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คำ�นำ�
ถ้าจะเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทาง มีคนเคยบอกว่า คู่ชีวิต ก็
หมายถึงคนที่จะเดินร่วมกับเราไปตลอดชีวิต แต่แล้วปัจจุบันทำ�ไมอัตรา
การหย่าร้างจึงสูงขึ้นเรื่อยๆ เหตุใดคนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถมีความรักที่
มีความสุข เป็นเรื่องที่เราควรกลับมาย้อนตั้งคำ�ถามตนเองหรือไม่ว่าเรามี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักและคำ�ว่าคู่ชีวิตดีพอหรือยัง?
ทีมงานในฐานะพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งผู้เดินตามทางของพระพุทธองค์ และยกพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำ�เนินชีวิตทั้งทางโลกและ
ทางธรรม จึงมีความตั้งใจอยากนำ�เรื่องราวพุทธประวัติและคำ�สอนของ
พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและแสง
สว่างให้กับชาวพุทธด้วยกัน
หากจะกล่ า วถึ ง ความรั ก ของพระพุ ท ธเจ้ า ก่ อ นที่ จ ะทรงตรั ส รู้
พระสัมมาสัมโพธิญาณนั้น ในขณะที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
พระองค์ก็เคยมีคู่ และคู่ของพระองค์นั้นเรียกได้ว่าเป็นคู่บารมี คือเป็นคู่ที่
อยู่กันอย่างมีความสุขตราบสิ้นอายุขัยในทุกภพชาติที่เจอกัน ภัยอันตราย
และทุกข์ในชีวติ ของคูบ่ ารมีทงั้ สองเกิดแต่ภายนอก แต่ไม่อาจเกิดแก่ความ
รักและความปรารถนาดีต่อกันของท่านทั้งสองเลย สิ่งนี้จึงเป็นกำ�ลังให้
พระองค์ทงั้ คูเ่ จริญรุง่ เรืองกันยิง่ ๆ ขึน้ ทุกครัง้ ทีพ่ บกัน เรือ่ งราวความรักของ
พระองค์ท่านทั้งสองในห้วงเวลา ๔ อสงไขยแสนมหากัปนั้นยาวนานมาก
ไม่อาจแสดงได้หมด จึงขอยกมาถ่ายทอดได้เพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่ง ซึ่งแม้
จะยกมาเปิดเผยได้ไม่กชี่ าติ แต่เรือ่ งราวนัน้ ก็งดงาม แสดงถึงความเสียสละ
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ต่อกัน และความรักของทั้งสองพระองค์ไม่เพียงยังตนและคู่ของตนให้พบ
ความสุขในทีส่ ดุ แต่ความรักของทัง้ สองยังแผ่ไปถึงผูค้ นอืน่ ๆ อีกเป็นจำ�นวน
มากมายมหาศาลตราบจนถึงทุกวันนี้ หากใครมีความสงสัยว่าทำ�ไมจึงมีรกั
แล้วจึงเป็นทุกข์ ก็ขอให้พจิ ารณาความรักของพระโพธิสตั ว์และคูบ่ ารมีเป็น
แบบอย่าง
เนือ้ หาเรือ่ งราวตำ�นานความรักทีน่ �ำ มาเผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ นำ�
โครงเรื่องหลักมาจากการได้รับความอนุเคราะห์เมตตา ของคุณศิริวรรตน์
สุวรรณฉวี นามปากกาคือ อังคาร ผู้เรียบเรียงเนื้อหาพุทธประวัติจาก
อรรถกถาและพระไตรปิฎกมาร้อยเป็นภาษาที่สวยงาม อ่านง่ายขึ้น ลงใน
บทความ นางแก้วคู่บารมี (saradham.siamtapco.com) ทีมงานได้ขอ
อนุญาตปรับปรุงเนือ้ หาบางส่วนให้สอดคล้องกับเนือ้ หาโดยรวมของหนังสือ
เล่มนี้ ทั้งนี้หากท่านใดสนใจศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อ
สามารถค้นอ่านได้จากอรรถกถาเต็มของพระไตรปิฎกที่ www.84000.org
ทีมงานขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับผูส้ ร้างเวป www.84000.org
มา ณ ที่นี้ด้วย
ทีมงานขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาสาธุบุญกับ คุณศิริวรรตน์
สุวรรณฉวี ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
ทีมงานขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาสาธุบุญกับ รศ.ดร. ปฐม
นิคมานนท์ ผู้เขียนหนังสือโครงการหนังสือ บูรพาจารย์ ที่เอื้อเฟื้ออนุญาต
ให้น�ำ เนือ้ หาข้อมูลของครูบาอาจารย์ในหนังสือทีท่ า่ นรวบรวมมาให้เราแบ่ง
ปันต่อในภาควิบากรัก เป็นการเปิดโอกาสให้ผอู้ า่ นได้เห็นความรักในอีกมุม
หนึ่ง
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ขอบคุณพี่โจ้ ที่เป็นทั้งครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรที่คอยทั้ง
อบรมและสนับสนุน ทัง้ ช่วยเขียนและช่วยให้ความรูเ้ พิม่ เติมในการสรุปข้อ
ธรรมที่จำ�เป็นให้กับผู้ที่ปรารถนาจะมีความรักแท้ที่มีความสุขได้ศึกษาต่อ
ขอบคุณพี่เต้ยที่เป็นยอดกัลยาณมิตร คอยเกื้อกูลความก้าวหน้า
ทางธรรมในทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในการรวบรวมข้อมูล และ
ออกแบบรูปเล่ม ทำ�รูปเล่มแก้แล้วแก้อกี เพือ่ ให้ออกมาสมบูรณ์โดยไม่ยอ่ ท้อ
บุญใด ๆ ที่จะบังเกิดจากความศรัทธาในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระพุทธเจ้าและคู่บารมีจนมาปรากฏเป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่าน
ได้เข้าใจความรักอย่างถ่องแท้ ก็ขอน้อมถวายแด่พระองค์ท่านทั้งสอง
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ทุก
ภพชาติ เจ้ากรรมนายเวร รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องความรัก คู่ครอง
ทุกภพทุกชาติ เทวดาอารักษ์และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ ปวง สรรพสัตว์ทงั้ หลาย ผู้
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในหนังสือเล่มนี้ รวมถึงท่านผูอ้ า่ นทีไ่ ด้มโี อกาสอ่านหนังสือ
เล่มนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเห็นถูกเป็นที่พึ่งเพื่อมีความรักที่เจริญ
เติบโต เกื้อกูลไปจนตราบถึงพระนิพพานเทอญ
					
ทีมงานผู้จัดทำ�
				
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
				
www.sangtean.com
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เรือ่ งราวความรักของพระพุทธเจ้า
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“จุดเริ่มต้นของความรักแท้”
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จุดเริ่มต้นของรักแท้ของพระพุทธเจ้าและคู่บารมี ไม่ได้เริ่มต้นด้วย
ความพึงใจในรูปกาย ฐานะลาภยศ ชื่อเสียง ความน่ารัก ความเป็นที่พึ่งพา
แต่เริ่มด้วยศรัทธาจากหัวใจของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือคนธรรมดา
พระพุทธเจ้าเมื่อทรงครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บำ�เพ็ญ
บารมีเพือ่ สัง่ สมปัจจัยบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนัน้ ได้ทรงบำ�เพ็ญ
บารมีร่วมกับพระนางพิมพามานับอเนกชาติ จุดเริ่มต้นตามพุทธประวัติที่
บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงชาติแรกทีม่ กี ารตัง้ อธิษฐานจิตร่วมบำ�เพ็ญ
บารมีกัน สมัยพระทีปังกรพุทธเจ้า

สุเมธดาบสและสุมิตตาพราหมณี

ปฐมจิตอธิษฐาน ปฐมเหตุรักแท้จากศรัทธาที่หัวใจ
จาก ยโสธราเถริยาปทาน
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=33&A=5882
“ข้ า แต่ พ ระมหามุ นี ผู้ เจริ ญ หม่ อ มฉั น ได้ ตั้ ง ปฐมจิ ต อธิ ษ ฐาน
ขอเป็นผูต้ ดิ ตามช่วยพระองค์สร้างสมพุทธบารมีเป็นครัง้ แรกเมือ่ ๔ อสงไขย
เศษแสนมหากัปล่วงมาแล้ว ครัง้ นัน้ หม่อมฉันเป็นเพียงดรุณแี รกรุน่ ทีเ่ ปีย่ ม
ศรัทธาในพระองค์”
๔ อสงไขยแสนกัปล่วงมาแล้ว ในพุทธกาลของพระทีปงั กรพุทธเจ้า
อันเป็นพระพุทธเจ้าลำ�ดับที่ ๔ ในมหากัปนั้น และทรงเป็นพระพุทธเจ้า
ลำ�ดับที่ ๔ ในจำ�นวน ๒๘ พระองค์เมื่อนับถึงองค์ปัจจุบัน
ครั้งหนึ่ง ชาวอมรวดีนครได้ทูลเชิญเสด็จพระทีปังกรทศพล ซึ่ง
เผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ที่รัมมกนคร พร้อมพระสาวกขีณาสพสี่แสนรูปให้
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มารับมหาทานในอมรวดีนคร เช้าวันที่พระทีปังกรพุทธเจ้าจะเสด็จพุทธ
ด�ำเนินมานัน้ มหาชนผูม้ ศี รัทธาจ�ำนวนมากพากันมารอรับเสด็จทีน่ อกนคร
ระหว่างรอได้ช่วยกันถากถางทางที่รกและปรับพื้นที่ขรุขระมีน�้ำขังให้ราบ
เรียบ เพื่อให้พระทีปังกรทศพลเสด็จด�ำเนินได้โดยสะดวก
ครัง้ นัน้ ดรุณนี อ้ ยนามว่า สุมติ ตาพราหมณี ก็ได้มารอรับเสด็จพระที
ปังกรร่วมกับมหาชนด้วย เธอเก็บดอกบัวมาแปดก�ำเพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา
ขณะเมื่อพระทีปังกรพุทธเจ้ายังเสด็จมาไม่ถึง สุมิตตาพราหมณีได้
แลเห็นดาบสหนุม่ ผูท้ รงอภิญญาตนหนึง่ เหาะมาในนภากาศ แวะลงมาถาม
มหาชนทีอ่ ยูใ่ กล้เธอว่า “พวกท่านมาชุมนุมกันจ�ำนวนมากเพราะกิจธุระใด
พระราชาจะเสด็จมาทางนี้หรือ” มหาชนตอบว่า “พวกเราไม่ได้มารอรับ
เสด็จพระราชา แต่มารอรับเสด็จพระทีปังกรพุทธองค์”
สุเมธดาบสปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมา
เพราะตัวท่านเองก่อนนีเ้ คยเป็นพราหมณ์มหาศาลอยูใ่ นนครมีนามว่าสุเมธ
พราหมณ์ แต่ท่านเบื่อหน่ายการครองเรือน เมื่อบิดามารดาท่านสิ้นไปแล้ว
จึงน�ำทรัพย์ ๘๐ โกฏิ แจกจ่ายเป็นทานไม่มีเหลือ แล้วออกบวชเป็นดาบส
บ�ำเพ็ญพรตอยู่โคนไม้ในป่าเพื่อค้นหาความสงบสุขทางธรรม เพียง ๗ วัน
เท่านั้นท่านก็ส�ำเร็จอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ เป็นผู้ทรงอภิญญา ใช้เวลาส่วน
ใหญ่ในฌานสมาบัติ จนแม้เมื่อโลกธาตุสั่นไหวในวันที่พระทีปังกรทศพล
ตรัสรู้ หรือเมื่อมีบุรพนิมิต ๓๒ ประการปรากฏในวันที่พระพุทธองค์ทรง
เคลื่อนธรรมจักร ท่านสุเมธดาบสก็ไม่ได้รับรู้เลย เมื่อได้ยินว่าพระพุทธเจ้า
ผู้ทรงเป็นโลกนาถอุบัติแล้ว และก�ำลังจะเสด็จด�ำเนินมาจึงเกิดศรัทธา
ยิง่ ใหญ่ ปรารถนาร่วมบุญช่วยปรับทางเสด็จด�ำเนิน ชาวเมืองเห็นท่านดาบส
เป็นผูม้ ฤี ทธิจ์ งึ แบ่งงานยากกว่าคนทัว่ ไป ให้ชว่ ยดูแลบริเวณทีเ่ ป็นหลุมเป็น
แอ่งและมีน�้ำท่วมขังมาก

13
สุเมธดาบสด�ำริว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลผู้เลิศ พบได้ยาก
หาได้ยาก หากตนใช้อภิญญาฤทธิ์ปรับถนน งานจะส�ำเร็จง่ายดายและ
รวดเร็ว แต่ไม่สมกับศรัทธาที่ตนมี ควรที่ตนจะบูชาพระพุทธองค์ด้วยสิ่งที่
ท�ำได้ยาก ด�ำริแล้วจึงได้อดทนขนดินทรายมาถมหลุมบ่อด้วยแรงกายเฉก
เช่นสามัญชนทั่วไป การกระท�ำของสุเมธดาบสนี้ สร้างความชื่นชมโสมนัส
ให้เกิดแก่ดรุณีน้อยสุมิตตาพราหมณีที่เฝ้ามองดูอยู่ยิ่งนัก
เมื่อสุเมธดาบสปรับพื้นที่ยังไม่ส�ำเร็จเสร็จดี พระทีปังกรพุทธเจ้า
ก็เสด็จด�ำเนินมาถึงพร้อมพระสาวกสี่แสนรูป สุเมธดาบสเห็นไม่ทันการณ์
เพราะยังมีแอ่งที่น�้ำท่วมขังอยู่ช่วงตัวหนึ่ง จึงตัดสินใจทอดตัวลงนอนปิด
ทับแอ่งน�้ำนั้นไว้ ตั้งใจถวายชีวิตให้พระทีปังกรและพระสาวกด�ำเนินไปบน
แผ่นหลังของตน ไม่ปรารถนาให้พระบาทของพระพุทธองค์ผู้อุดมมงคล
ประเสริฐแปดเปื้อนโคลน
สุเมธดาบสนอนทอดกายรอให้พระทีปงั กรเสด็จไปบนแผ่นหลัง ใน
ใจคิดถึงพระโพธิญาณว่า
“เราปรารถนาจะเป็นดังพระทีปงั กรทศพล บรรลุพระโพธิญาณ
แล้วพามหาชนข้ามสงสารสาครไปด้วยกัน”
พระทีปังกรพุทธเจ้า เสด็จมาหยุดยืนอยู่ที่เบื้องศีรษะของสุเมธ
ดาบส ทรงตรวจดู ด ้ ว ยสั พ พั ญ ญุ ต าญาณ ทรงเห็ น อดี ต กาลยาวไกล
เมื่อ ๑๖ อสงไขยก่อนว่าพระองค์เคยพบกับดาบสผู้นี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
ในครั้ ง นั้ น พระพุ ท ธองค์ ยั ง เป็ น พระโพธิ สั ต ว์ บ วชเป็ น ภิ ก ษุ ใ นศาสนา
พระปุราณทีปังกรทศพล ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ว่าพระองค์จะตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล และในครั้งนั้นสุเมธดาบสผู้นี้เกิด
เป็นเจ้าหญิงวิสุทธาเทวีกนิษฐภคิณีของพระปุราณทีปังกร เธอได้น�ำน�้ำมัน
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เมล็ดผักกาดมาใส่บาตรเพื่อใช้ตามประทีปบูชาองค์พระศาสดา พร้อมกับ
ตั้งความปรารถนาขอเกิดเป็นชาย และขอให้ได้ส�ำเร็จโพธิญาณ ด้วยความ
ปรารถนานัน้ เจ้าหญิงวิสทุ ธาจึงเกิดมาเป็นชายในชาติถดั ไป และไม่ได้กลับ
ไปเกิดเป็นหญิงอีกเลย
พระทีปังกรทรงพิจารณารู้ว่า ตลอดกาลนานนี้ สุเมธดาบสได้
สร้างสมพุทธบารมีมาโดยตลอด บัดนี้เป็นผู้มีเสบียงบารมี สามารถบรรลุ
ธรรมได้ด้วยการฟังธรรมเพียงแค่ ๔ บาทเท่านั้น แต่เพราะสุเมธดาบส
เป็นพระโพธิสัตว์หน่อเนื้อพุทธางกูร สมบูรณ์ด้วยอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘
เป็นผู้แน่วแน่ไม่เปลี่ยนใจเที่ยงตรงต่อโพธิญาณ พระองค์จึงไม่แสดงธรรม
แต่ทรงบรรลือสีหนาทประกาศพุทธพยากรณ์เป็นลัทธยาเทศสุเมธดาบสต่อ
พระอรหันต์ขีณาสพและพุทธบริษัทว่า
“ท่านทั้งหลายจงดูดาบสผู้มีตบะอันรุ่งเรืองนี้ ดาบสนี้กระท�ำ
ความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า เขาสร้างสมพุทธ
การกธรรมคือธรรมที่จะท�ำให้เป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วถึง ๑๖ อสงไขย
ด้วยความอุตสาหะ สละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อโพธิญาณมาแล้วนับ
จ�ำนวนครั้งไม่ได้ ความปรารถนาของเขานั้นจักส�ำเร็จในที่สุดนับจาก ๔
อสงไขยกับเศษแสนกัปนีไ้ ป เขาจักตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้านามว่า โคตมะ
ในอัตภาพนั้นของเขา จักมีนครนามว่า กบิลพัสดุ์ เป็นที่อยู่
อาศัย พระมารดานามว่ามายา พระบิดานามว่าสุทโธทนะ พระอุปติสสะ
เป็นอัครสาวก พระโกลิตะเป็นอัครสาวกทีส่ อง พระเขมาเป็นอัครสาวิกา
พระอุบลวัณณาเป็นอัครสาวิกาที่สอง พระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐาก
เขามีญาณแก่กล้าแล้วออกมหาภิเนษกรมณ์ ตั้งความเพียรอย่างใหญ่
รับข้าวปายาสที่โคนต้นไทร เสวยที่ฝั่งเเม่น�้ำเนรัญชรา ขึ้นสู่โพธิมณฑล
และจักตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์”
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ชาวเมืองและเทพเทวดาทั้งหลายในที่นั้น เมื่อได้ฟังพุทธพยากรณ์
แล้ว ก็พากันเปล่งวาจาสาธุการสนั่นดังไปทั่วทั้งไตรภูมิ จนแม้ผืนปฐพีก็
สั่นไหว
ขณะนั้น สุมิตตาพราหมณีผู้เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นก็บังเกิด
ปีติศรัทธาท่วมท้นกับท่านดาบสจนโลมาชาติชูชัน เธอเดินเข้าไปหา แบ่ง
ดอกบัวห้าก�ำยื่นให้สุเมธดาบสด้วยไมตรีเพื่อใช้บูชาพระพุทธองค์ พลาง
กล่าวว่า
“ข้าแต่ท่านดาบส ดอกบัวห้าก�ำนี้ ดิฉันขอมอบแก่ท่าน ดอกบัว
สามก�ำนี้ส�ำหรับดิฉัน ขอดอกบัวเหล่านี้จงมีผลเสมอกัน เพื่อประโยชน์แก่
โพธิญาณของท่านเถิด”
สุมิตตาพราหมณีรอให้สุเมธดาบสน�ำดอกบัวเข้าไปถวายพระ
ทีปังกรก่อน แล้วเธอจึงน�ำดอกบัวสามก�ำของตนไปถวายพระพุทธเจ้าบ้าง
พลางกล่าววาจาว่า
“พระศาสดาผู้เจริญ ด้วยอานิสงส์แห่งบุญถวายดอกบัวสามก�ำ
บูชาพระองค์ผู้เป็นนายกของโลกในครั้งนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระบาท
ได้เป็นคู่บุญบารมี ช่วยพระดาบสสร้างสมพุทธการกธรรมจนกว่าจะตรัสรู้
พระโพธิญาณอันอุดม สมดังพุทธพยากรณ์ด้วยเถิด”
สุเมธดาบสเมื่อได้ยินเช่นนั้น จึงหันมามองดรุณีน้อยพลางกล่าวว่า
“แม่นางผูเ้ จริญ เธออย่าอธิษฐานเช่นนัน้ เลย ๔ อสงไขยแสนกัป
นับเป็นเวลาทีย่ าวไกล มีทกุ ข์ภยั อีกมากมายรอเธออยู่ เธอจะเป็นเหมือน
ลูกเนื้อตัวน้อยพลัดฝูงที่ถูกพยัคฆ์จ้องตะปบอยู่ร�่ำไป เธอจะเป็นเหมือน
ท่อนไม้ทถี่ กู คลืน่ ซัดสูงต�ำ่ และล่องลอยเคว้งคว้างไปซ้ายไปขวาอยูก่ ลาง
มหาสาครหาฝั่งไม่พบ
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ดรุณนี อ้ ย เธอต้องเกิด ต้องพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ต้องเสียน�ำ้ ตา
เมื่อประจวบกับสิ่งที่เป็นทุกข์ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ชาติแล้วชาติเล่า ซากศพ
ของเธอน�ำมากองสุมรวมกันจนสูงถึงยอดบรรพตนัน่ ยังไม่ถงึ กัปหนึง่ เลย
เธอควรคิดให้ดีว่า ๔ อสงไขยแสนกัปนั้นจะนานขนาดไหน
แม่นางน้อยเอย เธอควรปรารถนาบรรลุธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
บรรลุแล้วเสียในชาตินี้ เร่งก้าวข้ามโอฆะให้ถึงฝั่งโน้นจึงประเสริฐกว่า”
แต่สุมิตตาพราหมณีกล่าวกับสุเมธดาบสด้วยความมุ่งมั่นว่า
“ท่านดาบสอย่าห้ามดิฉันเลย ท่านดาบสเป็นผู้มีบุญบารมี
หากแม้นท่านติดตามพระทศพลไปบวช ท่านก็คงสามารถก้าวข้าม
สงสารได้ในเร็วพลัน แต่ท่านกลับละทิ้งโอกาสนี้เพราะมีจิตเป็นกุศล
จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ ส่วนดิฉันแม้เป็นหญิงก็มีจิตเป็นกุศลฉันนั้น
เหมือนกัน ความปรารถนาของดิฉันนี้มิได้มีใครบังคับหรือขอร้อง ดิฉัน
ปรารถนาด้วยตัวของดิฉันเอง ท่านจงรับความปรารถนาอันเป็นกุศล
ของดิฉันด้วยเถิด”
กล่าวแล้ว สุมิตตาพราหมณีก็หันไปประคองอัญชลี กราบทูล
พระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นค�ำรบสองว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระบาทได้แลเห็นท่านดาบสเหาะ
ลงมาจากนภากาศ ช่วยมหาชนขนดินทรายมาปรับผิวทางด้วยแรง
กาย ข้าพระบาทเริ่มมีความเลื่อมใสในท่านดาบส เมื่อเห็นท่านดาบส
ทอดกายเป็นสะพาน ข้าพระบาทยิ่งมีปีติและศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นนับทวี
บัดนี้ พระองค์ทรงพยากรณ์ว่าท่านดาบสจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งในอนาคตกาล ข้าพระบาทยิ่งเปี่ยมปีติและศรัทธาไป
กับท่านดาบสยิ่งนัก ปีติและศรัทธาของข้าพระบาทนี้สูงยิ่งนัก จน
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ปิดบังความกลัวในภัยของสังสารวัฏได้หมดสิ้น พร้อมที่เวียนว่ายไปใน
โอฆะอีก ๔ อสงไขยแสนกัปร่วมกับท่านดาบส
พระศาสดาผู้เจริญ ข้าพระบาทขอตั้งความปรารถนา ณ บัดนี้
ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ว่า ข้าพระบาทจะขอเป็นคู่สุข คู่ทุกข์
คูย่ าก เป็นคูบ่ ญ
ุ บารมี ช่วยท่านดาบสสร้างสมพุทธบารมีให้สมบูรณ์โดย
ไม่ย่อท้อหรือเปลี่ยนใจ”
พระทีปังกรพุทธเจ้าจึงทรงตรวจดู สุมิตตาพราหมณี ด้วยพระ
สัพพัญญุตาญาณ แล้วตรัสวาจาพยากรณ์ว่า
“ดูกรฤๅษีผู้ใหญ่ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า
ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ ความปรารถนาโพธิญาณของท่านจักส�ำเร็จด้วยใจอัน
เป็นมหากุศลฉันใด ความปรารถนาของอุบาสิกาผูน้ กี้ จ็ กั ส�ำเร็จเพราะใจ
อันเป็นมหากุศลฉันนั้น
ดูกรมหาฤๅษี อุบาสิกาผู้นี้จักเป็นผู้มีจิตเสมอกัน มีกุศลกรรม
เสมอกัน ท�ำกุศลร่วมกัน เป็นที่รักของบุญกรรม เพื่อประโยชน์แก่ท่าน
น่าดู น่าชม น่ารักยิ่ง มีวาจาอ่อนหวาน เป็นธรรมทายาทผู้มีฤทธิ์ของ
ท่าน ความปรารถนาของอุบาสิกานี้จะส�ำเร็จความปรารถนา”
เมื่อได้ยินพุทธพยากรณ์ดังนั้น ทั้งมนุษย์และเทพยดาต่างสาธุการ
ดังก้องขึ้นอีกครั้ง แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงน�ำดอกไม้ ๘ ก�ำ โปรยบูชา
สุเมธดาบส ตรัสกับพุทธบริษัทอีกครั้งว่า
“ท่านทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลมงคล หากพวกท่านปรารถนาสิ่งใด
ณ ชั่วเวลานี้ ความปรารถนาของพวกท่านจะสำ�เร็จสมความปรารถนา”
ตรัสแล้วทรงทำ�ประทักษิณแล้วดำ�เนินหลีกไป เหล่าพระขีณาสพสี่
แสนก็บูชาพระดาบสด้วยของหอมและดอกไม้ แล้วดำ�เนินไปเบื้องหลัง
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พระพุทธองค์เข้าสู่อมรวดีนคร เหล่าอุบาสกอุบาสิกาเมื่อได้ยินพระดำ�รัส
ของพระศาสดาแล้วก็พากันพนมมืออัญชลีตงั้ ความปรารถนาว่า “หากแม้น
ข้ า พเจ้ า ยั ง มี ว าสนาไม่ พ อจะได้ เ ห็ น อมตธรรมอั น ลึ ก ซึ้ ง ในศาสนาของ
พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ หรือในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ก็ขอให้
ข้าพเจ้าได้รู้อมตธรรมในศาสนาของท่านดาบสผู้นี้ด้วยเถิด”
ขณะนัน้ มีหญิงพราหมณีอกี ๑๘,๐๐๐ นาง ได้ตงั้ ความปรารถนา
ตามดรุณีสุมิตตา ขอติดตามเป็นบริจาริกาพระดาบสไปด้วยเช่นกัน
เมื่อภิกษุสงฆ์ดำ�เนินหลีกไปหมดแล้ว สุเมธดาบสผู้ซึ่งได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว เป็นพระนิยตโพธิสัตว์ผู้มีคติเที่ยงแท้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า ก็ลุกขึ้นนั่งบนกองดอกไม้ พิจารณาตนเองด้วยอภิญญาญาณ
ทบทวนว่าธรรมใดหนอที่ทำ�ให้ความปรารถนาในโพธิญาณของตนสำ�เร็จ
ก็รู้ว่าบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ ที่ตนได้บำ�เพ็ญเพียรมาแต่ปางบรรพ์ ตลอดจนที่
จะต้องบำ�เพ็ญเพียรต่อไปในอนาคตกาล ธรรมนี้เองเป็นพุทธการกธรรมที่
ทำ � ให้ บ รรลุ โ พธิ ญ าณได้ จึ ง มี ป ณิ ธ านมุ่ ง มั่ น ว่ า ท่ า นจะต้ อ งบำ � เพ็ ญ
พุทธการกธรรมนี้ให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีก เมื่อพิจารณาใคร่ครวญครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วแผ่นดินก็สั่นไหวราวบรรลือลั่นอนุโมทนาสาธุการขึ้นอีกครั้ง
แล้วสุเมธดาบสก็เหาะกลับไปยังป่าหิมพานต์ เจริญอภิญญาสมาบัติ
มิให้เสื่อม เมื่อสิ้นอายุขัยจึงได้ไปอุบัติในพรหมโลก ส่วนสุมิตตาพราหมณี
ส่งท่านดาบสไปจนสุดสายตา จากนั้นเธอก็ดำ�รงชีวิตไปตามบุญกรรม
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“การเกื้อกูลกันด้วยรัก”
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พระโพธิสตั ว์ผปู้ รารถนาพุทธภูมติ อ้ งมีความสามารถอาจหาญ มีใจ
มั่นคงเด็ดเดี่ยว ที่จะสั่งสมบารมีโดยลำ�พัง ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรค ไม่ครั่น
คร้ามต่อภัย ไม่ไหวต่อแรงดึงดูดให้หลง แม้มเี พือ่ นร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
ตลอดระยะเวลายาวนาน แต่ก็พลัดพรากจากกันไปในโอฆะสาครแห่ง
สังสารวัฏ ช่วงแรกจึงเหมือนนายจอมทัพ จอมพล ผู้บุกสงครามใหญ่แห่ง
สังสารวัฏแบบปราศจากกำ�ลังบริวารทหาร แต่ก็ไม่ย่อท้อ จนเมื่อสร้างสม
บารมีเพิ่มพูนมากขึ้น เข้าเขตปรมัตถบารมี คือในช่วง ๔ อสงไขยกับเศษ
แสนมหากัปสุดท้าย จึงเริ่มมีผู้อาจหาญ กล้า ศรัทธา ขอร่วมอธิษฐานและ
บำ � เพ็ ญ บารมี ติ ด ตามขอพึ่ ง กำ � ลั ง และสนั บ สนุ น พระโพธิ สั ต ว์ ขอเป็ น
พระอัครสาวก อัครสาวิกา พุทธบิดา พุทธมารดา พุทธอุปัฏฐาก และ
พระสาวกผู้เป็นเอตทัคคะด้านต่างๆ
คู่บารมีคือผู้ร่วมเกิด ร่วมชาติ ร่วมลำ�บาก มิได้ปรารถนาร่วมสุข ผู้
ตั้งจิตอธิษฐานเป็นคู่บารมีพระโพธิสัตว์จะต้องยังอัตภาพเกิดมาทุกภพทุก
ชาติเป็นหญิงอยูเ่ สมอ ความทุกข์เพราะกำ�ลังกาย สรีระ บอบบางก็ประการ
หนึ่ง ไม่สาหัสเท่ากับทุกข์จากอุปสรรคที่ถาโทมเข้ามาแผดเผาให้ยินยอม
อ่อนล้าล่าถอย แต่คบู่ ารมีกค็ อื ผูม้ บี ญ
ุ เสมอพระโพธิสตั ว์ผมู้ กี �ำ ลังใจยิง่ ใหญ่
ต่างพากันประคองส่งเสริม เกื้อกูลกันทุกภพชาติ พระชาติใดพระโพธิสัตว์
เจริญบารมีใด คู่บารมีจักขอเจริญบารมีธรรมข้อนั้น ๆ ตาม งดงามดุจดัง
ดอกบัวทีเ่ บ่งบานรับแสงตามกัน ความรักและพระคุณของพระองค์ทา่ นทัง้
สองมีเกินนับ เอนกอนันต์ ไม่อาจนำ�มาแสดงได้หมด คงแสดงไว้ในเนื้อหา
เล่มนี้ได้เพียงเศษเสี้ยวด้วยความนอบน้อมบูชา
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พระเจ้ากุสราชและเจ้าหญิงประภาวดี

อุปสรรคความรักเมื่อครั้งจิตไม่เที่ยงแท้แน่นอน
จาก กุสชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=94
สุมิตตาพราหมณีมีศรัทธา ตั้งจิตปรารถนาจะเป็นคู่ครองช่วยสุเมธ
ดาบสสร้างสมบุญบารมี แต่สงั สารวัฏนีก้ ว้างใหญ่ ยาวไกล หาความแน่นอน
ไม่ได้ คนสองคนเพียงอธิษฐานแล้วหวังว่าจะได้เกิดมาพบกันง่าย ๆ นัน้ อย่า
พึงหวัง คนสองคนหากจะได้เกิดมาพบกันอย่างน้อยต้องเคยได้ท�ำบุญหรือ
ท�ำกรรมร่วมกัน มีศีลหรือไร้ศีลเสมอกัน มีปัญญาหรือความศรัทธาไปทาง
เดียวกัน แต่ในระยะแรกนัน้ สุมติ ตาพราหมณีกบั สุเมธดาบสยังมีศลี มีปญ
ั ญา
ไม่เสมอกัน ต่างฝ่ายจึงต่างเวียนเกิดเวียนตายไปตามบุญกรรมของแต่ละคน
ไม่ได้เกิดมาพบกันอีกเลยนานแสนนาน จนเมือ่ มีศลี และปัญญาใกล้เคียงกัน
แรงอธิษฐานจึงหนุนน�ำให้ทั้งสองได้เกิดมาพบกันอีกครั้ง
สมัยนั้นสุมิตตาพราหมณีเกิดเป็นหญิงในปัจจันตประเทศ เมื่อ
เจริญวัยขึ้นได้ออกเรือนไปอยู่กับสามีที่เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ใน
เรือนนั้นมีพ่อแม่และน้องสามีอีกคนหนึ่ง หญิงผู้เป็นพี่สะใภ้ให้ความเอ็นดู
น้องสามีเหมือนน้องชายตน เหตุเพราะเห็นและเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่
เด็ก และน้องสามีผู้นี้คือสุเมธดาบสที่ตนเองมีศรัทธาให้ในอดีตชาตินั่นเอง
วันหนึ่งน้องสามีไปป่า พี่สะใภ้อยู่ทางบ้านได้ทอดขนมอร่อยชนิด
หนึ่ง แล้วแบ่งปันบริโภคกันจนครบทุกคน และไม่ลืมแบ่งเก็บไว้ให้น้อง
สามีด้วย
ขณะนั้น มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบิณฑบาตที่หน้าเรือน พี่สะใภ้จึง
น�ำขนมที่เก็บไว้ให้น้องสามีมาใส่บาตร คิดว่าเดี๋ยวค่อยท�ำให้ใหม่ แต่พอ
พระปัจเจกพุทธเจ้าปิดบาตรเดินจากไปไม่ทันพ้นสายตาน้องสามีก็กลับมา
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จากป่าพอดี พี่สะใภ้จึงบอกกับน้องสามีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า
“น้องชายเอ๋ย จงท�ำจิตใจให้ผ่องใสเถิด พี่ท�ำขนมอร่อยไว้เผื่อเธอ
แต่มพี ระสมณะรูปหนึง่ มาบิณฑบาต พีจ่ งึ น�ำขนมของเธอใส่บาตรพระสมณะ
รูปนั้นไปหมดแล้ว เธอจงอนุโมทนาบุญเถิด เดี๋ยวพี่จะท�ำขนมให้เธอใหม่”
น้องสามีก�ำลังหิวจึงต่อว่าพี่สะใภ้ด้วยความโกรธ
“ชิชะนางตัวดี เจ้ากินขนมส่วนของเจ้าอิ่มหน�ำส�ำราญแล้วนี่จึงไม่
เป็นห่วงใคร เจ้าไม่รู้หรือว่าข้าไปป่ากลับมาจะต้องหิว แต่เจ้ากลับเอาขนม
ส่วนของข้าไปใส่บาตรจนหมด ข้าจะไปทวงขนมของข้าคืน”
แล้วน้องสามีก็ผลุนผลันวิ่งตามพระปัจเจกพุทธเจ้าไป บอกให้พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าหยุดแล้วทวงขนมทอดในบาตรกลับคืนมา
พี่สะใภ้เห็นการกระท�ำน่ารังเกียจของน้องสามี จึงรีบกลับไปเรือน
มารดาที่อยู่ติดกัน เอาเนยใสสดใหม่สีเหลืองคล้ายดอกจ�ำปามาใส่บาตร
พระปัจเจกพุทธเจ้าแทนขนมทอดจนเต็มบาตร เมื่อเธอเห็นเนยใสแผ่รัศมี
อยู่ในบาตร จึงได้ตั้งความปรารถนาว่า
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ด้วยอานิสงส์แห่งบิณฑบาตนี้ เมื่อดิฉันได้เกิด
ในที่ใดในกาลเบื้องหน้า ขอให้ดิฉันมีร่างกายงดงาม ขอให้ผิวกายของดิฉัน
มีรัศมีเปล่งปลั่งดังรัศมีของเนยใสนี้ด้วยเถิด”
ครัน้ หันกลับมามองน้องสามีทยี่ งั ยืนอยูใ่ กล้ ๆ เธอก็อธิษฐานต่อด้วย
ความขัดเคืองว่า
“อนึ่ง น้องสามีของดิฉันผู้นี้เป็นอสัตบุรุษ ขออย่าให้ดิฉันต้องอยู่
ร่วมกับเขาในที่แห่งเดียวกันอีกเลย”
ฝ่ายน้องสามีทบี่ ดั นีม้ ใี จสงบเยือกเย็นลงแล้ว พิจารณาดูพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีความศรัทธาอยากจะท�ำบุญด้วย เมื่อได้ยินพี่สะใภ้ตั้งความ
ปรารถนาดังนัน้ จึงเอาขนมทอดของตนใส่ลงในบาตรทีเ่ ต็มด้วยเนยใส แล้ว
ตั้งความปรารถนาว่า
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“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ด้วยอานิสงส์ของบิณฑบาตนี้ พี่สะใภ้ของ
ข้าพเจ้าผู้นี้ แม้จะอยู่ในที่ไกลแสนไกลร้อยโยชน์พันโยชน์ก็ตาม ขอให้
ข้าพเจ้ามีความสามารถไปน�ำเธอมาเป็นบาทบริจาริกาของข้าพเจ้าให้จงได้
และขอให้เธอหายขัดเคืองใจข้าพเจ้าด้วยเถิด”
น้องสามีใส่บาตรเสร็จแล้วก็หยอกล้อพี่สะใภ้ให้หายโกรธ กลับมา
คืนดีกันดังเดิม ท�ำบุญกรรมร่วมกันในชาตินั้นแล้วต่างก็ไปตามกรรมของ
ตนเมื่อถึงกาล
กาลเวลาล่วงมาถึงสมัยหนึ่ง สุมิตตาพราหมณีหรือหญิงพี่สะใภ้
มาเกิดเป็น เจ้าหญิงประภาวดี ราชธิดาองค์โตของพระเจ้ามัททราช เมือง
สาคละ แคว้นมัททะ มีกนิษฐาอีก ๗ องค์ พระธิดาทุกองค์ล้วนเป็นเจ้าหญิง
สวยโสภา แต่เจ้าหญิงประภาวดีมสี ริ โิ ฉมงดงามเป็นเลิศกว่ากนิษฐาทัง้ หมด
เพราะกุศลกรรมจากการใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยเนยใส ท�ำให้
พระธิดามีพระฉวีเป็นนวลสวยสีคล้ายแสงอาทิตย์ออ่ น เปล่งปลัง่ คล้ายมีรศั มี
แผ่ซา่ นออกจากกาย ความงามของเจ้าหญิงประภาวดีรำ�่ ลือไปทัง้ ชมพูทวีป
เป็นที่ต้องใจของบุรุษเพศทุกคน โดยเฉพาะเจ้าชาย ๗ นคร
ชมพูทวีปในครัง้ นัน้ มีนครใหญ่นครหนึง่ นามว่า กุสาวดี มีพระราชา
พระนามว่า พระเจ้าโอกกากราช อัครมเหสีพระนามว่า สีลวดี มีสนมนางใน
แวดล้อมอีกหมื่นหกพันนาง แต่พระเจ้าโอกกากราชไม่มีโอรสหรือธิดาเลย
ชาวเมืองเกรงว่ากุสาวดีจะขาดรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์ จึงถวายฎีกา
ขอให้พระเจ้าโอกกากราชทรงปล่อยพระสนมไปเป็นนางฟ้อนโดยธรรมเจ็ด
วัน ให้พระสนมไปอยู่กับชายอื่นจะได้มีโอรส ซึ่งพระเจ้าโอกกากราชก็ทรง
ยินยอมตามฎีกาของชาวเมือง แต่ก็ไม่มีพระสนมองค์ใดให้โอรส
ชาวเมืองกราบทูลว่าพระสนมเหล่านัน้ ไม่มบี ญ
ุ จึงไม่มโี อรส แต่พระ
มเหสีสีลวดีนั้นทรงรักษาศีล เป็นผู้มีบุญ ขอให้พระราชาปล่อยพระนางไป
เป็นนางฟ้อนโดยธรรม คงจะได้พระโอรสเป็นแน่แท้
พระเจ้าโอกกากราชทรงยินยอมตามค�ำขอของชาวเมือง รับสั่งให้
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ตีกลองประกาศว่าพระองค์จะปล่อยพระนางเจ้าสีลวดีให้เป็นนางฟ้อนโดย
ธรรม ๗ วัน เพื่อให้ได้โอรส ให้ผู้ชายทั้งแก่และหนุ่มมาประชุมกันที่หน้า
ประตูพระนครเพื่อให้พระนางสีลวดีทรงเลือก
ชาวเมืองจ�ำนวนมากที่เป็นชาย ทั้งแก่และหนุ่ม เมื่อได้ยินประกาศ
จึงมาชุมนุมกันที่หน้าประตูพระนคร เมื่อพระมเหสีเสด็จออกมาเพื่อทรง
เลือก ก็มีพราหมณ์แก่คนหนึ่งเดินงกเงิ่นออกมายืนด้านหน้า ชายหนุ่มคน
อื่นพยายามจะฉุดพราหมณ์แก่ให้กลับมาอยู่ด้านหลังก็ไม่เป็นผล พยายาม
จะเบียดแทรกมายืนบังข้างหน้าก็ท�ำไม่ได้ กลับเป็นพราหมณ์แก่คนนัน้ ทีย่ นื
บังบุรุษอื่นจนหมดสิ้น แล้วจูงหัตถ์พระนางสีลวดีไป พระเจ้าโอกกากราช
และชาวเมืองเห็นพระนางสีลวดีไปกับพราหมณ์แก่ พากันเสียใจว่าพระนาง
สีลวดีได้พราหมณ์ที่ไม่คู่ควร แต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขประการใดได้
พราหมณ์ แ ก่ ค นนั้ น แท้ จ ริ ง คื อ ท้ า วสั ก กเทวราชจ�ำแลงองค์ ม า
พระองค์ทรงพาพระนางสีลวดีไปยังวิมานในเทวโลก แล้วตรัสให้พรพระนาง
ข้อหนึ่งตามแต่จะขอ พระนางสีลวดีจึงทูลขอพระโอรส ๑ องค์
ท้าวสักกะตรัสว่าจะให้ ๒ องค์ โดยองค์หนึ่งมีปัญญามากแต่รูปไม่
งาม กับอีกองค์หนึง่ รูปงามแต่ปญ
ั ญาน้อยกว่า พระนางจะเลือกองค์ไหนให้
ไปประสูติก่อน พระนางสีลวดีทรงเลือกโอรสที่มีปัญญาก่อน
ท้าวสักกะตรัสให้พรตามที่ขอแล้วประทานสิ่งของ ๕ อย่างแก่
พระนางสีลวดี คือ หญ้าคา ผ้าทิพย์ จันทน์ทิพย์ ดอกปาริฉัตต์ทิพย์ และ
พิณ แล้วพาพระนางกลับไปส่งคืนในห้องบรรทม ทรงลูบอุทรพระมเหสี
ก่อนเสด็จกลับเพื่อให้ก�ำเนิดโอรส เมื่อพระเจ้าโอกกากราชตื่นบรรทมทอด
พระเนตรเห็นพระนางสีลวดีจึงตรัสถาม พระมเหสีเล่าเรื่องที่ได้รับพรจาก
ท้าวสักกะให้ฟงั และน�ำสิง่ ของ ๕ อย่างให้พระราชาทอดพระเนตรดู พระเจ้า
โอกกากราชจึงทรงเชื่อว่าพระมเหสีได้รับพรจากท้าวสักกเทวราชจริง
กาลต่อมาพระนางสีลวดีก็ประสูติราชโอรส ๒ องค์ พระโพธิสัตว์
เกิดเป็นพระโอรสองค์โตมีนามว่า กุสติณ ส่วนองค์เล็กมีนามว่า ชยัมบดี
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กุสติณราชกุมารนั้น เมื่อเจริญวัยขึ้นเป็นผู้มีปัญญามาก พระองค์
เชี่ยวชาญในศิลปศาสตร์ทุกอย่างโดยไม่ต้องมีอาจารย์ แต่ด้วยอกุศลกรรม
จากชาติที่ไปทวงขนมคืนจากบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า พระองค์จึงมีรูป
อัปลักษณ์ ต่างจากชยัมบดีพระอนุชาที่มีรูปงามยิ่งนัก
เมือ่ กุสติณกุมารอายุได้ ๑๖ ชันษา พระเจ้าโอกกากราชจะให้อภิเษก
สมรส แต่กุสติณกุมารด�ำริว่าตนเองมีรูปอัปลักษณ์ แม้ได้พระธิดาที่รูปสวย
มาเป็นชายา นางก็คงจะหนีไป พระองค์จึงปฏิเสธกราบทูลว่าวันหน้าเมื่อ
พระราชบิดาสวรรคตแล้วพระองค์จะบวช กุสติณกุมารปฏิเสธท�ำนองนี้ไป
๓ ครั้ง ต่อมาครั้งที่ ๔ ด�ำริว่าตนเองเป็นโอรสการปฏิเสธบิดามารดาเช่นนี้
เป็นการไม่สมควร พระองค์จึงคิดอุบายขึ้นอย่างหนึ่ง
กุสติณกุมารน�ำทองค�ำมาปัน้ เป็นรูปหญิงสาว ด้วยอ�ำนาจบารมีแห่ง
พระโพธิสัตว์ ทองค�ำนั้นก็เป็นรูปหญิงสาวสวยงามปานเทพอัปสรในสรวง
สวรรค์ มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งมีชีวิตจริง จนแม้แต่ช่างทองฝีมือดีที่สุดได้
เห็นยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทพธิดาจริง ๆ เมื่อตบแต่งรูปทองด้วยอาภรณ์
และเครื่องประดับแล้วจึงให้ช่างทองน�ำไปถวายพระราชบิดา กราบทูลว่า
พระองค์จะครองเรือนและรับราชสมบัติหากได้อภิเษกกับหญิงงามเหมือน
รูปปั้นทองนี้
พระเจ้าโอกกากราชจึงรับสั่งให้อ�ำมาตย์แห่รูปทองไปตามเมือง
ต่าง ๆ เพื่อเสาะหาหญิงสาวที่งามเหมือนรูปทองนั้น อ�ำมาตย์พร้อมขบวน
บริวารจึงน�ำรูปปัน้ ทองขึน้ ตัง้ บนยาน เทีย่ วเสาะหาหญิงงามไปทัว่ ชมพูทวีป
เมื่อขบวนไปถึงที่ชุมนุมชนใด อ�ำมาตย์ก็จะปล่อยยานทิ้งไว้ และคอยสดับ
ฟังมหาชนว่าเขาจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับรูปทองบ้าง
มหาชนทั้งหลายเมื่อเห็นรูปทองก็เข้าใจว่าเป็นหญิงสาวจริง ๆ พา
กันมามุงดูและพูดกันว่าเธอผู้นี้เป็นใครมาจากเมืองไหนกันหนอ ช่างงาม
ดุจเทพธิดา หญิงงามปานนางฟ้านี้เมืองเราไม่มีเลย
เมือ่ ได้ยนิ ว่าเมืองนีไ้ ม่มหี ญิงใดงามเท่ารูปทอง อ�ำมาตย์กจ็ ะเคลือ่ น
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ขบวนไปเมืองอื่นเรื่อยไป จนกระทั่งไปถึงเมืองสาคละ จอดยานที่มีรูปทอง
ไว้ที่ท่าน�้ำแล้วคอยสังเกตการณ์อยู่
วันนั้นนางทาสี ๘ คน ไปตักน�้ำที่ท่าน�้ำเพื่อให้พระธิดาประภาวดี
ใช้สรงสนาน แต่นางทาสีหายไปนานกว่าปกติ พระธิดาจึงรับสั่งให้นางค่อม
หญิงพีเ่ ลีย้ งออกไปดู นางค่อมออกไปตามหานางทาสีทที่ า่ นำ�้ เห็นรูปทองค�ำ
ตัง้ อยูบ่ นยานริมทางเข้าใจว่าเป็นเจ้าหญิงประภาวดีจึงเข้าไปหาทูลว่า พระ
ธิดารับสั่งให้หม่อมฉันออกมาตามนางทาสี แล้วเหตุใดพระธิดาจึงเสด็จมา
เองเพคะ ถ้าพระราชาทรงทราบ หม่อมฉันและนางทาสีจะเดือดร้อน ทูล
แล้วก็เอามือแตะหัตถ์จะพาพระธิดากลับเข้าวัง พอสัมผัสจึงรูว้ า่ เป็นรูปทอง
ไม่ใช่เจ้าหญิงประภาวดี นางค่อมจึงยืนพิศดูด้วยความสงสัย
อ�ำมาตย์ที่ยืนสังเกตการณ์อยู่เข้ามาสอบถามนางค่อม พอรู้ว่ารูป
ทองนี้งามคล้ายเจ้าหญิงประภาวดี จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามัททราช
ถวายรูปทองค�ำและเครือ่ งราชบรรณาการ กราบทูลว่าพระเจ้าโอกกากราช
แห่งกุสาวดีประสงค์จะสู่ขอพระธิดาประภาวดีให้อภิเษกสมรสกับเจ้าชาย
กุสติณพระโอรสองค์โต พระเจ้ามัททราชก็ทรงรับด้วยความยินดี
พระเจ้าโอกกากราชและพระนางสีลวดีเสด็จไปรับเจ้าหญิงประภาวดี ทรงยินดีทไี่ ด้พระสุณสิ าทีง่ ามเลิศเป็นศรีศกั ดิใ์ ห้กสุ าวดี แต่พระนางสีลวดี
ด�ำริว่าพระสุณิสาของตนนั้นงามปานเทพธิดา หากเธอได้เห็นพักตร์พระ
โอรสกุสติณเต็มตาก็คงรังเกียจและหนีไป ระหว่างที่ประทับมาในขบวน
เสด็จกลับกุสาวดี พระนางจึงออกอุบายลวงเจ้าหญิงประภาวดีว่า
“ลูกหญิง แม่ไม่เคยเห็นหญิงใดเลยในชมพูทวีปนีท้ จี่ ะมีความงดงาม
ปานเทพธิดาเหมือนอย่างเธอ หากกุสติณได้เห็นหน้าเธอคงลุ่มหลงจนทิ้ง
งานราชการเป็นผลเสียแก่กุสาวดี แม่จึงขอว่าเมื่ออภิเษกสมรสกันแล้วเธอ
ทั้งสองอย่าเพิ่งเห็นหน้ากันในเวลากลางวันเลย ให้รอจนกว่าเธอจะมีครรภ์
เสียก่อน”
เจ้าหญิงประภาวดีไม่รู้ว่าเป็นอุบายจึงทรงรับปฏิบัติตาม
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พระเจ้าโอกกากราชอภิเษกเจ้าชายกุสติณเป็นพระเจ้ากุสราช และ
อภิเษกเจ้าหญิงประภาวดีเป็นมเหสี ทั้งสองอยู่ร่วมกันเฉพาะในเวลากลาง
คืน แต่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยในเวลากลางวัน พระนางประภาวดีจึงไม่รู้ว่า
พระสวามีอัปลักษณ์
พิธีสยุมพรผ่านไปได้เพียง ๒-๓ วัน พระเจ้ากุสราชก็อ้อนวอน
พระมารดาว่าอยากเห็นหน้าพระชายา พระมารดาตรัสให้รอก่อน แต่เมื่อ
อ้อนวอนหนักเข้าพระมารดาก็พระทัยอ่อนออกอุบายให้พระเจ้ากุสราช
ท�ำตัวเป็นคนเลี้ยงช้างไปรออยู่ที่โรงช้าง
พระมารดาพาพระนางประภาวดีประพาสโรงช้าง พระเจ้ากุสราช
อยากจะเห็นหน้าชายาจึงหยิบมูลช้างก้อนหนึง่ ขว้างไปทีห่ ลังเพือ่ ให้พระนาง
หันมา พระนางประภาวดีกริว้ คนเลีย้ งช้างเป็นอย่างมากทูลขอให้พระมารดา
ลงโทษ แต่พระมารดาทรงปลอบประโลมให้หายกริว้ ว่าอย่าไปเอาความคน
เลี้ยงช้างเลย
ต่อมาพระเจ้ากุสราชอยากเห็นหน้าพระชายาอีก พระมารดาจึง
ออกอุบายพาพระนางประภาวดีเสด็จไปโรงม้า ครั้งนี้พระเจ้ากุสราชทรง
ขว้างด้วยมูลม้า พระนางประภาวดีกริ้วคนเลี้ยงม้ามาก แต่พระมารดาก็
ทรงปลอบประโลมให้หายกริ้วเหมือนเดิม
วันต่อมา พระชายาประภาวดีทรงใคร่จะได้เห็นหน้าพระสวามีบา้ ง
จึงทูลขอพระมารดา พระนางสีลวดีตรัสให้พระสุณิสารอไปก่อน แต่เมื่อ
ถูกรบเร้าหนักเข้าพระมารดาจึงบอกว่าพรุ่งนี้พระเจ้ากุสราชจะเสด็จเลียบ
พระนคร ให้พระชายาประภาวดีไปแอบดูเอาเอง
วันรุ่งขึ้น พระมารดารับสั่งให้ ชยัมบดีอนุชา ทรงเครื่องต้นอย่าง
กษัตริย์ ประทับนั่งบนหลังช้าง ให้พระเจ้ากุสราชประทับนั่งบนอาสนะข้าง
หลัง แล้วพระมารดาก็พาพระชายาประภาวดีไปประทับทอดพระเนตรจาก
สีหบัญชร พระชายาประภาวดีส�ำคัญผิดว่าชยัมบดีอนุชาคือพระเจ้ากุสราช
ก็มีพระทัยโสมนัสว่าเราได้พระสวามีที่มีความงามคู่ควรกัน
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ฝ่ายพระเจ้ากุสราช เมือ่ ทอดพระเนตรขึน้ มาเห็นพระชายา พระองค์
ก็แสดงอาการยัว่ เย้า พระชายาประภาวดีไม่พอพระทัย ทูลขอพระมารดาให้
ลงโทษ แต่พระมารดาก็ตรัสแก้ต่างให้อีก พระชายาประภาวดีจึงเริ่มสงสัย
ว่า ชะรอยนายควาญช้างคนนีอ้ าจจะเป็นพระเจ้ากุสราช แต่เพราะพระองค์
มีหน้าตาน่าเกลียดอัปลักษณ์จึงไม่ยอมแสดงองค์
พระชายาประภาวดีจงึ กระซิบสัง่ นางค่อมพีเ่ ลีย้ ง ให้ตามไปดูวา่ องค์
ไหนคือพระเจ้ากุสราช โดยหากเป็นพระเจ้ากุสราช พระองค์จะต้องเสด็จ
ลงจากหลังช้างก่อน
นางค่อมตามไปดูรู้ว่าพระเจ้ากุสราชคือองค์ที่ประทับด้านหลัง แต่
พระเจ้ากุสราชทอดพระเนตรเห็นนางค่อมเสียก่อน รู้ว่านางมาแอบดูจึง
รับสัง่ ให้เรียกนางค่อมมาเฝ้า ตรัสก�ำชับว่าห้ามนางบอกเรือ่ งนีแ้ ก่พระชายา
ประภาวดีเด็ดขาด นางค่อมจึงกลับไปทูลพระชายาประภาวดีวา่ ผูป้ ระทับอยู่
ข้างหน้าเสด็จลงก่อน พระชายาประภาวดีกท็ รงหลงเชือ่ ถ้อยค�ำของนางค่อม
วันต่อมา พระเจ้ากุสราช ประสงค์จะทอดพระเนตรพักตร์พระชายา
อีก จึงทูลอ้อนวอนพระราชมารดา พระมารดาจึงพาพระชายาประภาวดี
เสด็จประพาสอุทยาน ส่วนพระเจ้ากุสราชลงไปอยูใ่ นสระบัว เอาใบบัวก�ำบัง
ไว้แอบดูพระชายา
พระชายาประภาวดีเห็นสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยดอกบัวสีสวย
จึงเสด็จลงสรงน�้ำพร้อมด้วยเหล่านางบริจาริกา ทรงแหวกว่ายธาราเข้าไป
ชมดอกบัว ครั้นทอดพระเนตรเห็นบัวดอกใหญ่ที่พระเจ้ากุสราชทรงถืออยู่
ก็นึกอยากได้ จึงเอื้อมพระหัตถ์ออกไป
ทันใดนั้น พระเจ้ากุสราช ก็เผยพระองค์ออกจากใบบัว แล้วคว้า
พระชายาด้วยพระหัตถ์พลางร้องว่า เราคือพระเจ้ากุสราช
เมื่อพระชายาประภาวดีเห็นพระพักตร์ของพระสวามีเต็มตาก็
ตกใจ เข้าใจว่าเป็นยักษ์ ทรงกรีดร้องและถึงวิสัญญีภาพไปทันที พระเจ้า
กุสราชทรงอุ้มพระชายาขึ้นจากสระบัว ให้สนมก�ำนัลดูแล แล้วพระองค์ก็
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เสด็จหลีกไป
เมือ่ พระชายาประภาวดีรสู้ กึ พระองค์ ก็ทรงเสียพระทัยคร�ำ่ ครวญว่า
“คนอัปลักษณ์ที่เอามูลช้างขว้างเราที่โรงช้าง คือ พระเจ้ากุสราช…
คนอัปลักษณ์ที่เอามูลม้าขว้างเราที่โรงม้า คือ พระเจ้ากุสราช…
คนอัปลักษณ์ที่หยอกล้อเราบนหลังช้าง คือ พระเจ้ากุสราช…
คนอัปลักษณ์ที่จับมือเราในกอบัว คือ พระเจ้ากุสราช…
เราไม่ต้องการพระสวามีที่อัปลักษณ์เช่นนี้ เราจะทิ้งพระองค์ไป”
พระชายาประภาวดีตัดสินพระทัยเสด็จกลับสาคละ รับสั่งให้
อ�ำมาตย์ที่ตามเสด็จมาจากสาคละจัดเตรียมพาหนะ อ�ำมาตย์เหล่านั้นจึง
ไปกราบทูลให้พระเจ้ากุสราชทรงทราบ
พระเจ้ากุสราชด�ำริวา่ เวลานีพ้ ระชายาก�ำลังเสียพระทัย หากเธอไม่
ได้เสด็จกลับสาคละวันนี้ ดวงหทัยของเธอคงจะแตกเป็นแน่ จึงควรปล่อย
ให้พระชายาเสด็จกลับไปก่อน แล้วพระองค์จึงค่อยไปรับเธอกลับมาใน
ภายหลัง ด�ำริแล้วจึงทรงอนุญาตให้อ�ำมาตย์พาพระชายาประภาวดีเสด็จ
กลับไปได้
เมื่อพระชายาประภาวดีเสด็จไปจากกุสาวดีแล้ว พระเจ้ากุสราชก็
ทรงเศร้าโศกเสียพระทัย เฝ้าร�ำพึงคิดถึงพระชายาด้วยความรัก ไม่ทรงมี
พระทัยให้พระสนมอืน่ เลยแม้แต่นางเดียว ความเงียบเหงาหดหูข่ องพระองค์
นั้นพลอยท�ำให้พระราชนิเวศน์ที่เคยรุ่งเรืองเกลื่อนกล่นด้วยเสนาะส�ำเนียง
บัดนี้กลับเงียบเหงาวังเวงคล้ายดังไม่มีใครอยู่
หลายวันผ่านไป พระเจ้ากุสราชคะเนว่าพระชายาประภาวดีคง
กลับถึงสาคละแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระมารดากราบทูลว่าพระองค์จะไปรับ
พระนางประภาวดีอันเป็นที่รักกลับคืนมา กราบทูลลาแล้วพระเจ้ากุสราช
ก็เหน็บพระแสงอาวุธห้าอย่าง กหาปณะพันหนึง่ พร้อมทัง้ ถือพิณเสด็จออก
จากพระนคร ด้วยพละก�ำลังของพระองค์ เพียงสองวันก็เสด็จถึงสาคลนคร
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พระเจ้ากุสราชถือพิณเสด็จไปใกล้โรงช้างต้นใกล้ต�ำหนัก ทรง
บรรเลงเพลงพิณให้พระชายาได้ยิน พระนางประภาวดีพอสดับเสียงเพลง
พิณล่องลอยมาก็รู้ว่าพระเจ้ากุสราชเสด็จตามมา พระนางจึงเก็บองค์ไม่
ยอมออกมาพบหน้า อีกทั้งไม่บอกใครให้รู้ด้วยว่าพระเจ้ากุสราชเสด็จมา
พระเจ้ากุสราชบรรเลงเพลงพิณจบเห็นพระชายาปิดต�ำหนักด�ำริว่าวิธีนี้คง
ไม่ได้ผลจึงน�ำพิณไปเก็บ
วันรุ่งขึ้น พระเจ้ากุสราชเสด็จไปบ้านนายช่างหม้อ ขอฝากตัวเป็น
ศิษย์ วันนั้นพระองค์ไปขนดินมาเต็มเรือน ปั้นภาชนะเล็กบ้างใหญ่บ้าง
มากมายหลายชนิด และทรงปั้นภาชนะใบเล็กที่มีรูปลายละเอียดประณีต
สวยงาม ทรงหมายพระทัยให้พระชายาทอดพระเนตรเห็นพักตร์ของ
พระองค์ทซี่ อ่ นอยูใ่ นลวดลายนัน้ เมือ่ เผาภาชนะนัน้ แล้วนายช่างหม้อได้น�ำ
ไปถวายพระราชา พระเจ้ามัททราชทอดพระเนตรแล้วตรัสถามว่าเป็นฝีมอื
ของใคร นายช่างหม้อกราบทูลว่าเป็นฝีมือของลูกศิษย์คนใหม่ พระราชา
ตรัสว่าฝีมือประณีตปานนี้ควรที่เจ้าจะสมัครเป็นศิษย์เขามากกว่า แล้ว
พระเจ้ามัททราชก็รับสั่งให้ช่างหม้อน�ำภาชนะใบเล็กไปถวายพระธิดา
เมือ่ พระนางประภาวดีทรงรับภาชนะทีพ่ ระเจ้ากุสราชท�ำขึน้ ให้โดย
เฉพาะ ก็เห็นรูปพระเจ้ากุสราชบนภาชนะ พระนางจึงขว้างภาชนะนัน้ ทิง้ ลง
บนพื้นจนแตกกระจายไม่ใยดี
พระเจ้ากุสราชด�ำริวา่ หากพระองค์ยงั อยูเ่ รือนช่างปัน้ หม้อ ก็คงไม่มี
โอกาสได้พบหน้าพระชายา พระองค์จงึ เสด็จไปขอเป็นศิษย์นายช่างสาน น�ำ
ใบตาลมาประดิษฐ์เป็นของใช้ให้พระนางประภาวดี
พระนางประภาวดีได้เห็นรูปพระเจ้ากุสราชอีก ทรงกริ้วและขว้าง
เครื่องสานลงบนพื้น ตรัสว่า “ใครอยากได้ก็เอาไปเถิด เราไม่ปรารถนา
ของแบบนี้”
พระเจ้ากุสราชจึงไปยังส�ำนักของนายช่างร้อยดอกไม้ ทรงร้อยพวง
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มาลาที่สวยงามถวายพระนางประภาวดี ก็ถูกพระนางประภาวดีจับขว้าง
ทิ้งลงพื้นอีก
พระเจ้ากุสราชจึงไปขอท�ำงานในห้องต้นเครือ่ งพระราชา พระราชา
ทรงพอพระทัยฝีมือการปรุงอาหาร รับสั่งให้พระเจ้ากุสราชเป็นพ่อครัวท�ำ
เครื่องเสวยประจ�ำพระองค์
วันรุ่งขึ้น หลังจากจัดแจงเครื่องเสวยถวายพระราชาเสร็จแล้ว
พระเจ้ากุสราชก็จัดเครื่องเสวยอีกชุดหนึ่งใส่หาบ เสด็จไปยังต�ำหนักของ
พระนางประภาวดี
พระนางประภาวดีไม่ยอมเปิดพระทวารรับ ตรัสว่านางไม่ปรารถนา
ผู้มีผิวพรรณชั่วเช่นพระเจ้ากุสราช ขอให้พระองค์เสด็จกลับกุสาวดี ไปหา
นางยักษ์ที่มีรูปชั่วเสมอกันมาเป็นมเหสีเถิด
พระนางประภาวดีไม่ยอมแตะต้องอาหารที่พระเจ้ากุสราชปรุง
ถวายเลยแม้แต่น้อย ทรงแลกกับอาหารผักต้มของนางค่อมด้วยความชัง
และก�ำชับนางค่อมไม่ให้ปริปากบอกใครด้วยว่าพระเจ้ากุสราชเสด็จตามมา
หลายวันผ่านไป พระเจ้ากุสราชอยากรู้ว่าพระชายาประภาวดีมี
ความเสน่หาอาลัยในพระองค์บ้างหรือไม่ เมื่อหาบเครื่องเสวยผ่านหน้า
ต�ำหนักพระชายา พระองค์จึงแกล้งกระทืบบาทเสียงดัง แล้วท�ำทีเป็นสลบ
ล้มลงอยู่หน้าทวาร
พระนางประภาวดีเปิดทวารออกมาดู เห็นพระเจ้ากุสราชสิน้ สติอยู่
จึงเข้าไปช้อนพระเศียรตรวจดูลมหายใจ พระเจ้ากุสราชได้ทีถ่มน�้ำลายถูก
ตัวนาง ท�ำให้พระนางประภาวดีกริว้ ทรงบริภาษพระสวามีอย่างรุนแรงแล้ว
เสด็จหนีกลับเข้าต�ำหนัก แม้พระเจ้ากุสราชจะพูดง้องอนอย่างไรพระนางก็
ไม่หายโกรธ
ฝ่ายนางค่อมเห็นพระเจ้ากุสราชพยายามง้อขอคืนดีพระชายา
จึงได้ช่วยพูดเกลี้ยกล่อมอีกแรงหนึ่ง กราบทูลว่า “พระธิดาไม่ควรมอง
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พระเจ้ากุสราชเพียงแค่รปู กาย แต่ควรมองทีค่ วามดีและพระปรีชาสามารถ
ของพระองค์ ทัว่ ทัง้ ชมพูทวีปนีจ้ ะหาใครมีพระปรีชาสามารถเสมอพระสวามี
ของพระธิดาไม่มีอีกแล้ว” แต่พระนางประภาวดีไม่ฟัง
เวลาผ่านไป ๗ เดือน พระเจ้ากุสราชทรงท้อพระทัยที่ไม่ได้เห็น
หน้าพระชายาของพระองค์เลย และทรงเป็นห่วงบ้านเมืองจึงคิดจะเสด็จ
กลับกุสาวดี
ขณะนัน้ ท้าวสักกเทวราชทรงทราบว่าพระเจ้ากุสราชทรงเบือ่ ระอา
ด�ำริว่าจะต้องช่วยให้พระองค์สมประสงค์ จึงเนรมิตทูต ๗ คน ส่งสาส์นไป
ยังกษัตริย์ ๗ นคร บอกข่าวว่าพระนางประภาวดีทรงทิง้ พระเจ้ากุสราชกลับ
สาคลนครแล้ว ถ้าพระราชาองค์ใดมีพระประสงค์ในพระนาง ก็เสด็จมารับ
พระนางประภาวดีไปเถิด
พระราชาทัง้ ๗ นคร ต่างองค์ตา่ งน�ำขบวนมารับพระนางประภาวดี
เมือ่ มาถึงสาคละ ขบวนของพระราชาทัง้ ๗ นครก็ได้มาพบกัน ต่างองค์ตา่ ง
พิโรธว่าพระเจ้ามัททราชดูถูกที่ยกธิดาองค์เดียวให้กับกษัตริย์ถึง ๗ องค์
พระราชาทั้ง ๗ จึงพร้อมใจกันยกพลล้อมสาคละไว้ แล้วส่งสาส์นไปหา
พระเจ้ามัททราชให้ออกมารบ หรือไม่ก็ส่งพระนางประภาวดีออกมา
พระเจ้ามัททราชเมือ่ ได้รบั สาส์นก็กริว้ พระธิดาทีเ่ ป็นเหตุให้มศี กึ มา
ประชิดพระนคร ทรงบริภาษพระธิดาว่ามีพระสวามีเลิศที่สุดในชมพูทวีป
แล้วยังทิง้ มาได้เพียงเพราะรังเกียจรูปโฉมภายนอกของพระสวามี บัดนีบ้ า้ น
เมืองถึงคราวคับขันหาใครมาช่วยเหลือการศึกไม่ได้ พระองค์จ�ำเป็นต้องตัด
ร่างพระธิดาเป็น ๗ ท่อน ส่งไปให้พระราชา ๗ นครเพื่อสงบศึก
พระนางประภาวดีสดับแล้วตกพระทัยกลัว รีบเสด็จไปหาพระมารดา
กรรแสงไห้คร�่ำครวญทูลขอให้พระมารดาช่วย พระมารดาสงสารพระ
ธิดาจึงเสด็จไปเฝ้าพระเจ้ามัททราชขอให้ทรงปรานี แต่พระเจ้ามัททราช
ตรัสว่า “ธิดาของเราไม่ท�ำตามค�ำของบิดามารดาละทิ้งพระสวามีมาจน
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ท�ำให้มีศึกมาติดพระนคร เมื่อเธอเป็นต้นเหตุท�ำให้บ้านเมืองเดือดร้อนก็
ต้องลงโทษเธอ”
พระมารดาหมดทางช่วยจึงกลับมาหาพระธิดาประภาวดี ตรัส
ว่า “พระเจ้ากุสราชสวามีของลูกเป็นกษัตริย์นครใหญ่และทรงพระปรีชา
สามารถ กษัตริยเ์ มืองอืน่ ทัว่ ชมพูทวีปไม่มใี ครหาญกล้าสูพ้ ระองค์ได้ หากลูก
ไม่หลงมัวเมาในรูปโฉมละทิ้งพระองค์มา วันนี้พระเจ้ากุสราชคงจะประทับ
อยู่ที่นี่และช่วยขับไล่กองทัพของกษัตริย์ ๗ นครนี้ไปได้”
พระนางประภาวดีหมดหนทางจึงกราบทูลความจริงว่า พระเจ้า
กุสราชนั้นประทับอยู่ในนครนี้แล้วถึง ๗ เดือน แต่พระมารดาไม่เชื่อ ถ้า
พระเจ้ากุสราชเสด็จมาจริงแล้วพระองค์ประทับอยูท่ ไี่ หน พระนางประภาวดี
จึงเปิดบานพระแกลชี้ให้พระมารดาทอดพระเนตรดูพนักงานต้นเครื่องที่
ก�ำลังก้มท�ำงานล้างหม้ออยู่ ทูลว่าชายคนนั้นคือพระเจ้ากุสราช
พระมารดาทอดพระเนตรดู พิเคราะห์แล้วว่าเป็นพระเจ้ากุสราช
จริง ๆ จึงตรัสเตือนสติพระธิดาว่า “พระเจ้ากุสราชเป็นถึงพระราชานคร
ใหญ่ พระเกียรติยศร�ำ่ ลือไปทัง้ ชมพูทวีป พระราชาองค์ไหน ๆ ล้วนต้องยอม
ศิโรราบแก่พระองค์ แต่ลกู หญิงจงมองดูวา่ เหตุใดพระองค์จงึ ยอมทนท�ำงาน
เป็นต้นเครือ่ งอยูน่ ถี่ งึ ๗ เดือน ลูกหญิงมีชายทีร่ กั และอดทนเพือ่ ความรักได้
มากถึงเพียงนี้จะยังปรารถนาอะไรอีกเล่า”
พระนางประภาวดีทอดพระเนตรดูพระเจ้ากุสราช ทรงได้สติรู้สึก
องค์ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นพระนางมองแต่ว่าพระสวามีอัปลักษณ์ ไม่
เคยมองเลยว่าพระเจ้ากุสราชนัน้ ทรงปรีชาสามารถและยอมท�ำทุกอย่างเพือ่
พระนาง แม้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นชายและเกียรติยศของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่
พระเจ้ากุสราชก็น�ำมาทิ้งไว้ที่นี่เพื่องอนง้อพระนาง ด�ำริแล้วก็เศร้าพระทัย
ทรุดนั่งอยู่ใกล้พระแกล พระมารดาเมื่อรู้ว่าพระเจ้ากุสราชประทับอยู่ที่นี่
แล้ว จึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้ามัททราชทรงทราบ พระเจ้ามัททราชรีบ
เสด็จไปหาพระเจ้ากุสราชและรับสั่งให้ตามพระธิดามาขอขมา
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พระเจ้ากุสราชต้องการจะขจัดมานะของพระชายา จึงตักน�้ำราด
พื้นรอบองค์จนพื้นเละเป็นโคลน พระชายาประภาวดีเสด็จมาถึงด้วยความ
ส�ำนึกผิด ทรงทิง้ มานะธิดากษัตริยผ์ สู้ งู ศักดิเ์ สียสิน้ หมอบกราบขอขมาโทษ
บนพื้นโคลนที่แทบพระบาทพระเจ้ากุสราช กราบทูลว่า “เสด็จพี่กุสราช
หม่อมฉันหลงมัวเมามองความงามของคนเพียงแค่รูปกาย ไม่ได้มองความ
งามแท้จริงที่อยู่ภายใน จึงทอดทิ้งพระองค์มา ขอเสด็จพี่ประทานอภัยให้
หม่อมฉันด้วยเถิด บัดนี้หม่อมฉันเป็นต้นเหตุให้เกิดศึกแก่สาคละ หากแม้น
พระองค์ยังทรงมีไมตรีให้หม่อมฉันผู้ส�ำนึกผิด ก็ขอได้โปรดช่วยหม่อมฉัน
ด้วย แต่หากแม้นพระองค์ยังคงถือโทษโกรธหม่อมฉันอยู่ หม่อมฉันก็ขอ
ยอมตายถวายชีวิตให้ ขอเพียงพระองค์ทรงช่วยสาคละให้พ้นภัยด้วยเถิด”
พระเจ้ากุสราชทรงเห็นว่าพระชายาทรงละมานะแล้ว จึงทรุดกาย
ลงตรัสว่า “น้องหญิงอย่ากังวลไปเลย ที่พี่ทิ้งกุสาวดีติดตามน้องหญิงมาถึง
สาคลนครเพียงผูเ้ ดียวก็ดว้ ยความรัก พีท่ นท�ำงานหนักไร้เกียรติและยศศักดิ์
อยู่ที่นี่ ไม่ใช้ก�ำลังหาญหักท�ำลายสาคลนครให้ราบคาบแล้วฉุดคร่าพาน้อง
หญิงกลับคืนไป ก็เพราะความรัก ดวงหทัยของพี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
ที่มีให้น้องหญิงตั้งแต่แรกเห็นจนไม่มีส่วนเหลือไว้โกรธเคืองหรือเกลียดชัง
เลยแม้เพียงนิด ศึกของสาคละครั้งนี้ อย่าว่าแต่กองทัพเพียง ๗ นครเท่า
นี้เลย ต่อให้มากันเป็นร้อยนครพี่ก็จะไม่ยอมให้ใครมาย�่ำยีน้องหญิงของพี่
เป็นอันขาด”
พระเจ้ากุสราชโอบประคองพระชายาประภาวดีให้ลุกขึ้น ทั้ง
สองพระองค์ทรงช�ำระล้างและทรงฉลองพระองค์ใหม่ แล้วพระเจ้ากุสราช
ก็กราบทูลให้พระเจ้ามัททราชพาพระมเหสีและพระนางประภาวดีเสด็จขึน้
ไปประทับดูการศึกบนพระต�ำหนัก ส่วนพระองค์จะน�ำทัพเสด็จออกไปจับ
กษัตริย์ทั้ง ๗ นคร
พระเจ้ากุสราชยกทัพออกจากประตูเมืองสาคลนคร ทรงเปล่งพระ
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สุรเสียงดุจราชสีห์ กัมปนาทกึกก้องไปทัง้ ชมพูทวีป ประกาศว่า“เราคือพระ
เจ้ากุสราช ใครรักชีวิต ก็จงอ่อนน้อมกับเราเสียเถิด”
กองทัพกษัตริย์ ๗ นคร พอได้ยินสีหนาทของพระเจ้ากุสราชก็
ตกใจกลัวจนขวัญหาย เมื่อเห็นพระเจ้ากุสราชประทับราชรถออกมาก็ยิ่ง
กลัวพระบารมีพากันวิ่งหนี กองทัพแตกกระจายสภาพไม่ต่างจากฝูงเนื้อ
แตกหนีราชสีห์
พระเจ้ากุสราชจับกษัตริยท์ งั้ ๗ นครไว้ได้โดยง่าย ท้าวสักกเทวราช
เสด็จมาอวยชัยและประทานแก้วมณีให้ดวงหนึง่ จากนัน้ พระเจ้ากุสราชก็น�ำ
กษัตริย์ ๗ นครมาถวายพระเจ้ามัททราชเพือ่ ลงพระอาญา พระเจ้ามัททราช
ตรัสว่ากษัตริย์ ๗ นครนีไ้ ม่ได้เป็นศัตรูของพระองค์ แต่เป็นศัตรูของพระเจ้า
กุสราชโดยตรง ขอให้พระเจ้ากุสราชเป็นผู้ตัดสินพระทัยเอง
พระเจ้ากุสราชจึงกราบทูลว่า กษัตริย์ ๗ นครนี้เป็นขัตติยชาติ มี
ความองอาจห้าวหาญไม่แพ้ใครในชมพูทวีป หากพระองค์ประทานพระ
ธิดาอีก ๗ องค์ให้แก่กษัตริย์เหล่านี้ก็จะเป็นการผูกสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน
ซึ่งพระเจ้ามัททราชก็ตกลงและจัดพิธีอภิเษกสมรสให้
หลังพิธีอภิเษกสมรสกษัตริย์ ๗ นครกับพระธิดาทั้งหลายแล้ว
พระเจ้ากุสราชจึงพาพระนางประภาวดีเสด็จกลับกุสาวดี ทั้งสองพระองค์
ประทับนั่งเคียงข้างกันบนราชรถ และด้วยอานุภาพของแก้วมณีขององค์
อัมรินทร์ พระรูปโฉมของพระเจ้ากุสราชก็หายอัปลักษณ์ แต่กลับงดงาม
ดังเทพบุตร เหมาะสมกับพระสิริโฉมอันงดงามของพระนางประภาวดีผู้
เป็นพระชายายิ่งนัก
เมื่อพระเจ้ากุสราชและพระนางประภาวดีเสด็จกลับถึงกุสาวดี
นครแล้ว ก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองตลอด ๗ วัน แล้วทั้งสองพระองค์ก็ร่วม
กันปกครองกุสาวดีให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก ทรงให้ทาน รักษาศีล บ�ำรุง
สมณะชีพราหมณ์ ช่วยกันสร้างสมกองกุศลด้วยความศรัทธาเสมอกัน
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โพธิดาบสและโพธิปริพาชิกา

ปัญญาชนะความโกรธ
จาก จุลลโพธิชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1367
ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์จุติจากพรหมโลก เกิดเป็นบุตรพราหมณ์
ตระกูลมั่งคั่งในแคว้นกาสี บิดามารดาให้ชื่อว่า โพธิกุมาร ครั้งนั้นพระนาง
ยโสธราก็จุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกัน มาเกิดเป็นกุมารีรูปงามตระกูล
มั่งคั่งอีกตระกูลหนึ่งในแคว้นกาสี
ครั้นเจริญวัยขึ้น โพธิกุมารได้ไปร�่ำเรียนสรรพวิชาที่เมืองตักศิลา
ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว บิ ด ามารดาได้ จั ด การน�ำกุ ม ารี ม าให้ เ ป็ น ภรรยา
เนื่องจากจุติมาจากพรหมทั้งคู่ แม้รูปโฉมจะงามราวเทพบุตร เทพธิดา แต่
ก็ไม่มใี จฟุง้ ซ่านด้วยกิเลส ทัง้ สองไม่มใี จในการครองเรือนเลย แม้จะอยูร่ ว่ ม
ห้องกัน แต่ทั้งสองก็ไม่เคยแลดูกันด้วยอ�ำนาจแห่งราคะ ทั้งสองเป็นผู้ทรง
ศีลบริสุทธิ์ ขึ้นชื่อว่าเมถุนธรรมต่างไม่เคยข้องเกี่ยวด้วยแม้ในความฝัน
ต่อมาเมือ่ บิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว โพธิกมุ ารจึงบอกกุมารีภริยา
ว่า “เธอจงรับทรัพย์ ๘๐ โกฏินี้ไว้เถิด เราจักออกบวชในป่าหิมพานต์เพื่อ
ท�ำที่พึ่งแก่ตน”
นางกุมารีภริยาถามว่า “การบวชนั้นท�ำได้แต่บุรุษเท่านั้นหรือ”
โพธิกุมารตอบว่า “สตรีก็บวชได้”
กุมารีภริยาจึงกล่าวว่า “ถ้าเช่นนัน้ ดิฉนั ก็ไม่ขอรับเขฬะ (น�ำ้ ลาย) ที่
ท่านถ่มทิง้ ไว้ (หมายถึงขยะเหลือทิง้ เนือ่ งจากท่านเห็นว่าทรัพย์ทางโลกไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์) ดิฉันจะออกบวชด้วย”
ตกลงกันดังนัน้ แล้ว ทัง้ สองก็เอาทรัพย์มาบริจาคทานเป็นการใหญ่
แล้วออกบวชไปสร้างอาศรมเล็กๆ เลีย้ งชีวติ ด้วยผลาผลอยูใ่ นป่า กาลเวลา
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ผ่านไป ๑๐ ปี ฌานสมาบัตยิ งั ไม่บงั เกิดแก่ดาบสและปริพาชิกาเลย ทัง้ สอง
จึงออกจากป่าจาริกเรือ่ ยไปในชนบท จนกระทัง่ มาถึงนครพาราณสีจงึ เข้าไป
พักอาศัยอยู่ในพระราชอุทยาน
วันหนึง่ พระเจ้าพาราณสีเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็น
โพธิดาบสและโพธิปริพาชิกา โพธิปริพาชิกานั้นแม้อยู่ในเพศนักบวชก็ยังดู
งามเลิศกว่าสนมในวังนับหมื่น มีเสน่ห์เป็นที่ต้องตา ท�ำให้พระเจ้าพาราณ
สีมีดวงหฤทัยปฏิพัทธ์ด้วยอ�ำนาจของกิเลส
พระเจ้าพาราณสีตรัสถามโพธิดาบสว่า “ปริพาชิกาผูน้ เี้ ป็นอะไรกับ
ท่าน เป็นภริยา หรือเป็นน้องสาว หรือเป็นใครอื่น”
โพธิดาบสตอบว่า “เมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ นางเป็นภรรยาของ
ข้าพเจ้า แต่บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นนักบวช ประพฤติธรรมเดียวกัน เป็น
ผู้ถือพรหมจรรย์เสมอกัน”
พระเจ้าพาราณสีทรงลองหยัง่ เชิงดูวา่ ว่าถ้าพระองค์น�ำนางไป พระ
ดาบสจะท�ำอย่างไร ตรัสถามว่า “ดูกอ่ นท่านดาบส ถ้ามีใครใช้กำ� ลังฉุดคร่า
พานางปริพาชิกาผู้นี้ไป ท่านจะท�ำอย่างไร”
โพธิดาบสตอบว่า “หากใครมาฉุดรั้งนางไปข้าพเจ้าย่อมต้องโกรธ
แน่ แต่ข้าพเจ้าจะระงับความโกรธนั้นให้เสื่อมไป แต่หากความโกรธของ
ข้าพเจ้าไม่เสื่อม ข้าพเจ้าก็จะข่มห้ามความโกรธนั้นเสียด้วยเมตตาภาวนา
โดยพลัน”
พระราชาผู้ก�ำลังมีก�ำหนัดหนักในนางปริพาชิกา มีพระหทัยบอด
แล้วด้วยอ�ำนาจของกามราคะ เมือ่ ได้ฟงั พระดาบสดังนัน้ จึงรับสัง่ ให้บริวาร
ฉุดบังคับพานางปริพาชิกาไปที่พระราชวัง
ฝ่ายพระดาบสเมื่อเห็นนางปริพาชิกาถูกบังคับพรากไปต่อหน้า
ความโกรธก็ปรากฏขึ้นดุจอสรพิษถูกฉุดดึงออกจากรูบนจอมปลวก คิดว่า
นางนัน้ ไม่เป็นทีร่ กั ของเราก็หามิได้ ด้วยชาติ ตระกูล มารยาท และบรรพชา
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ไม่มีอะไรที่ท�ำให้เราไม่รักนาง แม้ก�ำลังของเราก็มีมากดังช้างสาร อยากจะ
ลุกขึ้นบดขยี้ราชบุรุษที่ก�ำลังฉุดลากนางนั้น แต่เมื่อหวนคิดว่าตนออกบวช
ก็เพราะปรารถนาพระโพธิญาณ การบรรลุโพธิญาณได้นั้นต้องรักษาศีล
มิให้ขาดในที่ทั้งปวง พระสัพพัญญุตาญาณนี้เป็นที่รักของเรายิ่งกว่านาง
ปริพาชิการ้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า เราจะอดทนอดกลัน้ ความโกรธไว้ แม้ใคร
จะแทงหรือฟันร่างนางให้ขาดเป็นชิน้ ๆ เราก็จะไม่เผลอท�ำลายศีลบารมีของ
เรา ด�ำริแล้วโพธิดาบสก็ข่มใจไว้ไม่ยอมแลดูนางอีก
เมื่อราชบุรุษน�ำนางปริพาชิกาไปสู่พระราชนิเวศน์แล้ว พระเจ้า
พาราณสีก็เสด็จตามไป เกลี้ยกล่อมนางด้วยลาภยศเป็นอันมาก นาง
ปริพาชิกาไม่สนใจพรรณนาโทษของยศและคุณของการบวชให้พระราชา
ฟัง พระราชาสดับธรรมแล้วด�ำริว่า “ปริพาชิกาผู้นี้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณ
ธรรม แม้พระดาบสนั้นเมื่อปริพาชิกาถูกฉุดคร่ามาก็มิได้แสดงอาการผิด
ปกติแต่อย่างใดเลย การท�ำผิดล่วงเกินผู้มีคุณธรรมเหมือนนักบวชสอง
ท่านนี้ไม่สมควร” ด�ำริแล้วพระองค์จึงรับสั่งให้บริวารพานางปริพาชิกาไป
ส่งคืนที่ราชอุทยาน
ขณะเมื่อบริวารเตรียมตัวไปส่งปริพาชากา พระราชาก็เสด็จล่วง
หน้าไปหาโพธิดาบสก่อน ทอดพระเนตรเห็นโพธิดาบสนั่งเย็บจีวรไม่รู้ตัว
แม้พระองค์จะเสด็จเข้าไปใกล้แล้วก็ยงั ไม่รตู้ วั พระราชาเข้าใจว่าพระดาบส
โกรธ ไม่ยอมเจรจาด้วย ตรัสถามว่า “ท่านบรรพชิตผู้เจริญ เมื่อข้าพเจ้าพา
นางปริพาชิกานั้นไป ท่านรู้สึกโกรธข้าพเจ้าบ้างหรือไม่”
โพธิดาบสได้ฟังจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาบพิตร เมื่อท่านพานาง
ไปข้าพเจ้าย่อมโกรธ แต่ขา้ พเจ้าห้ามความโกรธนัน้ ไว้ได้ ประดุจห่าฝนช�ำระ
ผืนแผ่นดิน”
พระราชาทรงขอให้ทรงอธิบายว่า ห้ามความโกรธ ประดุจห่าฝน
ช�ำระผืนแผ่นดิน เป็นอย่างไร โพธิดาบสจึงอธิบายว่า สามารถห้ามความ
โกรธด้วยปัญญาคือ
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“เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้ว บุคคลย่อมไม่เห็นประโยชน์ตน
ประโยชน์ผู้อื่น
เมื่อความโกรธไม่เกิดขึ้น บุคคลย่อมเห็นได้ดี ความโกรธเป็น
อารมณ์ของคนไร้ปัญญา
ชนทัง้ หลายย่อมยินดีดว้ ยความโกรธทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ชือ่ ว่าเป็นศัตรู
แก่ตัวเอง หาความทุกข์ใส่ตัว ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนไร้ปัญญา.
อนึง่ เมือ่ ความโกรธเกิดขึน้ บุคคลย่อมไม่รจู้ กั ประโยชน์ตน ความ
โกรธเป็นอารมณ์ของคนไร้ปัญญา.
ผูท้ ถี่ กู ความโกรธครอบง�ำแล้ว ย่อมละทิง้ กุศลเสีย แลจะซัดส่าย
ประโยชน์แม้มากมายได้ เขาประกอบด้วยเสนาคือกิเลสหมูใ่ หญ่ทนี่ า่ กลัว
มีก�ำลังสามารถปราบผู้อื่นให้อยู่ในอ�ำนาจได้
ธรรมดา ไฟย่อมเกิดขึ้นที่ไม้สีไฟอันบุคคลสีอยู่ ไฟเกิดขึ้นแต่
ไม้ใด ย่อมเผาไม้นั้นเองให้ไหม้
ความโกรธย่อมเกิดขึ้นแก่คนพาล ผู้โฉดเขลาไม่รู้จริง เพราะ
ความแข่งดี แม้เขาก็ถูกความโกรธนั้นแหละเผาลน
ความโกรธย่อมเจริญขึน้ แก่ผใู้ ด ดุจไฟเจริญขึน้ ในกองหญ้าแลไม้
ฉะนั้น ยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไป เหมือนพระจันทร์ข้างแรม ฉะนั้น
ความโกรธของผู้ใดสงบลงได้ประดุจไฟที่ไม่มีเชื้อฉะนั้น ยศของ
ผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้น ฉะนั้น”
พระราชาฟังธรรมจากโพธิดาบสแล้วเลื่อมใส เมื่อราชบุรุษพานาง
ปริพาชิกามาถึงพระราชาจึงได้ขอขมาโทษท่านทั้งสอง
โพธิดาบสและนางปริพาชิกาอาศัยอยู่ในราชอุทยานนั้นต่อมา จน
เมื่อนางปริพาชิกาสิ้นชีวิตลง โพธิดาบสจึงเดินทางออกจากราชอุทยานไป
สู่ป่าหิมพานต์ ยังฌาณและสมาบัติให้เกิด เมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปสู่พรหมโลก
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อุทัยภัทรและอุทัยภัทรา

สัญญาจะเกื้อกูล
จาก อุทยชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1526
พระโพธิสัตว์และพระนางยโสธราบ�ำเพ็ญฌานสมาบัติ สิ้นชีวิต
แล้วไปอุบัติในพรหมโลกอยู่นานแสนนาน ครั้นจุติจากพรหมโลกแล้วทั้ง
สองมาเกิดเป็นโอรสและธิดาของพระเจ้ากาสี กรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์
เกิดเป็นราชโอรสอัครมเหสีพระนามว่า อุทยั ภัทร ส่วนพระนางยโสธราเกิด
เป็นพระกนิษฐาต่างมารดามีนามว่า อุทัยภัทรา
เมื่ออุทัยภัทรกุมารเจริญวัยขึ้นเรียนจบศิลปศาสตร์ ทรงเป็นพระ
กุมารผู้มีพระปรีชาสามารถ พระเจ้ากาสีจึงด�ำริจะมอบราชสมบัติให้พร้อม
กับหากุลธิดามาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสี แต่อุทัยภัทรกุมารไม่ประสงค์จะ
ครองเรือนเพราะทรงประสงค์จะประพฤติพรหมจรรย์ มิได้มคี วามต้องการ
ด้วยราชสมบัติ จิตของพระองค์มิได้พัวพันในกองกิเลสเลย พระองค์จึงหา
ทางบ่ายเบี่ยงโดยให้ช่างทองสร้างสตรีรูปงามด้วยทองค�ำสุกปลั่ง ตกแต่ง
ด้วยอาภรณ์เป็นนารีงามเลิศ น�ำไปถวายพระราชบิดา กราบทูลว่า “หาก
เมืองมนุษย์มีหญิงใดงามเท่ารูปทองค�ำนี้จึงจะอภิเษกสมรสด้วย”
พระเจ้ากาสีรับสั่งให้อ�ำมาตย์น�ำรูปทองค�ำนั้นไปเที่ยวตระเวนหา
หญิงงามตามหัวเมืองต่างๆ ทั่วชมพูทวีป แต่ไม่พบหญิงใดงามเสมอรูป
ทองค�ำนัน้ เลย มีเพียงพระธิดาอุทยั ภัทราผูเ้ ดียวเท่านัน้ ทีง่ ามจนข่มรูปทอง
ให้หมองไป พระเจ้ากาสีจึงมอบราชสมบัติให้อุทัยภัทรกุมาร และอภิเษก
สมรสพระธิดาอุทัยภัทราเป็นอัครมเหสี
พระเจ้าอุทัยภัทรและพระนางอุทัยภัทราประทับร่วมห้องบรรทม
เดียวกัน แต่ด้วยอุปนิสัยที่ติดมาจากพรหมโลกทั้งคู่ ทั้งสองพระองค์จึงให้
ความเคารพกันในฐานะที่เป็นคู่ครอง แต่ไม่มีใจปรารถนาในกามสุขเลย

41
ทรงประพฤติพรหมจรรย์ และให้ปฏิญญาต่อกันว่าหากใครสิ้นพระชนม์
ก่อน เมื่อไปอุบัติในที่ใดต้องกลับมาบอกอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
กาลเวลาล่วงมาได้ ๗๐๐ ปี พระเจ้าอุทัยภัทรก็สวรรคตไปก่อน
พระนางอุทัยภัทราทรงเป็นผู้ส�ำเร็จราชการ โดยมีหมู่อ�ำมาตย์ช่วยกัน
บริหารบ้านเมืองสืบต่อมา พระเจ้าอุทยั ภัทรเมือ่ สวรรคตแล้วได้ไปอุบตั เิ ป็น
ท้าวสักกเทวราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่เพราะทรงเป็นเทวดา
ยศใหญ่ พระองค์จึงไม่สามารถจ�ำความหลังในโลกมนุษย์ได้เลยตลอดเวลา
หนึ่งสัปดาห์สวรรค์ หรือเท่ากับ ๗๐๐ ปีในโลกมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรง
ระลึกได้ถึงปฏิญญาที่เคยให้ไว้แก่พระมเหสีจึงรีบเสด็จมาหาพระนางอุทัย
ภัทราทันที
คืนนัน้ ท้าวสักกเทวราชทรงถือถาดทองบรรจุเหรียญมาสกทองค�ำ
เต็มถาด เสด็จเข้าไปหาพระนางอุทยั ภัทราในห้องบรรทมบนปราสาทชัน้ เจ็ด
ตรัสกับพระนางว่า “ดูก่อนพระน้องนางผู้มีสรีระงาม มีดวงเนตรคมข�ำดัง
กินรี ราตรีนี้เราสองพึงร่วมอภิรมย์สมรักกันในห้องบรรทมอลงกตนี้เถิด”
พระนางอุทยั ภัทราแปลกพระทัยถามว่า “ท่านเป็นใครกัน เหตุไฉน
จึงสามารถผ่านก�ำแพงเมือง และฝ่ากองทหารนับหมื่นเข้ามาถึงที่นี่ได้”
ท้าวสักกเทวราชตรัสตอบว่า “เราคือเทวดาประจ�ำต�ำหนักนี้ หาก
น้องนางยินดีอภิรมย์ด้วย เราจะมอบถาดพร้อมมาสกทองค�ำนี้ให้”
พระนางอุทยั ภัทราสดับแล้วตรัสตอบว่า “อย่าเลยเทวดา นอกจาก
พระเจ้าอุทยั ภัทรแล้ว มนุษย์หรือเทวดาองค์ใดข้าพเจ้าไม่เคยคิดปรารถนา
ดูก่อนเทพบุตรผู้มีอานุภาพ ท่านกลับไปเสียเถิด อย่ามาหาข้าพเจ้าอีก”
ท้าวสักกเทวราชจึงหายวับไปจากที่นั้น
คืนต่อมาเวลาเดิม ท้าวสักกเทวราชกลับมาอีกครั้งพร้อมถาดเงิน
เต็มเปีย่ มด้วยเหรียญมาสกทองค�ำ ตรัสกับพระนางอุทยั ภัทราว่า “พระธิดา
ผู้เจริญ เมถุนกามนั้นเป็นความสุขสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา พระธิดา
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อย่าพลาดจากความสุขอย่างนั้นเลย วันนี้เราจะมอบถาดเงินเต็มไปด้วย
เหรียญทองนี้แก่พระธิดา”
พระนางอุทยั ภัทราด�ำริวา่ ถ้าสนทนาปราศรัยด้วยเทพบุตรนีค้ งมา
บ่อย ๆ พระนางจึงเงียบเสีย ท้าวสักกเทวราชเห็นพระนางไม่ตรัส จึงหาย
วับไปจากที่นั้น
คืนต่อมา ท้าวสักกเทวราชทรงถือถาดโลหะเต็มไปด้วยเหรียญ
กษาปณ์เสด็จมาหาอีก ตรัสว่า “พระเทวีผเู้ จริญ เรามาปรนเปรอกามด้วยกัน
เถิด ค�่ำคืนนี้เราจะมอบถาดโลหะเต็มไปด้วยเหรียญกษาปณ์นี้ให้น้องนาง”
พระนางอุทยั ภัทราตรัสตอบว่า “ดูกอ่ นเทพบุตรผูม้ รี ปู งาม ธรรมดา
ชายใดหมายจะให้หญิงเอออวยด้วยทรัพย์ เขาย่อมให้ราคาสูงขึน้ จนกว่าจะ
ถึงความพอใจของหญิง แต่ท่านกลับท�ำตรงกันข้าม ท่านให้ราคาลดลง”
ท้าวสักกเทวราชจึงตรัสว่า “ดูก่อนพระธิดาผู้เลอโฉม วรรณะของ
มนุษย์โลกนั้นเสื่อมทรามลงทุกวันตามวัยที่ล่วงเลย ทรัพย์ส�ำหรับพระธิดา
จึงจ�ำต้องลดลงด้วย เพราะวันนี้พระธิดาชราลงกว่าวันก่อน
ดูกอ่ นราชบุตรีผทู้ รงยศ ขณะทีเ่ ราก�ำลังเพ่งมองอยูน่ ี้ ฉวีวรรณของ
เธอก็ก�ำลังเสื่อมลงตามวันคืนที่ล่วงไป
ดูก่อนราชบุตรีผู้ปรีชา เพราะเหตุนั้น เธอพึงประพฤติพรหมจรรย์
เสียแต่วันนี้ทีเดียว จะได้มีฉวีวรรณงดงามยิ่งขึ้นไปอีก”
พระนางอุทัยภัทราจึงตรัสถามว่า “ดูก่อนเทพบุตร พวกเทวดาไม่
แก่ชราเหมือนมนุษย์หรืออย่างไร? เทวดาไม่มีเส้นเอ็นเหมือนอย่างมนุษย์
หรือ?
ดูก่อนเทพบุตร ข้าพเจ้าอยากรู้ว่าร่างกายของเทวดาเป็นอย่างไร
หนอ?”
ท้าวสักกเทวราช ตรัสบอกพระนางว่า “เทวดาไม่แก่ชราเหมือน
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มนุษย์ ร่างกายของเทวดาไม่มีเส้นเอ็น ฉวีวรรณของเทวดาเป็นทิพย์มีแต่
ผุดผ่องยิ่งขึ้นทุกวัน ๆ และโภคสมบัติก็ไพบูลย์ขึ้น
ในหมูม่ นุษย์ ความเสือ่ มถอยของรูปกายเป็นประจักษ์พยานว่าเกิด
มานาน แต่ในหมู่เทวดา รูปสมบัติที่ละเอียดงดงามขึ้น และบริวารสมบัติที่
เพิ่มพูนขึ้น เป็นประจักษ์พยานว่าเกิดมานานแล้ว
เพราะเหตุนนั้ พระน้องนางจงออกผนวชเสียเถิด พ้นจากมนุษย์โลก
อันมีแต่ความเสื่อมถอยนี้แล้วจะได้ไปสู่เทวโลก”
พระนางอุทัยภัทราตรัสว่า “หมู่ชนเป็นอันมากในโลกนี้ กลัวอะไร
เล่าจึงไม่ไปเทวโลกกัน เมือ่ ผูร้ ู้ ผูม้ ปี ญ
ั ญาบอกถึงทางไปเทวโลกไว้หลายทาง
ข้าพเจ้าขอถามท่าน ท�ำเช่นไรเราจึงไม่กลัวการตาย”
ท้าวสักกเทวราชตรัสบอกว่า “บุคคลใดตั้งใจไว้ชอบ มีวาจาชอบ
รักษากายให้เว้นจากการท�ำบาปต่าง ๆ ประพฤติมนั่ ในกุศลกรรมบถ ๑๐
ประการ เชื่อมั่นในผลของทาน ยินดีในการให้ทาน สุภาพอ่อนโยน มี
วาจาน่าคบหาเป็นสหาย บุคคลนั้นย่อมไม่กลัวการตาย”
พระนางอุทยั ภัทราชืน่ ชมในค�ำสอนนัน้ จึงตรัสถามว่า “ข้าแต่ทา่ นผู้
มีผวิ พรรณงาม ท่านสอนข้าพเจ้าดังบิดาสอนบุตร ข้าพเจ้าขอถามท่านตาม
ความเป็นจริงว่าท่านเป็นใครกันหนอจึงมีร่างกายสง่างามนัก”
ท้าวสักกเทวราชจึงตรัสตอบว่า “ดูก่อนพระน้องนางอุทัยภัทรา
เราคือพระเจ้าอุทัยภัทร มาที่นี่ตามที่เคยสัญญากันไว้ บัดนี้เรามาบอกเธอ
แล้วก็จะขอลาไป”
พระนางอุทัยภัทราทรงดีพระทัยจนน�้ำพระเนตรไหล เปล่งวาจา
ว่า “ทูลกระหม่อม พระองค์คือพระเจ้าอุทัยภัทร หม่อมฉันไม่อาจอยู่ห่าง
จากพระองค์ได้ โปรดสอนวิธีที่หม่อมฉันจะได้พบพระองค์อีกเถิดเพคะ”
ท้าวสักกเทวราชจึงตรัสสอนพระนางว่า “อายุล่วงไปรวดเร็วยิ่ง
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นัก เวลาก็เช่นกัน การด�ำรงของสิ่งต่าง ๆ ไม่ยั่งยืน สัตว์ทั้งหลายจะต้อง
ตายในวันหนึ่ง ร่างกายและพละก�ำลังก็มีแต่เสื่อมถอยลง ขอเธออย่า
ประมาท จงประพฤติธรรมเถิด
ถึงจะได้ครอบครองทรัพย์ทั้งโลก ไม่ปรารถนาจะทิ้งไปก็ต้องทิ้ง
ไปเมื่อตาย ขอเธอจงอย่าประมาท จงประพฤติธรรมเถิด
ทุกคนต่างต้องทิ้ง มารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้อง
สาว ภริยาและสามีไปในวันหนึ่ง พร้อมทั้งทรัพย์ ขอเธออย่าประมาท
จงประพฤติธรรมเถิด
พึงระลึกไว้ว่า สุดท้ายร่างกายที่เป็นซากศพก็จะต้องตกเป็น
อาหารของสัตว์อื่น ๆ ทั้งภพภูมิที่ดีและไม่ดีในวัฏสงสารนี้ล้วนเป็นที่พัก
พิงชั่วคราว ขอเธอจงอย่าประมาท จงประพฤติธรรมเถิด”
ท้าวสักกเทวราชประทานโอวาทจบแล้ว ก็เสด็จกลับสู่ดาวดึงส์
หลังจากได้รบั โอวาทจากท้าวสักกเทวราชแล้ว วันรุง่ ขึน้ พระนางอุทยั ภัทรา
ก็จัดการมอบราชสมบัติให้พวกอ�ำมาตย์ แล้วออกบวชประพฤติพรตอยู่
ในราชอุทยาน เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็ไปบังเกิดเป็นบาทบริจาริกาของท้าว
สักกเทวราชในเทวโลก

บุตรพราหมณ์และสัมมิลลหาสินกี มุ ารี

รักแท้ไม่ทอดทิ้ง แต่ไม่อาลัย
จาก อนนุโสจิยชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=610
ในอดีตกาล พระนางยโสธราส�ำเร็จฌานสมาบัติไปอุบัติในพรหม
โลกเสวยพรหมสมบัติอยู่นานแสนนาน ครั้นจุติแล้วได้ไปเกิดในตระกูล
เศรษฐีมีทรัพย์ ๘๐ โกฏิ อยู่ในแคว้นกาสี มีนามว่า สัมมิลลหาสินีกุมารี
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สัมมิลลหาสินีเป็นกุมารีรูปงาม ความงามของเธอเปรียบได้กับ
เทพอัปสร มีกิริยาเรียบร้อย น่ารัก น่าดูน่าชม และเนื่องจากเป็นผู้มาจาก
พรหมโลก เธอจึงเป็นหญิงพรหมจารินี ไม่มีอ�ำนาจกิเลสตัณหาแม้เพียงนิด
เจือปนในจิตใจ
ในครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ก็ได้จุติจากพรหมโลก มาอุบัติในตระกูล
พราหมณ์เศรษฐี ๘๐ โกฏิ แห่งนครพาราณสี เมื่อเจริญวัยขึ้นเล่าเรียน
ศิลปะในส�ำนักตักศิลาจนเจนจบแล้วบิดามารดาด�ำริจะหาคู่ครองให้ แต่
บุตรพราหมณ์ไม่ปรารถนาการครองเรือน จึงบ่ายเบี่ยงบิดามารดาเรื่อยมา
เมื่อถูกบิดามารดารบเร้าบ่อยเข้า บุตรพราหมณ์จึงออกอุบายหลีก
เลี่ยงการครองเรือนโดยให้ช่างปั้นทองค�ำเป็นรูปหญิงงาม บอกว่าตนเอง
ยินดีจะครองเรือนหากบิดามารดาหาหญิงงามเช่นรูปทองนี้ได้ บิดามารดา
จึงให้บริวารแห่รูปทองไปค้นหาหญิงงามทั่วทั้งชมพูทวีป ขบวนแห่รูปทอง
ผ่านมาใกล้หน้าเรือนของสัมมิลลหาสินกี มุ ารี ตัง้ รูปทองไว้รมิ ทางคอยสังเกต
อาการของคนทีเ่ ดินผ่านไปมา บริวารในเรือนนัน้ ออกมาเห็นรูปทองตัง้ อยูก่ ็
เข้ามาถามว่า “สัมมิลลหาสินี ท�ำไมแม่จึงมายืนอยู่ที่นี่คนเดียว” พอเหล่า
บริวารขบวนแห่ได้ยนิ ก็รวู้ า่ ลูกสาวบ้านนีร้ ปู งามเหมือนรูปทอง จึงน�ำความ
กลับไปบอกเศรษฐี เศรษฐีจึงมาสู่ขอสัมมิลลหาสินีไปเป็นสะใภ้
เมื่อพระโพธิสัตว์บุตรพราหมณ์และสัมมิลลหาสินีกุมารีวิวาห์กัน
แล้ว แม้จะนอนร่วมเตียงเคียงหมอนกัน แต่ทั้งสองไม่เคยเกิดกิเลสตัณหา
เลย ไม่เคยแลดูกันด้วยอ�ำนาจราคะ ทั้งสองอยู่ร่วมกันเหมือนภิกษุ ๒ รูป
อยู่ร่วมห้อง เหมือนพรหม ๒ องค์อยู่ในที่เดียวกัน
กาลเวลาผ่านไป บิดามารดาของพระโพธิสัตว์บุตรพราหมณ์ก็ถึง
กาลกิรยิ า เมือ่ ท�ำฌาปนกิจสรีระบิดามารดาแล้ว พราหมณ์โพธิสตั ว์จงึ บอก
นางสัมมิลลหาสินภี ริยาว่า “บิดาและมารดาพีต่ ายแล้ว ทิง้ ทรัพย์ของตระกูล
ไว้ ๘๐ โกฏิ ส่วนบิดามารดาของเธอก็ทิ้งทรัพย์ไว้ ๘๐ โกฏิเหมือนกัน พี่ไม่
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ปรารถนาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ ขอยกให้เธอทั้งหมด ส่วนพี่จะออกบวช
แสวงหาความสุขในธรรม”
สัมมิลลหาสินกี ล่าวว่า “ข้าแต่พที่ า่ น ดิฉนั ออกเรือนเป็นภรรยาท่าน
แล้ว ภรรยามีหน้าทีป่ รนนิบตั สิ ามี ดิฉนั ไม่อาจละทิง้ หน้าทีป่ ล่อยให้ทา่ นอยู่
ล�ำพังคนเดียวได้ เมื่อท่านพี่คิดจะออกบวชดิฉันก็จะบวชด้วย”
เมื่อต่างคนต่างไม่ห่วงสมบัติประสงค์จะบวชด้วยกันทั้งคู่ ทั้งสอง
จึงช่วยกันน�ำทรัพย์มาบริจาคเป็นทานจนหมด แล้วออกบวชเป็นดาบส
และดาบสินี เข้าไปบ�ำเพ็ญพรตอยู่ในป่า อาศัยผลหมากรากไม้เป็นอาหาร
ดาบสและดาบสินีอาศัยอยู่ในป่าเป็นเวลานาน อาศัยผลไม้และรากไม้ใน
ป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิต นานวันเกิดมีความอยากอาหารรสเค็ม รสเปรี้ยว
บ้าง จึงออกจากป่าเข้าไปอาศัยอยู่ในสวนในเมือง แต่เมื่อได้บริโภคอาหาร
แปลกรสที่ไม่คุ้นเคย ดาบสินีจึงล้มป่วย และอาการก�ำเริบหนักขึ้นทุกวัน
เพราะไม่มียารักษา
เมื่อถึงเวลาบิณฑบาต ดาบสจึงออกบิณฑบาตเพียงล�ำพัง วันหนึ่ง
อาการป่วยของดาบสสินีก�ำเริบหนัก แม้ดาบสและดาบสินีทั้งสองจะไม่มี
ราคะตัณหาต่อกัน แต่ความรักความห่วงใยกันระหว่างสามีภรรยายังคงมีอยู่
ดาบสินสี ง่ สายตาเฝ้าแลมองว่าเมือ่ ไรหนอพระดาบสจะกลับมา แต่ยงั ไม่ทนั
ที่ท่านดาบสจะกลับ ดาบสินีก็ขาดใจเสียชีวิตไปเสียก่อน คนที่เดินผ่านไป
มา เห็นดาบสินนี อนตายอยูร่ มิ ทางจึงเข้ามามุงดู บางคนเห็นแล้วนำ�้ ตาไหล
ร้องไห้สงสารทีด่ าบสินรี ปู งามต้องมานอนตายอยูร่ มิ ทางทัง้ ทีย่ งั อยูใ่ นวัยสาว
ฝ่ายพระดาบสกลับมาเห็นดาบสินนี อนนิง่ ตัวแข็งซีด รูว้ า่ ภริยาของ
ตนตายแล้ว ท่านดาบสยืนพิจารณาสังขารดาบสสินีเพียงชั่วครู่ด้วยอาการ
ปกติ แล้วนั่งลงฉันอาหารตามปกติ เหล่าพวกคนที่ยืนมุงดูอยู่เห็นอาการ
สงบของท่านดาบสจึงถามว่า “ท่านผูเ้ จริญ ปริพาชิกาผูน้ เี้ ป็นอะไรกับท่าน”
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ท่านดาบสตอบว่า “เมื่อตอนเป็นคฤหัสถ์ เธอเป็นภริยาของเรา”
“ท่านดาบสผูเ้ จริญ พวกเราเห็นภริยาของท่านต้องมาตายเสียในวัย
สาวยังอดร�ำ่ ไห้ดว้ ยความเสียใจและเสียดายรูปงามของนางไม่ได้ แต่เหตุใด
ท่านจึงสงบนิ่งอยู่ได้ ไม่ร้องไห้ ไม่เศร้าโศก ไม่คร�่ำครวญร�ำพัน หรือท่านไม่
ได้รักภริยาของท่านเลย”
ท่านดาบสตอบว่า
“ดูก่อนท่านทั้งหลาย ปริพาชิกานี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เธอเป็นภริยา
ของเรา เป็นทีร่ กั ของเรา เราต่างเอือ้ อาทรกัน เมตตากัน เป็นผูส้ นิทสนม
กลมเกลียว เมื่อเราทั้งสองออกบวชแล้วก็ยังคงเอื้ออาทรกัน ดูแลกัน
แต่เมื่อนางตายแล้ว นางก็เป็นเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายในโลก
เมือ่ นางไปอยูใ่ นภพอืน่ เป็นเช่นดังสัตว์อนื่ จักชือ่ ว่าเป็นอะไรกับเราเพราะ
อยู่ต่างภพกัน เพราะฉะนั้น เราจึงมิได้เศร้าโศกถึงนางสัมมิลลหาสินี
ผู้เป็นที่รักนี้
ถ้าบุคคลใดจะโศกเศร้าถึงสัตว์อนื่ ๆ ก็ควรโศกเศร้าสงสารตนเอง
ด้วย ที่ต่อไปก็ต้องตายตามไป ตกอยู่ในอ�ำนาจของมัจจุราชเฉกเช่น
เดียวกัน
อายุสังขารใช่ว่าจะติดตามเฉพาะสัตว์ผู้ยืน นั่ง นอน หรือเดิน
อยู่เท่านั้นก็หาไม่ แม้ในเวลาชั่วลืมตา หลับตา วัยก็เสื่อมลงเสมอ ทุก
คนจะต้องมีความพลัดพรากจากกันแน่นอน ดังนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็พึง
เอ็นดูหมู่สัตว์ทั้งหลายเสมอกัน เมื่อตายจากกันแล้วก็ไม่จ�ำเป็นต้องโศก
เศร้าเพราะเป็นธรรมดา”
จากนัน้ ดาบสและคนเหล่านัน้ ได้ชว่ ยกันฌาปนกิจสรีระนางดาบสินี
เสร็จแล้วพระดาบสก็กลับเข้าป่าดังเดิม บ�ำเพ็ญฌานและอภิญญา เมือ่ ตาย
แล้วก็ไปเกิดในพรหมโลก
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พระเจ้าสุตโสมและจันทาเทวี

รักแท้ รักธรรม
จาก จุลลสุตโสมชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2519
ในอดีตกาล พระโพธิสตั ว์เกิดเป็น สุตโสมกุมาร โอรสพระเจ้าพรหมทัต แห่งสุทัสนนคร เมื่อสุตโสมกุมารเจริญวัยขึ้นพระเจ้าพรหมทัตทรง
แต่งตั้งให้เป็นมหาอุปราช ต่อมาได้ครองราชสมบัติสุทัสสนนครสืบต่อจาก
พระราชบิดาทรงพระนามว่า พระเจ้าสุตโสม
พระเจ้าสุตโสมมีพระชายา ๗๐๐ องค์ และมีสนมนารีอกี ๑๖,๐๐๐
นาง ในครัง้ นัน้ พระนางยโสธราเกิดเป็นพระอัครมเหสีพระนามว่า จันทาเทวี
ทรงมีพระโอรสแล้ว ๒ องค์ และก�ำลังทรงพระครรภ์แก่
วันหนึ่ง พระเจ้าสุตโสมพบผมหงอกบนศีรษะเส้นหนึ่ง ทรงเห็นภัย
ของชราและมรณะทีใ่ กล้เข้ามา จึงตรัสเรียกเสนาอ�ำมาตย์มาประชุมกันและ
ประกาศสละราชสมบัติเพื่อออกผนวชเสนาอ�ำมาตย์คัดค้าน ทูลว่าพระ
ชายาและสนมนารีทั้งหลายจะขาดที่พึ่ง พระเจ้าสุตโสมตรัสตอบว่า “สนม
นารีเหล่านี้ยังสาวยังสวยอยู่ เธอสามารถหาพระราชาอื่นเป็นที่พึ่งได้ ส่วน
เราจะปฏิบัติธรรมสร้างหนทางไปสวรรค์”
อ�ำมาตย์จึงไปกราบทูลพระราชบิดาและพระราชมารดาให้ทรง
ทราบ พระราชบิดาและพระราชมารดาช่วยกันทัดทานว่า โอรสและธิดา
นัน้ ยังเล็กอยู่ อย่าท�ำให้พวกเขาต้องทุกข์กายทุกข์ใจทีข่ าดบิดาเลย รอเวลา
ให้โอรสธิดาเจริญวัยอีกหน่อยจึงค่อยบวช
พระเจ้าสุตโสมยืนยันจะออกบวช กราบทูลว่า “สรรพสังขารไม่
ว่าจะด�ำรงอยู่สั้นหรือยืนยาวสิ้นกาลนาน ในที่สุดก็ต้องพลัดพรากจาก
กัน เพราะในโลกสันนิวาสนี้ สังขารขึ้นชื่อว่าเป็นของเที่ยงนั้นไม่มีเลย
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ดังนั้นจะบวชวันนี้หรือรอบวชวันหน้าก็ต้องพลัดพรากจากกันอยู่ดี”
อ�ำมาตย์จึงไปแจ้งพระชายาทั้งเจ็ดร้อย พระชายาเหล่านั้นลงจาก
ปราสาทมายึดข้อพระบาทพระเจ้าสุตโสมร้องไห้คร�่ำครวญขอร้องไม่ให้
บวช พระเจ้าสุตโสมก็ตรัสยืนยันจะออกบวชดังเดิมตรัสว่า “เรานีม้ ใี จกรุณา
พวกเธอทัง้ หลาย แต่เราปรารถนาสวรรค์ เพราะฉะนัน้ เราจึงจะออกบวช”
อ�ำมาตย์ไปทูลพระนางจันทาเทวีอคั รมเหสี พระนางเสด็จมาเฝ้าทัง้
ที่ทรงครรภ์แก่ ทูลถามพระภัสดาว่า พระองค์ไม่ทรงมีเยื่อใยหม่อมฉันและ
ทารกน้อยในครรภ์แล้วหรือจึงจะเสด็จไป ขอให้พระองค์ทรงรอจนหม่อม
ฉันประสูติก่อนแล้วค่อยออกบวชเถิด
พระเจ้าสุตโสมตรัสให้พรพระมเหสีว่า “ครรภ์ของเธอแก่แล้ว ขอ
ให้เธอจงประสูติโอรสหรือธิดาด้วยความสวัสดีเถิด แต่เวลานั้นไม่เคยคอย
ใคร เราจึงขอลาเธอเพื่อไปบวช”
พระมเหสีเสียพระทัยที่ไม่อาจทัดทานได้ จึงเสด็จกลับขึ้นปราสาท
กรรแสงไห้น่าเวทนา พระโอรสองค์โตไม่อาจท�ำอะไรได้จึงร้องไห้อยู่กับ
พระมารดา ส่วนพระโอรสองค์รองชันษา ๗ ขวบ เสด็จไปหาพระบิดาทูล
ทัดทานประสาเด็ก พระเจ้าสุตโสมจึงมอบแก้วมณีให้พี่เลี้ยง แล้วให้พี่เลี้ยง
พาโอรสไปเล่นแก้วมณีที่อื่น
ฝ่ายอ�ำมาตย์ เข้าใจว่าพระเจ้าสุตโสมคิดว่าราชทรัพย์มีน้อยจึงจะ
ออกบวช จึงเปิดพระคลังให้ทอดพระเนตรราชทรัพย์ แต่พระเจ้าสุตโสม
ยังยืนยันการออกบวชตรัสว่า “คลังน้อยของเราก็ไพบูลย์ คลังใหญ่ของเรา
ก็บริบูรณ์ ปฐพีมณฑลเราก็ชนะแล้ว แต่เราจักละสิ่งนั้นออกบวช”
ฝ่าย กุลพันธนเศรษฐี ก็เข้ามากราบทูลคัดค้านบ้าง พร้อมทูลถวาย
ทรัพย์ของตระกูลตนให้ทงั้ หมด พระเจ้าสุตโสมจึงตรัสว่า “ดูกอ่ นเศรษฐี เรา
รูว้ า่ ทรัพย์ของท่านมีมาก และท่านก็บชู าเรา แต่เราปรารถนาสวรรค์ เพราะ
ฉะนั้น เราจึงต้องบวช”
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พระเจ้าสุตโสมตรัสเรียก เจ้าชายโสมทัต อนุชามามอบราชสมบัติ
ให้ “ดูกร โสมทัต พี่กระสันจักออกบวช เหมือนไก่ป่าถูกขังกระสันจะออก
จากในกรง ความไม่ยนิ ดีในฆราวาสครอบง�ำพี่ พีจ่ ะบวชในวันนี้ เธอจงครอบ
ครองราชสมบัตินี้เถิด”
เจ้าชายโสมทัตเห็นพระเจ้าสุตโสมจะออกบวชแน่ จึงขอออกบวช
ด้วย แต่พระเจ้าสุตโสมตรัสห้ามไว้ เกรงว่าประชาราษฎร์จะขาดทีพ่ งึ่ เสนา
อ�ำมาตย์และประชาราษฎร์ เห็นว่าไม่อาจทัดทานพระราชาของตนได้
ต่างพากันร้องไห้เสียใจ พระเจ้าสุตโสมจึงแสดงธรรมว่า “ท่านทั้งหลาย
อย่าเศร้าโศกไปเลย ถึงเราจะอยู่กับพวกท่านต่อไป แต่ในไม่ช้าก็ต้อง
พลัดพรากจากท่านทัง้ หลายในทีส่ ดุ อยูด่ ี เพราะสังขารทัง้ หลายจะได้ชอื่
ว่าเที่ยงนั้นไม่มี บัดนี้ ความชรามาถึงเราแล้ว ชีวิตที่เหลือเป็นของน้อย
ดุจน�้ำในโคลนที่ก�ำลังจะแห้ง บัณฑิตจึงไม่ควรประมาทในชีวิต ส่วนคน
พาลผูป้ ระมาทเพราะถูกตัณหาผูกไว้ ย่อมไปบังเกิดในนรก สัตว์ดริ จั ฉาน
เปรต และอสุรกาย”
พระเจ้าสุตโสมทรงสละราชสมบัตินี้แล้ว เสด็จออกทรงผนวช ทรง
ผ้ากาสาวพัสตร์ เที่ยวไปพระองค์เดียวเหมือนช้างตัวประเสริฐ ต่อมาชาว
เมืองทั้งหลายต่างพากันสละสมบัติในเรือนของตน พาบุตรธิดาออกไปยัง
ส�ำนักของพระโพธิสัตว์ พระราชมารดา พระราชบิดา พระชายา พระโอรส
พระธิดากับหญิงฟ้อน ๑๖,๐๐๐ ก็ทรงปฏิบัติเช่นนั้นเหมือนกัน พระนคร
ดูเหมือนว่างเปล่า ฝ่ายชาวชนบทก็ได้ตามไปเบื้องหลังแห่งชนเหล่านั้น
พระโพธิสัตว์ทรงพาเหล่าผู้ติดตามมุ่งตรงไปยังป่าหิมพานต์ ท้าว
สักกเทวราชทรงอ�ำนวยสาธุการจัดเครือ่ งอัฐบริขาร เสนาสนะ อาศรมถวาย
ผู้ใดยังอาลัยใคร่ในกาม ความสุขทางโลก พระโพธิสัตว์ทรงทราบ
ก็จะแสดงธรรมโปรด
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“ท่านทั้งหลายอย่าระลึกถึงความยินดี การเล่นและการร่าเริง
ในกาลก่อนเลย กามทั้งหลายอย่าท�ำลายท่านทั้งหลายได้เลย จงเจริญ
เมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด เมื่อเป็นเช่น
นี้ ท่านทั้งหลายจะได้ไปสู่สวรรค์ อันเป็นที่อยู่ของท่านผู้มีบุญ”

จันทกินนรและจันทกินรี

รักแท้ไม่ตายตามตัว
จาก จันทกินนรชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1883
ในอดีตกาลชาติหนึ่ง พระโพธิสัตว์และพระนางยโสธราเกิดเป็น
จันทกินนรและจันทกินรี อาศัยอยู่ที่ยอดเขาจันทบรรพตในป่าหิมพานต์
กินนรและกินรีนั้นเป็นสัตว์สวรรค์ ปกปิดร่างกายด้วยสาหร่ายดอกไม้หอม
มีพวงมาลัยดอกไม้สวมศีรษะ กินเกสรดอกไม้และชอบดมกลิน่ หอมเหมือน
หมู่ภมร มีเสียงหวานไพเราะ พูดจาเสนาะเป็นบทเพลงเหมือนสกุณา มีรูป
ร่างงดงามอรชร ชอบร�ำฟ้อนเหมือนนางอัปสรคนธรรพ์ หากเปรียบความ
งามของกินรีกับสาวมนุษย์ กินรีย่อมสวยกว่าและน่ารักกว่าสาวชาวเมือง
มนุษย์มากมายนัก
จันทกินนรและจันทกินรีผกู สมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากัน ทัง้ สอง
มีความสุขกับการคลอเคล้าท่องเที่ยวไปในไพรกว้าง เถื่อนถ�้ำ และภูผา ที่
ใดมีไม้ใบเขียวขจี หรือมีกลิ่นดอกไม้หอมขจร ที่นั้นย่อมได้เห็นจันทกินนร
และจันทกินรีอยู่เสมอ
สมัยหนึ่ง พระเจ้ากรุงพาราณสีอยากเสด็จประพาสป่าตามล�ำพัง
พระองค์ทรงมอบหมายให้เสนาอ�ำมาตย์รับผิดชอบราชการงานเมือง แล้ว
พระองค์ก็เสด็จออกไปล่าสัตว์ในป่าหิมพานต์ตามล�ำพังพระองค์เดียว โดย
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เสด็จไปตามล�ำน�ำ้ สายหนึง่ ขึน้ ไปตามล�ำดับ จากปลายนำ�้ จนกระทัง่ ถึงต้นนำ�้
เชิงเขาจันทบรรพตใกล้ที่อยู่ของเหล่ากินนรและกินรี
สมัยนั้นเป็นฤดูแล้ง จันทกินนรและจันทกินรีสองสามีภริยานุ่งห่ม
สาหร่ายดอกไม้ลงมาจากยอดบรรพต เที่ยวเก็บเล็มของหอมและกินเกสร
ดอกไม้ เหนี่ยวเถาชิงช้าพร้อมส่งส�ำเนียงขับร้องจะเจื้อยแจ้วเสนาะไพร
ระเรือ่ ยมาตามล�ำดับจนมาถึงล�ำน�ำ้ สายน้อยทีเ่ ชิงเขา ทัง้ สองหยุดร่ายร�ำตรง
คุ้งน�้ำ โปรยปรายดอกไม้ลงในธารน�้ำใส และลงเล่นน�้ำส�ำราญใจ
เมื่อขึ้นจากน�้ำแล้วก็เก็บดอกไม้มาโปรยเหนือหาดทรายใช้เป็น
ทีน่ อน จันทกินนรเป่าขลุย่ และขับร้องเพลงด้วยเสียงหวานฉ�ำ่ ส่วนจันทกินรี
ฟ้อนร�ำร้องเพลงคลอเคลียอยู่เคียงใกล้สามี
พระเจ้ากรุงพาราณสีสดับเสียงของกินนรกินรี จึงค่อยย่างค่อย
ย่องเข้าไปใกล้ ยืนแอบในที่ก�ำบัง เมื่อทอดพระเนตรเห็นนางกินรีผู้มีรูป
โฉมงดงามเกินหญิงใดในโลกก็มีจิตปฏิพัทธ์ ด�ำริว่าจะต้องยิงกินนรนั้นเสีย
เพื่อชิงกินรีนี้มา
ด�ำริแล้วจึงเล็งธนูยิงถูกจันทกินนรล้มลง จันทกินรีเห็นสามีล้มลง
คิดว่าเป็นท่วงทีการร่ายร�ำจึงร้องเพลงร่ายร�ำต่อไปอย่างสนุกสนาน แต่
ครั้นเห็นมีเลือดแดงฉานไหลออกมาจึงรู้ว่าสามีถูกยิง รีบเข้าไปประคอง
กอดด้วยความตกใจ
จันทกินนรพยายามอดทนต่อความเจ็บปวด บอกจันทกินรีว่า
“ดูก่อนจันทา
ลมปราณพี่ล้าใกล้จะดับ
ชีวีพี่ใกล้จะลาลับ
เหมือนรากไม้ถูกสับใกล้ม้วยมรณ์
ดูก่อนน้องพี่
เจ็บนี้เจียนตายแล้วสมร
พี่ยังไม่อยากจะม้วยมรณ์ ไม่อยากลาจรจากน้องไป
ดูก่อนน้องรัก
เจ็บแผลแม้หนักพี่ทนได้
แต่ทุกข์เพราะเห็นน้องโศก พี่โศกช�้ำระก�ำใจไม่อาจทน”
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จันทกินนรนำ�้ ตาไหลพราก ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดก่อน
จะทนพิษบาดแผลไม่ไหวสลบแน่นงิ่ ไป จันทกินรีไม่อาจสะกดกลัน้ ความโศก
อาลัยที่มีต่อสามีอันเป็นที่รักไว้ได้ จึงร�่ำไห้ด้วยเสียงดัง
พระเจ้าพาราณสีเห็นจันทกินนรแน่นงิ่ ไป ด�ำริวา่ กินนรสิน้ ชีวติ แล้ว
จึงปรากฏพระองค์จากที่ซ่อนออกมาหานางกินรี จันทกินรีมองดูรู้ว่า
พระราชาโจรผู้นี้เองที่ยิงสามีเรา นางจึงหนีไปอยู่บนยอดเขา กล่าวค�ำ
บริภาษพระราชาว่า
“ดูก่อนพระราชา
ท่านยิงสามีข้าผู้ไร้ผิด
สามีที่ข้ารักสุดชีวิต
ท่านอ�ำมหิตเลวเหลือใจไร้เมตตา
ดูก่อนผู้ทรงยศ 		
เราก�ำสรดด้วยท่านพรากสามีข้า
เราขอสาปแช่งให้แม่และชายา ของท่านจงโศกายิ่งกว่าเรา
ดูก่อนผู้ทรงฤทธิ์
ทั้งชีวิตของแม่และเมียเจ้า
จงถูกพรากสามีเหมือนเช่นเรา จงเงียบเหงาอ้างว้างไม่ต่างกัน”
พระเจ้าพาราณสีตรัสปลอบนางกินรีวา่ “ดูกอ่ นกินรีผมู้ นี ยั น์ตาเบิก
บานดังดอกไม้ เธออย่าร้องไห้เสียใจไปเลย เราเป็นพระราชาพาราณสี จะ
รับเธอไปอยู่ในวังและให้เธอเป็นอัครมเหสีของเรา เธอจะได้รับการยกย่อง
บูชา ได้เป็นใหญ่เหนือหญิงทั้งหมดในนิเวศน์ของเรา ไม่ต้องทนอ้างว้างอยู่
ล�ำพังท่ามกลางพงไพรแห่งนี้อีก”
จันทกินรีฟังค�ำพระเจ้าพาราณสีดังนั้น จึงบริภาษว่า
“ดูหรือพระราชา
ช่างด้านหน้าเอ่ยวาจาออกมาได้
เลวทรามฆ่าผัวมืดมัวใจ
ยังบ้าใบ้ขอเมียเขาเอาไปครอง
ตัวเราแม้เป็นเพียงกินรี
ไม่เคยคิดอยากจะมีสามีสอง
ถึงเป็นหม้ายไม่ออกนอกครรลอง ยังมัน่ คงรักคูค่ รองไม่เปลีย่ นแปลง”
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พระเจ้าพาราณสีฟงั ค�ำด่าว่าของนางกินรีหนักเข้าก็พโิ รธ หมดความ
หลงที่มีในตัวนาง ตรัสว่า “นี่แน่ะนางชาติกินรีโง่เง่าไม่รักดี เมื่อชวนเจ้าไป
อยูส่ ขุ สบายในวังไม่สนใจ เจ้าก็จงอยูใ่ นป่าในเขาอย่างนีต้ อ่ ไปเถิด อย่างเจ้า
นัน้ เหมาะแล้วทีจ่ ะอยูก่ บั ฝูงเนือ้ ฝูงวัว เก็บกินใบไม้ใบหญ้าอยูอ่ ย่างนีแ้ หละ
นางโง่ไม่รักดี” ตรัสแล้วพระเจ้าพาราณสีก็เสด็จจากไปอย่างหมดเยื่อใย
เมื่อแน่ใจว่าพระเจ้าพาราณสีไม่กลับมาแล้ว จันทกินรีจึงลงมาอุ้ม
ร่างสามี ขึ้นสู่ยอดเขา ยกศีรษะวางไว้บนตัก กอดสามีพลางร�่ำไห้ร�ำพันว่า
“จันทาสามีสุดที่รัก
ข้าโศกสุดจะหักห้ามใจได้
เราสองเคยสนุกสุขเกินใคร ซอกเขาล�ำเนาไพรเคยมีกัน
ต่อไปนี้มีแต่ข้าที่ซอกเขา
ไม่มีแล้วสองเราที่ไหนนั่น
เถื่อนถ�้ำเคยพะนอคลอเคลียกัน คงเหลือข้าร�ำพันอยู่ผู้เดียว
สามีที่รักของข้า
ต่อไปนี้แผ่นผาพันธุ์ไม้เขียว
และแผ่นผาไม้ดอกคงซีดเซียว คงอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่รื่นรมย์
เพราะข้าไร้ท่านพลันอาดูร ความรักพลันสูญไม่สุขสม
ถิ่นนี้สองเราเคยอภิรมย์
ฉับพลันสวรรค์ล่มลงพังภินท์”
จันทกินรีรำ�่ ไห้ครำ�่ ครวญถึงจันทกินนรผูส้ ามีดว้ ยความอาลัยรัก สิน้
หวังว่าต่อไปนี้นางจะอยู่อย่างเดียวดายได้อย่างไร พลางกอดลูบไร้ร่างสามี
ด้วยความรัก เมื่อนางวางมือลงตรงอกรู้สึกว่ายังมีไออุ่นอยู่ รู้ว่าสามียังไม่
ตาย นางกินรีจึงอ้อนวอนขอให้เทพยดาช่วยเหลือ
“ปวงเทพศักดิ์สิทธิเจ้าขา เจ้าเขาเจ้าป่าช่วยด้วย
สามีของข้าใกล้ม้วย
ได้โปรดช่วยสามีข้าอย่าให้ตาย
คนเลวอุบาทว์ชาติชั่ว
มัวเมาคิดฆ่าท�ำร้าย
เขายิงสามีข้าปางตาย
โปรดช่วยบรรเทาร้ายให้เขาที
เราสองครองคู่อยู่ด้วยรัก หากต้องพรากจากกันคราวนี้
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ข้าขอตายติดตามสามี
ไม่ขอมีชีวีอยู่ล�ำพัง
ปวงเทพศักดิ์สิทธิเจ้าขา กินรีวันทาผองท่าน
ได้โปรดช่วยชุบชีวัน
สามีที่รักนั้นให้กลับคืน”
ความรัก ความอาลัย และค�ำอ้อนวอนของจันทกินรีนั้นท�ำให้แม้
เทพยดาก็หวั่นไหว พิภพของท้าวสักกเทวราชเกิดอาการร้อน ท้าวสักกเทวราชทรงตรวจดูเหตุเห็นจันทกินนรีร้องไห้คร�่ำครวญอยู่ใกล้ร่างสามี
จึงจ�ำแลงองค์เป็นพราหมณ์เข้าไปหา ทรงถือกุณฑีน�้ำหลั่งรดลงบนร่าง
จันทกินนร ทันใดนั้นบาดแผลและพิษศรที่เกิดกับจันทกินนรก็มลายหาย
ไปสิน้ จันทกินนรได้สติลกุ ขึน้ คืนชีวติ จันทกินรีสวมกอดสามีดว้ ยความดีใจ
ท้าวสักกเทวราชทรงประทานโอวาททัง้ สองว่า ต่อไปให้พวกเจ้าอยู่
แต่บนยอดเขา อย่าลงมาเที่ยวเล่นใกล้ถิ่นมนุษย์อีก เมืองมนุษย์มีทั้งคนดี
และคนชัว่ พวกเจ้าไม่ทนั เล่หม์ นุษย์หรอก หากเจอคนชัว่ อีกพวกเจ้าจะเดือด
ร้อน ประทานโอวาทจบแล้วท้าวสักกเทวราชก็เสด็จกลับเทวโลก

พระเวสสันดรและพระนางมัทรี

รักแท้ผู้ยอมเสียสละทุกสิ่ง
จาก มหาเวสสันดรชาดก
http://www.84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=10
พระเจ้าสญชัย ทรงครองราชสมบัติเมืองสีพี มีพระมเหสีทรง
พระนามว่า พระนางผุสดี พระนางผุสดีนี้ในพระชาติก่อน ๆ ทรงเคย
ถวายแก่นจันทน์หอม เป็นพุทธบูชาและอธิษฐานขอให้ได้เป็นพุทธมารดา
พระพุทธเจ้าในกาลอนาคต ครั้นเมื่อพระนางสิ้นชีวิตก็ได้ไปบังเกิดใน
เทวโลก เมือ่ ถึงวาระทีจ่ ะต้องจุตมิ าเกิดในโลกมนุษย์ พระอินทร์ได้ประทาน
พรสิบประการแก่พระนางตามทีข่ อ พรประการหนึง่ คือ พึงได้พระราชโอรส
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ผู้ให้สิ่งอันเลิศ ประกอบความเกื้อกูลแก่ยาจก ไม่ตระหนี่ อันพระราชาทุก
ประเทศบูชา มีเกียรติ มียศ
ตลอดทศมาสที่พระโพธิสัตว์ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์นั้น พระนางผุสดี
ไม่ทรงมีอาการแพ้เลย อีกทั้งพระครรภ์ก็ไม่นูนขึ้น ราบเรียบเหมือนหญิง
ปกติ เมื่อเสด็จประทักษิณพระนครโดยไม่ทรงทราบว่าใกล้เวลาประสูติ
กาล พระนางจึงประสูติพระโอรสที่กลางตรอกของพ่อค้า ด้วยเหตุนี้พระ
โอรสจึงได้นามว่า เวสสันดร
เมื่อแรกประสูติ พระเวสสันดรได้แบพระหัตถ์ถามพระนางผุสดี
ราชมารดาว่า “พระแม่เจ้ามีทรัพย์อะไรบ้าง หม่อมฉันจะให้ทาน” พระนาง
ผุสดีทรงประทานกหาปณะพันหนึ่งให้ตรัสว่า ลูกใช้ทรัพย์นี้บริจาคตาม
อัธยาศัยเถิด พระเวสสันดรจึงได้ใช้ทรัพย์นั้นให้ทานเป็นวาระแรก
เมื่อทรงพระชนมายุได้ ๘ พรรษา ก็คิดเพื่อจะบริจาคมหาทานว่า
จะพึงให้หัวใจ ดวงตา เนื้อ เลือด และร่างกาย ถ้าใครขอเรา ให้เราได้ยิน
เราก็พึงให้ เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทาน อันเป็นความจริง หฤทัยก็ไม่หวั่น
ไหว ตั้งมั่นอยู่ในกาลนั้น
ฝ่ายพระนางยโสธราเกิดเป็นพระนางมัทรี ราชธิดาผู้เลอโฉมแห่ง
มัททราชสกุล เมื่อเจริญวัยได้ ๑๖ พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับพระโพธิสัตว์
ทีเ่ กิดเป็นพระเวสสันดร โอรสของพระเจ้าสญชัยและพระนางเจ้าผุสดี แห่ง
สีพีนคร แคว้นกาสี
หลังจากพระเวสสันดรอภิเษกสมรสกับพระนางมัทรีแล้ว พระเจ้า
สญชัยก็มอบราชสมบัติให้ พระเวสสันดรกับพระนางมัทรีครองราชสมบัติ
สืบต่อมาจนมีพระราชโอรสองค์หนึ่งนามว่า ชาลี มีราชธิดานามว่า กัณหา
สองกษัตริย์ทรงมีพระทัยเสมอกันในการให้ทาน ทรงสร้างโรงทาน ๖ แห่ง
บริจาคทานคิดเป็นทรัพย์วันละ ๖ แสน และเอาพระทัยใส่เสด็จไปตรวจดู
โรงทานด้วยพระองค์เองเดือนละ ๖ ครั้ง
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ครัง้ นัน้ นครใหญ่ซงึ่ อยูไ่ ม่ไกล คือ นครกาลิงครัฐเกิดภัยพิบตั ิ ฝนแล้ง
ข้าวยากหมากแพง เกิดโจรภัย ประชาชนเดือดร้อนไปทัง้ นครพากันเข้าไป
ถวายฎีกา โหราจารย์กราบทูลแนะน�ำให้พระเจ้ากาลิงคราชสมาทานศีลและ
รักษาอุโบสถศีล ๗ วันแล้วท�ำพิธขี อฝน แต่ฝนก็ไม่ตก ชาวเมืองจึงกราบทูล
ว่า สีพนี ครเป็นนครทีร่ งุ่ เรือง อุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพราะใน
วันที่พระเวสสันดรประสูตินั้นมีนางพญาช้างฉัททันต์จากป่าหิมพานต์พา
ช้างเผือกเชือกหนึง่ มาส่งให้ถงึ โรงช้าง ช้างเผือกเชือกนีเ้ ป็นช้างมงคลคูบ่ า้ น
คูเ่ มืองสีพี ออกศึกครัง้ ใดมีแต่ชยั ชนะ และเมือ่ พระเวสสันดรเสด็จประทับ
ช้างมงคลไปแห่งหนต�ำบลใดก็ตาม จะมีฝนตกไปทุกแห่งทีเ่ สด็จ ท�ำให้แผ่น
ดินสีพอี ดุ มสมบูรณ์ ราษฎรอยูเ่ ย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้า ช้างมงคลเชือกนีช้ อื่
ว่า ปัจจัยนาค ขอให้พระราชาส่งราชทูตไปขอจากพระเวสสันดร
พระเจ้ากาลิงคราชสดับแล้วจึงรับสัง่ ให้พราหมณ์ ๘ คน ไปขอช้าง
มงคลจากพระเวสสันดร ทั้ง ๘ พราหมณ์เดินทางไปถึงนครสีพี คิดหาทาง
ท�ำให้พระเวสสันดรสงสารจึงใช้ฝุ่นโรยตัวให้สกปรกมอมแมมเหมือนคน
ยากจน แล้วเข้าไปดักรอพระเวสสันดรอยู่ที่โรงทาน เมื่อพระเวสสันดร
เสด็จมาโรงทาน พราหมณ์ทั้ง ๘ จึงเข้าไปเฝ้า กราบทูลว่า พวกตนและชาว
กาลิงครัฐก�ำลังอดอยากเพราะแผ่นดินแห้งแล้ง ปลูกพืชผลไม่ได้ พวกตน
จึงต้องเร่ร่อนมาขอทาน หากพระองค์เมตตาพระราชทานช้างมงคลให้ก็
จะสามารถช่วยชาวกาลิงครัฐทั้งมวลได้ พระเวสสันดรสดับความทุกข์ยาก
ของชาวกาลิงครัฐจึงพระราชทานช้างมงคลให้ พร้อมคนเลีย้ งช้างและควาญ
ช้างให้อีก ๕๐๐ สกุล
พราหมณ์ทั้ง ๘ พาช้างกลับกาลิงครัฐ เมื่อช้างมงคลไปถึง ฝนก็
ตกทั่วกาลิงครัฐ ท�ำให้พืชพันธุ์กลับเขียวขจีอุดมสมบูรณ์พ้นจากทุพพิกภัย
ขณะที่ชาวเมืองสีพีบางส่วนกลับโกรธแค้นพระเวสสันดรที่บริจาคช้างคู่
บ้านคู่เมืองไป จึงมาชุมนุมกันที่พระลานหลวงถวายฎีกาให้พระเจ้าสญชัย
เนรเทศพระเวสสันดร พระเจ้าสญชัยไม่อาจทัดทานความต้องการของชาว
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เมืองได้ ต้องจ�ำใจเนรเทศพระเวสสันดรตามมติของชาวเมือง
พระเวสสันดรทรงตรัสลาพระนางมัทรีว่า “เธอจงบริจาคทานใน
ท่านผู้มีศีลทั้งหลายตามควร เพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงอย่างอื่น ยิ่งกว่า
ทานการบริจาค ย่อมไม่มี และขอไม่ให้ทนล�ำบาก หากจะมีพระสวามีใหม่
ก็ยินดี”
พระนางมัทรีทรงมีพระทัยเสมอกัน มีความจงรักภักดีต่อพระ
เวสสันดรยิ่ง ขอตามไปอยู่เป็นผู้รับใช้ดูแล ด้วยเหตุนี้ พระเวสสันดร พระ
นางมัทรี ชาลีราชกุมาร และกัณหาชินาราชกุมารี จึงได้เสด็จไปอยู่ในป่า
เขาวงกต ด้วยกัน โดยถือข้อวัตร บวชเป็นบรรพชิต ถือพรหมจรรย์ เจริญ
ภาวนาอย่างมีโสมนัสยิ่ง
นับแต่นนั้ มาพระเวสสันดรก็ถอื เพศเป็นดาบสบ�ำเพ็ญพรตในอาศรม
พระนางมัทรีท�ำหน้าที่ออกหาผลหมากรากไม้ในป่ามาปฏิบัติบ�ำรุงพระ
สวามี พระโอรส และพระธิดา ทรงประทับอยู่คนละอาศรม ปฏิบัติตนเป็น
บรรพชิตเช่นนี้อยู่ ๗ เดือน
ในครัง้ นัน้ ในกาลิงครัฐนครมีพราหมณ์แก่ขอทานคนหนึง่ ชือ่ ชูชก มี
ภรรยาสาวสวยชือ่ ว่า อมิตดา ทีพ่ อ่ แม่ยกให้เพราะเอาเงินชูชกไปใช้แล้วไม่มี
ปัญญาใช้คืน ภรรยาของพราหมณ์ชูชกมักถูกเพื่อนบ้านเยาะเย้ยถากถาง
ว่าท�ำบุญมาน้อยจึงได้ผัวแก่ แถมต้องล�ำบากหาบน�้ำไปให้ผัวอาบทุกวัน
ไม่เหมือนพวกตนที่สุขสบายได้แต่งตัวสวย ๆ วัน ๆ ไม่ต้องท�ำการงานอะไร
นางอมิตดาอายเพือ่ นบ้านจึงบอกให้ชชู กไปทูลขอพระชาลีและพระกัณหา
จากพระเวสสันดรมาเป็นทาสรับใช้
ชูชกเดินทางไปเมืองสีพี ได้ยินชาวเมืองบอกว่าพระเวสสันดรพา
พระนางมัทรีและพระโอรสพระธิดาเสด็จไปเขาวงกตแล้ว จึงเดินทางติดตาม
ไป ระหว่างทางแวะสอบถามทางไปเขาวงกตจากชาวบ้าน แต่ชาวบ้านป่า
นัน้ รักพระเวสสันดร รูว้ า่ พราหมณ์เฒ่าจะไปขอพระนางมัทรี หรือพระชาลี
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หรือพระกัณหาเป็นแน่ จึงทุบตีขบั ไล่จนชูชกต้องวิง่ หนีหวั ซุกหัวซุนเดินทาง
หลบ ๆ ซ่อน ๆ ไปตลอดทาง
เมือ่ เข้าสูเ่ ขตแดนเขาวงกต ชูชกก็ถกู สุนขั ของพรานเจตบุตรรุมล้อม
ไล่ตอ้ น จนต้องปีนหนีขนึ้ ไปอยูบ่ นคบไม้รอ้ งไห้เอะอะเสียงดัง พรานเจตบุตร
ได้ยนิ เสียงออกมาดูเห็นชูชกอยูบ่ นคบไม้ เดาว่าชูชกคงจะมาทูลขอพระนาง
มัทรี หรือพระชาลี หรือพระกัณหา จึงยกหน้าไม้ขึ้นจะยิงชูชกเสียให้ตาย
แต่ชูชกใช้ลีลาขอทานพูดจาอ่อนหวาน หลอกพรานเจตบุตรว่าตนเองเป็น
ราชฑูตที่พระเจ้าสญชัยส่งมารับพระชาลีและพระกัณหากลับพระนคร
พรานเจตบุตรหลงเชื่อจึงช่วยชูชกลงจากต้นไม้ น�ำอาหารมาเลี้ยงดู จาก
นั้นก็บอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดร
ชูชกเดินทางต่อไป ได้พบพระอัจจุตฤๅษี ชูชกลวงว่าตนเองเป็น
ราชฑูตมารับพระชาลีพระกัณหาเหมือนที่ลวงพรานเจตบุตร พระฤๅษีหลง
เชื่อจึงบอกทางให้อีก ชูชกเดินทางต่อจนถึงสระโบกขรณีใกล้อาศรมของ
พระเวสสันดร
ชูชกคิดว่าพระนางมัทรีนั้นเป็นหญิง คงท�ำพระทัยไม่ได้หากต้อง
สละเลือดในอกให้เป็นทาน และคงจะขัดขวางเป็นแน่ จึงนอนพักรอวัน
ใหม่ให้พระนางมัทรีออกจากอาศรมไปก่อนจึงค่อยไปทูลขอพระเวสสันดร
ใกล้รุ่งคืนนั้น พระนางมัทรีทรงพระสุบินว่า มีชายผิวด�ำกักขฬะ
คนหนึ่งมาควักเอาพระเนตรทั้งคู่ ตัดพระพาหาทั้งสอง และยังแหวกควัก
เอาพระหทัยของพระนางไปด้วย พระนางตกพระทัยตื่นบรรทมรีบไปเฝ้า
พระเวสสันดรกราบทูลฝันร้ายให้ฟัง
พระเวสสั น ดรสดั บ แล้ ว รู ้ ว ่ า ฝั น นี้ เ ป็ น นิ มิ ต ว่ า จะมี ย าจกมาขอ
พระโอรสและธิดาไปเป็นทาน พระองค์จึงปลอบประโลมพระนางมัทรีให้
คลายกังวลใจแล้วให้พระนางกลับไป ฟ้าสว่างแล้ว พระนางมัทรีท�ำกิจที่
ควรท�ำเสร็จ แต่ใจยังไม่คลายกังวลถึงความฝัน จึงเรียกพระชาลีและพระ
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กัณหามาสวมกอด แล้วพาทัง้ สองไปฝากพระเวสสันดร ก�ำชับพระเวสสันดร
ให้ดูแลสองพระองค์ให้ดี แล้วพระนางก็เข้าป่าหาผลาผลตามปกติ
ชูชกเมื่อเห็นพระนางมัทรีเสด็จไปป่าแล้วจึงออกจากที่ซ่อน เข้า
ไปเฝ้ า พระเวสสั น ดร ขอพระโอรสชาลี แ ละพระธิ ด ากั ณ หาความว่ า
“ห้วงน�้ำซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลา ย่อมไม่เหือดแห้ง ฉันใด พระองค์มี
พระหฤทัยเต็มเปีย่ มด้วยศรัทธา ฉันนัน้ ข้าพระองค์มาเพือ่ ทูลขอพระโอรส
พระธิดากับพระองค์ ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระโอรสพระธิดา แก่
ข้าพระองค์ผู้ทูลขอเถิด”
พระเวสสันดรเมือ่ ได้ทรงสดับค�ำขอของชูชกแล้วก็เกิดปิตยิ นิ ดี ตรัส
ว่า “ดูก่อนพราหมณ์ เรายกให้ ไม่หวั่นไหว ท่านจงเป็นใหญ่ในเด็กน้อย
ทั้งสอง น�ำไปเถิด”
ฝ่ายพระชาลีและพระกัณหาเห็นชูชกมีลักษณะอัปลักษณ์ กิริยา
หยาบจึงหวาดกลัว หนีไปหลบยังสระบัว พระเวสสันดรเห็นรอยเท้าของ
โอรสและธิดาจึงเดินตามรอยไป ทรงกล่าวแก่พระชาลีว่า“ดูก่อนพ่อชาลี
พระลูกรัก พ่อจงมา จงเพิม่ พูนบารมีของพ่อให้เต็ม จงช่วยโสรจสรงหทัย
ของพ่อให้เย็นฉ�ำ่ จงท�ำตามค�ำของพ่อ ขอเจ้าทัง้ สองจงเป็นดังยานนาวา
ของพ่อ ไม่หวั่นไหวต่อสาคร คือภพ พ่อจักข้ามฝั่ง คือ ชาติ จักยังมนุษย์
ทั้งเทวดาให้ข้ามด้วย”
พระชาลีได้ทรงสดับพระด�ำรัสของพระราชบิดา จึงทรงคิดว่า ตา
พราหมณ์จงท�ำเราตามใจชอบเถิด เราจักไม่ดื้อดึงต่อพระราชบิดาจึงโผล่
พระเศียรแหวกใบบัวออกเสด็จขึน้ จากน�ำ้ หมอบแทบพระบาทเบือ้ งขวา ทรง
กันแสง
พระเวสสันดรตรัสเรียกพระกัณหาบ้างว่า “ดูกอ่ นแม่กณ
ั หาธิดารัก
แม่จงมา จงเพิม่ พูนทานบารมีทรี่ กั ของพ่อ จงช่วยโสรจสรงหทัยของพ่อ
ให้เย็นฉ�ำ่ จงท�ำตามค�ำของพ่อ ขอเจ้าทัง้ สองจงเป็นดังยานนาวาของพ่อ
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ไม่หวั่นไหวต่อสาคร คือภพ พ่อจักข้ามฝั่ง คือ ชาติ จักยกขึ้นซึ่งมนุษย์
ทั้งเทวดาด้วย”
พระกัณหาได้ทรงสดับพระด�ำรัสของพระราชบิดา จึงทรงคิดว่า
เราจักไม่ดื้อดึงต่อพระราชบิดา จึงเสด็จขึ้นจากน�้ำเหมือนกัน หมอบแทบ
พระบาทเบื้องซ้าย กอดข้อพระบาทไว้มั่นทรงกันแสง
พระเวสสันดรตรัสบอกตาพราหมณ์เฒ่าว่าหากมีใครต้องการไถ่ตวั
สองกุมาร พระองค์ตงั้ ค่าตัวพระโอรสชาลีเป็นทองค�ำพัน ๑,๐๐๐ ต�ำลึง ส่วน
พระกัณหามีค่าตัวเป็นทองค�ำ ๑๐๐ ต�ำลึง พร้อมทาสา ทาสี ช้าง ม้า และ
โค อย่างละ ๑๐๐ ตรัสแล้วพระเวสสันดรก็จูงหัตถ์สองกุมารพามามอบให้
ชูชก ทรงหลั่งสิโนทกกรวดน�้ำตรัสว่า “โอรสและธิดาทั้งสอง เราจะไม่รัก
ก็หามิได้ แต่พระสัพพัญญุตญาณย่อมเป็นทีร่ กั ยิง่ กว่าโอรสและธิดากว่า
ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า เราจึงตัดใจให้เป็นมหาทาน”
ตรัสแล้วปฐพีก็สั่นไหวไปถึงพรหมโลก
ชูชกผู้มีใจทราม รับสองกุมารแล้วก็หาเถาวัลย์มามัดมือพระชาลี
และพระกัณหา ใช้ไม้ใหญ่โบยตีอย่างโหดร้ายหมายก�ำราบบังคับสองกุมาร
ให้เดินไป พระชาลีและพระกัณหาถูกชูชกตีจนผิวกายแตกเลือดไหล ร้องไห้
คร�ำ่ ครวญน่าสงสาร กราบทูลพระเวสสันดรขอให้สงสารอย่าประทานลูกให้
ชูชกเฒ่าผูน้ เี้ ลย พลางตัดพ้อน้อยใจว่า “ผูใ้ ดไม่มมี ารดาของตน ผูน้ นั้ เหมือน
ไม่มีทั้งบิดามารดา แน่ะน้องกัณหา มาเถิด เราจักตายด้วยกันอยู่ไปก็ไม่มี
ประโยชน์ พระบิดาได้ประทานเราทัง้ สองแก่พราหมณ์ผแู้ สวงหาทรัพย์ แก
ร้ายกาจเหลือเกิน แกตีเราทั้งสองเหมือนนายโคบาลตีฝูงโค”
กาลนั้น พระเวสสันดรทรงมีความเศร้าโศกเป็นก�ำลัง พระทัยทุกข์
ด้วยความเร่าร้อนโกรธแค้น ความอาลัยห่วงใยก็ประดังเต็มก�ำลังไม่สามารถ
จะกลัน้ ความสงสารพระโอรสและพระธิดาได้ นำ�้ พระเนตรนองหน้าจึงต้อง
หลีกปลีกตัวเข้าอาศรมร้องไห้กรรแสงคร�่ำครวญต่ออย่างน่าสงสาร
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พระองค์ทรงช�ำเลืองแลดูพระโอรสพระธิดาเป็นพัก ๆ ทรงเจ็บ
แค้นตาพราหมณ์เฒ่าชูชกว่าใยต้องท�ำร้ายเด็กน้อยผู้ไม่มีพิษภัยหรือแม้
จะตอบโต้ท�ำอันตรายใด ๆ ใจหนึ่งคิดแค้นอยากตามไปชิงพระโอรสพระ
ธิดากลับคืนแล้วฆ่าพราหมณ์นั้นเสีย แต่สุดท้ายก็ทรงชนะความโกรธด้วย
ปัญญา เห็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลว่า ทุกข์เห็นปานนี้เกิดเพราะ โทษแห่ง
ความเสน่หา หาใช่เพราะเหตุการณ์อื่นไม่ เพราะฉะนั้น ควรเราเป็นผู้มี
จิตมัธยัสถ์วางอารมณ์เป็นกลาง อย่าท�ำความเสน่หา ทรงด�ำริฉะนี้แล้ว
ทรงบรรเทาความโศกเห็นปานนัน้ เสีย ด้วยก�ำลังพระญาณของพระองค์
ประทับนั่งกลับคืนพระอาการเป็นปกติ
ฝ่ายพระนางมัทรีที่ไปหาผลาผลอยู่ในป่า นอกจากกลางคืนจะ
ฝันร้ายแล้วกลางวันยังได้พบลางร้ายต่าง ๆ นานา ทรงเขม่นพระเนตร
ตลอดทั้งวันท�ำให้ร้อนพระทัยเป็นห่วงโอรสและธิดาทั้งสอง เมื่อเก็บผลไม้
ได้พอแล้วจึงรีบร้อนเดินกลับอาศรม แต่ทา้ วสักกเทวราชใช้ให้เทวดามาขัด
ขวางมิให้พระนางกลับอาศรมด้วยเกรงพระนางจะกลับมาขัดขวางมหาทาน
ใหญ่ จึงทรงให้เทวดาจ�ำแลงกายเป็นสัตว์ร้ายสามตัว คือ ราชสีห์ เสือโคร่ง
และเสือเหลือง มาขวางทางไว้ จนเย็นค�่ำจึงเปิดทางให้
พระนางมัทรีกลับไปถึงอาศรม ไม่เห็นโอรสและธิดาออกมารับ
เหมือนทุกวันก็รู้ว่าคงจะมีอันตรายแก่โอรสและธิดาทั้งสองเป็นแน่ จึงรีบ
เข้าไปทูลถามพระเวสสันดร แต่พระเวสสันดรทรงนิ่งเงียบไม่ตรัสอะไรเลย
พระนางมัทรีทรงกรรแสง เทีย่ วตามหาพระชาลีและพระกัณหาไป
ทุกแห่งที่ทั้งสองพระองค์เคยไปเที่ยวเล่นแต่ไม่พบ ทรงร�่ำไห้กลับมาถาม
พระเวสสันดรอีก แต่พระเวสสันดรก็ทรงนิ่งเงียบอยู่เหมือนเดิม
พระนางมัทรีกราบทูลว่า “การที่พระองค์ไม่ตรัสกะหม่อมฉันนี้
เป็นทุกข์ยิ่ง การที่วันนี้หม่อมฉันไม่เห็นชาลี และกัณหาชินาลูกรักทั้งสอง
นั้น เหมือนแผลที่ถูกแทงด้วยลูกศร การไม่เห็นลูกทั้งสอง และพระองค์ไม่
ตรัสกะหม่อมฉัน นี้เป็นทุกข์ซ�้ำสอง เหมือนลูกศรแทงหทัยของหม่อมฉัน
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ข้าแต่พระราชบุตร วันนี้ ถ้าพระองค์ไม่ตรัสกะหม่อมฉันตลอดราตรี
นี้ พรุ่งนี้เช้า ชะรอยพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นหม่อมฉันปราศจาก
ชีวิตตายเสียแล้ว”
พระนางมัทรีสะอืน้ ไห้ทลู ถามพระสวามีแต่กไ็ ม่ได้รบั ค�ำตอบเพราะ
ตัง้ ใจรอคอยจังหวะบอกทีเ่ หมาะสม ฝ่ายพระนางมัทรีเมือ่ ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร
ก็เทีย่ วตามหาพระโอรสและพระธิดาไปทัว่ ตลอดทัง้ ราตรี จนรุง่ เช้าแสงทอง
ทาบขอบฟ้าแล้วก็ยงั หาไม่พบจึงกลับมาหาพระเวสสันดร พระนางกรรแสง
ไห้จนสิ้นสติไปด้วยความเหนื่อยและเสียพระทัยที่แทบบาทพระสวามี
พระเวสสันดรเห็นดังนี้ก็ตกพระทัยตัวสั่นคิดว่าพระนางมัทรี
สิ้นพระชนม์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างหนัก แต่ต่อมาก็ตั้งสติจับ
พระกายพระนางดูว่ายังอุ่นจึงรู้ว่ายังมีพระชนม์อยู่ แม้มิได้ทรงถูกต้อง
พระกายตลอด ๗ เดือน แต่ไม่อาจจะทรงก�ำหนดความเป็นบรรพชิตอยู่
ได้ เพราะความโศกมีกำ� ลัง มีพระนัยนาเต็มไปด้วยพระอัสสุชล ช้อนพระ
เศียรของพระนางเจ้าขึน้ วางไว้บนพระเพลา พรมด้วยน�ำ้ ลูบพระพักตร์
และที่ตรงพระหทัย
เมื่อพระนางมัทรีฟื้นสติ ทรงยับยั้งสติไว้ได้บ้างแล้วจึงทูลถามว่า
“พระโอรสและพระธิดาของหม่อมฉันไปไหน” พระเวสสันดรพิจารณาว่า
พระชายามีพระทัยสงบลงพอจะรับฟังความจริงได้ จึงตรัสตอบว่า “เมื่อ
วานนี้ระหว่างที่เธอไปหาผลาผล มีพราหมณ์เฒ่ามาขอโอรสธิดาของเราไป
เป็นทาส เราจึงให้สองกุมารนั้นเป็นทานไปแล้ว”
พระนางมัทรีใจหาย ทรงตัดพ้อพระเวสสันดรว่า “พระองค์ทรงรู้
อยูว่ า่ โอรสและธิดาหม่อมฉันไปไหน แต่พระองค์กลับไม่ยอมบอก ปล่อยให้
หม่อมฉันหัวใจแทบสลายเป็นห่วงลูก หม่อมฉันร�ำ่ ไห้ตามหาลูกตลอดราตรี
จนเลือดในกายกลั่นเป็นน�้ำตาแทบจะหมดกาย”
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พระเวสสันดรตรัสว่า“ดูกรมัทรี เราเองเป็นชายให้ลูกเป็นทานยัง
กลั้นน�้ำตาไว้ไม่ได้ หัวใจเราแทบแหลกสลายเมื่อเห็นลูกเดินจากไป ส่วน
เธอเป็นหญิงมีใจละเอียดอ่อน หากบอกเธอเสียตัง้ แต่แรกเธอคงไม่อาจกลัน้
ความโศกไว้ได้ ดวงหทัยเธออาจจะแตกสลาย เราจึงจ�ำอดกลั้นไว้ไม่ยอม
บอกตลอดราตรี บัดนี้เราเห็นเธอพอสร่างโศกแล้วจึงได้บอก
ดูกรมัทรี เราทั้งสองจะไม่รักโอรสธิดาก็หาไม่ เมื่อเราบริจาคโอรส
และธิดาเป็นทานไปแล้วก็ขออย่าได้ห่วงกังวลไปอีกเลย
ดูกอ่ นมัทรี เธอจงอนุโมทนาปิยบุตรทาน อันเป็นอุดมทานของฉัน”
พระนางมัทรีทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ หม่อมฉันขออนุโมทนา
ปิยบุตรทานอันอุดมของพระองค์ พระองค์ทรงบริจาคทานแล้ว จงยัง
พระหฤทัยให้เลื่อมใส ขอจงทรงบ�ำเพ็ญทานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเถิด”
ฝ่ายท้าวสักกเทวราชเห็นพระเวสสันดรบริจาคบุตรเป็นมหาทาน
แล้วด�ำริวา่ วานนีม้ คี นชัว่ ช้ามาขอโอรสและธิดาไปเป็นทาส วันต่อไปก็อาจ
จะมีใครมาขอพระนางมัทรีไปอีก แล้วพระองค์จะต้องอยู่ป่าผู้เดียวล�ำพัง
ขาดคนดูแล ด�ำริดังนั้นแล้ว ท้าวสักกเทวราชจึงจ�ำแลงกายเป็นพราหมณ์
ไปขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดร
ฝ่ายพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่า เมื่อวานนี้ อาตมาได้ให้บุตรบุตรีแก่
พราหมณ์ไปแล้ว อาตมาจะต้องอยูใ่ นป่ารูปเดียวเท่านัน้ จักให้มทั รีแก่ทา่ น
ได้อย่างไร กลับยังทรงมีพระทัยมั่นคงในการให้และสละ ตรัสว่า “ดูก่อน
พราหมณ์ อาตมาให้สิ่งที่ท่านขอต่ออาตมา อาตมาไม่หวั่นหวาด ไม่มีสิ่งใด
แฝงเร้นอยู่ในใจ อาตมายินดีในทานยิ่ง”
ตรัสแล้วทรงจับพระกรพระนางมัทรีมาร่วมหลัง่ สิโนทกกรวดนำ�้ ลง
ในมือพราหมณ์พระราชทานพระนางมัทรีให้ ทรงทอดพระเนตรดูพระนางมัทรีด้วยความรัก ตรัสว่า “เราให้เธอเป็นทานเพราะเกลียดชังเธอก็
หาไม่ เธอนั้นเป็นที่รักยิ่งของเรา นารีใดในโลกนี้ที่เรารักแม้เพียงส่วน
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เสี้ยวของเธอนั้นไม่มีเลย แต่พระโพธิญาณนั้นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า
และเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั่วทั้งหล้า เราจึงยอมสละเธออันเป็น
ที่รักให้เป็นทาน”
ล�ำดับนั้น มหาปฐพีก็สั่นไหวไปถึงพรหมโลกดังกาลก่อน
ในกาลนั้น พระนางมัทรีผู้มีดวงหฤทัยอันประเสริฐ มิได้ทรงท�ำ
พระพักตร์กริ้วพระภัสดา ไม่ทรงกรรแสง ทรงทอดพระเนตรดูพระสวามี
ทรงเข้าพระทัยพระสวามีว่าพระองค์นั้นทรงกระท�ำสิ่งประเสริฐ พระนาง
กราบทูลว่า “หม่อมฉันเป็นเทวีของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นใหญ่ใน
หม่อมฉัน หากพระองค์ต้องการทรัพย์ก็พึงขายหม่อมฉัน หากต้องการ
เนื้อก็พึงฆ่าหม่อมฉัน หากพระองค์ปรารถนาจะประทานหม่อมฉันแก่
ผู้ใดก็พึงประทานแก่ผู้นั้น พระองค์จงกระท�ำสิ่งที่ทรงชอบพระทัยเถิด
หม่อมฉันไม่โกรธพระองค์เลย”
ท้าวสักกเทวราชทรงทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสอง
จึงทรงอนุโมทนาและชมเชยสองกษัตริย์ว่า“ข้าศึกทั้งปวง ทั้งที่เป็นของ
ทิพย์และของมนุษย์ พระองค์ทั้งสองทรงชนะแล้ว
ปฐพีบนั ลือลัน่ เสียงสาธุการก้องไปถึงสวรรค์ชนั้ ไตรทิพย์ สายฟ้า
ก็แวบวาบไปโดยรอบ เสียงโกลาหลนั้นปรากฏ ดังหนึ่งเสียงภูเขาถล่ม
ทลาย เทพนิกายทัง้ สอง คือนารทะและปัพพตะเหล่านัน้ ย่อมอนุโมทนา
แก่สองกษัตริย์นั้น พระอินทร์ พระพรหม พระปชาบดี พระโสม พระยม
และพระเวสสุวัณมหาราช เทพเจ้าทั้งหมดย่อมอนุโมทนาว่า
พระองค์ทรงท�ำกิจที่ท�ำได้ยากแท้ เพราะความที่เหล่าผู้ให้ทาน
ให้ด้วยยาก เพราะความที่เหล่าผู้ท�ำบุญกรรมท�ำด้วยยาก อสัตบุรุษทั้ง
หลายท�ำตามไม่ได้ ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย อันอสัตบุรุษทั้งหลาย
น�ำไปยาก เหตุดังนั้น คติภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษทั้ง
หลายต่างกัน อสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรก สัตบุรุษทั้งหลายมีสวรรค์
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เป็นที่ไปในเบื้องหน้า
ข้อที่พระองค์ เมื่อเสด็จประทับแรมอยู่ในป่า ได้พระราชทาน
กุมารกุมารีและพระมเหสีนี้ นับว่าเป็นพรหมยานอันสัมฤทธิ์แล้วแด่
พระองค์ เพราะจะมิตอ้ งเสด็จไปในอบายภูมิ ขอพระกุศลทานอันนัน้ จง
อ�ำนวยวิบากสมบัติแด่พระองค์ในสวรรค์เถิด”
ท้าวสักกเทวราชทรงอนุโมทนาแด่พระเวสสันดรอย่างนี้แล้ว ทรง
ด�ำริว่า บัดนี้ ควรที่เราจะไม่ชักช้าในที่นี้ ควรถวายคืนพระนางมัทรีแด่พระ
เวสสันดร แล้วกลับไป ทรงด�ำริฉะนี้ แล้วตรัสว่า
“ข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัทรีพระมเหสีผงู้ ามทัว่ สรรพางค์
คืนแด่พระองค์ผู้เจริญ เพราะพระองค์มีพระฉันทะอัธยาศัย เสมอด้วย
พระนางมัทรี และพระนางมัทรีก็ทรงมีพระฉันทะอัธยาศัย เสมอด้วย
พระองค์ผู้พระสวามี น�้ำนมและสังข์มีสีเสมอเหมือนกัน ฉันใด พระองค์
และพระนางมัทรี ก็มีพระมนัสเจตนาเสมอเหมือนกัน ฉันนั้น
พระองค์ทั้งสองเป็นขัตติยชาติ สมบูรณ์ด้วยพระวงศ์ เกิดดีแล้ว
แต่ถูกพระมารดาพระบิดา เนรเทศให้เสด็จมารอนแรมอยู่ ณ อาศรม
ในราวไพรนี้ ขอพระองค์ เมื่อทรงบ�ำเพ็ญทานต่อ ๆ ไป พึงบ�ำเพ็ญบุญ
กุศล ตามสมควรเถิด
หม่อมฉันคือท้าวสักกะจอมเทพมาสู่ส�ำนักของพระองค์ หม่อมฉัน
ขอถวายพระพร ๘ ประการ ขอให้พระองค์ทรงเลือกเอาพรตามอัธยาศัย
เถิด”
พระเวสสันดรจึงตรัสขอพร ๘ ประการ คือ
๑. ขอให้ได้กลับคืนพระนคร และได้ครองกรุงสีพี
๒. เมื่อขึ้นครองกรุงสีพีแล้ว ขอให้ได้ช่วยให้นักโทษพ้นจากการถูก
ประหาร
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๓. ขอให้ได้เป็นที่พึ่งของพลเมืองในการเลี้ยงชีพ
๔. ขอให้ไม่ตกอยูใ่ นอ�ำนาจของสตรี ขอให้รนื่ รมย์อยูแ่ ต่มเหสีของตน
๕. ขอให้บุตรมีอายุยืน และได้ครองแผ่นดินโดยธรรม
๖. ขอให้ทิพย์อาหารปรากฏมีในนคร
๗. ขอให้ได้บริจาคทาน โดยทรัพย์สมบัติไม่หมดสิ้นไป
๘. เมื่อพ้นจากอัตภาพนี้แล้ว ขอให้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อจุติ
จากชั้นดุสิตนั้นมาเป็นมนุษย์แล้ว ขอให้ได้บรรลุพระโพธิญาณ
ท้าวสักกเทวราชทรงประทานพรแด่พระเวสสันดร แล้วเสด็จกลับ
เทวโลก
ฝ่ายชูชกพาพระชาลีและพระกัณหาเดินทางกลับกาลิงครัฐ ยาม
กลางคืนตาเฒ่าใจทรามหนีสัตว์ร้ายขึ้นไปนอนบนคาคบไม้ ปล่อยให้
กุมารและกุมารีนอนอยู่โคนต้น เทวดานางฟ้าสงสารจึงแปลงกายเป็นพระ
เวสสันดรและพระนางมัทรีมาคอยดูแล ครั้นยามเช้าก็หายไป
เมื่อเดินทางมาถึงทางแยก เทวดาได้ดลใจให้ชูชกเดินหลงไปทาง
กรุงสีพี เมื่อถึงกรุงสีพี พระเจ้าสญชัยทอดพระเนตรเห็นพระชาลีและพระ
กัณหาแต่ไกล จึงให้อ�ำมาตย์มาพาไปเข้าเฝ้าเพื่อตรัสซักถามเรื่องราว
พระเจ้าสญชัยเรียกพระชาลีและพระกัณหาให้เข้าไปหา แต่ทงั้ สอง
กราบทูลว่าบัดนี้หม่อมฉันเป็นทาสพราหมณ์เฒ่าแล้ว ไม่ใช่พระราชนัดดา
ของพระองค์ จึงไม่อาจเข้าไปหาพระองค์ได้ พระเจ้าสญชัยจึงได้ไถ่ตัวพระ
ราชนัดดาทั้งสองตามราคาที่พระเวสสันดรทรงตั้งไว้
ชู ช กได้ รั บ พระราชทานค่ า ไถ่ ก็ ก ลายเป็ น เศรษฐี ใ นพริ บ ตา มี
ปราสาท ๗ ชั้น มีข้าทาสบริวาร มีอาหารเลิศรส ตาเฒ่าไม่เคยลิ้มรสอาหาร
เช่นนี้มาก่อนจึงเพลินกินไปมากจนท้องแตกตาย
ฝ่ายพระเจ้าสญชัยและชาวพระนครคิดได้ว่า พระเวสสันดรถูก
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เนรเทศไปอยูป่ า่ โดยไม่มคี วามผิด พระเวสสันดรนัน้ ทรงมีพระทัยในการให้
ทานเป็นอย่างยิง่ แม้โอรสและธิดาทัง้ สองยังยอมสละเป็นทานได้ บัดนีค้ วร
รับพระเวสสันดรกลับนครได้แล้ว พระองค์จึงรับสั่งให้จัดขบวนทัพใหญ่โต
ให้พระชาลีน�ำทางไปรับพระเวสสันดรที่เขาวงกต
เมื่อ ๖ กษัตริย์ คือ พระเจ้าสญชัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร
พระนางมัทรี พระชาลี และพระกัณหา มาพบหน้ากันที่เขาวงกต ทั้งหมด
ดีใจจนถึงวิสญ
ั ญีภาพไปหมด ท้าวสักกเทวราชจึงบันดาลให้ฝนโบกขรพรรษ
ตกลงมา ฝนนั้นใครอยากให้เปียกก็เปียก ใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียก
กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์จึงกลับฟื้นคืนสติขึ้นมา
พระเวสสันดรเสด็จกลับสีพีพร้อมพระญาติ กลับขึ้นบัลลังก์เป็น
กษัตริย์สีพีอีกครั้ง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม ทรงให้
ทานตลอดชีวิต และยึดมั่นในพระนางมัทรีแต่เพียงผู้เดียวตามที่ขอพรท้าว
สักกเทวราชไว้ เมือ่ สิน้ พระชนม์แล้วทัง้ สองพระองค์กไ็ ปอุบตั ใิ นดุสติ สวรรค์

เจ้าชายสิทธัตถะและพระนางยโสธรา
นางแก้วคู่บารมี
จาก พุทธประวัติ
http://84000.org/tipitaka/picture/f00.html

จ�ำเนียรกาลผ่านมาไกลแสนไกล นับตั้งแต่วันที่สุมิตตาพราหมณี
อธิษฐานช่วยสุเมธดาบสสร้างสมบารมี ทั้งสองก็เวียนเกิดเวียนตายไม่อาจ
นับชาติได้ มีพบ มีพลัดพราก มีสมหวัง มีผิดหวัง มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ
เสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข แลมีทุกข์ ยากที่ใครจะไม่เบื่อหน่าย
แต่ยิ่งนานทั้งสองก็ยิ่งมีศีลเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ยิ่งมั่นคง ไม่หวั่นไหว
ร่วมฝ่าฟันสร้างสมบารมีดว้ ยกันอย่างไม่ยอ่ ท้อ ไม่เบือ่ หน่าย นับเป็นเวลาถึง
๔ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
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ในชาติอันเป็นที่สุด เทวดาอาราธนาพระโพธิสัตว์จากดุสิตสวรรค์
โดยมีพระนางยโสธราติดตามมาอุบัติพร้อมกัน พระนางยโสธรามาเกิด
เป็นเจ้าหญิงราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะกับพระนาง
อมิตาเทวี เป็นขัตติยนารีในโกลิยวงศ์ ส่วนพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเจ้าชาย
สิ ท ธั ต ถะ โอรสของพระเจ้ า สุ ท โธทนะกั บ พระนางมายาเทวี แ ห่ ง กรุ ง
กบิลพัสดุ์ อยู่ในศากยวงศ์ซึ่งอยู่อีกฟากฝั่งของแม่น�้ำโรหิณี มีพระนาง
โคตมีมาตุจฉาเป็นพระมารดาเลี้ยงเพราะพระมารดามายาด่วนทิวงคตไป
ตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุเพียง ๗ วัน
เจ้าหญิงยโสธราเป็นราชธิดาที่งามเลิศในแผ่นดิน มีพระฉวีวรรณ
เปล่งปลั่งเรืองรองดังทองค�ำเปลว บางทีจึงเรียกว่า พิมพา ยโสธราพิมพา
ภัททา และภัททากัจจานา เมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา พระเจ้า
สุปปพุทธะและพระนางอมิตาเทวีจะจัดพิธีให้พระธิดาเลือกคู่ แต่ด้วย
อ�ำนาจบุพเพสันนิวาสเจ้าหญิงยโสธรากราบทูลว่าไม่จ�ำเป็นต้องจัดพิธี
เลือกคู่ เธอจะอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์ ด�ำรงราช
ประเพณีทสี่ องตระกูล คือ ศากยะและโกลิยะเคยอภิเษกสมรสกันมาหลาย
ชั่วอายุคน ตัวอย่างเช่น พระนางอมิตานั้นทรงเป็นศากยวงศ์ขนิษฐาของ
พระเจ้าสุทโธทนะ แต่มาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งโกลิยวงศ์
ขณะทีพ่ ระนางมายากับพระนางโคตมีซงึ่ เป็นโกลิยวงศ์ขนิษฐาของพระเจ้า
สุปปพุทธะก็ไปอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะแห่งศากยวงศ์ เป็นต้น
เจ้าหญิงยโสธรากราบทูลพระมารดาว่า
“หม่อมฉันได้ยินเสียงเล่าลือว่า เจ้าชายสิทธัตถะเมื่ออยู่ในสภา
กษัตริย์แห่งศากยวงศ์ พระองค์ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์หนุ่มที่ทรงพระปรีชา
สามารถมากที่สุดในสภา ความรู้ความสามารถของพระองค์เปรียบได้ดัง
อาจารย์ผู้เฒ่า อีกทั้งทรงเป็นผู้น�ำและมีน�้ำพระทัยโอบอ้อมอารีอาณา
ประชาราษฎร์ บุรุษเช่นนี้ย่อมเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉัน อาณาประชาราษฎร์
และทรงเป็นนายกของโลกได้”
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ราชวงศ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการตัดสินใจของเจ้าหญิงยโสธรา
แต่ด้วยเหตุที่เจ้าหญิงยโสธรามีสิริโฉมงดงามมาก เชื้อพระวงศ์หนุ่มล้วน
หมายปองอยากได้เป็นชายา อีกทั้งยังเป็นราชธิดากษัตริย์ที่บรรดาเชื้อ
พระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ปรารถนาอยากได้เป็นสุณิสาเพื่อยกฐานะราชวงศ์ของ
ตนให้สงู ขึน้ เผือ่ วันหน้าโอรสของตนจะได้มโี อกาสขึน้ ครองบัลลังก์กษัตริย์
กบิลพัสดุ์ต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะ บรรดาพระประยูรญาติชั้นผู้ใหญ่ที่มี
โอรสจึงคัดค้าน อ้างว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยเรียนศิลปะวิทยาอะไรเลย
ควรให้เจ้าชายสิทธัตถะแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อหาโอกาสให้โอรส
ของตนได้ร่วมประลองด้วย
พระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาและพระนางโคตมีพระมาตุจฉา
ทั้งสองพระองค์ทรงหนักพระทัยว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยร�่ำเรียนศิลปะ
วิชาจริง แต่เจ้าชายสิทธัตถะกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่มีกิจในการศึกษา
ศิลปะ ข้าพระองค์เจนจบสรรพวิชาในโลกนี้แล้วทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่มี
ครูคนไหนมีความรู้เท่าข้าพระองค์อีกแล้ว ขอให้พระบิดาตีกลองประกาศ
ให้พระญาติและชาวพระนครมาดูการแสดงศิลปะของข้าพระองค์ในอีก ๗
วันข้างหน้าเถิด”
พระเจ้าสุทโธทนะทรงเชื่อมั่นในพระโอรส เพราะเมื่อวันเฉลิม
พระนามนั้นโหราจารย์ ๘ คนได้เคยท�ำนายไว้แล้วว่าหากเจ้าชายสิทธัตถะ
ขึ้นครองแผ่นดินเมื่อไรจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระองค์จึงรับสั่งให้
ราชบุรุษไปป่าวประกาศการแสดงศิลปะวิทยาในอีก ๗ วันข้างหน้า
การแสดงศิลปะวิทยาของเจ้าชายสิทธัตถะจัดขึ้นที่พระลานหลวง
มีหมู่พระประยูรญาติและมหาชนจ�ำนวนมากมารอดูจนเต็มพระลาน เจ้า
ชายสิทธัตถะได้ประลองฝีมือเชิงธนูกับนายขมังธนู ทรงเอาชนะนายขมัง
ธนูได้หมดทั้งเรื่องการแข่งขันยิงเร็วดังสายฟ้า แข่งยิงเป้าเล็กเท่าปลายขน
หางสัตว์ แข่งยิงลูกศรปะทะกัน แข่งยิงเป้าโดยฟังจากเสียง และแข่งยิง
ตามลูกศร อีกทั้งทรงแสดงพละก�ำลังด้วยการยิงศรทะลุแผ่นไม้สะแกหนา
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๘ นิ้ว แผ่นไม้ประดู่ ๔ นิ้ว แผ่นทองแดง ๒ นิ้ว แผ่นเหล็ก ๑ นิ้ว ทรงแสดง
ความเที่ยงตรงด้วยการยิงแผ่นกระดาน ๑๐๐ ครั้งให้ศรปักต่อเนื่องกันจน
เห็นเป็นเส้น เป็นต้น ครั้นแสดงศิลปะเหล่านี้แล้วก็เชิญชวนเชื้อพระวงศ์
อื่นให้มาร่วมประลองกัน แต่ไม่มีใครกล้าประลองด้วย เจ้าชายสิทธัตถะจึง
แสดงศิลปะอย่างอืน่ ทีไ่ ม่มใี ครท�ำได้อกี แม้แต่ระดับอาจารย์ ได้แก่ ศิลปะชือ่
จักกวิทธ สรลัฏฐิ สรรัชชุ สรเวณิ สรปาสาทะ สรมัณฑปะ สรโสปาณะ
สรมัณฑละ สรปาการะ สรวนะ สรโปกขรณี สรปทุมะ สรปุปผะ สรวัสสะ
เป็นต้น
จบการแสดงศิลปะโดยไม่มีผู้ใดติดใจสงสัย รวมทั้งบรรดาพระ
ประยูรญาติก็หมดข้ออ้าง เจ้าชายสิทธัตถะจึงได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง
ยโสธรา ขณะที่ศากยวงศ์อื่น ๆ เชื่อว่าวันหน้าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิแน่ จึงน�ำธิดามาถวายเป็นชายา ๑๘,๐๐๐ พร้อมสตรี
บาทบริจาริกาอีก ๔๐,๐๐๐ โดยมีพระนางยโสธราเป็นเทวีใหญ่เหนือสตรี
ทั้งมวล
เจ้าชายสิทธัตถะและพระนางยโสธราเกษมส�ำราญอยู่ในปราสาท
๓ ฤดู ทีพ่ ระเจ้าสุทโธทนะทรงสร้างให้เพือ่ ผูกใจเจ้าชายสิทธัตถะไว้ให้ครอง
เรือน ทรงหวังว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ไม่ประสงค์
จะให้เจ้าชายออกบวช เพราะแม้ ๘ พราหมณ์ส่วนใหญ่จะท�ำนายเป็นสอง
สถานว่า หากเจ้าชายสิทธัตถะครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ปกครองทวีปใหญ่ทั้งสี่ และหากออกบวชจะเป็นมหาศาสดาของโลก แต่
โหราจารย์อาวุโสน้อยนามว่าโกณฑัญญะผู้เจนจบในวิชาลักษณมนต์มาก
ที่สุดกลับท�ำนายเพียงสถานเดียวว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะทิ้งเรือนออกบวช
เป็นมหาศาสดาของโลกเท่านั้น
เจ้าชายสิทธัตถะทรงปฏิบัติหน้าที่ในศากยสภา และเสด็จออก
เยีย่ มเยียนอาณาประชาราษฎรอย่างสมำ�่ เสมอ เมือ่ ทรงเหน็ดเหนือ่ ยกลับมา
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ปราสาท ๓ ฤดู พระนางยโสธราก็จะน�ำหมู่นารีมาปรนนิบัติพระภัสดา จัด
หมู่นารีมาฟ้อนร�ำและขับกล่อมบรรเลงให้เกษมส�ำราญคลายความเครียด
จากการงาน เป็นเวลาถึง ๑๔ ปีพระนางยโสธราจึงทรงพระครรภ์
ในขณะนั้นเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
เพราะทั้งสองนครท�ำเกษตรกรรม ต่างฝ่ายต่างทดน�้ำจากแม่น�้ำโรหิณีขึ้น
มาให้นาข้าว แต่ปีนั้นน�้ำน้อยไม่พอใช้ กบิลพัสดุ์จึงขอให้เทวทหะหยุดท�ำ
นา ฝ่ายเทวทหะก็ขอร้องให้กบิลพัสดุห์ ยุดท�ำนาเหมือนกัน ทัง้ สองฝ่ายต่าง
ไม่ยอมถอยให้กัน ศากยสภาพิจารณาว่าเรื่องน�้ำเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลาย
สมัย ปีไหนน�้ำมากเรื่องก็สงบ แต่ปีไหนน�้ำน้อยจะมีเรื่องกระทบกระทั่ง
กันเสมอ เพื่อแก้ปัญหานี้แบบถาวรสภาจึงมีความเห็นว่าต้องท�ำศึกปราบ
โกลิยะด้วยก�ำลัง แต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงคัดค้านว่าการใช้ก�ำลังประหัต
ประหารกันท�ำให้ประชาชนเดือดร้อน ควรใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหามากกว่า
เจ้าชายสิทธัตถะทรงกังวลพระทัยที่มีเสียงเดียวคัดค้านในศากยสภา พระนางยโสธราทรงเห็นว่าพระภัสดาคร�่ำเครียดกับราชกิจมากเกิน
ไป จึงกราบทูลให้เสด็จประพาสอุทยานเพื่อพักผ่อน เจ้าชายสิทธัตถะจึง
ให้นายสารถีขับยานพาเสด็จไปประพาสอุทยาน
ระหว่างทางเสด็จประพาสอุทยาน เทวดาได้แสดงนิมิตเป็น
เทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช ให้เจ้าชายสิทธัตถะ
ทอดพระเนตรเห็น เจ้าชายสิทธัตถะแม้เคยเห็นคนแก่ คนเจ็บ และคนตาย
มาแล้วว่าเป็นปกติโลก แต่ในยามที่พระองค์ทรงทุกข์พระทัยด้วยความ
เป็นห่วงราษฎร เมือ่ ได้เห็นคนแก่ คนเจ็บ และคนตายในครัง้ นีพ้ ระองค์ยงิ่
เป็นทุกข์โทมนัส ทรงรู้สึกว่าไม่ว่าพระองค์จะทุ่มเทสติปัญญาช่วยเหลือ
อาณาประชาราษฎรมากเพียงใด แต่ในที่สุดแล้วอาณาประชาราษฎร์
ของพระองค์ก็ไม่มีใครพ้นจากทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเหล่านี้เลย ทรง
สลดสังเวชว่าสรรพสัตว์ทงั้ หลายทีเ่ วียนว่ายอยูใ่ นสังสารวัฏนี้ ทุกรูปทุก
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นาม ล้วนต้องประสบกับความทุกข์จากความแก่ ความเจ็บ และความ
ตาย ต้องพบกับโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ต้องมีน�้ำตานอง
หน้าอยู่ร�่ำไป พระองค์ทรงเบื่อหน่ายระอาอย่างหนักไม่อยากติดอยู่ใน
บ่วงทุกข์นี้อีกแล้ว ทรงอยากจะค้นหาหนทางดับทุกข์เพื่อพระองค์เอง
และมวลสรรพสัตว์
เจ้าชายสิทธัตถะสรงสนานกลางวัน แล้วประทับนัง่ ประทับนอนบน
แผ่นศิลาในราชอุทยาน ทรงใคร่ครวญถึงนักบวชว่าเป็นเพศที่สงบ ละทิ้ง
ความทุกข์จากการครองเรือน หรือนักบวชนี้จะเป็นเพศที่สามารถก้าวข้าม
กองทุกข์ได้ ทรงพิจารณาทบทวนและใคร่ครวญไปมาจากเช้าจรดเย็น ใน
ที่สุดพระองค์ก็มีพระทัยน้อมน�ำไปทางบรรพชา
เย็นวันนั้น พระเจ้าสุทโธทนะทรงส่งราชบุรุษให้มากราบทูลว่า
พระนางยโสธราประสูติพระโอรสแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะที่มีพระทัยน้อมน�ำ
ไปทางบรรพชาแล้วทรงร�ำพึงว่า
“ราหุล คือ บ่วงใหญ่เกิดขึ้นแล้ว เพราะบุตรย่อมเป็นที่รักดัง
แก้วตาดวงใจของบิดามารดา ท�ำให้บิดามารดาต้องถนอมเลี้ยงดู ต้อง
ดิ้นรนหาทรัพย์มาให้ เป็นเหมือนบ่วงใหญ่ที่ผูกบิดามารดาไว้ให้หลงติด
อยู่ในทะเลทุกข์”
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จกลับปราสาท ๓ ฤดูยามพลบค�่ำ ทรงทอด
พระเนตรดูการขับฟ้อนและสดับเสียงเพลงขับขานของเหล่านารี แต่
พระองค์ไม่มีความสุขหรือหลงใหลในรูปและเสียงเหล่านั้นเหมือนเช่นคืน
วันที่ผ่านมาเลย พระองค์ยังเฝ้าค�ำนึงถึงการออกบวชอยู่ไม่คลายจนเผลอ
บรรทมหลับไป
ราตรีนั้นพระองค์ทรงตื่นบรรทมขึ้นกลางดึก ทอดพระเนตรเห็น
เหล่าสนมนางในนอนหลับกลิ้งเกลือกอยู่โดยรอบ ด้วยพระหทัยที่เบื่อ
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หน่ายระอาอย่างหนักท�ำให้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนางในเป็นซากศพ
เหลียวดูพระราชนิเวศน์ทเี่ คยงดงามก็วงั เวงคล้ายป่าช้า พระองค์จงึ ลุกจาก
พระแท่นเสด็จไปทอดพระเนตรดูพระนางยโสธรากับพระโอรสองค์น้อย
เพราะมีภพจึงมีชาติ พระองค์จะต้องหาวิธตี ดั ภพตัดชาติและตัดกองทุกข์นี้
ให้จงได้ ทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดว่าจะต้องเสด็จหนีไปบรรพชาในคืนนีเ้ ลย
เจ้าชายสิทธัตถะปลุกนายฉันนะให้เตรียมม้า และพาพระองค์เสด็จ
หนีไปจากกบิลพัสดุ์ในยามดึก เมื่อเสด็จออกนอกประตูพระนคร พระองค์
ทรงเหลียวพระพักตร์กลับมาทอดพระเนตรมหาราชวัง ตั้งใจว่าวันหน้าจะ
น�ำอมตธรรมมาให้พระเทวี พระโอรส และพระประยูรญาติทุกพระองค์
วันรุง่ ขึน้ นายฉันนะน�ำฉลองพระองค์ของเจ้าชายสิทธัตถะมาถวาย
กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าเจ้าชายเสด็จออกจากนครไปบรรพชาแล้ว
พระองค์เสด็จออกจากแคว้นศากยะผ่านแคว้นโกศลเข้าสูแ่ คว้นมัลละ แล้ว
ปลงผมเป็นบรรพชิตที่ริมแม่น�้ำอโนมานที
พอสดับข่าวร้ายว่าพระสวามีเสด็จหนีไปบรรพชาแล้ว พระนาง
ยโสธราก็กรรแสงปริ่มว่าจะขาดใจ ทั้งเป็นห่วงโอรสองค์น้อยที่เพิ่งประสูติ
และทรงเป็นห่วงพระสวามี ปรารถนาจะเสด็จติดตามไปในบัดดล แต่
พระเจ้าสุทโธทนะทรงห้ามไว้ ตรัสว่า “ยโสธรา เธออย่าเพิง่ ติดตามสิทธัตถะ
ไปเลย หลานเราเพิ่งจะประสูติ เธอต้องอยู่บ�ำรุงหลานเราให้โตก่อน โอรส
ของเราเสด็จหนีไปกลางดึก เร่งรีบเดินทางตลอดคืนไปแสนไกลแล้ว
ออกบวช คงมุ่งมั่นจะค้นหาสัจธรรมให้พบ ไม่ประสงค์ให้พวกเราติดตาม
เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็อย่าตามเลย
โอรสของเราเมื่อแรกประสูติ พราหมณ์โหราจารย์ท�ำนายว่าหาก
โอรสของเราครองบัลลังก์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แต่หากออกบวชจะ
เป็นมหาศาสดา บิดาอย่างเราอยากให้โอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงสร้าง
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ปราสาท ๓ ฤดูให้ จัดสนมนางในให้ ความสุขใด ๆ ที่เป็นเลิศเราล้วนจัดให้
แต่โอรสของเรากลับทิง้ ลาภยศสรรเสริญ โกนหัวออกบวช ยอมเป็นคนโล้น
ให้เขาดูแคลน ชะรอยโอรสของเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยแท้”
ตรัสแล้วพระเจ้าสุท โธทนะก็รับสั่งห้า มไม่ให้ผู้ใดตามเจ้าชาย
สิทธัตถะกลับ แต่ทรงส่งราชบุรุษคอยสดับข่าวมารายงานเท่านั้นว่าพระ
โอรสเสด็จไปที่ใด พร้อมทั้งพระราชทานนามให้พระราชนัดดาองค์ใหม่ว่า
ราหุล ตามค�ำอุทานของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อวันวาน
ราชบุรุษติดตามน�ำข่าวมากราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะเป็นระยะ
ว่า เจ้าชายสิทธัตถะนุ่งห่มผ้าย้อมฝาด เสด็จเข้าไปในนครราชคฤห์แล้ว
ทรงด�ำเนินด้วยพระบาทเปล่า เสวยอาหารจากการขอ บรรทมบนแผ่น
กระดาน พระนางยโสธราเทวีสดับดังนั้นจึงหันมาใช้ผ้าย้อมฝาด ไม่สวม
ฉลองพระบาท และบรรทมบนพื้นด้วย เมื่อสดับข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะ
ไปบ�ำเพ็ญฌานสมาบัติกับสองดาบส พระนางยโสธราก็บ�ำเพ็ญฌานด้วย
จนเมื่อมีข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จไปอุรุเวลาเสนานิคมแล้ว ทรงอด
พระกระยาหารทรมานกาย พระนางยโสธราก็ทรงอดพระกระยาหารด้วย
จนพระวรกายซูบผอม
พระเจ้าสุทโธทนะตรัสปลอบพระสุณิสาว่าอย่าเสียใจไปเลย เธอ
ยังสาวยังสวยอยู่ ควรบ�ำรุงตนให้ผ่องใส มีความสุข แล้วเลือกเชื้อพระวงศ์
สักองค์หนึ่งเป็นคู่ครอง แต่พระนางยโสธรากราบทูลว่า “หม่อมฉันเป็น
ชายา พระสวามีเป็นทีพ่ งึ่ ของหม่อมฉัน เมือ่ พระสวามีของหม่อมฉันตัง้ ใจ
จะเป็นทีพ่ งึ่ ให้แก่โลกด้วยหม่อมฉันย่อมยินดี ขณะนีห้ ากหม่อมฉันได้อยู่
ร่วมกับพระสวามีหม่อมฉันก็ปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกัน
หม่อมฉันไม่ปรารถนาชายใดอีก ชายผู้เปี่ยมด้วยคุณความดีดัง
พระสวามีของหม่อมฉันไม่มีอีกแล้ว”
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เจ้าชายสิทธัตถะบ�ำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างอุกฤษฎ์ ทรงอดอาหาร
กลัน้ ลมหายใจ พระวรกายซูบผอมเหลือเพียงหนังหุม้ กระดูกไร้เรีย่ วแรงจน
หมดสติแทบสิ้นพระชนม์หลายครั้ง แต่ก็ไม่พบโมกขธรรม ทรงพิจารณาว่า
หนทางนีต้ บี ตันจึงเลิกแล้วหันมาบ�ำเพ็ญอริยมรรคอันเป็นทางสายกลาง ใน
ที่สุดหลังจากบรรพชาแล้ว ๖ ปี พระองค์ก็บรรลุพระโพธิญาณ ตรัสรู้อมตธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มโนรถทีพ่ ระองค์ตงั้ ความปรารถนาไว้แทบ
บาทมูลพระทีปงั กรทศพลเมือ่ ๔ อสงไขยกับเศษแสนมหากัปถึงทีห่ มายแล้ว
หลั ง ตรั ส รู ้ แ ล้ ว พระพุ ท ธองค์ เ สด็ จ ไปแสดงปฐมเทศนาแก่
ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี แล้วเสด็จไป
ประกาศพระศาสนาทีก่ รุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ทรงจ�ำพรรษาทีส่ องทีเ่ วฬุวนั
วิหาร ในครัง้ นัน้ มีผปู้ ระกาศตนเป็นพุทธมามกะเรือนแสน มีผอู้ อกบวชเป็น
ภิกษุเรือนหมืน่ และมีพระอรหันต์เรือนพัน อมตรสแห่งธรรมของพระพุทธองค์เรืองรองอยู่กลางใจของสรรพสัตว์ พระเกียรติคุณขจรไกล
พระเจ้าสุทโธทนะสดับว่าเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ธรรมแล้ว ขณะนี้
ประทับอยู่ที่เวฬุวันวิหารในนครราชคฤห์ มีพระประสงค์จะฟังธรรมจาก
พระพุทธองค์ จึงส่งอ�ำมาตย์พร้อมบริวารพันคนไปทูลเชิญพระพุทธองค์
ให้เสด็จนิวตั กิ บิลพัสดุ์ แต่อ�ำมาตย์เหล่านัน้ ไปเข้าเฝ้าฟังธรรมจบแล้วส�ำเร็จ
เป็นพระอรหันต์ทงั้ หมด จึงพากันออกบวชไม่มใี ครนิมนต์พระพุทธองค์เสด็จ
นิวัติพระนครเลย เป็นอย่างนี้ถึง ๙ คณะ
จนถึงคณะที่ ๑๐ พระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งให้ กาฬุทายีอ�ำมาตย์
ผู้ซึ่งเป็นสหชาติและเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งทรง
พระเยาว์เป็นหัวหน้าคณะ ตรัสก�ำชับว่าถึงอย่างไรก็ตอ้ งเชิญเสด็จพระพุทธองค์นิวัติพระนครให้จงได้ กาฬุทายีอ�ำมาตย์กราบทูลว่าถ้าหากพระองค์
อนุญาตให้บวช เขาก็จะพยายามสุดความสามารถทีจ่ ะทูลเชิญพระพุทธเจ้า
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ให้เสด็จนิวัติกบิลพัสดุ์นครให้จงได้ ซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงประทาน
อนุญาต
กาฬุทายีอ�ำมาตย์พาคณะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมจาก
พระพุทธองค์แล้วส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์และออกบวชเป็นภิกษุเหมือน
อ�ำมาตย์คณะก่อน ๆ แต่ไม่ลมื ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายมา วันหนึง่ หลังฤดูฝน
พระกาฬุทายีเถระจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่า พุทธบิดาขออาราธนาให้
เสด็จนิวัติกบิลพัสดุ์นคร ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงรับอาราธนา และน�ำพระ
อรหันต์ขีณาสพสองหมื่นรูปเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติที่นครกบิลพัสดุ์
พระพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุพ์ ร้อมพระสาวก เสด็จไปประทับ
ที่นิโครธาราม มีหมู่พระประยูรญาติจ�ำนวนมากไปฟังธรรม แต่พระญาติ
ผูใ้ หญ่ยงั มีมานะไม่ถวายความเคารพด้วยคิดว่าพระพุทธองค์เป็นพระญาติ
ที่มีวัยน้อยกว่า พระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศ
ท�ำลายมานะหมู่พระประยูรญาติจนยอมรับนับถือสนิทใจถวายบังคม ทรง
ท�ำให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมาแล้วแสดงธรรม แต่ทา่ มกลางหมูพ่ ระประยูร
ญาติทั้งหมดนั้นกลับไม่ปรากฏกายของพระนางยโสธรา
พระนางยโสธราที่เฝ้าติดตามข่าวและเฝ้ารอพระสวามีอยู่ทุกวัน
ตลอดเวลา ๗ ปีวันนี้กลับไม่กล้ามาเฝ้า พระนางเก็บองค์สดับข่าวคราว
อยูใ่ นต�ำหนักกับสนมนารีดว้ ยดวงหฤทัยสับสนวุน่ วาย อยากพบแต่กท็ �ำตัว
ไม่ถกู เพราะบัดนีเ้ จ้าชายสิทธัตถะมีฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเอกบุรษุ ของโลก
ทรงเกรงไปว่าหากได้พบหน้าแล้วพระพุทธองค์ไม่สนพระทัยจะท�ำอย่างไร
ด�ำริแล้วก็กรรแสงด้วยความน้อยพระทัย
วันรุ่งขึ้น พระนางยโสธราประทับในต�ำหนักชั้นบน เปิดพระแกล
แอบแลดูว่าเมื่อไหร่พระพุทธองค์จะเสด็จมา แล้วพระนางก็เห็นพระพุทธองค์ด�ำเนินด้วยพระบาทเปล่าน�ำหน้าภิกษุสาวกเที่ยวบิณฑบาตอยู่ตาม
ตรอก พระนางรีบออกไปกราบทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบ พระเจ้า
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สุทโธทนะตกพระทัยระลึกได้ว่าพระองค์ไม่ได้นิมนต์พระศาสดาและพระ
สาวกให้มาฉันในพระราชนิเวศน์ เพราะด�ำริว่าพระพุทธองค์คงจะเสด็จ
มาเองด้วยความคุ้นเคย พระองค์รีบออกไปนิมนต์พระพุทธองค์เข้ามาใน
พระราชวัง
วันต่อมา พระพุทธองค์เสด็จมาท�ำภัตกิจในพระราชวังอีก ทรง
แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาและพระประยูรญาติที่พร้อมใจกันมาเฝ้าฟัง
ธรรม แต่วันนี้ก็ยังไม่มีพระนางยโสธราและเหล่านางสนมกัญญาที่ยังเก็บ
ตัวอยู่ในต�ำหนัก
พระเจ้าสุทโธทนะตรัสว่า “สามวันแล้วทีย่ โสธราไม่ออกมาฟังธรรม
เธอเฝ้ารอพระพุทธองค์ทุกวันตลอด ๗ ปีเต็ม เธอแอบแลมองจากช่อง
พระแกลแต่ไม่กล้าออกมา ขอพระพุทธองค์ทรงเมตตาเสด็จไปโปรดยโส
ธราด้วยเถิด” พระพุทธองค์ทรงทราบอัธยาศัยของพระนางยโสธราคูบ่ ารมี
พระองค์จึงเสด็จไปโปรดพระนางถึงในต�ำหนัก เมื่อพระนางยโสธราเห็น
พระพุทธองค์เสด็จมาหาก็ดีพระทัยเข้ามากอดพระบาทร�่ำไห้ดังคนไร้สติ
พระเจ้าสุทโธทนะตรัสว่า “ยโสธราคอยสดับข่าวพระสวามีอยู่
เสมอมิได้ขาด เธอได้ยินว่าพระสวามีปฏิบัติองค์เช่นไรเธอก็ปฏิบัติเช่น
นั้น เธอครองผ้าย้อมฝาด เดินพระบาทเปล่า นอนบนพื้นกระดาน และ
อดอาหารทรมานกาย โลกนี้จะหานารีใดรักและเทิดทูนพระพุทธองค์
เท่ายโสธราคงไม่มีอีก”
พระศาสดาตรัสชื่นชมพระนางยโสธราว่า “ยโสธราเป็นผู้มีใจ
มั่นคงยากจะมีนารีใดเหมือน แม้ในอดีตชาติเธอก็เป็นเช่นนี้ คราวใดที่
ตถาคตให้ทานเธอก็ให้ทาน คราวใดตถาคตรักษาศีลเธอก็รกั ษาศีล คราว
ใดตถาคตออกบวชบ�ำเพ็ญภาวนาเธอก็ออกบวชบ�ำเพ็ญภาวนา
ตถาคตเกิดเป็นเศรษฐีสละทรัพย์แล้วออกบวช เธอก็สละทรัพย์
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ออกบวช เราบ�ำเพ็ญฌานด้วยกัน ฉันแต่น้อย เป็นอยู่อย่างล�ำบาก
สุดท้ายเธอนอนตายริมทางน่าสงสาร
ตถาคตเกิดเป็นจันทกินนร ยโสธราเป็นจันทกินรี เราเที่ยวเล่น
สุขส�ำราญอยู่ที่จันทบรรพต เมื่อจันทกินนรถูกยิงปางตายเธอก็ไม่ยอม
ทิ้ง เธออุ้มร่างสามีขึ้นไปยอดบรรพตกล่าวอ้อนวอนเทวดาจนจันทกิน
นรฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้
ตถาคตเกิดเป็นพระเวสสันดร ยโสธราเป็นมัทรี ตถาคตให้เธอ
เป็นทานแก่ยาจกเธอก็ยังยินดีอนุโมทนา ผู้มีใจมั่นคงเหมือนยโสธรา
ไม่มีอีกแล้ว”
พระพุทธองค์ทรงเมตตาตรัสถึงคุณความดีนานัปการ พระนาง
ยโสธราพอสดับว่าพระพุทธองค์ทรงชื่นชมก็มีปีติ ด�ำรงสติไว้ได้ ทรงหยุด
กรรแสงและน้อมใจฟังธรรม ฟังธรรมจบแล้วก็ส�ำเร็จเป็นพระโสดาบัน
หลังจากวันนั้น พระนางยโสธราก็พาหมู่สนมนารีออกมาฟังธรรม
พระพุทธองค์ทุกวัน ถึงวันที่ ๗ พระโอรสราหุลในวัย ๗ ชันษาเข้ามา
คลอเคลียพระมารดา พระนางยโสธราตรัสว่า “ลูกดูพระมหาสมณะรูปนั้น
พระองค์เป็นพระบิดาของลูก” พระโอรสราหุลดีใจเข้าไปกราบทูลใกล้ชิด
พุทธบิดา เมือ่ ท�ำภัตกิจเสร็จแล้วพระพุทธองค์กเ็ สด็จกลับ พระนางยโสธรา
จึงตรัสกับพระราหุลว่า “ราชสมบัตินี้เป็นของพระบิดา หากลูกปรารถนา
ราชสมบัติก็ให้ตามไปเฝ้าพระบิดาที่อาราม ทูลขอราชสมบัติ” ราหุลก็ตาม
เสด็จไปทูลขอแบบไร้เดียงสา พระพุทธองค์ทรงพบราหุลด�ำริวา่ ราชสมบัติ
เป็นแค่โลกียสมบัติไม่ยั่งยืน เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิด ท�ำให้เกิด
ความทุกข์ไม่สนิ้ สุด เราจะให้โลกุตรสมบัตแิ ก่โอรส ด�ำริแล้วจึงให้บรรพชา
ราหุลเป็นสามเณร
นอกจากจะเสียพระสวามีแล้ว คราวนี้พระนางยโสธรายังเสียพระ
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โอรสไปอีกองค์ เพราะพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นครกบิลพัสดุ์เพียงครึ่ง
เดือนก็เสด็จกลับนครราชคฤห์ พาสามเณรราหุลไปด้วย อีกทัง้ ยังมีราชสกุล
อีกหลายองค์ตามเสด็จไปบวชจนศากยวงศ์เงียบเหงาไปไม่เหมือนเก่า
พระนางยโสธราประทับอยู่ในต�ำหนักอย่างเงียบเหงาต่อมาอีก ๓
ปี พระเจ้าสุทโธทนะก็สวรรคต หลังจัดงานพระบรมศพแล้วพระนางโคตมี
ก็พามาตุคาม ๕๐๐ เสด็จตามพระศาสดาไปจนได้พุทธานุญาตให้บรรพชา
เป็นภิกษุณี พระราชนิเวศน์ทเี่ งียบเหงาอยูแ่ ล้วบัดนีจ้ งึ เงียบเหงาหนักยิง่ ขึน้
พระนางยโสธราด�ำริว่าพระสวามีเราบวชเป็นพระพุทธเจ้า โอรสเราก็บวช
พระมาตุจฉาก็บวช นางสนมกัญญา ๕๐๐ ของพระเจ้าสุทโธทนะก็บวช
ในพระราชวังแห่งนี้มีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีอะไรให้อาลัยอีก พระนางจึง
ชวนนางสนมกัญญา ๑,๑๐๐ คน ออกบรรพชาเป็นภิกษุณใี นส�ำนักของพระ
โคตมีเถรี บวชแล้วได้ชื่อว่า ภัททากัจจานา
พระภัททากัจจานาภิกษุณเี ข้าไปเฝ้ารับกรรมฐานจากพระพุทธองค์
แล้วปลีกองค์บ�ำเพ็ญภาวนา ด้วยบุญบารมีที่สร้างสมมายาวนานเมื่อเจริญ
วิปัสสนาได้ไม่ทันถึง ๑๕ วัน ก็บรรลุอรหัตผลส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อม
ด้วยปฏิสัมภิทาญาณ เป็นผู้ช�่ำชองในอภิญญาสมาบัติเหนือพระอรหันต์
องค์อื่น ๆ ขณะที่พระอรหันต์อื่นใช้ก�ำลังฌานสมาบัติเต็มที่ยังระลึกชาติได้
เพียงแสนมหากัป แต่พระกัจจานาเถรีนนั้ เพียงแค่ชวั่ ขณะทีย่ กเท้าขัดสมาธิ
ก็สามารถระลึกชาติได้ถึงอสงไขยแสนกัป พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องให้
เป็นเอตทัคคะ เป็นยอดของภิกษุณผี ทู้ รงอภิญญาใหญ่ ส่วนสากิยานีภกิ ษุณี
รูปอื่น ๆ ก็ทะยอยส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปตามล�ำดับ
หลังจากส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว พระภัททากัจจานาเถรีและ
พระสากิยานีเถรี ๑,๑๐๐ รูป ก็พ�ำนักหลีกเร้นอยู่ในเชตวันวิหาร มีความ
สุขอยู่ในวิเวกและฌานสมาบัติ น้อยครั้งนักที่จะออกมาพบมหาชน
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“การจากลาครั้งสุดท้ายตลอดกาล”
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นับจากได้รับพุทธพยากรณ์ล่วงกาลบารมีเต็มพร้อมบรรลุสมดัง
ประสงค์ใน ๔ อสงไขยแสนมหากัป พระนางพิมพานางแก้วไม่ได้เป็นแค่
คู่รักคู่ครอง แต่เป็นคู่บุญ คู่สร้างบารมี ความรักของพระองค์ท่านทั้งสอง
มิได้เป็นรักที่ไร้จุดหมาย แต่เป็นรักที่มีเป้าหมายส�ำคัญยิ่งใหญ่ชัดเจน เป็น
ตัวอย่างแก่ผู้ที่ปรารถนาจะมีรักแท้ว่า รักแท้ต้องมีจุดหมาย และมีวันจบ
เพราะหากไม่จบก็ต้องวนเวียนกลับมาทุกข์ไม่เลิก รักแท้มีจุดจบที่สวยงาม
หาใช่รกั แบบเจ็บเพราะความพลัดพรากซ�ำ้ ๆ ไม่จบ ทัง้ สองพระองค์ครองรัก
กันมิใช่เพือ่ ขยายสังสารวัฏให้ยดื ยาว หากแต่เพือ่ ความสิน้ สุดของสังสารวัฏ
หากรักใดไม่มจี ดุ หมาย ไม่มสี มั มาทิฏฐิคล้องใจ พาใจไปในเส้นทางเช่นนีแ้ ล้ว
รักนั้นก็เป็นรักเพื่อความทุกข์ไม่เลิก หาใช่รักอย่างพุทธผู้มุ่งตื่นรู้

พระโคตมพุทธเจ้าและพระภัททากัจจานา
ปิดตำ�นานรักแท้ที่สมบูรณ์ที่สุด

จาก ยโสธราเถริยาปทาน
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=33&A=5882
เชตวันมหาวิหารของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่ง
กรุงสาวัตถี บ่ายวันนีค้ ลาคลำ�่ ไปด้วยพุทธบริษทั ๔ เหมือนเช่นทุกวัน ทุกคน
นั่งอย่างสงบในที่อันควร รอฟังธรรมบรรยายจากองค์พระบรมศาสดาซึ่ง
ประทับนัง่ แล้วบนบัลลังก์ทองกลางมหาวิหาร ภิกษุและภิกษุณนี อ้ ยใหญ่นงั่
เรียงรายเป็นแถวมีระเบียบอยูท่ างด้านซ้ายและด้านขวาดุจมหาอ�ำมาตย์นงั่
เฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิ อุบาสกและอุบาสิกาอยู่เบื้องพระพักตร์ มีพระสารีบุตรธรรมเสนาบดีอัครสาวกอยู่เบื้องขวา พระมหาโมคคัลลานะอัครสาวก
ทีส่ องอยูเ่ บือ้ งซ้าย พระอานนท์พทุ ธอุปฏั ฐากนัง่ อยูใ่ กล้ชดิ พระบรมศาสดา
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ได้เวลาที่หากเป็นวันอื่นพระบรมศาสดาคงจะทรงเริ่มแสดงธรรม
แล้ว แต่วนั นีพ้ ระพุทธองค์ยงั คงประทับสงบนิง่ ยังไม่เริม่ แสดงธรรมเหมือน
กับจะทรงรออะไรอยู่ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี และมหาชนส่วนใหญ่
จึงนั่งสงบนิ่งหลับตารอเวลา มีสติจดจ่ออยู่กับกาย เวทนา จิต และธรรม
ตามแนวทางสติปัฏฐานสี่ที่พระบรมศาสดาทรงสอนไว้ มหาชนบางกลุ่ม
เป็นผู้มาไกล นาน ๆ จึงจะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระบรมศาสดาเสียครั้ง
หนึง่ เมือ่ มีโอกาสเช่นนีจ้ งึ นัง่ ชมพระพักตร์พระบรมศาสดาทีส่ ง่างาม มีพทุ ธ
รัศมีสว่าง เหมือนพยายามประทับภาพนัน้ เก็บไว้ในความทรงจ�ำ เมือ่ ทุกคน
ต่างอยู่ในอาการสงบ มหาวิหารกว้างใหญ่ที่แม้บรรจุผู้คนไว้มากมาย ยาม
นี้จึงกลับเงียบสงบคล้ายดังไพรลึกที่สงบเย็นไร้สรรพส�ำเนียง มีเพียงเสียง
กรุง๋ กริง๋ เบา ๆ จากกังสดาล และเสียงขับขานของสกุณาจากยอดไพรพฤกษ์
รายรอบวิหารที่ดังแว่วมาตามสายลมเย็น
พระบรมศาสดาผินพระพักตร์ไปรับสั่งถ้อยค�ำบางประการกับ
พระอานนท์ผู้ซึ่งก้มเศียรรับฟังด้วยอาการสงบ ครู่หนึ่งพระอานนท์จึง
ประกาศต่อสาธุชนว่า “ขอให้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้านหน้า ช่วยเปิดทาง
ให้พระมหาเถรีผู้ทรงอภิญญาใหญ่ พร้อมหมู่พระเถรี ๑,๑๐๐ เข้ามาเฝ้า
พระศาสดาโดยสะดวกด้วยเถิด”
สิ้นเสียงประกาศของพระอานนท์ พุทธบริษัททั้งหลายต่างมีปีติ
ที่จะได้ชมบารมีของพระมหาเถรีพร้อมทั้งหมู่พระเถรีอื่นอีก ๑,๑๐๐ แม้
พุทธบริษัทบางส่วนซึ่งมาไกลจากนอกแคว้นโกศลจะไม่รู้ว่าพระเถรีผู้ทรง
อภิญญาใหญ่คือผู้ใด เพราะปกติท่านและคณะของท่านมักเร้นกายวิเวก
น้อยครั้งนักที่พุทธบริษัทจะได้เห็นหรือได้ปฏิสันถารด้วย พุทธบริษัทส่วน
มากจึงรู้จักพระเถรีเพียงพระอุบลวัณณาและพระเขมาผู้เป็นอัครสาวิกา
ซ้ายขวาเท่านั้น มหาชนผู้นั่งอยู่เบื้องพระพักตร์ทยอยกันลุกขึ้น ขยับไปนั่ง
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อยูใ่ นทีอ่ นั ควรด้านข้าง เปิดพืน้ ทีว่ า่ งด้านหน้าองค์พระบรมศาสดาจนเพียง
พอส�ำหรับพระเถรีทั้ง ๑,๑๐๐ รูป ดูคล้ายอัฒจันทร์ที่ล้อมรอบลานแสดง
ขณะนั้น ที่ด้านนอกวิหารก็ปรากฏหมู่พระเถรีเดินเรียงรายเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวยาว ค่อย ๆ ก้าวเดินเข้ามาสู่วิหาร ผู้น�ำขบวน
หัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะเป็นพระเถรีผู้มีวัย ๗๘ ปี มีเค้าว่าในวัยสาวท่าน
ต้องเป็นสตรีผู้มีความงามเป็นเลิศ แต่บัดนี้สูงวัยแล้วผิวกายของท่านจึง
เหี่ยวย่นไปตามกาล มีหลังค้อมงอลงเล็กน้อย เดินน�ำหน้ามาช้า ๆ ด้วย
อาการสงบ ส�ำรวม น่าเลื่อมใส มหาชนบางส่วนอดไม่ได้ แอบกระซิบบอก
ผู้ไม่รู้ว่า ท่านผู้นี้ไง พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะผู้ทรงอภิญญาใหญ่
ด้านหลังที่เดินตามหลังพระภัททากัจจานาเถรีมานั้น เป็นพระเถรี
ที่มีวัยสูงไล่เลี่ยกัน ทุกท่านทยอยเดินเข้าสู่มหาวิหาร พระภัททากัจจานา
เถรีตรงไปนัง่ เป็นประธานอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์พระบรมศาสดา ส่วนพระเถรี
ที่เหลือเดินแยกเป็นริ้วซ้ายขวาดังคณะอุปรากรออกสู่หน้าเวที แล้วนั่งอยู่
ด้านหลังเป็นระเบียบเรียบร้อยดังผู้เคยได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี
ครั้นแล้ว พระภัททากัจจานาเถรีก็ยกมือขึ้นประนมอัญชลี และ
กราบบังคมลงแทบเบื้องบาทพระบรมศาสดาผู้เป็นนายกของโลก ขณะที่
พระเถรีด้านหลังก็น้อมกายถวายบังคมพระบรมศาสดาอย่างพร้อมเพรียง
กัน แล้วพระเถรีทั้งหมดก็นั่งสงบนิ่ง ทอดสายตาแลดูพระศาสดาบรมครู
ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด
พระศาสดาทอดพระเนตรดู พ ระเถรี เ หล่ า นั้ น ตรั ส ว่ า “ดู ก ร
ภัททากัจจานา เธอมีสิ่งใดจงประกาศให้พุทธบริษัทเหล่านี้ได้รับรู้พร้อม
กันเถิด”
พระภัททากัจจานาเถรียกมือขึ้นอัญชลีประดุจถือดอกบัวตูมบูชา
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องค์พระบรมศาสดา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันชื่อ
ยโสธรา เป็นปชาบดีของพระองค์”
ที่แท้ พระภัททากัจจานา พระเถรีผู้ทรงอภิญญาใหญ่ผู้นี้สมัยก่อน
มาบวชก็คอื พระนางยโสธรา พระเทวีของเจ้าชายสิทธัตถะนัน่ เอง พระนาง
เป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งโกลิยนคร เล่าลือกันถึงบัดนี้ว่า
พระนางยโสธรานัน้ เป็นยอดแห่งหญิงงาม เป็นผูม้ คี วามงามเป็นเลิศยากจะ
หาผู้ใดเสมอเหมือน เป็นผู้มีปัญญา และเพียบพร้อมด้วยโภคสมบัติเพราะ
เกิดในราชสกุลใหญ่ เมื่อพระนางทิ้งเพศขัตติยนารีมาบวชเป็นภิกษุณีแล้ว
ตลอด ๔๓ ปีที่ผ่านมายังไม่มีนารีใดเลยที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความงามเทียบ
เท่าพระเทวีผู้นี้
“ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า เมื่อยังครองอาคารวิสัย หม่อมฉันเกิดใน
ศากยสกุล มีชาติตระกูลประเสริฐสุดในหญิง ๑๙๖,๐๐๐ นาง เมื่ออยู่ใน
พระราชวังเป็นเทวีของพระองค์ พระองค์ทรงให้หม่อมฉันเป็นมหาเทวี เป็น
ประธานใหญ่กว่านารีทั้งปวง เป็นประมุขของขัตติยะสากิยานี ๑๘,๐๐๐
นาง สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ และอาจารสมบัติ นารีทั้งมวลเคารพหม่อมฉัน
เหมือนมนุษย์เคารพเทวดา เมื่อบวชแล้วหม่อมฉันเป็นประธานสากิยาณี
เถรี ๑,๑๐๐ รูป
ข้าแต่พระมหามุนี เพียงเสี้ยวเวลาหม่อมฉันที่ยกเท้าขึ้นขัดสมาธิ
ก็สามารถใช้อภิญญาระลึกถึงอดีตชาติที่ผ่านมาได้นับอสงไขยแสนกัป
เห็นบุญกรรมที่ท�ำไว้ตลอดกาลนานดังเห็นหนทางท่ามกลางแสงสุริยฉาย
ในเวลากลางวัน หม่อมฉันติดตามพระองค์มาดังนาวาทองล�ำน้อยที่ลอย
ตามนาวาทองล�ำใหญ่ ได้ทำ� อธิการจ�ำนวนมาก อธิการของหม่อมฉันตลอด
กาลนานเหล่านั้น หม่อมฉันท�ำไปเพื่อประโยชน์แก่โพธิญาณของพระองค์
ขอพระองค์ทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันเถิด
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ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงบุญกรรมของหม่อม
ฉันที่ท�ำร่วมกับพระองค์มาตั้งแต่ครั้ง ๔ อสงไขยแสนกัปก่อนด้วยเถิด”
พระภัททากัจจานาเถรีกราบทูลแล้วก็นงั่ สงบนิง่ แลดูองค์พระบรม
ศาสดาบนบัลลังก์ทองดุจจะระลึกถึงความหลังครั้งยาวไกล ด้วยสายตา
ที่เคารพและเทิดทูนองค์มหาบุรุษผู้เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันมาไม่อาจนับ
จ�ำนวนชาติได้ องค์พระศาสดาก็ทอดพระเนตรดูพระเถรีดว้ ยสายพระเนตร
เปีย่ มเมตตา ทรงระลึกถึงอดีตชาติยาวไกลในสาครสงสารทีพ่ ระเถรีเคยร่วม
สุขร่วมทุกข์ ร่วมฝ่าฟันสร้างสมบารมีมาด้วยกันกับพระองค์
สายลมเย็นที่โชยพัดอยู่ภายนอกมหาวิหารบัดนี้พลันสงบนิ่ง ใบไม้
พลันหยุดไหว กังสดาลรอบวิหารหยุดกระทบกัน แม้แต่เสียงสกุณาน้อยทีส่ ง่
ส�ำเนียงเจือ้ ยแจ้วก็พลันสงบไป คล้ายกับว่าทุกสรรพชีวติ ก�ำลังสงบนิง่ และ
จดจ่อรอสดับความว่า พระเถรีมาเฝ้าพระพุทธองค์วนั นีด้ ว้ ยวัตถุประสงค์ใด
และแม้ว่าสายลมภายนอกจะสงบนิ่ง แต่ภายในมหาวิหารกลับเย็นสบาย
คล้ายมีไอเย็นปกแผ่ไปทั่ว เป็นกระแสเย็นที่แผ่มาจากคู่รักคู่บารมีทั้งสอง
ที่เคยสร้างสมบุญบารมีข้ามโอฆภัยด้วยกันมาตลอด ๔ อสงไขยแสนกัปที่
บัดนี้ได้กลับมาพบกันเฉพาะหน้า ความรักในโลกียวิสัยนั้นบางทีก็เย็น
บางทีก็ร้อน แต่ความรักของคู่รักคู่บารมีนี้กลับมีแต่ความสงบเยือกเย็น
จนมหาชนทั้งหลายรู้สึกได้
ขณะนั้น มหาชนในวิหารยังไม่มีใครรู้ว่าพระภัททากัจจานาเถรีพา
พระเถรี ๑,๑๐๐ รูป มาเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยเหตุอะไร จึงสงบนิ่งรอดู
รอฟังอย่างตั้งใจ พระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากมานานถึง ๒๓ ปีก็เช่น
กัน ท่านพิจารณาพระเถรีที่อยู่เบื้องหน้า ทบทวนว่ามีเหตุอันใดหนอท�ำให้
พระเถรีผมู้ ปี กติปลีกวิเวกคณะนีพ้ ร้อมใจกันมาเฝ้าพระบรมศาสดา เพียงชัว่
ขณะเดียวพระอานนท์กก็ ม้ หน้า ท่านพอจะรูแ้ ล้วว่าพระเถรีเหล่านีม้ กี จิ อัน
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ใด ความเป็นเสขบุคคลของท่านท�ำให้ท่านหวั่นไหว ดวงหทัยแกว่งไกวดุจ
ฟองน�้ำบนยอดคลื่น ท่านก้มหน้าแอบซ่อนน�้ำตาที่เริ่มเอ่อล้นออกมาจาก
ดวงตาทั้งสองไว้ไม่ให้ใครเห็น
พระเถรีกราบทูลแล้วหยุดไปชัว่ ขณะ ดังจะร�ำลึกเพือ่ ประมวลความ
ก่อนที่จะกราบทูลต่อไปว่า “ข้าแต่พระมุนีมหาวีรเจ้า ขอพระองค์พึงทรง
ระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันเถิด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉัน
สั่งสมบุญไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันงดเว้นอนาจารในสถานทีไ่ ม่ควร แม้
ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ได้
ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่อให้เป็นภรรยา
ผู้อื่นหลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อมฉันมิได้เสียใจใน
เรื่องนั้นเลย
ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่ออุปการะหลาย
พันโกฏิกัป เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย
ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่อประโยชน์เป็น
อาหารหลายพันโกฏิกัป หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย หม่อมฉัน
บริจาคชีวิตหลายพันโกฏิกัป ประชุมชนจักท�ำการพ้นจากภัย ก็ยอมสละ
ชีวิตของหม่อมฉันให้
ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันย่อมไม่เคยหวงเครื่องประดับและผ้า
นานาชนิดซึ่งอยู่ที่ตัว และภัณฑะคือตัวหญิง เพื่อประโยชน์แก่พระองค์
ข้าแต่พระมหามุนมิ หาวีรเจ้า ทรัพย์ ข้าวเปลือกปัจจัยเครือ่ งบริจาค
บ้าน นิคม ไร่นา บุตร ธิดา ช้าง ม้า โค ทาสี ภรรยา มากมายนับไม่ถ้วน
พระองค์ทรงบริจาคแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์
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พระองค์ตรัสบอกหม่อมฉันว่า เราย่อมให้ทานกะพวกยาจก เมื่อ
เราให้ทานอันอุดม เราย่อมไม่เห็นหม่อมฉันเสียใจ
ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่างจน
นับไม่ถ้วนในสงสารเป็นอเนกเพื่อประโยชน์แก่พระองค์
ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันได้รบั สุขย่อมอนุโมทนา และในคราวที่
ได้รับทุกข์ก็ไม่เสียใจ เป็นผู้ยินดีแล้วในที่ทุกแห่งเพื่อประโยชน์แก่พระองค์
ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของ
หม่อมฉัน หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไป แก่พระพุทธเจ้าร้อยสิบเอ็ดโกฏิ
ซึ่งเป็นนายกผู้เลิศของโลก
ข้าแต่พระมหาราช หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้า
ร้อยยี่สิบโกฏิ และแก่พระพุทธเจ้าร้อยสามสิบโกฏิ หม่อมฉันยังมหาทาน
ให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าร้อยสี่สิบโกฏิและแก่พระพุทธเจ้าร้อยห้าสิบโกฏิ
หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าร้อยหกสิบโกฏิ และ
แก่พระพุทธเจ้าร้อยเจ็ดสิบโกฏิ
หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าร้อยแปดสิบโกฏิ
และแก่พระพุทธเจ้าร้อยเก้าสิบโกฏิ
หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าแสนโกฏิ ซึ่งเป็น
นายกผู้ประเสริฐของโลก
หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าเก้าพันโกฏิ และแก่
พระพุทธเจ้าอื่นอีกซึ่งเป็นนายกของโลก
หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าแสนโกฏิ และ
แก่พระพุทธเจ้าแปดสิบห้าโกฏิแก่พระพุทธเจ้าร้อยแปดสิบห้าโกฏิ แก่
พระพุทธเจ้ายี่สิบเจ็ดโกฏิ
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หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไป แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ปราศจาก
ราคะ มีแปดโกฏิเป็นที่สุด
ข้าแต่พระมหาราช หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระขีณาสพ
ผู้ปราศจากมลทิน เป็นพระพุทธสาวกมาก นับไม่ถ้วน
ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์จงทรงฟังอธิการเป็นอันมากของ
หม่อมฉัน หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแล้วแก่พระพุทธเจ้าผูท้ รงประพฤติ
ธรรมทั้งหลาย และพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติในสัทธรรม ในกาลทั้งปวง
ด้วยประการอย่างนี้ บุคคลผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า ควรประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต ไม่ควรประพฤติธรรมให้
เป็นทุจริต เพราะบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และ
โลกหน้า
หม่อมฉันเบื่อหน่ายในสงสาร จึงออกบวช พร้อมด้วยบริวารชน
๑,๑๐๐ ครั้นบวชแล้วก็หมดกังวล ละอาคารสถานแล้วออกบวช ยังไม่ทัน
ถึงครึง่ เดือนก็ได้บรรลุจตุราริยสัจ คนเป็นอันมากน�ำจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ
และเภสั ช ปั จ จั ย เข้ า มาถวาย เหมื อ นลู ก คลื่ น ในทะเล ดิ ฉั น เผากิ เ ลส
ทั้งหลายแล้ว ดิฉันได้ท�ำเสร็จแล้ว หม่อมฉันได้รับทุกขวิบัติมากอย่าง
และสุขสมบัติมากอย่างเช่นนี้ ถึงพร้อมแล้วซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์สมบูรณ์
ด้ ว ยคุ ณ ทั้ ง ปวง บุ ค คลผู ้ ถ วายตนของตนแก่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ผู ้ แ สวงหา
คุณอันยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่บุญ ก็ย่อมพรั่งพร้อมไปด้วยสหาย ลุถึง
นิพพานบทอันเป็นอสังขตะ กรรมทั้งปวงส่วนอดีต ปัจจุบันและอนาคต
ของหม่อมฉันหมดสิ้นไปแล้ว”
พุทธบริษัทในเชตวันมหาวิหารเริ่มกระซิบร�ำพึง บางคนยกมือ
ขึ้นทาบอก บางคนน�้ำตาซึม เพราะฟังจากพระวาจาย่อมรู้ความหมาย
ว่าที่แท้วันนี้พระเถรีมาเฝ้าก็เพื่อกราบทูลลาปรินิพพาน นี่เองเป็นเหตุให้
พระอานนท์ก้มหน้าไม่สบตาผู้ใด
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พระศาสดาตรัสว่า “ดูกอ่ นภัททากัจจานา มหาชนส่วนมากเลือ่ มใส
เธอ อยากเห็นคุณของเธอ และมหาชนอีกมากยังสงสัยเธอ อยากเห็นคุณ
ของเธอ เธอจงแสดงคุณของเธอให้พทุ ธบริษทั ทัง้ หลายได้ประจักษ์และหาย
แคลงใจก่อนเถิด วันหน้าพวกเขาจะได้ไม่เสียใจว่าเห็นเธออยู่ตรงหน้าแล้ว
ไม่ได้ชมคุณของเธอ”
พระเถรีกราบถวายบังคมรับพุทธบัญชาแล้วเหาะขึ้นสู่นภากาศ
หลังคามหาวิหารบัดนี้คล้ายเปิดโล่งให้มหาชนแลเห็นสวรรค์ชั้นฟ้า เห็น
เขาสิเนรุมาศตั้งตระหง่าน แลตลอดไปจนถึงขอบเขาจักรวาล แล้วพระ
กัจจานาเถรีก็แสดงฤทธิ์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น
แสดงกายใหญ่เท่าภูเขาจักรวาล มีศรี ษะดังอุตรกุรทุ วีป มีแขนซ้าย
ดังบุพวิเทหทวีป มีแขนขวาดังอมรโคยานทวีป มีสรีระดังต้นหว้าประจ�ำทวีป
มีดวงเนตรเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ เขาสุเมรุเป็นกระหม่อม ภูเขา
จักรวาลเป็นหน้า ถวายบังคมพระบรมศาสดา
แล้วแสดงกายเป็นช้าง เป็นม้า ภูเขา ทะเล ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
เขาเมรุมาศ และแสดงเป็นท้าวสักกเทวราช
แล้วพระเถรีก็แสดงฤทธิ์ถือดอกไม้ปิดโลกธาตุทั้งพันเอาไว้ เนรมิต
กายเป็นท้าวมหาพรหม กราบทูลพระบรมศาสดาว่า “ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า
หม่อมฉันยโสธราขอถวายบังคมพระยุคลบาท หม่อมฉันเป็นผูช้ ำ� นาญใน
อิทธิฤทธิ์ ช�ำนาญในทิพโสตธาตุ ช�ำนาญในเจโตปริยญาณ ช�ำนาญใน
ปุพเพนิวาสญาณ และช�ำนาญในทิพจักษุญาณอันหมดจด
หม่อมฉันละอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้ว หม่อมฉันเผาท�ำลาย
กิเลสหมดจดแล้ว บรรลุอาสวักขยญาณ ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ บัดนี้
ภพใหม่ไม่มีอีก”
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พระภัททากัจจานาเถรีแสดงฤทธิ์เป็นอันมากแล้วก็กลับลงมา
หมอบกราบแทบบาทพระบรมศาสดา การร่วมทางเป็นคู่รักคู่บารมีใน
สังสารวัฏอันยาวนานบัดนี้สิ้นสุดลงแล้ว ในที่สุดของ ๔ อสงไขยกับเศษ
แสนมหากัปก็จบลงด้วยค�ำกราบทูลลาว่า “หม่อมฉันมีอายุ ๗๘ ปี ล่วงเข้า
ปัจฉิมวัยแล้ว ถึงความเป็นผู้มีกายเงื้อมลงแล้ว ขอกราบทูลลาพระมหามุนี
หม่อมฉันมีวยั แก่ มีชวี ติ เหลือน้อย จักละพระองค์ไป มีทพี่ งึ่ ของตน
แล้ว มีมรณะใกล้เข้ามา
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี้ มิได้มชี าติ
ชรา พยาธิและมรณะ จักไปสู่นิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นบุรีอันไม่มี
ความแก่ ความตายและไม่มีภัย
เข้าเฝ้าพระองค์เพือ่ ขอประทานโทษ ณ ทีเ่ ฉพาะพระพักตร์พระองค์
เมื่อหม่อมฉันท่องเที่ยวไปในสงสาร หากมีความพลั้งพลาดในพระองค์ ขอ
พระองค์ทรงโปรดประทานโทษแก่หม่อมฉันเถิด
ข้าแต่พระองค์ ผูม้ พี ระจักษุ หม่อมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาท
หม่อมฉันกราบทูลลา”
พระบรมศาสดาสดับแล้วมีพระด�ำรัสเป็นค�ำสุดท้ายแก่พระเถรี
ว่า “ภัททากัจจานาและสากิยานีเถรี พวกเธอทั้งหลายจงพิจารณากาลอัน
ควรเถิด”
บัดนัน้ พระภัททากัจจานาเถรีพร้อมหมูพ่ ระสากิยานีเถรีตา่ งก็ถวาย
บังคมลาพระศาสดาอย่างพร้อมเพรียงกัน แล้วค่อย ๆ ลุกเดินออกจากวิหาร
ไปอย่างสงบ ขณะทีพ่ ทุ ธบริษทั พร้อมใจกันยกมือขึน้ อัญชลีดว้ ยความเคารพ
จนหมู่พระเถรีพ้นไปจากสายตา
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กาลล่วงเลยนานแสนนานผ่านการสั่งสมบารมีกว่า ๔ อสงไขย
แสนมหากัปแล้ว หากจะน�ำกองกระดูกของกายทีเ่ วียนเกิดตายในสังสารวัฏ
อันนับภพนับชาติไม่ได้ก็คงมีประมาณเท่าภูเขา หากน�ำน�้ำตาที่เคยไหล
รินเพราะความทุกข์โศกนานับมารวมกันก็คงประมาณได้เท่ามหาสมุทร หลัง
จากพระพุทธเจ้าพระพุทธสมณโคดมได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตามเจตนาตัง้ พระทัย ทรงพุทธกิจในแต่ละวันของพระองค์เป็นไปเพือ่
การโปรดสัตว์เพือ่ หยุดทุกข์สงสารโดยมาก นับแต่เช้าจรดค�ำ่ จะทรงใช้เวลา
แสดงธรรมเทศนา และตอบปัญหา เหล่ามนุษย์ บรรดาอุบาสก อุบาสิกา
ภิกษุ ภิกษุณี ยามเที่ยงคืนจะทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาโปรดเหล่า
เทวดา พักอิริยาบถแต่น้อย แล้วตอนใกล้รุ่งจะทรงตรวจดูสัตว์โลกที่อาจ
จะรู้ธรรมซึ่งพระองค์ทรงแสดงในวันนั้น เพื่อจะได้เสด็จโปรดตามวาสนา
บารมี นับล่วงไปเป็นเวลา ๔๕ ปีตราบจนถึงวันปรินิพพาน พระองค์ทรง
ใช้เวลาทีเ่ หลืออย่างมีคณ
ุ ค่าในการปฏิบตั เิ ช่นนี้ ธรรมทีท่ รงแสดงนัน้ งามใน
เบือ้ งต้น งามในท่ามกลาง และงามในเบือ้ งปลาย เป็นไปเพือ่ ช�ำระความหลง
มืดบอดออกจากกมลสันดานของสัตว์ทงั้ หลายเพือ่ ถึงทีส่ ดุ จุดหมายเดียวกัน
คือ ความพ้นทุกข์โดนสิ้นเชิงตลอดไป
แม้ในวันสุดท้ายที่จวนใกล้เวลาที่พระองค์จะทรงดับขันธ์ ธาตุ
ร่างกายอ่อนโรยแรงลงราวเกวียนเก่าที่ตร�ำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อประโยชน์แก่มหาชนคนทั้งหลายใกล้จะสึกและพังลง ร�ำลึกถึงปฐม
เหตุชาติแรกที่ทรงตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเพื่อ
โปรดสัตว์ พาเหล่าสัตว์ข้ามพ้นจากห้วงวังวนแห่งทุกข์สงสารต่อหน้าองค์
พระพุทธเจ้าทีปงั กร ทรงตัง้ จิตเป็นกุศลอุทศิ ตนให้พระพุทธเจ้าทีปงั กรและ
เหล่าสาวกยำ�่ กายเหยียบพระองค์เป็นทางข้ามไป จริยวัตรทีด่ �ำเนินมาตลอด
๔ อสงไขยแสนมหากัป จนถึง ณ บัดนี้ ยังคงเป็นไปเช่นเดิม ก�ำลังพระทัย
ยังคงเป็นไปเพื่อผู้อื่นอย่างหนักแน่น
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ในที่ประชุม สงฆ์สาวกมารวมกัน ใกล้ถึงวาระสุดท้ายที่เหล่าสาวก
จะไม่ทรงเห็นพระองค์อกี ตลอดนิรนั ดร์ พระองค์ทรงประกาศให้ผทู้ ยี่ งั มีขอ้
สงสัยในธรรมสามารถถามพระองค์ได้โดยไม่ต้องกังวลลังเลถึงพระวรกาย
ท่านว่าจะท�ำให้เหนื่อยเกินไป น�้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีแก่สัตว์โลก
เป็นความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไข ไม่เลือกหน้า ไม่จ�ำกัดกาล ทรง
ประทานอริยทรัพย์ คือ พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ให้เหล่ากุลบุตร
ได้รับทรัพย์อันประเสริฐนี้ต่อไป ทรงประกาศว่า ธรรมทั้งหลายนี้จะเป็น
ศาสดา น�ำเราทั้งหลายพ้นทุกข์ สืบไป แต่ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกทาง
เท่านัน้ เราทุกคนทัง้ หลายจะต้องเพียรเดินไปจนถึงจุดหมายด้วยตนเอง
และทรงประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธด�ำรัสสุดท้ายว่า
“ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้เราขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่า สิ่งทั้งหลาย
ที่เกิดมาในโลกมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�ำ
หน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้ส�ำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่
ประมาทเถิด”

ความรักของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
มหาศาลอย่างหาใดเปรียบ เป็นไปเพื่อประโยชน์นิรันดรแก่สัตว์โลก
ตราบจนถึงปัจจุบัน ความรักของคู่บารมีก็ทรงหมายรักด้วยจุดหมาย
เช่นนี้เอง
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ธรรมเทศนาพระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
กล่าวถึงความรักของพระพุทธเจ้า
การสร้างพระบารมีของพระพุทธเจ้า
มีมากน้อยต่างกัน บางองค์ ๑๖ อสงไขย ๘
อสงไขย ๔ อสงไขย อย่างน้อย ๔ อสงไขย
นับไม่ได้ ๔ หน นับไม่ได้ ๑๖ หน นับ
ไม่ได้ ๘ หน เรียกว่าอสงไขย ๆ แล้วก็
แสนมหากัป ๆ เศษด้วยกันทั้งนั้น นี่กว่าจะ
เต็มสมบูรณ์ความเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าน�้ำ
กว่าจะเต็มตุ่มเต็มถังนี้ก็ ๑๖ อสงไขย กว่าจะเต็มตุ่ม ตุ่มใหญ่ ตุ่มแห่ง
ความเป็นพระพุทธเจ้า บรรจุอรรถธรรมไว้อยู่นั้นหมด พุทธวิสัยความ
สามารถของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นหมด ไม่มีใครมีความสามารถเหมือน
พระพุ ท ธเจ้ า เพราะเวลาสร้ า งก็ ส ร้ า งเอาหนั ก เอาหนา ฟั ง ซิ ว ่ า ๔
อสงไขยนับไม่ได้ถึง ๔ หน ถ้าเราเทียบอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่า ๔ ล้าน
แล้วอีกแสนมหากัป ค�ำว่ากัปหนึ่งนี้นานแสนนานนะ จึงเรียกว่าหนึ่งกัป
อีกด้วยนะ แสนมหากัปอีกด้วย นัน่ มากไหม ๔ อสงไขยแล้วยังแสนมหากัป
อีก มากขนาดไหน กัปหนึง่ นีน้ านแสนนานกว่าจะนับเป็นกัปหนึง่ ได้ กัปหนึง่
กัลป์หนึ่ง
นี่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ๆ ทรงพยายามอุตส่าห์ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง คอก็ตัดขาดไปได้เลยเพื่อสร้างพระบารมี ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มี
ความเสียดาย คิดดูอย่างพระพุทธเจ้าของเราชาติสุดท้ายที่จะมาเป็น
พระพุทธเจ้านี้ก็ทานกัณหา - ชาลี ใครล่ะทานได้ ทานแล้วพราหมณ์เอา
ไปเฆี่ยนตีต่อหน้าต่อตาอยู่นั่น ถ้าธรรมดาแล้วพราหมณ์นั้นคอขาดเลย

95
ตีลูกให้เห็นต่อหน้าต่อตาของเจ้าของทานจะทนได้ยังไง คนเรามีกิเลส
ฉวยได้ดาบก็ตัดคอพราหมณ์ ไม่ได้กัณหา - ชาลีไปเลยละ กัณหา - ชาลีก็
ต้องกลับคืนมา เพราะพราหมณ์นนั้ คอขาดแล้ว เนือ่ งจากมาเฆีย่ นต่อหน้า
ตี ต่ อ หน้ า ต่ อ ตาของเจ้ า ของทาน อั บ ดั บ ที่ ส องอี ก ก็ ท านพระนางมั ท รี
พระนางมัทรี คือ พระชายาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายเหมือนเงาเทียมตัว
ชายา ๆ แปลว่าผู้เกิดพร้อมกัน พระนางมัทรีนี้เกิดพร้อมกันกับ
พระพุทธเจ้า นี่ละคู่พึ่งเป็นพึ่งตาย พระองค์ก็สละให้ทานได้ ทีนี้ในชาติ
พระเวสสันดร การให้ทานก็ไม่มีใครเป็นคู่แข่งท่าน จนกระทั่งชาวบ้านชาว
เมืองเขาไม่พออกพอใจ ขับไล่ไสส่งพระองค์หนีจากเมือง ขับออกจากความ
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เข้าอยู่ในป่าเขาวงกต พระองค์ก็ยอมไป เขาให้ไปก็ไป
เรือ่ งของชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่พอใจเพราะการให้ทาน เอาช้างมงคลนัน่
แหละ ทานแล้วเขาไม่พ อใจ จึงขับไล่พ ระองค์ ไ ปอยู่ เขาคิ รี วงกตโน่ น
พระองค์ก็ยอมไป แต่เรื่องนิสัยของพระโพธิสัตว์จะสร้างบารมีนั้นไม่ยอม
ถอย ไปในป่าไม่มีอะไรทาน ก็ยกกัณหา – ชาลีทาน ยกพระนางมัทรีทาน
นั่นฟังซิ
นี่ละวิสัยของพระโพธิสัตว์ไม่มีคำ�ว่าถอย โลกเขาไม่ยินดีเขาขับไป
ไหนก็ไป แต่เรือ่ งพระอัธยาศัยหรือนิสยั ของพระโพธิสตั ว์นนั้ ไม่ยอมปล่อย
วางเลย เพราะนักทาน คำ�ว่า โพธิสัตว์ คือ ผู้ที่จะตรัสรู้ข้างหน้า แปลออก
แล้วเป็นอย่างนั้น เป็นผู้ที่มีความเมตตาสงสารมากมาโดยลำ�ดับลำ�ดา ไป
อยูใ่ นฝูงสัตว์กใ็ ห้อภัยแก่สตั ว์ เจ้าของยอมตายแทนสัตว์ได้ เป็นหัวหน้าสัตว์
เจ้าของยอมตายทีเดียว ๆ อยู่กับสัตว์ เอ้า สัตว์อดให้พระองค์อดเสียก่อน
ให้สัตว์อิ่ม พวกบริษัทบริวารอิ่มท้อง พระโพธิสัตว์ถึงจะอิ่มทีหลัง
ทีม่ า: หลวงตามหาบัวเทศน์อบรมคณะนักเรียนโรงเรียนประจักษ์ศลิ ปาคาร
จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๒
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ธรรมเทศนาพระอาจารย์วรงคต วิริยธโร
(หลวงตาม้า)
วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ�้ำเมืองนะ)
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กล่าวถึงคู่กรรมและคู่บารมี
คู่บารมีไม่ได้ ห มายถึ ง คู ่ ม าอยู ่ ผั ว
เมียกันนะ คู่บารมี หมายถึง คู่ที่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันสร้างบารมี ก็เป็นอสีติของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์ทุก ๆ พระองค์
ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นคือคู่บารมีท่าน
ชาวเมืองสีพีทั้งหมดคือคู่บารมีท่าน ช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน
ถ้าเป็นคู่กันจริง ๆ ที่มีลูกกันจริง ๆ เขาอธิษฐานเป็นเนื้อคู่กันเนี่ย
ต้องบารมีเต็มนั่นถึงจะอธิษฐาน ตอนที่ท่านเป็นสุเมธดาบสไง ถ้าใครอ่าน
พระไตรปิฎกจะเข้าใจนะ ตอนพระพุทธเจ้าท�ำนายท่าน มันก็มีผู้หญิงคน
นึงอยู่นั่นด้วย ก็อธิษฐานเป็นคู่เลย อย่างนั้นเรียกคู่บารมี ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน เกิดเมื่อไหร่ก็เจอกันหน้าเก่า ๆ คู่ช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะ
แต่ถ้าคู่แล้วเค้าแยกจากเราไปนั่นไม่ใช่ ไม่ใช่คู่บารมี เป็นคู่กรรม
เป็นคู่กรรมระหว่างกามภพ กามภูมิ มาเวียนว่ายตายเกิด คู่เสพคู่สมอย่าง
ทีห่ นังสือเค้าเขียนไว้นนั่ น่ะ อย่างนัน้ น่ะ เข้าใจมัย้ เพราะฉะนัน้ อย่าไปสนใจ
เลย เค้าไปแล้วก็ไปเหอะ หากมีเงินก็แบ่งเค้าไปด้วยละกัน ถ้าพอมีก็แบ่ง
เค้าไป ให้เค้าไปหมดได้ยิ่งดี แล้วก็มาบวช ก็หมดเรื่องกันไง แล้วก็หาเรื่อง
อีกข้างหน้านูน่ เกิดใหม่กห็ าเรือ่ งอีกไง ไม่อยากหาเรือ่ งก็ไม่ตอ้ งเกิด เพราะ
ฉะนั้นอย่าไปท�ำเลยสะหน่งเสน่ห์ หลวงปู่ดู่ท่านว่าสวดมนต์ ไหว้พระ แผ่
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เมตตาบ่อย ๆ นั่นคือเสน่ห์ล่ะ ใครเห็นก็กิ๊งเลย ชอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา
เพราะ รับรอง อารมณ์ดี รับรอง ใครอยู่ใกล้ก็ชอบ
หล่อกับดีจะเอาอะไร สวยกับน่ารักจะเอาอะไร ถามหน่อย ถ้าเป็น
ผู้ชายก็ ผู้หญิงน่ารักกับผู้หญิงสวยจะเอาอะไร ถ้าผู้หญิงเห็นผู้ชายก็ หล่อ
กับดีจะเอาอะไร
มีคนถาม: เลยอยากจะถามหลวงตา แผ่บุญให้เค้า ให้ชาติหน้าจะ
ได้ไม่เกิดมาท�ำกรรมด้วยกัน หรือชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเกิดมาทุกข์ มาเจอ
กันด้วยดี
หลวงตาตอบ: ไม่เจอหรอก ไม่เจอ ถ้าเราท�ำกรรมฐานตอนนีไ้ ม่เจอ
อย่าไปแผ่ให้เค้า แผ่ให้เทพพรหมที่เกี่ยวข้องกับเค้า ไปบอกเค้าอีกที อย่า
ไปท�ำกรรมทีไ่ ม่ดี ให้ฝากเทวดาทีเ่ กีย่ วข้องกับเค้าในอดีตตอนเนีย้ ทีเ่ ป็นเทพ
พรหมที่อยู่ตรงนั้นน่ะแผ่ไปตรงนั้น แล้วไปบอกเค้าอีกทีว่าอย่าไปท�ำอะไร
เลย มันเป็นกรรม มันจะติดตัวไปตลอดภพ ตลอดชาติ ตลอดกัป ตลอดกัลป์
ศึกษาธรรมะไปเรือ่ ย ๆ รักษาศีลภาวนา พิจารณาไปเรือ่ ย ๆ ตลอด
ชีวิตเรา สะสมพลังงานความดี บันทึกไว้ในใจ กาลข้างหน้าพลังงานมัน
ก็หาความดีด้วยกัน มันไม่ไปหาในสิ่งที่ไม่ดีหรอก ถึงมีกรรมต่อกัน มันก็
ไม่ไปเพราะความดีมนั มาก พลังงานแต่ละอย่างมันก็ดดู เข้าหากันอยูแ่ ล้ว
ตามธรรมชาติ ให้ศกึ ษาเรือ่ งพลังงาน หลวงปูท่ า่ นเวลาฟังใคร เวลาอ่าน
หนังสืออะไร ท่านก็ให้พิจารณาใคร่ครวญ ไตร่ตรองให้ดี ให้พิจารณา
ตามสภาพของความเป็นจริง ไม่ใช่ไปติดมาก ไม่ใช่ผวั หนี เมียหนีแล้วฆ่า
ตัวตายนะ ไม่ใช่ อย่าขนาดนั้น
มีคนถาม: จะอธิษฐานอย่างไรดีให้หมดกรรมเรื่องการมีคู่ครอง
ปฏิบัติไป ๆ มา ๆ ได้สามสี่ปีแล้ว หนีไปทางไหนก็เจอ
หลวงตาตอบ: ไม่ต้องอธิษฐาน กามภพ กามภูมิ ไม่มีคู่ครอง มีแต่คู่
เสพ มนุษย์ไม่มีคู่ครอง มนุษย์ คือ การสืบพันธุ์ กามภพ คือ กามภูมิ มนุษย์
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มีธาตุขนั ธ์ มีจติ กินอาหารเข้าไปในร่างกายมันก็เรือ่ งของการสืบพันธุ์ เรือ่ ง
ของอาชีพ ไม่มีอะไร เพราะฉะนั้นถามอย่างนี้แปลว่าไม่เข้าใจ ว่าเรื่องเนื้อ
คู่นี้ไม่มี เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในชาตินึงบางคนมีเป็นสิบละ ชาตินึงมีคนเดียว
แล้วแต่จังหวะที่ตัวเองเกิด ถ้าเสพแล้วติดนะ เสพคนเดียวไม่พอหรอก รับ
ประกัน ทั้งผู้หญิงผู้ชายยุคนี้ เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นไม่มีคู่หรอก มี
อย่างเดียว คือ คู่บารมี
คูบ่ ารมีไม่ใช่คเู่ สพกันนะ คูท่ ชี่ ว่ ยเหลือในการเกือ้ กูลกันสร้างกุศล
นั่นถึงเรียกว่าคู่บารมี ฉะนั้นคุณตัดได้เลย อย่าไปคิดถึง คู่ มีก็ได้ ไม่มีก็ได้
จบ ถ้าพลาดก็ไม่เสียใจ เพราะรูจ้ กั ไง รูจ้ กั กามภพ กามภูมิ ว่าเราเกิดในแดน
กาม มีกามเป็นแดนเกิด มนุษย์ สัตว์ เทวดาเหมือนกันหมดข้างล่าง ยกเว้น
พรหม พรหมไม่มีเพศ ต้องเข้าใจเรื่องภพทั้งสามด้วย ถึงจะเข้าใจ
เพราะฉะนั้นคุณท�ำจิตให้เป็นพรหม เรื่องพวกนั้นเด็ก ๆ เลย ท่าน
บอก เมือ่ จิตคุณละเอียดน่ะเด็ก ๆ คุณอยากเสพก็ได้ ไม่เสพก็ได้ ถ้าหากคุณ
เสพแล้วมีทุกข์ คุณอยากท�ำไหม คุณไม่ท�ำ เพราะมันเป็นทุกข์ไง ไม่ท�ำ ถ้า
เราเข้าใจจะไม่ท�ำ คือ ท�ำก็ได้ ไม่ท�ำก็ได้นะ ถ้าไม่เป็นทุกข์ มีประโยชน์ ไม่ใช่
หยุดนะ คุณจะหยุดได้เมื่อจิตคุณพัฒนาถึงพรหม ถ้าคุณยังอยู่ในกามภพ
ยังไงคุณจะหลีกไม่ได้ สภาพมนุษย์ ลองคุณสวย ๆ สิ คุณเกิดมาสวย คุณไม่
เอา แต่โดนบังคับแน่ ๆ อย่างน้อย ๆ คุณเกิดในแวดวงแถวนั้น เค้าเป็นใหญ่
กว่าคุณเค้าก็ดึงคุณไป ไม่งั้นเค้าจะมีการฆ่ากันเหรอ
เข้าใจมัย้ คนถาม ทีหลังไม่ตอ้ งถามนะเรือ่ งเนือ้ คู่ มันไม่มนี ะ ใครจะ
ไปรักเราเท่าตัวเราเอง รับประกัน ไม่มี ในพระไตรปิฎกท่านก็เขียนอยู่แล้ว
นางมัลลิกา มเหสีทา้ วโกศลถาม มีใครรักเราจริงไหม ไม่มหี รอก พระพุทธเจ้า
บอก ตัวเราเองน่ะรักตัวเราเอง เลิกเสียใจเหอะ ถ้าเลิกได้ล่ะก็สาธุ ถ้ามันมี
ก็มี ถ้าไม่มีก็แล้วไป ที่ผิดหวังก็อย่าไปทุกข์ อย่าไปถึงกับกินไม่ได้ นอนไม่
หลับ ปวดหัวเลย กินไม่ลง นอนก็ไม่หลับอีก ฆ่าตัวตายผ่อนส่งอีก
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การสัง่ สมบารมี ๑๐
คนทั่วไปเมื่อพูดถึงค�ำว่า บารมี หรือกล่าวว่า บารมีไม่พอ ก็มักจะ
หมายถึง ไม่มบี ญ
ุ วาสนาพอ แท้ทจี่ ริงแล้ว ค�ำว่า บารมี หมายถึง คุณความดี
ทีบ่ ำ� เพ็ญอย่างยิง่ ยวด เพือ่ บรรลุจดุ หมายอันสูงยิง่ (ทีม่ าจาก พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต))
ดังนั้น ค�ำว่า บารมี จึงหมายถึง “การสร้างเหตุ” เพื่อให้เกิดบุญ บารมี
คือ มีก�ำลังใจเต็ม ท�ำให้มีก�ำลังใจเต็มในการสร้างสมคุณสมบัติต่าง ๆ
เพื่อที่จะท�ำงานใหญ่ได้ส�ำเร็จ อย่างที่คนทั่วไปท�ำได้ยาก ดังเช่นการ
สัง่ สมบารมีของพระพุทธเจ้าเพือ่ ตรัสรูพ้ ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพบทาง
พ้นทุกข์ออกจากสังสารวัฏและน�ำมาโปรดสรรพสัตว์ จะต้องสั่งสมบารมี
๓๐ ทัศ มี บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ กล่าวโดยย่อคือ สัง่ สม
บารมี ๑๐ แต่บ�ำเพ็ญอย่างยากยิ่งยวดกว่าคือ ท�ำบารมี ๑๐ ในระดับที่เข้ม
ข้นยิ่งขึ้นถึงขั้นจวนสูงสุดเป็นระดับอุปบารมี และท�ำบารมี ๑๐ ในระดับ
ที่เข้มข้นสูงสุดเป็นระดับปรมัตถะ ในระดับสาวกบ�ำเพ็ญถึงระดับ ๑๐ แต่
ในระดับหมายจะบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจะต้องบ�ำเพ็ญก�ำลัง
ทั้ง ๑๐ ให้ยิ่งใหญ่สูงสุด
การสร้างบารมีไม่ได้เป็นเรือ่ งของการสร้างอัตตาเพือ่ ให้ยงิ่ ใหญ่ แต่
เป็นการสั่งสมก�ำลังใจให้ใหญ่ เมื่อใจยิ่งเปิดกว้าง มีปัญญา ก็ยิ่งเป็นก�ำลัง
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถสร้างเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ
ขึน้ การสร้างบารมีตอ้ งมีการท�ำความดีอย่างยิง่ ด้วย เหตุนจี้ งึ เหนีย่ วน�ำหรือ
มีผลข้างเคียงให้มีปัจจัยภายนอก เช่น ท�ำให้มีทรัพย์ อ�ำนาจ บริวารมาก
มีผู้สนับสนุน เกื้อกูล ช่วยเหลือ ดังเช่นตัวอย่างในเรื่องพระเวสสันดรที่มี
เหล่าเทวดาจ�ำแลงแปลงเป็นสัตว์ปา่ เพือ่ ขวางไม่ให้พระนางมัทรีกลับอาศรม
ก่อนเวลา เพราะอาจเป็นเหตุท�ำให้พระเวสสันดรไม่ได้บริจาคมหาทาน คือ
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พระกุมารชาลี พระกุมารีกณ
ั หาได้ส�ำเร็จ (ท�ำเพือ่ สนับสนุนไม่ใช่เพือ่ แกล้ง)
ซึง่ ในการท�ำงานใหญ่จะต้องมีผสู้ นับสนุนอยูเ่ บือ้ งหลังเสมอ ตัวอย่างในเรือ่ ง
ของพระเวสสันดร ก็คือท้าวสักกเทวราช เมื่องานส�ำเร็จแล้วจึงจะได้รับผล
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสมบารมีอย่างยิ่งยวดจึงท�ำให้มีลักษณะของมหาบุรุษ
๓๒ ประการ ภาษาเรา หมายถึง โหงวเฮ้งดีเยีย่ ม ถ้าอยูค่ รองเรือนจะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิผทู้ รงธรรม ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรูเ้ ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีทรัพย์ ข้าทาส บริวารพร้อม มีปญ
ั ญา มีก�ำลังใจพร้อม แต่
ก็มไิ ด้ตดิ ในความเลิศเลอเพอร์เฟคนัน้ แต่น�ำสิง่ ทีม่ มี าเป็นประโยชน์เกือ้ กูล
ผู้อื่นในทางพ้นทุกข์ ยิ่งให้ด้วยปัญญา จึงยิ่งได้แล้วน�ำมาต่อยอดจนถึงที่สุด
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราต้องสั่งสมการสร้างเหตุ สร้าง
บารมีถึง ๔ อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ไม่ได้มีก�ำลังใจเช่นนี้ตั้งแต่วันแรก
ท่านต้องใช้ก�ำลังสร้างเหตุยากอย่างยิง่ ยวดเพราะปรารถนาท�ำงานใหญ่ คือ
ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสาร ระยะเวลา และความยากง่ายในการสัง่ สมบารมี
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ตั้ง งานใหญ่ยากต้องมีก�ำลังใจ ความสามารถ ปัญญา
ทีส่ งู ตามจึงต้องใช้เวลาในการบ่มและเรียนรู้ แต่แม้หวังผลเล็กน้อยกว่า คือ
หวังเพียงแค่เป็นระดับพระสาวกเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าในการพ้นทุกข์
เท่านั้น ก็ต้องสั่งสมบารมีเช่นกัน บารมีเต็มแล้วจึงจะจบงาน บารมีมาช่วย
ให้งานเราจบ
บารมี ๑๐ ที่จ�ำเป็นต้องมีในการเจริญเพื่อพ้นทุกข์ ที่พระพุทธเจ้า
ทรงบ�ำเพ็ญ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ
อธิษฐาน เมตตา และ อุเบกขา

ทานบารมี
ทาน หมายถึง การให้ สละของที่รู้สึกว่าเป็นของตน มีกริยาทาง
ใจ คือ สละ สอดคล้องกับกริยาทางกายยื่นให้ ยกให้ เริ่มตั้งแต่การสละ
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สิ่งที่หวงแหนเล็กน้อย เช่น ท�ำทานช่วยหมาแมว คนไร้ที่พึ่ง แบ่งปันให้กับ
ผู้คนใกล้ตัว ท�ำบุญกับพระพุทธศาสนาเนื่องจากเห็นประโยชน์แก่ผู้รับ ไป
จนถึงสิ่งที่สละได้ยาก เช่น พระโพธิสัตว์สละบุตร ภรรยา สละราชสมบัติ
เพื่อออกผนวชเนื่องจากเห็นประโยชน์ของการสละนั้นว่าจะช่วยส่วนรวม
ได้มาก ผลของการสละ คือ ช่วยให้ความยึดมั่นเบาบางลง ไม่ทุกข์จาก
ความโลภ ตระหนี่ มีใจที่กว้าง เปิด พร้อมจะเกิดปัญญา นอกจากนี้โดย
ผลภายนอก ทานที่สละจะย้อนมาเป็นเหตุปัจจัยช่วยเราในภายหลัง เช่น
พระที่บ�ำเพ็ญภาวนาในป่า ก็ยังมีคนมาใส่บาตร หรือจะท�ำสิ่งใดก็จะมีคน
มาให้การช่วยเหลือ
ถ้าเข้าใจจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาว่า คือ ปัญญา คือ การ
สละ ละ วาง จาง คลาย ความยึดมัน่ อุปาทาน เราจะเข้าใจว่าข้อธรรมต่าง ๆ
ทีท่ า่ นให้ไว้นนั้ ให้เพือ่ สอนอะไร ชาวพุทธส่วนใหญ่ยงั รูจ้ กั ศาสนาแค่เรือ่ งการ
ท�ำบุญ แต่ยงั ไม่เข้าใจภาพรวมทัง้ หมด ก็อาจท�ำให้น�ำไปใช้ผดิ การท�ำบุญนี้
เราท�ำเพื่อสละของ ๆ ตน เพื่อประโยชน์แด่ผู้อื่น ประโยชน์ต่อตัว คือ สละ
ความยึด โลภ ตระหนี่ เพื่อความหลุดพ้น เป็นอิสระจากความความหมาย
มั่น ผูกพันซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ (ยึดอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น)
คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าความสุข คือ “การมี” การท�ำบุญจึง
คลาดเคลื่อนเป็น ท�ำบุญเพื่อมีความสุข แต่ความสุขแบบพุทธเป็นคน
ละแบบ เป็นการถอนทุกข์ที่เหตุ ไม่ใช่การสร้าง ดังนั้นการท�ำบุญจึงเน้น
ที่สละ เมื่อเหตุแห่งทุกข์หมด มันคือความสุข
การท�ำบุญร่วมกับคนรักจึงควรเน้นความตั้งใจให้ถูก คือ ท�ำบุญ
ร่วมกันเพื่อให้เกิดปัญญายิ่ง ๆ ขึ้น หากท�ำบุญเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกัน อาจจะ
ได้อยู่ดว้ ยกันจริง แต่จะมีความรู้สึกผูกอยู่ดว้ ย แล้วความยึด ความพอใจใน
ความสุขจะเป็นที่มาของความทุกข์อะไรได้อีกหลายอย่าง เช่น การกลับมา
เกิดให้ต้องล�ำบาก เจ็บ ป่วย พลัดพรากจากเป็นจากตายอีกหลายรอบ (แต่
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ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ตั้งใจท�ำบุญให้อยู่ร่วมกัน แล้วจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ ถ้า
เหตุดี ผลก็ดีเอง) ดังนั้นถ้ารักใคร รักตัวเอง ควรส่งเสริมไปในทางที่ท�ำให้
เกิดความเห็นถูก เดินเคียงร่วมสนับสนุนกันไปในทางที่จะพ้นทุกข์เพื่อพบ
สุขที่แท้จริงยิ่ง ๆ ขึ้น
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่ง “พระเวสสันดร”
http://bit.ly/10-tan
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=10)

ศีลบารมี
ศีล หมายถึง การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติใน
การฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น (ที่มาจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) โดยการสละความ
อยากได้ของที่มิใช่ของตน ด้วยการระงับกาย วาจา ให้อยู่ในสภาวะ
“ปกติ” ศีลตามบัญญัติ ได้แก่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ มีไว้เพื่อเป็น
กรอบและปกป้องผู้รักษาไม่ให้ได้รับความทุกข์จากกิเลส ซึ่งเมื่อตามกิเลส
แล้วจะน�ำทุกข์มาให้ในภายหลัง เมือ่ รักษาศีล ด้วยการระงับ ทางกาย วาจา
ให้อยู่ในสภาวะปกติแล้ว ก็จะส่งผลให้ใจสงบระงับ เกิดปัญญา นอกจากนี้
ผลภายนอก คือ ไม่มผี ใู้ ดสามารถท�ำอันตรายได้ ดังตัวอย่างของพระพุทธเจ้า
ที่ไม่มีใครสามารถประสงค์ท�ำร้ายให้ถึงชีวิตได้ แม้พระเทวทัตจะพยายาม
อยู่หลายครั้ง อย่างมากที่สุดก็ท�ำร้ายได้เพียงท�ำให้พระบาทห้อพระโลหิต
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญศีลบารมีอย่างยิ่ง “พญานาคภูริทัต”
http://bit.ly/10-sil
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=6)
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เนกขัมมบารมี

เนกขัมมะ คือ ความตั้งใจออกจากกาม ความเพลิดเพลิน ซึ่ง
เป็นเครือ่ งเหนีย่ วรัง้ ไม่ให้ออกจากทุกข์ เพราะยึดติดกับรูป รส กลิน่ เสียง
สัมผัส เนือ่ งจากเข้าใจว่าเป็นความสุข แต่เป็นสุขชัว่ คราวทีจ่ ะก่อให้เกิดทุกข์
ดิ้นรนเมื่อสูญเสีย จึงต้องแสวงหาไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด และความตั้งใจออก
จากอุปสรรคเครื่องขวางในการท�ำความดี เช่น สละการติดหนัง ติดละคร
ติดเพลง ติดแฟน ติดอาหารอร่อย ๆ ที่ได้กินจนเปรมเต็มที่ ติดสถานที่ที่มี
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกสบาย การเจริญเนกขัมมะ คือ การทดลองเปลีย่ นไป
ใช้ชวี ติ ในเส้นทางทีต่ า่ งไปจากเดิมหรือทีต่ นคุน้ เคย คือ ไปอยูว่ ดั หรือสถานที่
วิเวก สัปปายะ ต่อความเจริญกายใจ สะดวกแต่ไม่สบายจนเกินไป มีสถานที่
ทีเ่ หมาะสม และมีกจิ กรรมในทางกุศลทีเ่ อือ้ ให้เกิดปัญญาทางด้านจิตใจ เช่น
ท�ำวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม สนทนาธรรม พระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสมบารมีในทางเนกขัมมะ คือ บางชาติก็บวช แม้บางชาติไม่ได้บวช
ก็ทรงตั้งจิตน้อมไปในทางสละกิเลสเครื่องท�ำให้จิตเศร้าหมอง
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมีอย่างยิ่ง “พระเตมีย์ใบ้”
http://bit.ly/10-nekkumma
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=1)

ปัญญาบารมี

ปัญญา คือ ความรู้ชัด รู้รอบ จนสามารถเชื่อมโยงได้ว่า ผล
(ความทุกข์) มาจากเหตุ (สมุทยั ) อะไร อย่างไร เข้าใจสิง่ ต่าง ๆ ตามความ
เป็นจริง เข้าใจว่าถ้ามีผลก็ต้องมีเหตุมาก่อน หมั่นฝึกฝนพัฒนาปัญญาด้วย
การหมั่นไตร่ตรองถึงทุกข์และเหตุแห่งทุกข์จนช�ำนาญ จนเกิดความเข้าใจ
สามารถละทุกข์ด้วยการวางเหตุแห่งทุกข์
หรือต้องการจะท�ำอะไร หากเกิดอุปสรรค แทนที่จะโทษคนอื่น
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ปล่อยวางแบบไม่เข้าใจ คือ ไม่ท�ำอะไร ปล่อยให้ตดิ กับดัก ซึง่ เป็นเหตุท�ำให้
ไม่ถึงเป้าหมาย ไม่ก้าวหน้า ก็มาส�ำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์รายละเอียด
แยกองค์ประกอบว่าที่ติดนั้นติดอะไรอยู่ ภาษาครูบาอาจารย์ เช่น ในการ
ภาวนา จะมีค�ำว่า ม้าง ค�ำว่า ม้าง นีห่ มายถึง การแยกองค์ประกอบ ชิน้ ส่วน
ออกมาพิจารณา พอเห็นองค์ประกอบก็ช่วยให้เห็นเหตุต่าง ๆ ได้ เพราะถ้า
เราเห็นอะไรเป็นก้อน เห็นตัวสรุปแล้ว เราจะไม่แยบคายว่าเราติดอะไร เช่น
ชอบเพลง ก็เปิดฟัง แต่ไม่ได้ฟังแบบเพลิดเพลิน ดื่มด�่ำ มุ่งเสพ ให้อิ่มใจ แต่
เปิดแล้ว “ดู” ไปในใจในขณะนั้นให้เห็น ว่ามันไปติดอะไรในเพลง จึงท�ำให้
รู้สึกดื่มด�่ำ
หรือตัวอย่างส�ำหรับคนภาวนา บางคนอาจจะเคยได้ยินค�ำว่า ม้าง
กาย ครูบาอาจารย์มักจะสอนให้ลูกศิษย์ม้างกาย ให้เห็นว่า กายที่เรารู้สึก
ว่าเป็นเรานี้ มันแยกส่วนออกมา คือ ก้อนธาตุ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ให้ไปหาดูว่า
ตัวเราอยูต่ รงไหน เพือ่ คลายความเห็นผิดทีห่ ลงเข้าไปยึดมันโดยไม่ไตร่ตรอง
หลาย ๆ คนรูว้ า่ ภาวนานัน้ ดี แต่ถา้ ไม่เข้าข้างตัวเอง เราจะเห็นว่าเรา
ตั้งใจกับสิ่งส�ำคัญนี้น้อยกว่าการให้ความส�ำคัญอย่างอื่นมาก เพราะ “เรา”
ยัง “ติด” กับสิ่งภายนอก ติดกับอะไรสักอย่าง คือ ความรู้สึกที่คิดไป (เอง)
หากเราพอจะเอะใจว่าก�ำลังติด และเห็นเหตุว่า อะไรที่เป็นตัวดึงท�ำให้เรา
ไม่สามารถจะเจริญก้าวหน้าทางจิตใจ หรือภาวนาได้ ก็หาวิถที างแก้ไข เช่น
อาจจะเจริญธรรมในขั้วฝ่ายตรงข้ามกับกิเลสนั้น ๆ เพื่อปรับสมดุลในเบื้อง
ต้น เช่น เป็นคนขี้โกรธ ก็หมั่นเจริญเมตตา แต่ก็ระมัดระวังไม่ไปติดธรรม
อีกฝ่าย เช่น เจริญเมตตามาก ๆ ก็เกิดเป็นกิเลสราคะหากไม่เจริญอุเบกขา
หรือใช้วธิ มี า้ ง สิง่ ทีเ่ ราติด ถ้ารูว้ า่ ยังติด ให้เห็นว่าเราติดกับอะไร เพือ่
ส่งเสริมให้กลับเข้ามาสูก่ ารภาวนาเพือ่ ให้เห็นความจริง เช่น หากหลงในเพศ
ตรงข้าม ก็ม้างเพศตรงข้ามที่ใจมันไปติด พิจารณาอสุภกรรมฐาน อาจท�ำ
โดยการเปิดหนังสือเกีย่ วกับอสุภะ เห็นสภาพความไม่สวยงาม ว่าใต้เปลือก
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ทีส่ วยงามนัน้ ข้างในเป็นอย่างไร เพือ่ จะได้เห็นตามจริง ว่าแท้จริงกายนีม้ แี ต่
เนื้อหนังหุ้ม เลือด เนื้อ กระดูก คนเราทุกคนไม่อาบน�้ำ หรือหยุดหายใจวัน
กว่า ๆ ก็มกี ลิน่ เหม็น ทีเ่ ข้าใจผิดว่าดูดี ก็เพราะอาศัยนำ�้ หอมราคาแพงปกปิด
กลิน่ ใส่เสือ้ ผ้าสวย ๆ ปกปิดร่างกาย ใช้เครือ่ งส�ำอางปกปิดริว้ รอยบนใบหน้า
หรือหากยังมัวเมาอยู่กับความสุขทางโลกจนขี้เกียจ ก็ให้หมั่นพิจารณาถึง
ความตาย ถึงอายุสังขารร่างกายที่เสื่อมลงทุกวัน เพื่อความไม่ประมาท
ถ้าเราเห็นภาพรวมทั้งหมด มีเป้าหมายชัด ตั้งใจเรียนรู้ เราจะไม่
ติดกับดัก เมื่อเกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์แล้วก็น�ำปัญญาเหล่านี้ไป
บอกต่อ เช่น น�ำไปบอกต่อกับผู้ที่ยังอยู่ในความทุกข์ ไม่ว่าจะบอกต่อเมื่อ
มีโอกาสที่เหมาะสมจะช่วยผู้อื่น หรือบอกผ่านทางการเขียนในเว็บบอร์ด
เฟซบุ๊ก หรือร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะที่เราเห็นและได้ประโยชน์แล้ว ด้วย
เจตนาจะให้ผู้อ่านหนังสือเกิดปัญญา สามารถพาตนเองออกจากทุกข์ได้
ก็คอื การสร้างปัญญาบารมีทตี่ รงเป้าหมายอย่างยิง่ อีกทางหนึง่ และปัญญา
บารมีที่สร้างไว้นี้เอง ที่จะไปรวมกันส่งผลเมื่อเราต้องการได้ คือ ระหว่างที่
ก�ำลังเผชิญความทุกข์ก็จะท�ำให้สามารถระลึกถึงธรรมเนื่องจากธรรมทาน
ที่ได้สร้างเหตุไว้
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญปัญญาบารมีอย่างยิ่ง “มโหสถบัณฑิต”
http://bit.ly/10-panya
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=5)

วิริยะบารมี
วิริยะ คือ ความพากเพียรสั่งสมเหตุในทางนั้นต่อเนื่องไม่ย่อท้อ
ละทิง้ หากขาดวิรยิ ะบารมีกจ็ ะท�ำให้บารมีไม่เต็มเพราะล้มเลิกเสียก่อนที่
จะส�ำเร็จ ตั้งเป้าหมายไว้แต่ไม่หมั่นพากเพียรท�ำเหตุก็ไปไม่ถึง ดังเรื่องของ
พระมหาชนกทีเ่ กิดเหตุเรือแตกระหว่างเดินทาง ผูอ้ นื่ ยอมแพ้ ยอมตายเป็น
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อาหารสัตว์ในทะเล แต่ท่านยังเพียรว่ายน�้ำในมหาสมุทรแม้ไม่เห็นฝั่ง เมื่อ
นางมณีเมขลาพบเข้าจึงสอบถาม ท่านตรัสตอบว่า
“ท่านจงดูคนทั้งหลายที่มาในส�ำเภาล�ำเดียวกับเราเถิด คนพวก
นัน้ พากันย่อท้อต่ออันตราย ไม่พยายามว่ายน�ำ้ จนสุดความสามารถก่อน
จึงพากันจมน�ำ้ ตายในมหาสมุทรทัง้ สิน้ เหลือแต่เราผูเ้ ดียวทีส่ ทู้ นว่ายน�ำ้
ข้ามมหาสมุทรอยู่ถึง ๗ วันเข้าแล้ว
บัดนี้ เราได้เห็นผลของความเพียรนั้นแล้ว คือ เราได้เห็นท่าน
ซึ่งเป็นเทวดาที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ท่านจะมาบอกว่าความ
พยายามของเราสูญเปล่าได้อย่างไร? เพราะฉะนั้น เราจักพยายาม
ว่ายน�้ำอีกต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรให้จงได้”
“บุรุษผู้เป็นบัณฑิต ควรพยายามร�่ำไป ไม่ควรเบื่อหน่ายใน
กิจของตน จงดูเราซึ่งได้ขึ้นสู่บกและได้ครองราชสมบัติเป็นตัวอย่าง
คนเป็นอันมากเมื่อก�ำลังประสบทุกข์ จะไม่ตั้งใจท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์
แต่เมื่อได้รับความสุข จึงตั้งใจท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ส่วนบุคคลผู้มี
ปัญญา ถึงแม้ก�ำลังประสบทุกข์ ก็ไม่สิ้นหวังว่าจะไม่ได้ประสบสุข เพียร
สูท้ นท�ำหน้าทีข่ องตนอย่างสุดความสามารถ ย่อมจะประสบความส�ำเร็จ
แน่นอน เพราะว่า สิ่งที่มิได้คิดไว้ล่วงหน้า อาจเกิดขึ้นก็ได้ สิ่งที่คิดไว้
ล่วงหน้า อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ ทรัพย์สมบัติทั้งหลายของบุรุษหรือสตรี ไม่
อาจส�ำเร็จได้เพียงแค่ความคิด (แต่ส�ำเร็จลงได้ด้วยการลงมือกระท�ำ
เท่านั้น)”
(ที่มาจาก หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ฉบับการ์ตูน)
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญวิริยะบารมีอย่างยิ่ง “พระมหาชนก”
http://bit.ly/10-viriya
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=2)

107

ขันติบารมี
ขันติ คือ ความอดทน มีปัญญาที่จะสอนใจให้อยู่เหนืออารมณ์
จนท�ำสิง่ ทีต่ งั้ ใจไว้จนส�ำเร็จ รวมทัง้ อดทนต่อความยากล�ำบาก ต่อปัญหา
ทั้งหลาย ต่อความไม่สะดวกสบายที่เกิดระหว่างการสร้างเหตุให้บรรลุ
เป้าหมาย เมื่อใดที่บ�ำเพ็ญมามากพอ จะเริ่มไม่เห็นอุปสรรคเป็นความ
ล�ำบาก แต่จะเห็นเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญ เป็นเรื่องปกติของการเดินไปให้ถึง
เป้าหมาย เช่นเดียวกับการภาวนา ที่ถ้าอดทนดูความทุกข์ที่เกิดระหว่าง
การปฏิบัติ ไม่ว่าจะปวดขา ปวดตัว ปวดเข่าจนสามารถผ่านมันไปได้ ก็จะ
เข้าใจขันติบารมีได้
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญขันติบารมีอย่างยิ่ง “พระจันทกุมาร”
http://bit.ly/10-kanti
( http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=7 )

สัจจะบารมี
สัจจะ คือ ความจริงใจ ตั้งใจจริง พูดจริง ท�ำจริง เมื่อสั่งสมที่จะ
ท�ำสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ส�ำเร็จ ก็จะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่น
ว่าเมื่อตั้งใจก็ท�ำได้ (ที่ท�ำไม่ได้เพราะไม่ได้ตั้งใจ) เมื่อเจริญสัจจะที่จะตั้งใจ
ท�ำจริงยิ่ง ๆ ขึ้นก็จะยังผลให้เกิดความส�ำเร็จในการท�ำเรื่องยาก เรื่องใหญ่
แม้สิ่งที่คนอื่นดูว่าเป็นไปไม่ได้ เหลือเชื่อที่จะท�ำ แต่ผู้มีบารมีเต็มสามารถ
ท�ำสิง่ เหล่านัน้ ให้เป็นจริง ผลของสัจจะบารมี ส่งผลให้เกิดความอัศจรรย์มา
ย้อนช่วยเราได้ ดังตัวอย่างของเรือ่ งพระโพธิสตั ว์เมือ่ ครัง้ เป็นนกคุม้ ขณะยัง
เล็ก ยังบินไม่ได้ เกิดไฟไหม้ป่า ท่านจึงกล่าวว่า “คุณของศีลมีอยู่ คุณของ
ธรรมมีอยู่ คุณของสัจจะวาจานี้ก็มีอยู่จริง ปีกทั้งสองข้างเรามีอยู่ แต่ยังบิน
ไม่ได้ เท้าเราทัง้ สองข้างมีอยู่ แต่ยงั เดินไม่ได้ บิดามารดาทัง้ สองเรามีอยู่ แต่
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บัดนี้มิได้อยู่กับเรา นี้เป็นสัจจะวาจาของเรา ไฟป่าที่ไม่มีชีวิตเอ๋ย ด้วยเดช
แห่งสัจจะวาจานี้ ขอไฟป่าจงดับไป” เมื่อจบการอ้างถึงสัจจะอธิษฐานของ
ท่าน ไฟป่านั้นก็ดับลง
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญสัจจะบารมีอย่างยิ่ง “วิทูรบัณฑิต”
http://bit.ly/10-sujja
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=9)

อธิษฐานบารมี
อธิษฐาน คือ การก�ำหนดความตั้งใจ เป้าหมาย แล้วตั้งมั่น
“หมั่นท�ำตามความตั้งใจนั้น อย่างเต็มที่” เพื่อด�ำเนินไปให้ถึง ตัวอย่าง
เช่น ก่อนพระพุทธเจ้าจะส�ำเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จุดเริ่มต้น
คือ ในชาติแรกนั้น เรือท่านอับปางอยู่กลางมหาสมุทร ท่านพยายามช่วย
มารดาด้วยการให้มารดาขี่คอโดยตัวท่านพยายามว่ายน�้ำพาไป ในเวลา
นั้นท่านได้อธิษฐานอย่างใหญ่มากเพื่อขอให้มีก�ำลังพามารดาว่ายให้ถึงฝั่ง
ท่านอธิษฐานขอว่า หากส�ำเร็จจะขอพาสรรพสัตว์ออกจากห้วงทุกข์ทงั้ ปวง
ซึ่งท่านก็ส�ำเร็จตามความประสงค์ และหลังจากนั้น ท่านก็คิดอยู่ตลอด
เวลา (เจตนา) ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ ๘ อสงไขยปี (๘ มีศูนย์ตามหลัง
๑๔๐ ตัว) แล้วพูดบ่อย ๆ ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้อีก ๗ อสงไขยปี จาก
นั้นจึงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าในครั้งที่ท่านเป็นสุเมธ
ดาบส ว่าจะส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า ซึ่งท่านก็บ�ำเพ็ญบารมี
ต่ออีก ๔ อสงไขยกับแสนมหากัป จึงส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า คุณค่าของ
การอธิษฐานมีผลกับก�ำลังของทั้งกายและใจในการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ
ให้ส�ำเร็จ ซึ่งเมื่อท�ำเป็นประจ�ำ จะเข้าใจ เห็นคุณค่าของการอธิษฐานว่า
เป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จอย่างไร
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คนจ�ำนวนมากที่ เ มื่ อ อธิ ษ ฐานแล้ ว ไม่ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลง
เนื่องจากเข้าใจความหมายของค�ำว่า อธิษฐาน ผิด เข้าใจไปว่าเป็นการขอ
ที่จริง อธิษฐาน คือ การก�ำหนด ตั้งเป้าไว้ คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จเพราะไม่มีเป้าหมาย ไม่มีทิศทางเดิน เลยต้องเดินวนไปวนมา รู้สึก
ชีวติ เคว้งคว้าง หลง เพราะขาดเป้า แต่สว่ นทีม่ เี ป้าหมายแล้วก็ตอ้ งสร้างเหตุ
ด้วย ทีไ่ ปไม่ถงึ เพราะเหตุยงั ไม่พอ ทีไ่ ม่ได้ดงั อธิษฐาน เนือ่ งจากตัง้ ใจแล้วแต่
ไม่ได้หมัน่ สร้างเหตุให้เป็นไปตามทีต่ งั้ ใจนัน้ กลับไปสร้างเหตุแบบอืน่ จึงไม่
ได้รับผลตามที่ปรารถนา เช่น อธิษฐานจะไปเชียงใหม่ แต่เมื่อเดินทีไรก็จะ
เดินลงทางใต้ ผลก็คือ จะไปถึงสงขลา แต่ไปไม่ถึงเชียงใหม่
การเลือกสร้างเหตุให้สงิ่ ทีต่ งั้ ใจไว้แล้วส�ำเร็จจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในการ
สร้างอธิษฐานบารมี หากปากอธิษฐานไปทางซ้าย เช่น จะไปพระนิพพาน
ต้องการพ้นทุกข์ แต่การกระท�ำจริงกลับสร้างเหตุไปทางขวา คือ มุ่งเอา
ทางโลก เช่น หาคู่ หาต�ำแหน่ง หาเงิน ก็จะท�ำให้ใจรู้สึกเคว้งคว้างสับสน
ในตนเอง ดังนั้นให้รู้จักเป้าหมายของเราให้ชัดเจน แล้วส�ำรวจเส้นทางว่า
ทางไหนพาให้ไปถึงเป้าหมายยิ่งขึ้น ทางไหนท�ำให้ห่างเป้าหมายยิ่งขึ้น คือ
ท�ำอะไรแล้วท�ำให้ใกล้เป้าหมายยิ่งขึ้น ท�ำอะไรแล้วท�ำให้ห่างเป้าหมาย
ยิ่งขึ้น หากตั้งใจจะพ้นทุกข์ แต่ยังหมกมุ่นกับความสุขทางโลกโดยไม่
ไตร่ตรอง ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ นั้นก็คล้ายจะมีความสุขเพราะสมใจ
ได้ต�ำแหน่ง ได้เงินเดือนมาก ได้หน้า แต่ความสุขเหล่านีก้ เ็ อามาใช้ลดความ
ทุกข์ไม่ได้ และจะท�ำให้ทุกข์มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็นสิ่งที่ท�ำให้ยิ่งยึดกับ
โลก มากกว่าท�ำให้ปล่อยวาง หลงพอใจกลับมาเกิดอีกให้ตอ้ งได้รบั ทุกข์ตอ่
ไปอีก ดังนั้น ผู้ปรารถนาจะประสบความส�ำเร็จดังที่อธิษฐาน จึงจะต้องมี
ความเข้าใจตนเอง เข้าใจเหตุของผลต่าง ๆ สอดส่องดูตัวเองบ่อย ๆ แล้วก็
ท�ำเหตุไปทางนั้น หมั่นท�ำเหตุให้ตรงกับทางที่ต้องการจะไป
ในเรื่องความรัก เรื่องคู่ ถ้ายังเหงาเกินกว่าจะวางเรื่องคู่ได้ ก็ตั้งจิต
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อธิษฐานขอให้ได้คู่ที่พากันเจริญเติบโตในทางธรรมไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งแม้
จะมีคบมีเลิก แต่อย่างน้อยทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็จะน�ำพาให้เจริญ
ก้าวหน้าในทางธรรมไปจนหมดเวรในเรื่องนั้น ๆ หรือถ้าสร้างเหตุได้มาก
พอ ก็จะได้พบคูท่ ี่ชว่ ยพัฒนากันและกันในทางธรรมจนถึงทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมีอย่างยิ่ง “พระเนมิราช”
http://bit.ly/10-atitan
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=4)

เมตตาบารมี
เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข การหมั่นใช้ชีวิตเพื่อ
ความสุขของผู้คนรอบ ๆ ตัว เป็นการสร้างเมตตาบารมี และเป็นสิ่งที่จะ
เกือ้ หนุนการเข้าถึงความพ้นทุกข์ เพราะผูม้ คี วามเมตตาจะมีความเสียสละ
สูง จึงเป็นเหตุให้เป็นผู้พร้อมจะสละละวางตัวตนและสิ่งต่าง ๆ ของตนได้
ง่าย และมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ จากที่เคยท�ำเพื่อความสุขของคนอื่น ๆ ไว้
เป็นจ�ำนวนมาก เมื่อถึงคราวที่ผู้มีเมตตาบารมีจะท�ำกิจเพื่อความพ้นทุกข์
ของตนเอง ก็จะได้รับความเมตตาสนับสนุนจากปัจจัยรอบด้านตามเหตุที่
เคยสร้างไว้
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญเมตตาบารมีอย่างยิ่ง “สุวรรณสามกุมาร”
http://bit.ly/10-metta
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=3)

อุเบกขาบารมี
อุเบกขา หมายถึง ความเป็นกลางต่อสิ่งต่าง ๆ ที่สัมผัสรับรู้
ปราศจากอคติ ความยึดมั่น แต่ไม่ใช่การวางเฉยแบบใส่เกียร์ว่าง ผู้มี
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อุเบกขาท�ำเหตุในเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ด้วยเมตตา (เพื่อให้เป็นสุข) และ
กรุณา (เพื่อให้พ้นทุกข์) แต่ไม่ยึดกับผล เมื่อผลไม่เป็นไปตามที่หวัง ก็ไม่
ทุกข์ร้อน เพราะมีปัญญาระลึกความจริงได้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของ ๆ ตน
ท�ำให้รสู้ กึ เป็นกลางต่อผลนัน้ ซึง่ อุเบกขาเกิดขึน้ ได้จากการฝึกฝน พิจารณา
อย่างแยบคายกับเหตุการณ์หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ได้เผชิญเหตุการณ์ทแี่ ม้จะ
ได้สร้างเหตุปจั จัยอย่างเต็มทีแ่ ล้ว แต่ผลยังไม่เป็นไปตามทีต่ อ้ งการหลาย ๆ
ครั้งเข้า ก็จะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่า การมีกรรมเป็นของ ๆ ตนนั้น
เป็นอย่างไร จึงเกิดการปล่อยวางผล ตัวอย่างเช่น กรณีของผู้ป่วย บางคน
สามารถรักษาหายได้ บางคนแม้แพทย์จะพยายามสุดความสามารถก็ไม่
สามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากผลของการรักษาย่อมเป็นไปตามกรรม
หรือเหตุที่ผู้ป่วยสร้างไว้ หรือในเรื่องความรัก แม้เราจะพยายามท�ำดีที่สุด
แล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นว่าอีกฝ่ายจะต้องท�ำดีกลับ เราอาจจะไม่ได้รับผลดีกลับใน
ทันที ที่ยังทุกข์เพราะเหตุของกรรมเก่าที่สร้างไว้นานแล้ว แม้เราจะท�ำดี
ผลดีก็จะส่งผล แต่อาจจะเป็นในวาระอื่น คู่กรณีที่เราเผชิญอยู่ไม่ใช่คู่บุญ
แต่เป็นคู่ให้ใช้บาป
อนึง่ ในเบือ้ งต้น การเข้าถึงอุเบกขา สามารถทดลองฝึกฝนให้เจริญ
ขึ้นได้ทุกคน ด้วยการพยายามช่วยคนที่เป็นทุกข์ เมื่อท�ำมากถึงระดับหนึ่ง
ได้รว่ มรับรูร้ ายละเอียดต่าง ๆ ในเหตุการณ์ของผูป้ ระสบปัญหาตัง้ แต่ตน้ จน
จบ แล้วเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ เป็นอย่างดี รู้ว่าได้ทุ่มเท พยายามช่วยไป
มากน้อยเพียงใดอย่างไรแล้ว แต่ผลกลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งจนได้ทั้ง ๆ
ที่ไม่มีใครเลยที่ต้องการให้เป็นแบบนั้น ก็จะท�ำให้เข้าใจถึงพลังของกรรมที่
มีมาแต่ก่อน ซึ่งใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนผลได้ หากกรรมยังไม่หมด หรือเจ้า
ตัวผูร้ บั เหตุยงั ไม่เกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะละเว้นเหตุ คือ การกระท�ำทีก่ อ่ ทุกข์ให้
ผู้อื่น (ศีล) แบบเดิม ๆ อย่างสิ้นเชิง
ปัญญาที่จะน�ำไปสู่อุเบกขา มาจากการเข้าใจว่าทุก ๆ ผลจะต้องมี
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เหตุเสมอ และถ้าเหตุนนั้ อยูท่ ใี่ ด ผลก็จะเกิดทีน่ นั่ เช่น ถ้าในใจเราเกิดความ
ทุกข์จากเหตุการณ์ที่แม้จะดูเหมือนว่าเกิดจากคนอื่นเป็นต้นเหตุ แต่จริง ๆ
แล้ว หากได้ส�ำรวจเข้าไปในใจ ก็จะเห็นว่าเหตุตอ้ งอยูใ่ นจิตเรานีเ่ อง คนเรา
ไม่รู้ หรือมักจะลืมค�ำนึงไปว่า ทุกข์เกิดจากกรรมเก่าของเรา และทุกข์เกิด
จากตัณหาของเรา การมองย้อนมาดูที่เหตุคือตัวเรา จะน�ำไปสู่การแก้ไขได้
แทนทีจ่ ะโทษอีกฝ่ายหนึง่ ก็กลับมาแก้ไขทีเ่ หตุ เช่น เมือ่ ระลึกได้วา่ เคยท�ำให้
ผู้อื่นทุกข์เช่นนี้มาเหมือนกัน ก็ส�ำนึกการกระท�ำในอดีตของเรา ยอมรับผิด
และตัง้ ใจจะไม่สร้างเหตุเช่นนีอ้ กี รวมทัง้ กลับไปขอโทษ ขออภัย พร้อมและ
ยินดีชดใช้ให้กับคนที่เราเคยท�ำไม่ดีกับเขาไว้ บอกเขาว่าเราได้รับทุกข์ที่เรา
ก่อไว้เอง เหมือนกับที่เราเคยท�ำกับเขาไว้ วันนี้ส�ำนึกผิดแล้ว เข้าใจแล้วว่า
กรรมสนองเป็นอย่างไร และจะไม่ไปท�ำอย่างนี้กับใครอีก เป็นต้น ผลที่ได้
ก็คือ การหยุดวงจรกรรม วงจรทุกข์ในเรื่องเดิม ๆ
ในเบื้องลึกที่สูงขึ้น อุเบกขาสามารถเข้าถึงได้ด้วยการภาวนา คือ
การตามรู้ตามดูให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามจริง จนเข้าใจที่มาของเหตุแห่งทุกข์
จิตยอมจ�ำนนต่อความจริงว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นได้ หาก
สร้างเหตุไว้เช่นนี้ก็จะได้รับผลเช่นนี้ หากไม่ได้สร้างเหตุไว้เช่นนี้ก็จะไม่ได้
รับผล เช่น เดินจงกรมมาก ๆ ขาก็ต้องปวด จะบังคับให้ขาไม่ปวดก็ไม่ได้
ความทุกข์เกิดจากการดิ้นรนตามความอยาก ไม่อยาก ฝืนต่อความจริง
ที่อยู่ตรงหน้า เมื่อเห็นจนช�ำนาญจิตก็จะเริ่มเกิดปัญญา คือ มีอุเบกขา เป็น
กลาง ขาจะปวดก็สว่ นขา แต่จติ เป็นกลางไม่ได้เข้าไปจมอยูใ่ นทุกข์นนั้ การ
ภาวนาช่วยให้จิตเป็นกลาง มีอุเบกขา ในขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ) มากยิ่งขึ้นว่า ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ตัวฉัน ถ้ามีความโกรธ ความ
ทุกข์ ก็เป็นเรื่องของขันธ์ ของความเคยชินเดิม ๆ ที่เราฝึก กระท�ำมาบ่อย ๆ
แต่เมื่อมีสติ ระลึกรู้ทัน ไม่ได้หลงเข้าไปยึดถือความโกรธ เห็นตามจริงว่า
สั่งขันธ์ไม่ได้บ่อย ๆ จะเป็นการพัฒนาปัญญา (ความรู้ชัด) เห็นและเข้าใจ
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ไตรลักษณ์ (ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความสั่งบังคับไม่ได้) ในขันธ์และ
จิต จนสามารถเห็นขันธ์กบั จิตว่าเป็นคนละตัวกัน ไม่มใี ครเป็นของใคร ก็จะ
ท�ำให้ปล่อยวาง น�ำไปสู่การพ้นทุกข์ถาวร
อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�ำเพ็ญอุเบกขาบารมีอย่างยิ่ง “นารทพรหม”
http://bit.ly/10-ubekka
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=8)
การจะเข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้ ต้องมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจ
ในนิยามหรือความหมายของศัพท์ธรรมะที่ถูกต้อง เช่น การท�ำทาน รักษา
ศีล ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นวิธีการเพื่อท�ำให้ไปถึงเป้าหมาย เพราะช่วย
ขัดเกลากิเลส ไม่เอาไปใช้ผดิ วิธี เช่น ท�ำทานเพือ่ เอาหน้า หรือหวังรวยเพราะ
โลภ ท�ำให้ยึดติด ไม่รักษาศีลจนยึดแล้วยกตนข่มผู้อื่น รู้สึกว่าตนเองเหนือ
กว่าผู้อื่น เมื่อเข้าใจความหมายของธรรม จุดมุ่งหมายของธรรมว่าเรียนรู้
ฝึกฝนเพื่อความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง ก็จะเจริญธรรมเพื่อการช�ำระกิเลส
ความไม่รู้ เมื่อกิเลสเบาบาง ก็จะช่วยให้เกิดปัญญาสามารถเชื่อมโยงความ
รู้ทางธรรมเข้ากับกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์ เห็นกระบวนการเกิดขึ้น
ของทุกข์ได้ตลอดสาย ตั้งแต่เหตุจนถึงผล จนสามารถรู้ทันและยับยั้งการ
เกิดขึ้นของทุกข์ในจิตได้ ต่อไป
การสัง่ สมบารมีนนั้ เป็นการฝึก พัฒนาคุณสมบัตทิ งั้ ๑๐ ทีจ่ ำ� เป็น
ในการเอาชนะกิเลส ทานบารมี เป็นการฝึกความสามารถและความยินดี
ในการสละของ ๆ ฉัน ศีลบารมี คือ ความสามารถในการต้านทานเวลา
จิตจะทะยานออกไปอยากก่อกรรมกับผู้อื่น คือ ต้านกับตัณหาที่เป็น
กิเลสหยาบ ส่วนเนกขัมมบารมี คือ ความสามารถในการต้านทานกิเลส
ละเอียดภายในที่จะหน่วงให้ไม่เดินหน้าปฏิบัติ ปัญญาบารมีฝึกความ
สามารถในการรู้ทันกลลวงของกิเลส วิริยะบารมีฝึกความเพียรให้ต่อ
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เนื่อง ขันติบารมีต้องถูกใช้เมื่อรู้สึกว่าถูกต่อต้าน ถึงทางตันไปต่อไม่ได้
ก็ยังไม่ยอมแพ้ ยังหาทางท�ำต่อไป สัจจะบารมีจะถูกใช้เมื่อขันติสู้ไม่ไหว
ก็ยังมีความพยายามเพื่อรักษาสัจจะ และเมื่อสัจจะต้านไว้ไม่อยู่ ก็ยังมี
อธิษฐานบารมีมาให้ผลเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนเมตตาบารมีบ�ำเพ็ญ
เพื่อให้เมตตาต่อทุกสิ่งรวมทั้งตนเอง เพื่อลดอาการต่อต้านตนเองและ
ผู้อื่น และสุดท้าย คือ อุเบกขาบารมี เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่จะสนับสนุน
ผูป้ รารถนาจะพ้นทุกข์ตลอดการเดินทางตัง้ แต่เริม่ ตัง้ ความปรารถนาจน
บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เห็นทุกสิ่งได้ตามจริง ไม่ใช่เห็นจากมุมมองของ
กิเลส คือ เห็นและฉุกคิดได้ว่าก�ำลังถูกขันธ์ ถูกความคิดปรุงแต่งโดย
ความไม่รู้ ถูกกิเลสหลอก หรือก�ำลังหลอกตนเองไปติดกับสิ่งลวง สิ่ง
สมมุติ การสั่งสมบารมีทั้ง ๑๐ ข้อจึงเป็นกุญแจส�ำคัญของการพ้นทุกข์
บารมีทุกข้อเป็นสิ่งที่ต้องสร้าง ระหว่างทางที่สร้างอาจจะเกิดผล
ข้างเคียงที่เป็นกับดัก เช่น ในระยะที่อุเบกขาบารมียังน้อย ผู้ที่ท�ำทานและ
เมตตาบารมีมามากอาจหลงบารมีตนเอง ลืมเป้าหมายใหญ่ที่เคยตั้งไว้ หัน
ไปหาผลข้างเคียงของบารมี เช่น อ�ำนาจ ทรัพย์สินเงินทอง หรือแรงดึงดูด
ทางเพศ หันไปเสพและเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมาย รวมถึงใช้บารมีที่ตน
บ�ำเพ็ญมา เช่น ใช้เปลือกที่สวยงาม ทรัพย์สินหรืออ�ำนาจ ไปแลกมาซึ่ง
อ�ำนาจ ทรัพย์สิน ต�ำแหน่ง หรือกาม มากยิ่ง ๆ ขึ้น ก็จะกลับกลายเป็นว่า
น�ำบุญมาใช้ให้เป็นภัยแก่ตน การละเลยไม่ตระหนักเรือ่ งผลของกรรมดี หรือ
บารมีที่ตนเองได้รับผลดีมาแล้ว หรือคิดปลอบใจตนเองว่าไม่ต้องไปรับผล
ร้าย โดยบางคนปักใจว่าชาติหน้าไม่มี ท�ำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปรับผล ขอโกย
ขอเสพทุกอย่างให้มากที่สุด ท�ำให้จะต้องไปทุกข์ทรมานในภายหลังตามที่
เคยละเมิดผู้อื่นเอาไว้ จนกว่าจะเกิดการเรียนรู้กฏแห่งกรรมว่าทุกการกระ
ท�ำมีผลเสมอและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการสร้างบารมีทุกข้อ จึงเป็นสิ่งที่
ต้องใช้สนับสนุนเกื้อกูลกันโดยอาศัยปัญญา
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แต่ถ้ามีเป้าหมายในการเดินทางที่แน่ชัด ก็จะไม่ติดกับผลที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการสร้างเหตุนนั้ และยังสามารถใช้ผลเหล่านัน้ มาเป็นเหตุปจั จัย
ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ใจไว้ให้เร็วขึน้ เช่น ท�ำทานบารมีแล้วส่งผลให้มที รัพย์
มาก ผู้ที่ไม่หลงไปกับผลข้างเคียงระหว่างการสั่งสมบารมี ย่อมเข้าใจได้ว่า
ความมัวเมาในโลกธรรมจะเป็นเหตุให้วนอยู่กับโลกไม่มีวันจบและท�ำให้
ไปไม่ถึงเป้า คือ การพ้นทุกข์ถาวร แม้ว่าในแง่หนึ่งการน�ำทรัพย์ไปช่วย
ผูท้ ลี่ �ำบากขัดสนเป็นขัน้ ตอนหนึง่ ในการช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผอู้ นื่ แต่กไ็ ม่ใช่
ปัจจัยเดียวที่จะส่งให้ถึงความพ้นทุกข์ เมื่อเข้าใจอย่างนี้ ก็จะไม่ติดในการ
ท�ำทาน แต่อาศัยทานเพื่อละความยึดมั่น สละความโลภเพื่อผู้อื่นนี้มาเป็น
ก�ำลังใจให้กล้าหาญทีจ่ ะเสียสละสิง่ ทีล่ ะเอียดกว่านัน้ เพือ่ ไปถึงจุดหมาย เช่น
จากเดิมสละทรัพย์ลดความตระหนี่ ต่อมาสละความโกรธ แล้วมาสละความ
พอใจในกาม การติดในรูป รส กลิ่น เสียง คือ สละกิเลสที่ละเอียดขึ้น ๆ
ด้วยบารมีธรรมข้ออื่น ๆ ที่ต้องบ�ำเพ็ญควบคู่ไป
การท�ำความรู้จักตนเองด้วยการสังเกตใจตนเองโดยถี่ถ้วนว่าการ
กระท�ำแบบนี้ ๆ ของเราเป็นไปเพื่ออะไร ต้องการอะไร แล้วสรุปจากสิ่งที่
สังเกตได้ว่าใจเราก�ำลังจะไปทางไหน มุ่งเพียงเสพสุขชั่วคราวไปวัน ๆ เพื่อ
หนีความทุกข์แบบครั้งต่อครั้ง มุ่งไปก่อทุกข์ (ท�ำร้าย-ละเมิดใจผู้อื่น) มุ่ง
ไปรับทุกข์ (เข้าไปยึดกับผู้ที่จะก่อทุกข์ให้เรา) หรือมุ่งไปเพื่อพ้นทุกข์ (ช่วย
คนอื่นให้พ้นทุกข์ และสร้างเหตุให้เราได้พ้นจากโลก ได้ไปปฏิบัติภาวนา)
เราก็จะสามารถลิขิต ก�ำหนดเป้าหมายในชีวิตตนเองได้ด้วยความเข้าใจ
เหล่านี้ ว่าการสร้างเหตุด้วยเจตนาต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้าเป็นไปเพื่อความ
พ้นทุกข์ จะส่งผลให้มีเหตุการณ์ภายนอกที่มาช่วยสนับสนุนให้เจริญ
ก้าวหน้าได้ นอกจากนี้ บารมีอื่น ๆ เช่น วิริยะและสัจจะในการตั้งใจท�ำงาน
บุญให้ส�ำเร็จอย่างดี ก็น�ำมาใช้เป็นตัวตั้งขอให้ก�ำลังบุญ (ก�ำลังใจ) ที่ท�ำนั้น
มาเป็นตัวเสริมให้มีความก้าวหน้าในการภาวนาได้
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ดังเช่น ประสบการณ์ตรงของทีมงานเองคือ เมื่อได้ท�ำทาน ได้ให้
ธรรมทานมากมายก็มเี หตุปจั จัยให้พบค�ำตอบหรือธรรมะทีม่ าช่วยสนับสนุน
การบ�ำเพ็ญบารมีให้เป็นไปโดยง่าย เพราะทุกครัง้ ทีท่ �ำบุญหรือท�ำธรรมทาน
มีเป้าหมายชัดเจน คือ มีเจตนาช่วยเพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และเพื่อเป็นปัจจัย
ให้ผบู้ �ำเพ็ญไปถึงความพ้นทุกข์ เจตนาก็คอื กรรมทีใ่ ห้ผลแรงทีส่ ดุ แต่ละคน
ท�ำบุญด้วยกิริยาเดียวกันจะได้รับผลต่างกันตามเจตนา เช่น ท�ำด้วยความ
โลภก็ได้รับผลอย่างหนึ่ง ท�ำเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษก็ได้รับผลอีกอย่างหนึ่ง
ท�ำเพือ่ ช่วยผูอ้ นื่ และเป็นก�ำลังให้เราไปสูเ่ ป้าหมายก็สง่ ผลอีกอย่างหนึง่ ดังที่
พระเวสสันดรบริจาคมหาทาน คือ บุตรและภรรยา แล้วกรวดน�้ำอุทิศให้
บุญนี้เป็นปัจจัยสู่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นต้น
อ้างอิงเรื่องตามพระไตรปิฎก ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับบน
โพธิบัลลังก์แล้วตั้งสัจจะอธิษฐาน จะไม่ลุกขึ้นหากไม่บรรลุทางแห่งการ
ดับทุกข์ เมื่อมีกองทัพมารอาวุธครบมาโจมตีทุกรูปแบบ ตัวท่านเพียง
ล�ำพังสามารถต่อสู้กับมารได้ทั้งกองทัพด้วยอ�ำนาจบารมีที่ทรงสั่งสมมา ๔
อสงไขย แสนมหากัป บารมีทั้งหมดรวมลงมาช่วยในวินาทีที่จะท�ำสงคราม
แตกหักกับมารเพื่อหลุดพ้นจากพันธนาการที่มีมานานแสนนาน โดยท่าน
ทรงด�ำริว่า “ชนนี้มีประมาณเท่านี้ มุ่งหมายเราผู้เดียวกระท�ำความ
พากเพียรพยายามอย่างใหญ่หลวง ในที่นี้ไม่มีบิดามารดา บุตร ธิดา พี่
น้องชาย หรือญาติไร ๆ อื่น มีแต่บารมี ๑๐ นี้เท่านั้นจะเป็นเช่นกับบุตร
แลบริวารชนของเราไปตลอดกาลนาน เพราะฉะนัน้ เราจะกระท�ำบารมี
ให้เป็นโล่ แล้วประหารด้วยศัสตรา คือ บารมีนั่นแหละ ก�ำจัดหมู่พลนี้
เสียจึงจะควร จึงทรงนั่งระลึกถึงบารมีทั้ง ๑๐ อยู่”
เมื่อมารหมายจะประหัตประหารท่านให้ลุกจากบัลลังก์ พระองค์
ได้ตรัสว่า “ดูก่อนมาร ท่านไม่ได้บ�ำเพ็ญบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และ
ปรมัตถบารมี ๑๐ ทั้งไม่ได้บริจาคมหาบริจาค ๕ ไม่ได้บ�ำเพ็ญญาตัตถ-
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จริยา โลกัตถจริยาและพุทธัตถจริยา บัลลังก์นี้จึงไม่ถึงแก่ท่าน บัลลังก์
นี้ได้ถึงแก่เรา” (อ่านเพิ่มเติม http://www.84000.org/tipitaka/
atita100/jataka.php?i=270000&p=7)
สรุปว่า การสั่งสมบารมีจะเอื้อผลให้เกิดปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งเกิดจากบารมีที่บ�ำเพ็ญมาในระยะยาว โดยเข้าใจ
คุณประโยชน์ของธรรมเหล่านั้น น้อมน�ำมาปฏิบัติเรื่อย ๆ บารมีเหล่านั้น
ก็จะย้อนกลับมาสนับสนุนให้เส้นทางเดินเรียบขึ้น ง่ายขึ้น เหนื่อยน้อยลง
เมือ่ บารมีหรือก�ำลังใจเต็มเหมือนนำ�้ หยดสุดท้ายเต็มสระ มีก�ำลังบารมีมาก
พอแล้ว จึงจะพร้อมบรรลุเป้าหมายได้ ดังเช่นตัวอย่างเรื่องการสั่งสมบารมี
ของพระพุทธเจ้า ดังนั้น บารมีจึงเป็นสิ่งที่ต้องเพียรบ�ำเพ็ญให้ครบทุกด้าน
ไม่ใช่เพียงบางด้าน หากมีความปรารถนาจะไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุด คือ
ความพ้นทุกข์ถาวร
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สิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูจ้ าก
รักแท้ของพระพุทธเจ้าและคูบ่ ารมี
คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร ก็เกิดตายหลาย
ภพชาติแบบไม่มีทิศทาง ทุกคนปรารถนาที่จะเกิดมาแล้วมีแต่ความสุข
แต่ความจริงแล้วสิ่งที่พ่วงมากับการเกิดทุกครั้งคือ ความแก่ ความเจ็บ
ความป่วย ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบกับสิ่งที่ไม่รัก และตาย
การเกิดทุกครั้งต้องพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ แต่บางคนก็พอใจในการเกิดแต่
กลัวการตาย บางคนก็พอใจในการพบแต่กลัวการพลัดพราก ต้องการใน
สิ่งที่ขัดแย้งกับความจริง จึงต้องทุกข์เป็นวงจรอย่างไม่สิ้นสุด ไม่เข้าใจว่า
ความสุขที่ต้องการเป็นเหตุแห่งทุกข์เสมอ
คนส่วนใหญ่เกิดมาด้วยความไม่รู้ แต่การเกิดอย่างพุทธนั้นสอน
ให้ตื่นรู้ และมีเป้าหมาย วิถีพุทธ คือ การด�ำเนินชีวิตแบบที่สอดคล้องไป
กับเป้าหมาย ชาวพุทธที่แท้จะศึกษาจนรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร และหากจะ
มีความรักก็รู้ว่าจะรักเพื่ออะไร ไม่ใช่รักอย่างผู้หลงหาทางออกจากทุกข์
ไม่เจอ ไม่รู้ว่าปลายทางของความรักจะจบแบบใด รักอย่างพุทธสามารถ
ออกแบบอนาคตได้
ความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่คนบนโลกต้องการและปรารถนามากที่สุด
และความรักที่ดูเหมือนจะเป็ความสุขที่คนบนโลกแสวงหานี้เอง ที่ก่อวงจร
ทุกข์ไม่รู้จบ ทั้งนี้เป็นเพราะเราไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าเรามีความรักไป
เพือ่ อะไรกันแน่ เราต้องการเพียงสุขชัว่ คราว ให้มคี วามสุขทีไ่ ด้ครอบครอง
แล้วยึดความสุขนัน้ แล้วกลับตาลปัตรเป็นทุกข์เมือ่ สูญเสีย หรือต้องการ
มีรกั เพือ่ ความสุขแบบทีพ่ าให้พน้ ทุกข์ตลอดไป การจะมีความรักแบบหลัง
ได้ เราต้องเข้าใจเหตุและผล ว่าเหตุอย่างไรน�ำไปสูผ่ ลอะไร และเหตุแห่ง
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ทุกข์อยูท่ ไี่ หน
เมือ่ ยามทุกข์เพราะรัก หลายคนอยากจะลืม แต่ความจริงแล้ว เรา
ไม่ได้เจ็บเพราะจ�ำได้ แต่เจ็บเพราะเราไม่เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์มากกว่า
เมือ่ ไม่เข้าใจสาเหตุ มีรกั กีค่ รัง้ เราก็ตอ้ งทุกข์เรือ่ งเดิม ๆ ไปจนกว่าจะเรียน
รู้ ลองวิเคราะห์กันดี ๆ ว่าเราก�ำลังหลงรักอะไร ตัวคนรักจริง ๆ อยู่ที่ไหน?

ตัวตนที่จับต้องได้เป็นตัว ๆ ของทั้งคนและสัตว์แท้จริงเป็นก้อน
ธาตุ ก�ำเนิดจากการมารวมกันของสเปิร์มของพ่อและไข่ของแม่ (ถ้าพ่อไม่
กินข้าวก็ไม่มีสเปิร์ม ถ้าแม่ไม่กินข้าวก็ไม่มีไข่) เติบโตมาได้เพราะหมู เห็ด
เป็ด ไก่ ผัก ปลา (ซึ่งก็มาจากแร่ธาตุต่าง ๆ บนโลกมาผสมรวมตัวกัน) น�้ำ
และอากาศ มองเข้ามาที่ร่างกายตามจริง เราจะไม่เห็นว่ามีอะไรที่เราสร้าง
มาเองเลย จิ้มไปตรงส่วนไหนของร่างกายก็มีแต่อาหาร มีแต่เอาแร่ธาตุ
สิ่งต่าง ๆ บนโลกมารวมประกอบกันเป็นร่างกาย เป็นก้อน มีตับ ไต ม้าม
ปอด เนื้อ หนัง ผม ขน ไส้ กระเพาะ เหมือนกัน ต่างกันแค่หนังนอกที่
หุ้มอยู่ และโครงร่างเล็กใหญ่ เว้าโค้ง ลอกหนังออกก็ดูไม่ได้เหมือนกันหมด
ไม่ลอกหนังออกนานไปก็เปื่อย เหี่ยว ตายเน่าเหมือนกัน ที่มีชื่อว่า หญิง
กิ๊บ เก๋ ป๋อง และอื่น ๆ ก็เกิดจากการสมมติที่คนอื่นตั้งชื่อให้ จะเปลี่ยนชื่อ
ใหม่ไปเป็นอะไรก็ได้ แล้วแต่จะสมมติ แม้มองย้อนดูแล้วก้อนกายนีจ้ ะไม่ได้
มีอะไรเป็นของเราเลย แต่ก้อนกายของเรา ของคนอื่นนี้ดูจะให้สุขทุกข์กับ
เราได้มากมาย ซึง่ ทีจ่ ริงความสุขทุกข์ไม่ได้มาจากก้อนกายหรอก แต่มาจาก
ความคิดทีเ่ ราแต่ละคนให้คา่ ความคิดทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของเราต่างหาก แม้แต่
ดาราที่หน้าตาดีที่สุด ก็ไม่ได้ท�ำให้ทุกคนหลงรักได้ แต่ละคนหลงยึดรักคน
แตกต่างกันไปตามความคิด แต่ความคิดก็ไม่ใช่ของจริง เพราะถ้าเป็นของ
จริง ความคิดนั้นต้องไม่แปรเปลี่ยน
ทั้ง ๆ ที่เราก็รู้ว่าเรารู้สึกรักไปเองอย่างไม่มีเหตุผล เช่น เจ็บก็ยังรัก
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เชือ่ ว่าเรารักคนนี้ และจะต้องอยูก่ บั คนนี้ มันอาจจะเหมือนหนังทีส่ วยหรูดดู ี
ว่ารักจริง แต่การเชือ่ ทัง้ ทีไ่ ม่รทู้ มี่ า ก็เหมือนการยอมทีจ่ ะรักอย่างคนตาบอด
แล้วความจริงคืออะไร รักอย่างไม่มืดบอดเป็นอย่างไร?
ความจริงของชีวิตในสังสารวัฏก็คือ เราทุกคนเวียนเกิดเวียนตาย
ในสังสารวัฏมาแล้วไม่รู้กี่ชาติ ทุกคนเหมือนนักเดินทางที่แวะมาเจอกัน
ชัว่ คราวตามวาระ แล้วแต่ละคนก็ตอ้ งแยกไปตามทิศทางกรรมของตนเอง
ทางที่มีจุดหมาย คือ ทางที่มีวันจบ ทางที่ไม่มีจุดหมาย ไม่มีความเข้าใจ
จะต้องเดินไปอย่างไม่มีวันจบ วันนี้หัวเราะ พรุ่งนี้อาจร้องไห้ แต่ละคน
มีหน้าที่ที่จะต้องเลือกเอง ต้องเรียนรู้เอง เข้าใจเอง โตเอง เดินเอง ใน
การเดินทางอาจจะมีครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตรช่วยแนะน�ำบ้าง แต่ก็
ไม่มีใครเกิดมาเพื่อใครได้ สุขหรือทุกข์แทนใครได้ ตราบเท่าที่เรายังต้อง
กินข้าวเองให้อิ่มเอง ยังต้องหายใจเอง
รักอย่างไม่มดื บอด คือรักอย่างเข้าใจทีม่ าจึงรูท้ างทีจ่ ะไป สาเหตุที่
เรายึด (ทีเ่ ราใช้คำ� ว่ารัก) มีทมี่ าจากกรรมทีเ่ ราท�ำไว้ (กรรม หมายถึง การ
กระท�ำทีป่ ระกอบด้วยเจตนา) ท�ำกรรมไม่ดมี าก็ส่งให้ใจไปผูกยึดกับคนที่
จะท�ำให้เราเสียใจ ท�ำกรรมดีมาก็จะส่งให้ใจไปผูกยึดกับคนทีจ่ ะท�ำให้เรามี
ความสุข ท�ำกรรมแบบไหนใจก็จะถูกกรรมก�ำกับให้ตอ้ งไปผูกใจไว้กบั คน
แบบนั้น หรืออาจจะเป็นกรรมที่เราตั้งใจผูกยึดด้วยการอธิษฐานก็ได้ ซึ่งก็
เรียกว่าเป็นกรรมอีกอย่างหนึง่ เช่นกัน (อธิษฐาน คือ มโนกรรม) ในเรือ่ งของ
กรรมมันเป็นเรือ่ งของความ “ติดใจ” คือ ถ้าติดใจแล้ว อาจจะรูส้ กึ ว่าคนนัน้
เป็นคนทีใ่ ช่หรือไม่ใช่กต็ ามแต่ แม้จะทุกข์ ก็จะรูส้ กึ ว่าไม่ใช่ทกุ ข์ และมีความ
เชื่อว่าจะต้องท�ำให้ได้มาตามนั้น กลัวจะเสียไป หรือคนนอกเห็นว่าคนนี้
เป็นอย่างนี้ คบไปแล้วจะมีปัญหาแน่นอน แต่เจ้าตัวอยู่ในภาวะมีความสุข
อยู่ ก็จะท�ำให้ไม่เห็นตามจริง ซึ่งอันที่จริงก็เพราะกรรมหลอกให้ลงหลุมไป
ใช้กรรม กรรมหลอกว่าลงหลุมไปแล้วจะดี จึงยินดีโดดลงหลุมไปรับกรรม
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ปัญหาทั้งหมดจึงอยู่ที่กรรม เจตนา ความยึด และรากของกรรม คือ ใจ ถ้า
ต้องการจะถอนเหตุแห่งทุกข์จึงต้องถอนที่ใจ แก้ที่ต้นเหตุ คือใจ
ในเรื่องของกรรม ยิ่งเราเชื่อและท�ำสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าดีหรือร้ายด้วย
อัตตา ยิ่งท�ำ ตัวตนเราในเรื่องนั้น ๆ จะยิ่งชัดเจนใหญ่โตขึ้น ขอบเขตของ
ชีวิตมนุษย์ถูกจ�ำกัดไว้ เท่าที่กรรมส่งมาให้เห็น ดังนั้นจึงเป็นการยากเหลือ
เกินทีค่ น ๆ หนึง่ จะหลุดจากเส้นทางเดิม ๆ เพราะยึดมัน่ ความเชือ่ ของตัวเอง
นี่แหละ กว่าคน ๆ หนึ่งจะหลุดจากทุกข์ได้ ไม่ใช่ว่าจะเห็นทางออกง่าย ๆ
เลย เพราะกรรมมันบีบไว้ให้เห็นทางแค่นั้น การท�ำเพื่อความหลุดพ้นนั้น
เป็นอีกวิถที างทีเ่ ราไม่คนุ้ เคย เพราะเป็นการท�ำเพือ่ สละความยึดมัน่ ความ
อยากมี อยากได้ อยากเป็น เมื่อไม่มีการเกิด ความพอใจในการเกิด การได้
ก็ไม่มคี วามสูญเสีย หากเราศึกษาพุทธประวัตอิ ย่างดี เราจะรูว้ า่ การบ�ำเพ็ญ
สัง่ สมบารมีของท่านในทุกชาติ ไม่ได้เป็นการท�ำเพือ่ เสริมอัตตา แต่เป็นการ
ท�ำเพือ่ ให้ เพือ่ สละ อย่างแท้จริง เมือ่ ไม่ได้ทำ� เพือ่ อัตตา พระทัยของท่านจึง
กว้างใหญ่ และมีพระปัญญาทีเ่ ห็นกว้าง แตกต่างจากคนทัว่ ไป ทีท่ ำ� สิง่ ต่าง ๆ
ตามความเชือ่ ของอัตตาตน เพือ่ เพิม่ อัตตาของตนจึงเห็นอะไรได้คบั แคบ
อย่างทีบ่ อกว่า เราเจอคน ๆ หนึง่ เพราะกรรม กรรมมาจากเหตุ และ
เหตุกม็ วี นั หมด เราไม่จากเค้าวันนี้ ยังไงเราก็ตอ้ งตายจากกัน ดังนัน้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญ
จึงไม่ใช่การได้อยูร่ ว่ มกัน แต่คอื การได้เรียนรู้ ว่าเรากับเค้าเข้ามาเจอกันเพือ่
อะไร เค้าเข้ามาเป็นตัวแสดงสิง่ ทีเ่ ราเคยกระท�ำ (กรรม) เอาไว้ ถ้าเราเรียนรู้
สาเหตุทผี่ กู มาเราก็จะคลายมันออกได้ ความหลงยึดก็จะหายไป (แนะน�ำอ่าน
หนังสือเหตุเกิดจากความรัก http://www.sangtean.com/love/reading
ซึง่ จะเขียนอธิบายเรือ่ งวงจรของกรรมไว้ เขียนเรือ่ งความเข้าใจทีถ่ กู ต้องใน
เรื่องความรัก รวมถึงวิธีฝึกหัดจิตใจให้คลายจากความทุกข์ได้ยิ่ง ๆ ขึ้น จน
ไม่ต้องทุกข์ซ�้ำแบบเดิม ๆ อีก) คนที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรม จึงไม่สามารถแก้
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ปัญหาที่ต้นเหตุ ส่วนใหญ่เป็นการแก้ที่ผล อาจพยายามเปลี่ยนด้วยการ
พยายามบีบบังคับ ท�ำข้อตกลง ตั้งกฏ ห้ามผลไม่ให้เกิดโดยไม่แก้ที่เหตุ
จึงท�ำให้ทกุ ข์บานปลาย พยายามเปลีย่ นผลโดยทีไ่ ม่เข้าใจว่า เหตุอย่างไร
ท�ำให้เกิดผลเช่นนี้ ถ้าอยากได้สิ่งที่ดี ต้องสร้างเหตุที่ดีที่ควรกัน

ถ้าเราเข้าใจความรักแล้ว รู้ว่าเรารักเพื่ออะไร ต่อไปเราจะใช้ความ
รักได้อย่างมีคุณค่า ทุกครั้งที่มีความรัก มันคือการพัฒนาตนเองไปสู่ความ
พ้นทุกข์ยิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งพ้นทุกข์ก็คือมีสุขมากขึ้นนั่นเอง
หากเราต้องการมีความสุขยิ่งขึ้น ก็ต้องปรารถนาความก้าวหน้า
เราไม่ได้รักเพื่อจะยึดอยู่กับที่ แบบที่ทุกข์แล้วทุกข์เลยไม่ยอมไปไหน ยึด
เมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้น เรายึดใครเราก็ทุกข์ ใครยึดเราเราก็ทุกข์ ถ้าคนหนึ่ง
เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ รู้ว่ายึดแล้วทุกข์ (จากใจ) จึงสามารถปล่อยวาง รักเพื่อ
ให้อย่างแท้จริง แต่อีกคนหนึ่งไม่เข้าใจว่าทุกข์เพราะยึด แล้วก็รักแบบยึด
ปรารถนารักเพื่อจะได้รับการตอบแทน ครอบครอง ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้น
เพราะไม่มอี ะไรบนโลกทีย่ ดึ ได้จริง ตัวกายนีส้ กั วันหนึง่ ก็ตอ้ งเสือ่ มและตาย
ไป อารมณ์ก็ไม่คงที่ หากเราเอาใจไปยึด พึ่งกับสิ่งที่ไม่แน่นอนก็ต้องทุกข์
ล้านเปอร์เซ็นต์อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นสาระของความรักไม่ใช่การมีความ
สุขชัว่ คราว หรือมีสขุ แล้วทุกข์ สาระของความรักจึงไม่ใช่การยึดทีต่ วั บุคคล
แต่เล็งไปที่การเจริญเติบโตทางด้านจิตใจ ดังนั้นคนรักจะเป็นอย่างไรก็ได้
คนรักจะเป็นใครก็ได้ หากเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วท�ำให้ทุกข์ ไม่ก้าวหน้าก็
ไม่ยดึ ติด หากเป็นคนทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันแล้วท�ำให้กา้ วหน้า จิตใจพัฒนา มีปญ
ั ญา
ยิ่งขึ้น ก็เกื้อกูลส่งเสริมกันไปจนถึงที่สุด
เป้าหมายของศาสนาพุทธ คือ ถอดถอนความเห็นผิดของใจ เพือ่
ปล่อยวางความยึด เพราะเห็นตามจริงว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ จะต้อง
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เปลีย่ นแปลง คงอยูใ่ นสภาพเดิมไม่ได้ เป็นไปตามเหตุปจั จัยไม่ใช่เป็นของ
เราทีเ่ ราจะสัง่ ได้ ถอนความเห็นผิดก็ถอนความยึดได้ ถอนความยึดได้ เรา
ก็จะรู้จักรักอย่างมีอิสระ เป็นรักที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เมื่อเปลี่ยน
ที่ใจเรา ถอนความเห็นผิดแล้ว ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไป การจะรักคนที่ดี
เห็นความดีของใครได้ ใจเราต้องรู้จักความดีก่อน แล้วก็รู้จักรักก่อนจึงจะ
หาความรักที่ดี ๆ เจอ หากปรารถนาที่จะมีคู่บุญ เราก็ต้องมีบุญพอ หาก
ปรารถนาจะมีคนรักทีม่ ปี ญ
ั ญาเกือ้ กูล เราก็ตอ้ งมีปญ
ั ญาพอทีจ่ ะเห็น คุณค่า
และความดีของอีกฝ่าย และมีปัญญาเพียงพอที่จะสนับสนุนอีกฝ่าย เพื่อ
สนับสนุนกันและกันได้ด้วย ถ้าบุญไม่พอหรือท�ำบาปมาก็จะเห็นแต่โทษ
ต่อให้คนที่ดีที่สุดพร้อมจะให้สิ่งที่ดีที่สุด ความรักที่ดีที่สุด ความรู้ที่ดีที่สุด
มาอยู่ตรงหน้า กรรมที่ท�ำมาก็จะปิดกั้นและก�ำกับให้คิดแต่ในด้านที่เป็น
โทษ มองเป็นโทษไปแทน คือ ใจไม่พร้อมจะรับปัจจัยที่จะน�ำไปสู่ความสุข

การศึกษาเรื่องราวความรักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้าจะ
ท�ำให้เราเห็นว่า ความรักของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นความตั้งใจที่จะรัก
อย่างมีจดุ หมาย และรักแล้วเจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไปจนถึงจุดหมายนัน้
จุดมุง่ หมายของพระองค์ทงั้ สอง คือ การจบ หยุดความหลงให้ตอ้ งมาเกิด
วนเวียนทุกข์ซำ�้ ๆ จุดมุง่ หมายของพระองค์ทา่ นทัง้ สอง คือ การช่วยเหลือ
ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เช่นนั้นด้วย ความรักแบบนี้เป็นความรักที่มีคุณค่ากว่า
ความรักด้วยกาม ด้วยการครองครอง เทียบกับความสุขจากการที่ต้อง
ผูกมัดว่าต้องอยู่ร่วมกัน ได้กินข้าว ดูหนังฟังเพลงด้วยกัน กอด จูบ และ
อืน่ ๆ ร่วมกันอย่างไร รักแบบไหนทีท่ ำ� ให้ยดึ แล้วต้องทุกข์ไม่เลิก รักแบบ
ไหนทีพ่ าให้ตนและผูอ้ นื่ พ้นทุกข์ เลือกรักแบบไหนแล้วก็พฒ
ั นาใจตนเอง
ให้เป็นแบบนั้น ก็จะได้สิ่งนั้น
ด้วยเห็นประโยชน์อย่างมากจากการศึกษาพุทธประวัติ จึงได้
รวบรวมมุมมองที่เห็นจากเนื้อหาเพื่อถ่ายทอดให้กับเพื่อนชาวพุทธให้ได้
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ประโยชน์เช่นเดียวกัน คือ
คนภายนอกรักกันด้วยความไม่รู้ ไม่มีเป้าหมาย แต่ความรักของ
พระโพธิสัตว์และคู่บารมีรักกันเพราะรู้ว่าตั้งใจรักไปเพื่ออะไร มีเป้าหมาย
คนภายนอกรักกันทีเ่ ปลือกนอก แต่ความรักของพระโพธิสตั ว์และ
คูบ่ ารมี เกิดจากใจ คือ รักทีใ่ จ เป็นรักทีเ่ กิดจากศรัทธาจากหัวใจ เมือ่ ปฐม
เหตุของความรักเกิดจากใจ ความรักนั้นจึงเป็นรักแท้

เริม่ ตัง้ แต่ปฐมเหตุแห่งรักชาติแรก นางสุมติ ตาพราหมณี ประทับใจ
ในความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของสุเมธดาบสพระโพธิสัตว์ เข้าใจในเป้าหมาย
ของพระองค์ และพร้อมยอมจะท�ำทุกอย่างเพื่อเดินร่วมกันไปถึงเป้าหมาย
นั้น ตั้งใจเป็นคู่บุญที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนการบ�ำเพ็ญบารมีที่ยิ่ง
ใหญ่ของพระโพธิสัตว์เสมอ เช่น ชาติใดพระโพธิสัตว์ปรารถนาจะบ�ำเพ็ญ
เนกขัมมบารมีออกบวช พระนางก็จะเต็มใจออกไปรับใช้ ดูแล เกื้อกูล
ให้สามารถบ�ำเพ็ญเพียรได้อย่างไม่ล�ำบาก และร่วมบ�ำเพ็ญภาวนารักษา
ศี ล ตามไปด้ ว ย ชาติ ใ ดพระองค์ ท รงเจริ ญ ทานบารมี พระนางก็ เ ป็ น
ผู้สนับสนุน ถึงขนาดยอมให้ลูก และให้ตนเองเป็นทานตามพระประสงค์
โดยไม่เสียดายหรือโกรธ ทุกภพชาติพระนางทัง้ เต็มใจเกือ้ กูล และได้พฒ
ั นา
จิตใจและบารมีตามอย่างพระองค์เสมอ
ความรักของพระองค์ท่านทั้งสอง ไม่ได้มุ่งเพื่อความสุขเฉพาะตน
ไม่ได้มุ่งหมายที่ราคะ เพื่อให้เกิดความผูกพัน แต่มุ่งเพื่อเสียสละความยึด
ช�ำระใจให้บริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้น ไม่เป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ยืดยาว ต่างจาก
ความรักของคนทัว่ ไปทีค่ วามรักของท่านทัง้ สองเป็นไปเพือ่ ความหมดทุกข์
หมดโศกยิ่ง ๆ ขึ้น และไม่ได้เป็นไปเพื่อเหตุแห่งทุกข์
ความรักของพระองค์ท่านทั้งสองไม่ได้มุ่งยึดที่ตัวบุคคลอย่างไร้
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แก่นสาร แต่เป็นรักที่เกิดจากหัวใจศรัทธาในเป้าหมายเดียวกัน ทั้งสอง
พระองค์มีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้ ด้วยความมีใจเสมอกันในทางที่ดี หาก
ความรักของพระองค์ท่านทั้งสองไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการมีใจแน่วแน่
ในเป้าหมายเดียวกัน การใช้ปัญญาว่า รักและเกื้อกูลกันไปเพื่ออะไรแล้ว
จะไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ร่วมกันเผชิญมากมายได้เลย อุปสรรค
เป็นเรื่องภายนอก มันไม่ได้ท�ำให้ใครไม่รักกัน แต่มันท�ำให้คนที่ไม่รักกันได้
เข้าใจความจริง และท�ำให้คนที่รักกันอยู่แล้วรักกันมากขึ้น
การร่วมกันสร้างบารมี คือการร่วมกันพัฒนาก�ำลังใจ ที่จะท�ำให้
เกิดความศรัทธาในกันและกัน พร้อม ๆ ไปกับการเข้าถึงความพ้นทุกข์ ได้
มีสขุ ยิง่ ๆ ขึน้ แม้ตวั จะอยูห่ า่ งกัน ไกลหรือใกล้กไ็ ม่ส�ำคัญ เพราะคนทีเ่ ข้าใจ
ความรัก มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายคือความพ้นทุกข์ยงิ่ ๆ ขึน้ เข้าใจกฏความจริงของ
ธรรมชาติ ก็จะไม่ยดึ สิง่ ภายนอกทีแ่ ปรปรวน ก็จะรักตนเองเป็น และพร้อมที่
จะพัฒนาตนเองเสมอ เมือ่ ได้พบคูท่ เี่ หมาะสมก็พร้อมทีจ่ ะส่งเสริมกันจริง ๆ
ไม่ใช่เพื่อดึงกันและกันให้ไม่ก้าวหน้า

ความก้าวหน้าของพระพุทธเจ้าหรือการท�ำความดีของพระพุทธเจ้า
ท่านทรงท�ำเพื่อให้ผู้อื่นอย่างแท้จริง ดังตัวอย่างในพระชาติพระเวสสันดร
ทัง้ ทีท่ า่ นตัง้ ใจท�ำเพือ่ ผูอ้ นื่ เสมอ ยังโดนชาวเมืองขับออกจากเมือง ถ้าเป็นเรา
คงท้อไปแล้ว แต่พระองค์ไม่ทรงท้อพระทัย หนักแน่นในเป้าหมาย เราจึงได้
มีโอกาสพึ่งพระเมตตาบารมี ปัญญาบารมี ของท่านมาตราบจนถึงปัจจุบัน
ตอนท่านทรงบริจาคพระกัณหา พระชาลี ไม่ใช่ว่าท่านไม่ทุกข์ น�้ำ
พระเนตรไหลแทบเป็นสายเลือดเมือ่ เห็นชูชกตีพระกุมารกุมารีทงั้ สองอย่าง
ไม่ปรานี เป็นอีกครั้งที่แสดงว่าท่านไม่ได้ท�ำเพื่ออัตตา ไม่ได้ท�ำเพื่อพ่อฉัน
แม่ฉัน ลูกฉัน เมียฉัน ทรงยอมทุกข์เพื่อประโยชน์ที่ใหญ่กว่า คือ การสละ
ส่วนน้อยเพื่อคนส่วนมากได้ข้ามสังสารวัฏหยุดทุกข์สิ้นเชิง (และเมื่อท่าน
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ได้ทรงบรรลุเจตจ�ำนงแล้วก็ทรงกลับมาช่วยโปรดผู้ร่วมบุญของท่านภาย
หลัง) ท่านเอาทุกข์มาท�ำให้เกิดปัญญา หาสาเหตุแห่งทุกข์ว่าเกิดจาก
อะไร เมื่อท่านพบว่าเกิดเพราะกิเลสเสน่หาความยึดมั่น ท่านก็วางเหตุ
พระนางมัทรีมีพระมหากรุณาเสมอกันกับพระเวสสันดร ยอม
ล�ำบากออกจากวังมาอยู่ตามป่า เพื่อคอยดูแลอ�ำนวยความสะดวกแด่พระ
เวสสันดรในการบ�ำเพ็ญภาวนา และแม้ทั้งสองพระองค์จะปรารถนาสร้าง
บารมีร่วมกันแต่ก็ไม่ได้ยึดติด เพราะเป้าหมาย คือ เพื่อส่วนรวม เพื่อสละ
ออกอย่างแท้จริง พระเวสสันดรไม่ได้ค�ำนึงว่าไม่มีพระนางมัทรีแล้วท่าน
จะล�ำบาก พระนางมัทรีก็ไม่ได้ยึดติดว่าต้องอยู่ดูแลพระองค์เท่านั้นจึงจะ
เป็นการช่วยท่าน เมื่อพระเวสสันดรปรารถนาจะบริจาคพระนางเป็นมหา
ทาน พระนางก็ยินดีเพื่อจบพระชาติสุดท้ายแห่งการบ�ำเพ็ญบารมีที่พร้อม
บริบูรณ์ก่อนจะได้ตรัสรู้ในพระชาติต่อไป ตั้งแต่ชาติแรกที่ท่านอธิษฐาน
บ�ำเพ็ญบารมีรว่ มกัน ท่านชัดเจนในเป้าหมาย เมือ่ ศึกษาจะเห็นจริงว่าท่าน
ปรารถนาท�ำเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง
“ดูกอ่ นพ่อชาลีพระลูกรัก พ่อจงมา จงเพิม่ พูนบารมีของพ่อให้เต็ม
จงช่วยโสรจสรงหทัยของพ่อให้เย็นฉ�่ำ จงท�ำตามค�ำของพ่อ ขอเจ้าทั้งสอง
จงเป็นดังยานนาวาของพ่อ ไม่หวั่นไหวต่อสาคร คือ ภพ พ่อจักข้ามฝั่ง คือ
ชาติ จักยังมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามด้วย
ดูก่อนแม่กัณหาธิดารัก แม่จงมาจงเพิ่มพูนทานบารมีที่รักของพ่อ
จงช่วยโสรจสรงหทัยของพ่อให้เย็นฉ�่ำ จงท�ำตามค�ำของพ่อ ขอเจ้าทั้งสอง
จงเป็นดังยานนาวาของพ่อ ไม่หวั่นไหวต่อสาคร คือ ภพ พ่อจักข้ามฝั่ง คือ
ชาติ จักยกขึ้นซึ่งมนุษย์ทั้งเทวดาด้วย
ดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญ พระสัพพัญญุตญาณย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่า
บุตรและบุตรีผู้เป็นที่รักกว่าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า
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เราตถาคต เมือ่ สละชาลีโอรส กัณหาชินาธิดา และมัทรีเทวีผเู้ คารพ
ต่อภัสดา มิได้คิดเสียดายเลย เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้น ลูกทั้ง
สองเป็นที่เกลียดชังของเรา ก็หามิได้ มัทรีเทวีไม่เป็นที่รักของเรา ก็หามิได้
พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า เพราะฉะนั้น เราจึงได้ให้บุตร
ธิดาและเทวีผู้เป็นที่รักเสีย”
อดีตชาติของพระนางพิมพานั้น ทรงช่วยเสริมบารมีให้แก่พระโพธิสัตว์มาตลอด เท่าที่อ่านชาดก ชาติไหนที่กล่าวถึงพระนางพิมพา ชาติ
นั้นพระนางก็มักได้รับความทุกข์ทุกชาติไป แต่พระนางก็ไม่เคยท้อถอยต่อ
การเป็นคู่บารมี ทรงจงรักภักดีต่อพระโพธิสัตว์อย่างมั่นคง
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พระสูตรว่าด้วยความรักและการอยูร่ ว่ มกัน
จากพระไตรปิฎก
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ทำ�อย่างไรจึงจะอยู่ด้วยกันทั้งในชาตินี้
และชาติหน้าอย่างมีความสุข
สมชีวิสูตร
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬามฤคทายวันใกล้
บ้านสุงสุมารคีระ แคว้นภัคคะ ครั้งนั้นแล เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรง
นุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของนกุลบิดาคฤหบดี
แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ครั้งนั้นแล คฤหบดีผู้นกุลบิดาและ
คฤหปตานี ผูน้ กุลมารดา เข้าเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
แล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว คฤหบดีผู้นกุลบิดาได้กราบทูล
กับพระผู้มีพระภาคว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนำ�คฤหปตานีผู้นกุล
มารดาซึง่ ยังเป็นสาวมา เพือ่ ข้าพระองค์ผยู้ งั เป็นหนุม่ ข้าพระองค์มไิ ด้รสู้ กึ
จะประพฤติ น อกใจคฤหปตานี ผู้ น กุ ล มารดาแม้ด้วยใจเลย ที่ไ หนจะ
ประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันและกัน
ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ”
แม้คฤหปตานีผู้นกุลมารดา ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ นับแต่เวลาทีต่ ระกูลนำ�หม่อมฉันซึง่ ยังเป็น
สาวมา เพื่อคฤหบดีผู้นกุลบิดาซึ่งยังเป็นหนุ่ม หม่อมฉันมิได้รู้สึกจะ
ประพฤตินอกใจคฤหบดีผนู้ กุลบิดาแม้ดว้ ยใจเลย ทีไ่ หนจะประพฤตินอกใจ
ด้วยกายเล่า หม่อมฉันทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้ง
ในสัมปรายภพ”
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
“ดูกรคฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทงั้ สอง หวังจะ
พบกันและกันทัง้ ในปัจจุบนั ทัง้ ในสัมปรายภพไซร้ ทัง้ สองเทียวพึงเป็น
ผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน
ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งใน
สัมปรายภพ
ภรรยาและสามีทงั้ สองเป็นผูม้ ศี รัทธา รูค้ วามประสงค์ของผูข้ อ
มีความสำ�รวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำ�ที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมี
ความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่
กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มี
ศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจ
อยู่ในเทวโลก”

ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
(อ่านเพิ่มเติมเนื้อหาหน้า ๑๔๙)
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หน้าที่ของสามีภรรยา
สิงคาลกสูตร
ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำ�รุง
ด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา ๑ ด้วยไม่ดูหมิ่น ๑
ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ ๑ ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ ๑ ด้วยให้เครื่อง
แต่งตัว ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำ�รุงด้วย
สถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ จัดการ
งานดี ๑ สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี ๑ ไม่ประพฤตินอกใจผัว ๑
รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ ๑ ขยัน ไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำ�รุงด้วย
สถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ เหล่านี้
ทิศเบื้องหลังนั้น ชื่อว่าอันสามีปกปิดให้เกษมสำ�ราญ ให้ไม่มีภัยด้วย
ประการฉะนี้ ฯ

ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
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การอยู่ร่วมกันของชายหญิง ๔ แบบ
สังวาสสูตร
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเสด็จดำ�เนินหนทางไกลในระหว่างเมือง
มธุราและเมืองเวรัญชาต่อกัน คหบดีและคหปตานีมากด้วยกันก็เป็น
ผู้ ดำ � เนิ น หนทางไกล ในระหว่ า งเมื อ งมธุ ร าและเมื อ งเวรั ญ ชาต่ อ กั น
ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง ประทับนั่งที่โคนไม้
แห่งหนึ่ง คหบดีและคหปตานีเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่ง
ที่โคนไม้แห่งหนึ่ง จึงได้พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
พระพุทธพจน์นี้กะคหบดีและคหปตานีเหล่านั้นว่า
“ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย การอยู่ร่วม ๔ ประการนี้ ๔
ประการเป็นไฉนคือ
ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี ๑ ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ๑
ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี ๑ ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ๑
ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี
อย่างไร
สามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ ดื่มน�้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็น
คนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนี่ครอบง�ำ ด่าและ
บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มัก
ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน�้ำเมาคือสุราและ
เมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอัน
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มลทินคือความตระหนีค่ รอบง�ำ ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์ อยูค่ รอง
เรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่าง
นี้แล ฯ
ดูกรคหบดีและคหปตานีทงั้ หลาย ก็ชายผีอยูร่ ว่ มกับหญิงเทวดา
อย่างไร
สามี ใ นโลกนี้ เ ป็ น ผู้ มั ก ฆ่ า สั ต ว์ ฯลฯ ด่ า และบริ ภ าษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน ส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ จากการลักทรัพย์ จากการประพฤติ ผิดในกาม จากการพูด
เท็จ จากการดื่มน้ำ�เมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ ไม่ด่าไม่
บริภาษสมณพราหมณ์ อยูค่ รองเรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีทงั้ หลาย
ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แล ฯ
ดูกรคหบดีและคหปตานีทงั้ หลาย ก็ชายเทวดาอยูร่ ว่ มกับหญิง
ผีอย่างไร
สามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ อยู่ครองเรือน
ส่วนภรรยาของเขาเป็นผูม้ กั ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์
อยูค่ รองเรือน ดูกรคหบดี และคหปตานีทงั้ หลาย ชายเทวดาอยูร่ ว่ มกับ
หญิงผีอย่างนี้แล ฯ
ดูกรคหบดีและคหปตานีทงั้ หลาย ก็ชายเทวดาอยูร่ ว่ มกับหญิง
เทวดาอย่างไร
สามีในโลกนีเ้ ป็นผูง้ ดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ ไม่ดา่ ไม่บริภาษ
สมณพราหมณ์ อยูค่ รองเรือน แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผูง้ ดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ไม่ด่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน ดูกรคหบดี
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และคหปตานีทั้งหลาย ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แล
ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย การอยู่ร่วม ๔ ประการ
นี้แล ฯ
ภรรยาและสามีทงั้ สองเป็นผูท้ ศุ ลี เป็นคนตระหนี่ มักด่าว่าสมณ
พราหมณ์ ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกัน สามีเป็นผู้ทุศีล มีความตระหนี่
มักด่าว่าสมณพราหมณ์ ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์ของ
ผู้ขอ ปราศจากความตระหนี่ ภรรยานั้นชื่อว่าเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผี
สามีเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความ
ตระหนี่ ส่วนภรรยาเป็นผูท้ ศุ ลี มีความตระหนี่ มักด่าว่าสมณพราหมณ์
ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดา
ทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำ�รวม
เป็นอยู่โดยธรรม ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น เจรจาถ้อยคำ�ที่น่ารักแก่
กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมี
ศีลเสมอกัน รักใคร่กนั มาก ไม่มใี จร้ายต่อกัน ครัน้ ประพฤติธรรมในโลก
นี้ แ ล้ ว เป็ น ผู้ มี ศี ล และวั ต รเสมอกั น ย่ อ มเป็ น ผู้ เ สวยกามารมณ์
เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก ฯ”

ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
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เราเป็นภรรยาแบบไหน
ภริยาสูตร
ครั้งนั้น เมื่อเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตร
และจีวร เสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนัง่ บน
อาสนะที่ปูลาดแล้ว ก็สมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีส่งเสียงอื้ออึง ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแล้ว นัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ครัน้ แล้ว
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า
“ดูกรคฤหบดี เหตุไรหนอ มนุษย์ทงั้ หลายในนิเวศน์ของท่านจึงส่ง
เสียงอื้ออึง เหมือนชาวประมงแย่งปลากัน”
อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางสุชาดาคนนี้ข้าพระองค์นำ�มาจาก
ตระกูลมั่งคั่งมาเป็นสะใภ้ในเรือน นางไม่เชื่อถือ แม่ผัว พ่อผัว สามี แม้แต่
พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชา ”
ลำ�ดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคตรัสเรียกนางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือน
ว่า
“มานี่แน่ะนางสุชาดา”
นางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว เข้าไป
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแล้วนัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่
ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า
“ดูกร นางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จำ�พวกนี้ ๗ จำ�พวกเป็นไฉน
คือ
ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต ๑ เสมอด้วยโจร ๑ เสมอด้วยนาย ๑
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เสมอด้วยแม่ ๑ เสมอด้วยพี่สาวน้องสาว ๑ เสมอด้วยเพื่อน ๑ เสมอด้วย
ทาสี ๑ ดูกร นางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จำ�พวกนี้แล เธอเป็นจำ�พวก
ไหนใน ๗ จำ�พวกนั้น”
นางสุชาดากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
“หม่อมฉันยังไม่รทู้ วั่ ถึงความแห่งพระดำ�รัสทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคตรัส
แล้วโดยย่อนีไ้ ด้โดยพิสดาร ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉัน โดยที่หม่อมฉันจะ
พึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำ�รัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ โดย
พิสดารเถิด ฯ”
“ดูกร นางสุชาดา ถ้าอย่างนั้น เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว
นางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผูม้ พี ระภาคแล้ว พระผูม้ พี ระภาค
ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า
ภริยาผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล
ยินดีในชายอื่น ดูหมิ่นสามี เป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์ พยายามจะ
ฆ่าผัว ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า วธกาภริยา ภริยาเสมอด้วย
เพชฌฆาต
สามีของหญิงประกอบด้วยศิลปกรรม พาณิชยกรรม และ
กสิกรรม ได้ทรัพย์ใดมา ภริยาปรารถนาจะยักยอกทรัพย์ แม้มีอยู่น้อย
นัน้ เสีย ภริยาของบุรษุ เห็นปานนีเ้ รียกว่า โจรภริยา ภริยาเสมอด้วยโจร
ภริยาที่ไม่สนใจการงาน เกียจคร้าน กินมาก ปากร้าย ปากกล้า
ร้ายกาจ กล่าวคำ�หยาบ ข่มขีผ่ วั ผูข้ ยันขันแข็ง ภริยาของบุรษุ เห็นปานนี้
เรียกว่า อัยยาภริยา ภริยาเสมอด้วยนาย
ภริยาใดอนุเคราะห์ดว้ ยประโยชน์เกือ้ กูลทุกเมือ่ ตามรักษาสามี
เหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ ภริยาของบุรุษ
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เห็นปานนี้เรียกว่า มาตาภริยา ภริยาเสมอด้วยมารดา
ภริยาทีเ่ ป็นเหมือนพีส่ าวน้องสาว มีความเคารพในสามีของตน
เป็นคนละอายบาป เป็นไปตามอำ�นาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้
เรียกว่า ภคินีภริยา ภริยาเสมอด้วยพี่สาว น้องสาว
ภริยาใดในโลกนีเ้ ห็นสามีแล้วชืน่ ชมยินดี เหมือนเพือ่ นผูจ้ ากไป
นานแล้วกลับมา เป็นหญิงมีตระกูล มีศีล มีวัตรปฏิบัติสามี ภริยาของ
บุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า สขีภริยา ภริยาเสมอด้วยเพื่อน
ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี ขู่ตะคอกก็ไม่โกรธ ไม่คิดพิโรธโกรธตอบ
สามี อดทนได้ เป็นไปตามอำ�นาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียก
ว่า ทาสีภริยา ภริยาเสมอด้วยทาสี ภริยาที่เรียกว่า วธกาภริยา ๑ โจรี
ภริยา ๑ อัยยาภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๓ จำ�พวกนั้น ล้วนแต่เป็นคนทุศีล
หยาบช้า ไม่เอื้อเฟื้อ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก
ส่วนภริยาที่เรียกว่า มาตาภริยา ๑ ภคินีภริยา ๑ สขีภริยา ๑
ทาสีภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๔ จำ�พวกนั้น เพราะตั้งอยู่ในศีล ถนอมรักไว้
ยั่งยืน เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ
ดูกร นางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จำ�พวกนี้แล เธอเป็นภริยา
จำ�พวกไหน ใน ๗ จำ�พวกนั้น ฯ”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอพระผู้มีพระภาค
โปรดทรงจำ�หม่อมฉันว่า เป็นภริยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสี ฯ”

ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕
อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
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ธรรมะเกือ้ กูลความรักให้มคี วามสุขอย่างไร
ความจริงจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงชี้
บอกไว้ ไม่ใช่เรื่องความรัก แต่เป็นเรื่องการออกจากวงจรทุกข์ที่วนเป็น
วัฏสงสาร (ความท่องเที่ยวไปในอาการที่เป็นวัฏฏะ การหมุนวนอยู่ในการ
เวียนว่ายตายเกิด) แต่ใครจะปฏิเสธได้ว่า ความรัก (ไม่เป็น) นี่แหละที่
ก่อทุกข์ได้ไม่สิ้นสุด
คนเราเจอกันก็เพียงชั่วคราว แม้เชื่อว่าจะได้พบกันอีกในชาติใหม่
แต่ความทุกข์จากการพลัดพราก และการแก่ เจ็บ ตาย ประสบกับสิ่งที่
ไม่เป็นที่รัก ที่พอใจ ก็ยังมี คุณค่าสูงสุดของรักแท้ จึงไม่ใช่การพบกันเพื่อมี
ความสุขชั่วคราวและพบทุกข์ในเบื้องปลายจากการพลัดพราก จากเป็น
จากตาย หากมีความรักเพื่อหวังเป็นหลักพักใจอย่างไรก็ต้องทุกข์ รักแบบ
นี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร เพราะรักด้วยความยึด ความรักของคน
สองคนสามารถให้คณ
ุ ค่าได้มากกว่านัน้ โดยมีความสามารถในการใช้ความ
รักทีม่ ตี อ่ กันเป็นพลังในการเติบโต เพือ่ ตน อีกฝ่าย และส่วนรวมให้ได้เจริญ
ขึ้น มีความสุขด้วยการเรียนรู้ที่จะพ้นทุกข์ตลอดไป ให้ได้มากที่สุด
ในฐานะของชาวพุ ท ธ ขอให้ ดู ค วามรั ก ของพระพุ ท ธเจ้ า และ
นางแก้วเป็นตัวอย่าง จะได้รู้ว่าเราสามารถสร้างความรักให้มีคุณค่าได้มาก
ขนาดไหน คุณค่าของรักแท้ไม่ตายตามคนทั้งสองคนไป ความรักของ
พระองค์ท่านทั้งสองยังส่องทางถึงคนจำ�นวนมากมากว่า ๒๕๐๐ ปี _/\_
ตอนนี้ เ ป็ น อย่ า งไรไม่ สำ � คั ญ เท่ า เราวางแผนให้ อ นาคตเราเป็ น
อย่างไร และไปให้ถึง มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ ถ้าจะมีความรัก ก็ขอให้มี
ความรักแบบที่จะพัฒนาตนเอง และคู่ของเราให้เจริญเติบโตก้าวหน้าทาง
จิตวิญญาณยิ่ง ๆ ขึ้น
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ความหมายของคำ�ว่า เติบโต คืออะไร?
ถ้าจะเล็งกันที่เป้าหมาย การใช้ชีวิตอยู่ของเรา ที่อยากได้ อยากมี
(เสื้อผ้า เครื่องเสียง รถ บ้าน ซ่อมบ้าน ตำ�แหน่งหน้าที่การงานที่สูง
ยิ่ง ๆ ขึ้น แฟน กิ๊ก สามี ภรรยา ลูก อยากเก่ง อยากดี ต้องการให้คน
ยกย่อง ให้ความสำ�คัญ) อยากต่าง ๆ “เราทำ�เพื่อเป้าหมายให้ชีวิตมีความ
สุ ข ขึ้ น ใช่ ไ หม?” ถ้ า ไม่ ไ ด้ ก็ ต้ อ งพยายามดิ้ น รน ถ้ า สู ญ เสี ย ก็ เ ป็ น ทุ ก ข์
เหี่ยวเฉา
แต่ในความเป็นจริงแล้ว เคยได้ไตร่ตรองพิจารณาดีแล้วหรือยัง
ว่า สิ่งเหล่านั้นจะนำ�สุขมาให้จริงหรือเปล่า ถ้ายังตอบไม่ได้ แปลว่ายังต้อง
เรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจว่า “ความสุขทีแ่ ท้จริงคืออะไร?” ทีเ่ คยเข้าใจ
ว่าคือความสุขนั้น มันสุขจริงไหม หรือได้มาแล้วร้อน กลายเป็นภาระ เช่น
ซือ้ บ้านใหม่ รถใหม่ หรือซือ้ เรือสักลำ� ใคร ๆ ก็อยากได้ แต่สกั กีค่ นทีจ่ ะเห็น
ว่ามันมีภาระมหาศาลมากับของพวกนั้นในการดูแลบำ�รุงรักษา ถ้ามีบ้าน
๕ หลัง ภรรยา ๕ กิ๊ก ๕ กับเรือ ๒ ลำ� เครื่องบิน ๒ ลำ� จะต้องมีคนและค่า
ใช้จ่ายในการดูแลรักษามากขนาดไหน การมีภรรยา หรือมีสามี หรือกิ๊ก
เพิ่ม มันมีภาระเพิ่มมาคุ้มกับความสุขที่จะได้มาหรือไม่ ต้องไปแต่งเรื่อง
โกหกใครอีกมากมายเท่าไหร่ ถ้าต้องโกหก แย่งผลงานคนอื่นมาเป็นของ
เราเพือ่ ให้ได้ต�ำ แหน่งทีส่ งู ขึน้ โจมตี อาละวาด กลัน่ แกล้ง หงุดหงิดไม่พอใจ
คนที่อยู่สูงกว่า หรือคนที่เป็นคู่แข่งเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นมากขึ้นจนถูก
โปรโมทขึ้นไป มันก่อกรรมเพิ่มยังไง ต้องไปรับทุกข์ทีหลังอย่างไรบ้าง
การเจริญเติบโตทางจิตใจก็คือ การพัฒนาจิตใจข้างในอย่างไร
เพื่อก้าวไปสู่ความสุข พ้นทุกข์มากขึ้นเรื่อย ๆ ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์
มีภาระรุงรังตามหลัง ไม่ต้องไปรับกรรมในภายหน้า ไม่ต้องกังวลว่าคน
ที่ไปทำ�ร้ายเขาไว้จะกลับมาแก้แค้นเอาคืนเมื่อไหร่ และทำ�อย่างไรจิตใจ
จึงเข้มแข็งขึน้ พึง่ พาตนเองได้มากขึน้ สงบขึน้ งดงามขึน้ สูงขึน้ มีปญ
ั ญา
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มากขึน้ เห็นความจริง (เรือ่ งกรรม คือทำ�อะไรไว้กต็ อ้ งได้รบั ผลอย่างนัน้ )
มันคือ การมีสุขเป็นเบื้องปลายโดยไม่ต้องสร้างเหตุที่จะต้องไปทุกข์ใน
เบื้องปลายเพราะสุขเล็กน้อยในปัจจุบัน
คุณดังตฤณเคยเขียนไว้ว่า “คู่แท้ต้องเป็นคู่ที่พร้อมจะทำ�อะไรดี ๆ
ร่วมกันกับเรา” และนอกจากทำ�อะไรดี ๆ ร่วมกันกับเราได้แล้ว ยังต้องพร้อม
จะเผชิญทุกข์ร่วมกันกับเราด้วย คือ เวลามีปัญหามา ก็ช่วยกันคิด ช่วยกัน
หาทางแก้ไข

ทาน ศีล ภาวนา
การพัฒนาจิตใจตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประทานวิธไี ว้ ก็ได้แก่
การทำ�ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา และการมีคู่ที่สามารถทำ�บุญทำ�
ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ร่วมกันได้ ก็เป็นตัววัดที่เอาไว้ดูได้ว่าจะพา
กันเจริญได้ไหม ทั้งนี้เราต้องเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นด้วยว่า จุดมุ่ง
หมายของการทำ�ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา คืออะไร การทำ�ทาน
รักษาศีล และเจริญภาวนา ช่วยพัฒนาขัดเกลาจิตใจเรา และมีประโยชน์
ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างไร
การทำ�ทานนัน้ สำ�หรับประโยชน์ตน คือเราทำ�เพือ่ หัดสละความ
ยึดมั่นถือมั่น สละอัตตา สละกิเลสความโลภ ความหลง ความโกรธ
(อภัยทาน) ประโยชน์แก่ผู้อื่นคือ ไม่ใช่มีแต่กิริยายกให้ แต่มีใจน้อมสละ
ส่วนของเราเพือ่ ให้ผรู้ บั มีความสุข ทดลองให้แบบไม่ตอ้ งการผลตอบแทน
ใด ๆ จากผู้รับ เพื่อเป็นการทดลองให้เราได้เข้าใจจากการเห็นผลจริง ๆ
ว่าการให้เพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนหรืออัตตาเป็นสุขอย่างไร เมื่อ
เทียบกับการมุง่ กอบโกยเอาทุกอย่างเข้าหาตัวหรือเพือ่ เพิม่ อัตตา ฝึกสังเกต
ความต่างจะเข้าใจคำ�ว่า สละ และ ปล่อยวาง มากขึ้น คำ�ว่า สละ และ
ปล่อยวาง นีส้ ว่ นใหญ่เราพูดกัน แต่ท�ำ ไม่ได้ เพราะไม่ได้ฝกึ ให้เห็นความต่าง
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ของใจขณะคิดสละให้ กับคิดอยากได้ จริง ๆ ว่าให้สขุ แตกต่างกันขนาดไหน
ฝึกดูใจตรงนี้บ่อย ๆ จะทำ�ให้ใจเข้าใจ
ส่วนของศีล คือ ความปกติ คือการไม่ทำ�ตามความอยาก เพื่อให้
ได้เกินจากเหตุที่ตนได้สร้างไว้ ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น (ความผิดปกติ)
ทดลองพิจารณาให้เห็นผลว่าระหว่างการกระทำ�ที่มีการละเมิด เทียบกับ
การกระทำ�แบบไม่ละเมิดใจคน มีความรู้สึกในใจต่างกันอย่างไร การอยาก
ได้สิ่งที่ไม่ใช่ของ ๆ เรา คือต้องไปละเมิดใจใครสักคนหรือหลายคนเพื่อให้
ได้สงิ่ ทีเ่ ราอยากได้นนั้ มา เกินกว่าเหตุทเี่ ราสร้างไว้ คือ ไม่ได้สร้างเหตุทดี่ มี า
ก็ไม่ได้ (อยากได้ก็ต้องสร้างกรรมดีสร้างเหตุที่ดี แล้วผลจะมาเอง) ไม่ใช่ไป
คิดหาทางเอาของผู้อื่นมาเป็นของเรา ไปเบียดเบียนไปเอาจากผู้อื่น ทำ�ให้
เกิดเวร เกิดทุกข์แก่ผู้อื่น และย้อนกลับมาเป็นกรรมส่งผลให้ตัวเองต้องรับ
ทุกข์ในวาระต่อไป การทดลองจนเห็นข้อดีของการตัง้ อยูใ่ นศีลว่าช่วยให้ใจ
สงบ และเห็นผลร้ายที่เกิดกับจิตจากการคิดว่าจะละเมิดคนหรือได้ละเมิด
ไปแล้วว่าทำ�ให้ใจร้อนรนแส่สา่ ย จะเป็นภูมคิ มุ้ กันความสงบสุขให้จติ ได้เป็น
อย่างดี การไม่ทำ�ตาม “ความอยากอันเกิดจากกิเลส โลภ โกรธ หลง” ที่
เกินขอบเขต จะช่วยอบรมใจให้ระงับความเร่าร้อน เพราะยิ่งตามความ
อยากก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอัตตา ตัวตน นิสัยนั้น ๆ จะยิ่งห้ามยากขึ้น รู้สึก
ทรมานขึ้นในครั้งต่อไปเมื่อไม่ได้อย่างที่กิเลสบอก
ในเรื่องการเจริญภาวนา คือ กระบวนการอบรมจิตให้เจริญขึ้น
ภาวนา แปลว่า ทำ�ให้เจริญ อบรม ทำ�ให้มีให้เป็นขึ้น โดยนัยหมายถึง
การทำ�ปัญญาให้เกิดขึน้ ความสุขความทุกข์อยูท่ ใี่ จ ดังนัน้ การฝึกภาวนา
จึงเป็นเรื่องสำ�คัญเพราะเป็นการฝึกย้อนกลับมาดูที่ใจอันเป็นเหตุ การ
ภาวนาช่วยฝึกใจให้ฉลาดขึน้ จากการเห็นความจริง ว่าสิง่ ต่าง ๆ ล้วนแสดง
ไตรลักษณ์ คือ มีความไม่เที่ยง คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นาน “ฉัน” หลง
(เข้าใจผิด) เข้าไปยึดถือเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอน เพราะไม่ว่าอย่างไร
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ทุกสิ่งก็ต้องแปรเปลี่ยน ไม่ใช่ของเราจริง ๆ สั่งบังคับให้เป็นอย่างใจเสมอ
ทุกครั้งไม่ได้ ทุกสิ่งล้วนมาจากเหตุ ถ้าเหตุสร้างไว้ไม่ดีก็ได้รับสิ่งไม่ดี เช่น
เมือ่ ไหร่ทเี่ ชือ่ ว่าคนนีค้ อื ทีส่ ดุ สำ�หรับเรา ไม่มใี ครอีกแล้ว หรือเมือ่ ไหร่ทมี่ นั่ ใจ
ว่าเขาไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากฉัน นี่ก็ต้องทุกข์แน่นอน เพราะทุกสิ่ง ทั้งรูป
ร่างกาย ความรู้สึก ความรัก แม้แต่ความคิดของทุกคนล้วนแล้วต้องดับไป
ตามกฏของไตรลักษณ์
ขัน้ ตอนในการภาวนา แยกออกเป็น ๒ ขัน้ ตอนหลัก คือ สมถะและ
วิปัสสนา ขอยกตัวอย่างจากคำ�สอนของคุณดังตฤณมาอธิบายดังนี้คือ
สมถะ หมายถึง การอาศัยวิธีอันเป็นธรรมใด ๆ ทำ�ให้ใจสงบจาก
กิเลส เพือ่ ให้พร้อมรูเ้ ป็นวิปสั สนา พูดสัน้ ๆ คือ “ทำ�จิตให้สงบลงพร้อมตืน่
รู้ตามจริง”
ปัจจุบนั คนมักพูดถึงการท�ำสมถะว่า คือการนัง่ สมาธิและเดินจงกรม
หรือหนักกว่านัน้ คือ สมถะเป็นเครือ่ งถ่วงไม่ให้สนใจวิปสั สนา ติดสมถะแล้ว
คือได้ไปเป็นพรหมหมดสิทธิ์เข้าถึงมรรคผลนิพพาน สมถะเลยถูกมองเป็น
ผู้ร้าย และเห็นวิปัสสนาเป็นพระเอก ข้อเท็จจริงก็คือ ไม่มีใครเป็นผู้ร้าย
ไม่มีใครเป็นพระเอก มีแต่ขาสองข้างที่พาเราเดินไปถึงฝั่ง ขาดข้างใดข้าง
หนึ่งก็เรียกว่าขาเป๋เดินล�ำบาก ไปถึงปลายทางได้ยาก หรือยิ่งถ้าขาข้างที่
เหลือป้อแป้ปวกเปียก ก็อาจออกจากจุดเริ่มต้นไม่ได้เลยด้วยซ�้ำ
คำ�ว่า “วิปัสสนา” นั้น รากของนิยามมาจากที่พระพุทธเจ้าท่าน
ตรัสในวิธีเจริญสติ ใจความ คือ ให้ “ดูกายใจนี้ตามจริงเท่าที่ปรากฏอยู่
เป็นปกติ” และทีเ่ ป็นปกติเลยก็คอื ทัว่ ทัง้ กายใจนีก้ ำ�ลังแสดงความไม่เทีย่ ง
ให้เราเห็นอยูต่ ลอดเวลา นับตัง้ แต่ลมหายใจเข้าออกไปจนกระทัง่ ความรูส้ กึ
นึกคิด ใครจะทำ�หรือไม่ทำ�วิปัสสนา กายใจก็แสดงความจริงอยู่อย่างนั้น
ผู้ทำ�วิปัสสนาเพียงแต่เข้าไปดู เข้าไปรู้อย่างยอมรับเท่านั้นเอง ฟัง
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ดูเหมือนง่าย แต่ลงมือทำ�จริงจะยาก นั่นก็เพราะจิตกระเพื่อมด้วยพลัง
กระตุ้นของกิเลสอยู่เรื่อย เช่น แค่ไม่อยากยอมรับว่าเราเป็นฝ่ายผิด จิตจะ
บิดเบี้ยว กิเลสจะกระตุ้นให้หาเหตุผลสารพัด มาพูดให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูก
คนเราสัง่ สมนิสยั เช่นนีก้ นั โดยมาก คนส่วนใหญ่จงึ มีจติ ทีย่ อมรับตามจริงได้
ยาก หรืออย่างตอนฟุ้งซ่านหาทางแก้ตัวอยู่ ตอนฟุ้งซ่านหาทางมีความ
สัมพันธ์ทางเพศ ตอนฟุง้ ซ่านหาทางแก้เผ็ดคนทีท่ ำ�ให้เราเจ็บใจ จะไม่มสี ทิ ธิ์
เห็นความฟุ้งซ่าน และความฟุ้งซ่านย่อมบดบังทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นโลก
ภายนอกทีป่ รากฏตรงหน้า หรือจะเป็นโลกภายในทางกายทางใจใด ๆ การ
ทำ�สมถะจึงมีบทบาทสำ�คัญ ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำ�หรับผูท้ ใี่ จยังกระเพือ่ มไหวอยูม่ าก หากอาศัยสมถะมาช่วย ก็จะเห็นอะไร
ชัดกระจ่างแตกต่างไป
สรุปว่าสมถะ คือ การลดระดับความกระเพื่อมไหว หรือสมถะ
คือการรักษาจิตไว้ไม่ให้กระเพื่อมไหวก็ได้ ประเด็นคือ เมื่อจิตลดความ
กระเพื่อมไหวแล้วจึงค่อยมีความสามารถเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา
ชัด ๆ ไม่ใช่เห็นแบบโคลงเคลง ไม่ใช่เห็นแบบโยกไปไหวมา
หากใครสนใจการภาวนา ขอแนะนำ�ให้อ่านจากคู่มือการภาวนา
เช่น วิปัสสนานุบาล ของคุณดังตฤณ ซึ่งสามารถโหลดอ่านได้ฟรีจากเว็บ
http://dungtrin.com/vipassana/ หรือถ้าต้องการรายละเอียดทัง้ หมด
สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ มหาสติปฏั ฐานสูตร ซึง่ สามารถโหลดได้จาก
http://dungtrin.com/sati
การภาวนามุง่ ศึกษาอบรมใจ จะทำ�ให้ใจเห็นความจริง เห็นเหตุเดิม
แท้ของความทุกข์ทั้งมวล ทำ�ให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย หาก
ไม่มเี หตุ ผลก็ไม่เกิด หากเหตุหมด ผลก็ดบั หากทำ�ตามกิเลสผลจะเป็นทุกข์
หากทำ�ตามความอยากและอัตตาจะก่อให้เกิดตัวตนผูร้ บั ผลวงจรความทุกข์
เกิดตายไม่สนิ้ สุด การศึกษาความจริงจะทำ�ให้ใจถอดถอนจากความเห็นผิด
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การเข้าไปยึดหมายมั่นผิด ๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การเห็นตามจริงเช่นนี้
จะช่วยยกระดับใจให้พัฒนาสูงขึ้น
การเจริญเติบโตจึงมุง่ ไปทีค่ วามเข้าใจถูกต้องในเรือ่ งเหล่านี้ เพือ่ ยก
ระดับจิตใจให้ห่างไกลทุกข์ ดังนั้นคู่ที่จะเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน จึง
ควรส่งเสริมจิตใจให้ตนเองและคู่ของตนไปสู่ความพ้นทุกข์ยิ่ง ๆ ขึ้น คือ
พากัน สนับสนุนกัน ชักชวนกันเดินไปในทางที่มุ่งไปเพื่อยกระดับจิตใจ
ถอดถอนใจออกจากความยึดมั่นอันก่อให้เกิดทุกข์ ไม่มุ่งที่อัตตา แต่มุ่ง
ที่ความก้าวหน้าเป็นหลัก เช่น ชวนกันทำ�ทาน รักษาศีล ภาวนาเจริญสติ
ตักเตือนกันเมือ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ออกนอกทาง โดยมีปจั จัยสำ�คัญ คือ ทัง้ สอง
ฝ่ายไม่มีความถือตัวต่อกัน คือ ยินยอมจากใจให้อีกฝ่ายตักเตือนได้ตลอด
เวลา เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำ�ผิดในเรื่องใด เมื่อได้รับการชี้ให้เห็น ก็น้อมใจ
ขอโทษ ขออภัย ขอบคุณในคำ�เตือนและการชี้ให้เห็น และนำ�คำ�เตือนที่ได้
รับมาพิจารณาเสมอ ๆ เวลามีปญ
ั หา ไม่เอาแต่คอยปกป้องความถูกผิดของ
ตนเอง แต่พยายามสอดส่องหาทางที่ตนจะพัฒนาขึ้นเพื่อตนเอง อีกฝ่าย
และคนอื่น ๆ สำ�รวจใจ ความคิด การกระทำ�และแก้ไขนิสัยนั้น ๆ เพื่อยก
ระดับจิตใจอย่างจริงจัง ตรงกับคำ�ว่า การภาวนา ซึ่งแปลว่า “ทำ�ให้เจริญ”
นั่นเอง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมีใจรักที่จะพัฒนาตนเองเสมอกันจึงจะทำ�ให้
การครองคู่ ข องคนทั้ ง สองนั้ น ก้ า วเดิ น ไปพร้ อ มกั น ได้ จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
กัลยาณมิตรต่อกัน เกื้อกูลกัน

ฆราวาสธรรม ๔
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ในเชิงของเหตุทจี่ ะทำ�ให้มโี อกาสพบคูท่ จี่ ะเจริญเติบโต
ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันได้ ควรกันกับการได้พบคูท่ ใี่ ช้ชวี ติ ร่วมกันแล้วเป็นสุข
สงบเย็น เบือ้ งต้นทีส่ ดุ ดังทีก่ ล่าวไว้คอื เราจะต้องมีใจรักทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
ปรับปรุงตนเอง เพือ่ จะเติบโต ถ้ายังไม่พร้อมจะรับผิด ปัดความผิด โทษ
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ผู้อื่นเวลาทุกข์หรือมีปัญหา แสดงว่าผู้นั้นยังไม่พร้อมจะแก้ไข ไม่พร้อม
จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ก็จะยังไม่เจริญเติบโต จะจมกับปัญหาเดิม อยู่
กับปัญหาอย่างเดิมไป นอกจากการพัฒนาตนเอง ยกระดับจิตใจด้วยทาน
ศีล และภาวนาแล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึง หลักธรรมที่ควรมีของผู้
ครองเรือน เรียกว่า ฆราวาสธรรม ๔ (ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของ
ผู้ประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินชีวิตทางโลก) พระพุทธองค์ถึงกับท้าให้
ไปถามผู้รู้ท่านอื่น ๆ ว่า
มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศ และความเคารพจากผู้อื่น ให้คน
เราได้เท่ากับการมี “สัจจะ” หรือไม่
มีสงิ่ ใดในโลกนีท้ สี่ ร้างปัญญาให้คนเราได้เท่ากับการมี “ทมะ” หรือ
ไม่
มีสงิ่ ใดในโลกนีท้ สี่ ร้างทรัพย์สมบัตใิ ห้คนเราได้เท่ากับการมี “ขันติ”
หรือไม่
มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี “จาคะ”
หรือไม่
สัจจะ คือ มีความจริงใจ ความซื่อตรง ตั้งใจแน่วแน่ที่จะแก้ไข
ปัญหาให้สำ�เร็จ สัจจะคือฐาน คือความหนักแน่นมั่นคง ถ้าขาดความ
ตั้งใจจริงที่จะทำ�ให้สำ�เร็จแล้ว เป็นอันว่าทุกอย่างทีจ่ ะตามมาก็เป็นอันต้อง
ล้มไปด้วย
ทมะ คือ การฝึกหัดตน เฝ้าดู พิจารณา การกระทำ� คำ�พูด ความ
คิดของเราเอง เพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำ�ไปเชื่อมโยงกับปัญหา (ผล) เหล่า
นั้น ว่ามาจากเหตุอะไร ซึ่งเหตุของปัญหาภายนอกก็ส่วนหนึ่ง เหตุแห่ง
ปัญหาภายในใจก็ส่วนหนึ่ง เหตุภายนอกนั้นบางทีก็แก้ไขได้ยากเนื่องจาก
เชื่อมโยงกับผู้อื่น กิเลสของผู้อื่น ดินฟ้าอากาศ กรรมเก่า แต่เหตุภายในเรา
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สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เมื่อเห็นเหตุในใจเราชัดเจนแล้ว ก็ลงมือแก้ไข
ไม่ต้องแก้ไขภายนอกกายใจ ไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนแปลงใคร แค่
เปลี่ยนแปลงการกระทำ� คำ�พูด ความคิด มุมมองของเราที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ก็จะช่วยลดหรือหยุดการกระทำ�ที่จะทำ�ให้ปัญหาลุกลามขึ้น หรือ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิม ๆ ขึ้นมาอีก ยกตัวอย่างเช่น เดิมแก้ปัญหาด้วยการ
หักเอาอย่างรุนแรง ก็ลดความรุนแรงลงหรือไม่ใช้ความรุนแรง ไม่เร่งว่าต้อง
แก้ปัญหาให้ได้ดั่งใจในทันที ที่เคยเถียงอย่างรุนแรง ก็เปลี่ยนวิธี เลิกเถียง
ค่อย ๆ อธิบายช้า ๆ ที่เคยขมวดคิ้วทำ�หน้าบูด ก็เปลี่ยนเป็นยิ้มแย้ม ค่อย ๆ
อธิบายอย่างใจเย็น
การพยายามฝึกตน เป็นการส�ำรวจ ทดลอง พยายามหาวิธี เปลี่ยน
ตนเอง เปลี่ยนวิธีที่ตนคิดและแสดงออกให้ต่างไปเพื่อจะไปสู่เป้าหมาย
หรือการแก้ปัญหานั้น เมื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการกระท�ำ ค�ำพูด ความ
คิดจากในใจแล้ว ก็คอยสังเกตผล ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงการกระท�ำ ค�ำพูด ความคิดของเราหรือไม่ ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง แสดงว่าการแก้ไขด�ำเนินมาถูกทางแล้ว ก็เปลี่ยนแปลงต่อไป
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เมื่อเหตุเปลี่ยน ผลก็ควรจะต้องเปลี่ยนตามไป ในขณะ
ที่ ถ้าเหตุเหมือนเดิม ผลก็ย่อมจะเหมือนเดิม ตามที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้
ว่า “มีแต่คนโง่เท่านัน้ ทีจ่ ะเชือ่ ว่าท�ำเหตุเหมือนเดิมทุกประการซ�ำ้ ๆ แล้ว
จะได้ผลที่ต่างไปจากเดิม”
ขันติ คือ ความอดทน ซึง่ ในการแก้ไขปัญหา ฝึกหัดพัฒนาตนนัน้
แน่นอนว่าจะต้องมีอปุ สรรคมากบ้างน้อยบ้าง และในหลายครัง้ ก็อาจต้อง
ลองผิดลองถูก หรือต้องทำ�ไปเรื่อย ๆ และรอผลนาน แต่ผู้ที่ปรารถนาจะ
ก้าวหน้า จะต้องมีความอดทนต่อการถูกกระทบ ต่อความกดดันทางอารมณ์
ต่ออุปสรรค เหมือนดังเรื่องของพระมหาชนก หากไม่มีความอดทนและ
ความเพี ย ร ท้ อ ไปเสี ย ก่ อ น ก็ จ ะต้ อ งจมและจนปั ญ ญาอยู่ กั บ ปั ญ หา
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เดิม ๆ ไม่สามารถก้าวหน้า
จาคะ คือ ความสามารถสละอัตตา ความยึดมั่นถือมั่นว่าเราถูก
แล้ว ไม่มีวันผิด เลิกโทษปัจจัยภายนอก ยอมรับว่าตนเองก็ผิดพลาดได้
โดยพิจารณาว่าหากเราเจอปัญหาหรือผูอ้ นื่ กระทำ�กับตนแบบนีก้ เ็ ป็นไปได้
ว่าเป็นผลมาจากกรรมที่เราทำ�มา เห็นเหตุแห่งนิสัยที่จะก่อให้เกิดปัญญา
หรือแม้บางครั้งตนเองจะถูก คนรักหรือผู้อื่นจะผิด ก็สามารถปรับตัวเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา โดยไม่ยึดถืออัตตาของฉันว่าฉันถูกจึงไม่ต้อง
แก้ไขอะไร เพราะเราเปลี่ยนเพื่อหาทางแก้ปัญหา เพื่อความหลุดพ้นจาก
ปัญหา เพือ่ ความก้าวหน้า และเพราะเมตตาปรารถนาให้ผอู้ นื่ มีสขุ เป็นการ
เพิ่มพูนปัญญา เป็นประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น จากการรู้จักสละ รู้จักให้นั้น

พรหมวิหารธรรม
การขัดเกลาจิตใจตนเอง (และทัง้ สองฝ่าย) ด้วยทาน ศีล ภาวนา
และพัฒนาต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ จะช่วยให้ใจรู้จักรักมากยิ่งขึ้น
ใจจะเริ่มเกิดการเชื่อมโยงได้ว่า ทำ�อย่างไร ให้อย่างไรใจเป็นสุข ทำ�
อย่างไร ให้อย่างไรใจเป็นทุกข์ เมื่อใจพัฒนาแล้ว ก็มีคำ�พูด และการกระ
ทำ�เป็นเครื่องมือในการแสดงออกของใจที่ถูกตรงนั้น เมื่อขัดเกลายิ่ง ๆ
ขึ้นแล้ว เราจะเข้าใจความหมายของรักแท้ ที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ รู้ว่าจะ
รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์ รักอย่างไรที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้น และเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับและผู้ให้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับความรักของพรหม หรือพรหม
วิหารธรรม อันได้แก่
เมตตา ปรารถนาให้ผอู้ นื่ เป็นสุข มีความสุขจากใจตนแล้ว รูแ้ ล้วว่า
สิง่ ใดเป็นเหตุแห่งสุข ก็มเี มตตา เมือ่ อยูร่ ว่ มกันกับใคร ปรารถนาอยูเ่ สมอ ๆ
จากใจให้อีกฝ่ายเป็นสุข การสื่อสารระหว่างกันทั้งหน้าตา ท่าทาง น�้ำเสียง
ทั้งหมดก็จะเป็นไปเพื่อให้อีกฝ่ายเป็นสุข หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่หงิกงอ
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บูดเบี้ยว กิริยาและน�้ำเสียงอ่อนโยนเอื้อเฟื้อไม่กระโชกโฮกฮาก
กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เมื่อเข้าใจความทุกข์จากใจ
ตนเอง สามารถแก้ไข รู้วิธีการจัดการความทุกข์ได้บ้างแล้ว เมื่อใดที่เห็นคู่
ชีวติ หรือผูอ้ นื่ มีความทุกข์ ด้วยความกรุณาทีม่ ี ก็จะหาทางดำ�เนินการอย่าง
หนึง่ อย่างใดเพือ่ ให้คชู่ วี ติ คลายจากทุกข์นนั้ ๆ ซึง่ เป็นเหตุอย่างยิง่ ของความ
ปรารถนาดีต่อกันยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นการพัฒนาความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ
ต่อกัน ไม่ร่วมเพียงสุขแต่ร่วมทุกข์ทั้งหมด แต่ก็ไม่หลงทุกข์
มุทิตา พลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นสุข การที่ทั้งสองคนพลอย
ยินดีซึ่งกันและกันจากใจ จะแสดงออกทั้งทางหน้าตา น�้ำเสียง ค�ำพูด
และกิริยาท่าทาง เป็นเหตุแห่งความปรารถนาดีและความกลมเกลียว
ระหว่างกัน รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดความนับถือจากใจระหว่างกันที่เห็นอีก
ฝ่ายมีความยินดีเมื่อได้เห็น หรือได้ทราบว่ามีใครได้ดี อันเป็นคุณสมบัติ
สากลของผู้มีใจสูง หรือพรหม และยิ่งกว่านั้น มุทิตา ยังเป็นเครื่องผลิตบุญ
โดยไม่ตอ้ งลงทุน คือ เมือ่ เห็นใครได้ดี ก็ยนิ ดีกบั เขา ชัน้ แรกก็จะได้ความสุข
จากนั้นก็เท่ากับได้อนุโมทนาในบุญของเขาเหล่านั้น
อุเบกขา การวางใจเป็นกลาง คือ การสร้างเหตุเพื่อคนรัก และ
ผู้อื่นเต็มความสามารถโดยเป็นกลางกับผล คือ ตั้งใจทำ�เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข
หรือพ้นทุกข์เต็มความสามารถโดยไม่เป็นทุกข์แม้ผลจะไม่เป็นไปตามเป้า
ที่ตั้งไว้ ด้วยธรรมนี้ ผู้ที่มีอุเบกขาจะไม่เป็นทุกข์ร้อนเมื่อผลไม่เป็นไปตามที่
ตั้งไว้ การไม่ยึดกับเป้ามากจนก่อทุกข์ จะเป็นเหตุให้ผู้มีอุเบกขาธรรม
สามารถมองเห็นและเชือ่ มโยงได้วา่ คนทุกคนมีกรรมเป็นของ ๆ ตนอย่างไร
แม้จะสร้างเหตุเต็มที่แล้ว แต่ถ้ายังไม่ถึงวาระที่สิ่งนั้น ๆ จะเกิดขึ้น ก็จะมี
เหตุให้สงิ่ ต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามเหตุทสี่ ร้างไว้อย่างนัน้ ผูม้ อี เุ บกขาธรรม จึง
จะสามารถเห็นสิง่ ทีผ่ ไู้ ม่มอี เุ บกขาธรรมมองไม่เห็น และก้าวหน้าได้มากกว่า
ครูบาอาจารย์กล่าวว่า ถ้าไม่มอี เุ บกขา ก็ไม่ใช่เมตตา คือ เมือ่ ขาดการมอง
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ปัญหาอย่างเป็นกลาง ทำ�ไปตามอคติและความหลง ก็จะทำ�ให้ไม่สามารถ
เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงของตนและผู้อื่น เมื่อเห็นเหตุไม่ตรง ตีโจทย์
ปัญหาไม่ถูก ก็แก้ปัญหาผิด ก็หมดทางออกหรืออาจจะเป็นการเพิ่มปัญหา
ดังนั้น ความเมตตา กรุณา มุทิตาในพรหมวิหารธรรมจะมีอุเบกขาปรากฏ
อยู่พร้อมกันเสมอ
ความสามารถในการรักอย่างถูกต้อง และเกื้อกูลกันและกันจะส่ง
ผลให้เกิดความสุข เมือ่ พาตน คนรัก และผูอ้ นื่ ก้าวหน้าไปยิง่ ๆ ขึน้ ก็จะเป็น
เหตุให้ระลึกถึงกันและกัน เคารพนับถือในกันและกัน

ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา
ทั้งนี้เมื่อรู้จักเกณฑ์การพัฒนาตนเองในด้านจิตใจและรู้จักรักแล้ว
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในสมชีวสิ ตู รว่า “คูท่ จี่ ะอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความ
สุขในชาติปัจจุบันและชาติต่อไป จะต้องมี ความสมกัน ๔ ข้อ คือ มี
ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญาเสมอกัน” เพราะ ๔ ข้อนี้เป็น “เหตุ” เป็น
ตัวขับเคลื่อนให้คนทั้งสองเดินไปด้วยกันได้
ศรัทธา คือ ความเชื่อว่าสิ่งใดจะน�ำไปสู่ความดีงาม น�ำชีวิตไปสู่
ความสุข เปรียบเหมือนเป้าหมายหลักที่แต่ละคนควรจะรู้ และเป็นสิ่ง
ที่คู่ชีวิต หรือผู้ร่วมเดินทางที่ปรารถนาจะเดินไปด้วยกันควรจะมีตรง
กัน เพราะมันหมายถึงทิศทางในการเดิน หากแตกต่าง ก็เหมือนใจมุ่งไป
คนละทาง ร่วมเดินทางกันไม่ได้ ต้องแยกจากกันไปในวันใดวันหนึ่ง เช่น
ถ้าคนหนึ่งเชื่อ (คือยังไม่ทันได้พิสูจน์) ว่าอ�ำนาจและความร�่ำรวยจะน�ำไป
สู่ความสุข จึงท�ำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งเงินทองและอ�ำนาจ แต่อีกคนเห็นว่า
โลกนีม้ แี ต่ทกุ ข์และไม่มอี ะไรยัง่ ยืน ทุกอย่างได้มาก็แค่ชวั่ คราว จึงมุง่ ปฏิบตั ิ
ท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไปวัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยเชื่อ
หรือเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นน�ำไปสู่ความสุข เมื่อเป้าหมายต่างกัน รูปแบบ
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การด�ำเนินชีวิตของทั้งสองคนนี้ก็จะต่างกัน การเลือกคบเพื่อนของทั้งสอง
คนนี้ก็จะไม่เหมือนกัน กิจกรรมที่ท�ำร่วมกันได้ก็ต่างกัน จึงยากที่จะใช้ชีวิต
ร่วมกัน หากมีศรัทธาไม่เสมอกัน หรือยิ่งไปกว่านั้นคือ ดูถูกดูแคลนกันว่า
ท�ำอะไรไม่เป็นสาระ คนหนึ่งก็ว่าอีกคนวัตถุนิยม อีกคนก็ต�ำหนิว่าอีกคน
ธรรมะธรรมโมหรือคร�่ำครึงมงาย นี่เป็นปัญหาใหญ่ในการใช้ชีวิตร่วมกัน
หรือในกรณีที่เห็นในทิศทางเดียวกัน แต่คนหนึ่งเชื่อน้อย อีกคนเชื่อมาก
ก็ขัดแย้งกันได้แล้ว ในขณะที่ถ้ามีศรัทธาเสมอกัน การท�ำอะไรในแนวทาง
เดียวกัน จะน�ำให้เกิดความชื่นชมนับถือ ส่งเสริมในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งท�ำ
ศรัทธาทีเ่ สมอกันจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ �ำให้มคี วามนับถือชืน่ ชมในกันและ
กัน เพื่อจะส่งเสริม สนับสนุนกันจากใจจริงอย่างสม�่ำเสมอในการใช้ชีวิต
ร่วมกันให้ก้าวหน้าไปสู่ความเชื่อหรือเป้าหมายเดียวกันนั้น และยิ่งไปกว่า
นั้นคือ ความชื่นชมในกันและกัน จะเป็นความสุขหล่อเลี้ยงใจของทั้งสอง
ฝ่ายในการท�ำสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพื่อกันและกัน
ศีล ถ้าสองคนมีศีลไม่เสมอกัน ก็จะเกิดการเบียดเบียนอีกฝ่าย
หนึ่งหรือเบียดเบียนผู้อื่น นำ�ไปสู่ความทุกข์ร้อนในการอยู่ร่วมกัน หรือ
ถ้าไม่เบียดเบียนกันเอง การไปเบียดเบียนผูอ้ นื่ ก็จะนำ�ความรูส้ กึ ขุน่ มัวหรือ
เศร้าหมองให้ผู้ที่มีศีลสูงกว่าได้ จนเป็นเหตุให้เกิดความไม่ชื่นชม ไม่เคารพ
กัน และนำ�ไปสู่ความบาดหมาง ความรู้สึกแปลกแตกต่าง
จาคะ คือ ความมีนำ�้ ใจ ความยินดีในการสละส่วนของตนเพือ่ เป็น
ทาน ถ้าทั้งสองฝ่ายมีจาคะเสมอกัน ก็จะเกิดการแสดงน�้ำใจต่อกันและต่อ
คนอืน่ ๆ รอบ ๆ ตัว การให้ดว้ ยความเข้าใจจะก่อให้เกิดความสุข และทัง้ สอง
ฝ่ายก็จะมีความสุขที่ได้เกื้อกูลกันและกัน ให้ความสุขที่เห็นอย่างเดียวกัน
ต่อกันและกัน ชักชวนกันไปให้ทาน ท�ำงานจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ
ร่วมกัน อันเป็นเหตุให้เมือ่ ทัง้ สองฝ่ายระลึกถึงกัน ระลึกถึงสิง่ ทีอ่ กี ฝ่ายหนึง่
กระท�ำหรือจะกระท�ำ ก็จะมีใจยินดี กลายเป็นมีความสุขเมื่อนึกถึงอีกฝ่าย
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หนึ่ง แท้จริงก็เกิดจากการกระท�ำดีเหล่านั้น ไม่ได้เกิดจากเปลือก คือ รูป
กายภายนอก ฐานะ ชื่อเสียง เกียรติยศ หากจาคะไม่เสมอกัน ฝ่ายหนึ่ง
ต้องการให้ อีกฝ่ายเห็นว่าให้เยอะไป ควรเก็บสะสมไว้ใช้เอง ก็จะน�ำไปสู่
ความขัดแย้งในการใช้ชีวิต ไม่ยินดีต่อกัน
และสุดท้าย ปัญญา คือ ความรู้ชัด รู้แจ้ง รู้ชนิดสิ้นสงสัยในสิ่ง
ต่าง ๆ ปัญญาไม่ได้หมายถึงความรู้เฉพาะเจาะจงด้านใดด้านหนึ่ง แต่คือ
การรู้จักใช้เหตุผล การเชื่อมโยงในข้อมูลที่ได้รับมาเท่า ๆ กัน ถ้าสองฝ่ายมี
ปัญญาเสมอกัน ก็จะทำ�ให้สนทนากันรู้เรื่อง พูดแล้วตามกันทัน ไม่ทำ�ให้
เบื่ อ ทำ � ให้ เ กิ ด ความนั บ ถื อ ในกั น และกั น ในระดั บ ปั ญ ญาของอี ก ฝ่ า ย
ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันได้
หากคู่ใดมีความสมเสมอกันทั้ง ๔ ข้อนี้ก็จะเกิดความยินดีในการ
สนับสนุนกันและกัน ในการใช้ชวี ติ ร่วมกัน มีความเคารพในกันและกัน รูส้ กึ
ดีทนี่ กึ ถึง ความเหมาะสมเหล่านีจ้ ะเป็นเหตุสง่ ให้เกิดผลดี และเชือ่ มโยงต่อ
เป็นเหตุสานสัมพันธ์ให้เจริญเติบโตยิง่ ๆ ขึน้ ได้เพราะมีเป้าหมาย ความชอบ
เหมือน ๆ กัน จึงเกิดความสมัครสมาน เข้ากันได้ ทำ�ให้เกิดภาวะคู่ หรือ
ความรู้สึกร่วมตามความหมายของคำ�ว่า คู่ร่วมชีวิต อย่างแท้จริง
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ความรักของคนส่วนใหญ่มีไว้ให้ยึด มีไว้ให้ฝันหวาน แต่ความรัก
เหล่านี้แหละที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ ทำ�ให้เวียนตายเวียนเกิดไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะความรักเหล่านีม้ รี ากมาจากกิเลส คือ ราคะ และโมหะ คือความหลง
ไม่รู้ธรรมชาติตามจริงของสรรพสิ่ง เมื่อรักอย่างไม่รู้ ก็หาทางพ้นทุกข์ไม่
เจอด้วย
ความรักไม่ใช่เป็นการพึ่งพาทางใจแบบขาดกันและกันไม่ได้ หรือ
เป็นภาระต่อจิตใจตนเองหรือคนรัก แต่เป็นการอบรมใจให้ตื่นรู้ เข้มแข็ง
ยิง่ ๆ ขึน้ ความรักทีแ่ ท้จริงตามอย่างพุทธทีจ่ ะไม่น�ำ พาให้เกิดทุกข์ เป็นความ
รักแบบทีม่ งุ่ พัฒนาจิตใจ ปลดปล่อยพันธนาการอุปาทานความเห็นผิด ความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ในสัญญา (ความจำ�) ข้ามภพชาติทอี่ าจแปรปรวนเปลีย่ นแปลง
ได้เสมอ หาใช่ความรักทีเ่ กิดจากราคะ ความรักอย่างพุทธะเป็นรักทีเ่ กือ้ กูล
พัฒนาการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ โดยตัวผูร้ กั เองก็จะต้องพัฒนาตนเอง
เสมอ
เนือ้ หาต่อไปนีเ้ ป็นเรือ่ งราวของครูบาอาจารย์ทผี่ จญกับวิบากเรือ่ ง
ความรัก บอกเล่าให้เห็นถึงเรือ่ งราวทีค่ รอบคลุมให้เห็นในมุมมองทีก่ ว้างขึน้
ว่าหากตั้งมุมมองความรักไว้ผิด จะเกิดผลอย่างไร
รักแท้แม้จะมีเป้าหมายเดียวกัน เดินทางเดียวกัน แต่สองใจก็ยัง
ต้องต่างเติบโต แม้เดินข้างกัน รักกัน แต่เป็นอิสระจากกันจึงจะพาตนและ
คนรักพ้นจากวัฏฏะ การหมุนวนแห่งภพที่น่าสงสาร ตามความมุ่งหวังที่จะ
รักอย่างเป็นสุขพ้นทุกข์ หาใช่การผูกพันกันไปเรื่อย ๆ
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เรื่องของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
จากหนังสือ โครงการหนังสือ บูรพาจารย์ เล่มที่ ๖
โดย รศ.ดร. ปฐม – รศ. ภัทรา นิคมานนท์

“คู่บารมีหลวงปู่มั่น”
สิ่งที่เกี่ยวกับคู่บารมีของหลวงปู่มั่นมาดั้งเดิม ท่านเล่าว่า แต่ก่อน
ที่ยังไม่ถึงธรรมขั้นนี้ คู่บารมีของท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยกัน
แต่สมัยก่อนโน้นก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอ ท่านแสดงธรรม
ให้ฟงั เล็กน้อยแล้วสัง่ ให้กลับไป นาน ๆ มาครัง้ หนึง่ แต่มาในรูปแห่งวิญญาณ
มองร่างไม่ปรากฏเหมือนภพอื่น ๆ
เวลาท่านถามก็ตอบว่า เป็นห่วงท่านมาก ยังมิได้ตั้งใจไปเกิดในภพ
ภูมทิ เี่ ป็นหลักเป็นฐานใด ๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ กลัวท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์และ
ความปรารถนาที่เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต จึง
ต้องคอยฟังเรื่องราวอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงและเสียดาย
ท่านก็ได้บอกว่า ได้ของดความปรารถนานั้นไปแล้ว และได้ตั้งใจ
ปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ ไม่ขอเกิดอีก ซึ่งเท่ากับเอาทุกข์ภัยที่เคยพบ
เคยเห็นมาชาตินั้น ๆ มาแบกหามต่อไปอีก
แม้มิได้ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้น แต่
ก็ยงั เป็นห่วงคิดถึงท่านตลอดมา มิได้หลงลืมจืดจาง แต่นาน ๆ มาเยีย่ มท่าน
หนหนึ่งดังนี้
พอมาระยะนี้ องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสารที่เคยรับความ
ทุกข์ยากลำ�บากในภพชาตินนั้ ๆ มาด้วยกันตามทีท่ า่ นพิจารณารูเ้ ห็น จึงนึก
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วิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับปรุงความเข้าใจ และเล่าอะไรที่จำ�เป็นให้ฟัง
จะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในความหลัง เพียงนึกวิตกเท่านั้น
พอตกกลางคืนยามดึกสงัด คู่บารมีของท่านก็มาจริง ๆ และมาในรูปแห่ง
วิญญาณตามเดิม
ท่านเริ่มถามถึงภพชาติที่กำ�ลังเป็นอยู่ว่า ทำ�ไมมีแต่ดวงวิญญาณ
ไม่มีร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่ว ๆ ไป เวลานี้เกิดเป็นอะไรจึงได้มาใน
ลักษณะวิญญาณเช่นนี้ ดวงวิญญาณตอบท่านว่า นีเ่ ป็นภพย่อยอันละเอียด
อีกภพหนึง่ ในบรรดาภพทัง้ หลาย ทีม่ ารออยูใ่ นภพนีก้ เ็ พราะความเป็นห่วง
ดังที่เคยเรียนแล้วนั่นเอง ที่มานี้ก็ทราบว่าท่านอยากให้มาถึงได้มา ไม่กล้า
มาบ่อยนัก เพราะเป็นความกระดากอายอยู่ภายในทั้ง ๆ ที่อยากมาบ่อย
ที่สุด แม้มาแล้วจะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสองฝ่าย เพราะมิใช่วิสัยจะ
ทำ�ให้เกิดความเสียหายได้กต็ าม แม้ความรูส้ กึ อันดัง้ เดิมทีเ่ คยมีตอ่ กัน หาก
ทำ�ให้เกิดความตะขิดตะขวงใจไม่กล้ามาไปเอง ทั้งท่านก็เคยบอกว่าไม่ให้
มาบ่อยนัก แม้ไม่เสียหายก็อาจเป็นอารมณ์เครือ่ งทำ�ให้เนิน่ ช้าแก่การปฏิบตั ิ
ได้ เพราะใจเป็นสิ่งละเอียดอาจรับเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรค
แก่การดำ�เนินของตนได้ ก็เชื่อว่าอาจเป็นดังได้ที่บอกจึงมิได้มาบ่อยนัก
คืนวันที่ท่านตัดขาดจากภพจากชาติจากญาติมิตรสหายจากสาย
บารมีผู้หวังพึ่งเป็นพึ่งตายอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยนั้นก็ทราบ เพราะ
เรื่องกระเทือนไปทั่วโลกธาตุต้องทราบกันทุกแห่งหน แต่แทนที่จะชื่นบาน
หรรษาอนุโมทนาด้วยดังที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้น กลับเกิดความน้อยเนื้อ
ต�่ำใจด้วยความวิปริตคิดไปต่าง ๆ ว่า ท่านไปแบบไม่เหลียวแล แม้คู่บารมี
ที่เคยทุกข์เคยตะเกียกตะกายถวายความจงรักภักดีในภพน้อยภพใหญ่มา
ด้วยกัน ก็ไม่เหลือบมอง ชาติวาสนาของตัวนี้แสนอาภัพก็อยู่ไปตามกรรม
มีแต่ลูบคล�ำทุกข์ไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แล
ผูพ้ น้ ไปแล้วก็ไกลทุกข์ แต่ผทู้ กี่ �ำ ลังตกอยูใ่ นกองทุกข์กอ็ ดทนไป คิด
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ไปมากเท่าไรก็เหมือนคนไม่มีปัญญา แต่อยากขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้า
สุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดกับทุกข์ไปตามแบบของคนมีกรรมหนาหา
ทางออกไม่ได้ ผู้อาภัพชาติวาสนาที่กำ�ลังดิ้นรนทนทุกข์บ่นหาความสุขอยู่
เวลานี้ ก็คือผู้กำ�ลังเสียใจร้องไห้อยากขึ้นไปชมเดือนชมดาวบนฟ้า ซึ่งแสน
น่าทุเรศเอาหนักหนา น่าเวทนาเหลือประมาณ
ผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นที่ไหนกัน ท่านเป็นผู้เสมือนเดือนดาวบนฟ้าส่ง
แสงสว่างจ้าทั่วสารทิศ จะสถิตอยู่ที่ใดก็ไม่อับเฉาเขลาในธรรม มีแต่ความ
สว่างไสวไปทุกสารทิศทุกทางโดยรอบ ขอบเขตจักรวาล สนุกอยูด่ ว้ ยความ
สำ�ราญบานใจ
หากบุญวาสนาของดวงวิญญาณข้าบาทบริจาริกายังพอมีอยู่บ้าง
ไม่ขาดสูญพูนทุกข์ ก็ขอท่านได้โปรดเมตตาแผ่กระแสธรรมไปบันดาลพร้อม
ทั้งดวงปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ผ่องใส โปรดประทานพอได้พ้นจากโทษใน
สงสาร บรรลุพระนิพพานตามไปในไม่ช้านี้เถิด จะไม่อดรนทนทุกข์ทรมาน
จิตใจไปช้านาน
ขอค�ำวิงวอนสัตยาธิษฐานนี้ จงมีก�ำลังบันดาลให้เป็นไปดังใจหมาย
ของข้าอย่าเนิ่นนาน ได้โพธิสมภารอย่างใกล้ชิดเร็วพลันเถิด นี่เป็นค�ำของ
ดวงวิญญาณวิงวอนอธิษฐานหวังโพธิสมภาร หมายปองด้วยความละล�่ำ
ละลัก ซึ่งเป็นค�ำที่น่าสมเพชเวทนาเอาหนักหนา
ท่านตอบว่า เท่าที่นึกวิตกอยากให้มา ก็มิได้มุ่งเจตนาให้เกิดความ
เสียใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ ซึ่งเป็นทางที่ผิด สัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุซึ่งมี
ความหวังดีต่อกัน เขาไม่ได้นำ�เรื่องทำ�นองนี้มาคิดกัน คำ�ว่า เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา ในพรหมวิหาร ก็เคยบำ�เพ็ญมาไม่ใช่หรือ
ดวงวิญญาณตอบว่า เคยบำ�เพ็ญมาช้านานจึงอดคิดถึงความผูกพัน
ที่เคยบำ�เพ็ญธรรมทั้งสี่นี้มาด้วยกันไม่ได้ เมื่อผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสีย
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เพียงคนเดียวเช่นนี้ ธรรมดาสัตว์ที่มีกิเลสเช่นวิญญาณนี้จึงอดกลั้นความ
เสียใจไม่ได้ แล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะความสลัดปัดทิ้งไม่เหลียวแลนั้น
จนเวลานี้ยังมองไม่เห็นความสร่างซาแห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลย
ท่านตอบว่า การสร้างความดีมาทั้งมวล ทั้งที่สร้างโดยลำ�พังทั้ง
ตัวเอง ทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวล ขนทุกข์ออกจากตัว มิได้
สร้างเพื่อความร้อนรนขนทุกข์เข้าใส่ตัว จนต้องได้รับความเดือดร้อน
วุ่นวายมิใช่หรือ
ดวงวิญญาณตอบว่า ใช่ แต่วิสัยของผู้มีกิเลส เมื่อไม่สามารถเลือก
ทางเดินที่ราบรื่นปลอดภัยได้ก็จำ�ต้องลูบคลำ�ไปตามประสา โดยไม่ทราบ
ว่าที่ทำ�ไปนั้นถูกหรือผิด จะพาให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ส่วนที่เป็นทุกข์
ก็รู้อยู่แก่ใจ แต่ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวิธีใด ก็จำ�ต้องดิ้นรนบ่นทุกข์ไป
ทำ�นองดังที่เห็นอยู่เวลานี้
ท่านเล่าว่า วิญญาณทำ�ความเหนียวแน่นแม่นมั่น ปรับทุกข์ปรับ
ร้อนกับท่านอย่างเอาจริงเอาจัง หาว่าท่านหลบหลีกปลีกตัวไปเสียคนเดียว
ปราศจากความเมตตาสงสารกับผูท้ เี่ คยตะเกียกตะกายเสือกคลานผ่านทุกข์
มาด้วยกัน ไม่เหลือบมองเพือ่ อนุเคราะห์สง่ เสริมพอให้มที างผ่านพ้นไปด้วย
ได้
ตอนนี้ท่านพูดเป็นประโยคแทรกในระหว่าง จากนั้นก็อนุสนธิสืบ
ต่อกับดวงวิญญาณต่อไป ท่านพูดปลอบโยนกับดวงวิญญาณว่า การรับ
ประทาน แม้จะรับอยู่ร่วมวงในภาชนะ หรือในโต๊ะเดียวกัน ก็ยังมีผู้อิ่ม
ก่อน ผู้อิ่มที่หลัง จะให้อิ่มในขณะเดียวกันย่อมไม่ได้ การบำ�เพ็ญความดี
ทั้งหลาย แม้จะบำ�เพ็ญมาด้วยกัน ดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพา
ยโสธรา คู่บารมี ก็ยังปรากฏว่า พระองค์ทรงบรรลุถึงแดนพ้นทุกข์ก่อน
แล้วเสด็จกลับมาประทานพระโอวาท แก่พระนาง แล้วค่อยสำ�เร็จใน
วาระต่อไป
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เรื่องเช่นนี้ควรนำ�ไปอ่านไตร่ตรองยึดเป็นคติย่อมจะเกิดประโยชน์
มหาศาลแก่เราเอง ดีกว่าจะมาปรับทุกข์ปรับร้อนแก่ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งกำ�ลัง
พยายามคิดหาหนทางช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มใจ และเสาะแสวงหาทางเพื่อ
ช่วยให้หลุดพ้นอย่างเต็มกำ�ลัง มิหนำ�ยังถูกหาว่ามีใจจืดจางวางปล่อยไม่
เหลียวแล ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเข้าไปอีก ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่
เหมาะสมเลย ควรเปลี่ ย นความคิ ด เสี ย ใหม่ ตามแบบพระชายาของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นทางให้เกิดความสุขและเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงาม
แก่ผู้อื่นด้วย การวิตกอยากให้มาก็เพื่ออนุเคราะห์ มิได้เพื่อขับไล่ไสส่ง
การสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรมแก่ผู้
ควรอนุเคราะห์
คำ�ว่า ปล่อยปละละเลยไม่เหลียวแลนี้ ยังมองไม่เห็นว่า ได้ทอดธุระ
ปล่อยวางห่างเหินอย่างไร ความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิตที่คิด
เพื่ออนุเคราะห์ เป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยเมตตากรุณาจริง ๆ เพื่อผลที่ผู้รับไป
ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ก็รอคอยจะแสดงมุทิตาจิตไปด้วยอยู่เสมอ หาก
ได้ผลเป็นที่พึงพอใจ ไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้ว ผู้ให้ความอนุเคราะห์ก็เบาใจ
หายห่วง จิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้สนิท
การที่พาปรารถนาพุทธภูมิ ก็มุ่งจะพาข้ามโลกสงสาร การของด
จากพุทธภูมิ มาตั้งปรารถนาเป็นสาวกภูมิอันเป็นภูมิของผู้สิ้นกิเลสอาสวะ
ก็เป็นความมุ่งหมาย เพื่อจะพาสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลก้าวเข้าสู่บรม
สุขคือ พระนิพพาน อันเป็นจุดอันเดียวกัน
การพาบำ�เพ็ญกุศลในชาติต่าง ๆ ตลอดมา จนชาติปัจจุบันได้มา
บวชบำ�เพ็ญในศาสนา มีสติปัญญาเพียงใด พอติดต่อข่าวสารถึงได้ ก็
พยายามเสมอมา จนได้มาพบเห็นกันในภพนี้และได้ให้โอวาทสั่งสอนเต็ม
สติปัญญาตลอดมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้ ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์ด้วย
ความเมตตาสงสารสุดทีจ่ ะประมาณอยูแ่ ล้ว ไม่มขี ณะจิตใดทีจ่ ะทอดอาลัย
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หมายหลีกปลีกตัวให้พน้ ไปแต่ผเู้ ดียว แต่เป็นจิตทีเ่ ต็มไปด้วยความเป็นห่วง
สงสาร หวังจะฉุด จะลาก จะพรากออกจากกองทุกข์ ภพชาติในสงสาร ให้
ถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ความคิดวิปริตไปในทางน้อยเนื้อต�่ำใจที่ส�ำคัญว่า ทอดทิ้ง ปล่อย
วางไม่เหลียวแลนี้ เป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่าย จึงควร
ระงับดับมันเสีย อย่าให้มีเกิดขึ้นมา เหยียบย�่ำท�ำลายจิตใจอีกต่อไป ผลคือ
ความทุกข์จะตามมาอีก ไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ตลอดกาล และผิดกับความ
มุ่งหมายของผู้หวังอนุเคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมา
คำ�ว่า หลุดพ้นไปไม่อาลัยอาวรณ์นนั้ หลุดพ้นไปไหน? และไม่อาลัย
ผูใ้ ด? เพราะขณะนีก้ �ำ ลังช่วยฉุด ช่วยลาก ช่วยถาก ช่วยถาง ช่วยอนุเคราะห์
กันอยูอ่ ย่างเต็มกำ�ลัง แม้การอบรมทัง้ มวล ก็ลว้ นออกจากความอาลัยสงสาร
โดยถ่ายเดียวมิใช่หรือ?
จะหาความอาลัยสงสารจากทีไ่ หนให้ยงิ่ กว่าทีก่ �ำลังให้และก�ำลังได้
รับอยูใ่ นเวลานี้ การอบรมบ่มนิสยั เพือ่ การเชิดชูสง่ เสริมตลอดมา ก็ได้ถอด
ออกมาจากดวงใจที่เปี่ยมด้วยความสงสารยิ่งกว่าน�้ำในทะเลมหาสมุทร
และได้ทุ่มเทลงอย่างไม่อัดไม่อั้นไม่คิดเป็นคิดตาย และคิดจะหมดหรือ
ยังเหลืออยู่ ในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภายในใจ ขอได้เข้าใจตามเจตนาที่หวัง
อนุเคราะห์เสมอมา และรับไปเป็นสิรมิ งคลแก่ตน ตามธรรมทีอ่ บรมสัง่ สอน
มานี้ ผลคือ ความสุขใจ จะเป็นที่ยอมรับอยู่กับผู้ที่เชื่อถือและปฏิบัติตาม
นับแต่ออกบวชมา ปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตาย แม้แต่จิตหนึ่งที่
คิดขึน้ เพือ่ เป็นคนใจดำ�ขุน่ ยังไม่ปรากฏว่ามีเลย การวิตกคิดถึงอยากให้มา
หาก็มไิ ด้หวังเพือ่ จะต้มตุน๋ หลอกลวงให้ลม่ จมเสียหาย แต่หวังจะอนุเคราะห์
อย่างสมใจที่เมตตาสงสารอย่างเดียวเท่านั้น
ถ้ายังเป็นที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว ก็ยากที่จะไปแสวงหาความเชื่อถือ
ที่ไว้วางใจได้ จากผู้ที่เห็นว่าดีเยี่ยมและซื่อสัตย์สุจริตยิ่งกว่านี้ ที่ว่าทราบ
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เรือ่ งสะเทือนโลกธาตุในคืนวันนัน้ นัน้ เป็นการทราบความสะเทือนแห่งธรรม
ประเภทหลอกลวงต้มตุน๋ ให้โลกล่มจมปรากฏขึน้ มาหรือไร? จึงไม่แน่ใจและ
ปลงใจ ที่จะยอมเชื่อถือ ตามคำ�อบรมสั่งสอนที่ตั้งใจอนุเคราะห์ด้วยความ
เมตตา
ถ้าเข้าใจธรรมเป็นธรรมแล้ว ความสะเทือนโลกธาตุนนั้ ก็ควรนำ�มา
คิดเพื่อปลงจิตปลงใจเชื่อถือ และเย็นใจว่า เรายังมีวาสนาบารมีอยู่บ้าง แม้
มาอุบัติในภพชาติที่ลึกลับควรจะสุดวิสัยแล้วแต่ยังได้รับฟังสิ่งดีชั่วของตัว
จากธรรมทีม่ ผี เู้ มตตาแสดงให้ฟงั ได้ไม่เสียกาลไปเปล่า นับว่าเป็นโชควาสนา
ของเราที่เคยสั่งสอนอบรมมา และควรภาคภูมิใจในวาสนาของตัว ที่มีผู้มา
ฉุดมาลาก มาช่วยพรากจากความมืดมนอนธการ พอได้รู้ความผิดพลาด
ของตัวเองบ้าง ไม่มดื บอดจอดจมถ่ายเดียว หากคิดได้อย่างนีก้ น็ า่ อนุโมทนา
สาธุการและพลอยเบาใจหายห่วงไปด้วย ไม่เป็นความคิดที่ให้ทุกข์ผูกมัด
รัดตัว จนพากันหาทางออกมิได้ เพราะธรรมกลายเป็นโลก ความห่วงใย
สงสารกลายเป็นศัตรูคู่ก่อเวร
ขณะที่ฟังท่านสั่งสอนด้วยเมตตาสงสาร เหมือนสายน�้ำทิพย์ใน
ล�ำธาร ประพรมโสรจสรงด้วยทัง้ เหตุและผลระคนเคล้ากันไปไม่หยุดหย่อน
บาทบริจาริกาคู่บารมีกลับได้สติ กลายเป็นผู้มีใจอ่อนน้อม ยอมรับธรรม
ด้วยความซาบซึ้งใจเพลิดเพลินจนลืมเวล�่ำเวลา
พอจบเทศนาวินิจฉัยปัญหา ก็ยอมตนเป็นผู้ผิด ว่ามาท�ำให้ท่านได้
รับความล�ำบากล�ำบน เพราะความมืดมนด้วยความอาลัยรัก โดยเข้าใจว่า
ท่านปล่อยวางไปกับดินหญ้า ไม่เมตตาเอื้อเฟื้ออาลัย จึงเกิดความเสียอก
เสียใจ จนไม่มที ปี่ ลงทีว่ า่ ง นึกว่าตนไร้ญาติขาดมิตรปลิดชีวติ ชีวาไม่มที พี่ งึ่ พา
อาศัย มาบัดนี้ ได้รับความสว่างจากดวงธรรม ใจเกิดความเย็นฉ�่ำเป็นสุข
ทุกข์ทเี่ คยแบกหามมา ก็ปลงวางลงได้ เพราะธรรมเหมือนน�ำ้ อมฤตรดโสรจ
สรงชะล้างให้เกิดความสว่างไสวขึ้นมา
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โทษที่ได้ล่วงเกินพระคุณท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอได้
โปรดประทานโทษนัน้ แก่ขา้ บาท ดวงวิญญาณจะได้ตงั้ หน้าสำ�รวมระวังต่อ
ไปตลอดอวสาน ไม่หลงลืมผิดพลาดขลาดเขลาอีกต่อไป
จากนัน้ ท่านก็อธิบายแนะนำ�เกีย่ วกับภพกำ�เนิดว่า ขอให้ไปเกิดใน
ภพที่เป็นหลักฐานอันสมควรแก่ภาวะของตน ไม่ควรมากังวลวกเวียน
เกี่ยวข้องกับความเป็นห่วงใยดังที่เคยเป็นมาอีกต่อไป
ดวงวิญญาณยินดีรบั คำ�ท่านด้วยความเคารพนอบน้อม ก่อนจะจาก
ไปขอพรว่า เมื่อได้เกิดในภพที่เหมาะสมแล้ว ขอให้ได้มารับฟังโอวาทตาม
ปรารถนาดังที่เคยทำ�มา ขอได้โปรดประทานพรตามใจหวังเถิด เมื่อท่าน
อนุญาตแล้วก็หายไปในขณะนั้น
พอดวงวิญญาณจากไปแล้ว จิตถอนขึ้นมาราวตี ๕ จวนสว่าง คืน
นั้นท่านมิได้พักผ่อนร่างกายเลย เพราะเริ่มนั่งสมาธิภาวนา แต่ขณะออก
จากทางจงกรมราว ๒๐ น. ตอนดึกก็รับแขกดวงวิญญาณเสียหลายชั่วโมง
ท่านเล่าว่า ต่อมาไม่นานนัก ดวงวิญญาณก็มาเยี่ยมฟังเทศน์
ท่านอีก คราวนี้มาในร่างแห่งเทวดาผู้มีรูปสวยงามมาก แต่มิได้ตกแต่งด้วย
เครือ่ งประดับต่าง ๆ ตามปกติของพวกเทวดาทีท่ �ำ กัน เพราะมาหาพระองค์
สำ�คัญ ซึ่งเทวดาถือเป็นความเคารพมากโดยทั่วไป
พอเทวดามาถึงก็เล่าถวายท่านว่า พอได้รับคำ�ชี้แจงจากท่านให้
หายสงสัย ไร้ทุกข์ ที่เคยทรมานใจมาแล้ว ก็ไปอุบัติเป็นเทวดาในสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์พิภพ ซึ่งมีความสุขสนุกสนานด้วยเครื่องบำ�รุง บำ�เรอต่าง ๆ
ที่ ล้ ว นแต่ สำ � เร็ จ ไปด้ ว ยจากการบำ � เพ็ ญ เมื่ อ อยู่ กั บ ท่ า นในเมื อ งมนุ ษ ย์
ทั้งนั้น
แม้จะมีความสุขสบายตามวิบากกรรมอำ�นวยก็ตาม แต่อดระลึก
มิได้ว่า วิบากสมบัติที่ปรากฏให้ได้รับเสวยนั้น ล้วนเป็นสาเหตุไปจาก
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พระคุณท่านเป็นผู้พาริเริ่มบำ�เพ็ญแต่ต้นมา เพียงลำ�พังผู้เดียว ไม่มีปัญญา
สามารถคิดอ่านบำ�เพ็ญให้ส�ำ เร็จเป็นสมบัตทิ พี่ งึ พอใจอย่างมหาศาลเช่นนัน้
ได้ เวลามีวาสนาได้ไปเกิดในกองมหาสมบัติอันเป็นทิพย์และมีความสุข
สบาย หายโกรธแค้นน้อยใจแล้ว จึงได้ระลึกถึงพระคุณของท่านที่มีแก่ตน
อย่างมากมายเหลือที่ประมาณได้
ฉะนัน้ การเลือกเฟ้นในทุกสิง่ ไม่วา่ จะการงาน อาหารและสิง่ ของ
นานาชนิด ตลอดจนมิตรสหายเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่ควรก่อน เป็น
สิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการครองตัวด้วยความราบรื่นจะพึงถือเป็น
กิจจ�ำเป็น เฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการเลือกคู่ครอง เพื่อหวังพึ่งเป็นพึ่ง
ตายจริง ๆ ควรถือเป็นกรณีพิเศษยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะคู่ครองนั้นเป็น
เหมือนกับใช้ลมหายใจและความเป็นอยู่ทุกด้านร่วมอันเดียวกัน ความ
สุข ทุกข์ น้อย มาก ย่อมเป็นสิ่งกระเทือนถึงกันทุกระยะ ผู้ที่ได้คู่ครอง
ที่ดี แม้ตัวจะต�่ำบ้างทางฐานะความรู้ ความฉลาด การประพฤติ จริต
นิสัย แต่ก็ยังดีกว่า
ผู้ที่คอยฉุด คอยลาก คอยให้คติเตือนใจเสมอ และพาประพฤติ
ดำ�เนินในกิจการต่าง ๆ ทั้งทางโลก อันเป็นเครื่องส่งเสริมครอบครัวให้
มั่นคงและสงบสุขและทางธรรม ซึ่งเป็นความดีงามแก่จิตใจ ตลอดการ
งานอย่างอืน่ ทีพ่ ลอยมีสว่ นดีงาม ไปด้วย ไม่มดื มิดปิดตากำ�ดำ�กำ�ขาวไป
โดยถ่ายเดียว โดยหาความแน่นอนและรับรองผลไม่ได้
ถ้าต่างฝ่ายต่างดีด้วยกันก็เท่ากับช่วยกันสร้างวิมานหลังใหญ่
ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปตลอดอวสาน ไม่มีการทะเลาะ
วิวาทถกเถียง ครัวเรือนย่อมเป็นสุข ไม่มเี รือ่ งขุน่ ข้องหมองใจมารบกวน
เพราะต่างฝ่ายต่างสร้างสรรค์ ต่างฝ่ายต่างสำ�รวมระวัง ต่างฝ่ายต่างตั้ง
อยู่ในเหตุผลหลักธรรม ไม่ทำ�ตามใจชอบที่ผิดจากหลักศีลธรรม อันเป็น
หลักรับรองความร่มเย็นผาสุกต่อกัน

163
คูค่ รองของแต่ละฝ่าย จึงเป็นผูช้ ว่ ยกันสร้างกรรมดี ชัว่ สุข ทุกข์
บุญ บาป นรก สวรรค์ เกี่ยวเนื่องกันแต่เริ่มต้นชีวิตร่วมกันเป็นต้นไป
เหมือนลูกโซ่ ทั้งปัจจุบันชาตินี้ตลอดจนอนาคตของภพชาติต่อไป
ดังข้าบาทได้เห็นประจักษ์กบั ตัวเอง (คำ�ว่า ข้าบาท เป็นคำ�แทนชือ่
ที่ถนัดของเทวดา เรียกตัวเองกับท่านพระอาจารย์มั่น) ที่ได้มีบุญติดสอย
ห้อยตามบาทไปในภพชาติต่าง ๆ ด้วยการนำ�ของพระคุณท่านพาสร้างแต่
ความดีมาประจำ�นิสยั ไม่พาสร้างบาปกรรมทำ�ชัว่ มัวหมองเลย จึงพลอยได้
เป็นคนดีติดตามบาทมาแทบทุกชาติทุกภพ และพาให้แคล้วคลาดจากภัย
เวรทั้งหลายตลอดมา นึกถึงพระคุณแล้วทำ�ให้ในจิตใจสุดที่จะเรียนได้ถูก
คราวนี้ข้าบาทได้เห็นโทษของตัวที่เคยผิดพลาดล่วงเกินพระคุณ
ท่านมาในอดีต ทั้งชาติแห่งวิญญาณและอดีตกาลที่ผ่านมานาน ขอท่านได้
โปรดเมตตาอโหสิกรรมแก่เทวดาตามความปรารถนาและได้แสดงธรรม
อบรมส่งเสริมบารมีให้เป็นที่รื่นเริงจนสมควรแก่กาลแล้ว เทวดานมัสการ
ลา กระทำ�ทักษิณสามรอบ หลีกออกห่างจากท่านพอประมาณ แล้วเหาะ
ลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความโสมนัสศรัทธาเป็นล้นพ้น
ระหว่างวิญญาณมาปรับทุกข์ด้วยความน้อยใจกับท่าน รู้สึกว่า
พิ ส ดารเหลื อ จะพรรณนา ผู้ เขี ย นไม่ ส ามารถนำ � มาลงได้ ทุ ก ประโยค
จึงขออภัยท่านไว้ด้วย เท่าที่จำ�ได้และนำ�มาลงนี้ก็ไม่ค่อยสนิทใจนัก ถ้า
จะผ่านไปก็รู้สึกจะขาดเนื้อเรื่องที่น่าคิดไป ดังที่เรียนไว้แล้วตอนก่อนที่จะ
เขียนเรื่องนี้
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เรื่องของหลวงปู่หลุย จันทสาโร
จากหนังสือ โครงการหนังสือ บูรพาจารย์ เล่มที่ ๘
โดย รศ.ดร. ปฐม – รศ. ภัทรา นิคมานนท์

“เหตุที่ไม่พ้นทุกข์”
สมัยทีอ่ ยูว่ ดั ป่าบ้านหนองผือนัน้ ท่านนึกขึน้ มาแล้วก็แสนจะให้นกึ
อายใจ ที่กล้าดี ม้างท่านพระอาจารย์มั่น ไปดูจิตของท่านจนเห็นแสงจิต
ท่านเป็นสีทองสว่างไสว ท่านพระอาจารย์มั่นท่านรู้ ท่านจึงกำ�ราบเสีย
ยกใหญ่ ดูเป็นการที่สนุกสนานที่จะได้ม้างกาย ได้รู้จิตคนอื่น แต่นั่นก็เป็น
เพียงด้านสมถะ ครูบาอาจารย์สอนให้เอาไตรลักษณ์เข้าฟอกก็รู้อยู่ มันก็
เป็นหลักกฎเกณฑ์อยู่ แต่จะบอกว่าเป็น อนิจจัง เป็น ทุกขัง เป็น อนัตตา
ปากมันว่าเป็น อนิจจัง ทุกฺขัง อนัตตา แต่ใจมันยังไม่ยอมรับ เหมือนกับมี
อะไรที่มาปกคลุมกั้นกลางอยู่
หลวงปูเ่ ล่าว่า เมือ่ ท่านมองดูหมูเ่ พือ่ น ใคร ๆ ทีร่ นุ่ ราวคราวเดียวกัน
อย่างเช่น หลวงปู่ขาว ซึ่งเป็นสหธรรมิก ได้บวชในเวลาเดียวกัน เป็นคู่นาค
ซ้ายขวาด้วยกัน ก็ดทู า่ นจะผ่านไปสูค่ วามสงบถึงทีส่ ดุ จิตนานแล้ว ก่อนหน้า
เราหลายปี ตัวเรานั้นเป็นอย่างไรถึงทำ�ไม่ได้ เพื่อนเราซึ่งบวชพร้อมกันกับ
เรา ทำ�ไมท่านทำ�ได้ เราเป็นอย่างไร ไม่ได้กินข้าวเหมือนกับเขาหรือ เลือด
ของเราไม่มสี แี ดงเหมือนกันหรือ ท่านไม่มหี วิ ไม่มกี ระหาย ไม่หนาว ไม่รอ้ น
ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ดีกว่าเรากระนั้นหรือ ก็ต่างคนก็ต่างเหมือนกัน ทำ�ไมท่านจึง
ทำ�ได้ ทำ�ไมเราจึงทำ�ไม่ได้ เถอะน่า
หลวงปู่ได้พยายามคิดถึงเรื่องนี้ ระหว่างท�ำความเพียร ท่านบอก
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ว่า บางครั้งท่านรู้สึกว้าเหว่และอาจจะน้อยเนื้อต�่ำใจ ซึ่งก็รู้ว่าเป็นความ
คิดที่ไม่ถูก แต่มันก็พยายามสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดความอุตสาหะวิริยะที่
จะท�ำความเพียร แต่ท่านก็ทราบดีว่าการท�ำความเพียรนั้น ท่านก็ไม่ได้
ย่อหย่อนน้อยหน้ากว่าใคร แต่มันอาจจะเป็นได้ไหมว่า ปัญญายังไม่ได้
เกิดขึ้น ปัญญาซึ่งเป็นประดุจเส้นผมบังภูเขา ซึ่งเราเองนึกไม่ออก แต่คน
อื่นจะนึกออก
หวนนึกถึงคำ�ทีท่ า่ นอาจารย์มนั่ ท่านได้เคยพูดว่า ท่อนซุงนัน้ มันไม่
เข้าตาใครหรอก เส้นผมเล็ก ๆ นัน้ ต่างหากเล่าทีจ่ ะเข้าไปในดวงตา กำ�บัง
ตาไม่ให้เห็นประการใด
คืนวันนั้น หลังจากที่จงกรมแล้วระยะหนึ่ง ก็ได้มาพูดคุยกันกับ
หลวงปู่ขาว แสดงธรรมสากัจฉาซึ่งกันและกัน หลวงปู่เล่าว่า หลวงปู่ขาวก็
คงจะเข้าใจความคิดของท่าน แต่คำ�น้อยมิได้พูดให้เป็นที่กระเทือนใจ ท่าน
คงเข้าใจดีว่า ระยะนั้นเพื่อนสหธรรมิกของท่านกำ�ลังกระสับกระส่าย ที่จิต
ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ท่านจะพูดอะไรตรง ๆ ก็ลำ�บาก ท่านก็ได้แต่
เปรยขึ้น
หลวงปู่ขาวท่านทำ�ทีเป็นเล่าถึงเรื่องสมัยที่ท่านยังอยู่เชียงใหม่
กับท่านพระอาจารย์มั่น ขณะที่นั่งภาวนาอยู่ข้างล่าง ท่านก็ไม่สบายใจ นึก
บ่นว่า ทำ�อย่างไร ๆ ทำ�ไมจิตมันจึงแข็งอยู่อย่างนั้น ทำ�สมาธิก็ไม่ลง ทำ�
อย่างไร ๆ ก็ไม่ลง ทำ�อย่างไร ๆ มันก็ไม่สงบ ท่านรำ�คาญเต็มที จึงโกรธว่า
ตัวเองขึ้นมาว่า
“ที่นั่นมันผีนรกวิ่งขึ้นมาจากอเวจีนี่นา จิตมันถึงได้แข็งกระด้าง
อย่างนี้ ไฟเผามันอย่างนี้ น่าจะกลับให้มันลงไปอเวจีอีก อย่าให้มันขึ้นมา
ให้อเวจีมันเผา”
ท่านด่ามัน เสร็จแล้วก็ลงนอน พอตืน่ เช้า หลวงปูข่ าวก็ขนึ้ ไปจัดการ
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ถ่ายกระโถนของท่านอาจารย์มนั่ ปฏิบตั ทิ า่ นอาจารย์ของท่าน ท่านอาจารย์
ก็ลุกขึ้นมาว่า
“เอ๊ะ! ท่านขาว ท่านทำ�ไมทำ�อย่างนี้ ท่านก็เป็นผู้ประเสริฐเป็น
มนุษย์ ประเสริฐอยูแ่ ล้ว มาด่าตัวเองเฮ็ดหยัง (ทำ�ไม) ให้ลงนรกอเวจีอย่างไร
ไม่ถูกนี่ ท่านมาประจานตน ว่าตนอย่างนี้ไม่ได้ ท่านก็ทำ�ความเพียรอย่าง
ดีแล้ว จะไปว่ามันทำ�ไม ถ้าว่าหนัก ๆ เข้า ท่านอาจฆ่าตัวตายได้นะ และถ้า
เผลอไปฆ่าตัวตายเข้าแล้วชาตินี้ ต่อไปนับชาติไม่ได้นะ ทีจ่ ะต้องวกวนกลับ
ไปฆ่าตัวตายอีก ฆ่าตัวตายนี่ ถ้าท่านเริ่มขึ้นชาติหนึ่งแล้ว ก็จะต้องต่ออีก
๕๐๐ ชาติ แล้วก็ไปเที่ยวเอาภพเอาชาติผูกเวรผูกกรรมกัน ฆ่าตัวตายอยู่
อย่างนั้น อย่าไปทำ�อีกนะท่าน ไม่ถูก ตัวเองบริสุทธิ์อยู่ ทำ�ไมถึงไปทำ�ตน
ไปด่าตนอย่างนี้”
หลวงปู่ขาวบอกว่า ใครไปนึกอย่างไร ทำ�อย่างไร อยู่ที่ไหน ท่าน
พระอาจารย์มั่นท่านรู้หมด ท่านก็อยู่กุฏิของท่านอยู่ทั้งนั้นแหละ แต่ทำ�ไม
ท่านรู้จิตคนอื่นก็ไม่ทราบ ถึงถูกท่านพระอาจารย์มั่นดุแล้ว แต่หลวงปู่ขาว
ทั้ง ๆ กลัว มันก็ยังนึกโกรธตัวเองอยู่นั่นแหละ
ขึ้นไปอยู่ดอยมูเซอกับพวกมูเซอ เสือก็มีตัวใหญ่ ๆ ลายพาดกลอน
เดินอยูก่ ลางคืนก็นกึ บอก “เจ้านีม่ นั เลวจริง ๆ มันเป็นหยัง มันหยาบแท้ มัน
แข็งแท้ ให้เสือมาคาบมึงไปกินซะ”
หลวงปู่ขาวท่านเล่า สมัยนั้นท่านเป็นคนโทสจริต ท่านโกรธง่าย
โกรธนี่ สมัยที่ท่านมีลูกเล็ก ลูกร้องไห้ ท่านจับขาแขวนห้อยลงมาแล้วตีก้น
ทั้งตีทั้งด่า มีอะไรนิดหน่อยก็โกรธ ไม่น่าเชื่อเลยเมื่อได้ยินอย่างนี้ เพราะว่า
ภาพหลวงปู่ขาวที่พวกเราเห็นระยะหลัง ท่านงามพร้อม ยิ้มของท่านเป็น
ยิ้มที่เปิดโลก สว่างเข้าไปในหัวใจ ยิ้มที่ทำ�ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ชื่นใจ เต็ม
ไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างที่สุด แต่ท่านบอกว่าเดิมนั้นท่านเป็นคน
โทสจริต
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นี่แหละ สิ่งที่หลวงปู่หลุยเล่าให้ฟังถึงเรื่องเก่า ๆ หลวงปู่ขาวก็เล่า
ให้ท่านฟังว่า ด่าตัวเอง นึกว่าตัวเอง โกรธที่จิตไม่ลง ให้เสือมาเอาไปกินซะ
นึกว่าฆ่ามันได้แล้ว จิตมันจะได้กล้า มันจะได้เกรง อ่อนน้อมยอมต่อเรา
ท่านด่าไปจบแล้ว ก็ไปเดินจงกรม นัง่ สมาธิ นัง่ อย่างไร ๆ จิตมันก็ไม่ลง ท่าน
ก็เลยนอน
คืนนั้นท่านบอกว่าพอหลับไปปรากฏมีนิมิตเห็นมารดามานั่งอยู่
ข้าง ๆ เห็นพวกมูเซอมาจากไร่ หอบผักใส่ตะกร้าแบกขึน้ หลังมา โยมมารดา
ท่านบ่นขึ้นว่า “ขาว..ขาว นี่ ทำ�อย่างไรถึงเป็นหนอ”
พวกมูเซอก็พูดว่า “ไม่ยาก ๆ เอาของอ่อนให้กินเด้อ อย่าไปกิน
ของแข็ง ถ้ากินของแข็งไม่เป็น กินของอ่อนล่ะเป็น”
แม่ท่านก็เลยบอกว่า “ไม่เข้าใจ เป็นอย่างไร ของอ่อน ของแข็ง”
แม่ท่านก็เอิ้น (เรียก) ถามขึ้นว่า “ของอ่อนมีอะไร”
“ของอ่อนก็อย่างสาหร่ายไงล่ะ”
แม่ท่านก็บอกว่า “ขาว..ขาว กินของอ่อนเด้อ”
ท่านตืน่ ขึน้ จากนิมติ ความฝัน ไปนัง่ สมาธิ เริม่ ต้นพิจารณา พิจารณา
ของแข็งก่อน
“อะไรหนอทีม่ เู ซอว่าเป็นของแข็ง เรามีอะไรทีเ่ ขาว่าเรากินของแข็ง”
พิจารณาไป ๆ มา ๆ จิต ผู้รู้ก็ตอบขึ้นว่า “ที่ว่าของแข็ง คือ ความ
โกรธ ความมักโกรธ นั่นแหละ ของแข็งล่ะ”
“แล้วอ่อนล่ะ ที่บอกว่าให้เอาของอ่อนมากิน อะไรคือของอ่อน”
พิจารณาไป ๆ มา ๆ ก็รู้ขึ้นว่า “ของอ่อนก็ต้องเอาเมตตา”
เมื่อท่านได้ข้อคิดอันนั้น ต่อนั้นมา ท่านก็แผ่เมตตาทั่วสารทิศ แผ่
เมตตาให้สตั ว์ทงั้ หลาย แผ่เมตตาไปถึงญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ นฝูงมิตรสหาย แม้แต่
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ศัตรูก็แผ่ไป แผ่ไปโดยไม่มีประมาณ ความโกรธที่เคยสิงอยู่ในดวงจิตนั้นก็
ค่อย ๆ อ่อนลง...อ่อนลงแทบจะไม่นกึ โกรธอะไรเลย มีแต่ความเมตตาสงสาร
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั่วโลก ให้นึกเห็นใจเขา เขาจะทำ�อะไรที่ผิดไปบ้าง เขา
ก็ไม่ตั้งใจ หากเขาตั้งใจ ก็เห็นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้น เขาถึงได้ทำ�อย่างนั้น
เป็นความลำ�บากของเขาเอง ที่เขาไม่ดี ไม่ได้เกี่ยวอะไร ให้นึกสงสารเขา
เมื่อแผ่เมตตาไป ๆ ความโกรธนั้นก็ค่อย ๆ อ่อนลง จิตก็ไม่ค่อยแข็ง
จิตอ่อนแล้ว จิตอ่อนควรแก่การงานแล้ว นึกจะทำ�อะไรก็ได้ เป็นจิตทีด่ ี เป็น
จิตที่ควรชม ควรแก่การงาน จะพิจารณาอะไรก็ได้ จิตอ่อนหมายถึงว่า
จิตเบา จิตว่าง
ท่านเล่าให้หลวงปู่หลุยฟัง แล้วท่านก็หัวเราะ ว่าตอนนั้นในนิมิตที่
เกีย่ วกับโยมแม่มาพูด “ขาวต้องกินของอ่อนเด้อ” มันชัดอยูใ่ นใจ ไม่มนี มิ ติ
อันนั้น ท่านจะคิดไม่ออก มันเป็นเส้นผมบังภูเขาจริง ๆ
หลวงปูห่ ลุยได้ยนิ ท่านก็ได้คดิ ว่า อธิบายธรรมทัง้ หลายนัน้ มันไม่ได้
ตรง เป็นการชี้แจงอธิบายอะไรตรงไปตรงมา คำ�พูดบางคำ� พูดนิดหน่อยก็
จะสามารถสะกิดใจผู้เป็นปราชญ์ให้คิดขึ้นได้เอง
ท่านก็กลับมาหวนพิจารณาตัวท่านเอง ความโกรธท่านไม่ได้มอี ย่าง
ท่านอาจารย์ขาว แต่ทา่ นมีอะไรทีท่ า่ นรูอ้ ยูว่ า่ มันค้างคาอยู่ อุบายธรรมเกีย่ ว
กับเรือ่ งของอ่อน ของแข็ง ของหลวงปูข่ าว ก็กลับมาทำ�ให้ทา่ นคิดได้ สิง่ นัน้
คือสิ่งที่ได้ค้างอยู่ในใจมานาน ท่านก็ไม่ค่อยยอมบอกให้แก่ใคร เกรงเพื่อน
จะว่า คิดการใหญ่โต คิดเกินตัว นั่นก็คือการที่ท่านปรารถนาพุทธภูมิ
ต้องการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมโดยตนเอง ไม่ต้องอาศัย
คำ�สั่งสอนของใคร อาจารย์ของท่านที่ได้ทราบแต่องค์แรก ก็คือท่าน
พระอาจารย์สิงห์ ที่หลุดปากสารภาพไปก็เพราะว่า ได้เกิดเรื่องรอยอดีตที่
ฝังมาแต่ชาติก่อน ซึ่งท่านได้พยุงพาไป หนีจากอันตรายจากพรหมจรรย์ไป
วัดป่าบ้านเหล่างาในครัง้ กระนัน้ ส่วนท่านพระอาจารย์มนั่ ในภายหลังก็คง
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ทราบเช่นกัน เพราะตอนหลังท่านก็มีเมตตา และเห็นใจว่า หลวงปู่ยังเลิก
ละความปรารถนาที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ค่อยเด็ดขาด การดุว่า
ตอนหลังท่านจึงเพลาไปมาก
หลวงปูท่ า่ นปรารภกับองค์ทา่ นเองว่า ความจริงท่านก็ละเลิกความ
ปรารถนานัน้ แล้ว ท่านมาคิดดูวา่ ครูบาอาจารย์ทมี่ อี ยู่ ต่างองค์ดกี ว่า วิเศษ
กว่าท่านมากมาย ไม่วา่ จะเป็นท่านพระอาจารย์บญ
ุ ท่านพระอาจารย์เสาร์
หรือ ท่านพระอาจารย์มั่น แต่ละองค์ก็ยังต้องกลับมาปรารถนาเพียง
พระอรหันตสาวก เราดีวิเศษเช่นไร ถึงจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
ควรจะต้องละความคิดอันนั้นเสีย
แต่ท่านว่า ท่านละแล้ว มันก็ยังไม่แน่ใจแท้ เพราะทำ�อะไรดูมันขัด
เขินอยู่ตลอด อย่างน้อยเมื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ก็ย่อมต้องมี
ผูป้ รารถนามาเกิดด้วยเป็นคูบ่ ารมีกนั คงจะได้สร้างบารมีปรารถนาเช่นนัน้
มาด้วยกันหลายภพหลายชาติหรือช้านานแล้ว เช่นที่เป็นบิดา มารดา บุตร
ภริยา ทัง้ บริวาร ก็คงจะได้ไปเกิดพร้อมกันเป็นบิดา มารดา บุตร ภริยา หรือ
บริวารของพระพุทธเจ้า เมื่อท่านจะเลิกละไป ท่านเหล่านั้นก็ย่อมมาทวง
ความปรารถนาอยู่ คงยังไม่ยอมเลิกรากันไปได้
ครั้งแรกก็ว่าปรารถนาให้มาพบกันก็เป็นของยาก ก็พยายามให้พบ
กัน เพือ่ ว่าเมือ่ พบกันแล้วจะได้ชว่ ยกันสร้างบารมีกว่าจะตรัสรู้ นัน้ ประการ
หนึ่ง เกิดมาซ�้ำซากหลายชาติเป็นอนันต์ พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่า “เอาเข็มจี้
ลงแผ่นหินไม่ถกู กองฟอน (กองขีเ้ ถ้าศพทีเ่ ผาแล้ว) ตถาคตไม่ม”ี สร้างบารมี
กันนานหนักหนาจนกว่าจะส�ำเร็จพระพุทธเจ้าได้ บุตรบริวารว่านเครือโดย
เฉพาะคู่บารมีนั้นก็ย่อมจะต้องมาเกิดใกล้ชิดกัน เมื่อท่านผู้เป็นหัวหน้าจะ
เลิกละ ผู้อื่นก็ย่อมจะต้องไม่ยอมง่าย ๆ จะต้องเจรจากัน
ท่านไม่ทราบว่าตัวท่านนัน้ ได้ตงั้ ความปรารถนานีม้ านานเท่าไรแล้ว
แต่ท่านก็ทราบดีว่าผู้ปรารถนาพุทธภูมินั้น เกิดมาชาติใดย่อมไม่ทิ้ง ทาน
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ศีล ภาวนา ไม่ทงิ้ การสงเคราะห์ฝงู ชนเป็นอย่างยิง่ ไม่ทงิ้ การเมตตาแก่สตั ว์
ทั้งหลายเสมอภาคกัน เกิดภพใดชาติใด ภพน้อยภพใหญ่ ย่อมไม่ทิ้งการ
สร้างพระบารมี เป็นบารมีทเี่ ป็นไปเพือ่ การตรัสรู้ ไม่ใช่บารมีทจี่ ะตัดภพตัด
ชาติ ในชาตินี้ท่านได้พบผู้ที่เคยข้องแวะเกี่ยวข้องกันในชาติต่าง ๆ จึงทำ�ให้
ดูหวั่นไหวไปบ้าง แต่ด้วยความรักในเพศพรหมจรรย์จึงได้ผ่านมา แต่การ
ดำ�เนินไปสูค่ วามหลุดพ้นทีส่ ดุ ของจิตนัน้ ก็ยงั อยู่ ขัดขวางอยูม่ าก ท่านแน่ใจ
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านจะต้องดำ�เนินผ่านไปให้ได้
ท่านเล่าว่า พรรษานีท้ า่ นรูส้ กึ ปลอดโปร่งใจทีว่ า่ สามารถหาเส้นผม
ทีม่ าบังภูเขาได้ จากข้อคิดทีไ่ ด้จากเพือ่ นกัลยาณมิตร นีแ่ หละ ท่านจึงได้พดู
ว่า “การภาวนาถ้าจะเป็นไปได้ดนี นั้ นอกจากจะต้องมีครูบาอาจารย์ทดี่ แี ล้ว
ก็ควรจะต้องมีกัลยาณมิตร มีมิตรดี มีสหายที่ดีด้วย”
จริงอยู่ท่านไม่ได้คิดว่า ข้อขัดข้องของท่านจะเป็นเรื่องโทสจริต
ท่านไม่ค่อยได้มีด้านโทสจริต เพราะท่านไม่ได้โกรธใครง่าย ๆ ของท่านนั้น
เป็นราคะจริต ซึ่งท่านได้พยายามแก้อยู่แล้ว แต่สิ่งขัดข้องของท่านนั้น มัน
เป็นเรื่องที่ฝังลึก ฝังรากไว้ช้านานแล้วต่างหาก ท่านจึงกล่าวว่า “ในบรรดา
ผู้ที่จะเจริญภาวนานั้น ย่อมใช้อารมณ์ธรรมต่าง ๆ กัน” คนหนึ่งอาจจะ
ขัดเกลาด้านโทสจริต อีกคนหนึง่ ด้านราคะจริต ฯลฯ แต่ทกุ คนต่างมุง่ เพือ่ ละ
กิเลสอย่างเดียวกัน ปราชญ์ทา่ นว่าไว้วา่ “ดุจผูเ้ ป็นเสนาม้า เสนารถ เสนาเดิน
ด้วยเท้า แต่ทกุ ด้านก็ตา่ งเพือ่ ท�ำสงครามเอาชนะอย่างเดียวกัน” ฉะนัน้
ในปี ๒๕๐๗ ที่ท่านคิดว่าทางด้านสมถะของท่านก็ได้เป็นไปพอตัว
แล้ว จิตมีแต่จะเสวยสุขต่อไป ถ้าหากไม่ ฝึกปรือให้มนั อ่อนลงควรแก่การงาน
ให้พจิ ารณาให้ถอ่ งแท้ ใช้ไตรลักษณ์เข้าไปก�ำกับหรือ “ฟอกเช็ดจิต” อย่าง
ที่ท่านเคยกล่าวอยู่เสมอแล้ว ก็อาจจะเปล่าประโยชน์ ท่านคงจะกลายเป็น
พรหมลูกฟัก หรือไปเกิดเป็นพรหมต่อไปอย่างน่าเสียดายทีช่ าตินไี้ ด้เกิดมา
เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว ความปรารถนาลี้ลับที่คิดว่าจะรู้ธรรม
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ด้วยตัวเอง ไม่ต้องการจะรู้ธรรมจากผู้ที่มาสอนให้ ไม่ต้องการเป็นสาวก
ใครนั้นก็ได้อ่อนละลายลง เพราะยิ่งได้เห็นได้ฟังจากท่านพระอาจารย์มั่น
นั้น ท่านยังต้องเกิดเป็นสุนัขนับเป็นอสงไขยชาติ ด้วยระหว่างที่เกิดชาติ
หนึง่ ๆ นัน้ เกิดไปพบนางสุนขั ตัวใหม่เกิดผูกพันรักใคร่ขนึ้ ก็ตงั้ จิตปรารถนา
ที่จะพบกันในชาตินั้นต่อ ๆ กันไป จึงต้องเวียนกลับมาเกิดเป็นสุนัข ไม่มีที่
สิ้นสุด นึกขึ้นได้แล้วก็ควรจะตัดภพตัดชาติ หาทางตัดภพตัดชาติ มุ่งไปสู่
ที่สุดจิตเสียโดยดี
ท่านเล่าว่า การตัดความปรารถนานั้น ต้องตัดในเวลาที่จิตเข้าสู่
อัปปนาสมาธิที่ลึกที่สุด แล้วถอนขึ้นมา ก�ำหนดจิตตัดว่า ที่เราได้เคย
ปรารถนาพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น เราขอลาแล้ว เราขอตัดเด็ด
ขาดแล้ว เราไม่ต้องการ เราต้องการมุ่งลัดตัดตรงไปสู่ที่สุดของจิตนี้โดยเร็ว
ตั้งความปรารถนาย�้ำหนักแน่นตลอดกาล ประกอบกับในระยะนั้นคู่บารมี
ของท่าน ที่มาเป็นประดุจอนุสัยก่อกวนกิเลสอยู่ตลอดให้ร�ำลึกถึง ก็ได้สิ้น
ชีวิตไปแล้วหลายปี ความรู้สึกที่คล้าย ๆ กับว่าหนามปักจิตอยู่ ยอกจิต
อยู่ มันเหมือนมาสะกิดอยู่ ก็ถูกบ่งหายไปแล้ว ระลึกได้แต่ความเมตตา
ความสงสารที่ว่าเธอนั้นยังไม่ได้พบทางอันเกษม ไม่มุ่งไปหาทางอันดี มี
แต่ความอาลัยอาวรณ์ถ่ายเดียว ความจริงคู่บารมีของท่านนั้น แม้แต่
ท่านไปจ�ำพรรษาที่ถ�้ำเจ้าผู้ข้า พ.ศ. ๒๕๒๕ เธอผู้นั้นก็ยังแวะเวียนมา
กราบนมัสการด้วยความเคารพอยู่ ซึ่งท่านก็ได้เมตตาสั่งสอน ให้รีบลัดตัด
เข้าสู่ทางเกษมโดยเร็ว
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เรื่องของ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
จากหนังสือ โครงการหนังสือ บูรพาจารย์ เล่มที่ ๑๑
โดย รศ.ดร. ปฐม – รศ. ภัทรา นิคมานนท์

“บุพเพอาละวาด”
เมื่อท่านพระอาจารย์ฝั้น ยังพำ�นักอยู่วัดบรมนิวาส กรุงเทพ วัน
หนึ่ง ท่านพระอาจารย์สิงห์ ได้พาท่านพระอาจารย์ฝั้น ผู้เป็นศิษย์ ไปฟัง
เทศน์ ท่านเจ้าคุณปัญญาพิสาลเถร (หนู) ทีว่ ดั ปทุมวนาราม ในระหว่างทาง
ที่ท่านกำ�ลังเดินไป ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเดินสวนทางมา พอได้เห็น
หน้าเท่านั้นแหละ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน ไม่ทราบว่าเขามีชื่อ
เรียงเสียงใด พ่อแม่ เรือนชานบ้านช่อง วงศ์วา่ นกอของแม่สาวคนนัน้ ก็ไม่รู้
ว่าอยู่ที่ไหน ชั่วขณะที่เห็นหน้าเท่านั้น ทำ�ให้ท่านรู้สึกเสียวปลาบที่หัวใจ
ทันที รู้สึกรักใคร่พอใจในตัวแม่สาวคนนั้นชนิดวางไม่ลง
ท่านพยายามหาอุบายมาพิจารณาแก้ไขความรูส้ กึ เช่นนัน้ อย่างไรก็
ไม่ได้ผล อุบาย สติ ปัญญา สมถะ วิปัสสนา ที่เคยอบรมฝึกฝนมาชนิดที่ว่า
โชกโชนพอตัวแล้ว ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นกลับกลายหายหน้าไปไหนหมด รู้สึก
ว่า เจ้าความรักความใคร่นี้ มันมิได้เลือกกาล สถานที่ หรือเลือกคนเลว ดี
มี จน แต่อย่างใด มันข่มเหงหัวใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมิได้เลือกหน้าว่า
เป็นใคร ชนชั้น วรรณะไหน ไม่มียกเว้นทั้งสิ้น
(ข้างบนนี้หลวงปู่สุวัจน์ ท่านเขียนบรรยายไว้นะครับ รับรองว่าถ้า
ผมหรือท่านผู้อ่าน เป็นคนเขียนเรื่องเช่นนี้ เราน่าจะบรรยายได้ดุเด็ดเผ็ด
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มันกว่า ก็แน่นอนแหละครับ หลวงปู่ท่านบวชมาตั้งแต่เด็ก ๆ เรื่องรัก ๆ
ใคร่ ๆ นี้ ท่านจะเชี่ยวชาญเหมือนเราได้อย่างไร ใช่ไหมครับ?)
เอาเป็นว่า หลวงปูฝ่ นั้ (ตอนนัน้ อายุ ๓๒) ท่านยังมีสติรสู้ กึ สำ�นึกตัว
อยู่เสมอ มิได้ประมาท ขณะเดียวกันท่านก็พยายามสลัดความรู้สึกเช่นนั้น
ให้ ห มดไป แต่ ส ลั ด อย่ า งไรก็ ไ ม่ ห ลุ ด หลวงปู่ ไ ด้ เ ตื อ นตั ว ท่ า นเองว่ า
“เราจำ�ต้องขจัดอารมณ์อันเป็นหลุมรักอันกว้างใหญ่และลึกมากนี้ เสีย
แต่เป็นเรื่องยากมากสำ�หรับสัตว์โลก ผู้มีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม
ภพ จะสามารถข้ามไปให้พ้นได้”
หลวงปูย่ งั นึกเห็นหน้าแม่สาวคนนัน้ อยูต่ ลอดเวลาทีเ่ ดินทางกลับวัด
บรมนิวาส เมื่อกลับถึงวัด ท่านก็ได้กราบเรียนท่านพระอาจารย์สิงห์ เรื่อง
จิตของท่านได้หลงไปตกนรก ขุมน�้ำแสบ น�้ำเค็ม ให้ท่านทราบ เผื่อท่านจะ
ได้คิดหาอุบายวิธีแก้ไขให้
พระอาจารย์สิงห์ ได้แนะนำ�ให้ท่านพระอาจารย์ฝั้น เข้าไปพัก
ทำ�ความเพียรภาวนาอยู่ในวิหารคด ในบริเวณโบสถ์วัดบรมนิวาส ท่านก็
ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์บอก ท่านได้เข้าไปเก็บตัวอยู่ ปฏิบัติประกอบ
ความเพียร ทำ�สมาธิภาวนา ตั้งสติ นึกระลึกรู้ตัวอย่างแน่นหนา พิจารณา
กายาอสุภกรรมฐาน ตั้งจิตมั่นคง ดำ�รงสติแน่วแน่ด้วยความเพียรพยายาม
ให้ติดต่อเนื่องกันไปมิให้พลั้งเผลอ ทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน
เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนา ภาวนาสัมพันธ์กันไป เพื่อชิงชัยกับกิเลสที่มัก
ยึดเบญจขันธ์ เป็นที่อาศัยหลบซ่อนเสมือนเป็นเกราะป้อมปราการที่กิเลส
ได้พึ่งอาศัย ยากที่ใครในโลกจะเข้าไปทำ�ลายมันได้
เราจะใช้ความเพียรและความอดทนอันเป็นตบะ มาเพ่งแผดเผา
เกราะป้อมปราการของมัน (หมายถึง เบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ) ให้พังทลายเป็นจุณวิจุณในคราวครั้งนี้ ให้สิ้นซากไป
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หลวงปู่เก็บตัวปฏิบัติอยู่ในวิหารคดนั้นถึง ๗ วัน จิตใจค่อยสงบ
สบาย มีความเบากายเบาใจ สว่างไสวในใจในจิต จะนึกคิดสิง่ ใดปรุโปร่ง จึง
ได้รเู้ รือ่ งแม่หญิงสาวคนนัน้ อ้อ! อย่างนีเ้ อง เป็นบุพเพสันนิวาส คือเคยครอง
เรือนครองรักสมัครสังวาสร่วมกันมาแล้วในอดีตชาติ จึงให้ได้เกิดความรูส้ กึ
มีอารมณ์มากระทบกระเทือนใจเช่นนั้น
“บัดนี้ เราได้เห็นได้รู้จักแล้วเจ้าสังขารเอ๋ย เจ้าได้อวิชชามาเป็น
ปัจจัยอาศัย เป็นเกราะหุม้ ห่อหลบซ่อนตัวของเจ้าเป็นอย่างดี เราจักต้อง
ทำ�ลายเกราะของเจ้า คือ อวิชชา ด้วยอาวุธ ๓ วิถี คือ สัจจญาณ
วิถีปนาวุธ, กิจญาณ วิถีปนาวุธ และ กตญาณ วิถีปนาวุธ ให้หมดสิ้น
เจ้าจะไม่มีโอกาสได้พบกับเราอีกแล้ว การพบกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
เจ้าสังขารเอ๋ย! เจ้าจงไปอยู่อย่างผู้สิ้นเหตุปัจจัยเถิด” (สังขาร ในที่นี้ เรา
รูจ้ กั กันว่าเป็น การปรุงแต่งของจิต เป็นหนึง่ ในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ)
ในที่สุดหลวงปู่ก็สามารถเอาชนะความรู้สึกนึกคิดที่จิตปรุงแต่งอัน
เนื่องมาจากการพบเนื้อคู่ในอดีตชาติของท่านนั้นไปได้ เลิกนึก เลิกคิดถึง
อีกต่อไป ท่านต้องใช้เวลาบำ�เพ็ญเพียรเก็บตัวอยู่ถึง ๗ วัน
เรือ่ งราวข้างต้นนี้ มีปรากฏอยูใ่ นซุม้ ประวัตริ อบพระเจดียข์ องท่าน
ที่วัดป่าอุดมสมพร อำ�เภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร อยู่ในซุ้มที่ ๓๕
มีคำ�บรรยายใต้ภาพว่า
“พระอาจารย์สิงห์ พาไปนมัสการพระปัญญาพิสาลเถร (หนู
ฐิตปัญโญ) วัดปทุมวนาราม พบหญิงสาวคนหนึง่ เดินสวนทางมา เกิดอารมณ์
วางไม่ลง เจริญอสุภะแก้ไขอยู่ ๗ วัน จิตจึงสงบ และได้รู้ว่าหญิงนั้นเคยมี
บุพเพสันนิวาสร่วมกันมาในอดีตชาติ”
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เรื่องของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
จากหนังสือ โครงการหนังสือ บูรพาจารย์ เล่มที่ ๓
โดย รศ.ดร. ปฐม – รศ. ภัทรา นิคมานนท์

“กว่าจะตัดได้”
ในสมัยที่ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เรียนมูลกัจจายน์อยู่ที่จังหวัด
อุบลฯ นั้น เคยมีหมอดูทำ�นาย เกี่ยวกับเนื้อคู่ของท่าน ว่าจะอยู่ทางทิศ
นั้น ๆ รูปร่างสันทัด ผิวเนื้อขาวเหลือง ใบหน้ารูปใบโพธิ์
ก็ไม่ทราบว่า หลวงปู่จะใส่ใจกับคำ�ทำ�นายนั้นหรือไม่ เพียงใด หรือ
ว่าเพียงแต่ดูหมอไปแบบสนุก ๆ ก็ตาม แต่คำ�ทำ�นายนั้นก็ปรากฏขึ้นจริง
วันหนึ่ง ตอนใกล้ค�่ำ หลวงปู่ไปสรงน�้ำที่ฝั่งแม่น�้ำงึม ก็พบหญิงสอง
คนแม่ลกู ก�ำลังถ่อเรือ มาตามล�ำนำ�้ มาถึงบริเวณทีพ่ ระก�ำลังอาบนำ�้ อยู่ หญิง
สาวช�ำเลืองตามองทางพระหนุ่ม สายตาเกิดประสานกันเข้าพอดี
ในบันทึกเล่าไว้ว่า
“เมือ่ สายตาของทัง้ สองฝ่ายประสานกันเข้า ก็มอี านุภาพลึกลับและ
รุนแรง พอที่จะตรึงคนทั้งสองฝ่ายให้ตะลึงไปได้ ระหว่างเดินกลับมาที่พัก
ในใจยังคิดถึงหญิงงามนั้นอยู่”
เมื่ อ หลวงปู่ ก ลั บ ถึ ง ที่ พั ก ก็ ห วนระลึ ก ถึ ง คำ � ทำ � นายของหมอดู
พิจารณาดูแล้วก็น่าจะเป็นจริง
“หญิงที่เราพบเห็นเมื่อตอนเย็น ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคำ�
ทำ�นายของหมอ เห็นจะเป็น แม่หญิงคนนี้แน่”
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คืนนั้น หลวงปู่ยังครุ่นคิดถึงแม่สาวงามที่สายตาประสานกันเมื่อ
ตอนเย็น
“เห็นจะเป็นแม่หญิงคนนีแ้ น่ เพราะเมือ่ เราเห็นเป็นครัง้ แรก ก็ท�ำ ให้
เรามีจิตปรวนแปรแล้ว”
ในคืนนั้น หลวงปู่คิดสับสบว้าวุ่นพอสมควร คิดถึงคำ�ทำ�นายของ
หมอดู คิดถึงแม่สาวงาม นัยน์ตาคมผู้นั้น คิดถึงความตั้งใจในการออกป่า
บำ�เพ็ญภาวนา ที่สำ�คัญคือคำ�สัญญาที่ให้ไว้กับโยมแม่และโยมยาย ที่บอก
ว่า “บวชแล้ว จะต้องตายในผ้าเหลือง”
จิตหวนคิดถึง หลวงปูม่ นั่ ทีเ่ คยอบรมสัง่ สอนเมือ่ ตอนฝึกหัดภาวนา
ที่ฝั่งไทย คิดถึงคำ�เตือน และอุบายธรรมที่ท่านเคยสอน
พลัน .... “เราต้องรีบกลับเมืองไทย”
วันรุ่งขึ้น สองแม่ลูกได้นำ�ข้าว หมากพลู บุหรี่ มาถวายแต่เช้าตรู่
ก่อนใครอืน่ ทัง้ หมด ทัง้ สองคนช่วยกันมวนบุหรี่ จีบพลู สายตาของหญิงสาว
คอยชำ�เลืองมองไปทางพระ
ถึงเวลาบิณฑบาต หลวงปู่ก็ออกบิณฑบาตตามปกติ ไม่ได้แสดง
อาการอะไรให้ผิดสังเกต
พอฉันเสร็จ พวกญาติโยมทีน่ �ำ อาหารมาถวายต่างลากลับ หลวงปู่
ก็เก็บบริขาร บอกลาเพื่อนพระ และเจ้าสำ�นัก แล้วข้ามโขงกลับฝั่งไทย
ท่านผูอ้ า่ นจะสังเกตเห็นว่า พระธุดงค์ทา่ นไปไหนมาไหนได้รวดเร็ว
“ประดุจดังนกบิน” เพราะท่านไม่มีสมบัติที่จะต้องหอบหิ้วและห่วงใย มี
แต่บริขารทีจ่ �ำเป็นและใส่ลงในบาตร มีกลดธุดงค์ กานำ�้ และเครือ่ งกรองนำ�้
เท่านั้น ท่านจึงอยู่ง่าย มาง่าย ไปง่าย แม้ชีวิตท่านก็สละแล้ว
หลวงปู่ได้อาศัยเรือข้ามจากท่าเดื่อมาขึ้นที่หนองคายฝั่งไทย เดิน
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ขึ้นเหนือไปตามล�ำน�้ำโขง ไปถึงอ�ำเภอศรีเชียงใหม่ (จังหวัดหนองคาย) ไป
พักอบรมตนอยู่ที่ พระบาทเนินกุ่ม หินหมากเป้ง
ที่พระบาทเนินกุ่ม หินหมากเป้ง นั้นเอง หลวงปู่แหวนก็ได้พบกับ
หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต พระอาจารย์ใหญ่ อย่างไม่คดิ ไม่ฝนั ทำ�ให้ทา่ นดีใจมาก
ความมั่นใจว่าจะสามารถครองผ้าเหลืองไปจนตายดูมีความเป็นจริงขึ้นมา
ในช่วงนั้น หลวงปู่มั่นท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะ มาภาวนา
อยู่บริเวณนั้นอยู่ตามลำ�พังองค์เดียว
จากบันทึกในส่วนของหลวงปู่แหวน บอกไว้ว่า
“เมือ่ ได้พบกับอาจารย์อกี จึงดีใจมาก การพักอบรมตนอยูก่ บั หลวง
ปู่มั่นก่อนเข้าพรรษาทำ�ให้จิตใจค่อยสงบตัวลง ไม่ฟุ้งซ่านเหมือนก่อน แต่
ภาพผู้หญิงงามนั้น ยังปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราว แต่เมื่อเร่งภาวนาเข้า ภาพ
นั้นก็สงบลง”
ต้องกราบขออภัยท่านผู้อ่าน เนื้อหาที่นำ�มาแทรกในตอนนี้ เป็น
ความคิดเห็นของผู้เขียนเอง (ปฐม นิคมานนท์) ถ้าหากมีข้อผิดพลาด
ประการใด วอนท่านผู้รู้กรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ
เรื่องเนื้อคู่ของคนเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรของเรา
นั่นเอง บรรดาบุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง ล้วนแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวร
ที่ใกล้ชิดที่สุด ซึ่งผูกพันกันมาแต่อดีตชาติ บางกรณี ก็หลายภพหลายชาติ
ที่ว่า เจ้ากรรมนายเวร ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องไม่ดีเท่านั้น มีทั้ง
เรื่องดีและไม่ดี ถ้าเราเคยทำ�ดีต่อกันมา เจ้ากรรมนายเวรนั้นก็คอยอุปถัมภ์
เกื้อกูลกัน ตรงกันข้าม ถ้าเคยก่อเรื่องไม่ดีต่อกัน เจ้ากรรมนายเวรก็ตาม
คิดบัญชีกรรมกับเรา
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เจ้ากรรมนายเวรก็คือ คู่กรณี และกรรมก็คือ การกระทำ� ไม่ว่า
ทำ�ดีหรือไม่ดี ก็ย่อมต้องมีผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งโดยตรงและทางอ้อมก็คือ
มีคู่กรณี หรือมีเจ้ากรรมนายเวร นั่นเอง
ระบบกรรมจึงเป็นระบบที่ส่งผลต่อเนื่องกันไม่รู้จักจบสิ้น เว้นไว้
แต่อโหสิกรรม ใช้หนีเ้ วรกรรมหมด หรือไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิด
คือบรรลุพระอรหันต์ เวรกรรมนั้นจึงจะจบสิ้นลง
อันนี้ อธิบายให้เข้าใจยากต้องพิจารณาดูเองจึงจะแจ่มชัด
จากการศึกษาประวัตคิ รูบาอาจารย์ลว้ นแต่มปี ระสบการณ์เคยพบ
“เนื้อคู่” ในอดีตทั้งนั้น ถ้าใจไม่แข็งพอ หรือไม่มีอุบาย ก็ต้องสึกหาลาเพศ
ออกไปครองเรือน และก่อเวรต่อเนื่องกันไปอีก
ตัวอย่างเช่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมภรณ์ สกลนคร
ท่านต้องภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังติดต่อกันถึง ๗ วัน จึงตัดขาดได้
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม สมุทรปราการ ท่านก็เจอคู่บารมี
ในอดีต เมื่อครั้งอยู่วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ต้องพิจารณา
จนเห็นปัญหาที่จะต้องเผชิญในอนาคตอย่างชัดเจนจึงตัดใจได้
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา เมื่อครั้งท่านเป็น
เณรใหญ่ อยู่ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เวลานั่งสมาธิ ก็เห็นแต่ใบหน้า
ของหญิงสาว เวลาบริกรรมว่า พุทโธ ก็กลายเป็นว่าชื่อผู้หญิงแทน ท่านจึง
ตัดสินใจใช้ชื่อผู้หญิงเป็นคำ�บริกรรมแทนคำ�ว่า พุทโธ ก็ทำ�ให้จิตสงบเกิด
สมาธิได้เหมือนกัน หลวงพ่อจึงได้หลักว่า การภาวนาจะใช้ค�ำ บริกรรมอะไร
ก็ได้เป็นอุบาย หาสิ่งให้ใจมันยึดเกาะ พอจิตสงบ คำ�บริกรรมนั้นก็หายไป
ตัวอย่างจาก หลวงปูช่ า สุภทฺโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เวลา
ภาวนาจิตท่านวิตกเกี่ยวกับเรื่องกาม ท่านก็แก้ได้โดยยกอวัยวะเพศของ
ผู้หญิงขึ้นมาพิจารณาในสมาธิ พิจารณาให้เห็นธรรมชาติอย่างชัดเจน
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จึงสามารถตัดขาดได้ คือตัดได้ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทัน
มีตัวอย่างจากครูบาอาจารย์องค์อื่น ๆ ให้เห็นอีกมากมาย เรา
สามารถยกขึ้นมาพิจารณา เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดี ครูบาอาจารย์บางท่าน จะมีสภุ าพสตรีมายุง่ เกีย่ ว มาจัดการต่าง ๆ ในวัด ดูไม่เป็น
ที่สบอัธยาศัยของพระเณร และญาติโยมคนอื่น ๆ แต่ครูอาจารย์ท่านก็ทน
ได้ตราบที่ไม่เป็นการล่วงวินัย เช่นนี้ก็มี
ครูบาอาจารย์บางองค์ บางท่าน ต้องพังไปอย่างน่าเสียดาย เพราะ
เอาเรื่องอดีตชาติมาพัวพัน ตัดไม่ขาด เช่น มีมเหสีเอก มเหสีรอง ๆ ตามมา
คอยรับใช้ปรนนิบัติ และตามกีดกันหึงหวง อย่างนี้ก็มี
ตัวอย่างต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้านำ�มาพิจารณา ก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์
เตือนใจตนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระเณรผูม้ งุ่ หวังผลในทางธรรมอย่าง
จริงจัง ต้องสังวรเรื่องดังกล่าวให้มากเป็นพิเศษ
ส่วนฆราวาสครองเรือน เช่นตัวผมเอง ก็ต้องพิจารณาไปตาม
สภาพการณ์ ก็เป็นเรื่องของกรรมเวร แต่ละท่าน
ก็กราบขออภัยท่านผูอ้ า่ นอีกครัง้ และขอเชิญติดตามต่อไปว่า หลวง
ปู่แหวน ท่านมีอุบายในการตัดเรื่องนี้ออกไปได้อย่างไร
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้ใช้ความพยายามตัดความคิดนึกเรื่องผู้
หญิงออกจากใจ ดังต่อไปนี้
หลังจากเข้าพรรษาแล้ว ตัง้ ใจปรารภความเพียรอย่างเต็มที่ การเร่ง
ความเพียรในระยะแรก จิตก็ยังไม่มีอะไรวุ่นวาย คงสงบตัวได้ง่าย มีอุบาย
ทางปัญญาพอสมควร
เมื่อเราเร่งความเพียรหนักเข้า เอาจริงเอาจังเข้า กิเลสมันก็เอาจริง
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เอาจังกับเราเหมือนกัน คือแทนที่จิตจะด�ำเนินไปตามที่เราต้องการ กลับ
พลิกกลับไปหานางงามที่บ้านนาสอง ฝั่งแม่น�้ำงึม นั้นอีก
ทีแรกเราได้พยายามปราบด้วยอุบายต่าง ๆ แต่ไม่ส�ำ เร็จ ยิง่ เร่งความ
เพียร ดูเหมือนเอาเชื้อไฟไปใส่ ยิ่งกำ�เริบหนักเข้าไปอีก เผลอไม่ได้ เป็นต้อง
ไปหาหญิงนัน้ ทันที บางครัง้ มันก็หนีออกไปซึง่ ๆ หน้า คือขณะคิดอุบายการ
พิจารณา อยู่นั่นเอง มันก็วิ่งออกไปหาผู้หญิงนั้นเอาซึ่ง ๆ หน้ากันทีเดียว
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ต้องเปลี่ยนมาใช้อุบายการทรมานตนดังนี้
อุบายการปฏิบตั วิ ธิ ตี า่ ง ๆ ทีน่ �ำ มาใช้ในการทรมานจิตใจครัง้ นัน้ เช่น
เว้นการนอนเสีย มีเฉพาะอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน ทำ�อยู่เช่นนั้นอยู่หลายวัน
หลายคืน คอยจับดูจิตว่ามันคลายความรักในหญิงนั้นแล้วหรือยัง ปรากฏ
ว่าไม่ได้ผล จิตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคย เผลอสติไม่ได้
ต่อมาเพิ่ม ไม่นั่งไม่นอน มีแต่ยืนกับเดิน ทำ�ความเพียรอยู่อย่างนี้
จิตมันก็ไม่ยอม มันคงไปตามเรื่องตามราวของมันเช่นเคย
สรุปว่า หลวงปูท่ รมานตัวด้วยงดเว้นการนัง่ กับนอน ไม่ยอมให้สว่ น
ก้น และส่วนหลังแตะพื้น ยังคงเหลือแค่อิริยาบถสอง คือ ยืนกับเดิน แต่ก็
ยังไม่สามารถทรมานจิตให้เชื่องลงได้
แล้วหลวงปู่ก็ทดลองหาอุบายใหม่ หลวงปู่ได้เปลี่ยนวิธีใหม่ดังนี้
คราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่ เปลี่ยนเป็นอดอาหาร ไม่ฉันอาหารเลย เว้น
ไว้แต่น�้ำ
อุบายการพิจารณา ก็เปลี่ยนใหม่ คราวนี้เพ่งเอากายของหญิงนั้น
เป็นเป้าหมาย ในการพิจารณา กายคตาสติ โดยแยกยกขึ้นพิจารณาทีละ
อย่าง ๆ ในอาการ ๓๒ ขึ้น โดยอนุโลม ปฏิโลม (พิจารณาทบทวน กลับไป
กลับมา) พิจารณาเทียบเข้ามาหากายของตน พิจารณาให้เห็นถึงความ

181
เป็นจริงว่า อวัยวะอย่างนั้น ๆ ของตนก็มี ทำ�ไมจะต้องไปรัก ไปหลง
ไปคิดถึง
เพ่งพิจารณาทีละส่วน ๆ พิจารณาอยูอ่ ย่างนัน้ ทัง้ กลางวันกลางคืน
ทุกอิริยาบถ (ทั้ง ยืน เดิน นั่ง นอน) การพิจารณาจนละเอียดอย่างไร
ขึน้ อยูก่ บั อุบายความแยบคายของปัญญาทีเ่ กิดขึน้ แต่ละช่วงขณะ ตอนหนึง่
การพิจารณามาถึง หนัง ได้ความว่า คนเราหลงกันอยู่ที่ หนัง หนังเป็น
เครือ่ งปกปิดสิง่ ทีไ่ ม่นา่ ดูเอาไว้ ถ้าถลกหนังออก อวัยวะทุกส่วนก็หาส่วน
ที่น่าดูไม่ได้เลย
เพ่งพินิจอยู่ จนเห็นถึงความเน่าเปื่อย ผุพัง สลายไป ไม่มีส่วน
ไหนทีจ่ ะถือได้วา่ เป็นของมัน่ คง เมือ่ พิจารณามาถึง มูตร (ปัสสาวะ) และ
กรีสะ (อุจจาระ หรือคูถ) ของหญิงนั้น ตั้งคำ�ถามขึ้นว่า หญิงนั้นงามน่า
รัก มูตรและกรีสะ ของหญิงนี้กินได้ไหม
จิตตอบว่า ไม่ได้
จึงถามอีกว่า เมื่อกินไม่ได้ อันไหนที่ว่างาม อันไหนที่ว่าดี
เมือ่ พิจารณามาถึงอาการทัง้ สอง ยกเป็นอุบายขึน้ ถามจิตเช่นนัน้
จิตเมื่อถูกปัญญาฟอกหนักเข้าเช่นนั้น ก็จนด้วยเหตุผลของปัญญา
ยอมอ่อนตัวลง จนด้วยความจริงและอุบายของปัญญา ในขณะนั้นจิต
ซึง่ เคยโลดโผน โลดแล่นไปอย่างไม่มจี ดุ หมายมาก่อน พลันก็กลับยอมรับ
ตามความเป็นจริง ยอมตัวอย่างนักโทษผู้สำ�นึกผิด ยอมสารภาพถึงการ
กระทำ�ของตนแต่โดยดี
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ความรักกับกาม และ
ความรักอย่างพรหมวิหาร
ประเด็นทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง ไม่พดู ถึงไม่ได้ในเรือ่ งของความรักในภพภูมิ
มนุษย์ คือ เรื่องกาม เพราะความรักแบบที่เรารู้จักเกี่ยวข้องกับเรื่องกาม
ราคะ คือ ติดใจใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รู้สึกว่าการได้เสพ คือ ได้เห็น
ได้ลิ้มกิน ได้กลิ่น ได้ยิน ได้สัมผัส เป็นความสุข ในชีวิตคนเราก็เกี่ยวข้อง
กับเรื่องกามราคะทั้งวัน เช่น กินอาหารที่อร่อย ได้ฟังเพลงที่ไพเราะ นอน
ทีน่ อนอ่อนนุม่ สบาย ในเรือ่ งความรักก็คอื ได้เห็นหน้าคนทีร่ กั แล้วมีความสุข
ได้ยนิ เสียงแล้วรูส้ กึ มีความสุข ได้หอมแก้ม จูบ มีเพศสัมพันธ์แล้วมีความสุข
กามนัน้ ท�ำให้คนมีความสุขจริง แต่ความสุขนัน้ เป็นความสุขทีเ่ กิด
จากเหยือ่ ล่อทีม่ เี บ็ดซ่อนอยู่ เมือ่ เข้าไปเสพแล้วเราก็กลายเป็นปลาติดเบ็ด
ตกเป็นเหยือ่ โทษของกามคือท�ำให้ตดิ ได้แล้วไม่อมิ่ จริง ต้องหามาเสพเพิม่
มีน้อยคนนักที่สามารถเห็นโทษที่จะเกิดตามมาจากการเสพกาม รู้เท่าทัน
และไม่หลงไปเป็นเหยื่อ โทษเบื้องต้นสามัญของกามคือ ความยินดีในกาม
ท�ำให้เกิดการยึด เมือ่ เกิดความยึดก็มกี ารเกิด มีการเกิดแล้วก็ตอ้ งเป็นทุกข์
ต้องแก่ เจ็บ ตาย ประสบความทุกข์จากการพลัดพราก โทษของความยึด
ความยินดีในกามต่อมาคือ ท�ำให้เกิดการกลัวจะเสียไป เป็นที่มาของความ
โกรธและความหึงหวง ก่อความทุกข์ อึดอัด แก่ตัวเองและผู้อื่น นอกจากนี้
ความไม่อมิ่ เต็มในกาม อาจก่อให้เกิดทุกข์ได้ทงั้ ในภพนีแ้ ละภพหน้า เช่น ไป
ละเมิดศีลข้อ ๓ จนเป็นเหตุให้ต้องละเมิดข้อ ๔ เพื่อพยายามปกปิดความ
จริง หรืออาจถึงขั้นละเมิดศีลข้อ ๑ เพื่อให้แน่ใจว่าความจริงจะไม่ถูกเปิด
เผย ความสุขทีเ่ กิดจากกามจึงพร้อมจะพลิกเป็นทุกข์ได้ในภายหลัง สุขเล็ก
น้อยแลกกับทุกข์ และภาระต่าง ๆ เวียนวนซำ�้ ๆ กับทุกข์เดิม ๆ ในสังสารวัฏ
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
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ทีค่ นติดกามกันมากเพราะไม่พจิ ารณา ว่าแท้ทจี่ ริงแล้ว การเสพกาม
ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใดก็เหมือนกัน คือ รู้สึกว่าได้กระทบผัสสะ เมื่อกระทบ
ผัสสะที่ชอบ ก็ท�ำให้รู้สึกถึงความมีตัวมีตน เข้าไปยึด (ติดเบ็ด) ว่าสิ่งนี้เป็น
ของฉัน มีความสุขของฉัน มีคนรักฉัน มีคนรักของฉัน มีลูกฉัน มีรถฉัน มี
ความสบายของฉัน เพือ่ แก้ความไม่เต็มในใจ ความขาด ความเหงา เหงามาก
เข้าก็ต้องการสิ่งกระทบที่รุนแรงเพื่อบอกว่าฉันมีตัวตนจริง ๆ เช่น ต้องการ
คนเอาอกเอาใจอย่างมาก และตลอดเวลา ถ้าเหงาน้อยได้รับผัสสะเบา ๆ ก็
พออยู่ได้ เช่น ได้กินอาหารอร่อย ๆ ก็มีความสุขแล้ว แต่ไม่ว่าจะได้เสพสิ่ง
ต่าง ๆ มากหรือน้อยแล้วท�ำให้มีความสุข ได้เสพอะไรเพื่อสนองก็ตาม ราก
ของมันเหมือนกัน และไม่ได้ให้ผลอะไรต่างกันเลย จะฟังเพลง หรือแคะขีม้ กู
ผลก็คือความสุขเหมือนกัน เพียงแต่ความไม่รู้ ท�ำให้เรารู้สึกว่าต้องมีความ
สุขทีห่ ลากหลาย เมือ่ ไม่ได้พจิ ารณา ใครว่าอย่างไรดีกข็ วนขวายแสวงหามา
อยากมีความสุขของฉัน สิง่ เหล่านัน้ ต้องอยูก่ บั ฉันตลอดไป ห้ามเปลีย่ นแปลง
ต้องไม่หายไปไหน แต่พอสิง่ ต่าง ๆ แสดงความเป็นจริงคือ แปรเปลีย่ น หมด
หายไป บังคับไม่ได้ ก็เกิดความทุกข์ แต่แล้วก็ไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์ แก้ปญ
ั หา
ทุกข์ที่ปลายเหตุ ทุกข์จึงบานปลาย
รักทีม่ กี ามเป็นส่วนประกอบจึงเป็นรักแท้ไม่ได้ เพราะมันมีเหตุแห่ง
ทุกข์ มีความแปรเปลีย่ นขึน้ ลง ไม่สนิ้ สุด มีสขุ แล้วก็ทกุ ข์ รักแท้อย่างพุทธ
คือรักที่เป็นพรหมวิหารธรรม คือมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คือเป็น
รักทีไ่ ม่เจือด้วยกิเลส จึงมีความสงบเย็น มีความเต็ม ไม่ขาด ไม่เบียดเบียน
ใครอยูใ่ กล้กร็ สู้ กึ ได้เหมือนอยูใ่ ต้รม่ ไม้ทา่ มกลางแดดร้อน เพราะใจสงบแล้ว
จึงมีความสุขโดยตัวมันเอง ซึ่งผู้ไม่เคยผ่านความสุขชนิดนี้ก็จะไม่สามารถ
จินตนาการได้ เมื่อยังไม่เคยเข้าถึงก็ไม่มีทางเข้าใจว่าสุขจากใจที่อิ่มเต็ม
เป็นอย่างไร จึงยังวนเวียนอยู่กับความรักที่ประกอบด้วยกาม เห็นว่าความ
เร่าร้อน ความทุกข์ คือความสุข ยอมทุกข์มหาศาลเพื่อแลกความสุขเพียง
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เล็กน้อย เมือ่ ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษ จึงไม่สามารถปล่อยวางได้ ต้องดิน้ รน
แสวงหาต่อไป
การจะเข้าถึงพรหมวิหารธรรม การจะรู้จักความรักขั้นสูง ต้อง
พัฒนาใจให้สูงตาม ไม่สามารถท�ำได้ด้วยการคิด หรือด้วยความอยากไม่
อยาก เพราะหัวใจของพรหมวิหารคืออุเบกขา สามารถเข้าถึงได้ด้วยการ
ภาวนา ด้วยการเจริญมรรคเท่านั้น
การเจริญมรรคโดยย่อ คือ การเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ฝึกฝนจิตใจ
ด้วยการเจริญสมถะให้มีความสงบระงับจากนิวรณ์ (ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้
บรรลุความดี คือ กามฉันทะ พอใจในกามคุณ พยาบาท คิดร้ายผู้อื่น
ถีนมิทธะ ความหดหู่ซึมเซา อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและร�ำคาญ
วิ จิ กิ จ ฉา ความลั ง เลสงสั ย ) เบื้ อ งต้ น แล้ ว เจริ ญ ปั ญ ญาด้ ว ยวิ ป ั ส สนา
ความเห็นแจ้ง คือ เห็นตรงต่อความเป็นจริง คือ เห็นขันธ์ทั้งห้า คือ กาย
(รูป) เวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉย ๆ) สังขาร (ความคิดปรุงแต่ง)
สัญญา (ความจ�ำได้หมายรู้) วิญญาณ (ความรับรู้ ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น
ได้รส ได้สัมผัส ได้รู้สึกทางใจ) ตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์
คือไม่เที่ยง แปรปรวน และสั่งบังคับไม่ได้ จนเมื่อจิตเห็นความจริงบ่อย ๆ
ก็จะค่อย ๆ เกิดปัญญา ลดความทะยานอยาก หลงไหลเข้าไปยึด เรียกว่า
เป็นกลางจากความอยากไม่อยากคืออุเบกขา จิตก็จะเป็นอิสระจากสิ่ง
กระทบภายนอก เป็นอิสระจากกาม เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของรักแท้
ที่ไม่มีเงื่อนไขได้ เพราะคงความสุขอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่น ก็พร้อมจะ
ให้ความสุขโดยปราศจากอคติ หมดการท�ำเพือ่ ตัวตน หรือเพือ่ ความยึดมัน่
ถือมั่น ก็หมดการเกิดอีก จึงไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีก
การสร้างบารมีทางจิตใจก็เพื่อให้เกิดปัญญาตัวนี้ การมีความรัก
เพือ่ สุข ก็คอื การรักเพือ่ พัฒนาไปถึงจุดนี้ เป็นความรักทีเ่ กิดจากใจทีบ่ ริสทุ ธิ์
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ปราศจากกิเลส เหตุแห่งทุกข์ โดยสิ้นเชิง
คุณค่าของความรัก คือ การพัฒนาจิตใจตนเอง กันและกันอย่างมี
เป้าหมายเยีย่ งคนตืน่ รู้ ไม่ใช่หลงด้วยความไม่รจู้ ะไปทางไหน ธรรมะช่วย
ให้มองเห็นทาง ไม่ต้องรู้สึกมืดมน จุดหมายปลายทางของความรักคือ
ความสิ้นทุกข์ หยุดเดินเวียนวนไปเรื่อย ๆ เพราะรู้แล้วว่า ที่หมายที่เป็น
อมตะสุขนั้นมีอยู่ ไม่ต้องทุกข์จากการพลัดพรากอีกตลอดไป
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อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมะและความรัก
ที่มาเนื้อหาตอน เรื่องราวความรักของพระพุทธเจ้า
จาก เนื้อหา นางแก้วคู่บารมี
โดย คุณอังคาร (ศิริวรรตน์ สุวรรณฉวี)
saradham.siamtapco.com
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมะและความรัก
http://www.sangtean.com
http://www.dungrin.com
http://www.dungrin.net
ติดตามแฟนเพจทีมงานผู้จัดทำ�หนังสือได้ที่ facebook
http://bit.ly/sangtean
อ่านหนังสือ เหตุเกิดจากความรัก
หนังสือเล่มแรกของทีมงานผู้จัดทำ�หนังสือเล่มนี้ได้ที่
http://www.sangtean.com/love/reading
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บทสวดมนต์
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”
ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย ฯ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระธรรมเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย ฯ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระสงฆเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย ฯ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย แม้ครั้งที่สอง ฯ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระธรรมเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย แม้ครั้งที่สอง ฯ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระสงฆเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย แม้ครั้งที่สอง ฯ
ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย แม้ครั้งที่สามฯ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระธรรมเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย แม้ครั้งที่สาม ฯ
ตะติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระธรรมเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย แม้ครั้งที่สาม ฯ
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บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุรสิ สะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง เป็นผู้
ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยความรู้ อั น วิ เ ศษและความประพฤติ ช อบ เป็ น ผู้ ไ ปดี
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร
เสมอเหมือน เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบานในธรรม เป็นผู้มีความสามารถจำ�แนกธรรมสั่งสอนสัตว์
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ
พระธรรมคำ�สอนเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้
ศึกษาและปฏิบัติตามพึงเห็นจริงได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องให้ผู้อื่นบอกหรือ
ยืนยัน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงโดยไม่จำ�กัดกาล เป็นสิ่งที่ควรชักชวนผู้อื่น
ให้มาเห็นตามกัน เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว และเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้
เฉพาะตน รู้เผื่อคนอื่นไม่ได้
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ
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ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลิกะระนีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าผู้ปฏิบตั ดิ ี ผูป้ ฏิบตั ติ รง ผูป้ ฏิบัตสิ มควร
ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ รู้ จั ก ธรรมอั น นำ � ออกจากทุ ก ข์ ไ ด้ แ ล้ ว ย่ อ มได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
อริยบุคคล มีโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ อันนับเป็นสาวก
ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าอย่างแท้จริง เป็นผูส้ มควรแก่เครือ่ งสักการะทีเ่ ขา
นำ�มาบูชาหรือต้อนรับ เป็นผูค้ วรรับทักษิณาทาน เป็นผูท้ บี่ คุ คลทัว่ ไปควร
ประนมมือไหว้ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า

บทอธิษฐาน
“นิพพานะ ปัจจโยโหตุ”
ข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่บำ�เพ็ญมาจงเป็นพลวัตปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
เพื่อถอดถอนอวิชชา ตัณหา อุปาทาน สิ้นภพ จบชาติ
ขอให้บุญทั้งหมดของการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ส่งผลให้ท่านผู้อ่านทุกคน
มีความเข้าใจในรัก และมีรักที่เกื้อกูลประโยชน์ตนและและผู้อื่น
ตราบจนถึงพระนิพพาน หมดเหตุแห่งทุกข์ตลอดไป

ทีม่ ารูปภาพ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส แสดงเรือ่ งพระเวสสันดร
ตอนทรงหลัง่ สิโนทกกรวดน�ำ้ บริจาคมหาทานพระนางมัทรีแก่ทา้ วสักกเทวราช ผูแ้ ปลงกาย
เป็นพราหมณ์มาทูลขอ

