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บทคัดย่อ

 บทความนีมุ้ง่ศกึษาจามเทววีงศ์ พงศาวดารเมืองหริปญุไชยในสองประเดน็

ส�าคญัคอื หลกัราชธรรม และคตกิารสร้างบารมธีรรมเพ่ือเป็นพระอินทร์ ผลการศกึษา

พบว่า ราชธรรมทีเ่ป็นสาระส�าคญัในพงศาวดารฉบบันีม้สีามประการ ได้แก่ การบ�ารงุ

เลี้ยงดูบิดา-มารดา การใช้ธรรมะในการปกครองบ้านเมือง และการเป็นองค์อัคร-

ศาสนปูถมัภก นอกจากนีย้งัพบว่า หลกัธรรมทีป่รากฏในเรือ่งโดยมากมคีวามสอดคล้อง

กบัวตัรบทเจด็ประการ อนัเป็นหลกัธรรมทีผู่ป้ฏบิตัจิะได้ไปจตุเิป็นพระอนิทร์ในสวรรค์ชัน้

ดาวดงึส์ ซึง่ท�าให้เหน็ความสมัพนัธ์ของหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนากบัคตกิารปกครอง

แห่งราชวงศ์จามเทวี

ค�าส�าคญั: ราชธรรม; จามเทววีงศ์; พระอนิทร์
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Virtues of the King in Jamadevivongsa: 

Their Relationship to the paramias Indra
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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.
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บทน�า

 จามเทวีวงศห์รือพงศาวดารเมืองหริปุญไชยเป็นงานบาลีรจนาของพระโพธิ

รังสี ภิกษุชาวเชียงใหม่ ครั้นถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) กับพระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์) 

ได้ร่วมกันแปลและเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทย มีเนื้อหาแบ่งไว้ ๑๕ ปริเฉท ตามฉบับ

เดิมที่แต่งเป็นภาษาบาลี โดยในปริเฉทที่ ๔ - ๖ ได้น�าข้อความจากหนังสือชินกาลมาลินี 

หรอืชนิกาลมาลปีกรณ์มาแทรกให้เตม็ เพราะข้อความในช่วงปรเิฉทดงักล่าวขาดหายไป

เนื้อหาของหนังสือเป็นพงศาวดารที่ประกอบด้วยประวัติของท้ังอาณาจักรและ 

ศาสนจักรผสานเข้าไว้ด้วยกัน เช่นเดียวกับพงศาวดารเมืองพายัพอย่างชินกาลมาลี

ปกรณ์ ต�านานมูลศาสนา และพงศาวดารโยนก

 ช่ือหนังสือจามเทวีวงศ์แปลว่า “วงศ์กษัตริย์ซึ่งสืบมาแต่พระนางจามเทวี”

โดยปรากฏชื่อตามต�านานลายลักษณ์ภาษาบาลีฉบับดั้งเดิมว่า หริภุญชัยนิเทส

(อนนัต์ เหล่าเลศิวรกุล, ๒๕๕๙: ๑๘๐-๑๙๘) เริม่ต้นด้วยคาถานมสัการ แล้วกล่าวถงึพทุธ

ท�านายของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทีป่รารภถงึการประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ 

จากนัน้จงึกล่าวถงึก�าเนดิของพระฤๅษ ี๔ ตน คอื ฤๅษวีาสเุทพ ฤๅษพีรหมสิ ิฤๅษสีชัชนา

ไลย และฤๅษีสุกกทันต์ แล้วฤๅษีวาสุเทพก็สร้างเมืองมิคสังฆนครปุริมนคร อวิทูรนคร 

และรัมมนคร ต่อมาฤๅษีวาสุเทพและฤๅษีสุกกทันต์จึงสร้างเมืองหริปุญไชยขึ้น แล้ว

ขอเชญิพระนางจามเทว ีธดิาพระเจ้าละโว้มาปกครอง พระนางจามเทวจีงึเดนิทางมายงั 

หริปุญไชยซึ่งขณะนั้นต้ังครรภ์ได้ ๓ เดือน ขณะเดินทางอาศัยเวลา ๗ เดือนล่วงมา

พระครรภ์ได้ก�าหนดคลอด พระนางจามเทวีจึงให้ก�าเนิดราชบุตรแฝด คือ พระเจ้า

มหนัตยส และพระเจ้าอนนัตยส เป็นพีน้่องกนัตามล�าดบั ถดัมาจงึว่าด้วยเรือ่งสงคราม

ระหว่างพระเจ้ามหันตยสกับพระเจ้ามิลักขราช แล้วอภิเษกพระเจ้ามหันตยสขึ้น

ครองราชย์ ส่วนพระเจ้าอนันตยสก็ไปปกครองเมืองเขลางคนคร และได้สร้างเมือง 

อาลัมพางคนคร จนกระทั่งพระนางจามเทวีส้ินพระชนม์ ต่อมาได้กล่าวถึงกษัตริย์ 

๒๘ พระองค์ตามด�าดับ จากนั้นเล่าว่ามีกษัตริย์นามท้าวอาทิตยราชกระท�าสงคราม

กับพระเจ้าละโว้ และพระเจ้าอาทิตยราชจึงได้ค้นพบพระบรมธาตุ ซึ่งสัมพันธ์กับ

พทุธท�านายในตอนต้นเรือ่งจดุเด่นประการหนึง่ของหนงัสอืนี ้คอืการสอดแทรกคตธิรรม

ทางพระพุทธศาสนาไว้ในเหตุการณ์ต่างๆ โดยตลอด เพื่อให้ผู้ที่ได้อ่านได้ฟังเกิดความ
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ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ดังที่ ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๑๗: ๔๕) กล่าว

ถึงหนังสือจามเทวีวงศว์่า 

 “จามเทวีวงศ์ เป็นเร่ืองท�านองพงศาวดาร แต่เขียนให้มี

อิทธิปาฏิหาริย์เพื่อให้คนที่ได้อ่านได้ฟังเกิดความเล่ือมใส นับว่า

ผู ้แต่ง คือ พระโพธิรังสี มีความสามารถในการน�าเอาเรื่อง

ประวัติศาสตร์มาสัมพันธ์กับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีแม้จะเป็น

ประวัติศาสตร์ โดยเหตุที่ผู ้แต่งเป็นพระ ก็ถือโอกาสสั่งสอน

ให้คนท�าดีไปด้วย โดยยกเอาเรื่องในพงศาวดารเป็นตัวอย่าง 

เช่น กล่าวถึงพระนางจามเทวีผู้มีความดี ส้ินพระชนม์แล้วก็เสด็จ

สูเ่ทวโลก กษตัรย์ิทัง้หลายทีค่รองต่อจากพระเจ้ามหนัตยศกเ็ช่นกนั

องค์ไหนประพฤติพระองค์ดีอยู ่ในศีลธรรม มีความเลื่อมใส

ในศาสนา มีพระทัยโอบอ้อมอารี ก็ครองราชย์สมบัตินาน องค์ไหน

ครองราชย์ไม่ได้นาน ก็อธิบายว่าเป็นเพราะไม่ศรัทธาเชื่อม่ันต่อ

กุศลกรรม ประพฤติตนเป็นโจรปล้นชาวพระนคร เป็นต้น เป็น

ตัวอย่างของหลักในพระพุทธศาสนาที่เชื่อว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว

จึงนับได้ว่าหนังสือเร่ืองจามเทวีวงศ์ เป็นหนังสือท่ีให้คติในทาง

ศาสนาดีเล่มหนึ่ง”

 บทความนีจ้งึมุง่วเิคราะห์จามเทววีงศ์ในฐานะเครือ่งมอืถ่ายทอดแนวคดิธรรม

ราชาหรอืหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอนัสมควรแก่พระมหากษตัรย์ิโดยชีใ้ห้เหน็ความ

สัมพันธ์ของข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่กษัตริย์เมืองหริปุญไชยได้ทรงกระท�าไว้ อันเป็นส่วน

ประกอบด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ปรารถนาจะสั่งสมบารมีธรรมของตนเพื่อให้ได้ไป

จุติเป็นพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ราชธรรมในจามเทวีวงศ์

 ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๕๔) เขียนบทความเรื่อง “พระนางจามเทวี:

จากเจ้าหญิงสู่แม่เมืองเพื่อภารกิจทางศาสนา” กล่าวว่า “พระนางจามเทวีเป็นวีรสตรี

ที่มีความกล้าหาญ มีจริยวัตรและกรณียกิจที่โดดเด่นในทางการปกครอง คือ เป็น
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ผู ้ปกครองที่มีคุณธรรม เป็นผู ้ยึดม่ันในพระรัตนตรัยและถือศีล ไม่เบียดเบียน

ประชาราษฎร์ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง”

 ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์ (๒๕๕๘) เขียนบทความเรื่อง “จามเทวีวงศ์: ความผสม

ผสานระหว่างเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าเชิงพุทธศาสนา” กล่าวว่า

“จามเทวีวงศ์เป็นเรื่องเล่าเชิงพุทธศาสนาเพราะประกอบด้วยเหตุการณ์การเสด็จ

และการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า มีการแสดงพุทธธรรมที่ส�าคัญไว้ ๕ ประการ ได้แก่ 

สัปปุริสคติ ศีล กรรมฐาน กัลยาณมิตร และวิฬารสังขาลิก ถือเป็นหลักธรรมค�าสอน

เพื่อการเป็นคนดีของสังคมเพื่อมิให้สังคมเดือดร้อนและรู้จักที่จะเลือกคบหาคนดี”

 ภัครพล แสงเงิน (๒๕๕๘) เขียนบทความเรื่อง “จากพระเจ้าอโศกมหาราช

ถึงพระเจ้าอาทิตยราช: คติจักรพรรดิราชกับความส�าคัญของพระธาตุในจามเทวีวงศ์” 

บทความนี้ใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบอโศกาวทานกับพงศาวดารเมืองหริปุญไชย

เพื่อชี้ให้เห็นคติจักรพรรดิราชของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นต้นแบบของธรรมราชา

โดยถือปฏิบัติตามหลักจักรพรรดิวัตร ๑๒ นอกจากน้ี การก�าเนิดข้ึนของพระบรม

สารรีกิธาตตุามค�าท�านายของพระพทุธเจ้าเป็นอกีเหตกุารณ์หนึง่ทีป่รากฏตรงกนัทัง้ใน

อโศกาวทานและจามเทวีวงศ์ โดยมีส่ิงที่แตกต่างกันคือปาฏิหาริย์ของพระธาตุซึ่ง

ฉายรศัมเีปล่งสว่างขึน้ด้วยแสงแห่งแก้วทัง้ ๗ นัน้ มปีรากฏในจามเทววีงศ์แต่ไม่ปรากฏ

ในอโศกาวทาน ซึง่น่าจะเกดิจากความตัง้ใจของพระคนัถรจนาจารย์ท่ีจะแสดงให้เห็นถงึ

คุณวิเศษของพระธาตุเจ้าและส่งเสริมบุญญาธิการของพระเจ้าอาทิตยราช

 งานวิจัยด้านวรรณกรรมบาลีล้านนาของ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (๒๕๕๙)

เร่ือง “ชนิกาลมาลนิแีละจามเทววีงส์: ต�านานบ้านเมอืงล้านนา ต�านานพระศาสนาห้าพนั” 

ซึ่งพิจารณา ๓ ประเด็นหลัก คือ ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่าของวรรณกรรม

ล้านนา ข้อทีน่่าสนใจในงานวจิยันี ้คอื การสบืสร้างทีม่า โดยผูว้จิยัได้ใช้ความรูด้้านอกัษร

โบราณ ภาษาโบราณ และภาษาบาลี ในการอ่านเอกสารปฐมภูมิ คือ ใบลานเรื่อง

ชินกาลมาลินี จ�านวน ๑๑ ฉบับ และใบลานเร่ืองจามเทวีวงส์ จ�านวน ๑๔ ฉบับ

รวบรวมจากกรุงเทพฯ แพร่ น่าน เชียงใหม่ และล�าพูน ผลการศึกษาพบว่า “ต้นฉบับ

วรรณคดีภาษาบาลีเรื่องส�าคัญของอาณาจักรล้านนาทั้ง ๒ เรื่อง คือ ชินกาลมาลินี

และจามเทวีวงส์ แม้จะแต่งขึ้นในอาณาจักรล้านนา แต่ได้สูญหายไปจากดินแดน
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แห่งนี้หมดสิ้นช้านานแล้ว ใบลานส�าคัญที่พบว่าเก่าแก่ที่สุด ได้แก่ ใบลานฉบับครูเดิม

สร้างข้ึนเมือ่สมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ก่อนสถาปนา

กรุงรัตนโกสินทร์เพียง ๑ ปี คือ พ.ศ. ๒๓๒๔ รองมาคือ ใบลานฉบับทองใหญ่ สร้างขึ้น

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๑ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่หอพระมณเฑียรธรรมในพระบรมมหาราชวัง

ส่วนใบลานที่พบในล้านนา ได้แก่ แพร่ น่าน เชียงใหม่ และล�าพูน ล้วนเป็นใบลาน

ที่บันทึกในสมัยหลังกว่าใบลานทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ทั้งยังพบว่าเอกสารปฐมภูมิใน

ล้านนาทัง้หมดมปีรเิฉททีข่าดหาย มกีารคดัลอกผดิพลาด คอื การบนัทึกสลบักนัระหว่าง

ใบลานผูก ๓ กับ ผูก ๒ หรือการน�าเอาเรื่องสิหิงคนิทานและพระอภิธรรมมาจาร

แทรกในผูก ๓ และผูก ๔ และยังพบอักษรที่คลาดเคลื่อนตกเติมอยู่หลายแห่ง ดังนั้น 

ราชส�านักอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์จึงเป็นผู้รักษาต้นฉบับใบลานของวรรณคดี

ล้านนา ๒ เรื่องนี้ไว้มิให้สูญหาย” 

 กล่าวเฉพาะในส่วนของหนังสือจามเทวีวงศ์ ข้อสรุปที่น่าสนใจและเกี่ยวกับ

ประเด็นศึกษาในบทความน้ีคือ ประเด็นศึกษาในหัวข้อ แนวคิด ภาษิต และคติธรรม

ส�าหรับผู้ปกครอง เรื่อง ธรรมิกราช ซึ่งจ�าแนกได้ ๔ ประการ คือ เมื่อผู้ปกครองตั้ง

อยู่ในธรรมประชาชนย่อมมีความสุข กุศลกรรมเป็นที่มาแห่งพระราชอ�านาจของ

ผูป้กครอง เทพยดาย่อมคุม้ครองธรรมกิราชาให้มพีระชนม์ยนืยาว และกษตัรย์ิผูด้ดัคดี

โดยอยุติธรรมย่อมน�าบ้านเมืองไปสู่ความพินาศล่มจม ซึ่งข้อความตอนหนึ่งในส่วนที่

อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (๒๕๕๙: ๔๐๖) อภิปรายนี้ ได้เผยประเด็นค�าถามที่น่าสนใจไว้ว่า 

 “ในเอเชียตะวันออกมีความคิดเรื่องกษัตริย์ได้อาณัติมาจาก

สวรรค์ (mandate of heaven) ความคิดนี้เกิดขึ้นทั้งในจีน เกาหลี 

ญ่ีปุ่น ในเวลาเดียวกันน้ันแม้พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจะแผ่ไป

ทัว่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ แต่ทัง้อาณาจกัรอยธุยาและอาณาจกัร

กัมพูชาต่างก็สถาปนาลัทธิเทวราช อ้างว่ากษัตริย์เป็นอวตารของ

พระเจ้าในศาสนาฮนิดซูึง่โดยมากเป็นพระวษิณเุจ้า ไม่มหีลกัฐานชดั

แจ้งว่าพระราชาผู้ครองหริภุญชัยและเขลางคนครในเวลานั้น

อ้างลัทธิเทวสิทธิ์หรือเทวราชด้วยหรือไม่”
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 บทความนี้จึงขอน�าค�าถามในงานศึกษาของอนันต์ มาต่อยอดเพ่ือค้นหา

ข้อสันนิษฐานว่า กษัตริย์ในพงศาวดารเมืองหริปุญไชยอ้างลัทธิเทวราชหรือไม่ และ

เป็นอวตารของพระเป็นเจ้าองค์ใด

 เมือ่ได้ศกึษาบทความและงานวจิยัข้างต้น จะเหน็ว่า ลกัษณะเด่นของหนงัสอื

จามเทวีวงศ์คือการเช่ือมผสานความเป็นมาของอาณาจักรกับศาสนาจักร โดยชี้ให้

เห็นถึงความเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์เสด็จมาแสดงพุทธท�านายว่า

จะมพีระบรมสารรีกิธาต ุการก�าเนดิและความเป็นมาของบคุคลผูเ้ป็นวรีสตรใีนต�านาน

ท้องถิ่น และผู้ประสาทค�าสั่งสอนแห่งพระพุทธศาสนาเพ่ือด�ารงความปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบของผู้ปกครองเมือง ซึ่งจะเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในเรื่องตั้งแต่ปริเฉทแรก

เปิดเรื่องที่พระพุทธเจ้ามีพุทธท�านายว่าเม่ือพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้ว

จะมีพระบรมสารีริกธาตุ ณ เมืองหริปุญไชยอันเป็นเมืองใหม่ที่จะก่อเกิดขึ้นในอนาคต 

เร่ืองราวจึงด�าเนินต่อไปถึงการสร้างเมืองหริปุญไชยและมีเมืองเขลางคนคร 

อาลัมพางคนคร เกิดขึ้นตามมา เมื่อสร้างเมืองหริปุญไชยแล้ว จึงกล่าวถึงการทูลเชิญ

พระนางจามเทวมีาปกครองและให้ก�าเนดิบตุรฝาแฝดนามว่าพระมหนัตยสและพระอนนัตยส

จากนั้นกล่าวถึงชัยชนะของพระมหันตยสในการท�าสงครามกับเจ้ามิลักขราช ล�าดับต่อ

มากล่าวถึงกษัตริย์แคว้นหริปุญไชย ๒๘ พระองค์ จนกระทั่งเมืองหริปุญไชยมีกษัตริย์

นามว่าท้าวอาทิตยราชปกครอง และค้นพบพระบรมสารีริกธาตุตามพุทธท�านายของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนต้นเร่ือง โดยท่ีพุทธท�านายนี้ จะปรากฏใน

ปริเฉทต่างๆ อยู่เป็นระยะๆ เช่น ในปริเฉทที่ ๓ (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๒๖) กล่าวถึง

ศิลาอันเป็นที่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตั้งบาตร มีผู้ไปกระท�าบูชา และฤๅษีวาสุเทพ

กย็�า้วจันะทีพ่ระพทุธเจ้ามพีทุธท�านายไว้ว่า สถานทีแ่ห่งนีจ้ะเป็นมหานครใหญ่ในอนาคต 

เมือ่พระพทุธองค์ปรนิพิพานแล้ว พระบรมสารรีกิธาตสุ่วนหนึง่กจ็ะได้มาบงัเกดิขึน้ หรอื

ในปริเฉทที่ ๔ (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๓๖) กล่าวว่า พระสุกกทันต์ฤๅษีเล่าพุทธท�านาย

ของพระพุทธองค์ให้แก่พระเจ้าละโว้ได้ทราบ อันมีปฐมเหตุถึงความตั้งใจท่ีได้เดินทาง

มาทูลเชิญพระนางจามเทวีผู ้เป็นธิดาไปปกครอง และได้กล่าวย�้าในปริเฉทท่ี ๘

(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๕๙) ในตอนที่ราชาภิเษกพระเจ้ามหันตยสอีกครั้งว่า การท่ีได้

สร้างเมืองหริปุญไชยนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่พระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเพื่อ

ประโยชน์แก่โลกทั้งปวง เป็นต้น 
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 นอกจากนี ้ผูแ้ต่งพงศาวดารยงัอาศยัเหตกุารณ์ในเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์

เพือ่แทรกค�าอธบิายเกีย่วกบัหลกัธรรมค�าสอนทางพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่

หลกัธรรมะของพระราชา ท�าให้ประวตัริาชวงศ์ปรากฏภาพลกัษณ์แห่งพระมหากษตัรย์ิ

ผู้ทรงธรรม เปี่ยมด้วยจักรวัติธรรมและทศพิธราชธรรม ท้ังยังเป็นผู้น�าทางศาสนาใน

การอปุถมัภ์ เผยแผ่ และบ�ารงุให้พระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงสบืไป อันหมายถงึความ

รุ่งเรืองของบ้านเมืองด้วย เพราะตัวชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรท่ีส�าคัญ

ก็คือความเจริญของศาสนจักรนั่นเอง

 การสอดแทรกหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาทีป่รากฏในจามเทววีงศ์ มสีาระ

ส�าคญัจ�าแนกได้ ๓ ประการ คอื การบ�ารงุเลีย้งบดิา-มารดา การใช้ธรรมะในการปกครอง

บ้านเมือง และสุดท้ายคือทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก

 ๑. การบ�ารุงเลี้ยงบิดา-มารดา

 ความกตญัญกูตเวทต่ีอบพุการนีบัเป็นหลกัธรรมข้อหนึง่ในมงคล ๓๘ ประการ 

ถือเป็นพื้นฐานของความเจริญในตนที่ปัจเจกชนพึงปฏิบัติ เมื่อพินิจเรื่องราวในจามเทวี

วงศ์จะพบว่า ได้มีการกล่าวถึงความกตัญญูไว้ตั้งแต่ปริเฉทที่ ๒ คือกล่าวถึง ชายผู้หนึ่ง

ประทุษร้ายด่าตีแม่ของตน จนกระทั่งผู้เป็นแม่ไม่อาจทนต่อพฤติกรรมของลูกได้ เมื่อ

ผู้เป็นแม่มาฟ้องร้องกับพระเจ้ากุนริกนาสราช แห่งเมืองรัมมนคร นางกลับได้รับ

ค�าบริภาษตัดสินว่า

 “... แนะหญิงถ่อย หญิงร้ายขึ้น ชื่อว่าลูกแลตีแม่ของตนควร

แล้ว มารดาเสมือนกังสดาลอันบุตรประหารแล้ว เสียงก็ปรากฏมี 

ถ้าหากว่าบุตรไม่ประหารมารดา ก็มิได้ปรากฏแล้ว จักได้ชื่อว่า

เหตุมีแก่ท่านอย่างไรเล่า เพราะเหตุไรท่านจึงร้องไห้ จงออกไป

เสียจากที่นี่” (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๑๖)

 นางผู้เป็นแม่นั้นมีความรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตนต่อค�าพูดของพระราชาท่ีไม่มี

ความเป็นธรรมให้แก่ตนผู้เป็นราษฎรตกทุกข์ได้ยาก จึงคุกเข่าลงกับพื้น แล้ววิงวอนต่อ

พระธรณีและท้าวโลกบาลให้ทราบเหตุอันเกิดขึ้นแก่ตนน้ีด้วย เม่ือเทวดาทราบเหตุ 

จงึบนัดาลโทษให้เมอืงรมัมนครจมลงด้วยน�า้ เหตนุีพ้ระวาสเุทพฤๅษจีงึยกข้อพระธรรม

ค�าสอนขึ้นว่า
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 “เม่ือพระราชาผิดธรรมมีอยู่ในประเทศใด อุบาทว์ท้ังหลาย 

ก็ย่อมมีขึ้นในประเทศนั้นดังนี้ เช่นเกาะนาฬีกแลเมืองอินทปัตถ์

ก็ดี แว่นแคว้นอันวิเศษอื่นก็ดี ได้ถึงความพินาศเช่นกัน แต่บุราณ

ก็ดี ก็แว่นแคว้นของเราในประเทศนี้ จะพึงมีราชาอาธรรม์ถือผิด

อยู่เพียงใด ก็จะท�าให้ชาวนครทั้งหลายถึงทุกข์อันใดอันหนึ่งได้ 

อนึ่ง แว่นแคว้นของเรานี้ จะพึงมีอยู่ตลอดกัปปเพียงใด ถ้าหาก

พระราชาจะไม่พึงยังความวินิจฉัยให้เป็นไปโดยธรรมเสมออยู่ไซร้ 

ขอให้แว่นแคว้นจงเป็นไปสู่ความพินาศแก่ราชานั้นฉันนั้นเถิด”

(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๑๘)

 ความอกตัญญูผนวกกับอธรรมของกษัตริย์จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองพินาศ

ล่มจม ในทางกลับกันหากความกตัญญูมีในบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็จะมีแต่ความเจริญ 

เมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองมีความกตัญญูบ้านเมืองก็ย่อมจะมีความเจริญขึ้นตามไปด้วย

ดังเหตุการณ์ในปริเฉทที่ ๑๐ ซึ่งกล่าวถึงการพระราชพิธีถวายราชสมบัติเมือง

เขลางคนครของพระอนัตยสให้แด่พระนางจามเทวีเพื่อเป็นการสนองคุณมารดา และ

พระอนันตยสก็ไปครองราชสมบัติ ณ เมืองอาลัมพางคนครแทน ความกตัญญูน้ี

ได้ยังความผาสุกมาสู่ความเจริญของบ้านเมือง ดังจะเห็นได้จากข้อความว่า 

 ขอถวายพระพรมหาราชเจ้า กรรมเป็นบุญท่ีพระมหาราชเจ้า

กระท�าแล้วนั้นเป็นกรรมท�าประโยชน์ให้ส�าเร็จดีแล้ว การกระท�า

ตอบแทนสนองพระคุณพระราชมารดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สรรเสริญแล้ว ลาภแลยศของพระองค์ก็จะเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งใน

โลกนี้แลโลกเบื้องหน้าเทพยเจ้าทั้งหลายก็จะบูชาพระองค์...

 เม่ือพระเจ้าอนันตยส ประทับอยู่ในอาลัมพางคนครน้ัน ได้

เสดจ็เข้าไปยงัเขลางคนคร ถวายบงัคมพระนางเจ้าจามเทวพีระราช

มารดาของพระองค์ แล้วก็กราบทูลถามถึงความไม่มีโรค แล้ว

กระท�าการอุปฐากพระราชมารดาทุกวันทุกวันบ้าง สองวันบ้าง

สามวันบ้าง ห้าวันบ้าง
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 ในกาลนัน้ประชมุชนทัง้หลายทีอ่ยูใ่นพระนครนัน้ มเีพศต่างๆ 

มิใช่เพศเดียวกัน มีสมณพราหมณ์แลคฤหบดีเป็นต้น โดยท่ีสุดแม้

มนุษย์ชาวป่าทั้งหลายที่เป็นมิลักขภาษา ก็มีบริบูรณ์อยู่ในพระนคร

นั้น พากันรื่นเริงบันเทิงใจจนเกิดพิศวาสคุ้นเคยซึ่งกันและกัน...

กระท�ากองการกุศลมีกุฎีทาน วิหารทาน เป็นต้น ...เป็นท่ีรื่นเริง

บันเทิงใจยิ่งนัก (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๘๑-๘๒)

 จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า ความกตัญญูเป็นหลักธรรมส�าคัญที่กษัตริย์

พึงปฏิบัติ เป็นธรรมที่เทพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ น�ามาซึ่งความสุขความเจริญทั้ง

ต่อตนเองและบ้านเมือง

 ๒. การใช้ธรรมะในการปกครองบ้านเมือง

 ราชาแห่งธรรม คือ คติของผู้ปกครองที่ดีของประชาชนผู้นับถือพระพุทธ

ศาสนา ราชาผู้ใดปฏิบัติตามหลักธรรมราชา มีทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร

เป็นต้น ก็จะได้ชื่อว่าเป็นราชาเหนือราชาเพราะเป็นผู้มีธรรมวิชัย คือ ชนะแล้วซึ่งธรรม

ด้วยการทีพ่ระองค์ทรงปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ การใช้หลกัธรรมในการปกครองบ้านเมอืงนี้ 

มีในจามเทวีวงศ์ปริเฉทที่ ๓ เมื่อพระฤๅษีวาสุเทพกับพระฤๅษีสุกกทันต์ปรึกษาจะหา

พระราชาผู้ทรงธรรมมาปกครองบ้านเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ พระฤๅษีสุกกทันต์จึงกล่าว

แก่พระฤๅษีวาสุเทพว่า

 “ดูราสหายสมควร” ก็แต่ว่าพระราชาในเมืองเราท้ังหลาย 

จัดเป็นสามอย่าง คือ อย่างหนึ่งทรงทศพิธราชธรรม อย่างหนึ่ง

ประพฤติล่วงบาปธรรม อย่างหนึ่งเป็นมัธยมไม่มีผล ถ้ากาลใด

พระเจ้าธัมมิกราชได้เสวยราชย์ ครั้งน้ันแลพระนครจะเกษม

สภุกิขารืน่รมย์ส�าราญยิง่ พระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงมหีมูม่หาชน

ล้นหลาม ส�าเรจ็ความสขุทกุประการ ถ้ากาลใดพระราชาเป็นอธรรม

เสวยราชย์ คร้ังน้ันพระนครจะเกิดทุพภิกขภัยได้ทุกร้อนต่าง ๆ 

ประชุมชนจักร้อนรนคล้ายกับร้อนด้วยแสงเพลิง ถึงแม้ว่ากาลใด

พระราชาเป็นมัธยมเสวยราชย์ในคร้ังน้ัน ประชาชนก็พากันไร้ผล 

พระพุทธศาสนาจักเสื่อมสูญ (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๒๖)
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 จะเห็นได้ว่า ความส�าคัญของผู้ปกครองในฐานะผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจ 

หากพระราชาใช้พระราชอ�านาจที่พระองค์มีไปในทางมิชอบ เป็นต้นว่ามีใจอธรรม หรือ

แม้แต่เป็นผูม้ใีจวางเฉยอยูก่ต็าม ความสงบสขุของบ้านเมอืงและความเจรญิรุง่เรอืงใน

ทางพระพุทธศาสนาก็จะไม่บังเกิดขึ้น ดังนั้น กษัตริย์ผู้ทรงด�ารงตนตั้งอยู่ในหลักแห่ง

ทศพธิราชธรรมเท่านัน้ ทีจ่ะเป็นผูบ้นัดาลความร่มเยน็เป็นสขุดงัทีป่ระชาชนพงึปรารถนา

ได้ ทั้งนี้ เพราะเชื่อว่าความเป็นไปในบ้านในเมืองต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม

และวตัรปฏบิตัขิองกษตัรย์ิว่าทรงยดึมัน่หรอืธ�ารงไว้โดยมกีศุลจติสจุรติเท่ียงแท้อย่างไร 

เช่นเดียวกับที่พระลโวราชตรัสประภาษตอบปฏิสันถารของพระสุกกทันต์ฤๅษี เมื่อ

คราวที่ไปเชิญพระนางจามเทวีมาปกครองเมืองหริปุญไชย ปรากฏในปริเฉทที่ ๔ ว่า

 “ข้าแต่พระฤๅษีเจ้า เรานี้ก็มีกุศลจิตสบาย อนึ่ง ภัยอุปัทวัน

ตรายกม็ไิด้ม ีทัง้จกัรวตัตธิรรมก็ด�ารงคงไม่เสือ่มคลาย เราปกครอง

ราษฎรสบายไม่ย่อหย่อน ชาวชนบทก็พากันสโมสรเกษมสานต์ 

ทัง้ราชอาณาจกัรกม็ไิด้ร้าวรานร่วมสามคัคดี”ี (พระโพธริงัส,ี ๒๕๕๕: 

๓๕)

 เพราะเหตุนี ้ความสขุของประชาชนจงึเกดิจากความเป็นธรรมของผูป้กครอง 

ผู้เป็นกษัตริย์จึงต้องเป็นผู ้มีศีลาจารวัตรและจักรวัตติธรรมเป็นหลักท่ีจะควบคุม

พระราชอ�านาจให้อยู่ในขอบเขตอันเหมาะสม ยังประโยชน์ทั้งแก่ผู้อื่น และในตนเอง

ที่จะได้รับความสรรเสริญจากประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง ดังจะเห็นได้จากปริเฉทที่ ๑๐ 

เมื่อพระเจ้าอนันตยสได้ครองราชสมบัติ ณ เขลางคนครแล้ว ได้เสด็จกลับไปยัง

หริปุญไชยนครเพื่อถวายบังคมพระมหันตยสกับพระนางจามเทวี พร้อมท้ังได้พบกับ

พระวาสุเทพฤๅษี ซึ่งมีปฏิสันถารสั่งสนทนาแก่กันว่า

 “ดูรานะท่านทั้งหลายซึ่งท่านทั้งปวงเหล่านี้เป็นผู ้เกิดใน

วงศ์กษตัรย์ิอนัประเสรฐิ อนัข้าพเจ้าทัง้หลายได้อภบิาลบ�ารงุรกัษา

แล้ว เป็นผู้เชื่อฟังอัปปมาทธรรมตั้งตนไว้ในพุทธศาสนา ปฏิบัติอยู่

ในศีลาจารวัตรประพฤติตามจักรวัติธรรม อภิบาลบ�ารุงประชาชน

ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น สมบัติทั้งส้ินที่ท่านทั้งหลายปรารถนาแล้ว

ก็จักส�าเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั้งในโลกน้ีแลโลกหน้า เบื้องหน้าแต่นี้
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ไปสรรพเทพยดาทั้งหลาย ก็จะสรรเสริญแลจะช่วยอภิบาลบ�ารุง

รักษาท่านทั้งหลายอยู่เป็นนิจนิรันดร์” (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๗๓)

 นอกจากความส�าเร็จในการปกครองแล้ว แม้ในการท�าสงครามบทบาท

นักรบของผู้ปกครอง ย่อมต้องอาศัยธรรมะเช่นกัน ดังเช่นพระเจ้ามิลักขราชผู้ปราชัย

แก่พระมหันตยส แม้พระเจ้ามิลักขราชจะมีพลนิกรโยธามากกว่าเพียงใด เมื่อถูกโทสะ

ก็ดี โมหะก็ดี ครอบง�าแล้ว ก็มิได้พิจารณาในข้าศึก และต้องได้ความอายจากความ

พ่ายแพ้ ดังมี ราโชวาทคาถา ในปริเฉท ที่ ๗ ว่า

 “พระราชาองค์ใดก็ดี ได้รบชนะในแผ่นดินแล้ว เป็นผู้อัน

ความโกรธครอบง�าแล้ว ไม่พิจารณาซึ่งกาลก็ดี ประเทศก็ดี 

พลเสนาอันจะสุขแลทุกข์ก็ดี ชนอื่นก็ดี ตนเองก็ดี อันจะเข้าไปสู่

ความเก้อเขินก็ดี ผู้ลุอ�านาจ โลภะก็ดี โทสะก็ดี ราคะก็ดี ความหลง

แล้วด้วยโมหะก็ดี ความเพ่งด้วยความกระด้างด้วยมานะก็ดี 

พระราชาองค์นัน้แท้ พงึปราชยัในหน้าสนามรบ ครัน้เมือ่ยศทัง้หลาย

เสื่อมแล้ว พระองค์ก็ได้ถึงความอาย พระราชาองค์ใดก็ดี แม้ว่า

ไม่พ่ายแพ้แล้วละความโกรธเสียได้ พิจารณาเป็นอันดีซึ่งกาลด้วย 

ประเทศด้วย พลเสนาอนัจะสขุแลทกุข์ด้วย ซึง่ผูอ้ืน่ด้วย ซึง่พระองค์

เองด้วย อนัจะเข้าไปสูค่วามเก้อได้ ละได้เสยีแล้วซึง่โลภะด้วย โทสะ

ด้วย ซึ่งความหลงเกินแล้วด้วย โมหะด้วย ซึ่งความเพ่งด้วย

ความเป็นคนกระด้างด้วย มานะด้วย พระราชาองค์นั้นแท้ พึงมีชัย

วเิศษ ในหน้าสนามรบ ครัน้เมือ่ยศทัง้หลายจ�าเรญิแล้ว พระองค์กไ็ด้

ถงึแล้วซึง่ลาภ โบราณได้กล่าวสบื ๆ  กนัมาอย่างไร แม้ว่าเรือ่งนี ้ได้

กล่าวอ้างเป็นนัน้ มไิด้เป็นอย่างอืน่เลย” (พระโพธริงัส,ี ๒๕๕๕: ๕๒)

 การแสดงให้เหน็ลกัษณะของกษตัรย์ิทีไ่ร้ความเป็นธรรมนี ้เป็นสิง่หนึง่ทีแ่สดง

ให้เห็นว่า ผู้ปกครองนั้นต้องเป็นผู้ด�ารงไว้ซึ่งราชธรรม เพราะเป็นหลักส�าคัญที่จะท�าให้

บ้านเมืองประสบแต่ความสุข ความเจริญ ประชาชนก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
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 ๓. ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก

 ความเจริญในธรรมย่อมหมายถึงความเจริญในตน ผู้ปกครองบ้านเมือง

นอกจากจะเป็นผู้ยึดม่ันในหลักธรรมค�าสอนแล้ว ก็จะต้องส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้

เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เช่นพระนางจามเทวีทรงร�าพึงถึงธรรมอันมีความเสื่อม

สิ้นไป มีอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ดังนั้น อันว่าสมบัติบริบูรณ์ทั้งหลายที่พระนางมีอยู่ 

พระนางได้ตั้งใจสละถวายเป็นกุศลแล้วแก่สมณพราหมณ์ รวมไปถึงแจกจ่ายให้

เหล่าวณิพกและพวกอื่น ๆ ให้อิ่มหน�าทุกวัน ๆ และได้สร้างมหาวิหาร ๕ ต�าบล กับทั้ง

รักษาศีล

 “... แลวันอัฐมีแห่งปักษ์ ชนทั้งหลาย คือ มารดาแลบุตร

ก็พากันเข้าไปสู่ภิกษุสงฆ์ ครั้นเข้าไปแล้วได้อภิวันท์แล้ว พากัน

สมาทานศีล แลในระหว่างนั้นก็ฟังธรรมบ�าเพ็ญทานมีกระยาหาร 

เป็นต้น ชนเหล่าน้ัน ได้ท�าโดยนัยดังน้ี ตลอดกาลทุกเมื่อ ฝ่ายว่า

เสนาอ�ามาตย์ทั้งหลาย ทั้งชาวพระนครแลชาวชนบท ก็ได้พากัน

ท�าตาม พระราชาทั้ง ๓ พากันยังพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองอยู่”

(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๖๓)

 จะเหน็ได้ว่า หากพระมหากษตัรย์ิปฏบิตัตินเป็นพทุธมามกะตัง้มัน่ต่อพระบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการกระท�าจริยวัตรเพื่อประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา

ตั้งอยู่ในความประพฤติดีประพฤติชอบ ใส่พระทัยครองศีลครองธรรม ประชาชนก็จะ

มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาตามเยี่ยงอย่างที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติ 

ซึ่งการท�าตนเป็นผู้น�าในการบ�ารุงรักษาพระพุทธศาสนานี้ นับเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์

ทรงกระท�าให้สอดคล้องไปกับการครองธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนได้เป็น

อย่างดีอีกด้วย

 “ล�าดับน้ันจึงโปรดเกล้าให้แต่งพุทธาราม แลธรรมาราม

แลสังฆาราม แล้วจึงให้กระท�ากุฎีวิหารแลอาวาสให้พระภิกษุสงฆ์

หมู่ใหญ่อยู่ในที่น้ัน ๆ ตามสมควรแล้ว ก็เสด็จเข้าไปใกล้พระภิกษุ

สงฆ์โดยเคารพ ในการก่อนได้เคยทรงฟังพระธรรมเทศนา แล

สมาทานศีลแลประพฤติอยู่ในสุจริตธรรมสามประการ พร้อมท้ัง
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กายวาจาใจ รักษาอยู่ซึ่งกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ มิให้

ทศพิธราชธรรมก�าเริบได้ด้วยประการใด ถึงในกาลบัดนี้เล่าก็ได้

ครอบครองแล ้วซึ่งสิริราชสมบัติทรงกระท�าอยู ่อย ่างนั้น” 

(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๗๗)

 และในปริเฉทสุดท้าย อันเป็นหัวใจส�าคัญของเรื่อง คือการค้นพบพระธาตุ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้แสดงถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

อย่างสูงยิ่งของพระเจ้าอาทิตยราช

 “...พระเจ้าอาทิตยราชก็เสด็จลงจากพระราชนิเวศน์...ให้รื้อ

ขนเหย้าเรือนในพระนครที่อยู่ของพระองค์ ออกไปเสียให้ไกล

จากที่นั้น แล้วให้กระท�าราชวัติประมาณวาหนึ่ง โดยรอบที่นั้นทั้งสี่

ทิศ ให้เต็มไปด้วยทรายเงินทรายทองหนาประมาณศอกหน่ึงแล้ว 

ให้ตั้งเรียบเรียงโดยรอบด้วยระเบียบ หม้อทองหม้อเงินอันเต็ม

ไปด้วยดอกปทุมชาติแลดอกอุบล แลดอกไม้กลิ่นหอมอันบานแล้ว

ในราชวัติ...ให้ตีกลองประกาศเที่ยวไปในพระนครทั้งสิ้นว่า ดูกร

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พระสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคย์เจ้าได้

อุบัติบังเกิดขึ้นในท่ามกลางสนามของพระราชาของเราท้ังหลาย 

ในอกาลสมัย ท่านทั้งหลายจงไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วย

สักการบูชา มีเทียนธูปและระเบียบดอกไม้ของหอม เป็นต้น แลจง

ไปสระสรงพระสรีรธาตุน้ันด้วยน�้าหอม... ครั้นเมื่อรัศมีของผอบ

ที่บรรจุพระธาตุอันประเสริฐ มีประมาณเท่าปลีกล้วยอันใหญ่ อัน

เต็มไปด้วยเครื่องหอม แลเต็มไปด้วยเครื่องอบอันทิพย์ พลุ่งขึ้นมา

แล้ว ผอบพระธาตุอันประเสริฐของพระเจ้าอโสกราชก็เปล่งแสง

สว่างด้วยรัตนเจ็ดถึงซึ่งเป็นอเนกัปปการ รุ่งเรืองอยู่ด้วยอานุภาพ

พระธาตุ สิ้นกาลนาน ประชุมชนทั้งหลายมีพระเจ้าอาทิตยราชเป็น

ประธาน ก็เกิดความเลื่อมใสมีใจรื่นเริงยิ่งสูงข้ึน ๆ ก็เปล้ือง

วัตถาภรณ์อันประเสริฐกระท�าการบูชาพระชินธาตุ ครั้งนั้นเสียง

เอิกเกริกกึกก้องใหญ่ก็ประพฤติเป็นไปในสถานที่นั้น ด้วยเสียง
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สาธุการแลเสียงสังข ์ เ สียงกลองแลเสียงดุริยางคดนตรี”

(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๑๔๓-๑๔๕)

 การพบพระบรมสารีริกธาตุในสมัยของพระเจ้าอาทิตยราช จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

ทั้งต่อพระพุทธศาสนาและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพระบรมธาตุซึ่งเกิดข้ึน

ตามพุทธวัจนะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มิใช่สิ่งธรรมดาที่จะเกิดขึ้น

ทั่วไป และด้วยเหตุน้ีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุจึงแสดงถึงบุญญาภิสมภาร

บารมีขององค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของประชาชน

จึงรุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นได้สืบไปทั้งสองส่วนคือทั้งอาณาจักรและศาสนจักรนั่นเอง

 ดังนั้น ความคิดที่ว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก

จึงหยั่งรากลึกอยู่ในสังคมวัฒนธรรมไทย เพราะการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ด้วย

การสร้างหรือการบ�ารุงรักษา ศาสนสถานและศาสนวัตถุ รวมไปถึงคณะสงฆ์นั้น เป็น

จรยิวตัรทีส่อดคล้องกบัราชธรรมทีพ่ระมหากษตัรย์ิยดึถอืปฏบิตั ิและจะยิง่ช่วยเกือ้หนนุ

ให้ความเป็นธรรมราชานั้นเข้มขลังอยู่ในจิตใจของประชาชนอีกด้วย 

 จะเห็นไว้ว่า แนวคิดธรรมราชาและการเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก อัน

เป็นหลกัส�าคญัทีพ่ระมหากษตัรย์ิผูน้บัถอืพทุธศาสนาจะต้องปฏบิตั ิเพ่ือความมัน่คงและ

ชอบธรรมในการใช้พระราชอ�านาจส�าหรับปกครองประเทศ ที่ส�าคัญแนวคิดทั้งสองยัง

เกี่ยวข้องกับการก�าหนดคุณสมบัติของผู้ปกครอง ดังจะพบว่า เมื่อพระวาสุเทพฤๅษี

กับพระสุกกทันต์ฤๅษีได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีนั้น มักอ้างอิงอยู่กับหลัก

ธรรมราชา อาทิ ทศพิธราชธรรม จักรวัตติวัตร กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นต้น รวมถึงการ

กล่าวคุณสมบัติของพระราชาว่าจะต้องเป็นผู้มีศีล ประพฤติสุจริตท้ังกาย วาจา ใจ 

ให้ทาน ฟังธรรม และเกื้อกูลพระพุทธศาสนา หลักทั้งสองประการนี้จึงเป็นหลักส�าคัญ

ที่พระมหากษัตริย์ผู้ควรแก่การสรรเสริญพึงมีไว้เป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้กระท�า

ตาม 

การสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์

 พระอนิทร์ คอื เทพผูเ้ป็นใหญ่ในสวรรค์ช้ันดาวดงึส์ และมอี�านาจบงัคบับญัชา

เหนือเทพชั้นจาตุมหาราชิกา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๑: ๕๕๔)
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เป็นเทพเจ้าที่ได้รับการสดุดีในวรรณกรรมพระเวทอย่างมาก เพราะเดิมทีพระอินทร์

เป็นเทพแห่งพายุฝนมีหน้าที่เพื่อยังโลกให้เกิดน�้าและแสงสว่าง ทั้งยังเป็นเทพแห่ง

สงครามที่มีส่วนช่วยชนอารยันในการครอบครองแผ่นดินอินเดีย อ�านาจศักดาของ

พระอินทร์นั้นมีมากถึงขั้นที่เทวดาองค์ใดๆ ก็ไม่สามารถจะต่อกรได้ จึงมีชื่อเรียก

พระอินทร์ในลักษณะยกย่องให้พระองค์เป็นจอมจักรวาลอีกชื่อหน่ึงว่า “สักระ” ซึ่ง

แปลว่า ผูท้รงอ�านาจ (อดุม รุง่เรอืงศร,ี ๒๕๒๓: ๔๔-๔๕) ส่วนในทางพระพทุธศาสนานัน้ 

ไม่ว่าจะในคัมภีร์ชาดก พุทธประวัติ และคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาล้วนเชื่อว่าพระอินทร์

คือเทพผูพ้ทิกัษ์รกัษาพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ หน้าทีห่ลกัของพระอนิทร์กค็อื เทพผูอ้�านวย

พร ประทานความช่วยเหลอืแก่คนดหีรอืพระโพธสิตัว์ให้สามารถบ�าเพญ็บารมธีรรมหรอื

ท�าความดีต่างๆ ได้ส�าเร็จสมปรารถนา (ศานติ ภักดีค�า, ๒๕๕๖: ๓๖)

 กล่าวเฉพาะในสังคมไทย คติพระอินทร์ปรากฏอิทธิพลในสังคมไทยมา

ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ พบหลักฐานทั้งทางโบราณคดีท่ีเป็นศิลปะขอมไทย

และวรรณกรรม อาทิ เตภูมิกถากับโคลงโองการแช่งน�้ารวมถึงพิธีกรรมในต�ารา

บรมราชาภิเษกของไทยที่มีชื่อว่าพระราชพิธีอินทราภิเษกอีกด้วย ยิ่งไปกว่าน้ัน

พระนามของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาบางพระองค์ เช่น สมเด็จพระอินทรา

ธิราช หรือสมเด็จพระนครินทราธิราช ย่อมแสดงให้เห็นถึงคติที่ไทยเราเชื่อว่าพระมหา

กษตัรย์ิเป็นอวตารของเทพพระอนิทร์อย่างชดัเจน ควบคูไ่ปกบัความเชือ่เรือ่งคตอิวตาร

จากพระนารายณ์ (ศานติ ภักดีค�า, ๒๕๕๖: ๗๒-๗๓) 

 ในพระธมัมปทฏัฐกถา (๒๕๕๕: ๑๔๓-๑๔๕) กล่าวถงึเหตกุารณ์ทีม่หาลกิษตัรย์ิ

แห่งเมอืงลจิฉวพีระองค์หนึง่ทลูถามพระพทุธเจ้าถึงท้าวสกักะหรอืพระอนิทร์ว่าพระพทุธ

องค์เคยเห็นหรือไม่ ซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าเคยเห็น และจึงเล่าถึงเหตุท่ีท้าว

สักกะได้พระนามต่างๆ ได้แก่ ชื่อท้าวมฆวา เพราะเคยเกิดเป็นมาณพชื่อมฆะ ชื่อท้าว

ปรุนิททะ เพราะเคยเกดิเป็นมนษุย์ผูใ้ห้ทานแก่ผูค้นมาก่อน ชือ่ท้าวสกักะ เพราะเคยเกดิ

เป็นมนุษย์ผู้ให้ทานโดยเคารพ ชื่อท้าววาสวะ เพราะเคยเกิดเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พักอาศัย 

ชื่อท้าวสหัสสักขะ เพราะเป็นผู้ด�าริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียว ชื่อท้าวสุชัมบดี 

เพราะมีนางอสุรกัญญาชื่อนางสุชาดา ชื่อท้าวเทวานมินทะ เพราะเสวยราชสมบัติเป็น 

อสิรยิาธปัิตย์แห่งเทพทัง้หลายในสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จากนัน้ พระพุทธเจ้าจงึแสดงธรรม

ที่พระอินทร์สมาทานเพื่อให้ถึงซึ่งความเป็นท้าวสักกะต่อไป คือธรรมอันมีชื่อว่า
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วตัรบท ๗ ซึง่พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) (๒๕๕๑: ๓๖๑) ได้อรรถาธบิายไว้ ดงันี้

 วัตรบท ๗ หลักปฏิบัติหรือข้อที่ถือปฏิบัติประจ�า ๗ ข้อ ที่ท�าให้มฆมาณพ

ได้เป็นท้าวสักกะหรือพระอินทร์ คือ

 ๑. มาตาเปติภโร เลี้ยงมารดาบิดา

 ๒. กุเลเชฏฺฐปจายี เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล

 ๓. สณฺหวาโจ พูดค�าสุภาพอ่อนหวาน

 ๔. อปิสุณวาโจ หรือ เปสุเณยฺยปฺปหายี ไม่พูดส่อเสียด พูดสมานสามัคคี

 ๕. ทานส�วภิาครโต หรอื มจเฺฉรวนิย ชอบเผือ่แผ่ให้ปัน ปราศจากความตระหนี่

 ๖. สจฺจวาโจ มีวาจาสัตย์

 ๗. อโกธโน หรือ โกธาภิภู ไม่โกรธ ระงับความโกรธได้

 จากการศึกษาหลักราชธรรมในจามเทวีวงศ์พบว่ามีข้อความหลายตอนท่ี

กล่าวถึงพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในปริจเฉทท่ี ๑๒ 

ซึง่ได้แสดงประวตักิษตัรย์ิหรปิญุไชยแต่ละพระองค์ โดยอธบิายวตัรปฏบิตัเิพียงสงัเขป 

บอกอายุขัย และการส้ินบุญไปบังเกิดตามยถากรรม ตัวอย่างเช่นในตอนท่ีกล่าวถึง 

พระเจ้าสุวรรณมัญชุสราช ว่า 

 พระเจ้าสุวรรณมัญชุสราชมีพระราชศรัทธาเชื่อถือใน

พระพุทธศาสนา กระท�าบุญกุศลมีทานเป็นต้นบ�ารุงรักษาชาว

พระนครไม่เบียดเบียนผู้ใด 

 มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากในหริปุญไชยนครในครั้งนั้น 

มสีมบตัสิ�าเรจ็พรอ้มทกุประการ มทีรพัย์แลข้าวแลทองเงนิแลรตัน

เจ็ดประการแลผ้านุ่งห่ม เคร่ืองประดับตกแต่งกายวิจิตรไปด้วย

ประการต่างๆ มีภักษาหารก็แสวงหาได้โดยง่าย อน่ึง พระภิกษุ

มีพระสังฆเถรเป ็นต ้นทั้ งสมณพราหมณ์คฤหบดีทั้ งหลาย 

ก็พากันกระท�ากุศลสมณธรรมเป็นสุขสบาย ประชุมชนที่อยู่ใน

พระราชอาณาเขตทั้งสิ้น ก็อภิรมย์ร่าเริงบันเทิงใจยิ่งนัก
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 พระเจ้าสุวรรณมัญชุสราชเสวยสิริราชสมบัติอยู่ได้สามสิบ

พรรษาก็เสด็จสวรรคตไปบังเกิดยังดาวดึงส์เทวโลกด้วยบุญกรรม

ที่พระองค์กระท�าไว้แล้วนั้น (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๙๔)

 การบ�าเพ็ญบารมีธรรมของกษัตริย์เพื่อกลับไปเกิดในภูมิสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

นี ้ชวนให้เกดิข้อค�าถามทีน่่าพนิจิต่อไปว่า หลกัธรรมและเหตกุารณ์ในเรือ่งจามเทววีงศ์ 

ในแต่ละปริเฉทนั้น จะเป็นรอยต่อให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิดภายในว่า กษัตริย์

หริปุญไชยพึงสมาทานปฏิบัติธรรมในหลักวัตรบท ๗ เพ่ือปรารถนาจะกลับไปเกิดเป็น

พระอินทร์ในดาวดึงส์เทวโลกอีกด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความในปริจเฉท

แรก กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนชาวเมงค์ท้ังหลายด้วยการแสดง 

พระธรรมเทศนา “อันเป็นสัปปุริสคติ” และประทานศีล ๕ ดังนี้

 ล�าดบันัน้แล สมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจ้า ได้ก�าหนดรูว้าระน�า้จติแห่งพวกเมงค์

ทั้งหลายว่าเขลาไม่เข้าใจ จึงได้ทรงส�าแดงธรรมอันเป็นสัปปุริสคติ เครื่องด�าเนินของ

สัปบุรุษโดยสมควรว่า 

 ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู ้เล้ียงมารดาบิดาเถิด จงเป็นผู ้

ประพฤตินอบน้อมต่อผู้เป็นอยู่ในตระกูล จงเป็นผู้มีวาจาไพเราะ

เพราะพร้อง จงอย่าได้ถือเอาซึ่งวัตถุของผู้อื่นด้วยความประมาท 

ท่านทั้งหลายจงอุทิศต่อพระพุทธเจ้า แล้วอภิวาทในกาลเช้าแล

เวลาเย็น อน่ึงท่านทั้งหลายจงอภิวาทพระธรรมพระสงฆ์ด้วย 

ขึ้นชื่อว่าค�าที่ประกอบด้วยความประมาทแล้ว ท่านทั้งหลาย

อย่าได้ถือเอาเลย ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจักท�าตามค�าเราไซร้ 

ท่านทั้งหลายก็จักพากันไปสู่สวรรค์เทวโลก

...

 ท่านทั้งหลายจงเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้เด็ดขาดด้วย ท่าน

ทั้งหลายจงเว้นให้หมดทุกสิ่ง จากการถือเอาสิ่งของอันชาวโลก

มิได้ให้แล้วด้วย ท่านทั้งหลายอย่าเสพย์ภรรยาของผู้อื่นด้วย ท่าน

ทั้งหลายอย่ากล่าวค�าเท็จตลอดชีวิตด้วย ท่านทั้งหลายอย่าดื่มสุรา

เมรัยตลอดชีวิตด้วย ท่านทั้งหลายจงสมาทานศีลท้ังหลายอันเป็น

บุญไว้เถิด (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๖-๗)
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 จากข้อความนี้ จะเห็นว่า สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนชาวเมงค์นั้น มีประการ

ใกล้เคียงกับวัตรบท ๗ อยู่ถึง ๕ ประการ คือ การบ�ารุงเลี้ยงดูบิดามารดา การเคารพ

ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล การใช้วาจาด้วยความสุภาพอ่อนน้อม การไม่พูดส่อเสียด และ

การรกัษาวาจาสตัย์ ซึง่ธรรมทีด่จูะเป็นหลกัส�าคญัทีส่ดุในเรือ่งคอื การเลีย้งมารดาบดิา 

(มาตาเปติภโร) เพราะถูกย�า้เน้นในหลายปริจเฉท ดังมีตัวอย่างปรากฏในปริเฉทที่ ๑๐ 

ในเหตุการณ์ที่พระเจ้าอนันตยสถวายราชสมบัติเมืองเขลางคนครแด่พระนางจามเทวี 

มีความตอนหนึ่งที่พระเจ้าอนันตยสกราบทูลพระราชมารดาว่า 

 สมเด็จพระเจ้าอนันตยส มีพระประสงค์จะใครกระท�า

ปัจจุปการสนองพระคุณพระราชมารดาของพระองค์... ข้าแต่

พระมารดาเจ้า จ�าเดิมแต่พระมารดาเจ้าทรงพระครรภข้์าพระบาท

มาจนตราบเท่าถึงวันนี้ ถ้าว่าโทษอันหนึ่งอันใดของข้าพระบาท

มีอยู่ ขอพระมารดาเจ้าจงอดโทษทั้งปวงนั้นแก่ข้าพระบาทเถิด 

พระมารดาเจ้าเป็นผู้มีอุปการะแก่ข้าพระบาทเป็นอันมาก ถ้าจะ

เปรียบด้วยแผ่นพสุธาอันใหญ่ในห้องแห่งมณฑลจักรวาลทั้งสิ้นไซร้ 

พระคณุทัง้หลายของพระมารดาเจ้ามอียูแ่ก่ข้าพระบาทยิง่กว่าแผ่น

พสุธาในห้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นนั้น ถ้าข้าพระบาทได้เป็นพระเจ้า

บรมจกัรพรรดริาช เป็นใหญ่ชนะตลอดแผ่นปฐพใีหญ่ในจกัรวาลทัง้

สิ้นแล้ว ข้าพระบาทจะยกสมบัติบรมจักรพรรดิราชอันเต็มไปแล้ว

ด้วยรัตนเจ็ดประการ ตลอดแผ่นปฐพีใหญ่ทั้งสิ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

พระมารดาเจ้า ก็แต่บดันีข้้าพระบาทเป็นผูม้บีญุน้อยแลอาภพัขดัสน 

ถึงว่าได้ราชสมบัติก็ยังเป็นผู้มีโภคสมบัติน้อย เมื่อการเป็นเช่นนี้

ข ้าพระบาทขอถวายราชสมบัติของข ้าพระบาทท้ังส้ินน้ีแก ่

พระมารดาเจ้าเป็นการสนองคณุพระมารดาเจ้าตามสมควรแก่ก�าลงั

ของข้าพระบาท (พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๗๘)

 จากข้อความน้ี แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมด้านการบ�ารุงเล้ียงมารดาด้วย

กตัญญุตา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน หวังตอบแทนคุณด้วยประโยชน์และความสุข ทั้ง

ยังแสดงความเคารพให้เกียรติต่อมารดาอีกด้วย
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 หลักธรรมประการต่อมา คือ การเป็นผู้ชอบเผื่อแผ่ให้ปัน ปราศจากความ

ตระหนี่ มีตัวอย่างปรากฏในเหตุการณ์ที่พระนางจามเทวีมีพระประสงค์ให้สร้างวัด

สร้างวิหาร และสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ “ยัง

พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง” ว่า

 ...แล้วพระนางนั้น (๑) ได้ให้สร้างอรัญญิกรัมมการาม...

ถวายให้เป็นที่อยู่แห่งสงฆ์มีพระสังฆเถรเป็นประธาน (๒) ถัดนั้น

ไป ให้สร้างมาลุวาราม...ถวายสงฆ์ผู้มาแต่จาตุทิศ (๓) ถัดนั้นไปให้

สร้าง อาพัทธาราม...ถวายแก่ภิกษุผู้มาแต่ลังการาม (๔) ถัดนั้นไป 

ได้สร้างมหาวนาราม ในด้านปัจฉมิทศิแห่งพระบรุนีัน้สร้างพระวหิาร

ด้วย พระพุทธรูปด้วย กุฎีอันบวรด้วย ส�าหรับพระสงฆ์จ�าพรรษา

ในอารามนั้น แล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวน�า้...(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๖๒)

 นอกจากนี้ พระนางจามเทวีกับพระอนันตยสและพระมหันตยสยังให้ทาน

ด้วยการถวายบิณฑบาตแด่พระสงฆ์และเหล่าพราหมณ์คหบดีด้วย 

 ครั้นรุ ่งข้ึนอีกวันหน่ึง สมเด็จพระราชมารดากับสมเด็จ

พระบรมราชโอรสทั้งสองพระองค์ ก็เสด็จเข้าไปใกล้พระภิกษุสงฆ์

หมู่ใหญ่ถวายนมัสการแล้ว ก็ถวายบิณฑบาตให้ภิกษุสงฆ์อิ่มหน�า

ส�าราญด้วยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตแล้ว จึงยังพราหมณ์

คหบดทีัง้หลาย...ให้บรโิภคแล้วจงึให้จดัแจงเรอืนทีอ่ยูแ่ลภตัตาหาร

แลเบี้ยเลี้ยงทุกวัน พระราชทานแก่พราหมณ์คหบดีเหล่าน้ันอีก

(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๗๖)

 ส่วนธรรมประการสุดท้ายคือ ความเป็นผู้ไม่โกรธ หรือระงับความโกรธได้ 

ปรากฏในราโชวาทคาถา ในตอนท้ายของสังคามวิชยกัณฑ์ ปริจเฉทที่ ๗ ซึ่งกล่าวถึง

ศึกมิลักขราช ระหว่างพระเจ้ามิลักขราชผู้เป็นลุง ที่ต้องพ่ายแพ้แก่พระมหันตยสและ

พระอนันตยสผู้เป็นหลาน ซึ่งขณะน้ันมีพระชนมายุเพียง ๕ พรรษา เท่านั้น ความใน

ราโชวาทคาถา ที่กล่าวถึง ธรรมของผู้ไม่โกรธ สืบเนื่องมาจากศึกสงคราม ดังนี้
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 ราชาองค์ใดก็ดี ได้รบชนะในแผ่นดินแล้ว เป็นผู้อันความ

โกรธครอบง�าแล้ว ไม่พิจารณาซึ่งกาลก็ดี ประเทศก็ดี พลเสนา

อนัจะสขุแลทกุข์ก็ด ีชนอืน่ก็ด ีตนเองกด็อีนัจะเข้าไปสูค่วามเก้อเขนิ

กด็ ีผูล้อุ�านาจ โลภะกด็ ีโทสะกด็ ีราคะกด็ ีความหลงแล้วด้วยโมหะ

กด็ ีความเพ่งด้วยความกระด้างด้วยมานะกด็ ีพระราชาองค์นัน้แท้ 

พงึปราชยัในหน้าสนามรบ ครัน้เมือ่ยศทัง้หลายเสือ่มแล้ว พระองค์

ก็ได้ถึงความอาย

 พระราชาองค์ใดก็ดี แม้ว่าไม่พ่ายแพ้แล้วละความโกรธ

เสียได้...ละเสียได้แล้วซึ่งโลภะด้วย โทสะด้วย ซึ่งความหลงเกิน

แล้วด้วย โมหะด้วย ซึ่งความเพ่งด้วย ความเป็นคนกระด้างด้วย 

มานะด้วย พระราชาองค์นั้นแท้ พึงมีชัยวิเศษ ในหน้าสนามรบ

ครั้นเมื่อยศทั้งหลายจ�าเริญแล้ว พระองค์ก็ได้ถึงแล้วซึ่งมหาลาภ 

(พระโพธิรังสี, ๒๕๕๕: ๕๑)

 ดังที่ได้แสดงน้ี จะเห็นว่าเหตุการณ์และหลักธรรมท่ีปรากฏในเรื่องต่างก็มี

ความสัมพันธ์อยู่ในวัตรบท ๗ ประการอันเป็นธรรมซึ่งผู้ประพฤติจะได้สร้างบุญเพื่อไป

จตุเิป็นพระอนิทราธริาชในดาวดงึส์เทวโลก อกีทัง้ข้อความหลายประโยคในพงศาวดาร

ฉบับนี้ ก็มักจะเปรียบเทียบพระมหันตยสและพระอนันตยสว่าเป็นพระอินทร์อยู่หลาย

ครัง้ เช่น ค�ากล่าวของพระเจ้ามลิกัขราชว่า “โอ พระหลานเราท้ังสอง งามหาท่ีจะเปรยีบ

มิได้ ประหนึ่งว่าพระขันธบุตรอันเสด็จทรงคอพระยาเอราวัณ...พระราชาองค์ใดองค์

หนึง่ได้ชือ่ว่าเป็นผูส้ามารถ เพือ่จะรบด้วยกมุารทัง้สองนีไ้ม่มแีล้ว” (พระโพธริงัส,ี ๒๕๕๕: 

๕๔) หรอืในตอนท้ายของเขลางคนครกณัฑ์ ปรจิเฉทที ่๙ ซึง่กล่าวถงึความเกษมส�าราญ

ของเมืองเขลางคนครว่า “เป็นพระราชธานีบริบูรณ์ด้วยภักษาหาร สุขเกษมส�าราญแล

กึกก้องไปด้วยส�าเนียงดุริยางคดนตรียิ่งนัก...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) ก็ปรากฏข้อความตอนหน่ึง ดังจะ
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ขอคัดค�าบาลีและค�าแปลมาแสดงไว้ ดังนี้

 กูมัญ์จราชาปิรัช์ช� กาเต๎วา สกปิตุโน สกลวัต์ต�ปุเรตุ อสัก์

โกน์โต อัต์ตโน พล�ยถานุรูปํ กุสลธัม์ม�กโรติ. โสจตุจัต์ตาฬีสวัส์สานิ 

รัช์ช�กตเรต๎วา กาล�กัต๎วา ยถาปุญ์ญกัม์เมน ตาวตึสภวเนนิพ์พัตติ. 

ตัส์สปุต์โต รุน์ธัย์โย นาม ราชา รัช์ช�กาเรสิ

แปลว่า

 ฝ่ายพระเจ้ากูมัญจราชทรงครองราชย์ แล้วไม่อาจบ�าเพ็ญ

วัตรได้บริบูรณ์เสมอด้วยพระราชบิดาของพระองค์ ทรงบ�าเพ็ญ

กศุลธรรมตามก�าลงัยถานรุปูของพระองค์ พระองค์ทรงครองราชย์

ได้ ๔๔ ปี เมื่อสวรรคต ก็ได้ไปบังเกิดในดาวดึงส์ภพตามกรรมอัน

เป็นบุณย์ 

 การที่ได้บ�าเพ็ญกุศลธรรมเพื่อส่ังสมบุญไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือ

สวรรค์ชั้นพระอินทร์นี้ ย่อมแสดงถึงดินแดนอันเป็นอาณัติสัญญาเดิมที่กษัตริย์ 

หริปุญไชยอ้างลัทธิเทวสิทธิ์ว่า เมื่อสวรรคตแล้วย่อมกลับคืนสู่ภูมิเดิมท่ีอวตารมาจาก

พระอนิทร์ เมือ่พจิารณาจากหลกัธรรมและความเปรยีบดงักล่าว ย่อมท�าให้เห็นอิทธพิล

ของคติพระอินทร์ในพงศาวดารเมืองหริปุญไชยว่ามีความสัมพันธ์กับศาสนจักรและ

อาณาจักรในสมัยของพระนางจามเทวีอย่างชัดเจน

บทสรุป

 จามเทววีงศ์หรอืพงศาวดารเมอืงหรปิญุไชยมลีกัษณะเนือ้หาเป็นต�านานเมอืง

และต�านานพระพทุธศาสนา การศกึษาหลกัธรรมราชาในจามเทววีงศ์บอกถงึภาระหน้าที่

ของกษัตริย์ในการครองตนและการปกครองบ้านเมืองอยู่ ๓ ประการคือ การบ�ารุง

เลี้ยงบิดา-มารดา การใช้ธรรมะในการปกครองบ้านเมือง และการเป็นผู้น�าในการ

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา แนวคิดธรรมราชานี้ถือเป็นหลักส�าคัญท่ีกษัตริย์หริปุญไชย

นับตั้งแต่พระนางจามเทวี พระมหันตยส และพระอนันตยสทรงถือปฏิบัติตามค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าและฤๅษีวาสุเทพ โดยแสดงให้เห็นทั้งด้านที่เป็นผลแห่งกุศลกรรมใน

ทางทีด่แีละแสดงถงึโทษแห่งการอกศุลกรรมทีก่ษตัรย์ิไม่ปฏบิตัตินอยูใ่นครรลองครอง
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ธรรมเพือ่เป็นอทุาหรณ์ไว้ด้วยนอกจากนีย้งัพบว่า หลกัธรรมท่ีแทรกอยูใ่นเรือ่งนี ้มคีวาม

สัมพันธ์กับคติอินทราธิราช เมื่อได้พิจารณาหลักธรรมในหลายปริเฉทพบว่าสอดคล้อง

กับวัตรบท ๗ ประการ อันเป็นธรรมะที่เชื่อกันในทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อผู้ใดปฏิบัติ

แล้วจะเป็นผู้มีบุญญาบารมีไปจุติเป็นพระอินทร์ในภูมิสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และยิ่งน�า

หลักธรรมมาพินิจร่วมกับความเปรียบที่ปรากฏอยู่ในเรื่องก็ยิ่งพบว่า ผู ้แต่งนิยม

เปรียบเทียบกษัตริย์หริภุญไชยว่าเป็นเสมือนพระอินทร์อีกด้วย ซึ่งน่าจะเป็นเจตนา

ของพระโพธิรังสีผู้รจนาเรื่องที่ปรารถนาจะส่งสารถึงกษัตริย์ว่าพระองค์เป็นผู้มีหน้าท่ี

ส่งเสริมผู ้กระท�ากรรมดี เป็นพระโพธิสัตว์ผู ้บ�าเพ็ญธรรม และเป็นผู ้อุปถัมภ์

พระพุทธศาสนาให้เจริญเฉกเช่นเดียวกับหน้าที่ของพระอินทร์นั่นเอง
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