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¡íÒà¹Ô´ÁÐ¡Ðâ·

บ่ายวันอาทิตย์ คุณพ่อและคุณแม่พาวาทีไปชมการแสดงที่โรงละคร

แห่งชาต ิซึง่มกีารแสดงละครพนัทางเรือ่ง ราชาธริาช ตอน ก�าเนดิมะกะโท

การแสดงในวนันัน้ด�าเนินไปอย่างสนกุสนาน วาทเีองรูส้กึประทบัใจมาก 

เขาชอบตวัละครทีเ่ล่นเป็นมะกะโท และอยากอ่านเรือ่งราชาธริาชเพ่ิมเตมิด้วย

เที่ยงวันจันทร์ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว วาที

รีบไปที่ห้องสมุดเพื่อขอยืมวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช มาอ่าน

เจอแล้ว วรร³¤´ี
เร×èอง ราชา¸Ôราช
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เมื่อวาทีน�าวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช ไปให้คุณครูนพรัตน์ คุณครู

บรรณารักษ์ประทับวันที่ที่ต้องคืนหนังสือนั้น คุณครูนพรัตน์แนะน�าให้วาทีเริ่ม

อ่านตั้งแต่ต้น เพื่อให้เห็นบทบาทของตัวละครส�าคัญ คือ มะกะโท ที่มีสติปัญญา

เฉียบแหลม มีความขยันหมั่นเพียร และความอดทนในการด�าเนินชีวิตให้ก้าว

ไปถึงจุดสูงสุดตามที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง

เ¸อ¤วรอ่านแล้วพÔจาร³าบ·บา·
ของµัวลÐ¤รอÂ่างลÐเอีÂ´นÐ
จÐä´้เข้าãจเร×èองราวมากÂÔèงขÖ้น

¤รับผม

ºÃÃ³ÒÃÑ¡É�
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¡íÒà¹Ô´ÁÐ¡Ðâ·
ÃÒªÒ¸ÔÃÒª µÍ¹ ข้างฝ่ายสมณเทวบุตร ซึ่งสมเด็จ

พระพทุธเจ้าท�านายไว้ เมือ่คร้ังเป็นมหายักษ์อยู่

นัน้ จตุมิาเกดิเป็นบตุรมะปะนาย ชือ่ว่ามะกะโท 

และบิดาเป็นพ่อค้าใหญ่อยู่บ้านเกาะวาน แขวง

เมื่อกลับถึงบ้านในตอนเย็น วาทีรีบท�าการบ้านและท�ากิจวัตรประจ�าวัน

ของตนให้เรยีบร้อย แล้วถอืหนงัสอืเร่ือง ราชาธริาช ทีข่อยมืจากห้องสมดุมาอ่าน

ที่ห้องนั่งเล่นอย่างตั้งใจ

ËาบµกลงäปãนเËว
เสีÂแล้ว

เมอืงเมาะตะมะ มะกะโทน้ันมีน้องหญงิคนหนึง่ชือ่นางอุน่เรอืน มน้ีองชายถดันาง

อุ่นเรือนชื่อมักกะตา มะกะโทมีอายุสิบสี่สิบห้าป บิดาก็ถึงแก่ความตาย มะกะโท

ได้เป็นนายพ่อค้าคุมลูกค้าสามสิบคนหาบขึ้นไปค้าเมืองสุโขทัย ครั้นมาถึงต�าบล

ภูเขาปะเตวะ ลูกค้าคนหนึ่งป่วย มะกะโทจึงเข้ารับเอาหาบลูกค้าซึ่งป่วยนั้นแทน 

เมือ่ขึน้ไปถงึยอดเขานัน้มิใช่ฤดฝูนกบ็งัเกดิเป็นพายใุหญ่ แล้วฝนตกฟ้าร้อง อสนี

ผ่าลงมาถูกคานซึ่งมะกะโทหาบหักลงจากบ่ามะกะโท มะกะโทท�าคานพลัดถึง

สามครั้ง อสนีก็บันดาลผ่าลงถูกคานถึงสามหน จนหาบนั้นตกลงไปในเหว
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มะกะโทตกใจยนืตะลงึอยูใ่นทีน่ัน้ แลไปในบรุพทศิเหน็แสงอรณุสว่างขึน้ 

ครั้นแลมาฝ่ายประจิมทิศ ฟ้าแลบขึ้น เห็นเป็นวิมานและปราสาทราชมนเทียร

ปรากฏแก่ตามะกะโท 

มะกะโทจึงคิดแต่ในใจว่า เหตุใหญ่เป็นมหัศจรรย์ถึงเพียงนี้ ฝ่ายลูกค้า 

ทั้งปวงก็มิเป็นอันตราย จึงคิดว่าตัวเรานี้เห็นจะมีวาสนาต่อไปภายหน้า แล้ว

มะกะโทก็พาลูกหาบพ่อค้าทั้งปวงไปถึงต�าบลบ้านมะเตวะ พอเวลาเย็นก็เข้า

อาศัยอยู่ และในบ้านนั้นมีผู้ใหญ่เป็นบัณฑิตผู้หนึ่ง มีสติปัญญา ท�านายนิมิต

ได้ มะกะโทจึงแต่งเครื่องสักการบูชาอันสมควรแล้วไปหาผู้นั้น จึงแจ้งนิมิตอัน

เป็นมหัศจรรย์ให้ฟังทุกประการ ผู้รู้ท�านายนิมิตจึงว่าแก่มะกะโทว่า นิมิตของ

ท่านนี้ใหญ่หลวงนัก จงเอาทรัพย์มากองลงสูงเพียงศีรษะเมื่อใดแล้ว เราจึงจะ

ท�านายให้แก่ท่าน มะกะโทจึงคิดแต่ในใจว่า ครั้งนี้เรามาในที่กันดาร มีเงินอยู่แต่ 

สามสิบบาทจะท�าเป็นประการใด เมื่อขณะคิดอยู่นั้น มะกะโทแลเห็นจอมปลวก

อันหนึ่งอยู่ในที่นั้นสูงเทียมศีรษะ มะกะโทคิดขึ้นด้วยอุบายปัญญา จึงน�าเงินตรา
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ควรที่จะมีบุญอยู่แล้วจึงท�านายว่า แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า หาบไม่ต้องบ่าท่านแล้ว 

ซ่ึงจะค้าขายสืบไปนั้นท่านอย่าได้กระท�าเลย หาเป็นประโยชน์ไม่ ท่านจงอาสา

ท้าวพระยาเถิด

 ซึ่งฝ่ายบุรพทิศเห็นเป็นแสงอรุณสว่างขึ้น มีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่ง

ในทศิตะวนัออก จะอนเุคราะห์ตกแต่งให้มียศถาศกัดิแ์ก่ท่านเป็นประถมก่อน และ

ซึ่งฝ่ายประจิมทิศ สายฟ้าแลบขึ้นเห็นวิมานและปรางค์ปราสาทปรากฏแก่ตานั้น 

ท่านจะได้เป็นใหญ่ในทิศตะวันตก จะมีบุญญาธิการทรงศักดานุภาพเป็นอันมาก 

ท่านอย่าได้สงสัยเลย

 

 “มะกะโทนีฉ่ลาดหลกัแหลมน่าดเูลยท่ีวางเงนิไว้บนจอมปลวกสูงๆ เพือ่

ให้รูว่้ามเีงนิสงูเท่าหวั แล้วเขาจะได้เป็นใหญ่หรือเปล่านะ” วาทีหยุดอ่านแล้วร�าพงึ

กับตัวเอง จากนั้นเขาก็อ่านวรรณคดีเรื่องราชาธิราชต่อ 

สามสบิบาทวางข้ึนบนจอมปลวกกระท�าสกัการบชูา แล้วจงึบอกแก่ผูท้�านายนมิติ

นัน้ว่า ข้าพเจ้าบชูาแล้ว ผูท้�านายนัน้จึงคดิว่าบรุษุนัน้มปัีญญาฉลาดในอบุายยิง่นกั 

ข้าพเจ้าบูชาแล้ว
โอ้! บุรุษผู้นี้

ช่างมีปัญญาสูงนัก
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 มะกะโทครั้นได้ฟังค�าท�านาย ก็มีความยินดี จึงอ�าลาบุรุษผู้นั้นออกจาก

บ้านมะเตวะ ก็มายังเมืองสุโขทัย ให้ลูกค้าหาบเที่ยวขายสิ่งของ ครั้นขายสิ่งของ

เสร็จแล้ว ก็ให้ลูกค้าทั้งปวงกลับคืนไปยังเมืองเมาะตะมะ แต่ตัวมะกะโทนั้นเชื่อ

ค�าท�านายนิมิตมิได้กลับคืนไป จึงเที่ยวหาที่พึ่งซึ่งจะผูกพันอาศัยนั้น จึงคิดว่าถ้า

เราจะไปฝากตวัอยู่ด้วยเสนาบดผีูใ้หญ่บดันีเ้ล่า กย็งัหาผ้านุง่ห่มทีด่มีไิด้ จงึเข้าไป

อาศัยอยู่ด้วยนายช้างพระเจ้าสุโขทัย มะกะโทอุตสาหะมิได้เกียจคร้าน ช่วยช�าระ

มูลช้าง ทอดหญ้าช้างทั้งกลางวันกลางคืนมิได้ขาด นายช้างเห็นมะกะโทมีความ

อุตสาหะก็รักใคร่เป็นอันมาก ครั้นนายช้างได้รับพระราชทานเงินเดือนครั้งใดก็

แบ่งปันให้มะกะโททุกครั้ง

อยู่มาวันหนึ่ง สมเด็จพระร่วงเจ้าเสด็จไป ณ โรงช้าง ขึ้นทอดพระเนตร

ช้างพระทีน่ัง่อยูบ่นเกย ทอดพระเนตรเหน็มะกะโทกวาดหญ้าช้างอยู ่จงึตรสัถาม

นายช้างว่า อ้ายคนนี้เป็นบุตรของผู้ใด นายช้างจึงกราบทูลสมเด็จพระร่วงเจ้าว่า 

มะกะโทคนนีเ้ป็นบตุรรามญัเข้ามาอยูด้่วยข้าพระพทุธเจ้า ช่วยทอดหญ้าช้างและ

ช�าระมูลช้าง มีความอุตสาหะเป็นอันมาก สมเด็จพระร่วงเจ้าทรงพระเมตตาแก่

มะกะโทมาก จึงตรัสสั่งนายช้างให้เล้ียงดูมะกะโทไว้อย่าให้ขัดสน เมื่อพระองค ์

ทอดพระเนตรช้างอยู่นั้น คายพระสลาออก แล้วบ้วนพระโอษฐ์ลงเหนือแผ่นดิน 

แผ่นดินกระจายออกไป ทอดพระเนตรเห็นเบี้ยๆ หนึ่ง จึงตรัสว่า ลูกรามัญน้อย

จงเก็บเอาเบี้ยๆ หนึ่งไว้ มะกะโทกราบถวายบังคมแล้วจึงเก็บเอาเบี้ยตามรับสั่ง 

ครั้นสมเด็จพระร่วงเจ้าทอดพระเนตรช้างแล้วก็เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวัง

ฝ่ายมะกะโทได้เบี้ยๆ หนึ่งก็มีความยินดีนัก จึงคิดว่าแต่เรามาอยู่ท�า

ราชการด้วยนายช้าง พึ่งได้รับพระราชทานในวันนี้ เบี้ยๆ เดียวจะท�ากระไรดี 

อย่าเลยจะเอาไปซื้อพันธุ์ผักกาดมาปลูกไว้ มะกะโทคิดแล้ว จึงเอาเบี้ยไปซื้อ 

พนัธ์ุผกักาด เจ้าของพนัธุผ์กักาดจงึว่าเบีย้ของเจ้าเบีย้เดยีวนี ้เรามริูท้ีจ่ะตวงพนัธ์ุ 

ผกักาดให้ มะกะโทจงึว่าเบีย้ของเราเบีย้เดยีวนี ้เราเอาแต่พอตดินิว้เดยีว เจ้าของ

พันธุ์ผักกาดจึงว่าเอาเถอะ มะกะโทจึงเอานิ้วมือชุบเขฬะแล้วก็จ้ิมลงในกระทาย
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