เอา ของ เลน มา ลอ   พวก เด็ก อื่นๆ   ซึ่ง เปน 

บริวาร ตาง ก็ แยง กัน   แต เต มิ ยกุ มาร คง ประทับ นิ่ง เฉย มิได สน 

พระทัย เลย   เพราะ ทรง ดำริ วา ของ เหลา นี้   เมื่อ ทอง เที่ยว อยู ใน 

สังสารวัฏ ได บริโภค มา แลว นับ ไม ถวน   

   หมู อำมาตย กราบทูล พระ ราชา วา   เด็ก รุน   ๕   ขวบ ยอม 

กลวั ไฟ ขา พระองค จะ ทดลอง ดวย ไฟ   ดงันี ้แลว จงึ ปลกู เรือน ใหญ 

ที่ พระ ลาน หลวง มี ประตู มากมาย   ให มุง ดวย ใบตาล   อัญเชิญ 

พระโพธิสัตว ให ประทับ นั่ง ทามกลาง ความ แวดลอม แหง เด็ก ที่ 
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เปน บริวาร   และ จุด ไฟ ขึ้น เผา บาน   เด็ก ทั้ง หลาย เห็น ไฟ ไหม   ก็ 

ตกใจ กลัว พา กัน วิ่ง หนี   แต พระ โพธิสัตว ทรง จินตนาการ วา   ไฟ 

นี้รอน นอย นัก   เมื่อ เทียบ กับ เพลิง ใน นรก   จึง ประทับ นั่ง เฉย 

มิได ลุก ขึ้น   เมื่อ เพลิง โหม เขา มา ใกล  พวก อำมาตย ราช บริพาร 

ทั้งหลายก็ รีบ ไป อุม พา พระ โพธิสัตว ออก มา เสีย 

   พระ โพธิสัตว ถูก ทดลอง โดย วิธี นี้ เปน เวลา ถึง   ๑   ป แต ไม 

ทรง แสดง อาการ พิรุธ แต ประการ ใด   ตอ มา ถูก ทดลอง โดย การ 

ปลอย ชาง ซับ มัน ให พระ โพธิสัตว ประทับ นั่ง ที่ พระ ลาน หลวง   มี 

เด็ก อื่นๆ   แวดลอม  ชาง นั้น บรร ลือ เสียง โกญจ นาท   เอา งวง ตี 

แผนดิน   เด็ก ทั้ง หลาย เห็น ดัง นั้น ก็ พา กัน วิ่ง หนี แต พระ โพธิสัตว 

ทรง ดำริ วา   การ ตาย เพราะ ชาง ยัง ประเสริฐ กวา การ ไป ตก นรก   

จึง ประทับ นิ่ง เฉย ไม หวั่น ไหว   ชาง นั้น ได รับ การ ฝกฝน ดีแลว   

เอางวง จบั พระ โพธสิตัว    เหมอืน จบั กำ ดอกไม    แต ไม ทำ อนัตราย  

ราชบุรุษ เห็น ดัง นั้น   จึง ไป ชวย รับ ดวย อาการ ถนอม 

   ตอ มา ถูก ทดลอง ดวย งู  ดวย มหรสพ   มี การ ฟอน รำ 

ขับรองเปนตน   ดวย ศัต ราวุ ธ   ดวย การ ให เปา สังข ใต ที่ บรรทม 

ดวย เสียง กลอง   ดวย ประทีป โคม ไฟ   ดวย แมลงวัน   คือ เอา ออย 

ทา พระ วรกาย แหง พระ โพธิสัตว เพ่ือ ให แมลงวัน ตอม ดวย การ 

ไมสรง น้ำ ให   ไม จัด ให ได ลง บังคน   แม จม อยู ใน กอง มูตร   คูถ   มี 

กลิ่น เหม็น คลุง   พระ โพธิสัตว ก็ ทำ ประทับ เฉย 
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   เต มิ ยกุ มาร ถูก ทดลอง นานา ประการ   ยิ่ง กวา ที่ กลาว 

มา แลว นี้  ได รับ ทุกขเวทนา เปน อัน มาก   จน พระทัย แหง สมเด็จ 

พระราช ชนนี หวั่น ไหว ปวด ราว ไม อาจ ทน ดู ได   จึง คอย ชวย เหลือ 

และ ปลอบโยน วา   “พอ เต มีย เอย !   หาก เจา ไม ใบ   ไม หนวก   ไม 

งอย เปลี้ย เสีย ขา   ก็ จง แสดง อาการ ตาม ปกติ เชน คน ทั้ง หลาย   

อยา ได ทำ ใบ   ทำ หนวก เลย”   แต พระ โพธิสัตว มี พระทัย แนว แน 

เสีย แลว 

   เมื่อ พระ โพธิสัตว มี พระ ชนมายุ ได   ๑๖   พรรษา   พวก 

อำมาตย รวม ทั้ง พระ ชนก ชนนี   มี ความ คิด ตรง กัน วา ธรรมดา 

บุรุษอายุ ขนาด นี้ ยอม พอใจ ใน สตรี ที่ สวยงาม   จึง ปรารถนา 

ทดลอง ดวย สนม นารี ผูทรง สิ ริ โสภา คย จึง จัดแจง อาบ น้ำหอม 

อยาง ดี ให พระ โพธิสัตว และ ประดับ ประดา ดวย สรร พา ภ รณ   ให 

บรรทม บน พระ ยี่ภู อัน มี สิริ แลว ให สนม นารี ลวน แต จำเริญ ตา   

ให เขา มา สู หอง บรรทม   ราย รำ ยั่วยวน กวน กาม กิเลส เขาไป ใกล 

กระซิบ เวา วอน ดวย คำ หวาน   เปน เชิง เชิญ ชวน ให รวม อภิรมย   

แต พระ โพธิสัตว ก็ มั่น อยู ใน อุเบกขา ธรรม   หา ได หวั่น ไหว ดวย 

วิสภา คา รมณ   อัน นา ตื่น เตน ระทึก ใจ นั้น ไม   พระองค ได กาว 

ลวง พน อารมณ อัน เปน วิสัย แหง โลกีย ชน เสีย แลว   เพราะ การ 

กลัวภัยในอบาย 

   การ ทดลอง ตางๆ   ได สิน้ สดุ ลง ดวย ประการ ฉะน้ี เปน เวลา 

นาน ถึง   ๑๖   ป 
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   บรม กษัตริย กา สิ กราช   ทรง รอน พระทัย เปน หนัก หนา 

เรียก พราหมณ ทั้ง หลาย มา ตรัส ถาม ความ เกา วา กอน นี้ เมื่อ 

ราชกุมาร ประ สู ติ ใหมๆ   ทาน ทั้ง หลาย ทำนาย วา   ราช กุมาร นี้ 

อุดมดวย ลักษณะ แหง ผู มี บุญ ทุก ประการ   แต เวลา   ๑๖   ป ได 

พิสูจน ให เห็น วา คำ ทำนาย ของ ทาน นั้น ผิด โดย สิ้น เชิง   โอรส 

ของ เรา เปน ทั้ง ใบ   ทั้ง หนวก   ทั้ง งอย เปลี้ย เสีย ขา   เรา จะ ทำ 

ประการใด 

         พวก พราหมณ ทั้ง หลาย กราบทูล วา   กา รณ ใดๆ   ที่ พวก 

ขา พระพุทธเจา ไม ทราบ หา มี ไม   แต ดวย เกรง วา พระองค จะ 

ทรง โทมนัส เมื่อ ทรง ทราบ แต เบื้อง ตน วา พระ โอรส ของ พระองค 

จะเปน เชน นี้   จึง มิได ทูล ความ เปน จริง   โอรส ของ พระองค นั้น 

เปนกาฬ กัณณี   หาก อยู ใน พระนคร จะ มี ภัย พิบัติ เกิด ขึ้น   ๓   

ประการ   คอื อนัตราย แหง ชวีติ   อนัตราย แหง เศวตฉัตร   อนัตราย 

แหง อัครมเหสี 

   พระ ราชา ทรง สดับ ดัง นั้น หวั่น พระทัย   ตรัส ถาม วา เรา 

พึง ทำ อยางไร ตอ โอรส   พวก พราหมณ กราบทูล วา ตอง นำ ไป ฝง 

ทั้ง เปน ที่ ปาชา ผีดิบ 

   ฝาย อัครมเหสี   ผู เปน พระ ราช ชนนี ได ทรง ทราบ ขาว นี้ 

รอน พระทัย ยิ่ง นัก   จึง รีบ เขา เฝา พระเจาอยูหัว   ทูล ออนวอน มิ 

ให ทรง ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ ของ พราหมณ   และ ทูล ทวง ถึง พร 

๑๗
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ทีพ่ระ ราชา ได เคย พระราชทาน เมือ่ ประสูต ิพระ โอ รส ใหมๆ    และ 

พระนาง ถวาย คืน ไว   บัดนี้ เปน โอกาส ที่ พระนาง จะ ทูล ขอ พร นั้น 

แลว เมื่อ พระ ราชา ทรง อนุญาต จึง ทูล ขอ ราช สมบัติ ให ราชโอรส   

แต พระ ราชา ไม ทรง อนุญาต โดย ทรง อาง วา   เต มิ ยกุ มาร   ไมใช 

เปน บุคคล สมบูรณ 

   พระ นาง จัน ท เทวี อัครมเหสี   พยายาม ออนวอน ขอ ราช 

สมบตั ิให พระ โอรส ครอง เพยีง   ๗   ป   แต พระ ราชา ไม ทรง อนญุาต   

พระนาง ทูล ขอ เรื่อย มา   ๖   ป   ๕   ป   ๑   ป   จนถึง ขอ ให พระ โอรส 

ครอง ราชย เพียง   ๗   วัน   พระ ราชา ทรง อนุญาต เพียง   ๗   วัน 

   เมื่อ เปน ดังน้ี   พระ นาง จัน ท เทวี จึง ให ตกแตง พระ โอรส 

เปน พิเศษ แลว ให ปาว ประกาศ ไป ทั่ว พระนคร วา บัดนี้ ราช สมบัติ 

เปน ของ เต มิ ยกุ มาร   ทรง ให ประดับ นคร อยาง สวยงาม ให 

พระราชกุมาร ประทับ นั่ง บน คอ ชาง   ยก เศวตฉัตร ขึ้น เหนือ พระ 

เศียร แหง พระ ราช กุมาร นั้น กระทำ ประ ทักษิณ พระนคร   

   เมื่อ กลับ แลว   พระ อัครมเหสี จึง เวา วอน พระ ราชโอรส 

วา 

   “ เต มิ ยะ   ลูก รัก !   แม ไม เปน อัน หลับ อัน นอน เพราะ เจา   

ขอ เจา จง เห็นใจ แม เถิด   สิบ หก ป แลว ที่ แม ตอง รองไห   ดวงตา 

ของ แม ฟกช้ำ   หวัใจ ของ แม เหมอืน จะ แตก สลาย เพราะ ความ โศก   

  

๑๘
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แมรูวา   ลูก มิใช คน งอย เปล้ีย   มิใช คน ใบ หรือ หนวก   เหตุ ไฉน ลูก 

จึง ทำ เชน นี้   เห็นใจ แม บาง เถิด ลูก รัก   ขอ ลูก จง เดิน   จง พูด   คิด 

วา เพื่อ ความ สุข ของ แม และ เพื่อ ความ เจริญ รุงเรือง ของ ลูก ” 

   พระนาง เฝา ออนวอน พระ โอรส อยู เชน นี้ เปน เวลา   ๕   

วัน แต ไม ได ผล อะไร เลย   พระ ราช กุมาร คง ประพฤติ พระองค 

เหมือนเดิม 

   เมื่อ ถึง วัน ที่   ๖   พระ ราชา ตรัส เรียก นาย สุ นันท ะ สารถี 

มารับสั่ง วา   พรุง นี้ เชา ให จัดแจง รถ เทียม มา อวมงคล   ๒   ตัวนำ 

เจา ชาย เต มิ ยะ ไป ฝง เสีย   ณ   ปาชา ผีดิบ   เมื่อ ฝง ลง ไป แลว กอน 

กลบ ดิน ให เอา สัน จอบ ทุบ ศีรษะ ให ตาย 

   พระ นาง จัน ท เทวี ทรง ทราบ เรื่อง น้ี แลว เศรา โศก ยิ่ง นัก 

ประหน่ึง วา พระทัย จะ แตก ทำลาย   เสด็จ ไป หา พระ ราช ปโยรส 

แลว ตรัส วา   “ลูก รัก !   พรุง นี้ แลว   พระ บิดา ของ ลูก รับสั่ง ให 

นำลูก ไป ฝง ทั้ง เปน ที่ ปาชา ผีดิบ   ลูก จะ ตอง วาย ชนม เปน แนแท   

พูด เถอะลูก   หาก ลูก พูด เมื่อไร ลูก ก็ จะ ไม ถูก ฝง ทั้ง เปน   แม ก็ 

จะมีความ สุข   ความ หวัง ของ คน ทั้ง ปวง ที่ อยาก ได รัชทายาท 

ไวสืบราช สมบัติ ก็ จะ เต็ม เปยม   การ พูด ของ ลูก เพียง คำ เดียว 

จะเปน ประโยชน แก คน ทุก ฝาย   ตลอด ถึง แควน กา สี ของ 

เราดวย”

๑๙
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   พระ ราช กุมาร ทรง ทราบ ดัง นั้น   ก็ มี พระ มนัส แชม ชื่น   

ทรง ดำริ วา ความ พยายาม ที่ ขาพเจา ได ทำ มา ถึง สิบ หก ป แลวน้ัน   

จะ สำเร็จ สม ตาม ความ มุง หมาย แลว ใน วัน พรุง นี้   เมื่อ ทรง 

จินตนาการ เชน นี้   พระ ปติ ก็ เกิด ขึ้น ภายใน พระ กมล   พรุง นี้ แลว 

… พรุง นี ้แลว เปน วนั แหง ความ สขุ ของ เรา   เปน วนั ที ่เรา จะ ได ออก 

จาก เรือน   อัน เปน เสมือน เรือน โจร 

   เชา วัน รุง ขึ้น   พระ นาง จัน ท เทวี ให พระ โอรส อาบ และ ดื่ม 

ตาม ความ ปรารถนา   แลว ให ประทับ นั่ง บน พระเพลา   สวมกอด 

พระ โอรส นั้น   พิลาป รำพัน นานา ประการ   แต พระ โพธิสัตว หา 

ไดหวั่น ไหว ไม 

   ได เวลา นาย สุ นันท ะ สารถี   ก็ นำ รถ เทียม มา มา   ณ   

พระ ตำหนัก เขาไป สู หอง อัน มี สิริ   ถวาย บังคม พระ อัครมเหสี   

แลวก ราบ ทูล วา   ขอ พระ แม เจา อยา ได กริ้ว ขา พระบาท เลย   ขา 

พระบาท รับ พระ ราช บัญชา มา   กราบทูล ฉะน้ี แลว   เอา หลัง มือ 

กนั ให พระนาง ผู สวมกอด พระ โอรส อยู หลกี ไป   อุม พระ ราช กมุาร 

ประหน่ึง กำ ดอกไม ลง จาก ปราสาท 

   ขณะ นั้น พระ นาง จัน ท เทวี   ก็ สยาย พระ เกศา ขอน 

พระทรวง ทรง ปริ เทว นา การ ดัง สนั่น อยู กับ หมู นาง สนม ใน 

ปราสาท น้ัน   พระ โพธิสัตว ทอด พระเนตร เห็น พระ ราช มารดา 

ทรง กันแสง   ก็ ทรง โทมนัส ตาม   กริ่ง วา พระมารดา จัก วาย ชนม 
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เพราะ ความ โศก นั้น   จึง มี พระ ประสงค จะ ตรัส ดวย   แต เมื่อ มา 

คำนึง วา   หาก พูด ออก ไป   ความ พยายาม ที่ ทำ มา ตลอด เวลา   ๑๖   

ป ก็ จะ ไร ผล   หา ประโยชน อัน ใด มิได  ถา เรา ไม พูด ออก ไป   ก็ จะ 

เปน ประโยชน ทั้ง แก ตัว เรา เอง   แก พระ ราช มารดา   และ แก พระ 

มหาชน   คิด ดังนี้ จึง มิได พูด   แม จะ มี อาการ โศกา อาดูร อยู ก็ ทรง 

อด กลั้น เสีย 

   ลำดับ นั้น สุ นันท ะ สารถี   ยก พระ โพธิสัตว ขึ้น บน รถ   

ตัง้ใจวา จะ ขบั ตรง ไป ทาง ประตู ดาน ตะวนั ตก   แต ถกู เทพเจา ดลใจ 

ให ขับ รถ ตรง ไป ทาง ประตู ทิศ ตะวัน ออก   เมื่อ ลอ รถ กระทบ ธรณี 

ประตู   พระ โพธิสัตว ทรง ดำริ วา ความ ปรารถนา ของ เรา จวน จะ 

ถึงที่ สุด แลว   ทรง แชม ชื่น อยาง ยิ่ง   ปา ที่ นาย สารถี ขับ รถ ไป นั้น 

ไมใช ปา ผีดิบ   แต ปรากฏ แก เขา เสมือน วา เปน ปาชา ผีดิบ   เขา 

ได พบ ที่ อัน นา รื่นรมย แหง หนึ่ง จึง แวะ หยุด รถ เขา ขาง มรรคา 

แลว ลง จาก รถ เปล้ือง เคร่ือง แตง องค พระ โพธิสัตว ออก หอ วาง 

ไว   แลว ถือ จอบ เร่ิม ขุด หลุม เปน สี่เหล่ียม   ขณะ นั้น เตมิยกุ มาร 

ทรง จินตนาการ วา   เรา ไม ได ใช มือ และ เทา มา เปน เวลา   ๑๖   

ป   มือ เทา ของ เรา ยัง ใชได หรือ ไม หนอ   ดำริ ดัง นั้น แลว จึง เสด็จ 

ลุก ขึ้น ลูบพระหัตถ เบื้อง ขวา เบื้อง ซาย ก็ ทรง ทราบ ได วา ยัง มี 

กำลัง ดีอยู  เสด็จ ดำเนิน ไป ได หนอย หน่ึง จึง ทราบ วา กำลัง ของ 

พระองคสามารถ ไป ได ถึง   ๑๐๐   โยชน 
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   พระ โพธิสัตว ทรง ทราบ วา   หาก นาย สารถี จะ ทำราย 

พระองค พระองค ก ็พอ สู ได   จงึ เสด็จ ไป ยงั ที ่ขดุ หลมุ   กลาว ทกัทาย 

นาย สุ นันท ะ ขึ้น วา   ทาน รีบ ขุด หลุม สี่เหลี่ยม ทำไม   นาย สุ นันทะ 

ตอบ วา   พระ ราชโอรส ของ พระเจาอยูหัว เปน ใบ  หนวก   งอย 

เปลี้ย เสีย ขา   เปน คน ไมมี จิตใจ   พระเจาอยูหัว ตรัส สั่ง ให ขาพเจา 

นำมาฝง เสีย ใน ปา 

   เจา ชาย รัชทายาท แหง แควน กา สี   ตรัส วา  “ เรา มิได 

เปนหนวก   มไิด เปน คน ใบ   มไิด เปน คน งอย เปลีย้   มไิด ม ีอนิทรยี 

วิกลวิการ   หาก ทาน ฝง เรา เสีย ใน ปา ทาน ก็ได ชื่อ วา ได ทำ สิ่ง ที่ 

ไมเปน ธรรม   ทาน จง ดู ขา ทั้ง   ๒   ของ เรา ซิป ระ หนึ่ง ลำตน กลวย   

แขน ทั้ง สอง ของ เรา คลาย สี แหง ใบ กลวย ทองคำ   ทาน จง ฟง 

คำ ที่ เรา กลาว เถิด   ลวน เปน คำ ที่ ออน หวาน   เรา ไม ใบ เลย นะ 

สุนันทะ” 

   นาย สารถี ฟง แลว   สงสัย ยิ่ง นัก   เงย หนา ขึ้น ดู จำ 

พระโพธิสัตว ไม ได   จึง ถาม วา  “ ทาน เปน เทวดา หรือ คนธรรพ   

เปนใคร หรือ เปน บุตร แหง ใคร ”  

   พระ โพธิสัตว ตอบ วา  “ เรา มิใช เทวดา   มิใช คนธรรพ   

เรา เปน ราชโอรส แหง พระเจา กา สิ กราช พระ ราชา ผู ที่ ทาน พึ่ง 

พระบารมี เลี้ยง ชีพ อยู เสมอ   ถา ทาน ฝง เรา เสีย ใน ปา   ชื่อ วา ได 

ทำ สิ่ง ที่ ไม เปน ธรรม ”
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   สุ นันท ะ เอย !   บุคคล นั่ง นอน ใต รม เงา แหง พฤกษชาติ ใด 

ไม ควร หกั กาน ราน กิง่ แหง พฤกษชาต ินัน้   หาก ทำ ลง ไป ชือ่ วา เปน 

ผู ประทุษราย มิตร   เปน คน ลามก  พระ ราชา เปน เหมือน ตนไม   

เราเปน เหมือน กิ่ง ไม   ตัว ทาน นั้น เปน เหมือน คน อาศัย รม เงา 

   นาย สุ นันท ะ ,   เมื่อ พระ โพธิสัตว ตรัส อยู อยาง นี้   ก็ ยัง ไม 

เชือ่ ท ีเดยีว   โอรส แหง พระเจา กา ส ี  ม ีความ ประสงค ให นาย สารถ ี

เชื่อ ความ ขอ นั้น   และ เพื่อ ให เหลา เทพเจา ได สาธุการ   จึง ตรัส 

คาถา บูชา มิตร หรือ หลัก แหง มิตร ธรรม ดัง ตอ ไป นี้ : - 
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   ๑ .   บุคคล ใด ไม ประทุษราย มิตร   ชน เปน อัน มาก ชอบ 

เขาไป พึ่งพา อาศัย บุคคล นั้น   เขา จาก บาน เรือน ของ ตน ไป สู ที่ ใด 

ก็ตาม   ยอม ได รับ ภักษา มากมาย   ไม อดอยาก 

   ๒ .   บุคคล ใด มิได ประทุษราย มิตร   บุคคล นั้น ไป สู ชนบท 

นิคม ราช ธานี ใดๆ   ก็ เปน ผู อัน หมู ชน ใน ชนบท นิคม ราช ธานี นั้นๆ   

บูชา มิ ให ขัดสน อยาง ใด อยาง หนึ่ง 

   ๓ .   บุคคล ใด มิได ประทุษราย มิตร   โจร ทั้ง หลาย มิ อาจ 

ย่ำยี บุคคล ผู นั้น ได   กษัตริย ก็ มิ อาจ ดู หมิ่น   บคุคล ผู นั้น ยอม ขาม 

พน หมู อมิตร ทั้ง ปวง 

   ๔ .   บุคคล ใด มิได ประทุษราย มิตร   ยอม กลับ มา สู เรือน 

ของ ตน ดวย อาการ แชม ชื่น   เมื่อ เขา สู สภา ก็ได รับ การ ตอนรับ 

เปน ผู สูงสุด ใน หมู ญาติ 

   ๕ .   บุคคล ใด มิได ประทุษราย มิตร   บุคคล นั้น สัก กา ระ 

ผู อื่น แลว ยอม ได รับ การ สัก กา ระ ตอบ   เคารพ ผู อื่น แลว ยอม ได 

รับการ เคารพ ตอบ   เปน ผู มี คุณ อัน ใครๆ   ชอบ พรรณนา ถึง   และ 

มี เกียรติ ศัพท เลา ลือ กัน วา เปน คน ดี 

   ๖ .   บุคคล ใด มิได ประทุษราย มิตร   ผู นั้น เปน ผู บูชา ผู อื่น 

ยอม ได รบั การ บูชา ตอบ   เปน ผู ไหว ผู อืน่   ยอม ได รบั การ ไหว ตอบ   

ยศ และ เกียรติ ยอม ฟุง ขจร ไป 
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   ๗ .   บคุคล ใด มไิด ประทษุราย มติร   บคุคล นัน้ ยอม รุงเรอืง 

ดุจ กอง เพลิง   หรือ ไพโรจน ดุจ เทพยดา ผู มี เดชานุภาพ เปน ผู รุง 

เรืองดวย ศิริ 

   ๘ .   บุคคล ใด มิได ประทุษราย มิตร   โค ของ บุคคล นั้น ยอม 

เกิด มากมาย   พืช ที่ หวาน ลง ใน นา ของ เขา ยอม เจริญ งอกงาม   

เขายอม ได บริโภค ผล ของ พืช ที่ หวาน แลว 

   ๙ .   บุคคล ใด มิได ประทุษราย มิตร   บุคคล นั้น เมื่อ ตก จาก 

ภูเขา หรือ ตนไม   ยอม ไดที่ พึ่ง   ไมมี อันตราย 

   ๑๐ .   บุคคล ใด มิได ประทุษราย มิตร   ศัตรู ทั้ง หลาย ยอม 

ย่ำยี เขา ไม ได   เหมือน ลม ทำลาย ไม ได ซึ่ง ตนไทร   ที่ มี ราก ติดตอ 

กัน   พัวพัน งอกงาม หยั่ง ลึก ลง ใน แผนดิน 

   นาย สุ นันท ะ สารถี แม สดับ คาถา   ๑๐   คาถา อยู เชน นั้น 

ก็ ยัง จำ พระ โพธิสัตว ไม ได   ( ตาม ตำนาน วา เพราะ พระ โพธิสัตว 

ทรง ฉลอง พระองค ดวย อาภรณ ที่ เทวดา นำ มา ให )   จึง ดำริ วา ใคร 

หนอ   กลาว คำเปน สุภาษิต ไพเราะ นัก   เงย ขึ้น ดู ก็ ยัง จำ ไม ได   แต 

ได หยุด การ ขุด หลุม ไป ที่ รถ   ไม เห็น พระ โพธิสัตว และ หอ เคร่ือง 

ประดับ   จึง กลับ มา แล ดู อีก คร้ัง หนึ่ง จึง จำ ได   เขา ประคอง อัญชลี 

ถวาย บังคม แลว ทูล วา 
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   ขอ พระ ราชบุตร จง เสด็จ มา เถิด   ขา พระองค จัก นำ ไป สู 

พระราชวัง   ครอง ราช สมบัติ   จะ ประโยชน อะไร ดวย การ อยู ใน 

ปา 

   พระ ราชบุตร จึง ตรัส ตอบ วา 

   “ สารถี เอย !   เรา ไม ตองการ ราช สมบัติ   ทรัพย หรือ ญาติ 

ใดๆ   ทั้ง สิ้น   หาก ราช สมบัติ นั้น เรา จะ ได มา ดวย การ ประพฤติ 

อธรรม ” 

         “ พระองค ผู ประเสริฐ ”   สุ นันท ะ ทูล   “ เมื่อ พระองค เสด็จ 

กลับ จาก ที่ นี่   ขา พระองค จะ มี ความ ยินดี ยิ่ง นัก   และ เมื่อ เสด็จ ถึง 

พระราชวัง พระ ชนก ชนนี จัก ยินดี เปน ที่ ยิ่ง ”

         “ นอกจาก นี้   สนม นารี   และ พอคา ประชาชน จะ แสดง 

ความ ยินดี เปน อัน มาก   คง ให รางวัล แก ขา พระพุทธเจา มากมาย   

แม กองทัพ ตางๆ   คือ กองทัพ ชาง   มา  รถ  และ พล เดิน เทา ก ็เชน 

กนั   คง ม ีความ ปรดีา   ประทาน รางวัล แก ขา พระพุทธเจา   ขอ พระ 

ราชบุตร จง เสด็จ กลับ ไป เถิด   จะ อยู ทำไม ใน ปา ” 

         พระ โพธิสัตว ตรัส วา 

         “ ดู กอน สารถี   เรา นั้น อัน พระ ราช มารดา บิดา สละ ละท้ิง 

แลว   ชาว แวน แควน สละ เรา แลว   เหยา เรือน ของ เรา ไมมี   เรา ถูก 

ทอด ทิง้ แลว จรงิๆ   เรา จะ ดำรง ตน อยู เพียง ผู เดียว   และ จะ บวช อยู 

ใน ปา   ไม ปรารถนา กา มา รมณ ใดๆ   ทั้ง สิ้น ” 
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   เมื่อ เต มี ยกุ มาร ตรัส ถึง พระคุณ ธรรม ของ พระองค 

อยางน้ี พระ ปติ ก็ บังเกิด ขึ้น   เพราะ มิได เห็น โทษ ประ การ ใดๆ   

ของ ตน   จึง เปลง พระ อุทาน ดวย กำลัง พระ ปติ วา   ความ หวัง ผล 

ยอม สำเร็จ แก ผู รูจัก รอ คอย   เรา เปน ผู มี พรหมจรรย แก กลา 

สุกงอม เต็ม ที่ แลว   ความ หวัง ผล   และ ประโยชน โดย ชอบ   ยอม 

สำเร็จ แก ผู รูจัก รอ คอย   เรา มี พรหมจรรย อัน สุกงอม เต็ม ที่ แลว 

ออกบวช แลว   จะ มี ภัย แต ที่ไหน 

   นาย สารถี ทูล วา   “ พระองค ผู ประเสริฐ !   พระองค มี พระ 

วาจา สละ สลวย เห็น ปานนี้   ไฉน จึง ไม ตรัส ใน สำนัก แหง พระ ราช 

มารดา บิดา เลา ? ” 

   พระ โพธิสัตว ตอบ   “ เรา มิได เปน ใบ   หรือ หนวก หรือ งอย 

เปล้ีย เสีย ขา แต ประการ ใด   แต เพราะ ระลึก ถึง ชาติ กอน ที่ เคย 

ครอง ราช สมบัติ   แลว ตอง ตก นรก อัน เปน สถาน ที่ เสวย ทุกข ยิ่ง   

เรา ครอง ราชย เพียง   ๒๐   ป ตอง เสวย ทุกข ใน นรก ถึง แปด หมื่น 

ป  เรา จึง กลัว การ ครอง ราช สมบัติ   จึง อธิษฐาน จิต วา   ขอ ชน ทั้ง 

หลาย อยา ได อภิเษก เรา ใน ราช สมบัติ เลย  เพราะ ฉะนั้น เรา จึง 

มิได พูด ใน สำนัก ของ พระ บิดา   เรา เคย นั่ง บน พระเพลา ของ พระ 

บิดา   ไดยิน เสียง สั่ง ให นำ โจร ไป ฆา   ไป จองจำ เฆี่ยน ตี ทรมาน   ให 

แทง โจร ผู หนึ่ง ดวย หอก   ราด รดน้ำ เกลือ ที่ แผล   เรา ได ฟง ดัง นั้น 

แลว หวาด กลัว ตอ การ ครอง ราชย   ดัง นั้น   เรา มิได เปน ใบ ก็ ทำ 

เสมือนวา ใบ   มไิด งอย ก ็ทำ เสมือน วา งอย   แกลง กลิง้เกลือก จม อยู 
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ใน กอง อจุจาระ ปสสาวะ ของ ตน   เรา ได มอง เหน็ โดย ชดัเจน วา ชวีติ 

นี้ ลำบาก   เปน ของ นอย  ทั้ง ประกอบ ไป ดวย ทุกข นานา ประการ   

ทำไม เลา จะ ตอง อาศัย ชีวิต ซึ่ง นอย อยู แลว นี้ ทำเวร กรรม 

   เพื่อ ประกาศ ความ เด็ด เด่ียว ของ พระองค ใน การ ไม ยอม 

เสดจ็ กลบั พระนคร   พระ โพธสิตัว จงึ ตรสั ซำ้ อกี วา   “ ความ หวงั ผล 

ยอมสำเรจ็ แก ผู รูจกั รอ คอย   พรหมจรรย ของ เรา สกุงอม แลว   แก 

เต็ม ที่ แลว   เรา ออกบวช แลว ไมมี ภัย อยาง แนนอน   ดู กอน สารถี 

ทาน จง รู อยาง นี้ เถิด ” 

   สุ นันท ะ สารถี ฟง ดัง นั้น   เกิด ความ สังเวช สลด จิต วา   โอ,   

พระ ราช กุมาร ผู เพียบ พรอม ดวย บุญ ญาธิ การ   มี หวัง ใน ราช 

สมบัติ อัน โอฬาร ปานน้ี   ยัง สละ เสีย แลว ออกบวช   ก็ ตัว เรา เอง 

เลามี สมบัติ อะไร ที่ ยิ่ง กวา พระ ราชบุตร   ทรัพย สมบัติ ของ เรา 

เทียบ กัน ไม ได เลย กับ ทรัพย ของ พระองค   เรา จะ อยู ทำไม เลา   

เราควร บวช เชน เดียวกัน  จึง กราบทูล พระ ราชบุตร วา 

   “ ขา แต พระ ราชบุตร   ขา พระองค จัก ขอ บวช ใน สำนัก 

ของพระองค เหมือน กัน ” 

   เต ม ิยก ุมาร   ทรง รำพงึ วา   หาก นาย ส ุนนัท ะ บวช เสยี เวลา 

นี้   พระ ราช มารดา และ พระ ราช บิดา จะ ไมมี โอกาส เสด็จ มา ที่ นี่   

ความ เสื่อม จัก มี แก พระองค ทั้ง สอง   มา  รถ  และ เคร่ือง ประดับ 

อัน มี คา ก็ จะ สูญหาย เปลา   อนึ่ง ความ ครหา อาจ เกิด ขึ้น แก เรา 
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วา   นาย สุ นันท ะ ถูก เรา ผู เปน ยักษ เปน ปศาจ กิน เสีย แลว จึง มิได 

กลับไป   จึงตรัส กับ สุ นันท ะ วา 

   “ สุ นันท ะ   ทาน ยัง มี หนี้ อยู   มา   รถ   และ เคร่ือง ประดับ 

เหลา นี้   ขาพเจา ขอม อบ ให ทาน   ขอ ให ทาน นำ รถ มา และ เคร่ือง 

ประดับ กลับ ไป กอน   บรรพชา ของ ทาน ผู หา หนี้ มิได จึง จะ ชอบ   

เปนการ อัน ทาน ผู แสวงหา คุณ อัน ยิ่ง ใหญ มี พระพุทธเจา เปนตน 

สรรเสริญ ” 

   นาย สุ นันท ะ รำพึง วา   “ หาก เรา กลับ ไป สู พระนคร เลา 

ความ ตาม เปน จริง ให พระ ราชา และ อัครมเหสี ทรง ทราบ แลว   

พระองค จะ ตอง เสด็จ มา   หาก ไม เห็น พระ ราช กุมาร จะ พึง วา เรา 

หลอก ลวง พระองค   และ จะ พงึ ลง ราชทัณฑ แก เรา เปน แนแท   เรา 

ควร ผูกมัด ซึ่ง พระ ราช กุมาร ไว ดวย วาจา กอน ”   แลว จึง ทูล วา 

   “ ขา แต พระ ยพุราช   ขา พระองค จกั กลบั ไป   หาก พระองค 

พระราชทาน ปฏิญาณ ขอ หน่ึง แก ขา พระพุทธเจา   ขา พระพุทธเจา 

ก็ จะ กลับ ไป   สิ่ง ที่ ขา พระองค ขอ พระราชทาน ก็ คือ ตลอด เวลา 

ที่ ขา พระพุทธเจา ยัง ไม กลับ มา  ขอ ให พระองค ประทับ อยู ที่ นี่ 

อยาได เสดจ็ ไป ไหน ”   เขา มอง พระ ยพุราช ดวย สายตา แสดง ความ 

วิงวอน 

   พระ โพธิสัตว พระราชทาน ปฏิญญา นั้น   สุ นันท ะ จึง รีบ 

ขับ รถ เทยีม มา มุง หนา สู ประตู เมือง พา ราณ สี   พระ นาง จัน ท เทวี 
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ประทับ อยู ที่ ริม พระ แกล ดวย พระทัย กระวนกระวาย   เมื่อ เห็น 

สนุนัท ะ กลบั มาแต เพยีง ผู เดยีว   ดวง หฤทยั ของ พระนาง ประหนึง่ 

วา จะ แตก ทำลาย ลง   

   อา !   ดวงใจ ของ แม ชาง เปยม ไป ดวย ความ รัก ความ 

หวังดีตอ ลกู ไมม ีที ่สิน้ สดุ เสยี นี ่กระไร    ไม วา ลกู นัน้ จะ เปน อยางไร   

ใคร จะ ดู หมิ่น เหยียด หยาม วา ใบ บา   หรือ พิกล พิการ อยางไร   

ดวงใจ ของ แม ที่ เปยม ดวย ความ รัก ตอ ลูก  หา ได เปลี่ยนแปลง ไม 

   พระ นาง จัน ท เทวี   มี พระเนตร ทั้ง   ๒   เปยม ลน ไป ดวย 

พระ อัสสุชล   ดวย เขา พระทัย วา   นาย สารถี ได ฝง พระ ราชโอรส 

เสีย แลว   แต เมื่อ ยัง ไม ทราบ ความ จริง แท   พระนาง ก็ ยัง มี ความ 

หวัง   แม จะ เหลอื อยู เพยีง เลก็ นอย กต็าม    ความ หวงั ซึง่ เปน โอสถ  

หลอ เล้ียง ดวงใจ ของ มนุษย ให มี ชีวิต อยู ได ตอ ไป   จริง อยู เมื่อ ไม 

หวัง ความ ผิด หวัง ก็ ไมมี   แต ใคร เลา จะ ตัด เสีย ได ซึ่ง ความ หวัง   

พระ นาง จัน ท เทวี ก็ ทำนอง นั้น   รับสั่ง ให นาย สารถี รีบ เขา เฝา 

   ทั้ง พระเนตร ที่ ยัง นอง ดวย พระ อัสสุชล นั่นเอง   พระนาง 

ได ตรัส ถาม นาย สุ นันท ะ ดวย กระแส เสียง ระคน สะอื้น วา 

   สุ นันท ะ เอย !   “ บอก ฉัน หนอย ซิ วา ลูก ฉัน เปน ใบ หรือ 

หนวก   หรือ งอย เปลี้ย เสีย ขา จริง หรือ ไม ?   ใน ขณะ ที่ เธอ ฝง โอรส 

ของ เรา ใน แผน ดิน นั้น   เขา กระดุกกระดิก มือ หรือ เทา อยางไร 

บาง” 

  

๓๐



 อ. วศิน อินทสระ

   บาว ผู ซื่อสัตย ได เห็น อาการ แหง นาย ตน   เปยม ไป ดวย 

ความ วิปโยค เชน นั้น   ให รูสึก มี ความ โศก อยาง ลึก ซึ้ง   แต เปน 

ไป เพียง ครู เดียว   แล แลว ปติ โสมนัส ก็ มา ขม ความ โศก นั้น เสีย   

เมื่อ ระลึก ถึง พระ อาการ แหง เจา ชาย ที่ มี ลักษณะ อุดม ดวย ผู มี 

บุญญาธิการ   มี พระ วาจา ไพเราะ 

   เพ่ือ ปลอบ พระทัย พระนาง   และ ทูล แถลง ความ จริง 

นายสุนันท ะ จึง ทูล วา   “ ขา แต พระ แม เจา   ขอ พระองค ประทาน 

อภัย แก ขาพระองค ดวย เถิด   จะ ขอก ราบ ทูล ตาม ความ เปน จริง 

ที่ ได เห็น และ ได ฟง ใน สำนัก แหง พระ ราชโอรส ” 

   แล แลว   นาย สุ นันท ะ สารถี ก็ได กราบทูล ความ จริง ทุก 

ประการ แก พระ นาง จัน ท เทวี 

   ปติ โสมนัส ได เออ ทน ขึ้น ทวม ทับ พระ มนัส แหง พระ 

อัครมเหสี   พระนาง ทรง ยิ้ม อยาง ชื่นบาน   ปาน ประหน่ึง บุปผชาติ 

รับ น้ำคาง พราง พรม ใน ราตรี   แลว ได รับ รัศมี แหง แสงทอง เมื่อ แรก 

รุงอรุณ   อา !   ชาง นา พิศวง อะไร เชน นี้  ความ เศรา และ ความ สุข   

ความขมขื่น และ ความ ชื่นบาน หมุนเวียน เปลี่ยน แปร เขา มา ใน 

วิถีชีวิต อยู เสมอ มิได ขาด   ไม วา ชีวิต นั้น จะ เปน ของ พระ ราชา หรือ 

ยาจกของ พระ อัครมเหสี  หรือ ของ นารี ผู มี ศักดิ์ เพียง นาง ทาส ใน 

เรอืน เบีย้   พระนาง อทุาน ออก มา วา   โอ !   เทพยดา ผู ศกัดิส์ทิธ์ิ ได ชวย 

ขา แลว   ขาว ใด เลา จะ ทำให ดวงใจ ของ เรา เต็ม บริบูรณ เชน ขาวนี้ 
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   ฝาย เต มี ยกุ มาร โพธิสัตว   เมื่อ นาย สารถี กลับ ไป 

แลว   จึง อธิษฐาน เพศ บรรพชา เพื่อ แสวงหา ความ หลุด พน จาก 

โลกียารมณ ทั้ง ปวง   ทรง กระทำ หนัง เสือ เฉวียง พระ อังสา   ผูก 

มณฑล ชฎา   ยก คาน ขึ้น เหนือ พระ อังสา   ทรง ถือ ธาร พระกร 

สำหรับ คน ชรา   เสด็จ ออก จาก อาศรม ทรง จงกรม กลับ ไป กลับ 

มา   เพื่อ ให สิริ แหง บรรพชิต เกิด ขึ้น 

   ลำดับ น้ัน ความ สุข อัน ยัง ไม เคย เกิด ได เกิด ขึ้น แลว   เปน 

ความ สุข ที่ เกิด จาก ความ ปลอด โปรง   ไมมี ความ กังวล ใดๆ   ทรง 

เปลง อุทาน ขึ้น วา   การ ผนวช ของ เรา เปนสุข อยาง ยิ่ง   แลว เสด็จ 

เขา สู บรรณ ศาลา ประทับ นั่ง บน ที่ ลาด ดวย ใบไม   ทำ อภิญญา   ๕   

และ สมาบัติ   ๘   ให เกิด ขึ้น   เสด็จ ออก จาก บรรณ ศาลา ใน เวลา 

เย็น   เก็บ ใบ หมาก เมา ที่ เกิด อยู ใกล ที่ จงกรม นึ่ง ใน ภาชนะ เสวย 

แลว   เจริญ พรหม วิหาร   ๔   สำราญ พระ อิริยาบถ อยู   ณ   ที่ นั้น 

   ฝาย พระเจา กา ส ิกราช   และ พระ อคัรมเหส ี  ได ทรง ทราบ 

ขาว อัน เปน มงคล นั้น แลว รีบ เสด็จ ไป ยัง ปา อัน เปน ที่ ประทับ ของ 

พระ โพธิสัตว   พระ เต มีย ราช ฤษี ทรง ตอนรับ พระ ราชา ดวย ดี   

รับสั่ง ให ราชบุรุษ ปู ลาด ราช บัลลังก เพ่ือ พระ ราชา ประทับ   แต 

พระเจา กา สิ กราช หาย อม ประทับ ไม   เพราะ ความ เคารพ ใน พระ 

ราช ฤษี   พระ โพธิสัตว จึง รับสั่ง ให ราชบุรุษ ปู ลาด ใบไม ถวาย พระ 

ราชา   แต พระ ราชา ก็ ไม ยอม ประทับ อีก   เพราะ ทรง เกรง พระทัย 

และ เคารพ   พระ ราชา ประทับ นั่ง บน แผนดิน 
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    พระ เต มิ ยกุ มาร เขา สู บรรณ ศาลา   นำ ใบ หมาก เมา ออก 

มา ถวาย พระ ราชา  จอม คน แหง แควน กา สี ทอด พระเนตร แลว 

ตรัส วา 

   “ ดฉินั ไม บริโภค ใบ หมาก เมา   โภชนะ ของ ดฉินั ไมใช อยาง 

นี้   ดิฉัน บริโภค ขาว สุก แหง ขาว สาลี อัน เจือ ดวย มังสะ สะอาด ” 

   ทรง หยิบ ใบ หมาก เมา ใส ฝา พระหัตถ หนอย หน่ึง ดวย 

ความ เคารพ ใน พระ โพธิสัตว แลว ตรัส ถาม วา 

   “ ทาน เสวย ใบ หมาก เมา นี่ หรือ เปน อาหาร ? ” 

   “ นี่ แหละ มหาบพิตร   เปน อาหาร ของ อาตมา ภาพ ” 

   แม พระองค เอง จะ ไม เสวย   แต ก็ ทรง สรรเสริญ๑   อาหาร 

ของ พระ โพธสิตัว วา   หา ได งาย   ไมม ีโทษ เปนตน   ประทบั นัง่ รบัสัง่ 

วาจา อัน เปน ที่รัก กับ พระ โพธิสัตว อยู 

   ขณะ นั้น เอง   พระ นาง จัน ท เทวี อัน นาง สนม แวดลอม 

แลว เสด็จ มา จับ พระบาท ทั้ง สอง แหง พระ ปโยรส ราช ฤษี   ทรง 

กราบ แลว กันแสง   พระ ราชา ทรง สง ใบ หมาก เมา ให พระ ราชินี 

ทอด พระเนตร   พลาง ตรัส วา นี่ แหละ โภชนะ ของ โอรส เรา   เธอ 

 ๑    ทำนอง เดียว กับ ฆราวาส ผูใหญ ใน เมือง เรา   ไม บริโภค อาหาร เลว   แต เมื่อ พระ 
ฉัน อาหาร เชน นั้น ได ก็ นิยม เลื่อมใส   –   ว ศ .   
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จง ดูเถิด   ทาน อยู ได ดวย โภชนะ อยาง นี้   ทรง ประทาน ใบ หมาก 

เมา แก พระนาง   พระนาง ประทาน ให แก สนม นา รี อื่นๆ   คนละ 

นิด เพื่อดู เปน ตัวอยาง   นาง สนม เหลา นั้น เลื่อมใส ยิ่ง แลว   นำ ใบ 

หมาก เมา วาง บน ศีรษะ แหง ตน ดวย ความ เคารพ และ กลาว วา   

พระ เตมิย ราช ฤษี ทรง กระทำ สิ่ง ที่ ทำได ยาก อยาง ยิ่ง 

   พระ โพธิสัตว มา อยู ใน ปา ได   ๔   วัน แลว   พระ ราชา และ 

พระ ราชนิ ีจงึ เสดจ็ มา เฝา   เหน็ พระ ราชโอรส ผวิ พรรณ ผองใส   แม 

จะ เสวย เพียง ใบ หมาก เมา ก็ตาม   ทรง ประหลาด พระทัย ยิ่ง   จึง 

ตรัส ถาม วา 

   “ ดิฉัน อัศจรรย ใจ ยิ่ง นัก วา   เมื่อ ทาน อยู ใน ปา แต ผู เดียว   

นั่ง นอน บน ที่ ลาด ดวย ใบไม   ฉัน อาหาร เพียง ใบ หมาก เมา   ไฉน 

ผิว พรรณ จึง ผองใส ” 

   พระ โพธิสัตว ตรัส ประกาศ ความ ขอ นั้น วา 

   “ อาตมา ภาพ นอน รปู เดียว   บน เครือ่ง ลาด ที ่ทำ ดวย ใบไม 

กอง รักษา การ ของ อาตมา ภาพ ไมมี   อาตมา ภาพ มี ผิว พรรณ 

ผองใส เพราะ นอน ผู เดียว นั้น   และ เพราะ ไม ตาม เศรา โศก ถึง 

อารมณ ท่ี ลวง แลว ไม ปรารถนา อารมณ ที ่ยงั ไม มา ถงึ   ยงั อตัตภาพ 

ให เปน ไป ดวย ปจจุบัน ธรรม   ( วิปสสนา ) ” 
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   “ เพราะ ปรารถนา อารมณ อนั ยงั ไม มา ถงึ   เพราะ ตาม เศรา 

โศก ถึง อารมณ อัน ลวง แลว   คน พาล ทั้ง หลาย ยอม เหือดแหง ซูบ 

ผอม ดุจ ไม ออ สด ที่ บุคคล ตัด แลว ทิ้ง ไว กลาง แดด ” 

   สมเด็จ พระ ราช บิดา ยัง ทรง อาลัย ใน พระ โพธิสัตว อยู   มี 

ความ ปรารถนา จะ อภิเษก พระ ราชโอรส ไว ใน ราช สมบัติ   จึง ทรง 

เชื้อ เชิญ โดย นำ ราชสมบัติ มา ลอ วา 

   “ หาก พระ ราช ฤษี จะ พอ พระทัย ใน การ ครอง ราชย   

ดิฉันจะ มอบ ให ซึ่ง กอง ชาง ,   รถ ,   มา   และ พล เดิน เทา ทั้ง ปวง   

พระราช นเิวศน สถาน อนั นา รืน่รมย   นางใน ที ่สวย ประดับ ประดา 

ดวย สรร พา ภ รณ ให ทรง อภิรมย ตอ ชีวิต หนุม เสีย กอน   แลว จึง 

คอย บวช ใน ภาย หลัง ” 

   พระ หนอ พุทธะ จึง ตรัส ตอบ พระ ราช บิดา วา 

  “ กุลบุตร ควร รีบ ประพฤติ พรหมจรรย เสีย ตั้งแต ยัง เปน 

หนุม   ลักษณะ นี้ ทาน ผู แสวงหา คุณ อัน ยิ่ง ใหญ ทั้ง หลาย สรรเสริญ   

อาตมาภาพ พอใจ ใน การ ประพฤติ พรหมจรรย   หา พอใจ ใน สมบัติ 

ไม   คน ทั้ง หลาย ทั้ง บุรุษ และ สตรี โดย มาก ยัง ไมทัน แก ก็ ตาย แลว   

ใคร จะ ถอื วสิาสะ ตอ ชวีติ ไม ได วา   เรา ยงั หนุม   ยงั ไกล ตอ ความ ตาย 

อายุ ของ บคุคล นอย นกั   วนั คนื ลวง ไป  ชวีติ ก ็สัน้ เขา  ไม ผดิ อะไร กบั 

ชีวิต ของ ปลา ทั้ง หลาย ใน หนอง ที่ มี น้ำ นอย   สัตว โลก ถูก ชรา และ 
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มรณะ หอมลอม ครอบงำ อยู เปน นติย   อาตมา ภาพ จงึ ไม ปรารถนา 

ราช สมบัติ   เพราะ มัน ตานทาน ความ ชรา และ มรณะ ไม ได ”

   “ วนั คนื ลวง ไป   มไิด ลวง ไป เปลา   ยอม ทำให อาย ุผวิ พรรณ 

และ กำลัง สิ้น ไป ดวย   ขอ พระองค ทรง ทราบ เถิด วา   เมื่อ ผา ใน 

หูก ที่ ชาง หูก ทอ   ทอ ไป ได เทาใด   สวน ที่ เหลือก็มีนอย  ฉันใด   

ชีวิตของ สัตว ทั้ง หลาย ที่ เหลือ อยู ก็ นอย ฉัน นั้น   แมน้ำ ที่ เต็ม มี แต 

ไหล ลง ยอม ไม ไหล กลับ   อายุ ของ มนุษย ทั้ง หลาย มี แต ลวง ไปๆ   

ไม ถอย หลัง กลับ เลย  ความ แก และ ความ ตาย ยอม พัด พา เอา 

ชวีติ ของ สตัว ทัง้ หลาย ไป   เหมือน นำ้ หลาก พดั เอา ตนไม ที ่เกิด อยู 

ริมฝงใหโคน ลง ” 

   เมื่อ พระ ราชา ทรง ออนวอน อีก   พระ โพธิสัตว จึง ตรัส วา 

   “ พระ ราช บิดา อยา ให อาตมา ภาพ ตอง เสื่อม   ( จาก 

คุณธรรม )   เพราะ ทรัพย สมบัติ เลย   ความ เปน หนุม ลงทาย ดวย 

ความ คร่ำ ครา เพราะ ชรา   ประโยชน อะไร ดวย บุตร และ ภรรยา 

ในโลก นี้   อาตมา ภาพ เปน ผู พน แลว จาก เครื่อง ผูก ทั้ง ปวง   ความ 

ตาย ไม เวน ใคร ไว เลย   จะ ตอสู ดวย กอง ทัพ ใดๆ   ก็ ไม ได   กองทัพ 

เหลา นั้น ไมมี ใน มรณ สงคราม   เพราะ ฉะน้ัน บุคคล จึง ควร รีบ 

ทำความ เพียร เผา บาป เสีย แต ใน วัน นี้ ที เดียว   ใคร จะ รู ได วา พรุง 

นี้ จะ ตาย หรือ ไม   เรา จะ ผัด เพี้ยน ดวย มัจจุราช ผู มี เสนา ใหญ นั้น 

มิไดเลย   อาตมา ภาพ ปรารถนา พรหมจรรย ยิ่ง กวา อยาง อื่น 

ทั้งหมด ” 
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   พระ ราชา และ ราช บริษัท บังเกิด ความ เลื่อมใส ใน 

ธรรมกถา ของ พระ โพธิสัตว   ประกอบ ดวย ความ รัก ที่ มี อยู ใน 

พระ ราชโอรส   จึง ทรง สละ ราช สมบัติ ออก ผนวช มี ขา ราช บริพาร 

ออกบวช ตาม จำนวน มากมาย   สวน พระ ราชินี และ สนม นารี 

ทั้งหลาย ก็ บวช เปน ดาป สินี   ยัง อภิญญา และ สมาบัติ ให เกิด ขึ้น 

แลว   ได มอง เห็น คุณคา แหง ชีวิต อยาง แทจริง 

   พระ ศาสดา ทรง เลา เรื่อง นี้ จบ แลว    ตรัส ย้ำ เปน 

นิคม พจน วา   “ ภิกษุ ทั้ง หลาย !   เรา ตถาคต สละ ราช สมบัติ 

ออกมหาภิเนษกรมณ ใน กาล นี้ ก็ หาไม   แม ใน กาล กอน เมื่อ เปน 

โพธิสัตว อยู  เรา ก็เคย สละ มา แลว ”   

   ภิกษุ ทั้ง หลาย ฟง แลว บันเทงิ ใจ เปน ที่ ยิ่ง 

 จบ เรื่อง พระ เต มีย 
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 เรื่องท่ี ๒

พระมหาชนก



“ เรา เห็น ทาง ดำเนิน ของ โลก อยู 

และ เห็น คุณ ของ ความ เพียร   แม มอง ไม เห็น ฝง  

 ก็ พยายาม วาย อยู ทามกลาง มหาสมุทร ” 

อานุภาพแห่งความเพียร**

และเนกขัมมบารมี

พระมหาชนก

* *   นา สังเกต วา   ตาม เรื่อง นี้   ทรง ปรารภ เรื่อง การ เสีย สละ ราช สมบัติ ออก ผนวช   
มิได ปรารภ เรื่อง ความ เพียร   –   ว ศ . 
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ความ เบื้อง ต้น 

 ณ   เชต วัน มหา วิหาร   วัน หนึ่ง ภิกษุ ทั้ง หลาย ประชุม กัน ที่ 

ธรรมสภา   ปรารภ เรื่อ งม หาภิเนษ กรม ณ   ( การ ออก ทรง ผนวช)   

หรือ เนกขัม ม บารมี ของ พระบรม ศาสดา วา   เปนการ เสีย สละ 

อันยิ่ง ใหญ 

   พระ ผู มี พระ ภาค เจา เสด็จ มาท รง ทราบ ความ แลว จึง 

ตรัส วา   แม ใน กาล กอน ก็ เสด็จ ออก ผนวช เพ่ือ คุณ อัน ยิ่ง ใหญ มา 

แลว เหมือน กัน   ดังนี้ แลว   ตรัส เลา เรื่อง   พระ มหา ชนก โพธิสัตว*   

ดัง ตอ ไป นี้ 

*   เรื่อง พระ มหา ชนก   ปรากฏ ใน พระ สุต ตัน ต ปฎก  ขุท ทก นิกาย   ชาดก   มหา 
นิบาต   พระ ไตรปฎก เลม ที่   ๒๘   ขอ   ๔๔๒   –   ๔๘๑   และ อรรถ กถา แหง มหา นิบาต 

ชาดก   ราย ละเอียด จาก อรรถ กถา แหง มหา ชนก ชาดก นั้น ได ยอ ความ ให สั้น เขา   
ตัด บาง สวน ออก   คง ไว เทา ที่ เห็น จำเปน   ทาน ผู สนใจ ราย ละเอียด   โปรด อาน จาก 
อรรถ กถา ชาดก แปล   เลม   ๖๓   ฉบับ ของ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย   –   ว ศ . 
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 ตระกูล ของ พระ มหา ชนก 

   พระ มหา ชนก โพธิสัตว   เปน พระ ราชโอรส ของ พระ 

เจา อริฏฐ ชนก   แหง นคร มิถิ ลา *   เช่ือ อำมาตย ยุยง ให แตก 

กับ พระอนุชา   คือ   พระ โปล ชนก จับ พระ อนุชา ไป ขัง ไว   แต 

พระอนุชาหน ีรอด ไป ได   รวบรวม ผูคน ใน ปจจนัตชนบท   ได กำลงั 

มาก แลวก ลบั มา ยดึ นคร มถิ ิลา ได   พระ เจา อร ิฏฐ ชนก สิน้พระชนม 

ใน สนามรบ   สวน พระ มเหส ี  ซึ่ง กำลัง มี ครรภ หนี รอด ไป ได โดย 

การ ปลอม พระองค   เดิน ทาง ไป เมือ งกาลจัม ปากะ( ๑ )   ประสูติ 

พระ ราชโอรส ที ่นัน่   คอื   พระ มหา ชนก โพธิสตัว   เมือ่ ทรง เจริญวยั 

*  เมือง หลวง ของ แควน วิ เท หะ   ขอความ ใน มหา โค วิ นท สูตร วา   มหา โค วินทะ 
สถาปนิก ใหญ   เปน ผู สราง เมือ งมิถิ ลา   มีชื่อ เสียง มา กอน พุทธกาล   ปจจุบัน คือ 
เมือง ชนก ปูร   ( เมือง พระ ชนก )   เปน เมือง เล็กๆ   อยู ใน เขต ประเทศ เนปาล 

(๑ )      เมือง หลวง ของ แควน อัง คะ   หาง จาก กรุ งมิถิ ลา ไป   ๖๐   โยชน   มี ทาง 
เกวียน ไป ได   ใน คัมภีร บาลี เรียก เมือง นี้ วา   จัม ปา หรือ จัม ปกะ เปน สวน มาก   ตั้ง อยู 
ริม ฝง แม น้ำ จัม ปา .   อรรถ กถา อัง คุต รนิ กาย เลา วา พระ โสณ ะ   โกิ วิ สะ   ผู เลิศ ทาง 
ทำความ เพียร ก็ เกิด ที่ นคร นี้ เปน นคร หนึ่ง ที่ พระ อานนท ทูล ให พระ ผู มี พระ ภาค 
เสด็จ ไป ปรินิพพาน   แสดง วา เปน เมือง ใหญ   เทียบ กัน ได กับ ราชคฤห ,   สา วัตถี,   
สา เกต ,   โกสั ม พี   และ พา ราณ สี   ณ   นคร นี้ มี สระ ใหญ อยู สระ หนึ่ง   คือ   คัค ครา 
โปกขรณี   ซึ่ง พระ รา ชิ นี คัค ครา รับสั่ง ให ขุด   พระพุทธ องค เสด็จ ประทับ   ณ   ริม สระ 
นี้ บอย ครั้ง   เมื่อ เสด็จ เมือง จัม ปา   บาง แหง วา   ที่ ชื่อ เมือง จัม ปา  เพราะ มี ตน จัม ปกะ   
มาก   มหา โค วิน ทะ   สถาปนิก เปน ผู สราง เมือง นี้ อีก เหมือน กัน 
 จัม ปกะ   คือ ตน จำปา นั่นเอง   ( the   champac   tree ,   Michelia   cham-
paca )   พจนานุกรม ไทย อธิบาย วา เปนตน ไม ขนาด ใหญ ใน วงศ   Magnoliaceae   
ดอก สี เหลือง อม สม   กลีบ ดอก ใหญ ยาว   มี หลาย กลีบ   กลิ่น หอม 
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ทรง ทราบ พระ ประวัติ ของ พระองค เอง แลว   อาศัย ทรัพยสิน ที่ 

พระมารดา ติด พระองค มา เปนตน ทุน ไป คาขาย ทาง เรือ   คิด วา 

เมื่อ ได ทรัพย   ได กำลัง คน แลว   จะ ไป ยึด เมือ งมิถิ ลากลับ มา   แต 

เรือ แตก เสีย ใน มหาสมุทร 

   คน ทั้ง หลาย ยอม ตาย โดย ไม พยายาม   เพราะ คิด วา 

พยายาม ไป ก ็ไร ผล   แต พระ โพธสิตัว ผู ยิง่ ดวย ความ เพยีร   ไม ยอม 

ยอทอ ลอง พยายาม ดู   วาย อยู   ๗   วัน   จน มี เทพธิดา ประจำ สมุทร 

มา ชวย   

   เทพธิดา จะ มา ชวย จริง หรือ ไม ก็ตาม   แต ผล ของ ความ 

เพียร นั้น มี อยู   นัก ปราชญ ทั้ง หลาย สรรเสริญ ความ เพียร วา   

เปนสิ่ง ควร ทำ   เมื่อ ทำ ไป   แม ทีแรกๆ   จะ มอง ไม เห็น ฝง แหง 

ความสำเร็จ   แต ใน ที่สุด เทพธิดา แหง ความ สำเร็จ ยอม ปรากฏ 

ให เห็น   

   ขอ เลา ยอน หลงั เลก็ นอย   เพือ่ ให เขาใจ เรือ่ง ชดัเจน ขึน้   คอื   

เมื่อ พระ มเหสี ของ พระ เจา อริ ฏฐ ชนก เดิน ทาง ไป เมือง จัม ปา นั้น   

เนื่องจาก ไม เคย เสด็จ ไป ไหน มา กอน เลย   จึง เสด็จ ไป ประทับ รอ 

อยู ที่ ศาลา แหง หนึ่ง คอย ตรัส ถาม วา มี ใคร เดิน ทาง ไป เมือง จำปา 

บาง จะ ได อาศัย ไป ดวย 
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   เนื่องจาก พระ โอรส ใน ครรภ ของ พระนาง เปน ผู มี บุญ   มี 

บารม ีอนั ได บำเพญ็ มา ดแีลว   จงึ ได ม ีผูชวย เหลอื* ให เดนิ ทาง ไป ถงึ 

เมอืง จำปา ได สะดวก โดย เกวียน ที ่เขา ขบั ไป ถงึ เมอืง จำปา ใน เวลา 

เยน็   พระนาง ได นัง่ อยู ที ่ศาลา แหง หนึง่   ได พราหมณ ทศิา ปาโมกข 

ผู หนึ่ง เห็น พระนาง แลว รูสึก รัก เหมือน นอง สาว ทราบ เร่ือง ราว 

แลว   จึง นำ ไป บาน ของ ตน   บอก ลูก ศิษย วา เปน นอง สาว แทๆ   ที่ 

จาก กนั ไป นาน   อยู ที ่นัน่ ไม นาน   พระนาง ก ็ประสตู ิพระ ราชโอรส   

ทรง ขนาน พระนาม เหมือน พระ อัยกา คือ   “ มหาชนก” 

   เมื่อ เจริญวัย ได ทรง ทราบ พระ ประวัติ ของ พระองค จาก 

พระมารดา แลว   มี พระ ประสงค จะ ไป คาขาย รวบรวม ทรัพยสิน 

และ ผูคน เพือ่ ไป ยดึ ราช สมบตั ิคนื จาก พระเจา อา คอื พระ โปล ชนก   

แต เรือ แตก เสีย กอน ดัง กลาว มา แลว 

   สถาน ที่ ซึ่ง จะ เสด็จ ไป คาขาย นั้น   ใน ชาดก กลาว วา   เปน 

เมือง สุวรรณภูมิ   ซึ่ง สันนิษฐาน กัน วา   ไดแก ดิน แดน แหลมทอง 

ซึง่ ม ีอาณาเขต กวาง ขวาง   ครอบคลมุ พมา   ( เมยี นมาร )   ไทย   ลาว   

เขมร   เวียดนาม   มลายู และ สิงคโปร 

   เมือ่ เรอื แตก ใน มหาสมทุร   คน ทัง้ หลาย รองไห ครำ่ครวญ   

ออนวอน เทวดา ทั้ง หลาย ของ ตนๆ   แต พระ มหา ชนก โพธิสัตว ไม 

ทรง คร่ำครวญ   ไม ออนวอน เทวดา   เมื่อ ทรง ทราบ วา   เรือ จะ จม 

 *   ใน ชาดก วา เปน ทาว สักก เทว ราช   ปลอม พระองค เปน พราหมณ แก ขับ เกวียน มา 
ถาม วา ใคร จะ ไป เมือง จำปา บาง 
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แน แลว   ก็ ทรง คลุก น้ำตาล กรวด กับ เนย   เสวย จน เต็ม ทอง แลว   

เอา ผา เนือ้ เกล้ียง   ๒   ผนื ชบุ นำ้มนั จน ชุม   ทรง นุง อยาง มัน่คง แลว 

เกาะ เสา กระโดง เรือ ไว   เสด็จ ขึ้น ยอด เสา กระโดง   ประทับ ยืน ที่ 

ยอด เสา   ขณะ ที ่มหาชน เปน ภกัษา แหง ปลา ราย   นำ้ โดย รอบ เปน 

ส ีเลอืด   พระ โพธสิตัว กำหนด วา   เมอื งมถิ ิลา อยู ทศิ ใด แลวก ระ โดด 

จาก ยอด เสา กระโดง   ลวง พน อาณาเขต ของ ฝูง ปลา เพราะ ทรง มี 

กำลัง มาก 

   ทาน เลา ไว วา   วัน นั้น เอง   พระ เจา โปล ชนก   มี อาการ 

ปวย หนัก   บรรทม แลว เสด็จ ลุก ขึ้น ไม ได   ( นา จะ เปน อัมพาต )   

สวรรคต ใน วัน นั้น 

   พระ โพธิสัตว วาย น้ำ อยู   ๗   วัน   จน นาง มณี เมขลา มา 

พบ เขา   นาง คิด วา   ถา ไม ชวย ผู มี คุณธรรม และ มี คุณสมบัติ เชน 

นี้ นอกจาก นาง จะ เดือด รอน ใจ แลว   นาง อาจ ถูก ทำโทษ ไม ให 

เขา เทว สมาคม อีก ตอ ไป   นาง ตั้งใจ ชวย   แต ขอ ถา มอะ ไรๆ   เสีย 

กอน 

ทรง สนทนา กับ นาง มณี เมขลา 

       ตอ ไป นี้ เปน คำ สนทนา ระหวาง พระ มหา ชนก โพธิสัตว กับ 

เทพธิดา เมขลา ประจำ มหาสมุทร 
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 ถาม   :   นี่ ใคร นะ   เมื่อ แล ไม เห็น ฝง   ก็ ยัง พยายาม วาย น้ำ 
อยู ทามกลาง มหาสมุทร   ทาน รู เหน็ ประโยชน อยางไร จงึ พยายาม 
วาย อยู เชน นี้ 

  ตอบ   :   เรา พิจารณา เห็น ปฏิปทา   ( ทาง ดำเนิน หรือ วัตร )   
ของ โลก อยู และ เหน็ คณุ ของ ความ เพียร   แม ไม เหน็ ฝง ก ็พยายาม 
วาย อยู ทามกลาง มหาสมุทร 

  ถาม   :   ใน มหาสมทุร อนั ลกึ ประมาณ มไิด   ฝง มไิด ปรากฏ 
แก ทาน ความ พยายาม ของ ทาน ก ็สญู เปลา   ยงั ไมทนั ถงึ ฝง ทาน ก ็
คง ตาย เสีย กอน 

  ตอบ   :   บุคคล เมื่อ ทำความ เพียร   ทำ กิจ ของ บุรุษ อยู   แม 
จะ ตาย ก ็ชือ่ วา เปน ผู ไมม ีหน้ี กบั ญาต ิพี ่นอง   พอ แม และ เทวดา และ 
จะ ไมเดือด รอน ภาย หลัง ดวย 

  ถาม   :   การ งาน ใด   ( เมื่อ รู วา )   ไม อาจ ให สำเร็จ ได ดวย 
ความ พยายาม   ( อ ปาร เณยฺย ํ)   การ งาน นัน้ ก ็ไมม ีผล อะไร   เหน่ือย 
แรง เปลา   การ ทำความ เพียร ใน ฐานะ อัน ไม สมควร จน ตัว ตาย  
ก็ไมมี ประโยชน 

  ตอบ   :   ผู ใด รู วาการ งาน ที่ ทำ ไม อาจ ให ลุลวง ไป ได ดวย 
ความ พยายาม   ก็ ไม พึง รักษา ชีวิต ของ ตน ไว   ( คือ ยอม ตาย 
เสีย ดี กวา)   ถา เขา ละท้ิง ความ เพียร เสีย   ก็ จะ ได รู ผล ของ ความ 
เกียจคราน   (ใน กาล ภาย หนา )   คน บาง พวก ใน โลก นี ้  ตองการ ผล 
แหง ความ ประสงค ของ ตน   จงึ ประกอบ การ งาน ทัง้ หลาย   การ งาน 
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นั้น   จะ สำเร็จ หรือ ไม ก็ตาม   ทาน ก็ เห็น ผล แหง การก ระ ทำ   ( ของ 

ขาพเจา)   ประจักษ แลว มิใช หรือ ?   คน อื่นๆ   จม ลง ใน มหาสมุทร   

เหลือ ขาพเจา ผู เดียว วาย ขาม อยู   และ ม ีโอกาส ได เห็น ทาน มา สถิต 

อยู   ณ   ที่ ใกล   ขาพเจา จัก พยายาม เรื่อย ไป ตาม สัต ติ กำลัง   ( ยถา 

สตฺติ *   ยถา พลํ )   จัก ทำความ เพียร เทา ที่ บุรุษ จะ พึง ทำ  ไป ให ถึง 

ฝง มหาสมุทร จง ได 

 เทพธิดา ฟง แลว   สรรเสริญ วา 

 “ ทาน เปน ผู สมบูรณ ดวย ความ พยายาม โดย ธรรม   ไม 

จมลงใน หวง มหรรณพ อัน ลึก ประมาณ มิได เห็น ปานนี้   ดวย กรรม 

คือ ความ เพียร ของ ตน   ทาน จง ไป ยัง สถาน ที่ ที่ ใจ ของ ทาน ยินดี 

เถิด” 

 เทพธิดา ถาม พระ โพธิสัตว มหาชน กวา จะ ไป ที่ ใด   ทาน 

ตอบ วา จะ ไป ยัง กรุ งมิถิ ลา   นาง จึง อุม พระ โพธิสัตว เหมือน ยก 

กำ ดอกไม   ใช แขน ประคอง ให นอน จน แนบ ทรวง   พา เหาะ ไป ใน 

อากาศ เหมือน อุม ลูก รัก   พระ โพธิสัตว มี สรีระ เศรา หมอง เพราะ 

น้ำ เค็ม มา   ๗   วัน   ได รับ สัมผัส ทิพย ก็ หลับ ไป ใน ออม แขน ของ 

เทพธิดา   เมื่อ มา ถึง กรุ งมิถิ ลา แลว   ให บรรทม   ณ   สวน มะมวง   

มอบ ให เทพเจา ใน สวน มะมวง คอย อารักขา ตอ ไป 

*     ๑ .   สตฺ ติ   แปล วา   กำลัง เหมือน กัน   อำนาจ ทั้ง   ๓   ที่ เรียก วา   สตฺ ติ   หรือ   ศกฺติ   
คือ   ( ๑ )   ป ภา โว   หมาย ถึง อานุภาพ   ( dignity )   ( ๒ )   อุตฺ สาโห   หมาย ถึง กำลัง 
ทนทาน   ( energy )   ( ๓ )   มนฺตํ   หมาย ถึง การ ปรึกษา หารือ   ( counsel ) 
     ๒ .   สัต ติ   แปล วา   หอก   ก็ มี   แปล วา   นก   ก็ มี   
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ทรง ครอง ราชย์ 

  ตอ มา   พระ มหา ชนก โพธสิตัว ได ครอง ราชย ใน กร ุงมถิ ิลา 

อนั เปน ราช สมบตั ิเดมิ ของ พระ ชนก ของ พระองค นัน่เอง   ดวย การ 

ใช สติ ปญญา แก ปญหา ตางๆ   ของ พระนาง สี วลี ราช ธิดา 

  เมือ่ ได ครอง ราชย แลว   ทรง อนสุรณ ถงึ ความ เพยีร ที ่ทรง 

กระทำ มา   ทรง ดำร ิวา ถา ไม ทำความ เพยีร ใน มหาสมทุร ก ็คง ไม ได 

ราช สมบัติ นี้   เกิด ปติ   โสมนัส ซาบซาน   ทรง เปลง อุทาน วา 

   บุคคล ผู เปน บัณฑิต   พึง หวัง เขา ไว   ไม พึง เบื่อ หนาย   

เรา ได เห็น ตัว เอง เปน ตัวอยาง แลว   หวัง อยาง ใด   ได เปน อยาง 

นั้น แลว   เรา ขึ้น บก ได ตาม ปรารถนา   เปน พระ ราชา ได ตาม 

ตองการ   ผู มี ปญญา แม ประสบ ทุกข ก็ ไม พึง สิ้น หวัง ใน ความ 

สขุ   คน เปน อนัมากถกู ความ ทกุข กระทบ กระทัง่ แลว ก ็ทำ สิง่ อนั 

ไมเปน ประโยชน   เม่ือ ม ีความ สขุ จงึ จะ ทำ สิง่ อนั เปน ประโยชน   

คนเหลานั้น ไม ได ตรึก ถึง ขอ นี้   จึง ตอง ตาย   สิ่ง ที่ มิได คิด ไว   

อาจ เปน ไดมี ได   สิ่ง ที่ คิด ไว อาจ พินาศ ได   โภค ะ ของ หญิง หรือ 

ชาย มิได สำเร็จ เพราะ เหตุ เพียง แต คิด เอา   ( จึง ควร ทำความ 

เพียร เพื่อ ความสำเร็จ ,   สิ่ง ที่ มิได คิด ไว อาจ สำเร็จ ไดแก ผู มี 

ความเพียร ) 
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  พระ มหา ชนก โพธิสัตว   ทรง ครอง ราช สมบัติ โดย ธรรม   

บำรงุ พระ ปจเจก พทุธ เจา ทัง้ หลาย อยู เนอืง นติย *   ตอ มา พระนาง 

สี วลี   อัครมเหสี ของ พระ มหา ชนก ประสูติ พระ ราชโอรส   ซึ่ง 

สมบูรณ ดวย ลักษณะ แหง ผู มั่งค่ัง และ ผู มี บุญ   มี พระนาม วา   

ฑีฆาวุ กุมาร   เมื่อ เจริญวัย แลว ได รับ การ อภิเษก เปน อุปราช     

ปรากฏ วา ครอง ราชย อยู ถึง   ๗,๐๐๐   ป   ( เจ็ด พันป ) * * 

 

เหตุ เตือน พระทัย 

   วัน หนึ่ง   พระ มหา ชนก ได รับ ผล ไม นอย ใหญ และ ดอกไม 

หลาก สี ซึ่ง คน เฝา พระ ราช อุทยาน นำ มา ถวาย   ทรง ชื่นชม 

ยินดี   ตรัส กับ คน เฝา พระ ราช อุทยาน วา   จะ เสด็จ ประพาส   ขอ 

ให ตกแตง อุทยาน ให ดี   คน เฝา ราช อุทยาน รับ พระ ราช บัญชา   

ตกแตง พระ ราช อุทยาน แลว   กราบทูล ให ทรง ทราบ 

   เสดจ็ ประพาส พระ ราช อทุยาน โดย ม ีชาง เปน ราช พาหนะ 

พรอม ดวย ขา ราช บริพาร หมู ใหญ   ถึง ประตู พระ ราช อุทยาน   ณ   

ที่นั้น มี ตน มะมวง ใหญ   ๒   ตน    สวยงาม มี ใบ เขียว ชอุม เหมือน 

*   พระ ปจเจก พุทธ เจา   :   พระพุทธเจา ตรัสรู เฉพาะ ตน   ( Individual   Buddha )   
ไม ตั้ง ศาสนา   บังเกิด ขึ้น ใน พุทธั น ดร   ( a   Buddha   –   interval ;   the   period   be-
tween   the   appearance   of   one   Buddha   and   the   next . )   คือ ชวง วาง ระหวาง 
พระพุทธเจา องค หนึ่ง กับ อีก องค หนึ่ง 
 * *   สมัย นั้น   มนุษย มีอายุ ขัย หนึ่ง หมื่น ป 
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กัน   ตาง กัน แต เพียง ตน หนึ่ง มี ผล อีก ตน หนึ่ง ไมมี ผล   ตน ที่ มี ผล 

นัน้ ม ีรส เลศิ   แต ไมม ีใคร กลา เกบ็ กนิ เพราะ พระ ราชา ยงั มไิด เสวย   

พระ ราชา เก็บ ผล หน่ึง เสวย บน คอ ชาง   เพียง พอ ถึง ปลาย พระ 

ชิวหา เทานั้น   ทรง รูสึก ซาบซาน ปาน ประหน่ึง ได ทรง ลิ้ม รส ทิพย   

ทรง ดำริ วา จะ เสวย ให เต็ม ที่ เมื่อ เสด็จ กลับ จาก พระ ราช อุทยาน 

   คน ทั้ง หลาย อื่น   ตั้งแต อุปราช ลง มา จนถึง คน เลี้ยง ชาง   

เลี้ยง มา   เห็น วา พระ ราชา เสวย แลว ก็ พา กัน เก็บ เสวย และ กิน 

ตาม ปรารถนา จน หมด ตน   บาง คน ตองการ ผล   แต หัก กาน ราน 

กิง่ มะมวง ยบั เยนิ ไป หมด   สวน มะมวง อกี ตน หนึง่ ตัง้ อยู อยาง สงา 

งาม เหมือน เดิม 

   เมื่อ เสด็จ กลับ ออก มา จาก พระ ราช อุทยาน   ทอด 

พระเนตร เห็น ความ แตก ตาง แหง ตน มะมวง   ๒   ตน เชน นั้น   จึง 

ตรัส ถาม วา   เพราะ เหตุ ไร ?   มหา อำมาตย ได กราบทูล ให ทรง 

ทราบ ตาม เปน จริง แลว ทรง รำพึง ดวย ความ สังเวช พระทัย วา 

   “ ตน มะมวง ตน หนึ่ง ยัง เขียว สด อยู เพราะ ไมมี ผล   อีก ตน 

หนึ่ง   ถูก หัก กาน ราน กิ่ง ใบ รวง หลน เพราะ มี ผล   ราช สมบัติ เปน 

เชน ตนไม ม ีผล   การ บวช เปน เชน กบั ตนไม ไมม ีผล   ( ไม ถกู รบกวน   

ไม ตอง กังวล  -   ว ศ . )   ภัย ยอม มี แก ผู มี ความ กังวล,   ไมมี แก ผู ไมมี 

ความ กังวล   เรา จัก เปน เชน ตนไม ไมมี ผล   สละ ราช สมบัติ ออก 

ผนวช ” 
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 ทรง อยู่ ผู้ เดียว 

   พระ มหา ชนก โพธิสัตว   ทรง อธิษฐาน พระทัย มั่น เชน 

นี้ แลว เสด็จ เขา สู พระนคร   เมื่อ ถึง พระ ทวาร ปราสาท   ตรัส กับ 

มหาอำมาตย ผู หนึ่ง วา 

   “ ตั้งแต วัน นี้ เปนตน ไป   ผู อื่น อยา ได มาร บก วน เรา   

ยกเวนผู ปฏิบัติ บำรุง เรา เพียง ผู เดียว   ซึ่ง เปน ผู เชิญ เคร่ือง เสวย   

ถวาย น้ำบวน ปาก และ ไม สี ฟน   ให มหา อำมาตย เปน ผู วินิจฉัย 

ราช กิจ แทน เรา   ตัว เรา เอง จัก บำเพ็ญ สมณ ธรรม   ณ   ปราสาท 

ชั้น บน” 

   เสด็จ ขึ้น ปราสาท ชั้น บน   บำเพ็ญ สมณ ธรรม อยู แต 

เพียงพระองค เดียว    ประชาชน ไม เห็น พระ ราชา ของ เขา เสีย 

นาน   จึง มา พร่ำ รำพัน ที่ พระ ลาน หลวง   แต พระ ราชา บัดนี้ มี พระ 

มนัส ไม พัวพัน ใน กาม แลว   ทรง นอม พระทัย ไป แต ใน วิเวก   ทรง 

ระลึก ถึง พระ ปจเจก พุทธ เจา ทั้ง หลาย ผู คุน เคย ใน ราชสกุล   ใคร 

จะ ได พบพระ ปจเจก พทุธ เจา เหลา นัน้   แต ไม ทรง ทราบ วา ทาน อยู 

ที ่ใด   ได แต ทรง ระลึก ถงึ คณุ ของ พระ ปจเจก พทุธ เจา ม ีศีล เปนตน   

ปติเกิด ขึ้น แก พระองค เปน อัน มาก    ทรง เปด สีห บัญชร ทาง ทิศ 

อดุร แลว ผนิ พระ พกัตร ไป ทาง นัน้   ประคอง อญัชล ี  นอม นมสัการ 

พระ ปจเจก พุทธ เจา ทั้ง หลาย 

  

๕๐





  พระพุทธ บารมี ใน อดีต

“ เรา ไมมี ความ กังวล   

มี ชีวิต ที่ เปนสุข ดี  

 แม กรุ งมิถิ ลา จะ ถูก เพลิง เผา ผลาญ อยู  

ขอ งอะ ไรๆ   ของ เรา มิได ถูก เผา เลย   

(เพราะ มิได ทรง ถือวา เปน ของ พระองค ) ” 

   เมือ่   ๔   เดอืน ลวง ไป   พระหฤทัย ของ พระ โพธิสตัว ก ็นอม 

ไป ใน บรรพชา ยิ่ง ขึ้น และ ยิ่ง ขึ้น   ทรง รูสึก วา   พระ ราช นิเวศน เปน 

เห มือ น โลกั น ตน รก *   ภพ ทั้ง   ๓ * *   ปรากฏ เหมือน ถูก ไฟ ไหม,   

เมื่อ เปน เชน นี้   พระทัย จึง ดิ่ง ไป ใน บรรพชา   ปรารถนา จะ ออก 

จากกรุ งมิถิ ลา แม มั่งคั่ง รุงเรือง เพียง ใด ก็ตาม   สู ปา หิมพานต 

ทรงเพศบรรพชิต 

*   เปน นรก ขุม หนึ่ง มืด มิด เปน สีห มึก   สำหรับ ลงโทษ ผู มี บาป หนัก   การ จะ หลุด จาก 
ขุมนรก นี้ นั้น ยาก แสน ยาก 
 * *   กามภพ ,   รูป ภพ ,   อรูป ภพ 
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   ใน เวลา นั้น   คน มีอายุ ขัย หนึ่ง หมื่น ป   พระ โพธิสัตว ครอง 

ราช สมบัติ มา แลว เจ็ด พันป   เหลือ เวลา อีก สาม พันป หลัง จาก 

ได เห็น ตน มะมวง   ๒   ตน เปน คติ เตือน พระทัย แลว ครอง เพศ 

ฆราวาส อยู   ๔   เดือน   ทรง แน พระทัย วา เพศ บรรพชิต ประเสริฐ 

กวา ฆราวาส แม จะ เปน พระ ราชา ก็ตาม   รับสั่ง ให ราชบุรุษ ผู 

หนึ่ง ไป นำ เคร่ือง ทรง บรรพชิต คือ บาตร ดิน และ ผา ยอม ฝาด 

มา จาก ตลาด โดย ไม ให ใคร รู   เมื่อ ได มา แลว โปรด ให พนักงาน 

ภูษามาลาปลงพระ เกศา และ พระ มัสสุ   ( ผม และ หนวด )   ทรง 

นุง หม และ พาด พระ อัง สะ อยาง ละ ผืน   บาตร ดิน ใส ถุง แลว คลอง 

พระอังสา ทรง ธาร พระกร สำหรับ คน แก   เสด็จ จงกรม ไป  -   มา ใน 

มหา ปราสาท เหมือน พระ ปจเจก พุทธ เจา อยู ตลอด วัน   ทรง เปลง 

อุทาน วา   บรรพชา นี้ เปนสุข   สุข อยาง ยิ่ง   สุข อัน ประเสริฐ . 

 

  เสด็จ ออ กม หาภิเนษ กรม ณ์ 

   วนั รุง ขึน้   พระ โพธสิตัว ทรง ดำร ิวา จะ เสดจ็ ลง จาก ปราสาท 

เมื่อ พระอาทิตย ขึ้น   พระนาง สี วลี   อัครมเหสี   พรอม ดวย สตรี   

๗๐๐   นาง ได มา เฝา   เมื่อ ขึ้น สู ปราสาท   ทอด พระเนตร เห็น พระ 

ราชา ใน เพศ นักพรต กำลัง ลง มา   พระนาง จำ ไม ได   เขา พระทัย 

วา เปน พระ ปจเจก พทุธ เจา มา ถวาย พระ โอวาท แด พระ ราชา แลว 

กำลัง เดิน ทาง กลับ   ถวาย บังคม พระ ราชา แลว เสด็จ ขึ้น ปราสาท   
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เมื่อ ไม ทอด พระเนตร เห็น พระ ราชา   เห็น แต พระ เกศา และ หอ 

เครื่อง รา ชา ภ รณ วาง อยู บน พระแทน ไสยาสน   จึง ตรัส กับ หญิง   

๗๐๐   วา   นกัพรต นัน้ ไมใช พระ ปจเจก พทุธ เจา แต คง เปน พระ ราช 

พระ สวามี ของ พวก เรา   รีบ เสด็จ ตาม ลง มา ทัน ที่ พระ ลาน หลวง   

ทรง กรรแสง และ ทรง ออนวอน ให พระ ราชา เสด็จ กลับ   แต พระ 

โพธิสัตว ก็ มิได ทรง สน พระทัย   ประชาชน ชาว เมือง รู เร่ือง เขา ก็ 

เอกิเกรกิ โกลาหล วา พระ ราชา เสดจ็ ออก ทรง ผนวช   ตาง ก ็รองไห 

คร่ำครวญ ตาม เสด็จ ไป ดวย 

 

 อุบาย ของ พระนาง สี วลี 

   พระนาง ส ีวล ี  ทรง ระลึก ถงึ อบุาย อยาง หนึง่ ขึน้ ได จงึ เรียก 

ให มหา เสนา ผู หนึ่ง มา เฝา   รับสั่ง ให รวบรวม หญา แหง   ใบไม แหง 

แลว สุม ควัน ดัก หนา พระ โพธิสัตว เปน ทำนอง วา   ไฟ ไหม กรุ งมิถิ 

ลา   ขอ ให เสด็จ กลับ เพื่อ ดับ ไฟ กอน   แต พระ โพธิสัตว ผู มี พระทัย 

เด็ด เดี่ยว กลับ ตรัส ตอบ วา 

   “ เรา ไมมี ความ กังวล   มี ชีวิต ที่ เปนสุข ดี   แม กรุ งมิถิ ลา จะ 

ถูก เพลิง เผา ผลาญ อยู   ขอ งอะ ไรๆ   ของ เรา มิได ถูก เผา เลย”* 

*   เพราะ ไม ทรง ยึด วา อะไรๆ   เปน ของ พระองค   –   ว ศ . 
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    เมื่อ อุบาย นี้ ไม สำเร็จ   พระนาง ก็ ทรง วาง อุบาย ใหม   ให 

อำมาตย ทั้ง หลาย สราง สถานการณ เหมือน วา   มี โจร ปลน แวน 

แควน และ ฆา ชาว บาน   ให คน ทั้ง หลาย ถือ อาวุธ แลน ไป เหมือน 

ปลน อยู   ให คน รด ตวั ดวย นำ้ ครัง่ เปน เหมือน ถกู ประหาร   ให นอน 

บน แผน กระดาน ประดุจ ตาย แลว ถูก น้ำ พัด ไป   เพ่ือ ให พระ ราชา 

เสด็จ กลบั ไป ปราบ โจร 

   พระ โพธิสัตว   ทรง เชื่อ มั่น วา   เมื่อ พระองค ยัง อยู  ไฉน 

โจรจัก เกิด ขึ้น ได   ชะรอย จัก เปน อุบาย ของ พระนาง สี วลี เปน 

แนแท   จึง ตรัส วา 

   “ เรา ไมมี กังวล   มี ชีวิต เปนสุข ดี   เมื่อ แวน แควน ถูก โจร 

ปลน ,   โจร มิได เอา ทรัพย อะไร ของ เรา ไป เลย ”   ( เพราะ ไม ทรง ยึด 

วา ทรัพย อะไรๆ   เปน ของ พระองค   –   ว ศ . ) 

   แม พระ ราชา ตรสั อยู เชน นี ้  มหาชน ก ็ยงั ตดิตาม พระองค 

ไป รวม ทั้ง พระนาง สี วลี ดวย   พระ ราชา ตรัส ถาม อำมาตย ทั้ง 

หลาย วา   ราช สมบัติ นี้ เปน ของ ใคร   เมื่อ ประชาชน และ อำมาตย 

กราบทูล วา   “ เปน ของ พระองค ”   พระ ราชา จึง เอา ธาร พระกร ขีด 

ลง เหนือ แผน ดนิ แลว ตรัส วา   “ จง ลง ราชทณัฑ แก ผู ที ่ทำ รอย ขดี นี ้

ให ลบ เลือน ไป ” 
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   เมื่อ ประชาชน ผู เคารพ ใน พระ ราชา ของ ตน ไม อาจ ทำ 

รอย ขีด อัน เปนการ กั้น เขตแดน มิ ให ตาม ไป ให ลบ เลือน ได   จึง 

พา กัน รองไห คร่ำครวญ   นอน กลิ้งเกลือก อยู ใกล รอย ขีด นั่นเอง   

แม พระนาง สี วลี เอง ก็ ไม อาจ ทำ รอย ขีด ให ลบ เลือน ได   พระนาง 

ไม กลา ฝน พระบรม ราชโองการ   เมื่อ พระ โพธิสัตว หัน พระ 

ปฤษฎางค   ( หลัง )    เสด็จ ไป นั่นเอง   พระนาง ไม อาจ กลั้น ความ 

โศก ได   จึง ลม ลง กล้ิงเกลือก   ลบรอย ขีด นั้น ไป   ( โดย มิได ตั้ง 

พระทัย )   ประชาชน เห็น รอย ขีด ลบ แลว จึง ตาม เสด็จ พระนาง ไป   

พระ โพธสิตัว มุง พระ พกัตร สู หมิ วนัต อนั อยู ทาง ทศิ อดุร   ( เหนอื )   

พระนาง ส ีวล ีและ ประชาชน กต็าม ไป ดวย   สิน้ ระยะ ทาง ประมาณ   

๖๐  โยชน 

 

กับ นาร ทดาบส   ( อันตราย ของ พรหมจรรย์ ) 

   กาล นั้น   มี ดาบส ผู หนึ่ง   นาม วา   นาร ทะ   อยู ใน ถ้ำ แหง 

หิมวัน ต ประเทศ   ( แดน ปา หิมพานต )   เขา ฌาน สมาบัติ อยู   ๗   

วัน   ออก จาก ฌาน แลว เปลง อุทาน วา   สุข จริง หนอๆ   พิจารณา 

ดวย ทิพจักษุ วา   ใน ชมพู ทวีป นี้   มี ใคร บาง หนอ ที่ แสวงหา สุข เชน 

นี ้  ตาม ธรรมดา ของ ผู ได สขุ อนั ประณีต แลว ม ีใจ เผือ่ แผ ถงึ ผู อืน่   ได 

เห็น พระ มหา ชนก กำลงั แสวงหา สุข เชน นั้น อยู   แต พระนาง สี วลี 

และ ราช บริวาร จะ เปน อปุสรรค อนัตราย ตอ การ บรรลุ สขุ เชน นัน้   
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มี ใจ เกื้อกูล   ตองการ ให พระ โพธิสัตว สมาทาน มั่นคง ใน ปฏิปทา 

นั้น   จึง ไป ดวย กำลัง ฤทธิ์   สถิต อยู เบื้อง พระ พักตร พระ โพธิสัตว   

พรอม กลาว วา 

   “ ประชุม ชน หมู ใหญ นี้   กึกกอง   อึกทึก อยู เพ่ือ อะไร   ใคร 

มา กับ ทาน เหมือน เลน กัน อยู ใน บาน   ชุมชน นี้ แวดลอม ทาน 

เพื่ออะไร ? ”   

   พระ โพธิสัตว ตรัส ตอบ วา 

   “ ขาพเจา ละทิ้ง พวก เขา ,   พวก เขา ตาม ขาพเจา มา   

ขาพเจาลวง แดน คือ กิเลส   เพ่ือ ถึง มโนธรรม   กลาว คือ ญาณ 

ของมุนี   ผู ไม เก้ือกูล แก การ ครอง เรือน   อัน ระคน ดวย ความ 

เพลนิทัง้ หลาย ซึง่ เกดิ ขึน้ ใน อา รมณ นัน้ๆ   ทาน ก ็รู อยู จะ ถาม ทำไม 

เลา   ?” 

   ทาน นาร ทดาบส   กลาว ขึ้น วา 

   “ เพียง แต ทรง เพศ สมณะ เชน นี้   ทาน คิด วา ขาม พน กิเลส 

ได แลว หรือ   กิเลส   ( มี อานุภาพ ยิ่ง นัก )   จะ ขาม พน ดวย เหตุ เพียง 

เทา นี้   หา ได ไม   ทาน ยัง มี อันตราย อยู มาก ที เดียว ” 

  พระ โพธิสัตว ตรัส ตอบ วา 
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   “ อันตราย จะ มี แก ขาพเจา ได อยางไร   ใน เมื่อ ขาพเจา 

ออกบวช   มิได ปรารถนา กาม ทั้ง ใน โลก นี้ และ ใน เทวโลก ” 

   ทาน นาร ทดาบส   ผู มี ใจ เกื้อกูล   ประสงค จะ อนุเคราะห 

พระ โพธิสัตว ให พน ภัย   จึง กลาว วา 

   “ อนัตราย สำหรับ ทาน ยงั ม ีมาก ท ีเดยีว   การ บำเพญ็ พรต 

ประพฤต ิพรหมจรรย มใิช เปน ของ งาย   สมณ คณุ มใิช เปน สิง่ ที ่จะ 

ทำให เกิด ขึ้น ได โดย งาย   การ ชอบ นอน หลับ   ความ เกียจคราน   

ความ งวง   ความ ไม พอใจ   ( ใน เพศ บรรพชิต )   การ เมา อาหาร   

เหลา นี้ ลวน เปน อันตราย ทั้ง สิ้น ” 

   พระ โพธิสัตว   ผู มี พระ อัธยาศัย เปน บัณฑิต   รูจัก คุณคา 

แหง คำ เตือน ของ ผู หวัง ดี   เม่ือ ได รับคำ เตือน เชน นี้   จึง ตรัส วา 

   “ คำ สอน ของ ทาน ดี หนัก หนา   ทาน ผู มี ใจ กรุณา พร่ำ สอน 

ขาพเจา อยู นี้ เปน ใคร ? ” 

   ทาน นาร ทะ ตอบ วา 

   “ ทาน ผู แสวงหา ทาง พน ทกุข ,   คน ทัง้ หลาย รูจกั ขาพเจาวา  

นาร ทะ   ขาพเจา มี โคตร วา   กัสส ปะ   ขาพเจา มา ที่ นี่ ดวย 

รูสึกวา  การสมาคม ดวย คน ดี เปน สิ่ง มี ประโยชน   ขอ พระองค 

จง ทรงยินดีใน บรรพชา เถิด   จง อยู ดวย ธรรม เปน เครื่อง อยู ของ 

บรรพชิต   สิ่ง ใด ยัง บกพรอง   เชน   ศีล   การ บริกรรม   ฌาน   ทาน 
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จง ทำ สิ่ง นั้น ให สมบูรณ   จง มี ความ อดทน และ ความ สงบ   อยา 

ถือพระองค วา เปน กษัตริย   จง คลาย การ ฟนฟู และ การ ยุบ ลง   

(คืออยา ยินดี หรือ เสียใจ ใน โลกธรรม   ๘  - ว  ศ .)   จง กระทำ โดย 

เคารพ   ซึ่ง กุศล กรรมบถ   วิชชา และ สมณ ธรรม แลว บำเพ็ญ 

พรหมจรรย เถิด ” 

   คำ วา   วิชชา   ทาน หมาย ถึง ญาณ ใน อภิญญา   ๕   คือ   การ 

ทำ ฤทธิ์ ตางๆ   ได ,   การ ระลึก ชา ติ กอนๆ   ได ,   ทิพ จักษุ ,   ทิพโสต ,   

เจ โต ปรยิ ญาณ ,   คำ วา   สมณ ธรรม   ทาน หมาย ถงึ   กสิณ บรกิรรม   

คือ การ ทำ กสิณ   เปนตน 

   ทาน นาร ทดาบส ให โอวาท พระ โพธิสัตว  แลว กลับ ไป ยัง 

ที่ อยู ของ ตน 

 

 กับ มิ คา ชิน ดาบส   ( ช้าง ถูก ฆ่า เพราะ งา ) 

   เมื่อ ทาน นาร ทะ กลับ ไป แลว   ดาบส อีก ทาน หนึ่ง ชื่อ มิ คา 

ชิ นะ   ออก จาก สมาบัติ ตรวจ ดู ชาว โลก   เห็น พระ โพธิสัตว   จึง มา 

เพื่อ ถวาย โอวาท   เมื่อ พบพระ มหา ชนก แลว จึง กลาว วา 

  “ พระองค ทรง ละ อิสริย สุข เสีย แลว   ทรง ผนวช ยินดี ใน 

อาหาร อัน ได มา ดวย บาตร ดิน   เพราะ เหตุ ไร ?   ชาว นาคร ได ทำ 

ผิด ตอ พระองค หรือ ไฉน ? ” 
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   พระ โพธิสัตว ตรัส ตอบ วา 

   “ ขาพเจา มิได มี ความ ขัด เคือง ใดๆ   ใน หมู ญาติ   แต 

ขาพเจาเห็น ชาว โลก ถูก กิเลส ขบ กัด   ถูก กิเลส ทำให เปน ดัง 

เปอกตม   คือจม อยู ใน กิเลส เหมือน คน จม อยู ใน เปอก ตม   ชาว 

โลก เปน ผู โงเขลา   ของ อยู ใน วัฏฏะ ” 

   ทาน มิ คา ชิ นะ ได ฟง คำ อัน สละ สลวย ลึก ซึ้ง ของ พระ 

โพธิสัตว เชน นั้น   จึง ถาม ขึ้น วา 

   “ ใคร เลา เปน ผู จำแนก อรรถ สั่ง สอน ธรรม แก ทาน   

หรือ วา ทาน มี ดาบส ผู ได อภิญญา สมาบัติ คอย สั่ง สอน ,   มี พระ 

ปจเจก พุทธเจา คอย สั่ง สอน   จึง ได มี ความ รู ความ เขาใจ อัน ลึก 

ซึ้งปานนี้” 

   พระ มหา ชนก โพธิสัตว ได ทรง เลา เรื่อง ที่ พระองค เสด็จ 

ประพาส พระ ราช อุทยาน ใน วัน หน่ึง ,   ทอด พระเนตร ตน มะมวง   

๒   ตน ที่ มี ผล และ ไมมี ผล   ตน ที่ มี ผล ถูก ทำลาย ลง อยาง ยับ เยิน   

มี นัย ดัง กลาว แลว แต ตน 

   “ ทาน มิ คา ชิ นะ   เอย ,   อันวา เสือ เหลือง ถูก ฆา เพราะ 

หนัง,   ชาง ถูก ฆา เพราะ งา ,   คน มี ทรัพย ถูก ฆา เพราะ ทรัพย   ผู 

ไมมี ทรัพย   ไมมี เหยา เรือน   ใคร เลา จกั ฆา เขา   มะมวง   ๒   ตน ใน 

พระ ราช อุทยาน ได เปน ครู สั่ง สอน ขาพเจา ให สำเหนียก วา   ควร 

จะ ดำเนินชีวิต อยางไร ” 
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   มิ คา ชิน ดาบส ได ฟง ดัง นั้น   มั่นใจ ใน น้ำ พระทัย อัน เด็ด 

เดี่ยว ของ พระ โพธิสัตว แลว   จึง กลับ ไป ยัง ที่ อยู ของ ตน 

 

 ภัย ใน ราช สมบัติ 

   พระนาง สี วลี   ทรง หมอบ ลง แทบ พระบาท ของ พระ 

โพธิสัตว   ทูล ขอ ให มอบ ราช สมบัติ ให พระ โอรส เสีย กอน แลว จึง 

ทรง ผนวช 

   พระ โพธิสัตว ตรัส ตอบ วา 

   “ เรา ได สละ สิ่ง ทั้ง ปวง แลว   ทีฆ าวุ กุมาร เปน บุตร แหง 

ชาววิเทห รัฐ   พวก เขา จัก ให ทีฆ าวุ กุมาร ครอง ราช สมบัติ เอง ” 

   พระนาง สี วลี ทูล วา   เมื่อ พระ โพธิสัตว ทรง ผนวช แลว จะ 

ให พระนาง ทำ อยางไร 

   พระ โพธิสัตว ตรัส ตอบ วา   เมื่อ พระนาง ให พระ ราชโอรส 

ครอง ราช สมบัติ   ก็ จัก ตอง ทำบาป เปน อัน มาก ทั้ง ดวย กาย   วาจา 

ใจ   ซึ่ง จะ เปน เหตุ ให ตอง ไป ทุคติ   แต การ ที่ เรา ยังชีพ ดวย กอน 

ขาว ที่ ผู อื่น อนุเคราะห ให นั้น เปน ธรรม ของ นัก ปราชญ   คือ เปน 

ธรรมดา ของ มุนี ผู เปน ปราชญ ที่ จะ มี ชีวิต อยู เชน นั้น 
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   เมือ่ ทาน ทัง้   ๒   ตรสั โตตอบ กนั   พรอม ทัง้ เสดจ็ ดำเนิน ไป 

ดวย นั้น   สุริยา ก็ คอยๆ   ออน แสง ลง และ อัสดงคต ใน ที่สุด เหมือน 

ชีวิต มนุษย   ซึ่ง คอยๆ   แก และ ดับ ไป 

   พระ ราชเทวี   มี พระ เสาวนีย ให ราช บริพาร ตั้ง คาย   ณ   ที่ 

อนั สมควร แหง หนึง่   สวน พระ โพธสิตัว ประทบั   ณ   โคน ตนไม ตน 

หนึ่ง ตลอด ราตรี 

   รุง ขึ้น   เมื่อ ทรง ทำ สรีรกิจ แลว   พระ โพธิสัตว ได เสด็จ 

ดำเนิน ตอ ไป   สวน พระนาง สี วลี เสด็จ ตาม ไป เบื้อง หลัง   ขา ราช 

บริพาร ก็ตาม ไป เชน กัน 

 

  เสวย อาหาร ของ สุนัข 

   ทั้ง   ๒   พระองค เสด็จ ถึง ถูน นคร   ( อาน วา   ถู นะ นคร )   ใน 

เวลา ภิกขาจาร   ( เวลา แสวงหา อาหาร )   ครั้ง นั้น   มี ชาย ผู หนึ่ง ซื้อ 

เนื้อ กอน ใหญ มา จาก ตลาด   ปง ให สุก บน ถาน ไฟ แลว วาง ไว บน 

แผน กระดาน   ยืน รอ ให เนื้อ เย็น   แต ใจ เหมอ ลอย ไป ที่ อื่น   มิได 

ระวัง รักษา ดวย ดี   สุนัข ตัว หนึ่ง คาบ กอน เนื้อ หนี ไป   ชาย ผู นั้น พอ 

รูตัว ก็ ไล ตาม   แต ไมทัน ,   เหนื่อย ,   หมดอาลัย   จึง กลับ บาน 

   พระ โพธิสัตว กับ พระนาง สี วลี เสด็จ มาส วน ทาง กับ สุนัข 

มัน ตกใจ   จึง ทิ้ง กอน เนื้อ แลว หนี ไป   พระ โพธิสัตว คิด วา   ชิ้น เน้ือ 
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นี้ สุนัข ทิ้ง ไป แลว   ทั้ง หา เจาของ มิได   จึง ทรง หยิบ ชิ้น เนื้อ ปด ฝุน 

แลว ใส ใน บาตร ดิน   หาส ถาน ที่ ซึ่ง มี น้ำ บริบูรณ ประทับ นั่ง เสวย 

กอน เนื้อ อัน เปน เดน สุนัข นั้น เหมือน เสวย รส อัน เปน อมตะ 

   พระ ราชเทว ี  ทอด พระเนตร เหน็ ดงั นัน้   ทรง รงัเกยีจ   ทรง 

ดำริ วา   ถา พระ ราชา ทรง ประสงค จะ ครอง ราช สมบัติ อีก   คง ไม 

เสวย เนือ้ อนั เปน เดน สนุขั เชน นี ้  ทรง หมดอาลัย ใน พระ ราชา และ 

ทรง ตำหนิ วา 

   “ คน ฉลาด   แม มิได บริโภค อาหาร   ๔   มื้อ   หรือ แมน 

เหมือน จะ ตาย เพราะ อดอยาก   ก็ ยอม ตาย ดวย ความ อด นั้น   แต 

จะ ให ยอม บริโภค กอน เนื้อ คลุก ฝุน เดน สุนัข นั้น คง ทำ ไม ได   แต 

พระองค เสวย ได   ชาง นา รัง เกียจ จริงๆ ” 

   พระ โพธิสัตว ตรัส ตอบ วา 

   “ กอน เนื้อ นั้น เปน ของ ที่ เจาของ และ สุนัข สละ แลว   ของ 

อยาง ใด อยาง หนึ่ง ที่ ได มา โดย ชอบ ธรรม นั้น ชื่อ วา เปน ของ ไมมี 

โทษ   แต ของ ที่ ได มา โดย ไม ชอบ ธรรม   แม มี คา หรือ ราคา เปน 

แสนก็ เปน ของ มี โทษ   พึง รังเกียจ โดย แท ” 
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  คำขอ ของ กุ มาริ กา 

   เมื่อ พระ โพธิสัตว และ พระนาง สี วลี เสด็จ มา ถึง ประ ตู 

ถูน นคร   ทารก หลาย คน กำลัง เลน กัน อยู   กุ มาริ กา คน หนึ่ง   เอา 

กระดง ฝด ทราย เลน   ขอ มือ ขาง หนึ่ง ของ นาง สวม กำไล อัน เดียว   

อีก ขาง หนึ่ง   สวม กำไล   ๒   อัน   ขาง ที่ สวม อัน เดียว ไมมี เสียง ดัง   

ขาง ที่ สวม   ๒   อัน มี เสียง ดัง   เพราะ กระทบ กัน 

   พระ โพธิสัตว   ตองการ จะ สอน พระนาง สี วลี เพื่อ มิ ให 

ติดตาม พระองค   เพราะ พระองค   บัดนี้ เปน บรรพชิต แลว ไม 

ควร มี สตรี ติดตาม   แม จะ เปน นอง สาว ก็ ไม ควร   ทรง ดำริ วา   ถา 

กมุารกิานี ้เปน ผู ฉลาด   เรา พอ ขอยมื ปาก ของ นาง สัง่ สอน พระนาง 

สี วลี ได   จึง เสด็จ เขาไป ใกล แลว ตรัส วา 

   “ ดู กอน   กุ มาริ กา ผู ยัง นอน กับ แม   ผู ประดับ กำไล มือ อยู 

เปน นิตย   เหตุ ไร   กำไล มือ ขาง หนึ่ง ของ เจา จึง มี เสียง ดัง   อีก ขาง 

หนึ่ง ไมมี เสียง ดัง   ? ” 

   กุ มาริ กา ทูล ตอบ วา 

   “ ขา แต สมณะ   กำไล   ๒   อัน กระทบ กัน จึง มีเสียงดัง   

สวนขอ มือ ที่ มี กำไล อัน เดียว ไมมี เสียง ดัง   เพราะ ไม ตองกระทบ 

กับอะไร   เหมือน มุนี ผู เปน ปราชญ สงบ นิ่ง อยู ผู เดียว   คน ตั้งแต   

๒   คน ขึ้น ไป ยอม ทะเลาะ กัน ได   คน เดียว จัก วิวาท กับ ใครเลา   
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ขา แตทานผูใครตอ สวรรค   ขอ ทาน จง ชอบ ความ เปน อยู ผู 

เดียวเถิด 

   ขา แต สมณะ   ธรรมดา สมณะ ทั้ง หลาย   ยอม ไม เที่ยว 

ไปดวย สตรี   แม เปน นอง สาว   แต ไฉน เลา   ทาน จึง เที่ยว ไป ดวย 

ภริยา ผู มี รูป อัน อุดม เห็น ปานนี้   จัก เปน อันตราย แก ทาน ,   ทาน 

จง ทำ โดย ประการ ที่ ภริยา ของ ทาน จัก อยู แต ผู เดียว เถิด ” 

   พระ โพธิสัตว ได กุ มาริ กา เปน ปจจัย เชน นั้น   จึง บอก 

กลาวแก พระนาง สี วลี วา   กุ มาริ กา เปน เพียง สาว ใช ยัง สามารถ 

ติ เตียน พวก เรา ได   ดวย เหตุ นี้ ขอ ให เรา แยก ทาง กัน เถิด   ตอ ไป นี้   

เธอ อยา เรียก อาตมา วา   “ พระ สวามี ”   และ อาตมา ก็ จะ ไม เรียก 

เธอ วา เปน มเหสี อีก ตอ ไป   

   พระนาง สี วลี พยายาม ตัด พระทัย แยก ทาง ไป ทาง ซาย   

พระ โพธิสัตว เสด็จ ไป ทาง ขวา   แต ไป ได หนอย ก็ เสด็จ กลับ มา อีก   

เขา สู ถูน นคร 

 

คำ เตือน ของ ช่าง ศร

   ตอน เชา   พระ โพธิสตัว ออก ภกิขาจาร เสด็จ ถงึ ประตู เรือน 

ของ ชาง ศร   แม พระนาง สี วลี ก็ เสด็จ ตาม ไป เบื้อง หลัง   ขณะ นั้น 

ชาง ศร กำลัง ดัด ลูก ศร ให ตรง   โดย การ เอา น้ำ ขาว ทา ลูก ศร   ลน 
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บน ถาน เพลิง   เล็ง ดวย ตา ขาง หน่ึง   หลับตา ขาง หนึ่ง เสีย   พระ 

โพธิสัตว เขาไป ถาม วา   ทำไม ตอง ทำ อยาง นั้น 

   ชาง ศร ทูล ตอบ วา   ถา เล็ง ดวย ตา   ๒   ขาง   ภาพ ลูก ศร จะ 

พรา ไป   ไม เห็น ลูก ศร ที่ คด ขาง หนา   เมื่อ เปน เชน นี้ ก็ ไม สามารถ 

ดัด ให ตรง ได   ถา หลับตา เสีย ขาง หนึ่ง   เล็ง แต ขาง เดียว   ยอม เห็น 

ที่ คด ขาง หนา   จึง สามารถ ดัด ให ตรง ได 

   คน   ๒   คน ยอม ววิาท กนั ได ,   คน เดียว จกั ววิาท กบั ใคร เลา   

ขา แต ทาน ผู ใคร ตอ สวรรค   ทาน จง พอใจ การ อยู ผู เดียว เถิด 

 

ความ สำเร็จ ผล 

   แม กระนั้น   พระ โพธิสัตว ก็ ไม อาจ ให พระนาง สี วลี และ 

มหาชน กลบั ได   จน กระท่ัง มา ถงึ แนวปา แหง หนึง่   ทอด พระเนตร 

เห็น แนวปา เขียว ชอุม   ทรง ถอน หญา ชนิด หนึ่ง ขึ้น แลว ทำให ขาด 

จาก กัน   ตรัส วา   หญา นี้   เรา ถอน แลว   ทำให ขาด จาก กัน แลว   

ไม อาจ ตอ ให ติด กัน ได อีก ฉันใด   ขอ เรา ทั้ง สอง อยา ได สัมพันธ 

เกี่ยวของ กัน อีก เลย 

   พระนาง สี วลี เศรา โศก จนถึง วิสัญญี ภาพ   ( สลบ )   พระ 

โพธิสัตว  ทรง ทราบ ดัง นั้น  จึง รีบ สาว พระบาท เขา ปา ลึก ไป   ขา 

ราช บริพาร ชวย กัน นวด พระหัตถ   พระบาท  จน พระนาง ฟน ขึ้น   
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เมื่อทรง ทราบ วา พระ โพธิสัตว ได เสด็จ เขา ปา ไป แลว ก็ เสด็จ กลับ 

พระ นคร มิถิ ลา 

   ใน ระหวาง ทาง ได ให สราง เจดีย เปน ที่ ระลึก ถึง พระ 

โพธิสัตว ไว หลาย แหง คือ   ที่ พระ โพธิสัตว ประทับ ยืน ,   ที่ ตรัส 

กับ ชาง ศร ,   ที่ ตรัส กับ กุ มาริ กา ,   ที่ เสวย เนื้อ ของ สุนัข ,   ที่ ตรัส 

กับ มิ คา ชิน ดาบส ,   ที่ ตรัส กับ นาร ทดาบส   ทุก ตำบล แลว บูชา 

ดวย ดอกไม และ ของ หอม   เสด็จ ถึง เมือ งมิถิ ลา แลว ทรง อภิเษก 

พระราช โอรสฑฆีาวุ ให สบื ราช สมบัต ิ  ณ   พระ ราช อทุยาน อมัพวนั 

แลว   ทรง ผนวช เปน ดาป สินี   ทรง ทำ ฌาน ให เกิด ขึ้น   ณ   พระ ราช 

อุทยาน นั้น   เมื่อ สิ้นพระชนม ได ไป บังเกิด ใน พรหม โลก 

   สวน พระ โพธิสัตว   เขา ปา แลว ทำ ฌาน และ อภิญญา   ๕   

ให เกิด ขึ้น ภายใน   ๗   วัน   มิได เสด็จ กลับ สู ถิ่น มนุษย อีก เลย   เมื่อ 

สิ้นชีพ แลว   บังเกิด ใน พรหม โลก 

   พระบรม ศาสดา   ทรง นำ เรือ่ง นี ้มา เลา จบ ลง แลว   ตรสั ตอ 

ไป วา 

   “ ภิกษุ ทั้ง หลาย ,   มิใช แต ใน บัดนี้ เทาน้ัน ที่ เรา สละ สมบัติ 

ออ กม หาภิเนษ กรม ณ   ( ออกบวช )   แม ใน กาล กอน   เรา ก็ 

ออกมหาภิเนษ กรม ณ แลว เหมือน กัน ” 
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ทรง ประชุม ชาดก ดังนี้ 

 ทาว สัก ก เทว ราช มา เปน  พระ อนุ รุทธ 

พราหมณ ทิศา ปาโมกข   มา เปน พระ มหา กัสส ปะ 

 นาง มณี เมขลา        มา เปน  นาง อุบล วรรณ า 

นาร ทดาบส       มา เปน  พระ สา รี บุตร 

 มิ คา ชิน ดาบส        มา เปน    พระ มหา โมค คัล ลา นะ 

นาง กุ มาริ กา   มา เปน      เขมา ภิกษุณี 

ชาง ศร              มา เปน    พระ อานนท 

ราช บริษัท      มา เปน     พุทธ บริษัท 

 พระนาง สี วลี       มา เปน พระนาง ยโส ธรา 

 ฑีฆาวุ กุมาร   มา เปน    พระ ราหุ ล 

 พระ มหา ชนก         มา เปน   พระ ตถาคต สัมมา สัม พุทธ เจา 
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 เรื่องท่ี ๓

พระเจ้าเนมิราช



“ ผู ใด   เมื่อ ไมมี เพื่อน  อยู คน เดียว แลว ไม รื่นรมย   

ไม ได ปติ อัน เกิด จาก วิเวก   

ผู นั้น   แม จะ มี โภค สมบัติ เสมอดวย องค อินทร 

ก็ ชื่อ วา เปน คน เข็ญใจ   เพราะ จะ ได สุข ก็ ตอ เมื่อ อาศัย ผู อื่น ” 

๑   อธิษฐาน   คือ ความ ตั้งใจ มั่นคง 

พระเจ้าเนมิราช

ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี๑
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ความเบื้อง ต้น 

   พระ ผู มี พระ ภาค เจา   เมื่อ ประทับ   ณ   พระ ราช 

อุทยานอัมพ วัน ของ พระ เจา มฆะ   ณ   กรุ งมิถิ ลา   เวลา เย็น วัน 

หนึ่ง ทอด พระเนตร เห็น ภูมิประเทศ แหง หนึ่ง นา รื่นรมย   มี พระ 

ประสงค จะ ตรัส ถึง ปุพพ จริยา แหง พระองค   จึง ทรง แยมพ ระ 

โอษฐนอยๆ   เมือ่ พระ อานนท ทลู ถาม ถงึ เหตุ ที ่ทรง แยมพ ระ โอษฐ   

จึง ตรัสบอก วา   สถาน ที่ นี้   พระองค เคย อาศัย เปน ที่ เจริญ ฌาน 

สมัย ทรง เปน มฆ เทว ราชา   ภิกษุ ทั้ง หลาย ขอ ให ทรง เลา เรื่อง นั้น   

จึง ตรัส เลา วา   

 

 ต้น วงศ์ ของ พระเจ้า เนมิ 

   ใน อดีตกาล   ณ   กรุ งมถิ ิลา   รฐั ว ิเท หะ   พระ เจา มฆเทวราช 

ครอง กรุ งมิถิ ลา   รับสั่ง กับ ชาง กัลบก ไว วา   เมื่อ ใด เห็น พระ เกศา 

หงอก ให บอก ให ทรง ทราบ   ตอ มา   เมื่อ ทรง ทราบ วา พระ เกศา 

หงอก แลว จึง เอา แหนบ ทองคำ ถอน   วาง ไว บน ฝา พระหัตถ   

ทอดพระเนตร แลว ทรง สลด พระทัย   ทรง มอบ ราช สมบัติ ให 

พระราชโอรส องค ใหญ แลว เสด็จ ออก ผนวช   แต ไม ทรง ลืม ตรัส 

สั่ง แก พระ ราชโอรส วา   เมื่อ ใด เกศา หงอก ให ออกบวช   เชน เดียว 

กับ พระองค 
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  ทรง เจริญ พรหม วิหาร   ๔   จน ได ฌาน   เมื่อ สิ้นพระชนม 

แลวไป เกดิ ใน พรหม โลก   กษตัริย ที ่สบื สนัตติ วงศ ตอ จาก พระองค 

ก็ ทรง ทำ เชน นั้น เหมือน กัน   สืบ ตอ กัน มา เปน จำนวน มาก และ 

เปนเวลา นาน ( ๑ ) 

   บรรดา กษัตริย เหลา นั้น   พระ เจา มฆ เทวะ เกิด 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   จึง ทรงตั้ง พระทัย วา พระองค จะ ลง มา ถือ ปฏิสนธิ เปน 

มนุษย สืบ วงศ ของ พระองค ตอ ไป   จึง ถือ ปฏิสนธิ ใน พระ ครรภ   

แหงพระอัครมเหสี ของ พระ ราชา ใน กรุ งมิถิ ลา   ทรง พระนาม วา   

เนมิกุมาร   (แปลวาวงลอ   คือ สืบ วงศ ให เปน ไป ได ตอ ไป ) 

 

 เรื่อง ของ เนมิ กุมาร 

   เนมิ กุมาร โพธิสัตว นั้น   ทรง พอ พระทัย ใน การ รักษา ศีล 

เจริญ ภาวนา   รักษา อุโบสถ ตั้งแต ยัง ทรง พระ เยาว ที เดียว  สวน 

พระราชา ผู เปน พระ ราช บิดา   เมื่อ พระ เกศา หงอก แลว ก็ เสด็จ 

( ๑ )   ใน อรรถ กถา ชาดก   เลา วา มี ถึง   ๘๔,๐๐๐   องค   ขาด   ๒   องค   คือ สืบ กัน มา 
ทำนอง นั้น ถึง   ๘๓,๙๙๘   องค   แต ขาพเจา เห็น วา จำนวน   ๘๔,๐๐๐   นั้น เปน เพียง 

สำนวน   ( idiom )   ของ ภาษา   ใช เรียก สิ่งของ หรือ คน ที่ มี จำนวน มาก เทานั้น   ไมใช 
จำนวนจริง   จึง เวน เสีย   –   ว . ศ . 
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ออก ทรง ผนวช อยู ใน พระ ราช อุทยาน อัมพวัน   สิ้นพระชนม 

แลวไป สู พรหม โลก 

   พระเจา เนมิ ราช ทรง มี พระ อัธยาศัย ใน ทาน โปรด ให 

สรางโรง ทาน   ๕   แหง   คือ ที่ ประตู พระนคร   ๔   แหง   กลาง 

พระนคร   ๑   แหง   ทรง รักษา ศีล   ๕   เปน นิตย   ทรง สมาทาน 

อุโบสถ ศีล  ทุก   ๑๕   วัน   และ ทรง ชักชวน มหาชน ใหทำบุญ มี 

การบริจาคทานเปนตน   ทรง บอก ทาง สวรรค ให และ ให มหาชน 

กลัว ภัย ใน นรก   เม่ือ ประชาชน กระทำ ตามพ ระ โอวาท ของ 

พระองค แลว   สิน้ชพี แลวไป เกดิ ใน สวรรค กนั เปน สวน มาก   นรก 

เปน ประดุจ วาง เปลา 

 

 ทวย เทพ สรรเสริญ 

   ผู ปฏิบัติ ตาม คำ สอน ของ พระเจา เนมิ ราช แลว   ไป เกิด 

ใน สวรรค เปน จำนวน มาก   วัน หนึ่ง ประชุม กัน   ณ   สุ ธรรมสภา 

กลาวสรรเสริญ คุณ ของ พระ โพธิสัตว วา   เพราะ ได อาศัย คำ สั่ง 

สอน ของ ทาน จงึ ได มา เกดิใน สวรรค   เสวย สขุ สมบัต ิอนั เปน ทพิย   

แม ใน โลก มนุษย   มหาชน ก็ สรรเสริญ เชน เดียวกัน 

   เมื่อ พระเจา เนมิ ราช บำเพ็ญ ทาน เปน อัน มาก อยู นั้น   

วันหนึ่ง   ทรง ดำริ วา ระหวาง ทาน กับ พรหมจรรย อยาง ไหน มี 

อานิสงส มากกวา 
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  ทาว สัก ก เทว ราช   ทรง ทราบ ขอ สงสัย ของ พระเจา 

เนมิราช แลว เสด็จ มา ปรากฏ พระองค   ณ   เบื้อง พระ พักตร แหง 

จอม ชน แหง รัฐ วิ เท หะ   มี รัศมี รุงโรจน   พระเจา เนมิ ราช ทรง ตก 

พระทัย   แต เมื่อ ทาว สักกะ ทรง ปลอบ ให หาย กลัว แลว และ ทรง 

อนุญาต ให ตรัสถาม ขอ สงสัย   พระเจา เนมิ ราช จึง ทูล ถาม วา   

“ทานกับพรหมจรรย   อยาง ไหน มี อานิสงส มากกวา ” 

 

 พรหมจรรย์ มี อานิสงส์ มากกว่า ทาน 

   ทาว สักกะ ตรัส ตอบ วา   พรหมจรรย มี อานิสงส มากกวา 

ทาน  แลว ตรัส ให พิสดาร ออก ไป วา 

   “ บคุคล เกดิ ใน ตระกูล กษตัรยิ เพราะ พรหมจรรย อยางตำ่   

เกิด เปน เทพ เพราะ พรหมจรรย อยาง กลาง   บริสุทธิ์ ได เพราะ 

พรหมจรรย อยาง สูง ” 

   ( หีเนน   พฺรหฺม จริ เยน   ขตฺ ติเย   อุป ปชฺช ติ   มชฺฌิ เมน   จ   

เทว ตฺตํ   อุตฺต เมน   วิ สุชฺฌ ติ ) 

   ทาน อธิบาย ไว ใน อรรถ กถา แหง เนมิ ราช ชาดก นี้ วา   

พรหมจรรย ของ พวก เดียรถยี   คอื   ถอืศีล พรหมจรรย เพียง เวนจาก 

เมถุน   ( เมถุน วิรัติ )   ชื่อ วา พรหมจรรย อยาง ต่ำ   การ ทำ สมาธิ จน 

ได   อุปจาร ฌาน   ชื่อ วา พรหมจรรย อยาง กลาง   ผู บำเพ็ญยอม 
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เกิด เปน เทวดา   การ ได สมาบัติ   ๘   ชื่อ วา พรหมจรรย อยาง 

สูง   ผู บำเพ็ญ ยอม เกิด ใน พรหม โลก   คน ภายนอก พุทธศาสนา 

เรียกการไดฌานน้ัน วา เปน นิพพาน 

  แต ใน พระพุทธ ศาสนา   ภกิษุ ผู มี ศีล บริสุทธิ์   ปรารถนา 

เปน เทพ พวก ใด พวก หนึ่ง   ชื่อ วา   พรหมจรรย อยาง ต่ำ เพราะ 

มี เจตนา ต่ำ   เธอ ยอม เกิด ใน เทวโลก ตาม ที่ ปรารถนา   เธอ ผู มี 

ศีล บริสุทธ์ิ แลว ทำ สมาธิ ได สมาบัติ   ๘   ชื่อ วา พรหมจรรย อยาง 

กลาง   ยอม บังเกิด ใน พรหม โลก   การ ที่ ภิกษุ มี ศีล บริสุทธิ์ แลว 

เจริญ วปิสสนา ทำ อรหัตต มรรค ให เกดิ ขึน้   ชือ่ วา พรหมจรรย อยาง 

สูงสุด   เธอ ยอม บริสุทธิ์ ดวย พรหมจรรย อยาง สูงสุด นั้น 

   ทาว สักกะ ตรัส วา   พรหมจรรย มี อานิสงส มากกวา ทาน 

เปน รอย เทา   พัน เทา   แสน เทา   พระ ราชา ใน อดีต จำนวน มาก ได 

ให ทาน จำนวน มาก แต ก็ เปน ได เพียง เทพ ชั้น กา มาว จร   ได ความ 

สุข เหมือน ความ สุข ของ คน เข็ญใจ   สม ดัง พระพุทธ พจน ที่ วา   

   “ ผู ใด   ถา ไมมี เพื่อน   อยู คน เดียว แลว ไม รื่นรมย   ไม ได 

ปติ อัน เกิด จาก วิเวก   ผู นั้น   แม จะ มี โภค สมบัติ เสมอ ดวย องค 

อินทร   ก็ ชื่อ วา เปน คน เข็ญใจ   เพราะ จะ ได ความ สุข ก็ ตอ เมื่อ 

อาศัย ผู อื่น ” 

   ทาว สักกะ ตรัส เลา ให พระ เนมิ ราช โพธิสัตว ทราบ วา   

พระองค เอง   ( ทาว สักกะ )   ได เคย บำเพ็ญ ทาน มา มาก ใน อดีต   
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แต จะ มาก เพียง ไร ก็ ไม อาจ ขาม พน จาก กามภพ สู ภพ แหง พรหม 

ได   แต พวก ฤาษี ทั้ง หลาย ได บริโภค ปจจัย ไทยธรรม ที่ พระองค 

ทรง บริจาค แลว เขา สู พรหม โลก   การ อยู ประพฤติ พรหมจรรย 

จึงมี อานิสงส มากกวา ทาน 

  แต อยางไร ก็ตาม   ทาว สักกะ ได ถวาย พระพร พระ 

เนมิราชโพธิสัตว วา   ธรรม ทั้ง   ๒   คือ ทาน และ ศีล นั้น เปน มหา 

ปุริสวิตก   ( การ ตรึก   การ ทำ ไว ใน ใจ ของ มหา บุรุษ )   เพราะ ฉะน้ัน   

ขอ พระ เนมิ ราช อยา ได ประมาท ใน ธรรม ทั้ง   ๒   นั้น   แลว เสด็จ 

กลับ ไป 

   เมื่อ เสด็จ กลับ ไป แลว   ทรง เลา คุณธรรม   คุณสมบัติ 

ตางๆ   ของ พระเจา เนมิ ราช ให ทวย เทพ ชั้น ดาวดึงส ฟง  เทพ ชั้น 

ดาวดึงส ทูล เจา สักกะ วา   พระเจา เนมิ ราช เปน อาจารย ของ พวก 

เขา   พวกเขา ได อาศยั คำ สอน ของ พระ โพธิสัตว พระองค นั้น แลว 

จงึ ได ทพิย สมบตั ิเหน็ ปานน้ี   พวก เขา อยาก เหน็ พระเจา เนม ิราช,   

ขอ ได โปรด นำ พระเจา เนมิ ราช มา สู เทวโลก เถิด
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พระเจ้า เนมิ ราช เสด็จ ชม นรก และ สวรรค์ 

   ทาว สักกะ รับสั่ง ให มา ตลี เทพ สารถี นำ เวช ยัน ตรา ชรถ 

ไปรับ พระเจา เนมิ ราช   ณ   นคร มิถิ ลา มา สู เทวโลก   วัน หนึ่ง เปน 

วันเพ็ญ   วัน นั้น   พระเจา เนมิ ราช ทรง รับ อุโบสถ ศีล   ตก กลาง 

คืน ทรง เปด สีห บัญชร   ( หนาตาง )   ทาง ทิศ ตะวัน ออก   มี คณะ 

อำมาตย แวดลอม อยู   เวช ยัน ตรา ชรถ ปรากฏ ขึ้น พรอม ดวย 

จันทรมณฑล   ( ดวง จันทร )   ประชาชน ทั้ง หลาย ก็ เห็น   พูด กัน 

วา คืน นี้ พระจันทร ขึ้น   ๒   ดวง   แต เมื่อ เวช ยัน ตรา ชรถ ปรากฏ   

ณ   ที่ ใกล ประชาชน   จึง เห็น วา เปน รถ   ไมใช พระจันทร   คิด กัน 

วา   ทิพยยาน นี้   เพื่อใครหนอ   ?   จะ เพื่อ คน อื่น ไม ได   นอกจาก 

พระราชา ของ พวก เรา เปน แนแท   พวก เขา ตื่น เตน ปติ โสมนัส 

อยาง ยิ่ง 

   เมื่อ มา ตลี เทพ สารถี มา จอด รถ ที่ สีห บัญชร ของ พระเจา 

เนมิ ราช   แจง เรื่อง ทั้ง ปวง ให ทรง ทราบ แลว   เชิญ เสด็จ ขึ้น เทพ รถ 

และ ทลู วา   เทพ ชัน้ ดาวดงึส ประชมุ กนั อยู ที ่ธรรมสภา   ปรารถนา 

เห็น พระองค 

   พระเจา เนมิ ราช ตรัส กับ ประชาชน วา   จะ เสด็จ ไป ชม 

เทวโลก ซึ่ง ไม เคย เห็น   และ จะ เสด็จ ไป ไม นาน นัก   ขอ ประชาชน 

อยา ได ประมาท   ให ขวนขวาย ใน บุญ  มี ทาน  เปนตน 

  เมื่อ ประทับ รถ แลว   มา ตลี ทูล ถาม วา   ระหวาง ทาง มี ทาง 

แยก ไป นรก ทาง หน่ึง   ไป สวรรค ทาง หน่ึง  จะ ให นำ เสด็จ ไป ทาง 
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ไหนกอน   มา ตลี เทพ สารถี ทำ หนาที่ เปน ทูต ไป ดวย   เปน หนาที่ 

ของ ทูต ที่ จะ ถาม ความ สมัคร พระทัย ของ พระ รา ชาฯ 

   พระเจา เนมิ ราช ตรัส วา จะ ไป ดู นรก กอน   มา ตลี จึง นำ 

เสด็จ ไป ชม นรก   ถึง แม น้ำ เวตตร ณี   มี น้ำ เดือด พลาน   สัตว นรก 

ทน ทุกข ทรมาน อยู ใน เวตตร ณี นที นั้น   ( โปรด ดู ราย ละเอียด ใน 

อรรถ กถา เนมิ ราช ชาดก )   ตรัส ถาม วา   สัตว ทำกรรม เชน ใด 

ไว จึง มา เกิด ใน เวตตร ณี นรก นี้   มา ตลี ทูล วา   เพราะ บาป ที่ ดา 

กระทบ เบียดเบียนผู ม ีกำลัง นอย   ทัง้ กำลัง กาย ,   กำ ลงั โภค ะ   และ 

กำลังอำนาจ 

   “ ผู มี กำลัง กาย มาก   มี กำ ลัง โภค ะ และ อำนาจ มาก   ถา ใช 

เบียดเบียน ผู อื่น   ระวัง   จะ ตก นรก ขุม นี้ ” 

   หลัง จาก นั้น   มา ตลี เทพ สารถี ก็ นำ ไป ชม นรก ขุม อื่นๆ   

อกีมากมาย   ผู ประสงค ราย ละเอยีด   โปรด ด ูใน อรรถ กถา เนมริาช 

ชาดก นั้น เถิด 

   มา ตลี ขับ รถ นำ พระเจา เนมิ ราช ไป ยัง เทวโลก ซึ่ง เต็ม 

ไปดวย สรรพ สมบัติ   และ ความ สะดวก สบาย นานา ประการ   ได 

เห็น วิมาน ใด   ของ ใคร  ก็ ตรัส ถาม วา   ดวย บุญ อะไร เทพ บุตร หรือ 

เทพ ธิดา นั้นๆ   จึง ได สมบัต ิเชน นั้น   ซึ่ง สวน มาก จะ เปน อานิสงส 

ของ ทาน และ ศีล 

  ผาน สวรรค ชั้น จา ตุม มหาราช   อัน เปน ประตู สวรรค 
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ชั้น ดาวดึงส   มี ซุม ประตู เรียก วา   “ จิตต กูฏ ”   มี รูป ทาว สักกะ 

ประดิษฐาน อยู ดวย 

   เทวดา ชั้น ดาวดึงส   ทราบ ขาว การ เสด็จ มา ของ พระเจา 

เนมิ ราช   จึง ชวน กัน ถือ ของ หอม   ธูป   เครื่อง อบ   และ ดอกไม 

ไป คอย อยู ที่ทาง เสด็จ ผาน ตั้งแต ซุม ประตู   “ จิตต กูฏ ”   แลว นำ 

เสด็จ สู เทว สภา   ชื่อ สุ ธร รมา   เสด็จ ลง จาก รถ เสด็จ เขา สู เทว สภา   

ทาวสักกะ เชิญ เสด็จ ให ประทับ นั่ง   ณ   ทิพย อาสน และ เชิญ ให 

เสวย ทิพย กาม สุข  

   แต พระเจา เนมิ ราช ทรง ปฏิเสธ ,   ตรัส วา 

   “ 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,   

การประพฤติ ธรรม ที่ สุจริต ,   ดวย ความ สำรวม   และ ดวย การ 

ฝกอินทรีย   ซึ่ง ทำ แลวจะได ความ สุข และ ไม เดือด รอน ใน 

ภายหลัง” 

   พระ โพธิสัตว ทรง แสดง ธรรม อัน ไพเราะ ตลอด เวลา   ๗   

วัน   ( นับ วัน ใน เมือง มนุษย )   แก ทวย เทพ ชั้น ดาวดึงส   ยัง หมู 

เทพชั้น ดาวดึงส ให ชื่นชม ยินดี   ทรง ยกยอง และ ขอบพระทัย มา 

ตลี เทพ สารถี   ที่ ได ชวย ให พระองค ได เห็น นรก และ เทพ นคร 

* อ เวนิ ยํ   ธนํ 
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   พระ โพธิสัตว เสด็จ กลับ เมือง มนุษย ดวย เวช ยันต 

ราชรถ พรอม ดวย มา ตลี เทพ สารถี   เสด็จ ลง สีห บัญชร   (ที่ 

เดิมตอนเสด็จไป)   มหาชน ได แวดลอม ทูล ถาม พระ ราชา วา   

เทวโลก เปน เชน ไรๆ   ?   ทรง เลา ถึง ทิพย สมบัติ เปน อัน มาก แลว   

ทรง ให กำลัง ใจ แก มหาชน วา   ขอ ให ทาน ทั้ง หลาย หมั่น บำเพ็ญ 

คุณ งาม ความ ดี มี ทาน เปนตน   “ สิ้นชีพ แลว ยอม มี โอกาส ได 

ชื่นชมทิพย สมบัติ เชน เดียวกัน ” 

   เวลา ตอ มา   เมื่อ ภูษามาลา กราบทูล วา   มี พระ 

เกศาหงอก บน พระ เศียร แลว   ทรง สลด พระทัย วา   ทรง ชรา แลว   

พระราชทานสวย แก ภูษามาลา เปน ของ รางวัล   ทรง มอบ ราช 

สมบัติ แก พระ ราชโอรส แลว จึง เสด็จ ออก บรรพชา 

   “ ผม หงอก เกดิ ขึน้ บน ศรีษะ ของ พอ แลว   มนั นำ ความ หนุม 

ไป ดวย   เทวทูต คือ ความ ชรา ปรากฏ แลว   พอ ควร จะ บวช” 

   เสด็จ ออก ผนวช แลว   ประทับ   ณ   พระ ราช อทุยาน อมัพวัน   

( สวน มะมวง )   

   พระ ศาสดา สมัมา สมั พทุธ เจา   นำ เรือ่ง นี ้มา แสดง แก ภกิษ ุ

ทั้ง หลาย   แลว ตรัส อริยสัจ   ทรง ประชุม ชาดก วา 

  ทาว สักกะ                      คือ    พระ อนุ รุทธะ 
  มา ตลี เทพ บุตร        คือ    พระ อานนท 
 พระเจา เนมิ ราช      คือ    พระองค เอง 
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 คติ สำคัญ ของ เรื่อง นี้ 

   ๑ .   เรื่อง การ บำเพ็ญ คุณ งาม ความ ดี อยาง เสมอ ตน 

เสมอปลาย ดวย จิตใจ ที่ มั่นคง   ดัง เชน พระเจา เนมิ ราช   แม 

จะ ไดรับ เชิญ ให ครอง ทิพย สมบัติ ใน เทวโลก ก็ ไม ทรง รับ   เห็น 

วาไมใชสิง่ ที ่ทำ เอง    ทรง ขอ มา ทำความ ด ีใน โลก มนุษย จนสิน้ชวีติ   

ถา จะ ได ทิพย สมบัติ ก็ ให ได ดวย บุญ ที่ พระองค ทรง ทำ เอง   

จึงไดรับยกยองวา มี พระทัย มั่นคง ใน ความ ดี   ( อธิษฐาน บารมี ) 

   ๒ .   ปญหา ระหวาง ทาน กับ พรหมจรรย วา อะไร มี 

อานิสงสมากกวา นั้น   ได รับ การ วินิจฉัย แลว ใน ชาดก นี้ 

   ๓ .   มนุษย ผู มี ศีล มี ธรรม   มี คุณ งาม ความ ดี ยอม เปน 

ที่รักและ เปน ที่ เคารพ นับถือ ของ ทวย เทพ   มนุษย สวน มาก 

หวัง พึ่งเทพเจา   ออนวอน บนบาน เพื่อ ให เทพเจา ชวย เหลือ   แต 

มนุษยที่ มี ศีล ธรรม ดี   สั่ง สอน มนุษย ให ทำความ ดี   กลับ มี ศิษย 

เปน เทวดา มากมาย   แม พระอินทร ก็ ตอง เกรงใจ 

 ๔ .   เรื่อง การ ไป เทวโลก ดวย กาย มนุษย อยาง พระเจา 

เนมิราช นี้   ไม คอย มี ปรากฏ ใน คัมภีร ตางๆ   มี แต พระ มหา 

โมคคัลลา นะ ไป บอย   แต ทาน จะ ไป ดวย กาย เนื้อ หรือ กาย ทิพย 

ก็ ยัง เปน ปญหา อยู
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 เรื่องท่ี ๔

พระสุวรรณสาม



“ บุคคล ใด เลี้ยง มารดา บิดา โดย ธรรม  

 เทพ ยอม ชวย เหลือ บุคคล เชน นั้น  

 นัก ปราชญ   ยอม สรรเสริญ เขา ใน โลก นี้   

ละ โลก นี้ ไป แลว   ยอม บันเทิง ใน สวรรค ” 

พระเมตตาบารมี 

สุวรรณสามบัณฑิต
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  เรื่อง นี้   ทรง ปรารภ ภิกษุ ผู เลี้ยง ดู มารดา บิดา วา เปน 

ประโยชน สุข ทั้ง ใน โลก นี้ และ โลก หนา 

   “ บณัฑิต ทัง้ หลาย สรรเสริญ ผู ปรนนิบตั ิมารดา บดิา ใน โลก 

นี้   เขา ละ โลก นี้ ไป แลว ยอม บันเทิง ใน สวรรค ” 

 ( ส พร หมก สูตร และ โสณ นันท ชาดก ) 

   

   การ บำรุง เลี้ยง มารดา บิดา   พระ ศาสดา ทรง สรรเสริญ 

เปน อัน มาก   ดัง เรื่อง ตอ ไป นี้   : - 

 เรื่อง ภิกษุ เลี้ยง มารดา บิดา 

   บุตร เศรษฐี คน หนึ่ง ใน กรุง สา วัต ถี   ฟง พระ ธรรม เทศนา 

ของ พระ ศาสดา แลว มี ความ เลื่อมใส   ขอ บรรพชา อุปสมบท เลา 

เรียน พระ ธรรม   และ กรรมฐาน  ใน สำนัก อุปชฌายะ อาจารย อยู   

๕   ป   แลว ขอ ลา อุปชฌายะ อาจารย ไป อยู ใน ปา ใกล ปจจันตคาม 

แหง หนึ่ง 

   สวน มารดา บดิา ของ เธอ ,   หลงั จาก ลกูชาย ออกบวช แลว,   

ทรัพย สมบัติ ก็ รอย หรอ ลง โดย ลำดับ ,   เปน ผู นา สงสาร อยาง 
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ยิ่ง   เพราะ ถูก โกง บาง   ถูก ยักยอก บาง   ใน ที่สุด ไมมี อะไร เหลือ   

ปราสาท ก็ ถูก ยึด ไป   ทำงาน ก็ ไม ได เพราะ ชรา  จึง เที่ยว ขอทาน 

นอน ตาม ขาง ฝา เรือน ของ คน อื่น 

   ใน กาล ตอ มา   ภกิษ ุนัน้ ได ทราบ ขาว เรือ่ง มารดา บดิา ของ 

ตน กำลัง ประสบ ทุกข อยาง หนัก   จึง คิด วา   “ เรา พยายาม อยู ใน 

ปา ถึง   ๑๒   ป   เพื่อ ได บรรลุ มรรคผล   แต ก็ หา ได บรรลุ ไม   แมแต 

มรรคผล เบื้อง ตน ก็ มิ อาจ ให ถึง   เรา เปน อภัพ พบุคคล ใน ศาสนา 

เสยี แลว   จะ ตอง บวช ไป ทำไม อกี   เรา ควร สกึ เปน คฤหสัถ หา ทรพัย 

เลี้ยง มารดา บิดา   ทำบุญ ให ทาน ก็ อาจ เขา ถึง สวรรค ได ”   ดังนี้ 

แลว   ออก จาก ปา มุง หนา สู นคร สา วัต ถี   ใจ ของ เธอ ผูกพัน อยู กับ 

เรื่อง ของ มารดา บิดา   แต เธอ มา ถึง นคร สา วัต ถี ใน เวลา เย็น   ผาน 

เชตวนาราม   ก็ ฉุกคิด ขึ้น วา 

   “ พรุง นี ้แลว   เรา จกั สกึ เปน คฤหสัถ   ธรรมดา คฤหสัถ ยอม 

มี กิจ มาก มี ธุระ มาก   หา โอกาส ฟง ธรรม ได ยาก   เย็น นี้ เรา จัก ฟง 

ธรรม ของ พระ ศาสดา ใน เพศ บรรพชติ เปน วาระ สดุทาย   คง ได คต ิ

เตือน ใจ อะไร บาง เปน แน   พรุง นี้ จึง คอย ทูล ลา พระ ศาสดา สึก ” 

   เธอ แวะ เขาไป ใน วัด เชต วัน 

   เชา วัน นั้น   พระ ศาสดา ทรง ตรวจ ดู อุปนิสัย แหง เวไนย 

สัตว อัน พระองค พอ จะ โปรด ได ตาม พุทธ ประเพณี ได ทรง เห็น 

อปุนสิยั แหง โสดา ปตต ิผล ของ ภกิษ ุนัน้ แลว ,   ใน เวลา เยน็   ได เวลา 

๘๕



  พระพุทธ บารมี ใน อดีต

แสดง ธรรม แก พุทธ บริษัท   ทอด พระเนตร เห็น ภิกษุ นั้น นั่ง อยู ใน 

หมู ภกิษุ สงฆ   จงึ ทรง พรรณนา พระคุณ แหง บดิา มารดา โดย อาศยั 

มาตา ปตุ โป สก สูตร   เปนตน  เปน อเนก ปริยาย 

   ภิกษุ นั้น ฟง แลว   ซาบซึ้ง ใจ ยิ่ง นัก   คดิ วา   “ เรา เดิน ทาง มา 

ดวย คิด วา   จะ สึก ไป เลี้ยง มารดา บิดา   แต พระ ศาสดา ตรัส วา แม 

เปน บรรพชิต ก็ สามารถ อุปการะ มารดา บิดา ได   ถา เรา ไม มา เฝา 

พระพุทธ องค   เรา คง ตอง เสื่อม จาก เพศ บรรพชิต อยาง แนนอน   

บัดนี้ เรา จัก ไม สึก   จัก เลี้ยง มารดา บิดา ทั้ง เปน บรรพชิต นี่เอง ” 

   ใน วัน รุง ขึ้น   เธอ ถือ เอา สลาก ยา คู และ สลาก ภัต ต อัน ถึง 

แลว แก ตน   เขาไป ใน บาน   นำ เอา ยา คู และ ภัต ต มา ให มารดา บิดา   

สวน ตนเอง เที่ยว บิณฑบาต   ฉัน เสร็จ แลว ทำ ที่ อยู ให มารดา บิดา   

และ ปรนนิบัติ ทาน ทั้ง สอง ดวย ความ เอื้อเฟอ   แต นั้น มา เธอ ได 

อาหาร ใดๆ   กต็าม จะ ตอง ให มารดา บดิา กอน เสมอ   เมือ่ เหลอื จาก 

มารดา บิดา แลว จึง บริโภค เอง ,   บิณฑบาต นั้น ได บาง   ไม ได บาง   

ได มาก บาง   นอย บาง   เธอ ก็ ฉัน บาง   อด บาง   แต หนาที่ ปฏิบัติ 

บำรุง มารดา บิดา นั้น เธอ มิ ให บกพรอง ได   เมื่อ ได ผา วัส สา วา สิ ก 

สาฎก   ( ผา จำนำ พรรษา   คือ ผา ที่ ชาว บาน ถวาย แก ภิกษุ ผู อยู จำ 

พรรษา ครบ   ๓   เดือน )   มา   เธอ ก็ ให แก มารดา บิดา   หรือ ได ผา 

ชนดิ ใด ชนดิ หน่ึง มา ก ็ให มารดา บดิา กอน   สวน ตน ปะ ชนุ ผา เกาๆ   

ที่ มารดา บิดา ใช แลว มา ยอม และ ใชสอย เอง 
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   ความ กังวล ใน การ บำรุง เลี้ยง มารดา บิดา อยาง หนึ่ง ,   

ความ ที่ ตอง อดอยาก เพราะ ได อาหาร ไม พอ เลี้ยง รางกาย อยาง 

หน่ึง   ทำให เธอ ซูบ ผอม ลง   ผิว พรรณ ที่ เคย ผองใส ก็ หมนหมอง 

ลง 

   ภิกษุ ทั้ง หลาย ได พบ เธอ   จึง ถาม ถึง สาเหตุ อัน ทำให เธอ 

ผอม ไป   ภิกษุ ผู เลี้ยง มารดา บิดา ได บอก ตาม ความ เปน จริง ทุก 

ประการ   ภกิษ ุทัง้ หลาย ต ิเตยีน เธอ   แลว นำ ความ ขึน้ กราบ บงัคม 

ทูล พระ ศาสดา   พระ ศาสดา รับสั่ง ให เธอ เขา เฝา   ทั้งๆ   ที่ ทราบ 

เรื่อง อยู   แต ก็ ทรง ให ภิกษุ นั้น ทูล ความ จริง อีก คร้ัง หนึ่ง   ทรง 

ทราบ แลว   ทรง ประทาน สาธุการ สาม คร้ัง วา   ดีแลว ที่ ทำ เชน นั้น   

เพราะ เปนการ ดำเนิน ตาม ปุพพ จริยา แหง พระองค   แม พระองค 

เอง ใน กาล กอน ก็ ทรง เลี้ยง มารดา บิดา เหมือน กัน   ขึ้น ชื่อ วาการ 

เลีย้ง มารดา บดิา นัน้ เปน วงศ ของ พระ อริย เจา ทัง้ หลาย   ตรสั เรือ่ง 

สุวรรณ สาม โพธิสัตว   ขึ้น เปน อุทาหรณ   แลว ประกาศ อริยสัจ   

เมื่อ จบ อริยสัจ   ภิกษุ ผู เลี้ยง มารดา บิดา ได บรรลุ โสดา ปตติ ผล 

   ภิกษุ อีก รูป หนึ่ง เลี้ยง มารดา บิดา   พระ ศาสดา ทรง ทราบ 

แลว   ทรง ประทาน สาธุการ   และ ตรัส สุ ตน ชาดก ใน สัต ตก 

นิบาต 

   ทรง ประทาน สาธุการ แก ภิกษุ ผู เลี้ยง มารดา บิดา อีก รูป 

หนึ่ง แลว ตรัส ย้ำ วา   “ ภิกษุ ,   เธอ รักษา วงศ แหง โบ ราณ กบัณฑิต 
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ทั้ง หลาย ไว ได   เพราะ บัณฑิต ใน กาล กอน ทั้ง หลาย แม เกิด ใน 

กำเนิด สัตว ดิรัจฉาน ก็ สละ ชีวิต แก บิดา มารดา ได ”   แลว ตรัส 

นันทิยมิคชา ดก ใน ฉัก กนิ บาต   

   ทรง ประทาน สาธุการ แก ภิกษุ อีก รูป หนึ่ง   ตรัส คิชฌ 

ชาดก ใน สตั ตก นบิาต ,   ทรง ประทาน สาธุการ แก ภกิษุ อกี รปู หนึง่   

ตรสั คชิฌ ชาดก   ใน ทุกนบิาต   ทรง ประทาน สาธกุาร แก ภกิษ ุอกี 

รูป หนึ่ง แลว ตรัส   เก ทาร ชาดก ใน ปกิณณ กนิ บาต 

   ทรง ประทาน สาธุการ แก ภิกษุ อีก รูป หนึ่ง   และ ตรัส วา   

“โบ ราณ กบัณฑติ ทัง้ หลาย   แม เปน ดริจัฉาน   เมือ่ พลดัพราก จาก 

มารดา แลว ก ็ซบู ผอม   เพราะ ไม ยอม กนิ อาหาร ตลอด เวลา   ๗   วนั   

แม ได อาหาร ด ีเยีย่ง อาหาร ของ พระ ราชา ก ็หา ได สนใจ ไม   เมือ่ ได 

เห็น มารดา เทานั้น จึง กิน อาหาร ”   แลว ตรัส มาตุ โป สก ชาดก ใน 

เอกาท สก นิบาต   แลว ทรง ประกาศ อริยสัจ   เมื่อ จบ อริยสัจ ภิกษุ 

ทั้ง   ๕   รูป ได สำเร็จ โสดา ปตติ ผล 

   ผู บำรุง เลี้ยง มารดา บิดา   ยอม เปน ผู อัน พระ ศาสดา ทรง 

สรรเสรญิ   และ บรรล ุประโยชน ของ ตน ดวย ประการ ดงั พรรณนา 

มา ฉะนี้   

   อนึ่ง ผู เลี้ยง มารดา บิดา   แม มี ภัย ก็ ยอม ปลอดภัย   ใน ขอ 

นั้น   มี เรื่อง ตอ ไป นี้ เปน อุทาหรณ 
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เรื่อง สุวรรณ สาม ดาบส 

   ใน อดีตกาล   พระ โพธิสัตว เปน ดาบส ชื่อ สุวรรณ สาม   

อยูใน อาศรม แหง หน่ึง ใกล ฝง แมน้ำ ชื่อ มิค สัมม ตา   มารดา 

บิดา ของ พระ โพธิสัตว จักษุ บอด ทั้ง สอง ขาง   พระ โพธิสัตว 

ปรนนิบัติมารดา บิดา อยู ที่ อาศรม ริม ฝง น้ำ นั้น 

   เวลา นั้น   พระ ราชา แหง กรุง พา ราณ สี พระนาม วา   

“ปลยักษ ”   ทรง มอบ ราช สมบัติ แก พระมารดา   แลว ออก ปา แต 

พระองค เดียว   เพราะ ความ ปรารถนา เน้ือ มฤค   ทรง ฆา เนื้อ ไป 

เสวย ไป   และ เที่ยว ไป ตามพ ระ ราช อัธยาศัย   เสด็จ ถึง ริม ฝง น้ำ 

มิคสัมม ตา ใกล ที่ อยู ของ พระ โพธิสัตว   ทรง พบ รอย เทา เนื้อที่ 

ทา ตัก น้ำ ดื่ม ของ สุวรรณ สาม แลว ซอน พระองค อยู ที่ ซุม อัน ทำ 

ดวย กิ่ง ไม   ทอด พระเนตร เห็น สุวรรณ สาม ดาบส   อัน หมู เนื้อ 

แวดลอม แลว ลง อาบ น้ำ ใน เวลา เย็น   ขณะ กลับ ,   ทรง ยิง ดวย ลูก 

ศร อนัอาบ ดวย ยา พษิ   พระ โพธสิตัว ลม ลง   นอน สอด สาย สายตา 

หา บุคคล ผู ยิง ตน   พรอม ดวย กลาว ถอยคำ อัน ออน หวาน   มิได 

กลาววาจา หยาบ คาย หรือ แสดง อาฆาต มาด ราย ตอ ผู ประหาร 

ตน แต ประการ ใด 

   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 

๘๙



  พระพุทธ บารมี ใน อดีต

เรียกเราดวยถอยคำ อัน นา รัก ”   ดังนี้ แลว   เสด็จ เขาไป ใกล  

ทรงเห็น สุวรรณ สาม ดาบส ประสบ ทุกข   พระองค จึง ทรง กันแสง   

   เทพธิดา องค หนึ่ง ซึ่ง อยู   ณ   ภูเขา คันธ มา ทน   ชื่อ วสุ น ทรี   

ซึ่ง เคย เปน มารดา ของ พระ สุวรรณ สาม โพธิสัตว   เมื่อ   ๗   ชาติ 

มา แลว   ทราบ เหตุ นั้น   มิได ปรากฏ กาย เลย มาบ อก พระ ราชา ให 

ไปยัง อาศรม   บำรุง มารดา บิดา ผู เสีย จักษุ ของ สุวรรณ สาม 

   พระ ราชา ได เสดจ็ ไป ที ่นัน่   มารดา บดิา ของ พระ โพธสิตัว 

ทราบ เร่ือง ทั้ง ปวง จาก พระ ราชา แลว   ขอ ให พระ ราชา นำ ตน ไป 

ยังสถาน ที่ เกิด เหตุ แลว ได ทำ สัจ จกิ ริ ยา ตอ หนา สุวรรณ สาม วา 

   “ สวุรรณ สาม บตุร ของ เรา เปน ผู ประพฤต ิธรรม เปน ปกต ิ

มา เปน เวลา นาน   ดวย สัจ จ วาจา นี้ ขอ ยา พิษ ใน กาย แหง สุวรรณ 

สาม จง สูญหาย ไป ” 

   จบ สจั จก ิร ิยา ของ มารดา บดิา   พระ โพธสิตัว พลกิ ตวั ได   ท ี

นั้น   เทพธิดา ได ทำ สัจ จกิ ริ ยา บาง วา 

   “ เรา อยู ที่ ภูเขา คันธ มา ทน มา เปน เวลา ชา นาน   ใครๆ   อื่น 

จะ เปน ที่รัก ของ เรา ยิ่ง กวา สุวรรณ สาม มิได มี  ดวย สัจ จ วาจา นี้ 

ขอยา พิษ ใน กาย ของ สุวรรณ สาม จง สูญหาย ไป ” 
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   พอ จบ สัจ จกิ ริ ยา ของ เทพธิดา  สุวรรณ สาม ดาบส ก็ 

หายจาก โรค ลกุ ขึน้ ได   พรอม กนั นัน้ ดวงตา ทัง้ สอง ขาง ของ มารดา 

บิดา แหง สุวรรณ สาม ก็ กลับ ดี ดัง เดิม   และ เปน เวลา รุงอรุณ พอดี 

   ลำดับ นั้น พระ โพธิสัตว ได กลาว กับ พระ ราชา วา 

   “ บุคคล ใด เล้ียง มารดา หรือ บิดา โดย ธรรม   เทพ ยอม 

ชวย เหลือ บุคคล เชน นั้น   นัก ปราชญ ทั้ง หลาย ยอม สรรเสริญ 

เขา ใน โลก นี้   เขา ละ โลก นี้ ไป แลว   ยอม บันเทิง ใน สวรรค ” 

   พระ โพธสิตัว ได ทลู พระ ราชา ตอ ไป วา   หาก ทรง ประสงค 

จะ เสวย ทิพย สมบัติ ใน เทวโลก ก็ ขอ ให ทรง ประพฤติ ธรรม จริยา 

เหลา นี้ คือ 

       ๑ .   ประพฤติ ธรรม จริยา   คือ การ บำรุง มารดา บิดา 

       ๒ .   การ สงเคราะห บุตร และ ภรรยา โดย ธรรม 

       ๓ .   การ ประพฤติ ธรรม ใน มิตร สหาย คือ มี มิตร ธรรม 

       ๔ .   การ ปฏิบัติ ชอบ ใน สัตว พาหนะ และ พล นิกาย 

       ๕ .   การ ประพฤติ ธรรม ตอ ชาว บาน ชาว นิคม 

       ๖ .   การ ประพฤติ ธรรม ตอ ชาว เมือง และ ชาว ชนบท 

       ๗ .   การ ประพฤติ ธรรม ตอ สมณ พราหมณา จาร ย 
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       ๘ .   การ ประพฤติ ธรรม ตอ เนื้อ และ นก ทั้ง หลาย 

   “ มหาราช ! ”   พระ โพธิสัตว ทูล ตอ ไป   “ ขอ พระองค จง 

ทรง ประพฤติ ธรรม เถิด   ธรรม ที่ บุคคล ประพฤติ ดีแลว ยอม นำ 

สุข มา ให   เม่ือ สิ้นชีพ ยอม ไป สู สวรรค   มหาราช !   เทพยดา ทั้ง 

หลาย บรรล ุถงึ ทพิย ได ก ็เพราะ ประพฤต ิธรรม ทัง้ สิน้   ขอ พระองค 

อยาไดประมาท ใน การ ประพฤติ ธรรม เลย ” 

   ๑ .   การ บำรุง มารดา บิดา ดวย ขาว น้ำ และ การ นวด ฟน   

รวม ทั้ง การ ให น้ำ บวน ปาก   ไม สี ฟน   และ ปจจัย   ๔   ชื่อ วาการ 

ประพฤติ ธรรม ใน มารดา บิดา 

   ๒ .   การ สงเคราะห พระ โอรส ธิดา ดวย ปจจัย   ๔   และ 

การหาม มิ ให ทำ ชั่ว   ให ตั้ง อยู ใน คุณ ความ ดี    ให เลา เรียน 

ศิลปวิทยา   หา ภรรยา อัน สมควร ให   มอบ ทรัพย ให ใน สมัย 

อัน สมควร   ชื่อวาประพฤติ ธรรม ใน พระ โอรส ธิดา   การ ยกยอง 

ไม ดู หมิ่น   การ ไม ประพฤติ นอกใจ ,   การ มอบ ความ เปน ใหญ 

ให,   การ ให เคร่ือง ประดับ ตกแตง รางกาย   ชื่อ วา ประพฤติ ธรรม 

ในพระชายา 

   การ สงเคราะห มิตร อมาตย ดวย สังคห วัตถุ   ๔   และ 

พูด จริง ไม แกลง กลาว ให คลาด เคลื่อน จาก ความ จริง   ชื่อ วา ทรง 

ประพฤติ ธรรม ใน มิตร อมาตย 
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   เมื่อ พระ ราชา พระราชทาน สิ่งของ อัน ควร พระราชทาน   

ทรง ปูน บำเหน็จ แก สัตว พาหนะ มี ชาง มา เปนตน   และ พล นิกาย   

เมือ่ ชาง มา เปนตน แก แลว ไม ทรง ใช งาน   ชือ่ วา ทรง ประพฤต ิธรรม 

ใน สัตว พาหนะ   และ พล นิกาย 

   การ ไม ทรง เบียดเบียน ชาว บาน   และ ชาว นิคม ให ลำบาก 

ดวย พระ ราช อาญา และ สวย   ( ภาษ ี)   ชือ่ วา ทรง ประพฤต ิธรรม ใน 

ชาว บาน และ ชาว นิคม 

   การ ไม ทรง บีบ คั้น ชาว เมือง และ ชาว ชนบท   ทรง มี พระ 

ราช หฤทัย เกื้อกูล แก เขา   ชื่อ วา ทรง ประพฤติ ธรรม ใน ชาว เมือง 

และ ชาว ชนบท 

   การ พระราชทาน ปจจัย   ๔   แก สมณะ และ พราหมณ ชื่อ 

วา   ทรง ประพฤติ ธรรม ใน สมณ พราหมณ 

   การ พระราชทาน อภยั แก สตัว   ๔   เทา   และ นก ทกุ จำพวก   

ชื่อ วา   ทรง ประพฤติ ธรรม ใน เนื้อ และ นก 

   พระ ราชา ทรง สดับ คำ ของ พระ โพธิสตัว สวุรรณ สาม แลว   

มี พระ ราช หฤทัย ยินดี   ทรง ยอมรับ ศีล   ๕   ไหว พระ โพธิสัตว แลว   

เสด็จ ไป ยงั พระนคร ของ พระองค   ทรง ให ทาน และ รกัษา ศลี   ทรง 

ครอง ราชย โดย ธรรม   สิ้นพระชนม แลว บังเกิด ใน แดน สวรรค 

   สวน สุวรรณ สาม โพธิสัตว   ทำ ฌาน และ อภิญญา ให เกิด 

ขึ้น แลว   เขา ถึง พรหม โลก พรอม ดวย มารดา บิดา 
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 เรื่องท่ี ๕

พระมโหสถบัณฑิต



“ ทาน กลาว วา 

ปญญา ประเสริฐ สุด  

สวาง ดุจ ดวง จันทร วัน เพ็ญ  

 แม ดวง เดียว ก็ สวาง กวา ดวงดาว ทั้ง ทองฟา ” 

พระปัญญาบารมี

มโหสถบัณฑิต
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เรื่อง ที่ ทรง ปรารภ 

   พระ ผู ม ีพระ ภาค เจา ประทับ   ณ   เชต วนั วหิาร   ทรง ปรารภ 

พระ ปญญา บารมี ของ พระองค ตาม ที่ ภิกษุ ทั้ง หลาย ประชุม 

สนทนา กัน   ณ   ธรรมสภา   ตรัส วา   ทรง มี ปญญา เฉพาะ แต ใน 

กาล นี ้ก็ หาไม   แม ใน กาล กอน   เมือ่ เปน พระ โพธสิตัว บำเพญ็ บารม ี

อยู ก ็ทรง ม ีปญญา มาก   ม ีปญญา ลกึ ซึง้ เหมอืน กนั   ดงันี ้แลว   ตรสั 

เรื่อง พระ มโห สถบั ณฑิต   มี เรื่อง ยอ ดังนี้ 

 

 สุบิน นิมิต ของ พระ ราชา 

   ทา นมโหสถ   เปน ชาว กรุ งมิถิ ลา แควน วิ เท หะ   แต เกิด   

ณ   ตำบล ปา จีน ยว มัชฌ คาม   ( ดาน ตะวัน ออก ของ กรุ งมิถิ ลา )   

บิดา ของ ทาน ชื่อ สิ ริ วัฒก เศรษฐี   มารดา ชื่อ สุมนา เทวี   วัน ที่ ถือ 

ปฏิสนธิ ใน ครรภ มารดา นั้น   พระเจา วิ เทห ราช   กษัตริย แห งมิถิ 

ลา นคร   ทรง สุบิน นิมิต วา   ที่ มุม พระ ลาน หลวง ทั้ง   ๔   มุม   มี กอง 

เพลิง   ๔   กอง ประมาณ เทา กำแพง ใหญ ลกุ โพลง อยู   แต ทามกลาง 

กอง เพลิง ใหญ นั้น   มี กอง หนึ่ง ประมาณ เทา หิ่งหอย เกิด ขึ้น   แต มี 

แสง สวาง ยิ่ง กวา กอง เพลิง ทั้ง   ๔   กอง   สวาง ทั่ว จักรวาล   สิ่ง ใด ที่ 

ตกลง พื้น ดิน แม จะ เล็ก เพียง ใด ก็ สามารถ มอง เห็น ได เพราะ แสง 

สวาง นั้น   เทวดา   มาร   พรหม   มนุษย ชวน กัน มา บูชา กอง เพลิง 

นั้น   แม มหาชน จะ ไป มาระ หวาง กอง เพลิง นั้น ก็ มิได รูสึก รอน 

  

๙๖



 อ. วศิน อินทสระ

 เชา ขึ้น ตรัส ถาม บัณฑิต ประจำ ราช สำนัก   ๔   คน   คือ   

เสนกะ   ปุก กุ สะ   กา มิ นทะ   และ   เท วิน ทะ   วา จะ มี เหตุการณ 

ราย ดี อยางไร   บัณฑิต ทั้ง   ๔   ทูล วา   มี เหตุ ดี   คือ จะ มี บัณฑิต ผู 

มี ปญญา มาก จะ เกิด ขึ้น   ไฟ   ๔   กอง นั้น เหมือน พวก เขา   ๔   คน   

สวน ไฟ ดวง นอย แต มี แสง สวาง มาก นั้น คือ บัณฑิต ใหม มี ปญญา 

หา ผู เสมอ เหมือน มิได 

 

 ชื่อ มโหสถ 

   ตำนาน เลา วา   พระ โพธิสัตว คลอด งาย เหมือน เท น้ำ ออก 

จาก กระบอก   นาง สุมนา เทวี ไม ได เจ็บ ปวด เลย   ใน วัน คลอด 

ทาว สักกะ   ( พระอินทร )   ได นำ โอสถ   ( ยา สมุนไพร )   แทง หนึ่ง 

มา วาง ไว ที่ มือ ของ กุมาร   พระ โพธิสัตว กำ โอสถ ไว แนน   พูด กับ 

แม ได ตั้งแต วัน คลอด   เมื่อ มารดา ถาม วา ลูก กำ อะไร มา ก็ บอก 

วา   กำเอา โอสถ มา และ บอก ดวย วา ใคร เจ็บ ไข ได ปวย ก็ จง เอา ยา 

นี้ รักษา   สุมนา เทวี บอก เรื่อง นี้ แก เศรษฐี   เศรษฐี นั้น เปน โรค 

ปวด ศีรษะ มา   ๗   ป   ยินดี วา   ลูกชาย ถือ โอสถ มา ตั้งแต วัน ที่ เกิด   

มันคงมีอานุภาพ เพราะ มา พรอม กับ ผู มี บุญ   จึง เอา โอสถ นั้น ฝน 

กบั หนิ บด แลว ทา หนา ผาก   ปรากฏ วา โรค ปวด ศรีษะ ที ่เปน มา   ๗   

ป ก็ หาย เหมือน น้ำ กลิ้ง ลง จาก ใบ บัว 
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   ขาว เร่ือง 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 

หาย ทุก คน   ประชาชน พา กัน สรรเสริญ วา  โอสถ  ที่ บาน เศรษฐี มี 

อานุภาพ มาก 

   ดวย นิมิต หมาย อัน นี้   ทาน เศรษฐี จึง ตั้ง ชื่อ ลูกชาย วา   

“มโหสถ ”   แปล วา   “ โอสถ ที่ มี อานุภาพ มาก ” 

   เศรษฐี คิด วา   บุตร ของ เรา เปน ผู มี บุญ คง ไม มา เกิด คน 

เดียว จึง ให สืบ ดู วา   มี เด็ก เกิด ใน วัน นั้น บาง หรือ ไม   ปรากฏ วา มี 

เด็ก เกิด จำนวน มาก   จึง มอบ ของ ขวัญ ให เพื่อ ให เปน สหาย เปน 

เพื่อน เลน กับ มโห สถบุ ตร ของ ตน 

   เมือ่ พระ โพธสิตัว อาย ุ  ๗   ขวบ   วนั หนึง่ เลน อยู กบั เพือ่นๆ   

ที่ ลาน กวาง   บังเอิญ ฝน ตก   ทาน เอง มี กำลัง มาก   จึง วิ่ง เขา หลบ 

ฝน ที่ ศาลา หลัง หนึ่ง ทัน   แต เพื่อน ของ ทาน วิ่ง ไมทัน จึง เปยก ปอน 

และ สะดุด ขา กัน ลม ถึง เขา แตก ก็ มี   

   ทา นมโหสถ เห็น ดัง นั้น   จึง ชวน เพื่อนๆ   สราง ศาลา   ให 

เพือ่น ออก เงนิ กนั คนละ หน่ึง กหาปณะ   เพือ่ สราง ศาลา ไม ให เปยก 

ฝน หรือ ถูก แดด จัด   เมื่อ เลน กัน อยู   ( คง มุง เฉพาะ หลังคา อยาง 

เดียว   เพื่อ กันแดด กัน ฝน เทานั้น )   เมื่อ ชาง มา ทำ   ปรากฏ วา ขึง 

เชือก วัด ไม ตรง   พระ มโหสถ ตอง ขึง ให   ตอ จาก นั้น ให ทำ ศาลา 

อีก หลาย หลัง   คือ สำหรับ หญิง อนาถา คลอด บุตร   สำหรับ สมณ 
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พราหมณ ผู จร มา   สำหรับ คฤหัสถ ผู เปน อาคันตุกะ   สำหรับ เปน 

หอง เกบ็ สนิคา ของ พวก พอคา ผู จร มา อกี หอง หนึง่   ทกุ หลงั ม ีประต ู

ทาง หนา มุข มี สนาม เลน   มี โรง ธรรม   การ ปลูก สราง เสร็จ โดย ไม 

นาน เลย 

   ตอ จาก นั้น ให ขุด สระ โบกขรณี   มีด อก บัว   ๕   ชนิด   สราง 

สวน ริม สระ โบกขรณี   นา รื่นรมย   คน เปน อัน มาก ได อาศัย พระ 

โพธิสัตว ใช สถาน ที่ นั้น เปน ที่ วินิจฉัย ความ ดวย ปญญา ของ ทาน   

มโหสถ ปรากฏ กระฉอน เพราะ การ วินิจฉัย ความ ตางๆ   นั่นเอง 

 

 พระเจ้า วิ เทห ราช ทรง สดับ ปัญญา พระ โพธิสัตว์ 

   เมื่อ   ๗   ป ลวง ไป   นับ แต วัน ที่ พระเจา วิ เทห ราช ทรง สุบิน 

นิมิต   ทรง ระลึก ได ถึง คำ ทำนาย ของ เส นก บัณฑิต เปนตน   จึง 

ให อำมาตย หลาย คน ไป สืบ ดู ทั้ง   ๔   ทิศ   อำมาตย คน ที่ ไป ทาง 

ปาจีนยว มัชฌ คาม ไป พบเห็น ศาลา ที่ ทา นมโหสถ ให สราง   จึง 

ถามชาว บาน วา ชาง ใด สราง ศาลา นี้   เพราะ ตอง เปน ศาลา ที่ คน 

ฉลาด ให สราง เปน แน   พอ ทราบ วา เปน ศาลา ของ ทา นมโหสถก็ 

รีบกลับ ไป ทูล พระเจา วิ เทห ราช   พระองค ทรง ปรึกษา กับ บัณฑิต 

มี เส นก เปนตน   เส นก เปน คน ตระหน่ี ลาภ และ ชื่อ เสียง จึง ทูล 

วา   คน จะ เปน บัณฑิต เพราะ เหตุ ที่ ให สราง ศาลา และ สระ น้ำ 

เทานั้น ก็หาไม   พระ ราชา จึง ทรง นิ่ง เสีย   แต ให อำมาตย ไป เฝา ดู 
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เหตุการณ อยู ที่ บาน ปา จีน ยว มัชฌ คาม   มี เร่ือง เกิด ขึ้น มากมาย 

ใน ขณะ ที่ อำมาตย เฝา สังเกตการณ อยู นั้น   จะ นำ มา เลา โดย ยอ 

เปน บาง เรื่อง ดังนี้ 

   ( ๑ )   เร่ือง โค   ชาย ชาวนา คน หนึ่ง ซื้อ โค มา จาก หมูบาน 

อื่น เพื่อ ใช งาน ไถนา   วัน หน่ึง ไถนา จน เหนื่อย แลว ปลอย โค 

ไว   ตนเอง นั่ง อยู ใต ตนไม แลว หลับ ไป   โจร คน หนึ่ง จูง โค หนี ไป   

เจาของ โค ตื่นขึ้น   ไม เห็น โค   มอง ไป มา   เห็น โจร กำลัง จูง โค อยู   

จึง วิ่ง ตาม ไป จะ แยง โคก ลับ   แต โจร ไม ให   เถียง กัน จน ไป ถึง ศาลา 

วินิจฉัย ของ ทา นมโหสถ   

   ทา นมโหสถ   ถาม โจร กอน วา   อาง วา เปน เจาของ โค   ให 

โค กิน อะไร   ?   เขา บอก วา ให กิน ยา คู   ( ขาวตม )   งา และ แปง   พระ 

โพธิสัตว ถาม ชาย อีก ผู หน่ึง วา ให กิน อะไร   ?   เขา ตอบ วา   เปน 

คนจน จึง ให โค กิน แต หญา   พระ โพธิสัตว จึง ให คน เอา ใบ ประยงค 

มา ตำ ใน ครก ขยำ น้ำ ให โค ดื่ม   โค อาเจียน ออก มา เปน หญา   จึง 

ตัดสิน ให โค แก เจาของ ไป   สั่ง สอน โจร ให กลัว ภัย ทั้ง ใน ชาติ นี้ 

และชาติ หนา   ให เบญจศีล แลว ปลอย ไป 

   ( ๒ )   เรื่อง สาย สร้อย   หญิง ยากจน คน หน่ึง มี สาย 

สรอย ถัก ดวย ดาย สี ตางๆ   วัน หนึ่ง ลง อาบ น้ำ วาง สรอย คอ ไว บน 

ผา   หญิง โจร คน หนึ่ง   เห็น สรอย สวย จึง ถาม ราคา วา ทำ มา ราคา 

เทาไร   ตนเองจะ ทำ อยาง นี้ บาง   เอา สรอย สวม คอ แลว เดิน จาก 
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ไป   หญิง เจาของ เห็น ดัง นั้น จึง ตาม ไป ทวง   แต หญิง โจร ไม ยอม 

ให   เรื่อง ไป ถึง ทานมโหสถ   ทาน ถาม หญิง โจร วา   ยอม สรอย ซึ่ง 

ถัก ดวย ดาย นั้น ดวย อะไร   ?   หญิง นั้น ตอบ วา ยอม ดวย ของ หอม 

ทกุ อยาง   ถาม หญงิ อกี คน หนึง่ วา ยอม ดวย อะไร   ?   หญงิ นัน้ ตอบ 

วา ยอมดวย ดอก ประยงค อยาง เดียว   พระ โพธิสัตว ให เอา สรอย 

นั้น แชน้ำ   ปรากฏ วา กล่ิน ดอก ประยงค ออก มา   มี แต กลิ่น ดอก 

ประยงค อยาง เดียว   จึง ตัดสิน ให เจาของ ชนะ ไป 

   ( ๓ )   เรื่อง บุตร   เรื่อง นี้ เลา กัน คอน ขาง มาก   คือ หญิง 

คน หนึ่ง พา บุตร ที่ สระ โบกขรณี ของ ทา นมโห สถล าง หนา   ลาง ตัว 

บตุรแลว วาง บตุร บน ผา ของ ตน   ตนเอง ลาง หนา   ขณะ นัน้ ม ียกัษณิ ี

คน หนึ่ง เห็น เด็ก นา กิน   จึง แปลง เพศ เปน สตรี มา อุม เด็ก   ชมเชย 

เด็ก บอก วา จะ ให กิน นม   เมื่อ มารดา อนุญาต แลว   ทำ เลนกับ เด็ก 

หนอย หนึ่ง แลว พา เด็ก หนี ไป   หญิง ผู เปน มารดา ตาม ไป ทวง คืน 

แต ยักษิณี ไม ยอม ให   เถียง กัน ไป ถึง ศาลา ของ ทานมโหสถ   พระ 

โพธิสตัว ให ขดี รอย ลง บน แผน ดนิ แลว ให วาง เดก็ ลง บน รอย ขดี   ให 

ยักษิณี จับ มือ ทารก   ฝาย หญิง มารดา จับ เทา   ให ยื้อ แยง กัน   ใคร 

แยง ได เอา ไป   เมื่อ แยง กัน อยู เด็ก เจ็บ ตัว รอง จา ขึ้น   หญิง มารดา 

ทน ไม ไหว เพราะ สงสาร ลูก   จึง ปลอย และ ยืน รองไห อยู 

   ทา นมโหสถ ถาม มหาชน วา   ใจ ของ มารดา หรือ หญิง 

ที่ มิใช มารดา ออน โยน ตอ บุตร   มหาชน ตอบ วา ใจ ของ มารดา   

พระโพธิสัตว จึง มอบ เด็ก ให หญิง ผู เปน มารดา ไป 
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  เรื่อง ทำนอง นี้   ใน ไบเบิล ของ คริสต ศาสนา ก็ มี   เลา 

กัน วากษัตริย โซโลมอน   ( Solomon )   เปน กษัตริย อิสราเอล   

กลาว กัน วา   ฉลาด ที่สุด   เมื่อ หญิง   ๒   คน แยง ลูก กัน เหมือน ใน 

เรือ่งมโหสถนี ่แหละ   กษตัรยิ โซโลมอน ให วาง เดก็ ลง แลว ทรง ซกั 

ถาม ออก มา   จะ ตัด เด็ก เปน   ๒   ทอน   หญิง คน หนึ่ง ใน   ๒   คน นั้น 

ยอม แพ   ยอม ยก เด็ก ให ไป   กษัตริย โซโลมอน ตัดสิน ให หญิง คน 

นัน้ เปน ผู ชนะ   เปน มารดา ของ เดก็ ดวย เหตผุล เดยีวกนั กบั เหตผุล 

ของ ทา นมโหสถ

   ( ๔ )   เร่ือง ไม้   พระเจา วิ เทห ราช ให คน ตัด ทอน ไมยาว   

๑   คืบ   กลึง ให เทา กัน แลว สง ไป ให ทา นมโหสถ   ให บอก วา ดาน 

ไหน เปน โคน ,   ดาน ไหน เปน ปลาย   ทา นมโหสถ   พอ รับ ไม ดวย 

มือ เทานั้น ก็ รู แลว วา   ดาน ไหน เปน ปลาย   แต เพ่ือ ให ปรากฏ แก 

มหาชน   จงึ ให เอา ดาย ผกู ตรง กลาง ทอน ไม   ( ตะเคียน )   ถอื ปลาย 

ดาย ไว   จุม ทอน ไม ลง ใน น้ำ   สวน โคน จม ลง กอน   พระ โพธิสัตว   

ถาม มหาชน วา   ธรรมดา ไม   สวน โคน กับ สวน ปลาย   สวน ไหน 

หนัก กวา   มหาชน กลาว วา   สวน โคน หนัก กวา   จึง เปน อัน สรุป ได 

วา   สวน ที่ จม น้ำ เปน สวน โคน 

   ( ๕ )   เร่ือง ศีรษะ   ของ ชาย และ หญิง   พระ ราชา ให สง 

กะโหลก ศีรษะ ไป   ๒   ศีรษะ   ให มโห สถบ อก วา อัน ไหน เปน ของ 

ชาย   อัน ไหน เปน ของ หญิง   พระ โพธิสัตว บอก มหาชน วา   แสก 
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ของ ศีรษะ ชาย ตรง   สวน แสก ศีรษะ ของ หญิง นั้น คด   มี ขอ แตก 

ตาง อยาง นี้   พระ ราชา ทรง พอ พระทัย ใน ปญญา ของ ทา นมโหสถ 

เปน อยาง ยิ่ง 

   ( ๖ )   เร่ือง งู   พระ มโห สถบ อก วา   ความ แตก ตาง 

ระหวาง งู ตัวผู กับ งู ตัว เมีย ก็ คือ   งู ตัวผู หาง ใหญ   หัว ใหญ   นัยนตา 

ใหญ   ลวดลาย ติดตอ กัน   สวน งู ตัว เมีย นั้น หาง เรียว   หัว เรียว ยาว   

นัยนตา เล็ก   ลวดลาย ไม ติดตอ กัน   ขาด เปน ชวงๆ 

   ( ๗ )   เรื่อง แก้ว มณี   ดวง แกว มณี มี โคง   ๘   แหง ,   ดาย 

ที่ รอย แกว มณี นั้น เกา ขาด ไป   พระ ราชา จึง สง แกว ไป ให ชาว บาน 

ปาจีนยว มัชฌ คาม เอา ดาย รอย เขาไป ใหม   เมื่อ ชาว บาน ไม อาจ 

ทำได ก็ บอก ทา นมโหสถ   ทา นมโหสถ จึง ให นำ น้ำ ผึ้ง มา ทา ชอง 

แกว มณี ทั้ง   ๒   ขาง แลว เอา น้ำ ผึ้ง ทา ปลาย ดาย รอย เขาไป ใน 

ชอง แกว หนอย หน่ึง   วาง ไว ใน ที่ๆ   มดแดง ทั้ง หลาย จะ ออก มา   

พวก มดแดง พา กัน ออก มา   กิน ดาย เกา ใน แกว มณี แลวไป คาบ 

ปลาย ดาย ใหม ดึง เขาไป ใน แกว มณี   เมื่อ ดาย เขาไป หมด แลว   

ทานมโหสถ ได ให ชาว บาน นำ ไป ถวาย พระ ราชา 

  ฯลฯ 

   พระเจา ว ิเทห ราช รบัสัง่ ให ทดลอง ปญญา ของ ทา นมโหสถ 

อีก หลาย วิธี   ใน ที่สุด ทั้ง พระองค และ ราช บัณฑิต เกา ทั้ง   ๔   คน 

ก็ ยอมรับ วา ทา นมโหส ถมี ปญญา ยอด เยี่ยม จริง   จึง รับ ไว เปน 
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ราชบุตร และ เปน ราช บณัฑิต ประจำ ราช สำนัก   แต มโหสถ สมคัร 

ใจ จะ อยู ภายนอก พระ ราช นิเวศน   เพราะ มี บริวาร มาก   พระ 

ราชาทรง อนุญาต ตาม ประสงค 

   เมื่อ มา อยู เปน ราช บัณฑิต และ เปน ขา ราช บริพาร แลว   

มีเรื่อง อะไร เกิด ขึ้น ที่ ตอง ใช ปญญา เปน เคร่ือง วินิจฉัย ,   พระเจา 

ว ิเทห ราช ก ็ทรง ได มโห สถบ ัณฑิต เปน เหมอืน ดวง ไฟ สอง ใน ที ่มดื   

หรือ เหมือน จักษุ ของ พระ ราชา 

   ( ๘ )   เร่ือง แก้ว มณี ใน รังกา   มี แกว มณี ดวง หน่ึง 

ปรากฏ ใน สระ โบกขรณี   ไม ไกล จาก ประตู ทาง ดาน ใต แหง 

พระนคร   พระ ราชา รับส่ัง ให เส นก บัณฑิต นำ มา ถวาย   เส นก 

จึง เกณฑ คน เปน อัน มาก วิด น้ำ ใน สระ จน แหง ก็ ไม พบ แกว มณี   

ให โกย ขี้ โคลน ขึ้น ก็ ไม พบ   แต พอ น้ำ เออ เต็ม สระ เงา แกว มณี ก็ 

ปรากฏ ขึ้น อีก   เสนก ให ทำ เชน เดิม   แต ไม พบ แกว มณี 

   พระเจา วิ เทห ราช ตรัส เลา ให ทา นมโหสถ ทราบ   

ทานมโหสถ ไป ที่ สระ นั้น   เห็น เงา แกว มณี ใน สระแลว   ลอง ให 

เอา ภาชนะ อื่น ใส น้ำ ให เต็ม แลว วาง ไว   ปรากฏ วา   เงา แกว มณี 

ปรากฏ ใน ภาชนะ นั้น ดวย 

         ริม สระ นั้น มี ตนตาล   บน ตนตาล มี รังกา   พระ โพธิสัตว 

คดิดวย ปญญา วา แกว มณี คง อยู ใน รงักา บน ตนตาล   เมือ่ ให คน ขึน้ 

ไป ดู ก็ เอา แกว มณี ลง มา ได   พระ ราชา ทรง พอ พระทัย ตอ ปญญา 
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ของ พระ โพธิสัตว เปน อยาง มาก   พระราชทาน สรอย มุกดาหาร 

เครื่อง ประดับ พระ ศอ ของ พระ องค แก มโหสถ 

   ( ๙ )   เร่ือง กิ้งก่า ได้ เงิน   วัน หนึ่ง พระเจา วิ เทห ราช 

เสด็จ ไป ยัง พระ ราช อุท ยา นกับมโหสถ   กิ้งกา ตัว หนึ่ง อยู ที่ ปลาย 

เสา คาย   มัน เห็น พระ ราชา แลว รีบ ลง มา หมอบ อยู ที่ พื้น ดิน   พระ 

ราชา ตรัสถาม ทา นมโหสถ วา   กิ้งกา ทำ อะไร   มโหสถ ทูล ตอบ วา   

มันถวาย ตัว   ตรัส วา   การ ถวาย ตัว ของ มัน ไม ควร จะ ไร ผล   มัน 

ควร จะ ได อะไร   ?   มัน ควร ได โภค สมบัติ หรือ ไม   ?   ทา นมโหสถ 

ทลู วา   โภค สมบตั ิไม ควร แก มนั   มนั ควร ได เพยีง อาหาร   ตรสั ถาม 

วา   มัน กิน อะไร   ?   ทูล วา   มัน กิน เนื้อ 

   ร .   ราคา สัก เทาไร   ? 

   ม .   ประมาณ สัก กาก นึก หนึ่ง 

   ร .   รางวลั ของ หลวง   ไม ควร นอย เกนิ ไป   กาก นกึ หน่ึง นอย 

เกิน ไป   ควร ให มัน สัก ราคา คร่ึง มาสก   ให มัน กิน ทุก วัน 

   ราชบุรุษ รับ พระ ราชโองการ แลว   ได ให เนื้อ ราคา ครึ่ง 

มาสก แก กิ้งกา นั้น ทุก วัน   ตอ มา วนั หนึ่ง เปน วัน อุโบสถ   คน เฝา 

สวน หา เนื้อ ไม ได   จึง เจาะ เหรียญ คร่ึง มาสก   เอา ดาย รอย แขวน 

คอ ให กิ้งกา   มัน รูสึก ภาค ภูมิ   ทะนง ตน วา   มัน มี ทรัพย แลว 
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         วัน นั้น เอง   พระ ราชา เสด็จ ไป พระ ราช อุทยาน กับ 

ทานมโหสถ   กิ้งกา เห็น พระ ราชา แลว   ไม ลง มา หมอบ ทำความ 

เคารพ อยาง ที่ เคย   แต กลับ ชู คอ รอน อยู ไป มา บน ปลาย เสา คาย 

นั้น เอง   พระ ราชา ตรัส ถาม มโหสถ วา   เหตุ ไร   วัน นี้ กิ้งกา จึง ไม 

ลง มา   มัน กระดาง ขึ้น เพราะ เหตุ ไร   

   ทา นมโหสถ เห็น ทรัพย ครึ่ง มาสก แขวน อยู ที่ คอ กิ้งกา 

และ มัน ชู คอ รอน อยู ไป มา คลาย จะ อวด ทรัพย   จึง กราบทูล พระ 

ราชา วา   กิ้งกา ทะนง วา มี ทรัพย แลว และ เขาใจ วา มี มาก เสมอ 

พระราชา จึง ไม ลง มา เคารพ   พระ ราชา ทรง กริ้ว จะ ฆา กิ้งกา เสีย   

แต ทา นมโหสถ ทูล วา   ธรรมดา ดิรัจฉาน หา ปญญา มิได   โปรด ยก 

ให มัน เถิด 

   พระ ราชา ทรง โปรดปราน ทา นมโหสถ ยิง่ ขึน้   พระราชทาน 

สวย ที่ ประตู ทั้ง   ๔   ทิศ แก ทา นมโหสถ 

   คน มี นิด หนอย   คิด วา มี มาก และ ชอบ อวด ทรัพยสิน 

สมบัติ   ทาน จึง เปรียบ เปรย วา   “ เหมือน กิ้งกา ได ทอง ” 
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“ มนุษย เขา กัน ได ตาม ธาตุ   

ตาม อัธยาศัย  สิริ กับ กาฬกัณณี เขา กัน ไม ได …

 ปญญา ประเสริฐ กวา ทรัพย   

ทรัพย มี ทั้ง คุณ และ โทษ   

ปญญา ที่ ถูก ตอง เปน คุณ อยาง เดียว …

 สัตว ทั้ง หลาย แตก กัน เปน ศัตรู กัน เพราะ ประโยชน ขัด กัน   

แต พอ ประสาน ประโยชน กัน เขา ได ก็ เปน มติร กัน ได … ” 
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 เรื่อง   สิริ กับ กาฬกัณณี 

   มี มานพ คน หนึ่ง ชื่อ ปง คุต ร   เปน ชาว เมือ งมิถิ ลา   ไป เรียน 

ศิลปศาสตร ที่ เมือง ตัก สิลา กับ อาจารย ทิศา ปาโมกข ปรากฏ วา 

เรียน ได รวดเร็ว มาก   ให ทรัพย ตอบแทน คุณ อาจารย แลว ก็ กลับ 

บาน   มี ธรรมเนียม อยู วา   ถา ธิดา ใน สกุล นั้น เจริญวัย   อาจารย จะ 

ยก ให แก ศษิย ผูใหญ   พอด ีอาจารย ม ีธดิา อยู คน หนึง่   ม ีรปู ราง สวย 

มาก   อาจารย ก ็มอบ ให กบั ปง ค ุตรม า นพ   แต มานพ เปน คน ไมม ีบญุ   

เปน คน กาฬ กณัณ ี  เปน คน อปัมงคล   ไมม ีสริ ิ  สวน กมุาร ีกา ซึง่ เปน 

ลูก ของ อาจารย เปน คน มี สิริ   เปน คน มี บุญ   เพราะ ฉะนั้น สิริ กับ 

กาฬกณัณ ีเขา กนั ไม ได   มานพ ไม ปรารถนา จะ อยู รวม กบั กมุารกีา   

แต เกรงใจ อาจารย คิด วา จะ ไม ทำลาย คำ ของ อาจารย   พราหมณ 

ทศิา ปาโมกข ได มอบ ธดิา ให แก มานพ แลว เขา ก ็ยงั ไม เดนิ ทางออก 

ไป จาก เมือง ตัก สิลา ที เดียว   ได พัก อยู ที่ เมือง ตัก สิลา นั้น   แต ไม ได 

นอน ดวย กนั   พอ ผู หญงิ ขึน้ ไป นอน บน เตยีง   มานพ ก ็จะ มา นอน ขาง 
ลาง   พอ ผู หญิง ลง มา นอน ขาง ลาง   มานพ ก็ จะ ขึ้น ไป นอน บน เตียง   

ทาน บอก วา กาฬ กณัณ ีกบั สริ ิรวม กนั ไม ได   ทำ อยู อยาง นี ้เปน เวลา 

สัปดาห หนึ่ง   กุมารี กา ไป ไหว อาจารย   ออก จาก เมือง ตัก สิลา   ใน 

ระหวาง ทาง ก็ มิได พูดจา ปราศรัย กัน เลย จน มา ถึง มิถิ ลา 

  ใน เขตแดน เมือ งมิถิ ลา นั้น เอง   ปง คุ ตรม า นพ เห็น ตน 
มะเดือ่ ตน หน่ึง ใกล นคร มถิ ิลา   เขา หวิ จงึ ปน ขึน้ ตน มะเดือ่   กนิ ผล 

มะเดื่อ   กุมารี กา ก็ หิว เหมือน กัน จึง ได ไป ที่ ตนไม   ขอ ผล มะเดื่อ 
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บาง   บอก ให ทิ้ง ผล มะเดื่อ ให เธอ บาง   มานพ สามี บอก วา   มี มือ 

มตีนี เหมอืน กนั   ขึน้ มา เกบ็ กนิ เอง   นาง ก ็ขึน้ ไป เกบ็ กนิ เอง   มานพ 

ไดท ีรบี ลง มา ลอม ตน มะเดือ่ เอา ไว   เอา หนาม สะ ไว รอบ ตน มะเดือ่   

แลว ก็ ดีใจ วา พน จาก หญิง กาฬ กัณณี   ที่ จริง ตัว เปน กาฬ กัณณี   

กุมารี กา ไม อาจ ที่ จะ ลง มา ได   อยู บน ตน มะเดื่อ นั้น เอง 

   วัน นั้น   พระเจา วิ เทห ราช เสด็จ ประพาส พระ ราช อุทยาน   

ทรง เลน อยู ใน พระ ราช อุทยาน จน พอ พระทัย แลว ก็ ประทับ นั่ง บน 

คอ ชาง   เสด็จ กลับ พระนคร ใน เวลา เย็น   ได ทอด พระเนตร เห็น 

กุมารี กา ทรง พอ พระทัย   จึง ตรัส ถาม วา นาง มี สามี หรือ ไม   นาง มี 

เจาของ หรือ ไม  นาง แจง วา สามี ของ นาง ที่ สกุล ตบแตง ให ก็ มี    แต 

เขา ได หน ีไป เสยี แลว ทิง้ ให อยู บน ตนไม   อำมาตย ได กราบทลู ความ 

นัน้ แก พระ ราชา   พระ ราชา ดำร ิวา หญิง ไมม ีเจาของ ก ็ให ตก เปน ของ 

หลวง   จงึ รบั นาง ให ขึน้ คอ ชาง กลบั ไป ราช นเิวศน   อภเิษก สถาปนา 

ไว ใน ตำแหนง อัครมเหสี   พระนาง เปน ที่รัก เปน ที่ พอ พระทัย ของ 
พระ ราชา   ได พระนาม ใน ภาย หลงั วา   พระนาง อทุมุพร เทว ี  เพราะ 

เหตุ ที่ พระ ราชา ได พระนาง จาก ตน มะเดื่อ หรือ ตน อุทุมพร  

   อยู มา วัน หนึ่ง   เจา หนาที่ บาน เมือง ให ชาว บาน ที่ อยู ใกล 

ประตู เมือง แผว ถาง ทาง เพื่อ ให เปน ที่ สะอาด เพื่อ ให พระ ราชา 

เสด็จ พระราชดำเนิน ไป สวนหลวง   ปง คุ ตรม า นพ ก็ เปน คน หนึ่ง 
ที่ ทำงาน รับจาง อยู ที่ นั่น   เอา จอบ ถาง ทาง   เมื่อ ยัง ถาง ทาง ไม 

เสร็จ   พระ ราชา ก็ เสด็จ มา ถึง   ประทับ นั่ง มา กับ พระนาง อุทุมพร 

๑๐๙



  พระพุทธ บารมี ใน อดีต

เทวี   เสด็จ ออก จาก พระนคร มา ถึงที่ นั่น   พระนาง อุทุมพร เทวี 

ทอด พระ เนตร เห็น ปง คุ ตรม า นพ ถาง ทาง อยู   นึก ใน พระทัย วา 

คน กาฬกัณณี คน นี้ ไม สามารถ จะ ครอง สิริ ไว ได ก็ ทรง พระ สรวล   

พระราชา ทอด พระเนตร พระนาง ทรง พระ สรวล ก็ ทรง ระแวง   

ทรง กริ้ว  ตรัส ถาม วา หัวเราะ อะไร   พระนาง กราบทูล วา บุรุษ 

ที่ ถาง ทาง อยู นี้ เปน สามี เกา ของ พระนาง   ตรัส เลา เร่ือง ที่ เขา 

ทิ้ง พระนาง ไว บน ตน มะเด่ือ   เห็น อยาง นี้ แลว จึง หัวเราะ ขึ้น มา   

พระราชาไมทรง เชื่อ   ตรัส วา พระนาง กลาว มุสา วาท   คงจะ เห็น 

อะไร อื่น แลว ก็ ชักพระ แสงดาบ ขึ้น มา จะ ฆา พระนาง   พระนาง ก็ 

เกรง กลัว พระ ราช อาญา   จึง กราบทูล พระ ราชา ให ลอง ตรัส ถาม 

บัณฑิต ทั้ง หลาย ดู กอน   พระ ราชา จึง ได ตรัส ถาม เส นก บัณฑิต 

วา   เรื่อง นี้ ทาน เส นก เชื่อ หรือ เปลา   ทาน เสน กก ราบ ทูล วา ไม 

เชื่อ  ชาย อะไร จะ ละท้ิง สตรี ที่ เพียบ พรอม อยาง นี้   พระนาง 
อุทุมพร ยิ่ง ตก พระทัย กลัว พระ อาญา มาก ขึ้น   พระ ราชา ได ทรง 

ดำริ วา จะ ลอง ถาม มโหส ถดู   จึง ได ตรัส ถาม วา   สตรี ที่ งดงาม 
สมบูรณ ดวย อา จา ระ มารยาท ไม เปน ที่ ปรารถนา ของ บุรุษ นั้น 

เจา เชื่อ หรือไม   ทา นมโหส ถก็ กราบทูล พระ ราชา วา บุรุษ บาง คน 

เปน ผู ไมมี บุญ   เปน คน กาฬกัณณี ยอม ไม ปรารถนา จะ อยู กับ 
สตรี ที่ มีบุญ   ไมเปนกาฬกัณณี   สิริ กับกาฬกัณณี อยู รวม กัน ไม 

ได   พระราชาทรง ทราบ อยาง นั้น แลว ก็ หาย กริ้ว   ทรง พอ พระทัย 

ใน คำ ตอบ ของ ทา นมโหสถ   ตรัส วา ถา เผื่อ ไม ได ทา นมโหสถ   วัน 
นี้ พระองค จะ เสื่อม จาก นารี รัตนะ ที่ งดงาม พรอม อยาง นี้ เปน 
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แนแท   เพราะ เชื่อ ถอยคำ เส นก ที่ โง เขลา   ตรัส ชม ทา นมโหสถ 

และ พระราชทาน กหาปณะ แสน หน่ึง บชูา ปญญา ของ ทา นมโหสถ   

ฝาย พระนาง อุทุมพร เทวี ถวาย บังคม พระ ราชา แลวก ราบ ทูล 

วา   ขา พระองค ได ชีวิต คราว นี้ ก็ เพราะ อาศัย ทา นมโห สถน่ั น เอง   

ขา พระองค ปรารถนา จะ รับ พร ขอ ให ทา นมโห สถบั ณฑิ ตอ ยู ใน 

ฐานะ เปน นอง ชาย   ขอ ให พระ ราชา โปรด ประทาน เร่ือง นี้ ดวย   

พระเจา วเิทห ราช ทรง พจิารณาแลวกพ็ระราชทาน พร ให พระนาง   

พระนาง รบั พร และ กราบทลู ตอ ไป วา   ตัง้แต วนั นี ้เปนตน ไป   จะ ไม 

บริโภค อะไร ที ่ม ีรส อรอย ถา ไมม ีนอง ชาย อยู ดวย   และ ตัง้แต บดันี ้

เปนตน ไป ขอ ให เปด ประตู ได ทุก เวลา   จะ ได สง ของ ที่ มี รส อรอย 

ไปให นอง ชาย   พระเจา วิ เทห ราช ทรง อนุญาต ให เปน ไป ตาม นั้น   

นี่ คือ เรื่อง สิริ กับ กาฬกัณณี   ซึ่ง ได อาศัย ปญญา ของ พระ มโหสถ 

จึง สามารถ ที่ จะ ชวย ชีวิต ของ พระนาง ผู มี สิริ ไว ได 

   ใน สงัคม ไทย ปจจบุนั นี ้  หรอื ใน สงัคม ทาง ตะวนั ออก   มกั 

จะ คดิ วา ผู หญงิ ที ่ผูชาย ทิง้ นัน้ เปน ผู หญงิ ไม ด ี  ความ จรงิ แลว บางท ี

เปน เพราะ ความ ไม ดี ของ ผูชาย ก็ มี   เพราะ ฉะนั้น ตอง พิจารณา 

ทั้ง   ๒   ดาน   ไมใช พิจารณา ดาน เดียว   สวน มาก คิด กัน วา ผู หญิง 

ที่ผูชาย ทิ้ง เปน ผู หญิง ที่ ไม ดี   บางที เปน เพราะ ความ ไม ดี ของ 

ผูชาย   ผู หญิง ดี พรอม ผูชาย เปน กาฬกัณณี   ไม เห็น คุณคา ของ 

นารี รัตนะ   ( ผู หญิง ที่ ดี )   เพราะ ฉะน้ัน ผู หญิง ที่ ถูก ผูชาย ทิ้ง หรือ 

อะไร ทำนอง นี ้ให คดิ อกี มมุ หน่ึง บาง   อยา คดิ โทษ ตวั เอง วา เรา ไม ด ี
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กระมัง   ไม แนเสมอ ไป   ให คิด ไว ทั้ง   ๒   ดาน   คิด พิจารณา ตนเอง 

บาง   พิจารณา คน อื่น บาง   จะ ได ความ ถูก ตอง ยุติธรรม 

 

 เรื่อง   การ ประสาน ประโยชน์ ของ แพะ กับ สุนัข 

   วัน หนึ่ง พระเจา วิ เทห ราช เสวยพ ระ กระยาหาร เชา แลว   

เสด็จ ดำเนิน พัก ผอน พระ อิริยาบถ อยู ที่ เฉลียง ปราสาท   ทอด 

พระเนตร ไป ตาม ชอง พระ แกล   ได เห็น แพะ ตัว หนึ่ง และ สุนัข ตัว 

หนึ่ง แสดง ความ สนิท สนม เปน มิตร กัน  ซึ่ง ตาม ธรรมดา สัตว ทั้ง 

สอง พวก นี้ จะ เปน ศัตรู กัน ไม เปน มิตร กัน 

   เรื่อง มี วา   วัน หนึ่ง แพะ ไป ขโมย หญา ที่ โรง ชาง แลว 

ถูก ควาญ ชาง ตี เอา หลัง แอน ที เดียว   มา แอบ อยู ใน ที่ แหง หนึ่ง 

ใกลๆ   พระราชวัง   ฝาย สุนัข ไป หากิน ตาม โรง ครัว   ก็ อิ่ม หมี พี 

มัน พอสมควร   ได กิน หนัง กิน กระดูก   วัน หนึ่ง ได กลิ่น ปลาก ลิ่น 

เนื้อท่ี พวก หอง เคร่ือง ทำเอา ไว   ไม สามารถ จะ อด กลั้น ความ 
อยาก ได   ก็เขาไป ใน หอง เคร่ือง   เปด ฝา ภาชนะ กิน เน้ือ   พอ ครัว 

ไดยิน เสียง ภาชนะ ตกลง   ก็ เขาไป เห็น สุนัข กำลัง กิน เนื้อ   ก็ ปด 

ประตู ตี สุนัข   ตี ดวย กอน ดิน บาง   ทอน ไม บาง   สุนัข ก็ วิ่ง หนี   พอ 
ครัว ก็ตาม ไป ตี กลาง หลัง ที เดียว   หลัง แอน ไป เหมือน กัน   ก็ ไป 

ใกล ที่ แพะ นอนอยู   ทั้ง สอง ตัว ก็ โดน มา ดวย กัน   ปรึกษา กัน วา 

จะ ทำ อยางไร ตอ ไป   สุนัข ก็ ไม กลา ไป ที่ โรง ครัว   แพะ ก็ ไม กลา 
ไป ที่ โรง ชาง   จะหากิน อยางไร   ความ คิด ทำให ฉลาด แมแต สัตว 
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เดรจัฉาน   ก ็เลย ได ความ คดิ วา แพะ นี ่ไม กนิ เนือ้   สนุขั ไม กนิ หญา   

ถา ให สุนัข ไป โรง ชาง   พวก ควาญ ชาง จะ ไม สงสัย   ถา แพะ ไป ที่ 

โรง ครัว   พวกโรงครัว ก็จะ ไม สงสัย   เพราะ ฉะนั้น จึง ตกลง กัน วา 

ให สุนัข ไปเอา หญามาใหแพะ   แพะ ไป ขโมย เน้ือ ใน โรง ครัว มา ให 

สุนัข   ตั้งแต วัน นั้น เปนตน มา สัตว ทั้ง สอง ก็ ทำ ตาม สัญญา   คน 

ที่ โรง ชาง ก็ ไม สงสัย   เพราะ วา สุนัข มัน ไม กิน หญา   ฝาย ทาง โรง 

ครัว ก็ ไม สงสัย เพราะ เห็น วา เปน แพะ   ไม กิน เนื้อ   สัตว ทั้ง สอง 

ตัว นี้ ก็ได อาศัย ประสาน ประโยชน กัน   แม จะ เคย เปน ศัตรู กัน 

ก็เปนมิตรกันได   อำนวย ประโยชน ให กัน และ กัน 

   วัน หนึ่ง   พระเจา วิ เทห ราช ทอด พระเนตร ทาง ชอง พระ 

แกล   เห็น สัตว ทั้ง สอง ตัว นี้ สนิท สนม คุน เคย กัน เปน มิตร กัน   มี 

พระ ประสงค จะ ทดลอง ปญญา ของ บัณฑิต ที่ ชุบ เลี้ยง   เวลา 

ประชุม ก็ ตรัส ถาม บัณฑิต ทั้ง   ๕   คน   ตั้งแต เส นก บัณฑิต ลง มา 

จนถึง ทา นมโหสถ   ทั้ง   ๕   คน ก็ มอง ไม เห็น เบื้อง ปลาย   มอง ไม 
เหน็ เงือ่น ปลายข อง ปญหา   จบั ตน ชน ปลาย ไม ถกู   ได ขอ ผดั เพ้ียน 

เวลา เอา ไว ตอบ วัน หลัง   พระ ราชา ทรง อนุญาต   บัณฑิต ทั้งหมด 

ทุก คน กลับ บาน   แลว ก็ ยัง ไมรู วา จะ แก ปญหา แก พระ ราชา ได 

อยางไร   พระองค ทาน ตรัส ไว วา   ถา แก ปญหา ไม ได   พระองค 

ทาน จะ ขับ ออก จาก พระ ราช นิเวศน 

   ฝาย ทา นมโหสถ เมื่อ ออก จาก ที่ เฝา แลว   ก็ ไป ยัง สำนัก 

ของพระ ราชเทวี อุทุมพร   ซึ่ง มี ฐานะ เปน พี่ สาว บุญธรรม ได ทูล 
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ถาม วา เมื่อ วาน นี้ พระ ราชา ประทับ อยู ที่ไหน นาน ที่สุด   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 

พื้นปราสาท ชั้น บน   พระ โพธิ สัตว มโหสถ คิด วา   พระ ราชา คงจะ 

ได ทอด พระเนตร เห็น อะไร เปน แนแท   จึง ได ไป ใกลๆ   บริเวณ 

นั้น   ก็ได เห็น กิริยา อาการ ของ แพะ กับ สุนัข   พระ โพธิ สัตว 

มโหสถก็มีความ รูสึก ได ทันที วา   พระ ราชา คงจะ ทอด พระเนตร 

เห็น สัตว ทั้ง สอง นี้   จึง ทรง ตั้ง ปญหา ขึ้น มา ที่ วา   สัตว ที่ จะ ไป ดวย 

กัน สัก   ๗   กาว ก็ ยัง ไม เคย มี   แต สัตว ทั้ง สอง นั้น ซึ่ง เคย เปน ศัตรู 

กัน กลับ มา เปน เพื่อน   คุน เคย กัน ได เพราะ อะไร   ?   พระ โพธิสัตว 

เห็น พฤติกรรม ของ แพะ กับ สุนัข แลว   คิด วา พระ ราชา คงจะ เห็น 

สัตว ทั้ง สอง นี้ เปน แนแท   แลว ก็ ซุม ดู พฤติกรรม ของ สัตว ทั้ง สอง 

ก็ได เห็น โดย ตลอด วา   สัตว สอง ตัว นี้ เปน มิตร กัน เพราะ เหตุ ใด   

เมื่อ รู เงื่อน ของ ปญหา   รู คำ ตอบ แลว ก็ รีบ กลับ บาน 

   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   เมื่อ คิด ไม ออก   ทั้ง   ๔   คน   ก็ ไป หา ทา นมโหสถ   ถาม 

ทา นมโหสถ   ทา นมโหส ถก็ มี ความ เมตตา สงสาร วา   ถา ไม บอก 

เงื่อนงำ แก ทั้ง   ๔   คน พระ ราชา จะ ทรง กริ้ว   และ จะ ขับ ออก ไป 

เสีย จาก แวน แควน   ขออยา ได ให เขา ตอง ลำบาก เลย   คิด อยาง นี้ 

แลว ก็ได บอก แก บัณฑิต ทั้ง   ๔   คน   ทา นมโหสถ ให ทอง คำ ตอบ 
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ไป   โดยที ่วา ไม บอก ความ จรงิ ทัง้หมด แต ก ็ให ทอง ไป พอ เปน เลาๆ   

พอได ใจความนดิ หนอย   เชน บอก ทาน เสน กวา   ให กราบทลู พระ 

ราชา วา   เนื้อแพะ เปน ที่รัก เปน ที่ เจริญใจ แหง บุตร อำมาตย และ 

พระราชโอรส   คนเหลา นั้น ไม บริโภค เนื้อ สุนัข   ครั้ง นี้ มิตร ธรรม 

แหง แพะ นั้น กับ สุนัข ก็ มี ตอ กัน   คือ แพะ กับ สุนัข   มี มิตร ธรรม 

ตอกัน   ก็ ใหทองคำพวก นี้ ไป   เส นก ก็ ทอง ไป แต ไมรู ความ หมาย 

วา ความ หมาย นั้น เปน อยางไร   แต ก็ ทอง เอา ไว เผื่อ จะ กราบทูล 

พระราชา   พอ ถึง เวลา เขา เฝา ก็ ไป กราบทูล พระ ราชา ตาม นี้   

เพราะ ไมรู เนื้อ ความ   แต พระ ราชา วิ เทห ราช ทรง ทราบ   พอ เขา 

พูด เปน เลาๆ   ถึง เรื่อง แพะ กับ สุนัข   พระองค ก็ ทรง ดำริ วา เส นก 

คง รู เรื่อง ที่ พระองค ประสงค แลว   ก็ ผาน ไป   

   ก็ ไป ถึง บัณฑิต คน ที่ สอง   ปุ กกุส สะ กราบทูล วา   คน ทั้ง 
หลาย ใช หนัง แพะ เปน เครื่อง ลาดหลังมา เปน เหตุ ให ไม ใช หนัง 

สุนัขเปน เคร่ือง  ลาดหลังมา   มิตร ธรรม แหง แพะ กับ สุนัข ก็ มี ตอ 

กัน อยาง นี้   ก็ ไมรู เรื่อง เหมือน กัน   พระ ราชา ไดยิน แพะ กับ สุนัข 

ก็ คิด วา   ปุ กกุส สะ นี่ รู เรื่อง แลว ก็ ผาน ไป 

   ไป ถึง กา มิ นทะ   ทอง ออก มา วา   แพะ มี เขา โงง   แต เขา ทั้ง 
หลาย ของ สนุัข ไมมี   สุนัข ไมมี เขา   แพะ มี เขา   แพะ กิน หญา   สุนัข 

กิน เนื้อ   ครั้ง นี้ มิตร ธรรม แหง แพะ กับ สุนัข นั้น ได มี ตอ กัน   พระ 

ราชา ก็ คิด วา กา มิ นทะ นี่ ก็ รู   แต ที่ จริง กา มิ นทะ ไมรู 

         ทีนี้ มา ถึง เท วิน ทะ   ก็ได ทอง ออก มา วา   แพะ กิน หญา กิน 
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ใบไม   สุนัข ไม กิน หญา ไม กิน ใบไม   สุนัข จับ กระตาย หรือ แมว กิน   
ครั้ง นี้ มิตร ธรรม แหง แพะ เกิด ขึ้น กับ สุนัข   ก็ ทำนอง เดียวกัน 

         มา ถึง ทา นมโหสถ   เมื่อ พระ ราชา ตรัส ถาม เรื่อง นี้   ทาน 
มโหสถ ได กราบทูล วา   แพะ มี เทา   ๔   เทา   มี กีบ   ๔   กีบ   คือ เทาละ   
๒   กีบ   สุนัข นำ หญา มา ให แพะ   แพะ นำ เนื้อ มา ให สุนัข   พระ ราชา 
ผู ประเสริฐ กวา ชาว วิ เท หะ   ประทับ อยู   ณ   ปราสาท   ได ทอด 
พระเนตร เห็น การนำ อาหาร มา แลก กัน กิน เปน ประจำ   ได ทอด 
พระเนตร เห็น มิตร ธรรม ของ แพะ และ สุนัข โดย พระองค เอง   อันนี้ 
เปน คำ กราบทลู ของ ทา นมโหสถ   พระ ราชา ก ็ทรง พอ พระทยั ตอ คำ 
กราบทลู ของ ทา นมโหสถ   แต ไม ทรง ทราบ วา บณัฑติ ทัง้   ๔   คน ขาง 
ตน ไมรู เรื่อง   แต ทอง ตาม ที่ มโห สถบ อก   แต ถึง กระนั้น ก็ ทรง พอ 
พระทัย วา เปน ลาภ ของ เรา ที่ มี บัณฑิต มี ปญญา อยู ใน แวน แควน นี้ 

         นี่ คือ เรื่อง การ ประสาน ประโยชน ของ แพะ กับ สุนัข   เร่ือง 
นี้ เปน คติ มาก นะ ครับ   คือ ใน สังคม ของ มนุษย เรา   เมื่อ ประโยชน 
ประสาน กัน   หรือ เมื่อ ประโยชน ประสาน ประโยชน กัน ได   คน ก็ 
เปน มิตร กัน ได   คน ที่ คบ กัน ก็ มุง ประโยชน ตอ กัน   เมื่อ ประโยชน 
ขดั กนั   ก ็ขาดกนั   หรอื เลกิ กนั   เปน ศตัร ูตอ กนั   ม ีคำ กลาว สำหรบั 
นักการ เมือง วา   ไมมี มิตร ที่แท จริง   และ ไมมี ศัตรู ที่ ถาวร   คือ ถา 
พรรค ใด พวก ใด พอ จะ ประสาน ประโยชน เขา กัน ได   ก็ จะ เปน 
มิตร กัน   พอ ประโยชน ขัด กัน ก็ จะ เปน ศัตรู กัน   ใน คน ทั่วๆ   ไป   
ก็ มี เหมือน กัน   ถา จะ คบ กัน เพราะ มุง ผล ประโยชน ตอ กัน   พอ 

ประโยชน ขัด กัน ก็ เลิก คบ กัน   ไม เปน มิตร ตอ กัน   อยาง นี้ ไมใช 
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มิตรแท   เปน แต เพียง มิตร เทียม เทานั้น   คือ วา เมื่อ ถึง คราว วิบัติ 

ก็ จะ หวัง พึ่ง ไม ได   อัน นี้ เปน เรื่อง ของ สุนัข กับ แพะ   ซึ่ง เปน ปญหา 

ให พระเจา วิ เทห ราช ใช ทดสอบ ปญญา ของ บัณฑิต   

 

 เรื่อง   ปัญญา กับ ทรัพย์ 

   คราว นี้ ก็ มา ถึง เรื่อง สำคัญ เรื่อง หนึ่ง ใน เร่ือ งมโหสถ 

   พระนาง อุทุมพร เทวี ได ทรง ทราบ วา   พระเจา วิ เทห ราช 

ได ทรง พระราชทาน รางวัล ให แก บัณฑิต ทั้ง   ๕   โดย เทา เทียม กัน   

ได กราบทูล พระ ราชา วา ไม เปนการ ยุติธรรม   เพราะ วา บัณฑิต 

ทั้ง   ๔   คน นั้น ได อาศัย ปญญา ของ ทา นมโหสถ ซึ่ง เปน นอง ชาย 

ของ พระองค   จงึ สามารถ กลาว แก ปญหา ได   โดย ธรรมดา บณัฑติ 

ทั้ง   ๔   คน นั้น ไมมี ปญญา ที่ จะ แก ปญหา ได เอง   เพราะ ฉะนั้น 

การ ที่ พระราชทาน รางวัล ให แก บัณฑิต ทั้ง   ๕   และ ยกยอง โดย 

ความ เสมอ กัน นั้น จึง เปนการ ไม สมควร   พระ ราชา ทรง ทราบ 

แลว ก็ ยิ่ง โสมนัส ยิ่ง ขึ้น ใน ปญญา ของ ทา นมโหสถ   แต ก็ ไม ทราบ 

จะ ทรง กระทำ อยางไร   เพราะ วา ได ทำ ไป แลว   แต พระองค ก็ ยัง 

มี หนทาง ที่ จะ ทำ ปญญา ของ ทา นมโหสถ ให ปรากฏ ยิ่ง ขึ้น   โดย 

การ ตั้ง ปญหา ขึ้น ใหม   คือ ได ทรง ตั้ง ปญหา ขึ้น ใหม   คือ ได ทรง ตั้ง 

ปญหา ที่ ยิ่ง ใหญ สำคัญ มาก   แม ปจจุบัน ก็ มี คน นำ มา ถก เถียง กัน   
นั่น คือ เรื่อง ทรัพย   เรื่อง ยศ   กับ ปญญา   วาการ มี ทรัพย   มี ยศ   กับ 

การ มี ปญญา   อยาง ไหน จะ ดี กวา   ? 
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   ตรัส ถาม เส นก กอน   เสน กก ราบ ทูล วา   ทรัพย ยศ นั้น 

สำคัญ   สำคัญ กวา ปญญา ที เดียว   คน ที่ แม จะ ไร ปญญา แต มี 

ทรัพย มี ยศ ก็เปน ที่ ปรากฏ   สวน ผู ที่ เปน นัก ปราชญ มี ปญญา   แต 

ขาด ทรัพย ขาดยศ   ก็ ไม เปน ที่ ยกยอง   เส นก ได ยก ตัวอยาง ของ 

เศรษฐ ีคน หน่ึง ชือ่ โค ว ินท เศรษฐ ี  ซึง่ ม ีโรค ประจำ ตวั   คอื ม ีนำ้ลาย 

ไหล ออก จาก คาง ทั้ง สอง ขาง เวลา พูด   เวลา ทาน เศรษฐี พูด ก็ จะ มี 

นำ้ลาย ไหล ออก จาก สอง ขาง รมิ ฝปาก ไหล มา ที ่ลกู คาง ทัง้ สอง ขาง   

แต ถงึ กระน้ัน ก ็ยงั ม ีผู เอาใจ ใส ดแูล ไม ให เดอืด รอน   โค ว ินท เศรษฐี 

ม ีสมบัต ิ ๘๐  โกฏิ   ม ีรปู ราง แปลก ประหลาด   พกิล พกิาร   ไมมบีตุร   

ไมมี ธิดา   ไมรู ศิลปะ   ไมมี ความ รู อะไร   เม่ือ เขา พูด น้ำลาย ไหล   

๒   ขาง ลูก คาง   มี สตรี   ๒   คน สวยงาม เหมือน เทพธิดา   ประดับ 

ประดา ดวย เครื่อง ประดับ ถือ ดอก อุบล เขียว   ซึ่ง บาน ดีแลว คอย 

รับ น้ำลาย   แลว ทิ้ง ไป ทาง หนาตาง   หรือ บาง คราว ก็ ทาง หนา บาน   

เชน วา บาง คราว มี นักเลง สุรา ตองการ จะ ไป ราน สุรา   ก็ มา เรียก 

โควินท เศรษฐี   ทาน เศรษฐี ไดยิน ก็ ออก มา   ขณะนั้น เพียง แต พูด 

วา อะไร กัน น้ำลาย ก็ ไหล ออก มา จาก ปาก   หญิง ทั้ง สอง คน ก็ เอา 

ดอกอุบลเขยีว รองรบั นำ้ลาย แลว โยน ทิง้ ไป ให นกัเลง สรุา   นกัเลง 

สุรา นำ ดอก อุบล เขียว ไป ลาง น้ำ แลว นำ ไป เปน เครื่อง ประดับ   

ประดับ ตัว เขา ราน สุรา มี เหตุผล มากมาย ที่ ทั้ง สอง ฝาย ตาง นำ มา 

แสดง วา ฝาย ที่ ตัว ถือ อยู นั้น มี ความ หมาย มากกวา   และดี กวา 

  

๑๑๘



 อ. วศิน อินทสระ

         ทา นมโหสถ ได กราบทูล พระเจา วิ เทห ราช เปน ทำนอง 

ยกยอง สรรเสริญ ปญญา วา ประเสริฐ กวา ทรัพย และ ยศ   

ตัวอยางเชน   คน มี ปญญา นอย ได ความ สุข แลว ประมาท   เมื่อ 

ได รับ ความ ทุกข ใน กาล ตอ มา   ก็ ถึง ความ หลงใหล   ได รับ ความ 

เดือดรอน   ดิ้นรน   เหมือน ปลา ที่ ดิ้นรน อยู ใน ที่ รอน   ขา พระองค 

ได เหน็ อยาง นี ้จงึ ขอก ราบ ทลู วา คน ม ีปญญา ประเสรฐิ   คน เขลา ม ี

ยศ ก็ ไม ประเสริฐ   คน เขลา มี ทรัพย ก็ ไม ประเสริฐ 

   ตาง ฝาย ตาง ยก เหตุผล กัน มาส นับ สนุน ความ เชื่อ ของ 

ตน ฝาย ละ มากๆ   อยาง เชน   ทาน เส นก ได ยก ตัวอยาง ตอ ไป   

เสนกบอก วา   พวก ขา พระองค เปน บัณฑิต   ๕   คน   ทั้งหมด 

เคารพ บำรงุ พระองค   พระองค เปน อสิระ ครอบงำ พวก ขา พระองค 

ทัง้หลาย ดจุ ทาว สกัก เทว ราช ผู เปน เจา   ขา พระองค เหน็ ความ ดงันี ้

จึง กราบทูล วา   คน มี ปญญา เปน คน ต่ำ มากกวา   สวน คน มี สิริ คือ 

มี ทรัพย และ ยศ เปน คน ประเสริฐ กวา 

   ฝาย ทา นมโหสถ ได ตอบโต วา   คน เขลา มี ยศ ก็ เปน ดุจ 

ทาสของ คน ฉลาด   ใน เมื่อ กิจ ตางๆ   เกิด มี ขึ้น   คน ฉลาด ยอม 

จัด กิจการ ให ละเอียด ลออ   คน เขลา ไมมี ปญญา ใน การ ที่ จะ จัด 

กิจการเหลา นั้น ได   เพราะ ฉะน้ัน คน มี ปญญา ยอม ประเสริฐ 

กวา   ปญญา เปน ที่ สรรเสริญ แหง สัตบุรุษ   สิริ คือ ทรัพย และ ยศ 

เปน ที่ใคร ของ คน เขลา   พวก คน เขลา ยินดี ใน โภคทรัพย สมบัติ   

ความรูของ ทาน ผู รู   อัน ใครๆ   จะ นำ ไป เปรียบ ดวย อะไร ไม ได   
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ใน กาล ไหนๆ   ก็ตาม   คน มี สิริ และ ทรัพย ไม เคย ลวง คน มี ปญญา 

ไปไดเลย   หมายความ วา ไม เกิน คน มี ปญญา ไป ได   เพราะ ฉะน้ัน 

คน มี ปญญา จึง ประเสริฐ กวา 

   พระเจา วิ เทห ราช ได ทรง สดับ การ โตตอบ แลว   ทรง ยินดี 

ดวย การ พยากรณ ปญหา ของ ทา นมโหสถ โพธิสัตว   จึง ตรัส วา ดู 

กอ นมโหสถ ผู เห็น ธรรม ทั้ง ปวง   เรา ได ถาม ปญหา ใด แก เจา   เจา 

ได ประกาศ เผยแผ ปญหา นั้น แก เรา   เรา ยินดี ดวย การ แก ปญหา 

ของเจา   เรา ให โค พัน หน่ึง   ทั้ง โค อุสุภ ราช   ชาง   รถ เทียม มา 

อาชาไนย   ๑๐   คัน   และ บาน สวย อีก   ๑๖   ตำบล แก เจา   อัน นี้ เปน 

เรื่อง ที่ เรียก ใน ตำรา วา สิ ริ เมณฑก ปญหา   ที่ บัณฑิต ได ถก เถียง 

กัน   แม จน บัดนี้ ยัง มี การ ถก เถียง กัน อยู   นัก จัด รายการ โตวาที 

ชอบ จะ ยก ปญหา นี้ ขึ้น มา ให ถก เถียง กัน อยู เสมอ เหมือน กัน ใน 

ปจจุบัน นี้   เร่ือง ปญญา กับ ทรัพย   ปญญา กับ ยศ   แต สิ่ง หนึ่ง ซึ่ง 

มัก จะ เปน ไมตาย ของ ฝาย ที่ ถือ ขาง ปญญา ก็ คือ   ทรัพย และ ยศ 

นัน้ ทำให คน วน เวยีน อยู ใน ทกุข ไม อาจ จะ ลวง พน สงัสารวัฏ ไป ได   

แต ปญญา ทำให คน หลดุ พน จาก กเิลส และ หลดุ พน จาก สงัสารวัฏ   

หลุด พน จาก ความ ทุกข ไป ได   ใน ฐานะ ที่ ชาว พุทธ สวน มาก   โดย 

ธรรมดา   ชาว พุทธ มัก จะ มอง เห็น วาการ สิ้น กิเลส   หลุด พน จาก 

สังสารวัฏ   เปน ความ ดี อัน สูงสุด ใน การ ปฏิบัติ ธรรม จึง มัก คลอย 

ตาม และ เห็น ดวย กับ ทาง ฝาย ปญญา   เพราะ วา ปญญา สามารถ 

ทำลาย กิเลส และ สิ้น ทุกข โดย สิ้น เชิง ได 
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 เรื่อง   ท่า นมโหสถ เลือก คู่ 

         เมื่อ ทา นมโหสถ อายุ   ๑๖   ป   พระนาง อุทุมพร เทวี ซึ่ง อยู 

ใน ฐานะ พี่ สาว   มี ความ คิด วา ตอน นี้ ทา นมโหสถ ซึ่ง อยู ใน ฐานะ 

นอง ชาย ตาม ที ่กลาว มา แลว ใน ตอน กอน เปน ผูใหญ แลว ม ียศ ใหญ   

ตองการ จะ ทำ พิธี อาวา ห มงคล ได กราบทูล ความ นี้ แก พระเจา 

วิเทหราช   พระเจา วิ เทห ราช ทรง เห็น ดวย   แต ขอ ให บอ กมโหสถ 

ทราบ   เมื่อ มโหสถ ทราบ ถึง ความ ประสงค ของ พระนาง อุทุมพร 

เทวี แลว   ก็ ขอรอง วา   ขอ ให ทาน ได เลือก เอง   เพราะ ถา พระนาง 

อทุมุพร เลอืก ให อาจ เปน ที ่ถกูใจ   หรอื ไม ถกูใจ ของ ทาน ก ็ไม แนใจ   

และ ใน   ๒ − ๓   วนั นี ้ขอ อยา ได กราบทลู อะไร แก พระ ราชา   ให เวน 

ระยะ สัก   ๒ − ๓   วัน   พระนาง อุทุมพร ทรง เห็น ดวย 

   เมื่อ เปน อยาง นี้ ทา นมโหสถ ได ปลอม ตัว เปน ชาง ชุน 

ผา   ออก ไป ทาง ประตู ทิศ อุดร   ไป แต เพียง ผู เดียว   มุง หนา ไป 

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 

คุณลักษณะ ตางๆ   มากมาย   เปน ผู หญิง ที่ มี บุญ   วัน นั้น นาง ตม 

ขาวตม แตเชา   คิด วา จะ นำ ขาวตม ไป ให บิดา ซึ่ง ไป ไถนา   เมื่อ 

ออก จาก เรือน ก็ เดิน สวน ทาง กับ ทา นมโหสถ   ทาน มโหสถ ได 

เห็น นาง เดิน มา   ใน ใจ คิด วา สตรี ผู นี้ สมบูรณ ดวย นารี ลักษณะ 
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ที่ ดี ทุก อยาง   ถานาง ยัง ไมมี สามีก็ ควร เปน ภรรยา เรา ได   ทาง 

ฝาย นางอมราเทวี เมื่อ เห็น ทา นมโหส ถก็ คิด ใน ใจ เหมือน กัน 

วา   บุรุษ ผูนี้ ถา เปนสามี ของเราคงจะ ทำให ทรัพย สมบัติ ของ เรา 

เจริญ มั่นคง เปน จำนวนมาก   ความ คิด ตรง กัน หรือ วา เกิด อาการ 

ที่ เรียก วา   Attractive   เกิดความ รูสึก ดึงดูด ซึ่ง กัน และ กัน   คือ ดี 

ดูด ดี   ชั่ว ดูดชั่ว  ทานดีดวย กัน ทั้ง สอง คน   เกิด ความ รูสึก ดึงดูด 

ซึ่ง กันและกัน 

  พระ โพธิ สัตว มโหส ถอย าก ทราบ วา นาง มี สามี แลว 

หรือ ยัง โดย ใช วิธี ใบ   ถา นาง เปน คน ฉลาด คง รู วิธี ใบ ดวย ปญญา 

ของตน   คิด อยาง นี้ แลว ก็ ยืน ชู มือ ขึ้น แลว กำ มือ   นาง อมรา รู 

ความ หมาย วา ทาน ถาม วา มี สามี แลว หรือ ยัง นาง ก็ ยืน อยู ตรง 

นั้น แลว แบมือ ออก   ทา นมโหสถ รู จึง ได เขาไป ใกล   ถาม ตอ 

ไป วา นาง ชื่อ อะไร   นาง อมรา ตอบ วา สิ่ง ใด ที่ ไมม ีใน อดีต   ไมมี 

ใน อนาคต   ไมมี ใน ปจจุบัน   นั่น คือ ชื่อ ของ นาง   ทา นมโหส ถก็ 

เขาใจ ความ หมาย ที่ นาง พูด เปน ปริศนา วา หมาย ถึง ความ ไม ตาย 

ไมมีใน โลก   คือไมมี ทั้ง ใน อดีต อนาคต และ ใน ปจจุบัน   ตีความ 

วา นาง ชื่อ อมรา   แปล วา ไม ตาย 

   ถาม ตอ ไป วา นาง จะ นำ ขาวตม ไป ให ใคร   นาง ตอบ วา นำ 

ไป ให บุรพ เทพ   ทา นมโหสถ รู ความ หมาย ทันที วา นำ ไป ให บิดา 

มารดา   เพราะ บิดา มารดา คือ บุรพ เทพ ของ ลูก   นาง อมรา ตอบ 
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วา ถกู แลว   ถาม ตอ ไป วา บดิา ไป ทำงาน อะไร   ตอบ วา บดิา ไป ทำ สิง่ 

หนึง่ โดย สวน สอง   ทา นมโหส ถก ็เขาใจ วา หมาย ถงึ การ ไถนา   การ 

ไถนา นั้น ชื่อ วา ทำ หน่ึง โดย สวน สอง   อัน นี้ คงจะ หมาย ถึง รอยไถ   

เมื่อ ผาล ไถ ผาน ไป ใน ดิน มัน จะ แยก เปน สอง ขาง ของ ผาล ไถ ทั้ง 

ซาย ขวา นี่ คือ ทำ สิ่ง หนึ่ง โดย สวน สอง 

   คำถาม ตอ ไป วา   นาง อยู ที่ไหน   นาง ตอบ วา คน ทั้ง หลาย 

ไป ใน ที่ ใด หน เดียว แลว ไม กลับ มา   บิดา ไป ไถนา ที่ นั่น   ทาน   

มโหสถบอก วา เปน ปาชา ใช ไหม   นาง ตอบ วา ถูก ตอง   ทาน ถาม 

ตอ ไป วา วนั นี ้จะ กลบั หรือ ไม กลบั   หมาย ถงึ นาง อมรา จะ กลบั หรอื 

ไม กลบั   นาง ตอบ ทาน วา ถา มา ก ็จะ ไม กลบั   ถา ไม มา ก ็จะ กลับ   ทา 

นมโหสถ ตคีวาม วา   บดิา ของ นาง ชะรอย จะ ไถนา อยู ขาง ฝง แมนำ้   

ถา มี น้ำ มา ก็ จะ ไม กลับ   ถา ไมมี น้ำ ก็ จะ กลับ   นาง ก็ ตอบ วา ถูก แลว   

ทั้ง สอง คน เจรจา โตตอบ กัน ดังนี้   นาง เชิญ ทา นมโหส ถดื่ มกิ นขาว 

ตม   ทา นมโหสถ คิด วาการ ปฏิเสธ เรื่อง นี้ เปน สิ่ง ที่ ไม ดี   จึง รับ ที่ จะ 

ดื่ม หรือ กิน ขาวตม   นาง จึง ได มอบ ขาวตม ให   พระ โพธิสัตว คิด วา 

ถา นาง อมรา ไม ลาง ภาชนะ   ไม ให น้ำ ลาง มือ   แลว ให ขาวตม แก 

เรา   เรา จะ ไม สนใจ นาง   แลว จะ ไป ที่ อื่น   แต นาง อมรา ไม ได เปน 

อยาง นั้น   นาง เปน หญิง ที่ ฉลาด และ สะอาด   ลาง ภาชนะ   นำ น้ำ 

ใน ภาชนะ ให ลาง มอื   ไม เปน อยาง ที ่ทา นมโหสถ คดิ เอา ไว   ตกั ขาว 

ใส ภาชนะ ให เต็ม   ตกลง วา รับ ประทาน ขาวตม   นาง อมรา ได แบง 

ขาวตม ไว ให บิดา   ที่ เหลือ จาก นั้น จึง ให พระ โพธิสัตว

๑๒๓
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   ทา นมโหสถ ได ถาม นาง วา บาน เรอืน ของ นาง อยู ที ่ใด   นาง 

ตอบ วา ถา ทาน เขาไป ใน หมูบาน จะ เหน็ ราน ขาว สตั ต ุอยู ราน หน่ึง   

ถัด ไป เปน ราน ขาย น้ำสม   ขาง หนา ราน คา ทั้ง สอง ราน นั้น มี ตน 

ทองหลาง   มี ใบ   ๒   ชั้น   มีด อก บาน ทาน ไป ทาง ที่ มี ราน ขาย ขาว 

สตั ต ุ  ราน ขาย นำ้สม   และ ตน ทองหลาง ที ่มดี อก บาน   ยนื อยู ที ่โคน 

ตน ทองหลาง แลวไป ทาง ขวา นัน่ แหละ คอื ทาง ที ่จะ ไป บาน ของนาง   

ตกลง วา ทา นมโหสถ ได ไป ที่ บาน ของ นาง อมรา ถูก ตอง ตาม ที่ 

ปรารถนา   ตอน นั้น มารดา ของ นาง อมรา อยู ที่ บาน   ได ตอนรับ 

ทานมโหส ถดว ยอัธ ยา ศัย ไมตรี ที่ ดี   ได ถาม วา จะ ดื่ม ขาวตม อีก 

หรือ ไม   ทา นมโห สถบ อก วา นอง หญิง อมรา ได ให ขาวตม แลว   

มารดา ของ นาง อมรา ก็ รู วา ชาย ผู นี้ มา เพื่อ ที่ จะ ตองการ ลูกสาว 

ของ เรา   พระ โพธิสัตว รู วา ตระกูล เศรษฐี นี้ เปน ตระกูล เกา แก   

แตบัดนี้ เข็ญใจ   ได ยากจน ลง   จึง ได บอก วา ตัว ทาน เอง เปน ชาง 

ชุน ผา   มี ผา อะไร ที่ จะ เย็บ จะ ชุน บาง ไหม   มารดา ของ นาง อมรา 

บอก วา ผา นั้น มี   แต คา จาง ไมมี   ทา นมโหสถ   บอก วา ไม ตองการ 
คา จาง   ทำ ให เปลาๆ   ไม เรียก คา จาง   มารดา ของ นาง อมรา จึง ได 

นำ ผา มา ให มโหสถ ชนุ   พระ โพธิสตัว ได ชนุ ผา ที ่เขา นำ มา ทัง้หมด 

แลว เสร็จ อยาง รวดเร็ว   ทาน กลาว ไว วาการ กระทำ ของ ทาน ผู 

มี บุญ สำเร็จ ได งาย   และ สำเร็จ โดย เร็ว   ทา นมโหสถ ได บอก กับ 

มารดา ของ นาง อมรา วา   ขอ ให บอก ชาว บาน แถว นั้น ใคร มี ผา ให 

ชุน ก็ ขอ ให เอา มา ใน วัน นั้น พระ มโหสถ โพธิสัตว ทำการ ชุน ผา ได 

ทรัพย   ๑,๐๐๐   กหาปณะ   

  

๑๒๔



“ บัณฑิต ทั้ง หลาย   

แม้ กระทบ กับ ทุกข์ ก็ ไม่ ทำความ ชั่ว  

 เพราะ เห็น แก่ ความ สุข ของ ตน   

ถึง จะ พลาด จาก สมบัติ ก็ สงบ อยู่ ได้   

ไม่ ละทิ้ง ธรรม เพราะ รัก หรือ ชัง ” 
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๑๒๖

ท่า นมโหสถ ทดสอบ คน รัก       

   ทา นมโหสถ พัก อยู ที่ บาน ของ นาง อมรา ได รับ การ เลี้ยง 

ดู อยาง ดี   พัก อยู   ๑ − ๒   วัน   เพื่อ สังเกต นาง อมรา ให ถี่ถวน   วัน 

หนึ่ง ตองการ ทดลอง นาง ,   จึง ให หุง ขาวตม   ขาว สวย  ทำ ขนม   

นางอมรา เปน คน ฉลาด   ทำ อาหาร อรอย   เสร็จ แลว นอม เขาไป ให 

พระ โพธิสัตว   พอ อาหาร แตะ ปลาย ลิ้น เทานั้น   รส ก็ แผ ซาบซาน 

ไป ทั่ว สรรพางค กาย   แต ทา นมโหสถ ทำ เปน โกรธ และ ถม ทิ้ง เสีย   

บอก วา   ทำ ขาวตม เสีย ขาว สาร เปลาๆ   ไมมี รส อะไร เลย   ไมรู 

จัก หุง ตม   นาง อมรา พูด อยาง ออนนอม วา   ถา ขาวตม ไม อรอย 

ก็ ไม เปนไร   เชิญ รับ ประทาน ขนม เถิด  แลว  นอม ขนม เขาไป 

ให   ทานมโหสถ   ทำ ที เปน ถม ทิ้ง เหมือน เดิม   นาง จึง สง ขาว สวย 

ให   ทา นมโหสถ ทำ เปน โกรธข ยำ ขาวตม   ขาว สวย และ ขนม เขา 

ดวย กัน แลว ทา ตัวนาง อมรา ตั้งแต ศีรษะ   แลว ไล ให นาง ไป ยืน ที่ 

ประตูเรือน   นางอมรา   ไม โกรธ   ประนม มือ รับคำ วา   “ ดี จะ นาย”   

แลว ออก ไป ยืน ที่ ประตู 

   ทา นมโหสถ รู วา นาง ไม ถือตัว   จึง เรียก กลับ มา หา   นาง ก็ 
มา ทันที   นั่ง อยู ใกล มโหสถ ,   พระ โพธิสัตว พอใจ จึง มอบ ผา และ 
ทรัพย ที่ ติดตัว มา และ ทรัพย ที่ หา ได ใหม สูขอ ตอพอ แม ของ นาง 

แลว นำ นาง กลับ ไป บาน 

   ใน ระหวาง เดิน ทาง ก็ มี เร่ือง ทดสอบ สติ ปญญา   ความ 

คิด อาน กัน ไป ตลอด ทาง จนถึง บาน   เปน ที่ พอใจ ของ กัน และ กัน   



 อ. วศิน อินทสระ  

๑๒๗

พระนาง อทุมุพร เทว ีและ พระเจา ว ิเทห ราช โปรด ทำ อา วาห มงคล 

ดวย เกยีรต ิอนั ยิง่ ใหญ   ครอง คู กนั ดวย ความ สขุ   พระ โพธสิตัว ได 

ถวาย อรรถ ธรรม แด พระ ราชา ดวย สติ ปญญา อัน ยอด เยี่ยม 

 

 ท่า นมโหสถ ถูก ใส่ ความ 

   แต คน ดี   คน มี สติ ปญญา   มี ความ สามารถ สูง ก็ มัก เปน 

ที่ ชิงชัง ริษยา ของ คน ไม ดี   ทาน มโหส ถก็ เชน เดียวกัน   เมื่อ กำลัง 

รุงโรจน อยู นั้น ก็ ถูก บัณฑิต เกา ท้ัง   ๔   คน วางแผน ใส ความ วา 

มโหสถลั ก ของ พระ ราชา คือ   จุฬา มณี   ( ปน ปก พระ เกศา ) ,   

ฉลอง พระบาท ทองคำ   สุวรรณ มาลา ,   ผา กัมพล สำหรับ คลุม ที่ 

บรรทม   โดย ให ทาสี ของ ตนๆ   ( ๔   คน )   มา ขาย ของ เหลา นี้ ที่ บาน 

ทานมโหสถ   นาง อมรา รับ ไว ดวย รู เทา ทัน และ ให จด ชื่อ คน นำ มา 

ขาย ดวย 

   เมื่อ ทา นมโหสถ รู เร่ือง นี้ วา ตน ถูก ใส ความ ก็ รีบ เขา เฝา 

พระ ราชา   แต พระเจา วิ เทห ราช ไม ยอม ให เขา เฝา และ เมื่อ ทราบ 

วา ตน จะ ถกู จบั ใน ฐาน เปน ขโมย ก ็ปลอม ตวั เปน ชาว บาน ธรรมดา 

ออก ทาง ทศิ ประต ูทศิ ทกัษณิ ไป อยู ที ่หมูบาน ทกั ขณิ ยว มชัฌ คาม   

( บาน เดิม ทา นมโหส ถอยู ทาง ทิศ ตะวัน ออก แหง พระนคร   มีชื่อ 

วา   ปา จีน ยว มัชฌ คาม )   อาศัย อยู ที่ บาน ชาง หมอ   ทำ หมอ ขาย 

เลี้ยงชีพ ไป วันๆ 
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๑๒๘

   พอ รู วา   ทา นมโห สถบั ณฑติ หนี ไป แลว   บณัฑติ ทัง้   ๔   คน 

มี เส นก เปนตน   คิด จะ ไป ครอบ ครอง นาง อมรา   ไม ได นัด หมาย 

กัน   สง เครื่อง บรรณาการ ไป ให นาง อมรา ,   นาง ก็ รับ ไว เมื่อ เขา 

ขอพบกใ็ห พบ   นดั ให ไป พบ ตอน กลาง คนื   ทำ ท ีเปน จน ปญญา   แต 

หลอก ให   ๔   คน ตกลง ไป ใน หลุม คูถ   ( หลุม อุจจาระ )   ไป พบ กัน 

ใน หลุม อุจจาระ   ตาง ก็ ถาม กัน วา   ทาน เปน ใครๆ   จม อยู ใน หลุม 

คูถ ทั้ง คืน   รุง เชา   นาง อมรา จึง ให คน หยอน เชือก ให ไต ขึ้น มา 

   นาง อมรา ได นำ ของ ทั้ง   ๔   อยาง ไป ถวาย พระ ราชา และ 

ทูล ให ทรง ทราบ วา มโห สถบั ณฑิต ถูก ใส ความ เพราะ ความ ริษยา 

ของ เส นก เปนตน 

   ( ตอน นี้ ใน ตำรา ใช คำ วา   โจร ลัก รัตนะ   ๔   คน ) 

 

 ปัญหา เทวดา 

   มโหสถ ชาดก เลา วา เม่ือ พระ โพธิสตัว หาย ไป นาน   เทวดา 

ผู สิง สถิต อยู   ณ   เศวตฉัตร   ไม ได ฟง ธรรม อัน ไพเราะ   จึง ปรากฏ 

ตน แก พระ ราชา   ทลู ถาม ปญหา บาง ประการ   พรอม ทัง้ ขู วา   ถา ทรง 

ตอบ ไม ได   จะ ทุบ ศีรษะ พระ ราชา ดวย คอน เหล็ก   ปญหา นั้น มี วา 

   “ บุคคล ทุบตี ผู อื่น ดวย มือ และ เทา ของ ตน  ตี ปาก ของ 

ผูอื่นดวย มือ ของ ตน  แต กลับ เปน ที่รัก ของ ผู ถูก ตี   บุคคล ผู นั้น 

คือใคร   ?” 



 อ. วศิน อินทสระ  

๑๒๙

   ( ขาพเจา เคย จำเปน กลอน ไว วา 

   คน พวก หนึ่ง ยิ่ง ตี ยิ่ง มี จิต 

   รัก สนิท ผูกพัน กัน นัก หนา 

   พวก ที่ สอง ปองรัก หนัก อุรา 

   ยิ่ง ทุบตี ดา วา ยิ่ง อาลัย ) 

     พระ ราชา ให ตาม บัณฑิต ทั้ง   ๔   มา เพ่ือ แก ปญหา แต แก 

ไม ได   ตก กลาง คืน เทวดา จึง ทูล วา   ตอง ให ตาม มโห สถบั ณฑิตมา 

แก   จึง จะ ได และ ได ทูล เตือน พระ ราชา วา 

   เมื่อ ตองการ ไฟ   ทำไม จึง ไป เปา เอา ที่ หิ่งหอย ,   เมื่อ 

ตองการ น้ำนม ทำไม ไป รีด ที่ เขา โค   กอง ไฟ ใหญ ก็ มี อยู   เพิก เฉย 

เสยี   ไม หา ประโยชน จาก กอง ไฟ ใหญ   แต มวั เอา เชือ้ เพลิง ไป ตอ ที ่

หิ่งหอย เพื่อ ให ได ไฟ  ก็ ตอง เหนื่อย เปลา   มโห สถบั ณฑิ ตรุ ง โรจน 

ดวย ปญญา   เหมือน กอง ไฟ ใหญ ” 

   พระ ราชา รีบ ให อำมาตย   ๔   คน ออก ไป ทาง ประตู ทั้ง   ๔   

ทิศ รีบ ไป ตาม มโห สถบั ณฑิ ตมา   อำมาตย ผู ออก ไป ทาง ทิศ ใต ได 

พบ ทา นมโหสถ   ณ   บาน ชาง หมอ   ขณะ นั้น ทา นมโหส ถกำ ลัง ขุด 

ดิน ทำ หมอ   เนื้อ ตัว เปรอะ ไป ดวย โคลน   กิน ขาว เหนียว ไมมี แกง   

(กิน ขาว เห นียว เปลาๆ   ไมมี กับ )   อำมาตย ผู ไป พบเห็น   บังเอิญ 

เปน ฝก ฝาย แหง เส นก จึง พูด เยาะ เยย ทา นมโหสถ   “ ดู รูป ราง ของ 
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๑๓๐

คน มี ปญญา แต หา ทรัพย หา ยศ มิได ซิ   เปรอะ ไป ดวย โคลน   ซ้ำ กิน 

ขาว เหนียว ไมมี แกง   จะ ประเสริฐ อะไร   ทาน เส นก พูด ไว ถูก ตอง 

แลว ” 

   ทา นมโหสถ ตอบ วา   “ ทาน คง รู ได เอง วา   ขาพเจา สามารถ 

เรยีก ทรพัย และ ยศ กลบั มา ได ดวย ปญญา อยางไร   เรา ซอน ตวั อยู 

เพราะ รู วา มิใช กาล ที่ จะ แสดง ตน ” 

   เมื่อ ทา นมโหสถ เขา เฝา แลว   พระเจา วิ เทห ราช ตองการ 

จะ ทดลอง วา   มโหสถ คดิ เปน ศตัรู กบั พระองค ตาม ที ่เส นก เปนตน 

ทูล ไว จริง หรือ ไม   จึง ตรัส วา 

   “ คน พวก หนึง่ ไม ทำ ชัว่ เพราะ คดิ วา เรา สบาย อยู แลว   สวน 

คน อีก พวก หน่ึง ไม ทำ ชั่ว เพราะ กลัว ถูก ติ เตียน   สวน เจา เปน ผู 

สามารถ   มี ความ คิด ขอความ อัน ไพบูลย  เหตุ ไร  จึง ไม กอ ความ 

ทุกข แก เรา ” 

   พระ โพธิสัตว กราบทูล พระ ราชา วา 

   “ บัณฑิต ทั้ง หลาย แม กระทบ กับ ความ ทุกข ก็ ไม ทำ ชั่ว 

เพราะ เห็น แก ความ สุข ของ ตน   ถึง จะ พลาด จาก สมบัติ ก็ สงบ อยู 

ได ไม ละทิ้ง ธรรม เพราะ รัก และ ชัง ” 

   ( น   ปณฺฑิ ตา   อตฺต สุข สฺส   เหตุ ปา ปา นิ   กมฺ มา นิ   สมา 

จรนฺติ   ทุกฺ เขน   ผุา   ข ลิ ตาป   สนฺ ตา   ฉนฺ ทา   จ   โท สา   น   

ชหนฺติ   ธมฺมํ ) 
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  * ผู เขยีน เคย ไดยนิ นทิาน เรือ่ง กวาง ตวั หนึง่ หน ีนาย พราน มา หลบ ซอน ตวั 
อยู ที ่พุม ไม ตน หนึง่   เมือ่ นาย พราน ผาน เลย ไป แลว ก ็และ เล็ม กนิ ใบไม ที ่ตน หลบ ซอน 
อยู นั้น จน โปรง   บางตา   นาย พราน เดิน ยอน กลับ มา มอง เห็น กวาง   จึง ยิง เสีย ชีวิต   
กวาง ตัว นี้ ประทุษราย มิตร ผู คุมครอง ตน   จึง มี ผล ให ตอง ตาย   ใน สังคม มนุษย ก็ มี 
เรื่อง ทำนอง นี้ อยู เนืองๆ   คือ คน ประทุษราย มิตร เพราะ เห็น แก กิน บาง   เห็น แก ลาภ   
ยศ และ ฐานะ ทาง สังคม บาง   ใน ที่สุด ผล ราย ก็ มา ถึง ตัว .   สำหรับ บัณฑิต ,   ทาน ยอม 
ทำลาย ตัว เอง เสีย ดี กวา ประทุษราย ผู มี พระคุณ ซึ่ง ไมมี ความ ผิด  -  วศ . 

   พระ ราชา เมื่อ จะ ตรัส ขัตติย มายา   ( ขนบธรรมเนียม   

ประเพณี ของ กษัตริย )   เพ่ือ ทดลอง พระ โพธิสัตว ตอ ไป อีก   จึง 

ตรัส วา 

   “ บคุคล ควร ถอน ตน ท ีต่กตำ่   ดวย วธิ ีการ อยาง ใด อยาง 

หนึ่ง   คือ ดวย วิธี ที่ ละมุน ละมอม หรือ ดวย วิธี ที่ รุนแรง ก็ตาม ให 

ได เสีย กอน   ( เม่ือ อยู ใน สมบัติ แลว )   จึง คอย ประพฤติ ธรรม   

มิใช หรือ ” 

   พระ ราชา ทรง ดำริ เหมือน คน สวน มาก คิด   คือ ให รวย 

เสยีกอน แลว คอย ประพฤต ิธรรม คอย ทำความ ด ี  แต พระ โพธิสตัว 

คดิอยาง นกั ปราชญ หรอื บณัฑติ   คอื แม ประสบ ทกุข ก ็ไม ทิง้ธรรม   

ยิ่ง ประสบ ทุกข  ยิ่ง ยึด มั่น ใน ธรรม ดัง กลาว แลว  และ ได ทูล 

เพิ่มเติมวา 

   “ บุคคล นั่ง หรือ นอน ที่ รม เงา ของ ตนไม ตน ใด   ไม พึง 

หัก ราน กิ่ง ของ ตนไม นั้น   เพราะ ผู ประทุษราย มิตร เปน คน 

ชั่วราย”* 
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   ( ยสฺส   รุกฺ ขสฺส   ฉายา ย   นิ สี เทยฺย   สเยยฺย   วา   น   ตสฺส   

สาขํ   ภฺ เชยฺ ย   มิตฺ ต ทุพฺโภ   หิ   ปาป โก ) 

   พระ โพธิสัตว   เมื่อ จะ เตือน พระ ราชา ให พิจารณา ให 

รอบคอบ กอน ที่ จะ เชื่อ หรือ ทำ อะไร ลง ไป จึง กลาว วา 

   ๑ .   คฤหัสถ   ผู ยัง เกี่ยวของ ดวย กาม เกียจคราน   ไม ดี 

         ๒ .   บรรพชิต หรือ นักบวช ไม สำรวม   ไม ดี 

         ๓ .   พระ ราชา   ( หรือ  ผูใหญ )   ไม ใครครวญ เสีย ให ดี กอน 

แลว ทำ   ไม ดี 

   ๔ .   บัณฑิต ขี้ โกรธ   ไม ดี 

   ( ๑ .   อลโส   คี หี   กาม โภคี   น   สาธุ 

         ๒ .   อสฺ โต   ปพฺพ ชิ โต   น   สาธุ 

         ๓ .   ราชา   น   สาธุ   อ นิ สมฺ มกา รี 

         ๔ .   โย   ปณฺฑิ โต   โกธ โน   ตํ   น   สาธุ ) 

   เมื่อ พระ โพธิสัตว กราบทูล เชน นี้   พระเจา วิ เทห ราช 

จึง เชิญ ให ทาน นั่ง   ณ   ราช บัลลังก ภาย ใต เศวตฉัตร   พระองค 

เอง ประทับ นั่ง   ณ   อาสนะ ที่ ต่ำ กวา แลว เลา เรื่อง ที่ เทวดา ถาม 

ปญหา ซึ่ง พระองค ตอบ ไม ได   และ นัก ปราชญ ทั้ง   ๔   ก็ ตอบ ไม 

ได   ขอใหพระ โพธิสัตว ชวย ตอบ ดวย   พระ โพธิสัตว ตอบ ปญหา 

ขอ แรก วา   ไดแก มารดา หรือ บดิา กบั บุตร   เมือ่ บตุร นอย ต ีมารดา 
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หรอื บดิา ดวย มอื และ เทา   ตบ ที ่ปาก   มารดา บดิา ก ็ชอบใจ กอด รดั   

จุมพิต ดวย ความ รัก ใคร 

   ปญหา ขอ ที่   ๒   วา 

   “ บคุคล ดา เขา ตาม ปรารถนา   แต ไม ตองการ ให ผู ถกู ดา 

ประสบ ภัย พิบัติ   ผู ถูก ดา นั้น เปน ที่รัก ของ ผู ดา   บุคคล ผู นั้น คือ 

ใคร   ? ” 

         พระ โพธิสัตว ตอบ วา   ไดแก บุตร กับ มารดา บิดา   คือ เมื่อ 

บุตร โต พอใช งาน ได แลว   มารดา บิดา ใช ให ทำ กิจ ตางๆ   ลูก มัก 

เฉยเสยี   เพลนิ ดวย การ เลน   มารดา บดิา จงึ ด ุดา   แต ไม ปรารถนา 

ภัย พิบัติ ตอ บุตร นั้น 

         พระ ราชา ตรัส ถาม ปญหา ที่   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?” 

         พระ โพธิสัตว ทูล ตอบ วา   “ ไดแก การ หยอก เยา กัน ของ 

สามี ภรรยา   หรือ คูรัก ” 

         ปญหา ขอ ที่   ๔   วา   “ ผูนำ ขาว   น้ำ   ผา   และ เสนาสนะ ไป   

แต เปน ที่รัก แหง เจาของ ทรัพย   ผู นั้น คือ ใคร   ? ” 

         พระ โพธิสัตว ตอบ วา   “ ไดแก สมณ พราหมณ ผู ประพฤติ 
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ธรรม เมื่อ นำ ปจจัย   ๔   ไป บริโภค  ใชสอย  ยอม เปน ที่ พอใจ   เปน 

ที่รัก ของ ศาสนิ กชน ” 

         ทกุ ขอ ที ่พระ โพธสิตัว กลาว แก ปญหา จบ ลง   เทวดา กลาว 

สาธุการ ดวย ความ ชืน่ชม ยนิด ี  พระเจา ว ิเทห ราช เอง ก ็โปรดปราน 

เลื่อมใส ใน ทา นมโหสถ เปน อยาง ยิ่ง   ได พระราชทาน ตำแหนง 

เสนาบดี แก ทาน ,   จำเดิม แต นั้น มา พระ โพธิสัตว ก็ มี ยศ ใหญ 

 

ปัญหา เรื่อง ความ ลับ และ ปลอดภัย เพราะ ปัญญา 

   ตอ จาก นัน้ บณัฑติ ทัง้   ๔   ม ีเส นก เปนตน ก ็หา ชอง ทาง เพือ่ 

กำจัด พระ โพธิสัตว ตอ ไป   พา กัน ไป หา ทา นมโหสถ ถาม เปนการ 

เริ่ม ตน กอน วา 

   ส .   บัณฑิต ควร ตั้ง อยู ใน ธรรม อะไร   ? 

         ม .   ใน ความ จริง 

         ส .   ตั้ง อยู ใน ความ จริง แลว ควร ทำ อะไร ตอ ไป   ? 

         ม .   ควร ให ทรัพย สมบัติ เกิด ขึ้น 

         ส .   ควร ทำ อะไร ตอ ไป   ? 

         ม .   ควร คบ มิตร 

         ส .   คบ มิตร แลว ทำ อะไร ตอ ไป   ? 
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         ม .   ควร เรียน ความ คิด อาน จาก มิตร 

         ส .   แลว ควร ทำ อะไร ตอ ไป อีก   ? 

         ม .   เมื่อ ได ความ คิด จาก มิตร แลว   ถา เปน ความ ลับ ก็ ไม 

ควร บอก ความ ลับ ของ ตน แก ใครๆ 

   ทั้ง   ๔   คน ได ฟง แลว พา กัน ไป เฝา พระ ราชา   ทูล วา มโหสถ 

เปน กบฏ ตอ พระ ราชา   เมื่อ พระ ราชา ไม เชื่อ จึง ทูล ตอ ไป วา ขอ 

ใหลอง ตรัส ถาม ดู วา ควร บอก ความ ลับ แก ใคร   ?   ถามโหสถ ทูล 

วา   ควร บอก แก คน นั้น   คน นี้   แสดง วา เขา ไม เปน กบฏ   แต ถา 

เขา ทูล วา   “ ไม ควร บอก แก ใคร ”   แสดง วา เขา เปน กบฏ 

         พระ ราชา ตองการ ทดลอง   วัน หนึ่ง เมื่อ บัณฑิต ทั้ง   ๕   มา 

ประชุม พรอม กนั แลว   ตรัส ถาม วา   “ บคุคล ควร เปด เผย ความ ลบั 

แก ใคร   ไม วา จะ เปน เรื่อง ควร ติ เตียน หรือ ควร สรรเสริญ   ? ” 

         เส นก ได กราบทูล ขึ้น กอน วา   ขอ ให พระ ราชา ตรัส เร่ือง นี้ 

กอน  พวก เขา ทัง้   ๕   จะ ได กราบทูล ให ตอง ตามพ ระ ราช อธัยาศัย 

ตอ ภาย หลัง 

         พระเจา วิ เทห ราช ตรัส วา   “ ควร เปด เผย ความ ลับ แก 

ภรรยา ผู ภักดี และ เปน ที่รัก ที่ พอใจ ” 

         เสน กก ราบ ทูล วา   “ ควร เปด เผย ความ ลับ แก มิตร ผู รวม 

สุข รวม ทุกข ” 
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         ปุก กุ สะ ทูล วา   “ ควร เปด เผย ความ ลับ แก พี่ นอง ผู มี ศีล ” 

         กา มิ นทะ ทูล วา   “ ควร เปด เผย ความ ลับ แก บุตร ผู มี 

ปญญา” 

         เท วิน ทะ ทูล วา   “ ควร เปด เผย ความ ลับ แก มารดา ผู รัก 

บุตร” 

         สวน ทา นมโห สถบั ณฑิ ตก ราบ ทูล วา 

         “ ไม ควร บอก ความ ลับ แก ใครๆ   การ ปกปด ความ ลับ ไว 

เปนการ ดี   การ เปด เผย ความ ลับ   ไม ดี   ผู มี ปญญา   เมื่อ ความ 

ปรารถนา ยัง ไม สำเร็จ ก็ พึง อด กลั้น ไว   เมื่อ ความ ปรารถนา 

สำเร็จแลว   พึง กลาว ได ตาม สบาย ” 

   เมื่อ พระ โพธิสัตว กราบทูล เชน นี้   พระ ราชา แสดง ความ 

ไม พอ พระทัย   เพราะ ได ถูก ยุยง ไว แลว   การ แก ปญหา ดำเนิน ไป 

จน พระอาทิตย ตกดิน   พระ โพธิสัตว เห็น อาการ ไม คอย ดี จึง รีบ 

ทูล ลากลับ 

   เส นก และ พวก อยู ขาง หลัง จึง ทูล ยุยง พระ ราชา ตอ ไป วา 

มโหสถ เปน กบฏ ตาม ที่ ได ทูล ไว   พระ ราชา ทรง เชื่อ เพราะ ทรง 

เห็นวา   เหตุการณ รับ กัน   สอดคลอง กัน   จึง ตรัส ให นัก ปราชญ 

ทั้ง   ๔   ประหาร ชี วิ ตมโหสถ เสีย ใน วัน รุง ขึ้น เมื่อ มโหส ถมา 

เฝาตอนเชา 
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   ดูเถิด   คน ซื่อสัตย และ มี ปญญา   แต ถูก เพื่อน รวม งาน 

ริษยา และ ผู เปน ใหญ โง เขลา   ไม พิจารณา โดย รอบคอบ แลว 

ทำ   กอ ให เกิด ความ เดือด รอน แก คน ดี   แต วิสัย ผู มี ปญญา ยอม 

อาศัยปญญา เปน เคร่ือง รักษา ตน ให รอดพน ได 

ความ ลับ ของ   ๔   บัณฑิต 

   เมือ่ ทา นมโห สถล า ไป แลว   คดิ วา นา จะ ม ีความ ลบั ลม คม 

ใน อยู   เกี่ยว กับ เรื่อง ที่ บัณฑิต ทั้ง   ๔   กราบทูล พระ ราชา เกี่ยว 

กับเรื่อง ความ ลับ   นา จะ ลอง เสาะ แสวงหา ขอ เท็จ จริง ให แนชัด   

จึงได ไป หลบ ซอน อยู ใต ถัง ขาว   เมื่อ บัณฑิต ทั้ง   ๔   ออก จาก ที่ 

เฝาแลว   จะ มา นั่ง ปรึกษา กัน บน ถัง ขาว นั้น เส มอๆ   วัน นั้น ก็ เชน 

กัน   ทั้ง   ๔   คน มา นั่ง สนทนา กัน เปด เผย ความ ลับ ของ กัน และ กัน 

ดวย ความ ไว วางใจ 

         เส นก ได เปด เผย วา   เขา เคย รวม อภริมย กบั หญงิ แพศยา 

คน หนึ่ง ใน สวน ไม รัง และ ฆา ชิง ทรัพย ของ นาง   เขา ได บอก ความ 

ลับ นี้ แก สหาย คน หนึ่ง 

   ปุก กุ สะ   เปด เผย วา   เปน โรค เรื้อน ที่ เขา   ได บอก ความ 

ลับนั้น แก นอง ชาย และ คง เปน ความ ลับ มา จน บัดนี้   พระ ราชา 

โปรด บรรทม บน ทอน ขา ที่ เปน โรค เรื้อน ของ เขา เสมอ   ถา ทรง 

ทราบ เมื่อ ใด   คง รับสั่ง ให ประหาร ชีวิต เขา เสีย 



  พระพุทธ บารมี ใน อดีต

๑๓๘

   กา มิน ทะ   เลา วา   ใน วัน แรม   ๑๕   ค่ำ   ยักษ ชื่อ นร เทวะ 

มา สงิ เขา   เขา รอง เหมือน สนุขั บา   เขา ได บอก ความ ลบั นี ้แก บตุร,   

บุตร จะ จับ บิดา ขัง ไว ใน หอง แลว ให เลน ดนตรี ที่ หนา บาน เพื่อ 

กลบเสียง รอง 

   เท วิน ทะ   บอก วา   เขา ลัก แกว มณี อัน เปน มงคล ใน ราช 

สำนัก เปน ของ พระ ราชา องค กอน   ( พระ เจา กุ ส ราช )   แลว ให 

มารดา ไว   เมื่อ เขา เฝา ก็ นำ แกว มณี นั้น ติดตัว ไป   ทำให มี เสนห 

เปน ที่ โปรดปราน ของ พระ ราชา 

   คืน นั้น   พระ ราชา ทรง บรรทม ไม เปนสุข   ทรง หวน ระลึก 

ถึง คุณ ความ ดี ขอ งมโห สถน านัป การ ที่ มี ตอ พระองค   ทรง รูสึก 

วา   นา จะ ผดิ ที ่ทรง สัง่ ประหาร ชวีติ ของ ทา นมโหสถ   ทรง วติก จน 

พระเสโท ทวม พระ กาย   กระ สับ กระสาย ไป มา   พระนาง อุทุมพร 

เทว ีทรง เหน็ เชน นัน้   จงึ ทลู ถาม ถงึ สาเหต ุ  พระ ราชา ตรสั บอก เหต ุ

นั้น แก พระนาง 

   ความ โศก ได เกิด แก พระนาง อุทุมพร เปน อัน มาก   

พระนาง ดำริ วา   ทำ ไฉน จะ ชวย พระ ราชา ให เบา พระทัย สราง 

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 

สามารถ หา ทาง แก ปญหา ได   จงึ ปลอบ พระ ราชา ให บรรเทา ความ 

โศก   ทำ ท ีเปน ทลู วา   เมือ่ มโหสถ คดิ กบฏ สมควร แลว ที ่จะ ตอง ตาย   



 อ. วศิน อินทสระ  

๑๓๙

พระ ราชา ทรง สราง โศก แลว ทรง บรรทม หลบั ไป   พระนาง อทุมุพร 

รีบ เขียน จดหมาย บอก เหตุ ทั้ง ปวง ให ทา นมโหสถ ทราบ แลว   

สอด ไป ใน ภาชนะ อาหาร ให นาง ขาหลวง รีบ นำ ไป ให ทานมโหสถ   

พระนางไมลืม บอก วา   พรุง นี้   ถา จะ เขา เฝา พระ ราชา   ให นำ 

ประชาชน เปน จำนวน มาก หอมลอม ไป ดวย   ทา นมโหสถ รบั ทราบ 

เรื่อง แลว กำหนด สิ่ง ที่ จะ ตอง ทำ ใน วัน รุง ขึ้น แลว เขา นอน 

   วัน รุง ขึ้น บัณฑิต ทั้ง   ๔   ได คอย อยู หนา พระราชวัง เพื่อ 

สังหาร ทา นมโหสถ   แต ทา นมโหสถ ไม มา   จึง เขา เฝา พระเจา 

วเิทหราช 

         กราบทูล ให ทรง ทราบ วา ไม สำเร็จ   ตก สาย ทานมโหสถ 

จึง เขา เฝา พรอม ดวย ประชาชน หอมลอม เปน อัน มาก   

พระเจา วิเทหราช เปด พระ แกล ประทับ ยืน ทอด พระเนตร อยู   

ทานมโหสถล ง จาก รถ ถวาย บังคม   พระ ราชา ทรง ดำริ วา   ถา 

มโหสถ เปน กบฏ จริง ไฉน จึง ลง จาก รถ ถวาย บังคม แลว ยืน อยู   

พระราชา รบัสัง่ ให เขา เฝา แลว ตรัส ถาม วา   เมือ่ วาน นี ้กลบั แต ตอน 

เย็น และ มา เฝา เอา ตอน สาย เพราะ อะไร   ? 

   ทา นมโหส ถก ราบ ทูล ความ จริง ทุก ประการ ให ทรง ทราบ 

และ ทูล ถึง ความ ลับ ของ อาจารย ทั้ง   ๔   ดวย   พระ ราชา ทรง สดับ 

แลว   ถาม อาจารย ทั้ง   ๔   วา   มี ความ ลับ เชน นั้นๆ   จริง หรือ ไม   ?   

ทุก คน ยอมรับ วา เปน ความ จริง 
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๑๔๐

   พระเจา วิ เทห ราช ทรง พิโรธ อาจารย ทั้ง   ๔   วา ปอง ราย 

กันเอง แลว มา กลาว โทษ มโหสถ วา ปอง ราย พระองค   รับสั่ง ให 

นำ อาจารย ทั้ง   ๔   ไป ลงโทษ เฆี่ยน ตี แลว ประหาร ชีวิต เสีย แต 

ทานมโหสถ ขอ ชีวิต ไว   รับสั่ง ให เนรเทศ   แต ทา นมโหส ถก็ ทูล 

ขอให พระราชทาน ยศ ให อยู ใน ตำแหนง เดิม   พระ ราชา ทรง 

เลื่อมใส ใน ทา นมโหสถ ยิ่ง ขึ้น   สวน อาจารย ทั้ง   ๔   ก็ หมด พยศ 

เหมือน งู ที่ ถูก ถอด เขี้ยว เสีย แลว 

         บณัฑติ ยอม บำเพญ็ คณุ งาม ความ ด ีทัง้ เพ่ือ ตน และ เพ่ือ ผู 

อื่น อยู เสมอ 

   ตอ ไป นี้ จน จบ เร่ือง ทา นมโหสถ เปน เรื่อง ของ การเมือง   

การ สงคราม ระหวาง แควน ซึ่ง มี ขอความ ยาว มาก ถึง   ๑๔๒   หนา 

ของ หนงัสอื   ๘   หนา ยก   เหน็ วาที ่เลา มา แต ตน จนถงึ ตอน นี ้ก ็เพยีง 

พอแลว   ใน การ แสดง พระ ปญญา บารมี ใน อดีต ของ พระ ผู มี พระ 

ภาค เจา สมัย ที่ เสวยพ ระ ชา ติ เปน มโห สถบั ณฑิต   ณ   เมือ งมิถิ ลา 

แควน วิ เท หะ 

 จบ เรื่อ งมโห สถบั ณฑิต

 

ไดเขียนไวเพียง ๕ เรื่องเทานี้



บันทึก ทาย เลม 

   เรือ่ง ทศชาต ินี ้กลาว ถงึ การ บำเพญ็ บารมี ของ พระพทุธเจา   ๑๐   พระ 

ชาติ สุดทาย     ปรากฏ ใน พระ ไตรปฎก ฉบับ ภาษา บาลี   เลม ที่   ๒๘   และ อรรถ 

กถา ชาดก ฉบับ ภาษา ไทย   ของ มูลนิธิ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย   เลม ที่   ๖๓ ,   ๖๔   

มหา นิบาต ชาดก     ตั้งแต พระ เต มีย จนถึง พระ เวสสันดร     มี ลำดับ ดังนี้ 

   ๑ .   เรื่อง พระ เต มีย       ทรง บำเพ็ญ เนกขัม ม บารมี 

   ๒ .   เรื่อง พระ มหา ชนก       ทรง บำเพ็ญ วิ ริย บารมี 

   ๓ .   เรื่อง สุวรรณ สาม       ทรง บำเพ็ญ เมตตา บารมี 

   ๔ .   เรื่อง พระเจา เนมิ ราช      ทรง บำเพ็ญ อธิษฐาน บารมี 

   ๕ .   เรื่อ งมโห สถบั ณฑิต       ทรง บำเพ็ญ ปญญา บารมี 

   ๖ .   เรื่อง ภูริ ทัต ตนา ครา ช      ทรง บำเพ็ญ ศีล บารมี 

   ๗ .   เรื่อง พระ จัน ทกุ มาร        ทรง บำเพ็ญ ขันติ บารมี 

   ๘ .   เรื่อง พระ มหา นาร ทกัสสป ทรง บำเพ็ญ อุเบกขา บารมี 

   ๙ .   เรื่อง วิธุ รบัณฑิต       ทรง บำเพ็ญ สัจ จบา รมี 

   ๑๐ .   เรื่อง พระ เวสสันดร       ทรง บำเพ็ญ ทานบารมี 
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ชาติ ภูมิ   

   เกิด ที่ หมูบาน ทาศาลา   อำเภอ รัต ต ภูมิ   จังหวัด สงขลา   เมื่อ วัน ที่   ๑๗

    กันยายน   พ . ศ .   ๒๔๗๗   เมื่อ จำ ความ ได   พอ แม ได ยาย ไป อยู ที่ หมูบาน

  ตาก แดด   ตำบล ปาก รอ   อำเภอ เมือง   จังหวัด สงขลา 

 การ บรรพชา อุปสมบท 

   บวช เปน สามเณร เมื่อ อายุ   ๑๓   ป   ที่ วัด บุปผาราม   เขต ธนบุรี  

 กรุงเทพฯ   เมื่อ พ . ศ .   ๒๔๙๐   และ อุปสมบท เปน ภิกษุ เมื่อ   

 พ . ศ .   ๒๔๙๗   ลา สิกขา   ( สึก )   เมื่อ   ๒๔   มกราคม   ๒๕๐๗ 

 การ ศึกษา 

   มัธยม   ๘   ( สมัคร สอบ ) 

   นัก ธรรม เอก   

   เปรียญ   ๗   ( ป . ธ . ๗ ) 

   ศาสน ศาสตร บัณฑิต   ( มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย ) 

   M . A .   ( Master   Degree   of   Art   -   ทาง ปรัชญา   

   มหาวิทยาลัย บา นา รัส   อินเดีย ) 

   ปริญญา ดุษฎี บัณฑิต กิตติมศักด์ิ   สาขา พุทธ ศาสตร   

   มหาวิทยาลัย มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย 

 หน้าที่ การ งาน 

   สอน วิชา ศีล ธรรม 
   ที่ โรงเรียน ราชินี 

   ที่ โรงเรียน พณิชยการ สีลม   ( อาจารย ผู ปกครอง ) 

ประวัติ ของ  อ.วศิน   อิน ท สระ
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   ที่ โรงเรียน เตรียมทหาร   และ เปน หัวหนา แผนก สารบรรณ   มี ยศ เปน รอย โท 

   สอน วิชา พุทธ ปรัชญา เถรวาท - มหายาน   ที่ มหาวิทยาลัย รามคำแหง 

   (ประมาณ   ๑๒   ป   ตั้ง แต พ . ศ .   ๒๕๒๑   ถึง   พ . ศ .   ๒๕๓๓ ) 

   สอน วิชา พุทธ ศาสนา ใน ประเทศไทย และ วิชา จริยศาสตร ที่ มหาวิทยาลัย

  เกษตรศาสตร ประมาณ   ๑๐   ป   ตั้งแต   พ . ศ .   ๒๕๓๓   ถึง   พ . ศ .   ๒๕๔๓ 

   สอน ที่ มหาวิทยาลัย มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย   เกี่ยว กับ ศาสนา และ ปรัชญา

  ตั้งแต   พ . ศ .   ๒๕๐๖   ถึง   พ . ศ .   ๒๕๕๒   ( เปน ระยะ เวลา   ๔๖   ป เต็ม ) 

   สอน พิเศษ ประชาชน ทั่วไป เก่ียว กับ ความ รู ทาง พระพุทธ ศาสนา ใน วัน 

 อาทิตย ที่ มหาวิทยาลัย มหา กุฎฯ   ตั้งแต   พ . ศ .   ๒๕๒๕   มา จนถึง   

 พ . ศ .   ๒๕๕๓   ( เปน ระยะ เวลา   ๒๘   ป เต็ม ) 

   บรรยาย พิเศษ ใน ที่ ตางๆ   ตาม ที่ ได รับ เชิญ 

   บรรยาย ธรรม ทาง วิทยุ ตั้งแต   พ . ศ .   ๒๕๓๙   จนถึง ปจจุบัน   โดย ออก 

 เปน รายการ สด บาง   ใช เทป บาง   ปจจุบัน ใช เทป 

 การ ประพันธ์ 

   เขียน หนังสือ ประเภท ตางๆ   เชน   นิยาย อิง หลัก ธรรม   อธิบาย หลัก ธรรม

    ฯลฯ   ตั้งแต   พ . ศ .   ๒๕๐๖   มา จนถึง ปจจุบัน   มี ประมาณ   ๑๓๐   ชื่อ เรื่อง   

 บาง ชื่อ เรื่อง ก็ มี หลาย เลม เชน   ทาง แหง ความ ดี   เปนตน 

 ทำ นิตยสาร 

   เปน บรรณาธิการ นิตยสาร ธรรม จักษุ   ของ มูลนิธิ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย

    ตั้งแต ป   พ . ศ .   ๒๕๒๙   ถึง   ๒๕๓๙ 

   เปน บรรณาธิการ นิตยสาร ศุภมิตร ของ มูลนิธิ สง เสริม กิจการ ศาสนา และ

  มนุษยธรรม   ( กศม . )   ของวัด มกุฎ กษัตริ ยา ราม   ตั้งแต ป   พ . ศ .   ๒๕๓๔

    ถึง  พ . ศ .   ๒๕๕๑   

  

    ๑๔๓
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 รางวัล พิเศษ 

   ป   พ . ศ .   ๒๕๑๗   ได รับ โล รางวัล ชมเชย จาก คณะ กรรมการ จัด งาน

 สัปดาห หนังสือ แหง ชาติ   ประเภท สารคดี   จาก หนังสือ เรื่อง   

 “ จริยา บถ ”     และ   ป   พ . ศ .   ๒๕๑๘     จาก หนังสือ เรื่อง   ” จริยศาสตร ” 

 ป   พ . ศ .   ๒๕๒๕   ได รับ พระราชทาน   เสมา ธรรมจักร   เปน รางวัล ใน 

 ฐานะ ผู บำเพ็ญ คุณ ประโยชน แก พระพุทธ ศาสนา ประเภท วรรณกรรม 

   เนื่อง ใน โอกาส สมโภช กรุง รัตนโกสินทร   ๒๐๐   ป 

   ป   พ . ศ .   ๒๕๓๓   ได รับ เกียรติ บัตร จาก กระทรวง ศึกษาธิการ   ใน ฐานะ

  รางวัล ชมเชย   ประเภท สรางสรรค ดาน ศาสนา   จาก บทความ เรื่อง   

 “ หลัก กรรม กับ การ พึ่ง ตนเอง ” 

   ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๒   ได รับ โล พุทธ คุณปูการ   กาญ จน เกียรติคุณ และ

  เกียรติ บัตร ใน ฐานะ ผู บำเพ็ญ คุณ ประโยชน แก พระพุทธ ศาสนา  

  จาก คณะ กรรมการ วัฒนธรรม แหง ชาติ กระทรวง วัฒนธรรม 

   ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๓   ได รับ รางวัล ปูชนียบุคคล ดาน ภาษา ไทย   เนื่อง

  ใน วัน ภาษา ไทย แหง ชาติ   ประจำ ป   พ . ศ .   ๒๕๕๓   จาก กระทรวง

  วัฒนธรรม 

 เรื่อง พระ อานนท์ พุทธ อนุชา 

   เรื่อง   พระ อานนท พุทธ อนุชา   นอกจาก จะ ได รับ ความ นิยม อยาง แพร 

หลาย ใน สงัคม ไทย แลว   สารานุกรม วรรณกรรม โลก ใน ศตวรรษ ที ่  ๒๐   ( Encyclo-

pedia   of   World   Literature   in   20th   Century )   ได นำ เรื่อง พระ อานนท พุทธ 

อนชุา ไป สดุด ีไว ใน หนงัสอื ดงั กลาว นัน้   เปน ทำนอง วา ได ชี ้ทางออก ให แก สงัคม ไทย 

ที่ สับสน วุนวาย อยู ดวย ปญหา นานัปการ  

๑๔๔ 




