ธรรมานุศาสน์
เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กาลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

ธรรมานุศาสน์ มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต – ปัญญาเพิ่มพูนเกียรติคุณ
ปัญ ญาเป็ นเครื่องวินิจฉัยข้อความที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ปั ญ ญาเป็ นเครื่องเพิ่ มพู น เกียรติคุ ณ
และชื่อเสียง นรชนในโลกนี้ ประกอบด้วยปัญญาแล้ว ย่อมหาความสุขได้ ในท่ามกลางความทุกข์ที่เกิดขึ้น
หากทาใจหยุดนิ่งถูกส่วนย่อมเข้าถึงได้ มีวาระพระบาลีใน ขุททกนิกาย เตสกุณชาดก ว่า
"ปญฺญา สุตวินิจฺฉินี
ปญฺญา สิโลกวฑฺฒโน
ปญฺญาสหิโต นโร อิธ
ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ
ปั ญ ญาเป็ น เครื่อ งวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ความที่ ได้ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นมา ปั ญ ญาเป็ น เครื่ อ งเพิ่ ม พู น เกี ย รติ คุ ณ
และชื่อเสียง นรชนในโลกนี้ ประกอบด้วยปัญญาแล้ว ย่อมหาความสุขได้ ในท่ามกลางความทุกข์
ที่เกิดขึ้น"
ในภาวะที่บ้านเมืองกาลังสับสน เราต่างรอว่า ใครจะเป็นผู้มีสติปัญ ญาเข้ามาแก้ไขสถานการณ์
บ้านเมือง เพื่อให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติ นาพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งช่วยโอบอุ้มคุ้มครอง
โลกให้สงบสุขร่มเย็น ในยามที่มีเหตุการณ์คับขัน ผู้มีปัญญาเท่านั้น ที่ จะนาพาตนและผู้อื่น ให้พ้นจาก
ความทุกข์ไปได้ ถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น ผู้มีปัญญาย่อมสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นดี ด้วยจิตใจ
ที่ สุ ขุม เยื อกเย็น เป็ น สมาธิ มี ส ติ มั่ น คง ผู้ ที่ ทาอย่างนี้ ได้ นั้ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ฝึ ก ฝนใจ จนกระทั่ งมี ใจสงบ
หนั ก แน่ น ดี แ ล้ ว ดั งเช่ น ในสมั ย พุ ท ธกาล เหล่ าพระสนมของพระเจ้าปเสนทิ โกศล นั่ งสนทนากั น ว่ า
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก แม้พวกเรามีความถึงพร้อมด้วยสมบัติ
ต่าง ๆ ทว่าไม่มีโอกาสได้ไปวัดฟังธรรมเหมือนกับบุคคลทั่วไป เพราะต้องคอยปรนนิบัติรับใช้พระราชา
ทั้งยังต้องดูแลความเรียบร้อยภายในพระราชวังด้วย จึงพากันไปกราบทูล ขอให้พ ระราชาทรงนิมนต์
พระภิกษุ มาแสดงธรรมภายในพระราชวัง ด้วยเห็นว่า เป็นโอกาสดีที่จะได้ฟังธรรม เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา
ให้ยิ่งขึ้นไป พระราชาทรงอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพวกนาง แล้วทรงถามว่าอยากฟั งธรรมจากภิกษุ
รูปใด พวกนางได้ปรึกษากัน แล้วกราบทูลขอฟังธรรมจากท่านพระอานนทเถระ เนื่องจากท่านเป็นผู้
ทรงธรรม เป็นพหูสูต ทรงจาคาสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างยอดเยี่ยม พระราชาจึงเสด็จไปเฝ้า
พระบรมศาสดา เพื่อทรงนิมนต์พระอานนท์ให้มาแสดงธรรม พระอานนท์ท่านเคยเป็ นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
มาก่ อน รู้ธรรมเนี ย มของคนในวังเป็ น อย่ างดี สามารถประคองศรัทธาของพระราชาและคนในวังได้
พระบรมศาสดาจึงทรงอนุญาต ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระอานนท์ได้ไปแสดงธรรมให้กับเหล่าสนมกานัล

-๒ของพระราชา ท่านสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม และแสดงธรรมได้ อย่างบริสุทธิ์บริบู รณ์ไม่มีที่ติ
จนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาววัง
วันหนึ่ง ดวงแก้วมณีของพระราชาหายไป พระราชาจึงรับสั่งกับพวกอามาตย์ให้สืบสวนหาคนขโมย
พวกอามาตย์เที่ยวค้นหาจนทั่วพระราชวังก็ไม่พบ จึงคาดคั้นเอาความจากข้าราชบริพาร ตั้งแต่สนมกานัล
เป็นต้นไป ทาให้เดือดร้อนกันทั่วหน้า แต่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นผู้ขโมยไป แม้พ ระราชาจะมีที่ปรึกษา
ข้าราชการแผ่นดิน ผู้มีฝีมือเยี่ยมมากมายมาช่วยกัน ก็ไม่สามารถนาแก้วมณีกลับคืนมาได้ ในวันนั้ น
พระอานนทเถระเข้าสู่พ ระราชวัง เพื่ อแสดงธรรมตามปกติ ท่านสังเกตเห็ นว่า ทุกคนไม่ ค่อยยิ้ม แย้ม
แจ่ ม ใส เหมื อ นมี เรื่ อ งกั ง วล และไม่ ค่ อ ยตั้ งใจฟั ง ธรรมเหมื อ นเช่ น เคย จึ ง ไต่ ถ ามเรื่ อ งราวที่ เกิ ด ขึ้ น
เมื่อทราบเรื่อง ก็ปลอบใจทุกคนว่า "อย่าได้วิตกไปเลย อีกไม่นานจะได้แก้วมณีกลับคืนมา" พระอานนท์
สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระราชาว่า "มหาบพิตรจริงหรือที่แก้วมณีของพระองค์หายไป" พระราชา
รับ สั่ งว่า "พระคุณ เจ้าผู้ เจริญ แก้ว มณี ได้ ห ายไปจริง ๆ โยมสั่ งให้ สอบสวนทุ ก คนที่ เข้ ามาภายใน
พระราชวัง แต่ก็ไม่มีใครยอมรับสารภาพ แม้เราสั่งให้จับคนข้างในทุกคน ถึงจะทาให้ลาบากขนาด
ไหน จนกระทั่งบัดนี้ ยังไม่มีใครเอาแก้วมณีมาคืนเลย" พระเถระจึงแนะนาวิธีการว่า "อุบายที่จะได้แก้ว
มณีคืนมา โดยไม่ต้องให้มหาชนลาบากนั้นพอมีอยู่ ถ้าพระราชาทรงสงสัยใคร ก็ให้นาคนเหล่านั้นมา
แล้วให้ฟ่อนฟางไปคนละฟ่อน บอกพวกเขาว่า ในเวลาใกล้รุ่งให้นาฟ่อนฟางมาโยนไว้ที่หน้าประตูวัง
ถ้าผู้ใดเป็นคนเอาไป เขาจะซุกแก้วมณีไว้ในฟ่อนฟาง ด้วยวิธีการนี้ ก็จะได้แก้วมณีกลับคืนมา"
พระราชารับ สั่ งให้ ท าตามที่ พ ระเถระแนะน าไว้ ทุ ก ประการ แต่ ก็ ยั งไม่ มี ใครน าแก้ ว มณี ม าคื น
พระเถระจึงแนะวิธีต่อไปว่า ให้ตั้งตุ่มใหญ่ไว้ในที่กาบังในท้องพระโรง ตักน้าใส่ให้เต็มแล้วกั้นม่านบังไว้
จากนั้นให้คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเข้าไปในม่านทีละคน ให้ล้างมือในตุ่มน้าแล้วเดินออกมา พระราชาก็รับสั่ง
ให้ทาตามกุศโลบายของพระเถระ
ต่ อ มา คนที่ ข โมยแก้ ว มณี ไปได้ คิ ด ว่ า "พระเถระเป็ น ผู้ มี เมตตา และฉลาดในการสื บ สวน
ด้วยสันติวิธี ไม่ปรารถนาประทุษร้ายใคร ให้ได้รับความเดือดร้อน หากเราไม่รีบนาแก้วมณี มาคืน
ไม่ช้าก็ต้องถูกพระราชาจับได้แน่ " เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้ว จึงได้นาแก้วมณีหย่อนลงในตุ่ม ในขณะที่กาลัง
ล้างมือ เมื่อทุกคนเดินออกจากม่านหมดแล้ว พวกราชบุรุษได้นาน้าในตุ่มไปเททิ้ง ได้พบแก้วมณี จึงนามา
ถวายแด่ พ ระราชา พระราชาทรงชื่ น ชมพระเถระว่ า เป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาเฉี ย บแหลม ฉลาดทั้ ง ทางโลก
และทางธรรม สามารถนาแก้วมณี กลับคืนมาได้ โดยไม่ต้องให้มหาชนลาบาก แม้ผู้ถูกกล่าวหาก็พากัน
ยินดีว่า ได้พ้นจากคาครหาเพราะพระเถระ เกียรติคุณของพระเถระได้ฟุ้งขจรไปทั่วพระนคร มหาชน
ต่างพากันเลื่อมใสและยกย่องท่านว่า เป็นผู้ที่ฉลาดในการตัดสินคดีความด้วยสันติวิธี ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ นเดื อ ดร้ อ น นั บ เป็ น สุ ด ยอดวิ ธี ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยสติ ปั ญ ญา
แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นยอดพหูสูต ผู้มีปัญญาลึกล้า เพราะฉะนั้น

-๓เมื่อมีปัญหาเรื่องใดเกิดขึ้น ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราวที่เกิดขึ้น ด้วยใจที่สงบเยือกเย็น
ปัญ หาทั้งหลายนั้นมีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม จงแก้ไขปัญ หาด้วยปัญญา ดวงปัญญาจะเกิดเมื่อทาใจ
ให้หยุดนิ่ง พอใจหยุดนิ่งถูกส่วน จะเข้าถึงดวงธรรมสุกใสสว่างอยู่ในกลางตัว เข้าถึงดวงศีล ดวงสมาธิ
ดวงปัญญา ไปตามลาดับ ดวงปัญญานี่แหละที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง ยิ่งใจใสละเอียด ปัญญา
ยิ่งละเอียดลึกซึ้ง ความรู้ความเห็นกว้างไกล ทาให้การตัดสินใจ ถูกต้อง มีวินิจฉัยไม่ผิดพลาด

เอกสารประกอบบทความ :
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ยโสชสูตร มหาสารชาดก เล่ม ๕๖ หน้า ๓๒๔
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