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ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วิเคราะห์หลักสัจจะที่ปรากฏในวิธุรบัณฑิตชาดก นี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ

(๑) เพื่อ

ศึกษาความเป็นมาของวิธุรบัณฑิตชาดก (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่เกื้อหนุนและปฏิปักษ์ต่อหลักสัจจะในวิธุร
บัณฑิตชาดก (๓) เพื่อศึกษาความสาคัญของหลักสัจจะกับการประกอบอาชีพในสังคม ผลการวิจัยพบว่า
ความเป็นมาของวิธุรบัณฑิตชาดก พบว่า อดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในชาดกโดยวิธุร
บัณฑิตนั้น เป็น ผู้ที่มีศีล ธรรมและ หนักแน่นในเรื่องของการรักษาสั จจะและเป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวในการ
ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อคาพูด และการกระทาของตน แม้จะถูกปุณณกยักษ์จับไปเพื่อฆ่าเอาหัวใจก็ไม่
เกรงกลัวทั้งนี้เพราะต้องการรักษาสัจจะที่ได้ให้ไว้กับยักษ์จนสามารถเปลี่ยนความคิดของยักษ์ด้วยการปฏิบัติให้
ยักษ์เห็นความจริงและมั่นคงในสัจจะวาจาของตน ในที่สุดก็รักษาชีวิตให้รอดพ้นจากอันตรายได้
หลักธรรมที่เกื้อหนุนต่อหลักสัจจะในวิธุรบัณฑิตชาดก พบว่า วิธุรบัณฑิตได้ประพฤติปฏิบั ติและ
แสดงให้ ผู้อื่น ได้ป ฏิบั ติตาม หลั กธรรมที่สนั บสนุนกับสั จจะใน

วิธุรบัณฑิตชาดกได้แก่ ทศพิธ ราชธรรม,

จักกวรรดิธรรม, พรหมวิหาร, ฆราวาสธรรม, อธิษฐานธรรม, สังคหวัตถุ ที่วิธุรอามาตย์ปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้รับยกย่องจากบุคคลทั้งหลายว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีสัจจะ ส่วนหลักธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
หลักสัจจะนั้น ส่งผลทาให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหลักสัจจะได้ ดังนั้นจึงต้องศึกษาและให้รู้เท่าทันเพื่อให้หลัก
สัจจะได้เกิดขึ้นในใจและสามารถนามาปฏิบัติเกิดผลต่อตนเองและผู้อื่น
ความสาคัญของหลักสัจจะกับการประกอบอาชีพในสังคม พบว่า ผลการบาเพ็ญบารมีของวิธุร
บัณฑิตสามารถนามาใช้ประโยชน์ใน ๓ ด้าน กล่าวคือ (๑) การนาสัจจะไปใช้ในด้านการเมืองจะต้องยึดหลัก
สั จ จะธรรมในการบริ ห ารบ้ า นเมือให้ เ กิดความน่า เชื่ อถื อต่อ ผู้ ค นส่ ว นมาก (๒) การนาสั จจะไปใช้ ในด้ า น
การศึกษาสัจจะในด้านการศึกษาซึ่งต้องเกี่ยวข้อง ทั้งด้านผู้สอนหรือผู้ให้การศึกษาและผู้เรียนคือ ผู้รับ
การศึกษาต้องมีความจริงใจต่อกัน โดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความประพฤติอันบุคคลจะพึงแสดงต่อกัน
มีความบริสุทธิ์ใจและความจริงใจต่อกัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ประพฤติที่ดีงาม การเรียนการสอนนั้น
จะต้องมุ่งที่ความบริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจต่อกันเป็นสาคัญ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา (๓)การนาสัจจะ
๑

บทความวิชาการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖.

๑๕๖
ไปใช้ในด้านของนักธุรกิจ คือสอนให้มีหลักสัจจะ คือ ให้บุคคลที่รู้จักความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน โดยเน้น
ให้ประกอบสัมมาอาชีพด้วยสัจจะ การมีสัจจะต่อกันในการประกอบสัมมาอาชีพ ย่อมส่งผลให้การดาเนินธุรกิจ
ประสบผลสาเร็จได้อย่างยั่งยืน

Abstract
An Analysis of Sajja on Vidhurabandit Jataka has 3 purposes: (1) to study the
history of Sajja on Vidhurabandit Jataka (2) to analyze the core truth and principles
that support the core truth presented in of Sajja on Vidhurabandit Jataka Z (3) to
study the importance of truth and the profession of social. Research results showed
that
The story of Sajja on Vidhurabandit Jataka. The previous life of the Buddha
who appears in it as a fable by Sajja on Vidhurabandit Jataka with emphasis on the
issue of morality and the truth and who is mentally tough decisions. And
responsible speech. And their actions. Despite being a giant button on the handle
to remove the heart is not afraid to kill, because the truth and who is mentally
tough decisions. And responsible speech. And their actions. Despite being a giant
button on the handle to remove the heart is not afraid to kill, because the truth
needs to be given to the Giants eventually can change the minds of the Giants
with the Giants and see the truth, established in the truth of their words.
Eventually life to escape from danger.
The principles in advocating for the truth in Sajja on Vidhurabandit Jataka.
The practice and show others that support the principles of truth in Sajja on
Vidhurabandit Jataka such as the tenfold conduct of the king, an emperor, the four
noble sentiments, the rules of household conduct, resolve, objects of sympathy.
Victory eclipsed on practice for continues. It has been praised by many people
that you are a graduate who is untrustworthy. The principles repugnant to the core
truth. Result in an inability to access the main truth. So the key to awareness and
truth has come up with an idea and implemented it affects themselves and
others.

๑๕๗
The importance of truth and the profession of social. Acts the practice of
his can be used in three areas, namely (1) The oath to truth is used in politics
must adhere to scrupulous fairness in administrative agencies to achieve reliable on
most people. (2) The oath to the truth of the education which is relevant. Both to
instructor and the students or their education. The study must be honest with each
other. Our focus is to be completed by the individual behavior, it sill continue.
Pure and sincere to each other. To achieve a conviction. Good behavior. Teaching
it. Will need to focus on the good faith or is important. It will be beneficial to
the study. (3) The oath to truth of the businessman, the truth is taught primarily
that person is honest and sincere, with a focus on career and gained to truth. To
be honest with God in the profession. Inevitably lead to a successful and
sustainable business practices.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่และเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเซียยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติเป็นเวลาช้านานมาแล้ว เช่ น ประเทศไทย พม่า ศรีลังกา ลาว เขมร
การที่พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองไปในดินแดนต่าง จากแหล่งเดิมคือ ประเทศอินเดีย หรือที่ เรียกกันว่า
“ดินแดนแห่งชมพูทวีป ” ก็เพราะอาศัยเหล่าสมณทูตต่างๆได้ช่ว ยกันออกประกาศเผยแผ่ หลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนาให้ประชาชนในดินแดนต่างๆ มีศรัทธาเลื่อมใสยอมรับนับถือ และปฏิบัติตาม พระพุทธศาสนา
ได้ผ สมผสานเข้ากับ วัฒ นธรรมของท้องถิ่น นั้นๆ จนกลายเป็นสั ญลั กษณ์ของพระพุทธศาสนาในแบบของ
ประเทศนั้นๆ เช่น พุทธศาสนาในประเทศไทย พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา หรือพระพุทธศาสนาในประเทศ
จีน เป็นต้น
ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว จะมีคัมภีร์หรือเรื่องราวที่กล่าวถึง พระเป็นเจ้า หลักธรรมคาสอนของ
ศาสนานั้นๆ เช่น บทสวดในคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ คัมภีร์พระไตรปิฎกของศาสนาพุทธ หรือ
คัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ เป็นต้น วรรณกรรมเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากศรัทธาและความเชื่อในทางศาสนา
แล้วได้นามาถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงเกิดการบันทึกและประพันธ์เรื่องราวความเชื่อ
เหล่านั้นสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวรรณกรรมประเภทต่างๆ ที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาที่จะทาให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ทราบถึงความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์ ภาษา ศิลปวัฒนธรรมและที่สาคัญคือ หลักธรรมคาสอนที่มาจาก
ศาสนา ที่มุ่งสอนให้ผู้สนใจได้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติมา

๑๕๘
วรรณกรรมชาดกเป็นนิทานที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทศชาติชาดก อันเป็น
๑๐ ชาติสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้า มีผู้นิยมอ่านและฟังกันมากนับแต่สมัยโบราณมาแล้ว
ต่อมามีผู้สนใจค้นคว้าได้นามาแต่งเป็นสานวนท้องถิ่นของตนเองเพื่อ ให้เข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องได้ง่าย เมื่อ
มีการเทศน์หรืออ่านวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วย่อมเกิดความซาบซึ้งบันเทิงใจ นอกจากนี้ ผู้ฟังยังศรัทธาตัวเอก
ของเรื่องที่กล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์คือ ชาติปางก่อนของพระพุทธเจ้า จึงมักจะจดจาพฤติกรรมและจริยวัตรมา
เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต หรือนามาอบรมบุตรหลานของตน อันจะนาพาให้สังคมเกิดความสงบสุขจึง
ได้เกิดการถ่ายทอดหรือแปลจากภาษาบาลีเป็นสานวนท้องถิ่นต่างกันไป
วิธุรบัณฑิตชาดกในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นเรื่องที่
๙ ในกลุ่ มทศชาติช าดกหรื อชาดกชุดพระเจ้าสิ บชาติที่ แสดงการบาเพ็ญบารมี ๑๐ ประการของพระองค์
ตามลาดับก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นวิธุรอามาตย์นั้นดารงตาแหน่งเป็น
ราชบัณฑิตประจาราชสานักของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราชเป็นผู้ที่พระราชา และประชาชนรักใคร่เคารพนับ
ถือมาก เป็นผู้ที่แสดงธรรมได้ไพเราะจนทาให้พระนางวิมลาเทวีใคร่ฟัง จึงแกล้งเป็นไข้ต้องนาหัวใจของวิธุร
บัณฑิตมาให้จึงจะหาย นางอิรันทดีเป็นลูกสาวประกาศจะยอมเป็นภรรยาแก่ผู้ที่นาหัวใจมาให้ ปุณณกยักษ์รับ
อาสาและได้ไปท้าพนันเล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราช ในที่สุดพระราชาแพ้ ปุณณกยักษ์จึงทู ลขอตัว
วิธุรบัณฑิต พระราชาจะไม่พระราชทานก็เกรงเสียสัตย์ พระองค์ตีราคาวิธุรบัณฑิตยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆ
ทรงหน่วงเหนี่ยวด้วยประการต่างๆ แต่ก็ตกลงกันไปไต่ถามให้ วิธุรบัณฑิตตัดสิน วิธุรบัณฑิตก็ตัดสินให้รักษา
สัตย์ คือตนเองยอมไปกับยักษ์ วิธุรบัณฑิตถูกมุ่งร้ายหมายชีวิตหลายต่อหลายครั้งแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้ง
สุดท้ายวิธุรบัณฑิตจึงได้แสดง สาธุนรธรรม ๔ ประการว่า “พึงเดินตามบุคคลผู้ปฏิบัติดีไว้ก่อน, อย่าเผาฝ่ามือ
อันเปียก-ชุ่ม, อย่าประทุษร้ายมิตรและอย่าตกอยู่ใต้อานาจอิสตรีหรือคนไม่มีสติ ” จนปุณณกยักษ์เลื่อมใส
ยอมรับในความซื่อสัตย์และสานึกผิด ต่อมาได้นาวิธุรบัณฑิตไปเมืองนาคเพื่อแสดงธรรมแก่ พระนางวิมลาเทวี
ในที่สุดก็ได้กลับสู่กรุงอินทปัตถ์ มีการฉลองรับขวัญกันเป็นการใหญ่
การศึกษาเรื่องวิธุรบัณฑิตชาดกนอกจากจะทราบเรื่องราวต่างๆ และหลักธรรมที่ปรากฏในวิธุร
บัณฑิตแล้วยังสามารถทราบถึงคุณค่าของหลักธรรมที่จะนามาปฏิบัติในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี อนึ่ง จาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทาให้ทราบว่า บรรดาชาดกทั้ง ๑๐ เรื่องใน มหานิบาตชาดกนี้ มีผู้ทาการวิจัยไปแล้ว ๔
เรื่องคือเวสสันดรชาดก, มโหสถชาดก, สุวรรณสามชาดกและเตมิยชาดก ยังเหลืออีก ๖ ชาดก ผู้วิจัยเห็นว่า
เรื่องวิธุรบัณฑิตชาดกนั้นมีคุณค่าต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งดังกล่าวมาแล้ว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องวิธุรบัณฑิตชาดกทั้งในแง่ของความเป็นมา หลักธรรม
ต่างๆ ในเรื่องนี้รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามหลักสัจจะที่ปรากฏในวิธุรบัณฑิตชาดก

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาความเป็นมาของวิธุรบัณฑิตชาดก
๒. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่เกื้อหนุนและปฏิปักษ์ในวิธุรบัณฑิตชาดก
๓. เพื่อศึกษาความสาคัญของหลักสัจจะกับการประกอบอาชีพในสังคม

๑๕๙

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลและการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary
Research) โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
๑. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยรวบรวมข้อมูล
จากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) โดยรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นอรรถกถา ฎีกา และเอกสารงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบวัตถุประสงค์แต่ละประเด็นให้ชัดเจน
๔. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
๕. เสนอผลการวิจัย

๔. สรุป
ความเป็นมาของวิธุรบัณฑิตชาดกพบว่า วิธุรบัณฑิต เรื่องราวของวิธุรบัณฑิตนั้นมีปรากฏในชาดก
และอรรถกถาชาดกโดยวิธุรบัณฑิตนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องนิทานชาดกที่มี่ความสาคัญเนื่องจากว่าเป็นนิทานชาดก
ที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติของพระพุทธองค์ และเรื่องราวของวิธุรบัณฑิตนั้นก็เป็นอดีตชาติที่ทรงบาเพ็ญบารมีข้อ
ที่ ว่าด้วยเรื่องของสัจจบารมี คือการบาเพ็ญเกี่ยวข้องกับการรักษาสัจจะ คือความซื่อสัตย์ต่อคาพูดการกระทา
ที่สามารถนามาเป็นตัวอย่างสอนผู้อื่นได้ ซึ่งในการศึกษาในอันดับต่อไปนี้ผู้วิจัยจะได้นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับวิธุรชาดกเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภการสนทนาของ
ภิกษุถึงพระปัญญาของพระองค์ว่า เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ไม่อัศจรรย์เท่ากับกาล
ก่อนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์ผู้มีปัญญาอาจหาญ สามารถลบล้าง ถ้อยคาของคนทั้งหลายในปางก่อนนั้น เป็น
การอัศจรรย์กว่า คือ ในครั้งเราตถาคตได้เป็น วิธุรบัณฑิต ได้เทศนาแก่ปุณณกยักษ์ให้เกิดความศรัทธาและ
รักษาศีลตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่อัศจรรย์กว่า พระภิกษุทั้งหลาย จึงกราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องวิธุรบัณฑิต
สืบต่อไปนี้เป็นที่มาของเรื่อง
พระราชาทรงพระนามว่า ธนัญชัยโกรพยราช ครองกรุงอินทปัตถ์ แคว้นกุรุ มีอามาตย์ชื่อ วิธุร
บัณฑิต มีตาแหน่งเป็นผู้ถวายอรรถธรรมแด่พระราชา มีวาจาไพเราะ แสดงธรรมเทศนาได้ไพเราะ เป็นที่
เลื่อมใสของผู้คนทั่วไป เป็นที่เชื่อถือรักใคร่ของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราชมาก ในกาลก่อนพระเจ้าธนัญชัย
โกรพยราชเคยมีเพื่อคฤหัสถ์ด้วยกัน ๔คน ที่ได้บวชเป็นฤาษีบาเพ็ญอภิญญาสมาบัติ จนได้ไปเกิดเป็นท้าวสักก
เทวราช ท้าววรุณนาคราช พญาครุฑ และพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราช ดังกล่าว วันหนึ่งทั้ง ๔ได้มายังอุทยานใน
กรุงอินทปัตถ์ เพื่อรักษาอุโบสถศีล ระหว่างนั้นทั้ง ๔ ทรงปรารภถึงศีลที่ประเสริฐสุด แต่ละคนต่างก็อ้างว่าศีลที่
ตนรักษาอยู่ประเสริฐสุด ตกลงกันไม่ได้ จึงพากันไปหาวิธุระบัณฑิตๆ ได้ถวายข้อคิดว่า สิ่งที่ควรยึดถือว่าเป็นศีล

๑๖๐
ประเสริฐสุด คือ ความสงบ ทั้ง ๔ พอพระทัยในคากล่าวของวิธุระมาก พระราชทานรางวัลให้มากมาย แล้วพา
กันกลับบ้านเมืองของตนฝ่ายท้าววรุณนาคราช เมื่อกลับถึงเมืองบาดาลแล้ว ก็เล่าเรื่องวิธุระแสดงธรรมให้พระ
นางวิมาลาเทวีมเหสีฟังทาให้ พระนางเกิดสนพระทัยอยากจะฟังวิธุระแสดงธรรมบ้าง แต่ไม่กล้าทูลพระสวามี
จึงแกล้งทาเป็นประชวร แล้วบอกกับท้าววรุณว่า หากได้หัวใจของวิธุระมารักษาจึงจะหายจากพระประชวรนาง
อิรันทตี พระราชธิดาจึงอาสา โดยนางประกาศว่าจะยอมอภิเษกกับผู้ที่เอาหัวใจของวิธุระมาถวายพระราช
มารดาได้ กล่าวถึงปุณณกยักษ์ซึ่งหลงรักนางอิรันทตีอยู่ก็รับอาสาจะไปเอาหัวใจของวิธุระมาถวายให้ได้ ปุณณก
ยักษ์จึงเดินทางไปนครอินทปัตถ์พร้อมด้วยดวงแก้วมณี เมื่อไปถึงก็เข้าไปท้าทายเล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัย
โกรพยราช โดยเอาดวงแก้ววิเศษ และม้าอาชาไนยเป็นเดิมพัน พระเจ้าธนัญชัยโกรพยราชรับคาท้าโดยจะยก
สิ่งของที่มีอยู่ ยกเว้นพระมเหสี และเศวตรฉัตรเป็นเดิมพัน ปรากฎว่าปุณณกยักษ์เป็นฝ่ายชนะ และเลือกเอา
วิธุระบัณฑิต เป็นค่าพนัน วิธุระบัณฑิตยินดีไปกับปุณณกยักษ์ท่ามกลางความเสียดาย และเศร้าโศกของ พระ
เจ้าธนัญชัยโกรพยราชอย่างยิ่งก่อนไปวิธุระบัณฑิตได้สั่งสอนบุตรธิดาในการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับราชการกับ
พระเจ้าแผ่นดินและอื่นๆ ระหว่างทางปุณณกยักษ์พยายามฆ่าวิธุระบัณฑิตด้วยวิธีต่างๆ แต่ก็ ไม่สาเร็จ วิธุระ
บัณฑิตสงสัยจึงถามความจริงกับปุณณกยักษ์ จึงรู้ความจริงและคิดว่านางวิมาลา คงไม่ต้องการฆ่าตนให้ตาย
แต่คงเพราะอยากจะฟังธรรมจากตนมากกว่า หากปุณณกยักษ์ฆ่าตนตายจริงๆคงไม่เป็นที่ประสงค์ของพระนาง
แน่ จึงแสดงโอวาทจนปุณณกยักษ์ใจอ่อนยอมปล่อย แต่วิธุระบัณฑิตขอติดตามไปยังนาคพิภพด้วย เมื่อไปถึงได้
เข้าเฝ้าท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมาลา จึงแสดงธรรมถวายเรื่องทศพิธราชธรรม และการบาเพ็ญกุศลและ
ทาน เป็นที่พอพระทัยของทั้ง ๒ มาก จึงพระราชทานรางวัลให้ และให้ปุณณกยักษ์แต่งงานกับนาง อิรันทตี
ปุณณกยักษ์ได้มอบแก้ววิเศษให้วิธุรบัณฑิต เมื่อกลับถึงอินทปัตถ์นครก็มอบให้พระเจ้าธนัญชัยโกรพยราชเป็น
การแสดงความภักดี เป็นต้น
ก่อนที่จะได้ทราบถึงหลักสัจจบารมี ที่ปรากฏในวิธุรชาดก ผู้วิจัยมุ่งจะศึกษาถึง ประวัติ ความ
เป็นมาของของวิธุรบัณฑิต การแสดงสัจจะของวิธุรบัณฑิต พระนางนาควิมาลา ต้องการฟังธรรม ธิดาของนาง
นาคหาอุบายช่วยมารดา ปุณณกยักษ์หลงรักนางนาคอิรันทตี ปุณณกยักษ์เล่นสกากับ พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ
โกรพยราช สัจจะของวิธุรบัณฑิต ปุณณกยักษ์ ทรมานวิธุรบัณฑิต
วิธุรบัณฑิตแสดงธรรมแก่ปุณณกยักษ์ วิธุรบัณฑิตพบพญานาค วิธุรบัณฑิตแสดงธรรมแก่นางวิ
มาลาและวิธุรบัณฑิตกลับคืนสู่พระนคร และจึงจะได้กล่าวถึงหลักสัจจะที่ปรากฏในวิธุรชาดก เป็นต้น
ดังนั้นการรักษาสัจจบารมีของวิธุรบัณฑิตตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น สามารถแบ่ง
ได้เป็น ๓ ระดับ คือ มีอยู่ ๓ ประการ คือ (๑) สัจจบารมี หมายถึงการรักษาคาสัตย์หรือการไม่ยอมเสียสัตย์
ถึงแม้ว่าอาจมีการนาทรัพย์สินเงินทองหรือคนที่เป็นที่รักมาเป็นอุบายให้เสียสัตย์ก็ตาม (๒) สัจจอุปบารมี มี
ความหนักแน่นและมั่นคงหากต้องยอมสูญเสียอวัยวะบางส่วนเพื่อรักษาความสัตย์ก็ยอม (๓) สัจจปรมัตถ
บารมี ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความสัตย์ดังภาษิตที่ว่า เสียชีพแต่ไม่ยอมเสียสัตย์ในบางครั้ง ต้องยอมผจญ
กับภยันตรายต่างๆ ที่อาจต้องสูญเสียชีวิต
หลั ก ธรรมที่ เ กื้ อ หนุ น และปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ หลั ก สั จ จะที่ ป รากฏในวิ ธุ ร บั ณ ฑิ ต ชาดก พบว่ า (๑)
หลักธรรมที่เป็นฝ่ายเกื้อหนุนสัจจะนั้นเป็นหลักธรรมที่วิธุรบัณฑิตได้ประพฤติปฏิบัติและแสดงให้ผู้อื่นได้ปฎิบัติ

๑๖๑
ตาม ซึ่งประกอบด้วย ทศพิธราชธรรม จักกวรรดิธรรม ราชวสติธรรม พรหมวิหาร ฆราวาสธรรม ปธาน
อัปปมาทธรรม อธิษฐานธรรม สั งคหวัตถุ สาธุนรธรรม วิริยะธรรมหลักธรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เมื่อวิธุร
อามาตย์ปฏิบัติ จึงได้รับยกย่องจากบุคคลทั้งหลายว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่ มีสัจจะ โดยวิธุรบัณฑิตสอน
หลักธรรมที่มุ่งเน้นการรักษา และ การฝึกกาย วาจา และ ใจให้เรียบร้อย

เพื่อให้มนุษย์ในสังคมประพฤติ

ปฏิบัติต่อการดาเนินชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองและทั้งไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีเบญจศีล คือ เจตนางดเว้น
อกุศลธรรม เบญจธรรม คือ เจตนามุ่งประพฤติตามข้อควรปฏิบัติ นาถกรณธรรม คือ การสารวจ กาย
วาจา ให้เรียบร้อยเป็นหลักธรรมใช้ในการฝึกตนและสั่งสอน (๒) หลักธรรมที่เป็นฝ่ายปฏิปักษ์กับสัจจะคือการ
ละมุสาวาท คือเว้นขาดจากการพูดเท็จ และกล่าวแต่คาสัตย์ ธารงสัจจะ ซื่อตรง เชื่อถือได้ ไม่ลวงโลก ”
อันหมายถึงการไม่พูดโกหก หรือไม่ใช้วาจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแก่ตนหรือเห็นแก่อามิสและมุ่งทาลาย
ผู้ อื่ น ในส่ ว นนี้ สั มมาวาจามี ลั ก ษณะเป็ น องค์ข องศี ล ด้ ว ยการงดเว้น การเบี ย ดเบีย น ไม่ใ ห้ เป็ นคนพูด ปด
หลอกลวง เชื่อถือไม่ได้ อันจะก่อให้เกิดโทษต่อตนเองคือทาให้ผู้คนไม่เชื่อถือในคาพูด เป็นที่ไม่ไว้วางใจแก่คน
อื่น และอาจมีผลเสียต่อคนอื่นและส่วนรวมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นการสอนให้ยึดถือความถูกต้อง
ในความดี คือการกล่าวแต่คาสัตย์ คือความจริง รักษาสัจจะ เพื่อสร้างอุปนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นใจจิตใจตนเอง ไม่
เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาที่ไม่จริง ทาให้ผู้อื่นเชื่อถือในวาจา และเป็นที่ไว้วางใจแก่บุคคลอื่นด้วย
ความสาคัญของหลักสัจจะกับการประกอบอาชีพในสังคม พบว่า ผลการบาเพ็ญบารมีของวิธุร
บัณฑิต บัณฑิตสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
(๑) การนาสัจจะไปใช้ในอาชีพนักการเมืองการปกครอง ถ้าหากปราศจากสัจจะธรรมเพียงอย่าง
เดียวแล้ว ระบบการเมืองการปกครองย่อมล้มเหลว ทั้งนี้ เพราะการบริหารที่ดี และหลักการที่ถูกต้องนั้น
จะต้องยึดหลักสัจจะธรรม ความจริงนาไปใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ นักการเมืองการ
ปกครองที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่คือ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง การพูดจริง ทาจริง
ไม่คดโกงกัน หลอกลวงกันไม่คดโกงหรือคอรัปชั่นไม่ควรกระทาผิดกฏหมายและกฏกติกาของสังคมและควรมี
ความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ หน้ า ที่ ข องตน ต่ อ ประเทศชาติ บ้ า นเมื อ ง แล้ ว ประเทศชาติ ป ระชาชนย่ อ มพบกั บ ความ
เจริญก้าวหน้า และเกิดความผาสุกแก่มหาชนเป็นอย่างยิ่ง
(๒) การนาสัจจะไปใช้ในอาชีพด้านการศึกษาสัจจะในอาชีพด้านการศึกษาซึ่งต้องเกี่ยวข้อง ทั้ง
ด้านผู้สอนหรือผู้ให้การศึกษาและผู้เรียนคือ ผู้รับการศึกษาต้องมีความจริงใจต่อกัน โดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่
สมบูรณ์ด้วยความประพฤติอันบุคคลจะพึงแสดงต่อกัน มีความบริสุทธิ์ใจและความจริงใจต่อกัน เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น ประพฤติที่ดีงาม การเรียนการสอนนั้น จะต้องมุ่งที่ความบริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจต่อกันเป็น
สาคัญ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
(๓) การนาสัจจะไปใช้ในอาชีพนักธุรกิจ นั้นอาชีพนักธุรกิจมุ่งเน้นสนองความต้องการของมนุษย์
หรือวิธีการดับทุกข์ อันเกิดมาจากความต้องการของมนุษย์ เพราะชีวิตของเราดารงชีวิตไว้ด้วยปัจจัย ๔ ซึ่งเป็น
ปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิต ซึ่งในหลักพระพุทธศาสนาได้สอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่

๑๖๒
จึงได้สอนหลักสัจจะธรรม คือ ให้บุคคลที่รู้จักความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน โดยเน้นให้ประกอบสัมมา
อาชีพด้วยสัจจะ การมีสัจจะต่อกันในการประกอบสัมมาอาชีพ ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจมั่งคงและเจริญก้าวหน้า
และเกิดความสุขในสังคมได้ บุคคลในสังคมจะต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นได้แก่เคารพในศักดิ์ศรีของตนเองให้เกียรติแก่ผู้อื่น ทาอะไรก็ทาด้วยความจริงใจ พูด
โดยความสัตย์จริงรู้จักรักษาคาพูด จะคิดอะไรก็ให้เป็นประโยชน์อย่างจริงใจต่อผู้อื่น ไม่หลอก ลวงไม่เป็นคน
เหลวไหล พยายามรั กษาความสั ตย์จ ริ งไว้ให้ ได้แม้จะเสี ยทรัพย์สินเสี ยชีวิตแต่ไม่ยอมให้เสี ยคาพูด เข้าใน
ลักษณะที่ว่า “ยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาความ
สัตย์จริง เพื่อรักษาความถูกต้อง” ดังวิธุรบัณฑิตเป็นตัวอย่าง เมื่อบุคคลในสังคมมีความจริงใจต่อกันมีสัจจะ
แล้วสังคมย่อมเกิดความสงบสุขร่มเย็น

๕. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง วิเคราะห์หลักสัจจะที่ปรากฏในวิธุรบัณฑิตชาดก ทาให้ทราบถึง กล่าวคือเมื่อ
บุคคลได้ทราบถึงความจริงในระดับสมมติสัจจะและระดับปรมัตถสัจจะแล้วย่อมทาให้เข้าใจถึงหลักคาสอน
ในทางพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพราะคาสอนนั้นประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม

สภาวธรรมที่ปรากฏทาให้เกิดการปฏิบัติตนได้เหมาะสมต่อสิ่งต่างๆการไม่ กล่าวผิดจากความจริง เว้นจากการ
กล่าววจีทุจริต กล่าวตามความจริงที่เป็นประโยชน์ ย่อมได้รับการยกย่องจากบัณฑิต บุคคลทั้งหลายย่อม
กล่าวสรรเสริญ ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่คณะ ย่อมเป็นผู้ไม่มีเวรและโทษต่างๆ แม้สิ้นชีวิตแล้วย่อม
เข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์ ดังนั้นควรมีการพัฒนาตนเองสม่าเสมอด้วยการฝึกมีสัจจะ คือ การไม่กล่าวผิดจาก
ความจริง โดยเริ่มจากการกล่าววจีทุจริต กล่าวแต่ความจริงที่เป็นประโยชน์ ย่อมได้รับการยกย่องจากบัณฑิต
ควรส่งเสริมให้บุคคล หน่วยงานต่างๆ ในสังคมให้เห็นความสาคัญของการมีสัจจะ และควรให้สนับสนุนหรือยก
ย่องบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสาคัญต่อหลักสัจจะให้ปรากฏต่อสังคม

๑๖๓
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