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บทคัดย่อ
บทความนีม้ งุ่ ศึกษาจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปญ
ุ ไชยในสองประเด็น
ส�ำคัญคือ หลักราชธรรม และคติการสร้างบารมีธรรมเพือ่ เป็นพระอินทร์ ผลการศึกษา
พบว่า ราชธรรมทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญในพงศาวดารฉบับนีม้ สี ามประการ ได้แก่ การบ�ำรุง
เลี้ยงดูบิดา-มารดา การใช้ธรรมะในการปกครองบ้านเมือง และการเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก นอกจากนีย้ งั พบว่า หลักธรรมทีป่ รากฏในเรือ่ งโดยมากมีความสอดคล้อง
กับวัตรบทเจ็ดประการ อันเป็นหลักธรรมทีผ่ ปู้ ฏิบตั จิ ะได้ไปจุตเิ ป็นพระอินทร์ในสวรรค์ชนั้
ดาวดึงส์ ซึง่ ท�ำให้เห็นความสัมพันธ์ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับคติการปกครอง
แห่งราชวงศ์จามเทวี
ค�ำส�ำคัญ: ราชธรรม; จามเทวีวงศ์; พระอินทร์
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Virtues of the King in Jamadevivongsa:
Their Relationship to the paramias Indra
Tirapat Poolthong*

Abstract
This article aims to study Chamathewiwong, or the Chronicle of
Hariphunchai Kingdom, in two important aspects: Virtues of the king and the
pursuit of barami for reincarnating as a guardian deity or the king of heaven –
Phra In (Indra). The results of the study show three main features of the virtues
of the king: 1) nurturing parents; 2) using dhamma for governance; and 3) being
an upholder of the religion. In addition, most virtues found in the chronicle are in
accordance with the seven wattabot principles contributing to being reincarnated
as Phra In. In all, the findings help illustrate the relationship between Buddhism
and the governance of the Chamathewi dynasty.
Keyword: Virtues of the King; Chamathewiwong; Indra

* Lecturer, Program in Thai Language, Faculty of Humanities and Social Science,
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บทน�ำ
จามเทวีวงศ์หรือพงศาวดารเมืองหริปุญไชยเป็นงานบาลีรจนาของพระโพธิ
รังสี ภิกษุชาวเชียงใหม่ ครั้นถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) กับพระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
ได้ร่วมกันแปลและเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทย มีเนื้อหาแบ่งไว้ ๑๕ ปริเฉท ตามฉบับ
เดิมที่แต่งเป็นภาษาบาลี โดยในปริเฉทที่ ๔ - ๖ ได้น�ำข้อความจากหนังสือชินกาลมาลินี
หรือชินกาลมาลีปกรณ์มาแทรกให้เต็ม เพราะข้อความในช่วงปริเฉทดังกล่าวขาดหายไป
เนื้ อ หาของหนั ง สื อ เป็ น พงศาวดารที่ ป ระกอบด้ ว ยประวั ติ ข องทั้ ง อาณาจั ก รและ
ศาสนจักรผสานเข้าไว้ด้วยกัน เช่นเดียวกับพงศาวดารเมืองพายัพอย่างชินกาลมาลี
ปกรณ์ ต�ำนานมูลศาสนา และพงศาวดารโยนก
ชื่อหนังสือจามเทวีวงศ์แปลว่า “วงศ์กษัตริย์ซึ่งสืบมาแต่พระนางจามเทวี”
โดยปรากฏชื่ อ ตามต� ำ นานลายลั ก ษณ์ ภ าษาบาลี ฉ บั บ ดั้ ง เดิ ม ว่ า หริ ภุ ญ ชั ย นิ เ ทส
(อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, ๒๕๕๙: ๑๘๐-๑๙๘) เริม่ ต้นด้วยคาถานมัสการ แล้วกล่าวถึงพุทธ
ท�ำนายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีป่ รารภถึงการประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ
จากนัน้ จึงกล่าวถึงก�ำเนิดของพระฤๅษี ๔ ตน คือ ฤๅษีวาสุเทพ ฤๅษีพรหมิสิ ฤๅษีสชั ชนา
ไลย และฤๅษีสุกกทันต์ แล้วฤๅษีวาสุเทพก็สร้างเมืองมิคสังฆนครปุริมนคร อวิทูรนคร
และรัมมนคร ต่อมาฤๅษีวาสุเทพและฤๅษีสุกกทันต์จึงสร้างเมืองหริปุญไชยขึ้น แล้ว
ขอเชิญพระนางจามเทวี ธิดาพระเจ้าละโว้มาปกครอง พระนางจามเทวีจงึ เดินทางมายัง
หริปุญไชยซึ่งขณะนั้นตั้งครรภ์ได้ ๓ เดือน ขณะเดินทางอาศัยเวลา ๗ เดือนล่วงมา
พระครรภ์ได้ก�ำหนดคลอด พระนางจามเทวีจึงให้ก�ำเนิดราชบุตรแฝด คือ พระเจ้า
มหันตยส และพระเจ้าอนันตยส เป็นพีน่ อ้ งกันตามล�ำดับ ถัดมาจึงว่าด้วยเรือ่ งสงคราม
ระหว่างพระเจ้ามหันตยสกับพระเจ้ามิลักขราช แล้วอภิเษกพระเจ้ามหันตยสขึ้น
ครองราชย์ ส่วนพระเจ้าอนันตยสก็ไปปกครองเมืองเขลางคนคร และได้สร้างเมือง
อาลัมพางคนคร จนกระทั่งพระนางจามเทวีสิ้นพระชนม์ ต่อมาได้กล่าวถึงกษัตริย์
๒๘ พระองค์ตามด�ำดับ จากนั้นเล่าว่ามีกษัตริย์นามท้าวอาทิตยราชกระท�ำสงคราม
กับพระเจ้าละโว้ และพระเจ้าอาทิตยราชจึงได้ค้นพบพระบรมธาตุ ซึ่งสัมพันธ์กับ
พุทธท�ำนายในตอนต้นเรือ่ งจุดเด่นประการหนึง่ ของหนังสือนี้ คือการสอดแทรกคติธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไว้ในเหตุการณ์ต่างๆ โดยตลอด เพื่อให้ผู้ที่ได้อ่านได้ฟังเกิดความ
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ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ดังที่ ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๑๗: ๔๕) กล่าว
ถึงหนังสือจามเทวีวงศ์ว่า
“จามเทวีวงศ์ เป็นเรื่องท�ำนองพงศาวดาร แต่เขียนให้มี
อิทธิปาฏิหาริย์เพื่อให้คนที่ได้อ่านได้ฟังเกิดความเลื่อมใส นับว่า
ผู ้ แ ต่ ง คื อ พระโพธิ รั ง สี มี ค วามสามารถในการน� ำเอาเรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์มาสัมพันธ์กับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีแม้จะเป็น
ประวั ติ ศ าสตร์ โดยเหตุ ที่ ผู ้ แ ต่ ง เป็ น พระ ก็ ถื อ โอกาสสั่ ง สอน
ให้คนท�ำดีไปด้วย โดยยกเอาเรื่องในพงศาวดารเป็นตัวอย่าง
เช่น กล่าวถึงพระนางจามเทวีผู้มีความดี สิ้นพระชนม์แล้วก็เสด็จ
สูเ่ ทวโลก กษัตริยท์ งั้ หลายทีค่ รองต่อจากพระเจ้ามหันตยศก็เช่นกัน
องค์ ไ หนประพฤติ พ ระองค์ ดี อ ยู ่ ใ นศี ล ธรรม มี ค วามเลื่ อ มใส
ในศาสนา มีพระทัยโอบอ้อมอารี ก็ครองราชย์สมบัตินาน องค์ไหน
ครองราชย์ไม่ได้นาน ก็อธิบายว่าเป็นเพราะไม่ศรัทธาเชื่อมั่นต่อ
กุศลกรรม ประพฤติตนเป็นโจรปล้นชาวพระนคร เป็นต้น เป็น
ตัวอย่างของหลักในพระพุทธศาสนาที่เชื่อว่า ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
จึงนับได้ว่าหนังสือเรื่องจามเทวีวงศ์ เป็นหนังสือที่ให้คติในทาง
ศาสนาดีเล่มหนึ่ง”
บทความนีจ้ งึ มุง่ วิเคราะห์จามเทวีวงศ์ในฐานะเครือ่ งมือถ่ายทอดแนวคิดธรรม
ราชาหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันสมควรแก่พระมหากษัตริยโ์ ดยชีใ้ ห้เห็นความ
สัมพันธ์ของข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่กษัตริย์เมืองหริปุญไชยได้ทรงกระท�ำไว้ อันเป็นส่วน
ประกอบด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ปรารถนาจะสั่งสมบารมีธรรมของตนเพื่อให้ได้ไป
จุติเป็นพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ราชธรรมในจามเทวีวงศ์
ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๕๔) เขียนบทความเรื่อง “พระนางจามเทวี:
จากเจ้าหญิงสู่แม่เมืองเพื่อภารกิจทางศาสนา” กล่าวว่า “พระนางจามเทวีเป็นวีรสตรี
ที่มีความกล้าหาญ มีจริยวัตรและกรณียกิจที่โดดเด่นในทางการปกครอง คือ เป็น
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ผู ้ ป กครองที่ มี คุ ณ ธรรม เป็ น ผู ้ ยึ ด มั่ น ในพระรั ต นตรั ย และถื อ ศี ล ไม่ เ บี ย ดเบี ย น
ประชาราษฎร์ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง”
ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์ (๒๕๕๘) เขียนบทความเรื่อง “จามเทวีวงศ์: ความผสม
ผสานระหว่างเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าเชิงพุทธศาสนา” กล่าวว่า
“จามเทวีวงศ์เป็นเรื่องเล่าเชิงพุทธศาสนาเพราะประกอบด้วยเหตุการณ์การเสด็จ
และการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า มีการแสดงพุทธธรรมที่ส�ำคัญไว้ ๕ ประการ ได้แก่
สัปปุริสคติ ศีล กรรมฐาน กัลยาณมิตร และวิฬารสังขาลิก ถือเป็นหลักธรรมค�ำสอน
เพื่อการเป็นคนดีของสังคมเพื่อมิให้สังคมเดือดร้อนและรู้จักที่จะเลือกคบหาคนดี”
ภัครพล แสงเงิน (๒๕๕๘) เขียนบทความเรื่อง “จากพระเจ้าอโศกมหาราช
ถึงพระเจ้าอาทิตยราช: คติจักรพรรดิราชกับความส�ำคัญของพระธาตุในจามเทวีวงศ์”
บทความนี้ใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบอโศกาวทานกับพงศาวดารเมืองหริปุญไชย
เพื่อชี้ให้เห็นคติจักรพรรดิราชของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นต้นแบบของธรรมราชา
โดยถือปฏิบัติตามหลักจักรพรรดิวัตร ๑๒ นอกจากนี้ การก�ำเนิดขึ้นของพระบรม
สารีรกิ ธาตุตามค�ำท�ำนายของพระพุทธเจ้าเป็นอีกเหตุการณ์หนึง่ ทีป่ รากฏตรงกันทัง้ ใน
อโศกาวทานและจามเทวีวงศ์ โดยมีสิ่งที่แตกต่างกันคือปาฏิหาริย์ของพระธาตุซึ่ง
ฉายรัศมีเปล่งสว่างขึน้ ด้วยแสงแห่งแก้วทัง้ ๗ นัน้ มีปรากฏในจามเทวีวงศ์แต่ไม่ปรากฏ
ในอโศกาวทาน ซึง่ น่าจะเกิดจากความตัง้ ใจของพระคันถรจนาจารย์ทจี่ ะแสดงให้เห็นถึง
คุณวิเศษของพระธาตุเจ้าและส่งเสริมบุญญาธิการของพระเจ้าอาทิตยราช
งานวิจัยด้านวรรณกรรมบาลีล้านนาของ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (๒๕๕๙)
เรือ่ ง “ชินกาลมาลินแี ละจามเทวีวงส์: ต�ำนานบ้านเมืองล้านนา ต�ำนานพระศาสนาห้าพัน”
ซึ่งพิจารณา ๓ ประเด็นหลัก คือ ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่าของวรรณกรรม
ล้านนา ข้อทีน่ า่ สนใจในงานวิจยั นี้ คือ การสืบสร้างทีม่ า โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้ความรูด้ า้ นอักษร
โบราณ ภาษาโบราณ และภาษาบาลี ในการอ่านเอกสารปฐมภูมิ คือ ใบลานเรื่อง
ชินกาลมาลินี จ�ำนวน ๑๑ ฉบับ และใบลานเรื่องจามเทวีวงส์ จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ
รวบรวมจากกรุงเทพฯ แพร่ น่าน เชียงใหม่ และล�ำพูน ผลการศึกษาพบว่า “ต้นฉบับ
วรรณคดีภาษาบาลีเรื่องส�ำคัญของอาณาจักรล้านนาทั้ง ๒ เรื่อง คือ ชินกาลมาลินี
และจามเทวีวงส์ แม้จะแต่งขึ้นในอาณาจักรล้านนา แต่ได้สูญหายไปจากดินแดน
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แห่งนี้หมดสิ้นช้านานแล้ว ใบลานส�ำคัญที่พบว่าเก่าแก่ที่สุด ได้แก่ ใบลานฉบับครูเดิม
สร้างขึน้ เมือ่ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก่อนสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์เพียง ๑ ปี คือ พ.ศ. ๒๓๒๔ รองมาคือ ใบลานฉบับทองใหญ่ สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๑ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่หอพระมณเฑียรธรรมในพระบรมมหาราชวัง
ส่วนใบลานที่พบในล้านนา ได้แก่ แพร่ น่าน เชียงใหม่ และล�ำพูน ล้วนเป็นใบลาน
ที่บันทึกในสมัยหลังกว่าใบลานทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ทั้งยังพบว่าเอกสารปฐมภูมิใน
ล้านนาทัง้ หมดมีปริเฉททีข่ าดหาย มีการคัดลอกผิดพลาด คือ การบันทึกสลับกันระหว่าง
ใบลานผูก ๓ กับ ผูก ๒ หรือการน�ำเอาเรื่องสิหิงคนิทานและพระอภิธรรมมาจาร
แทรกในผูก ๓ และผูก ๔ และยังพบอักษรที่คลาดเคลื่อนตกเติมอยู่หลายแห่ง ดังนั้น
ราชส�ำนักอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์จึงเป็นผู้รักษาต้นฉบับใบลานของวรรณคดี
ล้านนา ๒ เรื่องนี้ไว้มิให้สูญหาย”
กล่าวเฉพาะในส่วนของหนังสือจามเทวีวงศ์ ข้อสรุปที่น่าสนใจและเกี่ยวกับ
ประเด็นศึกษาในบทความนี้คือ ประเด็นศึกษาในหัวข้อ แนวคิด ภาษิต และคติธรรม
ส�ำหรับผู้ปกครอง เรื่อง ธรรมิกราช ซึ่งจ�ำแนกได้ ๔ ประการ คือ เมื่อผู้ปกครองตั้ง
อยู่ในธรรมประชาชนย่อมมีความสุข กุศลกรรมเป็นที่มาแห่งพระราชอ�ำนาจของ
ผูป้ กครอง เทพยดาย่อมคุม้ ครองธรรมิกราชาให้มพี ระชนม์ยนื ยาว และกษัตริยผ์ ดู้ ดั คดี
โดยอยุติธรรมย่อมน�ำบ้านเมืองไปสู่ความพินาศล่มจม ซึ่งข้อความตอนหนึ่งในส่วนที่
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (๒๕๕๙: ๔๐๖) อภิปรายนี้ ได้เผยประเด็นค�ำถามที่น่าสนใจไว้ว่า
“ในเอเชียตะวันออกมีความคิดเรื่องกษัตริย์ได้อาณัติมาจาก
สวรรค์ (mandate of heaven) ความคิดนี้เกิดขึ้นทั้งในจีน เกาหลี
ญี่ปุ่น ในเวลาเดียวกันนั้นแม้พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจะแผ่ไป
ทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทงั้ อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักร
กัมพูชาต่างก็สถาปนาลัทธิเทวราช อ้างว่ากษัตริย์เป็นอวตารของ
พระเจ้าในศาสนาฮินดูซงึ่ โดยมากเป็นพระวิษณุเจ้า ไม่มหี ลักฐานชัด
แจ้งว่าพระราชาผู้ครองหริภุญชัยและเขลางคนครในเวลานั้น
อ้างลัทธิเทวสิทธิ์หรือเทวราชด้วยหรือไม่”
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บทความนี้จึงขอน�ำค�ำถามในงานศึกษาของอนันต์ มาต่อยอดเพื่อค้นหา
ข้อสันนิษฐานว่า กษัตริย์ในพงศาวดารเมืองหริปุญไชยอ้างลัทธิเทวราชหรือไม่ และ
เป็นอวตารของพระเป็นเจ้าองค์ใด
เมือ่ ได้ศกึ ษาบทความและงานวิจยั ข้างต้น จะเห็นว่า ลักษณะเด่นของหนังสือ
จามเทวีวงศ์คือการเชื่อมผสานความเป็นมาของอาณาจักรกับศาสนาจักร โดยชี้ให้
เห็ น ถึ ง ความเป็ น ดิ น แดนศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ พ ระพุ ท ธองค์ เ สด็ จ มาแสดงพุ ท ธท� ำนายว่ า
จะมีพระบรมสารีรกิ ธาตุ การก�ำเนิดและความเป็นมาของบุคคลผูเ้ ป็นวีรสตรีในต�ำนาน
ท้องถิ่น และผู้ประสาทค�ำสั่งสอนแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อด�ำรงความปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบของผู้ปกครองเมือง ซึ่งจะเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในเรื่องตั้งแต่ปริเฉทแรก
เปิดเรื่องที่พระพุทธเจ้ามีพุทธท�ำนายว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้ว
จะมีพระบรมสารีริกธาตุ ณ เมืองหริปุญไชยอันเป็นเมืองใหม่ที่จะก่อเกิดขึ้นในอนาคต
เรื่ อ งราวจึ ง ด� ำ เนิ น ต่ อ ไปถึ ง การสร้ า งเมื อ งหริ ปุ ญ ไชยและมี เ มื อ งเขลางคนคร
อาลัมพางคนคร เกิดขึ้นตามมา เมื่อสร้างเมืองหริปุญไชยแล้ว จึงกล่าวถึงการทูลเชิญ
พระนางจามเทวีมาปกครองและให้กำ� เนิดบุตรฝาแฝดนามว่าพระมหันตยสและพระอนันตยส
จากนั้นกล่าวถึงชัยชนะของพระมหันตยสในการท�ำสงครามกับเจ้ามิลักขราช ล�ำดับต่อ
มากล่าวถึงกษัตริย์แคว้นหริปุญไชย ๒๘ พระองค์ จนกระทั่งเมืองหริปุญไชยมีกษัตริย์
นามว่าท้าวอาทิตยราชปกครอง และค้นพบพระบรมสารีริกธาตุตามพุทธท�ำนายของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนต้นเรื่อง โดยที่พุทธท�ำนายนี้ จะปรากฏใน
ปริเฉทต่างๆ อยู่เป็นระยะๆ เช่น ในปริเฉทที่ ๓ (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๒๖) กล่าวถึง
ศิลาอันเป็นที่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตั้งบาตร มีผู้ไปกระท�ำบูชา และฤๅษีวาสุเทพ
ก็ยำ�้ วัจนะทีพ่ ระพุทธเจ้ามีพทุ ธท�ำนายไว้วา่ สถานทีแ่ ห่งนีจ้ ะเป็นมหานครใหญ่ในอนาคต
เมือ่ พระพุทธองค์ปรินพิ พานแล้ว พระบรมสารีรกิ ธาตุสว่ นหนึง่ ก็จะได้มาบังเกิดขึน้ หรือ
ในปริเฉทที่ ๔ (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๓๖) กล่าวว่า พระสุกกทันต์ฤๅษีเล่าพุทธท�ำนาย
ของพระพุทธองค์ให้แก่พระเจ้าละโว้ได้ทราบ อันมีปฐมเหตุถึงความตั้งใจที่ได้เดินทาง
มาทู ล เชิ ญ พระนางจามเทวีผู้เ ป็นธิด าไปปกครอง และได้ ก ล่ า วย�้ ำ ในปริ เฉทที่ ๘
(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๕๙) ในตอนที่ราชาภิเษกพระเจ้ามหันตยสอีกครั้งว่า การที่ได้
สร้างเมืองหริปุญไชยนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่พระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเพื่อ
ประโยชน์แก่โลกทั้งปวง เป็นต้น
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นอกจากนี้ ผูแ้ ต่งพงศาวดารยังอาศัยเหตุการณ์ในเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์
เพือ่ แทรกค�ำอธิบายเกีย่ วกับหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลักธรรมะของพระราชา ท�ำให้ประวัตริ าชวงศ์ปรากฏภาพลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงธรรม เปี่ยมด้วยจักรวัติธรรมและทศพิธราชธรรม ทั้งยังเป็นผู้น�ำทางศาสนาใน
การอุปถัมภ์ เผยแผ่ และบ�ำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองสืบไป อันหมายถึงความ
รุ่งเรืองของบ้านเมืองด้วย เพราะตัวชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรที่ส�ำคัญ
ก็คือความเจริญของศาสนจักรนั่นเอง
การสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีป่ รากฏในจามเทวีวงศ์ มีสาระ
ส�ำคัญจ�ำแนกได้ ๓ ประการ คือ การบ�ำรุงเลีย้ งบิดา-มารดา การใช้ธรรมะในการปกครอง
บ้านเมือง และสุดท้ายคือทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก
๑. การบ�ำรุงเลี้ยงบิดา-มารดา
ความกตัญญูกตเวทีตอ่ บุพการีนบั เป็นหลักธรรมข้อหนึง่ ในมงคล ๓๘ ประการ
ถือเป็นพื้นฐานของความเจริญในตนที่ปัจเจกชนพึงปฏิบัติ เมื่อพินิจเรื่องราวในจามเทวี
วงศ์จะพบว่า ได้มีการกล่าวถึงความกตัญญูไว้ตั้งแต่ปริเฉทที่ ๒ คือกล่าวถึง ชายผู้หนึ่ง
ประทุษร้ายด่าตีแม่ของตน จนกระทั่งผู้เป็นแม่ไม่อาจทนต่อพฤติกรรมของลูกได้ เมื่อ
ผู้เป็นแม่มาฟ้องร้องกับพระเจ้ากุนริกนาสราช แห่งเมืองรัมมนคร นางกลับได้รับ
ค�ำบริภาษตัดสินว่า
“... แนะหญิงถ่อย หญิงร้ายขึ้น ชื่อว่าลูกแลตีแม่ของตนควร
แล้ว มารดาเสมือนกังสดาลอันบุตรประหารแล้ว เสียงก็ปรากฏมี
ถ้าหากว่าบุตรไม่ประหารมารดา ก็มิได้ปรากฏแล้ว จักได้ชื่อว่า
เหตุมีแก่ท่านอย่างไรเล่า เพราะเหตุไรท่านจึงร้องไห้ จงออกไป
เสียจากที่นี่” (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๑๖)
นางผู้เป็นแม่นั้นมีความรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตนต่อค�ำพูดของพระราชาที่ไม่มี
ความเป็นธรรมให้แก่ตนผู้เป็นราษฎรตกทุกข์ได้ยาก จึงคุกเข่าลงกับพื้น แล้ววิงวอนต่อ
พระธรณีและท้าวโลกบาลให้ทราบเหตุอันเกิดขึ้นแก่ตนนี้ด้วย เมื่อเทวดาทราบเหตุ
จึงบันดาลโทษให้เมืองรัมมนครจมลงด้วยน�ำ้ เหตุนพี้ ระวาสุเทพฤๅษีจงึ ยกข้อพระธรรม
ค�ำสอนขึ้นว่า
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“เมื่อพระราชาผิดธรรมมีอยู่ในประเทศใด อุบาทว์ทั้งหลาย
ก็ย่อมมีขึ้นในประเทศนั้นดังนี้ เช่นเกาะนาฬีกแลเมืองอินทปัตถ์
ก็ดี แว่นแคว้นอันวิเศษอื่นก็ดี ได้ถึงความพินาศเช่นกัน แต่บุราณ
ก็ดี ก็แว่นแคว้นของเราในประเทศนี้ จะพึงมีราชาอาธรรม์ถือผิด
อยู่เพียงใด ก็จะท�ำให้ชาวนครทั้งหลายถึงทุกข์อันใดอันหนึ่งได้
อนึ่ง แว่นแคว้นของเรานี้ จะพึงมีอยู่ตลอดกัปปเพียงใด ถ้าหาก
พระราชาจะไม่พึงยังความวินิจฉัยให้เป็นไปโดยธรรมเสมออยู่ไซร้
ขอให้แว่นแคว้นจงเป็นไปสู่ความพินาศแก่ราชานั้นฉันนั้นเถิด”
(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๑๘)
ความอกตัญญูผนวกกับอธรรมของกษัตริย์จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองพินาศ
ล่มจม ในทางกลับกันหากความกตัญญูมีในบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็จะมีแต่ความเจริญ
เมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองมีความกตัญญูบ้านเมืองก็ย่อมจะมีความเจริญขึ้นตามไปด้วย
ดั ง เหตุ ก ารณ์ ใ นปริ เ ฉทที่ ๑๐ ซึ่ ง กล่ า วถึ ง การพระราชพิ ธี ถ วายราชสมบั ติ เ มื อ ง
เขลางคนครของพระอนัตยสให้แด่พระนางจามเทวีเพื่อเป็นการสนองคุณมารดา และ
พระอนันตยสก็ไปครองราชสมบัติ ณ เมืองอาลัมพางคนครแทน ความกตัญญูนี้
ได้ยังความผาสุกมาสู่ความเจริญของบ้านเมือง ดังจะเห็นได้จากข้อความว่า
ขอถวายพระพรมหาราชเจ้า กรรมเป็นบุญทีพ่ ระมหาราชเจ้า
กระท�ำแล้วนั้นเป็นกรรมท�ำประโยชน์ให้ส�ำเร็จดีแล้ว การกระท�ำ
ตอบแทนสนองพระคุณพระราชมารดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สรรเสริญแล้ว ลาภแลยศของพระองค์ก็จะเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งใน
โลกนี้แลโลกเบื้องหน้าเทพยเจ้าทั้งหลายก็จะบูชาพระองค์...
เมื่อพระเจ้าอนันตยส ประทับอยู่ในอาลัมพางคนครนั้น ได้
เสด็จเข้าไปยังเขลางคนคร ถวายบังคมพระนางเจ้าจามเทวีพระราช
มารดาของพระองค์ แล้วก็กราบทูลถามถึงความไม่มีโรค แล้ว
กระท�ำการอุปฐากพระราชมารดาทุกวันทุกวันบ้าง สองวันบ้าง
สามวันบ้าง ห้าวันบ้าง
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ในกาลนัน้ ประชุมชนทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นพระนครนัน้ มีเพศต่างๆ
มิใช่เพศเดียวกัน มีสมณพราหมณ์แลคฤหบดีเป็นต้น โดยที่สุดแม้
มนุษย์ชาวป่าทั้งหลายที่เป็นมิลักขภาษา ก็มีบริบูรณ์อยู่ในพระนคร
นั้น พากันรื่นเริงบันเทิงใจจนเกิดพิศวาสคุ้นเคยซึ่งกันและกัน...
กระท�ำกองการกุศลมีกุฎีทาน วิหารทาน เป็นต้น ...เป็นที่รื่นเริง
บันเทิงใจยิ่งนัก (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๘๑-๘๒)
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า ความกตัญญูเป็นหลักธรรมส�ำคัญที่กษัตริย์
พึงปฏิบัติ เป็นธรรมที่เทพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ น�ำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้ง
ต่อตนเองและบ้านเมือง
๒. การใช้ธรรมะในการปกครองบ้านเมือง
ราชาแห่งธรรม คือ คติของผู้ปกครองที่ดีของประชาชนผู้นับถือพระพุทธ
ศาสนา ราชาผู้ใดปฏิบัติตามหลักธรรมราชา มีทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร
เป็นต้น ก็จะได้ชื่อว่าเป็นราชาเหนือราชาเพราะเป็นผู้มีธรรมวิชัย คือ ชนะแล้วซึ่งธรรม
ด้วยการทีพ่ ระองค์ทรงปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ การใช้หลักธรรมในการปกครองบ้านเมืองนี้
มีในจามเทวีวงศ์ปริเฉทที่ ๓ เมื่อพระฤๅษีวาสุเทพกับพระฤๅษีสุกกทันต์ปรึกษาจะหา
พระราชาผู้ทรงธรรมมาปกครองบ้านเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ พระฤๅษีสุกกทันต์จึงกล่าว
แก่พระฤๅษีวาสุเทพว่า
“ดูราสหายสมควร” ก็แต่ว่าพระราชาในเมืองเราทั้งหลาย
จัดเป็นสามอย่าง คือ อย่างหนึ่งทรงทศพิธราชธรรม อย่างหนึ่ง
ประพฤติล่วงบาปธรรม อย่างหนึ่งเป็นมัธยมไม่มีผล ถ้ากาลใด
พระเจ้ า ธั ม มิ ก ราชได้ เ สวยราชย์ ครั้ ง นั้ น แลพระนครจะเกษม
สุภกิ ขารืน่ รมย์สำ� ราญยิง่ พระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองมีหมูม่ หาชน
ล้นหลาม ส�ำเร็จความสุขทุกประการ ถ้ากาลใดพระราชาเป็นอธรรม
เสวยราชย์ ครั้งนั้นพระนครจะเกิดทุพภิกขภัยได้ทุกร้อนต่าง ๆ
ประชุมชนจักร้อนรนคล้ายกับร้อนด้วยแสงเพลิง ถึงแม้ว่ากาลใด
พระราชาเป็นมัธยมเสวยราชย์ในครั้งนั้น ประชาชนก็พากันไร้ผล
พระพุทธศาสนาจักเสื่อมสูญ (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๒๖)
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จะเห็นได้ว่า ความส�ำคัญของผู้ปกครองในฐานะผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจ
หากพระราชาใช้พระราชอ�ำนาจที่พระองค์มีไปในทางมิชอบ เป็นต้นว่ามีใจอธรรม หรือ
แม้แต่เป็นผูม้ ใี จวางเฉยอยูก่ ต็ าม ความสงบสุขของบ้านเมืองและความเจริญรุง่ เรืองใน
ทางพระพุทธศาสนาก็จะไม่บังเกิดขึ้น ดังนั้น กษัตริย์ผู้ทรงด�ำรงตนตั้งอยู่ในหลักแห่ง
ทศพิธราชธรรมเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูบ้ นั ดาลความร่มเย็นเป็นสุขดังทีป่ ระชาชนพึงปรารถนา
ได้ ทั้งนี้ เพราะเชื่อว่าความเป็นไปในบ้านในเมืองต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
และวัตรปฏิบตั ขิ องกษัตริยว์ า่ ทรงยึดมัน่ หรือธ�ำรงไว้โดยมีกศุ ลจิตสุจริตเทีย่ งแท้อย่างไร
เช่นเดียวกับที่พระลโวราชตรัสประภาษตอบปฏิสันถารของพระสุกกทันต์ฤๅษี เมื่อ
คราวที่ไปเชิญพระนางจามเทวีมาปกครองเมืองหริปุญไชย ปรากฏในปริเฉทที่ ๔ ว่า
“ข้าแต่พระฤๅษีเจ้า เรานี้ก็มีกุศลจิตสบาย อนึ่ง ภัยอุปัทวัน
ตรายก็มไิ ด้มี ทัง้ จักรวัตติธรรมก็ดำ� รงคงไม่เสือ่ มคลาย เราปกครอง
ราษฎรสบายไม่ย่อหย่อน ชาวชนบทก็พากันสโมสรเกษมสานต์
ทัง้ ราชอาณาจักรก็มไิ ด้รา้ วรานร่วมสามัคคีด”ี (พระโพธิรงั สี, ๒๕๕๕:
๓๕)
เพราะเหตุนี้ ความสุขของประชาชนจึงเกิดจากความเป็นธรรมของผูป้ กครอง
ผู้เป็นกษัตริย์จึงต้องเป็นผู้มีศีลาจารวัตรและจักรวัตติธรรมเป็นหลักที่จะควบคุม
พระราชอ�ำนาจให้อยู่ในขอบเขตอันเหมาะสม ยังประโยชน์ทั้งแก่ผู้อื่น และในตนเอง
ที่จะได้รับความสรรเสริญจากประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง ดังจะเห็นได้จากปริเฉทที่ ๑๐
เมื่อพระเจ้าอนันตยสได้ครองราชสมบัติ ณ เขลางคนครแล้ว ได้เสด็จกลับไปยัง
หริปุญไชยนครเพื่อถวายบังคมพระมหันตยสกับพระนางจามเทวี พร้อมทั้งได้พบกับ
พระวาสุเทพฤๅษี ซึ่งมีปฏิสันถารสั่งสนทนาแก่กันว่า
“ดูรานะท่านทั้งหลายซึ่งท่านทั้งปวงเหล่านี้เป็นผู้เกิดใน
วงศ์กษัตริยอ์ นั ประเสริฐ อันข้าพเจ้าทัง้ หลายได้อภิบาลบ�ำรุงรักษา
แล้ว เป็นผู้เชื่อฟังอัปปมาทธรรมตั้งตนไว้ในพุทธศาสนา ปฏิบัติอยู่
ในศีลาจารวัตรประพฤติตามจักรวัติธรรม อภิบาลบ�ำรุงประชาชน
ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น สมบัติทั้งสิ้นที่ท่านทั้งหลายปรารถนาแล้ว
ก็จักส�ำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั้งในโลกนี้แลโลกหน้า เบื้องหน้าแต่นี้
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ไปสรรพเทพยดาทั้งหลาย ก็จะสรรเสริญแลจะช่วยอภิบาลบ�ำรุง
รักษาท่านทั้งหลายอยู่เป็นนิจนิรันดร์” (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๗๓)
นอกจากความส�ำเร็จในการปกครองแล้ว แม้ในการท�ำสงครามบทบาท
นักรบของผู้ปกครอง ย่อมต้องอาศัยธรรมะเช่นกัน ดังเช่นพระเจ้ามิลักขราชผู้ปราชัย
แก่พระมหันตยส แม้พระเจ้ามิลักขราชจะมีพลนิกรโยธามากกว่าเพียงใด เมื่อถูกโทสะ
ก็ดี โมหะก็ดี ครอบง�ำแล้ว ก็มิได้พิจารณาในข้าศึก และต้องได้ความอายจากความ
พ่ายแพ้ ดังมี ราโชวาทคาถา ในปริเฉท ที่ ๗ ว่า
“พระราชาองค์ใดก็ดี ได้รบชนะในแผ่นดินแล้ว เป็นผู้อัน
ความโกรธครอบง� ำ แล้ ว ไม่ พิ จ ารณาซึ่ ง กาลก็ ดี ประเทศก็ ดี
พลเสนาอันจะสุขแลทุกข์ก็ดี ชนอื่นก็ดี ตนเองก็ดี อันจะเข้าไปสู่
ความเก้อเขินก็ดี ผู้ลุอ�ำนาจ โลภะก็ดี โทสะก็ดี ราคะก็ดี ความหลง
แล้ ว ด้ ว ยโมหะก็ ดี ความเพ่ ง ด้ ว ยความกระด้ า งด้ ว ยมานะก็ ดี
พระราชาองค์นนั้ แท้ พึงปราชัยในหน้าสนามรบ ครัน้ เมือ่ ยศทัง้ หลาย
เสื่อมแล้ว พระองค์ก็ได้ถึงความอาย พระราชาองค์ใดก็ดี แม้ว่า
ไม่พ่ายแพ้แล้วละความโกรธเสียได้ พิจารณาเป็นอันดีซึ่งกาลด้วย
ประเทศด้วย พลเสนาอันจะสุขแลทุกข์ดว้ ย ซึง่ ผูอ้ นื่ ด้วย ซึง่ พระองค์
เองด้วย อันจะเข้าไปสูค่ วามเก้อได้ ละได้เสียแล้วซึง่ โลภะด้วย โทสะ
ด้วย ซึ่งความหลงเกินแล้วด้วย โมหะด้วย ซึ่งความเพ่งด้วย
ความเป็นคนกระด้างด้วย มานะด้วย พระราชาองค์นั้นแท้ พึงมีชัย
วิเศษ ในหน้าสนามรบ ครัน้ เมือ่ ยศทัง้ หลายจ�ำเริญแล้ว พระองค์กไ็ ด้
ถึงแล้วซึง่ ลาภ โบราณได้กล่าวสืบ ๆ กันมาอย่างไร แม้วา่ เรือ่ งนี้ ได้
กล่าวอ้างเป็นนัน้ มิได้เป็นอย่างอืน่ เลย” (พระโพธิรงั สี, ๒๕๕๕: ๕๒)
การแสดงให้เห็นลักษณะของกษัตริยท์ ไี่ ร้ความเป็นธรรมนี้ เป็นสิง่ หนึง่ ทีแ่ สดง
ให้เห็นว่า ผู้ปกครองนั้นต้องเป็นผู้ด�ำรงไว้ซึ่งราชธรรม เพราะเป็นหลักส�ำคัญที่จะท�ำให้
บ้านเมืองประสบแต่ความสุข ความเจริญ ประชาชนก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
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๓. ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก
ความเจริญในธรรมย่อมหมายถึงความเจริญในตน ผู้ปกครองบ้านเมือง
นอกจากจะเป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรมค�ำสอนแล้ว ก็จะต้องส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้
เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เช่นพระนางจามเทวีทรงร�ำพึงถึงธรรมอันมีความเสื่อม
สิ้นไป มีอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ดังนั้น อันว่าสมบัติบริบูรณ์ทั้งหลายที่พระนางมีอยู่
พระนางได้ตั้งใจสละถวายเป็นกุศลแล้วแก่สมณพราหมณ์ รวมไปถึงแจกจ่ายให้
เหล่าวณิพกและพวกอื่น ๆ ให้อิ่มหน�ำทุกวัน ๆ และได้สร้างมหาวิหาร ๕ ต�ำบล กับทั้ง
รักษาศีล
“... แลวันอัฐมีแห่งปักษ์ ชนทั้งหลาย คือ มารดาแลบุตร
ก็พากันเข้าไปสู่ภิกษุสงฆ์ ครั้นเข้าไปแล้วได้อภิวันท์แล้ว พากัน
สมาทานศีล แลในระหว่างนั้นก็ฟังธรรมบ�ำเพ็ญทานมีกระยาหาร
เป็นต้น ชนเหล่านั้น ได้ท�ำโดยนัยดังนี้ ตลอดกาลทุกเมื่อ ฝ่ายว่า
เสนาอ�ำมาตย์ทั้งหลาย ทั้งชาวพระนครแลชาวชนบท ก็ได้พากัน
ท�ำตาม พระราชาทั้ง ๓ พากันยังพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองอยู่”
(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๖๓)
จะเห็นได้วา่ หากพระมหากษัตริยป์ ฏิบตั ติ นเป็นพุทธมามกะตัง้ มัน่ ต่อพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการกระท�ำจริยวัตรเพื่อประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา
ตั้งอยู่ในความประพฤติดีประพฤติชอบ ใส่พระทัยครองศีลครองธรรม ประชาชนก็จะ
มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาตามเยี่ยงอย่างที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติ
ซึ่งการท�ำตนเป็นผู้น�ำในการบ�ำรุงรักษาพระพุทธศาสนานี้ นับเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์
ทรงกระท�ำให้สอดคล้องไปกับการครองธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนได้เป็น
อย่างดีอีกด้วย
“ล�ำดับนั้นจึงโปรดเกล้าให้แต่งพุทธาราม แลธรรมาราม
แลสังฆาราม แล้วจึงให้กระท�ำกุฎีวิหารแลอาวาสให้พระภิกษุสงฆ์
หมู่ใหญ่อยู่ในที่นั้น ๆ ตามสมควรแล้ว ก็เสด็จเข้าไปใกล้พระภิกษุ
สงฆ์โดยเคารพ ในการก่อนได้เคยทรงฟังพระธรรมเทศนา แล
สมาทานศีลแลประพฤติอยู่ในสุจริตธรรมสามประการ พร้อมทั้ง
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กายวาจาใจ รักษาอยู่ซึ่งกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ มิให้
ทศพิธราชธรรมก�ำเริบได้ด้วยประการใด ถึงในกาลบัดนี้เล่าก็ได้
ครอบครองแล้ ว ซึ่ ง สิ ริ ร าชสมบั ติ ท รงกระท� ำ อยู ่ อ ย่ า งนั้ น ”
(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๗๗)
และในปริเฉทสุดท้าย อันเป็นหัวใจส�ำคัญของเรื่อง คือการค้นพบพระธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้แสดงถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
อย่างสูงยิ่งของพระเจ้าอาทิตยราช
“...พระเจ้าอาทิตยราชก็เสด็จลงจากพระราชนิเวศน์...ให้รื้อ
ขนเหย้าเรือนในพระนครที่อยู่ของพระองค์ ออกไปเสียให้ไกล
จากที่นั้น แล้วให้กระท�ำราชวัติประมาณวาหนึ่ง โดยรอบที่นั้นทั้งสี่
ทิศ ให้เต็มไปด้วยทรายเงินทรายทองหนาประมาณศอกหนึ่งแล้ว
ให้ตั้งเรียบเรียงโดยรอบด้วยระเบียบ หม้อทองหม้อเงินอันเต็ม
ไปด้วยดอกปทุมชาติแลดอกอุบล แลดอกไม้กลิ่นหอมอันบานแล้ว
ในราชวัติ...ให้ตีกลองประกาศเที่ยวไปในพระนครทั้งสิ้นว่า ดูกร
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พระสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคย์เจ้าได้
อุบัติบังเกิดขึ้นในท่ามกลางสนามของพระราชาของเราทั้งหลาย
ในอกาลสมัย ท่านทั้งหลายจงไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วย
สักการบูชา มีเทียนธูปและระเบียบดอกไม้ของหอม เป็นต้น แลจง
ไปสระสรงพระสรีรธาตุนั้นด้วยน�้ำหอม... ครั้นเมื่อรัศมีของผอบ
ที่บรรจุพระธาตุอันประเสริฐ มีประมาณเท่าปลีกล้วยอันใหญ่ อัน
เต็มไปด้วยเครื่องหอม แลเต็มไปด้วยเครื่องอบอันทิพย์ พลุ่งขึ้นมา
แล้ว ผอบพระธาตุอันประเสริฐของพระเจ้าอโสกราชก็เปล่งแสง
สว่างด้วยรัตนเจ็ดถึงซึ่งเป็นอเนกัปปการ รุ่งเรืองอยู่ด้วยอานุภาพ
พระธาตุ สิ้นกาลนาน ประชุมชนทั้งหลายมีพระเจ้าอาทิตยราชเป็น
ประธาน ก็เ กิด ความเลื่อ มใสมีใจรื่นเริง ยิ่งสู งขึ้ น ๆ ก็ เปลื้ อง
วัตถาภรณ์อันประเสริฐกระท�ำการบูชาพระชินธาตุ ครั้งนั้นเสียง
เอิกเกริกกึกก้องใหญ่ก็ประพฤติเป็นไปในสถานที่นั้น ด้วยเสียง
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สาธุ ก ารแลเสี ย งสั ง ข์ เ สี ย งกลองแลเสี ย งดุ ริ ย างคดนตรี ”
(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๑๔๓-๑๔๕)
การพบพระบรมสารีริกธาตุในสมัยของพระเจ้าอาทิตยราช จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ทั้งต่อพระพุทธศาสนาและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพระบรมธาตุซึ่งเกิดขึ้น
ตามพุทธวัจนะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มิใช่สิ่งธรรมดาที่จะเกิดขึ้น
ทั่วไป และด้วยเหตุนี้การค้นพบพระบรมสารีริกธาตุจึงแสดงถึงบุญญาภิสมภาร
บารมีขององค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของประชาชน
จึงรุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นได้สืบไปทั้งสองส่วนคือทั้งอาณาจักรและศาสนจักรนั่นเอง
ดังนั้น ความคิดที่ว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
จึงหยั่งรากลึกอยู่ในสังคมวัฒนธรรมไทย เพราะการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ด้วย
การสร้างหรือการบ�ำรุงรักษา ศาสนสถานและศาสนวัตถุ รวมไปถึงคณะสงฆ์นั้น เป็น
จริยวัตรทีส่ อดคล้องกับราชธรรมทีพ่ ระมหากษัตริยย์ ดึ ถือปฏิบตั ิ และจะยิง่ ช่วยเกือ้ หนุน
ให้ความเป็นธรรมราชานั้นเข้มขลังอยู่ในจิตใจของประชาชนอีกด้วย
จะเห็นไว้ว่า แนวคิดธรรมราชาและการเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก อัน
เป็นหลักส�ำคัญทีพ่ ระมหากษัตริยผ์ นู้ บั ถือพุทธศาสนาจะต้องปฏิบตั ิ เพือ่ ความมัน่ คงและ
ชอบธรรมในการใช้พระราชอ�ำนาจส�ำหรับปกครองประเทศ ที่ส�ำคัญแนวคิดทั้งสองยัง
เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ปกครอง ดังจะพบว่า เมื่อพระวาสุเทพฤๅษี
กับพระสุกกทันต์ฤๅษีได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีนั้น มักอ้างอิงอยู่กับหลัก
ธรรมราชา อาทิ ทศพิธราชธรรม จักรวัตติวัตร กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นต้น รวมถึงการ
กล่าวคุณสมบัติของพระราชาว่าจะต้องเป็นผู้มีศีล ประพฤติสุจริตทั้งกาย วาจา ใจ
ให้ทาน ฟังธรรม และเกื้อกูลพระพุทธศาสนา หลักทั้งสองประการนี้จึงเป็นหลักส�ำคัญ
ที่พระมหากษัตริย์ผู้ควรแก่การสรรเสริญพึงมีไว้เป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้กระท�ำ
ตาม

การสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์
พระอินทร์ คือ เทพผูเ้ ป็นใหญ่ในสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ และมีอำ� นาจบังคับบัญชา
เหนือเทพชั้นจาตุมหาราชิกา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๑: ๕๕๔)
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เป็นเทพเจ้าที่ได้รับการสดุดีในวรรณกรรมพระเวทอย่างมาก เพราะเดิมทีพระอินทร์
เป็นเทพแห่งพายุฝนมีหน้าที่เพื่อยังโลกให้เกิดน�้ำและแสงสว่าง ทั้งยังเป็นเทพแห่ง
สงครามที่มีส่วนช่วยชนอารยันในการครอบครองแผ่นดินอินเดีย อ�ำนาจศักดาของ
พระอินทร์นั้นมีมากถึงขั้นที่เทวดาองค์ใดๆ ก็ไม่สามารถจะต่อกรได้ จึงมีชื่อเรียก
พระอินทร์ในลักษณะยกย่องให้พระองค์เป็นจอมจักรวาลอีกชื่อหนึ่งว่า “สักระ” ซึ่ง
แปลว่า ผูท้ รงอ�ำนาจ (อุดม รุง่ เรืองศรี, ๒๕๒๓: ๔๔-๔๕) ส่วนในทางพระพุทธศาสนานัน้
ไม่ว่าจะในคัมภีร์ชาดก พุทธประวัติ และคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาล้วนเชื่อว่าพระอินทร์
คือเทพผูพ้ ทิ กั ษ์รกั ษาพระพุทธศาสนาทัง้ สิน้ หน้าทีห่ ลักของพระอินทร์กค็ อื เทพผูอ้ ำ� นวย
พร ประทานความช่วยเหลือแก่คนดีหรือพระโพธิสตั ว์ให้สามารถบ�ำเพ็ญบารมีธรรมหรือ
ท�ำความดีต่างๆ ได้ส�ำเร็จสมปรารถนา (ศานติ ภักดีค�ำ, ๒๕๕๖: ๓๖)
กล่าวเฉพาะในสังคมไทย คติพระอินทร์ปรากฏอิทธิพลในสังคมไทยมา
ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ พบหลักฐานทั้งทางโบราณคดีที่เป็นศิลปะขอมไทย
และวรรณกรรม อาทิ เตภูมิกถากับโคลงโองการแช่งน�้ำรวมถึงพิธีกรรมในต�ำรา
บรมราชาภิ เ ษกของไทยที่ มี ชื่ อ ว่ า พระราชพิ ธี อิ น ทราภิ เ ษกอี ก ด้ ว ย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
พระนามของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาบางพระองค์ เช่น สมเด็จพระอินทรา
ธิราช หรือสมเด็จพระนครินทราธิราช ย่อมแสดงให้เห็นถึงคติที่ไทยเราเชื่อว่าพระมหา
กษัตริยเ์ ป็นอวตารของเทพพระอินทร์อย่างชัดเจน ควบคูไ่ ปกับความเชือ่ เรือ่ งคติอวตาร
จากพระนารายณ์ (ศานติ ภักดีค�ำ, ๒๕๕๖: ๗๒-๗๓)
ในพระธัมมปทัฏฐกถา (๒๕๕๕: ๑๔๓-๑๔๕) กล่าวถึงเหตุการณ์ทมี่ หาลิกษัตริย์
แห่งเมืองลิจฉวีพระองค์หนึง่ ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงท้าวสักกะหรือพระอินทร์วา่ พระพุทธ
องค์เคยเห็นหรือไม่ ซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าเคยเห็น และจึงเล่าถึงเหตุที่ท้าว
สักกะได้พระนามต่างๆ ได้แก่ ชื่อท้าวมฆวา เพราะเคยเกิดเป็นมาณพชื่อมฆะ ชื่อท้าว
ปุรนิ ททะ เพราะเคยเกิดเป็นมนุษย์ผใู้ ห้ทานแก่ผคู้ นมาก่อน ชือ่ ท้าวสักกะ เพราะเคยเกิด
เป็นมนุษย์ผู้ให้ทานโดยเคารพ ชื่อท้าววาสวะ เพราะเคยเกิดเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พักอาศัย
ชื่อท้าวสหัสสักขะ เพราะเป็นผู้ด�ำริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียว ชื่อท้าวสุชัมบดี
เพราะมีนางอสุรกัญญาชื่อนางสุชาดา ชื่อท้าวเทวานมินทะ เพราะเสวยราชสมบัติเป็น
อิสริยาธิปตั ย์แห่งเทพทัง้ หลายในสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ จากนัน้ พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรม
ที่พระอินทร์สมาทานเพื่อให้ถึงซึ่งความเป็นท้าวสักกะต่อไป คือธรรมอันมีชื่อว่า
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วัตรบท ๗ ซึง่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) (๒๕๕๑: ๓๖๑) ได้อรรถาธิบายไว้ ดังนี้
วัตรบท ๗ หลักปฏิบัติหรือข้อที่ถือปฏิบัติประจ�ำ ๗ ข้อ ที่ท�ำให้มฆมาณพ
ได้เป็นท้าวสักกะหรือพระอินทร์ คือ
๑. มาตาเปติภโร เลี้ยงมารดาบิดา
๒. กุเลเชฏฺฐปจายี เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล
๓. สณฺหวาโจ พูดค�ำสุภาพอ่อนหวาน
๔. อปิสุณวาโจ หรือ เปสุเณยฺยปฺปหายี ไม่พูดส่อเสียด พูดสมานสามัคคี
๕. ทานสํวภิ าครโต หรือ มจฺเฉรวินย ชอบเผือ่ แผ่ให้ปนั ปราศจากความตระหนี่
๖. สจฺจวาโจ มีวาจาสัตย์
๗. อโกธโน หรือ โกธาภิภู ไม่โกรธ ระงับความโกรธได้
จากการศึกษาหลักราชธรรมในจามเทวีวงศ์พบว่ามีข้อความหลายตอนที่
กล่าวถึงพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในปริจเฉทที่ ๑๒
ซึง่ ได้แสดงประวัตกิ ษัตริยห์ ริปญ
ุ ไชยแต่ละพระองค์ โดยอธิบายวัตรปฏิบตั เิ พียงสังเขป
บอกอายุขัย และการสิ้นบุญไปบังเกิดตามยถากรรม ตัวอย่างเช่นในตอนที่กล่าวถึง
พระเจ้าสุวรรณมัญชุสราช ว่า
พระเจ้ า สุ ว รรณมั ญ ชุ ส ราชมี พ ระราชศรั ท ธาเชื่ อ ถื อ ใน
พระพุทธศาสนา กระท�ำบุญกุศลมีทานเป็นต้นบ�ำรุงรักษาชาว
พระนครไม่เบียดเบียนผู้ใด
มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลายเป็ น อั น มากในหริ ปุ ญ ไชยนครในครั้ ง นั้ น
มีสมบัตสิ ำ� เร็จพร้อมทุกประการ มีทรัพย์แลข้าวแลทองเงินแลรัตน
เจ็ดประการแลผ้านุ่งห่ม เครื่องประดับตกแต่งกายวิจิตรไปด้วย
ประการต่างๆ มีภักษาหารก็แสวงหาได้โดยง่าย อนึ่ง พระภิกษุ
มี พ ระสั ง ฆเถรเป็ น ต้ น ทั้ ง สมณพราหมณ์ ค ฤหบดี ทั้ ง หลาย
ก็พากันกระท�ำกุศลสมณธรรมเป็นสุขสบาย ประชุมชนที่อยู่ใน
พระราชอาณาเขตทั้งสิ้น ก็อภิรมย์ร่าเริงบันเทิงใจยิ่งนัก
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พระเจ้าสุวรรณมัญชุสราชเสวยสิริราชสมบัติอยู่ได้สามสิบ
พรรษาก็เสด็จสวรรคตไปบังเกิดยังดาวดึงส์เทวโลกด้วยบุญกรรม
ที่พระองค์กระท�ำไว้แล้วนั้น (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๙๔)
การบ�ำเพ็ญบารมีธรรมของกษัตริย์เพื่อกลับไปเกิดในภูมิสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
นี้ ชวนให้เกิดข้อค�ำถามทีน่ า่ พินจิ ต่อไปว่า หลักธรรมและเหตุการณ์ในเรือ่ งจามเทวีวงศ์
ในแต่ละปริเฉทนั้น จะเป็นรอยต่อให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิดภายในว่า กษัตริย์
หริปุญไชยพึงสมาทานปฏิบัติธรรมในหลักวัตรบท ๗ เพื่อปรารถนาจะกลับไปเกิดเป็น
พระอินทร์ในดาวดึงส์เทวโลกอีกด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความในปริจเฉท
แรก กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนชาวเมงค์ทั้งหลายด้วยการแสดง
พระธรรมเทศนา “อันเป็นสัปปุริสคติ” และประทานศีล ๕ ดังนี้
ล�ำดับนัน้ แล สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ได้กำ� หนดรูว้ าระน�ำ้ จิตแห่งพวกเมงค์
ทั้งหลายว่าเขลาไม่เข้าใจ จึงได้ทรงส�ำแดงธรรมอันเป็นสัปปุริสคติ เครื่องด�ำเนินของ
สัปบุรุษโดยสมควรว่า
ท่ า นทั้ ง หลาย จงเป็ น ผู ้ เ ลี้ ย งมารดาบิ ด าเถิ ด จงเป็ น ผู ้
ประพฤตินอบน้อมต่อผู้เป็นอยู่ในตระกูล จงเป็นผู้มีวาจาไพเราะ
เพราะพร้อง จงอย่าได้ถือเอาซึ่งวัตถุของผู้อื่นด้วยความประมาท
ท่านทั้งหลายจงอุทิศต่อพระพุทธเจ้า แล้วอภิวาทในกาลเช้าแล
เวลาเย็น อนึ่งท่านทั้งหลายจงอภิวาทพระธรรมพระสงฆ์ด้วย
ขึ้ น ชื่ อ ว่ า ค� ำ ที่ ป ระกอบด้ ว ยความประมาทแล้ ว ท่ า นทั้ ง หลาย
อย่าได้ถือเอาเลย ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจักท�ำตามค�ำเราไซร้
ท่านทั้งหลายก็จักพากันไปสู่สวรรค์เทวโลก
...
ท่านทั้งหลายจงเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้เด็ดขาดด้วย ท่าน
ทั้งหลายจงเว้นให้หมดทุกสิ่ง จากการถือเอาสิ่งของอันชาวโลก
มิได้ให้แล้วด้วย ท่านทั้งหลายอย่าเสพย์ภรรยาของผู้อื่นด้วย ท่าน
ทั้งหลายอย่ากล่าวค�ำเท็จตลอดชีวิตด้วย ท่านทั้งหลายอย่าดื่มสุรา
เมรัยตลอดชีวิตด้วย ท่านทั้งหลายจงสมาทานศีลทั้งหลายอันเป็น
บุญไว้เถิด (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๖-๗)
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จากข้อความนี้ จะเห็นว่า สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนชาวเมงค์นั้น มีประการ
ใกล้เคียงกับวัตรบท ๗ อยู่ถึง ๕ ประการ คือ การบ�ำรุงเลี้ยงดูบิดามารดา การเคารพ
ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล การใช้วาจาด้วยความสุภาพอ่อนน้อม การไม่พูดส่อเสียด และ
การรักษาวาจาสัตย์ ซึง่ ธรรมทีด่ จู ะเป็นหลักส�ำคัญทีส่ ดุ ในเรือ่ งคือ การเลีย้ งมารดาบิดา
(มาตาเปติภโร) เพราะถูกย�้ำเน้นในหลายปริจเฉท ดังมีตัวอย่างปรากฏในปริเฉทที่ ๑๐
ในเหตุการณ์ที่พระเจ้าอนันตยสถวายราชสมบัติเมืองเขลางคนครแด่พระนางจามเทวี
มีความตอนหนึ่งที่พระเจ้าอนันตยสกราบทูลพระราชมารดาว่า
สมเด็ จ พระเจ้ า อนั น ตยส มี พ ระประสงค์ จ ะใครกระท� ำ
ปัจจุปการสนองพระคุณพระราชมารดาของพระองค์... ข้าแต่
พระมารดาเจ้า จ�ำเดิมแต่พระมารดาเจ้าทรงพระครรภ์ข้าพระบาท
มาจนตราบเท่าถึงวันนี้ ถ้าว่าโทษอันหนึ่งอันใดของข้าพระบาท
มีอยู่ ขอพระมารดาเจ้าจงอดโทษทั้งปวงนั้นแก่ข้าพระบาทเถิด
พระมารดาเจ้าเป็นผู้มีอุปการะแก่ข้าพระบาทเป็นอันมาก ถ้าจะ
เปรียบด้วยแผ่นพสุธาอันใหญ่ในห้องแห่งมณฑลจักรวาลทั้งสิ้นไซร้
พระคุณทัง้ หลายของพระมารดาเจ้ามีอยูแ่ ก่ขา้ พระบาทยิง่ กว่าแผ่น
พสุธาในห้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นนั้น ถ้าข้าพระบาทได้เป็นพระเจ้า
บรมจักรพรรดิราช เป็นใหญ่ชนะตลอดแผ่นปฐพีใหญ่ในจักรวาลทัง้
สิ้นแล้ว ข้าพระบาทจะยกสมบัติบรมจักรพรรดิราชอันเต็มไปแล้ว
ด้วยรัตนเจ็ดประการ ตลอดแผ่นปฐพีใหญ่ทั้งสิ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระมารดาเจ้า ก็แต่บดั นีข้ า้ พระบาทเป็นผูม้ บี ญ
ุ น้อยแลอาภัพขัดสน
ถึงว่าได้ราชสมบัติก็ยังเป็นผู้มีโภคสมบัติน้อย เมื่อการเป็นเช่นนี้
ข้ า พระบาทขอถวายราชสมบั ติ ข องข้ า พระบาททั้ ง สิ้ น นี้ แ ก่
พระมารดาเจ้าเป็นการสนองคุณพระมารดาเจ้าตามสมควรแก่กำ� ลัง
ของข้าพระบาท (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๗๘)
จากข้อความนี้ แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมด้านการบ�ำรุงเลี้ยงมารดาด้วย
กตัญญุตา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน หวังตอบแทนคุณด้วยประโยชน์และความสุข ทั้ง
ยังแสดงความเคารพให้เกียรติต่อมารดาอีกด้วย
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หลักธรรมประการต่อมา คือ การเป็นผู้ชอบเผื่อแผ่ให้ปัน ปราศจากความ
ตระหนี่ มีตัวอย่างปรากฏในเหตุการณ์ที่พระนางจามเทวีมีพระประสงค์ให้สร้างวัด
สร้างวิหาร และสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา โดยมีจุดประสงค์เพื่อ “ยัง
พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง” ว่า
...แล้วพระนางนั้น (๑) ได้ให้สร้างอรัญญิกรัมมการาม...
ถวายให้เป็นที่อยู่แห่งสงฆ์มีพระสังฆเถรเป็นประธาน (๒) ถัดนั้น
ไป ให้สร้างมาลุวาราม...ถวายสงฆ์ผู้มาแต่จาตุทิศ (๓) ถัดนั้นไปให้
สร้าง อาพัทธาราม...ถวายแก่ภิกษุผู้มาแต่ลังการาม (๔) ถัดนั้นไป
ได้สร้างมหาวนาราม ในด้านปัจฉิมทิศแห่งพระบุรนี นั้ สร้างพระวิหาร
ด้วย พระพุทธรูปด้วย กุฎีอันบวรด้วย ส�ำหรับพระสงฆ์จ�ำพรรษา
ในอารามนั้น แล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวน�้ำ...(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๖๒)
นอกจากนี้ พระนางจามเทวีกับพระอนันตยสและพระมหันตยสยังให้ทาน
ด้วยการถวายบิณฑบาตแด่พระสงฆ์และเหล่าพราหมณ์คหบดีด้วย
ครั้ น รุ ่ ง ขึ้ น อี ก วั น หนึ่ ง สมเด็ จ พระราชมารดากั บ สมเด็ จ
พระบรมราชโอรสทั้งสองพระองค์ ก็เสด็จเข้าไปใกล้พระภิกษุสงฆ์
หมู่ใหญ่ถวายนมัสการแล้ว ก็ถวายบิณฑบาตให้ภิกษุสงฆ์อิ่มหน�ำ
ส�ำราญด้วยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตแล้ว จึงยังพราหมณ์
คหบดีทงั้ หลาย...ให้บริโภคแล้วจึงให้จดั แจงเรือนทีอ่ ยูแ่ ลภัตตาหาร
แลเบี้ยเลี้ยงทุกวัน พระราชทานแก่พราหมณ์คหบดีเหล่านั้นอีก
(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๗๖)
ส่วนธรรมประการสุดท้ายคือ ความเป็นผู้ไม่โกรธ หรือระงับความโกรธได้
ปรากฏในราโชวาทคาถา ในตอนท้ายของสังคามวิชยกัณฑ์ ปริจเฉทที่ ๗ ซึ่งกล่าวถึง
ศึกมิลักขราช ระหว่างพระเจ้ามิลักขราชผู้เป็นลุง ที่ต้องพ่ายแพ้แก่พระมหันตยสและ
พระอนันตยสผู้เป็นหลาน ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง ๕ พรรษา เท่านั้น ความใน
ราโชวาทคาถา ที่กล่าวถึง ธรรมของผู้ไม่โกรธ สืบเนื่องมาจากศึกสงคราม ดังนี้
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ราชาองค์ใดก็ดี ได้รบชนะในแผ่นดินแล้ว เป็นผู้อันความ
โกรธครอบง�ำแล้ว ไม่พิจารณาซึ่งกาลก็ดี ประเทศก็ดี พลเสนา
อันจะสุขแลทุกข์กด็ ี ชนอืน่ ก็ดี ตนเองก็ดอี นั จะเข้าไปสูค่ วามเก้อเขิน
ก็ดี ผูล้ อุ ำ� นาจ โลภะก็ดี โทสะก็ดี ราคะก็ดี ความหลงแล้วด้วยโมหะ
ก็ดี ความเพ่งด้วยความกระด้างด้วยมานะก็ดี พระราชาองค์นนั้ แท้
พึงปราชัยในหน้าสนามรบ ครัน้ เมือ่ ยศทัง้ หลายเสือ่ มแล้ว พระองค์
ก็ได้ถึงความอาย
พระราชาองค์ใดก็ดี แม้ว่าไม่พ่ายแพ้แล้วละความโกรธ
เสียได้...ละเสียได้แล้วซึ่งโลภะด้วย โทสะด้วย ซึ่งความหลงเกิน
แล้วด้วย โมหะด้วย ซึ่งความเพ่งด้วย ความเป็นคนกระด้างด้วย
มานะด้วย พระราชาองค์น้ันแท้ พึงมีชัยวิเศษ ในหน้าสนามรบ
ครั้นเมื่อยศทั้งหลายจ�ำเริญแล้ว พระองค์ก็ได้ถึงแล้วซึ่งมหาลาภ
(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๕๑)
ดังที่ได้แสดงนี้ จะเห็นว่าเหตุการณ์และหลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องต่างก็มี
ความสัมพันธ์อยู่ในวัตรบท ๗ ประการอันเป็นธรรมซึ่งผู้ประพฤติจะได้สร้างบุญเพื่อไป
จุตเิ ป็นพระอินทราธิราชในดาวดึงส์เทวโลก อีกทัง้ ข้อความหลายประโยคในพงศาวดาร
ฉบับนี้ ก็มักจะเปรียบเทียบพระมหันตยสและพระอนันตยสว่าเป็นพระอินทร์อยู่หลาย
ครัง้ เช่น ค�ำกล่าวของพระเจ้ามิลกั ขราชว่า “โอ พระหลานเราทัง้ สอง งามหาทีจ่ ะเปรียบ
มิได้ ประหนึ่งว่าพระขันธบุตรอันเสด็จทรงคอพระยาเอราวัณ...พระราชาองค์ใดองค์
หนึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นผูส้ ามารถ เพือ่ จะรบด้วยกุมารทัง้ สองนีไ้ ม่มแี ล้ว” (พระโพธิรงั สี, ๒๕๕๕:
๕๔) หรือในตอนท้ายของเขลางคนครกัณฑ์ ปริจเฉทที่ ๙ ซึง่ กล่าวถึงความเกษมส�ำราญ
ของเมืองเขลางคนครว่า “เป็นพระราชธานีบริบูรณ์ด้วยภักษาหาร สุขเกษมส�ำราญแล
กึกก้องไปด้วยส�ำเนียงดุริยางคดนตรียิ่งนัก...ในนครนั้นย่อมมีบริบูรณ์ทุกประการ
ประดุจดังมสักกสารบุรี อันเป็นเทพธานีที่เสด็จประพาสเล่น ของท้าววาสพอมรินทรา
ธิราชฉะนั้น” (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๖๘-๖๙) แม้แต่เอกสารใบลานเรื่องจามเทวี
ภาษาบาลี อักษรไทย ฉบับพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานปลงพระศพของเจ้าทิพเนตร
อินทวโรรสสุริยวงศ์ ชายาของเจ้านครเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งอ้างถึงในงานวิจัย
ของอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (๒๕๕๙: ๔๑๒-๔๑๓) ก็ปรากฏข้อความตอนหนึ่ง ดังจะ
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ขอคัดค�ำบาลีและค�ำแปลมาแสดงไว้ ดังนี้
กูมัญ์จราชาปิรัช์ชํ กาเต๎วา สกปิตุโน สกลวัต์ตํปุเรตุ อสัก์
โกน์โต อัต์ตโน พลํยถานุรูปํ กุสลธัม์มํกโรติ. โสจตุจัต์ตาฬีสวัส์สานิ
รัช์ชํกตเรต๎วา กาลํกัต๎วา ยถาปุญ์ญกัม์เมน ตาวตึสภวเนนิพ์พัตติ.
ตัส์สปุต์โต รุน์ธัย์โย นาม ราชา รัช์ชํกาเรสิ
แปลว่า
ฝ่ายพระเจ้ากูมัญจราชทรงครองราชย์ แล้วไม่อาจบ�ำเพ็ญ
วัตรได้บริบูรณ์เสมอด้วยพระราชบิดาของพระองค์ ทรงบ�ำเพ็ญ
กุศลธรรมตามก�ำลังยถานุรปู ของพระองค์ พระองค์ทรงครองราชย์
ได้ ๔๔ ปี เมื่อสวรรคต ก็ได้ไปบังเกิดในดาวดึงส์ภพตามกรรมอัน
เป็นบุณย์
การที่ได้บ�ำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อสั่งสมบุญไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือ
สวรรค์ ชั้ น พระอิ น ทร์ นี้ ย่ อ มแสดงถึ ง ดิ น แดนอั น เป็ น อาณั ติ สั ญ ญาเดิ ม ที่ ก ษั ต ริ ย ์
หริปุญไชยอ้างลัทธิเทวสิทธิ์ว่า เมื่อสวรรคตแล้วย่อมกลับคืนสู่ภูมิเดิมที่อวตารมาจาก
พระอินทร์ เมือ่ พิจารณาจากหลักธรรมและความเปรียบดังกล่าว ย่อมท�ำให้เห็นอิทธิพล
ของคติพระอินทร์ในพงศาวดารเมืองหริปุญไชยว่ามีความสัมพันธ์กับศาสนจักรและ
อาณาจักรในสมัยของพระนางจามเทวีอย่างชัดเจน

บทสรุป
จามเทวีวงศ์หรือพงศาวดารเมืองหริปญ
ุ ไชยมีลกั ษณะเนือ้ หาเป็นต�ำนานเมือง
และต�ำนานพระพุทธศาสนา การศึกษาหลักธรรมราชาในจามเทวีวงศ์บอกถึงภาระหน้าที่
ของกษัตริย์ในการครองตนและการปกครองบ้านเมืองอยู่ ๓ ประการคือ การบ�ำรุง
เลี้ยงบิดา-มารดา การใช้ธรรมะในการปกครองบ้านเมือง และการเป็นผู้น�ำในการ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา แนวคิดธรรมราชานี้ถือเป็นหลักส�ำคัญที่กษัตริย์หริปุญไชย
นับตั้งแต่พระนางจามเทวี พระมหันตยส และพระอนันตยสทรงถือปฏิบัติตามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าและฤๅษีวาสุเทพ โดยแสดงให้เห็นทั้งด้านที่เป็นผลแห่งกุศลกรรมใน
ทางทีด่ แี ละแสดงถึงโทษแห่งการอกุศลกรรมทีก่ ษัตริยไ์ ม่ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นครรลองครอง
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ธรรมเพือ่ เป็นอุทาหรณ์ไว้ดว้ ยนอกจากนีย้ งั พบว่า หลักธรรมทีแ่ ทรกอยูใ่ นเรือ่ งนี้ มีความ
สัมพันธ์กับคติอินทราธิราช เมื่อได้พิจารณาหลักธรรมในหลายปริเฉทพบว่าสอดคล้อง
กับวัตรบท ๗ ประการ อันเป็นธรรมะที่เชื่อกันในทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อผู้ใดปฏิบัติ
แล้วจะเป็นผู้มีบุญญาบารมีไปจุติเป็นพระอินทร์ในภูมิสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และยิ่งน�ำ
หลักธรรมมาพินิจร่วมกับความเปรียบที่ปรากฏอยู่ในเรื่องก็ยิ่งพบว่า ผู้แต่งนิยม
เปรียบเทียบกษัตริย์หริภุญไชยว่าเป็นเสมือนพระอินทร์อีกด้วย ซึ่งน่าจะเป็นเจตนา
ของพระโพธิรังสีผู้รจนาเรื่องที่ปรารถนาจะส่งสารถึงกษัตริย์ว่าพระองค์เป็นผู้มีหน้าที่
ส่ ง เสริ ม ผู ้ ก ระท� ำ กรรมดี เป็ น พระโพธิ สั ต ว์ ผู ้ บ� ำ เพ็ ญ ธรรม และเป็ น ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์
พระพุทธศาสนาให้เจริญเฉกเช่นเดียวกับหน้าที่ของพระอินทร์นั่นเอง
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