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คำานำา

ถ้าจะเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทาง มีคนเคยบอกว่า คู่ชีวิต ก็ 

หมายถึงคนที่จะเดินร่วมกับเราไปตลอดชีวิต แต่แล้วปัจจุบันทำาไมอัตรา 

การหย่าร้างจึงสูงขึ้นเรื่อยๆ เหตุใดคนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถมีความรักที่ 

มีความสุข เป็นเรื่องที่เราควรกลับมาย้อนตั้งคำาถามตนเองหรือไม่ว่าเรามี 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักและคำาว่าคู่ชีวิตดีพอหรือยัง?

ทีมงานในฐานะพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งผู้เดินตามทางของพระ- 

พุทธองค์ และยกพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตทั้งทางโลกและ

ทางธรรม จึงมีความตั้งใจอยากนำาเรื่องราวพุทธประวัติและคำาสอนของ

พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและแสง 

สว่างให้กับชาวพุทธด้วยกัน

หากจะกล่าวถึงความรักของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงตรัสรู้ 

พระสัมมาสัมโพธิญาณนั้น ในขณะที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร 

พระองค์ก็เคยมีคู่ และคู่ของพระองค์นั้นเรียกได้ว่าเป็นคู่บารมี คือเป็นคู่ที่ 

อยู่กันอย่างมีความสุขตราบสิ้นอายุขัยในทุกภพชาติที่เจอกัน ภัยอันตราย 

และทกุขใ์นชวีติของคูบ่ารมทีัง้สองเกดิแตภ่ายนอก แต่ไมอ่าจเกดิแกค่วาม

รักและความปรารถนาดีต่อกันของท่านท้ังสองเลย สิ่งนี้จึงเป็นกำาลังให้

พระองคท์ัง้คูเ่จรญิรุง่เรอืงกนัยิง่ ๆ  ข้ึนทุกครัง้ท่ีพบกนั  เรือ่งราวความรกัของ

พระองค์ท่านทั้งสองในห้วงเวลา ๔ อสงไขยแสนมหากัปนั้นยาวนานมาก 

ไม่อาจแสดงได้หมด จึงขอยกมาถ่ายทอดได้เพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่ง ซึ่งแม้

จะยกมาเปดิเผยไดไ้มก่ีช่าต ิแตเ่รือ่งราวนัน้กง็ดงาม แสดงถงึความเสยีสละ
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ต่อกัน และความรักของทั้งสองพระองค์ไม่เพียงยังตนและคู่ของตนให้พบ

ความสขุในทีส่ดุ แตค่วามรกัของทัง้สองยงัแผไ่ปถงึผูค้นอืน่ ๆ  อกีเปน็จำานวน

มากมายมหาศาลตราบจนถงึทกุวนันี ้หากใครมคีวามสงสัยวา่ทำาไมจึงมรัีก

แล้วจึงเปน็ทกุข ์กข็อใหพ้จิารณาความรกัของพระโพธสิตัวแ์ละคูบ่ารมเีปน็

แบบอย่าง 

เนือ้หาเรือ่งราวตำานานความรกัทีน่ำามาเผยแพร่ในหนงัสือเล่มนี ้ นำา

โครงเรื่องหลักมาจากการได้รับความอนุเคราะห์เมตตา ของคุณศิริวรรตน์ 

สุวรรณฉวี นามปากกาคือ อังคาร  ผู้เรียบเรียงเนื้อหาพุทธประวัติจาก 

อรรถกถาและพระไตรปิฎกมาร้อยเป็นภาษาที่สวยงาม อ่านง่ายขึ้น ลงใน

บทความ นางแก้วคู่บารมี (saradham.siamtapco.com)  ทีมงานได้ขอ

อนุญาตปรบัปรงุเนือ้หาบางสว่นใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาโดยรวมของหนงัสอื

เล่มนี้  ทั้งนี้หากท่านใดสนใจศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อ 

สามารถคน้อา่นไดจ้ากอรรถกถาเตม็ของพระไตรปฎิกที ่ www.84000.org  

ทมีงานขอขอบพระคณุและอนโุมทนาบญุกบัผูส้รา้งเวป www.84000.org 

มา ณ ที่นี้ด้วย

ทีมงานขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาสาธุบุญกับ คุณศิริวรรตน์ 

สุวรรณฉวี ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

ทีมงานขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาสาธุบุญกับ รศ.ดร. ปฐม   

นิคมานนท์ ผู้เขียนหนังสือโครงการหนังสือ บูรพาจารย์ ที่เอื้อเฟื้ออนุญาต

ใหน้ำาเนือ้หาขอ้มลูของครบูาอาจารยใ์นหนังสอืทีท่า่นรวบรวมมาใหเ้ราแบง่

ปนัตอ่ในภาควบิากรกั เป็นการเปิดโอกาสใหผู้อ้า่นได้เหน็ความรกัในอกีมมุ

หนึ่ง
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ขอบคุณพี่โจ้ ที่เป็นทั้งครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรที่คอยทั้ง

อบรมและสนบัสนนุ ทัง้ชว่ยเขยีนและชว่ยใหค้วามรูเ้พ่ิมเติมในการสรุปขอ้

ธรรมที่จำาเป็นให้กับผู้ที่ปรารถนาจะมีความรักแท้ที่มีความสุขได้ศึกษาต่อ 

ขอบคุณพี่เต้ยที่เป็นยอดกัลยาณมิตร คอยเกื้อกูลความก้าวหน้า

ทางธรรมในทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในการรวบรวมข้อมูล และ

ออกแบบรปูเลม่ ทำารปูเลม่แกแ้ลว้แกอ้กีเพือ่ใหอ้อกมาสมบรูณโ์ดยไมย่อ่ทอ้

บุญใด ๆ ท่ีจะบังเกิดจากความศรัทธาในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระพุทธเจ้าและคู่บารมีจนมาปรากฏเป็นหนังสือเล่มนี้เพ่ือให้ท่านผู้อ่าน

ได้เข้าใจความรักอย่างถ่องแท้ ก็ขอน้อมถวายแด่พระองค์ท่านท้ังสอง 

พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ทุก

ภพชาติ เจ้ากรรมนายเวร รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องความรัก คู่ครอง

ทุกภพทกุชาต ิเทวดาอารกัษแ์ละสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้ปวง สรรพสัตวท์ัง้หลาย ผู้

ทีมี่สว่นเก่ียวขอ้งในหนงัสอืเลม่นี ้รวมถงึท่านผูอ้า่นทีไ่ดม้โีอกาสอา่นหนงัสอื

เล่มนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเห็นถูกเป็นที่พึ่งเพ่ือมีความรักท่ีเจริญ

เติบโต เกื้อกูลไปจนตราบถึงพระนิพพานเทอญ

     ทีมงานผู้จัดทำา

          ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

         www.sangtean.com
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เร่ืองราวความรักของพระพุทธเจ้า
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“จุดเริ่มต้นของความรักแท้”
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จุดเริ่มต้นของรักแท้ของพระพุทธเจ้าและคู่บารมี ไม่ได้เริ่มต้นด้วย

ความพึงใจในรูปกาย ฐานะลาภยศ ชื่อเสียง ความน่ารัก ความเป็นที่พึ่งพา 

แต่เริ่มด้วยศรัทธาจากหัวใจของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือคนธรรมดา

พระพุทธเจ้าเมื่อทรงครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บำาเพ็ญ

บารมเีพือ่สัง่สมปจัจยับรรลพุระอนตุรสมัมาสมัโพธญิาณนัน้ ได้ทรงบำาเพ็ญ

บารมีร่วมกับพระนางพิมพามานับอเนกชาติ จุดเร่ิมต้นตามพุทธประวัติท่ี

บนัทกึไวใ้นพระไตรปฎิกกลา่วถงึชาตแิรกทีม่กีารตัง้อธษิฐานจติรว่มบำาเพญ็

บารมีกัน สมัยพระทีปังกรพุทธเจ้า 

สุเมธดาบสและสุมิตตาพราหมณี
ปฐมจิตอธิษฐาน ปฐมเหตุรักแท้จากศรัทธาที่หัวใจ

จาก ยโสธราเถริยาปทาน
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=33&A=5882

“ข้าแต่พระมหามุนีผู้ เจริญ หม่อมฉันได้ตั้งปฐมจิตอธิษฐาน  

ขอเปน็ผูต้ดิตามชว่ยพระองคส์รา้งสมพทุธบารมีเปน็คร้ังแรกเมือ่ ๔ อสงไขย

เศษแสนมหากปัลว่งมาแลว้ ครัง้นัน้หมอ่มฉนัเปน็เพยีงดรณุแีรกรุน่ ทีเ่ปีย่ม

ศรัทธาในพระองค์”

๔ อสงไขยแสนกปัลว่งมาแลว้ ในพทุธกาลของพระทปีงักรพทุธเจา้

อันเป็นพระพุทธเจ้าลำาดับที่ ๔ ในมหากัปนั้น และทรงเป็นพระพุทธเจ้า

ลำาดับที่ ๔ ในจำานวน ๒๘ พระองค์เมื่อนับถึงองค์ปัจจุบัน

ครั้งหนึ่ง ชาวอมรวดีนครได้ทูลเชิญเสด็จพระทีปังกรทศพล ซ่ึง

เผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ที่รัมมกนคร พร้อมพระสาวกขีณาสพสี่แสนรูปให้
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มารับมหาทานในอมรวดีนคร เช้าวันที่พระทีปังกรพุทธเจ้าจะเสด็จพุทธ
ดำาเนินมาน้ัน มหาชนผูม้ศีรทัธาจำานวนมากพากนัมารอรบัเสดจ็ทีน่อกนคร 
ระหว่างรอได้ช่วยกันถากถางทางท่ีรกและปรับพื้นที่ขรุขระมีนำ้าขังให้ราบ
เรียบ เพื่อให้พระทีปังกรทศพลเสด็จดำาเนินได้โดยสะดวก

ครัง้นัน้ ดรณุน้ีอยนามว่า สมุติตาพราหมณ ีก็ได้มารอรับเสด็จพระที
ปังกรร่วมกบัมหาชนด้วย เธอเกบ็ดอกบัวมาแปดกำาเพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา

ขณะเมื่อพระทีปังกรพุทธเจ้ายังเสด็จมาไม่ถึง สุมิตตาพราหมณีได้
แลเห็นดาบสหนุ่มผูท้รงอภญิญาตนหนึง่เหาะมาในนภากาศ แวะลงมาถาม
มหาชนทีอ่ยูใ่กล้เธอว่า “พวกท่านมาชมุนมุกนัจ�านวนมากเพราะกจิธรุะใด 
พระราชาจะเสด็จมาทางนี้หรือ”  มหาชนตอบว่า “พวกเราไม่ได้มารอรับ
เสด็จพระราชา แต่มารอรับเสด็จพระทีปังกรพุทธองค์”

สุเมธดาบสปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมา 
เพราะตวัท่านเองก่อนนีเ้คยเป็นพราหมณ์มหาศาลอยูใ่นนครมนีามว่าสเุมธ
พราหมณ์ แต่ท่านเบื่อหน่ายการครองเรือน เมื่อบิดามารดาท่านสิ้นไปแล้ว 
จึงนำาทรัพย์ ๘๐ โกฏิ แจกจ่ายเป็นทานไม่มีเหลือ แล้วออกบวชเป็นดาบส
บำาเพ็ญพรตอยู่โคนไม้ในป่าเพื่อค้นหาความสงบสุขทางธรรม เพียง ๗ วัน
เท่านั้นท่านก็สำาเร็จอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ เป็นผู้ทรงอภิญญา ใช้เวลาส่วน
ใหญ่ในฌานสมาบัติ จนแม้เมื่อโลกธาตุสั่นไหวในวันที่พระทีปังกรทศพล
ตรัสรู้ หรือเมื่อมีบุรพนิมิต ๓๒ ประการปรากฏในวันที่พระพุทธองค์ทรง
เคลื่อนธรรมจักร ท่านสุเมธดาบสก็ไม่ได้รับรู้เลย เมื่อได้ยินว่าพระพุทธเจ้า
ผู้ทรงเป็นโลกนาถอุบัติแล้ว และกำาลังจะเสด็จดำาเนินมาจึงเกิดศรัทธา 
ยิง่ใหญ่ ปรารถนาร่วมบุญช่วยปรบัทางเสดจ็ดำาเนนิ ชาวเมอืงเหน็ท่านดาบส
เป็นผูมี้ฤทธิจึ์งแบ่งงานยากกว่าคนทัว่ไป ให้ช่วยดแูลบรเิวณทีเ่ป็นหลมุเป็น
แอ่งและมีนำ้าท่วมขังมาก
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สุเมธดาบสดำาริว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลผู้เลิศ พบได้ยาก  

หาได้ยาก หากตนใช้อภิญญาฤทธิ์ปรับถนน งานจะสำาเร็จง่ายดายและ

รวดเร็ว แต่ไม่สมกับศรัทธาที่ตนมี ควรที่ตนจะบูชาพระพุทธองค์ด้วยสิ่งที่

ทำาได้ยาก ดำาริแล้วจึงได้อดทนขนดินทรายมาถมหลุมบ่อด้วยแรงกายเฉก

เช่นสามัญชนทั่วไป การกระทำาของสุเมธดาบสนี้ สร้างความชื่นชมโสมนัส

ให้เกิดแก่ดรุณีน้อยสุมิตตาพราหมณีที่เฝ้ามองดูอยู่ยิ่งนัก

เมื่อสุเมธดาบสปรับพื้นที่ยังไม่สำาเร็จเสร็จดี พระทีปังกรพุทธเจ้า

ก็เสด็จดำาเนินมาถึงพร้อมพระสาวกสี่แสนรูป สุเมธดาบสเห็นไม่ทันการณ์

เพราะยังมีแอ่งที่นำ้าท่วมขังอยู่ช่วงตัวหนึ่ง จึงตัดสินใจทอดตัวลงนอนปิด

ทับแอ่งนำ้านั้นไว้ ตั้งใจถวายชีวิตให้พระทีปังกรและพระสาวกดำาเนินไปบน

แผ่นหลังของตน ไม่ปรารถนาให้พระบาทของพระพุทธองค์ผู้อุดมมงคล

ประเสริฐแปดเปื้อนโคลน

สเุมธดาบสนอนทอดกายรอให้พระทปัีงกรเสดจ็ไปบนแผ่นหลงั ใน

ใจคิดถึงพระโพธิญาณว่า

“เราปรารถนาจะเป็นดังพระทปีงักรทศพล บรรลุพระโพธิญาณ

แล้วพามหาชนข้ามสงสารสาครไปด้วยกัน”

พระทีปังกรพุทธเจ้า เสด็จมาหยุดยืนอยู่ท่ีเบื้องศีรษะของสุเมธ

ดาบส ทรงตรวจดูด้วยสัพพัญญุตาญาณ ทรงเห็นอดีตกาลยาวไกล 

เมื่อ ๑๖ อสงไขยก่อนว่าพระองค์เคยพบกับดาบสผู้นี้มาแล้วครั้งหนึ่ง 

ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์บวชเป็นภิกษุในศาสนา 

พระปุราณทีปังกรทศพล ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ว่าพระองค์จะตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล และในครั้งนั้นสุเมธดาบสผู้นี้เกิด

เป็นเจ้าหญิงวิสุทธาเทวีกนิษฐภคิณีของพระปุราณทีปังกร เธอได้นำานำ้ามัน
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เมล็ดผักกาดมาใส่บาตรเพื่อใช้ตามประทีปบูชาองค์พระศาสดา พร้อมกับ
ตั้งความปรารถนาขอเกิดเป็นชาย และขอให้ได้สำาเร็จโพธิญาณ ด้วยความ
ปรารถนานัน้ เจ้าหญงิวสิทุธาจงึเกดิมาเป็นชายในชาติถดัไป และไม่ได้กลบั
ไปเกิดเป็นหญิงอีกเลย

พระทีปังกรทรงพิจารณารู้ว่า ตลอดกาลนานนี้ สุเมธดาบสได้
สร้างสมพุทธบารมีมาโดยตลอด บัดนี้เป็นผู้มีเสบียงบารมี สามารถบรรลุ
ธรรมได้ด้วยการฟังธรรมเพียงแค่ ๔ บาทเท่านั้น แต่เพราะสุเมธดาบส
เป็นพระโพธิสัตว์หน่อเน้ือพุทธางกูร สมบูรณ์ด้วยอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ 
เป็นผู้แน่วแน่ไม่เปลี่ยนใจเท่ียงตรงต่อโพธิญาณ พระองค์จึงไม่แสดงธรรม  
แต่ทรงบรรลอืสหีนาทประกาศพทุธพยากรณ์เป็นลทัธยาเทศสเุมธดาบสต่อ
พระอรหันต์ขีณาสพและพุทธบริษัทว่า

“ท่านทั้งหลายจงดูดาบสผู้มีตบะอันรุ่งเรืองน้ี ดาบสน้ีกระท�า
ความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า เขาสร้างสมพุทธ
การกธรรมคือธรรมที่จะท�าให้เป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วถึง ๑๖ อสงไขย
ด้วยความอุตสาหะ สละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อโพธิญาณมาแล้วนับ
จ�านวนครั้งไม่ได้ ความปรารถนาของเขานั้นจักส�าเร็จในที่สุดนับจาก ๔ 
อสงไขยกบัเศษแสนกปันีไ้ป เขาจกัตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจ้านามว่า โคตมะ

ในอัตภาพนั้นของเขา จักมีนครนามว่า กบิลพัสดุ์ เป็นที่อยู่
อาศยั พระมารดานามว่ามายา พระบดิานามว่าสทุโธทนะ พระอปุติสสะ 
เป็นอคัรสาวก พระโกลิตะเป็นอคัรสาวกทีส่อง พระเขมาเป็นอคัรสาวกิา 
พระอุบลวัณณาเป็นอัครสาวิกาที่สอง พระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐาก 
เขามีญาณแก่กล้าแล้วออกมหาภิเนษกรมณ์ ตั้งความเพียรอย่างใหญ่ 
รับข้าวปายาสที่โคนต้นไทร เสวยที่ฝั่งเเม่น�้าเนรัญชรา ขึ้นสู่โพธิมณฑล 
และจักตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์”
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ชาวเมืองและเทพเทวดาทั้งหลายในที่นั้น เมื่อได้ฟังพุทธพยากรณ์
แล้ว ก็พากันเปล่งวาจาสาธุการสน่ันดังไปท่ัวทั้งไตรภูมิ จนแม้ผืนปฐพีก็
สั่นไหว

ขณะนั้น สุมิตตาพราหมณีผู้เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นก็บังเกิด
ปีติศรัทธาท่วมท้นกับท่านดาบสจนโลมาชาติชูชัน เธอเดินเข้าไปหา แบ่ง
ดอกบัวห้ากำายื่นให้สุเมธดาบสด้วยไมตรีเพื่อใช้บูชาพระพุทธองค์ พลาง
กล่าวว่า

“ข้าแต่ท่านดาบส ดอกบัวห้าก�านี้ ดิฉันขอมอบแก่ท่าน ดอกบัว
สามก�านี้ส�าหรับดิฉัน ขอดอกบัวเหล่านี้จงมีผลเสมอกัน เพื่อประโยชน์แก่
โพธิญาณของท่านเถิด”

สุมิตตาพราหมณีรอให้สุเมธดาบสนำาดอกบัวเข้าไปถวายพระ 
ทีปังกรก่อน แล้วเธอจึงนำาดอกบัวสามกำาของตนไปถวายพระพุทธเจ้าบ้าง 
พลางกล่าววาจาว่า

“พระศาสดาผู้เจริญ ด้วยอานิสงส์แห่งบุญถวายดอกบัวสามก�า
บูชาพระองค์ผู้เป็นนายกของโลกในครั้งนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระบาท
ได้เป็นคู่บุญบารมี ช่วยพระดาบสสร้างสมพุทธการกธรรมจนกว่าจะตรัสรู้
พระโพธิญาณอันอุดม สมดังพุทธพยากรณ์ด้วยเถิด”

สุเมธดาบสเมื่อได้ยินเช่นนั้น จึงหันมามองดรุณีน้อยพลางกล่าวว่า

“แม่นางผูเ้จริญ เธออย่าอธษิฐานเช่นนัน้เลย ๔ อสงไขยแสนกปั
นบัเป็นเวลาทีย่าวไกล มทีกุข์ภยัอกีมากมายรอเธออยู ่เธอจะเป็นเหมอืน
ลูกเนื้อตัวน้อยพลัดฝูงที่ถูกพยัคฆ์จ้องตะปบอยู่ร�่าไป เธอจะเป็นเหมือน
ท่อนไม้ท่ีถกูคลืน่ซดัสงูต�า่และล่องลอยเคว้งคว้างไปซ้ายไปขวาอยูก่ลาง
มหาสาครหาฝั่งไม่พบ
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ดรณุน้ีอย เธอต้องเกดิ ต้องพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั ต้องเสยีน�า้ตา
เม่ือประจวบกับสิ่งที่เป็นทุกข์ซ�้าแล้วซ�้าเล่า ชาติแล้วชาติเล่า ซากศพ
ของเธอน�ามากองสมุรวมกนัจนสงูถงึยอดบรรพตน่ันยงัไม่ถึงกัปหน่ึงเลย 
เธอควรคิดให้ดีว่า ๔ อสงไขยแสนกัปนั้นจะนานขนาดไหน

แม่นางน้อยเอย เธอควรปรารถนาบรรลธุรรมทีพ่ระพทุธองค์ทรง
บรรลุแล้วเสียในชาตินี้ เร่งก้าวข้ามโอฆะให้ถึงฝั่งโน้นจึงประเสริฐกว่า”

แต่สุมิตตาพราหมณีกล่าวกับสุเมธดาบสด้วยความมุ่งมั่นว่า

“ท่านดาบสอย่าห้ามดิฉันเลย ท่านดาบสเป็นผู้มีบุญบารมี  
หากแม้นท่านติดตามพระทศพลไปบวช ท่านก็คงสามารถก้าวข้าม
สงสารได้ในเร็วพลัน แต่ท่านกลับละทิ้งโอกาสนี้เพราะมีจิตเป็นกุศล
จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ ส่วนดิฉันแม้เป็นหญิงก็มีจิตเป็นกุศลฉันนั้น
เหมือนกัน ความปรารถนาของดิฉันนี้มิได้มีใครบังคับหรือขอร้อง ดิฉัน
ปรารถนาด้วยตัวของดิฉันเอง ท่านจงรับความปรารถนาอันเป็นกุศล
ของดิฉันด้วยเถิด”

กล่าวแล้ว สุมิตตาพราหมณีก็หันไปประคองอัญชลี กราบทูล 
พระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นคำารบสองว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระบาทได้แลเห็นท่านดาบสเหาะ
ลงมาจากนภากาศ ช่วยมหาชนขนดินทรายมาปรับผิวทางด้วยแรง
กาย ข้าพระบาทเริ่มมีความเลื่อมใสในท่านดาบส เมื่อเห็นท่านดาบส
ทอดกายเป็นสะพาน ข้าพระบาทยิ่งมีปีติและศรัทธาเพิ่มพูนข้ึนนับทวี 
บัดนี้ พระองค์ทรงพยากรณ์ว่าท่านดาบสจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งในอนาคตกาล ข้าพระบาทยิ่งเปี่ยมปีติและศรัทธาไป
กับท่านดาบสยิ่งนัก ปีติและศรัทธาของข้าพระบาทนี้สูงยิ่งนัก จน
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ปิดบังความกลัวในภัยของสังสารวัฏได้หมดสิ้น พร้อมที่เวียนว่ายไปใน 
โอฆะอีก ๔ อสงไขยแสนกัปร่วมกับท่านดาบส

พระศาสดาผู้เจริญ ข้าพระบาทขอตั้งความปรารถนา ณ บัดนี้
ต่อเบ้ืองพระพักตร์ของพระองค์ว่า ข้าพระบาทจะขอเป็นคู่สุข คู่ทุกข์ 
คูย่าก เป็นคูบ่ญุบารม ีช่วยท่านดาบสสร้างสมพทุธบารมใีห้สมบรูณ์โดย
ไม่ย่อท้อหรือเปลี่ยนใจ”

พระทีปังกรพุทธเจ้าจึงทรงตรวจดู สุมิตตาพราหมณี ด้วยพระ 
สัพพัญญุตาญาณ แล้วตรัสวาจาพยากรณ์ว่า

“ดูกรฤๅษีผู้ใหญ่ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า 
ส�าเรจ็แล้วด้วยใจ ความปรารถนาโพธญิาณของท่านจกัส�าเรจ็ด้วยใจอนั
เป็นมหากศุลฉนัใด ความปรารถนาของอบุาสกิาผูน้ีก้จ็กัส�าเรจ็เพราะใจ
อันเป็นมหากุศลฉันนั้น

ดูกรมหาฤๅษี อุบาสิกาผู้นี้จักเป็นผู้มีจิตเสมอกัน มีกุศลกรรม
เสมอกัน ท�ากุศลร่วมกัน เป็นที่รักของบุญกรรม เพื่อประโยชน์แก่ท่าน 
น่าดู น่าชม น่ารักยิ่ง มีวาจาอ่อนหวาน เป็นธรรมทายาทผู้มีฤทธิ์ของ
ท่าน ความปรารถนาของอุบาสิกานี้จะส�าเร็จความปรารถนา”

เมื่อได้ยินพุทธพยากรณ์ดังนั้น ทั้งมนุษย์และเทพยดาต่างสาธุการ
ดังก้องขึ้นอีกครั้ง แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำาดอกไม้ ๘ กำา โปรยบูชา 
สุเมธดาบส ตรัสกับพุทธบริษัทอีกครั้งว่า

“ท่านทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลมงคล หากพวกท่านปรารถนาสิ่งใด 
ณ ชั่วเวลานี้ ความปรารถนาของพวกท่านจะส�าเร็จสมความปรารถนา”

ตรสัแลว้ทรงทำาประทกัษณิแลว้ดำาเนนิหลกีไป เหลา่พระขณีาสพสี่
แสนก็บูชาพระดาบสด้วยของหอมและดอกไม้ แล้วดำาเนินไปเบื้องหลัง
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พระพุทธองค์เข้าสู่อมรวดีนคร เหล่าอุบาสกอุบาสิกาเมื่อได้ยินพระดำารัส
ของพระศาสดาแลว้กพ็ากนัพนมมอือญัชลตีัง้ความปรารถนาวา่ “หากแมน้
ข้าพเจ้ายังมีวาสนาไม่พอจะได้เห็นอมตธรรมอันลึกซึ้งในศาสนาของ
พระพทุธเจา้พระองคน์ี ้หรอืในศาสนาของพระพทุธเจ้าพระองคใ์ด กข็อให้
ข้าพเจ้าได้รู้อมตธรรมในศาสนาของท่านดาบสผู้นี้ด้วยเถิด”

ขณะน้ัน มหีญงิพราหมณีอีก ๑๘,๐๐๐ นาง ไดต้ัง้ความปรารถนา
ตามดรุณีสุมิตตา ขอติดตามเป็นบริจาริกาพระดาบสไปด้วยเช่นกัน

เมื่อภิกษุสงฆ์ดำาเนินหลีกไปหมดแล้ว สุเมธดาบสผู้ซ่ึงได้รับพุทธ-
พยากรณ์แล้ว เป็นพระนิยตโพธิสัตว์ผู้มีคติเที่ยงแท้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า ก็ลุกขึ้นนั่งบนกองดอกไม้ พิจารณาตนเองด้วยอภิญญาญาณ 
ทบทวนว่าธรรมใดหนอท่ีทำาให้ความปรารถนาในโพธิญาณของตนสำาเร็จ  
ก็รู้ว่าบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ ที่ตนได้บำาเพ็ญเพียรมาแต่ปางบรรพ์ ตลอดจนท่ี 
จะต้องบำาเพ็ญเพียรต่อไปในอนาคตกาล ธรรมนี้เองเป็นพุทธการกธรรมที่
ทำาให้บรรลุโพธิญาณได้ จึงมีปณิธานมุ่งมั่นว่าท่านจะต้องบำาเพ็ญ 
พุทธการกธรรมนี้ให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีก เมื่อพิจารณาใคร่ครวญครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วแผ่นดินก็สั่นไหวราวบรรลือลั่นอนุโมทนาสาธุการขึ้นอีกครั้ง

แลว้สเุมธดาบสกเ็หาะกลบัไปยงัปา่หมิพานต์ เจริญอภญิญาสมาบติั
มิให้เสื่อม เมื่อสิ้นอายุขัยจึงได้ไปอุบัติในพรหมโลก ส่วนสุมิตตาพราหมณี
ส่งท่านดาบสไปจนสุดสายตา จากนั้นเธอก็ดำารงชีวิตไปตามบุญกรรม
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“การเกื้อกูลกันด้วยรัก”
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พระโพธิสตัวผ์ูป้รารถนาพทุธภมูติอ้งมคีวามสามารถอาจหาญ มใีจ
มั่นคงเด็ดเดี่ยว ที่จะสั่งสมบารมีโดยลำาพัง ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรค ไม่ครั่น
ครา้มตอ่ภัย ไมไ่หวตอ่แรงดงึดดูใหห้ลง แมม้เีพือ่นรว่มทกุขเ์กดิแกเ่จ็บตาย
ตลอดระยะเวลายาวนาน แต่ก็พลัดพรากจากกันไปในโอฆะสาครแห่ง
สังสารวัฏ ช่วงแรกจึงเหมือนนายจอมทัพ จอมพล ผู้บุกสงครามใหญ่แห่ง
สังสารวัฏแบบปราศจากกำาลังบริวารทหาร แต่ก็ไม่ย่อท้อ จนเมื่อสร้างสม
บารมีเพิ่มพูนมากข้ึน เข้าเขตปรมัตถบารมี คือในช่วง ๔ อสงไขยกับเศษ
แสนมหากัปสุดท้าย จึงเริ่มมีผู้อาจหาญ กล้า ศรัทธา ขอร่วมอธิษฐานและ
บำาเพ็ญบารมีติดตามขอพึ่งกำาลังและสนับสนุนพระโพธิสัตว์ ขอเป็น 
พระอัครสาวก อัครสาวิกา พุทธบิดา พุทธมารดา พุทธอุปัฏฐาก และ 
พระสาวกผู้เป็นเอตทัคคะด้านต่างๆ

คู่บารมีคือผู้ร่วมเกิด ร่วมชาติ ร่วมลำาบาก มิได้ปรารถนาร่วมสุข ผู้
ตั้งจิตอธิษฐานเป็นคู่บารมีพระโพธิสัตว์จะต้องยังอัตภาพเกิดมาทุกภพทุก
ชาตเิปน็หญงิอยูเ่สมอ ความทกุขเ์พราะกำาลงักาย สรีระ บอบบางกป็ระการ
หนึ่ง ไม่สาหัสเท่ากับทุกข์จากอุปสรรคที่ถาโทมเข้ามาแผดเผาให้ยินยอม
ออ่นลา้ลา่ถอย แตคู่บ่ารมกีค็อื ผูม้บีญุเสมอพระโพธสิตัวผ์ูม้กีำาลงัใจยิง่ใหญ ่
ต่างพากันประคองส่งเสริม เกื้อกูลกันทุกภพชาติ พระชาติใดพระโพธิสัตว์
เจริญบารมีใด คู่บารมีจักขอเจริญบารมีธรรมข้อนั้น ๆ ตาม งดงามดุจดัง
ดอกบวัทีเ่บง่บานรบัแสงตามกนั ความรกัและพระคณุของพระองคท์า่นทัง้
สองมีเกินนับ เอนกอนันต์ ไม่อาจนำามาแสดงได้หมด คงแสดงไว้ในเนื้อหา
เล่มนี้ได้เพียงเศษเสี้ยวด้วยความนอบน้อมบูชา
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พระเจ้ากุสราชและเจ้าหญิงประภาวดี
อุปสรรคความรักเมื่อครั้งจิตไม่เที่ยงแท้แน่นอน

จาก กุสชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=94

สุมิตตาพราหมณีมีศรัทธา ตั้งจิตปรารถนาจะเป็นคู่ครองช่วยสุเมธ
ดาบสสร้างสมบุญบารมี แต่สงัสารวฏัน้ีกว้างใหญ่ ยาวไกล หาความแน่นอน
ไม่ได้ คนสองคนเพยีงอธษิฐานแล้วหวงัว่าจะได้เกดิมาพบกนัง่าย ๆ  นัน้อย่า
พึงหวัง คนสองคนหากจะได้เกิดมาพบกันอย่างน้อยต้องเคยได้ทำาบุญหรือ
ทำากรรมร่วมกัน มีศีลหรือไร้ศีลเสมอกัน มีปัญญาหรือความศรัทธาไปทาง
เดยีวกนั แต่ในระยะแรกนัน้สมุติตาพราหมณกัีบสเุมธดาบสยงัมศีลีมปัีญญา
ไม่เสมอกนั ต่างฝ่ายจึงต่างเวยีนเกิดเวยีนตายไปตามบญุกรรมของแต่ละคน 
ไม่ได้เกดิมาพบกนัอีกเลยนานแสนนาน จนเม่ือมศีลีและปัญญาใกล้เคยีงกนั 
แรงอธิษฐานจึงหนุนนำาให้ทั้งสองได้เกิดมาพบกันอีกครั้ง

สมัยนั้นสุมิตตาพราหมณีเกิดเป็นหญิงในปัจจันตประเทศ เม่ือ
เจริญวัยขึ้นได้ออกเรือนไปอยู่กับสามีท่ีเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ใน
เรือนนั้นมีพ่อแม่และน้องสามีอีกคนหน่ึง หญิงผู้เป็นพี่สะใภ้ให้ความเอ็นดู
น้องสามีเหมือนน้องชายตน เหตุเพราะเห็นและเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่
เด็ก และน้องสามีผู้นี้คือสุเมธดาบสที่ตนเองมีศรัทธาให้ในอดีตชาตินั่นเอง

วันหนึ่งน้องสามีไปป่า พี่สะใภ้อยู่ทางบ้านได้ทอดขนมอร่อยชนิด
หนึ่ง แล้วแบ่งปันบริโภคกันจนครบทุกคน และไม่ลืมแบ่งเก็บไว้ให้น้อง
สามีด้วย

ขณะนั้น มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบิณฑบาตที่หน้าเรือน พี่สะใภ้จึง
นำาขนมที่เก็บไว้ให้น้องสามีมาใส่บาตร คิดว่าเดี๋ยวค่อยทำาให้ใหม่ แต่พอ 
พระปัจเจกพุทธเจ้าปิดบาตรเดินจากไปไม่ทันพ้นสายตาน้องสามีก็กลับมา
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จากป่าพอดี พี่สะใภ้จึงบอกกับน้องสามีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า

“น้องชายเอ๋ย จงท�าจิตใจให้ผ่องใสเถิด พี่ท�าขนมอร่อยไว้เผื่อเธอ 
แต่มพีระสมณะรปูหน่ึงมาบณิฑบาต พ่ีจงึน�าขนมของเธอใส่บาตรพระสมณะ
รูปนั้นไปหมดแล้ว เธอจงอนุโมทนาบุญเถิด เดี๋ยวพี่จะท�าขนมให้เธอใหม่”

น้องสามีกำาลังหิวจึงต่อว่าพี่สะใภ้ด้วยความโกรธ

“ชิชะนางตัวดี เจ้ากินขนมส่วนของเจ้าอ่ิมหน�าส�าราญแล้วนี่จึงไม่
เป็นห่วงใคร เจ้าไม่รู้หรือว่าข้าไปป่ากลับมาจะต้องหิว แต่เจ้ากลับเอาขนม
ส่วนของข้าไปใส่บาตรจนหมด ข้าจะไปทวงขนมของข้าคืน”

แล้วน้องสามีก็ผลุนผลันวิ่งตามพระปัจเจกพุทธเจ้าไป บอกให้พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าหยุดแล้วทวงขนมทอดในบาตรกลับคืนมา

พี่สะใภ้เห็นการกระทำาน่ารังเกียจของน้องสามี จึงรีบกลับไปเรือน
มารดาที่อยู่ติดกัน เอาเนยใสสดใหม่สีเหลืองคล้ายดอกจำาปามาใส่บาตร 
พระปัจเจกพุทธเจ้าแทนขนมทอดจนเต็มบาตร เมื่อเธอเห็นเนยใสแผ่รัศมี
อยู่ในบาตร จึงได้ตั้งความปรารถนาว่า

“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ด้วยอานิสงส์แห่งบิณฑบาตนี้ เมื่อดิฉันได้เกิด
ในที่ใดในกาลเบื้องหน้า ขอให้ดิฉันมีร่างกายงดงาม ขอให้ผิวกายของดิฉัน
มีรัศมีเปล่งปลั่งดังรัศมีของเนยใสนี้ด้วยเถิด”

ครัน้หนักลบัมามองน้องสามทีีย่งัยนือยูใ่กล้ ๆ  เธอกอ็ธษิฐานต่อด้วย
ความขัดเคืองว่า

“อนึ่ง น้องสามีของดิฉันผู้น้ีเป็นอสัตบุรุษ ขออย่าให้ดิฉันต้องอยู่
ร่วมกับเขาในที่แห่งเดียวกันอีกเลย”

ฝ่ายน้องสามทีีบ่ดันีม้ใีจสงบเยอืกเยน็ลงแล้ว พจิารณาดพูระปัจเจก-
พุทธเจ้าก็มีความศรัทธาอยากจะทำาบุญด้วย เม่ือได้ยินพี่สะใภ้ตั้งความ
ปรารถนาดงันัน้ จงึเอาขนมทอดของตนใส่ลงในบาตรทีเ่ตม็ด้วยเนยใส แล้ว
ตั้งความปรารถนาว่า
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“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ด้วยอานิสงส์ของบิณฑบาตนี้ พี่สะใภ้ของ
ข้าพเจ้าผู้นี้ แม้จะอยู่ในที่ไกลแสนไกลร้อยโยชน์พันโยชน์ก็ตาม ขอให้
ข้าพเจ้ามคีวามสามารถไปน�าเธอมาเป็นบาทบรจิารกิาของข้าพเจ้าให้จงได้ 
และขอให้เธอหายขัดเคืองใจข้าพเจ้าด้วยเถิด”

น้องสามีใส่บาตรเสร็จแล้วก็หยอกล้อพี่สะใภ้ให้หายโกรธ กลับมา
คืนดีกันดังเดิม ทำาบุญกรรมร่วมกันในชาติน้ันแล้วต่างก็ไปตามกรรมของ
ตนเมื่อถึงกาล

กาลเวลาล่วงมาถึงสมัยหน่ึง สุมิตตาพราหมณีหรือหญิงพี่สะใภ้
มาเกิดเป็น เจ้าหญิงประภาวดี ราชธิดาองค์โตของพระเจ้ามัททราช เมือง 
สาคละ แคว้นมัททะ มีกนิษฐาอีก ๗ องค์ พระธิดาทุกองค์ล้วนเป็นเจ้าหญิง
สวยโสภา แต่เจ้าหญงิประภาวดมีสีริโิฉมงดงามเป็นเลิศกว่ากนษิฐาทัง้หมด 
เพราะกุศลกรรมจากการใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยเนยใส ทำาให ้
พระธดิามพีระฉวเีป็นนวลสวยสคีล้ายแสงอาทติย์อ่อน เปล่งปล่ังคล้ายมีรศัมี
แผ่ซ่านออกจากกาย ความงามของเจ้าหญงิประภาวดรีำา่ลอืไปทัง้ชมพทูวีป 
เป็นที่ต้องใจของบุรุษเพศทุกคน โดยเฉพาะเจ้าชาย ๗ นคร

ชมพทูวปีในครัง้นัน้มนีครใหญ่นครหนึง่นามว่า กุสาวด ีมพีระราชา
พระนามว่า พระเจ้าโอกกากราช อคัรมเหสพีระนามว่า สลีวด ีมสีนมนางใน
แวดล้อมอีกหมื่นหกพันนาง แต่พระเจ้าโอกกากราชไม่มีโอรสหรือธิดาเลย 
ชาวเมืองเกรงว่ากุสาวดีจะขาดรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์ จึงถวายฎีกา
ขอให้พระเจ้าโอกกากราชทรงปล่อยพระสนมไปเป็นนางฟ้อนโดยธรรมเจด็
วัน ให้พระสนมไปอยู่กับชายอื่นจะได้มีโอรส ซึ่งพระเจ้าโอกกากราชก็ทรง
ยินยอมตามฎีกาของชาวเมือง แต่ก็ไม่มีพระสนมองค์ใดให้โอรส

ชาวเมอืงกราบทูลว่าพระสนมเหล่าน้ันไม่มบีญุจงึไม่มโีอรส แต่พระ
มเหสีสีลวดีนั้นทรงรักษาศีล เป็นผู้มีบุญ ขอให้พระราชาปล่อยพระนางไป
เป็นนางฟ้อนโดยธรรม คงจะได้พระโอรสเป็นแน่แท้

พระเจ้าโอกกากราชทรงยินยอมตามคำาขอของชาวเมือง รับสั่งให้
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ตกีลองประกาศว่าพระองค์จะปล่อยพระนางเจ้าสลีวดใีห้เป็นนางฟ้อนโดย
ธรรม ๗ วัน เพื่อให้ได้โอรส ให้ผู้ชายทั้งแก่และหนุ่มมาประชุมกันที่หน้า
ประตูพระนครเพื่อให้พระนางสีลวดีทรงเลือก

ชาวเมืองจำานวนมากที่เป็นชาย ทั้งแก่และหนุ่ม เมื่อได้ยินประกาศ
จึงมาชุมนุมกันที่หน้าประตูพระนคร เมื่อพระมเหสีเสด็จออกมาเพื่อทรง
เลือก ก็มีพราหมณ์แก่คนหนึ่งเดินงกเงิ่นออกมายืนด้านหน้า ชายหนุ่มคน
อื่นพยายามจะฉุดพราหมณ์แก่ให้กลับมาอยู่ด้านหลังก็ไม่เป็นผล พยายาม
จะเบยีดแทรกมายนืบงัข้างหน้าก็ทำาไม่ได้ กลับเป็นพราหมณ์แก่คนนัน้ทียื่น
บังบุรุษอื่นจนหมดสิ้น แล้วจูงหัตถ์พระนางสีลวดีไป พระเจ้าโอกกากราช
และชาวเมอืงเหน็พระนางสลีวดไีปกบัพราหมณ์แก่ พากนัเสยีใจว่าพระนาง
สีลวดีได้พราหมณ์ที่ไม่คู่ควร แต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขประการใดได้

พราหมณ์แก่คนนั้นแท้จริงคือท้าวสักกเทวราชจำาแลงองค์มา 
พระองค์ทรงพาพระนางสลีวดไีปยงัวมิานในเทวโลก แล้วตรสัให้พรพระนาง
ข้อหนึ่งตามแต่จะขอ พระนางสีลวดีจึงทูลขอพระโอรส ๑ องค์

ท้าวสักกะตรัสว่าจะให้ ๒ องค์ โดยองค์หนึ่งมีปัญญามากแต่รูปไม่
งาม กบัอกีองค์หนึง่รปูงามแต่ปัญญาน้อยกว่า พระนางจะเลอืกองค์ไหนให้
ไปประสูติก่อน พระนางสีลวดีทรงเลือกโอรสที่มีปัญญาก่อน

ท้าวสักกะตรัสให้พรตามที่ขอแล้วประทานส่ิงของ ๕ อย่างแก่
พระนางสีลวดี คือ หญ้าคา ผ้าทิพย์ จันทน์ทิพย์ ดอกปาริฉัตต์ทิพย์ และ
พิณ แล้วพาพระนางกลับไปส่งคืนในห้องบรรทม ทรงลูบอุทรพระมเหสี
ก่อนเสด็จกลับเพื่อให้กำาเนิดโอรส เมื่อพระเจ้าโอกกากราชตื่นบรรทมทอด
พระเนตรเห็นพระนางสีลวดีจึงตรัสถาม พระมเหสีเล่าเรื่องที่ได้รับพรจาก
ท้าวสกักะให้ฟังและนำาสิง่ของ ๕ อย่างให้พระราชาทอดพระเนตรด ูพระเจ้า
โอกกากราชจึงทรงเชื่อว่าพระมเหสีได้รับพรจากท้าวสักกเทวราชจริง

กาลต่อมาพระนางสีลวดีก็ประสูติราชโอรส ๒ องค์ พระโพธิสัตว์
เกิดเป็นพระโอรสองค์โตมีนามว่า กุสติณ ส่วนองค์เล็กมีนามว่า ชยัมบดี
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กุสติณราชกุมารนั้น เมื่อเจริญวัยขึ้นเป็นผู้มีปัญญามาก พระองค์
เชี่ยวชาญในศิลปศาสตร์ทุกอย่างโดยไม่ต้องมีอาจารย์ แต่ด้วยอกุศลกรรม
จากชาติที่ไปทวงขนมคืนจากบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า พระองค์จึงมีรูป
อัปลักษณ์ ต่างจากชยัมบดีพระอนุชาที่มีรูปงามยิ่งนัก

เมือ่กสุตณิกมุารอายไุด้ ๑๖ ชนัษา พระเจ้าโอกกากราชจะให้อภเิษก
สมรส แต่กุสติณกุมารดำาริว่าตนเองมีรูปอัปลักษณ์ แม้ได้พระธิดาที่รูปสวย
มาเป็นชายา นางก็คงจะหนีไป พระองค์จึงปฏิเสธกราบทูลว่าวันหน้าเม่ือ
พระราชบิดาสวรรคตแล้วพระองค์จะบวช กุสติณกุมารปฏิเสธทำานองนี้ไป 
๓ ครั้ง ต่อมาครั้งที่ ๔ ดำาริว่าตนเองเป็นโอรสการปฏิเสธบิดามารดาเช่นนี้
เป็นการไม่สมควร พระองค์จึงคิดอุบายขึ้นอย่างหนึ่ง

กสุตณิกุมารนำาทองคำามาป้ันเป็นรปูหญงิสาว ด้วยอำานาจบารมแีห่ง
พระโพธิสัตว์ ทองคำาน้ันก็เป็นรูปหญิงสาวสวยงามปานเทพอัปสรในสรวง
สวรรค์ มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งมีชีวิตจริง จนแม้แต่ช่างทองฝีมือดีที่สุดได้
เห็นยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทพธิดาจริง ๆ เมื่อตบแต่งรูปทองด้วยอาภรณ์
และเคร่ืองประดับแล้วจึงให้ช่างทองนำาไปถวายพระราชบิดา กราบทูลว่า
พระองค์จะครองเรือนและรับราชสมบัติหากได้อภิเษกกับหญิงงามเหมือน
รูปปั้นทองนี้

พระเจ้าโอกกากราชจึงรับสั่งให้อำามาตย์แห่รูปทองไปตามเมือง 
ต่าง ๆ เพื่อเสาะหาหญิงสาวที่งามเหมือนรูปทองนั้น อำามาตย์พร้อมขบวน
บริวารจึงนำารูปป้ันทองขึน้ตัง้บนยาน เท่ียวเสาะหาหญงิงามไปทัว่ชมพทูวปี 
เมื่อขบวนไปถึงที่ชุมนุมชนใด อำามาตย์ก็จะปล่อยยานทิ้งไว้ และคอยสดับ
ฟังมหาชนว่าเขาจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับรูปทองบ้าง

มหาชนท้ังหลายเม่ือเห็นรูปทองก็เข้าใจว่าเป็นหญิงสาวจริง ๆ พา
กันมามุงดูและพูดกันว่าเธอผู้นี้เป็นใครมาจากเมืองไหนกันหนอ ช่างงาม
ดุจเทพธิดา หญิงงามปานนางฟ้านี้เมืองเราไม่มีเลย

เมือ่ได้ยนิว่าเมอืงนีไ้ม่มหีญงิใดงามเท่ารปูทอง อำามาตย์กจ็ะเคลือ่น
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ขบวนไปเมืองอื่นเรื่อยไป จนกระทั่งไปถึงเมืองสาคละ จอดยานที่มีรูปทอง
ไว้ที่ท่านำ้าแล้วคอยสังเกตการณ์อยู่

วันนั้นนางทาสี ๘ คน ไปตักนำ้าที่ท่านำ้าเพื่อให้พระธิดาประภาวดี
ใช้สรงสนาน แต่นางทาสีหายไปนานกว่าปกติ พระธิดาจึงรับสั่งให้นางค่อม
หญิงพีเ่ลีย้งออกไปดู นางค่อมออกไปตามหานางทาสทีีท่่านำา้เหน็รปูทองคำา
ตัง้อยูบ่นยานริมทางเข้าใจว่าเป็นเจา้หญงิประภาวดีจึงเข้าไปหาทูลวา่ พระ
ธิดารับสั่งให้หม่อมฉันออกมาตามนางทาสี แล้วเหตุใดพระธิดาจึงเสด็จมา
เองเพคะ ถ้าพระราชาทรงทราบ หม่อมฉันและนางทาสีจะเดือดร้อน ทูล
แล้วกเ็อามอืแตะหัตถ์จะพาพระธดิากลบัเข้าวงั พอสมัผสัจงึรูว่้าเป็นรปูทอง
ไม่ใช่เจ้าหญิงประภาวดี นางค่อมจึงยืนพิศดูด้วยความสงสัย

อำามาตย์ที่ยืนสังเกตการณ์อยู่เข้ามาสอบถามนางค่อม พอรู้ว่ารูป
ทองนี้งามคล้ายเจ้าหญิงประภาวดี จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามัททราช 
ถวายรปูทองคำาและเครือ่งราชบรรณาการ กราบทลูว่าพระเจ้าโอกกากราช
แห่งกุสาวดีประสงค์จะสู่ขอพระธิดาประภาวดีให้อภิเษกสมรสกับเจ้าชาย 
กุสติณพระโอรสองค์โต พระเจ้ามัททราชก็ทรงรับด้วยความยินดี

พระเจ้าโอกกากราชและพระนางสลีวดเีสดจ็ไปรบัเจ้าหญงิประภา-
วด ีทรงยนิดทีีไ่ด้พระสณุสิาท่ีงามเลศิเป็นศรศัีกดิใ์ห้กสุาวด ีแต่พระนางสีลวด ี
ดำาริว่าพระสุณิสาของตนนั้นงามปานเทพธิดา หากเธอได้เห็นพักตร์พระ
โอรสกุสติณเต็มตาก็คงรังเกียจและหนีไป ระหว่างที่ประทับมาในขบวน
เสด็จกลับกุสาวดี พระนางจึงออกอุบายลวงเจ้าหญิงประภาวดีว่า

“ลกูหญงิ แม่ไม่เคยเห็นหญงิใดเลยในชมพูทวีปนีท้ีจ่ะมคีวามงดงาม
ปานเทพธิดาเหมือนอย่างเธอ หากกุสติณได้เห็นหน้าเธอคงลุ่มหลงจนทิ้ง
งานราชการเป็นผลเสียแก่กุสาวดี แม่จึงขอว่าเมื่ออภิเษกสมรสกันแล้วเธอ
ทั้งสองอย่าเพิ่งเห็นหน้ากันในเวลากลางวันเลย ให้รอจนกว่าเธอจะมีครรภ์
เสียก่อน”

เจ้าหญิงประภาวดีไม่รู้ว่าเป็นอุบายจึงทรงรับปฏิบัติตาม
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พระเจ้าโอกกากราชอภเิษกเจ้าชายกสุตณิเป็นพระเจ้ากุสราช และ
อภิเษกเจ้าหญิงประภาวดีเป็นมเหสี ทั้งสองอยู่ร่วมกันเฉพาะในเวลากลาง
คืน แต่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยในเวลากลางวัน พระนางประภาวดีจึงไม่รู้ว่า
พระสวามีอัปลักษณ์

พิธีสยุมพรผ่านไปได้เพียง ๒-๓ วัน พระเจ้ากุสราชก็อ้อนวอน
พระมารดาว่าอยากเห็นหน้าพระชายา พระมารดาตรัสให้รอก่อน แต่เมื่อ
อ้อนวอนหนักเข้าพระมารดาก็พระทัยอ่อนออกอุบายให้พระเจ้ากุสราช
ทำาตัวเป็นคนเลี้ยงช้างไปรออยู่ที่โรงช้าง

พระมารดาพาพระนางประภาวดีประพาสโรงช้าง พระเจ้ากุสราช 
อยากจะเหน็หน้าชายาจงึหยบิมลูช้างก้อนหนึง่ขว้างไปทีห่ลงัเพือ่ให้พระนาง
หันมา พระนางประภาวดกีริว้คนเลีย้งช้างเป็นอย่างมากทลูขอให้พระมารดา
ลงโทษ แต่พระมารดาทรงปลอบประโลมให้หายกริว้ว่าอย่าไปเอาความคน
เลี้ยงช้างเลย

ต่อมาพระเจ้ากุสราชอยากเห็นหน้าพระชายาอีก พระมารดาจึง
ออกอุบายพาพระนางประภาวดีเสด็จไปโรงม้า ครั้งน้ีพระเจ้ากุสราชทรง
ขว้างด้วยมูลม้า พระนางประภาวดีกริ้วคนเลี้ยงม้ามาก แต่พระมารดาก็
ทรงปลอบประโลมให้หายกริ้วเหมือนเดิม

วนัต่อมา พระชายาประภาวดทีรงใคร่จะได้เหน็หน้าพระสวามบ้ีาง 
จึงทูลขอพระมารดา พระนางสีลวดีตรัสให้พระสุณิสารอไปก่อน แต่เมื่อ
ถูกรบเร้าหนักเข้าพระมารดาจึงบอกว่าพรุ่งน้ีพระเจ้ากุสราชจะเสด็จเลียบ
พระนคร ให้พระชายาประภาวดีไปแอบดูเอาเอง

วันรุ่งขึ้น พระมารดารับสั่งให้ ชยัมบดีอนุชา ทรงเครื่องต้นอย่าง
กษัตริย์ ประทับนั่งบนหลังช้าง ให้พระเจ้ากุสราชประทับนั่งบนอาสนะข้าง
หลงั แล้วพระมารดากพ็าพระชายาประภาวดไีปประทบัทอดพระเนตรจาก
สหีบญัชร พระชายาประภาวดสีำาคญัผดิว่าชยมับดอีนชุาคอืพระเจ้ากุสราช 
ก็มีพระทัยโสมนัสว่าเราได้พระสวามีที่มีความงามคู่ควรกัน
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ฝ่ายพระเจ้ากุสราช เมือ่ทอดพระเนตรขึน้มาเหน็พระชายา พระองค์
กแ็สดงอาการยัว่เย้า พระชายาประภาวดไีม่พอพระทยั ทลูขอพระมารดาให้
ลงโทษ แต่พระมารดาก็ตรัสแก้ต่างให้อีก พระชายาประภาวดีจึงเริ่มสงสัย
ว่า ชะรอยนายควาญช้างคนน้ีอาจจะเป็นพระเจ้ากสุราช แต่เพราะพระองค์
มีหน้าตาน่าเกลียดอัปลักษณ์จึงไม่ยอมแสดงองค์

พระชายาประภาวดจีงึกระซบิสัง่นางค่อมพีเ่ลีย้ง ให้ตามไปดวู่าองค์
ไหนคือพระเจ้ากุสราช โดยหากเป็นพระเจ้ากุสราช พระองค์จะต้องเสด็จ
ลงจากหลังช้างก่อน

นางค่อมตามไปดูรู้ว่าพระเจ้ากุสราชคือองค์ที่ประทับด้านหลัง แต่
พระเจ้ากุสราชทอดพระเนตรเห็นนางค่อมเสียก่อน รู้ว่านางมาแอบดูจึง
รบัสัง่ให้เรยีกนางค่อมมาเฝ้า ตรสักำาชบัว่าห้ามนางบอกเรือ่งนีแ้ก่พระชายา
ประภาวดเีดด็ขาด นางค่อมจงึกลบัไปทลูพระชายาประภาวดว่ีาผูป้ระทบัอยู่
ข้างหน้าเสดจ็ลงก่อน พระชายาประภาวดกีท็รงหลงเชือ่ถ้อยคำาของนางค่อม

วนัต่อมา พระเจ้ากสุราช ประสงค์จะทอดพระเนตรพกัตร์พระชายา
อีก จึงทูลอ้อนวอนพระราชมารดา พระมารดาจึงพาพระชายาประภาวดี 
เสดจ็ประพาสอทุยาน ส่วนพระเจ้ากสุราชลงไปอยูใ่นสระบวั เอาใบบวักำาบงั
ไว้แอบดูพระชายา

พระชายาประภาวดีเห็นสระโบกขรณดีารดาษไปด้วยดอกบวัสสีวย 
จึงเสด็จลงสรงนำ้าพร้อมด้วยเหล่านางบริจาริกา ทรงแหวกว่ายธาราเข้าไป
ชมดอกบัว ครั้นทอดพระเนตรเห็นบัวดอกใหญ่ที่พระเจ้ากุสราชทรงถืออยู่
ก็นึกอยากได้ จึงเอื้อมพระหัตถ์ออกไป

ทันใดนั้น พระเจ้ากุสราช ก็เผยพระองค์ออกจากใบบัว แล้วคว้า
พระชายาด้วยพระหัตถ์พลางร้องว่า เราคือพระเจ้ากุสราช

เมื่อพระชายาประภาวดีเห็นพระพักตร์ของพระสวามีเต็มตาก็
ตกใจ เข้าใจว่าเป็นยักษ์ ทรงกรีดร้องและถึงวิสัญญีภาพไปทันที พระเจ้า
กุสราชทรงอุ้มพระชายาขึ้นจากสระบัว ให้สนมกำานัลดูแล แล้วพระองค์ก็
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เสด็จหลีกไป

เมือ่พระชายาประภาวดรีูส้กึพระองค์ ก็ทรงเสยีพระทยัครำา่ครวญว่า

“คนอัปลักษณ์ที่เอามูลช้างขว้างเราที่โรงช้าง คือ พระเจ้ากุสราช…

คนอัปลักษณ์ที่เอามูลม้าขว้างเราที่โรงม้า คือ พระเจ้ากุสราช…

คนอัปลักษณ์ที่หยอกล้อเราบนหลังช้าง คือ พระเจ้ากุสราช…

คนอัปลักษณ์ที่จับมือเราในกอบัว คือ พระเจ้ากุสราช…

เราไม่ต้องการพระสวามีที่อัปลักษณ์เช่นนี้ เราจะทิ้งพระองค์ไป”

พระชายาประภาวดีตัดสินพระทัยเสด็จกลับสาคละ รับส่ังให้
อำามาตย์ที่ตามเสด็จมาจากสาคละจัดเตรียมพาหนะ อำามาตย์เหล่าน้ันจึง
ไปกราบทูลให้พระเจ้ากุสราชทรงทราบ

พระเจ้ากสุราชดำารว่ิาเวลานีพ้ระชายากำาลังเสียพระทยั หากเธอไม่
ได้เสด็จกลับสาคละวันนี้ ดวงหทัยของเธอคงจะแตกเป็นแน่ จึงควรปล่อย
ให้พระชายาเสด็จกลับไปก่อน แล้วพระองค์จึงค่อยไปรับเธอกลับมาใน
ภายหลัง ดำาริแล้วจึงทรงอนุญาตให้อำามาตย์พาพระชายาประภาวดีเสด็จ
กลับไปได้

เมื่อพระชายาประภาวดีเสด็จไปจากกุสาวดีแล้ว พระเจ้ากุสราชก็
ทรงเศร้าโศกเสียพระทัย เฝ้ารำาพึงคิดถึงพระชายาด้วยความรัก ไม่ทรงมี
พระทยัให้พระสนมอืน่เลยแม้แต่นางเดยีว ความเงยีบเหงาหดหูข่องพระองค์
นั้นพลอยทำาให้พระราชนิเวศน์ที่เคยรุ่งเรืองเกลื่อนกล่นด้วยเสนาะสำาเนียง 
บัดนี้กลับเงียบเหงาวังเวงคล้ายดังไม่มีใครอยู่

หลายวันผ่านไป พระเจ้ากุสราชคะเนว่าพระชายาประภาวดีคง
กลับถึงสาคละแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระมารดากราบทูลว่าพระองค์จะไปรับ
พระนางประภาวดีอันเป็นที่รักกลับคืนมา กราบทูลลาแล้วพระเจ้ากุสราช
กเ็หนบ็พระแสงอาวธุห้าอย่าง กหาปณะพนัหนึง่ พร้อมทัง้ถอืพณิเสดจ็ออก
จากพระนคร ด้วยพละกำาลงัของพระองค์ เพียงสองวนักเ็สดจ็ถงึสาคลนคร



30

พระเจ้ากุสราชถือพิณเสด็จไปใกล้โรงช้างต้นใกล้ตำาหนัก ทรง
บรรเลงเพลงพิณให้พระชายาได้ยิน พระนางประภาวดีพอสดับเสียงเพลง
พิณล่องลอยมาก็รู้ว่าพระเจ้ากุสราชเสด็จตามมา พระนางจึงเก็บองค์ไม่
ยอมออกมาพบหน้า อีกทั้งไม่บอกใครให้รู้ด้วยว่าพระเจ้ากุสราชเสด็จมา 
พระเจ้ากุสราชบรรเลงเพลงพิณจบเห็นพระชายาปิดตำาหนักดำาริว่าวิธีน้ีคง
ไม่ได้ผลจึงนำาพิณไปเก็บ

วันรุ่งขึ้น พระเจ้ากุสราชเสด็จไปบ้านนายช่างหม้อ ขอฝากตัวเป็น
ศิษย์ วันนั้นพระองค์ไปขนดินมาเต็มเรือน ปั้นภาชนะเล็กบ้างใหญ่บ้าง
มากมายหลายชนิด และทรงปั้นภาชนะใบเล็กท่ีมีรูปลายละเอียดประณีต
สวยงาม ทรงหมายพระทัยให้พระชายาทอดพระเนตรเห็นพักตร์ของ
พระองค์ทีซ่่อนอยูใ่นลวดลายนัน้ เมือ่เผาภาชนะนัน้แล้วนายช่างหม้อได้นำา
ไปถวายพระราชา พระเจ้ามทัทราชทอดพระเนตรแล้วตรสัถามว่าเป็นฝีมอื
ของใคร นายช่างหม้อกราบทูลว่าเป็นฝีมือของลูกศิษย์คนใหม่ พระราชา 
ตรัสว่าฝีมือประณีตปานน้ีควรท่ีเจ้าจะสมัครเป็นศิษย์เขามากกว่า แล้ว 
พระเจ้ามัททราชก็รับสั่งให้ช่างหม้อนำาภาชนะใบเล็กไปถวายพระธิดา

เมือ่พระนางประภาวดีทรงรบัภาชนะท่ีพระเจ้ากุสราชทำาข้ึนให้โดย
เฉพาะ กเ็หน็รปูพระเจ้ากสุราชบนภาชนะ พระนางจงึขว้างภาชนะนัน้ทิง้ลง
บนพื้นจนแตกกระจายไม่ใยดี

พระเจ้ากสุราชดำารว่ิาหากพระองค์ยงัอยูเ่รอืนช่างป้ันหม้อ กค็งไม่มี
โอกาสได้พบหน้าพระชายา พระองค์จงึเสดจ็ไปขอเป็นศษิย์นายช่างสาน นำา
ใบตาลมาประดิษฐ์เป็นของใช้ให้พระนางประภาวดี

พระนางประภาวดีได้เห็นรูปพระเจ้ากุสราชอีก ทรงกริ้วและขว้าง
เครื่องสานลงบนพื้น ตรัสว่า “ใครอยากได้ก็เอาไปเถิด เราไม่ปรารถนา
ของแบบนี้”

พระเจ้ากสุราชจงึไปยงัสำานกัของนายช่างร้อยดอกไม้ ทรงร้อยพวง
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มาลาที่สวยงามถวายพระนางประภาวดี ก็ถูกพระนางประภาวดีจับขว้าง
ทิ้งลงพื้นอีก

พระเจ้ากสุราชจงึไปขอทำางานในห้องต้นเครือ่งพระราชา พระราชา
ทรงพอพระทัยฝีมือการปรุงอาหาร รับสั่งให้พระเจ้ากุสราชเป็นพ่อครัวทำา
เครื่องเสวยประจำาพระองค์

วันรุ่งขึ้น หลังจากจัดแจงเครื่องเสวยถวายพระราชาเสร็จแล้ว  
พระเจ้ากุสราชก็จัดเครื่องเสวยอีกชุดหนึ่งใส่หาบ เสด็จไปยังตำาหนักของ
พระนางประภาวดี

พระนางประภาวดไีม่ยอมเปิดพระทวารรบั ตรสัว่านางไม่ปรารถนา
ผู้มีผิวพรรณชั่วเช่นพระเจ้ากุสราช ขอให้พระองค์เสด็จกลับกุสาวดี ไปหา 
นางยักษ์ที่มีรูปชั่วเสมอกันมาเป็นมเหสีเถิด

พระนางประภาวดีไม่ยอมแตะต้องอาหารที่พระเจ้ากุสราชปรุง
ถวายเลยแม้แต่น้อย ทรงแลกกับอาหารผักต้มของนางค่อมด้วยความชัง 
และกำาชบันางค่อมไม่ให้ปรปิากบอกใครด้วยว่าพระเจ้ากสุราชเสดจ็ตามมา

หลายวันผ่านไป พระเจ้ากุสราชอยากรู้ว่าพระชายาประภาวดีมี
ความเสน่หาอาลัยในพระองค์บ้างหรือไม่ เมื่อหาบเครื่องเสวยผ่านหน้า
ตำาหนักพระชายา พระองค์จึงแกล้งกระทืบบาทเสียงดัง แล้วทำาทีเป็นสลบ
ล้มลงอยู่หน้าทวาร

พระนางประภาวดเีปิดทวารออกมาด ูเหน็พระเจ้ากสุราชสิน้สตอิยู่
จึงเข้าไปช้อนพระเศียรตรวจดูลมหายใจ พระเจ้ากุสราชได้ทีถ่มนำ้าลายถูก
ตวันาง ทำาให้พระนางประภาวดีกริว้ ทรงบรภิาษพระสวามอีย่างรนุแรงแล้ว
เสดจ็หนกีลบัเข้าตำาหนัก แม้พระเจ้ากุสราชจะพดูง้องอนอย่างไรพระนางก็
ไม่หายโกรธ

ฝ่ายนางค่อมเห็นพระเจ้ากุสราชพยายามง้อขอคืนดีพระชายา 
จึงได้ช่วยพูดเกลี้ยกล่อมอีกแรงหนึ่ง กราบทูลว่า “พระธิดาไม่ควรมอง 
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พระเจ้ากสุราชเพยีงแค่รปูกาย แต่ควรมองทีค่วามดแีละพระปรชีาสามารถ
ของพระองค์ ทัว่ทัง้ชมพทูวปีนีจ้ะหาใครมพีระปรชีาสามารถเสมอพระสวามี
ของพระธิดาไม่มีอีกแล้ว” แต่พระนางประภาวดีไม่ฟัง

เวลาผ่านไป ๗ เดือน พระเจ้ากุสราชทรงท้อพระทัยที่ไม่ได้เห็น
หน้าพระชายาของพระองค์เลย และทรงเป็นห่วงบ้านเมืองจึงคิดจะเสด็จ
กลับกุสาวดี

ขณะนัน้ ท้าวสกักเทวราชทรงทราบว่าพระเจ้ากสุราชทรงเบือ่ระอา 
ดำาริว่าจะต้องช่วยให้พระองค์สมประสงค์ จึงเนรมิตทูต ๗ คน ส่งสาส์นไป
ยงักษตัรย์ิ ๗ นคร บอกข่าวว่าพระนางประภาวดีทรงทิง้พระเจ้ากุสราชกลบั
สาคลนครแล้ว ถ้าพระราชาองค์ใดมีพระประสงค์ในพระนาง ก็เสด็จมารับ
พระนางประภาวดีไปเถิด

พระราชาทัง้ ๗ นคร ต่างองค์ต่างนำาขบวนมารบัพระนางประภาวดี 
เมือ่มาถงึสาคละ ขบวนของพระราชาท้ัง ๗ นครกไ็ด้มาพบกนั ต่างองค์ต่าง
พิโรธว่าพระเจ้ามัททราชดูถูกที่ยกธิดาองค์เดียวให้กับกษัตริย์ถึง ๗ องค์  
พระราชาทั้ง ๗ จึงพร้อมใจกันยกพลล้อมสาคละไว้ แล้วส่งสาส์นไปหา 
พระเจ้ามัททราชให้ออกมารบ หรือไม่ก็ส่งพระนางประภาวดีออกมา

พระเจ้ามทัทราชเม่ือได้รบัสาส์นกก็ริว้พระธดิาทีเ่ป็นเหตใุห้มศีกึมา
ประชิดพระนคร ทรงบริภาษพระธิดาว่ามีพระสวามีเลิศที่สุดในชมพูทวีป
แล้วยงัทิง้มาได้เพยีงเพราะรงัเกยีจรปูโฉมภายนอกของพระสวาม ีบดันีบ้้าน
เมอืงถงึคราวคบัขนัหาใครมาช่วยเหลอืการศกึไม่ได้ พระองค์จำาเป็นต้องตดั
ร่างพระธิดาเป็น ๗ ท่อน ส่งไปให้พระราชา ๗ นครเพื่อสงบศึก

พระนางประภาวดสีดบัแล้วตกพระทยักลวั รีบเสดจ็ไปหาพระมารดา 
กรรแสงไห้ครำ่าครวญทูลขอให้พระมารดาช่วย พระมารดาสงสารพระ
ธิดาจึงเสด็จไปเฝ้าพระเจ้ามัททราชขอให้ทรงปรานี แต่พระเจ้ามัททราช 
ตรัสว่า “ธิดาของเราไม่ท�าตามค�าของบิดามารดาละทิ้งพระสวามีมาจน
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ท�าให้มีศึกมาติดพระนคร เมื่อเธอเป็นต้นเหตุท�าให้บ้านเมืองเดือดร้อนก็
ต้องลงโทษเธอ”

พระมารดาหมดทางช่วยจึงกลับมาหาพระธิดาประภาวดี ตรัส
ว่า “พระเจ้ากุสราชสวามีของลูกเป็นกษัตริย์นครใหญ่และทรงพระปรีชา
สามารถ กษตัรย์ิเมอืงอืน่ทัว่ชมพทูวปีไม่มใีครหาญกล้าสูพ้ระองค์ได้ หากลกู
ไม่หลงมัวเมาในรูปโฉมละทิ้งพระองค์มา วันนี้พระเจ้ากุสราชคงจะประทับ
อยู่ที่นี่และช่วยขับไล่กองทัพของกษัตริย์ ๗ นครนี้ไปได้”

พระนางประภาวดีหมดหนทางจึงกราบทูลความจริงว่า พระเจ้า 
กุสราชนั้นประทับอยู่ในนครนี้แล้วถึง ๗ เดือน แต่พระมารดาไม่เชื่อ ถ้า 
พระเจ้ากสุราชเสดจ็มาจรงิแล้วพระองค์ประทบัอยู่ทีไ่หน พระนางประภาวดี 
จึงเปิดบานพระแกลช้ีให้พระมารดาทอดพระเนตรดูพนักงานต้นเครื่องที่
กำาลังก้มทำางานล้างหม้ออยู่ ทูลว่าชายคนนั้นคือพระเจ้ากุสราช

พระมารดาทอดพระเนตรดู พิเคราะห์แล้วว่าเป็นพระเจ้ากุสราช
จริง ๆ จึงตรัสเตือนสติพระธิดาว่า “พระเจ้ากุสราชเป็นถึงพระราชานคร
ใหญ่ พระเกยีรตยิศร�า่ลอืไปทัง้ชมพทูวปี พระราชาองค์ไหน ๆ  ล้วนต้องยอม
ศโิรราบแก่พระองค์ แต่ลูกหญงิจงมองดูว่าเหตุใดพระองค์จงึยอมทนท�างาน
เป็นต้นเคร่ืองอยูน่ีถ่งึ ๗ เดอืน ลกูหญงิมชีายทีร่กัและอดทนเพือ่ความรกัได้
มากถึงเพียงนี้จะยังปรารถนาอะไรอีกเล่า”

พระนางประภาวดีทอดพระเนตรดูพระเจ้ากุสราช ทรงได้สติรู้สึก
องค์ว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมาน้ันพระนางมองแต่ว่าพระสวามีอัปลักษณ์ ไม่
เคยมองเลยว่าพระเจ้ากุสราชน้ันทรงปรชีาสามารถและยอมทำาทกุอย่างเพือ่
พระนาง แม้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นชายและเกียรติยศของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่
พระเจ้ากุสราชก็นำามาทิ้งไว้ที่นี่เพื่องอนง้อพระนาง ดำาริแล้วก็เศร้าพระทัย
ทรุดนั่งอยู่ใกล้พระแกล พระมารดาเมื่อรู้ว่าพระเจ้ากุสราชประทับอยู่ที่นี่
แล้ว จึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้ามัททราชทรงทราบ พระเจ้ามัททราชรีบ
เสด็จไปหาพระเจ้ากุสราชและรับสั่งให้ตามพระธิดามาขอขมา
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พระเจ้ากุสราชต้องการจะขจัดมานะของพระชายา จึงตักนำ้าราด
พื้นรอบองค์จนพื้นเละเป็นโคลน พระชายาประภาวดีเสด็จมาถึงด้วยความ
สำานกึผดิ ทรงทิง้มานะธดิากษตัรย์ิผูส้งูศกัดิเ์สยีสิน้ หมอบกราบขอขมาโทษ
บนพื้นโคลนที่แทบพระบาทพระเจ้ากุสราช กราบทูลว่า “เสด็จพี่กุสราช 
หม่อมฉันหลงมัวเมามองความงามของคนเพียงแค่รูปกาย ไม่ได้มองความ
งามแท้จริงที่อยู่ภายใน จึงทอดทิ้งพระองค์มา ขอเสด็จพี่ประทานอภัยให้
หม่อมฉันด้วยเถิด บัดนี้หม่อมฉันเป็นต้นเหตุให้เกิดศึกแก่สาคละ หากแม้น
พระองค์ยังทรงมีไมตรีให้หม่อมฉันผู้ส�านึกผิด ก็ขอได้โปรดช่วยหม่อมฉัน
ด้วย แต่หากแม้นพระองค์ยังคงถือโทษโกรธหม่อมฉันอยู่ หม่อมฉันก็ขอ
ยอมตายถวายชีวิตให้ ขอเพียงพระองค์ทรงช่วยสาคละให้พ้นภัยด้วยเถิด”

พระเจ้ากุสราชทรงเห็นว่าพระชายาทรงละมานะแล้ว จึงทรุดกาย
ลงตรัสว่า “น้องหญิงอย่ากังวลไปเลย ที่พี่ทิ้งกุสาวดีติดตามน้องหญิงมาถึง
สาคลนครเพยีงผูเ้ดยีวกด้็วยความรกั พีท่นท�างานหนกัไร้เกยีรตแิละยศศกัดิ์
อยู่ที่นี่ ไม่ใช้ก�าลังหาญหักท�าลายสาคลนครให้ราบคาบแล้วฉุดคร่าพาน้อง
หญิงกลับคืนไป ก็เพราะความรัก ดวงหทัยของพี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
ท่ีมีให้น้องหญิงตั้งแต่แรกเห็นจนไม่มีส่วนเหลือไว้โกรธเคืองหรือเกลียดชัง
เลยแม้เพียงนิด ศึกของสาคละครั้งน้ี อย่าว่าแต่กองทัพเพียง ๗ นครเท่า
นี้เลย ต่อให้มากันเป็นร้อยนครพ่ีก็จะไม่ยอมให้ใครมาย�่ายีน้องหญิงของพี่
เป็นอันขาด”

พระเจ้ากุสราชโอบประคองพระชายาประภาวดีให้ลุกขึ้น ทั้ง
สองพระองค์ทรงชำาระล้างและทรงฉลองพระองค์ใหม่ แล้วพระเจ้ากุสราช
กก็ราบทลูให้พระเจ้ามัททราชพาพระมเหสแีละพระนางประภาวดเีสดจ็ขึน้
ไปประทับดูการศึกบนพระตำาหนัก ส่วนพระองค์จะนำาทัพเสด็จออกไปจับ
กษัตริย์ทั้ง ๗ นคร

พระเจ้ากสุราชยกทัพออกจากประตเูมืองสาคลนคร ทรงเปล่งพระ
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สรุเสยีงดจุราชสห์ี กมัปนาทกกึก้องไปทัง้ชมพทูวปี ประกาศว่า“เราคอืพระ
เจ้ากุสราช ใครรักชีวิต ก็จงอ่อนน้อมกับเราเสียเถิด”

กองทัพกษัตริย์ ๗ นคร พอได้ยินสีหนาทของพระเจ้ากุสราชก็
ตกใจกลัวจนขวัญหาย เม่ือเห็นพระเจ้ากุสราชประทับราชรถออกมาก็ยิ่ง
กลัวพระบารมีพากันวิ่งหนี กองทัพแตกกระจายสภาพไม่ต่างจากฝูงเนื้อ
แตกหนีราชสีห์

พระเจ้ากสุราชจบักษตัรย์ิท้ัง ๗ นครไว้ได้โดยง่าย ท้าวสกักเทวราช
เสดจ็มาอวยชยัและประทานแก้วมณใีห้ดวงหน่ึง จากนัน้พระเจ้ากสุราชกน็ำา
กษตัรย์ิ ๗ นครมาถวายพระเจ้ามทัทราชเพือ่ลงพระอาญา พระเจ้ามทัทราช
ตรัสว่ากษตัริย์ ๗ นครนีไ้ม่ได้เป็นศตัรขูองพระองค์ แต่เป็นศตัรขูองพระเจ้า
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 บำารุง
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 โพธิกุมารได้ไปรำ่าเรียนสรรพวิชาท่ีเมืองตักศิลา 
สำาเร็จการศึกษาแล้วบิดามารดาได้จัดการนำากุมารีมาให้เป็นภรรยา 
เนื่องจากจุติมาจากพรหมทั้งคู่ แม้รูปโฉมจะงามราวเทพบุตร เทพธิดา แต่
กไ็ม่มีใจฟุง้ซ่านด้วยกเิลส ทัง้สองไม่มใีจในการครองเรอืนเลย แม้จะอยูร่่วม
ห้องกัน แต่ทั้งสองก็ไม่เคยแลดูกันด้วยอำานาจแห่งราคะ ทั้งสองเป็นผู้ทรง
ศีลบริสุทธิ์ ขึ้นชื่อว่าเมถุนธรรมต่างไม่เคยข้องเกี่ยวด้วยแม้ในความฝัน

ต่อมาเม่ือบิดามารดาถงึแก่กรรมแล้ว โพธกิมุารจงึบอกกมุารภีรยิา
ว่า “เธอจงรับทรัพย์ ๘๐ โกฏินี้ไว้เถิด เราจักออกบวชในป่าหิมพานต์เพื่อ
ท�าที่พึ่งแก่ตน”

นางกุมารีภริยาถามว่า “การบวชนั้นท�าได้แต่บุรุษเท่านั้นหรือ”

โพธิกุมารตอบว่า “สตรีก็บวชได้”

กุมารภีรยิาจงึกล่าวว่า “ถ้าเช่นนัน้ดฉินักไ็ม่ขอรบัเขฬะ (น�า้ลาย) ที่
ท่านถ่มทิง้ไว้ (หมายถงึขยะเหลอืทิง้ เนือ่งจากท่านเหน็ว่าทรัพย์ทางโลกไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์) ดิฉันจะออกบวชด้วย”

ตกลงกันดงันัน้แล้ว ทัง้สองกเ็อาทรพัย์มาบรจิาคทานเป็นการใหญ่ 
แล้วออกบวชไปสร้างอาศรมเลก็ๆ เลีย้งชวีติด้วยผลาผลอยูใ่นป่า กาลเวลา
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ผ่านไป ๑๐ ปี ฌานสมาบตัยิงัไม่บงัเกดิแก่ดาบสและปริพาชกิาเลย ทัง้สอง
จงึออกจากป่าจารกิเรือ่ยไปในชนบท จนกระทัง่มาถงึนครพาราณสีจึงเข้าไป
พักอาศัยอยู่ในพระราชอุทยาน

วนัหนึง่ พระเจ้าพาราณสเีสดจ็ประพาสอทุยาน ทอดพระเนตรเหน็
โพธิดาบสและโพธิปริพาชิกา โพธิปริพาชิกานั้นแม้อยู่ในเพศนักบวชก็ยังดู
งามเลิศกว่าสนมในวังนับหมื่น มีเสน่ห์เป็นที่ต้องตา ทำาให้พระเจ้าพาราณ
สีมีดวงหฤทัยปฏิพัทธ์ด้วยอำานาจของกิเลส

พระเจ้าพาราณสตีรสัถามโพธดิาบสว่า “ปรพิาชกิาผูน้ีเ้ป็นอะไรกบั
ท่าน เป็นภริยา หรือเป็นน้องสาว หรือเป็นใครอื่น”

โพธิดาบสตอบว่า “เมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ นางเป็นภรรยาของ
ข้าพเจ้า แต่บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นนักบวช ประพฤติธรรมเดียวกัน เป็น
ผู้ถือพรหมจรรย์เสมอกัน”

พระเจ้าพาราณสทีรงลองหยัง่เชงิดวู่าว่าถ้าพระองค์นำานางไป พระ
ดาบสจะทำาอย่างไร ตรสัถามว่า “ดกู่อนท่านดาบส ถ้ามใีครใช้ก�าลังฉุดคร่า
พานางปริพาชิกาผู้นี้ไป ท่านจะท�าอย่างไร”

โพธิดาบสตอบว่า “หากใครมาฉุดรั้งนางไปข้าพเจ้าย่อมต้องโกรธ
แน่ แต่ข้าพเจ้าจะระงับความโกรธนั้นให้เสื่อมไป แต่หากความโกรธของ
ข้าพเจ้าไม่เสื่อม ข้าพเจ้าก็จะข่มห้ามความโกรธนั้นเสียด้วยเมตตาภาวนา
โดยพลัน”

พระราชาผู้กำาลังมีกำาหนัดหนักในนางปริพาชิกา มีพระหทัยบอด
แล้วด้วยอำานาจของกามราคะ เมือ่ได้ฟังพระดาบสดงันัน้จงึรบัสัง่ให้บรวิาร
ฉุดบังคับพานางปริพาชิกาไปที่พระราชวัง 

ฝ่ายพระดาบสเมื่อเห็นนางปริพาชิกาถูกบังคับพรากไปต่อหน้า 
ความโกรธก็ปรากฏข้ึนดุจอสรพิษถูกฉุดดึงออกจากรูบนจอมปลวก คิดว่า
นางนัน้ไม่เป็นท่ีรกัของเรากห็ามไิด้ ด้วยชาต ิตระกลู มารยาท และบรรพชา 
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ไม่มีอะไรที่ทำาให้เราไม่รักนาง แม้กำาลังของเราก็มีมากดังช้างสาร อยากจะ
ลุกขึ้นบดขยี้ราชบุรุษที่กำาลังฉุดลากนางนั้น แต่เมื่อหวนคิดว่าตนออกบวช
ก็เพราะปรารถนาพระโพธิญาณ การบรรลุโพธิญาณได้นั้นต้องรักษาศีล
มิให้ขาดในที่ทั้งปวง พระสัพพัญญุตาญาณนี้เป็นที่รักของเรายิ่งกว่านาง 
ปรพิาชกิาร้อยเท่าพนัเท่าแสนเท่า เราจะอดทนอดกลัน้ความโกรธไว้ แม้ใคร
จะแทงหรอืฟันร่างนางให้ขาดเป็นชิน้ ๆ  เรากจ็ะไม่เผลอทำาลายศลีบารมขีอง
เรา ดำาริแล้วโพธิดาบสก็ข่มใจไว้ไม่ยอมแลดูนางอีก

เมื่อราชบุรุษนำานางปริพาชิกาไปสู่พระราชนิเวศน์แล้ว พระเจ้า 
พาราณสีก็เสด็จตามไป เกลี้ยกล่อมนางด้วยลาภยศเป็นอันมาก นาง 
ปริพาชิกาไม่สนใจพรรณนาโทษของยศและคุณของการบวชให้พระราชา
ฟัง พระราชาสดับธรรมแล้วดำาริว่า “ปริพาชิกาผู้นี้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณ
ธรรม แม้พระดาบสน้ันเมื่อปริพาชิกาถูกฉุดคร่ามาก็มิได้แสดงอาการผิด
ปกติแต่อย่างใดเลย การท�าผิดล่วงเกินผู้มีคุณธรรมเหมือนนักบวชสอง
ท่านนี้ไม่สมควร” ดำาริแล้วพระองค์จึงรับสั่งให้บริวารพานางปริพาชิกาไป
ส่งคืนที่ราชอุทยาน

ขณะเมื่อบริวารเตรียมตัวไปส่งปริพาชากา พระราชาก็เสด็จล่วง
หน้าไปหาโพธิดาบสก่อน ทอดพระเนตรเห็นโพธิดาบสนั่งเย็บจีวรไม่รู้ตัว 
แม้พระองค์จะเสดจ็เข้าไปใกล้แล้วกย็งัไม่รูต้วั พระราชาเข้าใจว่าพระดาบส
โกรธ ไม่ยอมเจรจาด้วย ตรัสถามว่า “ท่านบรรพชิตผู้เจริญ เมื่อข้าพเจ้าพา
นางปริพาชิกานั้นไป ท่านรู้สึกโกรธข้าพเจ้าบ้างหรือไม่”

โพธิดาบสได้ฟังจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาบพิตร เมื่อท่านพานาง
ไปข้าพเจ้าย่อมโกรธ แต่ข้าพเจ้าห้ามความโกรธนัน้ไว้ได้ ประดุจห่าฝนช�าระ
ผืนแผ่นดิน”

พระราชาทรงขอให้ทรงอธิบายว่า ห้ามความโกรธ ประดุจห่าฝน
ชำาระผืนแผ่นดิน เป็นอย่างไร โพธิดาบสจึงอธิบายว่า สามารถห้ามความ
โกรธด้วยปัญญาคือ
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“เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้ว บุคคลย่อมไม่เห็นประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้อื่น 

เมื่อความโกรธไม่เกิดขึ้น บุคคลย่อมเห็นได้ดี ความโกรธเป็น
อารมณ์ของคนไร้ปัญญา 

ชนท้ังหลายย่อมยนิดด้ีวยความโกรธทีเ่กดิขึน้แล้ว ชือ่ว่าเป็นศตัรู
แก่ตัวเอง หาความทุกข์ใส่ตัว ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนไร้ปัญญา. 

อนึง่ เมือ่ความโกรธเกดิขึน้ บคุคลย่อมไม่รู้จกัประโยชน์ตน ความ
โกรธเป็นอารมณ์ของคนไร้ปัญญา. 

ผูท่ี้ถกูความโกรธครอบง�าแล้ว ย่อมละทิง้กุศลเสยี แลจะซดัส่าย
ประโยชน์แม้มากมายได้ เขาประกอบด้วยเสนาคอืกิเลสหมูใ่หญ่ทีน่่ากลวั 
มีก�าลังสามารถปราบผู้อื่นให้อยู่ในอ�านาจได้

ธรรมดา ไฟย่อมเกิดขึ้นที่ไม้สีไฟอันบุคคลสีอยู่ ไฟเกิดขึ้นแต ่
ไม้ใด ย่อมเผาไม้นั้นเองให้ไหม้

ความโกรธย่อมเกิดขึ้นแก่คนพาล ผู้โฉดเขลาไม่รู้จริง เพราะ
ความแข่งดี แม้เขาก็ถูกความโกรธนั้นแหละเผาลน 

ความโกรธย่อมเจรญิขึน้แก่ผูใ้ด ดจุไฟเจรญิขึน้ในกองหญ้าแลไม้
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

พระโพธิสัตว์และพระนางยโสธราบำาเพ็ญฌานสมาบัติ สิ้นชีวิต
แล้วไปอุบัติในพรหมโลกอยู่นานแสนนาน ครั้นจุติจากพรหมโลกแล้วทั้ง
สองมาเกิดเป็นโอรสและธิดาของพระเจ้ากาสี กรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์
เกดิเป็นราชโอรสอคัรมเหสพีระนามว่า อทุยัภทัร ส่วนพระนางยโสธราเกดิ
เป็นพระกนิษฐาต่างมารดามีนามว่า อุทัยภัทรา

เมื่ออุทัยภัทรกุมารเจริญวัยขึ้นเรียนจบศิลปศาสตร์ ทรงเป็นพระ
กุมารผู้มีพระปรีชาสามารถ พระเจ้ากาสีจึงดำาริจะมอบราชสมบัติให้พร้อม
กับหากุลธิดามาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสี แต่อุทัยภัทรกุมารไม่ประสงค์จะ
ครองเรอืนเพราะทรงประสงค์จะประพฤตพิรหมจรรย์ มไิด้มคีวามต้องการ
ด้วยราชสมบัติ จิตของพระองค์มิได้พัวพันในกองกิเลสเลย พระองค์จึงหา
ทางบ่ายเบี่ยงโดยให้ช่างทองสร้างสตรีรูปงามด้วยทองคำาสุกปลั่ง ตกแต่ง
ด้วยอาภรณ์เป็นนารีงามเลิศ นำาไปถวายพระราชบิดา กราบทูลว่า “หาก
เมืองมนุษย์มีหญิงใดงามเท่ารูปทองค�านี้จึงจะอภิเษกสมรสด้วย”

พระเจ้ากาสีรับสั่งให้อำามาตย์นำารูปทองคำานั้นไปเที่ยวตระเวนหา
หญิงงามตามหัวเมืองต่างๆ ทั่วชมพูทวีป แต่ไม่พบหญิงใดงามเสมอรูป
ทองคำานัน้เลย มเีพยีงพระธดิาอทุยัภทัราผูเ้ดยีวเท่านัน้ทีง่ามจนข่มรูปทอง
ให้หมองไป พระเจ้ากาสีจึงมอบราชสมบัติให้อุทัยภัทรกุมาร และอภิเษก
สมรสพระธิดาอุทัยภัทราเป็นอัครมเหสี

พระเจ้าอุทัยภัทรและพระนางอุทัยภัทราประทับร่วมห้องบรรทม
เดียวกัน แต่ด้วยอุปนิสัยที่ติดมาจากพรหมโลกทั้งคู่ ทั้งสองพระองค์จึงให้
ความเคารพกันในฐานะที่เป็นคู่ครอง แต่ไม่มีใจปรารถนาในกามสุขเลย 
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ทรงประพฤติพรหมจรรย์ และให้ปฏิญญาต่อกันว่าหากใครส้ินพระชนม์
ก่อน เมื่อไปอุบัติในที่ใดต้องกลับมาบอกอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

กาลเวลาล่วงมาได้ ๗๐๐ ปี พระเจ้าอุทัยภัทรก็สวรรคตไปก่อน 
พระนางอุทัยภัทราทรงเป็นผู้สำาเร็จราชการ โดยมีหมู่อำามาตย์ช่วยกัน
บรหิารบ้านเมอืงสบืต่อมา พระเจ้าอทุยัภทัรเมือ่สวรรคตแล้วได้ไปอบุติัเป็น
ท้าวสักกเทวราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่เพราะทรงเป็นเทวดา
ยศใหญ่ พระองค์จึงไม่สามารถจำาความหลังในโลกมนุษย์ได้เลยตลอดเวลา
หนึ่งสัปดาห์สวรรค์ หรือเท่ากับ ๗๐๐ ปีในโลกมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรง
ระลึกได้ถึงปฏิญญาท่ีเคยให้ไว้แก่พระมเหสีจึงรีบเสด็จมาหาพระนางอุทัย
ภัทราทันที

คืนนัน้ ท้าวสกักเทวราชทรงถอืถาดทองบรรจเุหรยีญมาสกทองคำา
เตม็ถาด เสดจ็เข้าไปหาพระนางอทุยัภทัราในห้องบรรทมบนปราสาทชัน้เจด็ 
ตรัสกับพระนางว่า “ดูก่อนพระน้องนางผู้มีสรีระงาม มีดวงเนตรคมข�าดัง
กินรี ราตรีนี้เราสองพึงร่วมอภิรมย์สมรักกันในห้องบรรทมอลงกตนี้เถิด”

พระนางอทุยัภทัราแปลกพระทยัถามว่า “ท่านเป็นใครกนั เหตุไฉน 
จึงสามารถผ่านก�าแพงเมือง และฝ่ากองทหารนับหมื่นเข้ามาถึงที่นี่ได้”

ท้าวสักกเทวราชตรัสตอบว่า “เราคือเทวดาประจ�าต�าหนักนี้ หาก
น้องนางยินดีอภิรมย์ด้วย เราจะมอบถาดพร้อมมาสกทองค�านี้ให้”

พระนางอทัุยภัทราสดบัแล้วตรสัตอบว่า “อย่าเลยเทวดา นอกจาก
พระเจ้าอทุยัภทัรแล้ว มนษุย์หรอืเทวดาองค์ใดข้าพเจ้าไม่เคยคดิปรารถนา 
ดูก่อนเทพบุตรผู้มีอานุภาพ ท่านกลับไปเสียเถิด อย่ามาหาข้าพเจ้าอีก”

ท้าวสักกเทวราชจึงหายวับไปจากที่นั้น

คืนต่อมาเวลาเดิม ท้าวสักกเทวราชกลับมาอีกครั้งพร้อมถาดเงิน
เตม็เป่ียมด้วยเหรยีญมาสกทองคำา ตรสักบัพระนางอทัุยภทัราว่า “พระธดิา 
ผู้เจริญ เมถุนกามนั้นเป็นความสุขสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา พระธิดา
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อย่าพลาดจากความสุขอย่างนั้นเลย วันนี้เราจะมอบถาดเงินเต็มไปด้วย
เหรียญทองนี้แก่พระธิดา”

พระนางอทุยัภทัราดำารว่ิา ถ้าสนทนาปราศรยัด้วยเทพบตุรนีค้งมา
บ่อย ๆ พระนางจึงเงียบเสีย ท้าวสักกเทวราชเห็นพระนางไม่ตรัส จึงหาย
วับไปจากที่นั้น

คืนต่อมา ท้าวสักกเทวราชทรงถือถาดโลหะเต็มไปด้วยเหรียญ
กษาปณ์เสดจ็มาหาอกี ตรสัว่า “พระเทวผีูเ้จรญิ เรามาปรนเปรอกามด้วยกนั
เถิด ค�่าคืนนี้เราจะมอบถาดโลหะเต็มไปด้วยเหรียญกษาปณ์นี้ให้น้องนาง”

พระนางอทุยัภทัราตรสัตอบว่า “ดกู่อนเทพบตุรผูม้รีปูงาม ธรรมดา
ชายใดหมายจะให้หญงิเอออวยด้วยทรพัย์ เขาย่อมให้ราคาสงูขึน้จนกว่าจะ
ถึงความพอใจของหญิง แต่ท่านกลับท�าตรงกันข้าม ท่านให้ราคาลดลง”

ท้าวสักกเทวราชจึงตรัสว่า “ดูก่อนพระธิดาผู้เลอโฉม วรรณะของ
มนุษย์โลกนั้นเสื่อมทรามลงทุกวันตามวัยที่ล่วงเลย ทรัพย์ส�าหรับพระธิดา
จึงจ�าต้องลดลงด้วย เพราะวันนี้พระธิดาชราลงกว่าวันก่อน

ดกู่อนราชบุตรผีูท้รงยศ ขณะทีเ่ราก�าลงัเพ่งมองอยูน่ี ้ฉววีรรณของ
เธอก็ก�าลังเสื่อมลงตามวันคืนที่ล่วงไป

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

ในหมู่มนษุย์ ความเสือ่มถอยของรปูกายเป็นประจกัษ์พยานว่าเกดิ
มานาน แต่ในหมู่เทวดา รูปสมบัติที่ละเอียดงดงามขึ้น และบริวารสมบัติที่
เพิ่มพูนขึ้น เป็นประจักษ์พยานว่าเกิดมานานแล้ว

เพราะเหตนุัน้พระน้องนางจงออกผนวชเสยีเถดิ พ้นจากมนษุย์โลก
อันมีแต่ความเสื่อมถอยนี้แล้วจะได้ไปสู่เทวโลก”

พระนางอุทัยภัทราตรัสว่า “หมู่ชนเป็นอันมากในโลกนี้ กลัวอะไร
เล่าจงึไม่ไปเทวโลกกนั เมือ่ผูรู้ ้ผูม้ปัีญญาบอกถงึทางไปเทวโลกไว้หลายทาง 
ข้าพเจ้าขอถามท่าน ท�าเช่นไรเราจึงไม่กลัวการตาย”

ท้าวสักกเทวราชตรัสบอกว่า “บุคคลใดตั้งใจไว้ชอบ มีวาจาชอบ 
รกัษากายให้เว้นจากการท�าบาปต่าง ๆ  ประพฤตมิัน่ในกศุลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ เชื่อมั่นในผลของทาน ยินดีในการให้ทาน สุภาพอ่อนโยน มี
วาจาน่าคบหาเป็นสหาย บุคคลนั้นย่อมไม่กลัวการตาย”

พระนางอทุยัภทัราชืน่ชมในคำาสอนนัน้ จงึตรสัถามว่า “ข้าแต่ท่านผู้
มีผวิพรรณงาม ท่านสอนข้าพเจ้าดงับิดาสอนบตุร ข้าพเจ้าขอถามท่านตาม
ความเป็นจริงว่าท่านเป็นใครกันหนอจึงมีร่างกายสง่างามนัก”

ท้าวสักกเทวราชจึงตรัสตอบว่า “ดูก่อนพระน้องนางอุทัยภัทรา 
เราคือพระเจ้าอุทัยภัทร มาที่นี่ตามที่เคยสัญญากันไว้ บัดนี้เรามาบอกเธอ
แล้วก็จะขอลาไป”

พระนางอุทัยภัทราทรงดีพระทัยจนนำ้าพระเนตรไหล เปล่งวาจา
ว่า “ทูลกระหม่อม พระองค์คือพระเจ้าอุทัยภัทร หม่อมฉันไม่อาจอยู่ห่าง
จากพระองค์ได้ โปรดสอนวิธีที่หม่อมฉันจะได้พบพระองค์อีกเถิดเพคะ”

ท้าวสักกเทวราชจึงตรัสสอนพระนางว่า “อายุล่วงไปรวดเร็วยิ่ง
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นัก เวลาก็เช่นกัน การด�ารงของสิ่งต่าง ๆ ไม่ยั่งยืน สัตว์ทั้งหลายจะต้อง
ตายในวันหนึ่ง ร่างกายและพละก�าลังก็มีแต่เส่ือมถอยลง ขอเธออย่า
ประมาท จงประพฤติธรรมเถิด 

ถึงจะได้ครอบครองทรัพย์ทั้งโลก ไม่ปรารถนาจะทิ้งไปก็ต้องทิ้ง
ไปเมื่อตาย ขอเธอจงอย่าประมาท จงประพฤติธรรมเถิด 

ทุกคนต่างต้องทิ้ง มารดา บิดา พ่ีชาย น้องชาย พี่สาว น้อง
สาว ภริยาและสามีไปในวันหนึ่ง พร้อมทั้งทรัพย์ ขอเธออย่าประมาท 
จงประพฤติธรรมเถิด 

พึงระลึกไว้ว่า สุดท้ายร่างกายที่เป็นซากศพก็จะต้องตกเป็น
อาหารของสัตว์อื่น ๆ ทั้งภพภูมิที่ดีและไม่ดีในวัฏสงสารนี้ล้วนเป็นที่พัก
พิงชั่วคราว ขอเธอจงอย่าประมาท จงประพฤติธรรมเถิด” 

ท้าวสักกเทวราชประทานโอวาทจบแล้ว ก็เสด็จกลับสู่ดาวดึงส์ 
หลงัจากได้รบัโอวาทจากท้าวสกักเทวราชแล้ว วนัรุง่ขึน้พระนางอทุยัภทัรา 
ก็จัดการมอบราชสมบัติให้พวกอำามาตย์ แล้วออกบวชประพฤติพรตอยู่
ในราชอุทยาน เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็ไปบังเกิดเป็นบาทบริจาริกาของท้าว 
สักกเทวราชในเทวโลก

บตุรพราหมณ์และสมัมลิลหาสนิกีมุารี
รักแท้ไม่ทอดทิ้ง แต่ไม่อาลัย

จาก อนนุโสจิยชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=610 

ในอดีตกาล พระนางยโสธราสำาเร็จฌานสมาบัติไปอุบัติในพรหม
โลกเสวยพรหมสมบัติอยู่นานแสนนาน ครั้นจุติแล้วได้ไปเกิดในตระกูล
เศรษฐีมีทรัพย์ ๘๐ โกฏิ อยู่ในแคว้นกาสี มีนามว่า สัมมิลลหาสินีกุมารี
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สัมมิลลหาสินีเป็นกุมารีรูปงาม ความงามของเธอเปรียบได้กับ
เทพอัปสร มีกิริยาเรียบร้อย น่ารัก น่าดูน่าชม และเนื่องจากเป็นผู้มาจาก
พรหมโลก เธอจึงเป็นหญิงพรหมจารินี ไม่มีอำานาจกิเลสตัณหาแม้เพียงนิด
เจือปนในจิตใจ

ในครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ก็ได้จุติจากพรหมโลก มาอุบัติในตระกูล
พราหมณ์เศรษฐี ๘๐ โกฏิ แห่งนครพาราณสี เมื่อเจริญวัยขึ้นเล่าเรียน
ศิลปะในสำานักตักศิลาจนเจนจบแล้วบิดามารดาดำาริจะหาคู่ครองให้ แต่
บุตรพราหมณ์ไม่ปรารถนาการครองเรือน จึงบ่ายเบี่ยงบิดามารดาเรื่อยมา

เมื่อถูกบิดามารดารบเร้าบ่อยเข้า บุตรพราหมณ์จึงออกอุบายหลีก
เลี่ยงการครองเรือนโดยให้ช่างปั้นทองคำาเป็นรูปหญิงงาม บอกว่าตนเอง
ยินดีจะครองเรือนหากบิดามารดาหาหญิงงามเช่นรูปทองนี้ได้ บิดามารดา
จึงให้บริวารแห่รูปทองไปค้นหาหญิงงามทั่วทั้งชมพูทวีป ขบวนแห่รูปทอง
ผ่านมาใกล้หน้าเรอืนของสมัมลิลหาสนิกีมุาร ีตัง้รปูทองไว้รมิทางคอยสงัเกต
อาการของคนทีเ่ดนิผ่านไปมา บรวิารในเรอืนนัน้ออกมาเหน็รูปทองต้ังอยูก่็
เข้ามาถามว่า “สัมมิลลหาสินี ท�าไมแม่จึงมายืนอยู่ที่นี่คนเดียว” พอเหล่า
บรวิารขบวนแห่ได้ยนิกร็ูว่้าลกูสาวบ้านนีร้ปูงามเหมอืนรปูทอง จงึนำาความ
กลับไปบอกเศรษฐี เศรษฐีจึงมาสู่ขอสัมมิลลหาสินีไปเป็นสะใภ้

เม่ือพระโพธิสัตว์บุตรพราหมณ์และสัมมิลลหาสินีกุมารีวิวาห์กัน
แล้ว แม้จะนอนร่วมเตียงเคียงหมอนกัน แต่ทั้งสองไม่เคยเกิดกิเลสตัณหา
เลย ไม่เคยแลดูกันด้วยอำานาจราคะ ทั้งสองอยู่ร่วมกันเหมือนภิกษุ ๒ รูป
อยู่ร่วมห้อง เหมือนพรหม ๒ องค์อยู่ในที่เดียวกัน

กาลเวลาผ่านไป บิดามารดาของพระโพธิสัตว์บุตรพราหมณ์ก็ถึง
กาลกิริยา เม่ือทำาฌาปนกจิสรรีะบดิามารดาแล้ว พราหมณ์โพธสิตัว์จงึบอก 
นางสมัมิลลหาสนิภีรยิาว่า “บิดาและมารดาพีต่ายแล้ว ทิง้ทรพัย์ของตระกลู
ไว้ ๘๐ โกฏิ ส่วนบิดามารดาของเธอก็ทิ้งทรัพย์ไว้ ๘๐ โกฏิเหมือนกัน พี่ไม่
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ปรารถนาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ ขอยกให้เธอทั้งหมด ส่วนพี่จะออกบวช
แสวงหาความสุขในธรรม”

สมัมลิลหาสนิกีล่าวว่า “ข้าแต่พีท่่าน ดฉินัออกเรอืนเป็นภรรยาท่าน
แล้ว ภรรยามีหน้าทีป่รนนบิตัสิาม ีดฉินัไม่อาจละทิง้หน้าทีป่ล่อยให้ท่านอยู่
ล�าพังคนเดียวได้ เมื่อท่านพี่คิดจะออกบวชดิฉันก็จะบวชด้วย”

เมื่อต่างคนต่างไม่ห่วงสมบัติประสงค์จะบวชด้วยกันทั้งคู่ ทั้งสอง
จึงช่วยกันนำาทรัพย์มาบริจาคเป็นทานจนหมด แล้วออกบวชเป็นดาบส
และดาบสินี เข้าไปบำาเพ็ญพรตอยู่ในป่า อาศัยผลหมากรากไม้เป็นอาหาร 
ดาบสและดาบสินีอาศัยอยู่ในป่าเป็นเวลานาน อาศัยผลไม้และรากไม้ใน
ป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิต นานวันเกิดมีความอยากอาหารรสเค็ม รสเปรี้ยว
บ้าง จึงออกจากป่าเข้าไปอาศัยอยู่ในสวนในเมือง แต่เมื่อได้บริโภคอาหาร
แปลกรสที่ไม่คุ้นเคย ดาบสินีจึงล้มป่วย  และอาการกำาเริบหนักขึ้นทุกวัน
เพราะไม่มียารักษา  

เมื่อถึงเวลาบิณฑบาต ดาบสจึงออกบิณฑบาตเพียงลำาพัง  วันหนึ่ง
อาการป่วยของดาบสสินีกำาเริบหนัก แม้ดาบสและดาบสินีทั้งสองจะไม่มี
ราคะตณัหาต่อกนั แต่ความรกัความห่วงใยกนัระหว่างสามภีรรยายงัคงมอียู่ 
ดาบสนิส่ีงสายตาเฝ้าแลมองว่าเมือ่ไรหนอพระดาบสจะกลับมา แต่ยงัไม่ทัน
ที่ท่านดาบสจะกลับ ดาบสินีก็ขาดใจเสียชีวิตไปเสียก่อน คนที่เดินผ่านไป
มา เหน็ดาบสนินีอนตายอยูร่มิทางจงึเข้ามามงุด ูบางคนเหน็แล้วนำา้ตาไหล
ร้องไห้สงสารทีด่าบสนิรีปูงามต้องมานอนตายอยูร่มิทางทัง้ทีย่งัอยูใ่นวยัสาว

ฝ่ายพระดาบสกลบัมาเหน็ดาบสนินีอนนิง่ตวัแขง็ซดี รูว่้าภรยิาของ
ตนตายแล้ว ท่านดาบสยืนพิจารณาสังขารดาบสสินีเพียงชั่วครู่ด้วยอาการ
ปกติ แล้วนั่งลงฉันอาหารตามปกติ เหล่าพวกคนที่ยืนมุงดูอยู่เห็นอาการ
สงบของท่านดาบสจึงถามว่า “ท่านผูเ้จรญิ ปรพิาชิกาผูน้ีเ้ป็นอะไรกบัท่าน”
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ท่านดาบสตอบว่า “เมื่อตอนเป็นคฤหัสถ์ เธอเป็นภริยาของเรา”

“ท่านดาบสผูเ้จรญิ พวกเราเห็นภรยิาของท่านต้องมาตายเสยีในวยั
สาวยงัอดร�า่ไห้ด้วยความเสยีใจและเสยีดายรปูงามของนางไม่ได้ แต่เหตใุด
ท่านจึงสงบนิ่งอยู่ได้ ไม่ร้องไห้ ไม่เศร้าโศก ไม่คร�่าครวญร�าพัน หรือท่านไม่
ได้รักภริยาของท่านเลย”

ท่านดาบสตอบว่า

“ดูก่อนท่านทั้งหลาย ปริพาชิกานี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เธอเป็นภริยา
ของเรา เป็นทีร่กัของเรา เราต่างเอือ้อาทรกนั เมตตากัน เป็นผูส้นิทสนม
กลมเกลียว เมื่อเราทั้งสองออกบวชแล้วก็ยังคงเอื้ออาทรกัน ดูแลกัน

แต่เมื่อนางตายแล้ว นางก็เป็นเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายในโลก 
เมือ่นางไปอยูใ่นภพอืน่ เป็นเช่นดงัสัตว์อืน่ จักช่ือว่าเป็นอะไรกับเราเพราะ
อยู่ต่างภพกัน เพราะฉะนั้น เราจึงมิได้เศร้าโศกถึงนางสัมมิลลหาสินี 
ผู้เป็นที่รักนี้

ถ้าบคุคลใดจะโศกเศร้าถงึสัตว์อ่ืน ๆ  กค็วรโศกเศร้าสงสารตนเอง
ด้วย ที่ต่อไปก็ต้องตายตามไป ตกอยู่ในอ�านาจของมัจจุราชเฉกเช่น
เดียวกัน 

อายุสังขารใช่ว่าจะติดตามเฉพาะสัตว์ผู้ยืน น่ัง นอน หรือเดิน
อยู่เท่านั้นก็หาไม่ แม้ในเวลาชั่วลืมตา หลับตา วัยก็เสื่อมลงเสมอ ทุก
คนจะต้องมีความพลัดพรากจากกันแน่นอน ดังนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็พึง
เอ็นดูหมู่สัตว์ทั้งหลายเสมอกัน เมื่อตายจากกันแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องโศก
เศร้าเพราะเป็นธรรมดา”

จากน้ัน ดาบสและคนเหล่านัน้ได้ช่วยกนัฌาปนกจิสรรีะนางดาบสนิ ี
เสรจ็แล้วพระดาบสกก็ลบัเข้าป่าดงัเดมิ บำาเพญ็ฌานและอภญิญา เมือ่ตาย
แล้วก็ไปเกิดในพรหมโลก



48

พระเจ้าสุตโสมและจันทาเทวี
รักแท้ รักธรรม

จาก จุลลสุตโสมชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2519

ในอดตีกาล พระโพธสิตัว์เกดิเป็น สตุโสมกมุาร โอรสพระเจ้าพรหม-
ทัต แห่งสุทัสนนคร เมื่อสุตโสมกุมารเจริญวัยข้ึนพระเจ้าพรหมทัตทรง
แต่งตั้งให้เป็นมหาอุปราช ต่อมาได้ครองราชสมบัติสุทัสสนนครสืบต่อจาก 
พระราชบิดาทรงพระนามว่า พระเจ้าสุตโสม

พระเจ้าสตุโสมมพีระชายา ๗๐๐ องค์ และมสีนมนารอีกี ๑๖,๐๐๐ 
นาง ในครัง้นัน้ พระนางยโสธราเกดิเป็นพระอคัรมเหสพีระนามว่า จนัทาเทวี 
ทรงมีพระโอรสแล้ว ๒ องค์ และกำาลังทรงพระครรภ์แก่

วันหนึ่ง พระเจ้าสุตโสมพบผมหงอกบนศีรษะเส้นหนึ่ง ทรงเห็นภัย
ของชราและมรณะทีใ่กล้เข้ามา จงึตรสัเรยีกเสนาอำามาตย์มาประชมุกนัและ
ประกาศสละราชสมบัติเพื่อออกผนวชเสนาอำามาตย์คัดค้าน ทูลว่าพระ
ชายาและสนมนารีทั้งหลายจะขาดที่พึ่ง พระเจ้าสุตโสมตรัสตอบว่า “สนม
นารีเหล่านี้ยังสาวยังสวยอยู่ เธอสามารถหาพระราชาอื่นเป็นที่พึ่งได้ ส่วน
เราจะปฏิบัติธรรมสร้างหนทางไปสวรรค์”

อำามาตย์จึงไปกราบทูลพระราชบิดาและพระราชมารดาให้ทรง
ทราบ พระราชบิดาและพระราชมารดาช่วยกันทัดทานว่า โอรสและธิดา
นัน้ยงัเลก็อยู ่อย่าทำาให้พวกเขาต้องทกุข์กายทกุข์ใจทีข่าดบดิาเลย รอเวลา
ให้โอรสธิดาเจริญวัยอีกหน่อยจึงค่อยบวช

พระเจ้าสุตโสมยืนยันจะออกบวช กราบทูลว่า “สรรพสังขารไม่
ว่าจะด�ารงอยู่สั้นหรือยืนยาวสิ้นกาลนาน ในที่สุดก็ต้องพลัดพรากจาก
กัน เพราะในโลกสันนิวาสนี้ สังขารขึ้นชื่อว่าเป็นของเที่ยงนั้นไม่มีเลย 
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ดังนั้นจะบวชวันนี้หรือรอบวชวันหน้าก็ต้องพลัดพรากจากกันอยู่ดี”

อำามาตย์จึงไปแจ้งพระชายาทั้งเจ็ดร้อย พระชายาเหล่านั้นลงจาก
ปราสาทมายึดข้อพระบาทพระเจ้าสุตโสมร้องไห้ครำ่าครวญขอร้องไม่ให้
บวช พระเจ้าสตุโสมกต็รสัยนืยนัจะออกบวชดงัเดมิตรสัว่า “เรานีม้ใีจกรณุา
พวกเธอทัง้หลาย แต่เราปรารถนาสวรรค์ เพราะฉะนัน้ เราจงึจะออกบวช”

อำามาตย์ไปทูลพระนางจนัทาเทวีอัครมเหส ีพระนางเสดจ็มาเฝ้าทัง้
ที่ทรงครรภ์แก่ ทูลถามพระภัสดาว่า พระองค์ไม่ทรงมีเยื่อใยหม่อมฉันและ
ทารกน้อยในครรภ์แล้วหรือจึงจะเสด็จไป ขอให้พระองค์ทรงรอจนหม่อม
ฉันประสูติก่อนแล้วค่อยออกบวชเถิด

พระเจ้าสุตโสมตรัสให้พรพระมเหสีว่า “ครรภ์ของเธอแก่แล้ว ขอ
ให้เธอจงประสูติโอรสหรือธิดาด้วยความสวัสดีเถิด แต่เวลานั้นไม่เคยคอย
ใคร เราจึงขอลาเธอเพื่อไปบวช”

พระมเหสีเสียพระทัยที่ไม่อาจทัดทานได้ จึงเสด็จกลับขึ้นปราสาท
กรรแสงไห้น่าเวทนา พระโอรสองค์โตไม่อาจทำาอะไรได้จึงร้องไห้อยู่กับ
พระมารดา ส่วนพระโอรสองค์รองชันษา ๗ ขวบ เสด็จไปหาพระบิดาทูล
ทัดทานประสาเด็ก พระเจ้าสุตโสมจึงมอบแก้วมณีให้พี่เลี้ยง แล้วให้พี่เลี้ยง
พาโอรสไปเล่นแก้วมณีที่อื่น

ฝ่ายอำามาตย์ เข้าใจว่าพระเจ้าสุตโสมคิดว่าราชทรัพย์มีน้อยจึงจะ
ออกบวช จึงเปิดพระคลังให้ทอดพระเนตรราชทรัพย์ แต่พระเจ้าสุตโสม
ยังยืนยันการออกบวชตรัสว่า “คลังน้อยของเราก็ไพบูลย์ คลังใหญ่ของเรา
ก็บริบูรณ์ ปฐพีมณฑลเราก็ชนะแล้ว แต่เราจักละสิ่งนั้นออกบวช”

ฝ่าย กลุพนัธนเศรษฐ ีกเ็ข้ามากราบทลูคดัค้านบ้าง พร้อมทลูถวาย
ทรพัย์ของตระกลูตนให้ทัง้หมด พระเจ้าสตุโสมจงึตรสัว่า “ดกู่อนเศรษฐ ีเรา
รูว่้าทรพัย์ของท่านมมีาก และท่านกบ็ชูาเรา แต่เราปรารถนาสวรรค์ เพราะ
ฉะนั้น เราจึงต้องบวช”
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พระเจ้าสุตโสมตรัสเรียก เจ้าชายโสมทัต อนุชามามอบราชสมบัติ
ให้ “ดูกร โสมทัต พี่กระสันจักออกบวช เหมือนไก่ป่าถูกขังกระสันจะออก
จากในกรง ความไม่ยนิดใีนฆราวาสครอบง�าพี ่พีจ่ะบวชในวนันี ้เธอจงครอบ
ครองราชสมบัตินี้เถิด”

เจ้าชายโสมทัตเห็นพระเจ้าสุตโสมจะออกบวชแน่ จึงขอออกบวช
ด้วย แต่พระเจ้าสตุโสมตรสัห้ามไว้ เกรงว่าประชาราษฎร์จะขาดทีพ่ึ่ง เสนา
อำามาตย์และประชาราษฎร์ เห็นว่าไม่อาจทัดทานพระราชาของตนได้ 
ต่างพากันร้องไห้เสียใจ พระเจ้าสุตโสมจึงแสดงธรรมว่า “ท่านทั้งหลาย
อย่าเศร้าโศกไปเลย ถึงเราจะอยู่กับพวกท่านต่อไป แต่ในไม่ช้าก็ต้อง
พลัดพรากจากท่านทัง้หลายในทีส่ดุอยูด่ ีเพราะสงัขารทัง้หลายจะได้ชือ่
ว่าเที่ยงนั้นไม่มี บัดนี้ ความชรามาถึงเราแล้ว ชีวิตที่เหลือเป็นของน้อย
ดุจน�้าในโคลนที่ก�าลังจะแห้ง บัณฑิตจึงไม่ควรประมาทในชีวิต ส่วนคน
พาลผูป้ระมาทเพราะถกูตณัหาผกูไว้ ย่อมไปบงัเกดิในนรก สตัว์ดริจัฉาน 
เปรต และอสุรกาย”

พระเจ้าสุตโสมทรงสละราชสมบัตินี้แล้ว เสด็จออกทรงผนวช ทรง
ผ้ากาสาวพัสตร์ เท่ียวไปพระองค์เดียวเหมือนช้างตัวประเสริฐ ต่อมาชาว
เมืองทั้งหลายต่างพากันสละสมบัติในเรือนของตน พาบุตรธิดาออกไปยัง
สำานักของพระโพธิสัตว์ พระราชมารดา พระราชบิดา พระชายา พระโอรส
พระธิดากับหญิงฟ้อน ๑๖,๐๐๐ ก็ทรงปฏิบัติเช่นนั้นเหมือนกัน พระนคร 
ดูเหมือนว่างเปล่า ฝ่ายชาวชนบทก็ได้ตามไปเบื้องหลังแห่งชนเหล่านั้น

พระโพธิสัตว์ทรงพาเหล่าผู้ติดตามมุ่งตรงไปยังป่าหิมพานต์ ท้าว 
สกักเทวราชทรงอำานวยสาธกุารจดัเครือ่งอัฐบรขิาร เสนาสนะ อาศรมถวาย

ผู้ใดยังอาลัยใคร่ในกาม ความสุขทางโลก พระโพธิสัตว์ทรงทราบ
ก็จะแสดงธรรมโปรด
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“ท่านทั้งหลายอย่าระลึกถึงความยินดี การเล่นและการร่าเริง
ในกาลก่อนเลย กามทั้งหลายอย่าท�าลายท่านทั้งหลายได้เลย 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 
มีพวงมาลัยดอกไม้สวมศรีษะ กนิเกสรดอกไม้และชอบดมกลิน่หอมเหมอืน
หมู่ภมร มีเสียงหวานไพเราะ พูดจาเสนาะเป็นบทเพลงเหมือนสกุณา มีรูป
ร่างงดงามอรชร ชอบรำาฟ้อนเหมือนนางอัปสรคนธรรพ์ หากเปรียบความ
งามของกินรีกับสาวมนุษย์ กินรีย่อมสวยกว่าและน่ารักกว่าสาวชาวเมือง
มนุษย์มากมายนัก

จนัทกินนรและจนัทกนิรผีกูสมคัรรกัใคร่เป็นสามภีรรยากนั ทัง้สอง
มีความสุขกับการคลอเคล้าท่องเที่ยวไปในไพรกว้าง เถื่อนถำ้า และภูผา ที่
ใดมีไม้ใบเขียวขจี หรือมีกลิ่นดอกไม้หอมขจร ที่นั้นย่อมได้เห็นจันทกินนร
และจันทกินรีอยู่เสมอ

สมัยหนึ่ง พระเจ้ากรุงพาราณสีอยากเสด็จประพาสป่าตามลำาพัง 
พระองค์ทรงมอบหมายให้เสนาอำามาตย์รับผิดชอบราชการงานเมือง แล้ว
พระองค์ก็เสด็จออกไปล่าสัตว์ในป่าหิมพานต์ตามลำาพังพระองค์เดียว โดย
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เสดจ็ไปตามลำานำา้สายหนึง่ขึน้ไปตามลำาดบั จากปลายนำา้จนกระทัง่ถงึต้นนำา้
เชิงเขาจันทบรรพตใกล้ที่อยู่ของเหล่ากินนรและกินรี

สมัยนั้นเป็นฤดูแล้ง จันทกินนรและจันทกินรีสองสามีภริยานุ่งห่ม
สาหร่ายดอกไม้ลงมาจากยอดบรรพต เที่ยวเก็บเล็มของหอมและกินเกสร
ดอกไม้ เหนี่ยวเถาชิงช้าพร้อมส่งสำาเนียงขับร้องจะเจื้อยแจ้วเสนาะไพร  
ระเรือ่ยมาตามลำาดบัจนมาถงึลำานำา้สายน้อยทีเ่ชงิเขา ทัง้สองหยดุร่ายรำาตรง
คุ้งนำ้า โปรยปรายดอกไม้ลงในธารนำ้าใส และลงเล่นนำ้าสำาราญใจ

เมื่อขึ้นจากนำ้าแล้วก็เก็บดอกไม้มาโปรยเหนือหาดทรายใช้เป็น
ท่ีนอน จนัทกนินรเป่าขลุย่และขบัร้องเพลงด้วยเสยีงหวานฉำา่ ส่วนจันทกนิรี 
ฟ้อนรำาร้องเพลงคลอเคลียอยู่เคียงใกล้สามี

พระเจ้ากรุงพาราณสีสดับเสียงของกินนรกินรี จึงค่อยย่างค่อย
ย่องเข้าไปใกล้ ยืนแอบในท่ีกำาบัง เมื่อทอดพระเนตรเห็นนางกินรีผู้มีรูป
โฉมงดงามเกินหญิงใดในโลกก็มีจิตปฏิพัทธ์ ดำาริว่าจะต้องยิงกินนรนั้นเสีย
เพื่อชิงกินรีนี้มา

ดำาริแล้วจึงเล็งธนูยิงถูกจันทกินนรล้มลง จันทกินรีเห็นสามีล้มลง
คิดว่าเป็นท่วงทีการร่ายรำาจึงร้องเพลงร่ายรำาต่อไปอย่างสนุกสนาน แต่
ครั้นเห็นมีเลือดแดงฉานไหลออกมาจึงรู้ว่าสามีถูกยิง รีบเข้าไปประคอง
กอดด้วยความตกใจ

จันทกินนรพยายามอดทนต่อความเจ็บปวด บอกจันทกินรีว่า

“ดูก่อนจันทา              ลมปราณพี่ล้าใกล้จะดับ
 ชีวีพี่ใกล้จะลาลับ              เหมือนรากไม้ถูกสับใกล้ม้วยมรณ์
 ดูก่อนน้องพี่                เจ็บนี้เจียนตายแล้วสมร
 พี่ยังไม่อยากจะม้วยมรณ์    ไม่อยากลาจรจากน้องไป

 ดูก่อนน้องรัก               เจ็บแผลแม้หนักพี่ทนได้

 แต่ทุกข์เพราะเห็นน้องโศก  พี่โศกช�้าระก�าใจไม่อาจทน”
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จันทกนินรนำา้ตาไหลพราก ร้องครวญครางด้วยความเจบ็ปวดก่อน
จะทนพษิบาดแผลไม่ไหวสลบแน่นิง่ไป จนัทกนิรไีม่อาจสะกดกลัน้ความโศก
อาลัยที่มีต่อสามีอันเป็นที่รักไว้ได้ จึงรำ่าไห้ด้วยเสียงดัง

พระเจ้าพาราณสเีหน็จนัทกนินรแน่นิง่ไป ดำารว่ิากนินรสิน้ชวีติแล้ว 
จึงปรากฏพระองค์จากที่ซ่อนออกมาหานางกินรี จันทกินรีมองดูรู ้ว่า 
พระราชาโจรผู้นี้เองท่ียิงสามีเรา นางจึงหนีไปอยู่บนยอดเขา กล่าวคำา
บริภาษพระราชาว่า

“ดูก่อนพระราชา   ท่านยิงสามีข้าผู้ไร้ผิด

 สามีที่ข้ารักสุดชีวิต   ท่านอ�ามหิตเลวเหลือใจไร้เมตตา

 ดูก่อนผู้ทรงยศ    เราก�าสรดด้วยท่านพรากสามีข้า

 เราขอสาปแช่งให้แม่และชายา  ของท่านจงโศกายิ่งกว่าเรา

 ดูก่อนผู้ทรงฤทธิ์   ทั้งชีวิตของแม่และเมียเจ้า

 จงถูกพรากสามีเหมือนเช่นเรา  จงเงียบเหงาอ้างว้างไม่ต่างกัน”

พระเจ้าพาราณสตีรสัปลอบนางกนิรว่ีา “ดูก่อนกนิรีผู้มนียัน์ตาเบกิ
บานดังดอกไม้ เธออย่าร้องไห้เสียใจไปเลย เราเป็นพระราชาพาราณสี จะ
รับเธอไปอยู่ในวังและให้เธอเป็นอัครมเหสีของเรา เธอจะได้รับการยกย่อง
บูชา ได้เป็นใหญ่เหนือหญิงทั้งหมดในนิเวศน์ของเรา ไม่ต้องทนอ้างว้างอยู่
ล�าพังท่ามกลางพงไพรแห่งนี้อีก”

จันทกินรีฟังคำาพระเจ้าพาราณสีดังนั้น จึงบริภาษว่า

“ดูหรือพระราชา         ช่างด้านหน้าเอ่ยวาจาออกมาได้

เลวทรามฆ่าผัวมืดมัวใจ       ยังบ้าใบ้ขอเมียเขาเอาไปครอง

ตัวเราแม้เป็นเพียงกินรี        ไม่เคยคิดอยากจะมีสามีสอง

ถงึเป็นหม้ายไม่ออกนอกครรลอง  ยงัมัน่คงรกัคูค่รองไม่เปลีย่นแปลง”
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พระเจ้าพาราณสฟัีงคำาด่าว่าของนางกนิรหีนกัเข้ากพิ็โรธ หมดความ
หลงที่มีในตัวนาง ตรัสว่า “นี่แน่ะนางชาติกินรีโง่เง่าไม่รักดี เมื่อชวนเจ้าไป
อยูส่ขุสบายในวงัไม่สนใจ เจ้ากจ็งอยูใ่นป่าในเขาอย่างนีต่้อไปเถดิ อย่างเจ้า
นัน้เหมาะแล้วทีจ่ะอยูก่บัฝงูเนือ้ฝงูววั เกบ็กนิใบไม้ใบหญ้าอยูอ่ย่างนีแ้หละ
นางโง่ไม่รักดี” ตรัสแล้วพระเจ้าพาราณสีก็เสด็จจากไปอย่างหมดเยื่อใย

เมื่อแน่ใจว่าพระเจ้าพาราณสีไม่กลับมาแล้ว จันทกินรีจึงลงมาอุ้ม
ร่างสามี ขึ้นสู่ยอดเขา ยกศีรษะวางไว้บนตัก กอดสามีพลางรำ่าไห้รำาพันว่า

“จันทาสามีสุดที่รัก         ข้าโศกสุดจะหักห้ามใจได้

 เราสองเคยสนุกสุขเกินใคร     ซอกเขาล�าเนาไพรเคยมีกัน

 ต่อไปนี้มีแต่ข้าที่ซอกเขา        ไม่มีแล้วสองเราที่ไหนนั่น

 เถื่อนถ�้าเคยพะนอคลอเคลียกัน  คงเหลือข้าร�าพันอยู่ผู้เดียว

 สามีที่รักของข้า         ต่อไปนี้แผ่นผาพันธุ์ไม้เขียว

 และแผ่นผาไม้ดอกคงซีดเซียว  คงอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่รื่นรมย์

 เพราะข้าไร้ท่านพลันอาดูร     ความรักพลันสูญไม่สุขสม

 ถิ่นนี้สองเราเคยอภิรมย์         ฉับพลันสวรรค์ล่มลงพังภินท์”

จนัทกนิรรีำา่ไห้ครำา่ครวญถึงจนัทกนินรผูส้ามด้ีวยความอาลยัรกั สิน้
หวังว่าต่อไปนี้นางจะอยู่อย่างเดียวดายได้อย่างไร พลางกอดลูบไร้ร่างสามี
ด้วยความรัก เมื่อนางวางมือลงตรงอกรู้สึกว่ายังมีไออุ่นอยู่ รู้ว่าสามียังไม่
ตาย นางกินรีจึงอ้อนวอนขอให้เทพยดาช่วยเหลือ

“ปวงเทพศักดิ์สิทธิเจ้าขา    เจ้าเขาเจ้าป่าช่วยด้วย

 สามีของข้าใกล้ม้วย      ได้โปรดช่วยสามีข้าอย่าให้ตาย

 คนเลวอุบาทว์ชาติชั่ว    มัวเมาคิดฆ่าท�าร้าย

 เขายิงสามีข้าปางตาย    โปรดช่วยบรรเทาร้ายให้เขาที

 เราสองครองคู่อยู่ด้วยรัก    หากต้องพรากจากกันคราวนี้
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 ข้าขอตายติดตามสามี    ไม่ขอมีชีวีอยู่ล�าพัง

 ปวงเทพศักดิ์สิทธิเจ้าขา    กินรีวันทาผองท่าน

 ได้โปรดช่วยชุบชีวัน สามีที่รักนั้นให้กลับคืน”

ความรัก ความอาลัย และคำาอ้อนวอนของจันทกินรีนั้นทำาให้แม้
เทพยดาก็หวั่นไหว พิภพของท้าวสักกเทวราชเกิดอาการร้อน ท้าวสักก-
เทวราชทรงตรวจดูเหตุเห็นจันทกินนรีร้องไห้ครำ่าครวญอยู่ใกล้ร่างสามี  
จึงจำาแลงองค์เป็นพราหมณ์เข้าไปหา ทรงถือกุณฑีนำ้าหลั่งรดลงบนร่าง 
จันทกินนร ทันใดนั้นบาดแผลและพิษศรที่เกิดกับจันทกินนรก็มลายหาย
ไปสิน้ จนัทกนินรได้สตลิกุขึน้คนืชวีติ จนัทกนิรสีวมกอดสามด้ีวยความดีใจ

ท้าวสกักเทวราชทรงประทานโอวาททัง้สองว่า ต่อไปให้พวกเจ้าอยู่
แต่บนยอดเขา อย่าลงมาเท่ียวเล่นใกล้ถ่ินมนุษย์อีก เมืองมนุษย์มีทั้งคนดี
และคนช่ัว พวกเจ้าไม่ทันเล่ห์มนษุย์หรอก หากเจอคนชัว่อกีพวกเจ้าจะเดอืด
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 เมือ่ถงึวาระท่ีจะต้องจตุมิาเกดิในโลกมนษุย์ พระอนิทร์ได้ประทาน
พรสบิประการแก่พระนางตามทีข่อ พรประการหนึง่ คอื พึงได้พระราชโอรส
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ผู้ให้สิ่งอันเลิศ ประกอบความเกื้อกูลแก่ยาจก ไม่ตระหนี่ อันพระราชาทุก
ประเทศบูชา มีเกียรติ มียศ 

ตลอดทศมาสท่ีพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์นั้น พระนางผุสดี
ไม่ทรงมีอาการแพ้เลย อีกท้ังพระครรภ์ก็ไม่นูนข้ึน ราบเรียบเหมือนหญิง
ปกติ เมื่อเสด็จประทักษิณพระนครโดยไม่ทรงทราบว่าใกล้เวลาประสูติ
กาล พระนางจึงประสูติพระโอรสท่ีกลางตรอกของพ่อค้า ด้วยเหตุนี้พระ
โอรสจึงได้นามว่า เวสสันดร

เมื่อแรกประสูติ พระเวสสันดรได้แบพระหัตถ์ถามพระนางผุสดี 
ราชมารดาว่า “พระแม่เจ้ามทีรพัย์อะไรบ้าง หม่อมฉนัจะให้ทาน” 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
ทีเ่กดิเป็นพระเวสสนัดร โอรสของพระเจ้าสญชยัและพระนางเจ้าผสุด ี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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ครัง้นัน้ นครใหญ่ซึง่อยูไ่ม่ไกล คอื นครกาลงิครฐัเกดิภยัพบิติั ฝนแล้ง 
ข้าวยากหมากแพง เกดิโจรภยั ประชาชนเดอืดร้อนไปทัง้นครพากนัเข้าไป
ถวายฎีกา โหราจารย์กราบทูลแนะนำาให้พระเจ้ากาลงิคราชสมาทานศลีและ
รกัษาอโุบสถศลี ๗ วนัแล้วทำาพธิขีอฝน แต่ฝนก็ไม่ตก ชาวเมอืงจึงกราบทูล
ว่า สพีนีครเป็นนครทีรุ่ง่เรอืง อดุมสมบรูณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพราะใน 
วันที่พระเวสสันดรประสูตินั้นมีนางพญาช้างฉัททันต์จากป่าหิมพานต์พา
ช้างเผอืกเชอืกหนึง่มาส่งให้ถึงโรงช้าง ช้างเผอืกเชอืกนีเ้ป็นช้างมงคลคูบ้่าน
คู่เมืองสพี ี ออกศกึครัง้ใดมแีต่ชยัชนะ และเมือ่พระเวสสนัดรเสดจ็ประทบั
ช้างมงคลไปแห่งหนตำาบลใดกต็าม จะมฝีนตกไปทุกแห่งท่ีเสด็จ ทำาให้แผ่น
ดนิสพีอีดุมสมบรูณ์ ราษฎรอยูเ่ยน็เป็นสขุกนัถ้วนหน้า ช้างมงคลเชอืกนีช้ือ่
ว่า ปัจจยันาค ขอให้พระราชาส่งราชทตูไปขอจากพระเวสสันดร

 พระเจ้ากาลงิคราชสดบัแล้วจงึรบัสัง่ให้พราหมณ์ ๘ คน ไปขอช้าง
มงคลจากพระเวสสันดร ทั้ง ๘ พราหมณ์เดินทางไปถึงนครสีพี คิดหาทาง
ทำาให้พระเวสสันดรสงสารจึงใช้ฝุ่นโรยตัวให้สกปรกมอมแมมเหมือนคน
ยากจน แล้วเข้าไปดักรอพระเวสสันดรอยู่ที่โรงทาน เมื่อพระเวสสันดร
เสด็จมาโรงทาน พราหมณ์ทั้ง ๘ จึงเข้าไปเฝ้า กราบทูลว่า พวกตนและชาว 
กาลิงครัฐกำาลังอดอยากเพราะแผ่นดินแห้งแล้ง ปลูกพืชผลไม่ได้ พวกตน
จึงต้องเร่ร่อนมาขอทาน หากพระองค์เมตตาพระราชทานช้างมงคลให้ก็
จะสามารถช่วยชาวกาลิงครัฐทั้งมวลได้ พระเวสสันดรสดับความทุกข์ยาก
ของชาวกาลงิครฐัจงึพระราชทานช้างมงคลให้ พร้อมคนเล้ียงช้างและควาญ
ช้างให้อีก ๕๐๐ สกุล

 พราหมณ์ทั้ง ๘ พาช้างกลับกาลิงครัฐ เมื่อช้างมงคลไปถึง ฝนก็
ตกทั่วกาลิงครัฐ ทำาให้พืชพันธุ์กลับเขียวขจีอุดมสมบูรณ์พ้นจากทุพพิกภัย 
ขณะที่ชาวเมืองสีพีบางส่วนกลับโกรธแค้นพระเวสสันดรที่บริจาคช้างคู่
บ้านคู่เมืองไป จึงมาชุมนุมกันท่ีพระลานหลวงถวายฎีกาให้พระเจ้าสญชัย
เนรเทศพระเวสสนัดร พระเจ้าสญชยัไม่อาจทดัทานความต้องการของชาว
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เมืองได้ ต้องจำาใจเนรเทศพระเวสสันดรตามมติของชาวเมือง

พระเวสสันดรทรงตรัสลาพระนางมัทรีว่า “เธอจงบริจาคทานใน
ท่านผู้มีศีลทั้งหลายตามควร เพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงอย่างอื่น ยิ่งกว่า
ทานการบริจาค ย่อมไม่มี และขอไม่ให้ทนล�าบาก หากจะมีพระสวามีใหม่
ก็ยินดี”

พระนางมัทรีทรงมีพระทัยเสมอกัน มีความจงรักภักดีต่อพระ
เวสสันดรยิ่ง ขอตามไปอยู่เป็นผู้รับใช้ดูแล ด้วยเหตุนี้ พระเวสสันดร พระ
นางมัทรี ชาลีราชกุมาร และกัณหาชินาราชกุมารี จึงได้เสด็จไปอยู่ในป่า 
เขาวงกต ด้วยกัน โดยถือข้อวัตร บวชเป็นบรรพชิต ถือพรหมจรรย์ เจริญ
ภาวนาอย่างมีโสมนัสยิ่ง 

นบัแต่นัน้มาพระเวสสนัดรกถ็อืเพศเป็นดาบสบำาเพญ็พรตในอาศรม 
พระนางมัทรีทำาหน้าที่ออกหาผลหมากรากไม้ในป่ามาปฏิบัติบำารุงพระ
สวามี พระโอรส และพระธิดา ทรงประทับอยู่คนละอาศรม ปฏิบัติตนเป็น
บรรพชิตเช่นนี้อยู่ ๗ เดือน

ในครัง้นัน้ ในกาลงิครฐันครมพีราหมณ์แก่ขอทานคนหนึง่ชือ่ชชูก มี
ภรรยาสาวสวยชือ่ว่า อมติดา ท่ีพ่อแม่ยกให้เพราะเอาเงนิชชูกไปใช้แล้วไม่มี
ปัญญาใช้คืน ภรรยาของพราหมณ์ชูชกมักถูกเพื่อนบ้านเยาะเย้ยถากถาง 
ว่าทำาบุญมาน้อยจึงได้ผัวแก่ แถมต้องลำาบากหาบนำ้าไปให้ผัวอาบทุกวัน  
ไม่เหมือนพวกตนที่สุขสบายได้แต่งตัวสวย ๆ วัน ๆ ไม่ต้องทำาการงานอะไร 
นางอมติดาอายเพือ่นบ้านจงึบอกให้ชชูกไปทลูขอพระชาลีและพระกณัหา 
จากพระเวสสันดรมาเป็นทาสรับใช้

ชูชกเดินทางไปเมืองสีพี ได้ยินชาวเมืองบอกว่าพระเวสสันดรพา
พระนางมทัรแีละพระโอรสพระธดิาเสดจ็ไปเขาวงกตแล้ว จงึเดนิทางตดิตาม
ไป ระหว่างทางแวะสอบถามทางไปเขาวงกตจากชาวบ้าน แต่ชาวบ้านป่า
น้ันรกัพระเวสสนัดร รูว่้าพราหมณ์เฒ่าจะไปขอพระนางมทัรี หรือพระชาลี 
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หรอืพระกณัหาเป็นแน่ จงึทุบตขัีบไล่จนชูชกต้องวิง่หนหีวัซกุหวัซนุเดนิทาง
หลบ ๆ ซ่อน ๆ ไปตลอดทาง

เมือ่เข้าสูเ่ขตแดนเขาวงกต ชชูกกถ็กูสนุขัของพรานเจตบตุรรุมล้อม
ไล่ต้อน จนต้องปีนหนขีึน้ไปอยูบ่นคบไม้ร้องไห้เอะอะเสียงดัง พรานเจตบตุร
ได้ยนิเสยีงออกมาดเูห็นชูชกอยูบ่นคบไม้ เดาว่าชชูกคงจะมาทลูขอพระนาง 
มัทรี หรือพระชาลี หรือพระกัณหา จึงยกหน้าไม้ขึ้นจะยิงชูชกเสียให้ตาย 
แต่ชูชกใช้ลีลาขอทานพูดจาอ่อนหวาน หลอกพรานเจตบุตรว่าตนเองเป็น
ราชฑูตที่พระเจ้าสญชัยส่งมารับพระชาลีและพระกัณหากลับพระนคร 
พรานเจตบุตรหลงเชื่อจึงช่วยชูชกลงจากต้นไม้ นำาอาหารมาเล้ียงดู จาก
นั้นก็บอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดร

ชูชกเดินทางต่อไป ได้พบพระอัจจุตฤๅษี ชูชกลวงว่าตนเองเป็น 
ราชฑูตมารับพระชาลีพระกัณหาเหมือนที่ลวงพรานเจตบุตร พระฤๅษีหลง
เชื่อจึงบอกทางให้อีก ชูชกเดินทางต่อจนถึงสระโบกขรณีใกล้อาศรมของ
พระเวสสันดร

ชูชกคิดว่าพระนางมัทรีนั้นเป็นหญิง คงทำาพระทัยไม่ได้หากต้อง
สละเลือดในอกให้เป็นทาน และคงจะขัดขวางเป็นแน่ จึงนอนพักรอวัน
ใหม่ให้พระนางมัทรีออกจากอาศรมไปก่อนจึงค่อยไปทูลขอพระเวสสันดร

ใกล้รุ่งคืนนั้น พระนางมัทรีทรงพระสุบินว่า มีชายผิวดำากักขฬะ 
คนหนึ่งมาควักเอาพระเนตรท้ังคู่ ตัดพระพาหาทั้งสอง และยังแหวกควัก
เอาพระหทัยของพระนางไปด้วย พระนางตกพระทัยต่ืนบรรทมรีบไปเฝ้า 
พระเวสสันดรกราบทูลฝันร้ายให้ฟัง

พระเวสสันดรสดับแล้วรู ้ว ่าฝันนี้เป็นนิมิตว่าจะมียาจกมาขอ 
พระโอรสและธิดาไปเป็นทาน พระองค์จึงปลอบประโลมพระนางมัทรีให้
คลายกังวลใจแล้วให้พระนางกลับไป ฟ้าสว่างแล้ว พระนางมัทรีทำากิจที่
ควรทำาเสร็จ แต่ใจยังไม่คลายกังวลถึงความฝัน จึงเรียกพระชาลีและพระ 
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กณัหามาสวมกอด แล้วพาทัง้สองไปฝากพระเวสสนัดร กำาชบัพระเวสสนัดร
ให้ดูแลสองพระองค์ให้ดี แล้วพระนางก็เข้าป่าหาผลาผลตามปกติ

ชูชกเม่ือเห็นพระนางมัทรีเสด็จไปป่าแล้วจึงออกจากที่ซ่อน เข้า 
ไปเฝ้าพระเวสสันดร ขอพระโอรสชาลีและพระธิดากัณหาความว่า  
“ห้วงน�้าซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลา ย่อมไม่เหือดแห้ง ฉันใด พระองค์มี
พระหฤทยัเตม็เป่ียมด้วยศรทัธา ฉนันัน้ ข้าพระองค์มาเพ่ือทลูขอพระโอรส
พระธิดากับพระองค์ ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระโอรสพระธิดา แก่
ข้าพระองค์ผู้ทูลขอเถิด” 

พระเวสสนัดรเมือ่ได้ทรงสดบัคำาขอของชชูกแล้วกเ็กดิปิติยนิดี ตรัส
ว่า “ดูก่อนพราหมณ์ เรายกให้ ไม่หวั่นไหว ท่านจงเป็นใหญ่ในเด็กน้อย 
ทั้งสอง น�าไปเถิด”

ฝ่ายพระชาลีและพระกัณหาเห็นชูชกมีลักษณะอัปลักษณ์ กิริยา
หยาบจึงหวาดกลัว หนีไปหลบยังสระบัว พระเวสสันดรเห็นรอยเท้าของ
โอรสและธิดาจึงเดินตามรอยไป ทรงกล่าวแก่พระชาลีว่า“ดูก่อนพ่อชาลี
พระลูกรกั พ่อจงมา จงเพิม่พนูบารมขีองพ่อให้เตม็ จงช่วยโสรจสรงหทยั
ของพ่อให้เยน็ฉ�า่ จงท�าตามค�าของพ่อ ขอเจ้าทัง้สองจงเป็นดงัยานนาวา
ของพ่อ ไม่หวั่นไหวต่อสาคร คือภพ พ่อจักข้ามฝั่ง คือ ชาติ จักยังมนุษย์
ทั้งเทวดาให้ข้ามด้วย”

พระชาลีได้ทรงสดับพระดำารัสของพระราชบิดา จึงทรงคิดว่า ตา
พราหมณ์จงทำาเราตามใจชอบเถิด เราจักไม่ดื้อดึงต่อพระราชบิดาจึงโผล่ 
พระเศยีรแหวกใบบวัออกเสดจ็ขึน้จากนำา้ หมอบแทบพระบาทเบือ้งขวา ทรง
กนัแสง 

พระเวสสนัดรตรสัเรยีกพระกณัหาบ้างว่า “ดกู่อนแม่กัณหาธดิารัก 
แม่จงมา จงเพิม่พนูทานบารมทีีร่กัของพ่อ จงช่วยโสรจสรงหทยัของพ่อ
ให้เยน็ฉ�า่ จงท�าตามค�าของพ่อ ขอเจ้าทัง้สองจงเป็นดงัยานนาวาของพ่อ 
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ไม่หวั่นไหวต่อสาคร คือภพ พ่อจักข้ามฝั่ง คือ ชาติ จักยกขึ้นซึ่งมนุษย์
ทั้งเทวดาด้วย”

พระกัณหาได้ทรงสดับพระดำารัสของพระราชบิดา จึงทรงคิดว่า 
เราจักไม่ดื้อดึงต่อพระราชบิดา จึงเสด็จขึ้นจากนำ้าเหมือนกัน หมอบแทบ
พระบาทเบื้องซ้าย กอดข้อพระบาทไว้มั่นทรงกันแสง

พระเวสสนัดรตรสับอกตาพราหมณ์เฒ่าว่าหากมใีครต้องการไถ่ตวั
สองกุมาร พระองค์ตัง้ค่าตวัพระโอรสชาลเีป็นทองคำาพนั ๑,๐๐๐ ตำาลงึ ส่วน
พระกัณหามีค่าตัวเป็นทองคำา ๑๐๐ ตำาลึง พร้อมทาสา ทาสี ช้าง ม้า และ
โค อย่างละ ๑๐๐ ตรัสแล้วพระเวสสันดรก็จูงหัตถ์สองกุมารพามามอบให้
ชูชก ทรงหลั่งสิโนทกกรวดนำ้าตรัสว่า “โอรสและธิดาทั้งสอง เราจะไม่รัก
กห็ามไิด้ แต่พระสพัพัญญตุญาณย่อมเป็นทีร่กัยิง่กว่าโอรสและธดิากว่า
ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า เราจึงตัดใจให้เป็นมหาทาน”

ตรัสแล้วปฐพีก็สั่นไหวไปถึงพรหมโลก

ชูชกผู้มีใจทราม รับสองกุมารแล้วก็หาเถาวัลย์มามัดมือพระชาลี
และพระกณัหา ใช้ไม้ใหญ่โบยตอีย่างโหดร้ายหมายกำาราบบงัคบัสองกมุาร
ให้เดนิไป พระชาลแีละพระกณัหาถกูชชูกตจีนผิวกายแตกเลือดไหล ร้องไห้
ครำา่ครวญน่าสงสาร กราบทลูพระเวสสนัดรขอให้สงสารอย่าประทานลูกให้
ชชูกเฒ่าผูน้ีเ้ลย พลางตดัพ้อน้อยใจว่า “ผูใ้ดไม่มมีารดาของตน ผูน้ัน้เหมอืน
ไม่มีทั้งบิดามารดา แน่ะน้องกัณหา มาเถิด เราจักตายด้วยกันอยู่ไปก็ไม่มี
ประโยชน์ พระบดิาได้ประทานเราทัง้สองแก่พราหมณ์ผู้แสวงหาทรัพย์ แก
ร้ายกาจเหลือเกิน แกตีเราทั้งสองเหมือนนายโคบาลตีฝูงโค”

กาลนั้น พระเวสสันดรทรงมีความเศร้าโศกเป็นกำาลัง พระทัยทุกข์
ด้วยความเร่าร้อนโกรธแค้น ความอาลยัห่วงใยกป็ระดงัเตม็กำาลงัไม่สามารถ
จะกลัน้ความสงสารพระโอรสและพระธดิาได้ นำา้พระเนตรนองหน้าจงึต้อง
หลีกปลีกตัวเข้าอาศรมร้องไห้กรรแสงครำ่าครวญต่ออย่างน่าสงสาร
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พระองค์ทรงชำาเลืองแลดูพระโอรสพระธิดาเป็นพัก ๆ ทรงเจ็บ
แค้นตาพราหมณ์เฒ่าชูชกว่าใยต้องทำาร้ายเด็กน้อยผู้ไม่มีพิษภัยหรือแม้
จะตอบโต้ทำาอันตรายใด ๆ ใจหน่ึงคิดแค้นอยากตามไปชิงพระโอรสพระ
ธิดากลับคืนแล้วฆ่าพราหมณ์นั้นเสีย แต่สุดท้ายก็ทรงชนะความโกรธด้วย
ปัญญา เห็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลว่า ทุกข์เห็นปานนี้เกิดเพราะ โทษแห่ง
ความเสน่หา หาใช่เพราะเหตุการณ์อื่นไม่ เพราะฉะนั้น ควรเราเป็นผู้มี
จิตมัธยัสถ์วางอารมณ์เป็นกลาง อย่าท�าความเสน่หา ทรงด�าริฉะนี้แล้ว 
ทรงบรรเทาความโศกเหน็ปานนัน้เสยี ด้วยก�าลงัพระญาณของพระองค์ 
ประทับนั่งกลับคืนพระอาการเป็นปกติ

ฝ่ายพระนางมัทรีที่ไปหาผลาผลอยู่ในป่า นอกจากกลางคืนจะ 
ฝันร้ายแล้วกลางวันยังได้พบลางร้ายต่าง ๆ นานา ทรงเขม่นพระเนตร
ตลอดทั้งวันทำาให้ร้อนพระทัยเป็นห่วงโอรสและธิดาทั้งสอง เมื่อเก็บผลไม้
ได้พอแล้วจงึรบีร้อนเดนิกลบัอาศรม แต่ท้าวสกักเทวราชใช้ให้เทวดามาขดั
ขวางมใิห้พระนางกลบัอาศรมด้วยเกรงพระนางจะกลับมาขดัขวางมหาทาน
ใหญ่ จึงทรงให้เทวดาจำาแลงกายเป็นสัตว์ร้ายสามตัว คือ ราชสีห์ เสือโคร่ง 
และเสือเหลือง มาขวางทางไว้ จนเย็นคำ่าจึงเปิดทางให้

พระนางมัทรีกลับไปถึงอาศรม ไม่เห็นโอรสและธิดาออกมารับ
เหมือนทุกวันก็รู้ว่าคงจะมีอันตรายแก่โอรสและธิดาทั้งสองเป็นแน่ จึงรีบ
เข้าไปทูลถามพระเวสสันดร แต่พระเวสสันดรทรงนิ่งเงียบไม่ตรัสอะไรเลย

พระนางมทัรทีรงกรรแสง เทีย่วตามหาพระชาลีและพระกณัหาไป
ทุกแห่งที่ทั้งสองพระองค์เคยไปเที่ยวเล่นแต่ไม่พบ ทรงรำ่าไห้กลับมาถาม
พระเวสสันดรอีก แต่พระเวสสันดรก็ทรงนิ่งเงียบอยู่เหมือนเดิม

พระนางมัทรีกราบทูลว่า “การที่พระองค์ไม่ตรัสกะหม่อมฉันนี้ 
เป็นทุกข์ยิ่ง การที่วันน้ีหม่อมฉันไม่เห็นชาลี และกัณหาชินาลูกรักทั้งสอง
นั้น เหมือนแผลที่ถูกแทงด้วยลูกศร การไม่เห็นลูกทั้งสอง และพระองค์ไม่
ตรัสกะหม่อมฉัน นี้เป็นทุกข์ซ�้าสอง เหมือนลูกศรแทงหทัยของหม่อมฉัน



63

ข้าแต่พระราชบตุร วนันี ้ถ้าพระองค์ไม่ตรสักะหม่อมฉนัตลอดราตรี
นี้ พรุ่งนี้เช้า ชะรอยพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นหม่อมฉันปราศจาก
ชีวิตตายเสียแล้ว”

พระนางมทัรสีะอืน้ไห้ทูลถามพระสวามแีต่กไ็ม่ได้รบัคำาตอบเพราะ
ตัง้ใจรอคอยจงัหวะบอกทีเ่หมาะสม ฝ่ายพระนางมทัรีเมือ่ไม่รู้จะทำาอย่างไร
กเ็ทีย่วตามหาพระโอรสและพระธดิาไปทัว่ตลอดทัง้ราตร ีจนรุง่เช้าแสงทอง
ทาบขอบฟ้าแล้วกย็งัหาไม่พบจงึกลบัมาหาพระเวสสนัดร พระนางกรรแสง
ไห้จนสิ้นสติไปด้วยความเหนื่อยและเสียพระทัยที่แทบบาทพระสวามี

พระเวสสันดรเห็นดังนี้ก็ตกพระทัยตัวสั่นคิดว่าพระนางมัทรี
ส้ินพระชนม์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างหนัก แต่ต่อมาก็ตั้งสติจับ
พระกายพระนางดูว่ายังอุ่นจึงรู้ว่ายังมีพระชนม์อยู่ แม้มิได้ทรงถูกต้อง
พระกายตลอด ๗ เดือน แต่ไม่อาจจะทรงก�าหนดความเป็นบรรพชิตอยู่
ได้ เพราะความโศกมกี�าลงั มพีระนยันาเตม็ไปด้วยพระอสัสุชล ช้อนพระ
เศยีรของพระนางเจ้าขึน้วางไว้บนพระเพลา พรมด้วยน�า้ ลบูพระพกัตร์
และที่ตรงพระหทัย 

เมื่อพระนางมัทรีฟื้นสติ ทรงยับยั้งสติไว้ได้บ้างแล้วจึงทูลถามว่า 
“พระโอรสและพระธิดาของหม่อมฉันไปไหน” พระเวสสันดรพิจารณาว่า
พระชายามีพระทัยสงบลงพอจะรับฟังความจริงได้ จึงตรัสตอบว่า “เมื่อ
วานนี้ระหว่างที่เธอไปหาผลาผล มีพราหมณ์เฒ่ามาขอโอรสธิดาของเราไป
เป็นทาส เราจึงให้สองกุมารนั้นเป็นทานไปแล้ว”

พระนางมัทรีใจหาย ทรงตัดพ้อพระเวสสันดรว่า “พระองค์ทรงรู้
อยูว่่าโอรสและธดิาหม่อมฉนัไปไหน แต่พระองค์กลบัไม่ยอมบอก ปล่อยให้
หม่อมฉนัหวัใจแทบสลายเป็นห่วงลกู หม่อมฉนัร�า่ไห้ตามหาลกูตลอดราตรี
จนเลือดในกายกลั่นเป็นน�้าตาแทบจะหมดกาย”
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พระเวสสันดรตรัสว่า“ดูกรมัทรี เราเองเป็นชายให้ลูกเป็นทานยัง
กลั้นน�้าตาไว้ไม่ได้ หัวใจเราแทบแหลกสลายเมื่อเห็นลูกเดินจากไป ส่วน
เธอเป็นหญงิมใีจละเอยีดอ่อน หากบอกเธอเสยีตัง้แต่แรกเธอคงไม่อาจกล้ัน
ความโศกไว้ได้ ดวงหทัยเธออาจจะแตกสลาย เราจึงจ�าอดกลั้นไว้ไม่ยอม
บอกตลอดราตรี บัดนี้เราเห็นเธอพอสร่างโศกแล้วจึงได้บอก

ดูกรมัทรี เราทั้งสองจะไม่รักโอรสธิดาก็หาไม่ เมื่อเราบริจาคโอรส
และธิดาเป็นทานไปแล้วก็ขออย่าได้ห่วงกังวลไปอีกเลย

ดกู่อนมทัร ีเธอจงอนโุมทนาปิยบตุรทาน อนัเป็นอดุมทานของฉัน” 

พระนางมัทรีทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ หม่อมฉันขออนุโมทนา
ปิยบุตรทานอันอุดมของพระองค์ พระองค์ทรงบริจาคทานแล้ว จงยัง
พระหฤทัยให้เลื่อมใส ขอจงทรงบ�าเพ็ญทานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเถิด”  

ฝ่ายท้าวสักกเทวราชเห็นพระเวสสันดรบริจาคบุตรเป็นมหาทาน
แล้วดำารว่ิา วานนีม้คีนชัว่ช้ามาขอโอรสและธดิาไปเป็นทาส วนัต่อไปกอ็าจ
จะมีใครมาขอพระนางมัทรีไปอีก แล้วพระองค์จะต้องอยู่ป่าผู้เดียวลำาพัง 
ขาดคนดูแล ดำาริดังน้ันแล้ว ท้าวสักกเทวราชจึงจำาแลงกายเป็นพราหมณ์
ไปขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดร

ฝ่ายพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่า เมื่อวานนี้ อาตมาได้ให้บุตรบุตรีแก่
พราหมณ์ไปแล้ว อาตมาจะต้องอยูใ่นป่ารปูเดยีวเท่านัน้ จักให้มทัรีแก่ท่าน
ได้อย่างไร กลับยังทรงมีพระทัยมั่นคงในการให้และสละ ตรัสว่า “ดูก่อน
พราหมณ์ อาตมาให้สิ่งที่ท่านขอต่ออาตมา อาตมาไม่หวั่นหวาด ไม่มีสิ่งใด
แฝงเร้นอยู่ในใจ อาตมายินดีในทานยิ่ง”

ตรสัแล้วทรงจบัพระกรพระนางมทัรมีาร่วมหลัง่สโินทกกรวดนำา้ลง
ในมือพราหมณ์พระราชทานพระนางมัทรีให้ ทรงทอดพระเนตรดูพระ- 
นางมัทรีด้วยความรัก ตรัสว่า “เราให้เธอเป็นทานเพราะเกลียดชังเธอก็
หาไม่ เธอนั้นเป็นที่รักยิ่งของเรา นารีใดในโลกนี้ที่เรารักแม้เพียงส่วน
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เสี้ยวของเธอนั้นไม่มีเลย แต่พระโพธิญาณนั้นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า
และเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั่วทั้งหล้า เราจึงยอมสละเธออันเป็น
ที่รักให้เป็นทาน”

ลำาดับนั้น มหาปฐพีก็สั่นไหวไปถึงพรหมโลกดังกาลก่อน

ในกาลนั้น พระนางมัทรีผู้มีดวงหฤทัยอันประเสริฐ มิได้ทรงทำา
พระพักตร์กริ้วพระภัสดา ไม่ทรงกรรแสง ทรงทอดพระเนตรดูพระสวามี 
ทรงเข้าพระทัยพระสวามีว่าพระองค์นั้นทรงกระทำาสิ่งประเสริฐ พระนาง
กราบทูลว่า “หม่อมฉันเป็นเทวีของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นใหญ่ใน
หม่อมฉัน หากพระองค์ต้องการทรัพย์ก็พึงขายหม่อมฉัน หากต้องการ
เนื้อก็พึงฆ่าหม่อมฉัน หากพระองค์ปรารถนาจะประทานหม่อมฉันแก่
ผู้ใดก็พึงประทานแก่ผู้นั้น พระองค์จงกระท�าสิ่งที่ทรงชอบพระทัยเถิด 
หม่อมฉันไม่โกรธพระองค์เลย”

ท้าวสักกเทวราชทรงทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสอง 
จึงทรงอนุโมทนาและชมเชยสองกษัตริย์ว่า“ข้าศึกทั้งปวง ทั้งที่เป็นของ
ทิพย์และของมนุษย์ พระองค์ทั้งสองทรงชนะแล้ว 

ปฐพบีนัลอืลัน่เสยีงสาธกุารก้องไปถงึสวรรค์ช้ันไตรทพิย์ สายฟ้า
ก็แวบวาบไปโดยรอบ เสียงโกลาหลนั้นปรากฏ ดังหนึ่งเสียงภูเขาถล่ม
ทลาย เทพนิกายทัง้สอง คอืนารทะและปัพพตะเหล่านัน้ ย่อมอนโุมทนา
แก่สองกษัตริย์นั้น พระอินทร์ พระพรหม พระปชาบดี พระโสม พระยม 
และพระเวสสุวัณมหาราช เทพเจ้าทั้งหมดย่อมอนุโมทนาว่า 

พระองค์ทรงท�ากิจที่ท�าได้ยากแท้ เพราะความที่เหล่าผู้ให้ทาน
ให้ด้วยยาก เพราะความที่เหล่าผู้ท�าบุญกรรมท�าด้วยยาก อสัตบุรุษทั้ง
หลายท�าตามไม่ได้ ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย อันอสัตบุรุษทั้งหลาย
น�าไปยาก เหตุดังนั้น คติภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษทั้ง
หลายต่างกัน อสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรก สัตบุรุษทั้งหลายมีสวรรค์
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เป็นที่ไปในเบื้องหน้า

ข้อที่พระองค์ เมื่อเสด็จประทับแรมอยู่ในป่า ได้พระราชทาน
กุมารกุมารีและพระมเหสีนี้ นับว่าเป็นพรหมยานอันสัมฤทธิ์แล้วแด่
พระองค์ เพราะจะมต้ิองเสดจ็ไปในอบายภมู ิขอพระกุศลทานอนัน้ัน จง
อ�านวยวิบากสมบัติแด่พระองค์ในสวรรค์เถิด”

ท้าวสักกเทวราชทรงอนุโมทนาแด่พระเวสสันดรอย่างนี้แล้ว ทรง
ดำาริว่า บัดนี้ ควรที่เราจะไม่ชักช้าในที่นี้ ควรถวายคืนพระนางมัทรีแด่พระ
เวสสันดร แล้วกลับไป ทรงดำาริฉะนี้ แล้วตรัสว่า 

“ข้าพระองค์ขอถวายพระนางมทัรีพระมเหสผีูง้ามทัว่สรรพางค์ 
คืนแด่พระองค์ผู้เจริญ เพราะพระองค์มีพระฉันทะอัธยาศัย เสมอด้วย
พระนางมัทรี และพระนางมัทรีก็ทรงมีพระฉันทะอัธยาศัย เสมอด้วย
พระองค์ผู้พระสวามี น�้านมและสังข์มีสีเสมอเหมือนกัน ฉันใด พระองค์
และพระนางมัทรี ก็มีพระมนัสเจตนาเสมอเหมือนกัน ฉันนั้น 

พระองค์ทั้งสองเป็นขัตติยชาติ สมบูรณ์ด้วยพระวงศ์ เกิดดีแล้ว
แต่ถูกพระมารดาพระบิดา เนรเทศให้เสด็จมารอนแรมอยู่ ณ อาศรม
ในราวไพรนี้ ขอพระองค์ เมื่อทรงบ�าเพ็ญทานต่อ ๆ ไป พึงบ�าเพ็ญบุญ
กุศล ตามสมควรเถิด

หม่อมฉันคือท้าวสักกะจอมเทพมาสู่ส�านักของพระองค์ หม่อมฉัน
ขอถวายพระพร ๘ ประการ ขอให้พระองค์ทรงเลือกเอาพรตามอัธยาศัย
เถิด”

พระเวสสันดรจึงตรัสขอพร ๘ ประการ คือ

๑. ขอให้ได้กลับคืนพระนคร และได้ครองกรุงสีพี

๒. เมื่อขึ้นครองกรุงสีพีแล้ว ขอให้ได้ช่วยให้นักโทษพ้นจากการถูก
ประหาร
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๓. ขอให้ได้เป็นที่พึ่งของพลเมืองในการเลี้ยงชีพ

๔. ขอให้ไม่ตกอยู่ในอำานาจของสตร ีขอให้รืน่รมย์อยูแ่ต่มเหสขีองตน

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 จึงให้อำามาตย์มาพาไปเข้าเฝ้าเพื่อตรัสซักถามเรื่องราว

พระเจ้าสญชยัเรยีกพระชาลแีละพระกณัหาให้เข้าไปหา แต่ทัง้สอง
กราบทูลว่าบัดน้ีหม่อมฉันเป็นทาสพราหมณ์เฒ่าแล้ว ไม่ใช่พระราชนัดดา
ของพระองค์ จึงไม่อาจเข้าไปหาพระองค์ได้ พระเจ้าสญชัยจึงได้ไถ่ตัวพระ
ราชนัดดาทั้งสองตามราคาที่พระเวสสันดรทรงตั้งไว้

ชูชกได้รับพระราชทานค่าไถ่ก็กลายเป็นเศรษฐีในพริบตา มี
ปราสาท ๗ ชั้น มีข้าทาสบริวาร มีอาหารเลิศรส ตาเฒ่าไม่เคยลิ้มรสอาหาร
เช่นนี้มาก่อนจึงเพลินกินไปมากจนท้องแตกตาย

ฝ่ายพระเจ้าสญชัยและชาวพระนครคิดได้ว่า พระเวสสันดรถูก



68

เนรเทศไปอยูป่่าโดยไม่มคีวามผดิ พระเวสสนัดรนัน้ทรงมพีระทยัในการให้
ทานเป็นอย่างยิง่ แม้โอรสและธดิาทัง้สองยงัยอมสละเป็นทานได้ บดันีค้วร
รับพระเวสสันดรกลับนครได้แล้ว พระองค์จึงรับสั่งให้จัดขบวนทัพใหญ่โต
ให้พระชาลีนำาทางไปรับพระเวสสันดรที่เขาวงกต

เมื่อ ๖ กษัตริย์ คือ พระเจ้าสญชัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร 
พระนางมัทรี พระชาลี และพระกัณหา มาพบหน้ากันที่เขาวงกต ทั้งหมด
ดใีจจนถงึวสิญัญภีาพไปหมด ท้าวสกักเทวราชจงึบันดาลให้ฝนโบกขรพรรษ
ตกลงมา ฝนนั้นใครอยากให้เปียกก็เปียก ใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียก 
กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์จึงกลับฟื้นคืนสติขึ้นมา

พระเวสสันดรเสด็จกลับสีพีพร้อมพระญาติ กลับขึ้นบัลลังก์เป็น
กษัตริย์สีพีอีกครั้ง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ท่ีทรงทศพิธราชธรรม ทรงให้
ทานตลอดชีวิต และยึดมั่นในพระนางมัทรีแต่เพียงผู้เดียวตามที่ขอพรท้าว
สกักเทวราชไว้ เมือ่สิน้พระชนม์แล้วทัง้สองพระองค์กไ็ปอบุติัในดุสิตสวรรค์

เจ้าชายสิทธัตถะและพระนางยโสธรา
นางแก้วคู่บารมี

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

จำาเนียรกาลผ่านมาไกลแสนไกล นับตั้งแต่วันที่สุมิตตาพราหมณี
อธิษฐานช่วยสุเมธดาบสสร้างสมบารมี ทั้งสองก็เวียนเกิดเวียนตายไม่อาจ
นับชาติได้ มีพบ มีพลัดพราก มีสมหวัง มีผิดหวัง มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ 
เส่ือมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข แลมีทุกข์ ยากท่ีใครจะไม่เบื่อหน่าย 
แต่ยิ่งนานทั้งสองก็ยิ่งมีศีลเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ยิ่งมั่นคง ไม่หวั่นไหว 
ร่วมฝ่าฟันสร้างสมบารมด้ีวยกนัอย่างไม่ย่อท้อ ไม่เบือ่หน่าย นบัเป็นเวลาถงึ  
๔ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
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ในชาติอันเป็นที่สุด เทวดาอาราธนาพระโพธิสัตว์จากดุสิตสวรรค์ 
โดยมีพระนางยโสธราติดตามมาอุบัติพร้อมกัน พระนางยโสธรามาเกิด
เป็นเจ้าหญิงราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะกับพระนาง 
อมิตาเทวี เป็นขัตติยนารีในโกลิยวงศ์ ส่วนพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเจ้าชาย 
สิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมายาเทวีแห่งกรุง 
กบิลพัสดุ์ อยู่ในศากยวงศ์ซึ่งอยู่อีกฟากฝั่งของแม่นำ้าโรหิณี มีพระนาง 
โคตมีมาตุจฉาเป็นพระมารดาเลี้ยงเพราะพระมารดามายาด่วนทิวงคตไป
ตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุเพียง ๗ วัน

เจ้าหญิงยโสธราเป็นราชธิดาที่งามเลิศในแผ่นดิน มีพระฉวีวรรณ
เปล่งปลั่งเรืองรองดังทองคำาเปลว บางทีจึงเรียกว่า พิมพา ยโสธราพิมพา 
ภัททา และภัททากัจจานา เมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา พระเจ้า 
สุปปพุทธะและพระนางอมิตาเทวีจะจัดพิธีให้พระธิดาเลือกคู่ แต่ด้วย
อำานาจบุพเพสันนิวาสเจ้าหญิงยโสธรากราบทูลว่าไม่จำาเป็นต้องจัดพิธี
เลือกคู่ เธอจะอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์ ดำารงราช
ประเพณีทีส่องตระกลู คอื ศากยะและโกลยิะเคยอภเิษกสมรสกนัมาหลาย
ชั่วอายุคน ตัวอย่างเช่น พระนางอมิตานั้นทรงเป็นศากยวงศ์ขนิษฐาของ
พระเจ้าสทุโธทนะ แต่มาอภเิษกสมรสกบัพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งโกลิยวงศ์ 
ขณะทีพ่ระนางมายากบัพระนางโคตมซีึง่เป็นโกลยิวงศ์ขนษิฐาของพระเจ้า 
สุปปพุทธะก็ไปอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะแห่งศากยวงศ์ เป็นต้น 
เจ้าหญิงยโสธรากราบทูลพระมารดาว่า

“หม่อมฉันได้ยินเสียงเล่าลือว่า เจ้าชายสิทธัตถะเมื่ออยู่ในสภา
กษัตริย์แห่งศากยวงศ์ พระองค์ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์หนุ่มท่ีทรงพระปรีชา
สามารถมากท่ีสุดในสภา ความรู้ความสามารถของพระองค์เปรียบได้ดัง
อาจารย์ผู้เฒ่า อีกท้ังทรงเป็นผู้น�าและมีน�้าพระทัยโอบอ้อมอารีอาณา
ประชาราษฎร์ บุรุษเช่นนี้ย่อมเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉัน อาณาประชาราษฎร์ 
และทรงเป็นนายกของโลกได้”
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ราชวงศ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการตัดสินใจของเจ้าหญิงยโสธรา 
แต่ด้วยเหตุที่เจ้าหญิงยโสธรามีสิริโฉมงดงามมาก เชื้อพระวงศ์หนุ่มล้วน
หมายปองอยากได้เป็นชายา อีกท้ังยังเป็นราชธิดากษัตริย์ที่บรรดาเชื้อ
พระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ปรารถนาอยากได้เป็นสุณิสาเพื่อยกฐานะราชวงศ์ของ
ตนให้สงูขึน้ เผือ่วนัหน้าโอรสของตนจะได้มโีอกาสขึน้ครองบลัลงัก์กษตัรย์ิ 
กบิลพัสดุ์ต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะ บรรดาพระประยูรญาติชั้นผู้ใหญ่ที่มี
โอรสจึงคัดค้าน อ้างว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยเรียนศิลปะวิทยาอะไรเลย 
ควรให้เจ้าชายสิทธัตถะแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์เพ่ือหาโอกาสให้โอรส
ของตนได้ร่วมประลองด้วย

พระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาและพระนางโคตมีพระมาตุจฉา 
ทั้งสองพระองค์ทรงหนักพระทัยว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยรำ่าเรียนศิลปะ
วิชาจริง แต่เจ้าชายสิทธัตถะกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่มีกิจในการศึกษา
ศิลปะ ข้าพระองค์เจนจบสรรพวิชาในโลกนี้แล้วทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่มี
ครูคนไหนมีความรู้เท่าข้าพระองค์อีกแล้ว ขอให้พระบิดาตีกลองประกาศ
ให้พระญาติและชาวพระนครมาดูการแสดงศิลปะของข้าพระองค์ในอีก ๗ 
วันข้างหน้าเถิด”

พระเจ้าสุทโธทนะทรงเชื่อมั่นในพระโอรส เพราะเมื่อวันเฉลิม
พระนามนั้นโหราจารย์ ๘ คนได้เคยทำานายไว้แล้วว่าหากเจ้าชายสิทธัตถะ 
ขึ้นครองแผ่นดินเมื่อไรจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระองค์จึงรับสั่งให้
ราชบุรุษไปป่าวประกาศการแสดงศิลปะวิทยาในอีก ๗ วันข้างหน้า

การแสดงศิลปะวิทยาของเจ้าชายสิทธัตถะจัดขึ้นที่พระลานหลวง 
มีหมู่พระประยูรญาติและมหาชนจำานวนมากมารอดูจนเต็มพระลาน เจ้า
ชายสิทธัตถะได้ประลองฝีมือเชิงธนูกับนายขมังธนู ทรงเอาชนะนายขมัง
ธนูได้หมดทั้งเรื่องการแข่งขันยิงเร็วดังสายฟ้า แข่งยิงเป้าเล็กเท่าปลายขน
หางสัตว์ แข่งยิงลูกศรปะทะกัน แข่งยิงเป้าโดยฟังจากเสียง และแข่งยิง
ตามลูกศร อีกทั้งทรงแสดงพละกำาลังด้วยการยิงศรทะลุแผ่นไม้สะแกหนา 
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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
แสดงศลิปะอย่างอืน่ทีไ่ม่มใีครทำาได้อกีแม้แต่ระดับอาจารย์ ได้แก่ ศลิปะชือ่ 
จักกวิทธ สรลัฏฐิ สรรัชชุ สรเวณิ สรปาสาทะ สรมัณฑปะ สรโสปาณะ  
สรมัณฑละ สรปาการะ สรวนะ สรโปกขรณี สรปทุมะ สรปุปผะ สรวัสสะ 
เป็นต้น

จบการแสดงศิลปะโดยไม่มีผู้ใดติดใจสงสัย รวมทั้งบรรดาพระ
ประยูรญาติก็หมดข้ออ้าง เจ้าชายสิทธัตถะจึงได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง
ยโสธรา ขณะที่ศากยวงศ์อื่น ๆ เชื่อว่าวันหน้าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิแน่ จึงนำาธิดามาถวายเป็นชายา ๑๘,๐๐๐ พร้อมสตรี
บาทบริจาริกาอีก ๔๐,๐๐๐ โดยมีพระนางยโสธราเป็นเทวีใหญ่เหนือสตรี
ทั้งมวล

เจ้าชายสิทธัตถะและพระนางยโสธราเกษมสำาราญอยู่ในปราสาท 
๓ ฤด ูทีพ่ระเจ้าสทุโธทนะทรงสร้างให้เพือ่ผกูใจเจ้าชายสทิธตัถะไว้ให้ครอง
เรือน ทรงหวังว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ไม่ประสงค์
จะให้เจ้าชายออกบวช เพราะแม้ ๘ พราหมณ์ส่วนใหญ่จะทำานายเป็นสอง
สถานว่า หากเจ้าชายสิทธัตถะครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ปกครองทวีปใหญ่ท้ังสี่ และหากออกบวชจะเป็นมหาศาสดาของโลก แต่
โหราจารย์อาวุโสน้อยนามว่าโกณฑัญญะผู้เจนจบในวิชาลักษณมนต์มาก
ที่สุดกลับทำานายเพียงสถานเดียวว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะทิ้งเรือนออกบวช
เป็นมหาศาสดาของโลกเท่านั้น

เจ้าชายสิทธัตถะทรงปฏิบัติหน้าที่ในศากยสภา และเสด็จออก
เยีย่มเยยีนอาณาประชาราษฎรอย่างสมำา่เสมอ เมือ่ทรงเหนด็เหนือ่ยกลบัมา
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ปราสาท ๓ ฤดู พระนางยโสธราก็จะนำาหมู่นารีมาปรนนิบัติพระภัสดา จัด
หมู่นารีมาฟ้อนรำาและขับกล่อมบรรเลงให้เกษมสำาราญคลายความเครียด
จากการงาน เป็นเวลาถึง ๑๔ ปีพระนางยโสธราจึงทรงพระครรภ์

ในขณะนั้นเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ 
เพราะทั้งสองนครทำาเกษตรกรรม ต่างฝ่ายต่างทดนำ้าจากแม่นำ้าโรหิณีขึ้น
มาให้นาข้าว แต่ปีนั้นนำ้าน้อยไม่พอใช้ กบิลพัสดุ์จึงขอให้เทวทหะหยุดทำา
นา ฝ่ายเทวทหะก็ขอร้องให้กบิลพสัดุห์ยดุทำานาเหมอืนกนั ทัง้สองฝ่ายต่าง
ไม่ยอมถอยให้กัน ศากยสภาพิจารณาว่าเรื่องนำ้าเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลาย
สมัย ปีไหนนำ้ามากเรื่องก็สงบ แต่ปีไหนนำ้าน้อยจะมีเรื่องกระทบกระทั่ง
กันเสมอ เพื่อแก้ปัญหานี้แบบถาวรสภาจึงมีความเห็นว่าต้องทำาศึกปราบ 
โกลิยะด้วยกำาลัง แต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงคัดค้านว่าการใช้กำาลังประหัต
ประหารกันทำาให้ประชาชนเดือดร้อน ควรใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหามากกว่า

เจ้าชายสิทธัตถะทรงกังวลพระทัยที่มีเสียงเดียวคัดค้านในศากย-
สภา พระนางยโสธราทรงเห็นว่าพระภัสดาครำ่าเครียดกับราชกิจมากเกิน
ไป จึงกราบทูลให้เสด็จประพาสอุทยานเพื่อพักผ่อน เจ้าชายสิทธัตถะจึง
ให้นายสารถีขับยานพาเสด็จไปประพาสอุทยาน

ระหว่างทางเสด็จประพาสอุทยาน เทวดาได้แสดงนิมิตเป็น
เทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช ให้เจ้าชายสิทธัตถะ
ทอดพระเนตรเหน็ เจ้าชายสทิธตัถะแม้เคยเหน็คนแก่ คนเจบ็ และคนตาย
มาแล้วว่าเป็นปกติโลก แต่ในยามที่พระองค์ทรงทุกข์พระทัยด้วยความ
เป็นห่วงราษฎร เมือ่ได้เหน็คนแก่ คนเจบ็ และคนตายในคร้ังน้ีพระองค์ยิง่
เป็นทุกข์โทมนัส ทรงรู้สึกว่าไม่ว่าพระองค์จะทุ่มเทสติปัญญาช่วยเหลือ
อาณาประชาราษฎรมากเพียงใด แต่ในที่สุดแล้วอาณาประชาราษฎร์
ของพระองค์ก็ไม่มีใครพ้นจากทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเหล่านี้เลย ทรง
สลดสังเวชว่าสรรพสตัว์ทัง้หลายทีเ่วยีนว่ายอยูใ่นสงัสารวฏัน้ี ทกุรูปทกุ
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นาม ล้วนต้องประสบกับความทุกข์จากความแก่ ความเจ็บ และความ
ตาย ต้องพบกับโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ต้องมีน�้าตานอง
หน้าอยู่ร�่าไป พระองค์ทรงเบื่อหน่ายระอาอย่างหนักไม่อยากติดอยู่ใน
บ่วงทุกข์น้ีอีกแล้ว ทรงอยากจะค้นหาหนทางดับทุกข์เพื่อพระองค์เอง
และมวลสรรพสัตว์

เจ้าชายสทิธตัถะสรงสนานกลางวัน แล้วประทบันัง่ประทบันอนบน
แผ่นศิลาในราชอุทยาน ทรงใคร่ครวญถึงนักบวชว่าเป็นเพศที่สงบ ละทิ้ง
ความทุกข์จากการครองเรือน หรือนักบวชนี้จะเป็นเพศที่สามารถก้าวข้าม
กองทุกข์ได้ ทรงพิจารณาทบทวนและใคร่ครวญไปมาจากเช้าจรดเย็น ใน
ที่สุดพระองค์ก็มีพระทัยน้อมนำาไปทางบรรพชา

เย็นวันนั้น พระเจ้าสุทโธทนะทรงส่งราชบุรุษให้มากราบทูลว่า
พระนางยโสธราประสูติพระโอรสแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะที่มีพระทัยน้อมนำา
ไปทางบรรพชาแล้วทรงรำาพึงว่า

“ราหุล คือ บ่วงใหญ่เกิดขึ้นแล้ว เพราะบุตรย่อมเป็นที่รักดัง
แก้วตาดวงใจของบิดามารดา ท�าให้บิดามารดาต้องถนอมเลี้ยงดู ต้อง
ดิ้นรนหาทรัพย์มาให้ เป็นเหมือนบ่วงใหญ่ที่ผูกบิดามารดาไว้ให้หลงติด
อยู่ในทะเลทุกข์”

เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จกลับปราสาท ๓ ฤดูยามพลบคำ่า ทรงทอด
พระเนตรดูการขับฟ้อนและสดับเสียงเพลงขับขานของเหล่านารี แต่
พระองค์ไม่มีความสุขหรือหลงใหลในรูปและเสียงเหล่านั้นเหมือนเช่นคืน
วันที่ผ่านมาเลย พระองค์ยังเฝ้าคำานึงถึงการออกบวชอยู่ไม่คลายจนเผลอ
บรรทมหลับไป

ราตรีนั้นพระองค์ทรงตื่นบรรทมขึ้นกลางดึก ทอดพระเนตรเห็น
เหล่าสนมนางในนอนหลับกลิ้งเกลือกอยู่โดยรอบ ด้วยพระหทัยที่เบื่อ
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หน่ายระอาอย่างหนักทำาให้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนางในเป็นซากศพ 
เหลยีวดพูระราชนเิวศน์ทีเ่คยงดงามกว็งัเวงคล้ายป่าช้า พระองค์จึงลุกจาก
พระแท่นเสด็จไปทอดพระเนตรดูพระนางยโสธรากับพระโอรสองค์น้อย 
เพราะมภีพจึงมีชาต ิพระองค์จะต้องหาวธิตีดัภพตดัชาตแิละตดักองทกุข์นี้
ให้จงได้ ทรงตดัสนิพระทยัเดด็ขาดว่าจะต้องเสดจ็หนไีปบรรพชาในคนืนีเ้ลย

เจ้าชายสทิธตัถะปลกุนายฉนันะให้เตรยีมม้า และพาพระองค์เสด็จ
หนีไปจากกบิลพัสดุ์ในยามดึก เมื่อเสด็จออกนอกประตูพระนคร พระองค์
ทรงเหลียวพระพักตร์กลับมาทอดพระเนตรมหาราชวัง ตั้งใจว่าวันหน้าจะ
นำาอมตธรรมมาให้พระเทวี พระโอรส และพระประยูรญาติทุกพระองค์

วนัรุง่ขึน้ นายฉนันะนำาฉลองพระองค์ของเจ้าชายสิทธตัถะมาถวาย 
กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าเจ้าชายเสด็จออกจากนครไปบรรพชาแล้ว 
พระองค์เสดจ็ออกจากแคว้นศากยะผ่านแคว้นโกศลเข้าสูแ่คว้นมลัละ แล้ว
ปลงผมเป็นบรรพชิตที่ริมแม่นำ้าอโนมานที

พอสดับข่าวร้ายว่าพระสวามีเสด็จหนีไปบรรพชาแล้ว พระนาง 
ยโสธราก็กรรแสงปริ่มว่าจะขาดใจ ทั้งเป็นห่วงโอรสองค์น้อยที่เพิ่งประสูติ 
และทรงเป็นห่วงพระสวามี ปรารถนาจะเสด็จติดตามไปในบัดดล แต่ 
พระเจ้าสทุโธทนะทรงห้ามไว้ ตรสัว่า “ยโสธรา เธออย่าเพิง่ตดิตามสทิธตัถะ 
ไปเลย หลานเราเพิ่งจะประสูติ เธอต้องอยู่บ�ารุงหลานเราให้โตก่อน โอรส
ของเราเสด็จหนีไปกลางดึก เร่งรีบเดินทางตลอดคืนไปแสนไกลแล้ว
ออกบวช คงมุ่งมั่นจะค้นหาสัจธรรมให้พบ ไม่ประสงค์ให้พวกเราติดตาม 
เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็อย่าตามเลย

โอรสของเราเมื่อแรกประสูติ พราหมณ์โหราจารย์ท�านายว่าหาก
โอรสของเราครองบัลลังก์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แต่หากออกบวชจะ
เป็นมหาศาสดา บิดาอย่างเราอยากให้โอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงสร้าง



75

ปราสาท ๓ ฤดูให้ จัดสนมนางในให้ ความสุขใด ๆ ที่เป็นเลิศเราล้วนจัดให้ 
แต่โอรสของเรากลบัทิง้ลาภยศสรรเสรญิ โกนหวัออกบวช ยอมเป็นคนโล้น
ให้เขาดูแคลน ชะรอยโอรสของเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยแท้”

ตรัสแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็รับสั่งห้ามไม่ให้ผู ้ใดตามเจ้าชาย 
สิทธัตถะกลับ แต่ทรงส่งราชบุรุษคอยสดับข่าวมารายงานเท่านั้นว่าพระ
โอรสเสด็จไปที่ใด พร้อมทั้งพระราชทานนามให้พระราชนัดดาองค์ใหม่ว่า 
ราหุล ตามคำาอุทานของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อวันวาน

ราชบุรุษติดตามนำาข่าวมากราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะเป็นระยะ
ว่า เจ้าชายสิทธัตถะนุ่งห่มผ้าย้อมฝาด เสด็จเข้าไปในนครราชคฤห์แล้ว 
ทรงดำาเนินด้วยพระบาทเปล่า เสวยอาหารจากการขอ บรรทมบนแผ่น
กระดาน พระนางยโสธราเทวีสดับดังนั้นจึงหันมาใช้ผ้าย้อมฝาด ไม่สวม
ฉลองพระบาท และบรรทมบนพื้นด้วย เมื่อสดับข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะ
ไปบำาเพ็ญฌานสมาบัติกับสองดาบส พระนางยโสธราก็บำาเพ็ญฌานด้วย 
จนเมื่อมีข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จไปอุรุเวลาเสนานิคมแล้ว ทรงอด
พระกระยาหารทรมานกาย พระนางยโสธราก็ทรงอดพระกระยาหารด้วย
จนพระวรกายซูบผอม

พระเจ้าสุทโธทนะตรัสปลอบพระสุณิสาว่าอย่าเสียใจไปเลย เธอ
ยังสาวยังสวยอยู่ ควรบำารุงตนให้ผ่องใส มีความสุข แล้วเลือกเชื้อพระวงศ์ 
สักองค์หนึ่งเป็นคู่ครอง แต่พระนางยโสธรากราบทูลว่า “หม่อมฉันเป็น
ชายา พระสวามเีป็นทีพ่ึง่ของหม่อมฉนั เมือ่พระสวามขีองหม่อมฉนัตัง้ใจ
จะเป็นท่ีพึง่ให้แก่โลกด้วยหม่อมฉนัย่อมยนิด ีขณะนีห้ากหม่อมฉนัได้อยู่
ร่วมกับพระสวามีหม่อมฉันก็ปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกัน

หม่อมฉันไม่ปรารถนาชายใดอีก ชายผู้เปี่ยมด้วยคุณความดีดัง
พระสวามีของหม่อมฉันไม่มีอีกแล้ว”
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เจ้าชายสิทธัตถะบำาเพ็ญทุกรกิริยาอย่างอุกฤษฎ์ ทรงอดอาหาร 
กลัน้ลมหายใจ พระวรกายซบูผอมเหลอืเพยีงหนงัหุม้กระดกูไร้เรีย่วแรงจน
หมดสติแทบสิ้นพระชนม์หลายครั้ง แต่ก็ไม่พบโมกขธรรม ทรงพิจารณาว่า
หนทางนีต้บีตนัจงึเลกิแล้วหนัมาบำาเพญ็อรยิมรรคอนัเป็นทางสายกลาง ใน
ที่สุดหลังจากบรรพชาแล้ว ๖ ปี พระองค์ก็บรรลุพระโพธิญาณ ตรัสรู้อมต-
ธรรมเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มโนรถทีพ่ระองค์ตัง้ความปรารถนาไว้แทบ
บาทมูลพระทปัีงกรทศพลเมือ่ ๔ อสงไขยกบัเศษแสนมหากปัถงึทีห่มายแล้ว

หลังตรัสรู ้แล ้ว พระพุทธองค์เสด็จไปแสดงปฐมเทศนาแก่
ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี แล้วเสด็จไป
ประกาศพระศาสนาทีก่รงุราชคฤห์ แคว้นมคธ ทรงจำาพรรษาทีส่องทีเ่วฬวุนั
วหิาร ในคร้ังน้ันมีผูป้ระกาศตนเป็นพทุธมามกะเรอืนแสน มผีูอ้อกบวชเป็น
ภกิษเุรอืนหมืน่ และมพีระอรหนัต์เรอืนพนั อมตรสแห่งธรรมของพระพทุธ-
องค์เรืองรองอยู่กลางใจของสรรพสัตว์ พระเกียรติคุณขจรไกล

พระเจ้าสุทโธทนะสดับว่าเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ธรรมแล้ว ขณะนี้
ประทับอยู่ที่เวฬุวันวิหารในนครราชคฤห์ มีพระประสงค์จะฟังธรรมจาก
พระพุทธองค์ จึงส่งอำามาตย์พร้อมบริวารพันคนไปทูลเชิญพระพุทธองค์
ให้เสดจ็นวิตักิบลิพสัดุ ์แต่อำามาตย์เหล่านัน้ไปเข้าเฝ้าฟังธรรมจบแล้วสำาเรจ็
เป็นพระอรหันต์ทัง้หมด จงึพากนัออกบวชไม่มใีครนมินต์พระพทุธองค์เสดจ็
นิวัติพระนครเลย เป็นอย่างนี้ถึง ๙ คณะ

จนถึงคณะท่ี ๑๐ พระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งให้ กาฬุทายีอำามาตย์  
ผู ้ซึ่งเป็นสหชาติและเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งทรง 
พระเยาว์เป็นหวัหน้าคณะ ตรสักำาชบัว่าถงึอย่างไรกต้็องเชญิเสดจ็พระพทุธ-
องค์นิวัติพระนครให้จงได้ กาฬุทายีอำามาตย์กราบทูลว่าถ้าหากพระองค์
อนญุาตให้บวช เขากจ็ะพยายามสดุความสามารถทีจ่ะทลูเชญิพระพทุธเจ้า
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ให้เสด็จนิวัติกบิลพัสดุ์นครให้จงได้ ซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงประทาน
อนุญาต

กาฬุทายีอำามาตย์พาคณะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมจาก
พระพุทธองค์แล้วสำาเร็จเป็นพระอรหันต์และออกบวชเป็นภิกษุเหมือน
อำามาตย์คณะก่อน ๆ  แต่ไม่ลมืภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายมา วนัหนึง่หลังฤดูฝน 
พระกาฬุทายีเถระจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่า พุทธบิดาขออาราธนาให้
เสด็จนิวัติกบิลพัสดุ์นคร ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงรับอาราธนา และนำาพระ
อรหันต์ขีณาสพสองหมื่นรูปเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติที่นครกบิลพัสดุ์

พระพทุธเจ้าเสดจ็ถงึกรงุกบิลพสัดุพ์ร้อมพระสาวก เสดจ็ไปประทบั
ที่นิโครธาราม มีหมู่พระประยูรญาติจำานวนมากไปฟังธรรม แต่พระญาติ
ผูใ้หญ่ยงัมมีานะไม่ถวายความเคารพด้วยคดิว่าพระพุทธองค์เป็นพระญาติ
ที่มีวัยน้อยกว่า พระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะข้ึนไปในอากาศ
ทำาลายมานะหมู่พระประยูรญาติจนยอมรับนับถือสนิทใจถวายบังคม ทรง
ทำาให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมาแล้วแสดงธรรม แต่ท่ามกลางหมูพ่ระประยรู
ญาติทั้งหมดนั้นกลับไม่ปรากฏกายของพระนางยโสธรา

พระนางยโสธราที่เฝ้าติดตามข่าวและเฝ้ารอพระสวามีอยู่ทุกวัน
ตลอดเวลา ๗ ปีวันน้ีกลับไม่กล้ามาเฝ้า พระนางเก็บองค์สดับข่าวคราว 
อยูใ่นตำาหนกักบัสนมนารด้ีวยดวงหฤทยัสบัสนวุน่วาย อยากพบแต่กท็ำาตัว
ไม่ถกู เพราะบดัน้ีเจ้าชายสทิธัตถะมฐีานะเป็นพระพทุธเจ้าเอกบรุษุของโลก 
ทรงเกรงไปว่าหากได้พบหน้าแล้วพระพทุธองค์ไม่สนพระทยัจะทำาอย่างไร 
ดำาริแล้วก็กรรแสงด้วยความน้อยพระทัย

วันรุ่งขึ้น พระนางยโสธราประทับในตำาหนักชั้นบน เปิดพระแกล
แอบแลดูว่าเมื่อไหร่พระพุทธองค์จะเสด็จมา แล้วพระนางก็เห็นพระพุทธ-
องค์ดำาเนินด้วยพระบาทเปล่านำาหน้าภิกษุสาวกเที่ยวบิณฑบาตอยู่ตาม
ตรอก พระนางรีบออกไปกราบทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบ พระเจ้า
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สุทโธทนะตกพระทัยระลึกได้ว่าพระองค์ไม่ได้นิมนต์พระศาสดาและพระ
สาวกให้มาฉันในพระราชนิเวศน์ เพราะดำาริว่าพระพุทธองค์คงจะเสด็จ
มาเองด้วยความคุ้นเคย พระองค์รีบออกไปนิมนต์พระพุทธองค์เข้ามาใน
พระราชวัง

วันต่อมา พระพุทธองค์เสด็จมาทำาภัตกิจในพระราชวังอีก ทรง
แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาและพระประยูรญาติที่พร้อมใจกันมาเฝ้าฟัง
ธรรม แต่วันน้ีก็ยังไม่มีพระนางยโสธราและเหล่านางสนมกัญญาที่ยังเก็บ
ตัวอยู่ในตำาหนัก

พระเจ้าสทุโธทนะตรสัว่า “สามวันแล้วท่ียโสธราไม่ออกมาฟังธรรม 
เธอเฝ้ารอพระพุทธองค์ทุกวันตลอด ๗ ปีเต็ม เธอแอบแลมองจากช่อง 
พระแกลแต่ไม่กล้าออกมา ขอพระพุทธองค์ทรงเมตตาเสด็จไปโปรดยโส
ธราด้วยเถดิ”  พระพทุธองค์ทรงทราบอธัยาศยัของพระนางยโสธราคูบ่ารมี 
พระองค์จึงเสด็จไปโปรดพระนางถึงในตำาหนัก เมื่อพระนางยโสธราเห็น
พระพุทธองค์เสด็จมาหาก็ดีพระทัยเข้ามากอดพระบาทรำ่าไห้ดังคนไร้สติ

พระเจ้าสุทโธทนะตรัสว่า “ยโสธราคอยสดับข่าวพระสวามีอยู่
เสมอมิได้ขาด เธอได้ยินว่าพระสวามีปฏิบัติองค์เช่นไรเธอก็ปฏิบัติเช่น
นั้น เธอครองผ้าย้อมฝาด เดินพระบาทเปล่า นอนบนพื้นกระดาน และ
อดอาหารทรมานกาย โลกนี้จะหานารีใดรักและเทิดทูนพระพุทธองค์
เท่ายโสธราคงไม่มีอีก”

พระศาสดาตรัสชื่นชมพระนางยโสธราว่า “ยโสธราเป็นผู้มีใจ
ม่ันคงยากจะมีนารีใดเหมือน แม้ในอดีตชาติเธอก็เป็นเช่นน้ี คราวใดที่
ตถาคตให้ทานเธอกใ็ห้ทาน คราวใดตถาคตรักษาศลีเธอกร็กัษาศลี คราว
ใดตถาคตออกบวชบ�าเพ็ญภาวนาเธอก็ออกบวชบ�าเพ็ญภาวนา

ตถาคตเกิดเป็นเศรษฐีสละทรัพย์แล้วออกบวช เธอก็สละทรัพย์
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ออกบวช เราบ�าเพ็ญฌานด้วยกัน ฉันแต่น้อย เป็นอยู่อย่างล�าบาก 
สุดท้ายเธอนอนตายริมทางน่าสงสาร

ตถาคตเกิดเป็นจันทกินนร ยโสธราเป็นจันทกินรี เราเที่ยวเล่น
สุขส�าราญอยู่ที่จันทบรรพต เมื่อจันทกินนรถูกยิงปางตายเธอก็ไม่ยอม
ท้ิง เธออุ้มร่างสามีขึ้นไปยอดบรรพตกล่าวอ้อนวอนเทวดาจนจันทกิน
นรฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้

ตถาคตเกิดเป็นพระเวสสันดร ยโสธราเป็นมัทรี ตถาคตให้เธอ
เป็นทานแก่ยาจกเธอก็ยังยินดีอนุโมทนา ผู้มีใจมั่นคงเหมือนยโสธรา
ไม่มีอีกแล้ว”

พระพุทธองค์ทรงเมตตาตรัสถึงคุณความดีนานัปการ พระนาง
ยโสธราพอสดับว่าพระพุทธองค์ทรงชื่นชมก็มีปีติ ดำารงสติไว้ได้ ทรงหยุด
กรรแสงและน้อมใจฟังธรรม ฟังธรรมจบแล้วก็สำาเร็จเป็นพระโสดาบัน

หลังจากวันนั้น พระนางยโสธราก็พาหมู่สนมนารีออกมาฟังธรรม
พระพุทธองค์ทุกวัน ถึงวันท่ี ๗ พระโอรสราหุลในวัย ๗ ชันษาเข้ามา
คลอเคลียพระมารดา พระนางยโสธราตรัสว่า “ลูกดูพระมหาสมณะรูปนั้น 
พระองค์เป็นพระบิดาของลูก”  พระโอรสราหุลดีใจเข้าไปกราบทูลใกล้ชิด
พทุธบดิา เม่ือทำาภตักจิเสรจ็แล้วพระพทุธองค์กเ็สดจ็กลบั พระนางยโสธรา
จึงตรัสกับพระราหุลว่า “ราชสมบัตินี้เป็นของพระบิดา หากลูกปรารถนา
ราชสมบัติก็ให้ตามไปเฝ้าพระบิดาที่อาราม ทูลขอราชสมบัติ” ราหุลก็ตาม
เสดจ็ไปทลูขอแบบไร้เดยีงสา พระพทุธองค์ทรงพบราหลุดำารว่ิา ราชสมบติั
เป็นแค่โลกียสมบัติไม่ยั่งยืน เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิด ท�าให้เกิด
ความทกุข์ไม่สิน้สุด เราจะให้โลกตุรสมบตัแิก่โอรส ดำารแิล้วจงึให้บรรพชา 
ราหุลเป็นสามเณร

นอกจากจะเสียพระสวามีแล้ว คราวนี้พระนางยโสธรายังเสียพระ
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โอรสไปอีกองค์ เพราะพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นครกบิลพัสดุ์เพียงคร่ึง
เดอืนกเ็สดจ็กลบันครราชคฤห์ พาสามเณรราหลุไปด้วย อกีท้ังยงัมรีาชสกลุ
อีกหลายองค์ตามเสด็จไปบวชจนศากยวงศ์เงียบเหงาไปไม่เหมือนเก่า

พระนางยโสธราประทับอยู่ในตำาหนักอย่างเงียบเหงาต่อมาอีก ๓ 
ปี พระเจ้าสุทโธทนะก็สวรรคต หลังจัดงานพระบรมศพแล้วพระนางโคตมี
ก็พามาตุคาม ๕๐๐ เสด็จตามพระศาสดาไปจนได้พุทธานุญาตให้บรรพชา
เป็นภกิษณุ ีพระราชนเิวศน์ท่ีเงยีบเหงาอยูแ่ล้วบัดนีจ้งึเงยีบเหงาหนกัยิง่ขึน้ 
พระนางยโสธราดำาริว่าพระสวามีเราบวชเป็นพระพุทธเจ้า โอรสเราก็บวช 
พระมาตุจฉาก็บวช นางสนมกัญญา ๕๐๐ ของพระเจ้าสุทโธทนะก็บวช 
ในพระราชวังแห่งนี้มีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีอะไรให้อาลัยอีก พระนางจึง
ชวนนางสนมกญัญา ๑,๑๐๐ คน ออกบรรพชาเป็นภกิษณุใีนสำานกัของพระ 
โคตมีเถรี บวชแล้วได้ชื่อว่า ภัททากัจจานา

พระภทัทากจัจานาภกิษณุเีข้าไปเฝ้ารบักรรมฐานจากพระพทุธองค์ 
แล้วปลีกองค์บำาเพ็ญภาวนา ด้วยบุญบารมีที่สร้างสมมายาวนานเมื่อเจริญ
วิปัสสนาได้ไม่ทันถึง ๑๕ วัน ก็บรรลุอรหัตผลสำาเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อม
ด้วยปฏิสัมภิทาญาณ เป็นผู้ชำ่าชองในอภิญญาสมาบัติเหนือพระอรหันต์
องค์อื่น ๆ ขณะที่พระอรหันต์อื่นใช้กำาลังฌานสมาบัติเต็มที่ยังระลึกชาติได้
เพยีงแสนมหากปั แต่พระกจัจานาเถรนีัน้เพยีงแค่ชัว่ขณะทีย่กเท้าขดัสมาธิ
ก็สามารถระลึกชาติได้ถึงอสงไขยแสนกัป พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องให้
เป็นเอตทคัคะ เป็นยอดของภกิษณุผีูท้รงอภญิญาใหญ่ ส่วนสากยิานภีกิษณุี 
รูปอื่น ๆ ก็ทะยอยสำาเร็จเป็นพระอรหันต์ไปตามลำาดับ

หลังจากสำาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว พระภัททากัจจานาเถรีและ
พระสากิยานีเถรี ๑,๑๐๐ รูป ก็พำานักหลีกเร้นอยู่ในเชตวันวิหาร มีความ

สุขอยู่ในวิเวกและฌานสมาบัติ น้อยครั้งนักที่จะออกมาพบมหาชน
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“การจากลาครั้งสุดท้ายตลอดกาล”
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นับจากได้รับพุทธพยากรณ์ล่วงกาลบารมีเต็มพร้อมบรรลุสมดัง
ประสงค์ใน ๔ อสงไขยแสนมหากัป พระนางพิมพานางแก้วไม่ได้เป็นแค่
คู่รักคู่ครอง แต่เป็นคู่บุญ คู่สร้างบารมี ความรักของพระองค์ท่านทั้งสอง
มิได้เป็นรักที่ไร้จุดหมาย แต่เป็นรักที่มีเป้าหมายสำาคัญยิ่งใหญ่ชัดเจน เป็น
ตัวอย่างแก่ผู้ที่ปรารถนาจะมีรักแท้ว่า รักแท้ต้องมีจุดหมาย และมีวันจบ 
เพราะหากไม่จบก็ต้องวนเวียนกลับมาทุกข์ไม่เลิก รักแท้มีจุดจบที่สวยงาม 
หาใช่รกัแบบเจบ็เพราะความพลดัพรากซำา้ ๆ  ไม่จบ  ทัง้สองพระองค์ครองรกั
กนัมใิช่เพือ่ขยายสงัสารวฏัให้ยดืยาว หากแต่เพือ่ความสิน้สดุของสงัสารวฏั 
หากรกัใดไม่มจีดุหมาย ไม่มสีมัมาทฏิฐคิล้องใจ พาใจไปในเส้นทางเช่นนีแ้ล้ว 

รักนั้นก็เป็นรักเพื่อความทุกข์ไม่เลิก หาใช่รักอย่างพุทธผู้มุ่งตื่นรู้

พระโคตมพุทธเจ้าและพระภัททากัจจานา
ปิดตำานานรักแท้ที่สมบูรณ์ที่สุด

จาก ยโสธราเถริยาปทาน

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=33&A=5882

เชตวันมหาวิหารของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่ง 
กรงุสาวตัถ ีบ่ายวนัน้ีคลาคลำา่ไปด้วยพทุธบรษิทั ๔ เหมอืนเช่นทกุวนั ทกุคน 
น่ังอย่างสงบในที่อันควร รอฟังธรรมบรรยายจากองค์พระบรมศาสดาซึ่ง
ประทบันัง่แล้วบนบลัลงัก์ทองกลางมหาวหิาร ภิกษแุละภกิษณุน้ีอยใหญ่นัง่
เรยีงรายเป็นแถวมรีะเบยีบอยูท่างด้านซ้ายและด้านขวาดุจมหาอำามาตย์นัง่
เฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิ อุบาสกและอุบาสิกาอยู่เบื้องพระพักตร์ มีพระสารี- 
บุตรธรรมเสนาบดีอัครสาวกอยู่เบื้องขวา พระมหาโมคคัลลานะอัครสาวก
ทีส่องอยูเ่บือ้งซ้าย พระอานนท์พทุธอปัุฏฐากนัง่อยูใ่กล้ชดิพระบรมศาสดา
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ได้เวลาที่หากเป็นวันอื่นพระบรมศาสดาคงจะทรงเร่ิมแสดงธรรม
แล้ว แต่วนัน้ีพระพทุธองค์ยงัคงประทบัสงบนิง่ ยงัไม่เริม่แสดงธรรมเหมอืน
กบัจะทรงรออะไรอยู ่ภกิษ ุภิกษณีุ สามเณร สามเณร ีและมหาชนส่วนใหญ่
จึงนั่งสงบนิ่งหลับตารอเวลา มีสติจดจ่ออยู่กับกาย เวทนา จิต และธรรม 
ตามแนวทางสติปัฏฐานสี่ที่พระบรมศาสดาทรงสอนไว้ มหาชนบางกลุ่ม
เป็นผู้มาไกล นาน ๆ จึงจะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระบรมศาสดาเสียครั้ง
หนึง่ เมือ่มโีอกาสเช่นนีจ้งึนัง่ชมพระพกัตร์พระบรมศาสดาท่ีสง่างาม มพุีทธ
รศัมสีว่าง เหมอืนพยายามประทับภาพนัน้เกบ็ไว้ในความทรงจำา เมือ่ทกุคน
ต่างอยู่ในอาการสงบ มหาวิหารกว้างใหญ่ที่แม้บรรจุผู้คนไว้มากมาย ยาม
นี้จึงกลับเงียบสงบคล้ายดังไพรลึกท่ีสงบเย็นไร้สรรพสำาเนียง มีเพียงเสียง 
กรุ๋งกร๋ิงเบา ๆ  จากกงัสดาล และเสยีงขบัขานของสกณุาจากยอดไพรพฤกษ์
รายรอบวิหารที่ดังแว่วมาตามสายลมเย็น

พระบรมศาสดาผินพระพักตร์ไปรับสั่งถ้อยคำาบางประการกับ 
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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อยูใ่นทีอั่นควรด้านข้าง เปิดพืน้ทีว่่างด้านหน้าองค์พระบรมศาสดาจนเพยีง
พอสำาหรับพระเถรีทั้ง ๑,๑๐๐ รูป ดูคล้ายอัฒจันทร์ที่ล้อมรอบลานแสดง

ขณะนั้น ที่ด้านนอกวิหารก็ปรากฏหมู่พระเถรีเดินเรียงรายเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวยาว ค่อย ๆ ก้าวเดินเข้ามาสู่วิหาร ผู้นำาขบวน
หัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะเป็นพระเถรีผู้มีวัย ๗๘ ปี มีเค้าว่าในวัยสาวท่าน 
ต้องเป็นสตรีผู้มีความงามเป็นเลิศ แต่บัดนี้สูงวัยแล้วผิวกายของท่านจึง 
เห่ียวย่นไปตามกาล มีหลังค้อมงอลงเล็กน้อย เดินนำาหน้ามาช้า ๆ ด้วย
อาการสงบ สำารวม น่าเลื่อมใส มหาชนบางส่วนอดไม่ได้ แอบกระซิบบอก
ผู้ไม่รู้ว่า ท่านผู้นี้ไง พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะผู้ทรงอภิญญาใหญ่

ด้านหลังที่เดินตามหลังพระภัททากัจจานาเถรีมานั้น เป็นพระเถรี
ท่ีมีวัยสูงไล่เลี่ยกัน ทุกท่านทยอยเดินเข้าสู่มหาวิหาร พระภัททากัจจานา
เถรตีรงไปนัง่เป็นประธานอยูเ่บือ้งพระพกัตร์พระบรมศาสดา ส่วนพระเถรี
ท่ีเหลือเดินแยกเป็นริ้วซ้ายขวาดังคณะอุปรากรออกสู่หน้าเวที แล้วนั่งอยู่
ด้านหลังเป็นระเบียบเรียบร้อยดังผู้เคยได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี

คร้ันแล้ว พระภัททากัจจานาเถรีก็ยกมือขึ้นประนมอัญชลี และ
กราบบังคมลงแทบเบ้ืองบาทพระบรมศาสดาผู้เป็นนายกของโลก ขณะที่
พระเถรีด้านหลังก็น้อมกายถวายบังคมพระบรมศาสดาอย่างพร้อมเพรียง
กัน แล้วพระเถรีทั้งหมดก็นั่งสงบนิ่ง ทอดสายตาแลดูพระศาสดาบรมครู
ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

พระศาสดาทอดพระเนตรดูพระเถรีเหล่านั้น ตรัสว่า “ดูกร  
ภัททากัจจานา เธอมีสิ่งใดจงประกาศให้พุทธบริษัทเหล่านี้ได้รับรู้พร้อม
กันเถิด”

พระภัททากัจจานาเถรียกมือขึ้นอัญชลีประดุจถือดอกบัวตูมบูชา
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องค์พระบรมศาสดา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันชื่อ  
ยโสธรา เป็นปชาบดีของพระองค์”

ที่แท้ พระภัททากัจจานา พระเถรีผู้ทรงอภิญญาใหญ่ผู้นี้สมัยก่อน
มาบวชกค็อื พระนางยโสธรา พระเทวขีองเจ้าชายสทิธตัถะนัน่เอง พระนาง
เป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งโกลิยนคร เล่าลือกันถึงบัดนี้ว่า
พระนางยโสธรานัน้เป็นยอดแห่งหญงิงาม เป็นผูม้คีวามงามเป็นเลศิยากจะ
หาผู้ใดเสมอเหมือน เป็นผู้มีปัญญา และเพียบพร้อมด้วยโภคสมบัติเพราะ
เกิดในราชสกุลใหญ่ เมื่อพระนางทิ้งเพศขัตติยนารีมาบวชเป็นภิกษุณีแล้ว 
ตลอด ๔๓ ปีที่ผ่านมายังไม่มีนารีใดเลยที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความงามเทียบ
เท่าพระเทวีผู้นี้

“ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า เมื่อยังครองอาคารวิสัย หม่อมฉันเกิดใน
ศากยสกุล มีชาติตระกูลประเสริฐสุดในหญิง ๑๙๖,๐๐๐ นาง เมื่ออยู่ใน
พระราชวงัเป็นเทวขีองพระองค์ พระองค์ทรงให้หม่อมฉันเป็นมหาเทว ีเป็น
ประธานใหญ่กว่านารีทั้งปวง เป็นประมุขของขัตติยะสากิยานี ๑๘,๐๐๐ 
นาง สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ และอาจารสมบัติ นารีทั้งมวลเคารพหม่อมฉัน
เหมือนมนุษย์เคารพเทวดา เมื่อบวชแล้วหม่อมฉันเป็นประธานสากิยาณี
เถรี ๑,๑๐๐ รูป

ข้าแต่พระมหามุนี เพียงเสี้ยวเวลาหม่อมฉันที่ยกเท้าขึ้นขัดสมาธิ 
ก็สามารถใช้อภิญญาระลึกถึงอดีตชาติที่ผ่านมาได้นับอสงไขยแสนกัป 
เห็นบุญกรรมที่ท�าไว้ตลอดกาลนานดังเห็นหนทางท่ามกลางแสงสุริยฉาย 
ในเวลากลางวัน หม่อมฉันติดตามพระองค์มาดังนาวาทองล�าน้อยที่ลอย
ตามนาวาทองล�าใหญ่ ได้ท�าอธกิารจ�านวนมาก อธกิารของหม่อมฉันตลอด
กาลนานเหล่าน้ัน หม่อมฉันท�าไปเพื่อประโยชน์แก่โพธิญาณของพระองค์  
ขอพระองค์ทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันเถิด
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ข้าแต่พระมหาวรีเจ้า ขอพระองค์ทรงระลกึถงึบญุกรรมของหม่อม
ฉันที่ท�าร่วมกับพระองค์มาตั้งแต่ครั้ง ๔ อสงไขยแสนกัปก่อนด้วยเถิด”

พระภทัทากจัจานาเถรกีราบทูลแล้วกน็ัง่สงบนิง่ แลดูองค์พระบรม
ศาสดาบนบัลลังก์ทองดุจจะระลึกถึงความหลังครั้งยาวไกล ด้วยสายตา
ท่ีเคารพและเทิดทูนองค์มหาบุรุษผู้เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันมาไม่อาจนับ
จำานวนชาตไิด้ องค์พระศาสดากท็อดพระเนตรดพูระเถรด้ีวยสายพระเนตร
เป่ียมเมตตา ทรงระลกึถึงอดตีชาตยิาวไกลในสาครสงสารทีพ่ระเถรเีคยร่วม
สุขร่วมทุกข์ ร่วมฝ่าฟันสร้างสมบารมีมาด้วยกันกับพระองค์

สายลมเย็นที่โชยพัดอยู่ภายนอกมหาวิหารบัดนี้พลันสงบนิ่ง ใบไม้
พลนัหยดุไหว กังสดาลรอบวหิารหยดุกระทบกนั แม้แต่เสียงสกณุาน้อยทีส่่ง
สำาเนยีงเจือ้ยแจ้วก็พลนัสงบไป คล้ายกบัว่าทกุสรรพชวีติกำาลงัสงบนิง่ และ
จดจ่อรอสดบัความว่า พระเถรมีาเฝ้าพระพทุธองค์วนันีด้้วยวตัถุประสงค์ใด 
และแม้ว่าสายลมภายนอกจะสงบนิ่ง แต่ภายในมหาวิหารกลับเย็นสบาย
คล้ายมีไอเย็นปกแผ่ไปท่ัว เป็นกระแสเย็นท่ีแผ่มาจากคู่รักคู่บารมีทั้งสอง
ที่เคยสร้างสมบุญบารมีข้ามโอฆภัยด้วยกันมาตลอด ๔ อสงไขยแสนกัปที่
บัดนี้ได้กลับมาพบกันเฉพาะหน้า ความรักในโลกียวิสัยนั้นบางทีก็เย็น
บางทีก็ร้อน แต่ความรักของคู่รักคู่บารมีนี้กลับมีแต่ความสงบเยือกเย็น
จนมหาชนทั้งหลายรู้สึกได้

ขณะนั้น มหาชนในวิหารยังไม่มีใครรู้ว่าพระภัททากัจจานาเถรีพา
พระเถรี ๑,๑๐๐ รูป มาเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยเหตุอะไร จึงสงบนิ่งรอดู
รอฟังอย่างตั้งใจ พระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากมานานถึง ๒๓ ปีก็เช่น
กัน ท่านพิจารณาพระเถรีที่อยู่เบื้องหน้า ทบทวนว่ามีเหตุอันใดหนอทำาให้
พระเถรผีูม้ปีกตปิลกีวเิวกคณะนีพ้ร้อมใจกนัมาเฝ้าพระบรมศาสดา เพยีงชัว่
ขณะเดยีวพระอานนท์กก้็มหน้า ท่านพอจะรูแ้ล้วว่าพระเถรเีหล่านีม้กีจิอนั
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ใด ความเป็นเสขบุคคลของท่านทำาให้ท่านหวั่นไหว ดวงหทัยแกว่งไกวดุจ
ฟองนำ้าบนยอดคลื่น ท่านก้มหน้าแอบซ่อนนำ้าตาที่เริ่มเอ่อล้นออกมาจาก
ดวงตาทั้งสองไว้ไม่ให้ใครเห็น

พระเถรกีราบทลูแล้วหยดุไปชัว่ขณะ ดังจะรำาลึกเพ่ือประมวลความ
ก่อนที่จะกราบทูลต่อไปว่า “ข้าแต่พระมุนีมหาวีรเจ้า ขอพระองค์พึงทรง
ระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันเถิด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉัน
สั่งสมบุญไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 

ข้าแต่พระมหาวรีเจ้า หม่อมฉนังดเว้นอนาจารในสถานทีไ่ม่ควร แม้
ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ได้ 

ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่อให้เป็นภรรยา
ผู้อื่นหลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อมฉันมิได้เสียใจใน
เรื่องนั้นเลย 

ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่ออุปการะหลาย
พันโกฏิกัป เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย 

ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่อประโยชน์เป็น
อาหารหลายพันโกฏิกัป หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย หม่อมฉัน
บริจาคชีวิตหลายพันโกฏิกัป ประชุมชนจักท�าการพ้นจากภัย ก็ยอมสละ
ชีวิตของหม่อมฉันให้

ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันย่อมไม่เคยหวงเคร่ืองประดับและผ้า
นานาชนิดซึ่งอยู่ที่ตัว และภัณฑะคือตัวหญิง เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 

ข้าแต่พระมหามนิุมหาวีรเจ้า ทรพัย์ ข้าวเปลอืกปัจจยัเครือ่งบรจิาค 
บ้าน นิคม ไร่นา บุตร ธิดา ช้าง ม้า โค ทาสี ภรรยา มากมายนับไม่ถ้วน 
พระองค์ทรงบริจาคแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 
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พระองค์ตรัสบอกหม่อมฉันว่า เราย่อมให้ทานกะพวกยาจก เมื่อ
เราให้ทานอันอุดม เราย่อมไม่เห็นหม่อมฉันเสียใจ 

ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่างจน
นับไม่ถ้วนในสงสารเป็นอเนกเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 

ข้าแต่พระมหามนุ ีหม่อมฉนัได้รบัสขุย่อมอนโุมทนา และในคราวที่
ได้รับทุกข์ก็ไม่เสียใจ เป็นผู้ยินดีแล้วในที่ทุกแห่งเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 

ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของ
หม่อมฉัน หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไป แก่พระพุทธเจ้าร้อยสิบเอ็ดโกฏิ 
ซึ่งเป็นนายกผู้เลิศของโลก

ข้าแต่พระมหาราช หม่อมฉนัยงัมหาทานให้เป็นไปแก่พระพทุธเจ้า
ร้อยยี่สิบโกฏิ และแก่พระพุทธเจ้าร้อยสามสิบโกฏิ หม่อมฉันยังมหาทาน
ให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าร้อยสี่สิบโกฏิและแก่พระพุทธเจ้าร้อยห้าสิบโกฏิ 

หม่อมฉนัยงัมหาทานให้เป็นไปแก่พระพทุธเจ้าร้อยหกสบิโกฏ ิและ
แก่พระพุทธเจ้าร้อยเจ็ดสิบโกฏิ

หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าร้อยแปดสิบโกฏิ 
และแก่พระพุทธเจ้าร้อยเก้าสิบโกฏิ 

หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าแสนโกฏิ ซึ่งเป็น
นายกผู้ประเสริฐของโลก 

หม่อมฉนัยงัมหาทานให้เป็นไปแก่พระพทุธเจ้าเก้าพันโกฏ ิและแก่
พระพุทธเจ้าอื่นอีกซึ่งเป็นนายกของโลก 

หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าแสนโกฏิ และ
แก่พระพุทธเจ้าแปดสิบห้าโกฏิแก่พระพุทธเจ้าร้อยแปดสิบห้าโกฏิ แก่
พระพุทธเจ้ายี่สิบเจ็ดโกฏิ 
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หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไป แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ปราศจาก
ราคะ มีแปดโกฏิเป็นที่สุด 

ข้าแต่พระมหาราช หม่อมฉนัยงัมหาทานให้เป็นไปแก่พระขณีาสพ
ผู้ปราศจากมลทิน เป็นพระพุทธสาวกมาก นับไม่ถ้วน 

ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์จงทรงฟังอธิการเป็นอันมากของ
หม่อมฉนั หม่อมฉนัยงัมหาทานให้เป็นไปแล้วแก่พระพทุธเจ้าผูท้รงประพฤติ
ธรรมทั้งหลาย และพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติในสัทธรรม ในกาลทั้งปวง  
ด้วยประการอย่างนี้ บุคคลผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้ 
และโลกหน้า ควรประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต ไม่ควรประพฤติธรรมให้ 
เป็นทุจริต เพราะบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และ 
โลกหน้า 

หม่อมฉันเบื่อหน่ายในสงสาร จึงออกบวช พร้อมด้วยบริวารชน 
๑,๑๐๐ ครั้นบวชแล้วก็หมดกังวล ละอาคารสถานแล้วออกบวช ยังไม่ทัน 
ถงึครึง่เดอืนกไ็ด้บรรลจุตรุารยิสจั คนเป็นอนัมากน�าจีวรบณิฑบาต เสนาสนะ 
และเภสัชปัจจัยเข้ามาถวาย เหมือนลูกคลื่นในทะเล ดิฉันเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ดิฉันได้ท�าเสร็จแล้ว หม่อมฉันได้รับทุกขวิบัติมากอย่าง 
และสุขสมบัติมากอย่างเช่นนี้ ถึงพร้อมแล้วซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์สมบูรณ์
ด้วยคุณทั้งปวง บุคคลผู ้ถวายตนของตนแก่พระพุทธเจ้าผู ้แสวงหา 
คุณอันยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่บุญ ก็ย่อมพรั่งพร้อมไปด้วยสหาย ลุถึง
นิพพานบทอันเป็นอสังขตะ กรรมทั้งปวงส่วนอดีต ปัจจุบันและอนาคต 
ของหม่อมฉันหมดสิ้นไปแล้ว”

พุทธบริษัทในเชตวันมหาวิหารเริ่มกระซิบรำาพึง บางคนยกมือ
ขึ้นทาบอก บางคนนำ้าตาซึม เพราะฟังจากพระวาจาย่อมรู้ความหมาย
ว่าที่แท้วันนี้พระเถรีมาเฝ้าก็เพื่อกราบทูลลาปรินิพพาน นี่เองเป็นเหตุให้ 
พระอานนท์ก้มหน้าไม่สบตาผู้ใด
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พระศาสดาตรสัว่า “ดกู่อนภทัทากจัจานา มหาชนส่วนมากเลือ่มใส
เธอ อยากเห็นคุณของเธอ และมหาชนอีกมากยังสงสัยเธอ อยากเห็นคุณ
ของเธอ เธอจงแสดงคณุของเธอให้พทุธบรษิทัทัง้หลายได้ประจกัษ์และหาย
แคลงใจก่อนเถิด วันหน้าพวกเขาจะได้ไม่เสียใจว่าเห็นเธออยู่ตรงหน้าแล้ว
ไม่ได้ชมคุณของเธอ”

พระเถรีกราบถวายบังคมรับพุทธบัญชาแล้วเหาะข้ึนสู่นภากาศ 
หลังคามหาวิหารบัดนี้คล้ายเปิดโล่งให้มหาชนแลเห็นสวรรค์ชั้นฟ้า เห็น
เขาสิเนรุมาศตั้งตระหง่าน แลตลอดไปจนถึงขอบเขาจักรวาล แล้วพระ 
กัจจานาเถรีก็แสดงฤทธิ์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

แสดงกายใหญ่เท่าภเูขาจกัรวาล มศีรีษะดงัอตุรกรุุทวปี มแีขนซ้าย
ดงับพุวเิทหทวปี มีแขนขวาดงัอมรโคยานทวปี มสีรรีะดงัต้นหว้าประจำาทวปี 
มีดวงเนตรเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ เขาสุเมรุเป็นกระหม่อม ภูเขา
จักรวาลเป็นหน้า ถวายบังคมพระบรมศาสดา

แล้วแสดงกายเป็นช้าง เป็นม้า ภูเขา ทะเล ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
เขาเมรุมาศ และแสดงเป็นท้าวสักกเทวราช

แล้วพระเถรีก็แสดงฤทธิ์ถือดอกไม้ปิดโลกธาตุทั้งพันเอาไว้ เนรมิต
กายเป็นท้าวมหาพรหม กราบทลูพระบรมศาสดาว่า “ข้าแต่พระมหาวรีเจ้า 
หม่อมฉนัยโสธราขอถวายบงัคมพระยคุลบาท หม่อมฉนัเป็นผูช้�านาญใน
อิทธิฤทธิ์ ช�านาญในทิพโสตธาตุ ช�านาญในเจโตปริยญาณ ช�านาญใน
ปุพเพนิวาสญาณ และช�านาญในทิพจักษุญาณอันหมดจด

หม่อมฉันละอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้ว หม่อมฉันเผาท�าลาย
กิเลสหมดจดแล้ว บรรลุอาสวักขยญาณ ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ บัดน้ี
ภพใหม่ไม่มีอีก”
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พระภัททากัจจานาเถรีแสดงฤทธิ์เป็นอันมากแล้วก็กลับลงมา
หมอบกราบแทบบาทพระบรมศาสดา การร่วมทางเป็นคู่รักคู่บารมีใน
สังสารวัฏอันยาวนานบัดนี้สิ้นสุดลงแล้ว ในที่สุดของ ๔ อสงไขยกับเศษ 
แสนมหากัปก็จบลงด้วยคำากราบทูลลาว่า “หม่อมฉันมีอายุ ๗๘ ปี ล่วงเข้า
ปัจฉิมวัยแล้ว ถึงความเป็นผู้มีกายเงื้อมลงแล้ว ขอกราบทูลลาพระมหามุนี 

หม่อมฉนัมวียัแก่ มชีวีติเหลอืน้อย จกัละพระองค์ไป มทีีพ่ึ่งของตน 
แล้ว มีมรณะใกล้เข้ามา

ข้าแต่พระมหาวรีเจ้า หม่อมฉนัจกัถึงความดบัในคนืวนันี ้มไิด้มชีาติ 
ชรา พยาธิและมรณะ จักไปสู่นิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นบุรีอันไม่มี
ความแก่ ความตายและไม่มีภัย 

เข้าเฝ้าพระองค์เพือ่ขอประทานโทษ ณ ทีเ่ฉพาะพระพกัตร์พระองค์ 
เมื่อหม่อมฉันท่องเที่ยวไปในสงสาร หากมีความพลั้งพลาดในพระองค์ ขอ
พระองค์ทรงโปรดประทานโทษแก่หม่อมฉันเถิด

ข้าแต่พระองค์ ผูม้พีระจกัษ ุหม่อมฉนัขอถวายบงัคมพระยคุลบาท 
หม่อมฉันกราบทูลลา”

พระบรมศาสดาสดับแล้วมีพระดำารัสเป็นคำาสุดท้ายแก่พระเถรี
ว่า “ภัททากัจจานาและสากิยานีเถรี พวกเธอทั้งหลายจงพิจารณากาลอัน
ควรเถิด”

บดันัน้ พระภทัทากจัจานาเถรพีร้อมหมูพ่ระสากยิานเีถรต่ีางกถ็วาย
บงัคมลาพระศาสดาอย่างพร้อมเพรยีงกนั แล้วค่อย ๆ  ลกุเดนิออกจากวหิาร
ไปอย่างสงบ ขณะทีพ่ทุธบรษิทัพร้อมใจกนัยกมอืขึน้อญัชลีด้วยความเคารพ
จนหมู่พระเถรีพ้นไปจากสายตา
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กาลล่วงเลยนานแสนนานผ่านการสั่งสมบารมีกว่า ๔ อสงไขย 
แสนมหากปัแล้ว หากจะนำากองกระดกูของกายท่ีเวยีนเกดิตายในสงัสารวฏั 
อันนับภพนับชาติไม่ได้ก็คงมีประมาณเท่าภูเขา หากนำานำ้าตาที่เคยไหล 
รนิเพราะความทกุข์โศกนานบัมารวมกนักค็งประมาณได้เท่ามหาสมทุร หลงั
จากพระพุทธเจ้าพระพุทธสมณโคดมได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ-
ญาณตามเจตนาตัง้พระทยั ทรงพทุธกจิในแต่ละวนัของพระองค์เป็นไปเพ่ือ
การโปรดสตัว์เพือ่หยดุทกุข์สงสารโดยมาก นบัแต่เช้าจรดคำา่จะทรงใช้เวลา
แสดงธรรมเทศนา และตอบปัญหา เหล่ามนุษย์ บรรดาอุบาสก อุบาสิกา 
ภิกษุ ภิกษุณี ยามเท่ียงคืนจะทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาโปรดเหล่า
เทวดา พักอิริยาบถแต่น้อย แล้วตอนใกล้รุ่งจะทรงตรวจดูสัตว์โลกที่อาจ
จะรู้ธรรมซึ่งพระองค์ทรงแสดงในวันนั้น เพื่อจะได้เสด็จโปรดตามวาสนา
บารมี นับล่วงไปเป็นเวลา ๔๕ ปีตราบจนถึงวันปรินิพพาน พระองค์ทรง
ใช้เวลาทีเ่หลืออย่างมคีณุค่าในการปฏบิตัเิช่นนี ้ธรรมทีท่รงแสดงนัน้งามใน
เบือ้งต้น งามในท่ามกลาง และงามในเบือ้งปลาย เป็นไปเพ่ือชำาระความหลง 
มืดบอดออกจากกมลสนัดานของสตัว์ทัง้หลายเพือ่ถงึทีสุ่ดจุดหมายเดียวกนั
คือ ความพ้นทุกข์โดนสิ้นเชิงตลอดไป

แม้ในวันสุดท้ายท่ีจวนใกล้เวลาท่ีพระองค์จะทรงดับขันธ์ ธาตุ
ร่างกายอ่อนโรยแรงลงราวเกวียนเก่าที่ตรำางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อประโยชน์แก่มหาชนคนทั้งหลายใกล้จะสึกและพังลง รำาลึกถึงปฐม
เหตุชาติแรกที่ทรงตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเพื่อ
โปรดสัตว์ พาเหล่าสัตว์ข้ามพ้นจากห้วงวังวนแห่งทุกข์สงสารต่อหน้าองค์
พระพุทธเจ้าทปัีงกร ทรงตัง้จติเป็นกศุลอทุศิตนให้พระพทุธเจ้าทปัีงกรและ
เหล่าสาวกยำา่กายเหยยีบพระองค์เป็นทางข้ามไป จริยวตัรทีด่ำาเนนิมาตลอด 
๔ อสงไขยแสนมหากัป จนถึง ณ บัดนี้ ยังคงเป็นไปเช่นเดิม กำาลังพระทัย
ยังคงเป็นไปเพื่อผู้อื่นอย่างหนักแน่น 
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ในที่ประชุม สงฆ์สาวกมารวมกัน ใกล้ถึงวาระสุดท้ายที่เหล่าสาวก
จะไม่ทรงเห็นพระองค์อกีตลอดนรินัดร์ พระองค์ทรงประกาศให้ผูท้ีย่งัมข้ีอ
สงสัยในธรรมสามารถถามพระองค์ได้โดยไม่ต้องกังวลลังเลถึงพระวรกาย
ท่านว่าจะทำาให้เหนื่อยเกินไป นำ้าพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีแก่สัตว์โลก
เป็นความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไข ไม่เลือกหน้า ไม่จำากัดกาล  ทรง
ประทานอริยทรัพย์ คือ พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ให้เหล่ากุลบุตร
ได้รับทรัพย์อันประเสริฐนี้ต่อไป ทรงประกาศว่า ธรรมทั้งหลายนี้จะเป็น
ศาสดา น�าเราทั้งหลายพ้นทุกข์ สืบไป แต่ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกทาง
เท่านัน้ เราทุกคนทัง้หลายจะต้องเพยีรเดนิไปจนถึงจดุหมายด้วยตนเอง 
และทรงประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำารัสสุดท้ายว่า

“ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้เราขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่า ส่ิงทั้งหลาย
ท่ีเกิดมาในโลกมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�า
หน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้ส�าเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่
ประมาทเถิด”

ความรักของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
มหาศาลอย่างหาใดเปรียบ เป็นไปเพื่อประโยชน์นิรันดรแก่สัตว์โลก
ตราบจนถึงปัจจุบัน ความรักของคู่บารมีก็ทรงหมายรักด้วยจุดหมาย
เช่นนี้เอง 



94

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  ถ้านำ้า

กว่าจะเต็มตุ่มเต็มถังนี้ก็  ๑๖  อสงไขย กว่าจะเต็มตุ่ม  ตุ่มใหญ่  ตุ่มแห่ง 
ความเป็นพระพุทธเจ้า บรรจุอรรถธรรมไว้อยู่นั้นหมด  พุทธวิสัยความ
สามารถของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นหมด  ไม่มีใครมีความสามารถเหมือน
พระพุทธเจ้า  เพราะเวลาสร้างก็สร้างเอาหนักเอาหนา ฟังซิว่า ๔ 
อสงไขยนับไม่ได้ถึง ๔ หน  ถ้าเราเทียบอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่า ๔ ล้าน 
แล้วอีกแสนมหากัป  คำาว่ากัปหนึ่งนี้นานแสนนานนะ จึงเรียกว่าหนึ่งกัป 
อีกด้วยนะ แสนมหากปัอกีด้วย  นัน่มากไหม ๔ อสงไขยแล้วยงัแสนมหากปั 
อกี  มากขนาดไหน  กปัหน่ึงน้ีนานแสนนานกว่าจะนับเป็นกปัหนึง่ได้  กปัหนึง่ 
กัลป์หนึ่ง

นี่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์  ๆ ทรงพยายามอุตส่าห์ทุกส่ิง 
ทุกอย่าง  คอก็ตัดขาดไปได้เลยเพื่อสร้างพระบารมี   ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มี
ความเสียดาย  คิดดูอย่างพระพุทธเจ้าของเราชาติสุดท้ายที่จะมาเป็น
พระพุทธเจ้านี้ก็ทานกัณหา - ชาลี  ใครล่ะทานได้  ทานแล้วพราหมณ์เอา
ไปเฆี่ยนตีต่อหน้าต่อตาอยู่นั่น  ถ้าธรรมดาแล้วพราหมณ์นั้นคอขาดเลย    
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ตีลูกให้เห็นต่อหน้าต่อตาของเจ้าของทานจะทนได้ยังไง คนเรามีกิเลส   
ฉวยได้ดาบก็ตัดคอพราหมณ์ ไม่ได้กัณหา - ชาลีไปเลยละ กัณหา - ชาลีก็
ตอ้งกลบัคืนมา  เพราะพราหมณน์ัน้คอขาดแลว้  เนือ่งจากมาเฆีย่นตอ่หนา้
ตีต่อหน้าต่อตาของเจ้าของทาน อับดับที่สองอีกก็ทานพระนางมัทรี  
พระนางมัทรี คือ พระชายาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายเหมือนเงาเทียมตัว

ชายา ๆ แปลว่าผู้เกิดพร้อมกัน พระนางมัทรีนี้เกิดพร้อมกันกับ
พระพุทธเจ้า  นี่ละคู่พึ่งเป็นพึ่งตาย  พระองค์ก็สละให้ทานได้ ทีนี้ในชาติ
พระเวสสันดร การให้ทานก็ไม่มีใครเป็นคู่แข่งท่าน จนกระทั่งชาวบ้านชาว
เมอืงเขาไมพ่ออกพอใจ  ขบัไลไ่สสง่พระองคห์นจีากเมอืง  ขบัออกจากความ
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เข้าอยู่ในป่าเขาวงกต พระองค์ก็ยอมไป เขาให้ไปก็ไป  
เรือ่งของชาวบา้นชาวเมอืงเขาไมพ่อใจเพราะการใหท้าน  เอาชา้งมงคลนัน่
แหละ ทานแล้วเขาไม่พอใจ จึงขับไล่พระองค์ไปอยู่เขาคิรีวงกตโน่น  
พระองค์ก็ยอมไป  แต่เรื่องนิสัยของพระโพธิสัตว์จะสร้างบารมีนั้นไม่ยอม
ถอย  ไปในป่าไม่มีอะไรทาน ก็ยกกัณหา – ชาลีทาน ยกพระนางมัทรีทาน  
นั่นฟังซิ

นี่ละวิสัยของพระโพธิสัตว์ไม่มีคำาว่าถอย  โลกเขาไม่ยินดีเขาขับไป
ไหนก็ไป   แตเ่รือ่งพระอธัยาศยัหรอืนสิยัของพระโพธสิตัวน์ัน้ไมย่อมปลอ่ย
วางเลย เพราะนักทาน คำาว่า โพธิสัตว์ คือ ผู้ที่จะตรัสรู้ข้างหน้า แปลออก
แล้วเป็นอย่างนั้น  เป็นผู้ที่มีความเมตตาสงสารมากมาโดยลำาดับลำาดา ไป
อยูใ่นฝงูสตัวก์ใ็หอ้ภยัแกส่ตัว ์เจา้ของยอมตายแทนสัตวไ์ด้ เปน็หวัหนา้สัตว ์ 
เจ้าของยอมตายทีเดียว ๆ  อยู่กับสัตว์  เอ้า  สัตว์อดให้พระองค์อดเสียก่อน

ให้สัตว์อิ่ม  พวกบริษัทบริวารอิ่มท้อง  พระโพธิสัตว์ถึงจะอิ่มทีหลัง

ท่ีมา: หลวงตามหาบัวเทศน์อบรมคณะนักเรียนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 

จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๒
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ธรรมเทศนาพระอาจารย์วรงคต วิริยธโร 
(หลวงตาม้า)

วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถำ้าเมืองนะ)
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กล่าวถึงคู่กรรมและคู่บารมี
คู ่บารมีไม่ได้หมายถึงคู ่มาอยู ่ผัว

เมียกันนะ คู่บารมี หมายถึง คู่ที่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันสร้างบารมี ก็เป็นอสีติของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์ทุก  ๆ พระองค์
ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นคือคู่บารมีท่าน 
ชาวเมืองสีพีทั้งหมดคือคู่บารมีท่าน ช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน 

ถ้าเป็นคู่กันจริง ๆ ที่มีลูกกันจริง ๆ เขาอธิษฐานเป็นเนื้อคู่กันเนี่ย 
ต้องบารมีเต็มนั่นถึงจะอธิษฐาน ตอนที่ท่านเป็นสุเมธดาบสไง ถ้าใครอ่าน
พระไตรปิฎกจะเข้าใจนะ ตอนพระพุทธเจ้าทำานายท่าน มันก็มีผู้หญิงคน
นึงอยู่นั่นด้วย ก็อธิษฐานเป็นคู่เลย อย่างนั้นเรียกคู่บารมี ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน เกิดเมื่อไหร่ก็เจอกันหน้าเก่า ๆ คู่ช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะ

แต่ถ้าคู่แล้วเค้าแยกจากเราไปนั่นไม่ใช่ ไม่ใช่คู่บารมี เป็นคู่กรรม  
เป็นคู่กรรมระหว่างกามภพ กามภูมิ มาเวียนว่ายตายเกิด คู่เสพคู่สมอย่าง
ทีห่นังสือเค้าเขยีนไว้นัน่น่ะ อย่างนัน้น่ะ เข้าใจมัย้ เพราะฉะนัน้อย่าไปสนใจ
เลย เค้าไปแล้วก็ไปเหอะ หากมีเงินก็แบ่งเค้าไปด้วยละกัน ถ้าพอมีก็แบ่ง
เค้าไป ให้เค้าไปหมดได้ยิ่งดี แล้วก็มาบวช ก็หมดเรื่องกันไง แล้วก็หาเรื่อง
อีกข้างหน้านูน่ เกดิใหม่กห็าเรือ่งอกีไง ไม่อยากหาเร่ืองกไ็ม่ต้องเกดิ เพราะ
ฉะนั้นอย่าไปทำาเลยสะหน่งเสน่ห์ 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
ได้ไม่เกิดมาทำากรรมด้วยกัน หรือชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเกิดมาทุกข์ มาเจอ
กันด้วยดี

หลวงตาตอบ: ไม่เจอหรอก ไม่เจอ ถ้าเราทำากรรมฐานตอนนีไ้ม่เจอ 
อย่าไปแผ่ให้เค้า  แผ่ให้เทพพรหมที่เกี่ยวข้องกับเค้า ไปบอกเค้าอีกที อย่า
ไปทำากรรมทีไ่ม่ด ีให้ฝากเทวดาทีเ่กีย่วข้องกบัเค้าในอดตีตอนเนีย้ทีเ่ป็นเทพ
พรหมที่อยู่ตรงน้ันน่ะแผ่ไปตรงน้ัน แล้วไปบอกเค้าอีกทีว่าอย่าไปทำาอะไร
เลย มนัเป็นกรรม มนัจะตดิตวัไปตลอดภพ ตลอดชาต ิตลอดกปั ตลอดกลัป์ 

ศกึษาธรรมะไปเร่ือย ๆ  รกัษาศลีภาวนา  พจิารณาไปเรือ่ย ๆ  ตลอด 
ชีวิตเรา สะสมพลังงานความดี บันทึกไว้ในใจ กาลข้างหน้าพลังงานมัน
ก็หาความดีด้วยกัน มันไม่ไปหาในสิ่งที่ไม่ดีหรอก ถึงมีกรรมต่อกัน มันก็
ไม่ไปเพราะความดมีนัมาก พลังงานแต่ละอย่างมนักด็ดูเข้าหากนัอยูแ่ล้ว
ตามธรรมชาต ิให้ศกึษาเรือ่งพลงังาน หลวงปูท่่านเวลาฟังใคร เวลาอ่าน
หนังสืออะไร ท่านก็ให้พิจารณาใคร่ครวญ ไตร่ตรองให้ดี ให้พิจารณา
ตามสภาพของความเป็นจริง ไม่ใช่ไปตดิมาก ไม่ใช่ผวัหน ีเมยีหนแีล้วฆ่า 
ตัวตายนะ ไม่ใช่ อย่าขนาดนั้น

มีคนถาม: จะอธิษฐานอย่างไรดีให้หมดกรรมเร่ืองการมีคู่ครอง 
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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มธีาตขุนัธ์ มจีติ กนิอาหารเข้าไปในร่างกายมนักเ็รือ่งของการสบืพนัธุ ์เรือ่ง
ของอาชีพ ไม่มีอะไร เพราะฉะนั้นถามอย่างนี้แปลว่าไม่เข้าใจ ว่าเรื่องเนื้อ
คู่นี้ไม่มี เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในชาตินึงบางคนมีเป็นสิบละ ชาตินึงมีคนเดียว 
แล้วแต่จังหวะที่ตัวเองเกิด ถ้าเสพแล้วติดนะ เสพคนเดียวไม่พอหรอก รับ
ประกัน ทั้งผู้หญิงผู้ชายยุคนี้ เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นไม่มีคู่หรอก มี
อย่างเดียว คือ คู่บารมี 

คูบ่ารมไีม่ใช่คูเ่สพกนันะ คูท่ีช่่วยเหลอืในการเกือ้กลูกนัสร้างกศุล 
นั่นถึงเรียกว่าคู่บารมี ฉะนั้นคุณตัดได้เลย อย่าไปคิดถึง คู่ มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ 
จบ ถ้าพลาดกไ็ม่เสยีใจ เพราะรูจ้กัไง รูจ้กักามภพ กามภมู ิว่าเราเกดิในแดน
กาม มีกามเป็นแดนเกิด มนุษย์ สัตว์ เทวดาเหมือนกันหมดข้างล่าง ยกเว้น
พรหม พรหมไม่มีเพศ ต้องเข้าใจเรื่องภพทั้งสามด้วย ถึงจะเข้าใจ

เพราะฉะนั้นคุณทำาจิตให้เป็นพรหม เรื่องพวกนั้นเด็ก ๆ เลย ท่าน
บอก เม่ือจิตคุณละเอยีดน่ะเดก็ ๆ  คณุอยากเสพกไ็ด้ ไม่เสพกไ็ด้ ถ้าหากคณุ
เสพแล้วมีทุกข์ คุณอยากทำาไหม คุณไม่ทำา เพราะมันเป็นทุกข์ไง ไม่ทำา ถ้า
เราเข้าใจจะไม่ทำา คอื ทำากไ็ด้ ไม่ทำากไ็ด้นะ ถ้าไม่เป็นทกุข์ มปีระโยชน์ ไม่ใช่
หยุดนะ คุณจะหยุดได้เมื่อจิตคุณพัฒนาถึงพรหม ถ้าคุณยังอยู่ในกามภพ 
ยังไงคุณจะหลีกไม่ได้ สภาพมนุษย์ ลองคุณสวย ๆ สิ คุณเกิดมาสวย คุณไม่
เอา แต่โดนบังคับแน ่ๆ อย่างน้อย ๆ คุณเกิดในแวดวงแถวนั้น เค้าเป็นใหญ่
กว่าคุณเค้าก็ดึงคุณไป ไม่งั้นเค้าจะมีการฆ่ากันเหรอ 

เขา้ใจม้ัยคนถาม ทหีลงัไมต่อ้งถามนะเรือ่งเนือ้คู ่มนัไมม่นีะ ใครจะ
ไปรักเราเท่าตัวเราเอง รับประกัน ไม่มี ในพระไตรปิฎกท่านก็เขียนอยู่แล้ว 
นางมลัลกิา มเหสทีา้วโกศลถาม มใีครรกัเราจรงิไหม ไมม่หีรอก พระพทุธเจา้
บอก ตัวเราเองน่ะรักตัวเราเอง เลิกเสียใจเหอะ ถ้าเลิกได้ล่ะก็สาธุ ถ้ามันมี
ก็มี ถ้าไม่มีก็แล้วไป ที่ผิดหวังก็อย่าไปทุกข์ อย่าไปถึงกับกินไม่ได้ นอนไม่
หลับ ปวดหัวเลย กินไม่ลง นอนก็ไม่หลับอีก ฆ่าตัวตายผ่อนส่งอีก
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การสัง่สมบารม ี๑๐

คนทั่วไปเมื่อพูดถึงคำาว่า บารมี หรือกล่าวว่า บารมีไม่พอ ก็มักจะ
หมายถงึ ไม่มีบญุวาสนาพอ แท้ทีจ่รงิแล้ว คำาว่า บารม ีหมายถงึ คณุความดี
ทีบ่�าเพญ็อย่างยิง่ยวด เพ่ือบรรลุจุดหมายอันสงูยิง่ (ทีม่าจาก พจนานกุรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต))  
ดังนั้น คำาว่า บารมี จึงหมายถึง “การสร้างเหตุ” เพื่อให้เกิดบุญ บารมี
คือ มีก�าลังใจเต็ม ท�าให้มีก�าลังใจเต็มในการสร้างสมคุณสมบัติต่าง ๆ 
เพื่อที่จะท�างานใหญ่ได้ส�าเร็จ อย่างที่คนทั่วไปท�าได้ยาก ดังเช่นการ
สัง่สมบารมขีองพระพทุธเจ้าเพือ่ตรสัรูพ้ระอนตุรสัมมาสัมโพธญิาณพบทาง 
พ้นทุกข์ออกจากสังสารวัฏและนำามาโปรดสรรพสัตว์ จะต้องส่ังสมบารมี 
๓๐ ทศั ม ีบารม ี๑๐ อปุบารม ี๑๐ ปรมตัถบารมี ๑๐ กล่าวโดยย่อคอื ส่ังสม
บารมี ๑๐ แต่บำาเพ็ญอย่างยากยิ่งยวดกว่าคือ ทำาบารมี ๑๐ ในระดับที่เข้ม
ข้นยิ่งขึ้นถึงขั้นจวนสูงสุดเป็นระดับอุปบารมี และทำาบารมี ๑๐ ในระดับ 
ที่เข้มข้นสูงสุดเป็นระดับปรมัตถะ ในระดับสาวกบำาเพ็ญถึงระดับ ๑๐ แต่
ในระดับหมายจะบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจะต้องบำาเพ็ญกำาลัง
ทั้ง ๑๐ ให้ยิ่งใหญ่สูงสุด

การสร้างบารมไีม่ได้เป็นเรือ่งของการสร้างอตัตาเพือ่ให้ยิง่ใหญ่ แต่
เป็นการสั่งสมกำาลังใจให้ใหญ่ เมื่อใจยิ่งเปิดกว้าง มีปัญญา ก็ยิ่งเป็นก�าลัง 
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถสร้างเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้ายิ่ง  ๆ 
ขึน้ การสร้างบารมต้ีองมกีารทำาความดอีย่างยิง่ด้วย เหตุนีจึ้งเหนีย่วนำาหรือ
มีผลข้างเคียงให้มีปัจจัยภายนอก เช่น ทำาให้มีทรัพย์ อำานาจ บริวารมาก  
มีผู้สนับสนุน เกื้อกูล ช่วยเหลือ ดังเช่นตัวอย่างในเรื่องพระเวสสันดรที่มี
เหล่าเทวดาจำาแลงแปลงเป็นสตัว์ป่าเพือ่ขวางไม่ให้พระนางมทัรกีลบัอาศรม
ก่อนเวลา เพราะอาจเป็นเหตทุำาให้พระเวสสนัดรไม่ได้บริจาคมหาทาน คอื 
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พระกมุารชาล ีพระกมุารกีณัหาได้สำาเรจ็ (ทำาเพือ่สนบัสนนุไม่ใช่เพ่ือแกล้ง) 
ซึง่ในการทำางานใหญ่จะต้องมผีูส้นบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงัเสมอ ตวัอย่างในเรือ่ง
ของพระเวสสันดร ก็คือท้าวสักกเทวราช เมื่องานสำาเร็จแล้วจึงจะได้รับผล 
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสมบารมีอย่างยิ่งยวดจึงทำาให้มีลักษณะของมหาบุรุษ 
๓๒ ประการ ภาษาเรา หมายถงึ โหงวเฮ้งดเียีย่ม  ถ้าอยูค่รองเรือนจะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดผิูท้รงธรรม ถ้าออกบวชจะได้ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมา-
สมัพุทธเจ้า ทรงมีทรพัย์ ข้าทาส บรวิารพร้อม มปัีญญา มกีำาลงัใจพร้อม แต่
กมิ็ได้ตดิในความเลศิเลอเพอร์เฟคนัน้ แต่นำาสิง่ทีม่มีาเป็นประโยชน์เกือ้กลู
ผู้อื่นในทางพ้นทุกข์ ยิ่งให้ด้วยปัญญา จึงยิ่งได้แล้วนำามาต่อยอดจนถึงที่สุด

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราต้องสั่งสมการสร้างเหตุ สร้าง
บารมีถึง ๔ อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ไม่ได้มีกำาลังใจเช่นนี้ตั้งแต่วันแรก 
ท่านต้องใช้กำาลงัสร้างเหตยุากอย่างยิง่ยวดเพราะปรารถนาทำางานใหญ่ คอื 
ขนสตัว์ออกจากวฏัสงสาร ระยะเวลา และความยากง่ายในการสัง่สมบารมี
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ตั้ง งานใหญ่ยากต้องมีกำาลังใจ ความสามารถ ปัญญา  
ทีส่งูตามจงึต้องใช้เวลาในการบ่มและเรยีนรู ้แต่แม้หวงัผลเลก็น้อยกว่า คอื 
หวงัเพยีงแค่เป็นระดบัพระสาวกเจรญิรอยตามพระพทุธเจ้าในการพ้นทกุข์
เท่านั้น ก็ต้องสั่งสมบารมีเช่นกัน บารมีเต็มแล้วจึงจะจบงาน บารมีมาช่วย
ให้งานเราจบ

บารมี ๑๐ ที่จำาเป็นต้องมีในการเจริญเพื่อพ้นทุกข์ ที่พระพุทธเจ้า
ทรงบำาเพ็ญ 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 ทำาทานช่วยหมาแมว คนไร้ที่พึ่ง แบ่งปันให้กับ
ผู้คนใกล้ตัว ทำาบุญกับพระพุทธศาสนาเนื่องจากเห็นประโยชน์แก่ผู้รับ ไป
จนถึงสิ่งที่สละได้ยาก เช่น พระโพธิสัตว์สละบุตร ภรรยา สละราชสมบัติ
เพื่อออกผนวชเนื่องจากเห็นประโยชน์ของการสละนั้นว่าจะช่วยส่วนรวม
ได้มาก ผลของการสละ คือ ช่วยให้ความยึดมั่นเบาบางลง ไม่ทุกข์จาก
ความโลภ ตระหนี่ มีใจที่กว้าง เปิด พร้อมจะเกิดปัญญา นอกจากนี้โดย
ผลภายนอก ทานท่ีสละจะย้อนมาเป็นเหตุปัจจัยช่วยเราในภายหลัง เช่น 
พระที่บำาเพ็ญภาวนาในป่า ก็ยังมีคนมาใส่บาตร หรือจะทำาสิ่งใดก็จะมีคน
มาให้การช่วยเหลือ

ถ้าเข้าใจจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาว่า คือ ปัญญา คือ การ
สละ ละ วาง จาง คลาย ความยดึมัน่ อปุาทาน เราจะเข้าใจว่าข้อธรรมต่าง ๆ  
ทีท่่านให้ไว้นัน้ให้เพือ่สอนอะไร ชาวพทุธส่วนใหญ่ยงัรู้จักศาสนาแค่เร่ืองการ
ทำาบญุ แต่ยงัไม่เข้าใจภาพรวมทัง้หมด กอ็าจทำาให้นำาไปใช้ผิด การทำาบญุนี้
เราทำาเพื่อสละของ ๆ ตน เพื่อประโยชน์แด่ผู้อื่น ประโยชน์ต่อตัว คือ สละ
ความยึด โลภ ตระหนี่ เพื่อความหลุดพ้น เป็นอิสระจากความความหมาย
มั่น ผูกพันซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ (ยึดอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น)

คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าความสุข คือ “การมี” การท�าบุญจึง
คลาดเคล่ือนเป็น ท�าบุญเพื่อมีความสุข แต่ความสุขแบบพุทธเป็นคน 
ละแบบ เป็นการถอนทุกข์ที่เหตุ ไม่ใช่การสร้าง ดังนั้นการท�าบุญจึงเน้น
ที่สละ เมื่อเหตุแห่งทุกข์หมด มันคือความสุข 

การทำาบุญร่วมกับคนรักจึงควรเน้นความต้ังใจให้ถูก คือ ทำาบุญ
ร่วมกันเพื่อให้เกิดปัญญายิ่ง ๆ ขึ้น หากทำาบุญเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกัน อาจจะ
ได้อยู่ดว้ยกันจริง แต่จะมคีวามรู้สึกผกูอยู่ดว้ย แล้วความยึด ความพอใจใน
ความสุขจะเป็นที่มาของความทุกข์อะไรได้อีกหลายอย่าง เช่น การกลับมา
เกิดให้ต้องลำาบาก เจ็บ ป่วย พลัดพรากจากเป็นจากตายอีกหลายรอบ (แต่
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ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ตั้งใจทำาบุญให้อยู่ร่วมกัน แล้วจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ ถ้า
เหตุดี ผลก็ดีเอง) ดังนั้นถ้ารักใคร รักตัวเอง ควรส่งเสริมไปในทางที่ทำาให้
เกิดความเห็นถูก เดินเคียงร่วมสนับสนุนกันไปในทางที่จะพ้นทุกข์เพื่อพบ
สุขที่แท้จริงยิ่ง ๆ ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่ง “พระเวสสันดร”
http://bit.ly/10-tan 
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=10)

ศลีบารมี

ศีล หมายถึง การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติใน
การฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น (ที่มาจาก  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) โดยการสละความ
อยากได้ของท่ีมิใช่ของตน ด้วยการระงับกาย วาจา ให้อยู่ในสภาวะ 
“ปกติ”  ศีลตามบัญญัติ ได้แก่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ มีไว้เพื่อเป็น 
กรอบและปกป้องผู้รักษาไม่ให้ได้รับความทุกข์จากกิเลส ซึ่งเมื่อตามกิเลส
แล้วจะนำาทกุข์มาให้ในภายหลงั เมือ่รกัษาศลี ด้วยการระงบั ทางกาย วาจา 
ให้อยู่ในสภาวะปกติแล้ว ก็จะส่งผลให้ใจสงบระงับ เกิดปัญญา นอกจากนี้ 
ผลภายนอก คือ ไม่มผีูใ้ดสามารถทำาอนัตรายได้ ดงัตวัอย่างของพระพทุธเจ้า
ที่ไม่มีใครสามารถประสงค์ทำาร้ายให้ถึงชีวิตได้ แม้พระเทวทัตจะพยายาม
อยู่หลายครั้ง อย่างมากที่สุดก็ทำาร้ายได้เพียงทำาให้พระบาทห้อพระโลหิต 

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญศีลบารมีอย่างยิ่ง “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
เป็นเครือ่งเหนีย่วรัง้ไม่ให้ออกจากทกุข์ เพราะยดึติดกบัรูป รส กล่ิน เสียง 
สมัผสั เนือ่งจากเข้าใจว่าเป็นความสขุ แต่เป็นสขุชัว่คราวทีจ่ะก่อให้เกดิทกุข์
ดิ้นรนเมื่อสูญเสีย จึงต้องแสวงหาไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด และความตั้งใจออก
จากอุปสรรคเครื่องขวางในการทำาความดี เช่น สละการติดหนัง ติดละคร 
ติดเพลง ติดแฟน  ติดอาหารอร่อย ๆ ที่ได้กินจนเปรมเต็มที่ ติดสถานที่ที่มี
สิง่อำานวยความสะดวกสบาย การเจรญิเนกขมัมะ คอื การทดลองเปล่ียนไป
ใช้ชวีติในเส้นทางทีต่่างไปจากเดมิหรอืทีต่นคุน้เคย คอื ไปอยูว่ดัหรอืสถานที่
วเิวก สปัปายะ ต่อความเจรญิกายใจ สะดวกแต่ไม่สบายจนเกนิไป มสีถานที่
ทีเ่หมาะสม และมกีจิกรรมในทางกศุลทีเ่อือ้ให้เกดิปัญญาทางด้านจติใจ เช่น 
ทำาวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม สนทนาธรรม พระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสมบารมีในทางเนกขัมมะ คือ บางชาติก็บวช แม้บางชาติไม่ได้บวช 
ก็ทรงตั้งจิตน้อมไปในทางสละกิเลสเครื่องทำาให้จิตเศร้าหมอง

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญเนกขัมมบารมีอย่างยิ่ง “พระเตมีย์ใบ้”
http://bit.ly/10-nekkumma
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=1)

ปัญญาบารม ี

ปัญญา คือ ความรู้ชัด รู้รอบ จนสามารถเชื่อมโยงได้ว่า ผล 
(ความทุกข์) มาจากเหต ุ(สมทุยั) อะไร อย่างไร เข้าใจสิง่ต่าง ๆ  ตามความ
เป็นจริง เข้าใจว่าถ้ามีผลก็ต้องมีเหตุมาก่อน หมั่นฝึกฝนพัฒนาปัญญาด้วย
การหมั่นไตร่ตรองถึงทุกข์และเหตุแห่งทุกข์จนชำานาญ จนเกิดความเข้าใจ
สามารถละทุกข์ด้วยการวางเหตุแห่งทุกข์ 

หรือต้องการจะทำาอะไร หากเกิดอุปสรรค แทนที่จะโทษคนอื่น 
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ปล่อยวางแบบไม่เข้าใจ คอื ไม่ทำาอะไร ปล่อยให้ตดิกบัดัก ซ่ึงเป็นเหตุทำาให้
ไม่ถึงเป้าหมาย ไม่ก้าวหน้า ก็มาสำารวจตรวจสอบ วิเคราะห์รายละเอียด 
แยกองค์ประกอบว่าที่ติดนั้นติดอะไรอยู่ ภาษาครูบาอาจารย์ เช่น ในการ
ภาวนา จะมคีำาว่า ม้าง คำาว่า ม้าง นีห่มายถึง การแยกองค์ประกอบ ชิน้ส่วน 
ออกมาพิจารณา พอเห็นองค์ประกอบก็ช่วยให้เห็นเหตุต่าง ๆ  ได้ เพราะถ้า
เราเห็นอะไรเป็นก้อน เหน็ตวัสรปุแล้ว เราจะไม่แยบคายว่าเราตดิอะไร เช่น 
ชอบเพลง ก็เปิดฟัง แต่ไม่ได้ฟังแบบเพลิดเพลิน ดื่มดำ่า มุ่งเสพ ให้อิ่มใจ แต่
เปิดแล้ว “ดู” ไปในใจในขณะนั้นให้เห็น ว่ามันไปติดอะไรในเพลง จึงทำาให้
รู้สึกดื่มดำ่า 

หรือตัวอย่างสำาหรับคนภาวนา บางคนอาจจะเคยได้ยินคำาว่า ม้าง
กาย ครูบาอาจารย์มักจะสอนให้ลูกศิษย์ม้างกาย ให้เห็นว่า กายที่เรารู้สึก
ว่าเป็นเรานี้ มันแยกส่วนออกมา คือ ก้อนธาตุ ดิน นำ้า ลม ไฟ ให้ไปหาดูว่า
ตวัเราอยูต่รงไหน เพือ่คลายความเห็นผดิท่ีหลงเข้าไปยดึมนัโดยไม่ไตร่ตรอง 

หลาย ๆ  คนรูว่้า ภาวนานัน้ด ีแต่ถ้าไม่เข้าข้างตัวเอง เราจะเหน็ว่าเรา
ตั้งใจกับสิ่งสำาคัญนี้น้อยกว่าการให้ความสำาคัญอย่างอื่นมาก เพราะ “เรา” 
ยัง “ติด” กับสิ่งภายนอก ติดกับอะไรสักอย่าง คือ ความรู้สึกที่คิดไป (เอง) 
หากเราพอจะเอะใจว่ากำาลังติด และเห็นเหตุว่า อะไรที่เป็นตัวดึงทำาให้เรา
ไม่สามารถจะเจรญิก้าวหน้าทางจติใจ หรอืภาวนาได้ กห็าวถิทีางแก้ไข เช่น 
อาจจะเจริญธรรมในขั้วฝ่ายตรงข้ามกับกิเลสนั้น ๆ เพื่อปรับสมดุลในเบื้อง
ต้น เช่น เป็นคนขี้โกรธ ก็หมั่นเจริญเมตตา แต่ก็ระมัดระวังไม่ไปติดธรรม
อีกฝ่าย เช่น เจริญเมตตามาก ๆ ก็เกิดเป็นกิเลสราคะหากไม่เจริญอุเบกขา  

หรอืใช้วธิม้ีาง สิง่ทีเ่ราตดิ ถ้ารูว่้ายงัตดิ ให้เหน็ว่าเราตดิกบัอะไร เพือ่
ส่งเสรมิให้กลบัเข้ามาสูก่ารภาวนาเพือ่ให้เหน็ความจรงิ เช่น หากหลงในเพศ
ตรงข้าม ก็ม้างเพศตรงข้ามที่ใจมันไปติด พิจารณาอสุภกรรมฐาน อาจทำา
โดยการเปิดหนังสอืเกีย่วกบัอสภุะ เหน็สภาพความไม่สวยงาม ว่าใต้เปลอืก
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ทีส่วยงามนัน้ข้างในเป็นอย่างไร เพือ่จะได้เหน็ตามจริง ว่าแท้จริงกายนีม้แีต่
เนื้อหนังหุ้ม เลือด เนื้อ กระดูก คนเราทุกคนไม่อาบนำ้า หรือหยุดหายใจวัน
กว่า ๆ  กม็กีลิน่เหมน็ ทีเ่ข้าใจผดิว่าดดู ีกเ็พราะอาศยันำา้หอมราคาแพงปกปิด
กลิน่ ใส่เสือ้ผ้าสวย ๆ  ปกปิดร่างกาย ใช้เครือ่งสำาอางปกปิดริว้รอยบนใบหน้า  
หรือหากยังมัวเมาอยู่กับความสุขทางโลกจนข้ีเกียจ ก็ให้หมั่นพิจารณาถึง
ความตาย ถึงอายุสังขารร่างกายที่เสื่อมลงทุกวัน เพื่อความไม่ประมาท

ถ้าเราเห็นภาพรวมทั้งหมด มีเป้าหมายชัด ต้ังใจเรียนรู้ เราจะไม่
ติดกับดัก เมื่อเกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์แล้วก็นำาปัญญาเหล่านี้ไป
บอกต่อ เช่น นำาไปบอกต่อกับผู้ที่ยังอยู่ในความทุกข์ ไม่ว่าจะบอกต่อเมื่อ
มีโอกาสที่เหมาะสมจะช่วยผู้อื่น หรือบอกผ่านทางการเขียนในเว็บบอร์ด 
เฟซบุ๊ก หรือร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะที่เราเห็นและได้ประโยชน์แล้ว ด้วย
เจตนาจะให้ผู้อ่านหนังสือเกิดปัญญา สามารถพาตนเองออกจากทุกข์ได้  
กค็อื การสร้างปัญญาบารมท่ีีตรงเป้าหมายอย่างยิง่อกีทางหนึง่ และปัญญา
บารมีที่สร้างไว้นี้เอง ที่จะไปรวมกันส่งผลเมื่อเราต้องการได้ คือ ระหว่างที่
กำาลังเผชิญความทุกข์ก็จะทำาให้สามารถระลึกถึงธรรมเนื่องจากธรรมทาน
ที่ได้สร้างเหตุไว้

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญปัญญาบารมีอย่างยิ่ง “มโหสถบัณฑิต”
http://bit.ly/10-panya
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=5)

วิริยะบารมี

วิริยะ คือ ความพากเพียรสั่งสมเหตุในทางนั้นต่อเนื่องไม่ย่อท้อ 
ละทิง้ หากขาดวริิยะบารมกีจ็ะท�าให้บารมไีม่เตม็เพราะล้มเลกิเสยีก่อนที่
จะส�าเร็จ ตั้งเป้าหมายไว้แต่ไม่หมั่นพากเพียรทำาเหตุก็ไปไม่ถึง ดังเรื่องของ
พระมหาชนกทีเ่กดิเหตเุรอืแตกระหว่างเดนิทาง ผูอ้ืน่ยอมแพ้ ยอมตายเป็น
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อาหารสัตว์ในทะเล แต่ท่านยังเพียรว่ายนำ้าในมหาสมุทรแม้ไม่เห็นฝั่ง เมื่อ
นางมณีเมขลาพบเข้าจึงสอบถาม ท่านตรัสตอบว่า

“ท่านจงดูคนทั้งหลายที่มาในส�าเภาล�าเดียวกับเราเถิด คนพวก
นัน้พากนัย่อท้อต่ออนัตราย ไม่พยายามว่ายน�า้จนสุดความสามารถก่อน 
จงึพากนัจมน�า้ตายในมหาสมทุรทัง้สิน้ เหลอืแต่เราผูเ้ดยีวทีสู่ท้นว่ายน�า้
ข้ามมหาสมุทรอยู่ถึง ๗ วันเข้าแล้ว 

บัดนี้ เราได้เห็นผลของความเพียรนั้นแล้ว คือ เราได้เห็นท่าน
ซึ่งเป็นเทวดาที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ท่านจะมาบอกว่าความ
พยายามของเราสูญเปล่าได้อย่างไร? เพราะฉะนั้น เราจักพยายาม 
ว่ายน�้าอีกต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรให้จงได้”

“บุรุษผู้เป็นบัณฑิต ควรพยายามร�่าไป ไม่ควรเบื่อหน่ายใน
กิจของตน จงดูเราซึ่งได้ขึ้นสู่บกและได้ครองราชสมบัติเป็นตัวอย่าง  
คนเป็นอันมากเมื่อก�าลังประสบทุกข์ จะไม่ตั้งใจท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์  
แต่เมื่อได้รับความสุข จึงตั้งใจท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ส่วนบุคคลผู้มี
ปัญญา ถึงแม้ก�าลังประสบทุกข์ ก็ไม่สิ้นหวังว่าจะไม่ได้ประสบสุข เพียร
สูท้นท�าหน้าทีข่องตนอย่างสดุความสามารถ ย่อมจะประสบความส�าเร็จ
แน่นอน  เพราะว่า สิ่งที่มิได้คิดไว้ล่วงหน้า อาจเกิดขึ้นก็ได้ สิ่งที่คิดไว้ 
ล่วงหน้า อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ ทรัพย์สมบัติทั้งหลายของบุรุษหรือสตรี ไม่
อาจส�าเร็จได้เพียงแค่ความคิด (แต่ส�าเร็จลงได้ด้วยการลงมือกระท�า
เท่านั้น)”

(ที่มาจาก หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ฉบับการ์ตูน)

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญวิริยะบารมีอย่างยิ่ง “พระมหาชนก” 
http://bit.ly/10-viriya
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=2)
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ขันตบิารม ี

ขันติ คือ ความอดทน มีปัญญาที่จะสอนใจให้อยู่เหนืออารมณ์ 
จนท�าสิง่ทีต้ั่งใจไว้จนส�าเร็จ รวมทัง้อดทนต่อความยากล�าบาก ต่อปัญหา
ทั้งหลาย ต่อความไม่สะดวกสบายที่เกิดระหว่างการสร้างเหตุให้บรรลุ
เป้าหมาย เมื่อใดที่บำาเพ็ญมามากพอ จะเริ่มไม่เห็นอุปสรรคเป็นความ
ลำาบาก แต่จะเห็นเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญ เป็นเรื่องปกติของการเดินไปให้ถึง
เป้าหมาย เช่นเดียวกับการภาวนา ที่ถ้าอดทนดูความทุกข์ที่เกิดระหว่าง
การปฏิบัติ ไม่ว่าจะปวดขา ปวดตัว ปวดเข่าจนสามารถผ่านมันไปได้ ก็จะ
เข้าใจขันติบารมีได้

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญขันติบารมีอย่างยิ่ง “พระจันทกุมาร” 
http://bit.ly/10-kanti 
( http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=7 )

สัจจะบารมี

สัจจะ คือ ความจริงใจ ตั้งใจจริง พูดจริง ท�าจริง เมื่อสั่งสมที่จะ
ทำาสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้สำาเร็จ ก็จะทำาให้เกิดความเชื่อมั่น
ว่าเมื่อตั้งใจก็ทำาได้ (ที่ทำาไม่ได้เพราะไม่ได้ตั้งใจ) เมื่อเจริญสัจจะที่จะตั้งใจ
ทำาจริงยิ่ง ๆ ขึ้นก็จะยังผลให้เกิดความสำาเร็จในการทำาเรื่องยาก เรื่องใหญ่ 
แม้สิ่งที่คนอื่นดูว่าเป็นไปไม่ได้ เหลือเช่ือท่ีจะทำา แต่ผู้มีบารมีเต็มสามารถ
ทำาส่ิงเหล่าน้ันให้เป็นจรงิ ผลของสจัจะบารม ีส่งผลให้เกดิความอศัจรรย์มา
ย้อนช่วยเราได้ ดงัตวัอย่างของเรือ่งพระโพธสิตัว์เมือ่คร้ังเป็นนกคุม้ ขณะยงั
เล็ก ยังบินไม่ได้ เกิดไฟไหม้ป่า ท่านจึงกล่าวว่า “คุณของศีลมีอยู่ คุณของ
ธรรมมีอยู่ คุณของสัจจะวาจานี้ก็มีอยู่จริง ปีกทั้งสองข้างเรามีอยู่ แต่ยังบิน
ไม่ได้ เท้าเราทัง้สองข้างมอียู ่แต่ยงัเดนิไม่ได้ บิดามารดาทัง้สองเรามอียู ่แต่
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บัดนี้มิได้อยู่กับเรา นี้เป็นสัจจะวาจาของเรา ไฟป่าที่ไม่มีชีวิตเอ๋ย ด้วยเดช
แห่งสัจจะวาจานี้ ขอไฟป่าจงดับไป” เมื่อจบการอ้างถึงสัจจะอธิษฐานของ
ท่าน ไฟป่านั้นก็ดับลง 

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญสัจจะบารมีอย่างยิ่ง “วิทูรบัณฑิต”
http://bit.ly/10-sujja
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=9)

อธษิฐานบารม ี

อธิษฐาน คือ การก�าหนดความตั้งใจ เป้าหมาย แล้วตั้งมั่น 
“หมั่นท�าตามความตั้งใจนั้น อย่างเต็มที่” เพื่อด�าเนินไปให้ถึง ตัวอย่าง
เช่น ก่อนพระพุทธเจ้าจะสำาเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จุดเริ่มต้น 
คือ ในชาติแรกนั้น เรือท่านอับปางอยู่กลางมหาสมุทร ท่านพยายามช่วย
มารดาด้วยการให้มารดาขี่คอโดยตัวท่านพยายามว่ายนำ้าพาไป ในเวลา
นั้นท่านได้อธิษฐานอย่างใหญ่มากเพื่อขอให้มีกำาลังพามารดาว่ายให้ถึงฝั่ง 
ท่านอธษิฐานขอว่า หากสำาเรจ็จะขอพาสรรพสตัว์ออกจากห้วงทกุข์ทัง้ปวง  
ซึ่งท่านก็สำาเร็จตามความประสงค์ และหลังจากนั้น ท่านก็คิดอยู่ตลอด
เวลา (เจตนา) ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ ๘ อสงไขยปี (๘ มีศูนย์ตามหลัง  
๑๔๐ ตัว) แล้วพูดบ่อย ๆ  ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้อีก ๗ อสงไขยปี จาก
นั้นจึงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าในคร้ังที่ท่านเป็นสุเมธ
ดาบส ว่าจะสำาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า ซึ่งท่านก็บำาเพ็ญบารมี
ต่ออีก ๔ อสงไขยกับแสนมหากัป จึงสำาเร็จเป็นพระพุทธเจ้า คุณค่าของ
การอธิษฐานมีผลกับกำาลังของท้ังกายและใจในการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ 
ให้สำาเร็จ ซึ่งเมื่อทำาเป็นประจำา จะเข้าใจ เห็นคุณค่าของการอธิษฐานว่า
เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จอย่างไร
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คนจำานวนมากที่เมื่ออธิษฐานแล้วไม่เกิดความเปล่ียนแปลง 
เนื่องจากเข้าใจความหมายของคำาว่า อธิษฐาน ผิด เข้าใจไปว่าเป็นการขอ 
ที่จริง อธิษฐาน คือ การกำาหนด ตั้งเป้าไว้ คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความ
สำาเร็จเพราะไม่มีเป้าหมาย ไม่มีทิศทางเดิน เลยต้องเดินวนไปวนมา รู้สึก
ชวีติเคว้งคว้าง หลง เพราะขาดเป้า แต่ส่วนท่ีมเีป้าหมายแล้วกต้็องสร้างเหตุ
ด้วย ทีไ่ปไม่ถงึเพราะเหตยุงัไม่พอ ทีไ่ม่ได้ดงัอธษิฐาน เนือ่งจากต้ังใจแล้วแต่
ไม่ได้หม่ันสร้างเหตใุห้เป็นไปตามทีต่ัง้ใจนัน้ กลบัไปสร้างเหตแุบบอืน่ จงึไม่
ได้รับผลตามที่ปรารถนา เช่น อธิษฐานจะไปเชียงใหม่ แต่เมื่อเดินทีไรก็จะ
เดินลงทางใต้ ผลก็คือ จะไปถึงสงขลา แต่ไปไม่ถึงเชียงใหม่ 

การเลอืกสร้างเหตใุห้สิง่ทีต่ัง้ใจไว้แล้วสำาเรจ็จงึเป็นสิง่สำาคญัในการ
สร้างอธิษฐานบารมี หากปากอธิษฐานไปทางซ้าย เช่น จะไปพระนิพพาน 
ต้องการพ้นทุกข์ แต่การกระทำาจริงกลับสร้างเหตุไปทางขวา คือ มุ่งเอา
ทางโลก เช่น หาคู่ หาตำาแหน่ง หาเงิน ก็จะทำาให้ใจรู้สึกเคว้งคว้างสับสน
ในตนเอง ดังน้ันให้รู้จักเป้าหมายของเราให้ชัดเจน แล้วสำารวจเส้นทางว่า
ทางไหนพาให้ไปถึงเป้าหมายยิ่งขึ้น ทางไหนทำาให้ห่างเป้าหมายยิ่งขึ้น คือ 
ทำาอะไรแล้วทำาให้ใกล้เป้าหมายยิ่งขึ้น ทำาอะไรแล้วทำาให้ห่างเป้าหมาย 
ยิ่งขึ้น หากตั้งใจจะพ้นทุกข์ แต่ยังหมกมุ่นกับความสุขทางโลกโดยไม่
ไตร่ตรอง ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ นั้นก็คล้ายจะมีความสุขเพราะสมใจ  
ได้ตำาแหน่ง ได้เงนิเดอืนมาก ได้หน้า แต่ความสขุเหล่านีก้เ็อามาใช้ลดความ
ทุกข์ไม่ได้ และจะทำาให้ทุกข์มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็นสิ่งที่ทำาให้ยิ่งยึดกับ
โลก มากกว่าทำาให้ปล่อยวาง หลงพอใจกลบัมาเกดิอกีให้ต้องได้รับทกุข์ต่อ
ไปอีก ดังนั้น ผู้ปรารถนาจะประสบความสำาเร็จดังที่อธิษฐาน จึงจะต้องมี
ความเข้าใจตนเอง เข้าใจเหตุของผลต่าง ๆ สอดส่องดูตัวเองบ่อย ๆ แล้วก็
ทำาเหตุไปทางนั้น หมั่นทำาเหตุให้ตรงกับทางที่ต้องการจะไป 

ในเรื่องความรัก เรื่องคู่ ถ้ายังเหงาเกินกว่าจะวางเรื่องคู่ได้ ก็ตั้งจิต
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อธิษฐานขอให้ได้คู่ที่พากันเจริญเติบโตในทางธรรมไปพร้อม ๆ กัน ซ่ึงแม้
จะมีคบมีเลิก แต่อย่างน้อยทุกคนท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตก็จะนำาพาให้เจริญ
ก้าวหน้าในทางธรรมไปจนหมดเวรในเรื่องนั้น ๆ หรือถ้าสร้างเหตุได้มาก
พอ กจ็ะได้พบคูท่ี่ช่วยพฒันากนัและกนัในทางธรรมจนถงึทีส่ดุแหง่ทกุข์ได้ 

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญอธิษฐานบารมีอย่างยิ่ง “พระเนมิราช” 
http://bit.ly/10-atitan
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=4)

เมตตาบารม ี

เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข การหมั่นใช้ชีวิตเพื่อ
ความสุขของผู้คนรอบ ๆ ตัว เป็นการสร้างเมตตาบารมี และเป็นสิ่งที่จะ
เกือ้หนนุการเข้าถงึความพ้นทกุข์ เพราะผูม้คีวามเมตตาจะมคีวามเสียสละ
สูง จึงเป็นเหตุให้เป็นผู้พร้อมจะสละละวางตัวตนและสิ่งต่าง ๆ ของตนได้
ง่าย และมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ จากที่เคยทำาเพื่อความสุขของคนอื่น ๆ ไว้
เป็นจำานวนมาก เมื่อถึงคราวที่ผู้มีเมตตาบารมีจะทำากิจเพ่ือความพ้นทุกข์
ของตนเอง ก็จะได้รับความเมตตาสนับสนุนจากปัจจัยรอบด้านตามเหตุที่
เคยสร้างไว้

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญเมตตาบารมีอย่างยิ่ง “สุวรรณสามกุมาร” 
http://bit.ly/10-metta
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=3)

อุเบกขาบารม ี

อุเบกขา หมายถึง ความเป็นกลางต่อสิ่งต่าง ๆ ที่สัมผัสรับรู้ 
ปราศจากอคติ ความยึดมั่น แต่ไม่ใช่การวางเฉยแบบใส่เกียร์ว่าง ผู้มี
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อุเบกขาทำาเหตุในเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ด้วยเมตตา (เพื่อให้เป็นสุข) และ
กรุณา (เพื่อให้พ้นทุกข์) แต่ไม่ยึดกับผล เมื่อผลไม่เป็นไปตามท่ีหวัง ก็ไม่
ทุกข์ร้อน เพราะมีปัญญาระลึกความจริงได้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของ ๆ ตน 
ทำาให้รู้สึกเป็นกลางต่อผลนัน้ ซึง่อเุบกขาเกดิขึน้ได้จากการฝึกฝน พจิารณา
อย่างแยบคายกบัเหตกุารณ์หรอืสิง่ท่ีเกดิข้ึน เมือ่ได้เผชญิเหตุการณ์ทีแ่ม้จะ
ได้สร้างเหตปัุจจยัอย่างเตม็ทีแ่ล้ว แต่ผลยงัไม่เป็นไปตามทีต้่องการหลาย  ๆ  
ครั้งเข้า ก็จะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่า การมีกรรมเป็นของ ๆ ตนนั้น
เป็นอย่างไร จึงเกิดการปล่อยวางผล ตัวอย่างเช่น กรณีของผู้ป่วย บางคน
สามารถรักษาหายได้ บางคนแม้แพทย์จะพยายามสุดความสามารถก็ไม่
สามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากผลของการรักษาย่อมเป็นไปตามกรรม 
หรือเหตุที่ผู้ป่วยสร้างไว้ หรือในเรื่องความรัก แม้เราจะพยายามทำาดีที่สุด
แล้ว ก็ไม่จำาเป็นว่าอีกฝ่ายจะต้องทำาดีกลับ เราอาจจะไม่ได้รับผลดีกลับใน
ทันที ที่ยังทุกข์เพราะเหตุของกรรมเก่าที่สร้างไว้นานแล้ว แม้เราจะทำาดี 
ผลดีก็จะส่งผล แต่อาจจะเป็นในวาระอื่น คู่กรณีท่ีเราเผชิญอยู่ไม่ใช่คู่บุญ 
แต่เป็นคู่ให้ใช้บาป 

อนึง่ ในเบ้ืองต้น การเข้าถงึอเุบกขา สามารถทดลองฝึกฝนให้เจรญิ
ขึ้นได้ทุกคน ด้วยการพยายามช่วยคนที่เป็นทุกข์ เมื่อทำามากถึงระดับหนึ่ง 
ได้ร่วมรบัรูร้ายละเอยีดต่าง ๆ  ในเหตกุารณ์ของผูป้ระสบปัญหาต้ังแต่ต้นจน
จบ แล้วเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ เป็นอย่างดี รู้ว่าได้ทุ่มเท พยายามช่วยไป
มากน้อยเพียงใดอย่างไรแล้ว แต่ผลกลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งจนได้ทั้ง ๆ 
ที่ไม่มีใครเลยที่ต้องการให้เป็นแบบนั้น ก็จะทำาให้เข้าใจถึงพลังของกรรมที่
มีมาแต่ก่อน ซึ่งใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนผลได้ หากกรรมยังไม่หมด หรือเจ้า
ตวัผูร้บัเหตยุงัไม่เกดิความตัง้ใจทีจ่ะละเว้นเหต ุคอื การกระทำาทีก่่อทกุข์ให้
ผู้อื่น (ศีล) แบบเดิม ๆ อย่างสิ้นเชิง 

ปัญญาที่จะนำาไปสู่อุเบกขา มาจากการเข้าใจว่าทุก ๆ ผลจะต้องมี
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เหตเุสมอ และถ้าเหตนุัน้อยูท่ีใ่ด ผลกจ็ะเกดิทีน่ัน่ เช่น ถ้าในใจเราเกดิความ
ทุกข์จากเหตุการณ์ที่แม้จะดูเหมือนว่าเกิดจากคนอื่นเป็นต้นเหตุ แต่จริง ๆ  
แล้ว หากได้สำารวจเข้าไปในใจ กจ็ะเหน็ว่าเหตตุ้องอยูใ่นจิตเรานีเ่อง คนเรา
ไม่รู้ หรือมักจะลืมคำานึงไปว่า ทุกข์เกิดจากกรรมเก่าของเรา และทุกข์เกิด
จากตัณหาของเรา การมองย้อนมาดูที่เหตุคือตัวเรา จะนำาไปสู่การแก้ไขได้ 
แทนทีจ่ะโทษอกีฝ่ายหนึง่ กก็ลบัมาแก้ไขทีเ่หต ุเช่น เมือ่ระลึกได้ว่าเคยทำาให้
ผู้อื่นทุกข์เช่นนี้มาเหมือนกัน ก็สำานึกการกระทำาในอดีตของเรา ยอมรับผิด 
และตัง้ใจจะไม่สร้างเหตเุช่นนีอ้กี รวมท้ังกลบัไปขอโทษ ขออภยั พร้อมและ
ยินดีชดใช้ให้กับคนที่เราเคยทำาไม่ดีกับเขาไว้ บอกเขาว่าเราได้รับทุกข์ที่เรา
ก่อไว้เอง เหมือนกับที่เราเคยทำากับเขาไว้ วันนี้สำานึกผิดแล้ว เข้าใจแล้วว่า
กรรมสนองเป็นอย่างไร และจะไม่ไปทำาอย่างนี้กับใครอีก เป็นต้น ผลที่ได้
ก็คือ การหยุดวงจรกรรม วงจรทุกข์ในเรื่องเดิม ๆ 

ในเบื้องลึกท่ีสูงข้ึน อุเบกขาสามารถเข้าถึงได้ด้วยการภาวนา คือ 
การตามรู้ตามดูให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามจริง จนเข้าใจที่มาของเหตุแห่งทุกข์ 
จิตยอมจำานนต่อความจริงว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นได้ หาก
สร้างเหตุไว้เช่นน้ีก็จะได้รับผลเช่นนี้ หากไม่ได้สร้างเหตุไว้เช่นนี้ก็จะไม่ได้
รับผล เช่น เดินจงกรมมาก ๆ ขาก็ต้องปวด จะบังคับให้ขาไม่ปวดก็ไม่ได้ 
ความทุกข์เกิดจากการดิ้นรนตามความอยาก ไม่อยาก ฝืนต่อความจริง 
ที่อยู่ตรงหน้า เมื่อเห็นจนชำานาญจิตก็จะเริ่มเกิดปัญญา คือ มีอุเบกขา เป็น 
กลาง ขาจะปวดกส่็วนขา แต่จติเป็นกลางไม่ได้เข้าไปจมอยูใ่นทกุข์นัน้ การ
ภาวนาช่วยให้จิตเป็นกลาง มีอุเบกขา ในขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ) มากยิ่งขึ้นว่า ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ตัวฉัน ถ้ามีความโกรธ ความ
ทุกข์ ก็เป็นเรื่องของขันธ์ ของความเคยชินเดิม ๆ  ที่เราฝึก กระทำามาบ่อย ๆ  
แต่เมื่อมีสติ ระลึกรู้ทัน ไม่ได้หลงเข้าไปยึดถือความโกรธ เห็นตามจริงว่า
สั่งขันธ์ไม่ได้บ่อย ๆ จะเป็นการพัฒนาปัญญา (ความรู้ชัด) เห็นและเข้าใจ
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ไตรลักษณ์ (ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความสั่งบังคับไม่ได้) ในขันธ์และ
จติ จนสามารถเหน็ขันธ์กบัจติว่าเป็นคนละตวักนั ไม่มใีครเป็นของใคร กจ็ะ
ทำาให้ปล่อยวาง นำาไปสู่การพ้นทุกข์ถาวร 

อ่านเพิ่มเติม พระชาติที่บ�าเพ็ญอุเบกขาบารมีอย่างยิ่ง “นารทพรหม”
http://bit.ly/10-ubekka 
(http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=8)

การจะเข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้ ต้องมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจ
ในนิยามหรือความหมายของศัพท์ธรรมะที่ถูกต้อง เช่น การทำาทาน รักษา
ศีล ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นวิธีการเพื่อทำาให้ไปถึงเป้าหมาย เพราะช่วย
ขดัเกลากิเลส ไม่เอาไปใช้ผดิวธิ ีเช่น ทำาทานเพือ่เอาหน้า หรอืหวงัรวยเพราะ
โลภ ทำาให้ยึดติด ไม่รักษาศีลจนยึดแล้วยกตนข่มผู้อื่น รู้สึกว่าตนเองเหนือ
กว่าผู้อ่ืน เม่ือเข้าใจความหมายของธรรม จุดมุ่งหมายของธรรมว่าเรียนรู้ 
ฝึกฝนเพื่อความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง ก็จะเจริญธรรมเพ่ือการชำาระกิเลส 
ความไม่รู้ เมื่อกิเลสเบาบาง ก็จะช่วยให้เกิดปัญญาสามารถเชื่อมโยงความ
รู้ทางธรรมเข้ากับกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์ เห็นกระบวนการเกิดข้ึน
ของทุกข์ได้ตลอดสาย ตั้งแต่เหตุจนถึงผล จนสามารถรู้ทันและยับยั้งการ
เกิดขึ้นของทุกข์ในจิตได้ ต่อไป

การส่ังสมบารมนีัน้ เป็นการฝึก พฒันาคณุสมบติัทัง้ ๑๐ ทีจ่�าเป็น
ในการเอาชนะกเิลส ทานบารม ีเป็นการฝึกความสามารถและความยนิดี
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�าต่อไป สัจจะบารมีจะถูกใช้เมื่อขันติสู้ไม่ไหว 
ก็ยังมีความพยายามเพื่อรักษาสัจจะ และเมื่อสัจจะต้านไว้ไม่อยู่ ก็ยังมี
อธิษฐานบารมีมาให้ผลเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนเมตตาบารมีบ�าเพ็ญ
เพื่อให้เมตตาต่อทุกสิ่งรวมทั้งตนเอง เพ่ือลดอาการต่อต้านตนเองและ
ผู้อื่น และสุดท้าย คือ อุเบกขาบารมี เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่จะสนับสนุน
ผูป้รารถนาจะพ้นทกุข์ตลอดการเดนิทางตัง้แต่เริม่ต้ังความปรารถนาจน
บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เห็นทุกสิ่งได้ตามจริง ไม่ใช่เห็นจากมุมมองของ
กิเลส คือ เห็นและฉุกคิดได้ว่าก�าลังถูกขันธ์  ถูกความคิดปรุงแต่งโดย
ความไม่รู้ ถูกกิเลสหลอก หรือก�าลังหลอกตนเองไปติดกับสิ่งลวง สิ่ง
สมมุติ การสั่งสมบารมีทั้ง ๑๐ ข้อจึงเป็นกุญแจส�าคัญของการพ้นทุกข์ 

บารมีทุกข้อเป็นสิ่งที่ต้องสร้าง ระหว่างทางที่สร้างอาจจะเกิดผล
ข้างเคียงที่เป็นกับดัก เช่น ในระยะที่อุเบกขาบารมียังน้อย ผู้ที่ทำาทานและ
เมตตาบารมีมามากอาจหลงบารมีตนเอง ลืมเป้าหมายใหญ่ที่เคยตั้งไว้ หัน
ไปหาผลข้างเคียงของบารมี เช่น อำานาจ ทรัพย์สินเงินทอง หรือแรงดึงดูด
ทางเพศ  หันไปเสพและเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมาย รวมถึงใช้บารมีที่ตน
บำาเพ็ญมา เช่น ใช้เปลือกที่สวยงาม ทรัพย์สินหรืออำานาจ ไปแลกมาซึ่ง
อำานาจ ทรัพย์สิน ตำาแหน่ง หรือกาม มากยิ่ง ๆ ขึ้น ก็จะกลับกลายเป็นว่า
นำาบญุมาใช้ให้เป็นภยัแก่ตน การละเลยไม่ตระหนกัเรือ่งผลของกรรมด ีหรอื
บารมีที่ตนเองได้รับผลดีมาแล้ว หรือคิดปลอบใจตนเองว่าไม่ต้องไปรับผล
ร้าย โดยบางคนปักใจว่าชาติหน้าไม่มี ทำาอะไรก็ได้ไม่ต้องไปรับผล ขอโกย
ขอเสพทุกอย่างให้มากที่สุด ทำาให้จะต้องไปทุกข์ทรมานในภายหลังตามที่
เคยละเมิดผู้อื่นเอาไว้ จนกว่าจะเกิดการเรียนรู้กฏแห่งกรรมว่าทุกการกระ
ทำามีผลเสมอและหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้นการสร้างบารมีทุกข้อ จึงเป็นสิ่งที่
ต้องใช้สนับสนุนเกื้อกูลกันโดยอาศัยปัญญา 
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แต่ถ้ามีเป้าหมายในการเดินทางที่แน่ชัด ก็จะไม่ติดกับผลที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการสร้างเหตนุัน้ และยงัสามารถใช้ผลเหล่านัน้มาเป็นเหตปัุจจยั
ให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ใจไว้ให้เรว็ข้ึน เช่น ทำาทานบารมแีล้วส่งผลให้มทีรพัย์
มาก ผู้ที่ไม่หลงไปกับผลข้างเคียงระหว่างการสั่งสมบารมี ย่อมเข้าใจได้ว่า
ความมัวเมาในโลกธรรมจะเป็นเหตุให้วนอยู่กับโลกไม่มีวันจบและทำาให้
ไปไม่ถึงเป้า คือ การพ้นทุกข์ถาวร แม้ว่าในแง่หนึ่งการนำาทรัพย์ไปช่วย 
ผูท้ีล่ำาบากขดัสนเป็นขัน้ตอนหนึง่ในการช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้อืน่ แต่กไ็ม่ใช่
ปัจจัยเดียวที่จะส่งให้ถึงความพ้นทุกข์ เมื่อเข้าใจอย่างนี้ ก็จะไม่ติดในการ
ทำาทาน แต่อาศัยทานเพื่อละความยึดมั่น สละความโลภเพื่อผู้อื่นนี้มาเป็น
กำาลงัใจให้กล้าหาญทีจ่ะเสยีสละสิง่ทีล่ะเอยีดกว่านัน้เพ่ือไปถงึจุดหมาย เช่น 
จากเดมิสละทรพัย์ลดความตระหนี ่ต่อมาสละความโกรธ แล้วมาสละความ
พอใจในกาม การติดในรูป รส กลิ่น เสียง คือ สละกิเลสที่ละเอียดขึ้น ๆ 
ด้วยบารมีธรรมข้ออื่น ๆ ที่ต้องบำาเพ็ญควบคู่ไป

การทำาความรู้จักตนเองด้วยการสังเกตใจตนเองโดยถี่ถ้วนว่าการ
กระทำาแบบนี้ ๆ ของเราเป็นไปเพื่ออะไร ต้องการอะไร แล้วสรุปจากสิ่งที่
สังเกตได้ว่าใจเรากำาลังจะไปทางไหน มุ่งเพียงเสพสุขชั่วคราวไปวัน ๆ เพื่อ
หนีความทุกข์แบบครั้งต่อครั้ง มุ่งไปก่อทุกข์ (ทำาร้าย-ละเมิดใจผู้อื่น) มุ่ง
ไปรับทุกข์ (เข้าไปยึดกับผู้ที่จะก่อทุกข์ให้เรา) หรือมุ่งไปเพื่อพ้นทุกข์ (ช่วย
คนอื่นให้พ้นทุกข์ และสร้างเหตุให้เราได้พ้นจากโลก ได้ไปปฏิบัติภาวนา) 
เราก็จะสามารถลิขิต กำาหนดเป้าหมายในชีวิตตนเองได้ด้วยความเข้าใจ 
เหล่านี้ ว่าการสร้างเหตุด้วยเจตนาต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้าเป็นไปเพื่อความ 
พ้นทุกข์ จะส่งผลให้มีเหตุการณ์ภายนอกที่มาช่วยสนับสนุนให้เจริญ
ก้าวหน้าได้ นอกจากนี้ บารมีอื่น ๆ  เช่น วิริยะและสัจจะในการตั้งใจทำางาน
บุญให้สำาเร็จอย่างดี ก็นำามาใช้เป็นตัวตั้งขอให้กำาลังบุญ (กำาลังใจ) ที่ทำานั้น
มาเป็นตัวเสริมให้มีความก้าวหน้าในการภาวนาได้ 
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ดังเช่น ประสบการณ์ตรงของทีมงานเองคือ เมื่อได้ทำาทาน ได้ให้
ธรรมทานมากมายกม็เีหตปัุจจยัให้พบคำาตอบหรอืธรรมะทีม่าช่วยสนบัสนนุ
การบำาเพญ็บารมใีห้เป็นไปโดยง่าย เพราะทุกครัง้ท่ีทำาบญุหรอืทำาธรรมทาน
มีเป้าหมายชัดเจน คือ มีเจตนาช่วยเพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และเพื่อเป็นปัจจัย
ให้ผูบ้ำาเพญ็ไปถงึความพ้นทกุข์ เจตนากค็อืกรรมทีใ่ห้ผลแรงทีส่ดุ แต่ละคน
ทำาบุญด้วยกิริยาเดียวกันจะได้รับผลต่างกันตามเจตนา เช่น ทำาด้วยความ
โลภก็ได้รับผลอย่างหนึ่ง ทำาเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษก็ได้รับผลอีกอย่างหนึ่ง 
ทำาเพือ่ช่วยผูอ้ืน่และเป็นกำาลงัให้เราไปสูเ่ป้าหมายกส่็งผลอกีอย่างหนึง่ ดงัที ่
พระเวสสันดรบริจาคมหาทาน คือ บุตรและภรรยา แล้วกรวดนำ้าอุทิศให้
บุญนี้เป็นปัจจัยสู่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นต้น 

อ้างอิงเรื่องตามพระไตรปิฎก ขณะท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทับบน
โพธิบัลลังก์แล้วตั้งสัจจะอธิษฐาน จะไม่ลุกขึ้นหากไม่บรรลุทางแห่งการ
ดับทุกข์ เมื่อมีกองทัพมารอาวุธครบมาโจมตีทุกรูปแบบ ตัวท่านเพียง
ลำาพังสามารถต่อสู้กับมารได้ทั้งกองทัพด้วยอำานาจบารมีที่ทรงสั่งสมมา ๔ 
อสงไขย แสนมหากัป บารมีทั้งหมดรวมลงมาช่วยในวินาทีที่จะทำาสงคราม
แตกหักกับมารเพื่อหลุดพ้นจากพันธนาการที่มีมานานแสนนาน โดยท่าน
ทรงดำาริว่า “ชนนี้มีประมาณเท่านี้ มุ่งหมายเราผู้เดียวกระท�าความ
พากเพียรพยายามอย่างใหญ่หลวง ในที่นี้ไม่มีบิดามารดา บุตร ธิดา พี่
น้องชาย หรือญาติไร ๆ อื่น มีแต่บารมี ๑๐ นี้เท่านั้นจะเป็นเช่นกับบุตร
แลบรวิารชนของเราไปตลอดกาลนาน เพราะฉะนัน้ เราจะกระท�าบารมี
ให้เป็นโล่ แล้วประหารด้วยศัสตรา คือ บารมีนั่นแหละ ก�าจัดหมู่พลนี้
เสียจึงจะควร จึงทรงนั่งระลึกถึงบารมีทั้ง ๑๐ อยู่” 

เมื่อมารหมายจะประหัตประหารท่านให้ลุกจากบัลลังก์ พระองค์
ได้ตรัสว่า “ดูก่อนมาร ท่านไม่ได้บ�าเพ็ญบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และ 
ปรมัตถบารมี ๑๐ ทั้งไม่ได้บริจาคมหาบริจาค ๕ ไม่ได้บ�าเพ็ญญาตัตถ- 
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จริยา โลกัตถจริยาและพุทธัตถจริยา บัลลังก์นี้จึงไม่ถึงแก่ท่าน บัลลังก์ 
นี้ได้ถึงแก่เรา” (อ่านเพิ่มเติม http://www.84000.org/tipitaka/
atita100/jataka.php?i=270000&p=7)

สรุปว่า การสั่งสมบารมีจะเอ้ือผลให้เกิดปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งเกิดจากบารมีที่บำาเพ็ญมาในระยะยาว โดยเข้าใจ
คุณประโยชน์ของธรรมเหล่านั้น น้อมนำามาปฏิบัติเรื่อย ๆ บารมีเหล่านั้น
ก็จะย้อนกลับมาสนับสนุนให้เส้นทางเดินเรียบขึ้น ง่ายขึ้น เหนื่อยน้อยลง 
เม่ือบารมีหรือกำาลงัใจเตม็เหมอืนนำา้หยดสดุท้ายเตม็สระ มกีำาลงับารมมีาก
พอแล้ว จึงจะพร้อมบรรลุเป้าหมายได้ ดังเช่นตัวอย่างเรื่องการสั่งสมบารมี
ของพระพุทธเจ้า ดังนั้น บารมีจึงเป็นสิ่งที่ต้องเพียรบำาเพ็ญให้ครบทุกด้าน 
ไม่ใช่เพียงบางด้าน หากมีความปรารถนาจะไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุด คือ 
ความพ้นทุกข์ถาวร
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สิง่ทีเ่ราได้เรยีนรูจ้าก 

รกัแท้ของพระพทุธเจ้าและคูบ่ารมี

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่รู ้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร ก็เกิดตายหลาย
ภพชาติแบบไม่มีทิศทาง ทุกคนปรารถนาท่ีจะเกิดมาแล้วมีแต่ความสุข  
แต่ความจริงแล้วสิ่งที่พ่วงมากับการเกิดทุกครั้งคือ ความแก่ ความเจ็บ  
ความป่วย ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบกับสิ่งที่ไม่รัก และตาย 
การเกิดทุกครั้งต้องพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ แต่บางคนก็พอใจในการเกิดแต ่
กลัวการตาย บางคนก็พอใจในการพบแต่กลัวการพลัดพราก ต้องการใน
สิ่งที่ขัดแย้งกับความจริง จึงต้องทุกข์เป็นวงจรอย่างไม่สิ้นสุด  ไม่เข้าใจว่า
ความสุขที่ต้องการเป็นเหตุแห่งทุกข์เสมอ

คนส่วนใหญ่เกิดมาด้วยความไม่รู้ แต่การเกิดอย่างพุทธนั้นสอน
ให้ตื่นรู้ และมีเป้าหมาย วิถีพุทธ คือ การด�าเนินชีวิตแบบที่สอดคล้องไป
กับเป้าหมาย ชาวพุทธที่แท้จะศึกษาจนรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร และหากจะ
มีความรักก็รู้ว่าจะรักเพื่ออะไร ไม่ใช่รักอย่างผู้หลงหาทางออกจากทุกข์
ไม่เจอ ไม่รู้ว่าปลายทางของความรักจะจบแบบใด รักอย่างพุทธสามารถ
ออกแบบอนาคตได้ 

ความรักเป็นส่ิงหน่ึงท่ีคนบนโลกต้องการและปรารถนามากที่สุด 
และความรักที่ดูเหมือนจะเป็ความสุขที่คนบนโลกแสวงหานี้เอง ที่ก่อวงจร
ทุกข์ไม่รู้จบ ทั้งนี้เป็นเพราะเราไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าเรามีความรักไป 
เพือ่อะไรกนัแน่ เราต้องการเพยีงสขุช่ัวคราว ให้มคีวามสขุทีไ่ด้ครอบครอง 
แล้วยดึความสขุนัน้ แล้วกลบัตาลปัตรเป็นทกุข์เม่ือสญูเสยี หรอืต้องการ
มรีกัเพือ่ความสขุแบบทีพ่าให้พ้นทกุข์ตลอดไป การจะมคีวามรกัแบบหลงั
ได้ เราต้องเข้าใจเหตแุละผล ว่าเหตอุย่างไรน�าไปสูผ่ลอะไร และเหตแุห่ง
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ทกุข์อยูท่ีไ่หน

เมือ่ยามทกุข์เพราะรกั หลายคนอยากจะลมื แต่ความจรงิแล้ว เรา
ไม่ได้เจ็บเพราะจ�าได้ แต่เจ็บเพราะเราไม่เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์มากกว่า 
เมือ่ไม่เข้าใจสาเหต ุมรีกักีค่รัง้เรากต้็องทกุข์เรือ่งเดมิ ๆ  ไปจนกว่าจะเรยีน
รู้ ลองวิเคราะห์กันด ีๆ ว่าเรากำาลังหลงรักอะไร ตัวคนรักจริง ๆ อยู่ที่ไหน?

ตัวตนที่จับต้องได้เป็นตัว ๆ ของทั้งคนและสัตว์แท้จริงเป็นก้อน
ธาตุ กำาเนิดจากการมารวมกันของสเปิร์มของพ่อและไข่ของแม่ (ถ้าพ่อไม่
กินข้าวก็ไม่มีสเปิร์ม ถ้าแม่ไม่กินข้าวก็ไม่มีไข่) เติบโตมาได้เพราะหมู เห็ด 
เป็ด ไก่ ผัก ปลา (ซึ่งก็มาจากแร่ธาตุต่าง ๆ บนโลกมาผสมรวมตัวกัน) นำ้า 
และอากาศ มองเข้ามาที่ร่างกายตามจริง เราจะไม่เห็นว่ามีอะไรที่เราสร้าง
มาเองเลย จ้ิมไปตรงส่วนไหนของร่างกายก็มีแต่อาหาร มีแต่เอาแร่ธาตุ 
สิ่งต่าง ๆ บนโลกมารวมประกอบกันเป็นร่างกาย เป็นก้อน มีตับ ไต ม้าม 
ปอด เนื้อ หนัง ผม ขน ไส้ กระเพาะ เหมือนกัน ต่างกันแค่หนังนอกท่ี 
หุ้มอยู่ และโครงร่างเล็กใหญ่ เว้าโค้ง ลอกหนังออกก็ดูไม่ได้เหมือนกันหมด 
ไม่ลอกหนังออกนานไปก็เปื่อย เหี่ยว ตายเน่าเหมือนกัน ท่ีมีชื่อว่า หญิง  
กิ๊บ เก๋ ป๋อง และอื่น ๆ ก็เกิดจากการสมมติที่คนอื่นตั้งชื่อให้ จะเปลี่ยนชื่อ
ใหม่ไปเป็นอะไรกไ็ด้ แล้วแต่จะสมมต ิแม้มองย้อนดแูล้วก้อนกายนีจ้ะไม่ได้
มีอะไรเป็นของเราเลย แต่ก้อนกายของเรา ของคนอื่นนี้ดูจะให้สุขทุกข์กับ
เราได้มากมาย ซึง่ท่ีจรงิความสขุทุกข์ไม่ได้มาจากก้อนกายหรอก แต่มาจาก
ความคดิทีเ่ราแต่ละคนให้ค่า ความคดิท่ีจบัต้องไม่ได้ของเราต่างหาก แม้แต่
ดาราที่หน้าตาดีที่สุด ก็ไม่ได้ทำาให้ทุกคนหลงรักได้ แต่ละคนหลงยึดรักคน
แตกต่างกันไปตามความคิด แต่ความคิดก็ไม่ใช่ของจริง เพราะถ้าเป็นของ
จริง ความคิดนั้นต้องไม่แปรเปลี่ยน 

ทั้ง ๆ ที่เราก็รู้ว่าเรารู้สึกรักไปเองอย่างไม่มีเหตุผล เช่น เจ็บก็ยังรัก 
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เช่ือว่าเรารกัคนนี ้และจะต้องอยูก่บัคนนี ้มนัอาจจะเหมอืนหนงัทีส่วยหรดูดูี
ว่ารกัจรงิ แต่การเชือ่ทัง้ทีไ่ม่รูท้ีม่า กเ็หมอืนการยอมทีจ่ะรกัอย่างคนตาบอด 
แล้วความจริงคืออะไร รักอย่างไม่มืดบอดเป็นอย่างไร?

ความจริงของชีวิตในสังสารวัฏก็คือ เราทุกคนเวียนเกิดเวียนตาย
ในสังสารวัฏมาแล้วไม่รู้กี่ชาติ ทุกคนเหมือนนักเดินทางที่แวะมาเจอกัน
ชัว่คราวตามวาระ แล้วแต่ละคนกต้็องแยกไปตามทศิทางกรรมของตนเอง 
ทางที่มีจุดหมาย คือ ทางที่มีวันจบ ทางที่ไม่มีจุดหมาย ไม่มีความเข้าใจ
จะต้องเดินไปอย่างไม่มีวันจบ วันนี้หัวเราะ พรุ่งนี้อาจร้องไห้ แต่ละคน
มีหน้าที่ที่จะต้องเลือกเอง ต้องเรียนรู้เอง เข้าใจเอง โตเอง เดินเอง ใน
การเดินทางอาจจะมีครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตรช่วยแนะน�าบ้าง แต่ก็
ไม่มีใครเกิดมาเพื่อใครได้ สุขหรือทุกข์แทนใครได้ ตราบเท่าที่เรายังต้อง
กินข้าวเองให้อิ่มเอง ยังต้องหายใจเอง 

รกัอย่างไม่มดืบอด คอืรกัอย่างเข้าใจทีม่าจงึรู้ทางทีจ่ะไป สาเหตทุี่
เรายดึ (ทีเ่ราใช้ค�าว่ารกั) มทีีม่าจากกรรมทีเ่ราท�าไว้ (กรรม หมายถงึ การ 
กระท�าทีป่ระกอบด้วยเจตนา) ท�ากรรมไม่ดมีากส่็งให้ใจไปผูกยดึกบัคนที่
จะท�าให้เราเสยีใจ ท�ากรรมดมีากจ็ะส่งให้ใจไปผกูยดึกบัคนทีจ่ะท�าให้เรามี
ความสขุ ท�ากรรมแบบไหนใจกจ็ะถกูกรรมก�ากบัให้ต้องไปผกูใจไว้กบัคน
แบบนั้น หรืออาจจะเป็นกรรมที่เราตั้งใจผูกยึดด้วยการอธิษฐานก็ได้ ซึ่งก็ 
เรยีกว่าเป็นกรรมอกีอย่างหนึง่เช่นกนั (อธษิฐาน คอื มโนกรรม) ในเร่ืองของ
กรรมมันเป็นเรือ่งของความ “ตดิใจ” คอื ถ้าตดิใจแล้ว อาจจะรูส้กึว่าคนนัน้ 
เป็นคนทีใ่ช่หรอืไม่ใช่กต็ามแต่ แม้จะทกุข์ กจ็ะรูส้กึว่าไม่ใช่ทุกข์ และมคีวาม
เชื่อว่าจะต้องทำาให้ได้มาตามนั้น กลัวจะเสียไป หรือคนนอกเห็นว่าคนนี้
เป็นอย่างนี้ คบไปแล้วจะมีปัญหาแน่นอน แต่เจ้าตัวอยู่ในภาวะมีความสุข
อยู่ ก็จะทำาให้ไม่เห็นตามจริง ซึ่งอันที่จริงก็เพราะกรรมหลอกให้ลงหลุมไป
ใช้กรรม กรรมหลอกว่าลงหลุมไปแล้วจะดี จึงยินดีโดดลงหลุมไปรับกรรม 
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ปัญหาทั้งหมดจึงอยู่ที่กรรม เจตนา ความยึด และรากของกรรม คือ ใจ ถ้า
ต้องการจะถอนเหตุแห่งทุกข์จึงต้องถอนที่ใจ แก้ที่ต้นเหตุ คือใจ 

ในเรื่องของกรรม ยิ่งเราเชื่อและทำาสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าดีหรือร้ายด้วย
อัตตา ยิ่งทำา ตัวตนเราในเรื่องนั้น ๆ จะยิ่งชัดเจนใหญ่โตขึ้น ขอบเขตของ
ชีวิตมนุษย์ถูกจำากัดไว้ เท่าที่กรรมส่งมาให้เห็น ดังนั้นจึงเป็นการยากเหลือ
เกนิทีค่น ๆ  หน่ึงจะหลดุจากเส้นทางเดมิ ๆ  เพราะยดึมัน่ความเชือ่ของตวัเอง
นี่แหละ กว่าคน ๆ หนึ่งจะหลุดจากทุกข์ได้ ไม่ใช่ว่าจะเห็นทางออกง่าย ๆ 
เลย เพราะกรรมมันบีบไว้ให้เห็นทางแค่นั้น การทำาเพื่อความหลุดพ้นนั้น 
เป็นอกีวถิทีางทีเ่ราไม่คุน้เคย เพราะเป็นการทำาเพ่ือสละความยดึมัน่ ความ 
อยากมี อยากได้ อยากเป็น เมื่อไม่มีการเกิด ความพอใจในการเกิด การได้ 
กไ็ม่มคีวามสญูเสยี หากเราศกึษาพทุธประวตัอิย่างด ีเราจะรูว่้าการบ�าเพญ็ 
สัง่สมบารมขีองท่านในทกุชาต ิไม่ได้เป็นการท�าเพือ่เสรมิอตัตา แต่เป็นการ 
ท�าเพือ่ให้ เพือ่สละ อย่างแท้จรงิ เม่ือไม่ได้ท�าเพือ่อตัตา พระทยัของท่านจงึ 
กว้างใหญ่ และมพีระปัญญาทีเ่หน็กว้าง แตกต่างจากคนท่ัวไป ท่ีท�าสิง่ต่าง ๆ  
ตามความเชือ่ของอตัตาตน เพือ่เพิม่อตัตาของตนจงึเหน็อะไรได้คบัแคบ

อย่างทีบ่อกว่า เราเจอคน ๆ  หนึง่เพราะกรรม กรรมมาจากเหต ุและ 
เหตุก็มวีนัหมด เราไม่จากเค้าวนันี ้ยงัไงเรากต้็องตายจากกนั ดงันัน้สิง่ท่ีส�าคญั 
จึงไม่ใช่การได้อยูร่่วมกนั แต่คอืการได้เรยีนรู ้ว่าเรากบัเค้าเข้ามาเจอกนัเพือ่ 
อะไร เค้าเข้ามาเป็นตวัแสดงสิง่ทีเ่ราเคยกระทำา  (กรรม)  เอาไว้ ถ้าเราเรยีนรู้ 
สาเหตทุีผ่กูมาเรากจ็ะคลายมนัออกได้ ความหลงยดึกจ็ะหายไป (แนะนำาอ่าน 
หนังสอืเหตเุกิดจากความรกั http://www.sangtean.com/love/reading 
ซึง่จะเขยีนอธบิายเรือ่งวงจรของกรรมไว้ เขยีนเร่ืองความเข้าใจทีถ่กูต้องใน
เรื่องความรัก รวมถึงวิธีฝึกหัดจิตใจให้คลายจากความทุกข์ได้ยิ่ง ๆ ขึ้น จน
ไม่ต้องทุกข์ซำ้าแบบเดิม ๆ อีก) คนที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรม จึงไม่สามารถแก้
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ปัญหาที่ต้นเหตุ ส่วนใหญ่เป็นการแก้ที่ผล อาจพยายามเปลี่ยนด้วยการ

พยายามบีบบังคับ ท�าข้อตกลง ตั้งกฏ ห้ามผลไม่ให้เกิดโดยไม่แก้ที่เหตุ 

จงึท�าให้ทกุข์บานปลาย พยายามเปลีย่นผลโดยทีไ่ม่เข้าใจว่า เหตอุย่างไร

ท�าให้เกิดผลเช่นนี้ ถ้าอยากได้สิ่งที่ดี ต้องสร้างเหตุที่ดีที่ควรกัน

ถ้าเราเข้าใจความรักแล้ว รู้ว่าเรารักเพื่ออะไร ต่อไปเราจะใช้ความ
รักได้อย่างมีคุณค่า ทุกครั้งที่มีความรัก มันคือการพัฒนาตนเองไปสู่ความ
พ้นทุกข์ยิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งพ้นทุกข์ก็คือมีสุขมากขึ้นนั่นเอง

หากเราต้องการมีความสุขยิ่งข้ึน ก็ต้องปรารถนาความก้าวหน้า 
เราไม่ได้รักเพื่อจะยึดอยู่กับท่ี แบบท่ีทุกข์แล้วทุกข์เลยไม่ยอมไปไหน ยึด
เม่ือไหร่ทุกข์เมื่อนั้น เรายึดใครเราก็ทุกข์ ใครยึดเราเราก็ทุกข์ ถ้าคนหนึ่ง
เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ รู้ว่ายึดแล้วทุกข ์ (จากใจ) จึงสามารถปล่อยวาง รักเพื่อ
ให้อย่างแท้จริง แต่อีกคนหน่ึงไม่เข้าใจว่าทุกข์เพราะยึด แล้วก็รักแบบยึด 
ปรารถนารักเพื่อจะได้รับการตอบแทน ครอบครอง ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้น 
เพราะไม่มีอะไรบนโลกทีย่ดึได้จรงิ ตวักายนีส้กัวนัหนึง่กต้็องเสือ่มและตาย
ไป อารมณ์ก็ไม่คงที่ หากเราเอาใจไปยึด พึ่งกับสิ่งที่ไม่แน่นอนก็ต้องทุกข์
ล้านเปอร์เซ็นต์อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นสาระของความรักไม่ใช่การมีความ
สขุชัว่คราว หรอืมีสขุแล้วทกุข์ สาระของความรกัจงึไม่ใช่การยดึทีต่วับคุคล 
แต่เล็งไปที่การเจริญเติบโตทางด้านจิตใจ ดังนั้นคนรักจะเป็นอย่างไรก็ได้ 
คนรักจะเป็นใครก็ได้ หากเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วทำาให้ทุกข์ ไม่ก้าวหน้าก็
ไม่ยดึตดิ หากเป็นคนทีอ่ยูด้่วยกนัแล้วทำาให้ก้าวหน้า จิตใจพัฒนา มปัีญญา
ยิ่งขึ้น ก็เกื้อกูลส่งเสริมกันไปจนถึงที่สุด 

เป้าหมายของศาสนาพทุธ คอื ถอดถอนความเห็นผดิของใจ เพือ่

ปล่อยวางความยดึ เพราะเหน็ตามจรงิว่าทกุอย่างเป็นไตรลกัษณ์ จะต้อง
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เปลีย่นแปลง คงอยูใ่นสภาพเดมิไม่ได้ เป็นไปตามเหตปัุจจยัไม่ใช่เป็นของ
เราทีเ่ราจะสัง่ได้ ถอนความเหน็ผดิกถ็อนความยดึได้ ถอนความยดึได้ เรา
ก็จะรู้จักรักอย่างมีอิสระ เป็นรักที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เมื่อเปลี่ยน
ท่ีใจเรา ถอนความเห็นผิดแล้ว ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไป การจะรักคนที่ดี 
เห็นความดีของใครได้ ใจเราต้องรู้จักความดีก่อน แล้วก็รู้จักรักก่อนจึงจะ
หาความรักที่ดี ๆ เจอ หากปรารถนาที่จะมีคู่บุญ เราก็ต้องมีบุญพอ หาก
ปรารถนาจะมคีนรกัท่ีมปัีญญาเกือ้กลู เรากต้็องมปัีญญาพอทีจ่ะเหน็ คณุค่า
และความดีของอีกฝ่าย และมีปัญญาเพียงพอที่จะสนับสนุนอีกฝ่าย เพื่อ
สนับสนุนกันและกันได้ด้วย ถ้าบุญไม่พอหรือทำาบาปมาก็จะเห็นแต่โทษ 
ต่อให้คนที่ดีที่สุดพร้อมจะให้สิ่งท่ีดีท่ีสุด ความรักที่ดีที่สุด ความรู้ที่ดีที่สุด 
มาอยู่ตรงหน้า กรรมท่ีทำามาก็จะปิดกั้นและกำากับให้คิดแต่ในด้านที่เป็น
โทษ มองเป็นโทษไปแทน คือ ใจไม่พร้อมจะรับปัจจัยที่จะนำาไปสู่ความสุข

การศึกษาเรื่องราวความรักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้าจะ
ทำาให้เราเห็นว่า ความรักของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นความตั้งใจที่จะรัก
อย่างมจีดุหมาย และรกัแล้วเจรญิก้าวหน้ายิง่  ๆ  ขึน้ไปจนถงึจดุหมายนัน้ 
จดุมุง่หมายของพระองค์ทัง้สอง คอื การจบ หยดุความหลงให้ต้องมาเกดิ 
วนเวยีนทกุข์ซ�า้ ๆ  จดุมุง่หมายของพระองค์ท่านทัง้สอง คอื การช่วยเหลอื 
ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เช่นนั้นด้วย ความรักแบบนี้เป็นความรักที่มีคุณค่ากว่า
ความรักด้วยกาม ด้วยการครองครอง เทียบกับความสุขจากการที่ต้อง
ผูกมัดว่าต้องอยู่ร่วมกัน ได้กินข้าว ดูหนังฟังเพลงด้วยกัน กอด จูบ และ
อืน่ ๆ  ร่วมกนัอย่างไร รกัแบบไหนทีท่�าให้ยดึ แล้วต้องทุกข์ไม่เลกิ รักแบบ
ไหนทีพ่าให้ตนและผูอ้ืน่พ้นทกุข์  เลอืกรกัแบบไหนแล้วกพ็ฒันาใจตนเอง
ให้เป็นแบบนั้น ก็จะได้สิ่งนั้น

ด้วยเห็นประโยชน์อย่างมากจากการศึกษาพุทธประวัติ จึงได้
รวบรวมมุมมองที่เห็นจากเนื้อหาเพื่อถ่ายทอดให้กับเพ่ือนชาวพุทธให้ได้
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ประโยชน์เช่นเดียวกัน คือ

คนภายนอกรักกันด้วยความไม่รู้ ไม่มีเป้าหมาย แต่ความรักของ
พระโพธิสัตว์และคู่บารมีรักกันเพราะรู้ว่าตั้งใจรักไปเพื่ออะไร มีเป้าหมาย

คนภายนอกรกักนัทีเ่ปลอืกนอก แต่ความรกัของพระโพธสิตัว์และ
คู่บารม ีเกดิจากใจ คอื รกัทีใ่จ เป็นรกัทีเ่กดิจากศรทัธาจากหวัใจ เมือ่ปฐม
เหตุของความรักเกิดจากใจ ความรักนั้นจึงเป็นรักแท้ 

เริม่ตัง้แต่ปฐมเหตแุห่งรกัชาตแิรก นางสมุติตาพราหมณ ีประทบัใจ
ในความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของสุเมธดาบสพระโพธิสัตว์ เข้าใจในเป้าหมาย 
ของพระองค์ และพร้อมยอมจะทำาทุกอย่างเพื่อเดินร่วมกันไปถึงเป้าหมาย
นั้น ตั้งใจเป็นคู่บุญที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนการบำาเพ็ญบารมีท่ียิ่ง
ใหญ่ของพระโพธิสัตว์เสมอ เช่น ชาติใดพระโพธิสัตว์ปรารถนาจะบำาเพ็ญ 
เนกขัมมบารมีออกบวช พระนางก็จะเต็มใจออกไปรับใช้ ดูแล เกื้อกูล 
ให้สามารถบำาเพ็ญเพียรได้อย่างไม่ลำาบาก และร่วมบำาเพ็ญภาวนารักษา
ศีลตามไปด้วย ชาติใดพระองค์ทรงเจริญทานบารมี พระนางก็เป็น 
ผู้สนับสนุน ถึงขนาดยอมให้ลูก และให้ตนเองเป็นทานตามพระประสงค์ 
โดยไม่เสยีดายหรอืโกรธ ทุกภพชาตพิระนางท้ังเตม็ใจเกือ้กลู และได้พฒันา
จิตใจและบารมีตามอย่างพระองค์เสมอ

ความรักของพระองค์ท่านท้ังสอง ไม่ได้มุ่งเพื่อความสุขเฉพาะตน 
ไม่ได้มุ่งหมายที่ราคะ เพื่อให้เกิดความผูกพัน แต่มุ่งเพ่ือเสียสละความยึด 
ชำาระใจให้บริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้น ไม่เป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ยืดยาว ต่างจาก
ความรกัของคนทัว่ไปทีค่วามรกัของท่านทัง้สองเป็นไปเพ่ือความหมดทกุข์ 
หมดโศกยิ่ง ๆ ขึ้น และไม่ได้เป็นไปเพื่อเหตุแห่งทุกข์ 

ความรักของพระองค์ท่านทั้งสองไม่ได้มุ่งยึดท่ีตัวบุคคลอย่างไร้ 
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แก่นสาร แต่เป็นรักที่เกิดจากหัวใจศรัทธาในเป้าหมายเดียวกัน ทั้งสอง 
พระองค์มีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้ ด้วยความมีใจเสมอกันในทางที่ดี หาก
ความรักของพระองค์ท่านทั้งสองไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการมีใจแน่วแน่
ในเป้าหมายเดียวกัน การใช้ปัญญาว่า รักและเกื้อกูลกันไปเพื่ออะไรแล้ว  
จะไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ร่วมกันเผชิญมากมายได้เลย อุปสรรค
เป็นเรื่องภายนอก มันไม่ได้ทำาให้ใครไม่รักกัน แต่มันทำาให้คนที่ไม่รักกันได้
เข้าใจความจริง และทำาให้คนที่รักกันอยู่แล้วรักกันมากขึ้น 

การร่วมกันสร้างบารมี คือการร่วมกันพัฒนาก�าลังใจ ที่จะท�าให้
เกดิความศรทัธาในกนัและกนั พร้อม ๆ  ไปกบัการเข้าถงึความพ้นทกุข์ ได้
มสีขุยิง่ ๆ  ขึน้ แม้ตวัจะอยูห่่างกนั ไกลหรอืใกล้กไ็ม่สำาคญั เพราะคนทีเ่ข้าใจ
ความรกั มุ่งไปสูเ่ป้าหมายคอืความพ้นทกุข์ยิง่ ๆ  ขึน้ เข้าใจกฏความจรงิของ
ธรรมชาต ิกจ็ะไม่ยดึสิง่ภายนอกทีแ่ปรปรวน กจ็ะรกัตนเองเป็น และพร้อมที่
จะพัฒนาตนเองเสมอ เมือ่ได้พบคูท่ีเ่หมาะสมกพ็ร้อมทีจ่ะส่งเสรมิกนัจรงิ ๆ  
ไม่ใช่เพื่อดึงกันและกันให้ไม่ก้าวหน้า 

ความก้าวหน้าของพระพทุธเจ้าหรอืการทำาความดขีองพระพทุธเจ้า 
ท่านทรงทำาเพื่อให้ผู้อ่ืนอย่างแท้จริง ดังตัวอย่างในพระชาติพระเวสสันดร 
ทัง้ทีท่่านตัง้ใจทำาเพือ่ผูอ้ืน่เสมอ ยงัโดนชาวเมอืงขบัออกจากเมอืง ถ้าเป็นเรา
คงท้อไปแล้ว แต่พระองค์ไม่ทรงท้อพระทยั หนกัแน่นในเป้าหมาย เราจงึได้
มีโอกาสพึ่งพระเมตตาบารมี ปัญญาบารมี ของท่านมาตราบจนถึงปัจจุบัน

ตอนท่านทรงบริจาคพระกัณหา พระชาลี ไม่ใช่ว่าท่านไม่ทุกข์ นำ้า
พระเนตรไหลแทบเป็นสายเลอืดเมือ่เห็นชูชกตพีระกมุารกมุารทีัง้สองอย่าง
ไม่ปรานี เป็นอีกครั้งท่ีแสดงว่าท่านไม่ได้ทำาเพื่ออัตตา ไม่ได้ทำาเพื่อพ่อฉัน 
แม่ฉัน ลูกฉัน เมียฉัน ทรงยอมทุกข์เพื่อประโยชน์ที่ใหญ่กว่า คือ การสละ
ส่วนน้อยเพื่อคนส่วนมากได้ข้ามสังสารวัฏหยุดทุกข์สิ้นเชิง (และเมื่อท่าน 
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ได้ทรงบรรลุเจตจำานงแล้วก็ทรงกลับมาช่วยโปรดผู้ร่วมบุญของท่านภาย
หลัง) ท่านเอาทุกข์มาท�าให้เกิดปัญญา หาสาเหตุแห่งทุกข์ว่าเกิดจาก
อะไร เมื่อท่านพบว่าเกิดเพราะกิเลสเสน่หาความยึดมั่น ท่านก็วางเหตุ

พระนางมัทรีมีพระมหากรุณาเสมอกันกับพระเวสสันดร ยอม
ลำาบากออกจากวังมาอยู่ตามป่า เพื่อคอยดูแลอำานวยความสะดวกแด่พระ
เวสสันดรในการบำาเพ็ญภาวนา และแม้ท้ังสองพระองค์จะปรารถนาสร้าง
บารมีร่วมกันแต่ก็ไม่ได้ยึดติด เพราะเป้าหมาย คือ เพื่อส่วนรวม เพื่อสละ
ออกอย่างแท้จริง พระเวสสันดรไม่ได้คำานึงว่าไม่มีพระนางมัทรีแล้วท่าน
จะลำาบาก พระนางมัทรีก็ไม่ได้ยึดติดว่าต้องอยู่ดูแลพระองค์เท่านั้นจึงจะ
เป็นการช่วยท่าน เมื่อพระเวสสันดรปรารถนาจะบริจาคพระนางเป็นมหา
ทาน พระนางก็ยินดีเพื่อจบพระชาติสุดท้ายแห่งการบำาเพ็ญบารมีที่พร้อม
บริบูรณ์ก่อนจะได้ตรัสรู้ในพระชาติต่อไป ตั้งแต่ชาติแรกท่ีท่านอธิษฐาน
บำาเพญ็บารมร่ีวมกนั ท่านชดัเจนในเป้าหมาย เมือ่ศึกษาจะเหน็จริงว่าท่าน
ปรารถนาทำาเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง 

“ดกู่อนพ่อชาลพีระลกูรกั พ่อจงมา จงเพิม่พนูบารมขีองพ่อให้เต็ม 
จงช่วยโสรจสรงหทัยของพ่อให้เย็นฉ�่า จงท�าตามค�าของพ่อ ขอเจ้าทั้งสอง
จงเป็นดังยานนาวาของพ่อ ไม่หวั่นไหวต่อสาคร คือ ภพ พ่อจักข้ามฝั่ง คือ
ชาติ จักยังมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามด้วย

ดูก่อนแม่กัณหาธิดารัก แม่จงมาจงเพิ่มพูนทานบารมีที่รักของพ่อ 
จงช่วยโสรจสรงหทัยของพ่อให้เย็นฉ�่า จงท�าตามค�าของพ่อ ขอเจ้าทั้งสอง
จงเป็นดังยานนาวาของพ่อ ไม่หวั่นไหวต่อสาคร คือ ภพ พ่อจักข้ามฝั่ง คือ
ชาติ จักยกขึ้นซึ่งมนุษย์ทั้งเทวดาด้วย 

ดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญ พระสัพพัญญุตญาณย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่า 
บุตรและบุตรีผู้เป็นที่รักกว่าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า
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เราตถาคต เมือ่สละชาลโีอรส กณัหาชนิาธดิา และมทัรีเทวผู้ีเคารพ
ต่อภัสดา มิได้คิดเสียดายเลย เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้น ลูกทั้ง
สองเป็นที่เกลียดชังของเรา ก็หามิได้ มัทรีเทวีไม่เป็นที่รักของเรา ก็หามิได้ 
พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า เพราะฉะนั้น เราจึงได้ให้บุตร
ธิดาและเทวีผู้เป็นที่รักเสีย”

อดีตชาติของพระนางพิมพานั้น ทรงช่วยเสริมบารมีให้แก่พระ- 
โพธิสัตว์มาตลอด เท่าที่อ่านชาดก ชาติไหนที่กล่าวถึงพระนางพิมพา ชาติ
นั้นพระนางก็มักได้รับความทุกข์ทุกชาติไป แต่พระนางก็ไม่เคยท้อถอยต่อ
การเป็นคู่บารมี ทรงจงรักภักดีต่อพระโพธิสัตว์อย่างมั่นคง
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พระสูตรว่าด้วยความรักและการอยู่ร่วมกัน 
จากพระไตรปิฎก
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ทำาอย่างไรจึงจะอยู่ด้วยกันทั้งในชาตินี้ 

และชาติหน้าอย่างมีความสุข

สมชีวิสูตร

สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ เภสกฬามฤคทายวันใกล้
บ้านสุงสุมารคีระ แคว้นภัคคะ ครั้งนั้นแล เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรง
นุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของนกุลบิดาคฤหบดี 
แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ครั้งนั้นแล คฤหบดีผู้นกุลบิดาและ
คฤหปตานี ผูน้กลุมารดา เขา้เฝา้พระผูม้พีระภาคถึงทีป่ระทบั ถวายบังคม
แล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว คฤหบดีผู้นกุลบิดาได้กราบทูล
กับพระผู้มีพระภาคว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลน�าคฤหปตานีผู้นกุล
มารดาซึง่ยงัเปน็สาวมา เพือ่ขา้พระองคผ์ูย้งัเป็นหนุ่ม ข้าพระองค์มไิดรู้ส้กึ
จะประพฤตินอกใจคฤหปตานีผู้นกุลมารดาแม้ด้วยใจเลย ท่ีไหนจะ
ประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันและกัน
ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ” 

แม้คฤหปตานีผู้นกุลมารดา ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นบัแตเ่วลาทีต่ระกลูน�าหมอ่มฉนัซึง่ยงัเปน็
สาวมา เพ่ือคฤหบดีผู้นกุลบิดาซึ่งยังเป็นหนุ่ม หม่อมฉันมิได้รู้สึกจะ
ประพฤตนิอกใจคฤหบดีผูน้กลุบดิาแม้ด้วยใจเลย ทีไ่หนจะประพฤตนิอกใจ
ด้วยกายเล่า หม่อมฉันทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้ง
ในสัมปรายภพ”
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

“ดูกรคฤหบดแีละคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามทีัง้สอง หวงัจะ
พบกนัและกนัทัง้ในปจัจบุนั ทัง้ในสมัปรายภพไซร ้ทัง้สองเทียวพงึเป็น 
ผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน 
ภรรยาและสามีทั้งสองน้ัน ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งใน
สัมปรายภพ

ภรรยาและสามทีัง้สองเปน็ผูม้ศีรทัธา รูค้วามประสงค์ของผูข้อ  
มีความส�ารวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาค�าที่น่ารักแก่กันและกัน 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 ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบ�ารุง 
ด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา ๑ ด้วยไม่ดูหมิ่น ๑  
ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ ๑ ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ ๑ ด้วยให้เครื่อง
แต่งตัว ๑ ฯ

ดูกรคฤหบดีบุตร  ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบ�ารุงด้วย
สถาน ๕ เหล่าน้ีแล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ จัดการ 
งานดี ๑ สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี ๑ ไม่ประพฤตินอกใจผัว ๑  
รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ ๑ ขยัน ไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ๑ ฯ

ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบ�ารุงด้วย
สถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ เหล่านี้  
ทิศเบื้องหลังนั้น ชื่อว่าอันสามีปกปิดให้เกษมส�าราญ ให้ไม่มีภัยด้วย
ประการฉะนี้ ฯ

ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
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การอยู่ร่วมกันของชายหญิง ๔ แบบ

สังวาสสูตร

สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ดำาเนนิหนทางไกลในระหวา่งเมอืง
มธุราและเมืองเวรัญชาต่อกัน คหบดีและคหปตานีมากด้วยกันก็เป็น 
ผู้ดำาเนินหนทางไกล ในระหว่างเมืองมธุราและเมืองเวรัญชาต่อกัน  
ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง ประทับน่ังที่โคนไม้ 
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 

ดูกรคหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี
อย่างไร 

สามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม  
พูดเท็จ ดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็น
คนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนี่ครอบง�า ด่าและ
บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มัก 
ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน�้าเมาคือสุราและ
เมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอัน
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มลทนิคอืความตระหนีค่รอบง�า ด่าและบรภิาษสมณพราหมณ์ อยูค่รอง
เรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่าง 
นี้แล ฯ

ดกูรคหบดแีละคหปตานีท้ังหลาย ก็ชายผอียูร่ว่มกบัหญงิเทวดา
อย่างไร

สามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ ฯลฯ ด่าและบริภาษสมณ-
พราหมณ์ อยู่ครองเรือน ส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการ 
ฆ่าสัตว์ จากการลักทรัพย์ จากการประพฤติ ผิดในกาม จากการพูด
เท็จ จากการดื่มน้�าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  
มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ ไม่ด่าไม่

บริภาษสมณพราหมณ ์อยูค่รองเรอืน ดกูรคหบดแีละคหปตานทีัง้หลาย 
ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แล ฯ

ดกูรคหบดแีละคหปตานทีัง้หลาย กช็ายเทวดาอยูร่ว่มกบัหญงิ
ผีอย่างไร

สามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ อยู่ครองเรือน 
สว่นภรรยาของเขาเปน็ผูม้กัฆา่สตัว ์ฯลฯ ดา่และบรภิาษสมณพราหมณ ์
อยู่ครองเรือน ดกูรคหบด ีและคหปตานทีัง้หลาย ชายเทวดาอยู่รว่มกบั
หญิงผีอย่างนี้แล ฯ

ดกูรคหบดแีละคหปตานทีัง้หลาย กช็ายเทวดาอยูร่ว่มกบัหญงิ
เทวดาอย่างไร 

สามใีนโลกนีเ้ปน็ผูง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ฯลฯ ไมด่า่ไมบ่รภิาษ
สมณพราหมณ ์อยูค่รองเรอืน แม้ภรรยาของเขากเ็ปน็ผูง้ดเวน้จากการ
ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ไม่ด่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน ดูกรคหบดี
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และคหปตานีทั้งหลาย ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แล 

ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย การอยู่ร่วม ๔ ประการ 
นี้แล ฯ

ภรรยาและสามทีัง้สองเปน็ผูท้ศุลี เปน็คนตระหนี ่มกัดา่วา่สมณ
พราหมณ์ ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกัน สามีเป็นผู้ทุศีล มีความตระหนี่  
มักด่าว่าสมณพราหมณ์ ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์ของ 
ผู้ขอ ปราศจากความตระหนี่ ภรรยานั้นชื่อว่าเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผี 

สามีเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความ
ตระหนี ่สว่นภรรยาเปน็ผูทุ้ศลี มีความตระหนี ่มักดา่วา่สมณพราหมณ ์
ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดา 

ทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความส�ารวม 
เป็นอยู่โดยธรรม ภรรยาและสามีท้ังสองน้ัน เจรจาถ้อยค�าที่น่ารักแก่
กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมี
ศลีเสมอกนั รกัใครกั่นมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน คร้ันประพฤตธิรรมในโลก
นี้แล้ว เป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้ เสวยกามารมณ์
เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก ฯ”

ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ 

อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
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เราเป็นภรรยาแบบไหน 

ภริยาสูตร

ครั้งนั้น เมื่อเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตร
และจีวร เสดจ็เขา้ไปยงันเิวศนข์องทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีประทบันัง่บน
อาสนะที่ปูลาดแล้ว ก็สมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่านอนาถ-
บิณฑิกเศรษฐีส่งเสียงอ้ืออึง ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มี 
พระภาคถึงท่ีประทบั ถวายบงัคมแลว้ นัง่ ณ ทีค่วรสว่นขา้งหนึง่ ครัน้แลว้ 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า 

“ดกูรคฤหบด ีเหตไุรหนอ มนษุยท์ัง้หลายในนิเวศน์ของท่านจงึสง่
เสียงอื้ออึง เหมือนชาวประมงแย่งปลากัน”

อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางสุชาดาคนน้ีข้าพระองค์น�ามาจาก

ตระกูลมั่งคั่งมาเป็นสะใภ้ในเรือน นางไม่เชื่อถือ แม่ผัว พ่อผัว สามี แม้แต่
พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชา ” 

ลำาดบันัน้ พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกนางสชุาดาหญงิสะใภใ้นเรอืน
ว่า 

“มานี่แน่ะนางสุชาดา” 
นางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว เข้าไป

เฝา้พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายบงัคมแลว้นัง่ ณ ทีค่วรสว่นขา้งหนึง่ 
ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 

“ดูกร นางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จ�าพวกนี้ ๗ จ�าพวกเป็นไฉน 
คือ 

ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต ๑ เสมอด้วยโจร ๑ เสมอด้วยนาย ๑ 



136

เสมอด้วยแม่ ๑ เสมอด้วยพี่สาวน้องสาว ๑ เสมอด้วยเพื่อน ๑ เสมอด้วย
ทาสี ๑ ดูกร นางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จ�าพวกนี้แล เธอเป็นจ�าพวก
ไหนใน ๗ จ�าพวกนั้น”

นางสุชาดากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
“หมอ่มฉนัยงัไมรู่ท้ัว่ถงึความแหง่พระด�ารสัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั

แลว้โดยย่อนีไ้ดโ้ดยพสิดาร ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานพระวโรกาส 
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉัน โดยที่หม่อมฉันจะ
พึงรู้ท่ัวถึงเนื้อความแห่งพระด�ารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ โดย
พิสดารเถิด ฯ”

“ดูกร นางสุชาดา ถ้าอย่างนั้น เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 
นางสชุาดาหญงิสะใภ้ในเรอืนทูลรบัพระผูมี้พระภาคแลว้ พระผูม้พีระภาค
ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า

ภริยาผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล 
ยินดีในชายอื่น ดูหมิ่นสามี เป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์ พยายามจะ
ฆ่าผัว ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า วธกาภริยา ภริยาเสมอด้วย
เพชฌฆาต 

สามีของหญิงประกอบด้วยศิลปกรรม พาณิชยกรรม และ
กสิกรรม ได้ทรัพย์ใดมา ภริยาปรารถนาจะยักยอกทรัพย์ แม้มีอยู่น้อย
นัน้เสยี ภรยิาของบุรุษเห็นปานนีเ้รียกว่า โจรภริยา ภรยิาเสมอดว้ยโจร

ภริยาที่ไม่สนใจการงาน เกียจคร้าน กินมาก ปากร้าย ปากกล้า 
รา้ยกาจ กลา่วค�าหยาบ ขม่ขีผ่วัผูข้ยนัขนัแขง็ ภรยิาของบรุษุเหน็ปานนี้
เรียกว่า อัยยาภริยา ภริยาเสมอด้วยนาย

ภริยาใดอนเุคราะหด์ว้ยประโยชน์เก้ือกูลทกุเมือ่ ตามรกัษาสามี
เหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ ภริยาของบุรุษ
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เห็นปานนี้เรียกว่า มาตาภริยา ภริยาเสมอด้วยมารดา 
ภริยาทีเ่ปน็เหมอืนพีส่าวนอ้งสาว มคีวามเคารพในสามขีองตน 

เป็นคนละอายบาป เป็นไปตามอ�านาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้
เรียกว่า ภคินีภริยา ภริยาเสมอด้วยพี่สาว น้องสาว 

ภริยาใดในโลกนีเ้หน็สามแีลว้ชืน่ชมยนิด ีเหมอืนเพือ่นผูจ้ากไป
นานแล้วกลับมา เป็นหญิงมีตระกูล มีศีล มีวัตรปฏิบัติสามี ภริยาของ
บุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า สขีภริยา ภริยาเสมอด้วยเพื่อน 

ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี ขู่ตะคอกก็ไม่โกรธ ไม่คิดพิโรธโกรธตอบ
สามี อดทนได้ เป็นไปตามอ�านาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียก
ว่า ทาสีภริยา ภริยาเสมอด้วยทาสี ภริยาที่เรียกว่า วธกาภริยา ๑ โจรี
ภริยา ๑ อัยยาภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๓ จ�าพวกนั้น ล้วนแต่เป็นคนทุศีล
หยาบช้า ไม่เอื้อเฟื้อ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก

ส่วนภริยาที่เรียกว่า มาตาภริยา ๑ ภคินีภริยา ๑ สขีภริยา ๑ 
ทาสีภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๔ จ�าพวกนั้น เพราะตั้งอยู่ในศีล ถนอมรักไว้
ยั่งยืน เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ

ดูกร นางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จ�าพวกนี้แล เธอเป็นภริยา
จ�าพวกไหน ใน ๗ จ�าพวกนั้น ฯ” 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดทรงจ�าหม่อมฉันว่า เป็นภริยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสี ฯ” 

ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ 

อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต



138

ธรรมะเก้ือกูลความรักให้มีความสุขอย่างไร

ความจริงจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงชี้
บอกไว้ ไม่ใช่เรื่องความรัก แต่เป็นเรื่องการออกจากวงจรทุกข์ที่วนเป็น
วัฏสงสาร (ความท่องเที่ยวไปในอาการที่เป็นวัฏฏะ การหมุนวนอยู่ในการ
เวียนว่ายตายเกิด) แต่ใครจะปฏิเสธได้ว่า ความรัก (ไม่เป็น) นี่แหละที่ 
ก่อทุกข์ได้ไม่สิ้นสุด

คนเราเจอกันก็เพียงช่ัวคราว แม้เช่ือว่าจะได้พบกันอีกในชาติใหม่ 
แต่ความทุกข์จากการพลัดพราก และการแก่ เจ็บ ตาย ประสบกับสิ่งที่ 
ไม่เป็นที่รัก ที่พอใจ ก็ยังมี คุณค่าสูงสุดของรักแท้ จึงไม่ใช่การพบกันเพื่อมี
ความสุขชั่วคราวและพบทุกข์ในเบื้องปลายจากการพลัดพราก จากเป็น 
จากตาย หากมีความรักเพื่อหวังเป็นหลักพักใจอย่างไรก็ต้องทุกข์ รักแบบ
นี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร เพราะรักด้วยความยึด ความรักของคน 
สองคนสามารถให้คณุคา่ไดม้ากกวา่นัน้ โดยมคีวามสามารถในการใชค้วาม
รกัทีมี่ตอ่กันเปน็พลงัในการเตบิโต เพือ่ตน อกีฝา่ย และสว่นรวมใหไ้ดเ้จรญิ
ขึ้น มีความสุขด้วยการเรียนรู้ที่จะพ้นทุกข์ตลอดไป ให้ได้มากที่สุด

ในฐานะของชาวพุทธ ขอให้ดูความรักของพระพุทธเจ้าและ 
นางแก้วเป็นตัวอย่าง จะได้รู้ว่าเราสามารถสร้างความรักให้มีคุณค่าได้มาก
ขนาดไหน คุณค่าของรักแท้ไม่ตายตามคนท้ังสองคนไป ความรักของ
พระองค์ท่านทั้งสองยังส่องทางถึงคนจำานวนมากมากว่า ๒๕๐๐ ปี _/\_

ตอนนี้เป็นอย่างไรไม่สำาคัญเท่าเราวางแผนให้อนาคตเราเป็น
อย่างไร และไปให้ถึง มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ ถ้าจะมีความรัก ก็ขอให้มี
ความรักแบบที่จะพัฒนาตนเอง และคู่ของเราให้เจริญเติบโตก้าวหน้าทาง
จิตวิญญาณยิ่ง ๆ ขึ้น
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ความหมายของคำาว่า เติบโต คืออะไร?

ถ้าจะเล็งกันที่เป้าหมาย การใช้ชีวิตอยู่ของเรา ที่อยากได้ อยากมี 
(เสื้อผ้า เครื่องเสียง รถ บ้าน ซ่อมบ้าน ตำาแหน่งหน้าที่การงานที่สูง 
ยิ่ง ๆ ขึ้น แฟน กิ๊ก สามี ภรรยา ลูก อยากเก่ง อยากดี ต้องการให้คน 
ยกย่อง ให้ความสำาคัญ) อยากต่าง ๆ “เราทำาเพื่อเป้าหมายให้ชีวิตมีความ
สุขขึ้นใช่ไหม?” ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามดิ้นรน ถ้าสูญเสียก็เป็นทุกข์  
เหี่ยวเฉา

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เคยได้ไตร่ตรองพิจารณาดีแล้วหรือยัง 
ว่า สิ่งเหล่านั้นจะนำาสุขมาให้จริงหรือเปล่า ถ้ายังตอบไม่ได้ แปลว่ายังต้อง
เรยีนรู ้เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจวา่ “ความสขุทีแ่ทจ้ริงคอือะไร?” ทีเ่คยเขา้ใจ
ว่าคือความสุขนั้น มันสุขจริงไหม หรือได้มาแล้วร้อน กลายเป็นภาระ เช่น 
ซือ้บา้นใหม ่รถใหม ่หรอืซือ้เรอืสกัลำา ใคร ๆ  กอ็ยากได้ แต่สักกีค่นทีจ่ะเหน็
ว่ามันมีภาระมหาศาลมากับของพวกนั้นในการดูแลบำารุงรักษา ถ้ามีบ้าน  
๕ หลัง ภรรยา ๕ กิ๊ก ๕ กับเรือ ๒ ลำา เครื่องบิน ๒ ลำา จะต้องมีคนและค่า
ใช้จ่ายในการดูแลรักษามากขนาดไหน การมีภรรยา หรือมีสามี หรือกิ๊ก 
เพิ่ม มันมีภาระเพิ่มมาคุ้มกับความสุขท่ีจะได้มาหรือไม่ ต้องไปแต่งเรื่อง
โกหกใครอีกมากมายเท่าไหร่ ถ้าต้องโกหก แย่งผลงานคนอื่นมาเป็นของ
เราเพือ่ใหไ้ดต้ำาแหนง่ทีส่งูขึน้ โจมต ีอาละวาด กล่ันแกล้ง หงุดหงิดไมพ่อใจ
คนที่อยู่สูงกว่า หรือคนที่เป็นคู่แข่งเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นมากขึ้นจนถูก
โปรโมทขึ้นไป มันก่อกรรมเพิ่มยังไง ต้องไปรับทุกข์ทีหลังอย่างไรบ้าง 

การเจริญเติบโตทางจิตใจก็คือ การพัฒนาจิตใจข้างในอย่างไร 
เพื่อก้าวไปสู่ความสุข พ้นทุกข์มากขึ้นเรื่อย ๆ ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์  
มีภาระรุงรังตามหลัง ไม่ต้องไปรับกรรมในภายหน้า ไม่ต้องกังวลว่าคน
ที่ไปท�าร้ายเขาไว้จะกลับมาแก้แค้นเอาคืนเมื่อไหร่ และท�าอย่างไรจิตใจ
จงึเขม้แขง็ขึน้ พึง่พาตนเองไดม้ากขึน้ สงบขึน้ งดงามข้ึน สงูข้ึน มปีญัญา
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มากขึน้ เหน็ความจรงิ (เร่ืองกรรม คอืท�าอะไรไวก้ต้็องได้รบัผลอยา่งนัน้) 
มันคือ การมีสุขเป็นเบื้องปลายโดยไม่ต้องสร้างเหตุที่จะต้องไปทุกข์ใน
เบื้องปลายเพราะสุขเล็กน้อยในปัจจุบัน

คุณดังตฤณเคยเขียนไว้ว่า “คู่แท้ต้องเป็นคู่ที่พร้อมจะทำาอะไรดี ๆ
รว่มกนักบัเรา” และนอกจากทำาอะไรดี ๆ  รว่มกนักบัเราไดแ้ลว้ ยงัตอ้งพรอ้ม
จะเผชิญทุกข์ร่วมกันกับเราด้วย คือ เวลามีปัญหามา ก็ช่วยกันคิด ช่วยกัน
หาทางแก้ไข

ทาน ศีล ภาวนา

การพฒันาจิตใจตามทีพ่ระพุทธเจ้าไดท้รงประทานวธิไีว ้กไ็ดแ้ก ่
การท�าทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา และการมีคู่ที่สามารถท�าบุญท�า
ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ร่วมกันได้ ก็เป็นตัววัดที่เอาไว้ดูได้ว่าจะพา
กันเจริญได้ไหม ทั้งนี้เราต้องเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นด้วยว่า จุดมุ่ง
หมายของการทำาทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา คืออะไร การทำาทาน 
รักษาศีล และเจริญภาวนา ช่วยพัฒนาขัดเกลาจิตใจเรา และมีประโยชน์
ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างไร

การท�าทานนัน้ ส�าหรับประโยชนต์น คอืเราท�าเพือ่หดัสละความ
ยึดมั่นถือมั่น สละอัตตา สละกิเลสความโลภ ความหลง ความโกรธ 
(อภัยทาน) ประโยชน์แก่ผู้อื่นคือ ไม่ใช่มีแต่กิริยายกให้ แต่มีใจน้อมสละ
สว่นของเราเพือ่ให้ผูร้บัมคีวามสุข ทดลองใหแ้บบไมต้่องการผลตอบแทน
ใด ๆ จากผู้รับ เพ่ือเป็นการทดลองให้เราได้เข้าใจจากการเห็นผลจริง ๆ 
ว่าการให้เพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนหรืออัตตาเป็นสุขอย่างไร เมื่อ 
เทยีบกบัการมุง่กอบโกยเอาทกุอยา่งเขา้หาตวัหรอืเพือ่เพ่ิมอตัตา ฝึกสังเกต
ความต่างจะเข้าใจคำาว่า สละ และ ปล่อยวาง มากข้ึน คำาว่า สละ และ 
ปลอ่ยวาง นีส้ว่นใหญเ่ราพดูกนั แตท่ำาไมไ่ด ้เพราะไมไ่ด้ฝกึใหเ้หน็ความต่าง



141

ของใจขณะคิดสละให ้กบัคดิอยากได ้จรงิ ๆ  วา่ใหส้ขุแตกตา่งกนัขนาดไหน 
ฝึกดูใจตรงนี้บ่อย ๆ จะทำาให้ใจเข้าใจ

ส่วนของศีล คือ ความปกติ คือการไม่ท�าตามความอยาก เพื่อให้
ได้เกินจากเหตุที่ตนได้สร้างไว้ ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น (ความผิดปกติ) 
ทดลองพิจารณาให้เห็นผลว่าระหว่างการกระทำาที่มีการละเมิด เทียบกับ
การกระทำาแบบไม่ละเมิดใจคน มีความรู้สึกในใจต่างกันอย่างไร การอยาก
ได้สิ่งที่ไม่ใช่ของ ๆ เรา คือต้องไปละเมิดใจใครสักคนหรือหลายคนเพื่อให้
ไดส้ิง่ทีเ่ราอยากไดน้ัน้มา เกนิกวา่เหตทุีเ่ราสรา้งไว ้คอื ไมไ่ดส้รา้งเหตทุีด่มีา
ก็ไม่ได้ (อยากได้ก็ต้องสร้างกรรมดีสร้างเหตุที่ดี แล้วผลจะมาเอง) ไม่ใช่ไป
คิดหาทางเอาของผู้อื่นมาเป็นของเรา ไปเบียดเบียนไปเอาจากผู้อื่น ทำาให้
เกิดเวร เกิดทุกข์แก่ผู้อื่น และย้อนกลับมาเป็นกรรมส่งผลให้ตัวเองต้องรับ
ทกุขใ์นวาระตอ่ไป การทดลองจนเหน็ขอ้ดขีองการต้ังอยูใ่นศลีวา่ชว่ยใหใ้จ
สงบ และเห็นผลร้ายที่เกิดกับจิตจากการคิดว่าจะละเมิดคนหรือได้ละเมิด
ไปแลว้วา่ทำาใหใ้จรอ้นรนแสส่า่ย จะเปน็ภมูคิุม้กนัความสงบสุขใหจิ้ตได้เปน็
อย่างดี การไม่ท�าตาม “ความอยากอันเกิดจากกิเลส โลภ โกรธ หลง” ที่
เกินขอบเขต จะช่วยอบรมใจให้ระงับความเร่าร้อน เพราะยิ่งตามความ
อยากก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอัตตา ตัวตน นิสัยนั้น ๆ จะยิ่งห้ามยากขึ้น รู้สึก
ทรมานขึ้นในครั้งต่อไปเมื่อไม่ได้อย่างที่กิเลสบอก

ในเรื่องการเจริญภาวนา คือ กระบวนการอบรมจิตให้เจริญขึ้น 
ภาวนา แปลว่า ท�าให้เจริญ อบรม ท�าให้มีให้เป็นขึ้น โดยนัยหมายถึง 
การท�าปญัญาใหเ้กดิขึน้ ความสขุความทกุขอ์ยูท่ีใ่จ ดงันัน้การฝกึภาวนา
จึงเป็นเรื่องส�าคัญเพราะเป็นการฝึกย้อนกลับมาดูที่ใจอันเป็นเหตุ การ
ภาวนาชว่ยฝกึใจใหฉ้ลาดขึน้จากการเหน็ความจรงิ วา่สิง่ตา่ง ๆ  ลว้นแสดง
ไตรลักษณ์ คือ มีความไม่เที่ยง คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นาน “ฉัน” หลง 
(เข้าใจผิด) เข้าไปยึดถือเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอน เพราะไม่ว่าอย่างไร
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ทุกสิ่งก็ต้องแปรเปลี่ยน  ไม่ใช่ของเราจริง ๆ สั่งบังคับให้เป็นอย่างใจเสมอ
ทุกครั้งไม่ได้ ทุกสิ่งล้วนมาจากเหตุ ถ้าเหตุสร้างไว้ไม่ดีก็ได้รับสิ่งไม่ดี เช่น 
เม่ือไหรท่ีเ่ชือ่วา่คนนีค้อืทีส่ดุสำาหรบัเรา ไมม่ใีครอกีแล้ว หรือเมือ่ไหร่ทีม่ัน่ใจ
ว่าเขาไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากฉัน นี่ก็ต้องทุกข์แน่นอน เพราะทุกสิ่ง ทั้งรูป
ร่างกาย ความรู้สึก ความรัก แม้แต่ความคิดของทุกคนล้วนแล้วต้องดับไป
ตามกฏของไตรลักษณ์

ขัน้ตอนในการภาวนา แยกออกเปน็ ๒ ขัน้ตอนหลัก คอื สมถะและ
วิปัสสนา ขอยกตัวอย่างจากคำาสอนของคุณดังตฤณมาอธิบายดังนี้คือ 

สมถะ หมายถึง การอาศัยวิธีอันเป็นธรรมใด ๆ ท�าให้ใจสงบจาก
กเิลส เพือ่ใหพ้รอ้มรูเ้ป็นวปัิสสนา พดูสัน้ ๆ  คอื “ท�าจติใหส้งบลงพรอ้มตืน่
รู้ตามจริง”

ปัจจบุนัคนมกัพดูถงึการท�าสมถะว่า คอืการนัง่สมาธแิละเดนิจงกรม
หรอืหนักกว่าน้ันคือ สมถะเป็นเครือ่งถ่วงไม่ให้สนใจวปัิสสนา ตดิสมถะแล้ว
คือได้ไปเป็นพรหมหมดสิทธิ์เข้าถึงมรรคผลนิพพาน สมถะเลยถูกมองเป็น
ผู้ร้าย และเห็นวิปัสสนาเป็นพระเอก ข้อเท็จจริงก็คือ ไม่มีใครเป็นผู้ร้าย 
ไม่มีใครเป็นพระเอก มีแต่ขาสองข้างท่ีพาเราเดินไปถึงฝั่ง ขาดข้างใดข้าง
หนึ่งก็เรียกว่าขาเป๋เดินล�าบาก ไปถึงปลายทางได้ยาก หรือยิ่งถ้าขาข้างที่
เหลือป้อแป้ปวกเปียก ก็อาจออกจากจุดเริ่มต้นไม่ได้เลยด้วยซ�้า

ค�าว่า “วิปัสสนา” นั้น รากของนิยามมาจากที่พระพุทธเจ้าท่าน
ตรัสในวิธีเจริญสติ ใจความ คือ ให้ “ดูกายใจนี้ตามจริงเท่าที่ปรากฏอยู่
เปน็ปกติ” และทีเ่ปน็ปกตเิลยกค็อื ทัว่ทัง้กายใจนีก้�าลงัแสดงความไมเ่ทีย่ง
ให้เราเหน็อยูต่ลอดเวลา นบัตัง้แตล่มหายใจเข้าออกไปจนกระทัง่ความรูส้กึ
นึกคิด ใครจะท�าหรือไม่ท�าวิปัสสนา กายใจก็แสดงความจริงอยู่อย่างนั้น

ผู้ท�าวิปัสสนาเพียงแต่เข้าไปดู เข้าไปรู้อย่างยอมรับเท่านั้นเอง ฟัง
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ดูเหมือนง่าย แต่ลงมือท�าจริงจะยาก นั่นก็เพราะจิตกระเพ่ือมด้วยพลัง
กระตุ้นของกิเลสอยู่เรื่อย เช่น แค่ไม่อยากยอมรับว่าเราเป็นฝ่ายผิด จิตจะ
บิดเบี้ยว กิเลสจะกระตุ้นให้หาเหตุผลสารพัด มาพูดให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูก
คนเราส่ังสมนิสยัเชน่นีก้นัโดยมาก คนสว่นใหญจ่งึมจีติทีย่อมรบัตามจรงิได้
ยาก หรืออย่างตอนฟุ้งซ่านหาทางแก้ตัวอยู่ ตอนฟุ้งซ่านหาทางมีความ
สมัพนัธท์างเพศ ตอนฟุง้ซา่นหาทางแกเ้ผด็คนทีท่�าใหเ้ราเจบ็ใจ จะไมม่สีทิธิ์
เห็นความฟุ้งซ่าน และความฟุ้งซ่านย่อมบดบังทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นโลก
ภายนอกทีป่รากฏตรงหนา้ หรอืจะเปน็โลกภายในทางกายทางใจใด  ๆ  การ
ท�าสมถะจึงมีบทบาทส�าคัญ ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�าหรบัผูท้ีใ่จยังกระเพือ่มไหวอยูม่าก หากอาศยัสมถะมาชว่ย กจ็ะเหน็อะไร
ชัดกระจ่างแตกต่างไป

สรุปว่าสมถะ คือ การลดระดับความกระเพื่อมไหว หรือสมถะ  

คือการรักษาจิตไว้ไม่ให้กระเพื่อมไหวก็ได้ ประเด็นคือ เมื่อจิตลดความ
กระเพื่อมไหวแล้วจึงค่อยมีความสามารถเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา
ชัด ๆ ไม่ใช่เห็นแบบโคลงเคลง ไม่ใช่เห็นแบบโยกไปไหวมา

หากใครสนใจการภาวนา ขอแนะนำาให้อ่านจากคู่มือการภาวนา 
เช่น วิปัสสนานุบาล ของคุณดังตฤณ ซึ่งสามารถโหลดอ่านได้ฟรีจากเว็บ 
http://dungtrin.com/vipassana/  หรอืถา้ตอ้งการรายละเอียดทัง้หมด 
สามารถหาอ่านไดจ้ากหนงัสอื มหาสตปิฏัฐานสตูร ซึง่สามารถโหลดไดจ้าก 
http://dungtrin.com/sati

การภาวนามุง่ศกึษาอบรมใจ จะทำาใหใ้จเหน็ความจริง เหน็เหตุเดิม
แท้ของความทุกข์ทั้งมวล ทำาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย หาก
ไมม่เีหต ุผลกไ็มเ่กดิ หากเหตหุมด ผลกด็บั หากทำาตามกเิลสผลจะเปน็ทกุข ์
หากทำาตามความอยากและอตัตาจะกอ่ใหเ้กดิตวัตนผู้รับผลวงจรความทกุข ์
เกดิตายไมส่ิน้สดุ การศกึษาความจรงิจะทำาใหใ้จถอดถอนจากความเหน็ผดิ 
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การเข้าไปยึดหมายมั่นผิด ๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การเห็นตามจริงเช่นนี้
จะช่วยยกระดับใจให้พัฒนาสูงขึ้น 

การเจรญิเตบิโตจงึมุง่ไปทีค่วามเขา้ใจถกูตอ้งในเร่ืองเหล่านี ้เพ่ือยก
ระดับจิตใจให้ห่างไกลทุกข์ ดังนั้นคู่ที่จะเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน จึง
ควรส่งเสริมจิตใจให้ตนเองและคู่ของตนไปสู่ความพ้นทุกข์ยิ่ง ๆ  ขึ้น คือ
พากัน สนับสนุนกัน ชักชวนกันเดินไปในทางที่มุ่งไปเพื่อยกระดับจิตใจ 
ถอดถอนใจออกจากความยึดมั่นอันก่อให้เกิดทุกข์ ไม่มุ่งที่อัตตา แต่มุ่ง
ที่ความก้าวหน้าเป็นหลัก เช่น ชวนกันทำาทาน รักษาศีล ภาวนาเจริญสติ 
ตกัเตอืนกันเม่ือฝ่ายใดฝา่ยหนึง่ออกนอกทาง โดยมปีจัจยัสำาคญั คอื ทัง้สอง
ฝ่ายไม่มีความถือตัวต่อกัน คือ ยินยอมจากใจให้อีกฝ่ายตักเตือนได้ตลอด
เวลา  เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำาผิดในเรื่องใด เมื่อได้รับการชี้ให้เห็น ก็น้อมใจ
ขอโทษ ขออภัย ขอบคุณในคำาเตือนและการชี้ให้เห็น และนำาคำาเตือนที่ได้
รบัมาพจิารณาเสมอ ๆ  เวลามปีญัหา ไมเ่อาแตค่อยปกปอ้งความถกูผิดของ
ตนเอง แต่พยายามสอดส่องหาทางที่ตนจะพัฒนาขึ้นเพื่อตนเอง อีกฝ่าย 
และคนอื่น ๆ สำารวจใจ ความคิด การกระทำาและแก้ไขนิสัยนั้น ๆ เพื่อยก
ระดับจิตใจอย่างจริงจัง ตรงกับคำาว่า การภาวนา ซึ่งแปลว่า “ทำาให้เจริญ” 
นั่นเอง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมีใจรักที่จะพัฒนาตนเองเสมอกันจึงจะทำาให้
การครองคู่ของคนทั้งสองนั้นก้าวเดินไปพร้อมกันได้ จึงได้ชื่อว่าเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน เกื้อกูลกัน

ฆราวาสธรรม ๔

ทัง้นีท้ัง้นัน้ ในเชงิของเหตทุีจ่ะทำาใหม้โีอกาสพบคูท่ีจ่ะเจริญเติบโต
กา้วหนา้ไปพรอ้ม ๆ  กนัได ้ควรกนักบัการไดพ้บคูท่ีใ่ชช้วีติรว่มกนัแลว้เปน็สขุ 
สงบเยน็ เบือ้งตน้ทีส่ดุดงัท่ีกลา่วไวค้อื เราจะตอ้งมใีจรกัทีจ่ะพฒันาตนเอง 
ปรบัปรงุตนเอง เพือ่จะเตบิโต ถา้ยงัไมพ่รอ้มจะรบัผดิ ปดัความผดิ โทษ
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ผู้อื่นเวลาทุกข์หรือมีปัญหา แสดงว่าผู้นั้นยังไม่พร้อมจะแก้ไข ไม่พร้อม
จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ก็จะยังไม่เจริญเติบโต จะจมกับปัญหาเดิม อยู่
กบัปญัหาอยา่งเดมิไป นอกจากการพฒันาตนเอง ยกระดับจิตใจด้วยทาน 
ศีล และภาวนาแล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึง หลักธรรมที่ควรมีของผู้
ครองเรือน เรียกว่า ฆราวาสธรรม ๔ (ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของ
ผู้ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินชีวิตทางโลก) พระพุทธองค์ถึงกับท้าให้
ไปถามผู้รู้ท่านอื่น ๆ ว่า 

มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศ และความเคารพจากผู้อื่น ให้คน
เราได้เท่ากับการมี “สัจจะ” หรือไม่ 

มสีิง่ใดในโลกน้ีท่ีสรา้งปัญญาให้คนเราไดเ้ทา่กบัการม ี“ทมะ” หรอื
ไม่ 

มสีิง่ใดในโลกนีท้ีส่รา้งทรพัยส์มบตัใิหค้นเราได้เทา่กบัการม ี“ขนัติ” 
หรือไม่ 

มีส่ิงใดในโลกนี้ท่ีสร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี “จาคะ” 
หรือไม่ 

สัจจะ คือ มีความจริงใจ ความซื่อตรง ต้ังใจแน่วแน่ที่จะแก้ไข
ปัญหาให้ส�าเร็จ สัจจะคือฐาน คือความหนักแน่นมั่นคง ถ้าขาดความ 
ตั้งใจจริงที่จะทำาให้สำาเรจ็แล้ว เป็นอันว่าทุกอย่างทีจ่ะตามมาก็เปน็อันต้อง
ล้มไปด้วย 

ทมะ คือ การฝึกหัดตน เฝ้าดู พิจารณา การกระท�า ค�าพูด ความ
คิดของเราเอง เพื่อเก็บข้อมูลแล้วน�าไปเชื่อมโยงกับปัญหา (ผล) เหล่า
นั้น ว่ามาจากเหตุอะไร ซึ่งเหตุของปัญหาภายนอกก็ส่วนหนึ่ง เหตุแห่ง
ปัญหาภายในใจก็ส่วนหนึ่ง เหตุภายนอกนั้นบางทีก็แก้ไขได้ยากเนื่องจาก
เชื่อมโยงกับผู้อื่น กิเลสของผู้อื่น ดินฟ้าอากาศ กรรมเก่า แต่เหตุภายในเรา
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สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เมื่อเห็นเหตุในใจเราชัดเจนแล้ว ก็ลงมือแก้ไข 
ไม่ต้องแก้ไขภายนอกกายใจ ไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนแปลงใคร แค่
เปลี่ยนแปลงการกระทำา คำาพูด ความคิด มุมมองของเราที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ก็จะช่วยลดหรือหยุดการกระทำาที่จะทำาให้ปัญหาลุกลามข้ึน หรือ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิม ๆ  ขึ้นมาอีก ยกตัวอย่างเช่น เดิมแก้ปัญหาด้วยการ
หกัเอาอยา่งรุนแรง กล็ดความรนุแรงลงหรอืไมใ่ชค้วามรนุแรง ไมเ่รง่วา่ตอ้ง
แก้ปัญหาให้ได้ดั่งใจในทันที ที่เคยเถียงอย่างรุนแรง ก็เปลี่ยนวิธี เลิกเถียง 
ค่อย ๆ อธิบายช้า ๆ ที่เคยขมวดคิ้วทำาหน้าบูด ก็เปลี่ยนเป็นยิ้มแย้ม ค่อย ๆ 
อธิบายอย่างใจเย็น 

การพยายามฝึกตน เป็นการสำารวจ ทดลอง พยายามหาวธิ ีเปลี่ยน
ตนเอง เปลี่ยนวิธีที่ตนคิดและแสดงออกให้ต่างไปเพื่อจะไปสู่เป้าหมาย 
หรือการแก้ปัญหานั้น เมื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการกระทำา คำาพูด ความ
คิดจากในใจแล้ว ก็คอยสังเกตผล ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงการกระทำา คำาพูด ความคิดของเราหรือไม่ ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง แสดงว่าการแก้ไขดำาเนินมาถูกทางแล้ว ก็เปลี่ยนแปลงต่อไป
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เมื่อเหตุเปลี่ยน ผลก็ควรจะต้องเปลี่ยนตามไป ในขณะ
ที่ ถ้าเหตุเหมือนเดิม ผลก็ย่อมจะเหมือนเดิม ตามที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้
ว่า “มแีต่คนโง่เท่านัน้ทีจ่ะเชือ่ว่าท�าเหตเุหมอืนเดมิทกุประการซ�า้ ๆ  แล้ว
จะได้ผลที่ต่างไปจากเดิม”

ขนัติ คอื ความอดทน ซึง่ในการแกไ้ขปญัหา ฝกึหดัพฒันาตนนัน้
แนน่อนวา่จะตอ้งมอุีปสรรคมากบา้งนอ้ยบา้ง และในหลายครัง้กอ็าจตอ้ง
ลองผิดลองถูก หรือต้องทำาไปเรื่อย ๆ และรอผลนาน แต่ผู้ที่ปรารถนาจะ
กา้วหน้า จะตอ้งมีความอดทนตอ่การถกูกระทบ ตอ่ความกดดนัทางอารมณ ์
ต่ออุปสรรค เหมือนดังเรื่องของพระมหาชนก หากไม่มีความอดทนและ
ความเพียร ท้อไปเสียก่อน ก็จะต้องจมและจนปัญญาอยู่กับปัญหา 
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เดิม ๆ ไม่สามารถก้าวหน้า

จาคะ คือ ความสามารถสละอัตตา ความยึดมั่นถือมั่นว่าเราถูก
แล้ว ไม่มีวันผิด เลิกโทษปัจจัยภายนอก ยอมรับว่าตนเองก็ผิดพลาดได้  
โดยพจิารณาวา่หากเราเจอปัญหาหรอืผูอ้ืน่กระทำากบัตนแบบนีก้เ็ปน็ไปได้
ว่าเป็นผลมาจากกรรมที่เราทำามา เห็นเหตุแห่งนิสัยที่จะก่อให้เกิดปัญญา 
หรือแม้บางครั้งตนเองจะถูก คนรักหรือผู้อ่ืนจะผิด ก็สามารถปรับตัวเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา โดยไม่ยึดถืออัตตาของฉันว่าฉันถูกจึงไม่ต้อง
แก้ไขอะไร เพราะเราเปลี่ยนเพื่อหาทางแก้ปัญหา เพื่อความหลุดพ้นจาก
ปญัหา เพือ่ความกา้วหนา้ และเพราะเมตตาปรารถนาใหผู้้อืน่มสุีข เปน็การ
เพิ่มพูนปัญญา เป็นประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น จากการรู้จักสละ รู้จักให้นั้น

พรหมวิหารธรรม

การขดัเกลาจิตใจตนเอง (และทัง้สองฝา่ย) ด้วยทาน ศลี ภาวนา
และพัฒนาต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ จะช่วยให้ใจรู้จักรักมากยิ่งขึ้น 
ใจจะเริ่มเกิดการเชื่อมโยงได้ว่า ท�าอย่างไร ให้อย่างไรใจเป็นสุข ท�า
อย่างไร ให้อย่างไรใจเป็นทุกข์ เมื่อใจพัฒนาแล้ว ก็มีค�าพูด และการกระ
ท�าเป็นเครื่องมือในการแสดงออกของใจที่ถูกตรงนั้น เมื่อขัดเกลายิ่ง ๆ 
ขึ้นแล้ว  เราจะเข้าใจความหมายของรักแท้ ที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ รู้ว่าจะ
รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์ รักอย่างไรที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้น และเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับและผู้ให้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับความรักของพรหม หรือพรหม
วิหารธรรม อันได้แก่

เมตตา ปรารถนาให้ผูอ้ืน่เป็นสขุ มคีวามสขุจากใจตนแล้ว รูแ้ล้วว่า
สิง่ใดเป็นเหตแุห่งสขุ กม็เีมตตา เมือ่อยูร่่วมกนักบัใคร ปรารถนาอยูเ่สมอ ๆ  
จากใจให้อีกฝ่ายเป็นสุข การสื่อสารระหว่างกันทั้งหน้าตา ท่าทาง นำ้าเสียง 
ทั้งหมดก็จะเป็นไปเพื่อให้อีกฝ่ายเป็นสุข หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่หงิกงอ
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บูดเบี้ยว กิริยาและนำ้าเสียงอ่อนโยนเอื้อเฟื้อไม่กระโชกโฮกฮาก

กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เมื่อเข้าใจความทุกข์จากใจ
ตนเอง สามารถแก้ไข รู้วิธีการจัดการความทุกข์ได้บ้างแล้ว เมื่อใดที่เห็นคู่
ชวีติ หรอืผูอ้ืน่มคีวามทุกข์ ดว้ยความกรณุาท่ีม ีกจ็ะหาทางดำาเนนิการอยา่ง
หนึง่อยา่งใดเพือ่ใหคู้ช่วีติคลายจากทุกข์นัน้ ๆ  ซึง่เป็นเหตุอยา่งยิง่ของความ
ปรารถนาดีต่อกันยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นการพัฒนาความเอื้อเฟ้ือ ช่วยเหลือ 
ต่อกัน ไม่ร่วมเพียงสุขแต่ร่วมทุกข์ทั้งหมด แต่ก็ไม่หลงทุกข์

มุทิตา พลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นสุข การที่ทั้งสองคนพลอย
ยินดีซึ่งกันและกันจากใจ จะแสดงออกทั้งทางหน้าตา นำ้าเสียง คำาพูด 
และกิริยาท่าทาง เป็นเหตุแห่งความปรารถนาดีและความกลมเกลียว
ระหว่างกัน รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดความนับถือจากใจระหว่างกันที่เห็นอีก
ฝ่ายมีความยินดีเมื่อได้เห็น หรือได้ทราบว่ามีใครได้ดี อันเป็นคุณสมบัติ
สากลของผู้มีใจสูง หรือพรหม และยิ่งกว่านั้น มุทิตา ยังเป็นเครื่องผลิตบุญ
โดยไม่ต้องลงทนุ คอื เมือ่เหน็ใครได้ด ีกย็นิดกีบัเขา ชัน้แรกกจ็ะได้ความสุข 
จากนั้นก็เท่ากับได้อนุโมทนาในบุญของเขาเหล่านั้น 

อุเบกขา การวางใจเป็นกลาง คือ การสร้างเหตุเพ่ือคนรัก และ 
ผู้อื่นเต็มความสามารถโดยเป็นกลางกับผล คือ ตั้งใจทำาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข
หรือพ้นทุกข์เต็มความสามารถโดยไม่เป็นทุกข์แม้ผลจะไม่เป็นไปตามเป้า 
ที่ตั้งไว้ ด้วยธรรมนี้ ผู้ที่มีอุเบกขาจะไม่เป็นทุกข์ร้อนเมื่อผลไม่เป็นไปตามที่
ตั้งไว้ การไม่ยึดกับเป้ามากจนก่อทุกข์ จะเป็นเหตุให้ผู้มีอุเบกขาธรรม
สามารถมองเห็นและเชือ่มโยงไดว้า่ คนทกุคนมกีรรมเปน็ของ ๆ  ตนอยา่งไร 
แม้จะสร้างเหตุเต็มท่ีแล้ว แต่ถ้ายังไม่ถึงวาระท่ีสิ่งนั้น ๆ จะเกิดขึ้น ก็จะมี
เหตใุหส้ิง่ตา่ง ๆ  ตอ้งเปน็ไปตามเหตทุีส่รา้งไวอ้ยา่งนัน้ ผูม้อีเุบกขาธรรม จงึ
จะสามารถเหน็สิง่ทีผู่ไ้มม่อุีเบกขาธรรมมองไมเ่ห็น และกา้วหนา้ไดม้ากกวา่ 
ครบูาอาจารยก์ลา่ววา่ ถา้ไมม่อีเุบกขา กไ็มใ่ชเ่มตตา คอื เมือ่ขาดการมอง
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ปัญหาอย่างเป็นกลาง ทำาไปตามอคติและความหลง ก็จะทำาให้ไม่สามารถ
เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงของตนและผู้อื่น เมื่อเห็นเหตุไม่ตรง ตีโจทย์
ปัญหาไม่ถูก ก็แก้ปัญหาผิด ก็หมดทางออกหรืออาจจะเป็นการเพิ่มปัญหา 
ดังนั้น ความเมตตา กรุณา มุทิตาในพรหมวิหารธรรมจะมีอุเบกขาปรากฏ
อยู่พร้อมกันเสมอ

ความสามารถในการรักอย่างถูกต้อง และเกื้อกูลกันและกันจะส่ง
ผลใหเ้กิดความสขุ เมือ่พาตน คนรกั และผูอ้ืน่กา้วหนา้ไปยิง่ ๆ  ขึน้ กจ็ะเปน็
เหตุให้ระลึกถึงกันและกัน เคารพนับถือในกันและกัน

ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา

ทั้งน้ีเมื่อรู้จักเกณฑ์การพัฒนาตนเองในด้านจิตใจและรู้จักรักแล้ว
พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวใ้นสมชวีสิตูรวา่ “คูท่ี่จะอยูร่่วมกันอยา่งมคีวาม
สุขในชาติปัจจุบันและชาติต่อไป จะต้องมี ความสมกัน ๔ ข้อ คือ มี 
ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญาเสมอกัน” เพราะ ๔ ข้อนี้เป็น “เหตุ” เป็น
ตัวขับเคลื่อนให้คนทั้งสองเดินไปด้วยกันได้

ศรัทธา คือ ความเชื่อว่าสิ่งใดจะน�าไปสู่ความดีงาม น�าชีวิตไปสู่
ความสุข เปรียบเหมือนเป้าหมายหลักที่แต่ละคนควรจะรู้ และเป็นสิ่ง
ท่ีคู่ชีวิต หรือผู้ร่วมเดินทางที่ปรารถนาจะเดินไปด้วยกันควรจะมีตรง
กัน เพราะมันหมายถึงทิศทางในการเดิน หากแตกต่าง ก็เหมือนใจมุ่งไป
คนละทาง ร่วมเดินทางกันไม่ได้ ต้องแยกจากกันไปในวันใดวันหนึ่ง เช่น 
ถ้าคนหนึ่งเชื่อ (คือยังไม่ทันได้พิสูจน์) ว่าอำานาจและความรำ่ารวยจะนำาไป
สู่ความสุข จึงทำาทุกอย่างให้ได้มาซึ่งเงินทองและอำานาจ แต่อีกคนเห็นว่า
โลกน้ีมีแต่ทกุข์และไม่มอีะไรยัง่ยนื ทกุอย่างได้มากแ็ค่ชัว่คราว จงึมุง่ปฏบิตัิ 
ทำาทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไปวัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยเชื่อ
หรือเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นนำาไปสู่ความสุข เมื่อเป้าหมายต่างกัน รูปแบบ
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การดำาเนินชีวิตของทั้งสองคนนี้ก็จะต่างกัน การเลือกคบเพื่อนของทั้งสอง
คนนี้ก็จะไม่เหมือนกัน กิจกรรมที่ทำาร่วมกันได้ก็ต่างกัน จึงยากที่จะใช้ชีวิต
ร่วมกัน หากมีศรัทธาไม่เสมอกัน หรือยิ่งไปกว่าน้ันคือ ดูถูกดูแคลนกันว่า
ทำาอะไรไม่เป็นสาระ คนหนึ่งก็ว่าอีกคนวัตถุนิยม อีกคนก็ตำาหนิว่าอีกคน 
ธรรมะธรรมโมหรือครำ่าครึงมงาย นี่เป็นปัญหาใหญ่ในการใช้ชีวิตร่วมกัน 
หรือในกรณีที่เห็นในทิศทางเดียวกัน แต่คนหนึ่งเชื่อน้อย อีกคนเชื่อมาก 
ก็ขัดแย้งกันได้แล้ว ในขณะที่ถ้ามีศรัทธาเสมอกัน การทำาอะไรในแนวทาง
เดียวกัน จะนำาให้เกิดความชื่นชมนับถือ ส่งเสริมในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งทำา 
ศรทัธาทีเ่สมอกันจึงเป็นปัจจยัสำาคญัทีท่ำาให้มคีวามนบัถอืชืน่ชมในกนัและ
กัน เพื่อจะส่งเสริม สนับสนุนกันจากใจจริงอย่างสมำ่าเสมอในการใช้ชีวิต
ร่วมกันให้ก้าวหน้าไปสู่ความเช่ือหรือเป้าหมายเดียวกันนั้น และยิ่งไปกว่า
นั้นคือ ความชื่นชมในกันและกัน จะเป็นความสุขหล่อเลี้ยงใจของทั้งสอง
ฝ่ายในการทำาสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพื่อกันและกัน

ศีล ถ้าสองคนมีศีลไม่เสมอกัน ก็จะเกิดการเบียดเบียนอีกฝ่าย
หนึ่งหรือเบียดเบียนผู้อื่น น�าไปสู่ความทุกข์ร้อนในการอยู่ร่วมกัน หรือ
ถา้ไมเ่บยีดเบยีนกนัเอง การไปเบียดเบียนผูอ่ื้น กจ็ะนำาความรูส้กึขุน่มวัหรอื
เศร้าหมองให้ผู้ที่มีศีลสูงกว่าได้ จนเป็นเหตุให้เกิดความไม่ชื่นชม ไม่เคารพ
กัน และนำาไปสู่ความบาดหมาง ความรู้สึกแปลกแตกต่าง

จาคะ คอื ความมนี�า้ใจ ความยนิดใีนการสละส่วนของตนเพ่ือเป็น 
ทาน ถ้าทั้งสองฝ่ายมีจาคะเสมอกัน ก็จะเกิดการแสดงนำ้าใจต่อกันและต่อ
คนอืน่ ๆ  รอบ ๆ  ตวั การให้ด้วยความเข้าใจจะก่อให้เกดิความสขุ และทัง้สอง
ฝ่ายก็จะมีความสุขที่ได้เกื้อกูลกันและกัน ให้ความสุขท่ีเห็นอย่างเดียวกัน
ต่อกันและกัน ชักชวนกันไปให้ทาน ทำางานจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ 
ร่วมกัน อันเป็นเหตใุห้เมือ่ทัง้สองฝ่ายระลกึถงึกนั ระลกึถงึสิง่ทีอ่กีฝ่ายหนึง่
กระทำาหรือจะกระทำา ก็จะมีใจยินดี กลายเป็นมีความสุขเมื่อนึกถึงอีกฝ่าย
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หนึ่ง แท้จริงก็เกิดจากการกระทำาดีเหล่านั้น ไม่ได้เกิดจากเปลือก คือ รูป
กายภายนอก ฐานะ ชื่อเสียง เกียรติยศ หากจาคะไม่เสมอกัน ฝ่ายหนึ่ง
ต้องการให้ อีกฝ่ายเห็นว่าให้เยอะไป ควรเก็บสะสมไว้ใช้เอง ก็จะนำาไปสู่
ความขัดแย้งในการใช้ชีวิต ไม่ยินดีต่อกัน

และสุดท้าย ปัญญา คือ ความรู้ชัด รู้แจ้ง รู้ชนิดสิ้นสงสัยในสิ่ง
ต่าง ๆ ปัญญาไม่ได้หมายถึงความรู้เฉพาะเจาะจงด้านใดด้านหนึ่ง แต่คือ
การรู้จักใช้เหตุผล การเชื่อมโยงในข้อมูลที่ได้รับมาเท่า ๆ กัน ถ้าสองฝ่ายมี
ปัญญาเสมอกัน ก็จะทำาให้สนทนากันรู้เรื่อง พูดแล้วตามกันทัน ไม่ทำาให้
เบื่อ ทำาให้เกิดความนับถือในกันและกันในระดับปัญญาของอีกฝ่าย 
ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันได้

หากคู่ใดมีความสมเสมอกันทั้ง ๔ ข้อนี้ก็จะเกิดความยินดีในการ
สนบัสนนุกนัและกนั ในการใชช้วีติรว่มกนั มคีวามเคารพในกนัและกนั รู้สึก
ดทีีนึ่กถงึ ความเหมาะสมเหลา่นีจ้ะเป็นเหตสุง่ใหเ้กดิผลด ีและเชือ่มโยงตอ่
เปน็เหตสุานสมัพนัธใ์หเ้จรญิเตบิโตยิง่ ๆ  ขึน้ไดเ้พราะมเีปา้หมาย ความชอบ
เหมือน ๆ กัน จึงเกิดความสมัครสมาน เข้ากันได้  ทำาให้เกิดภาวะคู่ หรือ
ความรู้สึกร่วมตามความหมายของคำาว่า คู่ร่วมชีวิต อย่างแท้จริง
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วิบากรัก
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ความรักของคนส่วนใหญ่มีไว้ให้ยึด มีไว้ให้ฝันหวาน แต่ความรัก
เหล่านี้แหละท่ีเป็นเหตุแห่งทุกข์ ทำาให้เวียนตายเวียนเกิดไม่มีที่สิ้นสุด 
เพราะความรกัเหลา่นีม้รีากมาจากกเิลส คอื ราคะ และโมหะ คอืความหลง 
ไม่รู้ธรรมชาติตามจริงของสรรพสิ่ง เมื่อรักอย่างไม่รู้ ก็หาทางพ้นทุกข์ไม่ 
เจอด้วย

ความรักไม่ใช่เป็นการพึ่งพาทางใจแบบขาดกันและกันไม่ได้ หรือ
เป็นภาระต่อจิตใจตนเองหรือคนรัก แต่เป็นการอบรมใจให้ตื่นรู้ เข้มแข็ง  
ยิง่ ๆ  ขึน้ ความรกัทีแ่ท้จรงิตามอยา่งพทุธท่ีจะไมน่ำาพาใหเ้กดิทกุข ์เปน็ความ
รกัแบบทีมุ่ง่พฒันาจติใจ ปลดปลอ่ยพนัธนาการอปุาทานความเหน็ผดิ ความ
ยดึมัน่ถอืมัน่ในสญัญา (ความจำา)  ขา้มภพชาตทิีอ่าจแปรปรวนเปล่ียนแปลง
ไดเ้สมอ หาใช่ความรกัทีเ่กดิจากราคะ ความรกัอยา่งพทุธะเปน็รกัทีเ่กือ้กลู
พฒันาการเตบิโตทางดา้นจติวญิญาณ โดยตวัผูร้กัเองกจ็ะต้องพัฒนาตนเอง
เสมอ 

เนือ้หาตอ่ไปนีเ้ปน็เรือ่งราวของครบูาอาจารยท์ีผ่จญกบัวบิากเร่ือง
ความรกั บอกเลา่ให้เห็นถึงเรือ่งราวท่ีครอบคลมุใหเ้หน็ในมมุมองทีก่วา้งขึน้
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
ท่ียังไม่ถึงธรรมขั้นนี้ คู่บารมีของท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยกัน  
แต่สมัยก่อนโน้นก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอ ท่านแสดงธรรม
ให้ฟงัเลก็นอ้ยแลว้สัง่ใหก้ลบัไป นาน ๆ  มาครัง้หนึง่ แต่มาในรูปแหง่วญิญาณ 
มองร่างไม่ปรากฏเหมือนภพอื่น ๆ 

เวลาท่านถามก็ตอบว่า เป็นห่วงท่านมาก ยังมิได้ตั้งใจไปเกิดในภพ
ภมูทิีเ่ปน็หลกัเปน็ฐานใด ๆ  ทัง้สิน้ ทัง้กลวัทา่นจะหลงลมืความสมัพนัธแ์ละ
ความปรารถนาที่เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต จึง
ต้องคอยฟังเรื่องราวอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงและเสียดาย 

ท่านก็ได้บอกว่า ได้ของดความปรารถนานั้นไปแล้ว และได้ตั้งใจ
ปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ ไม่ขอเกิดอีก ซึ่งเท่ากับเอาทุกข์ภัยที่เคยพบ
เคยเห็นมาชาตินั้น ๆ มาแบกหามต่อไปอีก 

แม้มิได้ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้น แต่
กย็งัเปน็ห่วงคิดถงึทา่นตลอดมา มไิดห้ลงลมืจดืจาง แตน่าน ๆ  มาเยีย่มทา่น
หนหนึ่งดังนี้ 

พอมาระยะนี้ องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสารท่ีเคยรับความ
ทุกขย์ากลำาบากในภพชาตนิัน้ ๆ  มาดว้ยกนัตามท่ีท่านพจิารณารูเ้หน็ จงึนกึ
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วิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับปรุงความเข้าใจ และเล่าอะไรท่ีจำาเป็นให้ฟัง  
จะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในความหลัง เพียงนึกวิตกเท่านั้น  
พอตกกลางคืนยามดึกสงัด คู่บารมีของท่านก็มาจริง ๆ และมาในรูปแห่ง
วิญญาณตามเดิม 

ท่านเริ่มถามถึงภพชาติท่ีกำาลังเป็นอยู่ว่า ทำาไมมีแต่ดวงวิญญาณ 
ไม่มีร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่ว ๆ ไป เวลานี้เกิดเป็นอะไรจึงได้มาใน
ลกัษณะวญิญาณเชน่นี ้ดวงวญิญาณตอบทา่นวา่ นีเ่ปน็ภพยอ่ยอนัละเอยีด
อกีภพหนึง่ในบรรดาภพทัง้หลาย ทีม่ารออยูใ่นภพนีก้เ็พราะความเปน็หว่ง
ดังที่เคยเรียนแล้วนั่นเอง ที่มานี้ก็ทราบว่าท่านอยากให้มาถึงได้มา ไม่กล้า
มาบ่อยนัก เพราะเป็นความกระดากอายอยู่ภายในทั้ง ๆ ที่อยากมาบ่อย
ที่สุด แม้มาแล้วจะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสองฝ่าย เพราะมิใช่วิสัยจะ
ทำาใหเ้กดิความเสยีหายไดก้ต็าม แมค้วามรูส้กึอนัด้ังเดิมทีเ่คยมต่ีอกนั หาก
ทำาให้เกิดความตะขิดตะขวงใจไม่กล้ามาไปเอง ทั้งท่านก็เคยบอกว่าไม่ให้
มาบอ่ยนัก แม้ไมเ่สยีหายกอ็าจเป็นอารมณเ์ครือ่งทำาใหเ้นิน่ชา้แกก่ารปฏบิตัิ
ได้ เพราะใจเป็นสิ่งละเอียดอาจรับเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรค
แก่การดำาเนินของตนได้ ก็เชื่อว่าอาจเป็นดังได้ที่บอกจึงมิได้มาบ่อยนัก 

คืนวันที่ท่านตัดขาดจากภพจากชาติจากญาติมิตรสหายจากสาย
บารมีผู้หวังพ่ึงเป็นพึ่งตายอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยนั้นก็ทราบ เพราะ
เรื่องกระเทือนไปทั่วโลกธาตุต้องทราบกันทุกแห่งหน แต่แทนที่จะชื่นบาน
หรรษาอนุโมทนาด้วยดังที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้น กลับเกิดความน้อยเนื้อ
ตำ่าใจด้วยความวิปริตคิดไปต่าง ๆ ว่า ท่านไปแบบไม่เหลียวแล แม้คู่บารมี
ที่เคยทุกข์เคยตะเกียกตะกายถวายความจงรักภักดีในภพน้อยภพใหญ่มา 
ด้วยกัน ก็ไม่เหลือบมอง ชาติวาสนาของตัวนี้แสนอาภัพก็อยู่ไปตามกรรม 
มีแต่ลูบคลำาทุกข์ไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แล 

ผูพ้น้ไปแลว้กไ็กลทุกข์ แตผู่ท่ี้กำาลงัตกอยูใ่นกองทกุขก์อ็ดทนไป คดิ
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ไปมากเท่าไรก็เหมือนคนไม่มีปัญญา แต่อยากขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้า 
สุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดกับทุกข์ไปตามแบบของคนมีกรรมหนาหา
ทางออกไม่ได้ ผู้อาภัพชาติวาสนาท่ีกำาลังดิ้นรนทนทุกข์บ่นหาความสุขอยู่
เวลานี้ ก็คือผู้กำาลังเสียใจร้องไห้อยากขึ้นไปชมเดือนชมดาวบนฟ้า ซึ่งแสน
น่าทุเรศเอาหนักหนา น่าเวทนาเหลือประมาณ 

ผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นท่ีไหนกัน ท่านเป็นผู้เสมือนเดือนดาวบนฟ้าส่ง
แสงสว่างจ้าทั่วสารทิศ จะสถิตอยู่ที่ใดก็ไม่อับเฉาเขลาในธรรม มีแต่ความ
สวา่งไสวไปทกุสารทศิทกุทางโดยรอบ ขอบเขตจกัรวาล สนกุอยูด้่วยความ
สำาราญบานใจ 

หากบุญวาสนาของดวงวิญญาณข้าบาทบริจาริกายังพอมีอยู่บ้าง 
ไม่ขาดสญูพนูทกุข ์กข็อทา่นไดโ้ปรดเมตตาแผก่ระแสธรรมไปบนัดาลพร้อม
ทั้งดวงปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ผ่องใส โปรดประทานพอได้พ้นจากโทษใน
สงสาร บรรลุพระนิพพานตามไปในไม่ช้านี้เถิด จะไม่อดรนทนทุกข์ทรมาน
จิตใจไปช้านาน

ขอคำาวงิวอนสตัยาธษิฐานนี ้จงมกีำาลงับนัดาลให้เป็นไปดงัใจหมาย
ของข้าอย่าเนิ่นนาน ได้โพธิสมภารอย่างใกล้ชิดเร็วพลันเถิด นี่เป็นคำาของ 
ดวงวิญญาณวิงวอนอธิษฐานหวังโพธิสมภาร หมายปองด้วยความละลำ่า 
ละลัก ซึ่งเป็นคำาที่น่าสมเพชเวทนาเอาหนักหนา

ท่านตอบว่า เท่าที่นึกวิตกอยากให้มา ก็มิได้มุ่งเจตนาให้เกิดความ
เสียใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ ซึ่งเป็นทางที่ผิด สัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุซ่ึงมี
ความหวังดีต่อกัน เขาไม่ได้นำาเรื่องทำานองนี้มาคิดกัน คำาว่า เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา ในพรหมวิหาร ก็เคยบำาเพ็ญมาไม่ใช่หรือ 

ดวงวญิญาณตอบวา่ เคยบำาเพญ็มาชา้นานจงึอดคดิถงึความผกูพนั 
ที่เคยบำาเพ็ญธรรมท้ังสี่น้ีมาด้วยกันไม่ได้ เมื่อผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสีย 
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เพียงคนเดียวเช่นน้ี ธรรมดาสัตว์ท่ีมีกิเลสเช่นวิญญาณนี้จึงอดกลั้นความ
เสียใจไม่ได้ แล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะความสลัดปัดทิ้งไม่เหลียวแลนั้น 
จนเวลานี้ยังมองไม่เห็นความสร่างซาแห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลย 

ท่านตอบว่า การสร้างความดีมาทั้งมวล ทั้งที่สร้างโดยล�าพังทั้ง
ตัวเอง ทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวล ขนทุกข์ออกจากตัว มิได้
สร้างเพื่อความร้อนรนขนทุกข์เข้าใส่ตัว จนต้องได้รับความเดือดร้อน
วุ่นวายมิใช่หรือ 

ดวงวิญญาณตอบว่า ใช่ แต่วิสัยของผู้มีกิเลส เมื่อไม่สามารถเลือก
ทางเดินที่ราบรื่นปลอดภัยได้ก็จำาต้องลูบคลำาไปตามประสา โดยไม่ทราบ
ว่าที่ทำาไปนั้นถูกหรือผิด จะพาให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ส่วนที่เป็นทุกข์ 
ก็รู้อยู่แก่ใจ แต่ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวิธีใด ก็จำาต้องดิ้นรนบ่นทุกข์ไป 
ทำานองดังที่เห็นอยู่เวลานี้

ท่านเล่าว่า วิญญาณทำาความเหนียวแน่นแม่นมั่น ปรับทุกข์ปรับ
รอ้นกับทา่นอยา่งเอาจรงิเอาจงั หาวา่ทา่นหลบหลกีปลกีตวัไปเสยีคนเดยีว 
ปราศจากความเมตตาสงสารกบัผูท่ี้เคยตะเกยีกตะกายเสอืกคลานผา่นทกุข์
มาดว้ยกนั ไมเ่หลอืบมองเพือ่อนเุคราะหส์ง่เสริมพอใหม้ทีางผ่านพ้นไปด้วย
ได้

ตอนนี้ท่านพูดเป็นประโยคแทรกในระหว่าง จากนั้นก็อนุสนธิสืบ
ต่อกับดวงวิญญาณต่อไป ท่านพูดปลอบโยนกับดวงวิญญาณว่า การรับ
ประทาน แม้จะรับอยู่ร่วมวงในภาชนะ หรือในโต๊ะเดียวกัน ก็ยังมีผู้อิ่ม
ก่อน ผู้อิ่มที่หลัง จะให้อิ่มในขณะเดียวกันย่อมไม่ได้ การบ�าเพ็ญความดี
ทั้งหลาย แม้จะบ�าเพ็ญมาด้วยกัน ดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพา 
ยโสธรา คู่บารมี ก็ยังปรากฏว่า พระองค์ทรงบรรลุถึงแดนพ้นทุกข์ก่อน 
แล้วเสด็จกลับมาประทานพระโอวาท แก่พระนาง แล้วค่อยส�าเร็จใน
วาระต่อไป 
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เรื่องเช่นนี้ควรนำาไปอ่านไตร่ตรองยึดเป็นคติย่อมจะเกิดประโยชน์
มหาศาลแก่เราเอง ดีกว่าจะมาปรับทุกข์ปรับร้อนแก่ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งกำาลัง
พยายามคิดหาหนทางช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มใจ และเสาะแสวงหาทางเพื่อ
ช่วยให้หลุดพ้นอย่างเต็มกำาลัง มิหนำายังถูกหาว่ามีใจจืดจางวางปล่อยไม่
เหลียวแล ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเข้าไปอีก ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่
เหมาะสมเลย ควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ ตามแบบพระชายาของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นทางให้เกิดความสุขและเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงาม
แก่ผู้อื่นด้วย การวิตกอยากให้มาก็เพื่ออนุเคราะห์ มิได้เพื่อขับไล่ไสส่ง  
การสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรมแก่ผู้
ควรอนุเคราะห์

คำาวา่ ปลอ่ยปละละเลยไมเ่หลยีวแลนี ้ยงัมองไมเ่หน็วา่ ได้ทอดธรุะ
ปล่อยวางห่างเหินอย่างไร ความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิตที่คิด
เพื่ออนุเคราะห์ เป็นจิตท่ีบริสุทธิ์ด้วยเมตตากรุณาจริง ๆ เพื่อผลที่ผู้รับไป 
ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ก็รอคอยจะแสดงมุทิตาจิตไปด้วยอยู่เสมอ หาก
ได้ผลเป็นที่พึงพอใจ ไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้ว ผู้ให้ความอนุเคราะห์ก็เบาใจ
หายห่วง จิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้สนิท

การที่พาปรารถนาพุทธภูมิ ก็มุ่งจะพาข้ามโลกสงสาร การของด
จากพุทธภูมิ มาตั้งปรารถนาเป็นสาวกภูมิอันเป็นภูมิของผู้สิ้นกิเลสอาสวะ 
ก็เป็นความมุ่งหมาย เพื่อจะพาสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลก้าวเข้าสู่บรม
สุขคือ พระนิพพาน อันเป็นจุดอันเดียวกัน 

การพาบำาเพ็ญกุศลในชาติต่าง ๆ ตลอดมา จนชาติปัจจุบันได้มา
บวชบำาเพ็ญในศาสนา มีสติปัญญาเพียงใด พอติดต่อข่าวสารถึงได้ ก็
พยายามเสมอมา จนได้มาพบเห็นกันในภพนี้และได้ให้โอวาทสั่งสอนเต็ม
สติปัญญาตลอดมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้ ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์ด้วย
ความเมตตาสงสารสดุทีจ่ะประมาณอยูแ่ลว้ ไมม่ขีณะจิตใดทีจ่ะทอดอาลัย
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หมายหลีกปลีกตวัใหพ้น้ไปแตผู่เ้ดยีว แตเ่ปน็จติทีเ่ตม็ไปดว้ยความเปน็หว่ง
สงสาร หวังจะฉุด จะลาก จะพรากออกจากกองทุกข์ ภพชาติในสงสาร ให้
ถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ความคิดวิปริตไปในทางน้อยเนื้อตำ่าใจที่สำาคัญว่า ทอดทิ้ง ปล่อย
วางไม่เหลียวแลนี้ เป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่าย จึงควร
ระงับดับมันเสีย อย่าให้มีเกิดขึ้นมา เหยียบยำ่าทำาลายจิตใจอีกต่อไป ผลคือ 
ความทุกข์จะตามมาอีก ไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ตลอดกาล และผิดกับความ 
มุ่งหมายของผู้หวังอนุเคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมา

คำาวา่ หลดุพน้ไปไมอ่าลยัอาวรณ์นัน้ หลดุพน้ไปไหน? และไมอ่าลยั
ผูใ้ด? เพราะขณะนีก้ำาลงัชว่ยฉดุ ชว่ยลาก ชว่ยถาก ชว่ยถาง ชว่ยอนเุคราะห์
กนัอยูอ่ยา่งเตม็กำาลงั แมก้ารอบรมทัง้มวล กล็ว้นออกจากความอาลยัสงสาร
โดยถ่ายเดียวมิใช่หรือ?

จะหาความอาลยัสงสารจากทีไ่หนให้ยิง่กว่าทีก่ำาลงัให้และกำาลงัได้
รบัอยูใ่นเวลานี ้การอบรมบ่มนสิยั เพือ่การเชดิชสู่งเสริมตลอดมา กไ็ด้ถอด 
ออกมาจากดวงใจที่เปี่ยมด้วยความสงสารยิ่งกว่านำ้าในทะเลมหาสมุทร  
และได้ทุ่มเทลงอย่างไม่อัดไม่อั้นไม่คิดเป็นคิดตาย และคิดจะหมดหรือ
ยังเหลืออยู่ ในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภายในใจ ขอได้เข้าใจตามเจตนาที่หวัง
อนเุคราะห์เสมอมา และรบัไปเป็นสริมิงคลแก่ตน ตามธรรมท่ีอบรมส่ังสอน
มานี้ ผลคือ ความสุขใจ จะเป็นที่ยอมรับอยู่กับผู้ที่เชื่อถือและปฏิบัติตาม

นับแต่ออกบวชมา ปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตาย แม้แต่จิตหนึ่งที่
คดิขึน้ เพือ่เปน็คนใจดำาขุน่ ยงัไมป่รากฏวา่มเีลย การวติกคดิถงึอยากใหม้า
หากม็ไิดห้วงัเพือ่จะตม้ตุน๋หลอกลวงใหล้ม่จมเสยีหาย แตห่วงัจะอนเุคราะห์
อย่างสมใจที่เมตตาสงสารอย่างเดียวเท่านั้น

ถ้ายังเป็นที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว ก็ยากที่จะไปแสวงหาความเชื่อถือ
ที่ไว้วางใจได้ จากผู้ที่เห็นว่าดีเยี่ยมและซื่อสัตย์สุจริตยิ่งกว่านี้ ที่ว่าทราบ
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เรือ่งสะเทอืนโลกธาตใุนคนืวนันัน้ นัน้เปน็การทราบความสะเทอืนแหง่ธรรม 
ประเภทหลอกลวงตม้ตุน๋ใหโ้ลกลม่จมปรากฏขึน้มาหรือไร? จึงไมแ่นใ่จและ
ปลงใจ ที่จะยอมเชื่อถือ ตามคำาอบรมสั่งสอนที่ตั้งใจอนุเคราะห์ด้วยความ
เมตตา 

ถา้เขา้ใจธรรมเป็นธรรมแลว้ ความสะเทือนโลกธาตุนัน้ กค็วรนำามา
คิดเพื่อปลงจิตปลงใจเชื่อถือ และเย็นใจว่า เรายังมีวาสนาบารมีอยู่บ้าง แม้
มาอุบัติในภพชาติที่ลึกลับควรจะสุดวิสัยแล้วแต่ยังได้รับฟังสิ่งดีชั่วของตัว
จากธรรมทีม่ผีูเ้มตตาแสดงใหฟ้งัไดไ้มเ่สยีกาลไปเปลา่ นบัวา่เปน็โชควาสนา
ของเราที่เคยสั่งสอนอบรมมา และควรภาคภูมิใจในวาสนาของตัว ที่มีผู้มา
ฉุดมาลาก มาช่วยพรากจากความมืดมนอนธการ พอได้รู้ความผิดพลาด
ของตวัเองบา้ง ไมม่ดืบอดจอดจมถา่ยเดยีว หากคดิได้อยา่งนีก้น็า่อนโุมทนา
สาธุการและพลอยเบาใจหายห่วงไปด้วย ไม่เป็นความคิดที่ให้ทุกข์ผูกมัด
รัดตัว จนพากันหาทางออกมิได้ เพราะธรรมกลายเป็นโลก ความห่วงใย
สงสารกลายเป็นศัตรูคู่ก่อเวร

ขณะที่ฟังท่านสั่งสอนด้วยเมตตาสงสาร เหมือนสายนำ้าทิพย์ใน
ลำาธาร ประพรมโสรจสรงด้วยท้ังเหตแุละผลระคนเคล้ากนัไปไม่หยดุหย่อน 
บาทบริจาริกาคู่บารมีกลับได้สติ กลายเป็นผู้มีใจอ่อนน้อม ยอมรับธรรม 
ด้วยความซาบซึ้งใจเพลิดเพลินจนลืมเวลำ่าเวลา 

พอจบเทศนาวินิจฉัยปัญหา ก็ยอมตนเป็นผู้ผิด ว่ามาทำาให้ท่านได้
รับความลำาบากลำาบน เพราะความมืดมนด้วยความอาลัยรัก โดยเข้าใจว่า
ท่านปล่อยวางไปกับดินหญ้า ไม่เมตตาเอ้ือเฟื้ออาลัย จึงเกิดความเสียอก 
เสยีใจ จนไม่มีทีป่ลงทีว่่าง นกึว่าตนไร้ญาตขิาดมติรปลดิชวีติชวีาไม่มทีีพ่ึง่พา
อาศัย มาบัดนี้ ได้รับความสว่างจากดวงธรรม ใจเกิดความเย็นฉำ่าเป็นสุข 
ทกุข์ทีเ่คยแบกหามมา กป็ลงวางลงได้ เพราะธรรมเหมอืนนำา้อมฤตรดโสรจ
สรงชะล้างให้เกิดความสว่างไสวขึ้นมา
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โทษที่ได้ล่วงเกินพระคุณท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอได้
โปรดประทานโทษนัน้แกข่า้บาท ดวงวญิญาณจะได้ต้ังหนา้สำารวมระวงัต่อ
ไปตลอดอวสาน ไม่หลงลืมผิดพลาดขลาดเขลาอีกต่อไป 

จากนัน้ ทา่นกอ็ธบิายแนะนำาเกีย่วกบัภพกำาเนดิวา่ ขอใหไ้ปเกดิใน
ภพที่เป็นหลักฐานอันสมควรแก่ภาวะของตน ไม่ควรมากังวลวกเวียน
เกี่ยวข้องกับความเป็นห่วงใยดังที่เคยเป็นมาอีกต่อไป

ดวงวญิญาณยนิดรีบัคำาทา่นดว้ยความเคารพนอบนอ้ม กอ่นจะจาก
ไปขอพรว่า เมื่อได้เกิดในภพที่เหมาะสมแล้ว ขอให้ได้มารับฟังโอวาทตาม
ปรารถนาดังที่เคยทำามา ขอได้โปรดประทานพรตามใจหวังเถิด เมื่อท่าน
อนุญาตแล้วก็หายไปในขณะนั้น

พอดวงวิญญาณจากไปแล้ว จิตถอนขึ้นมาราวตี ๕ จวนสว่าง คืน
น้ันท่านมิได้พักผ่อนร่างกายเลย เพราะเริ่มนั่งสมาธิภาวนา แต่ขณะออก
จากทางจงกรมราว ๒๐ น. ตอนดึกก็รับแขกดวงวิญญาณเสียหลายชั่วโมง

ท่านเล่าว่า ต่อมาไม่นานนัก ดวงวิญญาณก็มาเยี่ยมฟังเทศน์ 
ท่านอีก คราวนี้มาในร่างแห่งเทวดาผู้มีรูปสวยงามมาก แต่มิได้ตกแต่งด้วย
เครือ่งประดบัตา่ง ๆ  ตามปกตขิองพวกเทวดาทีท่ำากนั เพราะมาหาพระองค์
สำาคัญ ซึ่งเทวดาถือเป็นความเคารพมากโดยทั่วไป 

พอเทวดามาถึงก็เล่าถวายท่านว่า พอได้รับคำาชี้แจงจากท่านให้ 
หายสงสัย ไร้ทุกข์ ที่เคยทรมานใจมาแล้ว ก็ไปอุบัติเป็นเทวดาในสวรรค์ 
ช้ันดาวดึงส์พิภพ ซึ่งมีความสุขสนุกสนานด้วยเครื่องบำารุง บำาเรอต่าง  ๆ  
ที่ล้วนแต่สำาเร็จไปด้วยจากการบำาเพ็ญเมื่ออยู่กับท่านในเมืองมนุษย์ 
ทั้งนั้น

แม้จะมีความสุขสบายตามวิบากกรรมอำานวยก็ตาม แต่อดระลึก
มิได้ว่า วิบากสมบัติท่ีปรากฏให้ได้รับเสวยนั้น ล้วนเป็นสาเหตุไปจาก
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พระคุณท่านเป็นผู้พาริเริ่มบำาเพ็ญแต่ต้นมา เพียงลำาพังผู้เดียว ไม่มีปัญญา
สามารถคดิอา่นบำาเพญ็ใหส้ำาเรจ็เป็นสมบัตท่ีิพงึพอใจอยา่งมหาศาลเชน่นัน้
ได้ เวลามีวาสนาได้ไปเกิดในกองมหาสมบัติอันเป็นทิพย์และมีความสุข
สบาย หายโกรธแค้นน้อยใจแล้ว จึงได้ระลึกถึงพระคุณของท่านที่มีแก่ตน
อย่างมากมายเหลือที่ประมาณได้

ฉะนัน้ การเลอืกเฟ้นในทกุสิง่ ไม่ว่าจะการงาน อาหารและสิง่ของ
นานาชนิด ตลอดจนมิตรสหายเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่ควรก่อน เป็น
สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการครองตัวด้วยความราบรื่นจะพึงถือเป็น
กิจจ�าเป็น เฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการเลือกคู่ครอง เพื่อหวังพึ่งเป็นพึ่ง
ตายจริง ๆ ควรถือเป็นกรณีพิเศษยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะคู่ครองนั้นเป็น
เหมือนกับใช้ลมหายใจและความเป็นอยู่ทุกด้านร่วมอันเดียวกัน ความ
สุข ทุกข์ น้อย มาก ย่อมเป็นสิ่งกระเทือนถึงกันทุกระยะ ผู้ที่ได้คู่ครอง
ที่ดี แม้ตัวจะต�่าบ้างทางฐานะความรู้ ความฉลาด การประพฤติ จริต
นิสัย แต่ก็ยังดีกว่า

ผู้ที่คอยฉุด คอยลาก คอยให้คติเตือนใจเสมอ และพาประพฤติ
ด�าเนินในกิจการต่าง ๆ ทั้งทางโลก อันเป็นเคร่ืองส่งเสริมครอบครัวให้
มั่นคงและสงบสุขและทางธรรม ซึ่งเป็นความดีงามแก่จิตใจ ตลอดการ
งานอยา่งอืน่ท่ีพลอยมสีว่นดงีาม ไปดว้ย ไมม่ดืมดิปดิตาก�าด�าก�าขาวไป
โดยถ่ายเดียว โดยหาความแน่นอนและรับรองผลไม่ได้

ถ้าต่างฝ่ายต่างดีด้วยกันก็เท่ากับช่วยกันสร้างวิมานหลังใหญ่ 
ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปตลอดอวสาน ไม่มีการทะเลาะ
ววิาทถกเถยีง ครวัเรอืนยอ่มเปน็สขุ ไมม่เีรือ่งขุน่ขอ้งหมองใจมารบกวน 
เพราะต่างฝ่ายต่างสร้างสรรค์ ต่างฝ่ายต่างส�ารวมระวัง ต่างฝ่ายต่างตั้ง
อยู่ในเหตุผลหลักธรรม ไม่ท�าตามใจชอบที่ผิดจากหลักศีลธรรม อันเป็น
หลักรับรองความร่มเย็นผาสุกต่อกัน
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คูค่รองของแตล่ะฝา่ย จงึเปน็ผูช้ว่ยกนัสร้างกรรมดี ช่ัว สขุ ทกุข์ 
บุญ บาป นรก สวรรค์ เกี่ยวเนื่องกันแต่เริ่มต้นชีวิตร่วมกันเป็นต้นไป
เหมือนลูกโซ่ ทั้งปัจจุบันชาตินี้ตลอดจนอนาคตของภพชาติต่อไป

ดงัขา้บาทไดเ้หน็ประจกัษก์บัตวัเอง (คำาวา่ ขา้บาท เปน็คำาแทนชือ่
ที่ถนัดของเทวดา เรียกตัวเองกับท่านพระอาจารย์มั่น) ที่ได้มีบุญติดสอย
ห้อยตามบาทไปในภพชาติต่าง ๆ ด้วยการนำาของพระคุณท่านพาสร้างแต่
ความดมีาประจำานสิยั ไมพ่าสรา้งบาปกรรมทำาชัว่มวัหมองเลย จงึพลอยได้
เป็นคนดีติดตามบาทมาแทบทุกชาติทุกภพ และพาให้แคล้วคลาดจากภัย
เวรทั้งหลายตลอดมา นึกถึงพระคุณแล้วทำาให้ในจิตใจสุดที่จะเรียนได้ถูก 

คราวนี้ข้าบาทได้เห็นโทษของตัวที่เคยผิดพลาดล่วงเกินพระคุณ
ท่านมาในอดีต ทั้งชาติแห่งวิญญาณและอดีตกาลที่ผ่านมานาน ขอท่านได้
โปรดเมตตาอโหสิกรรมแก่เทวดาตามความปรารถนาและได้แสดงธรรม
อบรมส่งเสริมบารมีให้เป็นท่ีรื่นเริงจนสมควรแก่กาลแล้ว เทวดานมัสการ
ลา กระทำาทักษิณสามรอบ หลีกออกห่างจากท่านพอประมาณ แล้วเหาะ
ลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความโสมนัสศรัทธาเป็นล้นพ้น

ระหว่างวิญญาณมาปรับทุกข์ด้วยความน้อยใจกับท่าน รู้สึกว่า
พิสดารเหลือจะพรรณนา ผู้เขียนไม่สามารถนำามาลงได้ทุกประโยค  
จึงขออภัยท่านไว้ด้วย เท่าที่จำาได้และนำามาลงนี้ก็ไม่ค่อยสนิทใจนัก ถ้า 
จะผ่านไปก็รู้สึกจะขาดเน้ือเรื่องท่ีน่าคิดไป ดังที่เรียนไว้แล้วตอนก่อนที่จะ
เขียนเรื่องนี้



164

เรื่องของหลวงปู่หลุย จันทสาโร
จากหนังสือ โครงการหนังสือ บูรพาจารย์ เล่มที่ ๘

โดย รศ.ดร. ปฐม – รศ. ภัทรา นิคมานนท์

“เหตุที่ไม่พ้นทุกข์”

สมยัทีอ่ยูว่ดัป่าบ้านหนองผอืนัน้ ทา่นนกึขึน้มาแลว้กแ็สนจะใหน้กึ
อายใจ ที่กล้าดี ม้างท่านพระอาจารย์มั่น ไปดูจิตของท่านจนเห็นแสงจิต
ท่านเป็นสีทองสว่างไสว ท่านพระอาจารย์มั่นท่านรู้ ท่านจึงกำาราบเสีย
ยกใหญ่ ดูเป็นการที่สนุกสนานที่จะได้ม้างกาย ได้รู้จิตคนอื่น แต่นั่นก็เป็น
เพียงด้านสมถะ ครูบาอาจารย์สอนให้เอาไตรลักษณ์เข้าฟอกก็รู้อยู่ มันก็
เป็นหลักกฎเกณฑ์อยู่ แต่จะบอกว่าเป็น อนิจจัง เป็น ทุกขัง เป็น อนัตตา 
ปากมันว่าเป็น อนิจจัง ทุกฺขัง อนัตตา แต่ใจมันยังไม่ยอมรับ เหมือนกับมี
อะไรที่มาปกคลุมกั้นกลางอยู่

หลวงปูเ่ลา่วา่ เมือ่ท่านมองดหูมูเ่พือ่น ใคร ๆ  ทีรุ่น่ราวคราวเดยีวกนั
อย่างเช่น หลวงปู่ขาว ซึ่งเป็นสหธรรมิก ได้บวชในเวลาเดียวกัน เป็นคู่นาค
ซา้ยขวาดว้ยกนั กด็ทู่านจะผา่นไปสูค่วามสงบถึงท่ีสดุจตินานแลว้ กอ่นหนา้
เราหลายปี ตัวเรานั้นเป็นอย่างไรถึงทำาไม่ได้ เพื่อนเราซึ่งบวชพร้อมกันกับ
เรา ทำาไมท่านทำาได้ เราเป็นอย่างไร ไม่ได้กินข้าวเหมือนกับเขาหรือ เลือด
ของเราไมม่สีแีดงเหมอืนกนัหรอื ทา่นไมม่หีวิ ไมม่กีระหาย ไมห่นาว ไมร้่อน 
ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ดีกว่าเรากระนั้นหรือ ก็ต่างคนก็ต่างเหมือนกัน ทำาไมท่านจึง
ทำาได้ ทำาไมเราจึงทำาไม่ได้ เถอะน่า

หลวงปู่ได้พยายามคิดถึงเรื่องนี้ ระหว่างทำาความเพียร ท่านบอก
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ว่า บางครั้งท่านรู้สึกว้าเหว่และอาจจะน้อยเนื้อตำ่าใจ ซึ่งก็รู้ว่าเป็นความ
คิดที่ไม่ถูก แต่มันก็พยายามสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดความอุตสาหะวิริยะท่ี
จะทำาความเพียร แต่ท่านก็ทราบดีว่าการทำาความเพียรนั้น ท่านก็ไม่ได้
ย่อหย่อนน้อยหน้ากว่าใคร แต่มันอาจจะเป็นได้ไหมว่า ปัญญายังไม่ได้ 
เกิดขึ้น ปัญญาซึ่งเป็นประดุจเส้นผมบังภูเขา ซ่ึงเราเองนึกไม่ออก แต่คน
อื่นจะนึกออก

หวนนกึถงึคำาทีท่า่นอาจารยม์ัน่ทา่นไดเ้คยพดูวา่ ทอ่นซงุนัน้มนัไม่
เขา้ตาใครหรอก เส้นผมเล็ก ๆ  นัน้ตา่งหากเล่าทีจ่ะเขา้ไปในดวงตา ก�าบงั
ตาไม่ให้เห็นประการใด

คืนวันนั้น หลังจากที่จงกรมแล้วระยะหนึ่ง ก็ได้มาพูดคุยกันกับ
หลวงปู่ขาว แสดงธรรมสากัจฉาซึ่งกันและกัน หลวงปู่เล่าว่า หลวงปู่ขาวก็
คงจะเข้าใจความคิดของท่าน แต่คำาน้อยมิได้พูดให้เป็นที่กระเทือนใจ ท่าน
คงเข้าใจดีว่า ระยะนั้นเพื่อนสหธรรมิกของท่านกำาลังกระสับกระส่าย ที่จิต
ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ แต่ท่านจะพูดอะไรตรง ๆ ก็ลำาบาก ท่านก็ได้แต่
เปรยขึ้น

หลวงปู่ขาวท่านทำาทีเป็นเล่าถึงเรื่องสมัยที่ท่านยังอยู่เชียงใหม่ 
กับท่านพระอาจารย์มั่น ขณะที่นั่งภาวนาอยู่ข้างล่าง ท่านก็ไม่สบายใจ นึก
บ่นว่า ทำาอย่างไร ๆ ทำาไมจิตมันจึงแข็งอยู่อย่างนั้น ทำาสมาธิก็ไม่ลง ทำา
อย่างไร ๆ ก็ไม่ลง ทำาอย่างไร ๆ มันก็ไม่สงบ ท่านรำาคาญเต็มที จึงโกรธว่า
ตัวเองขึ้นมาว่า

“ที่นั่นมันผีนรกวิ่งข้ึนมาจากอเวจีนี่นา จิตมันถึงได้แข็งกระด้าง
อย่างนี้ ไฟเผามันอย่างนี้ น่าจะกลับให้มันลงไปอเวจีอีก อย่าให้มันขึ้นมา 
ให้อเวจีมันเผา”

ทา่นด่ามนั เสรจ็แลว้กล็งนอน พอตืน่เชา้ หลวงปูข่าวกข็ึน้ไปจดัการ
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ถา่ยกระโถนของทา่นอาจารยม์ัน่ ปฏบิตัทิา่นอาจารยข์องทา่น ทา่นอาจารย์
ก็ลุกขึ้นมาว่า

“เอ๊ะ! ท่านขาว ท่านทำาไมทำาอย่างนี้ ท่านก็เป็นผู้ประเสริฐเป็น
มนษุย ์ประเสรฐิอยู่แลว้ มาดา่ตวัเองเฮด็หยงั (ทำาไม) ใหล้งนรกอเวจอียา่งไร 
ไม่ถูกนี่ ท่านมาประจานตน ว่าตนอย่างนี้ไม่ได้ ท่านก็ทำาความเพียรอย่าง
ดีแล้ว จะไปว่ามันทำาไม ถ้าว่าหนัก ๆ เข้า ท่านอาจฆ่าตัวตายได้นะ และถ้า
เผลอไปฆา่ตวัตายเขา้แลว้ชาตนิี ้ตอ่ไปนบัชาตไิมไ่ดน้ะ ทีจ่ะต้องวกวนกลับ
ไปฆ่าตัวตายอีก ฆ่าตัวตายนี่ ถ้าท่านเริ่มขึ้นชาติหนึ่งแล้ว ก็จะต้องต่ออีก 
๕๐๐ ชาติ แล้วก็ไปเท่ียวเอาภพเอาชาติผูกเวรผูกกรรมกัน ฆ่าตัวตายอยู่
อย่างนั้น อย่าไปทำาอีกนะท่าน ไม่ถูก ตัวเองบริสุทธิ์อยู่ ทำาไมถึงไปทำาตน 
ไปด่าตนอย่างนี้”

หลวงปู่ขาวบอกว่า ใครไปนึกอย่างไร ทำาอย่างไร อยู่ที่ไหน ท่าน
พระอาจารย์มั่นท่านรู้หมด ท่านก็อยู่กุฏิของท่านอยู่ทั้งนั้นแหละ แต่ทำาไม
ท่านรู้จิตคนอื่นก็ไม่ทราบ ถึงถูกท่านพระอาจารย์มั่นดุแล้ว แต่หลวงปู่ขาว
ทั้ง ๆ กลัว มันก็ยังนึกโกรธตัวเองอยู่นั่นแหละ

ขึ้นไปอยู่ดอยมูเซอกับพวกมูเซอ เสือก็มีตัวใหญ ่ๆ ลายพาดกลอน 
เดนิอยูก่ลางคืนก็นึกบอก “เจา้นีม่นัเลวจรงิ ๆ  มนัเปน็หยงั มนัหยาบแท ้มนั
แข็งแท้ ให้เสือมาคาบมึงไปกินซะ”

หลวงปู่ขาวท่านเล่า สมัยน้ันท่านเป็นคนโทสจริต ท่านโกรธง่าย 
โกรธนี่ สมัยที่ท่านมีลูกเล็ก ลูกร้องไห้ ท่านจับขาแขวนห้อยลงมาแล้วตีก้น 
ทั้งตีทั้งด่า มีอะไรนิดหน่อยก็โกรธ ไม่น่าเชื่อเลยเมื่อได้ยินอย่างนี้ เพราะว่า
ภาพหลวงปู่ขาวที่พวกเราเห็นระยะหลัง ท่านงามพร้อม ยิ้มของท่านเป็น
ยิ้มที่เปิดโลก สว่างเข้าไปในหัวใจ ยิ้มที่ทำาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ชื่นใจ เต็ม
ไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างที่สุด แต่ท่านบอกว่าเดิมนั้นท่านเป็นคน 
โทสจริต
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นี่แหละ สิ่งที่หลวงปู่หลุยเล่าให้ฟังถึงเรื่องเก่า ๆ หลวงปู่ขาวก็เล่า
ให้ท่านฟังว่า ด่าตัวเอง นึกว่าตัวเอง โกรธที่จิตไม่ลง ให้เสือมาเอาไปกินซะ
นึกว่าฆ่ามันได้แล้ว จิตมันจะได้กล้า มันจะได้เกรง อ่อนน้อมยอมต่อเรา 
ทา่นดา่ไปจบแลว้ กไ็ปเดนิจงกรม นัง่สมาธ ินัง่อยา่งไร ๆ  จติมนักไ็มล่ง ทา่น
ก็เลยนอน

คืนนั้นท่านบอกว่าพอหลับไปปรากฏมีนิมิตเห็นมารดามานั่งอยู่ 
ขา้ง ๆ  เห็นพวกมเูซอมาจากไร ่หอบผกัใสต่ะกรา้แบกขึน้หลงัมา โยมมารดา
ท่านบ่นขึ้นว่า “ขาว..ขาว นี่ ทำาอย่างไรถึงเป็นหนอ”

พวกมูเซอก็พูดว่า “ไม่ยาก ๆ เอาของอ่อนให้กินเด้อ อย่าไปกิน
ของแข็ง ถ้ากินของแข็งไม่เป็น กินของอ่อนล่ะเป็น”

แม่ท่านก็เลยบอกว่า “ไม่เข้าใจ เป็นอย่างไร ของอ่อน ของแข็ง” 
แม่ท่านก็เอิ้น (เรียก) ถามขึ้นว่า “ของอ่อนมีอะไร”

“ของอ่อนก็อย่างสาหร่ายไงล่ะ”

แม่ท่านก็บอกว่า “ขาว..ขาว กินของอ่อนเด้อ”

ทา่นตืน่ขึน้จากนมิติความฝนั ไปนัง่สมาธ ิเริม่ตน้พจิารณา พจิารณา
ของแข็งก่อน

“อะไรหนอท่ีมูเซอว่าเป็นของแข็ง เรามีอะไรท่ีเขาว่าเรากินของแข็ง”

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
เมตตาใหส้ตัวท์ัง้หลาย แผเ่มตตาไปถงึญาตพิีน่อ้ง เพ่ือนฝูงมติรสหาย แมแ้ต่ 
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ศัตรูก็แผ่ไป แผ่ไปโดยไม่มีประมาณ ความโกรธที่เคยสิงอยู่ในดวงจิตนั้นก็
คอ่ย ๆ  อ่อนลง...อ่อนลงแทบจะไมน่กึโกรธอะไรเลย มแีตค่วามเมตตาสงสาร
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั่วโลก ให้นึกเห็นใจเขา เขาจะทำาอะไรที่ผิดไปบ้าง เขา
ก็ไม่ตั้งใจ หากเขาตั้งใจ ก็เห็นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้น เขาถึงได้ทำาอย่างนั้น 
เป็นความลำาบากของเขาเอง ที่เขาไม่ดี ไม่ได้เกี่ยวอะไร ให้นึกสงสารเขา

เมื่อแผ่เมตตาไป ๆ  ความโกรธนั้นก็ค่อย ๆ  อ่อนลง จิตก็ไม่ค่อยแข็ง 
จิตออ่นแลว้ จติออ่นควรแกก่ารงานแลว้ นกึจะทำาอะไรกไ็ด้ เปน็จติทีดี่ เปน็
จิตที่ควรชม ควรแก่การงาน จะพิจารณาอะไรก็ได้ จิตอ่อนหมายถึงว่า 
จิตเบา จิตว่าง

ท่านเล่าให้หลวงปู่หลุยฟัง แล้วท่านก็หัวเราะ ว่าตอนนั้นในนิมิตที่
เกีย่วกบัโยมแมม่าพดู “ขาวตอ้งกนิของออ่นเดอ้” มนัชดัอยูใ่นใจ ไมม่นีมิติ
อันนั้น ท่านจะคิดไม่ออก มันเป็นเส้นผมบังภูเขาจริง ๆ

หลวงปูห่ลยุไดย้นิทา่นกไ็ดค้ดิวา่ อธบิายธรรมทัง้หลายนัน้มนัไมไ่ด้
ตรง เป็นการชี้แจงอธิบายอะไรตรงไปตรงมา คำาพูดบางคำา พูดนิดหน่อยก็
จะสามารถสะกิดใจผู้เป็นปราชญ์ให้คิดขึ้นได้เอง

ทา่นกก็ลบัมาหวนพจิารณาตวัท่านเอง ความโกรธทา่นไมไ่ดม้อียา่ง
ท่านอาจารยข์าว แตท่า่นมอีะไรทีท่า่นรูอ้ยูว่า่มนัคา้งคาอยู ่อบุายธรรมเกีย่ว
กบัเรือ่งของออ่น ของแขง็ ของหลวงปู่ขาว กก็ลบัมาทำาใหท้า่นคดิได ้สิง่นัน้
คือสิ่งที่ได้ค้างอยู่ในใจมานาน ท่านก็ไม่ค่อยยอมบอกให้แก่ใคร เกรงเพื่อน
จะว่า คิดการใหญ่โต คิดเกินตัว น่ันก็คือการท่ีท่านปรารถนาพุทธภูมิ 
ต้องการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมโดยตนเอง ไม่ต้องอาศัย 
คำาสั่งสอนของใคร อาจารย์ของท่านท่ีได้ทราบแต่องค์แรก ก็คือท่าน 
พระอาจารย์สิงห์ ที่หลุดปากสารภาพไปก็เพราะว่า ได้เกิดเรื่องรอยอดีตที่
ฝังมาแต่ชาติก่อน ซึ่งท่านได้พยุงพาไป หนีจากอันตรายจากพรหมจรรย์ไป
วดัป่าบา้นเหลา่งาในครัง้กระนัน้ สว่นทา่นพระอาจารยม์ัน่ ในภายหลงักค็ง
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ทราบเช่นกัน เพราะตอนหลังท่านก็มีเมตตา และเห็นใจว่า หลวงปู่ยังเลิก
ละความปรารถนาท่ีจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ค่อยเด็ดขาด การดุว่า 
ตอนหลังท่านจึงเพลาไปมาก

หลวงปู่ท่านปรารภกบัองคท่์านเองวา่ ความจรงิทา่นกล็ะเลกิความ
ปรารถนาน้ันแลว้ ทา่นมาคดิดวูา่ ครบูาอาจารยท์ีม่อียู ่ตา่งองคด์กีวา่ วเิศษ
กวา่ทา่นมากมาย ไมว่า่จะเป็นทา่นพระอาจารยบ์ญุ ทา่นพระอาจารยเ์สาร ์
หรือ ท่านพระอาจารย์มั่น แต่ละองค์ก็ยังต้องกลับมาปรารถนาเพียง 
พระอรหันตสาวก เราดีวิเศษเช่นไร ถึงจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า  
ควรจะต้องละความคิดอันนั้นเสีย

แต่ท่านว่า ท่านละแล้ว มันก็ยังไม่แน่ใจแท้ เพราะทำาอะไรดูมันขัด
เขินอยู่ตลอด อย่างน้อยเมื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ก็ย่อมต้องมี 
ผูป้รารถนามาเกดิดว้ยเป็นคูบ่ารมกีนั คงจะไดส้รา้งบารมปีรารถนาเชน่นัน้
มาด้วยกันหลายภพหลายชาติหรือช้านานแล้ว เช่นที่เป็นบิดา มารดา บุตร 
ภรยิา ทัง้บรวิาร กค็งจะไดไ้ปเกดิพรอ้มกนัเปน็บดิา มารดา บตุร ภริยา หรือ
บริวารของพระพุทธเจ้า เมื่อท่านจะเลิกละไป ท่านเหล่านั้นก็ย่อมมาทวง
ความปรารถนาอยู่ คงยังไม่ยอมเลิกรากันไปได้

ครั้งแรกก็ว่าปรารถนาให้มาพบกันก็เป็นของยาก ก็พยายามให้พบ
กัน เพือ่ว่าเม่ือพบกนัแล้วจะได้ช่วยกนัสร้างบารมกีว่าจะตรสัรู ้นัน้ประการ
หนึ่ง เกิดมาซำ้าซากหลายชาติเป็นอนันต์ พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่า “เอาเข็มจี้
ลงแผ่นหนิไม่ถกูกองฟอน (กองขีเ้ถ้าศพทีเ่ผาแล้ว) ตถาคตไม่ม”ี สร้างบารมี
กันนานหนกัหนาจนกว่าจะสำาเรจ็พระพทุธเจ้าได้ บตุรบรวิารว่านเครอืโดย
เฉพาะคู่บารมีนั้นก็ย่อมจะต้องมาเกิดใกล้ชิดกัน เมื่อท่านผู้เป็นหัวหน้าจะ
เลิกละ ผู้อื่นก็ย่อมจะต้องไม่ยอมง่าย ๆ จะต้องเจรจากัน

ทา่นไม่ทราบว่าตวัท่านน้ันไดต้ัง้ความปรารถนานีม้านานเทา่ไรแลว้ 
แต่ท่านก็ทราบดีว่าผู้ปรารถนาพุทธภูมินั้น เกิดมาชาติใดย่อมไม่ทิ้ง ทาน 
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ศลี ภาวนา ไมท่ิง้การสงเคราะหฝ์งูชนเปน็อยา่งยิง่ ไมท่ิง้การเมตตาแกสั่ตว์
ท้ังหลายเสมอภาคกัน เกิดภพใดชาติใด ภพน้อยภพใหญ่ ย่อมไม่ทิ้งการ
สรา้งพระบารม ีเปน็บารมทีีเ่ปน็ไปเพือ่การตรสัรู ้ไม่ใชบ่ารมทีีจ่ะตัดภพตัด
ชาติ ในชาตินี้ท่านได้พบผู้ที่เคยข้องแวะเกี่ยวข้องกันในชาติต่าง ๆ  จึงทำาให้
ดูหวั่นไหวไปบ้าง แต่ด้วยความรักในเพศพรหมจรรย์จึงได้ผ่านมา แต่การ
ดำาเนนิไปสูค่วามหลดุพน้ทีส่ดุของจตินัน้ กย็งัอยู ่ขดัขวางอยูม่าก ทา่นแนใ่จ
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านจะต้องดำาเนินผ่านไปให้ได้

ท่านเล่าว่า พรรษานีท่้านรูส้กึปลอดโปร่งใจทีว่่า สามารถหาเส้นผม
ท่ีมาบงัภเูขาได้ จากข้อคดิท่ีได้จากเพือ่นกลัยาณมติร นีแ่หละ ท่านจงึได้พดู
ว่า “การภาวนาถ้าจะเป็นไปได้ดนีัน้ นอกจากจะต้องมคีรูบาอาจารย์ทีดี่แล้ว 
ก็ควรจะต้องมีกัลยาณมิตร มีมิตรดี มีสหายที่ดีด้วย”

จริงอยู่ท่านไม่ได้คิดว่า ข้อขัดข้องของท่านจะเป็นเร่ืองโทสจริต 
ท่านไม่ค่อยได้มีด้านโทสจริต เพราะท่านไม่ได้โกรธใครง่าย ๆ ของท่านนั้น
เป็นราคะจริต ซึ่งท่านได้พยายามแก้อยู่แล้ว แต่สิ่งขัดข้องของท่านนั้น มัน
เป็นเรื่องที่ฝังลึก ฝังรากไว้ช้านานแล้วต่างหาก ท่านจึงกล่าวว่า “ในบรรดา
ผู้ที่จะเจริญภาวนาน้ัน ย่อมใช้อารมณ์ธรรมต่าง ๆ กัน” คนหนึ่งอาจจะ 
ขดัเกลาด้านโทสจรติ อกีคนหนึง่ด้านราคะจรติ ฯลฯ แต่ทกุคนต่างมุง่เพือ่ละ 
กเิลสอย่างเดยีวกนั ปราชญ์ท่านว่าไว้ว่า “ดจุผูเ้ป็นเสนาม้า เสนารถ เสนาเดนิ 
ด้วยเท้า แต่ทกุด้านกต่็างเพือ่ท�าสงครามเอาชนะอย่างเดยีวกนั” ฉะนัน้

ในปี ๒๕๐๗ ที่ท่านคิดว่าทางด้านสมถะของท่านก็ได้เป็นไปพอตัว
แล้ว จติมแีต่จะเสวยสขุต่อไป ถ้าหากไม่ ฝึกปรอืให้มนัอ่อนลงควรแก่การงาน 
 ให้พจิารณาให้ถ่องแท้ ใช้ไตรลกัษณ์เข้าไปกำากบัหรือ “ฟอกเชด็จิต” อย่าง
ที่ท่านเคยกล่าวอยู่เสมอแล้ว ก็อาจจะเปล่าประโยชน์ ท่านคงจะกลายเป็น 
พรหมลกูฟัก หรอืไปเกดิเป็นพรหมต่อไปอย่างน่าเสยีดายทีช่าตินีไ้ด้เกดิมา 
เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว ความปรารถนาลี้ลับที่คิดว่าจะรู้ธรรม



171

ด้วยตัวเอง ไม่ต้องการจะรู้ธรรมจากผู้ที่มาสอนให้ ไม่ต้องการเป็นสาวก
ใครนั้นก็ได้อ่อนละลายลง เพราะยิ่งได้เห็นได้ฟังจากท่านพระอาจารย์มั่น
นั้น ท่านยังต้องเกิดเป็นสุนัขนับเป็นอสงไขยชาติ ด้วยระหว่างที่เกิดชาติ
หน่ึง ๆ  น้ัน เกิดไปพบนางสนุขัตวัใหม่เกดิผกูพนัรกัใคร่ขึน้ กต็ัง้จติปรารถนา
ที่จะพบกันในชาตินั้นต่อ ๆ กันไป จึงต้องเวียนกลับมาเกิดเป็นสุนัข ไม่มีที่
สิ้นสุด นึกขึ้นได้แล้วก็ควรจะตัดภพตัดชาติ หาทางตัดภพตัดชาติ มุ่งไปสู่
ที่สุดจิตเสียโดยดี

ท่านเล่าว่า การตัดความปรารถนานั้น ต้องตัดในเวลาที่จิตเข้าสู่ 
อัปปนาสมาธิที่ลึกที่สุด แล้วถอนขึ้นมา กำาหนดจิตตัดว่า ที่เราได้เคย
ปรารถนาพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น เราขอลาแล้ว เราขอตัดเด็ด
ขาดแล้ว เราไม่ต้องการ เราต้องการมุ่งลัดตัดตรงไปสู่ที่สุดของจิตนี้โดยเร็ว 
ตั้งความปรารถนายำ้าหนักแน่นตลอดกาล ประกอบกับในระยะนั้นคู่บารมี
ของท่าน ที่มาเป็นประดุจอนุสัยก่อกวนกิเลสอยู่ตลอดให้รำาลึกถึง ก็ได้สิ้น
ชีวิตไปแล้วหลายปี ความรู้สึกที่คล้าย ๆ กับว่าหนามปักจิตอยู่ ยอกจิต
อยู่ มันเหมือนมาสะกิดอยู่ ก็ถูกบ่งหายไปแล้ว ระลึกได้แต่ความเมตตา
ความสงสารที่ว่าเธอนั้นยังไม่ได้พบทางอันเกษม ไม่มุ่งไปหาทางอันดี มี
แต่ความอาลัยอาวรณ์ถ่ายเดียว ความจริงคู่บารมีของท่านนั้น แม้แต่
ท่านไปจำาพรรษาที่ถำ้าเจ้าผู้ข้า 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 ยังพำานักอยู่วัดบรมนิวาส กรุงเทพ วัน
หนึ่ง ท่านพระอาจารย์สิงห์ ได้พาท่านพระอาจารย์ฝั้น ผู้เป็นศิษย์ ไปฟัง
เทศน์ ทา่นเจ้าคุณปญัญาพสิาลเถร (หน)ู ทีว่ดัปทมุวนาราม ในระหวา่งทาง
ที่ท่านกำาลังเดินไป ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเดินสวนทางมา พอได้เห็น
หน้าเท่านั้นแหละ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน ไม่ทราบว่าเขามีชื่อ
เรยีงเสยีงใด พอ่แม ่เรอืนชานบา้นชอ่ง วงศว์า่นกอของแมส่าวคนนัน้ กไ็มรู้่
ว่าอยู่ที่ไหน ชั่วขณะที่เห็นหน้าเท่านั้น ทำาให้ท่านรู้สึกเสียวปลาบที่หัวใจ
ทันที รู้สึกรักใคร่พอใจในตัวแม่สาวคนนั้นชนิดวางไม่ลง

ทา่นพยายามหาอบุายมาพจิารณาแกไ้ขความรูส้กึเชน่นัน้อยา่งไรก็
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 หลวงปู่ท่านบวชมาต้ังแต่เด็ก ๆ เร่ืองรัก ๆ  
ใคร ่ๆ นี้ ท่านจะเชี่ยวชาญเหมือนเราได้อย่างไร ใช่ไหมครับ?)

เอาเปน็วา่ หลวงปูฝ่ัน้ (ตอนนัน้อาย ุ๓๒) ทา่นยงัมสีติรู้สึกสำานกึตัว
อยู่เสมอ มิได้ประมาท ขณะเดียวกันท่านก็พยายามสลัดความรู้สึกเช่นนั้น
ให้หมดไป แต่สลัดอย่างไรก็ไม่หลุด หลวงปู่ได้เตือนตัวท่านเองว่า  
“เราจ�าต้องขจัดอารมณ์อันเป็นหลุมรักอันกว้างใหญ่และลึกมากนี้ เสีย 
แต่เป็นเรื่องยากมากส�าหรับสัตว์โลก ผู้มีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม 
ภพ จะสามารถข้ามไปให้พ้นได้”

หลวงปูย่งันกึเหน็หน้าแม่สาวคนนัน้อยูต่ลอดเวลาทีเ่ดินทางกลับวดั
บรมนิวาส เมื่อกลับถึงวัด ท่านก็ได้กราบเรียนท่านพระอาจารย์สิงห์ เรื่อง
จิตของท่านได้หลงไปตกนรก ขุมนำ้าแสบ นำ้าเค็ม ให้ท่านทราบ เผื่อท่านจะ
ได้คิดหาอุบายวิธีแก้ไขให้

พระอาจารย์สิงห์ ได้แนะนำาให้ท่านพระอาจารย์ฝั้น เข้าไปพัก
ทำาความเพียรภาวนาอยู่ในวิหารคด ในบริเวณโบสถ์วัดบรมนิวาส ท่านก็
ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์บอก ท่านได้เข้าไปเก็บตัวอยู่ ปฏิบัติประกอบ
ความเพียร ทำาสมาธิภาวนา ตั้งสติ นึกระลึกรู้ตัวอย่างแน่นหนา พิจารณา
กายาอสุภกรรมฐาน ตั้งจิตมั่นคง ดำารงสติแน่วแน่ด้วยความเพียรพยายาม
ให้ติดต่อเนื่องกันไปมิให้พลั้งเผลอ ทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง  นอน 
เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนา ภาวนาสัมพันธ์กันไป เพื่อชิงชัยกับกิเลสที่มัก
ยึดเบญจขันธ์ เป็นที่อาศัยหลบซ่อนเสมือนเป็นเกราะป้อมปราการที่กิเลส
ได้พึ่งอาศัย ยากที่ใครในโลกจะเข้าไปทำาลายมันได้

เราจะใช้ความเพียรและความอดทนอันเป็นตบะ มาเพ่งแผดเผา
เกราะป้อมปราการของมัน (หมายถึง เบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ) ให้พังทลายเป็นจุณวิจุณในคราวครั้งนี้ ให้สิ้นซากไป
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หลวงปู่เก็บตัวปฏิบัติอยู่ในวิหารคดน้ันถึง ๗ วัน  จิตใจค่อยสงบ
สบาย มีความเบากายเบาใจ สวา่งไสวในใจในจติ จะนกึคดิสิง่ใดปรโุปรง่ จงึ
ไดรู้เ้รือ่งแมห่ญงิสาวคนนัน้ ออ้! อยา่งนีเ้อง เปน็บพุเพสันนวิาส คอืเคยครอง
เรอืนครองรกัสมคัรสงัวาสรว่มกนัมาแลว้ในอดตีชาติ จงึใหไ้ด้เกดิความรูส้กึ
มีอารมณ์มากระทบกระเทือนใจเช่นนั้น

“บัดนี้ เราได้เห็นได้รู้จักแล้วเจ้าสังขารเอ๋ย เจ้าได้อวิชชามาเป็น
ปจัจยัอาศยั เปน็เกราะหุม้หอ่หลบซอ่นตวัของเจา้เปน็อยา่งดี เราจกัต้อง
ท�าลายเกราะของเจ้า คือ อวิชชา ด้วยอาวุธ ๓ วิถี คือ สัจจญาณ  
วิถีปนาวุธ, กิจญาณ วิถีปนาวุธ และ กตญาณ วิถีปนาวุธ ให้หมดสิ้น 
เจ้าจะไม่มีโอกาสได้พบกับเราอีกแล้ว การพบกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย 
เจ้าสังขารเอ๋ย! เจ้าจงไปอยู่อย่างผู้สิ้นเหตุปัจจัยเถิด” (สังขาร ในที่นี้ เรา
รูจ้กักนัวา่เปน็ การปรงุแตง่ของจติ เปน็หนึง่ในขนัธ ์๕ คอื รปู เวทนา สญัญา 
สังขาร วิญญาณ)

ในที่สุดหลวงปู่ก็สามารถเอาชนะความรู้สึกนึกคิดที่จิตปรุงแต่งอัน
เนื่องมาจากการพบเน้ือคู่ในอดีตชาติของท่านน้ันไปได้ เลิกนึก เลิกคิดถึง
อีกต่อไป ท่านต้องใช้เวลาบำาเพ็ญเพียรเก็บตัวอยู่ถึง ๗ วัน

เรือ่งราวขา้งตน้นี ้มปีรากฏอยูใ่นซุม้ประวตัริอบพระเจดยีข์องทา่น 
ที่วัดป่าอุดมสมพร อำาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร อยู่ในซุ้มที่ ๓๕ 
มีคำาบรรยายใต้ภาพว่า

“พระอาจารย์สิงห์ พาไปนมัสการพระปัญญาพิสาลเถร (หนู  
ฐติปญัโญ) วดัปทมุวนาราม พบหญงิสาวคนหนึง่เดนิสวนทางมา เกดิอารมณ ์
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 เคยมีหมอดูทำานาย เกี่ยวกับเนื้อคู่ของท่าน ว่าจะอยู่ทางทิศ 
นั้น ๆ รูปร่างสันทัด ผิวเนื้อขาวเหลือง ใบหน้ารูปใบโพธิ์

ก็ไม่ทราบว่า หลวงปู่จะใส่ใจกับคำาทำานายนั้นหรือไม่ เพียงใด หรือ
ว่าเพียงแต่ดูหมอไปแบบสนุก ๆ ก็ตาม แต่คำาทำานายนั้นก็ปรากฏขึ้นจริง

วันหนึ่ง ตอนใกล้คำ่า หลวงปู่ไปสรงนำ้าที่ฝั่งแม่นำ้างึม ก็พบหญิงสอง
คนแม่ลกูกำาลงัถ่อเรอื มาตามลำานำา้ มาถงึบรเิวณทีพ่ระกำาลงัอาบนำา้อยู ่หญงิ
สาวชำาเลืองตามองทางพระหนุ่ม สายตาเกิดประสานกันเข้าพอดี

ในบันทึกเล่าไว้ว่า

“เมือ่สายตาของทัง้สองฝา่ยประสานกนัเขา้ กม็อีานภุาพลึกลับและ
รุนแรง พอที่จะตรึงคนทั้งสองฝ่ายให้ตะลึงไปได้ ระหว่างเดินกลับมาที่พัก 
ในใจยังคิดถึงหญิงงามนั้นอยู่”

เมื่อหลวงปู่กลับถึงที่พัก ก็หวนระลึกถึงคำาทำานายของหมอดู 
พิจารณาดูแล้วก็น่าจะเป็นจริง  

“หญิงที่เราพบเห็นเมื่อตอนเย็น ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคำา
ทำานายของหมอ เห็นจะเป็น แม่หญิงคนนี้แน่”



176

คืนนั้น หลวงปู่ยังครุ่นคิดถึงแม่สาวงามที่สายตาประสานกันเมื่อ
ตอนเย็น

“เห็นจะเปน็แมห่ญงิคนนีแ้น ่เพราะเมือ่เราเหน็เปน็ครัง้แรก กท็ำาให้
เรามีจิตปรวนแปรแล้ว”

ในคืนน้ัน หลวงปู่คิดสับสบว้าวุ่นพอสมควร คิดถึงคำาทำานายของ
หมอดู คิดถึงแม่สาวงาม นัยน์ตาคมผู้น้ัน คิดถึงความตั้งใจในการออกป่า
บำาเพ็ญภาวนา ที่สำาคัญคือคำาสัญญาที่ให้ไว้กับโยมแม่และโยมยาย ที่บอก
ว่า “บวชแล้ว จะต้องตายในผ้าเหลือง”

จติหวนคดิถงึ หลวงปูม่ัน่ ทีเ่คยอบรมสัง่สอนเมือ่ตอนฝึกหดัภาวนา
ที่ฝั่งไทย คิดถึงคำาเตือน และอุบายธรรมที่ท่านเคยสอน

พลัน .... “เราต้องรีบกลับเมืองไทย”

วันรุ่งขึ้น สองแม่ลูกได้นำาข้าว หมากพลู บุหร่ี มาถวายแต่เช้าตรู่
กอ่นใครอืน่ทัง้หมด ท้ังสองคนช่วยกนัมวนบุหรี ่จบีพล ูสายตาของหญงิสาว
คอยชำาเลืองมองไปทางพระ

ถึงเวลาบิณฑบาต หลวงปู่ก็ออกบิณฑบาตตามปกติ ไม่ได้แสดง
อาการอะไรให้ผิดสังเกต

พอฉันเสร็จ พวกญาติโยมท่ีนำาอาหารมาถวายต่างลากลับ หลวงปู่ 
ก็เก็บบริขาร บอกลาเพื่อนพระ และเจ้าสำานัก แล้วข้ามโขงกลับฝั่งไทย

ท่านผูอ่้านจะสงัเกตเหน็ว่า พระธดุงค์ท่านไปไหนมาไหนได้รวดเรว็ 
“ประดุจดังนกบิน” เพราะท่านไม่มีสมบัติท่ีจะต้องหอบหิ้วและห่วงใย มี
แต่บรขิารทีจ่ำาเป็นและใส่ลงในบาตร มกีลดธดุงค์ กานำา้และเครือ่งกรองนำา้ 
เท่านั้น ท่านจึงอยู่ง่าย มาง่าย ไปง่าย แม้ชีวิตท่านก็สละแล้ว

หลวงปู่ได้อาศัยเรือข้ามจากท่าเดื่อมาข้ึนที่หนองคายฝั่งไทย เดิน
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ขึ้นเหนือไปตามลำานำ้าโขง ไปถึงอำาเภอศรีเชียงใหม่ (จังหวัดหนองคาย) ไป
พักอบรมตนอยู่ที่ พระบาทเนินกุ่ม หินหมากเป้ง

ที่พระบาทเนินกุ่ม หินหมากเป้ง นั้นเอง หลวงปู่แหวนก็ได้พบกับ 
หลวงปูม่ัน่ ภรูทัิตโต พระอาจารยใ์หญ ่อยา่งไมค่ดิไมฝ่นั ทำาใหท้า่นดีใจมาก 
ความมั่นใจว่าจะสามารถครองผ้าเหลืองไปจนตายดูมีความเป็นจริงขึ้นมา

ในช่วงนั้น หลวงปู่มั่นท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะ มาภาวนา 
อยู่บริเวณนั้นอยู่ตามลำาพังองค์เดียว

จากบันทึกในส่วนของหลวงปู่แหวน บอกไว้ว่า

“เมือ่ ไดพ้บกบัอาจารยอี์กจงึดใีจมาก การพกัอบรมตนอยูก่บัหลวง
ปู่มั่นก่อนเข้าพรรษาทำาให้จิตใจค่อยสงบตัวลง ไม่ฟุ้งซ่านเหมือนก่อน แต่
ภาพผู้หญิงงามนั้น ยังปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราว แต่เมื่อเร่งภาวนาเข้า ภาพ
นั้นก็สงบลง”

ต้องกราบขออภัยท่านผู้อ่าน เนื้อหาที่นำามาแทรกในตอนนี้ เป็น
ความคิดเห็นของผู้เขียนเอง (ปฐม นิคมานนท์) ถ้าหากมีข้อผิดพลาด
ประการใด วอนท่านผู้รู้กรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ

เรื่องเนื้อคู่ของคนเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรของเรา
นั่นเอง บรรดาบุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง ล้วนแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวร
ที่ใกล้ชิดที่สุด ซึ่งผูกพันกันมาแต่อดีตชาติ บางกรณี ก็หลายภพหลายชาติ

ที่ว่า เจ้ากรรมนายเวร ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องไม่ดีเท่านั้น มีทั้ง
เรื่องดีและไม่ดี ถ้าเราเคยทำาดีต่อกันมา เจ้ากรรมนายเวรนั้นก็คอยอุปถัมภ์
เก้ือกูลกัน ตรงกันข้าม ถ้าเคยก่อเรื่องไม่ดีต่อกัน เจ้ากรรมนายเวรก็ตาม 
คิดบัญชีกรรมกับเรา
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เจ้ากรรมนายเวรก็คือ คู่กรณี และกรรมก็คือ การกระทำา ไม่ว่า 
ทำาดีหรือไม่ดี ก็ย่อมต้องมีผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งโดยตรงและทางอ้อมก็คือ 
มีคู่กรณี หรือมีเจ้ากรรมนายเวร นั่นเอง

ระบบกรรมจึงเป็นระบบที่ส่งผลต่อเนื่องกันไม่รู้จักจบสิ้น เว้นไว้
แตอ่โหสิกรรม ใชห้นีเ้วรกรรมหมด หรอืไมต่อ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิ 
คือบรรลุพระอรหันต์ เวรกรรมนั้นจึงจะจบสิ้นลง

อันนี้ อธิบายให้เข้าใจยากต้องพิจารณาดูเองจึงจะแจ่มชัด

จากการศึกษาประวตัคิรบูาอาจารยล์ว้นแตม่ปีระสบการณเ์คยพบ 
“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
ตัดสินใจใช้ช่ือผู้หญิงเป็นคำาบริกรรมแทนคำาว่า พุทโธ ก็ทำาให้จิตสงบเกิด
สมาธไิดเ้หมือนกัน หลวงพอ่จงึไดห้ลกัวา่ การภาวนาจะใชค้ำาบรกิรรมอะไร
ก็ได้เป็นอุบาย หาสิ่งให้ใจมันยึดเกาะ พอจิตสงบ คำาบริกรรมนั้นก็หายไป

ตวัอยา่งจาก หลวงปู่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง อบุลราชธาน ีเวลา
ภาวนาจิตท่านวิตกเกี่ยวกับเรื่องกาม ท่านก็แก้ได้โดยยกอวัยวะเพศของ 
ผู้หญิงขึ้นมาพิจารณาในสมาธิ พิจารณาให้เห็นธรรมชาติอย่างชัดเจน  
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จึงสามารถตัดขาดได้ คือตัดได้ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทัน

มีตัวอย่างจากครูบาอาจารย์องค์อ่ืน  ๆ ให้เห็นอีกมากมาย เรา
สามารถยกขึ้นมาพิจารณา เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดี ครูบา-
อาจารยบ์างทา่น จะมสีภุาพสตรมีายุง่เกีย่ว มาจดัการตา่ง ๆ  ในวดั ดไูมเ่ปน็
ที่สบอัธยาศัยของพระเณร และญาติโยมคนอื่น ๆ แต่ครูอาจารย์ท่านก็ทน
ได้ตราบที่ไม่เป็นการล่วงวินัย เช่นนี้ก็มี

ครบูาอาจารยบ์างองค ์บางทา่น ตอ้งพงัไปอยา่งนา่เสียดาย เพราะ
เอาเรื่องอดีตชาติมาพัวพัน ตัดไม่ขาด เช่น มีมเหสีเอก มเหสีรอง ๆ ตามมา 
คอยรับใช้ปรนนิบัติ และตามกีดกันหึงหวง อย่างนี้ก็มี

ตัวอย่างต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้านำามาพิจารณา ก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์
เตอืนใจตนไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะพระเณรผูมุ้ง่หวงัผลในทางธรรมอยา่ง
จริงจัง ต้องสังวรเรื่องดังกล่าวให้มากเป็นพิเศษ

ส่วนฆราวาสครองเรือน เช่นตัวผมเอง ก็ต้องพิจารณาไปตาม 
สภาพการณ์ ก็เป็นเรื่องของกรรมเวร แต่ละท่าน

กก็ราบขออภยัทา่นผูอ้า่นอกีครัง้ และขอเชญิติดตามต่อไปวา่ หลวง
ปู่แหวน ท่านมีอุบายในการตัดเรื่องนี้ออกไปได้อย่างไร

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้ใช้ความพยายามตัดความคิดนึกเรื่องผู้
หญิงออกจากใจ ดังต่อไปนี้

หลงัจากเขา้พรรษาแลว้ ตัง้ใจปรารภความเพียรอยา่งเต็มท่ี การเร่ง
ความเพียรในระยะแรก จิตก็ยังไม่มีอะไรวุ่นวาย คงสงบตัวได้ง่าย มีอุบาย
ทางปัญญาพอสมควร

เมื่อเราเร่งความเพยีรหนักเข้า เอาจริงเอาจังเข้า กิเลสมันก็เอาจริง
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เอาจังกับเราเหมือนกัน คือแทนท่ีจิตจะดำาเนินไปตามที่เราต้องการ กลับ
พลิกกลับไปหานางงามที่บ้านนาสอง ฝั่งแม่นำ้างึม นั้นอีก

ทแีรกเราไดพ้ยายามปราบดว้ยอบุายตา่ง ๆ  แต่ไมส่ำาเร็จ ยิง่เร่งความ
เพียร ดูเหมือนเอาเชื้อไฟไปใส่ ยิ่งกำาเริบหนักเข้าไปอีก เผลอไม่ได้ เป็นต้อง
ไปหาหญงินัน้ทนัท ีบางครัง้มนักห็นอีอกไปซึง่ ๆ  หนา้ คอืขณะคดิอบุายการ
พิจารณา อยู่นั่นเอง มันก็วิ่งออกไปหาผู้หญิงนั้นเอาซึ่ง ๆ หน้ากันทีเดียว

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ต้องเปลี่ยนมาใช้อุบายการทรมานตนดังนี้ 

อุบายการปฏบิตัวิธิตีา่ง ๆ  ทีน่ำามาใชใ้นการทรมานจติใจครัง้นัน้เชน่ 
เว้นการนอนเสีย มีเฉพาะอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน ทำาอยู่เช่นนั้นอยู่หลายวัน
หลายคืน คอยจับดูจิตว่ามันคลายความรักในหญิงนั้นแล้วหรือยัง ปรากฏ
ว่าไม่ได้ผล จิตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคย เผลอสติไม่ได้

ต่อมาเพิ่ม ไม่นั่งไม่นอน มีแต่ยืนกับเดิน ทำาความเพียรอยู่อย่างนี้
จิตมันก็ไม่ยอม มันคงไปตามเรื่องตามราวของมันเช่นเคย

สรปุว่า หลวงปูท่รมานตวัดว้ยงดเวน้การนัง่กบันอน ไมย่อมใหส้ว่น
ก้น และส่วนหลังแตะพื้น ยังคงเหลือแค่อิริยาบถสอง คือ ยืนกับเดิน แต่ก็
ยังไม่สามารถทรมานจิตให้เชื่องลงได้

แล้วหลวงปู่ก็ทดลองหาอุบายใหม่ หลวงปู่ได้เปลี่ยนวิธีใหม่ดังนี้

คราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่ เปลี่ยนเป็นอดอาหาร ไม่ฉันอาหารเลย เว้น
ไว้แต่นำ้า

อุบายการพิจารณา ก็เปลี่ยนใหม่ คราวนี้เพ่งเอากายของหญิงนั้น
เป็นเป้าหมาย ในการพิจารณา กายคตาสติ โดยแยกยกขึ้นพิจารณาทีละ
อย่าง ๆ ในอาการ ๓๒ ขึ้น โดยอนุโลม ปฏิโลม (พิจารณาทบทวน กลับไป
กลับมา) พิจารณาเทียบเข้ามาหากายของตน พิจารณาให้เห็นถึงความ 
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เป็นจริงว่า อวัยวะอย่างนั้น ๆ ของตนก็มี ทำาไมจะต้องไปรัก ไปหลง  
ไปคิดถึง

เพง่พจิารณาทลีะสว่น ๆ  พจิารณาอยูอ่ยา่งนัน้ ทัง้กลางวนักลางคนื 
ทุกอิริยาบถ (ทั้ง ยืน เดิน นั่ง นอน) การพิจารณาจนละเอียดอย่างไร 
ขึน้อยูก่บัอบุายความแยบคายของปัญญาท่ีเกดิขึน้แตล่ะชว่งขณะ ตอนหนึง่ 
การพิจารณามาถึง หนัง ได้ความว่า คนเราหลงกันอยู่ที่ หนัง หนังเป็น
เครือ่งปกปิดสิง่ทีไ่มน่า่ดเูอาไว ้ถา้ถลกหนงัออก อวยัวะทกุสว่นกห็าสว่น
ที่น่าดูไม่ได้เลย

เพ่งพินิจอยู่ จนเห็นถึงความเน่าเปื่อย ผุพัง สลายไป ไม่มีส่วน
ไหนทีจ่ะถอืไดว้า่เปน็ของมัน่คง เมือ่พจิารณามาถึง มตูร (ปสัสาวะ) และ
กรีสะ (อุจจาระ หรือคูถ) ของหญิงนั้น ตั้งค�าถามขึ้นว่า หญิงนั้นงามน่า
รัก มูตรและกรีสะ ของหญิงนี้กินได้ไหม

จิตตอบว่า ไม่ได้

จึงถามอีกว่า เมื่อกินไม่ได้ อันไหนที่ว่างาม อันไหนที่ว่าดี

เม่ือพิจารณามาถึงอาการท้ังสอง ยกเป็นอุบายข้ึนถามจิตเช่นน้ัน 
จิตเมื่อถูกปัญญาฟอกหนักเข้าเช่นนั้น ก็จนด้วยเหตุผลของปัญญา  
ยอมอ่อนตัวลง จนด้วยความจริงและอุบายของปัญญา ในขณะนั้นจิต
ซึง่เคยโลดโผน โลดแลน่ไปอยา่งไมม่จีดุหมายมากอ่น พลนักก็ลบัยอมรบั
ตามความเป็นจริง ยอมตัวอย่างนักโทษผู้ส�านึกผิด ยอมสารภาพถึงการ 
กระท�าของตนแต่โดยดี
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ความรกักบักาม และ 

ความรกัอย่างพรหมวหิาร

ประเดน็ทีจ่ะหลกีเลีย่ง ไม่พดูถึงไม่ได้ในเรือ่งของความรกัในภพภมูิ
มนุษย์ คือ เรื่องกาม เพราะความรักแบบที่เรารู้จักเกี่ยวข้องกับเร่ืองกาม
ราคะ คือ ติดใจใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รู้สึกว่าการได้เสพ คือ ได้เห็น 
ได้ลิ้มกิน ได้กลิ่น ได้ยิน ได้สัมผัส เป็นความสุข ในชีวิตคนเราก็เกี่ยวข้อง
กับเรื่องกามราคะทั้งวัน เช่น กินอาหารที่อร่อย ได้ฟังเพลงที่ไพเราะ นอน
ทีน่อนอ่อนนุม่สบาย ในเรือ่งความรกักค็อืได้เหน็หน้าคนทีร่กัแล้วมคีวามสขุ 
ได้ยนิเสยีงแล้วรูส้กึมคีวามสขุ ได้หอมแก้ม จบู มเีพศสมัพนัธ์แล้วมคีวามสขุ 

กามนัน้ท�าให้คนมีความสขุจรงิ แต่ความสขุนัน้เป็นความสขุทีเ่กดิ 
จากเหยือ่ล่อทีม่เีบด็ซ่อนอยู ่เมือ่เข้าไปเสพแล้วเรากก็ลายเป็นปลาตดิเบด็
ตกเป็นเหยือ่ โทษของกามคอืทำาให้ตดิ ได้แล้วไม่อิม่จรงิ ต้องหามาเสพเพิม่ 
มีน้อยคนนักที่สามารถเห็นโทษท่ีจะเกิดตามมาจากการเสพกาม รู้เท่าทัน 
และไม่หลงไปเป็นเหยื่อ โทษเบื้องต้นสามัญของกามคือ ความยินดีในกาม
ทำาให้เกดิการยดึ เมือ่เกดิความยดึกม็กีารเกดิ มกีารเกดิแล้วกต้็องเป็นทกุข์ 
ต้องแก่ เจ็บ ตาย ประสบความทุกข์จากการพลัดพราก โทษของความยึด 
ความยินดีในกามต่อมาคือ ทำาให้เกิดการกลัวจะเสียไป เป็นที่มาของความ 
โกรธและความหึงหวง ก่อความทุกข์ อึดอัด แก่ตัวเองและผู้อื่น นอกจากนี้ 
ความไม่อิม่เตม็ในกาม อาจก่อให้เกดิทกุข์ได้ทัง้ในภพนีแ้ละภพหน้า เช่น ไป
ละเมิดศีลข้อ ๓ จนเป็นเหตุให้ต้องละเมิดข้อ ๔ เพื่อพยายามปกปิดความ
จริง หรืออาจถึงขั้นละเมิดศีลข้อ ๑ เพื่อให้แน่ใจว่าความจริงจะไม่ถูกเปิด
เผย ความสขุทีเ่กดิจากกามจงึพร้อมจะพลกิเป็นทกุข์ได้ในภายหลัง สุขเล็ก
น้อยแลกกับทกุข์ และภาระต่าง ๆ  เวยีนวนซำา้ ๆ  กบัทกุข์เดมิ ๆ  ในสงัสารวฏั
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
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ทีค่นตดิกามกนัมากเพราะไม่พจิารณา ว่าแท้ทีจ่รงิแล้ว การเสพกาม 
ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใดก็เหมือนกัน คือ รู้สึกว่าได้กระทบผัสสะ เมื่อกระทบ
ผัสสะที่ชอบ ก็ทำาให้รู้สึกถึงความมีตัวมีตน เข้าไปยึด (ติดเบ็ด) ว่าสิ่งนี้เป็น
ของฉัน มีความสุขของฉัน มีคนรักฉัน มีคนรักของฉัน มีลูกฉัน มีรถฉัน มี
ความสบายของฉนั เพือ่แก้ความไม่เตม็ในใจ ความขาด ความเหงา เหงามาก
เข้าก็ต้องการสิ่งกระทบที่รุนแรงเพื่อบอกว่าฉันมีตัวตนจริง ๆ  เช่น ต้องการ
คนเอาอกเอาใจอย่างมาก และตลอดเวลา ถ้าเหงาน้อยได้รับผัสสะเบา ๆ  ก็
พออยู่ได้ เช่น ได้กินอาหารอร่อย ๆ ก็มีความสุขแล้ว แต่ไม่ว่าจะได้เสพสิ่ง
ต่าง ๆ มากหรือน้อยแล้วทำาให้มีความสุข ได้เสพอะไรเพื่อสนองก็ตาม ราก 
ของมนัเหมอืนกนั และไม่ได้ให้ผลอะไรต่างกนัเลย จะฟังเพลง หรือแคะขีม้กู
ผลก็คือความสุขเหมือนกัน เพียงแต่ความไม่รู้ ทำาให้เรารู้สึกว่าต้องมีความ
สขุทีห่ลากหลาย เมือ่ไม่ได้พจิารณา ใครว่าอย่างไรดกีข็วนขวายแสวงหามา 
อยากมคีวามสขุของฉนั สิง่เหล่านัน้ต้องอยูก่บัฉนัตลอดไป ห้ามเปลีย่นแปลง 
ต้องไม่หายไปไหน แต่พอสิง่ต่าง ๆ  แสดงความเป็นจรงิคอื แปรเปลีย่น หมด 
หายไป บงัคบัไม่ได้ กเ็กดิความทกุข์ แต่แล้วกไ็ม่เหน็เหตุแห่งทุกข์ แก้ปัญหา
ทุกข์ที่ปลายเหตุ ทุกข์จึงบานปลาย

รกัท่ีมกีามเป็นส่วนประกอบจงึเป็นรกัแท้ไม่ได้ เพราะมนัมเีหตแุห่ง 
ทกุข์ มคีวามแปรเปลีย่นขึน้ลง ไม่สิน้สดุ มสีขุแล้วกท็กุข์ รกัแท้อย่างพทุธ
คือรักที่เป็นพรหมวิหารธรรม คือมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  คือเป็น
รกัทีไ่ม่เจอืด้วยกเิลส จงึมคีวามสงบเยน็ มีความเตม็ ไม่ขาด ไม่เบยีดเบยีน 
ใครอยูใ่กล้ก็รู้สกึได้เหมอืนอยูใ่ต้ร่มไม้ท่ามกลางแดดร้อน เพราะใจสงบแล้ว
จึงมีความสุขโดยตัวมันเอง ซึ่งผู้ไม่เคยผ่านความสุขชนิดนี้ก็จะไม่สามารถ
จินตนาการได้ เมื่อยังไม่เคยเข้าถึงก็ไม่มีทางเข้าใจว่าสุขจากใจที่อิ่มเต็ม
เป็นอย่างไร จึงยังวนเวียนอยู่กับความรักที่ประกอบด้วยกาม เห็นว่าความ
เร่าร้อน ความทุกข์ คือความสุข ยอมทุกข์มหาศาลเพื่อแลกความสุขเพียง
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เลก็น้อย เมือ่ยงัไม่เหน็ทกุข์เหน็โทษ จงึไม่สามารถปล่อยวางได้ ต้องดิน้รน
แสวงหาต่อไป 

การจะเข้าถึงพรหมวิหารธรรม การจะรู้จักความรักขั้นสูง ต้อง
พัฒนาใจให้สูงตาม ไม่สามารถทำาได้ด้วยการคิด หรือด้วยความอยากไม่
อยาก เพราะหัวใจของพรหมวิหารคืออุเบกขา สามารถเข้าถึงได้ด้วยการ
ภาวนา ด้วยการเจริญมรรคเท่านั้น 

การเจริญมรรคโดยย่อ คือ การเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ฝึกฝนจิตใจ 
ด้วยการเจริญสมถะให้มีความสงบระงับจากนิวรณ์ (ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้ 
บรรลุความดี คือ กามฉันทะ พอใจในกามคุณ พยาบาท คิดร้ายผู้อื่น 
ถีนมิทธะ ความหดหู่ซึมเซา อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและรำาคาญ 
วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย) เบ้ืองต้น แล้วเจริญปัญญาด้วยวิปัสสนา  
ความเห็นแจ้ง คือ เห็นตรงต่อความเป็นจริง คือ เห็นขันธ์ทั้งห้า คือ กาย  

(รูป) เวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉย ๆ) สังขาร (ความคิดปรุงแต่ง)  
สัญญา (ความจำาได้หมายรู้) วิญญาณ (ความรับรู้ ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น  
ได้รส ได้สัมผัส ได้รู ้สึกทางใจ) ตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์  
คือไม่เที่ยง แปรปรวน และสั่งบังคับไม่ได้ จนเมื่อจิตเห็นความจริงบ่อย ๆ 
ก็จะค่อย ๆ เกิดปัญญา ลดความทะยานอยาก หลงไหลเข้าไปยึด เรียกว่า 
เป็นกลางจากความอยากไม่อยากคืออุเบกขา จิตก็จะเป็นอิสระจากสิ่ง
กระทบภายนอก เป็นอิสระจากกาม เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของรักแท้  
ที่ไม่มีเงื่อนไขได้ เพราะคงความสุขอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่น ก็พร้อมจะ
ให้ความสขุโดยปราศจากอคต ิหมดการทำาเพือ่ตวัตน หรือเพ่ือความยดึมัน่
ถือมั่น ก็หมดการเกิดอีก จึงไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีก

การสร้างบารมีทางจิตใจก็เพื่อให้เกิดปัญญาตัวนี้ การมีความรัก
เพือ่สขุ กค็อืการรกัเพือ่พฒันาไปถงึจดุนี ้เป็นความรกัท่ีเกดิจากใจท่ีบริสุทธิ์ 
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ปราศจากกิเลส เหตุแห่งทุกข์ โดยสิ้นเชิง

คณุค่าของความรกั คอื การพฒันาจิตใจตนเอง กนัและกนัอย่างมี
เป้าหมายเยีย่งคนตืน่รู ้ไม่ใช่หลงด้วยความไม่รู้จะไปทางไหน 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

ติดตามแฟนเพจทีมงานผู้จัดท�าหนังสือได้ที่ facebook

http://bit.ly/sangtean

อ่านหนังสือ เหตุเกิดจากความรัก  

หนังสือเล่มแรกของทีมงานผู้จัดท�าหนังสือเล่มนี้ได้ที่  

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 ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง 

พุทโธ ภะคะวาติ

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง เป็นผู้

ถึงพร้อมด้วยความรู้ อันวิเศษและความประพฤติชอบ เป็นผู้ไปดี  

เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร 

เสมอเหมือน เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น  

ผู้เบิกบานในธรรม เป็นผู้มีความสามารถจำาแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก  

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พระธรรมคำาสอนเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้

ศึกษาและปฏิบัติตามพึงเห็นจริงได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องให้ผู้อื่นบอกหรือ

ยืนยัน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงโดยไม่จำากัดกาล เป็นสิ่งที่ควรชักชวนผู้อื่น

ให้มาเห็นตามกัน เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว และเป็นสิ่งท่ีผู้รู้พึงรู้ได้

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

สงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจา้ผู้ปฏบิตัดิี ผูป้ฏิบตัติรง ผูป้ฏิบัตสิมควร 

ผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จักธรรมอันนำาออกจากทุกข์ได้แล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็น

อริยบุคคล มีโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ อันนับเป็นสาวก

ของพระผูม้พีระภาคเจา้อยา่งแทจ้รงิ เปน็ผูส้มควรแก่เครือ่งสกัการะท่ีเขา

นำามาบูชาหรอืตอ้นรบั เปน็ผูค้วรรบัทกัษณิาทาน เป็นผูท้ีบุ่คคลทัว่ไปควร

ประนมมือไหว้ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า



บทอธิษฐาน

“นิพพานะ ปัจจโยโหตุ”

ข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่บำาเพ็ญมาจงเป็นพลวัตปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน 
เพื่อถอดถอนอวิชชา ตัณหา อุปาทาน สิ้นภพ จบชาติ 

ขอให้บุญทั้งหมดของการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ส่งผลให้ท่านผู้อ่านทุกคน
มีความเข้าใจในรัก และมีรักที่เกื้อกูลประโยชน์ตนและและผู้อื่น

ตราบจนถึงพระนิพพาน หมดเหตุแห่งทุกข์ตลอดไป

ทีม่ารปูภาพ ภาพจติรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถวดัราชาธวิาส แสดงเรือ่งพระเวสสนัดร 
ตอนทรงหลัง่สโินทกกรวดนำา้บรจิาคมหาทานพระนางมทัรแีก่ท้าวสกักเทวราช ผูแ้ปลงกาย 
เป็นพราหมณ์มาทลูขอ 

 




