เปิดเล่ม
ขอเรียกวารสารโพธิยาลัยฉบับนีว้ า่ “ฉบับ
สูภ้ ยั แล้ง” เพราะเป็นปัญหาใหญ่ทปี่ ระเทศไทย
ของเราก�ำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมีความ
ร้ายแรงและน่ากลัวเกินกว่าจะนึก เพราะถ้า
นึกไปก็อาจจะหวั่นไปถึงการสิ้นโลก เพราะ
ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่เผชิญกับภัยแล้ง
แม้แต่ประเทศในซีกโลกใต้อย่างเวเนซูเอล่า
ก็เจอเข้ากับภัยแล้ง ถึงขนาดให้ข้าราชการไป
ท�ำงานแค่สัปดาห์ละ ๒ วัน เพื่อประหยัด
การใช้น�้ำ และดับไฟในจุดต่างๆ วันละ ๔
ชั่วโมง
ในประเทศอินเดีย แดนพุทธภูมิ นับเป็น
ประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตนับเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก บางภูมิภาคประสบภัย
แล้งอย่างรุนแรง ผู้คน สัตว์เลี้ยง สัตว์ใน
ธรรมชาติล้มตายไปเป็นจ�ำนวนมาก มีข่าวว่า
มนุษย์ตายไปเพราะความแล้งและอุณหภูมิที่
สูงเกือบห้าสิบองศาเซลเซียสกว่าหมื่นคน ที่
ยังคงมีชีวิตเหลืออยู่ก็ต้องต่อสู้กับความตาย
ทุกวัน ทั้งความแห้งแล้ง ความอดอยาก และ
คลื่นความร้อน
แม้วา่ ประเทศไทยจะไม่ตอ้ งท�ำถึงอย่างนัน้
แต่ก็เกิดความเสียหายอย่างมากมาย มีข้อมูล
จากรัฐบาลระบุว่า เสียหายไปกว่าเก้าหมื่น
ล้านบาท โปรดสังเกตว่าไม่ลงตัวเลข เพราะ
เลขศูนย์มันมากจนน่าตกใจ
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ฉบับที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

มีข่าวว่า น�้ำในกว๊านพะเยาแห้งมากที่สุด
ในรอบ ๖๐ ปี แถวตลิ่งแห้งจนเห็นพื้นแตก
ระแหง น�ำ้ ในทะเลสาปห้วยโจ้ ทีม่ หาวิทยาลัย
แม่โจ้ แห้งจนกระทั่งต้องมีการจับปลาขึ้นมา
มิฉะนั้น ปลาก็จะตายในทะเลสาปที่น�้ำแห้ง
พอน�้ำจืดแห้ง จนน�้ำทะเลเข้ามาเจือปน ท�ำ
ให้ เ สี ย ระบบนิ เวศที่ เ คยเป็ น มา ปลาตาย
น�้ำเสีย ต้นไม้ตาย
ผลที่ เ กิ ด จากความแล้ ง อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่
ปรากฏให้เห็น ก็คือการทรุดตัวลงของถนน
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมากมายทั่ ว ประเทศ
อาคาร และสิ่งก่อสร้างทรุดตัวลง ดังที่เป็น
ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
จริงอยู่ความแล้งเป็นเรื่องของธรรมชาติ
แต่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
การตัดไม้ท�ำลายป่า การใช้น�้ำอย่างฟุ่มเฟือย
มีส่วนท�ำให้ความแล้งรุนแรงยิ่งขึ้น แม้จะมี
ฝนตก ก็ไม่สามารถจะเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้
เพราะป่าไม่พอ แม้แต่ปา่ เขาใหญ่ ก็แล้งกันดาร
จนฝูงช้างต้องตระเวณหาแหล่งน�้ำเพื่อการ
บริโภค เดินทางเร่ร่อนไกลออกไปเพื่อหาน�้ำ
จนบางทีลม้ ตายไปอย่างน่าอนาถ ถึงเวลาแล้ว
หรือยังทีค่ นไทยทุกคนควรสนใจปัญหานี้ และ
ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยความ
รอบคอบแยบคาย แม้แต่ปัจเจกบุคคล ก็ควร
เริ่มประหยัดน�้ำด้วยวิธีการต่างๆ
5/10/16 2:11 PM

วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้
มีบทความเข้ากับปัญหาภัย
แล้ง ธรรมบรรยายของพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ซึง่ จะช่วยจุดประกาย
ความคิดของญาติโยมทัง้ หลาย
ว่า ธรรมะจะช่วยต้านภัยแล้ง
ได้อย่างไร บัดนี้ถึงเวลาแล้ว
ที่ ม นุ ษ ย์ ทั้ ง หลายควรจะได้
ตื่นตัว รู้คุณค่าของสิ่งที่บาง
ครั้งเรามีอยู่อย่างเหลือเฟือ
จนกระทั่งมองไม่เห็นค่า ดัง
เช่น น�้ำ และอากาศ ที่เรา
หายใจเข้าไป เคยถามตัวเอง
หรื อ ไม่ ว ่ า ถ้ า ไม่ มี น�้ ำ และ
อากาศขึ้นมาจริงๆ จะมีชีวิต
อยู่ได้หรือไม่ เห็นแล้วหรือ
ยังว่ามันส�ำคัญเพียงใด และ
เมือ่ ตระหนักรูว้ า่ ส�ำคัญ ท�ำไม
จึงไม่สนใจ ให้ความส�ำคัญ
และถนอมรักษาให้อยู่กับเรา
นานๆ เป็นก�ำลังต่อชีวิตของ
เราให้ได้มีโอกาสท�ำความดี
และเดินทางไปสูพ่ ระนิพพาน
ไม่ ใช่ ต ้ อ งมาตายเสี ย ก่ อ น
เพราะขาดน�้ำ ขาดอากาศ
บริสุทธิ์หายใจ
เช่นเดียวกับในวารสาร
ทุกเล่มที่ผ่านมา ฉบับนี้ยัง
คงมีบทความดีๆ มาน�ำเสนอ
ให้ผู้อ่าน ได้แง่คิด ความรู้
และปัญญา คณะผู้จัดท�ำคัด
สรรสิ่งดีๆ มาให้ผู้อ่านของ
เราเสมอ ขอเพียงท่านเปิดใจ
รับเท่านั้น

๑๐

ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอ�ำนวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบทความ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์
พัสริน ไชยโคตร
เอมมิกา แก้วสรดี
วันเพ็ญ พรมเมือง
กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�ำนักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ภาพปก
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
เครดิตภาพ
มนตรี ศิริธรรมปิติ
ออกแบบปก
เอนก เอื้อการุณวงศ์
อุปถัมภ์อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์โดย
คุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้า
แบรนด์ ‘สุวิมล’
ด�ำเนินการจัดพิมพ์โดย
สาละพิมพการ
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
คณะผู้จัดท�ำ
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
๐๘๖-๕๗๑๑๖๘๕
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สารบัญ
๑. ภัยแล้ง...สูไ้ ด้ดว้ ยวิถพี ทุ ธ
(พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

๓

๒. Who is Who
ในพระพุทธศาสนา : หลวงปูท่ วด
(ปาว-เตโช)

๑๒

๓. สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (๑) ๒๒
(วิเทศทัยย์)
๔. พระพุทธรูปส�ำคัญ :
พระพุทธรูปมงคลโบราณ
(กองบรรณาธิการ)

๒๘

๕. สัตว์โลกน่ารัก ศัพท์บาลีนา่ รู้
(พระมหาฟูกจิ ชุตปิ ญ
ั โญ)

๓๒

๖. หนังสือดีทคี่ วรมี :
๓๘
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
๗. กวีมนี า
(ปปัญจา)

๔๐

๘. ภิกษุณสี ภุ า ธิดาช่างทอง
ผูเ้ ห็นโทษของเงินและทอง
(ธีรปัญโญ)

๔๑
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ภั
ย
แล้
ง
...
สู้ ได้ด้วยวิถีพุทธ
ภัย

คือ สิ่งที่น่ากลัว เพราะน�ำความทุกข์ยากต่างๆ มาสู่
มวลมนุษย์ทั้งหลาย เช่น ทุพภิกขภัย ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนอาหาร
โรคภัย ภัยที่เกิดจากโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งภัยทั้งหลายก็ได้เกิดขึ้นใน
หลายๆ ประเทศทั่วโลก ดังที่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นกันอยู่เนืองๆ และไม่
เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราที่ก�ำลังประสบกับภาวะขาดแคลนน�้ำ ที่
เรียกว่า ภัยแล้ง ในหลายพื้นที่ และภัยแล้งที่เกิดขึ้นนี้ก็ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน�้ำ รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่ง
แวดล้อม และสังคม

เมือ่ เกิดภัยแล้งขึน้ รัฐบาลก็พยายามต่อสู้
แก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ
ยาว ด้วยการแจกน�ำ้ ให้ประชาชน การขุดเจาะ
น�้ำบาดาล การสร้างศูนย์จ่ายน�้ำ เป็นต้น แต่
ล�ำพังรัฐบาลฝ่ายเดียวก็มอิ าจแก้ไขปัญหานีใ้ ห้
ลุล่วงไปได้ด้วยดี จะต้องอาศัยความร่วมมือ
กันทั้ง ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายบ้าน ฝ่ายวัด และ
ฝ่ายรัฐบาล
วัดจากแดง...ต้นแบบแห่งการสู้ภัยแล้ง
แต่ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก�ำลังด�ำเนินการ
แก้ปัญหาภัยแล้งนี้ ฝ่ายบ้านคือประชาชน
และฝ่ า ยวั ด คื อ พระสงฆ์ ยั ง ไม่ ด� ำ เนิ น
กิจกรรมใดๆ อันเป็นการร่วมสู้ภัยแล้งไป
พร้อมๆ กันกับฝ่ายรัฐบาลเลย ด้วยเหตุนี้ทาง
วัดจากแดงจึงขออาสาเป็นฝ่ายวัดหรือฝ่าย
ศาสนจักร ที่จะเชิญชวนฝ่ายบ้านหรือฝ่าย
ประชาชนให้มาช่วยกันสูภ้ ยั แล้ง เพือ่ สนับสนุน
ร่วมกับฝ่ายรัฐบาล ด้วยการจัด “กิจกรรม
สูภ้ ยั แล้งตามแนววิถพี ทุ ธ” ขึน้ ในวันอาทิตย์
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พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น. จนถึง ๑๕.๓๐ น.
ในกิ จ กรรมสู ้ ภั ย แล้ ง ครั้ ง นี้ ทางวั ด ได้
กราบเรียนพระภิกษุสงฆ์และเชิญชวนผู้น�ำ
ท้องถิ่นและประชาชน ให้มาร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยกิจกรรมที่
ส�ำคัญก็คอื การสมาทานศีล การถวายน�ำ้ บูชา
พระพุทธรูปปางขอฝน การฟังธรรมบรรยาย
การสวดพระปริ ต รคาถาขอฝน การถวาย
สังฆทาน ทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน การปลูกต้นไม้
การกรวดน�้ำอุทิศบุญและการแผ่เมตตาให้แก่
สรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะเหล่าเทวดา
กิจกรรมดังกล่าวนี้ ทางวัดมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ กระตุ ้ น เชิ ญ ชวนให้ ฝ ่ า ยพระสงฆ์ แ ละ
ประชาชนในทุกภาคส่วนได้มจี ติ ส�ำนึกร่วมกัน
ในการแก้ปญ
ั หาภัยแล้งทีก่ ำ� ลังคุกคามประเทศ
ชาติอยู่ในขณะนี้ และต้องการให้กิจกรรมนี้
เป็นแบบอย่างในการสู้ภัยโดยใช้วิถีทางแห่ง
พระพุทธศาสนา ดังจะได้กล่าวรายละเอียด
ต่อไป
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๑๐

ภัยแล้งเกิดจากอะไร
ภัยแล้งเกิดจากเหตุหลายประการ ตาม
ที่รู้กันโดยมาก ก็คือเกิดจากภัยธรรมชาติ
๒ อย่าง ได้แก่ เตโชธาตุและวาโยธาตุวิปริต
ก็คอื ธาตุไฟหรือความร้อนและลมฟ้าอากาศที่
แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ และอีก
๑ อย่าง คือ เกิดจากน�้ำมือของมนุษย์ ซึ่ง
ส่งผลกระทบมากกว่าเหตุธรรมชาติเสียอีก
ส่วนสาเหตุภัยแล้งอีก ๒ อย่าง ก็คือเกิดจาก
เทวดา ๒ ตน คือ วัสสวลาหกประมาท และ
อสุรินทราหูที่แกล้งมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่
ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ซึ่งสาเหตุภัยแล้งทั้ง ๕
ประการเหล่านั้น มีปรากฏอยู่ใน วัสสสูตร
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย
วัสสสูตร ว่าด้วยอันตรายของฝน ๕ ประการ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันตรายของฝน
(ฝนแล้ง) ซึ่งนักพยากรณ์รู้ไม่ได้ สายตาของ
นักพยากรณ์หยัง่ ไม่ถงึ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เป็นไฉน ? คือ
๑. เตโชธาตุเบือ้ งบนอากาศก�ำเริบ เมฆ
ทีเ่ กิดขึน้ ย่อมกระจายไปเพราะเตโชธาตุกำ� เริบ
นีเ้ ป็นอันตรายของฝนข้อที่ ๑ ซึง่ นักพยากรณ์
ไม่รู้ สายตาของนักพยากรณ์หยั่งไม่ถึง
(พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า เตโชธาตุ
ก�ำเริบ ก็คือ กองไฟใหญ่เกิดขึ้น)
๒. วาโยธาตุเบือ้ งบนอากาศก�ำเริบ เมฆ
ทีเ่ กิดขึน้ ย่อมกระจายไปเพราะวาโยธาตุกำ� เริบ
๓. อสุรินทราหูเอาฝ่ามือรับน�้ำแล้วทิ้ง
ลงในมหาสมุทร
(พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า อสุรนิ ทราหู
เอามือกว้างประมาณ ๓๐๐ โยชน์ รับน�้ำที่
ตั้งขึ้นตามฤดูกาล)
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๔. วัสสวลาหกเทวบุตรประมาทเสีย
(พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า วัสสวลาหกเทวบุตร เป็นผู้ประมาท คือปราศจากสติ
เพราะมัวเมาในการเล่นของตนเสีย จริงอยู่
เมื่อพวกเขามีจิตคิดว่า พวกเราจะยินดี ด้วย
ความยินดีของตน ฝนย่อมตก แม้มิใช่ฤดูกาล
เพราะไม่มีจิตคิดอย่างนั้น ฝนจึงไม่ตก ทรง
หมายถึงข้อนัน้ จึงตรัสดังนีว้ า่ ถึงแม้ในฤดูกาล
ฝนก็ไม่ตก)
๕. พวกมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันตรายของฝน ๕
ประการนี้แล ซึ่งนักพยากรณ์รู้ไม่ได้ สายตา
ของนักพยากรณ์หยั่งไม่ถึง
ภัยแล้ง...แก้ไขได้ ด้วยวิถีพุทธ
การแก้ไขภัยแล้งด้วยวิถที างของพระพุทธศาสนามีวิธี ดังนี้
ภัยข้อที่ ๑ (เตโชธาตุเบื้องบนอากาศ
ก�ำเริบ) และข้อที่ ๒ (วาโยธาตุเบือ้ งบนอากาศ
ก�ำเริบ) ซึ่งเป็นเหตุให้ฝนไม่ตก เกิดภาวะ
แล้งขึ้น แก้ได้ด้วยการปลูกต้นไม้และท�ำบุญ
ด้วยน�้ำ เพราะบุญจากการปลูกต้นไม้เป็น
การคืนป่าสู่ธรรมชาติ การท�ำบุญด้วยน�้ำเป็น
เหตุให้ตนได้รับผลวิบากที่มีน�้ำใช้
ภัยข้อที่ ๓ (อสุรินทราหูแกล้งมนุษย์)
และข้อที่ ๔ (วัสสวลาหกเทวบุตรประมาท)
แก้ได้ด้วยการสวดพระปริตร อานุภาพของ
พระปริตรมีอ�ำนาจมาก ช่วยขจัดภัยต่างๆ ให้
สงบลง เทวดาทั้งหลายเมื่อได้ฟังเสียงสวด
สาธยาย ก็จะมีจิตยินดี อนุโมทนาทุกครั้งไป
และเมื่อผู้สวดอุทิศบุญให้เทวดา ก็จะได้เป็น
ที่รักที่ชื่นชอบของเหล่าเทวดาทั้งหลาย
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ภัยข้อที่ ๕ (พวกมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม)
แก้ ไ ด้ ด ้ ว ยการสมาทานไตรสรณคมน์ แ ละ
ศีล ๕ แล้วตั้งใจรักษา และงดเว้นทุจริตทั้ง
หลาย ตั้งตนอยู่ในธรรม ไม่ลักลอบตัดไม้
ท�ำลายป่า ไม่ทิ้งขยะเสียหรือมลพิษของเสีย
ท� ำ ลายบรรยากาศ ไม่ ท� ำ ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นต้น เพราะการมีศีลธรรมของมนุษย์จะ
ท�ำให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ และไม่
เกิดภัยแล้งขึ้น
กิจกรรมสู้ภัยแล้ง ณ วัดจากแดง
กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม
ทุกท่านทีม่ าร่วมกิจกรรมสูภ้ ยั แล้ง ได้ประกอบ
กุศลหลายอย่าง ตั้งแต่กราบพระ บูชาพระรัตนตรัย โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางขอฝนที่
ประดิษฐานอยูเ่ บือ้ งหน้า ได้กล่าวไตรสรณคมน์
สมาทานศีล ท�ำบุญถวายน�้ำแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟังธรรมบรรยาย ร่วมสวดพระปริตร
ถวายสังฆทาน ถวายผ้าป่า ได้อุทิศบุญและ
แผ่เมตตาให้เทวดา และได้ร่วมบุญปลูกต้นไม้
เมื่ อ สาธุ ช นทั้ ง หลายได้ ก ราบพระ ถึ ง
ไตรสรณคมน์ สมาทานศีลแล้ว ทุกคนกล่าว
ค�ำถวายน�ำ้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกล่าว
ตามอาตมา ดังนี้
อรหตาทีหิ นวคุเณหิ สมนฺนาคตสฺส
สมฺมาสมฺพุทธสฺส อิมํ  อุทกํ  เทมิ,
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายน�้ำฉันน�้ำใช้นี้ แด่
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงประกอบ
ด้วยพระคุณ ๙ ประการ มีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้น,
อิทํ เม ปุญํ 
ฺ นิพพฺ านสฺส ปจฺจโย โหตุ,
ขอกุศลผลบุญนีจ้ งเป็นปัจจัยเพือ่ ให้ขา้ พเจ้า
ได้ดื่มด�่ำน�้ำอมตะคืออริยสัจทั้ง ๔ ขอให้พ้น
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จากสภาพอดอยากน�้ำกิน น�้ำใช้ ให้มีน�้ำอด
น�้ำทน ให้มีน�้ำจิตน�้ำใจ ตราบจนถึงได้ดื่มด�่ำ
น�้ำอมตะคืออริยสัจทั้ง ๔ ด้วยเทอญ
อิมํ  ปุญฺภาคํ  สพฺพสตฺตานํ  เทมิ.
ข้าพเจ้าขอแบ่งบุญนี้ ให้แก่ญาติทงั้ หลาย
ในชาตินี้ก็ดี ในชาติก่อนๆ ก็ดี ตลอดจนถึง
ภุมมัฏฐเทวดา รุกขเทวดา อากาสัฏฐเทวดา
ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ท้าวสักกเทวราช ขอ
ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงได้รับรู้ได้ร่วม
อนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ และขอเจาะจงไปถึง
ท่านอสุรินทราหูเทพบุตร วัสสวลาหก หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท่านท้าวปัชชุนนะ จงได้
รับรู้ ได้รว่ มอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ด้วยเทอญ
เมื่อเราแบ่งบุญให้เทวดาแล้ว ต่อไปจะ
แผ่ เ มตตาไปให้ ท ่ า นด้ ว ย และที่ ส� ำ คั ญ คื อ
มนุษย์ตอ้ งตัง้ อยูใ่ นศีลในธรรม ต้องให้สมาทาน
ศีล เพราะการรักษาศีล ๕ จะท�ำให้เราทั้ง
หลายสู้ภัยแล้งได้ ซึ่งอาตมาจะได้กล่าวราย
ละเอียดต่อไป
วัดจากแดงขออาสาเป็นตัวแทนฝ่ายสงฆ์
สู้ภัยแล้ง
ในการสูภ้ ยั แล้งต้องอาศัยความร่วมมือ ๓
ฝ่าย คือ บ้าน วัด รัฐบาล วัดจากแดงของ
เราขออาสาเป็ น ตั ว แทนฝ่ า ยพระสงฆ์ ที่ จ ะ
ลุกมาปลุกให้โยมเกิดศรัทธา เกิดปัญญา ได้
เห็นว่าควรจะสูภ้ ยั แล้งอย่างไร จึงจัดโครงการ
นี้ขึ้นมา
โดยปกติ เมื่อเกิดภัยน�้ำท่วม หลายวัดตั้ง
เป็นศูนย์รับบริจาคแล้วก็ส่งไปช่วยเหลือ แต่
ภัยแล้งยังไม่มีการช่วยเหลือเป็นรูปธรรมนัก
ที่ทราบข่าวก็มีอยู่วัดหนึ่งคือวัดสระเกศ พระ-
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สงฆ์ท่านให้ลูกศิษย์ไปสู้ภัยแล้งต่างจังหวัด
โดยการช่วยขุดเจาะน�้ำบาดาลร่วมกับรัฐบาล
เลย และช่วยลอกคลองในหลายจังหวัด
แต่กิจกรรมสู้ภัยแล้งตามที่อาตมาคิดไว้
ทีเ่ รียกว่า “กิจกรรมสูภ้ ยั แล้งตามแนววิถพี ทุ ธ”
ยั ง ไม่ มี วั ด ใดคิ ด กระท� ำ เลย ด้ ว ยเหตุ นี้ เ อง
อาตมาจึงได้ศึกษาข้อมูลวิธีการแก้ปัญหาที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วน�ำมาจัดกิจกรรม
สู้ภัยแล้งครั้งนี้ขึ้น
การสู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ
วิถพี ทุ ธ คือ วิถที ใี่ ห้ปญ
ั ญา เมือ่ เกิดศรัทธา
แล้ว มีรปู แบบแล้ว ต่อไปต้องใส่ปญ
ั ญาปัญญา
นี่คือ ไม่ได้แก้ด้วยอารมณ์ ไม่ได้แก้ด้วย
ความรู้สึก แต่แก้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ ใน
ส่วนที่รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการขุดเจาะหา
แห่งน�้ำ ก็แก้ได้บางที่ ส่วนที่ไม่ได้ขุดเจาะก็
แก้ปัญหาไม่ได้ แต่ถ้าให้ปัญญา ชาวบ้าน
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครึ่งหนึ่ง รัฐบาล
ให้ความช่วยเหลืออีกครึ่งหนึ่ง มันก็ช่วยได้
ฉะนั้น วิถีพุทธก็คือวิถีที่ให้ปัญญา เมื่อ
เกิดปัญหาไม่ว่าปัญหาใดๆ ก็ตาม ต้องให้
ปัญญาก่อน ต้อง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ตนเป็นที่พึ่งของตน ต้องมีปัญญาช่วยเหลือ
ตนเองเป็นอันดับแรกก่อน ต่อไปรัฐบาลมา
เสริม หน่วยงานอื่นๆ มาเสริม ในที่สุดก็แก้
ปัญหาได้ทุกเรื่อง
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การให้ปัญญาให้อย่างไรบ้าง ให้ผ่านใคร
ฟังแล้วได้ผล อาตมาจึงรวบรวมข้อมูลปัญญา
สู้ภัยแล้งจากพระไตรปิฎกมาให้ มีบทสวด
มาให้ แล้วก็น�ำท�ำกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ขณะนี้วัดจากแดง มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม หลายประการ
๑. การน�ำเศษขยะในครัวเรือนกลับมา
ใช้ประโยชน์
เศษขยะทุกชนิด เช่น เศษผัก เศษผลไม้
เศษอาหาร พลาสติก กิ่งไม้ ยกเว้นขยะมีพิษ
ทางวัดเอากลับมาใช้ได้ทั้งหมด เอามาใช้ท�ำ
เป็นแก๊ส เป็นปุ๋ย เป็นอีเอ็ม
ถุงและแก้วพลาสติก อย่าทิ้ง ให้เก็บ
รวบรวมเอาไว้ ถ้าน�ำไปขายได้กิโลกรัมละ
๕-๘ บาท แต่ถ้าน�ำมาให้วัด พลาสติก ๑
กิโลกรัม ผลิตน�้ำมันเบนซินได้ ๑ ลิตร เพราะ
ตอนนี้เครื่องมือของทางวัดพร้อมแล้ว รอให้
ญาติโยมมาร่วมมือกัน มาช่วยกันรักษาสิ่ง
แวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน ด้วยการเอาขยะ
มาใช้งานได้ทั้งหมด ไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียว
๒. การปลูกต้นไม้
การปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน ก็เห็น
ประจักษ์กันอยู่แล้ว วันนี้ญาติโยมจะได้ปลูก
ต้ น ไม้ ๑ หมื่ น ต้ น ต้ น แรก คื อ ต้ น ไม้
กลางใจ ก็คือความร่มเย็น ซึ่งอานิสงส์ของ
การปลูกต้นไม้ได้อะไรบ้าง ในพระไตรปิฎก
วนโรปสูตร ได้กล่าวไว้ชัดเจนมาก
เทวดาทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ชนพวก
ไหนมีบญ
ุ เจริญในกาลทุกเมือ่ ทัง้ กลางวันและ
กลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์
ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์.”
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สร้างตึก สร้างอาคาร ใช้งบประมาณเยอะ
ต้นไม้ต้นเดียวได้ที่ปฏิบัติธรรมให้กับพระ
หลังจากนั้น ต้นไม้ทุกต้นที่ญาติโยมได้
ปลูก ก็เหมือนได้สร้างวิมานให้กับเทวดา คือ
รุกขเทวดาจะมาอาศัยอยู่ วิมานที่เราอยู่สร้าง
ได้แล้ว เราจะสร้างวิมานให้กับเทวดาด้วย
นอกจากนั้น การปลูกต้นไม้ เป็นการสร้าง
บ้านให้นก หนู มด แมลงต่างๆ ได้อยู่อาศัย
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า “ชน จากนั้น ช่วยลดโลกร้อน จากนั้น ได้ปัจจัย
เหล่าใด สร้างอาราม (สวนไม้ดอกไม้ผล) ปลูก ๔ จากต้นไม้
หมู่ไม้ (ใช้ร่มเงา) สร้างสะพาน และชนเหล่า
ที่ส�ำคัญ ปลูกต้นไม้ได้บุญถาวร บุญใดที่
ใดให้โรงน�้ำเป็นทาน และบ่อน�้ำ ทั้งบ้านที่พัก ท�ำทีเดียวได้บุญทุกวัน ปลูกต้นไม้ ๑ ต้น ได้
อาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในกาลทุก บุญตลอดเวลา ตั้งแต่ต้นไม้นี้ยังอยู่จนกระทั่ง
เมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้ง ต้นไม้นี้หมดสภาพไป
อยูใ่ นธรรม สมบูรณ์ดว้ ยศีล เป็นผูไ้ ปสวรรค์.”
แต่ญาติโยมไม่มโี อกาสได้ยนิ ได้ฟงั เพราะ
การปลูกต้นไม้ได้บุญถาวร และที่ส�ำคัญ พระสงฆ์มักจะเทศน์ โยม..ท�ำบุญด้วยศาลา
ก็ คื อ การปลู ก ต้ น ไม้ อ ย่ า คิ ด ว่ า ต้ น เล็ ก นิ ด ได้อานิสงส์อย่างนี้ โยม...ท�ำบุญสร้างเมรุได้
เดี ย ว เพราะได้ ส ร้ า งที่ ป ระสู ติ ใ ห้ แ ก่ พ ระ- อานิสงส์อย่างนี้ โยม...สร้างโบสถ์ได้อานิสงส์
พุทธเจ้า ได้สร้างที่ตรัสรู้ ที่ปรินิพพานให้แก่ อย่างนี้ แต่อานิสงส์การปลูกต้นไม้...ไม่ได้เทศน์
พระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ สู้ภัยแล้ง...ไม่ได้เทศน์เลย
ประสู ติ ตรั ส รู ้ และปริ นิ พ พานใต้ ต ้ น ไม้
พระพุทธเจ้าเป็นโอรสกษัตริย์ แต่ประสูติ ตรัสรู้ กิจกรรมสู้ภัยแล้ง
ปรินิพพานใต้ต้นไม้ทุกพระองค์ และก็แสดง
พระสงฆ์อาจจะคิดว่า ท่านไม่ใช่นกั สู้ ไม่ใช่
ธรรมโดยมากใต้ต้นไม้ด้วย
นักรบ แต่ความจริง เมื่อท่านบวชเข้ามาแล้ว
มีพระสูตรที่บอกให้พระไปปฏิบัติธรรม
พระพุทธองค์ก็จะใช้ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับต้นไม้
ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โน่น โคนไม้ โน่น
เรือนว่าง พวกเธอจงมีความเพียรไปปฏิบัติ
ธรรมเถิด

ทุกรูปเป็นนักรบหมด นักรบในทางพระพุทธศาสนา มีชื่อเต็มยศว่า กิเลสสงฺคามโยโธ
แปลว่า นักรบสมรภูมกิ เิ ลส มีศลี เป็นเสือ้ เกราะ
มีพระปริตรเป็นโล่ มีศรัทธาเป็นกระสุน มี
เมตตาและปัญญาเป็นอาวุธ

โคนไม้ เป็นจุดแรกที่พระพุทธเจ้าตรัส
เมตตาเป็นอาวุธ ที่ต้องปล่อยออกไป
บอกพระให้ไปปฏิบัติธรรม ฉะนั้น เราปลูก แต่ ป ั ญ ญาวุ ธ ห้ า มปล่ อ ย ต้ อ งไว้ กั บ ตั ว
ต้นไม้เพื่อสร้างที่ปฏิบัติธรรมให้กับพระสงฆ์ ปัญญาวุธ ได้แก่ วิปัสสนาปัญญา
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อย่าลืมนะ...โยม ใส่เสื้อเกราะให้แล้วทุก
คน คือศีล ตอนนี้ก�ำลังจะให้โล่คนละใบคือ
พระปริตร แล้วก็เตรียมกระสุนให้พร้อมคือ
ศรัทธา สทธา พีชํ ศรัทธาคือเมล็ด เป็น
กระสุน ตโป วฏฺิ ตบะคือความเพียรเป็น
น�้ำฝน
มีทงั้ อาวุธ มีทงั้ กระสุน เป็นนักรบชัน้ ยอด
แล้ว เราก็จะประกาศสู้กับความไม่รู้ นักรบ
สมรภูมินี้ สู้กับความไม่รู้ สู้กับความแห้งแล้ง
สูก้ บั ความยากจน ฉะนัน้ วันนีเ้ ป็นวันประกาศ
สงครามกับความไม่รู้ ความแห้งแล้ง เราจะ
ฆ่ากิเลสที่อยู่ในใจของเรา
ศัตรูภายในที่เราจะประกาศสู้ คือ กิเลส
ที่ท�ำให้จิตของเราเศร้าหมอง มี ๑๐ ตัว ได้แก่
โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ
ความหลง มานะ ความถือตัว ทิฏฐิ ความ
เห็นผิด วิจิกิจฉา ความสงสัย ถีนะ ความ
หดหู่ท้อถอย อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน อหิริกะ
ความไม่ละอายต่อความชั่ว และอโนตตัปปะ
ความไม่เกรงกลัวต่อความชัว่ เพราะเมือ่ จัดการ
กิเลสเหล่านี้ได้แล้ว ทุกคนจะมีความสุข
ท�ำไมต้องสู้ภัยแล้งด้วย เพราะเราเป็น
กิเสสสงฺคามโยโธ นักรบสมรภูมิกิเลส ข้อนี้
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้เอง แล้วก็สวมเสื้อ
เกราะให้ทุกคน มีโล่ มีอาวุธ มีกระสุนให้
ทุกๆ คน และบอกด้วยว่า ศัตรูมี ๓ ระดับ
ระดับแรก ศัตรูเห็นตัวได้ เดินไปมาได้
เรียกว่า วีติกกมกิเลส เป็นกิเลสอย่างหยาบ
ที่ท�ำให้ก้าวล่วงทุจริตทางกายและวาจา ใช้
อาวุธคือศีล
ระดับสอง ศัตรูทเี่ ห็นแค่เงา แว๊บๆ ขึน้ มา
แว๊บๆ ขึ้นมา เรียกว่า ปริยุฏฐานกิเลส เป็น
กิเลสอย่างกลางที่เกิดร่วมกับอกุศลจิต ใช้
อาวุธคือสมาธิ
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และระดับที่สาม ศัตรูที่ไม่เห็นแม้แต่เงา
ไม่ขึ้นสู่วิถีจิต แต่ปฏิบัติการเล่นงานเราได้
เรียกชื่อว่า อนุสัยกิเลส เป็นกิเลสที่นอนเนื่อง
อยู่ในขันธสันดานของเรา ใช้อาวุธคือปัญญา
ได้แก่ วิปัสสนาปัญญา
กิจกรรมสู้ภัยแล้งในวันนี้ คือ สู้ด้วยทาน
คือท�ำบุญด้วยน�้ำ สู้ด้วยศีล คือรักษาศีล ๕
และสู้ด้วยภาวนา คือการสวดพระปริตรและ
การแผ่เมตตา นี้คือสิ่งที่เราจะได้ทั้งหมด

วัดจากแดงก�ำลังขยายพื้นที่เพื่อรองรับงาน
พระศาสนา
ตอนนี้วัดจากแดงก็ก�ำลังขยายที่ เพราะ
คนล้นวัด ปกติโยมจะบอกว่า คนไม่เข้าวัด
อาตมาก็ถามว่า โยม...ท�ำไมไม่เข้าวัด โยมก็
บอกสาเหตุ เพราะเข้าไปแล้ว...เป็นพุทธพาณิชย์
เข้ า ไปแล้ ว ...มี แ ต่ ส ะเดาะเคราะห์ . ..ไม่ ไ ด้
ปัญญา ทุกข์ใจก็กลับมาเหมือนเดิม เข้าไป
แล้ว...กระเป๋าหนาๆ บางลงๆ
เพราะเหตุที่พระล้นวัด คนล้นวัด จึงต้อง
ซื้อที่ขยายออกไปอีก ๒๐ ไร่ งบประมาณก็
มาจากญาติโยมที่ทอดผ้าป่า มาจากญาติโยม
ให้หยิบให้ยืมมา จากนั้นก็จะได้โอนที่ดินมา
เป็นของวัด แล้วก็พัฒนา ขยายให้เป็นวัดที่มี
การศึกษาสูงสุดในประเทศไทย และเป็นวัด
ที่มีการพัฒนาทุกรูปแบบ ทั้งปริยัติ ทั้งปฏิบัติ
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และการเผยแผ่ และไม่ให้เป็นพาณิชย์ ให้
๘. บทสวดให้พรว่า ภวตุ สพฺพมงฺคลํ...
ญาติโยมทีม่ ที กุ ข์ใจ เข้ามาแล้ว ก็มาผ่อนคลาย เป็นต้น
ที่วัด มีทุกข์จะไปไหน มีทุกข์ก็มาที่วัดนี่แหละ
(กิจกรรมบุญอืน่ ๆ คือ การฟังธรรมบรรยาย
คือวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ตลอดถึงงาน เรื่อง การรักษาศีล ๕ สู้ภัยแล้ง และการทอด
พระศาสนาทีว่ ดั จากแดงของเรา ทัง้ ในปัจจุบนั ผ้าป่าซือ้ ที่ดิน)
และในอนาคตด้วย
๙. ปัตติทานคาถา บทสวดอุทศิ ส่วนบุญ
สวดพระปริตรขอฝน อุทศิ บุญและแผ่เมตตา ให้แก่เทวดาและสรรพสัตว์ ว่า ยา เทวตา
ต่อไปนี้ ทั้งพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา สนฺติ วิหารวาสินี... เป็นต้น
๑๐. อัปปมัญญาภาวนา บทแผ่เมตตา
ทั้งหลาย สวดพระปริตร พร้อมด้วยคาถา
ว่า สพฺเพ สตฺตา, สพฺเพ ปาณา, สพฺเพ
ขอฝนโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้
๑. มหานมัสการ บทนอบน้อมพระพุทธ- ภูตา, สพฺเพ ปุคฺคลา... เป็นต้น
เจ้า ว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา
๑๑. กราบลาพระรัตนตรัย ว่า อรหํ 
สมฺพุทฺธสฺส. (๓ หน)
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา... เป็นต้น
๒. ไตรสรณคมน์ บทสวดขอถึงพระการรักษาศีล ๕ สู้ภัยแล้ง
รั ต นตรั ย ว่ า เป็ น สรณะ ว่ า พุ ทฺ ธํ  สรณํ 
บรรดาเหตุแห่งภัยแล้ง ๕ ประการนั้น
คจฺฉามิ... เป็นต้น
๓. นมการสิทธิคาถา บทสวดนอบน้อม การที่พวกมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เช่น ไม่
รักษาศีล ๕ เป็นต้น ก็เป็นอันตรายของฝน
พระพุทธเจ้า ว่า สมฺพุทฺเธ... เป็นต้น
ท�ำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นเหตุให้
๔. รตนสูตร บทสวดคุณของพระรัตนตรัย เกิดภัยแล้งได้เช่นกัน ทีป่ รากฏในกุรธุ รรมชาดก
แล้วอ้างคุณนั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความ อรรถกถา มีเนื้อความโดยสรุปว่า
สวัสดี ให้พ้นภัยทั้งปวง เช่น ทุพภิกขภัย คือ
ในอดีตกาล สมัยทีพ่ ระเจ้าธนัญชัยโกรัพย์
ข้าวยากหมากแพง อมนุสสภัย คือ อมนุษย์
เบียดเบียน และโรคภัย คือ โรคระบาด ว่า ครองราชสมบัตอิ ยูใ่ นพระนครอินทปัฏฏ์ แคว้น
กุรุ พระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในพระครรภ์ของ
ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ... เป็นต้น
พระอัครมเหสีของพระราชานั้น เมื่อเจริญวัย
๕. กรณียเมตตสูตร บทสวดแผ่เมตตา แล้วได้เรียนจบศิลป์ทั้งปวงในเมืองตักกสิลา
แก่เทวดา ว่า กรณียมตฺถกุสเลน... เป็นต้น พระโพธิสัตว์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอุปราช แต่
๖. มัจฉราชจริยาคาถา บทสวดขอฝน หลังจากพระบิดาสิน้ พระชนม์ ก็ทรงครองราช
ที่กล่าวถึงจริยาวัตรของพระยาปลา ว่า ปุน สมบัติสืบต่อมา
ปรํ  ยทา โหมิ... เป็นต้น
พระองค์ประกอบด้วยทศพิธราชธรรม
๗. เทวตาอุยโยชนคาถา บทสวดส่ง ทรงประพฤติในศีล คือกุรุธรรม อย่างบริสุทธิ์
เทวดา ว่า ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา... แม้พระมารดา พระอัครมเหสี พระอุปราช
เป็นต้น
ผูเ้ ป็นพระอนุชา พราหมณ์ผเู้ ป็นปุโรหิต อ�ำมาตย์
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ผู้รังวัดนา สารถี เศรษฐี มหาอ�ำมาตย์ผู้ตวง
ข้าว นายประตู และนางวรรณทาสีผู้เป็นนคร
โสเภณี ก็รักษาศีล ๕ ได้บริสุทธิ์เหมือนพระโพธิสตั ว์ พระโพธิสตั ว์ได้สร้างโรงทาน ๖ แห่ง
ทรงสละทรัพย์วันละหกแสน ทรงยินดีในการ
บริจาคทานแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น
ต่อมา ในแคว้นกาลิงคะ เกิดภัยแล้ง ฝน
ไม่ตก เกิดความอดอยากไปทั่วทุกหนแห่ง
พวกมนุษย์เกิดภัย ๓ ประการ คือ ฉาตกภัย
ภัยคือความอดอยาก โรคภัย ภัยคือโรคระบาด
ทุพภิกขภัย ภัยคือข้าวยากหมากแพง พากัน
ไปส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
กาลิงคราชผู้เป็นเจ้าเมือง
พระราชาได้ตรัสถามถึงการแก้ภยั แล้งกับ
พวกอ� ำ มาตย์ ทั้ ง หลาย ก็ ไ ด้ รั บ ค� ำ ตอบว่ า
สมัยก่อน เมื่อฝนไม่ตก พระราชาได้บริจาค
ทาน อธิษฐานอุโบสถ สมาทานศีล แล้วเข้า
ห้องสิริไสยาสน์ บรรทมเหนือเครื่องลาดที่ท�ำ
ด้วยไม้เป็นเวลา ๗ วัน ในกาลนั้นฝนก็ตก
แต่หลังจากทรงกระท�ำอย่างนั้นแล้วฝนก็ยัง
ไม่ตก
ต่อมา พวกอ�ำมาตย์กราบทูลให้ขอช้าง
มงคลมาจากนครอินทปัฏฏ์ แต่เมื่อได้ช้างนั้น
มาแล้ว ฝนก็ยังไม่ตก ในที่สุดทรงได้สดับว่า
พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยราชทรงรักษาศีล ๕
คือกุรธุ รรม ด้วยเหตุนนั้ ฝนจึงตกในแว่นแคว้น
ของพระองค์ทุกกึ่งเดือน ทุก ๑๐ วัน เพราะ
อานุภาพแห่งคุณความดีของพระราชา ฝน
จึงตก
พระราชาจึงรับสัง่ ให้พราหมณ์และอ�ำมาตย์
น�ำช้างนั้นไปถวายคืนแด่พระราชา แล้วให้
จดศีล ๕ คือกุรุธรรม ที่พระราชานั้นทรง
รักษาลงในแผ่นทองค�ำ พราหมณ์และอ�ำมาตย์
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ได้ท�ำตามรับสั่ง พร้อมได้น�ำแผ่นทองค�ำที่
จารึกกุรุธรรม ๕ ประการ ตามค�ำของพระโพธิสัตว์ตรัสบอก ว่า
“ปาโณ น หนฺตพฺโพ,
ไม่พึงฆ่าสัตว์ ๑
อทินฺนํ  นาทาตพฺพํ,
ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ๑
กาเมสุมิจฺฉาจาโร น จริตพฺโพ,
ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ๑
มุสาวาโท น ภาสิตพฺโพ,
ไม่พึงกล่าวค�ำเท็จ ๑
มชฺชปานํ  น ปาตพฺพํ,
ไม่พึงดื่มน�้ำเมา ๑”
หลังจากนั้น พวกพราหมณ์และอ�ำมาตย์
ก็เข้าไปหาบุคคลอื่นๆ นับตั้งแต่พระมารดา
จนกระทั่งนางวรรณทาสี จากนั้นได้ถามและ
ขอจารึกกุรุธรรมที่ชนทั้ง ๑๑ คน รักษา
ลงในแผ่นทองค�ำ แล้วน�ำไปยังทันตปุรนคร
ถวายแผ่นทองค�ำแก่พระเจ้ากาลิงคราช
ต่อมา พระองค์ทรงประพฤติกุรุธรรมนั้น
ทรงบ�ำเพ็ญศีล ๕ ให้บริบูรณ์ ในกาลนั้น
ฝนก็ตกลงในแว่นแคว้นกาลิงคะทั้งสิ้น ภัย
ทั้ ง ๓ ก็ ส งบระงั บ แว่ น แคว้ น ก็ มี ค วาม
เกษมส�ำราญ มีภักษาหารสมบูรณ์
เพราะฉะนั้น การรักษาศีล ๕ จึงช่วย
ภัยแล้งได้ ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวแล้วในพระไตรปิฎก รายละเอียดปรากฏอยู่ในกุรุธรรมชาดก อรรถกถา
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สรุป ภัยแล้ง...สู้ได้ด้วยวิถีพุทธ
ภัยแล้ง ถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรง น่า
หวาดกลัว เพราะน�ำความวิบัติทุกข์ยากอย่าง
แสนสาหัสมาสู่มนุษย์ทั้งหลาย และท�ำให้
เกิดภัยอื่นๆ เช่น ทุพภิกขภัย โรคภัย เป็นต้น
ตามมาอีกมากมาย และภัยนีก้ ำ� ลังเกิดขึน้ หลาย
พื้นที่ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเรา
สาเหตุภัยแล้งตามหลักพระพุทธศาสนา
เกิดจากสาเหตุ ๕ ประการ คือ เตโชธาตุ
ก�ำเริบ วาโยธาตุก�ำเริบ อสุรินทราหู วัสสวลาหก และพวกมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
เมื่ อ สภาพแวดล้ อ มของโลกเกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงเพราะความร้อนและอากาศที่
แปรปรวน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาจากการกระท�ำ
ของมนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรม ที่ไม่ตระหนักถึง
สภาพแวดล้อม สร้างมลภาวะ มลพิษ ให้เกิด
ขึน้ มากมายแก่โลกทีต่ นอาศัยอยู่ ประกอบกับ
เทวดาทีไ่ ม่พอใจกับการกระท�ำของมนุษย์ผไู้ ม่
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ตั้งอยู่ในธรรมดังกล่าวแล้ว ก็กระท�ำเหตุให้
เกิดภัยแล้งได้เช่นเดียวกัน
การจะสู้ภัยแล้ง การจะแก้ปัญหาภัยแล้ง
ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ต้องใช้วิถีพุทธเท่านั้น
คือต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา เช่น การ
บริหารจัดการขยะให้ถูกต้อง การปลูกต้นไม้
การท�ำบุญด้วยน�ำ้ การรักษาศีล การสวดพระปริตร การแผ่เมตตา และการอุทิศบุญให้แก่
เทวดา เป็นต้น ดังเช่นกิจกรรมในวันนี้ ทั้งนี้
ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั น ในทุ ก ภาคส่ ว น
คือ บ้าน วัด รัฐบาล ต้องกระท�ำกิจกรรมสู้
ภัยแล้งนี้ไปด้วยกัน ฝ่ายรัฐก็แก้ปัญหาด้วย
วิธีของตน เช่น การแจกจ่ายน�้ำ การขุดเจาะ
น�้ำบาดาล เป็นต้น ฝ่ายวัดและประชาชน ก็
ร่วมมือกันด้วยการรูจ้ กั รักษ์สงิ่ แวดล้อม เป็นต้น
เพราะเมื่อทุกคนกระท�ำได้ดังนี้ การสู้ภัยแล้ง
ย่ อ มประสบชั ย ชนะ ประสบความส� ำ เร็ จ
อย่างแน่นอน ขอเจริญพร.

5/10/16 2:11 PM

12

๑๐

Who is Who ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

หลวงปู่ทวด

ผู้สร้างมหาคุณูปการ
แก่ชาติและพระศาสนา
ปาว-เตโช

หลวงปู่ทวด

เป็นพระมหาเถระผู้เป็นปราชญ์ในพระพุทธศาสนา ผู้ถึง
พร้อมสีลาจารวัตรงดงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ได้สร้างมหาคุณูปการแก่ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา และเป็นปูชนียบุคคลของชาวพุทธ โดยเฉพาะในภาคใต้ของ
ประเทศไทย ตลอดถึงชาวมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทย นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจน
กระทั่งบัดนี้
ถึงแม้หลวงปู่จะละสังขารไปนานแล้วก็ตาม แต่ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อ
หลวงปู่ก็ยังคงอยู่เช่นเดิม มิได้เสื่อมคลายลงเลย ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพร้อมใจกัน
ปลูกสร้างอนุสรณ์สถานหลวงปู่หลายแห่ง ทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ เป็นทีป่ ระกอบศาสนกิจน้อมระลึกถึงและบูชาหลวงปูผ่ เู้ ปีย่ มด้วยคุณธรรม
ตลอดไป
แต่ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มขี า่ วสะเทือนใจส�ำหรับศรัทธาสาธุชนทีเ่ คารพ
นับถือบูชาในหลวงปู่ ก็คือ ข่าวการรื้อท�ำลายสถานที่ละสังขารของหลวงปู่ทวด ที่
เรียกว่า “สมีมาตี้” (Sami Mati) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำเกอร์นาริงค์ ต�ำบลกัวลาเกอร์นาริงค์ อ�ำเภอกริก ประเทศมาเลเซีย และได้มีการส่งข่าวต่อๆ กันในโซเชียลมีเดีย ในช่วงระยะเวลาหนึง่
ฉะนั้น เพื่อให้ชาวพุทธผู้เคารพนับถือบูชาในหลวงปู่ทวดได้ทราบที่มาที่ไปของ
เรื่อง ได้เข้าถึงแก่นของความจริงเกี่ยวกับประวัติ ปฏิปทา ตลอดถึงข่าวการท�ำลาย
สมีมาตี้ของหลวงปู่ทวด ผมจึงประมวลร้อยเรียงทั้งประวัติและเรื่องเล่าความในกรณี
สมีมาตี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบรายละเอียดตามล�ำดับ ดังนี้
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ประวัติหลวงปู่ทวด
เมื่ อ หลายร้ อ ยปี ม าแล้ ว หั ว เมื อ งทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยเล่าลือกันมาว่าได้มี
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ท รงสมณศั ก ดิ์ ข้ั น สมเด็ จ ถึ ง
๔ องค์ ด้วยกัน คือ
๑. สมเด็จเจ้าเกาะยอ
๒. สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่
๓. สมเด็จเจ้าจอมทอง
๔. สมเด็จเจ้าพะโคะ
ในที่ นี้ ขอกล่ า วเฉพาะต� ำ นานสมเด็ จ
เจ้าพะโคะโดยตรง ตามต�ำนานกล่าวไว้ว่า
สมเด็จเจ้าพะโคะองค์นี้ได้รับพระราชทาน
สมณศักดิ์เป็น พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ จากสมเด็จพระมหาธรรมราชา สมัย
พระองค์ครองกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และ
กล่าวไว้ว่า
ชีวิตในวัยเด็ก
สมเด็จเจ้าพะโคะ ชาตะ วันศุกร์ เดือน
๔ ปีมะโรง ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๒๕ บิดาชื่อ หู
มารดาชื่อ นางจันทร์ มีอายุมากแล้ว คลอด
บุตรเป็นชายชื่อ ปู่ และได้คลอดบุตรคนนี้
ทีบ่ า้ นสวนจันทร์ ต�ำบลชุมพล เมืองจะทิง้ พระ
(อ.สทิงพระ จ.สงขลา เวลานี้)
นายหู นางจันทร์ เป็นคนยากจน ได้อาศัย
อยู่กับคฤหบดีผู้หนึ่งไม่ปรากฏนาม สองสามี
ภริยาเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลธรรม เมื่อนางจันทร์
ออกจากการอยูไ่ ฟเนือ่ งในการคลอดบุตรแล้ว
วั น หนึ่ ง นางจั น ทร์ อุ ้ ม ลู ก น้ อ ยออกไปทุ ่ ง นา
พร้อมด้วยสามี เพื่อช่วยเก็บเกี่ยวข้าวให้แก่
เจ้าของบ้านที่ได้มาอาศัยอยู่ ครั้นถึงทุ่งนา
ได้เอาผ้าผูกกับต้นหว้าซึ่งขึ้นอยู่ใกล้กัน ท�ำ
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เป็นเปลให้ลูกนอน แล้วพากันลงมาเก็บเกี่ยว
ข้าวต่อไป
ขณะสองสามีภริยาเก็บเกีย่ วข้าวอยูช่ วั่ ครู่
นางจันทร์เป็นห่วงลูกน้อย ได้เหลียวมามองที่
เปลบ่อยๆ ทันใดนั้น นางก็ได้เห็นงูจงอาง
ตัวใหญ่ก�ำลังขดตัวพันรอบเปลลูกน้อย สอง
สามีภริยาตกใจร้องหวีดโวยวายขึ้น เพื่อน
ชาวนาทีเ่ กีย่ วข้าวอยูใ่ กล้เคียงก็รบี พากันวิง่ มา
ดู แต่ก็ไม่มีใครสามารถจะช่วยอะไรได้ งูใหญ่
ตัวนั้นเห็นคนเข้าใกล้ก็ชูศีรษะขึ้นส่งเสียงขู่
ค�ำรามดังอย่างน่ากลัว จึงไม่มีใครกล้าเข้าไป
ใกล้เปลนั้นเลย
ฝ่ายนายหู นางจันทร์ ผู้ตั้งมั่นอยู่ในบุญ
กุศล ยืนนิง่ พินจิ พิจารณาอยู่ เมือ่ เห็นว่างูใหญ่
ตัวนัน้ มิได้ทำ� อันตรายแก่บตุ รน้อยของตนเลย
จึงเกิดความสงสัยว่า งูจงอางใหญ่ตัวนี้น่าจะ
เกิดจากเทพนิมิตบันดาล จึงพากันหาดอกไม้
และเก็บรวงข้าวเผาเป็นข้าวตอกน�ำมาบูชา
และกราบไหว้งูใหญ่ พร้อมด้วยกล่าวค�ำสัตย์
อธิษฐานขอให้ลูกน้อยปลอดภัย ในชั่วครู่น้ัน
งูใหญ่กค็ ลายขนดล�ำตัวออกจากเปล อันตรธาน
หายไปทันที
นายหู นางจันทร์ และเพือ่ น พากันเข้าไป
ดูทารกทีใ่ นเปล ก็ปรากฏว่าเจ้าปูย่ งั นอนหลับ
เป็นปกติ แต่มีแก้วดวงหนึ่งวางอยู่ที่คอในที่
ลุ่มใต้ลูกกระเดือก แก้วดวงนั้นมีสีแสงรุ่งเรือง
เป็นรัศมีหลากสี สองสามีภริยาจึงเก็บรักษาไว้
คหบดีเจ้าของบ้านทราบความ จึงขอแก้วดวง
นีไ้ ว้เป็นกรรมสิทธิ์ นายหูนางจันทร์กจ็ ำ� ใจมอบ
ให้คหบดีผู้นั้น เมื่อได้แก้วพระยางูมาไว้เป็น
สมบัติของตนแล้ว คหบดีก็รู้สึกพอใจ
ต่อมาไม่นาน ได้เกิดการวิปริต ให้ความ
เจ็บไข้ได้ทกุ ข์แก่คหบดีและครอบครัวขึน้ อย่าง
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รุนแรงผิดปกติ จนไม่มที างแก้ไขได้ จนถึงทีส่ ดุ
คหบดีเจ้าของบ้านจึงคิดว่า เหตุร้ายที่เกิดขึ้น
ครั้งนี้ คงจะเป็นเพราะยึดเอาดวงแก้วพระยา
งูนั้นไว้จึงให้โทษ และเกรงเหตุร้ายจะลุกลาม
ยิ่งๆ ขึ้น จึงตัดสินใจคืนแก้วดวงนั้นให้สอง
สามีภริยากลับคืนไป หลังจากนัน้ ภายในบ้าน
และครอบครัวของคหบดีผู้นั้นก็ได้อยู่เย็นเป็น
สุขตามปกติ และตั้งแต่นายหูนางจันทร์ได้
ครอบครองแก้ววิเศษอยู่นั้น เจ้าของบ้านก็มี
ความเมตตาสงสารไม่ใช้งานหนัก การท�ำมา
หากินเลี้ยงชีพก็จ�ำเริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นล�ำดับ
อยู่สุขสบายตลอดมา
ชีวิตในสมณเพศ
เมื่อกาลล่วงนานมาจนเจ้าปู่อายุ ๗ ปี
บิดามารดาได้น�ำไปถวายสมภารจวงให้เรียน
หนังสือ ณ วัดดีหลวง เด็กชายปู่ศึกษาเล่า
เรียนมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเพื่อนคนใดๆ
เมื่อเด็กชายปู่มีอายุ ๑๔ ปี สมภารจวงผู้เป็น
อาจารย์ได้บวชให้เป็นสามเณร แล้วน�ำไป
ฝากไว้กับพระครูสัทธรรมรังษี ณ วัดสีหยัง
(วัดสีคูยัง อ.ระโนด เวลานี้) เพื่อให้เรียน
หนังสือมูลกัจจายน์
สามเณรปู่เรียนมูลกัจจายน์อยู่กับท่าน
พระครูสทั ธรรมรังษี ซึง่ ท่านมาจากกรุงศรีอยุธยา
ทางคณะสงฆ์ให้เป็นครูสอนวิชามูลฯ ทางหัว
เมืองฝ่ายใต้ในสมัยนั้น มีพระภิกษุสามเณร
ได้ศกึ ษาเล่าเรียนกันมา สามเณรปูม่ สี ติปญ
ั ญา
เฉลียวฉลาด ส่อนิสัยปราชญ์มาแต่ก�ำเนิด ได้
ศึกษาเล่าเรียนวิชามูลฯ อยู่ไม่นานก็ส�ำเร็จ
เป็นที่ชื่นชอบของพระอาจารย์เป็นอย่างมาก
เมื่อสามเณรปู่เรียนจบวิชามูลฯ แล้ว ได้
กราบลาพระอาจารย์ไปเรียนต่อยังส�ำนักพระครู
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กาเดิม ณ วัดสีมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อสามเณรปู่ อายุครบ ๒๐ ปี พระครู
กาเดิมผู้เป็นอาจารย์ จัดการอุปสมบทให้เป็น
ภิกษุในพระพุทธศาสนา ท�ำญัตติอุปสมบท
ให้ฉายาว่า “สามีราโม” ณ สถานที่คลอง
แห่งหนึ่ง โดยเอาเรือ ๔ ล�ำ มาเทียบขนาน
เข้าเป็นแพ ท�ำญัตติ ต่อมาคลองแห่งนั้นมี
ชื่อเรียกกันว่า คลองท่าแพ จนบัดนี้
ที่มาของค�ำว่า “หลวงปู่ทวดเหยียบน�้ำ
ทะเลจืด”
พระภิกษุปู่เรียนธรรมอยู่ส�ำนักพระครู
กาเดิม ๓ พรรษา ก็เรียนจบชั้นธรรมบท
บริบูรณ์ พระภิกษุปู่จึงกราบลาพระครูกาเดิม
จากวัดสีมาเมือง กลับภูมิล�ำเนาเดิม ต่อมา
ได้ขอโดยสารเรือส�ำเภาของนายอินทร์ลงเรือ
ทีท่ า่ เมืองจะทิง้ พระไปกรุงศรีอยุธยาพระนคร
หลวง เพือ่ ศึกษาเล่าเรียนธรรมเพิม่ เติมอีก เรือ
ส�ำเภาใช้ใบแล่นถึงเมืองนครศรีธรรมราช นาย
อินทร์เจ้าของเรือได้นิมนต์ขึ้นบก ไปนมัสการ
พระบรมธาตุตามประเพณีของชาวเรือเดินทาง
ไกล ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาแต่กาลก่อนๆ เพื่อขอ
ความสวัสดีต่อการเดินทางทางทะเล แล้วพา
กันมาลงเรือส�ำเภาที่คลองท่าแพ เรือส�ำเภา
ใช้ใบออกสูท่ ะเลหลวง เรียบร้อยตลอดมาเป็น
ระยะทาง ๓ วัน ๓ คืน
วันหนึ่ง ท้องทะเลฟ้าวิปริต เกิดพายุ
ฝนตก มืดฟ้ามัวดิน คลื่นคะนองเป็นบ้าคลั่ง
เรือจะแล่นต่อไปไม่ได้ จึงลดใบทอดสมอสู้
คลื่นลมอยู่ ๓ วัน ๓ คืน จนพายุร้ายสงบ
เงียบลงเป็นปกติ แต่เหตุการณ์บนเรือส�ำเภา
เกิดความเดือดร้อนมาก เพราะน�ำ้ จืดทีล่ ำ� เลียง
มาหมดลง คนเรือไม่มีน�้ำจืดดื่มและหุงต้ม
อาหาร
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นายอินทร์ เจ้าของเรือ เป็นเดือดเป็นแค้น
ในเหตุการณ์ครัง้ นัน้ หาว่าเป็นเพราะพระภิกษุ
ปู่อาศัยมา จึงท�ำให้เกิดเหตุร้ายซึ่งตนไม่เคย
ประสบเช่นนี้มาแต่ก่อนเลย ผู้บันดาลโทสะ
ย่ อ มไม่ รู ้ จั ก ผิ ด ชอบฉั น ใด นายเรื อ คนนี้ ก็
ฉันนั้น เขาจึงได้ไล่พระภิกษุปู่ลงเรือ ใช้ให้
ลูกเรือน�ำไปขึน้ ฝัง่ หมายจะปล่อยท่านไปตาม
ยถากรรม
ขณะทีพ่ ระภิกษุปลู่ งนัง่ อยูใ่ นเรือเล็ก ท่าน
ได้ยนื่ เท้าลงเหยียบน�ำ้ ทะเลแล้วบอกให้ลกู เรือ
คนนั้นตักน�้ำขึ้นดื่มกินดู ปรากฏว่าน�้ำทะเลที่
เค็มจัดตรงนัน้ แปรสภาพเป็นน�ำ้ ทีม่ รี สจืดสนิท
ลูกเรือคนนัน้ จึงขึน้ ไปบนเรือใหญ่ บอกให้เพือ่ น
ทราบ พวกกะลาสีบนเรือใหญ่จึงชวนกันตัก
น�้ำทะเลตรงนั้นขึ้นไปดื่มแก้กระหาย พากัน
อัศจรรย์ในอภินิหารของพระภิกษุหนุ่มองค์นี้
ยิ่งนัก
ความทราบถึงนายอินทร์เจ้าของเรือ จึง
ได้ดื่มน�้ำนั้นพิสูจน์ดู ปรากฏว่าน�้ำทะเลที่จืด
นั้น มีบริเวณอยู่จ�ำกัดเป็นวงกลม ประมาณ
เท่าล้อเกวียน นอกนัน้ เป็นน�ำ้ เค็มตามธรรมชาติ
ของน�้ำทะเล จึงสั่งให้ลูกเรือตักน�้ำในบริเวณ
นั้น ขึ้นบรรจุภาชนะไว้บนเรือจนเต็ม
นายอินทร์และลูกเรือ ได้ประจักษ์ใน
อภินิหารของท่านเป็นที่อัศจรรย์เช่นนั้น ก็
เกิดความหวาดวิตกภัยพิบัติที่ตนได้กระท�ำไว้
ต่อท่าน จึงได้นิมนต์ให้ท่านขึ้นบนเรือใหญ่
แล้วพากันกราบไหว้ขอขมาโทษตามที่ตนได้
กล่าวค�ำหยาบต่อท่านมาแล้ว และถอนสมอ
ใช้ใบแล่นเรือต่อไป เป็นเวลาหลายวันหลาย
คืนโดยเรียบร้อย
เมือ่ เรือส�ำเภามาถึงกรุงศรีอยุธยา เข้าจอด
เทียบท่าเรียบร้อยแล้ว นายอินทร์ได้นิมนต์
ท่าน ให้ทา่ นเข้าไปในเมือง แต่ทา่ นไม่ยอมเข้า
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เมือง ท่านปรารถนาจะอยู่ ณ วัดเอกเมือง
เพราะเห็นเป็นที่เงียบสงบดี แต่ในที่สุดได้ไป
อาศัยอยู่ ณ วัดราชานุวาส ซึ่งตั้งอยู่นอก
ก�ำแพงเมือง ขณะนั้นพระมหาธรรมราชา
ครองกรุงศรีอยุธยา
พระเจ้ากรุงลังกาขอท้าพระเจ้ากรุงไทย
ให้ทรงแปลพระธรรม
ในสมัยนั้น ประเทศลังกาอันมีพระเจ้า
วัฏฏคามินีครองราชเป็นเจ้าแผ่นดิน มีพระประสงค์อยากจะได้กรุงศรีอยุธยาไว้ใต้พระบรม
เดชานุภาพ แต่พระองค์ไม่มีพระประสงค์จะ
ก่อสงครามให้เกิดรบราฆ่าฟันกันและกัน ให้
ประชาชนข้าแผ่นดินเดือดร้อน จึงมีนโยบาย
อีกอย่างหนึง่ ทีส่ ามารถจะเอาชนะประเทศอืน่
โดยการท้าพนัน
พระองค์จึงตรัสสั่งให้พนักงานพระคลัง
เบิกจ่ายทองค�ำในท้องพระคลังหลวง มอบให้
แก่นายช่างทองไปจัดการหลอมหล่อเป็นตัว
อักษรเท่าใบมะขาม จ�ำนวน ๘๔,๐๐๐ เมล็ด
แล้วมอบให้แก่พราหมณ์ผู้เฒ่า ๗ คน พร้อม
ด้วยข้าวของอันมีคา่ บรรทุกลงเรือส�ำเภา ๗ ล�ำ
พร้อมด้วยพระราชสาส์นให้แก่พราหมณ์ทงั้ ๗
น�ำลงเรือส�ำเภาใช้ใบแล่นไปยังกรุงศรีอยุธยา
เมือ่ เรือส�ำเภาจอดท่ากรุงศรีอยุธยาเรียบร้อย
แล้ว พราหมณ์ทั้ง ๗ ได้พากันเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาถวายสาส์น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงไทยทรงอ่านพระราชสาส์น
ความว่า พระเจ้ากรุงลังกาขอท้าพระเจ้ากรุง
ไทยให้ ท รงแปลพระธรรมในเมล็ ด ทองค� ำ
และเรียบเรียงตามล�ำดับให้เสร็จภายใน ๗ วัน
ถ้าแปลและเรียบเรียงได้ทันก�ำหนด พระเจ้า
กรุงลังกาขอถวายข้าวของอันมีค่าทั้ง ๗ ล�ำ
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เรือส�ำเภาเป็นบรรณาการแก่พระเจ้ากรุงไทย
แต่ถ้าพระเจ้ากรุงไทยแปลเรียงเมล็ดทองค�ำ
ไม่ได้ตามก�ำหนด ให้พระเจ้ากรุงไทยจัดการ
ถวายดอกไม้ เงินและทอง ส่งเป็นบรรณาการ
แก่กรุงลังกาทุกๆ ปี ตลอดไป

อาสาเรียงและแปลพระธรรมได้ส�ำเร็จ พระบรมเดชานุภาพของพระองค์จะยัง่ ยืนแผ่ไพศาล
ไปทั่วทั้งสี่ทิศ เมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็
คลายพระปริวิตกลงได้บ้าง
พระภิกษุปรู่ บั ค�ำนิมนต์ชว่ ยแปลพระธรรม
ด้วยเดชะบุญบันดาล ในเช้าวันนัน้ บังเอิญ
ศรีธนญชัยไปพบพระภิกษุปู่ ที่วัดราชานุวาส
ได้สนทนาปราศรัยกันแล้วก็ทราบว่า ท่านมา
จากเมืองตะลุง (พัทลุงเวลานี้) เพื่อศึกษา
ธรรม ศรีธนญชัยเล่าเรื่องพระเจ้ากรุงลังกา
ท้าพนันให้แปลธรรม แล้วถามว่าท่านพอจะ
ช่วยแปลได้ไหม พระภิกษุปู่ตอบว่า ถ้าไม่
ลอง ก็ไม่รู้ ศรีธนญชัยจึงนิมนต์ท่านเข้าเฝ้า
ณ ที่ประชุมสงฆ์
ขณะทีพ่ ระภิกษุปถู่ งึ ประตูหน้าพระวิหาร
ท่านย่างเท้าก้าวขึ้นไปเหยียบบนก้อนหินศิลา
แลง ทันทีนั้น ศิลาแลงได้หักออกเป็นสอง
ท่อนด้วยอ�ำนาจอภินหิ ารเป็นทีอ่ ศั จรรย์ยงิ่ นัก
เมื่อเข้าไปในพระวิหาร พระมหากษัตริย์ตรัส
สั่งพนักงานปูพรมให้ท่านนั่งในที่อันสมควร
แต่กอ่ นท่านจะเข้านัง่ ทีแ่ ปลพระธรรมนัน้ ท่าน
ได้แสดงกิริยาอาการเป็นปัญหาธรรมต่อหน้า
พราหมณ์ทั้ง ๗ กล่าวคือ ท่าแรก ท่านนอน
ลงในท่าสีหไสยาสน์ แล้วลุกขึ้นนั่งกายตรง
แล้วกระเถิบไปข้างหน้า ๕ ที แล้วลุกขึ้นเดิน
เข้าไปนั่งในที่อันสมควร

ประกาศพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั่ว
ประเทศ
เมื่อพระองค์ทรงทราบพระราชสาส์นอัน
มีขอ้ ความดังนัน้ จึงทรงตรัสสัง่ นายศรีธนญชัย
สังฆการี เขียนประกาศนิมนต์พระราชาคณะ
และพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ
มาแปลธรรมในพระมหานครให้ทันก�ำหนด
เมื่อได้ประกาศไปแล้ว ๖ วัน ก็ไม่มีใคร
สามารถแปลเรี ย บเรี ย งเมล็ ด ทองค� ำ นั้ น ได้
พระองค์ทรงปริวิตกเป็นยิ่งนัก และในคืนวัน
นั้น พระองค์ทรงสุบินนิมิตว่า มีพระยาช้าง
เผือกผูม้ าจากทิศตะวันตกขึน้ ยืนอยูก่ บั พระแท่น
ในพระบรมมหาราชวัง ได้เปล่งเสียงร้องก้อง
ดั ง ได้ ยิ น ไปทั่ ว ทั้ ง สี่ ทิ ศ ทรงตกพระทั ย ตื่ น
บรรทมในยามนั้น และทรงพระปริวิตกใน
พระสุบินนิมิต เกรงว่าประเทศชาติจะเสีย
อธิปไตย และเสื่อมเสียพระบรมเดชานุภาพ
ทรงพระวิ ต กกั ง วลไม่ เ ป็ น อั น จะบรรทมจน
รุ่งสาง
เมื่อได้เสด็จออกยังท้องพระโรง สั่งให้
โหรหลวงเข้าเฝ้าโดยด่วน และทรงเล่าพระสุบินนิมิตให้โหรหลวงท�ำนาย เพื่อจะได้ทรง
ทราบว่าร้ายดีประการใด เมื่อโหรหลวงทั้ง
พระภิกษุปู่ถูกพราหมณ์พูดดูหมิ่น
คณะได้พิจารณาดูยามในพระสุบินนิมิตนั้น
พราหมณ์ผเู้ ฒ่าทัง้ ๗ เห็นท่านแสดงกิรยิ า
โดยละเอี ย ดถี่ ถ ้ ว นแล้ ว ก็ พ ร้ อ มกั น กราบ
ถวายบังคมทูลว่า ตามพระสุบินนิมิตนั้น จะ เช่นนั้นเป็นการขบขัน ก็พากันหัวเราะและ
มีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมาจากทิศตะวันตก พูดว่า นี่หรือพระภิกษุที่จะแปลธรรมของ
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๑๐
พระบรมศาสดา ท�ำไมจึงแสดงกิรยิ าอย่างเด็ก
ไร้เดียงสา พราหมณ์พูดดูหมิ่นท่านหลายครั้ง
ท่านจึงหัวเราะและถามพราหมณ์ว่า ประเทศ
บ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ท่านไม่เคยพบ
เห็นกิริยาอาการเช่นนี้บ้างหรือ พราหมณ์
เฒ่าฉงนใจก็นงิ่ อยู่ ต่างน�ำบาตรใส่เมล็ดทองค�ำ
เข้าประเคนท่านทันที
เมื่อพระภิกษุปู่รับประเคนบาตรจากมือ
พราหมณ์มาแล้ว ท่านก็นั่งสงบจิตอธิษฐาน
แต่ในใจว่า ขออ�ำนาจคุณบิดามารดา ครูบา
อาจารย์ และอ�ำนาจผลบุญกุศลที่ได้สร้างมา
แต่ปางก่อน และอ�ำนาจเทพยดาอันรักษา
พระนคร ตลอดถึงเทวดาอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์
ทัง้ หลาย ครัง้ นี้ อาตมาจะแปลพระธรรม ช่วย
กู้บ้านกู้เมือง ขอให้ช่วยดลบันดาลจิตใจให้
สว่างแจ้ง ขจัดอุปสรรคที่จะมาขัดขวาง ขอ
ให้แปลพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์
ส�ำเร็จสมปรารถนาเถิด ครั้นแล้วท่านคว�่ำ
บาตร เททองเรี่ยราดลงบนพรม และนั่งคุย
กับพราหมณ์ตามปกติ (อ่านต่อฉบับหน้า)

17

หลวงปู่ทวด
บนแผ่นดินอิสลามมลายู
จากภาพการรื้อท�ำลายสถานที่ละสังขาร
ของหลวงปู่ทวด ได้ส่งต่อๆ กันในโซเชียล
มีเดีย เป็นกระแสตื่นกันชั่วขณะ เพราะไม่ได้
ทราบที่ไปที่มาของเรื่อง ก็ได้เป็นแค่กระแส
โหมกันสั้นๆ
เพื่อเข้าถึงแก่นของความจริง และเป็น
บันทึกทางประวัติศาสตร์แก่ลูกหลานรุ่นหลัง
ผมขอล�ำดับเรือ่ งเล่าความในกรณี Sami Mati
แปลว่า “สถานที่พระตาย” ก็คือ สถานที่
หลวงปู่ทวดละสังขาร
หลวงปู่ทวด สมเด็จเจ้าพะโคะ (ที่วัด
พะโคะ จ.สงขลา)
หลวงปู่ทวดคือใคร ?
ขอกล่าวถึงหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ จ.
สงขลา ไว้เพียงย่อ เพื่อประกอบความเข้าใจ
และรูร้ อบในเนือ้ หาสาระทีจ่ ะกล่าวถึงในกรณี
“การท�ำลายสมีมาตี้”
**
“ท่านเป็นชาวตะลุงชื่อว่าสามีราม
ได้เจอะพราหมณ์ผู้เฒ่าชาวลังกา
เมื่อคราวครั้งเรียนธรรมประจ�ำกรุง
พระเฟื่องฟุ้งเปรื่องปราชญ์ทางศาสนา
ได้แปลธรรมชนะพราหมณ์ผเู้ ฒ่าชาวลังกา
พระราชาแต่งตั้งที่พระราชมุนี
กลับตะลุงมุ่งคิดแต่กิจศาสน์
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๑๐
จิตหมายมาตรปรุงเมืองให้เรืองศรี
สร้างศาลาโบสถ์วิหารและเจดีย์
ลงในที่วัดพะโคะอันโสภา
ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
ท่านจึงได้จารึกไว้ศึกษา
เป็นต�ำนานวัดพะโคะแต่นั้นมา
นับเวลาไม่น้อยกว่าสามร้อยปี”
**

องค์ไหน ? คือองค์ใด ?
หลวงปู่ทวดเหยียบน�้ำทะเลจืดวัดช้างให้
จ. ปัตตานี หลวงปู่ทวดวัดพะโคะ จ.สงขลา
สมเด็จเจ้าพะโคะ พระราชมุนีสามีรามราชคุณูปมาจารย์ ท่านลังกา
เป็นเรื่องที่ถกกันว่าท่านทั้งหลายที่ได้เอ่ย
ชื่อมาเป็นองค์เดียวกันหรือไม่ ?
ด้วยเป็นเหตุจากที่สมเด็จเจ้าฯ ได้หายไป
จากวัดพะโคะพร้อมกับสามเณรองค์หนึง่ พร้อม
กับการปรากฏตัวของพระภิกษุองค์หนึง่ ทีเ่ มือง
ไทรบุรี ในสมัยที่เมืองไทรบุรียังเป็นเมืองพุทธ
เมืองไทรบุรี ก็คือ รัฐเคดาห์ ในประเทศ
มาเลเซียเดี๋ยวนี้
ท่านอาจารย์ทิมเล่าว่า
จากค�ำบอกเล่าของท่านพระครูวสิ ยั โสภณ
(ท่านอาจารย์ทิม ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัด
ราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
“สมัยที่สมเด็จเจ้าพะโคะ โล่หายไปจาก
วัดพะโคะ ต�ำบลชุมพล อ�ำเภอจะทิ้งพระ
จังหวัดสงขลา ครั้งนั้น ได้มีพระภิกษุชรารูป
หนึ่ ง ปรากฏตั ว ขึ้ น ที่ เ มื อ งรั ฐ ไทรบุ รี เวลานี้
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พระภิ ก ษุ รู ป นี้ เ ป็ น ปราชญ์ ท างธรรม และ
เชี่ ย วชาญทางอิ ท ธิ อ ภิ นิ ห ารเป็ น ยอดเยี่ ย ม
ชาวเมืองไทรบุรีมีความเคารพเลื่อมใสมาก
ซึ่ ง สมั ย นั้ น คนมลายู ใ นเมื อ งไทรบุ รี นั บ ถื อ
ศาสนาพุทธ ต่อมาท่านก็ได้เป็นสมภารเจ้า
วัดแห่งหนึ่งในเมืองนั้น”
“มีเรื่องชวนคิดอยู่ว่า พระภิกษุชรารูปนี้
ไม่มีประชาชนคนใดจะทราบได้ว่า ท่านชื่อ
อย่างไร ภูมิล�ำเนาเดิมอยู่ที่ไหน ก็ไม่มีใคร
ซักถาม จึงพากันขนานนามเรียกกันว่า “ท่าน
ลังกา องค์ท่านด�ำ” ท่านปกครองวัดด้วย
อ� ำ นาจธรรมและอภิ นิ ห ารอย่ า งยอดเยี่ ย ม
เป็นที่พึ่งทางธรรมปฏิบัติ และการเจ็บไข้ได้
ทุกข์ของประชาชนด้วยเมตตาธรรม ประชาชน
เพิ่มความเคารพเลื่อมใสท่าน ตลอดถึงพระยาแก้มด�ำ เจ้าเมืองไทรบุรีสมัยนั้น และท่าน
มีความสุขตลอดมา”
พระภิกษุชราองค์นี้ ท่านอยู่เมืองไทรบุรี
เขาเรียกว่าท่านลังกา ท่านเคยมาอยูว่ ดั ช้างให้
ชาวบ้านเรียกว่าท่านช้างให้ เป็นเช่นนีต้ ลอดมา
ขณะที่ท่านลังกาพ�ำนักอยู่ที่วัดในเมือง
ไทรบุรี วันหนึ่งอุบาสกอุบาสิกา และลูกศิษย์
อยู่พร้อมหน้า ท่านได้พูดขึ้นในกลางชุมนุม
นั้นว่า
“ถ้าท่านมรณภาพเมื่อใด ขอให้ช่วย
กันจัดการหามศพไปท�ำการฌาปนกิจ ณ
วัดช้างให้ด้วย และขณะหามศพพักแรมนั้น
ณ ที่ใดน�้ำเน่าไหลลงสู่พื้นดิน ที่ตรงนั้นจง
เอาเสาไม้แก่นปักหมายไว้ต่อไปข้างหน้าจะ
เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์”
อยู่มาไม่นานเท่าไรก็ได้มรณภาพลงด้วย
โรคชรา คณะศิษย์ผเู้ คารพในตัวท่านก็ได้จดั การ
ตามที่ท่านสั่งโดยพร้อมเพรียงกัน
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เมือ่ ท�ำการฌาปนกิจศพท่านเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คณะศิษย์ผู้ไปส่งได้ขอแบ่งเอาอัฐิของ
ท่านแต่ส่วนน้อยน�ำกลับไปท�ำสถูปที่วัด ณ
เมืองไทรบุรี (วัดโพธิเจติยาราม) ไว้เป็นที่
เคารพบูชา ตลอดมาจนบัดนี้
เป็นที่รู้กันของชาวพุทธทั้งสองแผ่นดิน
ไทย-มลายูว่า พระภิกษุชราองค์น้ี ท่านอยู่
เมืองไทรบุรเี ขาเรียกว่า “ท่านลังกา” เมือ่ ท่าน
มาอยูว่ ดั ช้างให้ชาวบ้านเรียกว่า “ท่านช้างให้”
เป็นเช่นนี้ตลอดมา
เส้นทางประวัติศาสตร์
เส้นทางน�ำศพหลวงปู่ทวดกลับวัดช้างให้
เมื่อกว่า ๓๐๐ ปีก่อน ต้องพักศพและถ่ายน�้ำ
เหลืองหรือน�ำ้ เน่า เป็นระยะๆ ทีพ่ กั ศพระหว่าง
เส้ น ทางบางจุ ด ได้ ข าดหายไป ผู ้ ที่ ค ้ น หา
ปะติดปะต่อได้ครบถ้วน คือ คุณวิบูล เกียรติ
โมฬี ชาวจังหวัดสงขลา
คุณวิบูล เกียรติโมฬี เป็นบุคคลที่ถือ
มีดพร้า ถางป่าเจาะช่อง เข้าไปจนพบหลัก
ไม้แก่นที่ถูกทอดทิ้งไว้กว่า ๓๐๐ ปี
รายละเอียดทั้ง ๑๒ จุดได้ล�ำดับและ
บันทึกไว้ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้
สมีมาตี้ “จุดสิ้นของอรหันต์” “หลักบอก
ระยะทาง” ของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาได้ด�ำเนินมาถึงทุกวันนี้
ตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพาน ได้มีอรหันตสาวกปรากฏประดับเส้นทางเดินของพุทธธรรม
เป็นระยะๆ
เรื่องที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ อันดับแรก จะ
กล่าวถึง สถานที่หลวงปู่ทวดอรหันตเจ้าได้
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ละสังขาร ณ ต�ำแหน่งที่เรียกว่า “สมีมาตี”้
นี้ ถ้าจะกล่าวเพียงจุดเดียวก็จะไม่ครบถ้วนใน
เรือ่ งทีค่ วรรับรูใ้ นแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของชาวไทยค้างถิน่ ซึง่ ตัง้ ถิน่ ฐานอยูต่ ามเมือง
ต่างๆ แถบคาบสมุทรทีเ่ รียกว่าคาบสมุทรมลายู
ชาวไทยทัง้ หลายในแถบคาบสมุทรเขาเคย
อยู่ของเขาในฐานะเจ้าของประเทศ เพราะใน
อดีตเมืองต่างๆ เหล่านี้ เป็นเมืองประเทศราช
ของประเทศไทยมาก่อนหลายเมือง จุดทีร่ ฐั บาล
ท้องถิ่นของมาเลย์สั่งรื้อนั้น เป็นจุดเริ่มต้น
ของการรูจ้ กั รัฐเปรัก ซึง่ เป็นเมืองหนึง่ ในมลายู
ที่เคยเป็นประเทศราชของไทย
เมื่ อ มี ก ารโอนอ� ำ นาจไปขึ้ น กั บ อั ง กฤษ
ได้มีข้อตกลงฝากฝังให้ดูแลคนไทยค้างถิ่นที่
เคยเป็นลูกทีห่ รือคนไทยเจ้าถิน่ มาก่อน รัฐบาล
อังกฤษได้รบั ปากและมีสญ
ั ญาต่อกัน เมือ่ มลายู
เป็นอิสระจากอังกฤษจะปฏิบัติได้ครบถ้วน
หรือไม่? ไม่มีใครตอบได้
แต่ รู ้ ว ่ า คนไทยมี สิ ท ธิ ค รอบครองที่ ดิ น
เฉพาะลูกหลานในตระกูลเดียวกันห้ามขายให้
ผู้อื่น ถ้าจะขายต้องขายให้ชาวมลายูมุสลิม
ภูมิปุตราเท่านั้น
ละสังขารเมื่อเสร็จภารกิจรับนิมนต์
จากพีน่ อ้ งชาวไทยพุทธในมาเลเซียได้บอก
ลูกบอกหลานต่อๆ กันว่า หลวงปู่ทวดอยู่ที่
วัดในเมืองไทรบุรี แต่มีเหตุต้องเดินทางมารัฐ
เปรักด้วยกิจนิมนต์ของบุคคลส�ำคัญ แต่ท่าน
ได้อาพาธอยู่ที่รัฐเปรักเป็นเวลา ๒ เดือน เมื่อ
หายอาพาธ ท่านก็เดินทางกลับไทรบุรี ใน
ระหว่างทางนั้น ท่านได้ละสังขาร ณ ริมฝั่ง
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แม่นำ�้ กัวลา-เกอร์นาริง อ�ำเภอกริก รัฐเปรัก
การน�ำเสนอเรือ่ งทีร่ ฐั บาลท้องถิน่ (รัฐเปรัก)
(เป-ระ) ดังภาพนี้
รือ้ มณฑปจตุรมุข เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดในจุดที่
๑ หรือ สมีมาตี้ ถ้าหากจะกล่าวถึงเพียงแค่
การรื้อมณฑปนี้ ท่านผู้อ่านคงจะได้แค่รับรู้
เฉพาะเรือ่ งสิทธิทางกฎหมายในการสัง่ รือ้ ของ
รัฐบาลมาเลย์เท่านั้น ...แล้วก็จบ
แต่สาระเกร็ดย่อยต่อไปนี้ จะได้บอกให้รู้
ถึงความเลือ่ มใสและความศรัทธาของประชาชน
ชาวไทยพุทธค้างถิน่ ทีม่ ตี อ่ สงฆ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบในดินแดนประเทศราชมลายู และความ
สัมพันธ์ไปมาหาสู่กับประเทศไทยแผ่นดินแม่
จุดที่ หลวงปู่ทวด มรณภาพ
กันอย่างไร?
สถูปบนฝั่งมุมบนขวามือ คือสถานที่หลวงปู่ทวดมรณภาพ อยู่ริมฝั่งแม่น�้ำ
เกอร์นาริง อ�ำเภอกริก รัฐเปรัก (เป-ระ) สถานที่แห่งนี้เรียก “สมีมาตี้”
ดังนัน้ จึงขอเล่าการเดินทางน�ำหลวงปูท่ วด
หรือที่ “พระตาย”
กลับบ้านที่ปัตตานี จากมลายูถึงปัตตานีทั้ง
๑๒ จุด ที่ได้ค้นพบแล้ว
จุดที่หลวงปู่ทวดละสังขาร เป็นสถูปริมน�้ำ 
สุไหงเกอร์นาริงค์
สถานที่
ต�ำบล กัวลา-เกอร์นาริงค์
		
[Kuala Kernaring}
อ�ำเภอ
กริก [Grik]
จังหวัด/รัฐ เปรัก [Perak]
เขื่อนหรือสถูป ณ จุดมรณภาพ
ลักษณะเป็นสถูปเจดีย์เล็กๆ ตั้งอยู่ริม
คุณวิบูล เกียรติโมฬี กับจุดที่หลวงปู่ทวดมรณภาพ หรือ”สมีมาตี้”
แม่น�้ำเกอร์นาริงค์ อยู่ระหว่าง สุไหงบาหห์
ไหลบรรจบกับ สุไหงเกอร์นาริงค์ และสุไหง
สถูปเจดียท์ ที่ า่ นเห็นในภาพนี้ พ่อท่านรืน่
เกอร์นาริงค์ไหลบรรจบกับ สุไหงเประ ซึง่ เป็น
หรือพระครูอนุรักษ์โพธิกิจ ท่านได้นิมิตเห็น
แม่นำ�้ ใหญ่ มีตน้ น�ำ้ อยูบ่ นเทือกเขาสันกาลาคีรี
หลวงปู่ทวดมาบอกว่า อยากให้พ่อท่านรื่นไป
ตรงสถูปนีเ้ ป็นสถานทีม่ รณภาพของหลวง
สร้างเจดีย์ที่ตรงนั้น มีโรงเรือนอยู่แล้ว เป็นที่
เคารพสักการะของชาวจีนที่นี่มาก ชาวจีนจะ ปู่ทวด เมื่อพ.ศ. ๒๒๑๗ ขณะรับกิจนิมนต์มา
เรียกว่า “โต๊ะกงเซียม” เรียกเป็นภาษามลายู ตรวจดูท�ำเลสถานที่ เพื่อจะสร้างเมืองใหม่
ว่า “สมีมาตี้” แปลว่าที่ “พระตาย” โดยที่ ชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ไม่รู้จักหลวงปู่ทวดแต่อย่างใด
เรียกที่นี่ว่า “สมีมาตี้”
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บ้าน ปาดังเปลียง เป็นสถานที่พักศพต่อจาก
บ้านโกร๊ะใน

มณฑปแห่งศรัทธา >> จากสถูปเล็กๆ มาเพิ่ม มณฑปจตุรมุข
ด้วยแรงศรัทธา สร้างเมื่อเดือน มีนาคม ๕๗

จุดพักศพที่ ๒ ต้นไทรในป่าบ้านกั่วะลั่วะ
(บ้านโกร๊ะใน)
สถานที่
ต�ำบล กั๋วะลั๋วะ
		
[Kuar-Luar]
อ�ำเภอ
เปงกาลัน ฮูลู [Pengalan
		
Hulu]
จังหวัด/รัฐ เปรัก [Perak]
ที่หมายเป็นต้นไทร อยู่ในป่ากั่วะลั่วะ ซึ่ง
ในอดีตทีน่ เี่ ป็นทีต่ งั้ ชุมชนเก่าของคนไทยเรียก
ว่าบ้านโกร๊ะใน ภายหลังย้ายชุมชนไปอยู่ที่
บ้านตาเสะ เป็นสถานทีพ่ กั ศพของหลวงปูท่ วด
ต่อจากจุดมรณภาพชาวบ้านเรียกบริเวณดัง
กล่าวว่า “สามีฮยู นั ” หรือ “หลวงปูท่ วดขอฝน”
จุดพักศพที่ ๓ เนินดินหลังวัดเทพสุวรรณาราม
สถานที่
ต�ำบล ปาดังเปลียง
		
[PadangPliang]
อ�ำเภอ
เปิ้นดัง [Pendang]
จังหวัด/รัฐ เคดาห์ [Kedah]
เป็ น เนิ น ดิ น มี ห ลั ง คาสั ง กะสี ค รอบอยู ่
ปัจจุบนั ไม้แก่นได้ชำ� รุดสูญหายไปแล้ว อยูห่ ลัง
วัดสุวรรณาราม หรือ วัดนางแปลง ตั้งอยู่ที่
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จุดพักศพที่ ๔ สถูปเจดีย์ วัดโพธิเจติยาราม
สถานที่/ต�ำบล ก�ำปุงจีนา
		
[Kampung Jena]
อ�ำเภอ
เปิ้นดัง [Pendang]
จังหวัด/รัฐ
เคดาห์ [Kedah]
เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด ซึ่งได้
น�ำมาจากวัดช้างให้หลังจากได้ฌาปณกิจศพ
แล้ว
สถูปอันนีเ้ ชือ่ กันว่าเป็นสถูปทีบ่ รรจุพระอัฐิ
ของหลวงปูท่ วดดังปรากฏในหนังสือ “สถานการณ์
ภาคใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ” ว่า
“เมือ่ ได้ฌาปณกิจศพแล้ว อุบาสกอุบาสิกา
ที่ได้ร่วมเดินทางมาส่งก็ได้ขอแบ่งอัฐิส่วนหนึ่ง
กลับไปสร้างเจดีย์บรรจุที่วัดไทรบุรี และเชื่อ
ว่าวัดในเมืองไทรบุรีก็คือวัดนี้เอง ชาวบ้านมัก
เรียกวัดนีว้ า่ “วัดทุง่ ควาย” อยูท่ บี่ า้ นทุง่ ควาย
หรือก�ำปุงจีนา เป็นสถานทีพ่ กั ศพต่อจากบ้าน
นางแปลง (อ่านต่อฉบับหน้า)

ตามภาพคือเจดีย์เก่า ที่ช�ำรุดมีรอยร้าว
บัดนี้ ได้สร้างเจดีย์ใหม่ครอบไว้
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สืบค้นหา

พระพุทธ
บาท ๕ รอย
(ตอน ๑)

วิเทศทัยย์
ธรรมดาของชาวพุทธไม่ว่าชาติภาษาใด
มักนิยมกราบไหว้บูชาอนุสรณ์สถานอันเป็น
เครือ่ งร�ำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บ้างก็เป็นพระพุทธรูป บ้างก็เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ บ้างก็เป็นเจดีย์ บ้างก็เป็นพระธรรมคัมภีร์ บ้างก็เป็นพระสารีริกธาตุ แล้ว
แต่จริตหรือความชื่นชอบของแต่ละกลุ่มคน
ตามประเพณีแห่งตน อนุสรณ์บางอย่างหาก
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มักมีการสร้างเพื่อเป็น
ที่ เ คารพสั ก การะบู ช ากั น ดาษดื่ น เฉกเช่ น
รอยพระพุทธบาท
ประเพณีการสักการะรอยพระพุทธบาท
เห็นจะเกิดขึ้นที่อินเดียเป็นปฐม ก่อนจะมา
แพร่หลายในประเทศศรีลังกา เพราะมีหลัก
ฐานปรากฏหลายแห่ง ทั้งด้านวรรณกรรม
และโบราณคดี ประเทศไทยก็เคยน�ำคติความ
เชือ่ เรือ่ งรอยพระพุทธบาทมาสร้างทีอ่ าณาจักร
สุโขทัย และพัฒนามาเป็นรูปธรรมชัดเจน
สมัยอยุธยา หลักฐานก็คือรอยพระพุทธบาท
ที่สระบุรีนั้นแหละ
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นหา
พระพุทธบาท ๕ รอย ที่ปรากฏในคาถา
นมัสการรอยพระพุทธบาท ซึ่งชาวพุทธไทย
รู ้ จั ก กั น เป็ น อย่ า งดี เพราะแต่ ง เป็ น คาถา
เรียบง่ายสละสลวยด้วยท�ำนอง ท�ำให้ติดปาก
คนอ่านจนเป็นเหตุให้สวดกันทัว่ ไปตามอาราม
วิหารน้อยใหญ่ทั่วประเทศ
ก่อนที่จะศึกษาวิเคราะห์พระพุทธบาท
๕ รอยนั้น เห็นสมควรกล่าวถึงคาถานมัสการ
รอยพระพุทธบาทเสียก่อน ผู้เขียนเคยได้ยิน
พระศรีลงั กาท่านสวดคาถานมัสการบทนีอ้ อก
บ่อย ซึ่งเป็นเพียงครึ่งแรกเท่านั้น จึงได้ตั้งข้อ
สังเกตเป็นสมมติฐานแต่เบื้องต้น หาได้ใส่ใจ
ศึกษาเพิม่ เติมไม่ เพราะมีการงานอย่างอืน่ เป็น
ภาระอยู่ ต่อมาครั้นได้สืบค้นเอกสารหลาย
แห่งทั้งไทยและเทศแล้ว ท�ำให้ทราบว่ามี
อะไรซ่อนอยูใ่ นคาถานมัสการรอยพระพุทธบาท
บทนี้หลายอย่าง จะเก็บไว้อ่านคนเดียวก็กลัว
จะเป็นความเห็นแก่ตวั และนานไปก็คงจะลืม
เป็นธรรมดาวิสัย

5/10/16 2:11 PM

๑๐
จึงคิดเห็นว่าหากเผือ่ แผ่เป็นธรรมทานบ้าง
น่าจะเป็นกุศลอีกโสตหนึ่ง
เบือ้ งต้นเรามาวิเคราะห์คาถานมัสการรอย
พระพุทธบาทกันเสียก่อน ส่วนพัฒนาการ
ความเชือ่ เรือ่ งรอยพระพุทธบาทของคนศรีลงั กา
คนพม่า และคนไทย ค่อยมาวิเคราะห์กัน
ทีหลัง เพราะเห็นว่าหากได้ภาพเกีย่ วกับความ
เป็นมาของพระคาถานมัสการรอยพระพุทธบาท
แล้ว ย่อมเป็นการง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ
ในรายละเอียด โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเรื่อง
ราวระหว่างศรีลังกา พม่า และไทย
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โดยชี้ให้เห็นว่าเพราะพระพุทธองค์สามารถ
ก�ำจัดอาสวะกิเลสได้สิ้นแล้ว จึงเป็นบรมครู
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง แต่
ความจริงคือ ผูแ้ ต่งต้องการบอกว่าพระพุทธเจ้า
อยู่เหนือชาวศรีลังกาทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะ
นับถือบูชาสิง่ ใดหรือนับถือศาสนาไหน เพราะ
พระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาคือความรู้
เชื่อว่าคาถาบทนี้แต่งขึ้นตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม
สมัยพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่บนเกาะลังกา
เป็นแน่แท้ เพราะสมัยนั้นเน้นพุทธคุณเป็น
หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พูดแบบ
ภาษาสมัยใหม่คอื เน้นพระพุทธเจ้าเป็นจุดขาย
ลักษณะเช่นนี้พบเห็นทั่วไปในคาถานมัสการ
หลายแห่ง โดยเฉพาะโสฬสบุณยสถานอัน
ศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ๑๖ แห่ง
ทั่วเกาะลังกา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่
พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับทั้งนั้น

มาดูคาถาบทแรกกันเลย
วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง
ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง
โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง
เฉตฺวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ฯ
ต่อไปเป็นคาถาบทที่ ๒
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้ข้าม
พ้นฝั่งแห่งภพ ผู้เป็นธงชัยแห่งไตรโลก ผู้ ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร
เป็นนาถะเอกของไตรภพ ผู้ประเสริฐในโลก ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนา จะลัคเค
ตัดกิเลสทั้งสิ้นได้แล้ว ช่วยปลุกปวงชนให้ตื่น ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง
ตัง ปะทะวะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ ฯ
หากเคยอ่านคาถาตามแบบฉบับของชาว
รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรง
ศรีลังกา ไม่ว่าจะเป็นการบูชาสิ่งใดก็แล้วแต่
แสดงไว้ แ ล้ ว บนหาดทรายแทบฝั ่ ง แม่ น�้ ำ
ทั้งพุทธและพราหมณ์ มักจะเริ่มต้นด้วยการ
นัมมทา เหนือภูเขาสัจพันธ์ เหนือยอดเขา
สรรเสริ ญ คุ ณ ของพระพุ ท ธเจ้ า ก่ อ นเสมอ
สุมนะ และที่เมืองโยนก ข้าพเจ้าขอนมัสการ
บางแห่งขยายออกไปถึงพระรัตนตรัยบ้างก็มี
รอยพระบาทนัน้ ๆ ของพระมุนดี ว้ ยเศียรเกล้า
การสรรเสริญแบบนี้ไม่ต่างจากการตั้งนะโม
แบบบ้านเรา อาจเป็นเพราะชาวศรีลังกาให้
ความส�ำคัญพุทธภาวะนั่นเอง คาถาบทนี้เน้น
คาถาบทนี้เชื่อว่าแต่งที่ศรีลังกา เพราะ
ความเป็นเลิศของพระพุทธเจ้าเหนือสามโลก ปรากฏหลักฐานด้านวรรณกรรมหลายเล่มระบุ
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ว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่เหนือยอดเขาสุมนะ
(ปัจจุบนั เรียกว่า ศรีปาทะ) ส่วนรอยพระพุทธบาท
ที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นบนหาดทรายริมแม่น�้ำ
นัมมทา ภูเขาสัจพันธ์ หรือที่เมืองโยนกบุรี
ล้วนเป็นหลักฐานทีอ่ า้ งไว้ในคัมภีรช์ นั้ อรรถกถา
ซึ่งยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าคัมภีร์เหล่านั้น
แต่งขึ้นสมัยใด แต่เป็นที่ยอมรับกันว่ามีการ
เสริมความจนสมบูรณ์แบบตอนอยู่ศรีลังกา
นี้เอง

ยอดเขาศรีปาทะ

ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าคาถาบทนีน้ า่ จะแต่งขึน้ ตอน
พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่บนเกาะลังกาไม่
นาน และผู้ที่แต่งคงไม่เกินพระเถระรุ่นแรก
อาจจะเป็นคณะของพระมหินทเถระ หรือ
อาจจะเป็นพระเถระชาวศรีลังกาผู้เป็นศิษย์ก็
เป็นได้ เหตุที่แต่งก็เพื่อต้องการสร้างความ
เชื่อมั่นเรื่องรอยพระพุทธบาทเหนือยอดเขา
ศรีปาทะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่พระพุทธเจ้า
ทรงเลือกประทับ ขณะเสด็จมาเกาะลังกา
ครั้งที่ ๓ เพื่อความสมเหตุสมผลจึงต้องอ้าง
ถึงรอยพระพุทธบาทที่เหลือประกอบ
หรือความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท ๓
แห่ง บนชมพูทวีปมีมาก่อนพระพุทธศาสนา
เผยแผ่เข้าเกาะลังกาแล้ว ครั้นภายหลังพระเถราจารย์คงคิดหาวิธเี ชือ่ มโยงรอยพระพุทธบาท
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แห่งชมพูทวีปให้เข้ากับรอยพระพุทธบาทที่
ศรีปาทะ ถือได้ว่าเป็นการคิดค้นหาวิธีอย่างมี
เหตุผลลงตัว
คาถาสองบทเบื้องต้นดังกล่าวมา เป็นที่
รู ้ จั ก แพร่ ห ลายของชาวพุ ท ธศรี ลั ง กาเป็ น
อย่างดี ต่างพากันสวดสรรเสริญกันได้ทุกเพศ
ทุกวัย และทราบความหมายด้วย เพราะมี
สอนตามหลั ก สู ต รในโรงเรี ย นพุ ท ธศาสนา
วันอาทิตย์ ซึ่งหากใครผ่านการเรียนการสอน
เช่นนั้นมา ย่อมท่องได้และเข้าใจเป็นธรรมดา
วิสัย
สรุปคือชาวพุทธศรีลงั กาเชือ่ เรือ่ งพระพุทธบาท ๔ รอย (เท่านั้น) เฉพาะที่ปรากฏใน
คัมภีร์ชั้นอรรถกถา แม้จะมีอีกหลายแห่งทั่ว
เกาะลังกา แต่ก็ให้ความส�ำคัญเพียง ๔ แห่ง
เท่านั้น ดังคาถาซึ่งระบุถึงแล้วเท่านั้น และ
บรรดาพระพุทธบาท ๔ รอยนั้น มีเพียงแห่ง
เดี ย วที่ ป ระดิ ษ ฐานในประเทศศรี ลั ง กาคื อ
ศรี ป าทะ ซึ่ ง มี ว รรณกรรมหลายเล่ ม แต่ ง
ประกอบพรรณนาความส�ำคัญเอาไว้ เฉกเช่น
คัมภีร์สมันตกูฎวัณณนาของพระเวเทหเถระ
เป็นต้น
เป็นทีน่ า่ สังเกตคือคัมภีรม์ หาวงศ์พงศาวดารลังการะบุว่า เหนือยอดเขาศรีปาทะนั้น
มิใช่มีเฉพาะรอยพระพุทธบาทของพระโคดม
พุทธเจ้าเท่านั้น ก่อนนั้น พระกกุสันธพุทธเจ้า
พระโกนาคมนพุทธเจ้า และพระมหากัสสป
พุทธเจ้า ได้เคยเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทเหนือขุนเขาแห่งนี้เช่นเดียวกัน
เชื่อเหลือเกินว่าคติความเชื่อของคนไทย
เรื่องพระพุทธบาท ๔ รอย คงมาจากคัมภีร์
มหาวงศ์เป็นแน่ และน่าจะมีการเติมแต่ง
ขยายเนือ้ ความโดยนักปราชญ์ชาวไทยอีกทอด
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หนึ่ ง ดั ง ปรากฏหลั ก ฐานในคั ม ภี ร ์ ต� ำ นาน
พระเถระกลุม่ นีน้ า่ จะน�ำคติความเชือ่ เรือ่ ง
มูลศาสนา เป็นต้น
รอยพระพุทธบาทเข้ามาสู่อาณาจักรสุโขทัย
และน่าจะแต่งคาถาประกอบ เพื่อให้ผู้คน
ได้ท่องบ่นสรรเสริญรอยพระพุทธบาทด้วย
ส่วนคาถาต่อไปคือ
หลักฐานจากจารึกนครชุมระบุว่า พระมหาสุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต
ธรรมราชาลิไทโปรดให้ไปพิมพ์ “เอารอยตีน
สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร
พระเป็นเจ้าถึงสิงหลอันเหยียบเหนือจอมเขา
นัมมะทายะ นะทิยา
สุมนกูฏ” แล้วน�ำมาประดิษฐานไว้ที่เมือง
ศรีสัชนาลัยหนึ่ง เหนือยอดเขาสุมนกูฏเมือง
ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง
สุโขทัยหนึ่ง เหนือจอมเขานางทองเมืองบางอะหัง วันทามิ ทูระโตฯ
ข้าพเจ้าขอนมัสการสถานทีม่ รี อยพระบาท พานหนึ่ง และเหนือเขาที่ปากพระบาง (เขา
๕ สถาน คือ สุวัณณมาลิกเจดีย์ สุวรรณ กบ) หนึ่ง
บรรพต ภูเขาสุมนกูฏ โยนกบุรี และแม่น�้ำ
ด้วยเหตุดังกล่าว รอยพระพุทธบาทจึง
นัมมทา
แตกต่างออกไปจากพระคาถาของศรีลงั กาอัน
เป็นต้นเค้า ด้วยการเพิ่มรอยพระพุทธบาท
คาถาบทนีเ้ ห็นทีจะแต่งทีเ่ มืองไทยประมาณ เป็น ๕ รอย การเพิ่มเข้ามาดังกล่าวน่าจะ
สมัยอาณาจักรสุโขทัย ผู้แต่งน่าจะเป็นพระ- เป็นการเสริมรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน
สงฆ์ศรีลังกา หรือพระไทยที่ไปบวชแปลง ในอาณาจักรสุโขทัยเข้าไปด้วย เพื่อชี้บอกว่า
และศึกษาเล่าเรียนจารีตประเพณีของศรีลงั กา สุโขทัยก็เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาไม่
โดยเฉพาะการศึกษาตามแบบส�ำนักมหาวิหาร ต่างจากศรีลังกา นอกจากนั้น ยังมีคัมภีร์
เหตุเพราะมีหลักฐานระบุถึงบุณยสถานศักดิ์ แต่งประกอบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด
ของศรีลังกา ๒ แห่ง กล่าวคือ สุวรรณมาลิก อาณาจักรสุโขทัยด้วย ดังเช่นคัมภีร์พระเจ้า
เจดีย์ (ศรีลังกาเรียกว่า รุวันแวลิแสยเจดีย)์
เลียบโลก เป็นต้น
และสุมนกูฏ (ศรีลังกาเรียกว่า ศรีปาทะ)
อีกประการหนึ่ง ช่วงนั้นส�ำนักของพระศรีลังกาได้ตั้งมั่นอยู่ที่เมืองพันแห่งอาณาจักร
มอญ โดยมีพระเถระผู้ใหญ่นามว่า อุทุมพร
คิรีมหาสวามี เป็นสมภารเจ้าอาวาส ซึ่งชื่อ
ของท่านก็พอ้ งกับส�ำนักอุทมุ พรคิรขี องศรีลงั กา
(ศรีลังกาเรียกว่า ทิมบุลาคะละ) หลักฐาน
ศรีลังการะบุว่า พระเถระสายนี้เชี่ยวชาญทั้ง
คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ได้รับราชูปถัมภ์
มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช
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ไม่เชือ่ ก็ลองหาคัมภีรเ์ ล่มดังกล่าวมาอ่านดู
ต่อไปเป็นคาถาอานิสงส์
อิจเจวะมัจจันตะ นะมัสสะเนยยัง
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโยฯ
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ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยใด อัน อุปถัมภ์ให้ความส�ำคัญไม่ตา่ งพระพุทธศาสนา
บุคคลไหว้โดยอย่างเดียวนี้ ด้วยประการฉะนี้ แต่อย่างใด
ได้แล้วซึง่ ห้วงแห่งบุญอันไพบูลย์ ขออานุภาพ
เหตุทผี่ เู้ ขียนบอกว่าคาถาบทนีเ้ ป็นประเพณี
แห่งพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดอันตรายเสียเถิด ของศรีลังกา เพราะหลักฐานนับตั้งแต่คัมภีร์
อรรถกถาเรื่อยมาจนถึงคัมภีร์ยุคหลัง ล้วน
หากอ่านดูเนือ้ ความของคาถาบทนีต้ ลอด เน้นให้ความส�ำคัญพระรัตนตรัยเป็นส�ำคัญ
จะเห็ น กลิ่ น อายของศรี ลั ง กาอย่ า งชั ด เจน เพิ่งมาปรากฏพบเห็นว่าเทพเจ้าของฮินดูเข้า
เพราะคติความเชื่อของชาวศรีลังกานั้น ไม่มี มากลมกลืนกับพระพุทธรูปก็สมัยหลังนี้เอง
ใครน่าเคารพศรัทธามากเกินพระรัตนตรัย
อีกแล้ว โดยเฉพาะการมองว่าพระรัตนตรัย
และคาถาสรุปส่งท้ายว่า
เป็นเบ้าหลอมของมนุษย์ให้สามารถก้าวถึง
อามันตะยามิ โว ภิกขะเว
มรรค ผล นิพพาน ส่วนการบนบานเซ่นไหว้
ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว
ชาวศรีลงั กาจะหันหน้าไปพึง่ เทพเจ้า โดยเฉพาะ
จตุคามเทพผูป้ กปักรักษาเกาะลังกาและพระขะยะวะยะธัมมา สังขารา
พุทธศาสนา ได้แก่ เทพวิษณุ เทพกตรคามะ
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติฯ
เทพวิภีศณะ และเทพสามัน
ทราบไว้ว่า สังขารทั้งหลาย มีอันเสื่อม
สิ้นไปเป็นธรรมดา ขอท่านทั้งหลาย จงยัง
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาทเถิด

หากเป็นพระไทยแต่งคาถาบทนี้ น่าจะมี
เนื้อความออกนอกทางไปไกลกว่านี้เป็นแน่
เพราะสมัยนัน้ คติความเชือ่ เรือ่ งผีสางเทวดาไม่
ได้ลดลงตามที่คนสมัยปัจจุบันเข้าใจ หากแต่
เป็นไปในลักษณะเคียงคู่มีฐานะเสมอพระพุทธศาสนา เหตุเพราะสถาบันกษัตริย์ยัง
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เหตุที่เพิ่มคาถาบทนี้เข้าเสริมตอนท้าย
เห็นจะเป็นเพราะต้องการเชือ่ มโยงถึงพระพุทธพจน์ ใ นมหาปริ นิ พ พานสู ต ร ซึ่ ง เป็ น ระยะ
เวลาช่วงสุดท้ายของพระพุทธเจ้า การเสริม
คาถาบทนี้ท�ำให้เพิ่มน�้ำหนักคาถาทั้งหลาย
แต่เบือ้ งต้นได้อย่างสมบูรณ์ลงตัว โดยไม่มใี คร
กล้าคัดค้าน
สรุปคือคาถานมัสการรอยพระพุทธบาท
มีพัฒนาการนับแต่ชมพูทวีป ผ่านเข้าศรีลังกา
และน่าจะเข้าพม่าก่อนที่จะมาสิ้นสุดที่ไทย
ระยะเวลาการผ่านดังกล่าว คงต้องมีการ
วิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึง
ที่มาที่ไปอย่างชัดเจน
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ออกตัวแต่เบื้องต้นว่า บทความนี้จะไม่
เน้นวิเคราะห์ให้ลกึ ซึง้ จนกลายเป็นงานวิชาการ
เพราะจะท�ำให้เกิดความเบื่อหน่ายส�ำหรับผู้
ต้องการทราบเนื้อความแต่เพียงจับเอาความ
จึงจะพยายามเขียนให้อ่านง่ายมากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ แต่หากอ่านไม่รเู้ รือ่ งจริงๆ ก็คงต้อง
โทษวัฏสงสารก็แล้วกัน
คราวหน้าเราจะมารู้จักปฐมบทของรอย
พระพุทธบาท ว่ามีก�ำเนิดมาจากไหน มีคติ
ความเชือ่ อย่างไร เหตุใดจึงกลายเป็นสิง่ ส�ำคัญ
เสมอเหมือนต้นพระศรีมหาโพธิ์
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พระพุทธรูปส�ำคัญ :

พระพุทธรูป

มงคล
โบราณ
กองบรรณาธิการ

พระพุทธรูปมงคลโบราณของไทย ประดิษฐาน
อยู่ ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น และคลัง
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ปทุมธานี พระพุทธรูปทั้ง ๙ พระองค์ ได้แก่
๑) พระพุทธรูปประทานอภัย
๒) พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย
๓) พระพุทธรูปถือตาลปัตร
๔) พระชัยเมืองนครราชสีมา
๕) พระพุทธรูปปางลองหนาว
๖) พระพุทธรูปปางฉันสมอ
๗) พระพุทธรูปปางโปรดมหิสสรเทพบุตร
๘) พระพุทธรูปปางขอฝน และ
๙) พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์
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พระพุทธรูปถือตาลปัตร
ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒
พบที่วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ย้ายมาจากอยุธยาพิพิธภัณฑสถาน เมื่อ ๔
พฤศจิกายน ๒๔๗๓
พระพุทธรูปส�ำริดลงรักปิดทองทรงเครือ่ ง
อย่างกษัตริย์ พระหัตถ์ซา้ ยทรงก�ำด้ามตาลปัตร
โลหะขนาดเล็กที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาทรง
งอนิ้วพระหัตถ์จับขอบพัดด้านบนระดับพระ
อุระ ตาลปัตร มาจากภาษาบาลีว่า “ตาล
ปตฺต” ตรงกับค�ำในภาษาสันสกฤตว่า “ตาล
ปตฺตร” หมายถึง “พัดที่ท�ำจากใบตาล” ใน
ภาษาไทย เขียน “ตาลปัตร” อ่านว่า ตาละ-ปั ด คติ ก ารถื อ ตาลปั ต รของพระภิ ก ษุ
(พระสงฆ์) เพื่อแสดงธรรมนั้น สันนิษฐานกัน
ว่ารับมาจากลัทธิลงั กาวงศ์ของลังกาซึ่งแผ่เข้า
มาสูป่ ระเทศไทยครัง้ แรกประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐
เมือ่ การนับถือพุทธศาสนาลังกาวงศ์แพร่หลาย
จึงพบพระพุทธรูปที่ทรงตาลปัตรเป็นพัดด้าม
สัน้ ทรงก�ำด้ามตาลปัตรทีพ่ ระเพลาด้วยพระหัตถ์
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๑๐
ข้างหนึง่ และพระหัตถ์อกี ข้างหนึง่ ทรงจับขอบ
พัดทีด่ า้ นบน ลักษณะเช่นนีป้ รากฏทัง้ ในศิลปะ
สุโขทัยและศิลปะอยุธยาตอนต้น
พระพุทธรูปทรงตาลปัตรในศิลปะอยุธยา
หลายองค์มีการประดับรูปจักรหรือธรรมจักร
ทีฐ่ าน ซึง่ ตามปกติแล้วพระพุทธรูปทรงตาลปัตร
ย่อมหมายถึงพระพุทธรูปในอิรยิ าบถทรงแสดง
พระธรรมเทศนา แต่การที่พระพุทธรูปบาง
องค์ประดับธรรมจักรที่ฐาน อาจเป็นไปได้ว่า
ผูส้ ร้างต้องการย�ำ้ ว่าขณะแสดงพระธรรมเทศนา
นั้นเป็นประหนึ่งพระบรมศาสดาทรงหมุนวง
ล้อแห่งธรรมเพื่อเผยแผ่พระศาสนาออกไปใน
สากลโลก

29

พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องอย่าง
พระมหาจักรพรรดิ จากรูปแบบเครือ่ งประดับ
พระเศียรของพระพุทธรูปองค์นี้ คงได้รับแรง
บันดาลใจจากศิลปะลังกา โดยเปรียบเทียบได้
กับเครือ่ งประดับศีรษะของรูปเทวดาปูนปัน้ ใน
ศิลปะสุโขทัย พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่าง
พระมหาจักรพรรดิสร้างขึน้ ตามความใน “ชมพู
ปติสูตร” ซึ่งเป็นเรื่องราวพุทธประวัติตอนที่
พระพุทธเจ้าทรงปราบพระยาชมพูปติ ซึง่ ภาษา
ไทยเรียก ชมพูบดี กล่าวถึงในช่วงทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้เสด็จประทับส�ำราญพระอิริยาบถ ณ พระเวฬุวนั วิหาร ครัง้ นัน้ พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์
เมืองราชคฤห์ แห่งแคว้นมคธ พระยาชมพูบดี
กษัตริยผ์ ทู้ รงอานุภาพเป็นทีย่ ำ� เกรงของบรรดา
กษัตริย์ทั้งหลายคุกคามข่มขวัญพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์จึงเสด็จฯไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
เพื่อขอให้เป็นที่พึ่ง พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็น
ด้วยพระญาณว่าจะโปรดพระยาชมพูบดีได้
จึงทรงบันดาลพระเวฬุวันวิหารประดุจเมือง
สวรรค์ พร้อมทัง้ เนรมิตพระองค์เองทรงเครือ่ ง
พระจักรพรรดิราช แสดงบุญญานุภาพเหนือ
พระยามหากษัตริยท์ งั้ ปวง เพือ่ คลายทิฐมิ านะ
ของพระยาชมพู บ ดี จากนั้ น จึ ง ทรงแสดง
ธรรมโปรดพระยาชมพูบดีจนกระทั่งสิ้นทิฐิ
มานะและขอบวชเป็นพระสาวกในพระพุทธศาสนา

พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทาน
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๖๙
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พระพุทธรูปทรงเครื่องยังอาจหมายถึง
พระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย พระอนาคต
พุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๕ ใน
ภัททกัปป์ ที่จะมาบังเกิดเมื่อสิ้นสุดยุคของ
พระพุทธเจ้าโคดม

พระพุทธรูปปางลองหนาว
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทาน
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๖๙
พระพุทธรูปปางลองหนาว พระพุทธรูป
ส�ำริดประทับนัง่ ทรงจีวรคลุมพระวรกายทดลอง
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หนาว เพือ่ จะได้ทรงทราบประมาณและประทาน
พระบรมพุทธานุญาตจีวรบริขารส�ำหรับภิกษุ
สงฆ์แต่พอดี
เหตุการณ์พระบรมศาสดาทรงจีวรคลุม
พระวรกายเพื่อทดลองความหนาวนี้ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค จีวรขันธกะ ได้ระบุว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระด�ำเนินจากนคร
ราชคฤห์ไปนครเวสาลี ระหว่างทางได้ทอด
พระเนตรเห็นภิกษุหลายรูปหอบผ้าพะรุงพะรัง
จึงทรงพระด�ำริว่าจะตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย โดยทรงทดลองห่มจีวรคลุมพระวรกายตลอดราตรีในฤดูหนาว ทรงจีวร ๔ ผืน
พอทนหนาวได้จนรุ่งสาง พระพุทธองค์ทรง
พระด�ำริว่า “กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ ที่เป็น
คนขี้หนาว กลัวต่อความหนาว ก็อาจด�ำรง
ชีวิตอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืน ไฉนหนอ เราจะพึง
กั้ น เขต ตั้ ง กฎในเรื่ อ งผ้ า แก่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
เราจะพึงอนุญาตไตรจีวร.” ซึ่งไตรจีวร ที่
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงอนุ ญ าตแก่ ภิ ก ษุ ส งฆ์ นั้ น
ได้แก่ ผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผ้าอุตราสงค์ชั้นเดียว
ผ้าอันตรวาสกชั้นเดียว พระพุทธรูปปางลอง
หนาว เป็นพุทธปฏิมาที่หาได้ยาก พระพุทธรูปปางนี้ที่ส�ำคัญคือ เป็นพระพุทธรูปประจ�ำ
พระชนมพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏตามจารึกที่ฐานชั้น
ล่างว่า “พระพุทธปฏิมา มีอาการนั่งทรงผ้า
คลุมพระสรีราพยพลองหนาว...” ทั้งนี้รัชกาล
ที่ ๖ เสด็จพระราชสมภพเดือนมกราคมซึ่ง
อยู่ในฤดูหนาว
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พระพุทธรูปปางฉันสมอ
ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔
เป็นของอยูใ่ นพระทีน่ งั่ พุทไธสวรรย์มาแต่เดิม
เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจาก
ร่มไม้จิกแล้ว ก็เสด็จไปประทับเสวยวิมุตติสุข
ณ ร่มไม้เกด ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นเวลา ๗ วัน แล้วจึงทรงออก
จากสมาธิ ท้าวสักเทวราชทรงทราบว่านับแต่
พระพุทธองค์ตรัสรู้มา ๗ สัปดาห์ รวม ๔๙
วัน มิได้เสวยภัตตาหารเลย จึงน�ำผลสมออัน
เป็นทิพยโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวาย พระพุทธองค์จึงเสวยผลสมอทิพย์นั้น แล้วทรง
บ้วนพระโอษฐ์ดว้ ยน�ำ้ ทีท่ า้ วสักกเทวราชถวาย
จากนั้นเสด็จประทับ ณ ร่มไม้เกดตามเดิม

NN.��������� ��.�. 59 P.01-48.indd 31

31

พระพุทธรูปปางขอฝน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์
ปุ้ม มาลากุล) มอบให้พิพิธภัณฑสถาน

5/10/16 2:11 PM

สัตว์โลกน่ารัก

รู้

ศัพท์บาลีน่า

เรื่อง : พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ
ภาพประกอบ : โต้ง หยดทิพย์

เคยสงสั ย กั น หรื อ ไม่ ว ่ า ท� ำ ไมเราต้ อ ง
เรี ย กหมาว่ า “หมา” เรี ย กไก่ ว ่ า “ไก่ ”
ใครเป็นคนก�ำหนดชื่อสัตว์เหล่านั้น
หากย้อนไปในวัยเด็ก หลายๆ คนคง
เคยพยายามหาที่มาของชื่อสัตว์ต่างๆ อย่าง
แมว เราก็พอเดาได้ว่าน่าจะมาจากเสียงร้อง
เหมียวๆ ของมัน ถ้าเป็นปลาหมึกก็คงเรียก
ตามน�้ำสีด�ำในตัวของมัน ค�ำไหนคิดไม่ออก
แล้วไปถามผูใ้ หญ่ ก็จะได้รบั ค�ำตอบว่า “ก็เขา
เรียกกันมาอย่างนั้น”
นี่เป็นค�ำถามที่ค้างคาใจผู้เขียนเรื่อยมา
กระทั่งได้มาเรียนภาษาบาลี จึงเข้าใจว่าหลัก
ของการตั้งชื่อนั้น มีอยู่ ๒ ประเภทคือ
๑) อนฺวตฺถนาม นามทีเ่ ป็นไปตามอรรถ
ชื่อเป็นตามความเป็นจริง
๒) รุฬฺหีนาม นามที่ตั้งขึ้นมาส�ำหรับใช้
เรียกเท่านั้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
การตั้งชื่อในภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทรุฬหีนาม ตั้งเพื่อใช้เรียกสื่อสารกัน
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เท่านั้น ต่างจากภาษาบาลี ทุกค�ำศัพท์ซึ่ง
มีที่มาและค�ำจ�ำกัดความชัดเจน จึงสามารถ
บอกถึงความเป็นจริงและสภาวธรรมได้ เพราะ
ฉะนั้นชื่อสัตว์ในภาษาบาลี จึงแสดงถึงวิถี
ชีวติ และลักษณะนิสยั ของสัตว์นนั้ จริงๆ โอกาส
นี้จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน ให้ลองมาศึกษา
ค�ำศัพท์บาลี รับรู้เรื่องราวของสัตว์ประกอบ
ธรรมะไปพร้อมๆ กัน

สีห (สีหะ) : สิงโต
ค�ำนี้มาจากธาตุ หึส ในการ เบียดเบียน
มีวิเคราะห์ว่า มิเค หึสตีติ สีโห แปลว่า “สัตว์
ที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย” สิงโตถูกยกให้
เป็นราชาแห่งป่า ด้วยร่างกายทีใ่ หญ่โตแข็งแรง
มีเล็บและฟันแหลมคม สิงโตเป็นสัตว์นักล่า
ที่ถูกจัดอยู่ต�ำแหน่งสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร
ตรงกับค�ำว่า มิคินฺท (มิคินทะ) มาจาก มิค
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เนื้อ, สัตว์+อินฺท เป็นใหญ่ แปลว่า “ผู้
เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลาย” ชื่อวิทยาศาสตร์
ของมัน คือ Panthera (แพนเธอรา) มี
สันนิษฐานว่า มาจากภาษากรีกสองค�ำ คือ
pan แปลว่า ทั้งหมด และ thera แปลว่า
เป็นใหญ่ ตรงกับค�ำว่า เถระ ในภาษาไทย
รวมความได้ว่า ในบรรดาสัตว์ทุกชนิด สิงโต พิฬาร (พิฬาระ) : แมว
นั้นยิ่งใหญ่ที่สุด
มาจาก พิล เภทเน ในการท�ำลาย+อร
ปัจจัย มีวิเคราะห์ว่า มูสิกาทึ พิลตีติ พิฬาโร
แปลว่า “สัตว์ที่ท�ำร้ายหนูเป็นต้น” แมวกับ
หนูนับว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรประจ�ำวัฏฏสงสาร
เมื่อใดที่มันมาเจอกัน แมวจะเป็นฝ่ายไล่ตบ
ไล่กัดหนูเสียทุกครั้ง จนมีค�ำพูดยอดนิยมว่า
สุนข (สุนะขะ) : สุนัข, หมา
“ไม่ว่าแมวขาวหรือแมวด�ำ ขอเพียงจับหนูได้
มาจาก สุ สวเนในการฟัง+อุน ปัจจัย ก็คือแมวที่ดี” หมายความว่า ท�ำอย่างไรก็ได้
มีบทวิเคราะห์ว่า สามิกสฺส วจนํ สุณาตีติ ไม่ต้องสนใจวิธีการ ขอเพียงแค่ท�ำงานให้
สุนโข แปลว่า “สัตว์ทเี่ ชือ่ ฟังค�ำเจ้าของ” สุนขั ส�ำเร็จเป็นพอ
นั้นขึ้นชื่อว่า เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
แมวอีกค�ำหนึ่งคือ มญฺชาร (มัญชาระ),
ต่ อ เจ้ า ของเป็ น อย่ า งมาก มี ห ลั ก ฐานทาง มชฺชาร (มัชชาระ) ค�ำนี้มาจาก มช ธาตุ
โบราณคดีพบว่า มนุษย์กับสุนัขอยู่ร่วมกัน ในอรรถ ความสะอาด เห็ น ได้ ว ่ า แมวจะ
มาตั้งแต่ยุคหินใหม่ หรือย้อนไปประมาณ เลียขนตัวเองเพื่อท�ำความสะอาดตลอดเวลา
๑๗,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ ปีที่แล้ว ถึงวันนี้สุนัขได้
เข้ามาช่วยเหลืองานที่มนุษย์ไม่สามารถท�ำได้
เช่น ดมกลิ่นหาระเบิด ตรวจค้นยาเสพติด
ต้อนฝูงสัตว์ ลากเลื่อน ตลอดจนช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยใต้ซากปรักหักพัง ด้วยคุณสมบัติ วานร (วานะระ) : ลิง
ของผู้เชื่อและฟัง สุนัขจึงเป็นเพื่อนที่แสนดี
ค�ำนี้มาจาก วา ราวกะ+นร คน มี
ของมนุษย์ มีหลายคนอธิบายว่า สุนขั มาจาก วิเคราะห์ว่า นโร อิว วานโร “สัตว์ที่เหมือน
สุ ดี, งาม+นข เล็บ แปลว่า “สัตว์มีเล็บ คน” นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ นั้ น มี
งาม” ซึง่ พิจารณาแล้วขัดแย้งกับความเป็นจริง วิวัฒนาการมาจากลิง โดยสันนิษฐานว่าเมื่อ
น่าจะแปลว่า “สัตว์ใช้เล็บดี, ขุดเก่ง” สื่อ ประมาณสองล้านปีที่แล้วคนเรากับลิงยังคง
ความหมายได้ดีมากกว่า
เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน ทั้งรูปร่างและลักษณะ
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การเดิน จนถึงรหัสพันธุกรรม บรรดาสัตว์
ล้านล้านชนิดในโลก ลิงคือสัตว์ที่เหมือนคน
มากที่สุด
ค�ำว่า กปิ ก็แปลว่า ลิง ภาษาไทยโบราณ
ออกเสียงว่า กระบี่ ค�ำศัพท์นี้มาจาก กปิ
ธาตุ อรรถ จลเน ในความหวั่นไหว ทราบ อุรค (อุระโค) : งู
กันดีวา่ นิสยั ของลิงจะอยูไ่ ม่สขุ ต้องเคลือ่ นไหว
มาจาก อุร อก + คมุ การไป + กฺวิ
กระโดดโลดเต้นอยู่ตลอดเวลา เด็กคนไหน ปัจจัย มีวิเคราะห์ว่า อุรสา คจฺฉตีติ อุรโค
ชอบเล่นซน ผู้ใหญ่มักจะเปรียบว่า “ซน แปลว่า “สัตว์ที่ไปด้วยอก”
เหมือนลิง”
งู นั้ น ไม่ มี ข า มั น จึ ง ต้ อ งใช้ ก ล้ า มเนื้ อ
หน้าอกในการดันตัวเลื้อยไปข้างหน้า งูที่เร็ว
ทีส่ ดุ ในโลกสามารถเลือ้ ยด้วยความเร็ว ๕ เมตร
ใน ๑ วินาที หรือประมาณ ๑๘ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
มูสิก (มูสิกะ) : หนู
และเรามักเรียกงูว่า อสรพิษ ค�ำนี้มา
มาจาก มุส เถยฺย ในการลักขโมย หนูมี จากบาลีว่า อาสีวิส (อาสีวิสะ) สามารถ
ฟันคูห่ น้าทีค่ มและแข็งแรง มันจะกัดกินพืชผล แยกศัพท์ได้เป็น อาสิ ดาบ, เขี้ยว + วิส
ทางการเกษตรในไร่นายุง้ ฉาง แน่นอนว่าจิตใจ ธาตุ ปเวสเน ในการเข้าไป รากศัพท์ของ
ค�ำว่า พิษ เพราะพิษมีการแผ่แทรกซึมเข้าไป
ของชาวไร่ชาวนาที่โดนหนูบุกรุกก็คงมีความ
ในร่างกาย ใกล้เคียงกับค�ำว่า Virus ใน
รู้สึกไม่ต่างอะไรกับถูกโจรลักขโมยเอาของมี
ภาษาอังกฤษ มีบทวิเคราะห์วา่ อาสิยํ ทาาย
ค่าไป
วิสํ อสฺส อตฺถีติ อาสีวิโส แปลว่า “สัตว์ที่มี
ค�ำว่า อูนฺทูโร (อูนทูโร) ก็แปลว่า หนู พิษในเขี้ยว”
มาจาก อุทิ ธาตุ ในการไหลไป ถ้าลองสังเกต
ลักษณะการวิ่งของหนู มันจะวิ่งเรื่อยๆ ไม่ช้า
ไม่เร็ว เผลอแผล็บเดียวก็หายไป ถ้าหนูหลาย
ตัววิ่งพร้อมๆ กัน ยิ่งเหมือนการไหลของน�้ำ
วิหค (วิหะคะ) : นก
มาจาก วิห อากาศ+คมุ การไป+กฺวิ
ปัจจัย ซึ่งมีบทวิเคราะห์ว่า วิเห อากาเส
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คจฺฉตีติ วิหโค หมายความว่า “สัตว์ตัวบินไป
ในอากาศ” มนุษย์เราเฝ้ามองการโบยบิน
ของนกตลอดมาและพยายามบินทุกวิถีทาง
จนเมื่อ ๑๑๓ ปีที่แล้ว มนุษย์ก็ทะยานสู่
ท้องฟ้าด้วยสิง่ ทีเ่ รียกว่า “เครือ่ งบิน” สองพีน่ อ้ ง
ตระกูลไรท์ออกแบบเครือ่ งบินล�ำแรกได้สำ� เร็จ
ก็เพราะอาศัยโครงสร้างอวัยวะต่างๆ ของนก
ส่วนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ปีก ทีต่ อ้ งประคับประคอง
ให้ทรงตัวลอยอยูใ่ นอากาศ ค�ำว่า ปกฺขี (ปักขี)
หรือปักษี ในภาษาไทย มาจาก ปกฺข ปีก+
อี ปัจจัยในตัทธิท แปลง่ายๆ ว่า “สัตว์ที่
มีปีก”

กุญฺชร (กุญชะระ) : ช้าง
มีวิเคราะห์ว่า กุญฺเช วา คิริกูเฏ รมตีติ
กุญฺชโร คือ “สัตว์ที่มีคางและงา” คางของ
ช้างก็คือ งวง เช่นเดียวกับค�ำว่า หตฺถี มีที่มา
จาก หตฺถ มือ+อี ปัจจัย ความหมายว่า
“สัตว์ที่มีมือ, สัตว์ที่มีงวง” ค�ำว่า มาตงฺค ก็
แปลว่าช้าง มีวิเคราะห์ว่า มหนฺตํ องฺคํ สรีรํ
เอตสฺสาติ มาตงฺโค แปลว่า “สัตว์มีร่างกาย
ใหญ่โต” ทั้ง ๓ ค�ำนี้ได้บอกลักษณะของ
ช้างตรงตามเพลงที่ร้องว่า “ช้างมันตัวโต
ไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่า งวง มีเขี้ยวใต้
งวงเรียกว่า งา มีหูมีตา หางยาว”
ในอรรถกถาธรรมบทท่านอธิบายค�ำว่า
มาตงฺค ว่า ปฏิสญฺจิกขิตฺวา มเตน คมนโต
มาตงฺโคติ นาม “ชื่อว่าช้างมาตังคะเพราะ
พิจารณาแล้วหลีกไป” หมายความว่าช้างตัว
นี้เคยอยู่ในโขลงใหญ่ เมื่อได้ไตร่ตรองว่าการ
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อยู่ร่วมกับหมู่ มีแต่ความอึดอัดทั้งกายทั้งใจ
ตนเองเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย ต้องการ
แยกตัวออกไปโดยไม่มีอาลัยในหมู่พวก คิด
ได้เช่นนี้แล้วจึงหลีกออกไปตัวเดียว เพื่อท�ำ
ตามใจปรารถนา โดยตั้ ง ใจว่ า ชี วิ ต นี้ ไ ม่ ท� ำ
บาปแม้เพียงเล็กน้อย ความคิดของช้างตัวนี้ก็
คล้ายกับพระโพธิสัตว์ หรือพระภิกษุผู้ออก
จากชีวิตฆราวาสอันคับแคบ เพื่อประพฤติ
พรหมจรรย์ แสวงหาหนทางแห่งความหลุดพ้น

อสฺส (อัสสะ) : ม้า
มาจาก อส เขปเน ในการซัดไป มี
วิเคราะห์ศัพท์ว่า อสติ ขิปตีติ อสฺโส สามารถ
แปลอธิบายได้ว่า “สัตว์ตัวที่ทิ้งสัตว์ตัวอื่นไว้
ข้างหลัง” ม้าอีกค�ำหนึ่งก็คือ หย (หย) แยก
ธาตุปัจจัยได้ว่า หย คติยํ ในการไป+อ ปัจจัย
วิเคราะห์ว่า สีฆํ หยติ คจฺฉตีติ หโย แปลว่า
“สัตว์ตัววิ่งเร็ว”
จุดเด่นของม้าคือความเร็ว ด้วยกล้ามเนือ้
อันทรงพลังและความสมดุลของร่างกาย ทันที
ทีม่ า้ วิง่ ก็จะไม่มสี ตั ว์ตวั ไหนตามทัน คนโบราณ
เรียกม้าว่า มโนมัย ตรงกับพระบาลีว่า มโนมย (มโนมะยะ) แปลว่า “สําเร็จด้วยใจ”
น่ า จะมาจากม้ า นั้ น เป็ น สั ต ว์ ที่ ค ล่ อ งแคล่ ว
ปราดเปรียว ถ้าขี่ม้าแล้วก็สามารถเดินทาง
ไปไหนมาไหนได้รวดเร็วดั่งใจ
หากใครเคยอ่านนิยายสามก๊ก ก็คงรู้จัก
ม้าเซ็กเธาว์ ม้าคู่ใจของกวนอู มันขึ้นชื่อว่า
สามารถวิ่งได้วันละหนึ่งพันลี้ หรือ ๕๐๐
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กิโลเมตร ค�ำว่า เซ็กเธาว์ ไม่ใช่ชื่อสายพันธุ์ คือ ร่างกายที่ใหญ่โตแข็งแรง รูปร่างล�่ำสัน
แต่เรียกตามถิน่ ก�ำเนิดของมัน ทีอ่ ยูบ่ ริเวณต้น สมส่วน วัวประเภทนี้มักจะเป็นเครื่องประดับ
แม่น�้ำสินธุ ทางตอนบนของประเทศอินเดีย บารมีของผู้มีอิทธิพลที่อยู่ตามต่างจังหวัด
และปากีสถานในปัจจุบัน ม้าสินธพ หรือ
สินฺธว (สินธะวะ) มาจาก สินฺธว+ณ ปัจจัย
แปลว่า “ม้าตัวอยู่ในชนบทแห่งแม่น�้ำสินธุ”

โค : วัว
โค มาจาก คมุ ธาตุ ในการไป + กฺวิ
ปัจจัย มีวิเคราะห์ว่า คจฺฉตีติ โค แปลว่า
“สัตว์ที่เดินไป” วัวเป็นสัตว์ที่มีธรรมชาติเดิน
มันจะชอบเดินไปเรื่อยๆ ถ้าปล่อยมันกินหญ้า
แล้วไม่ผูกกับหลักให้ดี ก็มีโอกาสที่มันจะเดิน
หายไปในป่าในเขา พวกเด็กๆ ในบ้านมักจะ
ได้รับมอบหมายดูแลวัว มีค�ำศัพท์บาลี ว่า
โคปาล “ผูร้ กั ษาโค” หรือ cowboy (คาวบอย)
ในภาษาอังกฤษ ค�ำว่าโคบาล อาจจะท�ำให้
เรานึกภาพผู้ชายเท่ๆ เหน็บปืน ยืนขี่ม้าถือ
บ่วงบาศก์ แต่ความจริงแล้ว หน้าที่ของเด็ก
เลี้ยงวัวจริงๆ แล้วมีเพียงแค่จูงมันไปกินหญ้า
กินน�้ำตอนเช้า พาเข้าคอกตอนเย็น คอยหา
หญ้าให้กินช่วงหน้าฝน ไม่เท่เหมือนในหนัง
คาวบอยสักนิดเดียว
ค�ำว่าวัวตัวผู้ ในภาษาอังกฤษ คือ ox
(ออคซ์) ออกเสียงใกล้เคียงกันค�ำบาลี คือ
อุสภ (อุสะภะ) มาจาก อุส ทาเห ในความ
เร่าร้อน ศัพท์นี้มีความหมายว่า “สัตว์ที่ยัง
ข้าศึกให้เดือดร้อน” วัวอุสภะ ยกตัวอย่างให้
เห็นภาพง่ายๆ ก็คือวัวชนของทางภาคใต้
ชาวบ้านจะเรียกกันว่า วัวพันธุ์ ซึง่ จะมีจดุ เด่น
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มหึส (มหิงสะ) : ควาย
จะออกเสียงว่า มหิส (มะหิสะ) ก็ได้
มาจาก มหี แผ่นดิน + สิ อรรถ สเย
ในการนอน มีวิเคราะห์ว่า มหิยํ เสตีติ มหึโส
มหิโส แปลว่า “สัตว์ตัวนอนบนพื้นดิน, นอน
ในดิน” ตรงตามนิสยั ของควายทีช่ อบโคลนตม
มันสามารถนอนแช่ในปลักได้ทั้งวัน คือ ควาย
ปลักที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงเอาไว้ไถนา ส่วน
ค�ำว่า ลุลาย (ลุลายะ) มีวิเคราะห์ว่า อุทกํ
ลลตีติ ลุลาโย แปลว่า “สัตว์ตัวที่ชอบน�้ำ”
ซึ่ ง น่ า จะใช้ เรี ย ก ควายแม่ น�้ ำ ที่ อ ยู ่ บ ริ เวณ
ริมแม่น�้ำ มันเลือกอยู่ในน�้ำสะอาดๆ มากกว่า
โคลน

กุกฺกุฏ (กุกกุฏะ) : ไก่
ศัพท์นี้มีวิเคราะห์ว่า กุกฺกุฏตีติ กุกฺกโฏ
แปลว่า “สัตว์ที่ท�ำเสียงกุกกุฏะ (กุก-กุ-ตะ)”
เรียกชื่อตามเสียงร้อง กุ๊กๆ หรือ กะต๊ากๆ
ของมัน ไก่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gallus
gallus (แกลลัส แกลลัส)
ฉายาทีมขุนพลตราไก่ ก็มีที่มาจากค�ำนี้
เพราะเดิมทีบรรพบุรุษของคนฝรั่งเศสคือเผ่า
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๑๐
โกลั ว ส์ ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ่ บ ริ เวณกรุ ง ปารี ส ใน
ปัจจุบัน ชาวโกลัวส์นี้จะมีไก่เป็นสัญลักษณ์
ประจ�ำเผ่า ภายหลังได้สู้รบจนได้รับเอกราช
จากจักรวรรดิโรมัน ไก่จงึ ถูกยกขึน้ เป็นสัญลักษณ์
ของความกล้ า หาญ และการต่ อ สู ้ ร ่ ว มกั น
และได้รับเกียรติให้น�ำมาประดับบนกระดุม
เครือ่ งแบบของทหาร ออกแบบเป็นโลโก้ประจ�ำ
ทีมชาติฝรั่งเศส
ค�ำนี้สามารถวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งได้ว่า
กุํ ปถวึ กุฏตีติ กุกฺกุโฏ แปลว่า “สัตว์ที่คุ้ย
เขี่ยพื้นดิน” วิถีชีวิตของคนชนบท ชาวบ้าน
จะนิยมเลี้ยงไก่เพื่อเอาไว้รับประทานทั้งไข่
ทัง้ ตัว การเลีย้ งก็ไม่ยงุ่ ยากเพียงแค่โปรยข้าวสาร
ให้กินตอนเช้า หรือปล่อยมันเดินคุ้ยเขี่ยหา
กินตามธรรมชาติ
ยังคงมีศัพท์บาลีชื่อสัตว์อีกมากมาย เมื่อ
ยิ่งค้นคว้าก็ยิ่งสนุก แม้แต่ค�ำว่า “สัตว์” ก็มี
ความหมายที่น่าสนใจ สตฺต มาจาก สญฺช
ธาตุในความข้อง + ต ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์
ว่า รูปาทีสุ สญฺชตีติ สตฺโต แปลว่า “ผู้ที่ยัง
เกี่ยวข้องอยู่ในรูปารมณ์เป็นต้น” ทุกวันนี้
“สัตว์” ค�ำเดียวโดดๆ นั้น กลายเป็นค�ำที่ไม่
สุภาพ แต่ความหมายจริงๆ สัตว์ คือ ผู้ยัง
ยินดีพอใจในอารมณ์สุขทุกข์ ยึดมั่นถือมั่นอยู่
ในรูปนามขันธ์ ๕ ซึ่งก็คือปุถุชนคนทั่วไป
ตราบใดที่คนๆ นั้นยังไม่หมดกิเลส ก็ยังคง
เป็นสัตว์ทั้งนั้น แม้แต่บุคคลผู้ที่จะมาตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้า ก็ยังมีค�ำว่าสัตว์ประกอบ
อยู่ โพธิสตฺโต มาจาก โพธิ รู้+สตฺต ผู้ข้อง
มีวเิ คราะห์วา่ โพธึ สญฺชตีติ โพธิสตฺโต โพธิสตั ว์
จึงมีความหมายว่า “ผู้ข้องอยู่ในญาณเป็น
เครื่องตรัสรู้” สัตว์ทั้งหมดก็ยังต้องเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏกันอยู่
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แล้วค�ำว่ามนุษย์นั้นความหมายที่แท้จริง
ว่าอะไร?

มนุสฺโส : คน, มนุษย์
ศัพท์นี้มาจาก มน ใจ+อุสฺส สูง แปลว่า
“ผู้มีใจสูง” ใจสูง หมายความว่าใจที่พัฒนา
มากกว่าสัตว์อื่น การมีใจสูงนั้นไม่สามารถ
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ต้องอาศัยการฝึกฝน
ยกใจไม่ให้ตกไปในฝ่ายชั่ว ระวังตนเองไม่ให้
ท�ำตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์อื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อสายพันธุ์มนุษย์ว่า
Homo sapiens sapiens (โฮโม ซาเปี้ยนส์
ซาเปี้ยนส์) ซึ่งค�ำว่า “ซาเปี้ยนส์” ในภาษา
ละติน แปลว่า “คนฉลาด, ผู้รู้” ค�ำว่า
ซาเปี้ยนส์ถูกกล่าวย�้ำสองครั้ง มีนัยยะให้ว่า
เรานั้นต้อง “รู้รู้” หรือต้องเป็น “ผู้รู้ว่าตนรู้”
อธิบายเป็นสภาวธรรม ได้แก่ ตัวสติและตัว
ปัญญานั้นเอง ตรงกับ มน ธาตุในอรรถความ
รู้+อุสฺส หิตาหิตํ มนติ ชานาตีติ มนุสฺโส
แปลว่า “ผู้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์”
การได้มโี อกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ สิง่ ส�ำคัญ
ที่สุดคือเราจะต้องรู้และเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของตนเอง พยายามฝึกฝนพัฒนาชีวิตและ
จิตใจด้วยสติปญ
ั ญา เมือ่ ใดทีเ่ ราหยุดท�ำชัว่ ท�ำ
แต่สิ่งที่ดีงาม สร้างประโยชน์ต่อชีวิตตนเอง
และผูอ้ นื่ เมือ่ นัน้ เราก็จะซาบซึง้ กับความหมาย
ของค�ำว่า “มนุษย์” และสามารถอยู่ร่วมกับ
สรรพสิ่งได้อย่างมีความสุข.
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หนังสือดีที่ควรมี :

พุทธศาส

พจนานุกรม

ฉบับประมวลศัพท์

ฉบับทีแ่ ล้ว ได้แนะน�ำหนังสือ พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ และได้
เกริน่ ไว้วา่ ฉบับนีจ้ ะแนะน�ำหนังสือ พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ทั้งสองเล่ม
เป็นผลงานของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต) ท่านได้ค้นคว้าและเรียบเรียงหนังสือ
ชุดนีเ้ มือ่ หลายสิบปีมาแล้ว และได้มกี ารปรับปรุง
เพิ่มเติมอีกหลายครั้ง จนกลายเป็นหนังสือ
เล่มโต ทีบ่ รรจุขอ้ มูลต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
ทั้งส่วนที่เป็นหลักธรรม (ประมวลธรรม) และ
ส่วนที่เป็นความรู้ทั่วไป (ประมวลศัพท์)
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่า พจนานุกรมพุ ท ธศาสน์ ฉบั บ ประมวลศั พ ท์ นี้ เ ป็ น
พจนานุกรมที่รวบรวมค�ำศัพท์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา จึงมีชอื่ ว่า พจนานุกรมพุทธศาสน์
สังเกตค�ำว่า ‘ศาสน์’ ใช้ไม่เหมือน พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม เพราะมี
ความหมายบอกให้รู้ว่า พจนานุกรมเล่มนี้
เกี่ยวกับพุทธศาสนาล้วนๆ มิได้รวมเอา
ค�ำสอน หลักธรรมต่างๆ ไว้ในเล่มนี้ แต่
ได้แยกไปไว้ต่างหากอีกเล่มหนึ่ง
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เนื่องจากเป็นความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม และ
เรื่องน่ารู้ต่างๆ ที่คนทั่วไปอาจไม่รู้ หรือเข้าใจ
ไม่ถูกต้อง ท่านผู้เรียบเรียงเคยเล่าให้ฟังว่า
วิธีการท�ำหนังสือเล่มนี้ในเบื้องต้นก็คือ เลือก
ค�ำศัพท์จากหนังสือธรรมศึกษาตรี โท เอก
หรือที่นิยมเรียกกันว่า หลักสูตรนักธรรมตรี
โท เอก ในหนังสือเหล่านั้น ก็จะมีเรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธประวัติ เรื่องราวในพุทธกาล
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั่วไป ฯลฯ
ท่านได้คัดค�ำในหลักสูตรที่ว่ามาท�ำค�ำอธิบาย
และก็หาค�ำศัพท์อนื่ ๆ ทีอ่ าจไม่ได้อยูใ่ นหลักสูตร
ธรรมศึกษามาประกอบเพิม่ เติม พิมพ์ครัง้ แรก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ท่ี
ท่านนับถือ เป็นเล่มขนาดสิบหกหน้ายก ปก
สีขาว ปั๊มทอง ความหนาไม่มากนัก น่าจะ
ประมาณสามร้อยกว่าหน้า
ต่อมาอีกหลายปี มีผู้มีจิตศรัทธามาขอ
พิมพ์พจนานุกรมเล่มนี้ เพื่อไปแจกในงาน
พระราชทานเพลิงศพ ท่านเจ้าคุณพระราชวรมุ นี (สมณศั ก ดิ์ ใ นขณะนั้ น ) ขอโอกาส
ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อให้หนังสือมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คราวนี้ท่านได้เพิ่มเติมค�ำศัพท์
เข้าไปอีกมาก มีศัพท์ส�ำคัญที่ควรกล่าวถึงใน
ที่นี้ คือ ค�ำว่า พระไตรปิฎก ท่านจะอธิบาย
อย่างละเอียดว่าพระไตรปิฎกคืออะไร มีความ
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๑๐
ส�ำคัญอย่างไร มีกี่เล่ม แต่ละเล่มมีเนื้อหา
อะไรบ้าง นับตั้งแต่เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๔๕
ท�ำให้สะดวกแก่ผู้ค้นคว้า เฉพาะค�ำนี้ค�ำเดียว
มีจ�ำนวนหน้ามากเกือบสามสิบหน้า
นอกจากนี้ ค�ำใดในฉบับเดิมยังไม่ชัดเจน
พอ ท่านก็จะปรับใหม่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างอีกค�ำหนึ่งที่ท่านเรียบเรียงไว้ดีมาก
คื อ โอวาทปาติ โ มกข์ จะมี ค� ำ อธิ บ ายที่
ละเอียดมากราวกับพระธรรมเทศนาเรือ่ งหนึง่
โดยท่านกล่าวเฉพาะความหมายเท่านัน้ ไม่ได้
แสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆ ลงไปเลย
หากสนใจเกี่ยวกับประวัติพระพุทธสาวก
ส� ำ คั ญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อสี ติ ม หาสาวก
(อรหันตสาวกส�ำคัญ ๘๐ รูป) จะสามารถ
ค้นหาได้จากพจนานุกรมเล่มนี้ทั้งหมด ใคร
เป็นเอตทัคคะในทางใด หรือหากสนใจเรื่อง
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ก็จะพบค�ำ
อธิบายอยู่ในเล่มนี้ด้วยเช่นกัน แม้แต่ อนุพยัญชนะ หรือ ลักษณะของมหาบุรุษที่ย่อย
ออกไปจากมหาปุริสลักษณะ ก็มีปรากฏใน
พจนานุกรมเล่มนี้
ครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หนั ง สื อ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลศัพท์ จ�ำนวน
หน้าได้เพิม่ มากขึน้ อีกสองร้อยกว่าหน้า กลาย
เป็นเจ็ดร้อยกว่าหน้า มีค�ำศัพท์เพิ่มขึ้นมาอีก
มากมาย บางค�ำศัพท์ มาจากผู้อ่านขอมา
มีผู้เขียนจดหมายมาขอให้ท่านผู้เรียบเรียง
เพิม่ เข้าไปในพจนานุกรม ซึง่ ท่านก็รบั ไว้พจิ ารณา
ทุกคน และท�ำค�ำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไป
งานท�ำพจนานุกรมเป็นงานละเอียด ท�ำ
ได้ยาก ต้องมีสมาธิสงู มาก และมีแหล่งค้นคว้า
ที่ดี ตามปกติจะท�ำกันเป็นคณะ เพราะท�ำคน
เดียวเป็นเรือ่ งยากมาก แต่ทา่ นเจ้าคุณฯ สามารถ
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ท�ำพจนานุกรมด้วยตัวคนเดียว บางทีตอ้ งค้นหา
จากหลายแหล่ง แม้แต่พระไตรปิฎกพม่า ที่
เป็ น บาลี ท่ า นก็ ใช้ วิ ธี เ ที ย บตั ว อั ก ษร คื อ
บาลีอกั ษรพม่า แล้วค่อยถอดออกมาเป็นภาษา
ไทย ท�ำด้วยความประณีตบรรจง เพื่อให้ผล
งานออกมาดีที่สุด
เพราะฉะนัน้ พจนานุกรม ทัง้ พุทธศาสตร์
และ พุทธศาสน์ จึงเป็นหนังสือทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
ควรมี ไว้ เ พื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู ้ ที่
ถูกต้อง จะได้ไม่เข้าใจอะไรผิดพลาดไปจาก
ข้อเท็จจริง หนังสือของท่านทุกเล่มจะมีลกั ษณะ
ที่เชื่อถือได้เสมอ ไม่ใช้อัตโนมัติ (ความเห็น
ส่วนตัว) ใช้พระไตรปิฎก เป็นเครื่องตัดสิน
และจะระบุที่มาด้วย หากมี มิใช่พูดเอาเอง
ตามใจชอบ
เช่นเดียวกับ พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบับประมวลธรรม ท่านผู้เรียบเรียงได้เล่า
ประวัติความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้อย่าง
ละเอียด ท�ำให้ผอู้ า่ นได้รวู้ า่ ท่านท�ำงานอย่างไร
มีประวัตคิ วามเป็นมาอย่างไร มีการพิมพ์กคี่ รัง้
แต่ละครั้งมีการปรับปรุงอะไรบ้าง หากอ่าน
ทั้งหมดก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ท่านผู้
เรียบเรียงมีความเป็นนักวิชาการทีส่ มบูรณ์แบบ
มาก มีระเบียบและมีระบบทีเ่ ป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ที่อนุชนทั้งหลายจะได้เรียนรู้
ไว้เป็นแบบอย่างในการท�ำงานหนังสือได้เป็น
อย่างดี
พระพุทธศาสนาอยูไ่ ม่ได้หากไม่มกี ารศึกษา
เล่าเรียน แต่จะเรียนได้แค่ไหนคงเป็นข้อจ�ำกัด
ของแต่ละบุคคล วิธีหนึ่งที่จะช่วยการเรียนได้
คือ หาต�ำรับต�ำราดีๆ มาไว้เป็นส่วนตัว และ
เปิดอ่านดูอยู่เสมอ เท่านี้ก็จะเป็นบาทฐาน
ของการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับต้น
จนถึงมีความพร้อมในการเล่าเรียนศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป
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ก วี มี น า

ปปัญจา

… Me ไม่ มี …
เพียงเคมี ดีเอ็นเอ เฮ่ชีวิต
เพียงสายลม ไม่คุ้น เลยวุ่นวาย
เพียงหัวใจ ใช่แค่ หายใจ
เพียงเลือก ท�ำ-ไม่ท�ำ กิริยา

เพียงความคิด ทิฐิ ติดตาข่าย
เพียงเงากาย วูบวาบ แล้วจากลา
เพียงใจหาย จากปัจจุบัน เฉพาะหน้า
เพียงเวลา เปลี่ยนอนิจจา เป็นทรงจ�ำ

เพียงทุกข์-สุข สนุก แล้วก็เบื่อ
เพียงสติ ระลึกเรา ไม่เท่าทัน
เพียงชีวิต แขวนไว้ บนเส้นด้าย
เพียงคืนวัน เวียนวน จนหลงทาง

เพียงใจเชื่อ ชวนไป ไม่ถึงฝัน
เพียงแค่ขันธ์ ทั้งห้า บ้าหอบฟาง
เพียงความตาย อาจมา ก่อนฟ้าสาง
เพียงไม่วาง “me” นี้ ไม่มีจริงฯ

ท�ำ ไม มิ ท�ำ me ให้ มี ธรรม - ท�ำ ไม มิ ท�ำ me ให้ มี ธรรม

ไม่มีเวลา
มีอดีต ไว้เพื่อลืม
มีอนาคต ไว้เพื่อหวัง
มีปัจจุบัน ไว้เพื่อฟัง
เมื่อเข้าใจ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
เหมือนได้สติ ตื่นจากความฝัน
พบสันติอยู่ตรงนั้น
ตรงที่มันไม่มีเวลา
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ภิกษุณีสุภา

ธิดาช่างทอง
ผู้เห็นโทษของเงิน
และทอง
ธีรปัญโญ

นฉบับก่อนๆ ได้เคยน�ำคาถาของพระรัฐปาล
เถระและพระปาราปริยะเถระมาเล่าให้ฟังกันมา
บ้างแล้ว ฉบับนี้ขอน�ำเอาคาถาจากพระเถรีมา
แนะน� ำ บ้ า ง ในสมั ย โบราณกาลนั้ น คั ม ภี ร ์ ท าง
ศาสนาส่วนใหญ่มักจะเป็นผลงานของปราชญ์ฝ่าย
ชาย ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะสังคมเปิดโอกาสให้
ผู้ชายเข้าถึงการศึกษาได้มากกว่าผู้หญิง หลังจาก
ที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ของเราได้ ป ระดิ ษ ฐาน
พระธรรมค�ำสอนและดูแลคณะสงฆ์ให้ตั้งมั่นคง
ได้แล้ว พระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาแรกๆ ในโลก
ที่เปิดให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ามาบวชศึกษาและท�ำ
ที่สุดแห่งทุกข์ได้เต็มศักยภาพไม่ต่างจากฝ่ายชาย
เถรีคาถาจึงเป็นผลงานของพระเถรีในสมัยพุทธกาล
ที่ผ่านการฝึกฝนจนพ้นทุกข์แล้ว เปล่งออกมาด้วย
ความไพเราะให้ขอ้ คิดและมุมมองทีต่ า่ งออกไปจาก
เถรคาถา ควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นับเป็น
หลักฐานทีบ่ ง่ บอกความสามารถของฝ่ายหญิงทีเ่ ก่า
แก่ที่สุดหลักฐานหนึ่งในโลกด้วย วันนี้เรามาศึกษา
ดูคาถาของพระภิกษุณีสุภา ธิดาช่างทองกัน
พระเถรีรูปนี้ บ�ำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้า
พระองค์กอ่ นๆ ได้สร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสยั แห่ง
พระนิพพานมาในภพนัน้ ๆ สัง่ สมสัมภารธรรมเครือ่ ง
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ปรุงแต่งวิโมกข์มาโดยล�ำดับ ท่องเที่ยวอยู่ในฝ่าย
สุคติเท่านั้น เมื่อญาณแก่กล้า มาในพุทธุปบาท
กาลนี้ ก็บังเกิดเป็นธิดาของช่างทองคนหนึ่งใน
กรุงราชคฤห์ เพราะความสวยงามแห่งรูปสมบัติ
จึงได้ชื่อว่าสุภา นางรู้เดียงสามาโดยล�ำดับ เกิด
ความเลื่อมใสในพระศาสดา เมื่อพระศาสดาเสด็จ
ไปกรุงราชคฤห์ วันหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคม
แล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนหนึ่ง พระศาสดาทรงเห็น
นางมีอินทรีย์แก่กล้าจึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ ที่พอ
เหมาะแก่อัธยาศัย ทันใดนั้นเอง นางก็ตั้งอยู่ใน
โสดาปัตติผลประดับด้วยนัยพันนัย ต่อมา นาง
เห็นโทษในฆราวาสวิสยั ก็ขอบวชในส�ำนักพระนาง
ปชาบดีโคตมี ตั้งอยู่ในศีลภิกษุณี ประกอบเนืองๆ
ซึง่ ภาวนา เพือ่ มรรคชัน้ สูงๆ พวกญาติพากันเข้าไป
หานางอยู่บ่อยๆ เชื้อเชิญแสดงทรัพย์สินเงินทอง
จ�ำนวนมากประเล้าประโลมนางด้วยกามทั้งหลาย
วันหนึ่งเมื่อพวกญาติเข้ามาหานาง เมื่อนางจะ
ประกาศโทษในฆราวาสวิสัยและกามทั้งหลายจึง
กล่าวคาถา ๒๔ คาถา แล้วสละญาติเหล่านั้น
กระท�ำให้หมดหวัง นางเจริญวิปัสสนา ประกอบ
อินทรียท์ งั้ หลาย ขะมักเขม้นภาวนายิง่ ขึน้ ไม่ชา้ นาน
ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ ครั้น
บรรลุพระอรหัตแล้ว จึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า
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ทะหะราหัง สุทธะวะสะนา
ตัสสา เม อัปปะมัตตายะ

ยัง ปุเร ธัมมะมัสสุณิง
สัจจาภิสะมะโย อะหุฯ ๓๓๙

ตะโตหัง สัพพะกาเมสุ
สักกายัสฺมิง ภะยัง ทิสฺวา

ภุสัง อะระติมัชฌะคัง
เนกขัมมะเมวะ ปีหะเยฯ ๓๔๐

หิตฺวานะหัง ญาติคะณัง
คามะเขตตานิ ผีตานิ

ทาสะกัมมะกะรานิ จะ
ระมะณีเย ปะโมทิเตฯ ๓๔๑

ปะหายะหัง ปัพพะชิตา
เอวัง สัทธายะ นิกขัมมะ

สาปะเตยยะมะนัปปะกัง
สัทธัมเม สุปปะเวทิเตฯ ๓๔๒

นะ เมตัง อัสสะ ปะติรูปัง
โย ชาตะรูปัง ระชะตัง

อากิญจัญญัญหิ ปัตถะเย
ฉัฑเฑตฺวา ปุนะราคะเมฯ ๓๔๓

ระชะตัง ชาตะรูปัง วา
เนตัง สะมะณะสารุปปัง

นะ โพธายะ นะ สันติยา
นะ เอตัง อะริยัทธะนังฯ ๓๔๔

โลภะนัง มะทะนัญเจตัง
สาสังกัง พะหุอายาสัง

โมหะนัง ระชะวัฑฒะนัง
นัตถิ เจตถะ ธุวัง ฐิติฯ ๓๔๕

เอตถะ รัตตา ปะมัตตา จะ
อัญญะมัญเญนะ พฺยารุทธา

สังกิลิฏฐะมะนา นะรา
ปุถุ กุพพันติ เมธะคังฯ ๓๔๖

วะโธ พันโธ ปะริกฺเลโส
กาเมสุ อะธิปันนานัง

ชานิ โสกะปะริททะโว
ทิสสะเต พฺยะสะนัง พะหุงฯ ๓๔๗

ตัง มัง ญาตี อะมิตตาวะ
ชานาถะ มัง ปัพพะชิตัง

กิง โว กาเมสุ ยุญชะถะ
กาเมสุ ภะยะทัสสินิงฯ ๓๔๘

นะ หิรัญญะสุวัณเณนะ
อะมิตตา วะธะกา กามา

ปะริกขียันติ อาสะวา
สะปัตตา สัลละพันธะนาฯ ๓๔๙
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เมื่อก่อนเรายังสาว
ฟังธรรมไม่ประมาท

ไว้ผมยาวผ้าสะอาด
บรรลุชาติอริยชน (๓๓๙)

ระอายิ่งกามทั้งหลาย
เนกขัมมะสละทน

เห็นภัยร้ายในกายตน
ความหลุดพ้นยอดปรารถนา (๓๔๐)

ละหมู่ญาติทาสกรรมกร
ความมั่งคั่งทรัพย์โสภา

บ้านนครก้อนเงินตรา
ที่เขาหาความรื่นรมย์ (๓๔๑)

ละสมบัติมิใช่น้อย
ศรัทธากล้าทวนจิตข่ม

บวชตามรอยพระโคดม
สัทธรรมบ่มพรหมจารี (๓๔๒)

เงินทองสละขาด
สลัดทั้งปวง ห่วงไม่มี

แล้วไยอาจกลับยินดี
เงินทองนี้ย่อมไม่ควร (๓๔๓)

เงินมีไว้ใช่ตรัสรู้
สงบเย็นก็ขาดห้วน

ครอบครองอยู่ ย่อมเย้ายวน
อริยทรัพย์ล้วนค่อยหมดไป (๓๔๔)

มีเงินทองหมองโลภเกิด
มัวระแวงยุ่งยากใจ

เมาเตลิดหลงกันใหญ่
เงินของใครที่ยั่งยืน (๓๔๕)

ผิดใจก็เพราะทรัพย์
วิวาทบาดหมางขื่น

ทะเลาะกัด ต้องกล�้ำกลืน
ต้องสะอื้นเพราะเคยกาม (๓๔๖)

ฆ่ากันและจองจ�ำ	
โศกเศร้า ร�่ำไรลาม

ก่นด่าน�ำไปขึ้นความ
พินาศตามเพราะกามไง (๓๔๗)

ท่านเป็นญาติหรือศัตรู
เราบวชเพราะเห็นภัย

ชักเราสู่กามท�ำไม?
กองไฟใหญ่ใครจะลง (๓๔๘)

อาสวะสิ้นเพราะเงินหรือ
แท้ศัตรู ผู้ปลดปลง

กลับกระพือไฟโลภหลง
กามนี้คงดั่งศรไฟ (๓๔๙)
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ตัง มัง ญาตี อะมิตตาวะ
ชานาถะ มัง ปัพพะชิตัง

กิง โว กาเมสุ ยุญชะถะ
มุณฑัง สังฆาฏิปารุตังฯ ๓๕๐

อุตติฏฐะปิณโฑ อุญโฉ จะ
เอตัง โข มะมะ สารุปปัง

ปังสุกูลัญจะ จีวะรัง
อะนะคารูปะนิสสะโยฯ ๓๕๑

วันตา มะเหสีหิ กามา
เขมัฏฐาเน วิมุตตา เต

เย ทิพพา เย จะ มานุสา
ปัตตา เต อะจะลัง สุขังฯ ๓๕๒

มาหัง กาเมหิ สังคัจฉิง
อะมิตตา วะธะกา กามา

เยสุ ตาณัง นะ วิชชะติ
อัคคิกขันธูปะมา ทุขา ๓๕๓

ปะริปันโถ เอสะ ภะโย
เคโธ สุวิสะโม เลโป

สะวิฆาโต สะกัณฏะโก
มะหันโต โมหะนามุโขฯ ๓๕๔

อุปะสัคโค ภีมะรูโป
เย พาลา อะภินันทันติ

กามา สัปปะสิรูปะมา
อันธะภูตา ปุถุชชะนาฯ ๓๕๕

กามปังเกนะ สัตตา หิ
ปะริยันตัง นะ ชานันติ

พะหู โลเก อะวิททะสู
ชาติยา มะระณัสสะ จะฯ ๓๕๖

ทุคคะติคะมะนัง มัคคัง
พะหุง เว ปะฏิปัชชันติ

มะนุสสา กามะเหตุกัง
อัตตะโน โรคะมาวะหังฯ ๓๕๗

เอวัง อะมิตตะชะนะนา
โลกามิสา พันธะนียา

ตาปะนา สังกิเลสิกา
กามา มะระณะพันธะนาฯ ๓๕๘

อุมมาทะนา อุลละปะนา
สัตตานัง สังกิเลสายะ

กามา จิตตัปปะมัททิโน
ขิปัง มาเรนะ โอฑฑิตังฯ ๓๕๙

อะนันตาทีนะวา กามา
อัปปัสสาทา ระณะกะรา

พะหุทุกขา มะหาวิสา
สุกกะปักขะวิโสสะกาฯ ๓๖๐
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ท่านเป็นญาติหรือศัตรู
เราโกนผมและสวมใส่

ชักเราสู่กามท�ำไม?
จีวรไว้ให้ไกลวุ่น (๓๕๐)

ก้อนข้าวพึงลุกรับ
อาศัยบ้านทานเกื้อหนุน

ผ้ามากับบังสุกุล
เพียงเจือจุนพอแก่เรา (๓๕๑)

กามทิพย์ กามมนุษย์
คายทิ้งสิ้นความเมา

ผู้บริสุทธิ์ท่านไม่เอา
คืนความเบาสุขเกษม (๓๕๒)

อย่าร่วมกามทั้งหลาย
กามไฟไม่เกษม

มิช่วยคลายให้อิ่มเอม
อยากปรีดิ์เปรมหาสิ่งแทน (๓๕๓)

ทางเปลี่ยว เสียวมีภัย
ชะล่ากามหนามเสียบแล่น-

ชะโลมใจให้คับแค้น
ข้ามสู่แดนความมืดมิด (๓๕๔)

ขัดข้อง น่าหวาดหวั่น
พาลปุถุชนคนเห็นผิด

กามแม้นั้นมันงูพิษ
ชอบเชยชิดติดกามเกิน (๓๕๕)

ตกในตม จมในกาม
สุดเกิดตาย กลับหมายเมิน

ไม่รู้ความเสื่อมเจริญ
ว่ายเวียนเพลิน ในวัฏฏ์วน (๓๕๖)

ส่วนมาก ไปทุคติ
น�ำโรคร้ายกล�้ำกรายตน

กามด�ำริ คือเหตุผล
ไม่คิดหนทางถ่ายถอน (๓๕๗)

ท�ำมิตรเป็นศัตรู
เหยื่อล่อมาให้อาวรณ์

เผาลนผู้อยู่เดือดร้อน
รอตายต้อนไปจัดการ (๓๕๘)

เหตุบ้า เหตุบ่นเพ้อ
เป็นบ่วงดักของมาร

ยามจิตเผลอ ย�่ำรุกราน
วางหลอกไว้ ให้ชิดเชย (๓๕๙)

โทษกามนี้ไม่มีสุด
รสอร่อยช่างน้อยเอย

ทุกข์ไม่หยุด ยาพิษเหวย
กุศลเคยก็เหือดหาย (๓๖๐)

NN.��������� ��.�. 59 P.01-48.indd 45

45

5/10/16 2:11 PM

46

๑๐

สาหัง เอตาทิสัง กัตฺวา
นะ ตัง ปัจจาคะมิสสามิ

พฺยะสะนัง กามะเหตุกัง
นิพพานาภิระตา สะทาฯ ๓๖๑

ระณัง ตะริตฺวา กามานํ 
อัปปะมัตตา วิหัสสามิ

สีติภาวาภิกังขินี
สัพพะสังโยชะนักขะเยฯ ๓๖๒

อะโสกัง วิระชัง เขมัง
ตัง มัคคัง อะนุคัจฉามิ

อะริยัฏฐังคิกัง อุชุง
เยนะ ติณณา มะเหสิโน”ฯ ๓๖๓

อิมัง ปัสสะถะ ธัมมัฏฐัง
อะเนชัง อุปะสัมปัชชะ

สุภัง กัมมาระธีตะรัง
รุกขะมูลัมฺหิ ฌายะติฯ ๓๖๔

อัชชัฏฐะมี ปัพพะชิตา
วินีตุปปะละวัณณายะ

สัทธา สัทธัมมะโสภะนา
เตวิชชา มัจจุหายินีฯ ๓๖๕

สายัง ภุชิสสา อะนะณา
สัพพะโยคะวิสังยุตตา

ภิกขุนี ภาวิตินทฺริยา
กะตะกิจจา อะนาสะวาฯ ๓๖๖

ตัง สักโก เทวะสังเฆนะ
นะมัสสะติ ภูตะปะติ

อุปะสังกัมมะ อิทธิยา
สุภัง กัมมาระธีตะรันติฯ ๓๖๗
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เราเห็นแล้วความพินาศ
ไม่หวนกามความวอดวาย

จึงละขาดกามทั้งหลาย
ใจมุ่งหมายพระนิพพาน (๓๖๑)

สัมผัสความสงบเย็น
สิ้นสังโยชน์ สันโดษสราญ

สงครามเข็ญแห่งสังสาร
สติต้านประมาทธรรม (๓๖๒)

อริยมรรค ทางสายตรง
ข้ามถึงฝั่งพระองค์น�ำ

ปราศจากผงธุลีด�ำ
เข้าถึงธรรมพระมหามุนีฯ (๓๖๓)

47

พระสุภาเถรี บรรลุพระอรหัตตสาวกในวันที่ ๘ หลังจากบวช นั่งเข้าฌาน
อยูท่ โี่ คนไม้แห่งหนึง่ พระผูม้ พี ระภาค เมือ่ จะทรงแนะน�ำพระเถรีแก่ภกิ ษุทงั้ หลาย
จึงตรัสสรรเสริญเธอด้วยคาถาเหล่านี้ว่า :-

๑

เธอจงดูธิดาเรา
ใต้ร่มพฤกษาพี

เข้าถึงธรรมที่น�ำชี้
จิตยินดีเจริญฌาน (๓๖๔)

วันที่แปดหลังออกเรือน
งามด้วยไตรวิชชาชาญ

ได้ยอดเพื่อนอุบลวาณณ์ ๑
มัจจุมารก็แหลกไป (๓๖๕)

ภิกษุณีนี้หมดหนี้
พ้นสังโยค จิตเป็นไท

มีอินทรีย์ที่ผ่องใส
กิจหมดไป สิ้นอาสวา (๓๖๖)

ทวยเทพ ท้าวสักกะ
เธอชื่อ กัมมาระสุภา

สักการะ น้อมเข้ามา
ธิดาแท้ เกิดแต่เราฯ (๓๖๗)

ได้พระอุบลวรรณาช่วยแนะน�ำ
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แผนที่วัดจากแดง
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