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เปดเลม
ฉบับที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ฉบับที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เปดเลม
เดอืนน้ีมีวนัส�าคญั ซึง่ถอืกนัวนัเป็นวันส�าคัญทีส่ดุ

ในพระพุทธศาสนา วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ คือ 

วนัวิสาขบชูา วนัคล้ายวนัประสตู ิตรสัรู ้และปรินพิพาน 

ของพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ฉบับน้ี คณะผู ้จัดท�าได้จัดท�าวารสารฉบับนี้

อย่างพิเศษสุด เพื่อเป็นของขวัญแก่พุทธศาสนิกชน

ทุกคน ได้ร่วมร�าลึกถึงพระพุทธองค์ และพระคุณ

อันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวโลก นั้นก็คือ พระปัญญาธิคุณ 

พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ หากพระ-

พุทธองค์ ไม่ทรงมีพระคุณทั้ง ๓ ประการนั้น โดย

เฉพาะ พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเสียสละพระองค์

ประกาศพระธรรมค�าสอน ให้เวไนยสัตว์ได้เรียนรู้ 

ประพฤติปฏิบัติ จนได้ปฎิเวธ ได้เข้าถึงพระนิพพาน 

ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ดงันัน้ พวกเราชาวพทุธเมือ่ได้รับพระมหากรณุาธ-ิ

คุณที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ จึงควรได้ส�านึก และแสดงความ

กตัญูกตเวทีอย่างเต็มที่ ด้วยการเรียนรู้หลักธรรม

ค�าสั่งสอนให้แจ่มแจ้งตรงตามหลักการในพระไตร-

ปฎก และพระคัมภีร์ประกอบ เช่น อรรถกถา ฎีกา 

โยชนา ฯลฯ เพื่อท�าความรู้ให้แจ้ง อันจะเป็นทั้ง

ประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนคือ 

ได้ความรู้มาประกอบการปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้หลงทาง 

ผดิเพีย้นไปจากพทุธธรรม ประโยชน์ท่าน คอื สามารถ

ชี้แจงหลักการที่ถูกต้องนั้น ให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าผู้นั้นจะ

เข้าใจผดิเพีย้นไปเพราะหลงผดิ หรอืมเีจตนาบดิเบือน

พระธรรมวินัย

ทุกวันน้ี พระพุทธศาสนาประสบภัยอันตราย

ต่างๆ มากมาย จนไม่อาจบรรยายได้หมดในที่นี้ มี

ค�าสอนใหม่ๆ แทรกเข้ามาปะปนกับค�าสอนดั้งเดิม 

เป็นลทัธใิหม่ แล้วอ้างว่าเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท 

มีการแสวงหาผลประโยชน์ หลอกล่อพุทธบริษัทผู้มี

จติศรทัธาให้หลงไหลงมงาย บรจิาคทรพัย์สนิเงนิทอง

จนหมดตัว นอกจากน้ัน ยังไปเกี่ยวกับกับธุรกิจใน

รูปแบบต่างๆ เพื่อหาผลประโยชน์ ส่ิงเหล่านี้ไม่ใช่

ค�าสอนของพระพุทธองค์อย่างแน่นอน

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องระลึกอยู่เสมอว่า 

พระพุทธองค์ทรงละเลิกชีวิตสุขสบายในพระราชวัง 

มาอยู่ปาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม ชีวิตของพระองค์

ล้วนเป็นไปอย่างเรียบง่าย งดงามแบบนักบวช ทรง

บ�าเพ็ญเพียรเพื่อการหลุดพ้น ทรงทดลองแม้การ

บ�าเพ็ญทุกรกิริยาหนักท่ีสุดเท่าท่ีจะทรงกระท�าได้ 

เพราะทรงปรารถนาความหลุดพ้น ไม่ใช่ความมั่งคั่ง

ร�่ารวยด้วยทรัพย์สินสิ่งของจากญาติโยม จากการท่ี

ทรงกระท�าทุกรกิริยาอย่างหนักในคร้ังนั้น ได้ส่งผล

ให้พระพุทธองค์ทรงมีพระวรกายที่ไม่แข็งแรงนัก 

แต่ทรงด�ารงพระชนมชีพอยู่ได้ ด้วยพระมหากรุณา-

ธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงสัตว์ ทรงเปดโอกาสให้ผู้มีธุลีใน

ดวงตาน้อย ได้มีดวงตาเห็นธรรม และได้พบกับ

พระนิพพาน ประโยชน์สูงสุดในพระศาสนาของ

พระองค์ ไม่ใช่วัดวาอารามใหญ่โต ที่มีเงินทอง

หมุนเวียนเป็นแสนล้าน

ด้วยความส�านกึในพระพทุธคณุ วารสารโพธยิาลยั

ฉบับนี้ จึงบรรจงจัดท�าอย่างพิถีพิถัน เพื่อบูชาพระ-

พุทธเจ้าของเรา เป็นโอกาสอันดีงามและหมาะสมที่

ได้ส�าแดงความรูส้กึจากหวัใจเราชาวพทุธ เพือ่ให้เป็น

ท่ีประจักษ์ และเป็นหลักฐานสืบเน่ืองต่อไปช่ัวกาล
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต

บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมมฺาลงกฺาโร

บรรณาธิการบทความ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com

บรรณาธิการฝายศิลป
พัสริน ไชยโคตร
เอมมิกา แก้วสรดี
วันเพ็ญ พรมเมือง

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง

ส�านักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ 

ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ 
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

ภาพปก
วันวิสาขบูชา

วาดโดย
ค�านวน ชานันโท

เครดิตภาพ
มนตรี ศิริธรรมปติ

จาคิโน ภิกขุ

ออกแบบปก 
เอนก เอื้อการุณวงศ์

อุปถัมภ์อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์โดย

คุณพัชรพิมล ยังประภากร 
ประธานกรรมการสินค้า

แบรนด์ ‘สุวิมล’

ดําเนินการจัดพิมพ์โดย
สาละพิมพการ 

๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,

     ๐๙๘-๘๗๖๖๑๙๖

๑๒๑๒ สารบัญ

๑. เหตุการณ์ส�าคัญในวันตรัสรู้ ๓
 (พระอำจำรย์มหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร)

๒. มุมมอง : วันวิสาขบูชา ๙
 (พระพรหมคุณำภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต)

๓. รวมพุทธพจน์ส�าคัญ วันวิสาขบูชา ๑๓
 (ปฺุว�โส)

๔. วันวิสาข์ วันศาสดาโลก ๑๔
 (ธีรปญโญ)

๕. กวีนิพนธ์ : ชีวิต ชี้วัฏฏ์ ๑๘
 (ปปญจำ)

๖. บทความ :  ๒๐
 หลักความคิดความเชื่อของชาวพุทธ 
 (ปฺุว�โส)

๗. พุทธคุณร�าลึก ๓๐
 (พระอำจำรย์ชยสำโร)

๘. กวีวิสัชนา :  ๓๑
 ๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
 (พระสีลส�วโร) 

๙. สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (ตอน ๓) ๓๒
 (วิเทศทัยย์)

๑๐. สาระน่ารู้ : พระบรมสารีริกธาตุ ๓๘
 (กรมศิลปำกร)

๑๑. เรื่องชวนรู้ :  ๔๒
 มารู้จักพระนามของพระพุทธเจ้ากันเถิด  
 (กุสลนนฺโท)

๑๒. เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชน : ผู้ตื่นอยู่เสมอ ๔๖
 (มโนรถปูรณี)

นาน เพราะผลงานย่อมยนืนาน

กว่าชีวิตมนุษย์ 

พิเศษยิ่งส�าหรับปกหลัง

ด้านใน คือเรื่อง ธงฉัพพรรณ-

รังสี ซึง่เป็นธงประจ�าวนัวิสาขบชูา

สหประชาชาติ หรือ United 

Nation (UN) ได้ประกาศ

ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวัน

ส�าคัญของโลก และประเทศศร-ี

ลังกาได้เสนอธงฉัพพรรณรังสี 

เป็นธงประจ�าวันวิสาขบูชา จึง

อยากชวนเชิญชาวพุทธไทยได้

ร่วมมือร่วมใจกัน ท�าให้ธงฉัพ-

พรรณรังสีเป็นท่ีรู้จักกันอย่าง

กว้างขวางทั่วประเทศไทย ใน

เดือนที่มีวันวิสาขะ ขอให้ช่วย

กันจัดท�าธงน้ี และประดับ

ประดาไว้ตามวัดวาอาราม บ้าน

เรือนของเรา ให้ปลิวไสวไปทั่ว

แผ่นดินไทย ขอให้ตั้งจิตไว้ว่า 

เราจะรกัและเคารพพระศาสดา

ของเราไม่น้อยกว่าชนชาติใด

ในเล่มนี ้คณะผูจั้ดท�าแต่ละ

ท่านได้ร่วมแรงร่วมใจส่งเรือ่งที่

เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและวัน

วิสาขบชูามาตพีมิพ์ไว้ให้กบัท่าน

ผู้อ่าน เป็นการเตรียมงานล่วง

หน้า เพื่อจะได้ตีพิมพ์ในเล่มนี้ 

ขอท่านผู ้อ่านได้สัมผัสความ

ตัง้ใจของเรา แล้วท่านจะเข้าใจ

ว่า นี่แหละ คือ ตัวอย่างหนึ่ง

ของความกตัญูกตเวทีที่เรา

พยายามจะท�าเพือ่พระพทุธเจ้า

ของเรา ส่วนจะท�าได้มากน้อย

แค่ไหน ท่านผู้อ่านคือผู้ตัดสิน

คณะผู้จัดท�า

ขออนุโมทนาผูรวมจัดพิมพ์ฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม 
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร 
๓. คณุสวุพร หทยัสทุธธิรรมและครอบครวั
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วนัวสิาขบชูา เป็นวนัทีช่าวพทุธน้อมบชูา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน ๖ ซึ่ง
มีเหตุการณ์ส�าคัญ ๔ ประการ คือ เป็นวัน
ประสูติของพระกุมารสิทธัตถะ ณ ใต้ร่มสาล-
พฤกษ์ พระราชอุทยานลุมพินีวัน, เป็นวัน
เหน็เทวทตู ณ พระราชอทุยานนอกกรุงกบลิ-
พัสดุ์, เป็นวันตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ณ ใต้ร่มศรีมหาโพธิ์ ริมฝังแม่น�้าเนรัญชรา, 
และเป็นวนัดบัขนัธปรนิพิพานของพระพทุธ-
องค์ ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน 
แห่งเจ้ามัลละ กรุงกุสินารา

เมือ่วนันีเ้วยีนมาถงึ เหล่าพทุธศาสนกิชน
ต่างพร้อมใจกันน้อมระลึกถึงพระพุทธองค์ 
แล้วกระท�าอามิสบูชา ด้วยการถวายดอกไม้ 
ธูป เทียน เป็นต้น และกระท�าปฏิบัติบูชา 
ด้วยการถึงไตรสรณคมน์ การรับศีล การ
สมาทานอุโบสถ เป็นต้น ที่จะส่งผลให้ผู้กระท�าได้รับความเจริญด้วยสมบัติทุกอย่าง กล่าวคือ 
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ

บรรดาเหตุการณ์ส�าคัญเหล่านั้น จะได้กล่าวถึงรายละเอียด โดยเน้นเหตุการณ์ในวันตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบว่า ในวันนั้น พุทธองค์ได้ทรงกระท�า
กจิแห่งมหาบรุษุอย่างไร ทรงบรรลถุงึความเป็นพระพทุธเจ้าผูป้ระเสรฐิทีส่ดุกว่าชาวโลกได้อย่างไร 
อันจะท�าให้ท่านทั้งหลายได้เกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์
ยิ่งขึ้น และน้อมสักการบูชาด้วยอามิสและการปฏิบัติที่สมควรแก่โลกุตตรธรรมสืบต่อไป 

พระประวัติโดยสังเขปในชวง ๓๕ พรรษา

นับแต่วันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี พระพุทธองค์ได้ถือก�าเนิดเป็นพระกุมาร
พระนามว่า สิทธัตถะ ผู้สมบูรณ์ด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะแห่งมหาบุรุษ ผู้เลิศกว่า
ชาวโลกทั้งมวล ผู้สามารถเสด็จพระด�าเนินได้ ๗ ก้าวในวันประสูติ เติบโตในราชตระกูลที่

เหตุการณสําคัญ
นวันตรัสรู
พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

๑. เหตุการณ์ส�าคัญในวันตรัสรู้ ๓
 (พระอำจำรย์มหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร)

๒. มุมมอง : วันวิสาขบูชา ๙
 (พระพรหมคุณำภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต)

๓. รวมพุทธพจน์ส�าคัญ วันวิสาขบูชา ๑๓
 (ปฺุว�โส)

๔. วันวิสาข์ วันศาสดาโลก ๑๔
 (ธีรปญโญ)

๕. กวีนิพนธ์ : ชีวิต ชี้วัฏฏ์ ๑๘
 (ปปญจำ)

๖. บทความ :  ๒๐
 หลักความคิดความเชื่อของชาวพุทธ 
 (ปฺุว�โส)

๗. พุทธคุณร�าลึก ๓๐
 (พระอำจำรย์ชยสำโร)

๘. กวีวิสัชนา :  ๓๑
 ๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
 (พระสีลส�วโร) 

๙. สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (ตอน ๓) ๓๒
 (วิเทศทัยย์)

๑๐. สาระน่ารู้ : พระบรมสารีริกธาตุ ๓๘
 (กรมศิลปำกร)

๑๑. เรื่องชวนรู้ :  ๔๒
 มารู้จักพระนามของพระพุทธเจ้ากันเถิด  
 (กุสลนนฺโท)

๑๒. เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชน : ผู้ตื่นอยู่เสมอ ๔๖
 (มโนรถปูรณี)
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พรั่งพร้อมด้วยความสุขทุกอย่างประดุจสรวง
สวรรค์ ในปราสาทอันเหมาะแก่ฤดูทั้ง ๓ ทรง
อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราเทวี ผู้มีชาติ
เสมอกัน 

กระทั่งวันหนึ่ง ทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ 
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช เป็นเหตุ
ให้ทรงตัดสินพระทัยสละสมบัติทุกอย่าง แม้
กระทัง่พระเทวแีละพระโอรสผูป้ระสตูใินวนันัน้ 
แล้วเสด็จออกผนวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ คือการ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงถือเพศเป็นนักบวช 
เที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีพ รอนแรมไปยังส�านัก
ต่างๆ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม ทรงบ�าเพ็ญ
พรตต่างๆ อย่างที่นักบวชสมัยนั้นพึงกระท�า 
ด้วยหวังว่าจะเป็นทางพ้นทุกข์ จนแทบจะ
สิ้นพระชนม์ ในท่ีสุด ทรงละการประพฤติ
ทุกรกิริยาที่ทรงประพฤติมาถึง ๖ ปี แล้วหัน
มาบ�ารงุพระวรกายตามปกต ิทรงพจิารณาเหน็
ว่า ทางสายกลางเป็นทางไปสู่พระโพธิญาณได้ 
จนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช 
๔๕ ปี ขณะที่มีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา

เหตุการณ์กอนวันตรัสรู

ในคืนก่อนวันตรัสรู้ พระมหาบุรุษได้สุบิน
นิมิต ก็คือฝันนั่นเอง คนเราจะฝันเพราะเหตุ 
๔ อย่าง คอื ธาตวุปิรติ จติอาวรณ์ เทพสงัหรณ์ 
และกรรมบันดาล

๑. เพรำะธำตุวิปริต (ธาตุโขภโต) คือ คน
ที่มีธาตุก�าเริบ ธาตุในร่างกายแปรปรวน เนื่อง
จากปัจจัยที่ท�าให้ดีเป็นต้นก�าเริบ (เช่น อาหาร
ที่รับประทานมากเกินไป เป็นต้น) ก็จะฝัน เช่น 
ฝันว่าตกเขา ฝันว่าเหาะไปในอากาศ ฝันว่าถูก
สัตว์ร้าย หรือพวกโจร เป็นต้น ไล่ตาม ฝัน
อย่างนี้ ไม่เป็นจริง 

๒. เพรำะจิตอำวรณ์ (อนุภูตปุพฺพโต) คือ 
ฝันถึงอารมณ์ที่ตนเองเคยเสวย (เคยเห็นรูป 

ได้ยินเสียงต่างๆ เป็นต้น) มาแล้วแต่ก่อน ก็ฝัน
เห็นอารมณ์นั้น เพราะคนที่มีจิตหมกมุ่น คือ
นึกถึงอารมณ์มีรูป เป็นต้น ที่เคยเสวยคือเห็น
เป็นต้นอยู่บ่อยๆ ก็ฝันเห็นอารมณ์นั้นได้อีก
หลายๆ ครั้ง ฝันอย่างนี้ ก็ไม่เป็นจริง 

๓. เพรำะเทพสังหรณ์ (เทวโตปส�หารโต) 
คือ พวกเทวดาที่มุ่งความเจริญ (มุ่งประโยชน์) 
ก็น้อมเอาอารมณ์ต่างๆ เข้าไป (ให้เห็น) เพื่อ
ให้ได้รบัความเจรญิ (ประโยชน์) ก็ม ีพวกเทวดา
ที่มุ่งความเสื่อม (หายนะ) ก็น้อมเอาอารมณ์
ต่างๆ เข้าไป (ให้เห็น) เพื่อให้ประสบความ
เสือ่ม (หายนะ) กม็ ีเพราะเทพสงัหรณ์ดงักล่าว 
บคุคลนัน้กฝั็นเห็นอารมณ์เหล่าน้ันด้วยอานภุาพ
ของพวกเทวดานั้น ฝันอย่างนี้ จริงก็มี ไม่จริง
ก็มี เพราะพวกเทวดาโกรธแล้ว ต้องการจะใช้
อุบายสร้างความพินาศให้ จึงแสดงความฝันท่ี
ท�าให้เข้าใจวิปริตไป ก็ได้

๔. เพรำะกรรมบันดำล (ปุพฺพนิมิตฺตโต) 
คือ คนที่ฝันเห็นเหตุแห่งความเจริญบ้าง ความ
เสื่อมบ้าง ที่จะเกิดขึ้นด้วยอ�านาจบุญหรือบาป
ที่ได้กระท�าไว้ ฝันอย่างนี้ จะเป็นความจริง
แน่นอน

บคุคลผูเ้ป็นพระเสขะ (พระโสดาบนั พระ-
สกทาคามี และพระอนาคาม)ี และปถุชุนเท่านัน้
ทีฝั่นเพราะเหต ุ ๔ อย่างเหล่านี ้ ส่วนพระอเสขะ 
(พระอรหันต์) ไม่ฝัน เพราะท่านละวิปลาส
ทั้งหลาย (ความรู้เห็นที่ผิดเพี้ยนไปจากความ
เป็นจริง เช่น เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เป็นต้น) 
ได้แล้ว

ฉะนั้น ส�าหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ถ้าหลับ
ลึกหลับสนิทเรียกว่า จิตลงภวังค์ จะไม่ฝัน แต่
ถ้าหลับไม่สนิทจะฝัน ก็คือจะฝันเวลาที่อยู่ใน
ภาวะครึ่งหลับครึ่งต่ืนเหมือนการหลับของลิง 
คือพร้อมที่จะตื่นได้เสมอ 
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ถ้าคนที่เจริญสติก่อนนอน โดยมากจะไม่
ฝัน ก็คือเจริญสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก 
เจรญิกายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน หรอืเวทนาสต-ิ
ปัฏฐาน เป็นต้น ถ้าเจริญอย่างต่อเนื่อง มี
สติสัมปชัญญะ เวลาหลับก็งีบไปพร้อมกับการ
พัก จิตลงภวังค์ จะไม่ฝัน ส่วนคนที่ไม่ได้เจริญ
สติ มักจะฝันต่างๆ ก็ควรเจริญสมถกรรมฐาน
ด้วยการสวดมนต์ โดยเฉพาะบทกรณียเมตต-
สูตร บทแผ่เมตตา ก็จะไม่ฝันร้าย ตื่นขึ้นมาก็
ไม่เหนื่อย

สุบินนิมิต ๕ ประการ

ในคืนก่อนวันตรัสรู้ พระองค์ยังเป็นปุถุชน
อยู่ เมื่อบรรทมก็ทรงสุบินนิมิต ๕ ประการ คือ 

๑. สุบินนิมิตว่า นอนหงายบนพื้นปฐพี มี
ภูเขาหิมพานต์เป็นเขนย (หมอน) พระพาหา
ซ้ายจมลงในมหาสมทุรทศิบูรพา พระพาหาขวา
หยัง่ลงในมหาสมทุรทิศปัจฉมิ และพระบาททัง้
สองหยั่งลงไปในมหาสมุทรทิศทักษิณ

๒. สุบินนิมิตว่า มีหญ้าแพรกเส้นหนึ่งงอก
ขึ้นจากพระนาภี (สะดือ)

๓. สุบินนิมิตว่า หมู่หนอนเป็นอันมาก มี
สีขาวบ้าง ด�าบ้าง ไต่ขึ้นมาจากปลายพระบาท
ทัง้คู ่ปดล�าพระชงฆ์ (แข้ง) ตลอดจนถงึพระชานุ 
(เข่า)

๔. สุบินนิมิตว่า ฝูงนก ๔ จ�าพวก มีสี
ต่างๆ กัน คือ สีเหลือง เขียว แดง และด�า 
บินมาจากทิศทั้ง ๔ ลงมาหมอบแทบพระบาท 
แล้วกลับกลายเป็นสีขาวไปหมดสิ้น

๕. สุบินนิมิตว่า พระองค์เสด็จขึ้นไปเดิน
จงกรมบนยอดภูเขา ที่เปรอะเปอนเต็มด้วย
มูตรคูถ (ปัสสาวะอุจจาระ) แต่พระบาทของ
พระองค์ไม่เปอนด้วยสิ่งเหล่านั้นเลย

เมือ่พระองค์ทรงตืน่จากบรรทมแล้ว กท็รง
พยากรณ์สุบินนิมิตไปตามล�าดับว่า

ข้อที่ ๑ เป็นนิมิตว่า พระองค์จะได้ตรัสรู้
พระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นผู้เลิศในโลกทั้ง ๓ 
ได้แก่ กามโลก รูปพรหมโลก และอรูปพรหม
โลก

ข้อที่ ๒ พระองค์จะได้ทรงประกาศพระ-
ธรรมเทศนาอริยมรรคมีองค์ ๘ แก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งปวง

ข้อที่ ๓ หมู่คฤหัสถ์ พราหมณ์ และชน
ทัง้หลาย ทีนุ่ง่ผ้าขาวจะมาสูส่�านกัของพระองค์
และด�ารงอยู่ในไตรสรณคมน์

ข้อที ่๔ วรรณะทัง้ ๔ เมือ่สละเพศฆราวาส
มาบรรพชาในพระธรรมวินัย และจะได้บรรลุ
วิมุตติธรรมอันประเสริฐ บริสุทธิ์หมดจดผ่องใส
โดยเท่าเทียมกัน

ข้อท่ี ๕ พระองค์จะบริบูรณ์ด้วยลาภ
สักการะที่ชาวโลกทั่วทุกทิศพากันน�ามาถวาย
ด้วยศรัทธาเลื่อมใส แต่พระองค์มิได้มีพระทัย
ติดอยู่ในลาภสักการะเหล่านั้น ให้เป็นมลทิน
แม้แต่น้อย

เมื่อพระองค์พยากรณ์ด้วยพระองค์เองดัง
กล่าวแล้ว ท�าให้ม่ันพระทัยว่าวันน้ีจะได้ตรัสรู้ 
จึงทรงวางแผนในวันตรัสรู้ตามล�าดับ

เหตุการณ์ในวันตรัสรู

ชวงเชา พระองค์ทรงรับข้าวปายาสที่นาง
สุชาดาถวาย เสร็จแล้วทรงลอยถาดทองค�าใน
แม่น�้าเนรัญชรา หลังจากนั้น พระองค์ได้ทรง
วางแผนทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน

ชวงกลางวัน ทรงเลือกชัยภูมิ พระองค์
จะประทับอยู่ในปาใกล้ฝังแม่น�้าเนรัญชรา เดิน
ตรวจดรูอบต้นโพธิ ์เดนิดทูีท่ีจ่ะนัง่ว่าท�าอย่างไร
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จะนั่งได้ตลอดทั้งคืนโดยที่ร ่างกายไม่เมื่อย
ไม่เพลีย พอเดินเวียน จะเอาหญ้าปูทางโน้น 
แผ่นดินก็เกิดอาการทรุดตัว ขยับมาทางนี้ 
แผ่นดินก็ทรุดตัว พอมาอยู่ทางด้านทิศตะวัน-
ออกของต้นโพธิ์ แผ่นดินนิ่งสงบ พระองค์จึง
เอาหญ้าคาที่นายโสตถิยะถวาย ๘ ก�ามือ วาง 
๒ - ๓ ชั้น ตอนแรกเป็นหญ้าธรรมดา แต่พอ
ปไูปแล้ว ด้วยบญุญานภุาพทีพ่ระองค์เคยบ�าเพญ็
มาก็ส�าเร็จเป็นบัลลังก์ ซึ่งเหมือนกับโซฟาใน
สมัยปัจจุบัน นั่งแล้วนิ่มสบาย อากาศถ่ายเท
สะดวก และนั่งหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวัน-
ออก ในช่วงกลางคืน บริเวณนั้นอากาศก็จะ
เย็นสบาย มีแสงจันทร์เริ่มขึ้นมา ความสว่าง
ก็มี เรียกว่า ทรงเลือกชัยภูมิก่อน 

ต่อจากนั้น ทรงวำงแผนกำรนั่งให้ถูกวิธี 
อาการที่นั่งขัดสมาธิ เรียกว่า นั่งบัลลังก์ ที่
ประทับนัง่ของพระพทุธองค์ เรยีกว่า อปราชิต-
บัลลังก์ คือ ที่ที่นั่งแล้วไม่แพ้ พระองค์ประทับ
นั่งบัลลังก์ นั่งขัดสมาธิ คือนั่งในท่าสบาย นั่ง
โดยที่ไม่ให้กระดูกทับกัน แล้วอธิษฐานว่า เนื้อ
และเลอืดในร่างกายของเราจะเหอืดแห้ง เหลอื
แต่หนังและเอ็นหุ้มกระดูกก็ตาม เราจะไม่ลุก
จากบัลลังก์ ถ้าไม่ได้บรรลุธรรม (ความเพียรมี
องค์ ๔ คือ ๑. เลือด ๒. เนื้อ จะเหือดแห้ง, 
คงเหลือแต่ ๓. หนัง ๔. เอ็น หุ้มกระดูก) 

ชวงกลางคืน คืนหนึ่ง แบ่งเป็น ๓ ยาม 
ยามหนึ่งๆ ก็มี ๔ ช่ัวโมง ในคืนนั้นทั้งคืน 
พระองค์ทรงวางแผนว่า ปฐมยาม ยามต้น จะ
ปฏิบัติอย่างนี้ มัชฌิมยาม ยามกลาง จะปฏิบัติ
อย่างนี้ และปัจฉิมยาม ยามสุดท้าย จะหยุด
พักคือจ�าวัด ๒ ชั่วโมง แล้วจะปฏิบัติอย่างนี้  
มีบางคนอาจสงสัยว่า เอะ ! คืนนั้นท้ังคืน 
พระองค์จ�าวัดไหม ? พระองค์จ�าวัด ๒ ชั่วโมง 
ก่อนจะบรรลุญาณที่ ๓

ในช่วงค�่าคืนของวันตรัสรู ้ ในปฐมยาม 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ บุพเพนิวาสา-
นุสสตญิาณ ในมชัฌมิยามได้ตรสัรู ้จตุปูปาตญาณ 
และในปัจฉิมยามได้ตรัสรู้ อาสวักขยญาณ 

๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ระลึก
ชาติหนหลงัได้ บพุเพ คือ ในชาตก่ิอน อนสุสติ 
ก็คือ ระลึกได้ ญาณะ ก็คือ ญาณ ตรงนี้ใช้
ค�าว่าวิชชา ๓ คือ ญาณ ๓ ประการ นั่นเอง 

ในชาติก่อนๆ เคยมีรูปร่างอย่างไร มีผิว-
พรรณอย่างไร มีอาการอย่างไร เคยเสวยสุข 
เสวยทกุข์อย่างไร สามารถย้อนกลบัไปดเูหมอืน
หนังที่ฉายย้อนกลับไปในอดีต เห็นได้หมด 
อาการ ๔ อย่าง ปรากฏอย่างชัดเจน อายุ 
อาหาร รปูร่างลกัษณะ อารมณ์ บอกได้ทัง้หมด 
นี้ก็คือญาณเหล่านี้ ก็สามารถที่จะย้อนกลับ
ไปดูได้

แต่ถ้าปัจจุบันนี้ใครอยากจะท�าญาณนี้ก็
ลองดู ก่อนจะนอนแต่ละคืน ลองทบทวนถอย
หลังตั้งแต่เวลาที่เราจะนอน นึกย้อนกลับจนถึง
เวลาที่เราตื่นว่าท�าอะไรมาบ้าง นึกอย่างนี้ทุก
วันๆ แล้วก็นึกถอยหลังไปทีละวันๆ ถ้าท�าต่อ
เนื่องได้ โบราณท่านก็บอกว่าสามารถระลึก
ชาติได้

เรือ่งของญาณต่างๆ ทีพ่ระพทุธองค์ทรงได้
มานั้น ทรงท�าอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน 
ก็คือ พระองค์ได้เจริญอานาปานสติกรรมฐาน
จนได้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ พอญาณที่ ๑ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณเกิดข้ึนแล้ว ญาณ
อื่นๆ พระองค์ก็ท�าต่อไปตามล�าดับ

ความจรงิ พระองค์เคยได้บพุเพนิวาสานุสสติ-
ญาณเบื้องต้น ในเวลาท่ีไปประพฤติปฏิบัติที่
ส�านักอาฬารดาบสและอุททกดาบส แต่หลัง
จากนั้น ญาณเหล่านั้นก็ได้อันตรธานหายไป 
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ในช่วงที่ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยา จนร่างกาย
ซูบผอมไป หมดเรี่ยวหมดแรง จึงไม่สามารถจะ
เข้าฌานเพื่อให้ญาณเกิดขึ้นได้อีก เพราะฉะนั้น 
ในเวลาทีพ่ระองค์มาปฏบิตัใิหม่ จงึได้อาศยัการ
เจริญอานาปานสติกรรมฐาน แล้วญาณเหล่านี้
กส็ามารถเกดิขึน้มาตามปกติ กค็อื ในช่วง ๑ ทุม่ 
ถึง ๔ ทุ่ม บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ก็เกิดขึ้น

หลักปฏิบัติอานาปานสติ

อานาปานสติ ก็มีแสดงไว้ในอานาปานสติ
สูตรโดยตรงก็มี แต่ถ้าในการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน โดยเฉพาะสติปัฏฐาน ๔ จะอยู่ใน
หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หัวข้ออานา-
ปานปัพพะ หัวข้อก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก 
หรอืถ้าเป็นการใช้อานาปานะเพือ่รกัษาสขุภาพ
ร่างกาย ก็อยู่ในคิริมานนทสูตร ส่วนวิธีปฏิบัติ
อย่างพิสดารก็อยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่โดย
ทั่วๆ ไปแล้ว ก็ใช้ส�านวนง่ายๆ ว่า ในขณะที่
หายใจเข้า กใ็ห้รูว่้า หายใจเข้า ในขณะทีห่ายใจ
ออก ก็ให้รู้ว่า หายใจออก หายใจเข้ายาว ก็
ให้รู้ว่า หายใจเข้ายาว หายใจเข้าสั้น ก็ให้รู้
ว่า หายใจเข้าสั้น ก็คือ ให้รู้ต้นลม กลางลม 
ปลายลม 

จริงๆ แล้ว อานาปานะนี้ มี ๑๖ ขั้น ใน
สมัยพุทธกาล การท�าอานาปานะ โดยมาก ก็
เพื่อได้ฌานอภิญญา แต่พระพุทธองค์ได้ตรัส
คิริมานนทสูตรซึ่งเกี่ยวกับความอาพาธ ให้
พจิารณาร่างกายว่าเป็นรงัแห่งโรค ให้พจิารณา
อาการ ๓๒ จากนั้น ท�าให้จิตใจเบิกบาน ร่าเริง 
แจ่มใส แล้วก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ๑๖ ขั้น 
เหมือนกัน เพราะถ้าท�าได้จริงๆ ทุกขเวทนาที่
เกิดขึ้นระงับดับหายได้ทันที ก็คือ ยอมรับ
และก็หายใจให้เต็มที่ และท�าใจให้เบิกบาน 
ให้ลืมความทุกข์เหล่านั้นนั่นเอง

แต่ในคืนนั้น พระองค์ใช้อานาปานสติเพื่อ
ให้ได้วิชชาทั้ง ๓ มีบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เป็นต้น เพือ่พระสพัพญัตุญาณ เพือ่โพธญิาณ 
ซึง่เป็นวธิเีจรญิสตทิีพ่ระองค์เคยกระท�าในส�านกั
อาฬารดาบสและอุททกดาบส เพ่ือให้ได้ฌาน 
แล้วก็เอาฌานนั้นเป็นบาทฐานเจริญวิปัสสนา 
กค็อื เอาสมถะเป็นเบือ้งหน้าแล้วกต่็อวปัิสสนา 
เรียกว่า สมถยานิกะ คือท�าสมถะจนได้
ฌานอภิญญา แล้วก็พิจารณาตัวฌาณอภิญญา
นั้นแหละเป็นอารมณ์ แล้วก็ไปวิปัสสนาตาม
ล�าดับขั้น

๒. จุตูปปาตญาณ คือ ญาณที่รู้เห็นถึง
การจตุแิละการปฏสินธขิองสตัว์โลก แม้กระทัง่ 
การจตุมิาจากสวรรค์แล้วประสตูเิป็นมนษุย์ของ
พระองค์เอง ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปรู้เห็น
ได้เช่นเดียวกัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทิพพจักขุ-
ญาณ คอืตาทพิย์ เพราะสามารถเหน็สิง่ทีม่นษุย์
ธรรมดาไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่า

สมยัปัจจบุนันี ้แม้มนษุย์สามารถจะค�านวณ
ได้ว่า ใน ๑ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง มีคนตาย
กีค่น เกดิกีค่น แต่กไ็ม่เห็นคนทีต่ายทีเ่กดิโดยตรง 
จะเห็นเพียงตัวเลขเท่านั้น แต่พระพุทธองค์ไม่
ต้องมาดูตัวเลข เม่ือต้องการรู้ต้องการเห็นว่า 
มีเกิดเท่าไร มีตายเท่าไร ก็รู้ได้เห็นได้ทั้งหมด

ในช่วงทีพ่ระองค์ได้ญาณเหล่านี ้คอื ตัง้แต่
ปฐมยาม ที่พระองค์ได้บรรลุบุพเพนิวาสา-
นุสสติญาณ จนถึงมัชฌิมยามที่ ได ้บรรลุ
จุตูปปาตญาณ ซึ่งเป็นสมถกรรมฐาน พระองค์
นั่งรวดเดียวยังไม่เปลี่ยนบัลลังก์ พอถึงช่วง
ปัจฉิมยามจึง พักผ่อน ๒ ชั่วโมง แล้วปฏิบัติ
ต่อจนบรรลุอาสวักขยญาณ

ค�าว่า พกัผ่อน ตามต�ารากล่าวว่า พระองค์
ส�าเร็จสีหไสยาสน์ ก็คือจ�าวัดนั่นเอง เพื่อให้

12.��������� �.�. 59 P.01-48.indd   7 7/16/16   9:31 AM



88
๑๒๑๒

ร่างกายทีน่ัง่มานานผ่อนคลาย และความเหนือ่ย
ล้าต่างๆ ได้หายไป เพราะในช่วงนั้นพระองค์
ต้องการผ่อนคลาย ต้องการพละก�าลงั จงึส�าเร็จ
สีหไสยาสน์ แต่ถ้าเป็นการพกัผ่อนเพือ่ให้ร่างกาย
ผ่อนคลายในช่วงอืน่ๆ พระพทุธองค์จะเข้าฌาน
สมาบัติหรือผลสมาบัติ แต่ตอนนี้ ผลสมาบัติ 
ก็ยังไม่ได้ และฌานก็เพิ่งได้ใหม่ๆ เพราะฉะนั้น 
การพักผ่อนตามธรรมชาติคือการส�าเร็จสีห-
ไสยาสน์ จึงช่วยให้ผ่อนคลายได้จริงๆ

๓. อาสวักขยญาณ คือ ญาณที่รู้เห็นการ
สิ้นไปแห่งอาสวะ ในขณะที่ญาณนี้เกิดขึ้นแก่
พระองค์ ก็ถือว่าได้บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระ-
สมัมาสมัพทุธเจ้าเลยทเีดยีว ในต�าราบอกว่า ใน
ขณะทีญ่าณเกดิขึน้ พระพทุธองค์สามารถรูแ้จ้ง
แทงตลอดความเป็นจรงิทีม่อียูใ่นโลก ทีเ่รยีกว่า 
อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

พระพทุธองค์ทรงเหน็ได้ชัดเจนว่า ทุกข์คอื
อะไร อะไรเป็นทุกข์ ทรงเห็นว่า ทุกข์หรือ
ปัญหาที่เราก�าลังประสบกันอยู่นั้น แท้จริงแล้ว 
เกิดมาจากเหตุสิ่งใดกันแน่ ทรงเห็นว่า ปัญหา
ที่เกิดแล้วและมีเหตุให้เกิดแล้วนั้น มิใช่จะเป็น
ปัญหาท่ีเกิดตลอดไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด หรือไม่
สามารถทีจ่ะสบืหาต้นเหตขุองปัญหานัน้ได้ นัน่
คอืทรงรูเ้หน็ถงึความดบัไปแห่งปัญหาและตณัหา 
และสุดท้าย พระพุทธองค์สามารถตรัสรู้เห็น
เส้นทางหรอืแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัติาม
เพือ่ให้ได้มาซึง่ความดบัไปแห่งปัญหาหรือตณัหา 
ซึ่งรวมแล้วทั้ง ๔ นี้ เรียกว่า อริยสัจธรรม

ความจริง การตรัสรู้อริยสัจ ๔ พระพุทธ-
องค์ก็ทรงอาศัยจตุตถฌานเป็นบาทฐานในการ
เจริญวิปัสสนา ในช่วงต้นๆ พระพุทธองค์ทรง
พิจารณาปฏิจจสมุปบาท ซึ่งปฏิจจสมุปบาทก็
คือกองแห่งทุกข์ ก็คือ ทุกขอริยสัจ พระพุทธ-
องค์ทรงพิจารณาทุกขอริยสัจในลักษณะท่ีเป็น

อนุโลม (ตามล�าดับ) ปฏิโลม (ย้อนล�าดับ) ก็
พิจารณา อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา เป็นต้น 
ใช้ในลักษณะนี้เรื่อยๆ ไป จนถึงปฐมยาม ก็ได้
บรรลบุพุเพนวิาสานสุสตญิาณ แล้วกก็ล่าวพระ
คาถาว่า ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา เป็นต้น 
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลำยปรำกฏแก่พรำหมณ์ผู้
มีควำมเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้นควำมสงสัยทั้งปวง
ของพรำหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพรำะมำรู้ธรรม
พร้อมทั้งเหตุ คือมารู้ธรรมพร้อมท้ังเหตุกับ
ธรรมที่เป็นผล ธรรมที่เป็นผลคือเห็นทุกขสัจ 
และก็เหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยสัจ 

ฉะนั้น ในขณะที่พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้ง
อริยสัจ ๔ รู้สิ่งแรกคือรู้ทุกข์ รู้ว่าที่แท้จริง ใน
ร่างกายของพระพุทธองค์ ก็มีเพียงรูป - นาม 
ขันธ์ ๕ ซึ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
โดยอาศัยสมถะคือได้ฌานอภิญญา แล้วเอา
ฌานอภิญญานั่นแหละเป็นฐาน แล้วก็ยกขึ้นสู่
วิปัสสนา ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์

ค�าว่า ไตรลักษณ์ ก็คือ อนิจจัง ความ
ไม่เที่ยง จิตหรือนามธรรม ดีดนิ้วมือหนึ่งครั้ง 
จิตเกิดดับแล้วแสนโกฏิขณะ นั่นคือเห็นความ
ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ คือเห็นความเป็นทุกข์
ของรูปธรรมนามธรรมโดยเฉพาะเวทนาขันธ์
อย่างชัดเจน อนตัตำ คอืเหน็ความเป็นของไม่ใช่
ตัวไม่ใช่ตนของรูปธรรมและนามธรรม

ช่วงแรกๆ พระองค์ใช้การพิจารณาปฏิจจ-
สมปุบาทจนบรรลฌุาน เพราะปฏจิจสมุปบาท
นี้ พิจารณาส่วนหนึ่งเป็นสมถะ พิจารณาส่วน
หนึ่งเป็นวิปัสสนาและปฏิจจสมุปบาทนี้เป็น
วิปัสสนาภูมิได้ 

ถ้าเอามาบริกรรมว่า อวิชฺชา ปจฺจยา 
สงฺขารา ดังนี้เป็นต้น กลับไปกลับมาๆ ในช่วง
แรกๆ ก็เป็นสมถะ แต่สมถะในปฏิจจสมุปบาท 
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เมื่อพิจารณาลึกๆ พิจารณาว่า เพราะอวิชชา

จึงมีสังขาร ดังนี้เป็นต้น ตามล�าดับ พิจารณา

เนื้อความในลักษณะอย่างนี้เป็นวิปัสสนา ซ่ึง

การพจิารณาปฏจิจสมุปบาท กค็อืการพจิารณา

ทุกขสัจนั่นเอง

ฉะนั้น ในส่วนของการเจริญวิปัสสนาของ

พระพุทธเจ้า ก็อาศัยปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็น
วิปัสสนาภูมิ ให้เห็นธรรม รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ 
คือรู้ว่า เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี (เพราะเหตุคือ 
อวิชชามี สังขารการปรุงแต่งจึงมี) รู้ธรรมก็คือ
รู้กองทุกข์ รู้ว่ารูปนามเป็นกองแห่งทุกข์ รู้รูป

นามพร้อมทั้งเหต ุเหตุของกองทุกข์กค็ือตณัหา 
ซึ่งเป็นต้นตอของทุกข์ 

การที่รู้แจ้งอริยสัจ ๔ แล้วตรัสรู้เป็นพระ-
สัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งแรกพระพุทธองค์ทรง
พจิารณาถึงปฏจิจสมปุบาทซึง่เป็นกองแห่งทกุข์ 
แล้วก็พิจารณา ช่วงแรกๆ จะเป็นค�าบริกรรม 
รู้ด้วยสุตะ หลังจากน้ัน ทรงพิจารณากลับไป
กลับมา อนุโลม ปฏิโลม จากสุตมยปัญญาที่
เอามาพิจารณา เป็นจินตามยปัญญา จากนั้น
พัฒนาไปสู่ภาวนามยปัญญา ก็ได้เกิดญาณที่ ๑ 
ญาณที่ ๒ ตามล�าดับ จนกระทั่งเกิดญาณที่ ๓ 
ที่รู้แจ้งอริยสัจทั้ง ๔ (อ่านต่อฉบับหน้า) 

วัน วิสาขบูชา
ความหมายของวันวิสาขบูชาที่ได้กล่าวมานั้น แม้จะลึกซึ้งและส�าคัญ ก็ยังจ�ากัดแคบ เป็น

เชิงคติเกี่ยวกับชีวิตบุคคล คือพระชนมชีพของพระบรมศาสดา วันวิสาขบูชายังมีความหมาย
ทีก่ว้างขวางยิง่กว่านัน้ ซึง่เป็นความหมายในข้ันหลักการของพระพทุธศาสนา ตรงกบัความจรงิ
ที่ว่า การเกิดขึ้นของพระพุทธเจา ก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา และในแง่นี้ การเกิด
ขึ้นของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา เป็นปรากฏการณ์อันย่ิงใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษ ถือ
ได้ว่าเป็นการข้ึนสู่ยุคใหม่แห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยที่การประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า มีความหมายเชิงหลักการ ดังนี้

๑. การประสูติของพระพุทธเจา คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์

การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ก็หมายถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าด้วย เป็น
ความหมายที่โยงถึงกันอยู่ในตัว

การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ มีสัญลักษณ์อยู่ที่ การทรงประกาศการเกิดขึ้นของ
พระพุทธเจ้า ด้วยพระด�ารัสที่เรียกว่า “อาสภิวาจา” (วาจาอาจหาญ) ว่า “อคฺโคหมสฺมิ 
โลกสสฺ, เชฏโหมสมฺ ิ โลกสสฺ, เสฏโหมสมฺ ิ โลกสฺส” แปลว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก 
เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก”

มุมมอง :

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)
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พัฒนาตนให้มีคุณความดีและมีปัญญาญาณ
สมบูรณ์แล้ว ก็จะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเลิศ
สงูสดุ ทีเ่รียกว่า “พทุธะ” ซ่ึงเทพเจ้าทัง้หลาย
ตลอดแม้กระทั่งพระพรหมก็จะน้อมนบบูชา 
ฉะนั้น มนุษย์ท่ีฝกฝนพัฒนาตนสูงสุด คือ 
พุทธะนี้ต่างหาก ที่เป็น “อัคคะ” (ผู้เลิศ) 
เป็น “เชฏะ” (ผู้เป็นใหญ่) เป็น “เสฏะ” 
(ผูป้ระเสรฐิ) หาใช่เทพเจ้าหรือแม้แต่พระพรหม
ผู้เป็นเจ้าไม่

ด้วยหลกัการนี ้พระพทุธศาสนาได้กระตุน้
และกระตุกมนุษย์ให้หันมาใส่ใจในศักยภาพ
แห่งมนษุย์ทีม่อียู่ในตนเอง และเกดิความส�านกึ
ในการทีจ่ะฝกฝนพฒันาชีวติและความเป็นอยู่ 
พฤติกรรม ภูมิธรรม ภูมิปัญญาของตน ด้วย
ความตระหนักรู้ว่า สันติ สุข และอิสรภาพ 
แห่งชีวิตและสังคมของตนจะสัมฤทธิ์หรือไม่ 
และแค่ไหนเพียงใด อยู่ที่การฝกฝนพัฒนาตัว

การประสูติของพระพุทธเจา

พระวาจานี้ทรงประกาศท่ามกลางสังคม
มนษุย์ท่ีมีอทิธพิลของการนับถอืเทพเจ้าครอบคลุม
และครอบง�าไปท่ัวท้ังหมด ค�าว่า “เชฏ” 
เป็นต้นนั้น เป็นค�าแสดงฐานะของพระพรหม
ผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุด มนุษย์ยุคนั้นเชื่อว่าชีวิต
และสงัคมของตนจะดร้ีายเป็นไปอย่างไร ย่อม
ขึ้นต่ออ�านาจของเทพเจ้าท่ีจะลงโทษหรือ
โปรดปรานดลบันดาลให้เป็นอย่างไร สิ่งที่
มนษุย์จะต้องท�าเพ่ือน�าผลดีมาสู่ชวิีต ครอบครวั 
และสังคมของตน ก็คือการยอมสยบต่อเทว-
บญัชา และการอ้อนวอนบชูาขอผลทีป่รารถนา 
ด้วยการเซ่นสรวงสังเวย และการบูชายัญ

เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พระองค์ได้
ประกาศหลักการที่เป็นการปฏิวัติความคิด
ความเชื่อ และวิถีชีวิตของมนุษย์ว่า มนุษย์นี้
เป็นสัตว์พิเศษ มีศักยภาพที่จะฝกฝนพัฒนา
ให้ดีเลิศประเสริฐสูงสุดได้ เม่ือมนุษย์ฝกฝน
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ของมนุษย์เอง หาใช่อยู่ที่การดลบันดาลของ
เทพเจ้าไม่ มนุษย์ไม่ควรจะมวัคิดหาทางพะเน้า-
พะนออ้อนวอนเอาอกเอาใจเทพเจ้า แต่ควร
หันมาเพียรพยายามพัฒนาตนเอง ให้มีความ
สามารถที่จะสร้างสรรค์ความส�าเร็จด้วยสติ
ปัญญาของตน

การประสูติของพระพุทธเจ้า หรือการ
เกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เป็นการปฏิวัติ
ในประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ ด้วยการ
ประกาศว่า อาํนาจสงูสดุทีกํ่าหนดชะตากรรม
ของมนุษย์ ก็คือการฝกฝนพัฒนาตน และ
การกระทําดวยปัญญาที่พัฒนาขึ้นมา ใหรู
ความจริงของธรรมชาติ หาใช่การดลบนัดาล
ของเทพเจ้าไม่

๒. การตรัสรูของพระพุทธเจา คือการ
ปรากฏแห่งธรรมขึ้นมาเป็นใหญ่สูงสุด

อสิรภาพของมนษุย์ ท่ีทรงประกาศในการ
ประสูตินั้น จะบรรลุผลเป็นจริงก็เพราะมีการ
ตรสัรู ้กล่าวคอืเมือ่มนษุย์รูเ้ข้าใจมองเหน็ความ
จริงของธรรมชาติ แล้วปฏิบัติการทั้งหลายได้

ถูกต้องตามธรรม โดยฝกฝนพัฒนาตนให้มี

ปัญญาญาณจนตรัสรู้เข้าถึงธรรมแล้ว มนุษย์

จึงเป็น “พุทธะ” ผู้ประเสริฐเลิศสูงสุด

การตรสัรู คอืการบรรจบประสานระหวาง

ปัญญาของมนุษย์กับธรรมคอืความจรงิของ

ธรรมชาติ เมื่อตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้

ตรสัว่า “เม่ือใดธรรมทัง้หลำยปรำกฏแก่บุคคล

ประเสรฐิ ผูเ้พยีรพยำยำมเพ่งพนิจิอยู ่เมือ่นัน้

ปวงควำมสงสัย ย่อมมลำยไป เพรำะมำรูเ้ข้ำใจ

ถึงธรรมพร้อมทั้งเหตุของมัน... เพรำะได้รู้ถึง

ภำวะที่สิ้นไปแห่งปจจัยทั้งหลำย... ขจัดมำร

และเสนำเสยีได้ ดงัตะวนัส่องฟำทอแสงจ้ำอยู่ 

ฉะนั้น”

ธรรมคอืความจรงิของธรรมชาตนิัน่แหละ

ย่ิงใหญ่สูงสุด หาใช่เทพเจ้าหรืออ�านาจดล

บันดาลอันใดไม่ แม้แต่เทพทั้งหลายก็อยู่ใต้

อ�านาจของธรรม คือความจริงแห่งความเป็น

ไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นในธรรมชาตินั่นเอง 

ธรรมยอมเหนือเทพ เทพจะเหนือธรรมไปไม่

ได้ เมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้ว มนุษย์ก็จะได้เพียร

พยายามฝกฝนพฒันาตนให้รูเ้ข้าใจและปฏบิติั

การทัง้หลายให้ถกูต้องตามธรรม เพราะมนษุย์

มีปัญญาที่สามารถพัฒนาให้ลุถึงธรรมได้

เมื่อเข้าถึงธรรมแล้ว ก็มีความเป็นอิสระ

ทีจ่ะเป็นอยูแ่ละท�าการอย่างประสานกบัธรรม การตรัสรูของพระพุทธเจา
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ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจธรรมนั้น ซึ่งมีความเป็น

ไปตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่ต้องคอยเอาอก

เอาใจคอยรอค�าสั่งบัญชาของเทพยดาพรหม

เจ้า ที่ไม่รู้ว่าจะต้องประสงค์อย่างใด และจะ

ขัดเคืองหรือโปรดปรานอย่างไหน เมื่อใด

แต่พร้อมกันนั้นธรรมนั่นเองก็ก�ากับความจริง
ไว้ว่า ชวีติและส่ิงแวดลอมรอบตวัของเราทุก
อยางไมยั่งยืนคงทนอยูตลอดไป จะตอง
เปล่ียนแปลงเปนไปตามเหตุปัจจัย เพราะ
ฉะนัน้เราจะนิง่นอนใจประมาทอยูไมได เพราะ
ถ้ามัวประมาทผัดเพี้ยนละเลย ชีวิตของเรา
อาจหมดโอกาสที่จะพัฒนาให้เข้าถึงคุณค่า
และประโยชน์ที่พึงได้จากธรรม

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ธรรมที่พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้และประกาศแก่โลกแล้วนั้น มาปรากฏ
ผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของเรา 
และเพื่อให้ชีวิตและสังคมของเราด�าเนินไปสู่
ความดีงาม ความมีสันติสุขและอิสรภาพ อัน
พึงได้จากธรรมนั้น เราจึงจะต้องเป็นอยู่อย่าง
ไม่ประมาท หรอืด�าเนนิไปในวถิชีวีติแห่งความ
ไม่ประมาท

เพราะฉะนั้น เมื่อจะปรินิพพาน พระ-
พุทธเจ้าจึงตรัสพระวาจาสุดท้ายท่ีเรียกว่า 
“ปัจฉิมวาจา” อันถือได้ว่าเป็นเครื่องหมาย 
และความหมายแห ่งการปรินิพพานว ่า 
“วยธมมฺา สงขฺารา อปปฺมาเทน สมปฺาเทถ” 
แปลว่า “ส่ิงทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุง
ประกอบขึ้น ลวนมีอันจะตองเสื่อมสลายไป 
เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึง
พรอม”

(จากหนังสือ “มองวันวิสาขบูชา หยั่ง
ถึงอารยธรรมโลก” โดย พระพรหมคุณา-
ภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) พิมพ์ครัง้แรก พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓)

การปรินิพพาน

๓. การปรินิพพาน คือการเตือนจิต
ส�านึกในวิถีชีวิตแห่งความไม่ประมาท

ด้านหนึ่งของธรรมหรือความจริงแห่งกฎ
ธรรมชาติ ก็คือความไม่เที่ยงแท้คงทน และ
ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัย ของ
สิ่งท้ังหลาย ธรรมคือความจริงน้ีมีอยู่ หรือ
ก�ากับอยู่กับชีวิตของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะ
การที่ชีวิตนั้นจะต้องสิ้นสุดลงด้วยความตาย

ในขณะที่ความเป็นจริงของธรรมบอกเรา
ว่า เราจะต้องฝกฝนพฒันาตนเองให้มคีณุสมบติั 
มีความสามารถ และมีปัญญาที่จะรู ้เข้าใจ
และปฏิบัติการทั้งหลาย ให้ถูกต้องตามธรรม
คือกฎธรรมชาติ ชีวิตของเราจะดีงามเลิศ
ประเสริฐ บรรลุสันติสุขและอิสรภาพแท้จริง 
ก็ต่อเมื่อมีปัญญาเข้าถึงธรรม และสามารถ
ท�าชีวิต และสังคมมนุษย์ ให้ด�าเนินตามธรรม 
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รวมพุทธพจนสําคัญ

วันวิสาขบูชา

เม่ือประสูติ ทรงบันลือสีหนาทเปล่งอาสภิวาจา (วาจาองอาจกล้าหาญ) 
ว่า “เราเป็นผูเ้ลศิกว่าชาวโลก, เราเป็นผู้เจรญิทีส่ดุกว่าชาวโลก, เราเป็นผูป้ระเสรฐิ
ที่สุดกว่าชาวโลก, ชาติของเรานี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ความเกิดอีกมิได้มี” 
(อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส, อยมนฺ-
ติมา เม ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ) 

เมื่อตรัสรู ทรงเปล่งอุทานครั้งแรก (ปฐมพุทธภาษิตคาถา) ว่าเมื่อเรายังไม่
พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นเอนกชาติ อเนกชาติสงฺสารํ สนฺธา-
วิสฺสํ อนิพฺพิสํ แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างผู้ปลูกเรือน คือตัณหาผู้สร้างภพ การเกิด
ทุกคราวเป็นทุกข์ร�่าไป คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ นี่แน่ะ 
นายช่างผู้ปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะท�าเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป 
คหการก ทิฏโสิ ปุน เคหํ น กาหสิ โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว 
ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ จิตของ
เราถึงแล้วซ่ึงสภาพท่ีอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไป
แห่งตัณหา (คือถึงนิพพาน) วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา 

เมื่อปรินิพพาน ตรัสปัจฉิมโอวาท ว่า “ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัย
อันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็น 
ศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” (โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ 
วินโย จ เทสิโต ปฺตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา) ตรัสปัจฉิมวาจา ว่า 
“สังขารทั้งหลาย ย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�า
หน้าที่ทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่
ประมาทเถิด” (วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ)

[หมายเหตุ บำลีใหญ่ สัมพันธ์ โลกสฺส เป็น ฉฏีอปำทำน ใน อคฺโค เชฏโ และ เสฏโ 

เพรำะเป็นกำรเปรียบเทียบ จึงแปลว่ำ “กว่ำ” ไม่ใช่ สำมีสัมพันธะแบบบำลีสนำมหลวง, กำรแปล

ว่ำ ผู้เลิศแห่งโลก ผู้เจริญที่สุดแห่งโลก ผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก จึงผิดหลักไวยำกรณ์ของบำลีใหญ่; 

เสฏโ, เชฏโ มี “อิฏ” ปจจัย ของ “วิเสสตัทธิต” ด้วย ซึ่งเป็นคุณศัพท์ชั้นอติวิเศษ (ชั้นสูงสุด) 

จึงต้องแปลออกว่ำ “ที่สุด” ด้วย]

ปฺุวํโส
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ปณิธาน :

กัปเป จะ สะตะสะหัสเส  จะตุโร จะ อะสังขิเย
เอตถันตะเร ยัง จะริตัง  สัพพัง ตัง โพธิปาจะนัง ฯ

ขุททกนิกาย อปทาน พุทธว�ส

จริยาปฎก ข้อ ๒๘ หน้า ๕๕๑

มหาบุรุษ ผู้สละ ได้ทุกสิ่ง  หาใดยิ่ง โพธิญาณ หาไม่เห็น
แสนกัป สี่อสงไขย ให้บ�าเพ็ญ  ขอเพียงเห็น อนุตตร สัมโพธิญาณ ฯ

…เพียงชั่วลัดนิ้วผ่าน  โพธิสัมภาร นานสี่อสงไขย
พรหมโลกยังต�่าไป  ขอบจักรวาลไซร้ ยังใกล้เกิน…
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แสงทอง :

ชุณหปักข์ ขัตตฤกษ์ วิสาขา  ดวงจันทรา ใสกระจ่าง อยู่กลางหาว
ปราศจาก เมฆหมอก ละอองดาว  สุกสกาว ดูโดดเด่น เช่นดวงแด

คืนนี้เล่า เจ้าชาย สิทธัตถะ  น้อมสัจจะ จิตตั้ง ดั่งดวงแข
ลาดอาสน์ทรง ลงใต้ร่ม โพธิพฤกษ์แพ  พระพักตร์แล ไปเบื้องทิศ บูรพา

คู้บัลลังก์ ประทับลง ทรงสมาธิ  น้อมด�าริ อธิษฐานจิต ปรารถนา
ความรู้ใด ดับทุกข์ภัย ในโลกา  จะค้นหา ความรู้นั้น ไม่ผันแปร

“แม้เลือดเนื้อ สรีระนี้ จักเหือดแห้ง  แม้สิ้นแรง ไม่พ้นทุกข์ ไม่ลุกแน่
หากกิเลส มารยังมี ฤดีแด  หทัยแน่ จะไม่คลาด จากอาสน์ทรง”

ดุจจันทร์เลื่อน เคลื่อนข้าม ผ่านสิงขร  พระภูธร ด�ารงใจ ไม่ใหลหลง
เวทนา กล้าแข็ง เข้าต้ององค์  ธ ยังคง สติมั่น ไม่สั่นคลอน

แต่แล้ว กาลสงัด ก็ลับสลาย  เปลีย่นกลบักลาย เป็นเหมอืน ท่ามกลางสมร
เมฆหมอกเลื่อน เคลื่อนทับ จับศศิธร  หมู่อมร ต้องอับแรง สิ้นแสงดาว

เสียงโห่ร้อง ก้องระทึก กึกกัมปนาท  พายุสาด ฝนฟาลั่น ให้สั่นหนาว
แสงอาวุธ สะท้อนพู่ อยู่แพรวพราว  เป็นแถวยาว อยู่ขอบฟา นภากร

เจ้าพญา มารา- ธิราชใหญ่  แสนพลไพร่ กว้างยาวโยชน์ โขดสิงขร
ครีเมขลา นามา คชธร  สหัสสกร อาวุธพร้อม เข้าล้อมราย

ให้บันดาล เกิดเป็นคลื่น กลางสมุทร  ม้วนขึ้นสุด เข้ากระแทก แตกเป็นสาย
แม้หนึ่งหยาด ไม่อาจต้อง พระวรกาย  องค์เจ้าชาย ยังคงอาสน์ ไม่ขลาดภัย

แปดหมื่นสี่- พันลูกไฟ บรรลัยศร  เกลื่อนอัมพร ข้ามขอบฟา น่าหวั่นไหว
ลูกอุกกา กลับแปรเป็น บุปผาไป  แล้วหล่นไว้ ประดับองค์ พระทรงธรรม

พญามาร เทพบุตร หาหยุดไม่  เข้าชิงชัย หนุนใส่ จนใกล้ค�่า
โพธิสัตว์ ขัตติยะ ประด้วยธรรม  สูงค่าล�้า สามสิบทัศ พระบารมี
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พญามาร แม้สิ้นแรง ยังแผลงฤทธิ์  ท่านถือสิทธิ อะไรกัน? มานั่งนี่
นี่อาสน์กู กูเคยนั่ง มาโกฏิปี  ไพร่พลมี พร้อมเห็น เป็นพยาน

พระมุนินทร์ ปนกษัตริย์ จึงตรัสตอบ เราถึงชอบ ด้วยอาสน์ องอาจหาญ
ธรณี ณ ที่นี้ เป็นพยาน  สิ้นค�าขาน จรดพระหัตถ์ สัมผัสดิน

ขออ�านาจ ทานบารมี ที่เคยให้  แต่ตั้งใจ ในพุทธ- ภูมิสิ้น
ขอแม่พระ- ธรณี เมื่อได้ยิน  บีบวาริน จากมุมมวย ช่วยปราบมาร

อุทกจาก พระเมาฬี ศรีสมร  พยานพร สิทธัตถะ อธิษฐาน
ก็ไหลหลั่ง ท่วมหมู่ ศัตรูมาร  ขันธสันดาน ธ วิสุทธิ์ เหนือบุษบงก์

ก�าราบมาร เจริญญาณ กร้าวแกร่งกล้า  เกิดวิชชา สามค�ารบ จบประสงค์
หนึ่งบุพเพ- นิวาสา- นุสสติตรง  ระลึกส่ง อดีตชื่อ ถือเป็นเรา

ในยามสอง รู้จุตูป- ปาตญาณ  สัตว์สังขาร สูงหรือต�่า ตามกรรมเขา
สามสิ้นอาส- วักขย- ญาณบรรเทา  สร่างความเมา รู้โลกสาม ตามปัจจัย

“สิ่งนี้มี สิ่งนั้น จึงเกิดมี”  เป็นตามนี้ ไม่มี ที่สงสัย
“สิ่งนี้ดับ สิ่งนั้น ก็ลับไป”  กระจ่างใจ สว่างแจ้ง แสงปัญญา

อริยสัจจ์ ทั้งสี่ นี้ชัดแล้ว  บุรุษแก้ว เกิดญาณรอบ ตอบปัญหา
ว่างจากสัตว์ บุคคล ตนอัตตา  ทั่วทิศา หาเห็นใคร ให้เทียบเคียง

สู้เหนื่อยยาก เพียรพาก แสวงหา  สงัดปา ห่างไกล ไร้สรรพเสียง
หกปีผ่าน จากบ้าน และวังเวียง  เพื่อหนึ่งเพียง อนุตตร สัมโพธิญาณ

ตรัสรู้ พระสัมมา- สัมโพธิ  สมด�าริ พ้นทุกขะ วัฏฏ์สังสาร
สิ้นอวิชชา ถอนตัณหา พญามาร  ทรงสราญ ปลงภาระ พันธะใจ

ดั่งพระจันทร์ เคลื่อนคล้าย จากสายหมอก ออกมานอก รัตติกาล สังสารไสย์
ส�าเร็จเป็น พระพุทธองค์ พระทรงชัย  พระนามไท้ พระสรรเพชญ์ เผด็จมาร

สาดสีทอง ต้องขอบฟา บูรพาทิศ  แสงอาทิตย์ จรัสแจ้ง แจ่มไพศาล
ส่องมรรคา พาปวงชน พ้นบ่วงมาร  รัตติกาล สิ้นแล้ว พบแก้วธรรม ฯ
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สองธรรม :

วิสาข- บูชา ข้าขอน้อม  ระลึกพร้อม วิสังขาร อุปถัมภ์
ระลึกบุญ คุณความดี ทรงชี้น�า  ระลึกธรรม พระมหา จอมมุนี

ระลึกใน พระบารมี สี่อสงไขย  แสนก�าไร มหากัป ประดับศรี
บ�าเพ็ญใน โกฏิจักรวาล เนิ่นนานที  เพื่อสิ่งนี้ อนุตตร สัมโพธิญาณ

ระลึกถึง พระญาณไกล ไร้ขีดขั้น  จากวันนั้น แผ่ปกไป เปียมไพศาล
อเวจี จรดถึง พรหมภควาน  เปดนิพพาน ทางไว้ ให้ก้าวเดิน

ข้าฯ หมู่สัตว์ อันมี ธุลีน้อย  ผูกเป็นสร้อย ร้อยค�ารับ ขับสรรเสริญ
วิสาขา มาบรรจบ ครบจ�าเริญ  ขออัญเชิญ พรหมเทวา มาร่วมกัน

สิบนิ้วน้อย ค่อยประนม ก้มลงกราบ  แทบเบื้องบาท ธ วิสุทธิ์ วิมุติขันธ์
แม้พระองค์ ปรินิพพาน เนิ่นนานวัน  คุณอนันต์ ประทับไว้ ไม่เคยลืมฯ
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เพราะเราคิดว่าชวิีตเริม่ต้นทีค่วามเกิด จงึคดิว่ามนัจะจบลงทีค่วามตาย 
แต่จริงๆ แล้วชีวิตไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะเมื่อตอนเกิด หากแต่มีเหตุปัจจัย
มากมายที่ส่งสืบทอดต่อๆ กันมาแล้วก่อนเกิด ชีวิตที่เรียกกันว่า “ของ
เรา” จึงเป็นเพียงแค่คอนเซ็ปหรือสมมุติ เพื่อสะดวกในการอ้างถึงเท่านั้น 
แต่สภาวธรรมจริงๆ แล้ว ก็เป็นเพียงรูปนามที่เกิดขึ้นแล้วดับไป หาตัวตน
อะไรไม่ได้ (เพราะสิง่ทีด่บัลงไปก็ไม่ใช่ส่ิงทีเ่กิดข้ึนมา แต่มกีารเปล่ียนแปลง
ไปในระหว่าง -จะเรยีกสิง่เดียวกนักไ็มใช จะเรยีกคนละส่ิงกไ็มเชงิ- “เพราะ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี”) ดังนั้นเมื่อยังไม่หมดเหตุ รูปนามย่อมเกิดดับต่อเนื่องไป
อีก หาได้สิ้นสุดลงเมื่อตายอย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วไปไม่ เพียงแต่มันจะ
ด�าเนินต่อไปในรปูแบบใหม่ เป็นไปตามเหตปัุจจยัหรอืกรรมทีท่�ามานัน่เอง 
ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส กรรมและวิบากย่อมยังหมุนวนคงมีอยู่ตราบ
นั้น สิ่งนี้ก็คือสังขารธรรม หรือสังสารวัฏนั่นเอง ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจ 
ไม่เรียนรู้ ก็ยังไม่จบได้ ดังนั้น จะว่าไปแล้ว ชีวิตที่แท้นั้น จึงเริ่มต้นที่
ความรู้ และจบลงที่ความหลุดพ้นต่างหาก

ชีวิต ชี้วัฏฏ์
ปปญจา

กวีนิพนธ์ :
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ชีวิต ชีวน ชีวุน ชีวาย

ชั่วชีวิตหมาย วักเอา วักเอา

ใชชีวิตออก วิดออก ก็เบา

ชื่นชีพชราเฒา ชี้ วัฏฏะ วางฯ
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ชาวพุทธควรมีหลักความเชื่อการตัดสินอย่างไร เมื่อมีความเห็นขัดแย้งในหลักธรรม
ค�าสอน การตีความ การประพฤติปฏิบัติ ต่างคนต่างเห็นว่าตนเองถูก บางทีถึงขั้นกล่าวหา
โจมตีกัน พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในหลายที่หลายวาระ จึงได้ประมวลรวมมาดังนี้
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2121
๑๒๑๒

สัมมาทิฏฐิ คือ เบื้องตนแหงกุศลธรรม 

[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่ิงที่เริ่มต้นเป็นนิมิตเบ้ืองต้น แห่งดวงอาทิตย์เมื่อจะ
อุทัย คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ดูกรภิกษุท. สิ่งที่เริ่มต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นแห่งกุศล
ธรรมท. คือ สัมมาทิฏฐิ ฉันนั้นเหมือนกันแล   ("ปุพพังคสูตร" องฺ.ทสก. ฉบับหลวง ๒๔/๑๒๑/๒๐๖)

ปัจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ๒

๑. ปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟัง
ค�าแนะน�าสั่งสอน เล่าเรียนความรู้ สนทนาซักถาม ฟังค�าบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดย
เฉพาะการสดับสัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร รู้จักเปดหู เปดตา เปดใจ ฟังเสียงผู้อื่น 
โดยเฉพาะสัตบุรุษ ผู้รู้ทั้งหลาย หรือ สมัยปัจจุบัน คือ หนังสือพระไตรปฎก หนังสือธรรมะ
ต่างๆ ฟังข้อมูลอื่นหรือข้อมูลใหม่ ที่อาจถูกกว่า ดีกว่า ครบถ้วนกว่า ไม่ปดกั้นความคิดตนเอง 
ท�าตัวเป็นชาล้นถ้วย ไม่ใจแคบยึดแต่ความเห็นของตัว กูถูกกูแน่อยู่คนเดียว)

๒. โยนิโสมนสิการ (การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดพิจารณาเป็น คือกระท�าใน
ใจโดยแยบคาย มองสิง่ทัง้หลายด้วยความคดิพนิจิพจิารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนถ่องแท้ 
รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือ ปัญหานั้นๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะ ตามความ
เป็นจริง และตามความสัมพันธ์สืบต่อเป็นอิทัปปัจจยตาแห่งเหตุปัจจัย หรือ มองให้ถึงต้น
ก�าเนิดรากเหง้าของจิตใจ)  (ม.มู ๑๒/๔๙๗/๓๘๑; องฺ.ทุก. ๒๐/๓๗๑/๘๒; พจนำ.ธรรม ป.อ. ปยุตฺโต)

ความสําคัญของปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ

คบสัตบุรุษ à  ฟังธรรม à  ศรัทธา à  โยนิโสมนสิการ à  สติสัมปชัญญะ 
à ส�ารวมอนิทรย์ี ๖ à สจุรติ ๓ à สตปัิฏฐาน ๔ à โพชฌงค์ ๗ à วิชชา + วิมุติ 

(à = “ที่บริบูรณ์ ย่อมยัง...ให้บริบูรณ์”, เช่น กำรคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังกำรฟง
สัทธรรมให้บริบูรณ์ กำรฟงสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธำให้บริบูรณ์..., ถ้ำอ่ำนจำก
ท้ำย à = “มี...เป็นอำหำร”, เช่น วิชชำและวิมุติ มีโพชฌงค์ ๗ เป็นอำหำร โพชฌงค์ ๗ 
มีสติปฏฐำน ๔ เป็นอำหำร)

ภวตัณหา ß  อวิชชา ß  นิวรณ์ ๕ ß  ทุจริต ๓ ß  ไม่ส�ารวมอินทรีย์ ๖ 
ß ไม่มีสติสัมปชัญญะ ß ท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) ß ไม่มีศรัทธา 
ß ไม่ฟังธรรม ß ไม่คบสัตบุรุษ

(ß = “มี...เป็นอำหำร”, เช่น ภวตัณหำ มีอวิชชำเป็นอำหำร อวิชชำ มีนิวรณ์ ๕ 
เป็นอำหำร..., ถ้ำอ่ำนจำกท้ำย ß =“ที่บริบูรณ์ ย่อมยัง...ให้บริบูรณ์” เช่น กำรไม่คบสัตบุรุษ
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังกำรไม่ฟงสัทธรรมให้บริบูรณ์ กำรไม่ฟงสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังควำม
ไม่มีศรัทธำให้บริบูรณ์...)         (“อวิชชำสูตร; ตัณหำสูตร” องฺ.ทสก. ๒๔/๖๑-๖๒/๑๐๓-๑๐๗)

(จะเห็นว่าการฟังธรรมจากสัตบุรุษด้วยโยนิโสมนสิการ น�าไปสู่สติสัมปชัญญะ และ
สติปัฏฐาน ๔ ท้ายสุด ถึงวิชชาและวิมุติได้)
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2222
๑๒๑๒

วิวัฒนาการของโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ

ปัญญา à ปัญญนิทรย์ี à ปัญญาผล à ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ à สมัมาทฏิฐ ิà องค์แห่งมรรค  
(“มหำจัตตำรีสกสูตร” ม.อุ. ๑๔/๒๕๘/๑๔๖)

ความเชื่อพื้นฐานของชาวพุทธ คือ ศรัทธา 

๔ และ สัมมาทิฏฐิ ๑๐

ศรัทธา ๔ 

(ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล)

๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม, เชื่อกฎ

แห่งกรรม, เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่า

เมื่อท�าอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจท�าทั้งรู้ 

ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้น

ในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้าย

สืบเนื่องต่อไป การกระท�าไม่ว่างเปล่า และ 

เชือ่ว่าผลทีต้่องการจะส�าเรจ็ได้ด้วยการกระท�า 

มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น)

๒. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก, เชื่อผลของ

กรรม, เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่า

กรรมที่ท�าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ 

ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว)

๓. กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อความที่สัตว์

มกีรรมเป็นของตน, เชือ่ว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ 

จะต้องรบัผดิชอบเสวยวบิากเป็นไปตามกรรม

ของตน)

๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้า, ม่ันใจในองค์พระตถาคต ว่า

ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณ

ทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้

ด้วยดี เป็นสวากขาตธรรม ทรงเป็นผู้น�าทาง

ที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้ หาก

ฝกตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด 

บรสิทุธิห์ลดุพ้นได้ ดงัทีพ่ระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญ

ไว้เป็นแบบอย่าง)

(พจนำ.ธรรม ป.อ. ปยุตฺโต)

ศรทัธา ๓ ขอตนนีโ้ดยสรปุกค็อื หลักกรรม ๕ 

๑. กัมมัสสโกมหิ (มีกรรมเป็นสมบัติ

แท้ของตน)

๒. กมัมทายาโท (มกีรรมเป็นทายาทต้อง

รับมรดกของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล)

๓. กัมมทายาโท (มีกรรมเป็นทายาท  มี

กรรมเป็นผู้ให้ผล ต้องรับมรดกของตน)

๔. กัมมพันธุ (มีกรรมเป็นผู ้ติดตาม 

เป็นเผ่าพันธุ์, เป็นพันธุ์สัตว์ในภพภูมิต่างๆ 

พันธุ์เทพ พันธุ์มาร เป็นต้น)

๕. กมัมปฏิสรโณ (มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั

แท้ๆ) 

เราท�ากรรมใดไว้ กรรมดีก็ตาม กรรมชั่ว

ก็ตาม จักต้องได้รับผลของกรรมนั้น กรรม

ย่อมจ�าแนกสัตว์ให้เลวและประณีต

(“จูฬกัมมวิภังคสูตร” ม.อุ. ๑๔/ ๕๘๑/๒๘๗; 

บทสวดมนต์อภิณหปจจเวกขณปำฐะ)
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2323
๑๒๑๒

สัมมาทิฏฐิ ๑๐ (ที่เปนโลกียะ)

[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิที่

ยงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ (ปฺุภาคยิา) 
ให้ผลแก่ขันธ์ (อุปธิเวปกฺกา) เป็นไฉน คือ 
ความเห็นดังนี้ว่า 

๑. ทานที่ให้แล้ว มีผล (อตฺถิ ทินฺนํ)

๒. ยัญที่บูชาแล้ว มีผล (อตฺถิ ยิฏํ) 

๓. สงัเวยทีบ่วงสรวงแล้ว มผีล (อตถฺ ิหตุ)ํ 

๔. ผลวิบากของกรรมที่ท�าดี ท�าชั่วแล้ว 
มีอยู่ (อตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ 
วิปาโก) 

๕. โลกนี้มี (อตฺถิ อยํ โลโก)

๖. โลกหน้ามี (อตฺถิ ปโร โลโก)

๗. มารดามี (อตฺถิ มาตา) 

๘. บิดามี (อตฺถิ ปิตา)

๙. สัตว์ที่เป็นอุปปาติกะมี (อตฺถิ สตฺตา 
โอปปาติกา)

๑๐. สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ด�าเนิน
ชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้า 
ให้แจ่มแจ้ง เพราะรูย้ิง่ด้วยตนเองในโลก มอียู่ 
(อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา 
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลกํ ปรฺจ 
โลกํ สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ)

นี้สัมมาทิฏฐิท่ียังเป็นสาสวะ เป็นส่วน
แห่งบุญ ให้ผลแก่ขันธ์ฯ 

(“มหำจัตตำรีสกสูตร” ม.อุ. ๑๔/๒๕๗/๑๔๖)

ข้อ ๒+๓ อจ. บางท่านอธิบาย “ยิฏัง” 
ว่า จารีต - ประเพณี - พิธีกรรม (เช่น วัน
ส�าคัญทางศาสนา อย่าง วันวิสาขบูชา มาฆะ 

อาสาฬหะ วันพระ หรือ พิธีกรรมทางศาสนา
ต่างๆ เช่นท�าวัตรสวดมนต์ งานศพ หรือ 
พิธีกรรมไหว้ครู พิธีกรรมวันแม่ เป็นต้น) มี
การบูชา ร�าลึก ส�านึก สังวร ส�าเหนียก แล้ว
กระท�าให้เป็นส�าคัญ ให้เกิดผลดีเป็นกุศล 
เป็นส่วนแห่งบุญ ช�าระล้างกิเลส เกิดเจริญ 
พฒันาทางจติใจ (หตัุง) กล่าวคอื ยฏิัง ท�าให้
เกิดหุตัง เกิดผลเสวย ได้รับรสเสวย จิตได้
รับรสซาบซึ้ง จนเกิดผลพัฒนาทางขันธ์
จิตวิญญาณ

ข้อ ๗ + ๘ + ๙ ไม่ใช่พ่อแม่ทางเนือ้หนงั
สมสูแ่บบโลกๆ กนัแล้วเกิดลกู บางอจ. ตคีวาม
ว่าหมายถึงบุญคุณพ่อแม่ (ซึ่งปุถุชนคนทั่วไป
ก็รู้ ไม่จ�าเป็นต้องระดับพระสัพพัญุตญาณ
ของพระพุทธเจ้า) แต่บางอจ. บอกว่าหมาย
ถึงเป็นพ่อแม่ทางจิตวิญญาณ และท�าให้เกิด
กัมมโยนิทางจิตวิญญาณใหม ่ผุดเกิดขึ้น 
(โอปปาติกโยนิ) ในร่างเดิม เป็น สัตตา 
โอปปาติกา (ดูเชิงอรรถ) ตายจากชาติปุถุชน
เกดิใหม่เป็นอรยิชาต ิเป็นอบุตัเิทพ คอืโสดาบนั 
สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ ถ้าเป็นอรหันต์ 
ก็คือวิสุทธิเทพ แม่ทางวิญญาณ คือ เจโต 
พ่อทางวิญญาณ คือ ปัญญา หรือ แม่คือศีล 
พ่อคือปัญญา หรือ แม่คือโพชฌงค์ ๗ พ่อ
คือมรรค ๘ เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า
เปรียบพระองค์เป็นพ่อ พระสารีบุตรเป็นแม่
เลี้ยง พระโมคคัลลานะเป็นแม่นม คือเป็น
พ่อแม่ทางธรรม ทางจิตวิญญาณ ที่ช่วยท�า
อริยบุคคลให้เกิด, เมื่อเป็นเช่นนี้ข้อ ๕ + ๖ 
ก็ไม่ใช่แค่โลกทางร่างกายหลังตายเท่านั้น ซึ่ง
ศาสนาอืน่เขากเ็ชือ่กันอยู่แล้ว ถ้าเชือ่แค่นีก้ไ็ม่
ต้องอาศัยพระสัพพัญุตญาณก็ได้ แต่หมาย
ลกึถงึโลกทางจติวญิญาณ โลกนีห้มายถงึ “โลก
โลกียะ” โลกหน้าหมายถึง “โลกโลกุตตระ” 
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ตรงตามอภิธรรมซึ่งจ�าแนกจิต ๑๒๑ เป็น 
๙ นัย ข้อ “โลกเภทนัย” คือ จิตฝายโลก
โลกียะ และจิตฝายโลกโลกุตตระ ซึ่งเป็น
ค�าอธิบายที่สอดร้อยเป็นแนวทางเดียวกัน
ตั้งแต่ข้อ ๕ - ๙ และตรงตามพุทธพจน์ว่า 
“โลกอันจิตยอมนําไป จิตเตน นียติ โลโก” 
และ “ธรรมทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนาหรือ
เปนไปกอน มีใจเปนใหญที่สุด สําเร็จแลว
ดวยใจ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา
มโนมยา”

กาลามสูตร หรือ เกสปุตตสูตร

๑. มา อนุสฺสเวน (อย่าปลงใจเชื่อ 
ด้วยการฟังตามกันมา — Be not led by 
report) 

๒. มา ปรมฺปราย (อย่าปลงใจเชื่อ 
ด้วยการถือสืบๆ กันมา — Be not led 
by tradition) 

๓. มา อิติกิราย (อย่าปลงใจเชื่อ ด้วย
การเล่าลือ — Be not led by hearsay)

๔. มา ปิฏกสมปฺทาเนน (อย่าปลงใจเชือ่ 
ด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์ — Be not 
led by the authority of texts) 

๕. มา ตกฺกเหตุ (อย่าปลงใจเชื่อ เพราะ
ตรรก — Be not led by mere logic)

๖. มา นยเหตุ (อย่าปลงใจเชื่อ เพราะ
การอนุมาน — Be not led by inference)

๗. มา อาการปริวิตกฺเกน (อย่าปลงใจ
เชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล — Be 
not led by considering appearances)

๘. มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา (อย่า
ปลงใจเช่ือ เพราะเข้าได้กบัทฤษฎทีีพ่นิจิไว้แล้ว 

— Be not led by the agreement 
with a considered and approved 
theory) 

๙. มา ภพฺพรูปตาย (อย่าปลงใจเชื่อ 
เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ — 
Be not led by seeming possibilities)

๑๐. มา สมโณ โน ครูติ (อย่าปลงใจ
เชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของ
เรา — Be not led by the idea, ‘This 
is our teacher’.)

(๑๑.) เมื่อใด พึงรูดวยตนเองวา ธรรม
เหลาน้ีเปนอกศุล มโีทษ ผูรูตเิตียน ถอืปฏบิติั
บริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อความไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เมื่อนั้น ควรละ
ธรรมเหลานั้นเสีย

เมื่อใด พึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้
เปนกุศล ไมมีโทษ ผูรูสรรเสริญ ถือปฏิบัติ
บริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อสุข เมื่อนั้น ควรถือปฏิบัติธรรม
เหลานั้นอยู 

 (“เกสปตุตสูตร” หรือ “กำลำมสตูร” อง.ฺตกิ. 

๒๐/๕๐๕/๑๗๙-๑๘๔; พจนำ.ธรรม ป.อ. ปยุตฺโต)

อย่าปลงใจปักใจยึดมั่นจนกลายเป็น อิทํ 
สจฺจภินิเวสกายคนฺถ คือ ธรรมชาติที่เกี่ยว
คล้องนามกายรูปกายไว้โดยอาการยึดมั่นใน
ความเห็นผิดของตนว่าถูก ความเห็นผู้อื่น
ว่าผิด         (หมวดคันถะ ๔ ปรมัตถโชติกะ 

          พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมำจริยะ)

 ข้อ ๑-๑๐ เข้าได้กับ ปรโตโฆสะ ความ
ส�าคัญที่มักมองข้ามไปอยู่ที่ข้อสรุปท้ายสุด 
(ข้อ ๑๑) คือ โยนิโสมนสิการ
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หลักตัดสินธรรมวินัย ๗

ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อ

๑. เอกันตนิพพิทา (ความหน่ายสิ้นเชิง, 
ไม่หลงใหลเคลิบเคลิ้ม, ความเบื่อหน่ายอย่าง
ที่สุด)

๒. วิราคะ (ความคลายก�าหนัด, ไม่ยึด
ติดรัดตัว เป็นอิสระ)

๓. นโิรธ (ความดับ, หมดกิเลสหมดทกุข์)

๔. อปุสมะ (ความสงบ, ความสงบร�างบั)

๕. อภิญญา (ความรู้ยิ่ง, ความรู้ชัด)

๖. สัมโพธะ (ความตรัสรู้)

๗. นิพพาน (นิพพาน)

ธรรมเหล่านี้ พึงรู้ว่าเป็นธรรม เป็นวินัย 
เป็นสัตถุสาสน์ คือค�าสอนของพระศาสดา; 
หมวดนี้ ตรัสแก่พระอุบาลี

(“สัตถุสำสนสูตร” องฺ.สตฺตก. ๒๓/๘๐/๑๑๒)

หลักตัดสินธรรมวินัย ๘

ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อ

๑. วิราคะ (ความคลายก�าหนัด, ความ
ไม่ติดพัน เป็นอิสระ, มิใช่เพื่อความก�าหนัด
ย้อมใจ หรือเสริมความติดใคร่)

๒. วิสังโยค (ความหมดเครื่องผูกรัด, 
ความไม่ประกอบทุกข์, มิใช่เพื่อผูกรัด หรือ
ประกอบทุกข์, ความพราก)

๓. อปจยะ (ความไม่พอกพูนกิเลส, มิใช่
เพื่อพอกพูนกิเลส, การไม่สะสม)

๔. อปัปิจฉตา (ความอยากอนัน้อย, ความ
มักน้อย, มิใช่เพื่อความอยากอันใหญ่, ความ
มักใหญ่ หรือมักมากอยากใหญ่, กล้าจน)

๕. สันตุฏฐี (ความสันโดษ, มิใช่เพื่อ

ความไม่สันโดษ, ใจพอ, สันโดษในปัจจัย ๔ 

ไม่ใช่สันโดษในความดี)

๖. ปวิเวก (ความสงัด, มิใช่เพื่อความ

คลุกคลีอยู่ในหมู่, ความสงัดจากกิเลส)

๗. วริยิารมัภะ (การประกอบความเพยีร, 

มิใช่เพื่อความเกียจคร้าน)

๘. สุภรตา (ความเลี้ยงง่าย, มิใช่เพื่อ

ความเลี้ยงยาก)

ธรรมเหล่านี้ พึงรู้ว่าเป็นธรรม เป็นวินัย 

เป็นสัตถุสาสน์ คือค�าสอนของพระศาสดา; 

หมวดนี้ ตรัสแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี

(วินย. ๗/๕๒๓/๒๑๓; “สังขิตตสูตร” 

องฺ.อฏฐก. ๒๓/๑๔๓/๒๒๑-๒๒๒)

(ทฤษฎพีอเพยีง-เพียงพอของในหลวง คอื 

ข้อ ๔ + ๕ + ๗ ไม่ใช่ขีเ้กยีจนะ ขยนัขวนขวาย

กจิการงานแต่ใจพอ ถ้ามมีากกแ็บ่งปันเสยีสละ

ให้ผู้อื่น ถ้ามากกว่านั้นก็แลกเปลี่ยนหรือขาย)

หลักตัดสินธรรมวาที - อธรรมวาที

[๒๕๒] เมื่อภิกษุโกสัมพี ๒ ฝาย ก่อ

ความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความ

วิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์

พระเถระท้ังหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้น 

ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาค ว่าจะปฏิบัติ

ต่อพวกภิกษุท.เหล่านี้อย่างไร 

ทรงรบัสัง่ว่า “จงวางตนอยู่อย่างชอบธรรม

เถดิ พงึทราบอธรรมวาทภีกิษ ุและ ธรรมวาที

ภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการดังนี้” 
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๑๔. แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบา 

๑๕. แสดงอาบตัทิีม่ส่ีวนเหลอืว่าเป็นอาบตัิ
ที่ไม่มีส่วนเหลือ 

๑๖. แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็น
อาบัติที่มีส่วนเหลือ 

๑๗. แสดงอาบติัชัว่หยาบว่าเป็นอาบติัไม่
ชั่วหยาบ 

๑๘. แสดงอาบติัไม่ชัว่หยาบว่าเป็นอาบติั
ชั่วหยาบ 

ลักษณะของภิกษุธรรมวาที ๑๘ อยาง 

๑. แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม 

๒. แสดงธรรมว่าเป็นธรรม 

๓. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย 

๔. แสดงวินัยว่าเป็นวินัย 

๕. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้
กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ 

๖. แสดงส่ิงทีต่ถาคตได้ภาษติไว้ ได้กล่าว
ไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ 

๗. แสดงจรยิาวตัรทีต่ถาคตไม่ได้ประพฤติ
มาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 

๘. แสดงจริยาวัตรที่ตถาคตประพฤติมา
ว่าตถาคตได้ประพฤติมา 

๙. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่า
ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 

๑๐. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่า
ตถาคตได้บัญญัติไว้ 

๑๑. แสดงอนาบัติว่าเป็นอนาบัติ 

๑๒. แสดงอาบัติว่าเป็นอาบัติ 

๑๓. แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติเบา 

ลักษณะของภิกษุอธรรมวาที ๑๘ อยาง 

๑. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 

๒. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม

๓. แสดงสิ่งมิใช่วินัยว่าเป็นวินัย 

๔. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย 

๕. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้
กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ 

๖. แสดงสิง่ทีต่ถาคตได้ภาษติไว้ ได้กล่าว
ไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ 

๗. แสดงจรยิาวตัรทีต่ถาคตไม่ได้ประพฤติ
มาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 

๘. แสดงจริยาวัตรที่ตถาคตประพฤติมา
ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 

๙. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่า
ตถาคตได้บัญญัติไว้ 

๑๐. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่า
ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 

๑๑. แสดงอนาบัติว่าเป็นอาบัติ 

๑๒. แสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติ 

๑๓. แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนัก 
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๑๔. แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติหนัก 

๑๕. แสดงอาบตัทิีม่ส่ีวนเหลอืว่าเป็นอาบตัิ
ที่มีส่วนเหลือ 

๑๖. แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็น
อาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ 

๑๗. แสดงอาบตัชิัว่หยาบว่าเป็นอาบตัชิัว่
หยาบ 

๑๘. แสดงอาบติัไม่ชัว่หยาบว่าเป็นอาบติั
ไม่ชั่วหยาบ 

(“โกสัมพีขันธกะ อัฏฐำรสวัตถุกถำ” 

วินย.๕/๒๕๒/๒๖๘-๒๗๐)

เรื่องวินัย ควรดูที่เจตนารมณ์ของแต่ละ
ข้อด้วย เหมือนกฎหมายบ้านเมืองที่เราต้องดู
เจตนารมณ์ว่าบัญญตัขิึน้เพือ่เปาประสงค์อะไร 

จะท�าให้เข้าใจถึงแก่นสารของวินัยนั้นๆ ตรง

ประเด็น ไม่ใช่สักว่าถือตามๆ กันโดยไม่ทราบ

เหตผุล ส่วนการละเมดิน้ัน ท้ังวินัยและกฎหมาย

ต่างก็ให้ความส�าคญัของเจตนาเป็นอนัดบัแรก 

(“เจตนาหํ กมฺมํ วทามิ, เจตยิตฺวา กมฺมํ 

กโรมิ กาเยน วาจาย มนสา” = “ภิกษุท. 

เรำกล่ำวว่ำ เจตนำนั่นแหละเป็นกรรม เมื่อมี

เจตนำแล้ว บุคคลย่อมกระท�ำกรรมโดยทำง

กำย วำจำ ใจ”) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

“กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา” นั่นเอง

วินยัพระส�าคญัทีฆ่ราวาสควรรูเ้พราะมีข่าว

ฉาวอยู่เรื่อย คือ ปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส 

๑๓, มีโทสะ ตามก�าจัดซึ่งภิกษุด้วยอาบัติ

ปาราชิกไม่มีมูล หรือ มีโทสะ แกล้งหาเลส 

ตามก�าจัดซ่ึงภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล 

เป็นอาบัติสังฆาทิเสส, ภิกษุใดรู้อยู่ ปกปด

อาบัติชั่วหยาบ (ปาราชิก + สังฆาทิเสส) ของ

ภิกษุอื่น เป็นอาบัติปาจิตตีย์, ก�าจัดซึ่งภิกษุ

ด้วยอาบตัสัิงฆาทเิสสไม่มมีลู เป็นอาบตัปิาจิตตย์ี, 

ภิกษุอยู่กับสตรี ๒ ต่อ ๒ ในที่ลับตาหรือลับหู 

เป็นอนิยตะ อย่างน้อยเป็นอาบัติปาจิตตีย์

ตัวอย่ำงปำรำชิก เช่น ลัก โกง หรือ 

ยักยอก ทรัพย์ ๕ แสน (ซึ่งเกิน ๕ มำสก

แน่นอน) มีหลักฐำนครบ ทั้งพยำนวัตถุ-

เอกสำร-บคุคล แล้วคนืเงนิภำยหลงัเมือ่ถกูจบั

ได้ ถำมว่ำจะหำยจำกปำรำชิกไหม แสดงให้

เป็นอำบัติเบำได้ไหม จริงๆ ก็ปำรำชิกตั้งแต่

แรกที่กรรมส�ำเร็จแล้ว แม้ไม่มีใครรู้เห็นเป็น

ควำมลบั อำจเป็นพระดมีผีลงำนท�ำคณุประโยชน์

แก่ศำสนำและประชำชน แต่มันคนละเรือ่งกนั 

ไม่อำจลบล้ำงอำบัตินี้ได้

หลักปฏิบติัฆราวาสตอพระสงฆ์ทีส่อนตางกัน
ปฏิบัติตางกัน

 อนาถบิณฑิกคหบดี และ นางวิสาขา 
เข้าเฝาทูลถามข้อปฏิบัติ ตรัสว่า “จงถวาย
ทานในภิกษุทั้ง ๒ ฝาย แล้วจงฟังธรรมทั้ง ๒ 
ฝาย (ปรโตโฆสะ - ไม่ฟงควำมข้ำงเดียว ไม่
ด่วนตัดสิน) แล้วจงพอใจในความเห็น ความ
ถูกใจ ความชอบใจ และ ความเชื่อถือ ของ
ภกิษุฝายธรรมวาทเีท่านัน้ (หลังโยนโิสมนสกิำร
แล้ว และถ้ำจะเลิกใส่บำตรหรือเลิกไหว้ภิกษุ-
อธรรมวำที ก็ภำยหลัง)”

(“โกสัมพีขันธกะ” 

วินย.๕/๒๕๕-๒๕๖/๒๗๑-๒๗๒)
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หลักมหาปเทส ๔ 

[๙๒] พระพุทธานุญาตวัตถุเป็นกัปปยะ
(สิ่งที่ควร) และอกัปปยะ (สิ่งที่ไม่ควร) 

๑. ดูกรภิกษุท. สิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่า 
สิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัด
กับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอท.

๒. สิ่งที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่า สิ่งนี้ไม่ควร 
หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร 
สิ่งนั้นควร

๓. สิง่ใดทีเ่ราไม่ได้อนญุาตไว้ว่า สิง่น้ีควร 
หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควร 
สิ่งนั้นไม่ควร

๔. สิง่ใดทีเ่ราไม่ได้อนญุาตไว้ว่า สิง่น้ีควร 
หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร 
สิ่งนั้นควร

(วินย. ๕/๙๒/๑๐๔-๑๐๕)

ในศีล (จริงๆ เฮโรอีน ฝิน กัญชำ ท่ำนก็ไม่
ได้ห้ำมถ้ำตีควำมศีลข้อ ๕ แคบๆ เพรำะสมัย
พุทธกำลยังไม่มี) ถ้ำเอำมหำปเทสมำจับ ก็
เข้ำกับข้อ ๑ ที่ว่ำ "ไม่ได้ห้ำมไว้ว่ำ ส่ิงนี้
ไม่ควร หำกสิ่งนั้นเข้ำกับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับ
สิง่ทีค่วร สิง่นัน้ไม่ควร เป็นอกปัปิยะ” เป็นต้น 

ขอควรศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับ 
สีลัพพตุปาทาน และ สีลัพพตปรามาส 

สีลัพพตุปาทาน (หมวดอุปาทาน ๔) 
ความยึดมั่นหรืออุปาทานในศีลและพรต คือ 
หลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน 
ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียม ประเพณี ลัทธิ
พิธีต่างๆ ถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ โดย
สักว่ากระท�าสืบๆ กันมา หรือปฏิบัติตามๆ 
กันไปอย่างงมงาย หรือโดยนิยมว่าขลัง ว่า
ศักดิ์สิทธ์ิ มิได้เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจ
ตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล ทั้งที่
มันผิดเพี้ยนแล้ว อาจจะเคร่งครัดก็ได้ แต่ไม่
เป็นสัมมาทิฏฐิ ส่วนสีลัพพตปรามาส (หมวด
สังโยชน์ ๓ ขั้นต�่า) หมายความว่า ปฏิบัติศีล
ปฏิบัติพรตอย่างปรามาส ปรามาสแปลว่า
ลูบๆ คล�าๆ จับๆ จดๆ ท�าอย่างไม่จริงไม่จัง 
เหลาะๆ แหละๆ ท�าอย่างหลวมๆ ยังไม่ถึง

มรรคถึงผล อาจจะสัมมาทิฏฐิได้แล้ว เลย

สีลัพพตุปาทานแล้ว แต่ปฏิบัติไม่จริงจัง 

ลูบๆ คล�าๆ เหยาะๆ แหยะๆ เล่นๆ หัวๆ 

ถือศีลยังไม่ถึงจิต ยังไม่ถึงแก่นสาระแท้ของ

ศีล จึงยังไม่เข้าถึงขั้นมรรคขั้นผลจริงๆ

ตัวอย่ำงกำรถือศีลพรตที่น่ำพิจำรณำว่ำ 

เข้ำข่ำยสลีพัพตุปำทำนหรอืไม่ คอื กำรประเคน 

บำงที่ รับอำหำรแล้วด้วยกำยหรือของเนื่อง

ด้วยกำย หรือรับจำกที่เขำโยนให้ ถือว่ำใช้ได้

ตัวอย่ำง กำรใช้มหำปเทส ๔ กับบุหรี่ 
หลำยส�ำนักชัดเจนว่ำผิดศีลข้อที่ ๕ เพรำะ
เป็นของมนึเมำ ทำงกำรแพทย์กถ็อืว่ำเป็นโทษ
ต่อสุขภำพ เป็นยำเสพติด (แต่ถูกกฎหมำย
เหมอืนเหล้ำ) พระบำงส�ำนกัอ้ำงว่ำไม่มข้ีอห้ำม
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แล้ว (วินย. ๒/๕๒๔; ๘/๑๑๗๓) เพรำะแสดง
เจตนำรมณ์ชัดเจนแล้วว่ำตั้งใจถวำยและพระ
รับทรำบแล้ว หลังจำกนั้น โยมจะช่วยยก
อำหำรช่วยจัดแจงเรื่องอำหำรอย่ำงไร ก็ไม่มี
ปญหำ ยังถือว่ำเป็นของพระ แต่บำงที่ โยม
จะแตะต้องสัมผัสอีกไม่ได้เลย ถ้ำสัมผัสโดน 
ต้องประเคนใหม่ทุกครั้ง หรือบำงที่ ตอน
ประเคนโยมต้องปล่อยมือก่อนพระ แม้ของ
หนักของร้อน ถ้ำพระชักมือกลับก่อนโยม ถือ
ว่ำขำดประเคน ต้องประเคนใหม่ ดูจะเป็น
กำรตีควำมแบบเคร่งครัดเกินไปหน่อยไหม 

สรุป

l หลักแสวงสัมมาทิฏฐิ คือ ปรโตโฆสะ 
+ โยนิโสมนสิการ

l หลักความเช่ือ คือ ศรัทธา ๔ + 
สัมมาทิฏฐิ ๑๐

l หลักตัดสินธรรมวินัย คือ กาลามสูตร 
(๑๐ + ๑) + หลักตัดสินธรรมวินัย ๗ + 
หลักตัดสินธรรมวินัย ๘ + หลักตัดสินธรรม
วาที - อธรรมวาที ๓๖ + หลักมหาปเทส ๔

l หลกัปฏบิตัเิมือ่สงฆ์สอนตางกนัปฏปิทา
ตางกัน คือ ถวายทาน และ ฟังธรรมทั้ง ๒ 
ฝาย แล้วใช้หลักการทั้งหลายที่กล่าวมาแล้ว
ข้างบนตัดสิน แล้วเลือกฝายธรรมวาทีเท่านั้น

เชิงอรรถ : โอปปาติกะ

ดกูรสารบีตุร โอปปาตกิะก�าเนดิเป็นไฉน? 
เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางจําพวก และ
เปรตบางจ�าพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะ
ก�าเนิด กตมา จ สารีปุตฺต โอปปาติกา โยนิ 
เทวา เนรยิกา เอกจฺเจ จ มนุสฺสา เอกจฺเจ 
จ วินิปาติกา อย� วุจฺจติ สารีปุตฺต โอป-
ปาติกา โยนิฯ (ก�ำเนิด ๔ ม.มูล. ๑๒/๑๖๙).

พระผูม้พีระภาคทรงทราบบคุคลอืน่ ด้วย
ทรงมนสิการโดยแยบคายเฉพาะพระองค์ว่า 
“บุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเป็น 
โอปปาตกิะ เพราะสงัโยชน์เบือ้งต�า่ ๕ ประการ
สิน้ไป ปรนิพิพานในโลกนัน้ไม่หวนกลับมาจาก
โลกนั้นอีก”

ชานาติ ภนฺเต ภควา ปร� ปุคฺคล� ปจฺจตฺต� 
โยนิโสมนสิการา อย� ปุคฺคโล ยถานุสิฏ�  
ตถาปฏิปชฺชมาโน ปฺจนฺน� โอรมฺภาคิยาน� 
สฺโชนาน� ปริกฺขยา โอปปาติโก ภวิสฺสติ 
ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา 
โลกาติฯ

(สังเกตว่ำใช้โอปปำติกะเรียกอนำคำมี
เท่ำนัน้ ไม่ได้ใช้โอปปำติกะเรียกอริยบคุคลข้ัน
อื่น บำลีว่ำ โสตำปนฺโน ภวิสฺสติ, สกทำคำมี 
ภวิสฺสติ, โอปปำติโก ภวิสฺสติ ฉบับมหำจุฬำ 
แปลตรงว่ำ จกัเป็นโอปปำตกิะ ส่วนฉบบัหลวง
แปลศพัท์อนำคำมเีกินมำ ท.ีปำ. ๑๑/๘๕-๘๖; 
ในบำงที่ใช้ โสตำปนฺโน โหติ, สกทำคำมี 
โหติ, โอปปาติโก โหติ ซ่ึงเป็นวัตตมำนำ-
วภิตัต ิปจจบุนักำล เรยีกผูย้งัไม่ท�ำกำละ (ตำย) 
“เสขสูตร” องฺ ติก. ๒๐/๕๒๖; แต่ใน
บำงครั้งใช้เรียกอนำคำมี ที่ท�ำกำละแล้ว 
“ชนวสภสูตร” ที.มหำ. ๑๐/๑๘๗-๑๘๙;
กล่ำวคือใช้ค�ำว่ำโอปปำติกะเรียกอนำคำมี
ทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตำยแล้ว)
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พุทธคุณ 
ร�ำลึก

ถึงแม้จะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่
ดูแลเอาใจใส่เรามาก และให้ข้อคิด
ค�าสอนอันฉลาดเฉลียว เราก็ยัง 
รูส้กึว่าการปฏบิตัธิรรมให้ได้ผลเป็น
ของยากและล่าช้า ถ้าไม่มีครู ไม่มี
อาจารย์จะยากเย็นกว่านีสั้กแค่ไหน
และเป็นส่ิงน่าอัศจรรย์เพียงใดที่
พระพทุธองค์ตรัสรูธ้รรมด้วยตวัพระ
องค์เอง ทรงก�าจัดกิเลสทั้งปวงและ
ทรงเข้าถงึความสมบรูณ์สงูสดุในศลี 
สมาธิ และ ปัญญา โดยไม่มีพระ- 
ผู้ใดชี้บอกหนทาง ด้วยเหตุนี้ เราจึง
น้อมกราบพระปัญญาคณุของพระ- 
พุทธองค์ด้วยเศียรเกล้า

แม้การอธิบายเรื่องธรรมดาๆ 
ให้คนทีเ่รารกัและรูจ้กัฟังจนเข้าใจก็
ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้ว เป็นสิ่งที่น่า

มหศัจรรย์เพียงใดท่ีพระพุทธองค์ทรงพระปรชีาสามารถในการอธบิายธรรมะในสิง่ทีล่กึซึง้ทีส่ดุ
ด้วยถ้อยค�าท่ีประทับใจคนท่ัวโลกมาเป็นเวลามากกว่าสองพนัหกร้อยปี ทรงมีขันตธิรรมในการ
สอนเพื่อบรรเทาความเขลาของบรรดาศิษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน เรา
ขอน้อมกราบพระวิสุทธิคุณของพระพุทธองค์ด้วยเศียรเกล้า

ล�าพังการสร้างครอบครัว องค์กรหรือสถาบันใดๆ ให้ด�ารงอยู่และเจริญรุ่งเรืองมากกว่า
สองช่ัวอายุคนถือเป็นความส�าเร็จอันย่ิงใหญ่ พระพุทธองค์ทรงสร้างสถาบันสงฆ์ที่ด�ารงคงอยู่
มานานกว่าร้อยช่ัวอายคุน และสถาบนันีย้งัคงธ�ารงหนทางสูค่วามหลดุพ้นและถ่ายทอดค�าสอน
สู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อยังประโยชน์สุขต่อชนรุ่นหลัง เราขอน้อมกราบพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพุทธองค์ด้วยเศียรเกล้า

ธรรมะค�าสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร

แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ
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๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

บุหรี่
โยมถามปัญหานาคิด

สูบบุหรี่ สูบท�าไม ใครตอบได้
โปรดตอบให้  หายพะวง  สิ้นสงสัย
สูบเป็นยา  สิ่งจ�าเป็น  สูบเล่นไฟ
หรือสูบให้  อิ่มเอมโอษฐ์  โภชนา

หรือสูบเพราะ  เสพติด  จิตพ่ายแพ้
เป็นทาสแก่  ความอยากเพิ่ม  เติมตัณหา
หรือสูบเพราะ  สังคม  นิยมพา
เป็นปัญหา  น่าคิด  พินิจเอย ฯ

พระตอบ          พระสีลสํวโร

สูบบุหรี่  เพราะโง่  ตามสังคม
เสพอารมณ์  กลิ่นรสเหม็น  ไม่สดใส
ฝนเสพจน  อร่อย  รสเหลือใจ
กลิ่นหอมไหม้  จับจิต  ติดเวทนา

เมื่อไม่เสพ  หงุดหงิด  จิตงุ่นง่าน
เพาะสันดาน  อดอยาก  กามตัณหา
ทั้งเสียเงิน  เสียสุขภาพ  เสียธรรมา
ศีลข้อห้า  ยาเสพติด  พึงคิดเอย ฯ

กวีวิสัชนา :

พระสีลสํวโร
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สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (ตอน ๓)
วิเทศทัยย์

เบือ้งต้นควรท�ำควำมเข้ำใจกันก่อน
ว่ำ พระพุทธศำสนำเข้ำมำเผยแผ่ยัง
เกำะลังกำประมำณพุทธศตวรรษที่ ๓ 
ผูเ้ป็นประธำนสงฆ์ในกำรน�ำมำคอืพระ
มหินทเถระ พระรำชโอรสของพระเจ้ำ
อโศกมหำรำช ส่วนสมณทูตเหล่ำนั้น
มำอย่ำงไร หรือเหตุใดจึงเลือกมำเกำะ
ลงักำ เหน็ว่ำเป็นเรือ่งของผูอ่้ำนต้องไป
เสำะหำควำมรู้กันเอำเอง เพรำะหำก
วิเครำะห์กันตรงนี้ เกรงว่ำกำรสืบค้น
รอยพระพุทธบำทคงจะเป็นหนังจีน
ก�ำลังภำยใน กว่ำจะรู้ว่ำใครคือใครคง
ต้องกินเวลำยำวนำน

กล่ำวโดยย่อคือ สมณทูตอินเดีย
มำครำวนั้น พกพำคัมภีร์พระไตรปิฎก
และคัมภีร์อรรถกถำติดตัวมำด้วย ใน
ลักษณะของกำรทรงจ�ำด้วยปำก เรียก
ว่ำ มุขปำฐะ

ประเดน็คอื คตคิวำมเชือ่เรือ่งรอย
พระพทุธบำทปรำกฏเหน็ในคมัภร์ีอรรถ- 
กถำ

เมื่อทรำบควำมเบ้ืองต้นกันแล้ว 
(หำกยังจับควำมไม่ได้ ให้อ่ำนทบทวน
อกีสองสำมรอบ) ต่อแต่นีไ้ปเหน็สมควร
ดูเรื่องอื่นกันก่อน แล้วค่อยย้อนมำ
วิเครำะห์รอยพระพุทธบำทในคัมภีร์
อรรถกถำกันทีหลัง

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

เจดีย์รุวันเวลิ เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

สระน�้าโบราณ เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
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ข้อมูลทางประวัติศาสตร์บอกไว้ว่า การประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระมหินทเถระ
และคณะประสบความส�าเรจ็ภายในเวลาอนัรวดเรว็ มผีูศ้รทัธาพระพทุธศาสนาออกบวชปฏบิตัิ
ตามสมณทูตอินเดียเป็นจ�านวนมาก เป็นเหตุให้พระเจ้าเทวานัมปยติสสะโปรดให้สร้างอาราม
วิหารหลายแห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อกุลบุตรผู้ออกบวชศึกษาพระธรรมวินัยในบวรพระพุทธ-
ศาสนา

หากวิเคราะห์ลงไปในรายละเอยีดจะเหน็ว่า ผูท้ีห่นัมานบัถอืพระพุทธศาสนาและออกบวช 
มีเฉพาะกลุ่มปัญญาชนคนชั้นสูงเท่านั้น ส่วนสามัญชนคนรากหญ้าไม่สามารถเข้าใจหลักธรรม
ค�าสอนอนัลกึซึง้ของพระพทุธศาสนาเลย จงึเป็นเหตใุห้พระมหนิทเถระทูลกษตัรย์ิลงักาให้สร้าง
ถูปารามเจดีย์บรรจุพระธาตุรากขวัญ และอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากชมพูทวีปมาปลูก
กลางเมืองอนุราธปุระ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของชนชาวเกาะลังกาทั้งมวล 

ปรากฏว่าได้ผลตามความด�าริของพระเถระ เพราะกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวลังกา
ทุกรูปนาม

สมยัต่อมาการพระศาสนาเปลีย่นแปลงไป อาจเป็นเพราะพระปฏิบติัเพือ่ปฏิเวธลดน้อยลง 
ขณะที่พระปริยัติเพิ่มจ�านวนมากขึ้น หรือชนชาวเกาะลังกาหันไปสักการบูชาความเชื่อดั้งเดิม
แห่งตนก็ไม่ทราบได้ พระเถราจารย์น้อยใหญ่จึงปรึกษากันปรับกลยุทธ์ใหม่ สร้างแรงจูงใจให้
คนหันกลับมาสู่พระศาสนาเหมือนเดิม ด้วยการแต่งเรื่องราวพรรณนาว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จ
มาเกาะลังกา ๓ ครั้ง และเสด็จไปประทับถึง ๑๖ แห่ง เรียกว่า โสฬสบุณยสถานศักดิ์สิทธิ์ 
เท่านั้นยังไม่พอ เพื่อให้ผู้คนสามารถจดจ�าจนฝังใจ จึงแต่งคาถาประกอบไว้ด้วย 

มะหิยังคะณัง นาคะทีปัง กัลยาณัง ปะทะลัญชะนัง
ทิวากุหัง ทีฆะวาปง เจติยัญจะ มุติงคะณัง
ติสสะมะหาวิหารัญจะ โพธิง มะริจะวัฏฏิยัง
โสณณะมาลิมะหาเจติง ถูปารามะภะยาคิริง
เชตะวะนัง เสละเจติยัง ตะถากาจะระคามะกัง
เอเต โสฬะสะฐานานิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

ข้าพเจ้าขอยอกรไหว้วนัทาเป็นนติย์ ณ สถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์ ๑๖ แห่งเหล่านี ้ คือ มหยิงัคณ-
เจดีย์ ๑ นาคทวปีเจดีย์ ๑ กลัยาณเจดีย์ ๑ รอยพระพทุธบาททีศ่รีปาทะ ๑ ทวิากุหเจดย์ี ๑ 
ทฆีวาปีเจดย์ี ๑ มตุงิคณเจดย์ี ๑ ตสิสมหารามเจดย์ี ๑ ต้นพระศรมีหาโพธิ ์ ๑ มรจิวฏัฏยิ-
เจดย์ี ๑ สวุรรณมาลกิเจดย์ี ๑ ถปูารามเจดย์ี ๑ อภัยคริเีจดีย์ ๑ เชตวันเจดย์ี ๑ เสลเจดย์ี ๑ 
และกะตะระคามเจดีย์ ๑
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ถามวา คาถานี้แต่งขึ้นตั้งแต่สมัยใด

ตอบวา ไม่รู้ 

ทราบแต่เพียงว่าประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ เมื่อพระพุทธโฆษาจารย์เดินทางมาเกาะลังกา 
เพือ่ปรวิรรตคัมภีร์อรรถกถาจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลนีัน้ คาถาบทนีเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย
ตลอดเกาะลังกา จนท�าให้พระพุทธโฆษาจารย์ต้องบันทึกไว้ในงานเขียนของท่าน

ผู้เขียนเห็นว่าคาถาบทนี้น่าจะแต่งข้ึนก่อนการบันทึกพระไตรปฎกลงในใบลานเป็นแน่ 
(ก่อน พ.ศ.๔๕๐) เหตุเพราะคาถาบทนี้ไม่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา หรือแม้แต่คัมภีร์
เล่มอื่นใดสมัยน้ัน แต่มีการสืบต่อด้วยวิธีมุขปาฐะเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้คนทุกเพศทุกวัย
ต่างท่องกันได้จนชินปาก นอกจากนั้น บุณยสถานศักด์ิสิทธ์ิแต่ละแห่งล้วนมีคาถาแยกย่อย
ก�ากับเฉพาะตัว

เฉพาะคาถาบูชารอยพระพุทธบาทที่ศรีปาทะนั้น มีว่า

กัลยาณิโต คะคะนะโต มุนี ยัตถะ คันตะวา
ทัสเสสิ จักกะ วะระ ลักขะณะ ปาทะลัญชัง
ลังกา มะหี วะระ วะธุ มักโฏปะมานัง
วันทามะหัง สุมะนะกูฎัง สิลุจจะยัง ตังฯ

พระมหามุนีเจ้าเสด็จกลับจากกัลยาณีบุรีโดยอากาศวิถี ทรงประทับรอยพระพุทธบาท
อันประเสริฐ ณ ที่แห่งใด อุปมาดั่งขุนเขาอันยิ่งใหญ่ในลังกาประเทศ ข้าพเจ้าขอน้อมวันทา
สุมนกูฎมหาบรรพต ณ ที่แห่งนั้นแล

และอีกคาถาหนึ่งว่า

ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร
ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนา จะลัคเค 
ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโนจะ ปาทัง 
ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิฯ

รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้ว บนหาดทรายแทบฝังแม่น�้านัมมทา 
เหนือภูเขาสัจพันธ์ เหนือยอดเขาสุมนะ และที่เมืองโยนก ข้าพเจ้าขอนมัสการรอยพระ-
บาทนั้นๆ ของพระมุนีด้วยเศียรเกล้า
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จึงเกิดปัญหาว่าสถานท่ีประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทดังกล่าวอ้างในคาถาอยู ่ที่ใด 
(โอกาสหน้าหากยงัพอมเีวลาค่อยมาวเิคราะห์
เสาะหากันอีกที)

บัดน้ีถึงเวลาย้อนกลับไปเปดอ่านคัมภีร์
อรรถกถากันแล้ว ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ
เชื่อมโยงคติความเชื่อรอยพระพุทธบาทใน
ประเทศศรลัีงกาได้ เบือ้งต้นเหน็สมควรจดจ�า
ไว้ว่า รอยพระพุทธบาทที่เกาะลังกานั้นมีแห่ง
เดียวคือ บนยอดเขาสมันตกูฎ (สุมนกูฏก็
เรียก) ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า ศรีปาทะ ส่วน
ฝรั่งขนานนามว่า อดัมส์พีค

ของชาวแว่นแคว้นสุนาปรันตะนั้นแล พระ-
สจัจพนัธ์อรหนัต์ได้ทลูขอสิง่ส�าหรบัสกัการบชูา 
“พระศาสดาไดทรงแสดงเจดีย์ คือรอย
พระบาทไวบนหลงัแผนหนิทบึเหมอืนประทบั
ตราไวบนกอนดินเหนียวสด”

รอยพระพทุธบาทอกีแห่งหนึง่กล่าวถึงใน
พระสูตรเดียวกัน ความว่า คราวเดียวกันกับ
เสดจ็ไปโปรดสจัจพนัธ์ดาบสนัน้ ครัน้เมือ่เสดจ็
ถึงพานิชคาม พระพุทธองค์ได้ผ่านแม่น�้าชื่อ
ว่า นมัมทา ครัง้นัน้นมัมทานาคราชได้ศรัทธา
ต่อพระองค์นิมนต์ให้เสด็จไปโปรดเหล่านาคา
ยังนาคพิภพ พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรม
เทศนาโปรดพวกนาคจนสมควรแก่เวลา คราว
นัน้ นมัมทานาคราชได้ทลูขอสิง่ส�าหรบัสกัการ-
บูชา พระองค์ได้ประทับรอยพระพุทธบาทที่
ฝังแม่น�้านัมมทา “รอยพระบาทน้ัน คร้ัน
เมื่อคล่ืนซัดมาก็ปิด เมื่อคล่ืนเลยไปก็เปิด 
กลายเปนสิ่งสักการะที่ยิ่งใหญ”

รอยพระพุทธบาท ตามคัมภีร์อรรถกถา
มีเพียงสองแห่ง 

ส่วนรอยพระพุทธบาทที่โยนกบุรีนั้น นัก
วิชาการต่างพากันสันนิษฐานว่าอยู่ที่แคว้น
คนัธาระ (ปัจจุบนัอยูใ่นประเทศปากสีถานและ
อัฟกานิสถาน) ซึ่งสมัยนั้นเป็นศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนาทางอินเดียตอนเหนือ (คราว
หน้าค่อยมาว่ากัน) 

ประเดน็ทีเ่ราควรศกึษาคอื แนวคดิเรือ่ง
รอยพระพทุธบาทเหลานีเ้ขามายงัเกาะลงักา
ไดอยางไร 

ผู้เขียนเห็นว่ารอยพระพุทธบาทในคัมภีร์
ปปัญจสูทนี น่าจะติดตามมาพร้อมกับสมณ-
ทตูอนิเดยีสมยัพระมหนิทเถระ แล้วมพีฒันาการ

เรือ่งราวเกีย่วกบัรอยพระพทุธบาทในคมัภร์ี
อรรถกถานั้นปรากฏเห็นในคัมภีร์ปปัญจสูทน ี
ซึ่งแต่งอธิบายพระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย 
(ดูในอรรถกถาปุณโณวาทสูตร) ความว่า 
พระพทุธเจ้าเสดจ็ไปปราบดาบสสจัจพนัธ์ผูเ้ป็น
มิจฉาทิฏฐิ ซึ่งพ�านักพักอาศัยขุนเขาแห่งหนึ่ง
ในแคว้นสนุาปรนัตะ ครัน้ฟังพระธรรมเทศนา
แล้ว ดาบสสัจจพันธ์ได้หายพยศยอมตนเป็น
สาวกและบรรลุอรหัตมรรคในเวลาต่อมา 
พระพุทธองค์จงึทรงมอบหมายให้รกัษาศรัทธา
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กลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายสมัยหลัง ส่วนรอย
พระพุทธบาทที่โยนกบุรีนั้น สันนิษฐานว่าน่า
จะมากับพระสงฆ์มหายาน ผู้เดินทางมาจาก
อินเดียตอนเหนือ แล้วเข้ามาพ�านักพักอาศัย
กับพระสงฆ์แห่งส�านักอภัยคิรีวิหาร ซึ่งเป็นผู้
ชื่นชอบฝักใฝค�าสอนมหายาน และน่าจะ
เป็นท่ีนิยมแพร่หลายภายหลัง จนพระเถรา-
จารย์ต้องแต่งเป็นคาถา

เหตุท่ีพูดเช่นนี้ เพราะคติความเชื่อเชิง
พุทธในลังกาส่วนมากเริ่มต้นจากส�านักอภัย-
คิรีวิหาร ดังเช่น พระพุทธรูป พระไมตรีย-
โพธิสตัว์ หรอืแม้แต่การสวดพระปรติร เป็นต้น

ถามวา เหตุใดจึงต้องดึงรอยพระพุทธ-
บาททั้งสามแห่งเข้ามารวมเป็นคาถาเดียวกัน

ตอบวา เพื่อเชื่อมโยงร้อยเรียงเร่ืองราว
ให้เป็นเนื้อเดียวกันกับรอยพระพุทธบาทบน
เกาะลังกา เพื่อท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้
สนใจมากขึ้น

กล่าวตามต�านานเดิมน้ัน ขนุเขาสมันตกฎู
เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่าสุมนะ 
(ภาษาสิงหลเรียกว่าเทพสามัน) มีผู้คนนับถือ
แพร่หลายก่อนพระพทุธศาสนาจะเข้าสู่ศรลีงักา
นานแล้ว ความยิง่ใหญ่ของเทพสุมนะดงักล่าว 
พระเถราจารย์ย่อมรู้จักเป็นอย่างดี ภายหลัง
ต่อมาจงึโอนสญัชาตเิทพองค์นีจ้ากเดมิเป็นเทพ
ของคนท้องถิน่ให้กลายเป็นเทพระดบัชาตเิสยี

ถามวา ท�าเช่นไร

ตอบวา ใช้วิธี แต่งนิทานปรัมปราให้
เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้า

เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้
เสด็จเกาะลังกาครั้งที่ ๓ พร้อมพระอรหันต-
สาวก ๕๐๐ รูป เพื่อไปโปรดพญานาคมณี-

อัคขิกะแห่งแคว้นกัลยาณี ครั้นเสร็จสิ้นพุทธ-
กิจแล้ว ทรงร�าลึกนึกถึงเทพสุมนะผู้สถิตอยู่ที่
ขุนเขาสมันตกูฎ จึงเหาะไปทางเวหาพร้อม
พระอรหนัตสาวกเหล่านัน้ ได้แสดงธรรมโปรด
สุมนเทพบุตรจนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นแล้ว
สุมนเทพบุตรได้ทูลขอสิ่งระลึก พระพุทธองค์
จึงทรงเหยียบรอยบาทเบื้องซ้าย ไว้บนยอด
มหาบรรพตสมันตกูฎคีรี

เป็นที่น่าสนใจคือ เทพสุมนะองค์นี้เน้น
พระคุณมากกว่าพระเดช อาจเป็นเพราะท่าน
เป็นพระโสดาบันหรือเปล่าไม่ทราบได้ แต่
คุณสมบัติของท่านส่วนใหญ่มักช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ปัดเปาโรคภัยไข้เจ็บให้มลายหายสิ้น 
นอกจากนั้น ยังสงเคราะห์ผู้ยากจนเข็ญใจให้
ร�า่รวยกลายเป็นเศรษฐ ีหลกัฐานเหล่านีส้ามารถ
หาอ่านได้ในคัมภีร์สมันตกูฏวัณณนา ซึ่งมี
เนื้อหาพรรณนาเกี่ยวกับเทพสุมนะและรอย
พระพุทธบาทบนยอดเขา

นี้คือวิธีการโอนสัญชาติเทพบุตรท้องถิ่น
ให้เป็นเทพระดับชาติ 

นับแต่บัดนั้นมา ชาวศรีลังกาทุกหมู่เหล่า
ต่างมุง่หน้าจารกิแสวงบญุ ข้ึนไปกราบไหว้รอย
พระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ จนกลาย
เป็นประเพณีสืบต่อถึงปัจจุบัน เหตุที่รุ่งเรือง
แพร่หลายนั้นเป็นเพราะได้แรงกระตุ้นจาก
สถาบันกษัตริย์ ยุคอาณาจักรอนุราธปุระอาจ
จะยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายนกั สงัเกตได้จาก
การบนัทกึของหลวงจนีฟาเหยีนกอ้็างองิเพยีง
น้อยนิดเท่านั้น

รอยพระพทุธบาททีศ่รปีาทะมาเป็นทีรู่จ้กั
แพร่หลายสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๑ แห่ง
อาณาจักรโปฬนนารุวะ เมื่อพระองค์เสด็จ
จาริกไปสักการบูชาถึงยอดเขา พร้อมให้สร้าง
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* รอยตีน เป็นค�าที่ใช้ในจารึกของพญาลิไท

ทางขึ้นลง เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้จาริก
แสวงบุญ นอกจากนั้น ยังโปรดให้สร้างศาลา
ทีพ่กัรมิทางด้วย นบัจากนัน้มา มกีษตัริย์หลาย
พระองค์ประพฤติตามพระองค์เรื่อยมาจนถึง
สมัยอาณาจักรแคนดี

รอยพระพุทธบาทแห่งศรีปาทะมาถึงจุด
รุ่งเรืองสูงสุดสมัยอาณาจักรดัมพเดณิยะ เมื่อ
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๒ โปรดให้เทวประติ-
ราชเสนาบดี เดินทางไปขุดค้นหาอัญมณี
บริเวณเมืองรัตนปุระ ภารกิจครั้งนั้นล้มเหลว
หลายครั้ง จนเสนาบดีถอดใจจะเดินทางกลับ
เมืองหลวงด้วยมือเปล่า แต่มีชีพราหมณ์ท่าน
หนึ่งแนะน�าให้สักการะเทพสุมนะเสีย ครั้น
ประพฤติตามค�าแนะน�าแล้วภารกิจก็ประสบ
ความส�าเร็จ สามารถขุดค้นอัญมณีได้เป็น
จ�านวนมาก

อนันีว่้าตามคัมภีร์ เท็จจรงิอย่างไรไม่ทราบ 

ครัน้เทวประติราชเสนาบดีกราบทูลพระเจ้า
ปรากรมพาหุที่ ๒ พระองค์ทรงเลื่อมใสยิ่งนัก 
โปรดให้ปันรปูหล่อเทพสมุนะแล้วทรงอุม้อญัเชญิ

ไปประดษิฐานไว้บนยอดเขาสมนัตกฏูใกล้วหิาร
แห่งรอยพระพุทธบาท นบัแต่นัน้มากติติศพัท์
แห่งรอยพระพุทธบาทแพร่หลายไปไกล เป็น
เหตเุชญิชวนให้แขกต่างบ้านต่างเมอืงประสงค์
จะทัศนากันเป็นจ�านวนมาก ทั้งฝรั่งและแขก
มุสลิม

ส่วนพระไทยท่ีเดินทางมากราบไหว้รอย
พระพุทธบาทแห่งศรีปาทะนั้น มีหลายกลุ่ม
หลายคณะต่างกรรมต่างวาระ แต่ที่มีกล่าวไว้
เป็นหลกัฐานคอื กลุม่แรกเดนิทางมาเกาะลงักา
สมยัอาณาจกัรโกฏเฏ ตรงกบัอาณาจกัรสโุขทัย
และล้านนาของไทย ส่วนกลุ่มสองเป็นคณะ
ของพระอุบาลีที่เดินทางมาประดิษฐานสยาม
วงศ์บนผืนเกาะลังกา สมัยอาณาจักรแคนดี 

เหน็จะเป็นพระสงฆ์ไทยกลุ่มแรกทีน่�าเอา
คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทไปเผยแผ่
ยังเมืองไทย โดยเฉพาะอาณาจักรสุโขทัยนั้น 
พญาลิไททรงมีพระราชศรัทธาย่ิงนัก ถึงกับ
โปรดให้ทูตเดินทางมาคัดลอก “รอยตีน*” 
ของพระพุทธเจ้าที่ศรีปาทะกันเลยทีเดียว
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“กรำบบูชำพระบรมสำรีริกธำตุ เถลิง-
รำชย์นวธรรมรำชำ” กรมศิลปำกร กระทรวง
วฒันธรรม โดยส�ำนักพพิธิภณัฑสถำนแห่งชำติ 
จัดกิจกรรม “กรำบบูชำพระบรมสำรีริกธำตุ 
เถลิงรำชย์นวธรรมรำชำ”

เนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยูหั่วเสด็จเถลิงถวลัยรำชสมบตั ิครบ 
๗๐ ป ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระ-
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระ-
ชนมพรรษำ ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษำ ๑๒ 
สิงหำคม ๒๕๕๙ เพื่อให้พุทธศำสนิกชน
สักกำรบูชำเพื่อควำมเป็นสิริมงคล ณ พระที่-
นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ 
พระนคร ระหว่ำงวันที่ ๑๐ มิถุนำยน – ๓๐ 
ตุลำคม ๒๕๕๙ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุก
วัน ปิดวันจันทร์และวันอังคำร

พระบรมสำรรีกิธำตุทีอ่ญัเชญิมำประดิษฐำน
ได้จำกกำรขุดค้นทำงโบรำณคดีขณะบูรณ-
ปฏิสังขรณ์โบรำณสถำนส�ำคัญ รวม ๕ ยุค
สมัย ได้แก่ ทวำรวดี ล้ำนนำ สุโขทัย อยุธยำ 
และรตันโกสนิทร์ และเกบ็รกัษำในพิพธิภณัฑ-
สถำนแห่งชำติ จ�ำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ 
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ รำชบุรี พิพิธภัณฑ-
สถำนแห่งชำติ รำมค�ำแหง จังหวัดสุโขทัย 
พพิธิภณัฑสถำนแห่งชำต ิเชยีงใหม่ พิพธิภณัฑ-
สถำนแห่งชำต ิเจ้ำสำมพระยำ พระนครศรอียธุยำ 
และพพิธิภณัฑสถำนแห่งชำตพิระนคร กรงุเทพฯ

*ผอบแก้วประกอบทองค�า บรรจุพระ-
บรมสารีริกธาตุ* สมัยล้านนา พุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑ – ๒๒

พบท่ีวัดเจดีย์สูง ต.บ้านหลวง อ.ฮอด 
จ.เชยีงใหม่ วดัร้างซึง่ได้รบัผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไปถึง
อ.จอมทอง และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กรม
ศลิปากรได้ด�าเนนิการส�ารวจและขุดค้นโบราณ
วัตถุสถาน ในพื้นที่น�้าจากเขื่อนจะท่วมถึง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๓

พระบรมสารีริกธาตุ
สาระนารู :

กรมศิลปากร
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

*พระสถูปแก้วและหิน บรรจุพระบรม-
สารีริกธาตุ* สมัยล้านนา พุทธศตวรรษที่ 
๒๑ – ๒๒

พบที่วัดดอกค�า ต.บ้านหลวง อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม่ วดัร้างซึง่ได้รบัผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีไปถึง
อ.จอมทอง และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กรม
ศลิปากรได้ด�าเนินการส�ารวจและขุดค้นโบราณ
วัตถุสถาน ในพื้นที่น�้าจากเขื่อนจะท่วมถึง
เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๐๓ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม

*ผอบแก้วรปูกบบรรจพุระบรมสารรีกิธาต*ุ 
สมัยล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒

พบที่วัดศรีโขง ต.บ้านหลวง อ.ฮอด 
จ.เชยีงใหม่ วดัร้างซึง่ได้รบัผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไปถึง
อ.จอมทอง และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กรม
ศลิปากรได้ด�าเนนิการส�ารวจและขุดค้นโบราณ
วัตถุสถาน ในพื้นที่น�้าจากเขื่อนจะท่วมถึง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๓

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม

*พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระ-
สถูปจ�าลอง* สมัยล้านนา พุทธศตวรรษที่ 
๒๑ – ๒๒

พบที่วัดดอกค�า ต.บ้านหลวง อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม่ วดัร้างซึง่ได้รบัผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีไปถึง
อ.จอมทอง และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กรม
ศลิปากรได้ด�าเนินการส�ารวจและขุดค้นโบราณ
วัตถุสถาน ในพื้นที่น�้าจากเขื่อนจะท่วมถึง
เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๐๓

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

*พระสถูปทองค�าจ�าลอง* สมัยอยุธยา 
พุทธศตวรรษที่ ๒๐

กรมศิลปากร
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ขุดพบในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ 
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

ขุดพบที่เนินโบราณสถานหมายเลข ๑ 
ภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
รามค�าแหง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ขณะท�าการขุดแต่งบูรณะในปี พ.ศ. ๒๕๔๔

พพิธิภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา

*พระบรมสารีริกธาตุบรรจุในผอบทรง
สถูป* สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๐

ขดุพบในกรพุระปรางค์ประธานวดัมหาธาตุ 
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๙

พพิธิภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา

*ตลับส�าริด และตลับทองค�าส�าหรับ
พระบรมสารรีกิธาตุ* สมยัสโุขทยั พทุธศตวรรษ
ที่ ๑๙ – ๒๐

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง 
จ.สุโขทัย

*พระบรมสารรีกิธาตบุรรจใุนตลบัทองค�า* 
สมัยสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐

ขุดพบที่เนินโบราณสถานหมายเลข ๑ 
ภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
รามค�าแหง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ขณะท�าการขุดแต่งบูรณะในปี พ.ศ. ๒๕๔๔
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง 
จ.สุโขทัย

*พระกรัณฑ์* สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธ-
ศตวรรษที่ ๒๔ - ๒๕ ทองค�าลงยาราชาวดี 
สงู ๓.๔ เซนตเิมตร บรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ
เดิมประดิษฐานในช่องเสียบก้านพระรศัมขีอง
พระพุทธสิหิงค์ ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

*พระบรมสารีริกธาตุจ�านวน ๒๓ องค์ 
ซึ่งบรรจุในพระกรัณฑ์ทองค�าลงยาราชาวดี* 
เดิมพระกรัณฑ์ประดิษฐานในช่องเสียบก้าน
พระรัศมีของพระพุทธสิหิงค์ ภายในพระที่นั่ง
พุทไธสวรรย์

พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิเจาสามพระยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา

*พระบรมสารรีกิธาตซุึง่บรรจภุายใน พระ
สถปูจ�าลองทองค�าพร้อมเคร่ืองสงู* ได้จากการ
ปฏสิงัขรณ์เจดย์ีศรสีรุโิยทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิเจาสามพระยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

*พระสถูปจ�าลองพร้อมเครื่องสูง* สมัย
อยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ พระสถูปท�าด้วย
ทองค�าและแก้ว กว้าง ๑๔ เซนติเมตร สูง 
๓๔.๕ เซนติเมตร ได้จากการปฏิสังขรณ์เจดีย์
ศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๓๓
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พระนามของพระพุทธเจ้าในพระ
ไตรปฎกมมีากมายหลายชือ่ คมัภร์ีอภธิา-
นัปปทีปิกา ได้รวบรวมค�าศัพท์ในพระ
ไตรปฎก อรรถกถา และฎีกาไว้อย่าง
สมบูรณ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ แต่
เพื่อให้ทราบค�าแปล และค�าอธิบายด้วย 
กจ็ะใช้คมัภีร์อภิธานวรรณนา มาน�าเสนอ
ในที่นี้

มารู�จักพระนาม 
ของ

พระพุทธเจ�ากันเถิด 
กุสลนนฺโท 

พระนามของพระพุทธเจ้า ก็เป็นคาถาแรกของคัมภีร์

พุทฺโธ ทสพโล สตฺถา สพฺพฺู ทฺวิปทุตฺตโม
มุนินฺโท ภควา นาโถ จกฺขุมงฺคีรโส มุนิ
โลกนาโถนธิวโร  มเหสิ จ วินายโก
สมนฺตจกฺขุ สุคโต ภูริปฺโ จ มารชิ
นรสีโห นรวโร  ธมฺมราชา มหามุนิ
เทวเทโว โลกครุ ธมฺมสฺสามี ตถาคโต
สยมฺภู สมฺมาสมฺพุทฺโธ วรปฺโ จ นายโก
ชิโน สกฺโก ตุ สิทฺธตฺโถ สุทฺโธทนิ จ โคตโม
สกฺยสีโห ตถา สกฺย- มุนิ จาทิจฺจพนฺธุ จ 

เรื่องชวนรู� :
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พระพุทธเจาทุกพระองค์ ๓๒ ศัพท์

๑. พุทฺธ (พุธ อวคมเน+ต) พระพุทธเจ้า, 
ผู้ตรัสรู้ ถามต่อว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนาม
ว่า พุทธะ เพราะอรรถว่าอย่างไร ตอบว่า 
เพราะประกอบอรรถวิเคราะห์ว่า

๑. พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ เพราะทรง
ตรัสรู้สัจธรรม

๒. โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ เพราะทรง
ยังหมู่สัตว์ให้รู้ตาม

๓. สพฺพฺุตาย พุทฺโธ เพราะทรงรู้
ธรรมทุกอย่าง

๔. สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ เพราะทรง
เห็นแจ้งธรรมทุกอย่าง 

๕. อภฺิเยยฺตาย พทุโฺธ เพราะทรงรูย้ิง่ 

๖. วสิวติาย พทุโฺธ เพราะทรงท�านพิพาน
ให้แจ้ง

๗. ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ เพราะทรง
สิ้นอาสวะกิเลส 

๘. นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ เพราะ
ทรงปราศจากอุปกิเลส 

๙. เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ เพราะทรง
ปราศจากราคะแน่นอน 

๑๐. เอกนฺตวีตรโทโสติ พุทฺโธ เพราะทรง
ปราศจากโทสะแน่นอน 

๑๑. เอกนฺตวีตรโมโหติ พุทฺโธ เพราะทรง
ปราศจากโมหะแน่นอน

๑๒. เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ เพราะทรง
สิ้นกิเลสแน่นอน

๑๓. เอกายนมคฺคํ คโตติ พุทฺโธ เพราะ
เสด็จไปสู่หนทางอันเป็นเอก

๑๔. เอโก อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิส-
มพฺทฺุโธต ิพทุโฺธ เพราะทรงตรัสรูพ้ระอนุตตร-
สัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว 

๑๕. อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา 
พทุโฺธ เพราะทรงก�าจดัอวชิชาแล้วตรสัรู้วชิชา

๑๖. พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผูตรัสรู พระนามว่า 
พุทธะ (อาเทศ ต เป็น ธ, ธฺ ที่สุดธาตุ 
เป็น ทฺ)

แม ้พระพุทธเจ ้า เอง ก็ เคยตรัสแก ่
เสลพราหมณ์ว่า

อภิฺเยฺยํ อภิฺาตํ  ภาเวตพฺพฺจ ภาวิตํ

ปหาตพฺพํ ปหีนํ เม ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณ 

พราหมณ์ ธรรมที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ย่ิงแล้ว 
ธรรมที่ควรเจริญ เราเจริญแล้ว ธรรมที่ควร
ละ เราละได้แล้ว เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็น
พระพุทธเจ้า 

๒. ทสพล (ทส+พล) พระทศพล พระพทุธเจา
พระนามวา ทสพละ เพราะทรงมีก�าลังกาย
เท่ากับก�าลังของพญาช้างฉัททันต์ ๑๐ เชือก 
และทรงมีก�าลังญาณ ๑๐ ประการ มี ฐานา
ฐานญาณ เป็นต้น 

๓. สตฺถุ (สาส อนุสิฏฐิมฺหิ+รตฺถุ) พระศาสดา 
ทิฏฐธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารหํ 
อนุสาสตีติ สตฺถา เพราะทรงแนะน�าสั่งสอน
สตัว์ทัง้หลาย ด้วยประโยชน์ในปัจจบุนั ประโยชน์
ในอนาคต และประโยชน์อันสูงสุด

ตัวอย่าง โส โว มมจฺจเยน สตฺถา เมื่อ
เราล่วงแล้ว พระธรรมวินัยนั้น จะเป็นศาสนา
ของพวกเธอ

๔. สพฺพฺู (สพฺพ สทฺทูปปท+ญา อวโพ-
ธเน+รู) พระสัพพัญู ผู้รู้ธรรมทั้งปวง สพฺพ� 

12.��������� �.�. 59 P.01-48.indd   43 7/16/16   9:32 AM



4444
๑๒๑๒

ชานาติ สเีลนาต ิสพพฺฺ ูท่านแสดงสพัพญัู
ไว้ ๕ ประการ คือ ๑. กมสัพพัญู ทรงรู้
จุติและอบุตัทิกุอย่างของสัตว์ผู้เป็นไปตามล�าดับ
กรรม ๒. สกงิสัพพญั ูทรงรูส้ภาวะธรรมชาติ
ทุกอย่างได้ในขณะญาณเดยีว ๓. สตตสพัพญัู 
ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่างตามความเป็นจริง 
๔. สัตติสัพพัญู ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่าง
ด้วยพระปรีชาสามารถ ๕. ญำตสัพพัญ ู
ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่างด้วยพระปัญญาที่
ทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ ในที่น้ีหมายเอาความ
หมายที่ ๕ 

๕. ทฺวิปทุตฺตม (ทฺวิ ปท+อุตฺตม) ผู้ประเสริฐ
กว่าสตัว์สองเท้า ทวฺปิทาน� อตุตฺโม ทวฺปิทตุตฺโม 

๖. มุนินฺท (มุนิ+อินฺท) พระมุนินทร์ มุนีน� 
อนิโฺท ราชา มนิุนฺโท ผู้ยิง่ใหญ่กว่ามนีุท้ังหลาย 

๗. ภควนฺตุ (ภค+วนฺตุ) พระผู้มีพระภาค 
ภควาต ิคารวาธิวจน�, อปจ ภคฺคราโคติ ภควา, 
ภคโทโสติ ภควา, ภคโมโหติ ภควา, ภคฺคมา
โนติ ภควา ค�าว่า “พระผู้มีพระภาค” เป็น
พระนามท่ีพุทธบริษัทเรียกโดยเคารพ อนึ่ง 
พระนามพระผู้มีพระภาค เพราะทรงท�าลาย
ราคะได้ ท�าลายโทสะได้ ท�าลายโมหะได้ 
ท�าลายมานะได้

๘. นาถ (นาถ อาสีสเน+อ) ผู้ทรงเป็นที่พึ่ง 
หมายถึง ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก เป็นเจ้า 
เป็นผูน้�าแห่งชาวโลก ทรงหวงัประโยชน์สขุแก่
เวไนยสัตว์ 

๙. จกฺขุมนฺตุ (จกฺขุ+มนฺตุ) ผู้มีจักษุคือ พระ
สัพพัญุตญาณ 

๑๐. องฺคีรส (องฺค+อี+รส+ณ) พระอังคีรส 
ผูม้พีระรัศมแีผ่ซ่านออกจากพระวรกาย องคฺโต 
สรีรโต นิคฺคตา สฺมิ ยสฺส โส องฺคีสโส 

๑๑. มุนิ (มุน ญาเร +อิ) พระมุนี อตฺต-
หิตฺจ ปรหิตฺจ มุนาติ ชานาตีติ มุนิ ผู้
ทรงรู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น พระ-
นามว่า มุนิ

๑๒. โลกนาถ (โลก+นาถ) พระโลกนาถ ผู้
ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก โลกาน� นาโถ 
โลกนาโถ

๑๓. อนธิวร (น+อธิวร) พระผู้ประเสริฐสุด 
อตฺตโน อธิกสฺส กสฺสจิ อภาวโต อนธิวโร 
พระนามว่า อนธวิระ เพราะไม่มผู้ีใดประเสริฐ
ยิ่งกว่าพระองค์ ศัพท์ค�านี้ อยู่ในค�าอาราธนา
ธรรมนั่นเอง 

๑๔. มเหสิ (มหนฺต สทฺทูปปท+เอสคเวสเน
+อิ) ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 

๑๕. วินายก (วิ+นี ปาปุณเน+ณฺวุ) ผู้แนะน�า, 
ผู้น�าสัตว์ไปสู่นิพพาน หิต� วินยติ อนุสาสตีติ 
วนิายโก ผูท้รงแนะน�าประโยชน์เกือ้กลู พระนาม
ว่า วินายกะ 

๑๖. สมนฺตจกฺขุ (สมนฺต+จักฺขุ) ผู ้ทรงมี
พทุธญาณรอบทศิ เพราะทรงมปีรกตเิหน็ธรรม
ทัง้ปวง และทรงประกอบด้วยสพัพญัตุญาณ

๑๗. สุคต (สุ+คมุ คติมฺหิ+ต) พระสุคต 
ผู้ไปดีแล้ว ผู้มีญาณอันงดงาม เพราะเสด็จ
ไปดี เสด็จไปสู่ที่ดี เสด็จไปโดยชอบ 

๑๘. ภูริปฺ (ภูริ ปฺญา+ณ) ผู้มีปัญญา
มาก ผู้มีปัญญาไม่สิ้นสุด ผู้มีปัญญากว้างดุจ
แผ่นดิน 

๑๙. มารชิ (มาร+ชิ ชเย+กฺวิ) ผู้ชนะมาร 
ผู้ชนะมารทั้ง ๕ มีกิเลสมารเป็นต้น 

๒๐. นรสีห (นร สทฺทูปปท+สห ขนฺตยภิภ-
เวสุ+อ) พระนรสีห์, ผู้ปกครองมนุษย์และ
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เทวดา ผู้เป็นดุจสีหะ หรือทรงเป็นผู้ปกครอง 
ราชสีห์ชนะหมู่สัตว์ ด้วยเขี้ยวทั้ง ๔ ของตน
ได้ฉันใด พระผู้มีพระภาคก็ทรงชนะชาวโลก
ด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ศีล ปัญญา บุญ 
อิทธิปาฏิหาริย์ ได้ฉันนั้น

๒๑. นรวร (นร+วร) ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา 
และมนุษย์ 

๒๒. ธมฺมราชา (ธมฺม+ราช) พระธรรม-ราชา 
ทรงเป็นพระราชาผู้รักษาความเป็นธรรม ผู้
เที่ยงธรรม

๒๓. มหามุนิ (มหนฺต+มุนิ) พระมหามุนี 

๒๔. เทวเทว (เทว+เทว) เทวดาของเทวดา 
ทรงเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ของเทวดาทั้งหลาย 
เป็นเทวดาผู้เลิศของเทวดาทั้งหลาย 

๒๕. โลกครุ (โลก+ครุ) ผู ้ เป ็นครูของ
ชาวโลก หรือเพราะทรงเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวโลก 

๒๖. ธมฺมสฺสามี (ธมฺม+สามี) ผู ้เป็นเจ้า
ของธรรม 

๒๗. ตถาคต (ตถา+อาคต, คต) พระ-
ตถาคต พระพุทธเจ้าผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้น 
เสร็จไปแล้วอย่างนั้น ตรัสรู้ความจริง ตรัสรู้
สัจธรรมตามความเป็นจริง 

๒๘. สยมภฺ ู (สย�+ภ ู สตตฺาย�+กฺว)ิ พระสยัม-ภู 
ผู้ตรัสรู้เอง

๒๙. สมฺมาสมฺพุทธ (สมฺมา+ส�+พุธ อว-
โพธเน+ต) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะทรง
ตรัสรู้ธรรมทั้งปวง ด้วยพระองค์เองโดยชอบ 

๓๐. วรปฺ (วร+ปฺญา+ณ) ผู้มีปัญญา
ประเสริฐที่สุด 

๓๑. นายก (นี นเย+ณฺวุ) ผู้น�า ผู้น�าสัตว์
ออกจากห้วงสมทุรคอืสงสารไปสู่ฝังแห่งนพิพาน 
จึงทรงพระนามว่า นายกะ

๓๒. ชิน (ชิ ชเย+ยุ) พระชินเจ้า เพราะทรง
เป็นผู้ชนะมารทั้ง ๕ 

และนามของพระพุทธเจาองค์ปัจจุบันอีก 
๗ ศัพท์

๑. สกฺก (สกฺก+สตฺติย� อ) ผู้ทรงสามารถ 
ผู้เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล ผู้มีทรัพย์
มาก ได้แก่ อริยทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล 
หริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา

๒. สิทฺธตฺถ (สิทฺธ+อตฺถ) พระสิทธัตถะ 
ผู้ทรงท�าประโยชน์ให้ส�าเรจ็แก่ชาวโลก ผู้ประสูติ
พร้อมขมุทรัพย์และรตันะมากมาย (เป็นพระนาม
ของพระพุทธเจ้าในอดีตก็มี)

๓. สุทฺโธทนิ (สุทฺธ+โอทน+ณิ) พระ-
โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ 

๔. โคตม (โคตม+ณ) พระสมณโคดม 
พระโอรสของตระกลูทีเ่ป็นศษิย์ของกปลดาบส
โคตมโคตร 

๕. สกฺยสีห (สกฺย+สีห) พระศากยสีหะ 
ผู้ประเสริฐกว่าเจ้าศากยะทุกพระองค์ 

๖. สกฺยมุนี (สกฺย+มุนิ) พระศากยมุนี ผู้
เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล 

๗. อาทิจฺจพนฺธุ (อาทิจฺจ+พนฺธุ) ผู้ทรง
แผ่พระรศัมไีปถึงวมิานของสุริยเทพบตุร หรอื 
ทรงเป็นญาติโดยโคตรกับสุริยเทพบุตร 

นอกจากนี้ยังมีศัพท์อื่นๆ อีกเช่น มายา-
เทวีสุต, มหาสมณ, กลิสาสน เป็นต้น
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เย็นนี้คุณแม่ออกจะแปลกใจที่น้องขวัญนอนเงียบๆ อยู่บนโซฟาในห้องรับแขก ไม่ออกไป
วิ่งเล่นกับเจ้าน�้าตาลหลังกลับมาจากโรงเรียนตอนเย็นเหมือนเช่นเคย 

คุณแม่ : “เป็นอะไรไปน้องขวัญ ไม่สบายหรือเปล่าลูก” คุณแม่ถามด้วยความห่วงใย

น้องขวัญ : “เหนื่อยจังเลยคะคุณแม คุณแมก็ทราบ หนูนอนดึกมาหลายวันแลวเพราะ
ตองคนหาขอมูลงานกลุมวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อนๆ ไมมีใครชวยคนหาขอมูลเลย แถมวัน
นี้พอคุณครูถามถึงงาน พวกเพื่อนยังบอกวากําลังชวยกันรวบรวมอยู ทั้งๆ ที่ความจริง
แลวเพื่อนๆ บอกใหหนูเปนคนคนหาขอมูลคนเดียวเลยนะคะ เอาเปรียบกันอยางนี้แยจัง” 
น้องขวัญระบายความเครียดให้คุณแม่ฟัง

เรื่องเล�าสําหรับเยาวชน :

ผู�ตื่นอยู�เสมอ
เรื่อง : มโนรถปูรณี

ภาพ : น้องขวัญ
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“ท�าไปเถอะลูกเอย อะไรท่ีเราท�าเอง 
มันก็เป็นการสะสมความรู้ความช�านาญ เป็น
การสะสมพลงัความเพียรให้มคีวามขยันอดทน
กับสิ่งที่ยากได้มากขึ้น ยิ่งหนูค้นคว้าเอง หนู
นั่นแหละจะได้รับประโยชน์มากกว่าใคร ใคร
เขาจะเห็นไม่เห็น นั่นไม่ส�าคัญหรอกลูก มัน
อยู่ที่ หนูท�าอะไรมากกว่า” คุณแม่ค่อยๆ 
นั่งลงข้างๆ พลางลูบศีรษะลูกสาวเป็นการให้
ก�าลังใจ

“คุณแม่จะเล่าเรื่องเก่าให้ฟังนะลูก หนู
ฟังแล้วจะได้มกี�าลงัใจท�าความดแีละจะได้ขยัน
เรียน ไม่ต้องไปมัวดูว่าใครท�าหรือไม่ท�า เรื่อง
ความดี เราทําของเรากอน ใครท�าใครได้
แน่นอน ลูกจะลองฟังนิทานของคุณแม่ดูไหม
ล่ะ” คุณแม่เปดเรื่องอย่างนี้ มีหรือน้องขวัญ
จะไม่อยากฟัง เพราะหนูน้อยโตมากับนิทาน
ของคุณแม่แท้ๆ เลย

“อยากฟังสิคะ คุณแม่เล่าตอนนี้เลยค่ะ 
เดี๋ยวหนูค่อยไปอาบน�้า” 

“เรื่องนี้ชื่อว่า “ใครท�าใครได้” ดีไหม
ลูก... ก็ในสมัยพระพุทธเจ้าอีกน่ันแหละ มี
พระภิกษุสองรูปท่านเป็นเพื่อนกัน พอรับฟัง
ค�าสอนจากพระพทุธเจ้าแล้ว กพ็ากนัไปบ�าเพญ็
เพียรภาวนาอยู่ในปา พระรูปหน่ึงท่านขยัน
มากเลย ขยันตั้งใจนั่งสมาธิ เดินจงกรม ฉัน
อาหารก็น้อย ไม่พูดคุยเลยถ้าไม่มีธุระจ�าเป็น 
แต่พระอีกรูปหนึ่งสิ มัวเที่ยวไปเก็บฟนใน
ตอนเย็นเอามากองไว้ แล้วนั่งผิงไฟ คุยเล่น
กับพระเณรอื่นๆ ตั้งแต่ค�่าไป... คุยยาวเลย”

“สมยัก่อนแค่คยุกนักเ็สยีเวลาแล้ว แต่ถ้า
เป็นสมัยนี้สงสัยท่านคงเล่นโทรศัพท์หรือเล่น
เกมส์ด้วยกระมังคะคุณแม่” 

“นั่นสิลูก ถ้าเป็นสมัยนี้ท่านคงเป็นโรค
สังคมก้มหน้า เหมือนที่หนูเล่าว่าคุณครูวิชา
สังคมสอนหนูเมื่อวานน้ีน่ะ ยิ่งกว่านั้นนะลูก 
พอเพื่อนที่ตั้งใจนั่งสมาธิไปเตือนเข้า ท่านก็
ไม่รับฟังเลย และที่แย่กว่านั้นยังมีอีกนะ พอ
เวลาพระที่ขยันน่ังสมาธิ ท่านไปนอนพักเอา
แรงบ้าง พระทีช่อบผงิไฟคยุกจ็ะตามไปรบกวน
ไปต่อว่า ว่าท�าไมท่านจงึมวัแต่มานอนล่ะ ท�าไม
ไม่ลุกขึ้นมานั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืน” คุณแม่เล่า
รายละเอียดต่อ

“โอ้โฮ้ แย่จัง ตัวเองไม่นั่งสมาธิสักหน่อย 
ยังตามไปแกล้งต่อว่าเพื่อนท่ีขยันภาวนาอีก 
หนูน่ะยังโชคดีนะคะคุณแม่ที่ไม่มีเพ่ือนแย่ๆ 
แบบนี้ อย่างนี้หนูค่อยสบายใจหน่อย” น้อง
ขวัญพอจะยิ้มออก พลางถอนหายใจยาว

“หนูโชคดีกว่าท่านมากเลยจ้ะ งานที่
พระเกเรรูปนี้ท�าเป็นประจ�าก็คือ คุยๆๆ แล้ว
ก ็นอนๆๆ กบัเข้าไปต่อว่าเพือ่นทีข่ยนันัง่สมาธิ 
ส่วนพระรปูทีข่ยนัภาวนานัน้ พอท่านพกัผ่อน
ในตอนดึกแล้ว ท่านก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ เดิน
จงกรมต่อในตอนเช้ามืด ท่านไม่ประมาท
เลยนะลูก และท่านไม่สนใจแล้ว ว่าเพื่อนจะ
ท�าหรือไม่ท�า ในเมื่อเตือนแล้วไม่เชื่อท่านก็
ปล่อยวาง ไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุธรรม
เป็นพระอรหนัต์แถมมฤีทธิอ์กีด้วยนะลูก” คณุ
แม่เล่าย�้าตอนส�าคัญ ให้ลูกสาวได้เห็นถึงผล
ของความขยันพากพียร

คุณแม่เล่าต่อ “เมื่อออกพรรษาแล้วพระ
ทั้งสองรูปก็กลับไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธ
องค์ก็ตรัสถามว่า ทั้งสองท่านตั้งใจภาวนากัน
ไหม บรรลุธรรมกันบ้างรึยัง ภิกษุผู้ที่ประมาท
ชอบผิงไฟคุยกัน ก็ชิงกราบทูลเอาหน้าก่อน
เลยว่า ตัวเองได้ออกหาฟนแต่เวลาเย็นแล้ว
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น�ามาก่อไฟผิง นั่งผิงอยู่ตลอดค�่า มิได้หลับ
นอน ส่วนเพื่อนน่ะ...เอาแต่นอนอย่างเดียว” 

“แหม ท่านเองไม่ตั้งใจนั่งสมาธิ แล้วยัง
มาเอาหน้ากับพระพุทธเจ้าอีก แถมยังใส่
ความว่าพระที่ขยันภาวนาอีก บาปหนักเลย
นะคะที่ใส่ความพระอรหันต์และโกหกพระ-
พุทธเจ้า แหม...ถ้าหนูมีเพื่อนแบบนี้ จะปาบ
เข้าให้สกัท”ี น้องขวัญฟังแล้วอดวิจารณ์อย่าง
มีอารมณ์ไม่ได้

“คุณแม่บอกหนูแล้วไงล่ะ ใครท�าใครได้ 
และพระพุทธเจ้า ท่านก็รู้ทุกอย่างแหละ ใคร
จะโกหกท่านกไ็ม่รอดอยูแ่ล้ว พระพทุธองค์จงึ
ตรัสว่า เธอนั่นแหละเป็นผู้ประมาท แล้วยัง
มาพูดว่าตัวเองไม่ประมาทอีก ส่วน ‘บุตร
ของเรา’ เป็นผู้ไม่ประมาท เธอน่ะเป็นม้า
ขาเป เป็นผู้แพ้ ส่วนบุตรของเรา เป็นม้าที่มี
ปัญญา คือพระองค์จะเรียกพระภิกษุที่ปฏิบัติ
ดีมีความเพียรว่า ‘บุตรของเรา’ น่ะลูก” น้อง
ขวัญฟังไปก็เอามือปดปากหัวเราะเบาๆ ที่
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบพระขี้เกียจว่า
เป็นม้าขาเป

ฟังถึงตอนน้ี น้องขวัญมีสีหน้าสดช่ืนข้ึน
ยิ้มออกทันที 

“สิ่งใดที่เราท�าไว้ มันไม่สูญหายไปไหน
เลยจริงๆ นะคะคุณแม่ ต่อไปหนูจะไม่บ่น
แล้วล่ะ ถ้าคณุครใูห้ท�าการบ้าน ให้ท�ารายงาน 
หนูก็จะรีบท�าทันที ใครจะช่วยหรือไม่ช่วย
หนูก็จะไม่ว่าเขา เพื่อนๆ อาจจะไม่ค่อยว่าง
เหมือนหนูก็ได้ หนูจ�าได้ท่ีคุณตาเคยสอนไว้ 
ท่านสอนว่า เวลาทําความดีใหทองวา ขอ
เราทํากอน ขอเราทํากอน”

คุณแม่ได้ยินน้องขวัญพูดก็ปลื้มใจ จึง
เสริมว่า

“ดีแล้วที่ลูกเข้าใจ เราต้องสร้างเหตุไว้ 
ผลย่อมจะเกิดตามเหตุ ไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณครู
จะเห็นเปล่า หรือว่าเพื่อนๆ จะช่วยหนูท�า
รายงานไหม พึ่งตัวเองประเสริฐที่สุด คนที่ไม่
ประมาทนะ เปนคนขยัน ไมเหน็แกนอนและ
มีปัญญาดี ย่อมเอาชนะใครๆ ได้ง่าย จ�าไว้
นะลูก ใครจะประมาทก็ช่างเขา เราจะไม่
ประมาท ใครจะนอนอย่างเกียจคร้านก็ช่าง
เขา เราจะตืน่อยู ่ถ้าลกูท�าได้อย่างนีส้ม�า่เสมอ 
จะเรียนหรือจะท�างาน ก็เจริญรุดหน้าได้
แน่นอน” คุณแม่ค่อยๆ อธิบาย น้องขวัญฟัง
แล้วก็ได้คิดได้ก�าลังใจ เพราะเห็นผลจริง
จากการเรียนดีสม�่าเสมอของตัวเอง

“บางคนมีสมองดี แต่ขี้เกียจ บางคน
สมอง สติปัญญาไม่ดีแต่ขยัน คือได้อย่างเสีย
อย่าง แต่ถ้าใครได้ทั้งสองอย่างนะลูก คือ
ทั้งสติปัญญาดี ทั้งขยันด้วย และยังแข็งแรง 
มีก�าลังกายดี คนนั้นย่อมเจริญรุดหน้าไปเร็ว
กว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน เข้าใจไหมลูก” คุณแม่
สรุปชัดเจนเมื่อเห็นอาการยอมรับของลูกสาว 
พลางค่อยๆ ถอดโบว์ที่ผูกผมของหนูน้อย
ออกวางไว้บนโตะ

“เข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ .. ไป...เจ้าน�้าตาล 
เราไปวิ่งเล่นกัน” น้องขวัญเสียงสดใส ลุก
จากโซฟาลงมากอดรัดเจ้าน�้าตาล สุนัขแสนรู้
คู่ใจ ที่นั่งฟังตาปริบๆ อยู่ข้างๆ

(ที่มา : ธรรมบททางแห่งความดี เล่ม ๑  
ของ วศิน อินทสระ หมวด ๒ ว่าด้วยความ
ไม่ประมาท เรื่องที่ ๖ ผู้ตื่นอยู่เสมอ)
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