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ภาพปก-ภาพประกอบ : กมลมำศ - กมลกำนต์



	 ชมรมกัลยาณธรรม	โดย	ทันตแพทย์หญิงอัจฉรา	กล่ินสุวรรณ์	
ผู ้เป็นประธานชมรมฯ	 ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเร่ือง	 “ชีวิตจาคะ	 : 
การเสียสละของพระอานนท์”	ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดีย่ิง

	 การสละชีวิตเพื่อคุณธรรม	 เป็นส่ิงที่ท�าได้ยากอย่างยิ่ง	 เพราะ
ชีวิตของใครก็เป็นที่รักอย่างย่ิงของผู้นั้น	ดังพระพุทธพจน์ท่ีว่า	อตฺตา	หิ 
ปรม�	ปิโย	แปลว่า	ตนนั่นแลเป็นที่รักอย่างยิ่ง	และมีพระพุทธพจน์อีกว่า 
“ไม่มีความรักใดเสมอด้วยความรักตน ไม่มีมิตรใดเสมอด้วยความรู ้
ไม่มีศัตรูใดเสมอด้วยพยาธิ ไม่มีก�าลังใดเสมอด้วยก�าลังกรรม”

	 พระพุทธเจ ้าเคยตรัสกับพระเจ ้าปเสนทิโกศลและพระนาง
มัลลิกาว่า	“มองดูไปทั่วทุกทิศแล้ว ไม่เห็นใครที่ไหนอื่น อันจะเป็นท่ีรัก
ยิ่งกว่าตน ตนของคนอ่ืนเป็นจ�านวนมาก ก็เป็นท่ีรักของเขาเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อ่ืน”

	 การสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากอย่างยิ่ง	 
แต่บัณฑิตพยายามเพ่ือจะท�าให้ได้	 ดังสุภาษิตที่ว ่า	 “พึงสละทรัพย์ 
เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต แต ่ เมื่อระลึกถึง
คุณธรรมแล้ว พึงสละทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต เพ่ือรักษาคุณธรรม” 
ถ้าต้องการให้ได้รับสิ่งที่รับได้โดยยาก	 พึงประกอบเหตุคือ	 ท�าสิ่งที ่
ท�าได ้ยาก	 ให ้สิ่ งที่ ให ้ ได ้ยาก	 สละสิ่งที่สละได ้ยาก	 เอาชนะสิ่ง ท่ี 
ชนะได้ยาก		ผลคือ	ได้รับส่ิงที่ได้โดยยาก	

 ค�ำอนุโมทนำ



	 องค์พระพุทธเจ้าเอง	 ชาติหนึ่งในอดีต	 เป็นดาบสโพธิสัตว์	
บ�าเพ็ญเพียรอยู ่บนภูเขา	 เย็นวันหนึ่งมานั่งเล่นที่ชะง่อนผา	 มองลง
มาข้างล่าง	 เห็นแม่เสือตัวหน่ึง	ก�าลังงุ่นง่านเพราะหิว	 เกือบจะกินลูก 
ของมันเองอยู ่แล้ว	 พระโพธิสัตว์เห็นดังน้ัน	 จึงตัดสินใจช่วยลูกเสือ	 
ด ้วยการกระโดดลงมาจากชะง ่อนผา	 อุทิศ ชีวิต ให ้แม ่ เสือด ้วย 
พระมหากรุณา	 แม่เสือและลูกเสือ	 ไม่เคยท�าอุปการะอะไรให้แก่ท่าน	
แต่ท่านก็ยังสละชีวิตให้ได้	 ท�าไมเราจะสละชีวิตให้แก่คนที่ท�าอุปการะ
แก่เรามามากๆ	บ้างไม่ได้

	 เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของมิตรแท้	๔	จ�าพวก	มีอยู่จ�าพวกหนึ่ง 
คือ	 มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์	 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	 ลักษณะของมิตร
ประเภทนี้	มี	๔	อย่าง	คือ
	 ๑.	 ขยายความลับของตนแก่เพ่ือน
	 ๒.	ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย
	 ๓.	 ไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติ
	 ๔.	 แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้

	 ในหนังสือเล่มนี้	เป็นเรื่องของพระอานนท์พุทธอนุชาที่ยอมสละ
ชีวิตของตน	 เพื่อปกป้องพระพุทธเจ้า	 ทั้งในชาติปัจจุบันและชาติก่อน 
ที่เกิดเป็นหงส์ชื่อสุมุข		ซ่ึงมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

	 ขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาของชมรมกัลยาณธรรม	และขอให้
ท่านผู้อ่าน	สุขกายสบายใจ	มีชีวิตที่สงบสุข	ตลอดกาลทุกเมื่อ

ด้วยความปรารถนาดีอย่างย่ิง

๔	พฤษภาคม	๒๕๖๒



	 เรื่องราวอันแสนประทับตราตรึงใจของหงส์สุมุข		อดีตชาติของ
พระอานนท์	 พุทธอุปัฏฐาก	 ซึ่งได้ช่วยชีวิตหัวหน้าฝูงหงส์	 ชื่อ	 ธตรฐ	
(อดีตชาติของพระพุทธเจ้า)	ไว้	ด้วยน�้าใจเสียสละของยอดกัลยาณมิตร				
ข้าพเจ้าได้ฟังครั้งแรกจากแผ่นซีดีธรรมที่บันทึกเสียงรายการสนทนา
ธรรมทางวิทยุ	 ระหว่าง	 พ.อ.(พิเศษ)	 ทองขาว	 รอดพ่วงพันธุ ์	 กับ 
ท่านอาจารย์วศิน	 อินทสระ	 ในเรื่อง	 “พุทธชัยมงคลคาถา”	 ซึ่งใน 
คาถาหนึ่งท่ีกล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธองค์ด้วยพระเมตตา	ทรงโปรด
ช้างนาฬาคิรีท่ีดุร้ายให้หมอบลง	หมดพยศได้	ในช่วงน้ี	ท่านอาจารย์วศิน 
ได้อ่านเรื่องราวของหงส์สุมุข	 อดีตชาติของพระอานนท์	 ด้วยน�้าเสียง 
ที่สงบเย็น	 และราวกับท่านถ่ายทอดถ้อยค�าสนทนาของหงส์สุมุข
และหงส์ธตรฐ	 ออกมาจากใจ	 ช่างงดงาม	 บริสุทธิ์	 น่าประทับใจมาก			
ข้าพเจ้าตั้งใจฟังทุกถ้อยค�า		ประทับพิมพ์ใจไว้ตลอดมา
	 เมื่อท่านอาจารย์ปรารภว่า	 อยากพิมพ์เร่ือง	 หงส์สุมุข	 เป็น
หนังสือ	 เพราะท ่านมีความประทับใจในมิตรธรรมในเรื่องนี้มาก	 
ข้าพเจ้ารู ้สึกยินดีมากท่ีได้รับสนองเจตนารมณ์ธรรมทานของท่าน		
เพราะข้าพเจ้าเองก็มีความซาบซึ้งประทับใจในเร่ืองราวของความ 
เสียสละและความมีน�้าใจเปี ่ยมด้วยความเป็นมิตรแท้ในเรื่องนี้	 ไม่น่า 
จะน้อยกว่าที่ท่านอาจารย์รู้สึกได้

 ค�ำน�ำ ชมรมกัลยำณธรรม



	 ความผูกพันของมิตรแท้	เป็นส่ิงล�้าค่าที่หาได้ยากย่ิงในชีวิตท่ัวไป		
ใครมีมิตรดี	นับว่าได้รับของขวัญที่ประเสริฐย่ิงในชีวิต	ซึ่งท่านอาจารย์
ได้สอนไว้ว่า	การท่ีคนเราจะได้พบมิตรที่ดี	เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดหวังได้			
แต่สิ่งท่ีเราทุกคนสามารถท�าได้คือ	 เริ่มต้นที่ตัวเราเอง	 ด้วยการเป็น 
มิตรที่ดีกับผู้อื่นก่อน	มีความจริงใจ	มีเมตตา	ช่วยเหลือ	เกื้อกูล	แบ่งปัน 
บรรเทาทุกข์	 รับฟังปัญหา	 เข้าอกเข้าใจ	 และให้ก�าลังใจ	 เมื่อเราดีกับ 
คนอื่นได้อย่างนี้	 การมีมิตรดีก็เป็นเรื่องของผลกรรมดีท่ีไม่ต้องหวัง 
การดลบันดาลใดๆ	 และที่หายากกว่านั้น	 คือเพื่อนแท้ท่ียอมสละได  ้
แม้ชีวิตตน	เพื่อรักษาชีวิตของเพื่อนไว้	ซ่ึงมีตัวอย่างในเร่ืองนี้แล้ว
	 ด ้วยบุญกุศลที่ข ้าพเจ ้าเป ็นผู ้มี โชคดี	 ชี วิตน้ีได ้พบมิตรแท้ 
ผู้ประเสริฐ	ครูแห่งชีวิต	ผู้เป็นยอดกัลยาณมิตร	โดยได้รับความเมตตา
จากท่านอาจารย์วศิน	 อินทสระ	 ซึ่งเปรียบประดุจบิดาบังเกิดเกล้า	 
ผู้มีเมตตา	คอยห่วงใย	เข้าใจ	เป็นแสงสว่าง	และเป็นก�าลังใจให้ข้าพเจ้า
ตลอดมา	 ประหนึ่งเป็นบุตรีในอุทรคนหนึ่งที่ท่านรัก	 ข้าพเจ้าขอน้อม
บุญกุศลจากการจัดพิมพ์ธรรมทานเล่มนี้	 (ซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์
วาดภาพประกอบจากลูกสาวทั้งสองของข้าพเจ้า)	ขอบุญกุศล	และพลัง 
แห่งมิตรธรรมอันประเสริฐ	 บริสุทธิ์	 จงแทนพานพุ ่มและช่อมาลา 
บุปผาลดาวัลย ์ 	 น ้อมบูชาคุณท ่านอาจารย ์วศิน	 อินทสระ	 และ 
ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่าน	 ที่เป็นแสงสว่างทางปัญญาในชีวิตของ
ข้าพเจ้าตลอดมา

กราบบูชาพระคุณด้วยความส�านึกในเมตตาอย่างสูงย่ิง
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ทรงชนะด้วยพระเมตตำ

	 พุทธชัยมงคลข้อที่	๓	กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับ 
ช้างนาฬาคิรี	 ซึ่งพระเจ้าอชาตศัตรูร่วมกับพระเทวทัตปล่อยมา	 เพื่อ
จะท�าร้ายพระองค์	ในขณะที่เสด็จบิณฑบาต	ณ	เมืองราชคฤห์	นี่ก็เป็น 
ครั้งท่ี	๓	ที่พระเทวทัต	พยายามปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า
	 ครั้งแรกก็ได้ส่งคนแม่นธนูไปเพื่อจะให้ยิงพระพุทธเจ้า	ซึ่งส่งมา
หลายชุดเหมือนกัน	ตอนแรก	มีแผนว่าส่งไป	๔	คน	ต่อมาก็ส่งไปอีก	๘	คน 
เพื่อให้ฆ่า	๔	คน	ต้องการฆ่าปิดปาก	แล้วก็ส่งไปอีก	๑๖	คน	เพ่ือให้ฆ่า	
๘	 คน	 ท�านองนั้น	 แต่คนแม่นธนูทุกชุดท่ีพระเทวทัตส่งไป	 ปรากฏว่า 
ไปเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทั้งหมด	ไม่สามารถท�าร้ายพระพุทธเจ้าได้	

๑

นาฬาคิริง		คะชะวะรัง		อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ		สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ		วิธินา		ชิตะวา		มุนินโท
ตันเตชะสา		ภะวะตุ		เม		ชะยะมังคะลานิ
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	 ครั้งต่อมา	พระเทวทัตก็ลงมือเอง	กลิ้งหินลงมาจากยอดภูเขา
คิชฌกูฏ	 ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ	 พระเทวทัตกล้ิง
หินก้อนใหญ่ลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้า	 โชคดีหรือเป็นพุทธบารมี 
ที่หินไปค้างอยู ่	 ไม่กลิ้งลงไป	 แต่ว่าสะเก็ดหินได้ไปกระทบพระบาท 
ของพระพุทธเจ้า	 จนพระโลหิตห้อ	 คือตามธรรมดาของพระพุทธเจ้า	
ไม่มีใครสามารถท�าพระโลหิตให้ออกจากพระกายได้โดยความตั้งใจ	 
ที่คิดจะท�าร้าย	ก็ไม่ส�าเร็จสมใจของพระเทวทัต
	 พระเทวทัตมาคิดต่อไปว่า	ท�าอย่างไรจึงจะท�าร้ายพระพุทธเจ้าได้ 
ในที่สุดก็มาคิดได้ว่า	 มีช้างดุร้ายอยู ่เชือกหนึ่ง	 คือช้างนาฬาคิรี	 ของ 
พระเจ้าอชาตศัตรู	 ก็ไปชักชวนให้พระเจ้าอชาตศัตรูยอมปล่อยช้าง
นาฬาคิรี	เพื่อมาประหารพระพุทธเจ้า
	 ตามธรรมดา	 เขาจะมอมเหล้าช้างนาฬาคิรี	 ๘	 หม้อ	 วันนั้น 
พระเทวทัตได้ขอร้องควาญช้าง	 ในฐานะที่เป็นผู้สนิทกับพระราชาว่า		 
ให้มอมเหล้าช้างนาฬาคิรี	อีกเท่าหน่ึง	คือเป็น	๑๖	หม้อ	
	 พอเช้า	 ช้างนาฬาคิรี	 ก็ถูกปล่อยออกมา	 เพ่ือจะไปท�าร้าย
พระพุทธเจ้า	 ซึ่งเสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยพระอานนท์	 และภิกษุ
สงฆ์
	 แต่ที่จริงข่าวน้ีก็ได้รั่วไหลไปก่อนแล้ว	เร่ืองท่ีพระเทวทัตสมคบ
กับพระเจ้าอชาตศัตรู	 เพื่อจะปล่อยช้างนาฬาคิรีในวันรุ ่งขึ้น	 ใครๆ	 
ก็พากันเป็นห่วงพระพุทธเจ้า	 และห้ามว่า	 พรุ ่งนี้อย่าได้เสด็จออกไป
บิณฑบาต	 แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งเฉยเสีย	 พอเช้าก็เสด็จออกไป
บิณฑบาตตามปกติ	 ก็ได้เวลาปล่อยช้างพอดี	 ช้างก็วิ่งมา	 จะท�าร้าย
พระพุทธเจ้า
	 พระอานนท์ออกขวางหน้าไว้	ขอร้องให้พระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลัง 
ท ่านจะรับหน ้าเอง	 ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธเจ ้า เอาไว ้		
พระพุทธเจ้าท่านห้ามถึง	 ๓	 ครั้งว่า	 “อานนท์ อย่าท�าอย่างนั้นเลย  
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นี่เป็นหน้าที่ของตถาคต ที่จะต้องปราบช้างด้วยเมตตา”	 พระอานนท์ 
ก็ไม่ยอม	ในต�าราบอกว่า	พระพุทธเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์ให้พระอานนท์ 
มาอยู่ข้างหลังพระองค์		เมื่อช้างวิ่งมาถึง		พระพุทธเจ้าก็แผ่พระเมตตาไป 
ช้างนาฬาคิรี	 ทั้งๆ	 ที่เมาอยู ่อย่างนั้น	 ก็กระทบถึงกระแสพระเมตตา
ของพระพุทธเจ้า	 ซึ่งมีพลังมากเหลือเกิน	 ไม่อาจท�าร้ายพระพุทธเจ้า
ได้	กลับหมอบลง
	 พระพุทธเจ้าก็ทรงประทานโอวาทส่ังสอนช้าง	 เป็นท�านองว่า 
เกิดมาเป็นเดรัจฉาน	 ก็เพราะบาปกรรมที่ เคยท�ามา	 ชาตินี้อย่าได้ 
ท�าบาปกรรมอะไรอีกเลย	 ช้างก็เช่ือง	 ไม่ดุร้ายอีกต่อไป	 ตั้งแต่นั้นมา 
ก็กลายเป็นช้างที่มีศีล
	 ในต�ารา	ท่านผูกเป็นฉันทลักษณ์เอาไว้	นาฬาคิริง คะชะวะรัง 
อะติมัตตะภูตัง	 เป็นต้น	 แปลความว่า	 ช้างตัวประเสริฐ	 ชื่อนาฬาคิรี 
เป็นช้างเมามัน	 โหดร้ายเหมือนไฟไหม้ป่า	 มีก�าลังเหมือนจักราวุธ
และสายฟ้า	 พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยน�้า	 คือ	 พระเมตตา	 ด้วยเดช
แห่งพระพุทธเจ้าน้ัน	ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน	ตันเตชะสา ภะวะตุ เต  
ชะยะมังคะลานิ	 ถ้าหากเราสวดให้ตัวเองก็เปลี่ยนเป็น	 ตันเตชะสา  
ภะวะตุ  เม ชะยะมังคะลานิ	 ด ้วยเดชแห ่งจอมมุนีพระองค ์นั้น	 
ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า
	 ปรากฏว่า	 วันนั้นประชาชนก็ตื่นเต้นกันมาก	 ทั้งเมืองราชคฤห์
โจษขานกันตลอดท้ังเมือง	 ทั้งวัน	 พระพุทธเจ้าทรงด�าริว่า	 วันนี้เราได้
ท�าอภินิหารมากแล้วในการปราบช้างนาฬาคิรี	อย่าได้ออกไปบิณฑบาต
อีกเลย	ก็เลยเสด็จกลับไปเวฬุวัน	ปรากฏว่ามีประชาชนได้ไปประชุมกัน 
ที่เวฬุวันเป็นจ�านวนมาก	 ไปถวายข้าวปลาอาหารแก่พระพุทธเจ้า 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
	 ความพยายามของพระเทวทัตก็ไม่ส�าเร็จอย่างเคย	 ความร้าย
ของพระเทวทัตไม่ส�าเร็จ	สู้ความดีของพระพุทธเจ้าไม่ได้
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	 เย็นวันน้ันเอง	ภิกษุทั้งหลายก็ประชุมกันในธรรมสภา	สนทนากัน 
ถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตอนเช้า	 แล้วก็พรรณนาถึงคุณของพระอานนท์ว่า	
พระอานนท์นั้นเป็นมหามิตรของพระพุทธเจ้า	 เป็นผู ้ยอมสละชีวิต 
เพื่อพระองค์	 มีความกล้าหาญ	 เอาชีวิตเข้าแลก	 เพื่อช่วยปกป้อง 
พระผู้มีพระภาคเจ้า
	 เย็นวันน้ัน	 พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่ธรรมสภา	 ทราบเรื่อง 
ที่ภิกษุท้ังหลายสนทนาแล้ว	พระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า 
อานนท์ได ้สละชีวิตเพื่อเรา	 ไม ่ ใช ่ เพียงแต ่ ในบัดนี้ เท ่านั้น	 แม ้ ใน 
กาลก่อน		ในสมัยที่ก�าเนิดเป็นเดรัจฉาน	อานนท์ก็เคยสละชีวิตเพ่ือเรา 
แล้วเหมือนกัน	 เม่ือภิกษุทั้งหลาย	 กราบทูลให้ทรงแสดงเรื่องในอดีต	
พระพุทธเจ้าก็ทรงเล่าเรื่องในอดีต		ที่พระองค์และพระอานนท์ได้เป็นมิตร 
และได้ช่วยเหลือกันอย่างไร	เรื่องเป็นอย่างน้ี
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	 ในอดีตกาล	ไม่ไกลจากนครสาคละ	แคว้นมหิสกะ	มีสระบัวหลวง
สวยงาม	 กว้างใหญ่	 น่ารื่นรมย์	 เป็นที่อาศัยหากินของนกเป็นอันมาก		
พรานนกคนหนึ่งมาดักบ่วงได้อยู่เสมอ	น�าไปกินและขายด้วย
				 หงส์ฝูงหน่ึง	 อาศัยอยู่ในถ�้า	 ณ	 ภูเขาคิชฌกูฏ	 หัวหน้าฝูงคือ	 
พญาหงส์ชื่อ	ธตรฐ	มีหงส์ที่สนิทช่ือ	สุมุข	เป็นกัลยาณมิตร	คราวหนึ่ง		
นกหงส์	๒	–	๓	ตัว	ไปหากินที่สระบัวหลวง	ช่ือ	มานุษยะ	รู้สึกพอใจมาก		
จึงมาเล่าให้พญาหงส์ฟังว่า	 ที่น้ันเป็นสระที่มีอาหารมาก	 แต่เป็นถิ่น 
ของมนุษย์	พวกเขาอยากไปหากินที่สระน้ันอีก
	 พญาหงส์ห้ามว่า	 ถิ่นมนุษย์มีอันตรายมากส�าหรับนก	 ไม่ควร 
จะไป	 แต่บริวารก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่า	 พญาหงส์จึงอนุโลมตาม	
และบอกว่าจะไปด้วย	คราวนั้นมีหงส์บริวารตามไปด้วยเป็นจ�านวนมาก	
พอร่อนลงเท่านั้น	พญาหงส์ก็ติดบ่วงของพราน	 รัดเท้าไว้แน่น	คิดว่า	
จะท�าให้บ่วงขาด	 จึงดึงเท้าอย่างแรง	 ครั้งแรกหนังถลอก	 คร้ังท่ี	 ๒	 
เน้ือขาด	 ครั้งที่	 ๓	 เอ็นขาด	 ถึงครั้งที่	 ๔	 บ่วงกินลึกลงไปถึงกระดูก	 
เลือดไหลมาก	เจ็บปวดแสนสาหัส

๒
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	 พญาหงส์คิดว่า	ถ้าจะร้องขึ้นว่าติดบ่วง	บริวารซึ่งก�าลังกินอาหาร 
เพลินอยู่	ก็จะตกใจ	กินอาหารไม่ทันอิ่ม	เม่ือกินอาหารไม่อิ่ม	บินกลับไป 
ไม่มีก�าลังพอ	ก็จะตกทะเลตายกันหมด	จึงเฉยอยู่	รอให้บริวารกินอาหาร
จนอ่ิม	ตนเองยอมทนทุกข์ทรมานด้วยบ่วงน้ัน			
	 เมื่อเวลาล่วงไปพอสมควร	 เห็นว่าพวกหงส์กินกันหมดแล้ว	
ก�าลังเพลินกันอยู่	 จึงร้องข้ึนด้วยเสียงอันดังว่า	 “ติดบ่วงๆ”	 พอได้ยิน
ดังน้ัน	หงส์บริวารทั้งหลายก็ตกใจ	 คุมกันเป็นพวกๆ	 แล้วบินหนีไปยัง
ภูเขาคิชฌกูฏ
	 หงส์สุมุขก็บินไปกับบริวารเหมือนกัน	 เพราะได้ยินแต่ค�าว่า 
ติดบ่วง	 ไม่รู ้แน่ว ่าเป็นใคร	 เมื่อบินไปสักครู ่หนึ่ง	 ก็นึกเฉลียวใจว่า	 
พญาหงส์อาจจะติดบ่วงก็ได้	จึงบินด้วยก�าลังท้ังหมด	ส�ารวจหงส์ทุกฝูง 
เม่ือไม่เห็นพญาหงส์	 ก็คิดว่า	 อันตรายคงเกิดขึ้นแก่พญาหงส์	 จึงรีบ
บินกลับไปยังสระมานุษยะ	 เห็นพญาหงส์ก�าลังติดบ่วง	 จึงปลอบใจว่า			
“อย่ากลัวเลย จะสละชีวิตแทน จะอยู่เป็นเพื่อนตาย”		พญาหงส์กล่าวว่า 
“ฝูงหงส์บินหนีกันไปหมดแล้ว ขอท่านจงเอาตัวรอดเถิด ไม่มีประโยชน์
อะไร ในการอยู่ที่ น่ี เม่ือข้าพเจ้าติดบ่วงอยู่เช่นนี้ ความเป็นสหาย 
จะมีประโยชน์อะไรเล่า” 
	 สุมุขก็กล่าวตอบว่า	 “ข้าพเจ้าจะอยู่หรือจะไป ก็ต้องตายอยู่ดี 
จะหนีความตายหาได้ไม่ เม่ือท่านมีสุข ข้าพเจ้าอยู่ใกล้ เมื่อท่านมีทุกข์  
ข้าพเจ้าจะจากไปเสียอย่างไร การตายพร้อมกับท่าน  ประเสริฐกว่าการ
มีชีวิตอยู่โดยไม่มีท่าน เม่ือท่านมีทุกข์อยู่เช่นนี้ ข้าพเจ้าจะไปเสีย ดูไม่
เป็นธรรมเลย”
	 สังเกตดูนะครับ	 ค�าพูดของหงส์สุมุข	 ว่าเป็นค�าพูดท่ีประทับใจ
แค่ไหน	ข้าพเจ้าจะจากไปเสียอย่างไร การตายพร้อมกับท่าน ประเสริฐ
กว่าการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีท่าน เมื่อท่านมีทุกข์ ข้าพเจ้าจะไปเสีย ดูไม่
เป็นธรรมเลย
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	 พญาหงส์กล่าวว่า	 “คติของผู ้ติดบ่วงเช่นข้าพเจ้า จะมีอะไร  
นอกจากต้องเข้าโรงครัว ท่านเป็นผู ้มีความคิด จะเข้าใจคติเช่นนี้ได้
อย่างไร ท่านเห็นประโยชน์อะไร ในการยอมตายกับข้าพเจ้า ท่านมา 
ยอมสละชีวิต ในเรื่องที่ไม่ได้เห็นคุณอย่างแจ่มแจ้ง เหมือนคนตาบอด
ท�ากิจกรรมในที่มืด จะให้ส�าเร็จประโยชน์อย่างไร ท่านมิได้เล็งให้เห็น
ประโยชน์อันรุ่งเรืองเลย”
	 พญาหงส์พูดดีเหลือเกิน	 กระทั่งคนก็ยังพูดไม ่ได ้	 สุมุขยัง
กล่าวดีขึ้นไปอีก	 กล่าวตอบว่า	 “ท�าไมท่านจึงไม่รู ้แจ้งซึ่งความหมาย 
แห่งธรรม ธรรมที่บุคคลเคารพแล้ว ย่อมแสดงประโยชน์แก่สัตว์ 
ทั้งหลาย ข้าพเจ้าเพ่งถึงธรรม และประโยชน์ท่ีจะได้จากธรรม มิใช่
ผลประโยชน์ทางวัตถุ ค�านึงถึงความภักดีในท่าน จึงมิได้เสียดายชีวิต 
ธรรมดามิตร เมื่อระลึกถึงธรรมอยู่ ก็ไม่ควรทอดทิ้งมิตรในยามทุกข์  
แม้จะต้องเสียชีวิตก็ตาม น่ีคือธรรมของสัตบุรุษ”
	 พญาหงส์กล่าวว่า	 “ท่านประพฤติธรรมดีแล้ว ความภักด ี
ในตัวข้าพเจ้า ท่านก็แสดงออกชัดเจนแล้ว ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่าน 
ไปเสียจากที่นี่ ขอให้ท�าตามความต้องการของข้าพเจ้า ขอช่วยไปดูแล
ฝูงหงส์บริวารของข้าพเจ้าด้วย”
	 เมื่อหงส์ท้ังสองก�าลังเจรจากันอยู ่อย่างนี้	 นายพรานก็มาถึง	
สงสัยว่าหงส์ตัวหนึ่งติดบ่วงอยู่	แต่อีกตัวหน่ึงมิได้ติดบ่วง	ท�าไมจึงยืน
อยู่ใกล้ๆ	มิได้บินหนีไป	จึงไต่ถาม	สุมุขตอบให้ทราบว่า	พญาหงส์เป็น
นายของตน	 ไม่อาจจะละทิ้งท่านไปได้	 นายพรานจึงถามพญาหงส์ว่า		
“เป็นถึงพญาหงส์ เหตุไฉนจึงมาติดบ่วง ทั้งท่ีบริวารก็มิได้ติด หัวหน้า
ผู้ฉลาด ควรรู้ถึงอันตราย น้ีเป็นธรรมดาของผู้เป็นใหญ่”
	 สุมุขได ้ตอบแทนพญาหงส์ว ่า	 “เม่ือความเสื่อมมาถึงเข ้า 
ในกาลใด กาลนั้น สัตว์เข้าใกล้บ่วงก็ไม่รู ้สึก เมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิต 
ก็เช่นเดียวกัน”
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	 ที่จริงชาดกนี้	 เค้าเรื่องก็น่าสนใจอยู่แล้ว	 แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่า 
คือค�าสนทนาของนก	 หรือของสัตว ์ 	 หรือบุคคลในชาดกนั้นเอง	 
เป็นค�าพูดที่น่าสนใจ	เป็นสุภาษิต	บางคราวแร้งก็ไปติดบ่วง	ก็มีผู้ถามว่า 
ตาของนกแร้งนี่	 มองเห็นได้ไกลถึง	 ๑๐๐	 โยชน์	 ซากศพอยู่ที่ ไหน 
ก็มองเห็นได้ไกล	แต่ท�าไม	บ่วงอยู่ใกล้ๆ	ถึงมองไม่เห็น	พญาแร้งก็ตอบ 
ท�านองเดียวกันนี้ว่า	เม่ือความวิบัติจะมาถึง	ก็ท�าให้ไม่เห็นบ่วง
	 เพื่อจะขอชีวิตของพญาหงส์	 สุมุขกล่าวถ้อยค�าอ่อนหวานให้
นายพรานเห็นใจ	 ขอให้ปล่อยเขาทั้งสองไป	 เพื่อพบญาติและบริวาร	
เป็นท�านองว่า	 ถ้าฆ่าเขาทั้งสอง	 ก็ได้อาหารเพียงมื้อสองมื้อ	 หรือ 
ถ้าจะน�าไปขาย	ก็คงได้เงินเพียงเล็กน้อยไปเล้ียงชีพ	แต่ถ้าปล่อยเขาไป	 
พรานก็จะได้บุญไม่น้อยทีเดียว
	 พรานนั้นตามปกติ	 นิยมสรรเสริญในน�้าใจภักดี	 และเสียสละ 
ของสุมุขอยู ่แล ้ว	 ที่ยอมสละชีวิตเป็นมิตรพลี	 จึงมีจิตใจอ่อนโยน		
ต้องการจะปล่อยหงส์ทั้งสองไป	 แต่เพื่อทดลองใจของสุมุขมากขึ้น	 
จึงกล่าวว่า	 “ท่านเองมิได้ติดบ่วง และเราก็มิได้ปรารถนาจะฆ่าท่าน  
ท่านจงรีบไปเสียเถิด ขอให้ท่านอยู่เป็นสุขตลอดกาลนาน”
	 สุมุขตอบว่า	 “ข้าพเจ้าไม่ประสงค์มีชีวิตอยู่โดยไม่มีพญาหงส์   
ถ้าท่านพอใจเพียงชีวิตเดียว ก็ขอให้ปล่อยพญาหงส์เถิด ส่วนตัวข้าพเจ้า
เองนั้น ท่านจะปล่อยหรือจะกินเสียก็ได้ ข้าพเจ้าทั้งสองมีรูปกาย 
เท่ากัน ถึงจะเอาข้าพเจ้าไปแทน ลาภของท่านก็มิได้พร่อง ขอได้โปรด
เปล่ียนตัวข้าพเจ้ากับพญาหงส์เถิด ถ้าท่านไม่แน่ใจ ก็ขอให้เอาบ่วง
ผูกมัดข้าพเจ้าไว้ แล้วปล่อยพญาหงส์ไป”

ชีวิตจาคะ
การเสียสละของพระอานนท์18



	 พรานมีจิตใจอ่อนโยนยิ่งขึ้น	 ต้องการจะยกพญาหงส์ให้เป็น
รางวัลแก่สุมุข	 	 จึงได้กล่าวว่า	 “ขอให้ใครๆ ทราบเถิดว่า พญาหงส์ 
พ้นจากบ่วง และพ้นจากความตายก็เพราะท่าน บรรดามิตรทั้งหลาย 
มิตรอย่างท่าน หาได้ยากในโลก หรืออาจไม่มีในโลก ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้า
จึงเห็นใจท่าน เคารพในน�้าใจของท่าน ขอท่านทั้งสองจงบินไปเถิด  
ไปสู่หมู่ญาติและบริวาร”
	 สุมุขทราบว่านายพรานมีกิจคือการดักบ่วง	 ก็เพื่อได้ทรัพย์ 
มาเลี้ยงชีพ	 ก็ควรจะตอบแทนน�้าใจของนายพรานที่ปล่อยตนทั้งสอง	
จึงขอร้องให้พรานน�าตนและพญาหงส์ไปเฝ้าพระราชา	 พระราชา 
ทรงทราบเรื่องท้ังหมดแล้ว	 ทรงเลื่อมใสในหงส์และพรานที่ประพฤติ
ธรรมต่อกัน	 ทรงพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่พราน	 เพียงพอ 
แก่การเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิต
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	 เรื่องนี้	เค้าเรื่องจาก	จุลลหังสชาดก อสีตินิบาต	พระพุทธองค ์
ทรงปรารภเรื่องพระอานนท์ยอมสละชีวิตป้องกันพระองค์	 คราวท่ี 
พระเทวทัตปล่อยช้างนาฬาคิรี	 หรือช้างธนปาลกะ	 หรือช้างธนบาล 
เพื่อท�าร้ายพระองค์	ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
	 ช้างนาฬาคิรี	มีอีกชื่อหนึ่งว่าช้างธนปาลกะ	หรือธนบาล	ก็ตรงที่ 
เม่ือพระพุทธเจ้าทรงโปรดช้างนาฬาคิรีได้แล้ว	 ประชาชนก็ดีอกดีใจ 
กันนักหนา	 แล้วก็โยนเสื้อผ้าอาภรณ์	 โยนส่ิงของมาคลุมหลังช้าง
มากมาย		เลยได้ชื่อว่าธนปาลกะต้ังแต่น้ันมา	ธนปาลกะ	แปลว่า	รักษา
ทรัพย์หรือคุ้มครองทรัพย์
	 ท่านจะสังเกตพบในชาดกนี้	 และเรื่องราวของพระพุทธเจ้าว่า 
การคบบัณฑิตและนักปราชญ์	 มีประโยชน์มากอย่างนี้	 การมีคนดี 
เป็นมิตรสหาย	 เมื่อมีทุกข์ก็เป็นท่ีพึ่งได้	 ไม่ยอมละท้ิงในยามวิบัติ	 และ
ยอมสละได้แม้ชีวิตเพ่ือมิตรที่ดี	กัลยาณมิตรผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
ในมิตร	หาได้ยากในโลก	เพราะฉะน้ัน	ผู้ที่ได้แล้ว	ก็ควรประคับประคอง
มิตร	ควรรักษามิตรด้วยดี

๓
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	 คุณประโยชน์ของการมีกัลยาณมิตร	 เช่นเรื่องที่พระอานนท์
ได ้พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร	 ต่ออีกสักเรื่อง	 พอเป็นตัวอย่าง	 
ซึ่งมีมากมายเหลือเกินเก่ียวกับพระอานนท์กับพระพุทธเจ้า	 ซึ่งเกื้อกูล
กันมาตลอดสังสารวัฏ	 เรื่องที่จะเล่าต่อไป	 เป็นเรื่องราชสีห์ติดหล่ม	
ปรารภเรื่องพระอานนท์เหมือนกันว่า	พระอานนท์เถระได้รับอาราธนา
ให้ไปสอนธรรมในพระราชวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล	 สอนแก่มเหส	ี 
พระราชเทวีและสนม
	 วันหนึ่ง	พระราชาถวายผ้าราคา	๑,ooo	กหาปณะแก่พระอานนท ์
จ�านวน	 ๑,ooo	 ผืน	 ต่อมา	 พระราชาได ้พระราชทานผ้าเนื้อดีแก ่ 
พระราชเทวี	 ๕oo	 พระองค์	 องค์ละผืน	 รวม	 ๕oo	 ผืน	 พระราชเทว ี
เหล่านั้นฟังธรรมของพระองค์แล้วเลื่อมใส	 ได้ถวายผ้าเหล่านั้นแก ่
พระเถระจนหมด	 เม่ือไปเฝ้าพระราชาในเวลาเสวยพระกระยาหาร	 
ก็สวมฉลองพระองค์เก่าๆ	ไป	พระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้ว	ตรัสถามว่า 
“ได้ให้ผ้าใหม่เน้ือดีไปแล้ว ไฉนจึงไม่ใช้สอย นุ่งผ้าเก่าๆ มาท่ีเฝ้า”
	 พระราชาเทวีทูลว ่า	 “ได ้ถวายผ้าเหล ่านั้นแก ่พระอานนท ์
หมดแล้ว” 
 “พระอานนท์รับไว้ทั้งหมดหรือ”   
 “ทั้งหมดเลยพระเจ้าข้า” 
	 พระราชาทรงพิโรธว ่า	 “พระศาสดาทรงบัญญัติให ้สมณ- 
ศากยบุตรใช้ผ้าเพียง ๓ ผืน ไฉนพระอานนท์จึงรับผ้าไว้มากมายเพียงนั้น  
จะตั้งร้านค้าผ้าหรืออย่างไร”
	 เสวยพระกระยาหารเช้าเสร็จแล้ว	 เสด็จไปหาพระอานนท์เถระ	
ตรัสถามเรื่องอื่นก่อนว่า	 “พระคุณเจ้า สตรีที่ต�าหนัก ยังเรียนธรรม 
อยู่หรือ” 
 “ขอถวายพระพร ยังเรียนอยู่”
 “ เรียนธรรมอย่างเดียว หรือถวายผ้าด้วย” 
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 “ถวายผ้าด้วย มหาบพิตร วันนี้ถวายมา ๕oo ผืน ล้วนผ้า 
ราคาแพง ผืนละ ๑,ooo กหาปณะทั้งน้ัน”
 “ท่านรับไว้ทั้งหมดหรือ” 
 “รับไว้ทั้งหมด มหาบพิตร”
 “ก็พระสุคตเจ้าทรงบัญญัติ  ให้สาวกใช้ผ้าเพียง ๓ ผืนเท่านั้น
มิใช่หรือ”
 “ถูกแล้วมหาบพิตร แต่มิได้ทรงห้ามการรับ” พระอานนท์เถระ
ได้ทูลตอบพระราชา	“ฉะนั้น อาตมภาพรับไว้เพื่อภิกษุอื่นท่ีจีวรเก่าด้วย”
	 พระราชาตรัสถามต่อไปว่า	 “ภิกษุเหล่านั้นเอาจีวรเก่าไปท�า
อะไร”
 “เอาไปท�าเพดาน มหาบพิตร” 
 “ผ้าเพดานเก่าเอาไปท�าอะไร” “เอาไปท�าผ้าปูนั่ง มหาบพิตร”   
“ผ้าปูนั่งเก่าเอาไปท�าอะไร” “ท�าผ้าเช็ดเท้า มหาบพิตร” “ผ้าเช็ดเท้าเก่า 
ท�าอะไร” “เอามีดสับผ้าเช็ดเท้าเก่า แล้วเคล้ากับดินเหนียวฉาบทา
เสนาสนะ มหาบพิตร”
	 พระราชาก็ตรัสต่อไปว่า	“ของที่ถวายพระคุณเจ้ามิได้สูญเปล่า
เลยหรือ”
 “ไม่สูญเปล่าเลย มหาบพิตร ของที่ถวายด้วยศรัทธา ภิกษุจะ
ท�าให้เสียหายมิได้ ต้องท�าให้เป็นประโยชน์ถึงท่ีสุด”
	 พระราชาชื่นชมโสมนัส	 ให้คนน�าผ้าอีก	 ๕oo	 ผืนมาถวายอีก	 
ผ้า	 ๕oo	 ผืนชุดก่อน	 พระเถระได้แจกให้แก่พระเถระทั้งหลายที่จีวร 
เก่าแล้ว	ส่วนผ้า	๕oo	ผืนชุดหลัง	ท่านได้ให้แก่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งท้ังหมด
	 พระอานนท์มีสัทธิวิหาริก	 คือศิษย์อุปัชฌาย์	 ศิษย์ที่ท่านบวช 
ให้เองอยู่ประมาณ	๕oo	รูป	แต่มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเป็นผู้มีอุปการะมาก
แก่ท่าน	เพราะฉะนั้น	ท่านก็ได้ให้จีวร	๕oo	ผืนแก่ภิกษุหนุ่มเพียงรูปเดียว	
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	 ที่ว ่ามีอุปการะมากแก่ท่านนั้น	 ก็คือ	 เป็นผู ้กวาดบริเวณกุฏิ	 
ตั้งน�้าฉัน	น�้าใช้	 ไว้ให้ท่าน	ถวายไม้สีฟัน	น�้าล้างปาก	น�้าล้างหน้าและ 
น�้าสรง	ดูแลเว็จกุฎี	คือห้องน�้าห้องส้วม	เรือนไฟและเสนาสนะ	นวดมือ 
นวดเท้า	 และท�าอุปการกิจอื่นๆ	 สุดแล้วแต่จะมีมา	 พระเถระก็คิดถึง
อุปการคุณของภิกษุน้ัน	จึงได้มอบจีวรให้ทั้ง	๕oo	ผืน	ท่านก็คงทราบ
เพราะท่านรู ้จักลูกศิษย์ของท่านดี	 ภิกษุรูปนั้นเป็นผู ้มีนิสัยดี	 ก็ได ้ 
แจกจ่ายจีวรนั้นแก่เพื่อนร่วมอุปัชฌาย์จนหมดส้ิน
	 ภิกษุเหล่าน้ันเย็บย้อมจีวรของตนแล้วก็ห่มไปเฝ้าพระศาสดา	
ทูลถามว่า	 “การให้เพราะเห็นแก่หน้า มีอยู่แก่บุคคลชั้นโสดาบันหรือ
พระเจ้าข้า” 
	 พระศาสดาตรัสตอบว่า	 “ไม่มีดอก ภิกษุ มีอะไรเป็นเหตุแห่ง
ค�าถามนี้หรือ”
	 ภิกษุกราบทูลว่า	 “มีพระเจ้าข้า คือ อุปัชฌาย์ของพวกข้า
พระองค์ได้ผ้ามา ๕oo ผืน ไปให้แก่ภิกษุหนุ่มรูปเดียวจนหมด อย่างนี้
ไม่เรียกว่าให้เพราะเห็นแก่หน้าหรือ”
	 พระศาสดาตรัสตอบว่า	 “ดูกรภิกษุ อานนท์ท�าเพราะเห็นแก่
อุปการะของภิกษุหนุ ่มรูปนั้น เห็นเธอเป็นผู ้มีอุปการะมาก ต้องการ
ยกย่องให้ปรากฏแก่ศิษย์ท้ังหลาย นี่เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของครู
หรืออาจารย์ ดูก่อนภิกษุ แม้บัณฑิตในครั้งโบราณ แม้เป็นสัตว์เดรัจฉาน
ก็รู้อุปการะของผู้อ่ืนและท�าตอบแทน”
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	 พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว	 ก็น�าเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ 
ภิกษุทั้งหลายฟัง	ดังน้ี
	 ในอดีตกาล	 ราชสีห์ตัวหน่ึง	 อาศัยอยู ่ในถ�้าบนภูเขา	 วันหนึ่ง 
ยืนมองลงไปท่ีเชิงเขา	ณ	เชิงเขาน้ันมีสระใหญ่สระหนึ่ง	มีหญ้าเขียวสด 
อ่อนไสวขึ้น	ตามเชิงเลนขอบสระ	สัตว์เล็กๆ	เช่น	กระต่าย	แมวป่า	และ
สุนัขจิ้งจอก	 ต่างก็เที่ยวเล็มหญ้าอยู่ตามเชิงเลนของสระ	 เนื้อตัวหนึ่ง 
เที่ยวเล็มหญ้าอยู ่	 สีหเห็นเน้ือนั้นแล้ว	 ต้องการจับเนื้อเป็นอาหาร	 
จึงกระโดดจากภูเขาวิ่งอย่างเร็ว	 เนื้อว่ิงสุดก�าลังของตนเหมือนกัน	 
สีหไม่อาจยั้งก�าลังได้	จึงตกลงไปติดที่เชิงเลน	ขึ้นไม่ได้	เท้าท้ัง	๔	ฝังลง
ไปเหมือนเสา	ยืนอดอาหารอยู่ถึง	๗	วัน
	 สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงหากินเพลินอยู ่ 	 มาเห็นสีหก็ตกใจกลัว	 
ท�าท่าจะว่ิงหนี	 สีหร้องบอกว่า	 “อย่าหนีเลย  เราติดหล่ม ขึ้นไม่ได ้
หลายวันแล้ว ช่วยชีวิตเราทีเถอะ”

๔

รำชสีห์ กับ จิ้งจอก

27



	 สุนัขจิ้งจอกเข้าไปใกล้สีห	 พลางกล่าวว่า	 “เรากลัวว่า เมื่อ 
ช่วยท่านได้แล้ว ท่านจะจับเรากินเป็นอาหารเสีย”
	 ราชสีห์ยืนยันว่า	 “อย่ากลัวเลย เรารับรองว่าจะไม่กินท่าน   
แต่เราจะสนองคุณท่าน จงช่วยเราถอนข้ึนจากหล่มเถิด”
	 สุนัขจิ้งจอกรับค�ามั่นสัญญาแล้ว	 คุ ้ยเลนรอบๆ	 เท ้าของ 
ราชสีห์ออก	 ขุดล�ารางให้น�้าไหลเข้ามา	 ท�าให้เลนเหลว	 สุนัขจ้ิงจอก 
มุดตัวเข้าไประหว่างท้องสีห	 เอาศีรษะดันท้อง	 แล้วก็ร ้องดังๆ	 ว่า	 
นายพยายามเข ้าเถิด	 สีหออกแรงตะกาย	 ขึ้นจากเลนได ้ 	 ว่ิงไป
ยืนพักเหนื่อยอยู ่ครู ่หนึ่ง	 แล ้วก็ลงสระล ้างโคลน	 อาบน�้า	 ระงับ 
ความกระวนกระวายแล้ว	 จับกระบือตัวหนึ่งได้แล้ว	 เอาเขี้ยวแหวะ 
ฉีกล้วงเนื้อมาวางไว้ข้างหน้าสุนัข	 ให้สุนัขจิ้งจอกกินก่อน	 ส่วนตนกิน
ทีหลัง
	 สุนัขจิ้งจอกคาบเอาเน้ือชิ้นหนึ่งวางไว้	 เมื่อสีหว่า	 	 “เนื้อนั้น 
เพื่อใคร”	สุนัขจิ้งจอกบอกว่า	“เพื่อนางสุนัขจิ้งจอก”	ราชสีห์ก็ว่า	“จงเอา 
ไปเถิด เพราะตนก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนางสิงห์เหมือนกัน”	สัตว์ทั้งสอง 
กินเนื้อจนอิ่มหน�าส�าราญ	 แล้วเอาเนื้อไปฝากนางสุนัขจิ้งจอกและ 
นางสิงห์	ไปที่อยู่ของนางสุนัขจิ้งจอกก่อน	ชวนครอบครัวสุนัขจิ้งจอก
ไปอยู่กับตนที่ถ�้าบนภูเขา	รับว่าจะเลี้ยงดูให้มีความสุข
	 สัตว์สองตระกูล	 สองครอบครัว	 อยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข	 
สุนัข จ้ิงจอกกับราชสีห ์ 	 นางสิงห ์ กับนางสุนัข จ้ิงจอก	 และลูกๆ	 
ก็กลมเกลียวกันอย่างดี		
	 จ�าเนียรกาลล่วงมา	 นางสิงห์คิดว่า	 ไฉนหนอ	 ราชสีห์สามีเรา		
จึงรักนางสุนัขจิ้งจอกและลูกๆ	 ของมันนักหนา	 อาจจะเคยลักลอบ 
ได ้ เสียเป ็นเมียผัวกับนางสุนัขจิ้งจอกก็ได ้ 	 จึงเสน ่หามันมากนัก	 
อย่ากระนั้นเลย	เราจะหาอุบายให้นางสุนัขจิ้งจอกไปจากท่ีนี่

ชีวิตจาคะ
การเสียสละของพระอานนท์28



	 คิดอย่างนี้แล้ว	 เม่ือสุนัขจิ้งจอกและสีห	สามีตน	ออกไปหากิน	 
จึงกล่ันแกล้งขู ่เข็ญนางสุนัขจิ้งจอก	 ให้ออกจากที่นี่	 คิดอย่างนี้แล้ว	 
เม่ือสุนัขจิ้งจอกและสีห	 สามีตน	 ออกไปหากิน	 จึงกล่ันแกล้งขู ่เข็ญ 
นางสุนัขจิ้งจอกนานาประการ	อาทิว่าท�าไมอยู่ที่นี่นานนัก	ไม่ไปท่ีอื่นบ้าง	
ส่วนลูกนางสิงห์	ก็ขู่เข็ญลูกนางสุนัขจิ้งจอกบ้างเหมือนกัน	
	 เมื่อสุนัขจิ้งจอกกลับมา	 นางสุนัขจ้ิงจอกก็เล ่าเ ร่ืองต ่างๆ	 
ให้สามีฟัง	 และตั้งข้อสงสัยว่า	 ไม่ทราบว่าท่ีนางสิงห์ท�านั้น	 ท�าไปโดย
พลการ	หรือท�าไปตามค�าส่ังของสีห	สุนัขจ้ิงจอกได้ฟังดังนั้น	จึงเข้าไป 
หาสีห	 พูดว่า	 “นาย ข้าพเจ้าอยู ่ในส�านักของท่านนานนักแล้ว ผู ้อยู ่
ร่วมกันนานเกินไป ท�าให้ความรักจืดจางลงได้ ผู ้ใดไม่พอใจให้คนอ่ืน
อยู่ในส�านักของตน ก็จะขับไล่เสียว่า จงไปเสียเถิด จะเหน็บแนมเอา
ประโยชน์อะไรกัน”	ดังน้ันแล้ว	ก็เล่าพฤติกรรมของนางสิงห์ให้ราชสีห์
ฟังทุกประการ	พร้อมกับถามว่า	พญาเน้ือผู้มีก�าลัง	 อยากจะให้ใครไป 
ก็ย่อมจะไล่ได้	นี้เป็นธรรมดาของผู้มีก�าลังทั้งหลาย	ท่านเป็นผู้มีเข้ียวโง้ง 
โปรดทราบเถิดว่า	บัดน้ี	ภัยเกิดจากที่พ่ึงเสียแล้ว
	 สีหราชฟังเช ่นนี้แล้ว	 ถามนางสิงห์ว ่า	 เป็นความจริงหรือ	 
ที่ขู ่เข็ญนางสุนัขจิ้งจอก	 นางสิงห์รับว่าเป็นความจริง	 ราชสีห์จึงว่า		
“นางไม่รู้หรือ เมื่อเราไปหากินคร้ังโน้น เราไม่กลับมาถึง ๗ วัน เพราะ
เหตุใด นางสิงห์ตอบว่า ไม่ทราบ สีหราชจึงเล่าเรื่องที่ตนติดหล่ม 
ให้นางสิงห์ฟัง และว่าสุนัขจิ้งจอกนี้ เป็นสหายผู้ช่วยชีวิตเรา มิตรที่
สามารถด�ารงมิตรธรรมไว้ได้ ช่ือว่าอ่อนก�าลังย่อมไม่มี ตั้งแต่นี้ต่อไป
อย่าได้ดูหมิ่นมิตรของเรา และครอบครัวของเขาอีก”  
	 และย�้าว่า	 “มิตรเขามีก�าลังน้อย แต่เขาด�ารงอยู่ในมิตรธรรม  
คือเป็นมิตรแท้ เป็นกัลยาณมิตร ก็นับว่าเป็นทั้งญาติ ทั้งพี่น ้อง  
เป็นทั้งมิตรสหาย อย่าได้ดูหม่ินสุนัขจิ้งจอก ผู้ท่ีได้ช่วยชีวิตของเราไว้”
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	 นี่ก็ เป ็นความกตัญญูกตเวทีของสีหราช	 หรือพญาราชสีห์	 
นางสิงห์รู้ว่า	ตนเข้าใจผิดไป	จึงขอขมา	ต้ังแต่นั้นมาสัตว์ท้ัง	๒	ตระกูล
ก็กลมเกลียว	รักใคร่กันดังเดิม
	 เมื่อพ่อแม่สิ้นชีวิตแล้ว	 ลูกของสัตว์ทั้งสองก็มีไมตรีต ่อกัน 
มาถึง	๗	ชั่วอายุ	
	 นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างให้กับมนุษย์	 ความจริง	 เรื่องมัน 
ก็เกิดในสังคมมนุษย์นั่นแหละ	 แต่ท่านก็น�าเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆ	 
มาเป็นตัวอย่าง
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	 ข ้อคิดในเรื่องน้ีก็ เกี่ยวกับพระอานนท ์	 ตอนแรกก็ เล ่าว ่า	 
พระอานนท์เป็นผู ้ประหยัด	 และหลักการประหยัดก็คือใช้ของไม่ให้ 
เสียเปล่า	 พยายามใช้จีวรจนคุ้มราคา	 มัธยัสถ์คือว่า	 จ�าเป็นก็ใช้	 ไม่
จ�าเป็นก็ไม่ใช้	 มัธยัสถ์	 แปลว่าตั้งอยู่ท่ามกลาง	 ระหว่างความตระหนี่ 
กับความฟุ่มเฟือย	ก็เป็นส่วนสุดข้างหน่ึง	เรียกว่า	สุดขั้วกันไปคนละข้ัว
มัธยัสถ์	แปลว่า	ตั้งอยู่ท่ามกลาง	คือถ้าจ�าเป็นต้องใช้	ก็เท่าไหร่เท่ากัน	
ถ้าไม่จ�าเป็นต้องใช้	 บาทเดียวก็ไม่เสีย	 ไม่ให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์	
ของใช้ก็ใช้ให้คุ ้มราคา	 หาทางอย่างใดอย่างหนึ่ง	 เท่าท่ีคุณค่าของมัน
ยังพอมีอยู่

๕

ข้อคิด
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	 อย่างเช่นการท�าจีวรของภิกษุสงฆ์	อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว	ของวัด
นะครับ	 บางทีของมีราคามาก	 แต่ว่ามันมากและได้มาง่าย	 เลยไม่ได้
รับการดูแลเท่าท่ีควร	น่าเสียดาย	ของวัดใดวางเกล่ือนกลาด	ทอดท้ิง	 
ไม่ซ่อมแซม	น่าเสียดาย	มันเป็นทรัพยากรของสังคม	คือสังคมต้องสูญ
เสียทรัพยากรไป	จะเป็นไม้		เป็นเหล็ก	อะไรก็แล้วแต่	เคร่ืองใช้เหล่านั้น
มันก็ต้องสิ้นเปลืองไป		
	 นี่ประการหน่ึง	เรื่องหลักการประหยัด	ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรง
เน้นมาก	และทรงสรรเสริญมาก
	 อย่างวันส�าคัญ	วันปีใหม่	วันเข้าพรรษา	วันออกพรรษา	วันอะไร 
ก็แล้วแต่	 คนไปใส่บาตรกันมาก	 คนต้องการบุญ	 ต้องการท�าวันนั้น	 
ก็เหลือเฟือ	 ทั้งเครื่องกระป๋อง	 ทั้งไข่เค็ม	 ชาวนากว่าจะได้ข้าวมาสัก 
ถังหนึ่ง	คิดว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่	 ต้ังแต่ไถ	หว่าน	ด�า	ถอน	กว่าข้าว 
จะออกรวง	 กว่าจะเกี่ยวข้าวได้	 เป็นข้าวเปลือก	 แล้วมาเป็นข้าวสาร	 
กว่าเราจะมาหุงเป็นข้าวสุกได ้	 มันผ่านแรงงาน	 ผ่านกรรมวิธีมา 
ไม่รู ้ เท่าไหร่	 สมควรที่จะต้องใช้อย่างประหยัด	 อดออม	 ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ที่สุด	ข้าวแต่ละเม็ด	น�้าแต่ละหยด	ทุกส่ิงทุกอย่าง
	 พุทธบริษัทเราทุกฝ่าย	ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็ควรจะตระหนัก
ในเร่ืองนี้กันสักหน่อย	 และช่วยกันประหยัด	 มิฉะนั้นมันหมดได้	 ถ้า 
เราประมาท	 มีเงินก็เหมือนเศษกระดาษ	 ไม่มีของจะให้ซื้อกิน	 แล้วจะ
ท�าอย่างไร
	 ประการท่ี	 ๒	 คนดี	 หรือแม้สัตว์ที่ดี	 ย่อมจะรู้อุปการะที่ผู ้อื่น 
ท�าแล้วแก่ตน	แล้วก็พยายามหาทางตอบแทนเท่าท่ีก�าลังความสามารถ
ของตนมีอยู่
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	 เรื่องความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีนี้	 ท่านพระสารีบุตรก็เป็นผู้ได้ 
รับเกียรติมาก	 เช่น	 การระลึกถึงอุปการคุณของราธพราหมณ์	 ขอให้ 
ราธพราหมณ์บวช	 พระพุทธเจ ้าท ่านก็ เล ่าถึงอดีตเหมือนกันว ่า	 
พระสารีบุตรเคยกตัญญูมาแล้วเหมือนกัน	สมัยท่ีเป็นช้าง	เล่านิดหนึ่ง
นะครับ	เพื่อสดุดีเกียรติของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร
	 พระราธะ	 เกิดในสกุลพราหมณ์	 แต่ว่าเป็นผู้ตกยากในยามชรา	 
จึงมาอาศัยภิกษุอยู่ในวัดเชตวัน	เมืองสาวัตถี	ช่วยถางหญ้า	กวาดลานวัด 
ถวายน�้าล้างหน้า	ล้างมือ	ล้างเท้า	เป็นต้น	แก่ภิกษุสงฆ์	พราหมณ์ราธะนี้ 
อยากจะบวชเหลือเกิน	แต่ภิกษุท้ังหลายไม่ยอมให้บวช	เห็นว่าแก่แล้ว	
พราหมณ์นั้นซูบผอมลงมาก	เพราะความผิดหวัง

๖

ควำมกตัญญูของพระสำรีบุตร
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	 วันหนึ่ง	 พระพุทธเจ ้าก็ตรวจดูนิสัยของสัตว ์โลก	 ทรงเห็น
อุปนิสัยที่จะบรรลุอรหัตตผลของราธพราหมณ์	 จึงเสด็จไปยังท่ีอยู่ 
ของพราหมณ์	 ซึ่งกวาดลานวัดอยู่	 ตรัสถามว่า	 ได้รับการสงเคราะห์
อะไรจากภิกษุท้ังหลายบ้าง	พราหมณ์ก็กราบทูลว่า	ได้อาหารพอยังชีพ	
และก็ได้อาศัยหลับนอน	ส่ิงที่ต้องการมากท่ีสุดก็คือ	การบวช	แต่ภิกษุ 
ทั้งหลายไม่ยอมให้บวช	
	 พระพุทธเจ ้ าก็ทรงปรารภเรื่ องราธพราหมณ ์นี้ 	 สั่ ง ให  ้
ประชุมสงฆ์	และตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพรหมณ์ได้บ้าง	
พระสารีบุตรก็กราบทูลว่า	ท่านระลึกได้	 คือคราวหนึ่ง	 ท่านบิณฑบาต
อยู ่ ในกรุงราชคฤห์	 พราหมณ์ราธะได ้ถวายอาหารท่านทัพพีหน่ึง	 
เพราะความยากจน	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 ถ้าอย่างนั้น	 สารีบุตรก็ช่วย
เปลื้องทุกข์ของพราหมณ์ด้วยระลึกถึงอุปการะนี้	 พระสารีบุตรก็รับ 
พุทธบัญชา	 บวชให้ราธพราหมณ์	 เป็นพราหมณ์คนแรก	 ที่บวชด้วย
ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา		คือที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้
	 ราธพราหมณ์	 เมื่อบวชแล ้ว	 ก็ล�าบากด ้วยอาหารขบฉัน	 
เพราะว่าเป็นพระใหม่บวชเมื่อแก่	 พระสารีบุตรก็พาพระราธะจาริก 
ไปในที่ต่างๆ	 สั่งสอนอบรมตักเตือนอยู ่เนืองๆ	 ว่าสิ่งนี้ควรท�า	 สิ่งนี ้
ไม่ควรท�า	แต่พระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่าย	รับโอวาทด้วยความเคารพ	
ปฏิบัติตามโอวาท	ไม่นานนัก	ก็ส�าเร็จอรหัตตผล	
	 พระสารีบุตรพาพระราธะกลับมายังวัดเชตวัน	 เมืองสาวัตถ ี
เฝ้าพระผู้มีพระภาค	 พระศาสดาก็ตรัสถามว่า	 ศิษย์ของเธอ	 เป็นผู้ว่า
ง่ายหรือไม่	 พระสารีบุตรก็กราบทูลว่า	 ว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าข้า	 
เม่ือท่านเห็นความผิดแล้วก็ตักเตือน	 ชี้ข ้อบกพร่องกล่าวสอนอยู  ่
พระราธะไม่เคยโกรธเลย	
	 พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า	 ถ้าได้สัทธิวิหาริก	 คือศิษย์อุปัชฌาย์
อย่างนี้	จะรับได้สักเท่าไร	พระสารีบุตรก็กราบทูลว่า	รับได้มาก	
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	 วันหนึ่ง	 ภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ธรรมสภาว่า	 พระสารีบุตร 
เป็นผู ้มีกตัญญูกตเวที	 คือระลึกถึงคุณของพราหมณ์	 แม้ที่เคยถวาย
อาหารเพียงทัพพีเดียว	 เป็นอุปัชฌาย์	 ให้พราหมณ์ผู ้ตกยากได้บวช	 
นับว่า	 ได้ท�ากิจท่ีบุคคลท�าได้ยาก	 พระราธะก็เป็นผู ้ว ่าง่าย	 อดทน 
ต่อโอวาท	ได้ท่านผู้ควรแก่การส่ังสอนเหมือนกัน
	 อันน้ีก็น่าคิดเหมือนกัน	ธรรมดาบุคคลท่ีมีความกตัญญูกตเวที	
จะระลึกถึงเสมอซึ่งอุปการะของผู ้ อ่ืน	 แม้ท�าแก่ตนเพียงเล็กน้อย	 
คอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่น	ฝังจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลา 
ตรงกันข้าม	 คนที่ไม่มีความกตัญญูกตเวที	 ใครท�าคุณให้	 คุณนั้นก็ 
ปรากฏเพียงชั่วคราว	เหมือนรอยขีดลงในน�้า	
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	 คนที่มีความกตัญญู	 ก็จะมีความเจริญ	 ไม่เสื่อม	 ส่วนคนที่ 
ไม่กตัญญู	ก็จะมีแต่ความเส่ือม	ไม่มีความเจริญ
	 พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบถึงข้อความที่ภิกษุสนทนากันก็ตรัสว่า 
ไม ่ เพียงแต ่ในบัดนี้ เท ่านั้น	 ในกาลก ่อน	 พระสารีบุตร	 ก็ เป ็นผู ้ม ี
ความกตัญญูกตเวทีเหมือนกัน	 ตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกตอไม้
แหลมต�าเท้า	 เดินไปไหนไม่ได้	 พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่า	 
ช่วยกันถอนตอไม้แหลมออกจากเท้า	 และน�ายาสมุนไพรมาพอกให้	 
ช้างนั้นหายโรคแล้ว	ระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้	ได้น�าลูกช้างเผือก
เชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทน
	 ต่อมาลูกช้างตัวน้ันก็เป็นช้างที่ดี	ไปเป็นราชพาหนะและได้ช่วย
พระราชกุมาร	 ชื่อ	 อลีนจิตตกุมาร	 ให้ยึดราชสมบัติคืนมาได้	 ข้อความ
พิสดารก็อยู่ในอลีนจิตตชาดก	
	 พระพุทธเจ้าก็ตรัสปรารภเรื่องพระสารีบุตร	กับเร่ืองช้าง	และ
ทรงปรารภเรื่องราธพราหมณ์ด้วย	 และตรัสสั่งสอนภิกษุทั้งหลายว่า 
ธรรมดา	 ภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่าย	 เหมือนพระราธะ	 เมื่ออาจารย์ชี้โทษ 
กล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธ	คือมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือน
ผู ้บอกขุมทรัพย์ให้	 และตรัสพระพุทธภาษิตว่า	 ผู ้ฉลาดควรเห็นว่า 
ผู้ที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นว่ามีความผิด	 กล่าวปรามให้เว้นความชั่ว	
เป็นผู้มีปัญญาดีน้ัน	เป็นผู้บอกขุมทรัพย์ให้	และควรคบบัณฑิตเช่นนั้น	
เพราะเมื่อคบอยู่	ก็มีแต่ทางดี	ไม่มีทางเส่ือมเลย
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	 นี่ ก็ เ ป ็ น เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บค ว ามกตัญ ญูกต เ ว ที	
ต ่ อ เ นื่ อ ง กั น ม า กั บ เ รื่ อ ง ร า ช สี ห ์ ติ ด หล ่ ม 	 ข ้ อ คิ ด 
อีกประการหนึ่ ง 	 เ ก่ียวกับเรื่ องราชสีห ์ติดหล ่ม	 คือ 
เพื่อนรักกันอาจจะแตกกันได้	 เพราะภรรยาของฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่ง	 เพราะฉะนั้น	 อย่าหูเบา	 ผู ้ เป ็นใหญ่ในบ้าน
ต ้องหูหนัก เข ้ า ไว ้ 	 อย ่ าฟ ั งแต ่ เ สียงของภรรยาตน 
ข ้ า ง เ ดียว 	 ภรรยาบางคนก็ ไม ่ ชอบ เพื่ อนของสาม	ี 
ที่สามีตนรักมากๆ	ก็ได้	
	 เพราะฉะน้ัน	 ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้เรื่องเหล่านั้น 
เป ็นไปด ้วยดี 	 ก็ต ้องพัฒนาจิตกันหน ่อย	 ว ่ าควรจะ
ท�าอะไร	 อย ่างไร	 แค ่ ไหน	 พยายามท�าความเข ้า ใจ
ชี วิตให ้ดี 	 ว ่าชี วิตคนเรานั้นมีความเกี่ยวข ้องกันมาก	 
มีบุคคลท่ีเข ้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่าย	 ก็ต ้องใช ้ป ัญญา 
สอดส่องพิจารณาดูให้ดี	 แล้วก็จะไม่หูเบา	 ไม่ใจเบา	 คือ	
จิตใจก็หนักแน่นด้วย	รู้จักพินิจ	พิจารณาว่าอะไรเป็นอะไร
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