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๑๓

เปดเลม
ฉบับนีจ้ ดั ท�ำพิเศษเพือ่ เยำวชน มีบทควำม
ดีๆ ที่คัดเลือกมำตีพิมพ์เพื่อเยำวชน ๓ เรื่อง
เรือ่ งแรกคือ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่
เด็กจากพระราชด�าริ ร.๗ ซึ่งคณะผู้จัดท�ำได้
น�ำมำจำกหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่
๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙ คอลัมน์ไลฟสไตล์
ขอขอบพระคุ ณ หนั ง สื อ พิ ม พ์ โพสต์ ทู เ ดย์
มำ ณ โอกำสนี้
เรือ่ งที่ ๒ เลีย้ งลูกอย่างไรไม่ให้เจ้าอารมณ์
พระธรรมเทศนำของ พระอาจารย์ชยสาโร
พระฝรั่งชำวอังกฤษที่มีลีลำกำรเทศน์ที่เข้ำใจ
ง่ำย แต่ลึกซึ้ง และใช้ภำษำไทยได้ไพเรำะ ถูก
ต้องตำมหลักภำษำไทย อย่ำงไม่นำ่ เชือ่ ว่ำท่ำน
จะเป็นชำวต่ำงชำติ
เรื่องที่ ๓ ธรรมะคือคุณากร : วัคซีน
ปองกันโรคทางใจส�าหรับเด็ก โดย พุทธสาวิกา
ทัศนะเกี่ยวกับปัญหำของเยำวชนที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย พร้อมกับกำรเสนอแนะทำงแก้ไข
ที่น่ำสนใจ พิเศษสุดส�ำหรับฉบับนี้ ภำพปก
ของเรำ วำดโดย น้องขวัญ เยำวชนคนเก่ง
ที่เรำภำคภูมิใจที่ได้ค้นพบเธอ เพชรเม็ดงำมที่
ก�ำลังรอกำรเจียระไน นอกจำกจะวำดภำพปก
แล้ว เธอยังเป็นผูเ้ ขียนภำพประกอบในคอลัมน์
เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชน อีกด้วย
นอกจำกมีธรรมะของพระอำจำรย์ชยสำโร
แล้ว เรำยังมีธรรมะของพระอำจำรย์อมโรภิกขฺ ุ
พระภิกษุชำวอังกฤษอีกรูปหนึ่งที่ท่ำนได้บวช

ฉบับที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กับพระโพธิญำณเถร (ชำ สุภัทโท) วัดหนองป่ำพง จังหวัดอุบลรำชธำนี ปีนี้เป็นปีที่พระ
อำจำรย์ได้รับพระรำชทำนสมณศักดิ์เป็นพระ
รำชำคณะชั้นสำมัญ ที่ พระวิเทศพุทธิคุณ
นับเป็นพระฝรั่งรูปที่ ๔ ที่ได้เป็นเจ้ำคุณ เรำ
จึงได้ถือโอกำสนี้ น�ำเรื่องรำวและพระธรรมเทศนำของท่ำนมำตีพิมพ์ไว้ เพื่อร่วมฉลอง
ควำมส�ำเร็จในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำใน
ต่ ำ งแดน ท� ำ ให้ ช ำวตะวั น ตกหั น มำศึ ก ษำ
ศำสนำพุทธ จนกระทัง่ เปลีย่ นศำสนำมำนับถือ
พระพุทธศำสนำเป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้พระพุทธศำสนำสถิตสถำพรในซีกโลกตะวันตก
พระธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำในแบบดั้งเดิม คือ เถรวำท ได้มี
โอกำสประกำศตัวในอัศดงคตประเทศอย่ำง
กว้ำงขวำง สง่ำงำม พวกเรำควรได้รว่ มอนุโมทนำ
ในผลงำนของพระฝรัง่ ทีส่ ำมำรถท�ำงำนเผยแผ่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สัมฤทธิ์ผลด้วยดี มี
กำรเจริญเติบโตเป็นสถิติที่น่ำชื่มชมอย่ำงยิ่ง
ส�ำหรับบทควำมอื่นๆ ของเรำก็ยังรักษำ
คุณภำพไว้เช่นเคย เหตุการณ์ส�าคัญในวัน
ตรัสรู้ ของพระอำจำรย์มหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร เป็นตอนจบ และสืบค้นรอยพระพุทธบาท ฉบับนี้เป็นตอนที่ ๔ ซึ่งใกล้จะจบแล้ว
เมื่อจบแล้ว ท่ำนผู้เขียน วิเทศทัยย์ ซึ่งเป็น
ดุษฎีบัณฑิต เป็นอำจำรย์สอนหนังสือพระที่
บุรีรัมย์ จะได้เตรียมต้นฉบับที่ตั้งใจเขียนให้
วำรสำรโพธิยำลัยโดยเฉพำะ ขอกระซิบว่ำ

ท่ำนเขียนหนังสือออกมำหลำย
เล่มแล้ว แต่ละเล่มเป็นหนังสือ
๑๓
คุณภำพ สร้ำงควำมชื่นชมใน
ประธานที่ปรึกษา
วงกำรหนังสือวิชำกำรพระพุทธมนต์ นนฺทิโก
ศำสนำในประเทศไทยอย่ำงมำก พระครูอัธรรมธรสุ
คคมหำบัณฑิต
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ ยำกชวนให้
บรรณาธิการอ�านวยการ
อ่ ำ นกั น คื อ ลั ท ธิ ไซตอน พระมหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร
ซาตาน มาร ของ หนึ่งธุลี
บรรณาธิการบทความ
พนิตำ อังจันทรเพ็ญ
พลีเพื่อพุทธ เป็นบทควำมที่
panitaang@gmail.com
ทั น สมั ย ที่ น� ำ เสนอภั ย ของ
บรรณาธิการฝายศิลป
พระพุทธศำสนำ เป็นกำรเตือน
พัสริน ไชยโคตร
ภัยให้กบั พุทธศำสนิกชนจ�ำนวน
เอมมิกำ แก้วสรดี
มำกที่ ไ ม่ ใ ส่ ใจในเรื่ อ งนี้ เ ลย
วันเพ็ญ พรมเมือง
นับเป็นอันตรำยใหญ่หลวงแก่
กองบรรณาธิการ
พระพุทธศำสนำอันเป็นที่รัก
คณะสงฆ์วัดจำกแดง
ส�ำนักงำน : วัดจำกแดง
และหวงแหนของเรำ เป็ น
๑๖
หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
หน้ำทีข่ องชำวพุทธทัง้ ปวงทีจ่ ะ
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
มีจิตส�ำนึกในกำรปกปองพระ- ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
พุทธศำสนำด้วยควำมไม่ประมำท จ.สมุทรปรำกำร ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ฉบับหน้ำจะเป็นฉบับพิเศษ
ภาพปก
อีกครั้ง ที่จัดท�ำเนื่องในโอกำส
ใส่บำตรกับคุณแม่
วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำวาดโดย
พรรษำ คณะผู้จัดท�ำจะทุ่มเท
น้องขวัญ
สรรพก�ำลังท�ำวำรสำรให้มคี ณ
ุ ค่ำ
เครดิตภาพ
มำกที่สุดเช่นเคย เพื่อผู้อ่ำน
มนตรี ศิริธรรมปิติ
จำคิโน ภิกขุ
ของเรำจะได้มวี ำรสำรดีๆ อ่ำน
และมี คุ ณ ค่ ำ ที่ จ ะเก็ บ ไว้ ใ นตู ้
ออกแบบปก
เอนก เอื้อกำรุณวงศ์
หนังสือตลอดไป เพรำะเนือ้ หำ
อุปถัมภ์อุปกรณ์
สำระแห่งธรรมที่เรำน�ำตีพิมพ์
คอมพิวเตอร์ โดย
นั้นเป็นอกำลิโก ท่ำนเปิดอ่ำน
คุณพัชรพิมล ยังประภำกร
เมือ่ ใด ก็มปี ระโยชน์เมือ่ นัน้
ประธำนกรรมกำรสินค้ำ
คณะผู้จัดท�ำ

แบรนด์ ‘สุวิมล’
ด�าเนินการจัดพิมพ์โดย
สำละพิมพกำร
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
๐๙๘-๘๗๖๖๑๙๖

สารบัญ
๑. ธรรมพระอำจำรย์ :
๓
เหตุกำรณ์ส�ำคัญในวันตรัสรู้ (ตอนจบ)
(พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
๒. สำระน่ำรู้ :
๙
หนังสือสอนพระพุทธศำสนำแก่เด็ก
จำกพระรำชด�ำริ ร.๗
(วรธาร)
๓. สืบค้นหำพระพุทธบำท ๕ รอย (ตอน ๔) ๑๓
(วิเทศทัยย์)
๔. ทัศนะพิจำรณ์ :
๑๘
ลัทธิไซตอน ซำตำน มำร
(หนึ่งธุลี พลีเพื่อพุทธ)
๕. กวีนิพนธ์ : สุขเมื่อสุก
๒๐
(ปปญจา)
๖. บทควำม :
๒๑
เลี้ยงลูกอย่ำงไรไม่ให้เจ้ำอำรมณ์
(พระอาจารย์ชยสาโร)
๗. วิสัชนำธรรม :
๓๐
ศีล : ประตูสู่พระนิพพำน
(ธีรปญโญ)
๘. วิเครำะห์ธรรม :
๓๕
“ถูกในควำมจริง ผิดในธรรมะ”
(พระวิเทศพุทธิคุณ)
๙. บันดำลใจ :
๓๙
“เจ้ำคุณ” ควำมในใจของอมโรภิกฺขุ
(พระวิเทศพุทธิคุณ)
๑๐. ธรรมประวัติ :
๔๑
ประวัติและปฏิปทำพระอำจำรย์อมโรภิกฺขุ
๑๑. ทัศนะ : ธรรมะคือคุณำกร
๔๒
วัคซีนปองกันโรคทำงจิตของลูก
(พุทธสาวิกา)
๑๑. เรื่องเล่ำส�ำหรับเยำวชน :
๔๖
คุณค่ำของกัลยำณมิตร
(มโนรถปูรณี)

ธรรมพระอาจารย์ :

เหตุการณ์สคัญในวันตรัสรู้
(ตอนจบ)

พระอาจารย์มหาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร

กิจในอริยสัจ ๔
อริยสัจทั้ง ๔ ก็คือ ทุกขสัจ นี้เป็นสิ่งที่
ควรก�ำหนดรู้ พระองค์กก็ ำ� หนดรูแ้ ล้ว สมุทยั สัจ ซึ่งเป็นต้นตอ เป็นสิ่งที่ควรละ พระองค์
ก็ละได้แล้ว ด้วยมรรคทั้ง ๔ และนิโรธสัจ
นิพพานเป็นสิ่งที่ควรท�ำให้แจ้ง พระองค์ก็
กระท�ำให้แจ้งแล้ว มรรคสัจ เป็นสิ่งที่ควร
ท�ำให้เจริญ พระองค์กเ็ จริญแล้ว เพราะฉะนัน้
การรู้แจ้งอริยสัจ ๔ ก็คือการปฏิบัติ หรือ
อริยสัจ ๔ ก็เป็นวิปสั สนาภูมิ ปฏิจจสมุปบาท
ก็เป็นวิปัสสนาภูมิ เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา
แท้จริงแล้ว การตรัสรู้อันยิ่งใหญ่ ก็คือ
การตรัสรู้เรื่องขันธ์ ๕ ของคนเรา ไม่ใช่ตรัสรู้
เรื่องอื่นใด เพราะเรื่องอื่นๆ มันเป็นวัตถุ
เปลีย่ นแปลงได้ ตรัสรูเ้ รือ่ งขันธ์ ๕ ของคนเรา
ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว เพราะอริยสัจคือเป็น
ความจริงอยู่ตลอดเวลา เป็นความจริงที่ไม่
แปรเปลี่ยน เป็นความจริงที่ประเสริฐ เป็น
ความจริงทีพ่ ระอริยะค้นพบ และเป็นความ
จริงที่ผู้ค้นพบเป็นพระอริยะ
ฉะนั้น อริยสัจ ๔ จึงเป็นความจริงตลอด
เวลา ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ จริงอยู่ตลอดเวลา
ตัณหาเป็นต้นตอของทุกข์ จริงอยู่ตลอดเวลา
นิพพานดับทุกข์ได้ จริงอยูต่ ลอดเวลา มรรค ๘
หรือมัชฌิมาปฏิปทา เป็นหนทางให้ดับทุกข์
ได้ จริงอยู่ตลอดเวลา

การพิจารณาขันธ์ว่าเป็นไตรลักษณ์
ค�ำว่า ขันธ์ แปลว่า กลุ่ม กอง ของ
รูปนาม เป็นเรื่องของความทุกข์ ขันธ์ ๕
เป็นกองแห่งทุกข์ ไม่ใช่ความดีความงามอะไร
เลย ให้เราพิจารณาให้เห็นตามไตรลักษณ์ว่า
เราเกิดมาแล้ว ได้ขันธ์ ๕ มาแล้ว แต่ละส่วน
ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับ คือ มีความไม่เที่ยง
อยู่ในตัวตลอดเวลา ตั้งแต่เรารู้เดียงสาจนถึง
บัดนี้ สภาพร่างกายคือรูปขันธ์ของเรา ได้
เปลี่ยนไปจากเดิม นั่นคือความไม่เที่ยงของ
ขันธ์ ๕
ส่วนนามคือจิตและเจตสิก ที่จัดเป็นขันธ์
อย่างหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่ารูป
เช่น ขณะนี้ เรานั่งฟังธรรมะอยู่ จิตจะแว๊บ
ไปโน่น แว๊บไปนี่ คิดโน่น คิดนี่ นั่นคือความ
เปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยงของนามคือจิต
และเจตสิก (เกิด - ดับอย่างรวดเร็ว)
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๑๓

ฉะนั้น จะเป็นรูปหรือเป็นนำม เป็นจิต
หรือเป็นร่ำงกำยก็ตำม ล้วนแต่เป็นสิ่งไม่เที่ยง
คือ ไม่คงที่ ไม่จีรังยั่งยืนตลอดไป ถือว่ำเป็น
ตัวสร้ำงทุกข์มำกมำยให้กับเรำ เพรำะขันธ์ ๕
นั้น เกิดขึ้นแล้วไม่ยอมตั้งอยู่ เกิดแล้วเปลี่ยน
จำกสภำพเดิมที่เรำถือว่ำเป็นสภำพที่ดีงำม
และอยำกให้อยู่ในสถำนะเดิม แต่เรำก็ไม่
สำมำรถบังคับให้เป็นไปอย่ำงที่ใจชอบได้
และอีกประกำรหนึ่ง แม้เรำอยำกจะให้
สังขำรร่ำงกำยของเรำ เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้
เช่น บำงทีเรำเห็นคนอื่นมีหน้ำตำสวยงำม
รูปร่ำงสวยงำม เรำก็อยำกจะเป็นเช่นนั้นบ้ำง
แต่เรำก็ไม่สำมำรถที่จะบังคับให้มันเป็นอย่ำง
นั้นได้ สภำพเช่นนี้เรียกว่ำ อนัตตา คือสภำพ
ที่ไม่สำมำรถที่จะบังคับ ให้เป็นไปตำมใจของ
เรำได้ ฉะนั้น เรำสำมำรถมองสังขำรร่ำงกำย
ของเรำ มองที่ขันธ์ ๕ ของเรำ ให้เห็นเป็น
สภำพไม่เทีย่ ง สร้ำงทุกข์ให้กบั เรำ และไม่เป็น
ไปตำมควำมต้องกำรของเรำเลย สติของเรำก็
จะเกิดขึน้ ทันที เมือ่ สติเกิด เรำก็สำมำรถเริม่ ต้น
ชีวิตของเรำด้วยกำรท�ำควำมดีไปได้ตลอด

เËตØการณ์Ëลั§จากตรัÊรÙŒÍริÂÊัจ
หลังจำกตรัสรู้แล้ว ในช่วงแรกๆ องค์
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำยังไม่เทศน์โปรด เพรำะ
ทรงเห็ น ว่ ำ ธรรมะที่ พ ระองค์ ไ ด้ บ รรลุ น้ั น มี
ควำมลึกซึ้ง รู้ตำมได้ยำก ทะเลก็พอจะหยั่ง
กันได้ ใจคนก็ยำกจะหยั่งถึง แต่ธรรมะของ
พระพุทธเจ้ำลึกขนำดไหน หยั่งได้ไหม ?

¤วาÁลØ่ÁลÖกขÍ§ธรรÁÐ

ธั ม มคั ม ภี ร ะ ลึ ก โดยผล เรี ย กว่ ำ อั ต ถคัมภีระ ลึกโดยการแสดง เรียกว่ำ เทสนำคั ม ภี ร ะ และลึ ก โดยการรู ้ แจ้ ง แทงตลอด
เรียกว่ำ ปฏิเวธคัมภีระ
ลึกโดยเหตุ ก็คือกำรสำวหำสำเหตุ เช่น
กำรตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นผล
เหตุ ข องกำรตรั ส รู ้ คื อ อะไร เหตุ แรกก็ คื อ
อรหัตตมัคคญำณ เหตุต่อๆ ไปคืออะไร ก็
ถอยกลับไป ๔ อสงไขยแสนกัป ตั้งแต่เริ่ม
สร้ำงบำรมีจนถึงอรหัตตมัคคญำณ
ค� ำ ว่ ำ เหตุ ก็ มี เ หตุ ใ กล้ แ ละเหตุ ไ กล
เหตุใกล้ ก็มี ๒ ระดับ เหตุใกล้ตั้งแต่เริ่มลง
มำจำกสวรรค์มำถึงกำรออกผนวช ก่อนจะ
ได้อรหัตตมัคคจิตทั้งหมด นี้เป็นเหตุใกล้ตำม
ปกติ เหตุใกล้สุดๆ ก็คือ อรหัตตมัคคญำณ
พอสำวไปดูผล อย่ำงเช่น พอได้ตรัสรู้
ผลคืออรหัตตผลเกิดขึ้น เมื่ออรหัตตผลเกิด
ขึ้นแล้ว สิ่งต่ำงๆ ที่พึงมีเฉพำะพระพุทธเจ้ำ
เช่น สัพพัญญุตญำณ ทศพลญำณทั้ง ๑๐
ประกำร ก็มำหมด และหลังจำกนั้นผลก็คือ
มีกำรแสดงธรรม ก่อนที่จะแสดงธรรมก็มีกำร
พิจำรณำว่ำ ธรรมะที่ลึกโดยเหตุ ลึกโดยผล
เป็นต้น ยำกที่จะรู้ตำม กำรที่ผู้ฟังจะเกิด
ควำมเข้ำใจ เกิดสุตมยปัญญำ พิจำรณำตำม
ไปเกิดจินตำมยปัญญำ แล้วปฏิบัติตำม จน
เกิดภำวนำมยปัญญำ จนเกิดกำรรู้แจ้งแทง
ตลอด ปฏิเวธคัมภีระ ควำมลึกที่จะรู้แจ้งแทง
ตลอดนี้ มันไม่มีหนทำงเลยหรือ

เËตØã´ จÖ§ไÁ่áÊ´§ธรรÁ·ัน·Õ ? ·ร§รÍ
ÍÐไร ?

ธรรมะของพระพุทธองค์มีลักษณะของ
ถึงแม้ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว จะ
ควำมลุม่ ลึก ๔ อย่ำง คือ ลึกโดยเหตุ เรียกว่ำ ลึกซึ้งอย่ำงนั้น แต่ก็มีหนทำงที่จะรู้ตำมได้
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แต่เพรำะเหตุใด หลังจำกตรัสรู้แล้วพระองค์
จึงไม่แสดงธรรมในทันที ? ทรงรออะไร ?
แท้จริง พระพุทธองค์รู้ว่ำธรรมนี้ลึกมำก
คนที่จะบรรลุได้ก็คือคนที่ได้สร้ำงบำรมีมำ
เต็มแล้ว คนที่มีฉันทะแรงกล้ำ อย่ำงเช่น
เทวดำก็ดี พรหมก็ดี หรือปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ทีบ่ ำ� เพ็ญบำรมีมำแล้ว ทีพ่ อจะบรรลุได้ เพรำะ
ธรรมะของพระพุทธองค์มีควำมอัศจรรย์ คือ
จะลุม่ ลึกขนำดไหนก็ตำม ถ้ำตรึกตรอง คือฟัง
ให้เกิดสุตมยปัญญำ พิจำรณำให้เกิดจินตำมยปัญญำ ใช้โยนิโสมนสิกำรให้เกิดจินตำมยปัญญำ
แล้วก็ลงมือปฏิบัติให้เกิดภำวนำมยปัญญำ ก็
สำมำรถที่จะหยั่งถึงหยั่งรู้ได้
แต่ในช่วงแรกๆ พระพุทธองค์มจี ติ ขวนขวำย
น้อย จะยังไม่แสดงธรรม เพรำะเห็นว่ำธรรมะ
นีม้ นั ลึกเหลือเกิน คนธรรมดำทัว่ ไปทีย่ งั ท�ำมำ
หำกิน มีครอบครัวแล้ว ก็ยำกที่จะพิจำรณำ
ให้ เ ห็ น ธรรมะที่ ลึ ก ซึ้ ง ขนำดนี้ โดยเฉพำะ
ปฏิจจสมุปบำท และพระองค์ทรงเห็นว่ำคนใน
ยุคนั้นนับถือพระพรหมเป็นเทพสูงสุด เข้ำใจ
ว่ำพรหมโลกคือนิพพำน หำกพระพุทธองค์
ไม่ท�ำให้คนที่นับถือพรหมว่ำเป็นเทพสูงสุดมำ
ยอมรับเสียก่อน กำรจะไปแสดงธรรมโปรด
คนเหล่ำนัน้ ก็เป็นไปได้ยำก ด้วยเหตุนี้ พระองค์
ก็ทรงรอโอกำส ทรงรอโอกำสจำกใคร ?
พระพุทธองค์ทรงรอโอกำสให้ทำ้ วมหำพรหม
ที่สัตว์โลกทั้ง ๓ ทั้งโลกมนุษย์ เทวดำ และ
พรหม ยอมรับนับถือท่ำนว่ำสูงสุด มำสมัคร
เป็นลูกศิษย์คนแรก เพื่อให้ทิฏฐิควำมเห็นผิด
ทีเ่ ข้ำใจว่ำ พรหมเป็นนิพพำน จะได้ถกู ท�ำลำย
ไปอย่ำงง่ำยดำยโดยไม่ต้องอธิบำยให้ยำก
แต่มใิ ช่วำ่ ท้ำวมหำพรหมจะนิง่ ดูดำย เพรำะ
ท่ำนได้ตดิ ตำมพระพุทธเจ้ำตัง้ แต่วนั เสด็จออก
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ผนวช เพรำะผู้ที่เอำจีวรมำถวำย ก็คือท้ำวมหำพรหมนั่นเอง จีวรที่น�ำมำถวำยเป็นจีวร
ใยบัว เอำมำจำกไหน ท้ำวมหำพรหมท่ำนเก็บ
เอำไว้ ในยุคที่มีจีวรใยบัว จะมีพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำมำเสด็จอุบัติ จะมีพระโพธิสัตว์
ออกผนวช ท้ำวมหำพรหมก็จะเอำจีวรชุดนั้น
มำถวำย
หลังจำกถวำยจีวรใยบัวแล้ว ท้ำวมหำพรหม
ก็ติดตำมผลงำนตลอดเวลำ ตอนที่พญำมำร
เข้ำมำผจญ ตอนที่ตรัสรู้ กระทั่งตอนที่เสวย
วิมตุ ติสขุ เรียบร้อยแล้ว พระพุทธองค์อยำกจะ
หยุดพักต่อ เพรำะทรงด�ำริว่ำธรรมะลึกซึ้ง
ขนำดนี้ จะหำใครที่จะมำฟังแล้วบรรลุได้
พระองค์ยังอยู่ในช่วงที่หยุดพัก แล้วรอให้ผู้
ที่มีบำรมีมำสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ ซึ่งศิษย์
ท่ำนแรกก็คือท้ำวมหำพรหมนั่นเอง เรำจึง
ได้ยินค�ำอำรำธนำแสดงธรรมว่ำ
พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ
กตฺชลี อนธิวร� อยาจถ
สนฺตีธ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ ธมฺม� อนุกมฺปม� ปช� ฯ
(ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑/๔๓๕)
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ท้ำวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นใหญ่ในโลก ได้
กระท�ำอัญชลี อำรำธนำพระพุทธเจ้ำว่ำ เหล่ำ
สัตว์ผู้มีกิเลสมลทินน้อยในจักษุมีอยู่ในโลก
ขอพระองค์โปรดแสดงธรรม เพื่ออนุเครำะห์
โลกนี้.
ท้ำวมหำพรหมกรำบทูลพระพุทธองค์ทรง
แสดงธรรมแก่หมู่สัตว์ที่มีกิเลสในดวงตำน้อย
เพรำะถ้ำพระองค์แสดงแล้ว สัตว์เหล่ำนั้นก็
จะได้บรรลุธรรม แต่ถำ้ พระองค์ไม่แสดงธรรม
ควำมพินำศใหญ่ก็จะเกิดขึ้น ค�ำว่ำ พินาศ ก็
คือ สัตว์ทั้งหลำยจะลงอบำยกันมำก เพรำะ
กำรไม่รู้แจ้งเห็นจริง ไม่รู้ทำงนรก ทำงสวรรค์
ทำงนิพพำน ก็จะลงนรกเสียโดยมำก
เมือ่ พรหมมำสมัครเป็นศิษย์ทำ่ นแรกแล้ว
กำรแสดงธรรมก็งำ่ ย และในวันแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มนุษย์หนึ่งเดียวที่ได้บรรลุ
คือพระอัญญำโกณฑัญญะ แต่เทวดำและ
พรหมได้บรรลุถึง ๑๘ โกฏิ ก็คือ ๑๘๐ ล้ำน
หลังจำกท้ำวมหำพรหมมำอำรำธนำแล้ว
พรำหมณ์คิดอย่ำงไร พรำหมณ์ก็คิดว่ำ แม้
แต่พรหมที่เรำนับถือว่ำเป็นเทพสูงสุดยังมำ
สมัครเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ำเลย ย่อมแสดง
ว่ำพระพุทธเจ้ำต้องสูงกว่ำพรหมแน่ เพรำะ
เหตุนี้ ทิฏฐิของพรำหมณ์จึงถูกท�ำลำยลงได้
โดยไม่ยำกเย็นแสนเข็ญเลย ซึ่งวิธีอย่ำงนี้ แม้
พระสำรีบุตรก็เคยใช้กับโยมแม่ของท่ำนเอง

ไม่ได้ เพรำะโยมแม่เป็นมิจฉำทิฏฐิ ยังไม่
นับถือพระพุทธศำสนำ
มีเรือ่ งเล่ำว่ำ สำมเณรรำหุลไปเดินบิณฑบำต
ผ่ำนบ้ำนพระสำรีบุตรเมื่อไหร่ โยมแม่จะฝำก
มำอย่ำงหนึ่ง ฝำกอะไรมำ ? พระสำรีบุตร
ถำมสำมเณรรำหุลว่ำ “วันนี้โยมแม่ โยมยำย
ฝำกอะไรมำ” สำมเณรตอบว่ำ “วันนี้โยมแม่
ของท่ำนฝำกด่ำมำ”
ในวันทีพ่ ระสำรีบตุ รจะปรินพิ พำน ก็กลับ
ไปบ้ำน ขอพักที่ห้องที่ตนเองเกิด โยมแม่ก็
จัดให้ ผู้ที่มำดูแล มำเป็นบุรุษพยำบำล คือ
พระอินทร์และท้ำวมหำพรหม ท่ำนมำพยำบำล
พระสำรีบุตรตอนที่ท่ำนอำพำธนั่นแหละ
ตอนที่ เ ห็ น แสงสี เขี ย วแว๊ บ ๆ สี เ หลื อ ง
แว๊บๆ แล้วก็เห็นกระโถนลอยไป โยมแม่ก็
สงสัย “เอ๊ะ...กระโถนลอยไปพร้อมกับแสง
สีเขียวข้ำงล่ำง” จึงถำมท่ำนว่ำ “นัน่ ใคร ท�ำไม
กระโถนลอยไปพร้อมกับแสงสีเขียวๆ” พระสำรีบุตรตอบว่ำ “นั่นแหละพระอินทร์ มำเท
กระโถนให้” โยมแม่ก็ถำมอีกว่ำ “และหลัง
จำกนั้น เอำน�้ำอุ่น น�้ำเย็น น�้ำร้อน แล้วก็ถือ
ผ้ำชุบน�้ำอุ่น น�้ำเย็น มำเช็ดตัว พร้อมกับ
แสงสีเหลืองๆ นั่นล่ะ เป็นใคร” ท่ำนตอบว่ำ
“นั่นแหละท้ำวมหำพรหม”

ตอนนั้น โยมแม่อึ้งไปเลย ถำมต่อว่ำ
“ท้ำวมหำพรหมที่โยมแม่นับถือว่ำสูงสุดนั่น
พรÐÊารÕ ºØ ต รเ·Èน์ â ปร´âÂÁáÁ่ ¼Ù Œ เ ป็ น หรือ มำเช็ดตัว มำดูแลท่ำน”

Áิจ©า·ิ¯°ิ

“ใช่ ! ท้ำวมหำพรหม ถ้ำจะเทียบ ก็เป็น
โยมแม่ของพระสำรีบุตรก็เป็นพรำหมณ์
นับถือพรหมว่ำสูงสุด พระสำรีบุตรเป็นพระ- ลูกศิษย์ เป็น “เด็กวัด” ของอำตมำนั่นเอง”
โยมแม่พอได้ฟังอย่ำงนั้นก็ยอมรับนับถือ
อัครสำวกเป็นผู้เลิศทำงปัญญำ ท่ำนไปเทศน์
โปรดคนอื่นได้หมด แต่ไปเทศน์โปรดโยมแม่ ยอมฟังธรรมจำกพระสำรีบุตร พระสำรีบุตร

๑๓
จะเทศน์โปรดโยมแม่ ก็อำศัยพรหม พระพุทธเจ้ำ
จะเทศน์โปรดคนชมพูทวีปก็อำศัยพรหม รอ
ให้พรหมมำสมัครเป็นลูกศิษย์ กำรแสดงธรรม
ก็ง่ำยดำยขึ้นมำก
ในเรือ่ งพรหมอำรำธนำนี้ บำงท่ำนมีมติวำ่
ไม่ใช่พรหมจริงๆ แต่หมำยถึงพระพุทธองค์
ทรงมีเมตตำพรหมวิหำรนั่นเอง
แท้จริงแล้ว ไม่ใช่ว่ำพระพุทธองค์เพิ่งมี
เมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ ในวันนี้ เพรำะ
พระองค์บ�ำเพ็ญเมตตำพรหมวิหำร กรุณำ
พรหมวิหำร มุทติ ำพรหมวิหำร อุเบกขำพรหมวิหำร ตั้งแต่ ๔ อสงไขยแสนกัป แต่วันนี้
ผูม้ ำอำรำธนำเป็นพรหมจริงๆ เพรำะในคัมภีร์
สังยุตตนิกำย บอกไว้ชัดเจนว่ำ เป็นท้ำว
มหำพรหม ท้ำวสหัมบดีพรหม โดยตรง

ธรรÁÐจÐลÖก«Öé§ÍÂ่า§ไร กçÊาÁาร¶ËÂัè§
¶Ö§ไ´Œ
ถำมว่ำ ธรรมะของพระพุทธเจ้ำลึกซึ้ง
ไหม ? ตอบว่ำ ลึกซึ้ง แต่อย่ำงไรก็ตำม ขอ
ให้สดับตรับฟังมำกๆ สุตมยปัญญำจะเกิด
เมื่ อ สุ ต มยปั ญ ญำเกิ ด แล้ ว เอำเนื้ อ หำมำ
เชื่ อ มโยงกั น ระหว่ ำ งบั ญ ญั ติ แ ละปรมั ต ถ์
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ระหว่ำงปุคคลำธิษฐำนและธัมมำธิษฐำน แล้ว
ก็น้อมเข้ำมำที่ขันธ์ ๕ ของตนเอง จินตำมยปัญญำก็จะเกิด เมื่อจินตำมยปัญญำเกิดได้
รอบแล้ว ในขณะที่รักษำศีลไปด้วย ก็เจริญ
ภำวนำไปด้ ว ย ภำวนำมยปั ญ ญำก็ จ ะเกิ ด
เพรำะฉะนั้น ธรรมะจะลึกซึ้งเท่ำไหร่ ก็ไม่
เหลือวิสัยที่จะหยั่งถึงได้
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เป็นผู้ฉลำดใน
เทสนาคัมภีระ คือ ฉลำดในกำรแสดงธรรม
ทุกครั้งที่ทรงแสดงธรรมที่ลึก จะไม่ทรงแสดง
ธรรมะที่ลึกก่อน แต่พระองค์จะใช้ธรรมะที่
ง่ำยๆ ทีท่ กุ คนรูจ้ กั เข้ำใจ อย่ำงเช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ช่วงแรกก็ไม่ได้ลึกเลย พระพุทธองค์ตรัสถึงทีส่ ดุ ๒ อย่ำง คือ กำมสุขลั ลิกำนุโยค และอัตตกิลมถำนุโยค
กำมสุขัลลิกำนุโยค ก็คือ หลำยคนคิด
ว่ำกำรมีวัตถุอย่ำงสมบูรณ์แล้วเข้ำถึงนิพพำน
ได้ หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ำ ไม่ต้องมีวัตถุ
เลย ต้องทรมำนสังขำรร่ำงกำยจึงจะบรรลุ
นิพพำนได้ พระพุทธองค์กเ็ อำสิง่ ทีป่ รำกฏชัดๆ
นั่นแหละมำชี้ให้เห็น แล้วก็ชี้ว่ำ ตรงกลำง
ระหว่ำงกำมสุขัลลิกำนุโยคและอัตตกิลมถำนุโยค คือมัชฌิมาปฏิปทา เป็นหนทำงที่จะ
ท�ำให้เรำเข้ำถึงมรรค ผล นิพพำน
พระองค์ชี้ให้เห็นชัดๆ มีปุคคลำธิษฐำน
ในเบื้องต้น มีธัมมำธิษฐำนในท่ำมกลำง และ
ก็มีปุคคลำธิษฐำน ธัมมำธิษฐำน ตอนสุดท้ำย
พระองค์ทรงแสดงธรรมทุกครัง้ ดึงเข้ำสูล่ ำ� ดับ
ญำณทั้ง ๑๖ แล้วก็สรุปด้วยอรหัตตมรรค
ญำณ
พระพุทธองค์มีเทคนิคที่เรียกว่ำ เทสนา
คัมภีรญาณ คือมีควำมลุ่มลึกในเทคนิคของ
กำรแสดงธรรม รู้อัธยำศัยผู้ฟัง รู้ธรรมะที่ถูก
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กั บ อัธยำศัย รู้กำลเวลำที่บำรมีของคนนั้นๆ
แก่กล้ำ แล้วก็แสดงธรรมได้ถูกคน ถูกเวลำ
ถูกธรรมะ เพรำะฉะนัน้ ธรรมะจะลึกซึง้ ขนำด
ไหนก็ตำม ก็หยั่งได้ด้วยอินทริยปโรปริยัตตญำณ คือญำณก�ำหนดรู้ควำมหย่อนและยิ่ง
แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลำย หรือสื่อออกมำ
ทำงเทสนำคัมภีรญำณของพระพุทธองค์ ฉะนัน้
เทศนำที่ลึกอย่ำงเช่น ปฏิจจสมุปบำท เรำ
ก็ ส ำมำรถศึ ก ษำจนเข้ ำ อกเข้ ำ ใจที่ เรี ย กว่ ำ
อนุพุทธะ คือรู้ตำมได้ด้วยสุตมยปัญญำก่อน
แล้วก็รู้ตำมได้ด้วยจินตำมยปัญญำ แล้วก็รู้ได้
ด้วยภำวนำมยปัญญำ ตำมล�ำดับ

ÊรØปเËตØการณ์Êíา¤ัÞãนวันตรัÊรÙŒ
วันวิสำขบูชำ เป็นวันบูชำเนื่องในวันเพ็ญ
เดือน ๖ ซึ่งเป็นวันประสูติ วันเห็นเทวทูต
วันตรัสรู้ และวันปรินิพพำน ของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ในวันตรัสรู้

ที่พระมหำบุรุษได้กระท�ำกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อ
ตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ในวันตรัสรู้นั้น ช่วงกลำงวันทรงเลือก
ชัยภูมิ โดยทรงตรวจดูทท่ี จี่ ะประทับนัง่ กระท�ำ
ควำมเพียร แล้วทรงเลือกทีน่ งั่ ใต้ตน้ ศรีมหำโพธิ์
ในตอนเย็นทรงปูหญ้ำคำแล้วประทับนั่งขัด
บัลลังก์อธิษฐำนจิตว่ำจะไม่ลุกขึ้นจำกบัลลังก์
จนกว่ำจิตของพระองค์จะหลุดพ้นจำกอำสวะ
ในช่วงปฐมยำม ทรงบรรลุบพุ เพนิวำสำนุสสติ
ญำณ คือทรงระลึกชำติหนหลังได้ ในมัชฌิมยำม
ทรงบรรลุจตุ ปู ปำตญำณ คือทรงรูเ้ ห็นกำรตำย
กำรเกิดของสัตว์โลก และในปัจฉิมยำม ทรง
บรรลุอำสวักขยญำณ คือ ทรงรู้เห็นกำรสิ้น
ไปแห่งอำสวะ ก็คือทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ ได้แก่
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ผู้เป็นพระบรมพระศำสดำเอก
ของโลก
หลังจำกวันตรัสรู้ พระพุทธองค์ก็ทรง
พิจำรณำธรรมะว่ำมีควำมลึกซึ้งยิ่งนัก ยำกที่
จะรู้ตำมได้ จึงยังไม่ด�ำริที่จะแสดงธรรม แต่
เมือ่ ท้ำวสหัมบดีพรหมทรำบเหตุจงึ ได้มำอำรำธนำ
ให้ทรงแสดงธรรมเพือ่ ให้สตั ว์โลกได้บรรลุธรรม
ตำมสมควรแก่อัธยำศัย เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ก็มี
รำยละเอียดดังที่ได้กล่ำวไว้แล้ว
สุดท้ำยนี้ ขอให้ศรัทธำสำธุชนทั้งหลำย
ผูไ้ ด้นำ� สำรธรรมทีอ่ ำตมำได้อธิบำยขยำยควำม
มำตั้งแต่ต้นนั้น มำเป็นแนวทำงกำรท�ำจิต
ของตนให้เกิดศรัทธำปสำทะในพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์
ยิง่ ขึน้ และน้อมบูชำด้วยอำมิสและกำรปฏิบตั ิ
ที่สมควรแก่โลกุตตรธรรมสืบต่อไป และขอให้
ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นอยู่ด้วยควำมไม่ประมำท
เทอญ ขอเจริญพร.

สาระนารู :

หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็ก
จากพระราชดําริ ร.๗

เรียบเรียงโดย วรธาร

หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กเป็นหนังสือทีป่ ระกอบด้วย
เนื้อหาธรรมะและเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เหมาะแก่
การอ่าน ศึกษาค้นคว้า และเป็นธรรมบันเทิงและการพัฒนาจิตใจ
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานน�าไป
ปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิตได้ แต่คนทั่วไปอาจยังไม่รู้จักหนังสือนี้
กว้างขวางเท่าไรนัก
พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๗)

·ÕèÁาáลÐการเกิ´ขÖéนขÍ§Ëนั§Ê×Í
ต้องยอมรับว่ำหนังสือสอนพระพุทธศำสนำแก่เด็กนั้นหลำยคนยังไม่รู้ที่มำ แม้แต่คนที่เคย
อ่ำนบำงคนยังไม่รอู้ ยูด่ ี เพรำะในหนังสือทีจ่ ดั พิมพ์ในแต่ละปีไม่ได้ระบุควำมเป็นมำของหนังสือ
คงบอกแต่เพียงว่ำเล่มนั้นๆ ส�ำนวนนั้นๆ ใครแต่ง ฉะนั้นหนังสือดีๆ เหล่ำนี้ ควรที่คนไทย
จะรู้ และเมื่อรู้แล้ว เชื่อว่ำจะเกิดศรัทธำในบุคคลผู้ริเริ่มอย่ำงแน่นอน
พงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ เล่ำควำมเป็นมำให้ฟังว่ำหนังสือสอน
พระพุทธศำสนำแก่เด็กนั้นเกิดขึ้นมำจำกพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๗ ที่ครั้งหนึ่งมีพระรำชปรำรภว่ำ พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำที่ดีเยี่ยม
เป็นจริง ลึกซึ้ง น่ำเลื่อมใส ไม่ขัดกับควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผู้ศรัทธำย่อมเชื่อได้และเห็นจริง
ตำมได้ด้วยปัญญำและจะน�ำสันติสุขมำสู่โลกได้ แต่ยังมีกำรเผยแพร่น้อย ขำดวิธีกำรสั่งสอนที่
มีศลิ ปะและต�ำรำทีเ่ หมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรสอนเด็กนัน้ ต้องนับว่ำบกพร่องทีส่ ดุ เพรำะ
เด็กที่สวดมนต์ได้มีน้อยมำกและไหว้พระไม่เป็นก็มี
“จึงมีพระรำชด�ำริวำ่ กำรสอนศำสนำแก่เด็ก เป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับควำมเจริญมัน่ คงของชำติ
ทั้งทรงเห็นว่ำกำรสั่งสอนเด็กน่ำจะแก้ได้ไม่ยำก และเป็นของที่ควรพยำยำมแก้อย่ำงยิ่ง แม้ว่ำ
พระพุทธศำสนำจะลึกซึ้ง สอนให้เด็กเข้ำใจยำกก็ตำม แต่ก็มีธรรมที่จะสอนได้มำก เช่น เรื่อง
กรรมและอื่นๆ พระองค์จึงได้ทรงชักชวนให้พระสงฆ์ช่วยกันแต่งหนังสือหรือต�ำรำสอนพระพุทธศำสนำ เพื่อบิดำมำรดำของเด็กจะได้น�ำไปใช้สั่งสอนบุตรหลำนให้เป็นคนดีต่อไป”
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Ëนั§Ê×ÍพØ·ธÁาÁกÐ áร§ºัน´าลพรÐ·ัÂ
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำกล่ำวต่อมำ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้พิมพ์หนังสือ “พุทธมามกะ” ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จ
พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (พระรำชอุปชั ฌำย์
ครั้งที่พระองค์ผนวช) พระรำชทำนเนื่องในงำนวิสำขบูชำ ในปี
ดังกล่ำว เนื่องจำกทรงระลึกถึงธรรมเนียมที่รัชกำลที่ ๖ ได้ทรง
ริ เริ่ ม ด้ ว ยกำรส่ ง บั ต รอวยพรในวั น วิ ส ำขบู ช ำ ขณะที่ ส มเด็ จ
พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ก็ประทำนของเล่น
แก่เด็กๆ ในงำนเดียวกัน “พระองค์จึงทรงเห็นว่ำเป็นธรรมเนียมที่ดีพึงปฏิบัติตำม จึงทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พิมพ์หนังสือพุทธมำมกะซึ่งพระองค์เขียนค�ำน�ำด้วย พระรำชทำน
ในวันวิสำขบูชำปีนั้นให้กับคณะองคมนตรี เสนำบดี ข้ำรำชบริพำร ตลอดจนประชำชนที่สนใจ
ในกำรพระรำชพิธวี สิ ำขบูชำ ปรำกฏมีผสู้ นใจอนุโมทนำในพระรำชด�ำริของพระองค์เป็นอันมำก
และด้วยแรงบันดำลพระทัยนี้ จึงโปรดให้จัดประกวดหนังสือสอนพระพุทธศำสนำแก่เด็กในปี
ต่อมำ (๒๔๗๒) โดยทรงมอบหมำยให้รำชบัณฑิตยสภำรับผิดชอบและจัดประกวดเรือ่ ยมำจนถึง
ปัจจุบัน” เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ ให้ข้อมูล

ËÁ่ÍÁเจŒาËÞิ§พÙนพิÈÁัÂ ªนÐการปรÐกว´¤รัé§áรก
ปี ๒๔๗๒ เป็นปีแรกที่จัดประกวด โดยรำชบัณฑิตยสภำได้ออก “ประกาศการประกวด
แต่งหนังสือแสดงพระพุทธศาสนาส�าหรับสอนเด็ก” ฉบับแรก เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๒๔๗๑
โดยประกำศดังกล่ำว สมเด็จกรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรำชบัณฑิตยสภำลงพระนำม โดยมีข้อบังคับในกำรประกวดใน
ปีแรกว่ำ ผู้แต่งหนังสือต้องแต่งเป็นภำษำไทยและอธิบำย
ควำมให้ง่ำยพอที่เด็กอำยุ ๑๐ ขวบอ่ำนเข้ำใจควำม เรื่อง
ที่แต่งให้เป็นกำรสอนพระพุทธศำสนำตำมหลักธรรมของ
พระพุทธศำสนำและมิให้กล่ำวย�่ำยีศำสนำอื่น
ขณะที่กำรตัดสินทรงให้รำชบัณฑิตยสภำเป็นพนักงำน
ตรวจตัดสินตำมที่เห็นสมควร แล้วคัดต้นฉบับที่ดีที่สุดขึ้น
ทูลเกล้ำฯ ถวำย ๓ รำย และเมือ่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
โปรดรำยใดจะทรงเลือกพิมพ์เป็นหนังสือพระรำชทำนในวัน
วิสำขบูชำและจะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำน
รำงวัลที่ ๑ จ�ำนวน ๒๐๐ บำทแก่ผู้แต่ง อีกสองรำยรอง
ลงมำนั้นพระรำชทำนรำยละ ๑๐๐ บำท แล้วส่งหนังสือ
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นั้นให้กระทรวงธรรมกำรพิมพ์สอนเด็กในโรงเรียนต่อไป “ปีแรกมีผู้ส่งเข้ำประกวด ๒๔ รำย
เป็นพระภิกษุ ๕ รูป นอกนั้นเป็นฆรำวำส ปรำกฏว่ำหนังสือที่ได้รับพระรำชทำนรำงวัลที่ ๑
คือหนังสือ “สาสนคุณ” พระนิพนธ์ในหม่อมเจ้ำหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดำในสมเด็จกรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ ทว่ำ สมเด็จฯ ไม่ทรงทรำบว่ำหม่อมเจ้ำหญิงพูนพิศมัยทรงแต่ง
ประกวดด้วย เพรำะในส�ำนวนของแต่ละคนที่แจกจ่ำยให้กรรมกำรตรวจ จะไม่มีกำรลงชื่อ
ก�ำกับ ลงแค่หมำยเลขเท่ำนั้น โดยหนังสือสำสนคุณนั้นเนื้อหำมี ๗ บท เริ่มจำกบทคุณ
พระพุทธเจ้ำ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ศีล ๕ คุณบุพกำรี คุณพระศำสนำ และคุณของ
พระมหำกษัตริย์ มีจดุ เด่นทีส่ ำ� นวนกำรเขียนอ่ำนเข้ำใจง่ำยเหมำะส�ำหรับเด็ก ทีส่ ำ� คัญมีคำ� ถำม
ประจ�ำแต่ละบท ท�ำให้เด็กได้ตอบค�ำถำมว่ำเข้ำใจกับที่อ่ำนมำหรือเปล่ำด้วย ซึ่งหนังสือ
สำสนคุณนี้ก็ได้พิมพ์แจกในวันวิสำขบูชำด้วยและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมำถึงวันนี้” เลขำธิกำร
เล่ำถึงกำรประกวดครั้งแรก

·ร§กíาËน´ËัวขŒÍเร×èÍ§ãËŒáต่§
ศ.พิ เ ศษ อดิ ศั ก ดิ์ ทองบุ ญ
รำชบัณฑิต ในฐำนะผู้เคยส่งผลงำน
เข้ำประกวด และได้รบั พระรำชทำน
รำงวัลที่ ๑ ติดต่อกัน ๓ ปี ได้แก่
เรื่องกำรสงเครำะห์บุตร ปี ๒๕๑๓
กำรสงเครำะห์ภรรยำ ปี ๒๕๑๔
และกำรงำนไม่อำกูล ปี ๒๕๑๕
ขณะปี ๒๕๑๗ ก็ได้รำงวัลที่ ๑ เรือ่ ง
ธรรมจริยำด้วย ได้เล่ำถึงกำรประกวดให้ฟังว่ำ ช่วงแรก ทำงรำชบัณฑิตยังไม่ได้ก�ำหนดหัวข้อ
เรื่อง แต่ให้ผู้ประกวดแต่งมำเอง จึงท�ำให้คนที่แต่งในปีต่อมำในช่วงแรกๆ เรื่องหรือเนื้อหำจึง
ไปซ�ำ้ หรือใกล้เคียงกับส�ำนวนทีเ่ คยชนะประกวด ด้วยเหตุนรี้ ำชบัณฑิตยสภำจึงได้กำ� หนดหัวข้อ
เรื่องให้ และในปีที่เขำส่งผลงำนเข้ำประกวด รำชบัณฑิตยสภำก็ได้ก�ำหนดหัวข้อธรรม โดย
เป็นหัวข้อธรรมในมงคลสูตร ๓๘ ประกำร
“กำรเขียนหนังสือสอนพระพุทธศำสนำแก่เด็ก สิ่งส�ำคัญที่รัชกำลที่ ๗ ทรงเน้น คือ วิธี
กำรแต่งที่เข้ำใจง่ำย นอกจำกนี้ทรงมีพระรำชด�ำริว่ำปัญหำประกำรหนึ่งควรต้องใช้ศัพท์บำลี
หรือไม่ ซึ่งทรงเห็นว่ำจ�ำเป็นต้องใช้ เพรำะต้องสอนให้เด็กรู้ศัพท์เหล่ำนั้นด้วย แต่ต้องอธิบำย
ให้ชดั ทัง้ ทรงเห็นว่ำภำยภำคหน้ำประเทศย่อมอยูใ่ นมือของเด็ก ถ้ำอบรมเขำดีให้อยูใ่ นศีลธรรม
อันดี ก็อำจมั่นใจในควำมเจริญและควำมมั่นคงของประเทศในภำยหน้ำ พร้อมตรัสว่ำศำสนำ
เป็นยำบ�ำรุงใจในกำรท�ำงำนให้ส�ำเร็จและสมำนใจยำมทุกข์ได้ จึงควรพยำยำมให้เด็กๆ มียำ
คือค�ำสอนของพระพุทธศำสนำติดตัวไว้” เจ้ำของรำงวัล ๓ ปีซ้อนกล่ำว
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กำรจัดประกวดได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่องถึง
ปัจจุบันเป็นเวลำถึง ๓ รัชกำลแล้ว ในหลัก
กำรต่ำงๆ ยังคงเดิม แต่มกี ำรปรับปรุงลักษณะ
หนังสือจำกที่ให้เด็ก ๑๐ ขวบอ่ำนเข้ำใจ มำ
เป็นเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๑๕ อ่ำนเข้ำใจ โดยให้
อธิบำยควำมง่ำยๆ โดยรำชบัณฑิตยสภำจะ
คัดเลือกส�ำนวนที่สมควรได้รับพระรำชทำน
รำงวัลที่ ๑ ๒ ๓ เสนอต่อรำชเลขำธิกำรเพื่อ
น�ำควำมขึน้ กรำบบังคมทูลขอรับพระบรมรำชวินจิ ฉัย และเมือ่ มีพระบรมรำชวินจิ ฉัยแล้วจะ
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พิมพ์ส�ำนวนที่
ชนะเลิศ เพื่อพระรำชทำนเนื่องในงำนพระ
รำชพิธีวิสำขบูชำ โดยพระรำชทำนเงินค่ำจัด
พิมพ์พร้อมพระรำชทำนรำงวัลแก่ผู้ชนะกำร
ประกวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ โดยผู้ชนะกำร
ประกวดจะเข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลในงำน
พระรำชพิธีวิสำขบูชำ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ภำยหลังกำรตั้งเปรียญ
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ กล่ำวว่ำ และ
ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของรัชกำลที่ ๗ ใน
ฐำนะผูท้ รงริเริม่ จัดประกวดหนังสือสอนพระพุทธศำสนำ รำชบัณฑิตยสภำในฐำนะผู้รับ
ผิดชอบกำรจัดประกวด จึงได้รวบรวมและจัด
พิ ม พ์ ห นั ง สื อ สอนพระพุ ท ธศำสนำตั้ ง แต่ ป ี

๒๔๗๑ - ๒๕๕๗ แบ่งเป็น ๓ เล่มใหญ่ เพื่อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นโอกำสครบ ๑๒๐ ปี
พระบรมรำชสมภพของรัชกำลที่ ๗ วันที่ ๘
พ.ค. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ ชุด เพื่อมอบ
ให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่ำงๆ ต่อไป
นัยนา วราอัศวปติ ผู้อ�ำนวยกำรกอง
ศิลปกรรม รำชบัณฑิตยสภำ ในฐำนะผู้รับ
ผิดชอบในกำรตรวจปรู๊ฟ กล่ำวว่ำควำมจริง
โครงกำรนี้ต้องแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น
ปีครบ ๑๒๐ พระบรมรำชสมภพ แต่เพิ่งมำ
เสร็จเรียบร้อยในปี ๒๕๕๙ เนื่องจำกมีควำม
ยำกหลำยอย่ำง เช่น กำรรวบรวมต้นฉบับให้
ครบทัง้ หมด รวมถึงปัญหำในกำรพิสจู น์อกั ษร
บำงครั้งค�ำบำงค�ำในแต่ละยุคสมัยจะเขียนไม่
เหมือนกัน บำงทีค�ำเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่
เขียนไม่เหมือนกัน ก็ตอ้ งมำพิจำรณำและตัดสิน
ใจเลือกค�ำหนึ่งที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคง
ตำมต้นฉบับเดิม ด้ำนพัชนะ บุญประดิษฐ์
นักวรรณศิลปชำ� นำญกำรพิเศษ กองศิลปกรรม
กล่ำวว่ำ ในปี ๒๕๔๘ ๒๕๕๓ ๒๕๕๕ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
มีพระรำชประสงค์จะให้เด็กไทยสนใจกำรศึกษำ
พระพุทธศำสนำมำกยิง่ ขึน้ จึงมีพระรำชบัญชำ
ให้คดั เลือกหนังสือสอนพระพุทธศำสนำแก่เด็ก
ที่ชนะกำรประกวดในปีต่ำงๆ มำจัดพิมพ์ใหม่
ด้วยรูปเล่มสวยงำมมำกกว่ำ ๒๒ เรื่อง พระรำชทำนให้กับห้องสมุดโรงเรียนในโครงกำร
ของพระองค์ เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญ เป็นต้น ท�ำให้คนรู้จักและเข้ำถึง
หนังสือนี้มำกขึ้น และเมื่อผนวกกับกำรจัด
พิมพ์ของรำชบัณฑิตยสภำจ�ำนวน ๒,๐๐๐
เล่มในปีนี้ ก็จะยิ่งท�ำให้เด็กไทยเข้ำถึงมำกขึ้น
ไปอีก
(ที่มำ : คอลัมน์ไลฟสไตล์ นสพ.โพสต์ทูเดย์)

สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย
(ตอน ๔)

ยัง
ยัง
ยัง
ตัง

วิเทศทัยย์

นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร
สัจจะพันธะคิริเก สุมะนา จะลัคเค
ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโนจะ ปาทัง
ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ ฯ

รอยพระบำทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรง
แสดงไว้แล้ว บนหำดทรำยแถบฝั่งแม่น�้ำนัมมทำ เหนือภูเขำสัจจพันธ์ เหนือยอดเขำสุมนะ
และที่เมืองโยนก ข้ำพเจ้ำขอนมัสกำรรอย
พระบำทนั้นๆ ของพระมุนีด้วยเศียรเกล้ำ
บทก่อนบอกไว้ว่ำคำถำเบื้องต้นแต่งโดย
พระเถรำจำรย์ชำวศรีลังกำ เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อเชื่อมโยงระหว่ำงดินแดนพุทธภูมิกับเกำะ
ลังกำ ปรำรถนำให้เรื่องรำวเป็นเนื้อเดียวกัน
เพื่ อ บ่ ง ชี้ ว ่ ำ นอกจำกดิ น แดนพุ ท ธภู มิ แ ล้ ว
เกำะลังกำยังเป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้ำ
ทรงเลือกเสด็จมำ ภำษำสมัยใหม่เรียกว่ำ
เป็นกำร “สร้ำงกระแสเชิงสัญลักษณ์”
มีเสียงบ่นปนหงุดหงิดร�ำคำญใจประมำณ
ว่ำปูเรื่องจั่วหัวแล้วก็น่ำจะกล่ำวถึงรอยพระพุทธบำทที่เหลือให้กระจ่ำงชัด ให้รู้กันเลยว่ำ
รอยพระพุทธบำทบนดินแดนพุทธภูมดิ งั คำถำ

กล่ำวอ้ำงอยู่ตรงไหน แล้วเชื่อมโยงกับเกำะ
ลังกำได้อย่ำงไร
ตอบแบบก�ำปันทุบดินคือหำกรู้ว่ำอยู่ตรง
ไหนแน่ชดั ก็คงฟันธงลงไปแล้ว แต่นไี่ ด้ลำยแทง
ตำมเนื้อควำมแห่งพระคำถำจำกคัมภีร์อรรถกถำ ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยพอจับควำมได้
เท่ำนั้น ครั้นจะตีควำมทึกทักเอำเอง ตำม
ลั ก ษณะนั่ ง เที ย นเขี ย นเอำ เหมื อ นอยู ่ บ น
หอคอยงำช้ำง ก็เป็นเรือ่ งอันตรำยยิง่ นัก เกรง
จะไม่พ้นนรกขุมสี่แห่งโรรุวมหำนรกเป็นแน่
แต่ครัน้ พยำยำมสืบหำหลักฐำนตำมลำยแทง
ของคัมภีร์อรรถกถำหลำยแห่ง พร้อมข้อมูล
หลักฐำนทำงภูมิศำสตร์ก็เริ่มเห็นภำพชัดเจน
มำกขึ้น พอจะคำดเอำได้ว่ำเหตุใดพระเถรำจำรย์จึงผูกปมรอยพระพุทธบำทของศรีลังกำ
เข้ำกับเรื่องรำวบนดินแดนพุทธภูมิ จึงเป็น
อันตกลงปลงใจว่ำควรวิเครำะห์รอยพระพุทธ-
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บนแผ่นดินชมพูทวีปให้แน่ชัดลงไป ผิดถูก
อย่ำงไร คนอ่ำนพิจำรณำเอง ถ้ำเป็นอย่ำงนี้
ผู้เขียนก็เบำใจว่ำ นรกคงไม่ใกล้ตัวเท่ำไรนัก
หรือหำกจะไปจริงอย่ำงน้อยก็มีอีกหลำยคน
เดินตำมเป็นเพื่อน ไม่ต้องกลัวเหงำ
รอยพระพุทธบาท ๓ แห่งบนชมพูทวีป
ได้แก่ แม่น�้านัมมทา ภูเขาสัจจพันธ์ และ
โยนกบุรี
เบื้องต้นสันนิษฐำนว่ำรอยพระพุทธบำท
ทัง้ สำมแห่งนี้ น่ำจะตัง้ อยูใ่ นชุมชนทีห่ นำแน่น
ด้วยชำวพุทธที่มีศรัทธำมั่นคง พรั่งพร้อมด้วย
บริษัท ๔ และได้รับกำรอุปถัมภ์ดูแลเป็น
อย่ำงดีจำกสถำบันพระมหำกษัตริย์ นอกจำก
นัน้ คงต้องเป็นเส้นทำงกำรค้ำส�ำคัญของอินเดีย
สมัยโบรำณ
ประเด็นทีบ่ อกว่ำเป็นเส้นทำงกำรค้ำเพรำะ
สมัยก่อนผูท้ จี่ ะน�ำเรือ่ งรำวหรือข่ำวสำส์นของ
โลกอืน่ มำบอกกล่ำวผูค้ นในอำณำจักรแห่งตน
คือพ่อค้ำ แม้ภำยหลังจะมีนกั บวชเข้ำมำเบียด
แย่งบทบำทไปบ้ำง แต่พอ่ ค้ำก็ยงั รักษำสถำนภำพ
นี้อยู่อย่ำงเหนียวแน่น รอยพระพุทธบำทสำม
แห่งบนแผ่นดินชมพูทวีปดังกล่ำวมำ จึงได้รับ
ถ่ำยทอดโดยตรงมำจำกปำกของพวกพ่อค้ำ
จึงสรุปว่ำรอยพระพุทธบำทต้องอยู่บนเส้น
ทำงกำรค้ำส�ำคัญของอินเดีย
ประเด็นต่อมำคือ ดินแดนแห่งนั้นต้องได้
รับกำรอุปถัมภ์ดแู ลจำกสถำบันพระมหำกษัตริย์
ด้วยเหตุว่ำ กำรที่พระมหำกษัตริย์ให้ควำม
อุปถัมภ์เป็นอย่ำงดี ย่อมชื่อว่ำเป็นกำรเปิด
ทำงให้ชำวพุทธสำมำรถปฏิบัติศำสนพิธีหรือ
ศำสนกรรมได้อย่ำงเปิดเผย เป็นที่รับรู้ของ
สำธำรณชน และได้รบั กำรยอมรับจำกศำสนิก
อื่นด้วย

ประเด็นสุดท้ำยคือ ควำมรุ่งเรืองของ
ควำมเชือ่ เรือ่ งรอยพระพุทธบำท เป็นหลักฐำน
ชีใ้ ห้เห็นถึงควำมมัน่ คงของพระพุทธศำสนำบน
ดินแดนนั้น ควำมมั่นคงดังกล่ำวหมำยรวมถึง
สถำบันสงฆ์และคฤหัสถ์ และน่ำจะเป็นไปได้
ว่ำกำรบูชำรอยพระพุทธบำทบนดินแดนแห่ง
นั้น เป็นที่นิยมแพร่หลำยหรือเป็นที่รับรู้ของ
ผูค้ นในวงกว้ำง จนพ่อค้ำต่ำงเมืองสำมำรถรับ
รู้ได้อย่ำงง่ำยดำย
ค�าถามคือ รอยพระพุทธบาททั้งสาม
แห่งนั้นอยู่ที่แห่งใด ?
ค� ำ ตอบคื อ อยู ่ บ ริ เวณรั ฐ คุ ช รำตของ
อินเดียในปัจจุบัน (Gujarat State)
เบือ้ งต้นเห็นสมควรท�ำควำมรูจ้ กั โยนกบุรี
หรืออำณำจักรโยนกเสียก่อน เพรำะหำกมอง
เห็นภำพของแคว้นโยนกอย่ำงชัดเจนแล้ว ย่อม
จะสำมำรถเชือ่ มโยงเส้นทำงควำมเชือ่ ของรอย
พระพุทธบำทบนแผ่นดินชมพูทวีปได้
โยนกในที่นี้หมำยถึงฝรั่งดั้งขอที่อพยพ
โยกย้ำยมำตั้งหลักปักฐำนอยู่ที่อินเดียตั้งแต่
โบรำณนำนเน กลุม่ แรกเรียกว่ำกรีกบำกเตรีย
(Greco-Bactrian) เป็นพวกที่เคลื่อนย้ำยมำ
ก่อนพระพุทธเจ้ำประสูตหิ ลำยพันปี ส่วนใหญ่
กระจำยกันอยู่บริเวณตอนเหนือของอินเดีย
ส่วนกลุม่ ทีส่ องเรียกว่ำอินโดกรีก (Indo-Greek)
หมำยถึงฝรั่งชำติกรีกที่เดินทำงมำพร้อมกับ
กองทัพของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช
คนไทยรู้จักกลุ่มแรกในนำมอำรยัน ส่วนกลุ่ม
หลังเรียกว่ำโยนก
ในอัสสลำยนสูตร มัชฌิมนิกำย มัชฌิมปัณณำสก์ก็กล่ำวถึงแคว้นโยนกเช่นเดียวกัน
แต่ไม่ขยำยควำมให้เห็นเด่นชัด ระบุแต่เพียง

๑๓
ว่ำอยู่บริเวณปัจจันตชนบทรอบนอกเท่ำนั้น
หลักฐำนตรงนีช้ บี้ อกว่ำอำจมีอำรยันกลุม่ หนึง่
ตั้งรำชวงศ์โยนกขึ้นแล้วปกครองกันเอง ต่ำงหำกจำกอำรยัน ก็เ ป็ นได้ หรื อ อำจจะเป็ น
พระอรรถกถำจำรย์เพิ่มเติมมำเนื้อหำเข้ำมำ
ทีหลังก็เกินจะเดำ
โยนกมำปรำกฏหลักฐำนชัดเจนสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช เมื่อพระองค์โปรดให้จัดส่ง
พระธรรมทูตนำมว่ำพระโยนกธรรมรักขิตเถระ
ไปเผยแผ่พระศำสนำที่แคว้นอปรันตกะ ซึ่ง
กษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นมิใช่ใครอื่นก็คือชำว
โยนกด้วยกันเอง (โยนกรำชำ)
ค�ำว่ำอปรันตกะ แปลว่ำ สุดเขตด้ำนทิศ
ปัจฉิม สันนิษฐำนว่ำน่ำจะกร่อนมำจำกค�ำว่ำ
สุนำปรันตะ ซึง่ เป็นแคว้นเก่ำแก่สมัยพุทธกำล
เป็ น แน่ เพรำะมี ห ลั ก ฐำนทำงภู มิ ศ ำสตร์
อ้ำงอิงถึง ๒ แห่ง กล่ำวคือ ท่ำเรือสุปำรกะ
และแม่น�้ำนัมมทำ
อันว่ำท่ำเรือสุปำรกะนั้นโด่งดังมีชื่อเสียง
ในฐำนะท่ำเรือส�ำคัญสมัยอดีต มีกล่ำวถึง
มำกมำยในคัมภีร์พระพุทธศำสนำและคัมภีร์
ของพรำหมณ์ เป็นที่รู้กันในฐำนะท่ำเรือถ่ำย
สินค้ำเชื่อมโยงกับดินแดนชมพูทวีป ปัจจุบัน
กร่อนเสียงเป็นโสปำกะ อยู่บริเวณปำกน�้ำ
นัมมทำ ทำงทิศเหนือของเมืองมุมไบ (North
of Mumbai)
ส่วนแม่น�้ำนัมมทำนั้นถือว่ำเป็นหนึ่งใน
เจ็ดแม่นำ�้ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องพรำหมณ์ ได้แก่ แม่นำ�้
คงคำ แม่น�้ำยมุนำ แม่น�้ำโคธำวำรี แม่น�้ำ
สรัสวดี แม่น�้ำสินธุ แม่น�้ำกำเวรี และแม่น�้ำ
นั ม มทำ ปั จ จุ บั น แม่ น�้ ำ นั ม มทำถื อ ว่ ำ เป็ น
สำยเลือดแห่งมัธยมประเทศ มีต้นก�ำเนิดมำ
จำกเนินเขำอมรกันตักบริเวณต�ำบลอนุปปูร์

15

(Amarkantak Hill of Anuppur District)
มีควำมยำวถึง ๑,๓๑๒ กิโลเมตร ไหลพำด
ผ่ำนดินแดนอินเดียเหนือและอินเดียใต้ ไหล
ลงสู่ทะเลที่อ่ำวคัมบัต (Gulf of Khambat)
มหำสมุทรอำรเบีย จึงได้ชื่อว่ำเป็นพรมแดน
ทำงวัฒนธรรมระหว่ำงสองฝั่งแห่งอินเดีย
หำกเรำวิเครำะห์เนือ้ หำในอรรถกถำปุณณสูตรแห่งสังยุตตนิกำย สฬำยตนวรรค จะเห็น
ควำมเชื่อมโยงของเรื่องรำวเกี่ยวกับคติควำม
เชือ่ รอยพระพุทธบำทได้อย่ำงลงตัว ว่ำแท้จริง
แล้วเหตุกำรณ์เหล่ำนัน้ เกิดขึน้ บนแผ่นดินแห่ง
แคว้นอปรันตกะแน่แท้ ส่วนภูเขำสัจจพันธ์ก็
คงมิใช่ที่ใดนอกจำกสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์สักแห่ง
หนึง่ ภำยในอำณำจักรอปรันตกะนัน้ เอง บำงที
สัจจพันธ์ดำบสอำจเป็นเจ้ำลัทธิคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นที่นับถือยกย่องของชำวเมืองก็เป็นได้
ย้อนกลับมำดูแม่น�้ำนัมมทำอีกรอบ ชำว
ฮินดูเชือ่ ว่ำเกีย่ วข้องพระศิวมหำเทพ เรือ่ งรำว
ดังกล่ำวหำกพูดไปก็จะเกินควำมจริงจนยำก
จะยอมรับได้ สรุปเพียงแค่ว่ำหินทุกก้อนที่จม
อยู่ในแม่น�้ำนัมมทำเป็นเสมือนศิวลึงค์พระศิวมหำเทพ นอกจำกนั้น แม่น�้ำนัมมทำยัง
เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในฐำนะเป็นบุณยสถำน
ลอยบำป เฉกเช่นแม่น�้ำศักดิ์สิทธิ์เหล่ำอื่น
ส่วนประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น�้ำนัมมทำก็
จะมีกำรลอยประทีปบูชำพระศิวเทพเจ้ำด้วย
(Pushkaram)
ผู้เขียนเห็นว่ำกำรกล่ำวถึงพระพุทธเจ้ำ
ทรงประทับรอยพระพุทธบำทบนฝั่งแม่น�้ำ
นัมมทำก็ดี บนภูเขำสัจจพันธ์ก็ดี ล้วนเป็น
สัญลักษณ์บง่ บอกว่ำพระพุทธศำสนำได้ชำ� นะ
เหนือฮินดูเรียบร้อยแล้ว และผู้ที่บันทึกเรื่อง
รำวคงมิใช่ใครทีไ่ หนน่ำจะเป็นพระสงฆ์นนั่ เอง
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ส่วนรอยพระพุทธบำทอยูท่ โี่ ยนกบุรี เห็น
ว่ำน่ำจะเป็นสถำนทีส่ กั กำรบูชำของพระมหำกษัตริย์เป็นแน่ แต่จะอยู่ตรงไหนต้องมีกำร
สื บ ค้ น กั น ต่ อ ไป ล่ ำ สุ ด มี ก ำรพบรอยพระพุทธบำทที่เมืองเล็กๆ นำมว่ำ วรรธนคาร
(Vadnagar) ซึง่ เป็นบ้ำนเกิดของนำยกรัฐมนตรี
อินเดียคนปัจจุบนั คือ นเรนทร โมดี (Narendra
Modi) หำกถือเอำตำมหลักฐำนนี้ก็น่ำจะเป็น
ไปได้วำ่ น่ำจะมีกำรสักกำรบูชำรอยพระพุทธบำท
ตลอดแว่นแคว้นอปรันตกะเป็นแน่
ปัญหาต่อมาคือ คติความเชื่อเรื่องรอย
พระพุทธบาท ข้ามมหาสมุทรมาเกาะลังกา
ได้อย่างไร
ตอบว่ำ เพรำะกำรติดต่อสัมพันธ์ระหว่ำง
สมณทูตแห่งแคว้นอปรันตกะและเกำะลังกำ
คงจ�ำกันได้ว่ำพระมหินทเถระผู้เป็นพระธรรมทูตมำเผยแผ่พระศำสนำบนเกำะลังกำ
นั้น เป็นเพื่อนร่วมส�ำนักกับพระโยนกธรรมรักขิตเถระ (หรืออำจจะร่วมพระอุปัชฌำย์
เดียวกัน) ซึ่งเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระศำสนำทีแ่ คว้นอปรันตกะ และควำมเป็นศิษย์
ร่วมส�ำนักเดียวกันนีเ้ องอำจจะมีกำรส่งลูกศิษย์
เดินทำงไปเยี่ยมเยียนสอบถำมครำวข่ำวกัน
และกันเสมอ สังเกตได้จำกเรือ่ งรำวกำรเผยแผ่
พระศำสนำของพระโยนกธรรมรักขิตเถระนัน้
มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ส�ำคัญของศรีลังกำนำมว่ำ
ทีปวงศ์และมหำวงศ์
และผู้ท�ำหน้ำที่น�ำพำพระสมณทูตเหล่ำ
นั้นไปมำหำสู่กันก็คงไม่พ้นพวกพ่อค้ำ บำงที
อำจจะเป็นพระบรมรำชโองกำรของกษัตริย์
ทั้งสองแว่นแคว้นก็เป็นได้ กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ้ งึ่ กันและกันหลำยครัง้ หลำยหน น่ำจะ
เป็นผลให้พระสงฆ์ศรีลังกำน�ำคติควำมเชื่อ

เรื่องรอยพระพุทธบำทมำเผยแผ่ยังบ้ำนเกิด
เมืองนอนแห่งตน จึงมำสรุปลงตรงขุนเขำ
ศรีปำทะพอดี
อีกเรื่องหนึ่งซึ่งส�ำคัญไม่น้อยคือแคว้น
อปรันตกะเป็นถิ่นก�ำเนิดของบรรพบุรุษชำว
สิงหล เพรำะมีเรือ่ งรำวบันทึกไว้ในต�ำนำนของ
ชำวสิงหล แต่ไม่สำมำรถระบุตำ� แหน่งแห่งหน
ได้อย่ำงชัดเจนว่ำอยู่ตรงไหน ทรำบแต่เพียง
ว่ำชื่อสีหปุระ (Sihapura) แต่กำรเดินทำงไป
มำหำสูร่ ะหว่ำงพระสงฆ์ลงั กำกับพระสงฆ์แห่ง
แคว้นอปรันตกะ น่ำจะเกิดจำกควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดเชิงญำติเป็นแน่ และเรื่องรำวควำม
เชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบำท น่ำจะติดตำม
มำกับพระสงฆ์ลังกำเป็นมั่นคง
มีคนแย้งว่ำคติควำมเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบำทน่ำจะเกิดขึ้นหลังจำกมหาวิทยาลัย
วลภี เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก แพร่ ห ลำยแล้ ว (Valabhi
Buddhist University) ซึ่งมหำวิทยำลัยแห่ง
นี้ก็ตั้งอยู่บริเวณแคว้นอปรันตกะเช่นกัน และ
คงจะมีพระสงฆ์ศรีลังกำเดินทำงมำศึกษำที่
มหำวิทยำลัยแห่งนี้หลำยต่อหลำยรุ่น ครั้น
พระสงฆ์ลังกำเหล่ำนั้นศึกษำเรียนรู้วิชำกำร
ตลอดทัง้ วัฒนธรรมประเพณีแบบอินเดียส�ำเร็จ
เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ต่ ำ งพำกั น เดิ น ทำงกลั บ ถิ่ น
มำตูภมู ิ พร้อมน�ำเอำคติควำมเชือ่ แบบอินเดีย
ไปเผยแผ่แก่บ้ำนเกิดเมืองนอนแห่งตนด้วย
ควำมจริงคือมหำวิทยำลัยวลภีดังกล่ำว
เป็ น ที่ รู ้ จั ก แพร่ ห ลำยประมำณพุ ท ธศั ก รำช
๑๐๐๐ ซึ่งสมัยนั้นกำรศึกษำของศรีลังกำก็
โด่งดังแพร่หลำยไม่แพ้แห่งใด สังเกตได้จำกมี
พระเถระนักปรำชญ์เดินทำงมำศึกษำพระธรรมวินัยเป็นจ�ำนวนมำก เช่น พระพุทธทัตตเถระ พระพุทธโฆษำจำรย์ และพระ-

๑๓
ธรรมปำลเถระ เป็นต้น ซึ่งทุกท่ำนล้วนเป็น
ชำวชมพูทวีป พระเถระนักปรำชญ์เหล่ำนี้
แทนทีจ่ ะเดินทำงไปศึกษำทีม่ หำวิทยำลัยวลภี
บนดินแดนบ้ำนเกิดแห่งตน แต่เลือกที่จะ
เสี่ยงภัยเดินทำงข้ำมน�้ำข้ำมทะเลมำศึกษำยัง
เกำะลังกำ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ำกำรศึกษำ
ศรีลังกำย่อมดีกว่ำมหำวิทยำลัยวลภีเป็นแน่
แต่มไิ ด้หมำยควำมว่ำพระสงฆ์ศรีลงั กำจะ
ไม่รจู้ กั มหำวิทยำลัยวลภีเลย กำรรูจ้ กั ดังกล่ำว
คงไม่สำมำรถมีอทิ ธิพลเหนือพระสงฆ์ศรีลงั กำ
เพรำะศรีลังกำยุคนั้นสำมำรถยืนด้วยล�ำแข้ง
แห่งตน จนไม่ต้องพึ่งพำวัฒนธรรมของชำติ
อื่นใด หำกจะมีส่วนเสริมพระสงฆ์ศรีลังกำก็
น่ำจะเป็นงำนวิชำกำร เพรำะกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัยวลภีนั้นโดดเด่นด้ำน
ศำสตร์น้อยใหญ่ ดังเช่น กำรเมือง ธุรกิจ
กำรเกษตร กำรบริหำร เทววิทยำ นิติศำสตร์
และเศรษฐกิจ ว่ำกันว่ำผูใ้ ดจบจำกมหำวิทยำลัย
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แห่งนี้ล้วนได้รับแต่งตั้งจำกกษัตริย์ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งชั้นสูงด้ำนบริหำร
กล่ำวโดยสรุป จะเห็นได้ว่ำคติควำมเชื่อ
เรือ่ งรอยพระพุทธบำทถือก�ำเนิดเกิดขึน้ บนดิน
แดนแคว้นอปรันตกะนั่นเอง ผู้ที่น�ำคติควำม
เชื่อเช่นนี้เข้ำสู่เกำะลังกำก็คือพระสงฆ์ลังกำ
ที่เดินทำงไปติดต่อสัมพันธ์กับพระสงฆ์แห่ง
แคว้นอปรันตกะ พระสงฆ์ศรีลังกำอำจเรียนรู้
ว่ำกำรสร้ำงรอยพระพุทธบำท ซึง่ เป็นสัญลักษณ์
แห่ ง ชั ย ช� ำ นะของพระพุ ท ธศำสนำต่ อ ลั ท ธิ
ดั้งเดิม จึงเลียนแบบน�ำมำปริวรรตใช้กับบ้ำน
เกิดเมืองนอนแห่งตน ด้วยกำรปรับควำมเชื่อ
เรื่องขุนเขำศรีปำทะให้กลำยเป็นดินแดนแห่ง
พุทธศำสนำเสีย
ส่วนกำรแต่งคำถำบูชำรอยพระพุทธบำท
นั้น เห็นว่ำคงต้องกำรเชื่อมโยงคติควำมเชื่อ
ระหว่ำงสองแผ่นดิน จึงกลำยเป็นพระคำถำ
ดังเรำท่ำนท่องสวดกันเป็นประจ�ำ
(อ่ำนต่อฉบับหน้ำ)

·ÑÈ¹Ð¾Ô¨ÒÃ³ :

ลั·ธิไ«ตÍน «าตาน Áาร
Ë¹Öè§¸ØÅÕ ¾ÅÕà¾×èÍ¾Ø·¸

“พระพุทธศาสนาอยู่ได้ ทุกสถาบันอยู่รอด”
จำกกรณีข่ำวนสพ. เมื่อต้นปีนี้ นักนิติกร
ร่ำงกฎหมำยรัฐธรรมนูญท่ำนหนึ่ง กล่ำวว่ำ
[ทีป่ ระชุมยังเห็นชอบรวมกันวาจะไมบญ
ั ญัติ
คําวา “ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ”
ไวในรางรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากเห็นวาหากใส
ถอยคําดังกลาวไวจะเปนอันตรายในระยะยาว]
ได้มีชำวพุทธแสดงควำมไม่พอใจ ที่ค�ำพูด
เช่นนั้นตีควำมได้ว่ำศำสนำพุทธจะเป็นภัย
อันตรำยต่อประเทศในระยะยำว แม้ท่ำนจะ
ปฏิเสธภำยหลังว่ำ ไม่ได้พูดอย่ำงนั้น หลำย
ท่ำนก็ยังข้องใจว่ำ ท�ำไมท่ำนพูดจำผิดพลำด
ถึงขนำดนั้น มีอคติอะไรต่อพุทธศำสนำหรือ
เปล่ำ ? หรืออำจจะไม่ได้หมำยถึงเช่นนั้น
แต่พูดสั้นเกินไป ไม่ชัดเจน จึงเข้ำใจผิดกัน
ขอปรัปวาทแก้ให้พุทธว่า
ลัทธิค�ำสอนใด สอนให้ “ท�าร้าย - ฆ่า”
คนเห็นต่ำงทำงควำมเชื่อ ลัทธิค�ำสอนนั้น
เป็นภัยต่อประเทศไทย
ลัทธิค�ำสอนใด สอนให้ “ฮุบดินแดน ลักทรัพย์ - ปล้นทรัพย์” ของคนเห็นต่ำง

ทำงควำมเชื่ อ ลั ท ธิ ค� ำ สอนนั้ น เป็ น ภั ย ต่ อ
ประเทศไทย
ลัทธิค�ำสอนใด สอนให้ “ข่มขืน” คน
เห็นต่ำงทำงควำมเชื่อ ลัทธิค�ำสอนนั้นเป็น
ภัยต่อประเทศไทย
ลัทธิค�ำสอนใด สอนให้ “ใช้เล่ห์กลลวง
โกหกใส่ร้าย, บิดเบือนประวัติศาสตร์” คน
เห็นต่ำงทำงควำมเชื่อ ลัทธิค�ำสอนนั้นเป็นภัย
ต่อประเทศไทย
ลัทธิค�ำสอนใด สอนให้ “อยู่ที่ไหน เอา
แต่พวกตัวเอง ท�าความแตกแยก” กับคน
เห็นต่ำงทำงควำมเชื่อ ลัทธิค�ำสอนนั้นเป็น
ภัยต่อประเทศไทย
ลัทธิค�ำสอนใด สอนให้ “อกตัญูอกตเวทีต่อคน และแผ่นดินที่ตนอาศัย” เพรำะ
คนและแผ่นดินนัน้ เห็นต่ำงทำงควำมเชือ่ ลัทธิ
ค�ำสอนนั้นเป็นภัยต่อประเทศไทย
ลัทธิค�าสอนนั้น เป็นภัยต่อความมั่นคง
ของ ชาติ - ศาสน์ - กษัตริย์ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

๑๓
แน่นอนว่า ลัทธิคา� สอนนัน้ ไม่ใช่ศาสนาพุ ท ธ เพรำะพุ ท ธศำสนำร่ ว มสร้ ำ งและ
หล่อหลอมควำมเป็นไทย - ควำมสุข ควำม
ร่มเย็น - ควำมเจริญ - ควำมสำมัคคี - ควำม
มีอำรยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงำม
และมีควำมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันกับประชำชน
- รัฐ แว่นแคว้น หรือควำมเป็นไทในดินแดน
สุวรรณภูมิมำยำวนำนตลอดกว่ำ ๒๕๐๐ ปี
ศำสนำพุทธสอนให้เบียดเบียนน้อยที่สุด
มีศลี ๕ มีควำมกตัญญูกตเวทีตอ่ คนต่อแผ่นดิน
เป็นภัยน้อยที่สุด และเป็นคุณมำกที่สุด ต่อ
สังคมมนุษย์ ต่อชำติ ต่อโลก
และจริงๆ แล้ว ศำสนำพุทธเป็นศำสนำ
ประจ�ำชำติมำนำนแล้ว ตำมประวัติศำสตร์
และตำมระบอบเจ้ำผูป้ กครองอำณำจักร หรือ
สมบูรณำญำสิทธิรำช ดังที่มีหลักฐำนพระรำชด�ำรัสของกษัตริย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ซึ่งก็คือกฎหมำยในสมัยนั้น เพียงแต่ปัจจุบัน
ยังมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์ ทีไ่ ม่ได้ตรำด้วย
ข้อควำมที่แน่ชัด ลงในรัฐธรรมนูญ ตำมหลัก
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นิติรัฐสมัยใหม่เท่ำนั้น ที่ได้เปลี่ยนแปลงกำร
ปกครองไปตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕
ดั ง นั้ น กำรเขี ย นลงในรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ
“ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ” เป็น
ควำมกล้ำหำญในกำรยอมรับควำมจริง และ
แสดงควำมกตั ญ ญู ก ตเวที ต ่ อ ศำสนำพุ ท ธ
และบรรพบุรุษรำกเหง้ำของตนเอง ทั้งยัง
เป็นกำรเชิดชูประเทศและศำสนำด้วย อีกทั้ง
ไม่เป็นภัยต่อประเทศไทยและตัวศำสนำพุทธเองแต่อย่ำงใด แม้ศำสนำอื่นก็อยู่ได้ ถ้ำ
ค�ำสอนของศำสนำนั้นไม่ได้เป็นภัยอันตรำย
ต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือ
เป็นภัยต่อควำมมั่นคงของรัฐ เพรำะศำสนำ
พุทธใจกว้ำง ไม่กลัวต่อกำรพิสจู น์เปรียบเทียบ
ค�ำสอนด้วยปัญญำ และเปรียบเทียบควำมมี
คุณค่ำต่อมนุษย์ต่อสังคม แต่จะเป็นภัยต่อ
ลัทธิไซตอน ซำตำน มำร แน่นอน เขำย่อม
ดิ้นรน โวยวำย เดือดร้อน เพรำะสร้ำงควำม
สิ้นหวัง ปิดโอกำส ดับควำมฝัน ต่อลัทธิ
ค�ำสอนของศำสนำอื่นใดก็ตำม ที่สอนผิดๆ
หรือคิดรุกรำนศำสนำพุทธและชำวพุทธ

อย่ำงไรก็ตำม ร่ำงรธน. ที่เห็น ก็น่ำพอใจอยู่ระดับหนึ่ง ดังคัดมำให้ดูข้ำงล่ำงนี้ แสดงถึง
กำรไม่สูญเปล่ำของกำรตื่นตัว และกำรรวมตัวกันเรียกร้องของชำวพุทธที่เป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ จึงควรพยำยำมต่อไป
“มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการ
ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปกษ์ต่อหน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน”
“มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาท่ี่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่
นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา และต้องมีมาตรการและกลไก
ในการปองกันมิให้มีการบ่อนท�าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย”

กวีนิพนธ์ :

สุขเมื่อสุก

ปปัญจา

เรา
เพรียก
พา
เสริม

จะมี ความสุข นั้นแสนยาก
ร้องอยาก ได้สุขมาก กวา ใครเขา
กันแขง แตง ความสุข โลกและเรา
เติมเข้า ให้หรรษา กวาที่เปน ฯ

เรา
เพียง
หยุด
พอ

จะมี ความสุข นั้นไมยาก
เลิกอยาก มีความสุข กวาที่เห็น
มองให้ ใครใคร สุข กวาที่เปน
รู้เชน เห็นชาติทุกข์ มัน เอง ฯ

บทความ :

เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เจ้าอารมณ์

พระอำจำรย์ชยสำโร*

ค�ำว่ำ maturity ในภำษำไทย
จะใช้ศัพท์อะไร ? ควำมเป็นผู้ใหญ่ ?
หรือว่ำแปลตรงตำมศัพท์ว่ำ มีวุฒิ
ภำวะ ? มีควำมรับผิดชอบ ? ในที่นี้
อำตมำจะขอแปล maturity ว่ำ ไม่ใช่
คนเจ้ำอำรมณ์ immature คือ เจ้ำ
อำรมณ์ แต่ทจี่ ริงไม่ใช่ “เจ้ำอำรมณ์”
หรอก เป็นเหยื่อของอำรมณ์ซะมำก
กว่ำ ทุกอย่ำงต้องตำมใจ อะไรขัดใจ
ไม่ได้ ไม่ได้สิ่งที่อยำกได้ เจอสิ่งที่
ไม่อยำกได้ โกรธมำก กลุ้มใจมำก
เครียดมำก เพรำะฉะนัน้ กลำยเป็นว่ำ
ชีวิตของเรำคับแคบ จะเป็นสุขได้
เฉพำะเวลำทีไ่ ด้สงิ่ ทีช่ อบ เฉพำะเวลำ
ที่อยู่ห่ำงจำกสิ่งที่ไม่ชอบ เมื่อต้อง
เจอกับสิง่ ทีน่ ำ่ เบือ่ ไม่นำ่ สนใจ ก็หมด
ก�ำลังใจ หรือว่ำถ้ำอยำกได้อะไรสัก
อย่ำง แต่ไม่ได้ ก็ผิดหวัง ท�ำใจไม่ได้
จิตใจพังทลำย เพรำะฉะนั้นจิตใจ
อย่ำงนี้ไม่มีพลัง จิตใจเปรำะบำงมำก
จิตใจที่จะมีควำมสุขได้ต้องมีเงื่อนไขมำก ดังนั้นกำรท�ำให้ชีวิตเรำมีวุฒิภำวะมำกขึ้นคือกำรที่
เรำสำมำรถเสวยควำมสุขได้โดยมีเงื่อนไขน้อยลงๆ จนถึงขั้นอริยมรรค อริยผล จิตใจของพระอริยเจ้ำมีควำมสุขตลอด มีควำมสุขโดยไม่มีเงื่อนไข เพรำะสิ่งที่จะก่อกวนจิตใจดับไปหมดแล้ว
เรียกว่ำ ตาย กลับมำเกิดไม่ได้ เพรำะฉะนั้นในกำรเลี้ยงลูก ผู้ที่จะเลี้ยงลูกให้พ้นจำกสภำวะ
เจ้ำอำรมณ์ได้ ก็ต้องเป็นผู้ที่พยำยำมพัฒนำชีวิตของตนให้อยู่เหนืออารมณ์ให้ได้ เพรำะฉะนั้น
ก็อยู่ที่อุดมกำรณ์ของเรำด้วย เรำเกิดมำเป็นคนแล้ว เกิดมำเป็นผู้มีบุญ มีกุศลมำก ในจ�ำนวน
มนุษย์ทั้งหมด ๗ พันล้ำนคนที่จะเกิดในเมืองพุทธ เมืองที่ศำสนำเจริญรุ่งเรืองมำก มีโอกำส
ศึกษำปฏิบตั ธิ รรมมีนอ้ ยนัก มีไม่กปี่ ระเทศ ดังนัน้ ถือว่ำเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นบุญมำก มีโอกำส
ปฏิบัติ เมื่อเรำมีทุนเดิมอยู่ จึงส�ำคัญที่ว่ำมีทุนเดิมแล้วจะท�ำอะไรต่อ หรือจะจ่ำยให้หมดไป
หรือจะท�ำให้เป็นฐำนของกำรภำวนำให้เจริญงอกงำมมำกขึ้น ซึ่งอำตมำคิดว่ำน่ำจะให้เป็น
* แสดงธรรมที่ รร. ปัญญำเด่น อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ มกรำคม ๒๕๕๖
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อย่ำงนั้น เพรำะฉะนั้นกำรสอนลูก เรำก็ต้อง
ค�ำนึงถึงควำมจริงทีว่ ำ่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราเป็น
ทุกสิง่ ทีเ่ ราท�า แม้แต่อารมณ์ทเี่ ราท�าอยูใ่ นใจ
สอนลูกอยู่ตลอดเวลา ที่จะไม่สอนไม่มี อยู่
กับลูก เรำสอนลูกอยู่ตลอดเวลำ ทั้งๆ ที่เรำ
ก�ำลังพักผ่อนอยูส่ บำยๆ เรำก็กำ� ลังสอนลูกอยู่
บำงสิ่งบำงอย่ำง ถ้ำเรำรู้สึกตัวอำจจะตกใจ
เช่น ในกำรใช้โทรศัพท์ กำรปฏิบตั ติ อ่ เทคโนโลยี
ต่ำงๆ เมื่อเรำอยู่กับลูก ก�ำลังเล่นกับลูก พอ
มี โ ทรศั พ ท์ เข้ ำ มำ ก็ ห ยุ ด คุ ย กั บ ลู ก เพื่ อ รั บ
โทรศัพท์ เป็นกำรสอนลูกว่ำ สิ่งนี้มีควำม
ส�ำคัญมำกต่อคุณพ่อคุณแม่ ลูกอำจจะรู้สึก
ว่ำมีคู่แข่ง ต้องแข่งกับโทรศัพท์เพื่อได้รับ
ควำมสนใจจำกพ่อแม่ เพรำะถ้ำพ่อแม่ก�ำลัง
รับโทรศัพท์แล้วลูกอยำกพูดกับพ่อแม่ พ่อแม่
จะบอกว่ำเดี๋ยวๆ แต่ถ้ำก�ำลังพูดกับลูกแล้ว
เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก็ต้องรับโทรศัพท์ก่อน
ใช่ไหม ? นีค่ อื เรำก�ำลังสอนลูกว่ำ พูดโทรศัพท์
อยู่ ไม่สนใจเขำ พูดอยูก่ บั เขำแต่พอมีโทรศัพท์
แทรกมำ ในเวลำนั้นเรื่องของเขำไม่มีควำม
หมำยเลย นี่ก็คือกำรสอนลูกเหมือนกัน จะ
เห็นว่ำสิ่งที่เราท�าดังกว่าค�าที่เราพูดเสมอ
ในกำรสร้างสิง่ แวดล้อมให้เหมาะกับการ
ศึกษา สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือให้ลกู รูส้ กึ ปลอดภัย รูส้ กึ
เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รัก และรู้สึกว่ำชีวิตของ
เขำมีควำมหมำย โดยเฉพำะควำมรูส้ กึ ปลอดภัย
จะส�ำคัญมำก ในช่วงสองปีแรก ทีส่ มองด้ำนหน้ำ
ก�ำลังเจริญเติบโต ถ้ำเด็กรู้สึกว่ำไม่ปลอดภัย
เช่นพ่อแม่ทะเลำะกัน หรือเด็กถูกทอดทิ้ง
ถูกท�ำร้ำย เป็นต้น ร่ำงกำยจะหลั่งสำรอะดรีนะลิน ซึ่งจะยับยั้งกำรเติบโตของสมองส่วน
หน้ำ frontal cortex ซึง่ สมองส่วนนีท้ ำ� หน้ำที่
ในกำรคิด วำงแผน กำรตัดสินใจ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของปัญญำ อำจจะเป็นกำรท�ำลำย

อนำคตของเด็กคนนัน้ ก็ได้ พอเด็กอำยุมำกขึน้
อยำกรู้อยำกเห็น ถ้ำลูกรู้สึกปลอดภัย เขำจะ
กล้ำดู กล้ำรู้ กล้ำค้นคว้ำ ท�ำให้เรียนรู้ได้เร็ว
เพรำะรู้สึกว่ำกำรแสวงหำของใหม่อยู่บนฐำน
ที่มั่นคงปลอดภัย เพรำะฉะนั้นพ่อแม่ที่ให้
ควำมรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ควำมอบอุ่น ควำม
เอำใจใส่ จะเป็นฐำนของควำมเจริญในทุกๆ
ด้ำนของลูก

ในกำรเปรียบเทียบกำรสอนหรือกำรให้
ควำมรู้ ระหว่ำงกำรให้ควำมรู้ข้อมูลผ่ำนทำง
คอมพิวเตอร์กบั ผ่ำนทำงคน เด็กจะเรียนรูจ้ าก
คนมากกว่าจากเครือ่ ง ทัง้ ๆ ทีข่ อ้ มูลมีเท่ำกัน
เพรำะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนจะเป็นสือ่ ช่วย
ในกำรเรียนรู้ สมองของเด็กจะไวต่อใบหน้ำ
คน โดยเฉพำะใบหน้ำของคุณแม่ สมองของ
เด็ ก จะท� ำ งำนเมื่ อ มี ก ำรสื่ อ สำรกั บ มนุ ษ ย์
ด้วยกัน แม้เด็กจะเรียนรู้จำกไอแพด จำก
คอมพิวเตอร์ได้ แต่จะไม่ซึ้งเหมือนกำรเรียนรู้
จำกคน โดยเฉพำะคนที่รักและหวังดีต่อลูก
ดังนั้นในกำรสอนลูก สิ่งที่เป็นคุณธรรมหลัก
ข้อหนึง่ คือ ความสามารถในการเอาใจเขามา

๑๓
ใส่ใจเรา เมื่อมีกำรเบียดเบียน เอำรัดเอำ
เปรียบกัน ในขณะที่จะท�ำลำยผู้อื่นนั้น จะ
ไม่มีควำมรู้สึกว่ำผู้อื่นเป็นมนุษย์ เป็นเพื่อน
ร่วมเกิดแก่เจ็บตำย เป็นคนที่รักสุขเกลียด
ทุกข์เหมือนกันกับเรำ เด็กจะเรียนรู้ จะดูคน
ออกได้ดี เพรำะประสบกำรณ์ของเด็กที่อยู่
ใกล้ ชิ ด กั บ พ่ อ แม่ มี คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ค อยพู ด
คอยคุยกับลูก ลูกจะศึกษำอำรมณ์จำกใบหน้ำ
ของคุณแม่ ใบหน้ำของคุณพ่อ เวลำเรำพูด
กับเด็ก เรำจะเน้นที่ใบหน้ำ โอ อันนี้ดี อัน
นั้นไม่ดี เรำจะท�ำใบหน้ำของเรำให้เกินปกติ
นีก่ เ็ ป็นกำรสอนให้ลกู รูว้ ำ่ เวลำคนมีควำมรูส้ กึ
อย่ำงนี้ เขำจะแสดงควำมรูส้ กึ อย่ำงนี้ นัยน์ตำ
เป็นอย่ำงนี้ ปำกเป็นอย่ำงนี้ เขำก�ำลังเรียนรู้
เรื่องจิตใจ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำยกับใจ
และหลำยๆ อย่ำง จำกกำรได้อยู่ใกล้ชิดกับ
พ่อแม่

อี ก สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ กฏระเบี ย บ แต่ ล ะ
ครอบครัวต้องมีกฏระเบียบ กฏจะเข้มงวด
มำกน้อยก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะตกลงกัน
แต่ที่ส�ำคัญคือ เป็นกฏที่ไม่แปรปรวน โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งไม่แปรปรวนตำมอำรมณ์ของ
คุณพ่อคุณแม่ อย่ำงสมมุติแม่บอกว่ำอย่ำงนี้
ผิดนะ ถ้ำท�ำจะลงโทษ โอเคเข้ำใจ แต่วันหลัง
แม่รู้สึกผิด guilty เพรำะไม่ค่อยได้อยู่กับลูก
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ท�ำงำนกลับบ้ำนดึก รู้สึกว่ำวันนี้แย่ ไม่ได้อยู่
กับลูก ลูกอยำกได้อะไรที่เรำเคยบอกว่ำผิด
แต่สงสำรลูกก็อยำกให้อะไรสักอย่ำงเพรำะเรำ
ไม่ได้ท�ำหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ ก็เลยให้ลูกไป รู้สึก
ว่ำเรำเมตตำ เลยท�ำให้ลูกสับสน และงงว่ำ
สิ่งนี้มันถูกหรือมันผิด สิ่งที่เรำสอนคือ ถ้ำ
ธรรมดำบอกว่ำผิด แต่ถ้ำแม่อำรมณ์เครียด
รู้สึกผิด guilty หรือใจดี แม่ก็จะอนุญำต
กลายเป็ น ว่ า ความถู ก ความผิ ด ขึ้ น อยู ่ กั บ
อารมณ์ของผู้ปกครอง ไม่ใช่กฏ นี่เป็นเหตุ
ส�าคัญที่ท�าให้คนไม่มีวินัย เพรำะไปผูกไว้กับ
อำรมณ์ของพ่อแม่ บำงวันก็เข้มงวด บำงวัน
ก็ไม่ เด็กจะจับหลักไม่ถกู ว่ำจะท�ำได้หรือไม่ได้
อย่ำงไรแน่ วินยั ทีเ่ ป็นขอบเขตของกำรกระท�ำ
ที่ตนเองต้องเคำรพจะไม่เกิดขึ้น
ที่นี้กำรที่เด็กจะมีควำมรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง
ตำมที่ฝรั่งเรียกว่ำมี self esteem คือ มี
ความเคารพนับถือตัวเอง ตำมหลักพระพุทธศำสนำนั้นจะเน้นอยู่ที่สองข้อ ที่จะเป็นเหตุ
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดควำมรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้
ข้อแรกคือ การให้ ทุกครัง้ ทีเ่ รำให้ นอกจำก
จะเกิดควำมสุขจำกกำรช่วยคนอืน่ แล้ว เรำจะ
เปลี่ยนควำมรู้สึกต่อตัวเรำเองด้วย โดยมอง
ตัวเองว่ำ เรำเป็นคนให้ คือกำรให้ สร้ำง
ควำมรู้สึกว่ำเรำเป็นผู้ให้ เรำเป็นผู้มีอ�ำนำจที่
จะลดควำมทุกข์ เพิ่มควำมสุขให้กับเพื่อน
มนุษย์ได้ นีจ่ งึ เป็นทีม่ ำของควำมเคำรพนับถือ
ตัวเองข้อส�ำคัญ กำรกระท�ำจะมีผลต่อควำม
รู้สึกต่อตัวเองอยู่เสมอ ที่เรำเห็นบ่อยก็คือถ้ำ
ตั้งใจจะไม่ท�ำอะไรสักอย่ำงแล้ววันใดวันหนึ่ง
เครียดหรือเหนื่อยหรืออะไรสักอย่ำง แล้วไป
ท�ำเข้ำนิดหนึ่ง ซึ่งที่จริงแล้วก็ผิดนิดเดียว แต่
ผลที่เกิดขึ้นคือ เรำคิดว่ำเรำผิดไปแล้ว หมด
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แล้ว ถ้ำจะเอำแค่นี้ก็ผิดแล้วนี่ เอำเยอะแยะ
ไปเลยก็เหมือนกัน เพรำะเรำเป็นคนผิดไปแล้ว
ยกตัวอย่ำงเช่นผูห้ ญิงทีช่ อบลดน�ำ้ หนัก สมมุติ
ว่ำตัง้ ใจจะไม่กนิ ขนมเป็นอันขำด ไม่กนิ ไม่กนิ
ต่อมำวันใดวันหนึ่ง เกิดเหนื่อย ไปทะเลำะ
กับเพือ่ นทีท่ ำ� งำนหรืออยำกจะให้รำงวัลตัวเอง
สักอย่ำงเล็กๆ น้อยๆ เห็นขนมหวำนวำงอยู่
ก็ขอไม่ทำนทั้งหมดหรอก ทำนแค่นิดเดียว
พอทำนแล้วก็คดิ ว่ำไหนๆ ก็ผดิ ไปแล้ว อธิษฐำน
ยังไงๆ ก็พังไปแล้ว เลยทำนเอำเต็มที่เลย นี่
จะเห็นได้บ่อยๆ ว่ำเมื่อเรำผิดนิดหนึ่ง ควำม
รู้สึกต่อตนเองจะเปลี่ยนไป จะรู้สึกว่ำเพรำะ
เรำเป็นคนผิดแล้ว เรำก็ต้องท�ำควำมผิดไป
เรื่อยๆ เพรำะอะไร ? ก็เพรำะควำมผิดนั้น
สมควรกับคนผิด (อย่ำงเรำ) เพรำะเหตุนนั้ เรำ
ต้องมีสติให้มำก ถ้ำผิดนิดเดียว ให้หยุดอยู่
แค่ นั้ น ไม่ อ ย่ ำ งนั้ น ก็ จ ะบอกกั บ ตั ว เองว่ ำ
อย่ำงไงก็ได้ ก็ไหนๆ มันก็ผิดแล้วนี่ อำตมำ
ยกตั ว อย่ ำ งกำรทดลองในประเทศอเมริ ก ำ
เขำมีปำยใหญ่ๆ รณรงค์เรื่องกำรขับรถเร็ว
เขำเทีย่ วไปขอบ้ำนแถบชำนเมืองทีม่ สี นำมหญ้ำ
หน้ำบ้ำน จะขอปักปำยนี้ไว้หน้ำบ้ำนได้ไหม
คนส่วนใหญ่ต้องกำรให้ขับช้ำลง แต่ปำยนั้น
มันใหญ่มำกปักไว้หน้ำบ้ำนจะไม่สวยเลย ซึ่ง
คนส่วนน้อยที่จะยอม อำจมีสัก ๑๐ คน ใน
๑๐๐ คน ต่อมำเวลำผ่ำนไปสักระยะหนึ่ง
เขำเอำสติ๊กเกอร์ขนำดเท่ำฝ่ำมือมีข้อควำม
ขอร้องให้คนขับรถช้ำลง ขอให้ติดไว้ที่ประตู
หน้ำบ้ำน ซึ่งติดแล้วจะไม่น่ำเกลียด คนส่วน
ใหญ่ก็ยอมติด ต่อมำอีกเดือนหนึ่งเอำปำย
ใหญ่ ๆ กลั บ ไปขอให้ ป ั ก ที่ ส นำมหน้ ำ บ้ ำ น
ครำวนี้ ๖๐ - ๗๐% ของคนรับได้ ยอมให้ปกั
เพรำะอะไร ? เพรำะว่ำกำรที่เขำรับสติกเกอร์
ติดไว้หน้ำบ้ำนท�ำให้เปลี่ยนมุมมองต่อตนเอง

ตอนนี้เรำเป็นผู้ที่ช่วยปองกันปัญหำบนท้อง
ถนน เรำจะรู้สึกว่ำเรำต้องท�ำตัวให้ตรงกับตัว
ตนของเรำ ตัวเรำเป็นคนที่ต้องช่วยในเรื่องนี้
ดังนั้นเขำขอก็ต้องยอมให้ปักปำย ซึ่งเป็น
ตัวอย่ำงง่ำยๆ ว่ำ จิตใจมีผลต่อการกระท�า
เมื่อเราท�าอะไรบ่อยๆ นานๆ จะมีผลต่อ
ความรูส้ กึ อย่ำงข้อวัตรปฏิบตั ขิ องพระนี่ บำงที
ดูทีละข้อๆ อำจบอกว่ำ แหม ท�ำไมจะต้อง
เข้มงวดเรื่องแค่นี้ แค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่
มันมีผลต่อควำมรู้สึกของพระ ว่ำเรำเป็นคน
ละเอียด คนประณีต ในเรื่องเล็กน้อย จะ
ท�ำให้ควำมละเอียดประณีตเป็นเรื่องธรรมดำ
ของเรำ ทีนกี้ ำรกระท�ำมันจะมีผลต่อจิตใจของ
เรำอย่ำงมำก โดยเฉพำะในกำรมองตัวเอง กำร
เป็นคนให้ เมื่อเรำให้บ่อยๆ จะท�ำให้ได้ควำม
รู้สึกกลับมำว่ำ “ข้ำพเจ้ำเป็นคนให้” นี่เป็น
ฐำนของสุขภำพจิตใจที่ดี ทั้งของผู้ใหญ่และ
ของเด็ก

ข้อที่สองคือ การมีศีล เมื่อเรำรับศีลแต่
ละข้อด้วยควำมสมัครใจ เพรำะเรำเห็นเหตุผล
ในกำรควบคุมพฤติกรรมทำงกำย วำจำ ซึ่ง
เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ในกำรสร้ ำ งบรรยำกำศของ
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ครอบครัว และชุมชนที่ปลอดภัย สร้ำงควำม
ไว้วำงใจซึง่ กันและกัน เป็นสิง่ ทีป่ อ งกันบำปกรรม
ไม่ให้เกิดขึน้ เรำจึงรับศีลข้อนัน้ ข้อนัน้ มำปฏิบตั ิ
ที่นี้เมื่อเรำปฏิบัติไป รักษำศีลไป เมื่อถึงขั้นที่
เรำรู้สึกว่ำ แม้เรำไปในที่ที่เขำชักชวนให้เรำ
ผิดศีล เรำก็จักไม่ผิดศีล เรำจะรักษำได้ ไม่ใช่
รักษำได้เฉพำะเวลำหรือเฉพำะสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อกำรรักษำ แต่แม้ว่ำจะอยู่ในที่ๆ รักษำ
ได้ยำก คนอื่นเขำอำจจะไม่รักษำ แต่เรำก็
รักษำได้ นี่จะเป็นควำมรู้สึกที่ดีมำก เป็น
ควำมรูส้ กึ เชือ่ มัน่ ในตัวเองว่ำเรำสำมำรถควบคุม
พฤติกรรมของเรำได้ คืออำรมณ์ต่ำงๆ นี้มัน
ต้องมีอยู่ในทุกๆ คนนั่นแหละ อยู่ที่ว่ำจะหลง
อำรมณ์หรือจะรู้เท่ำทันอำรมณ์ ไม่ใช่อย่ำมี
อำรมณ์ ห้ำมโกรธ ห้ำมอิจฉำนะ มันห้ำมไม่
อยู่หรอก แต่ความเป็นอิสระของมนุษย์อยู่
ที่ไหน ? อยู่ที่ทั้งๆ ที่มีอารมณ์ที่เศร้าหมอง
เราไม่จ�าเป็นต้องให้มันเป็นนายเรา เราก็รู้
มันไป ถ้ำเรำไม่ยินดี ไม่ไปหลงหมกมุ่นกับมัน
มันก็หำยของมันไปเอง เพรำะฉะนั้นเรำรักษำ
ศีล ศีลก็รกั ษำเรำ เพรำะเรำมีขอบเขตทีช่ ดั เจน
ของกำรกระท�ำ ยังไงๆ เรำก็จะไม่พูด ไม่ท�ำ
ในสิ่งนั้นๆ อำรมณ์เกิดขึ้นก็สักแต่ว่ำอำรมณ์
ไม่ใช่เรำ ดังนัน้ ควำมหลงเชือ่ งมงำยในอำรมณ์
จะลดน้อยลง เรำจะเป็นอิสระจำกอำรมณ์ได้
มำกขึ้น วุฒิภำวะในด้ำนอำรมณ์จะเกิดขึ้น
ไม่ใช่เมือ่ อยำกท�ำต้องท�ำ ไม่ทำ� ไม่ได้ อยำกพูด
ต้องพูด ไม่พูดไม่ได้ ต้องเป็นอย่ำงนี้ อย่ำง
อื่นไม่ได้ ถ้ำใครขัดใจ โกรธ อย่ำงนี้เรียกว่ำ
ยังเป็นเด็กอยู่ อำยุ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ใจก็ยัง
เป็นเด็กอยู่ เพรำะเชื่องมงำยในอำรมณ์ ใน
ควำมคิด ควำมรู้สึกเกิดขึ้น ยังไงก็ต้องวิ่งตำม
ควำมรู้สึกนั้น เสียศักดิ์ศรีของกำรเกิดเป็น
มนุษย์นะ ถ้ำเรำยังต้องท�ำตำมอำรมณ์ในทุกๆ
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เรื่อง ถ้ำรู้ว่ำอำรมณ์ก็เป็นอย่ำงนี้ แล้วมันก็
จะเปลี่ยนแปลงไป เป็นไปตำมเหตุตำมปัจจัย
ของมัน

เรำอยู่กับลูก ถ้ำเป็นผู้ที่ไม่หลงอำรมณ์
สำมำรถปล่อยวำงอำรมณ์ ลูกได้เห็นได้เรียน
รู้ ลูกก็จะได้สิ่งล�้ำค่ำยิ่ง อย่ำงเช่น ลูกเห็นพ่อ
ก�ำลังอยูใ่ นทีท่ ชี่ วนให้โกรธ ชวนให้แค้นใจมำก
แต่พอ่ ก็ปล่อยวำงได้ เรือ่ งอย่ำงนีล้ กู ไม่มวี นั ลืม
ลูกเคยอยู่ในสภำพที่ชวนให้กลัว ให้กังวล แต่
เห็นแม่อยู่ในสภำพอย่ำงนั้นยังคงรักษำสติ
อำรมณ์ของตนไว้ได้ ก็จะเป็นที่ประทับใจ
ของลูกมำก ถึงแม้ว่ำลูกเขำจะไม่สำมำรถมอง
เห็นจิตใจของเรำได้ แต่อำจสื่อได้ สอนได้
ด้วยกำรกระท�ำ เพรำะฉะนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือการดูกาย ดูใจของตัวเอง
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงของตัวเอง เรือ่ ง
กาย ใจ ควำมรู้สึกสะอำด สกปรก ผ่องใส
หม่ น หมอง เหล่ ำ นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส อนเรื่ อ งกฏ
แห่งกรรม เรื่องกำรกระท�ำแก่เรำได้ ถ้ำเรำ
ไม่หลงอำรมณ์ตัวเองบ่อยๆ ไม่คอยคิดเรื่อง
ภำพพจน์ภำพลักษณ์ของตัวเอง ว่ำเรำควร
เป็นอย่ำงไร ? ไม่ควรเป็นอย่ำงไร ? ระงับควำม
คิดฟุงซ่ำน วุ่นวำยต่ำงๆ พร้อมที่จะรับรู้
ควำมรู้สึก ควำมต้องกำรอำรมณ์ของคนอื่น
โดยเฉพำะลูกของเรำ อะไรเหมำะ ? อะไรไม่
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เหมำะ ? อันไหนควรพูด ? อันไหนเวลำไหน
ไม่ควรพูด ? เรำจะรู้สึกมีสติมำกขึ้น เรำจะรู้
ว่ำในกรณีนี้ ในเวลำนี้ ลูกอยู่ในเวลำที่พร้อม
ทีจ่ ะให้ขอ้ คิด เวลำนีเ้ ด็กเหนือ่ ย เด็กมีอำรมณ์
อย่ำเพิ่งพูดดีกว่ำ จะรู้จักเรื่องที่จะพูด รู้จัก
กำละเทศะ ท�ำให้เรำสอนได้ดี ถูกกำละเทศะ
หำกพูดโดยไม่พจิ ำรณำไม่ใช่วำ่ ไม่เข้ำหูเขำอย่ำง
เดียว ต่อไปจะพูดซ�ำ้ ลูกจะรับยำกมำกขึน้ ด้วย
อยำกให้สอนลูกด้วยการกระท�า เวลำพูด
เวลำคุย เวลำดูขำ่ ว ดูหนัง แม้แต่ในกำรบันเทิง
เรำใช้เป็นโอกำสในกำรสอนลูกได้ เช่นก�ำลัง
อ่ำนหนังสือนิทำนให้ลกู ฟัง ลองหยุดเป็นระยะ
แล้วถำมลูกว่ำ “ลูกคิดว่ำต่อไปอะไรจะเกิด
ขึ้น?” หรือว่ำ “เอ๊ะ ท�ำไมพระเอกถึงท�ำอย่ำง
นี้?” “นำงเอกร้องไห้เพรำะอะไร ?” “หนูเคย
ร้องไห้อย่ำงนั้นบ้ำงไหม ?” เอำเรื่องจำกที่อื่น
ที่เรำดูมำคุยต่อบ้ำงก็ได้ ไม่ใช่คุยให้เครียด
คุยสนุกๆ ก็ได้ ให้เกิดกำรเรียนรู้ เกิดควำม
สนใจ เวลำลูกก�ำลังอำละวำด ก�ำลังมีอำรมณ์
รุนแรง อย่ำเพิ่งห้ำม ให้ถำมลูกว่ำ “ลูกดูจะ
โกรธอยูน่ ะตอนนี้ ?” คือให้ลกู เห็นว่ำเรำสนใจ
อยำกจะทรำบว่ำลูกเป็นอย่ำงไร แต่ไม่ไป
บอกลูกว่ำ ลูกไม่ควรจะรู้สึกอย่ำงนั้นอย่ำงนี้
รู้สึกอย่ำงนั้นไม่ดี รู้สึกอย่ำงนี้พ่อแม่ไม่ชอบ
เพรำะคนเรำจะห้ำมควำมรู้สึกไม่ได้ แต่เรำ
ต้องการให้ลกู ได้ดคู วามรูส้ กึ ของตัวเองว่ารูส้ กึ
อย่างไร บำงทีแค่มีผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ผู้หวัง
ดี ยอมรับในควำมรู้สึกของเขำตำมที่มันเป็น
ควำมรู้สึกด้ำนอำรมณ์นั้นจะหำยไปเลยก็มี
เพรำะฉะนั้นควำมฉลำด ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบตั ติ อ่ ลูกทีม่ อี ำรมณ์เศร้ำหมอง อำรมณ์
ที่ลูกเป็นทุกข์ สอนวิธีบริหำรอำรมณ์ให้เขำได้
มันจะเกิดจำกกำรทีเ่ รำรูจ้ กั บริหำรอำรมณ์ของ
ตัวเองได้ แม้ว่ำอำตมำเองไม่เคยมีลูก แต่ก็มี

กำรฝ ก บริ ห ำรอำรมณ์ ข องตั ว เองมำหลำย
สิบปี พอจะมีควำมรูเ้ รือ่ งธรรมชำติของอำรมณ์
วิธีปฏิบัติต่ออำรมณ์อยู่บ้ำง ไม่ว่ำจะสอน
พระ เณร ลูกศิษย์ลูกหำ จึงมีข้อมูล มี
ประสบกำรณ์ เพรำะรู้จักเรื่องกำย ใจ เท่ำนั้น
เอง วั น นี้ อ ำตมำก็ ไ ด้ ใ ห้ ข ้ อ คิ ด พอสมควร
แก่เวลำ ... เอวัง

ค�าถาม ค�าตอบ
ผูป้ กครองถาม : ในโลกปัจจุบนั นี้ action
reaction ดูจะเป็นเรื่องส�ำคัญ สมมุติว่ำเรำ
ปฏิบัติตำมพระอำจำรย์สอนแล้วประสบผล
ส�ำเร็จท�ำให้ลูกเรำติดตำมอำรมณ์ได้ ไม่มี
reaction เขำอยูใ่ นโลกอยูใ่ นกลุม่ เพือ่ นฝูงเขำ
เมือ่ โตขึน้ เขำจะเป็นคนไม่มปี ฏิกริ ยิ ำตอบสนอง
หรือไม่ทันคนเขำไหมครับ ?
พระอาจารย์ตอบ : คืออย่ำงไรกำรท�ำ
อย่ำงนีก้ ท็ ำ� ได้ยำก คงไม่สำมำรถท�ำได้ทกุ เวลำ
แต่เรำพูดในกรณีของอำรมณ์ทเี่ ศร้ำหมอง กำร
เกิดปฏิกิริยำทันทีมักจะท�ำให้เกิดปัญหำได้
บ่อยๆ ท�ำให้เกิดกำรแตกแยกกับเพื่อนก็ได้
ปัญหำที่เกิดเพรำะควำมใจร้อน ควำมวิตก
กังวล ควำมซึมเศร้ำ และควำมทุกข์ทเี่ กิดจำก
ควำมไม่รู้เท่ำทันอำรมณ์มันมีมำก และมำก
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ขึ้นทุกที เพื่อสุขภำพใจแล้วอำตมำว่ำเป็นวิชำ
ที่มีควำมหมำยมีควำมส�ำคัญมำก ฉะนั้นไม่ได้
หมำยควำมว่ำจะเป็นคนเฉยเมยหรือไม่สนใจ
อะไรแบบไม่ยินดียินร้ำย เพียงแต่ว่ำมันก็
เป็นกำรกลั่นกรองและเป็นกำรสร้ำงควำม
เคยชินใหม่ให้เกิดขึ้น ระหว่ำงสองคนไปเที่ยว
สนุกสนำนแล้วเกิดทะเลำะกัน แล้วคนหนึง่ ด่ำ
อีกคนหนึง่ ถ้ำคนทีส่ องขำดสติ ก็อำจจะมีเรือ่ ง
ชกต่อยกัน ตีกนั แทงกัน จนถึงติดคุกติดตำรำง
ส่วนอีกคนหนึ่งเขำด่ำก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ เขำ
เรียกเรำว่ำเป็นหมำ แล้วเรำเป็นหมำไหม คล�ำ
ดูว่ำมีหำงไหม ไม่มีหำงก็ไม่เดือดร้อน รู้เข้ำใจ
ว่ำเพื่อนเขำอยำกพูดอะไรสักอย่ำงที่จะท�ำให้
เรำเป็นทุกข์ นัน่ คือเจตนำเขำ แต่ถำ้ เรำปล่อย
ให้เป็นทุกข์ เรำก็แพ้เขำซิ เขำชนะเรำเพรำะ
เขำตั้งใจพูดให้เรำโกรธ เพรำะฉะนั้นถ้ำจิตใจ
ไม่เกิดปฏิกิริยำในทันที จิตใจหยุดได้ มันจะ
เกิดกำรตอบสนอง เพรำะฉะนั้น แทนที่จะ
action กลับด้วย reaction แต่เปลี่ยนเป็น
action ตอบด้วย response จาก reaction
ไปสู่ wise response คือการตอบสนองที่
เหมาะสม ถ้ำเป็นกำรสนุกสนำนธรรมดำก็
ไม่ต้องคิดมำก แต่ในขณะเดียวกันมีควำม
ระมัดระวังนิดหน่อย อำตมำเคยเปรียบเทียบ
เหมือนเรำเลี้ยงลูกเล็กๆ สมมุติว่ำพ่อแม่ก�ำลัง
พักผ่อนสบำยๆ คุยกันดูหนังกันอะไรก็แล้วแต่
แต่ก็จะไม่ลืมลูก จะรู้ว่ำลูกอยู่ตรงไหน ลูก
ก�ำลังท�ำอะไร ลูกปลอดภัยไหม จะรู้อยู่ตลอด
เวลำ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ว่ำตำมองเห็นแต่ก็รู้อยู่ เป็น
ควำมรูส้ กึ ของคุณพ่อคุณแม่ ถ้ำเรำมีควำมรูส้ กึ
ต่อจิตใจของตัวเองว่ำปลอดภัย เศร้ำหมอง
หรือผ่องใส ก็รอู้ ยูอ่ ย่ำงนัน้ ไม่ใช่วำ่ จะหำควำม
บันเทิงไม่ได้ จะท�ำงำนไม่ได้ จะอยู่ในโลกไม่
ได้ แต่เรำจะมีควำมรู้สึกต่อจิตใจ ต่อสุขภำพ
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ของจิตใจ ในควำมเหมำะสม ควำมถูกต้อง มี
เข็มทิศในใจตลอดเวลำ อำตมำก็เข้ำใจควำม
เป็นห่วง แต่เท่ำทีส่ งั เกต จะไม่คอ่ ยเป็นปัญหำ
เท่ำไร
ผู้ปกครองถาม : มีลูกเล็กๆ ที่จะร้องไห้
งอแงถ้ำไม่ได้สงิ่ ทีต่ อ้ งกำร บำงทีสงิ่ ทีเ่ ด็กอยำก
ได้ก็อันตรำย เมื่อไรเด็กจะรู้เหตุรู้ผลคะ ?
พระอาจารย์ตอบ : เรำก็ต้องบอกว่ำลูก
คงทุกข์เนอะ เวลำที่เรำอยำกได้อะไรแล้วไม่
ได้ก็รู้สึกแย่ แม่ก็เคยเป็นเหมือนกัน เรำไม่ได้
ปฏิเสธควำมรู้สึกของเขำ เรำเห็นใจเขำ แต่ก็
จ�ำเป็น โลกมันเป็นอย่ำงนี้ บำงอย่ำงอยำกได้
มำกแล้วไม่ได้ มันจะทุกข์อย่ำงนี้ มันรู้สึกแย่
เนอะ มันทุกข์เนอะ นี่ก็เป็นโอกำสให้สอน
เรื่องอริยสัจสี่ได้ บำงสิ่งบำงอย่ำงมันจ�ำเป็น
ทั้งๆ ที่อยำกได้แต่ไม่ได้ เป็นแม่ก็ต้องท�ำใจ
แข็งบ้ำงในกำรสร้ำงประโยชน์เพือ่ จะดับควำม
ทุกข์ได้ แต่ก่อนตอนอำตมำเป็นวัยรุ่นจะไม่
พอใจที่พ่อว่ำ พ่อเข้มงวด พ่อพูดว่ำอะไรผิด
มันก็ผิด นี่เรำก็เป็นคนมีเหตุมีผล มักพูดกับ
พ่อว่ำ “นี่มันไม่เหมือนสมัยพ่อหรอก เดี๋ยวนี้
มันไม่ได้เป็นอย่ำงพ่อคิดหรอก มันเป็นอย่ำง
นี้ๆ.....” แต่ถ้ำพ่อเคยบอกว่ำไม่ก็คือไม่ ตอน
นั้นก็รู้สึกทุกข์เหมือนกัน แต่พอเรำเข้ำวัด อยู่
ทีว่ ดั มีพระวินยั ๒๒๗ ข้อ มีขอ้ วัตรปฏิบตั เิ ป็น
พันๆ ข้อ ท�ำไมเรำรูส้ กึ ว่ำง่ำยดี เอ๊ะ ! ท�ำไม
คนอืน่ ถึงรูส้ กึ อึดอัดเหลือเกิน ก็เลยระลึกได้วำ่
นี่คงเป็นเพรำะค�ำสอนของพ่อแน่ๆ กฏก็คือ
กฏ นี่จึงเห็นเป็นบุญคุณของพ่อมำก เรำท�ำ
สิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณกับลูก บำงทีลูกเรำไม่
เข้ำใจ
ผู้ปกครองถาม : อะไรคือควำมแตกต่ำง
ระหว่ำง “ควำมรู้สึก” กับ “ควำมคิด” ?
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พระอาจารย์ตอบ : คงจะต้องตอบว่ำ
แล้วแต่ มันแล้วแต่ว่ำเรำใช้ศัพท์เหล่ำนี้ใน
ควำมหมำยอย่ำงไร ค�ำว่ำความรู้สึกนั้น เรำ
จะใช้ควำมหมำยกว้ำงๆ หรือใช้ควำมหมำย
ทำงเทคนิคจ�ำเพำะตรงกับภำษำบำลีวำ่ เวทนำ
ถ้ำใช้ตรงควำมหมำยดั้งเดิม ภำษำบำลีเดิม
เวทนำมี ๓ คือ สุขเวทนำ (ควำมรู้สึกว่ำสุข)
ทุกขเวทนำ (ควำมรูส้ กึ ว่ำทุกข์) และอทุกขมสุขเวทนำ (ควำมรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์) มีควำม
รู้สึก ๓ อย่ำงนี้เท่ำนั้น ถ้ำเรำใช้ควำมรู้สึกใน
ควำมหมำยว่ำอำรมณ์ควำมรู้สึก ก็จะตรงกับ
ภำษำอังกฤษว่ำ emotion อย่ำงเช่น อำรมณ์
โกรธ อำรมณ์กลัว อะไรอย่ำงนี้เป็นต้น
ส่วนความคิดนั้น มี ๒ ส่วนประกอบที่
ส�ำคัญ คือ เป็นค�ำพูด ควำมคิดที่เป็นประโยค
เป็นภำษำ ๑ เป็นภำพ ๑ บำงทีเป็นภำพ
ไม่มีค�ำพูดอยู่ในสมอง บำงทีเป็นค�ำพูดไม่มี
ภำพ บำงทีก็เป็นทั้งค�ำพูดและภำพ นั่นเป็น
สิ่งที่เรำสังเกตได้จำกควำมคิด ควำมคิดไม่ใช่
กิเลสนะ ควำมคิดเป็นมรรคก็ได้ เป็นสิ่งที่น�ำ
ไปสูค่ วำมเจริญก็ได้ อย่ำงเช่นต้องกำรให้จติ ใจ
เรำสงบ บำงทีนั่งสมำธิดูลมหำยใจเข้ำ หำยใจ
ออก จะท�ำไม่ได้เลย บำงทีจิตมันอยำกจะคิด
ในกรณีนนั้ เรำต้องเคำรพในควำมต้องกำรของ
สมองในขณะนัน้ ถ้ำเรำภำวนำโดยใช้ควำมคิด
จะเป็นกำรพิจำรณำค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ
ข้อใดข้อหนึ่ง กำรพิจำรณำกำย กำรเจริญ
เมตตำภำวนำ หรือกำรเจริญมรณสติ เป็นต้น
ซึ่งก็เป็นกำรภำวนำที่ต้องใช้ควำมคิด แต่ถ้ำ
เรำใช้ความคิดภายในกรอบที่เราก�าหนดไว้
ล่วงหน้ำตำมทีเ่ รำตัง้ ใจไว้ ควำมคิดนัน้ จะค่อยๆ
ลดน้อยลง ในที่สุดจิตใจเรำก็จะน�ำไปสู่ควำม
สงบเหมือนกัน

สิ่ ง ที่ น ่ ำ พิ จ ำรณำนั้ น คื อ ควำมสั ม พั น ธ์
ระหว่ำงควำมรูส้ กึ และควำมคิด อะไรมำก่อน?
ควำมคิดก่อนหรือควำมรู้สึกมำก่อน ควำมคิด
มำทีหลัง หรือคนละเรื่องกัน คนละวำระกัน
นีเ่ ป็นสิง่ ทีน่ กั ปฏิบตั ติ อ้ งสนใจศึกษำ ทีเ่ รำอำจ
จะสังเกตได้ว่ำ บำงคนก็มีควำมคิดบำงอย่ำง
ซึง่ มันก็เป็นร่องอยูใ่ นสมอง และเพรำะมีควำม
คิดผิดบำงอย่ำงทีท่ ำ� ให้ควำมรูส้ กึ บำงอย่ำงเกิด
ขึ้นบ่อยๆ และถ้าไม่แก้ที่ความคิด จะแก้ที่
ความรู้สึกไม่ได้ อย่ำงสมมุติว่ำคนมีควำม
รังเกียจคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือคนชำติใดชำติ
หนึง่ หรือว่ำดูถกู ดูหมิน่ คนอินเดียเป็นต้น หรือ
ว่ำรังเกียจคนผิวด�ำเป็นต้น เป็นควำมคิด ถ้ำ
งั้นพร้อมที่จะเกิดควำมรู้สึกรังเกียจ พร้อมที่
จะเกิดควำมรู้สึกดูถูกได้ตลอดเวลำ เพรำะมี
ทิฏฐิ มีควำมคิดเป็นพื้นอยู่ก่อนในจิตใจ ถ้ำ
หำกว่ำทุกครั้งที่เห็นคนผิวด�ำแล้วเกิดควำม
รังเกียจ เห็นควำมรังเกียจนั้นแล้วก็ปล่อยวำง
ท�ำได้ทั้งชำติ มันจะเกิดแล้วเรำก็ปล่อย บำงที
ก็ปล่อยง่ำย บำงทีก็ปล่อยยำก แต่ถ้ำจะดับ
ทีเดียว ก็ต้องดับที่ควำมคิดผิดที่ท�ำให้เรำ
รั ง เกี ย จคนผิ ว ด� ำ ใช่ ไ หม ? มั น ไม่ ใช่ เรื่ อ ง
ควำมรู้สึกอย่ำงเดียว นี่ก็เป็นเรื่องควำมคิด
ปรุงแต่งควำมรู้สึก ขณะเดียวกัน ควำมรู้สึก
ก็ปรุงแต่งควำมคิดได้ อย่ำงง่ำยๆ ว่ำเมื่อเรำ
ชอบอะไรซักอย่ำง หรือว่ำเรำหวงแหนอะไร
ซักอย่ำง ส่วนมำกเรำจะต้องหำทฤษฎี หำ
ปรัชญำ หำเหตุผลทีจ่ ะเป็นข้ออ้ำงว่ำสิง่ ทีช่ อบ
ที่ท�ำนั้นถูก นั้นจะสังเกตว่ำ มีกำรเอำทฤษฎี
ว่ำ “เศรษฐกิจจะดีได้ด้วยกำรลดภำษีของ
คนรวย” ในอเมริกำ ใครจะชอบ ? ใครจะ
เห็นด้วยในควำมคิดเห็นอย่ำงนี้ ? ไม่ตอ้ งสงสัย
คนรวยนั้นเอง ถ้ำคนมีเงินมีทองมำกก็จะต้อง
เห็นด้วยกับทฤษฎีว่ำคนรวยไม่เสียภำษีเป็น

๑๓
สิ่งที่ดีส�ำหรับเศรษฐกิจ คือคนเหล่ำนี้ได้ผล
ประโยชน์ ควำมรู้สึก ควำมชอบ กิเลสต่ำงๆ
มำก่อน เหตุผลมำทีหลัง นี่เรำจะเห็นบ่อยๆ
แต่ว่ำคนเหล่ำนี้ไม่ใช่โกหกหลอกลวงนะ เขำ
จะเชื่ออย่ำงนั้นจริงๆ ด้วย เพรำะเวลำเรำ
หำเหตุผลมำเป็นข้ออ้ำง อยู่ไปอยู่มำเรำจะ
เชื่อในทฤษฎีนั้น เชื่อในควำมคิดนั้น ก็กลำย
เป็นว่ำไม่ใช่เป็นกำรหลอกคนอืน่ เสียแล้ว เพรำะ
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ว่ำเรำได้หลอกตัวเองไปก่อน ฉะนัน้ เรือ่ งควำม
รู้สึก ควำมคิด แล้วแต่บริบท ว่ำเรำใช้ศัพท์
ควำมหมำยทำงเทคนิค ทำงบำลีหรือว่ำเรำใช้
ควำมหมำยทั่วไป ในกำรใช้ควำมหมำยทั่วไป
ก็อยำกให้พิจำรณำศึกษำว่ำควำมคิดปรุงแต่ง
อำรมณ์อย่ำงไร อำรมณ์ปรุงแต่งควำมคิด
อย่ำงไร ? ซึ่งในที่นี้ให้ตัวอย่ำงแค่ ๒ ข้อ ขอ
ให้ลองน�ำไปสังเกตดู

มีครูสาวคนหนึง่ หลังทานข้าวเย็นเสร็จก็นงั่ ตรวจการบ้าน ส่วนสามีกน็ งั่ เล่นเกมส์
โปรดอยู่ใกล้ๆ เมื่อตรวจจนถึงแผ่นสุดท้ายก็นั่งร้องไห้เงียบๆ
สามีเห็นเข้าจึงถามว่าร้องท�าไมเกิดอะไรขึน้ ภรรยาตอบว่าเมือ่ วานฉันให้การบ้าน
นักเรียนเรียนดีคนหนึ่งให้เขียนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความฝนของเขา สามีถามว่า
แล้วคุณร้องไห้ท�าไม ภรรยาตอบว่าวันนี้ฉันตรวจบทความที่เขาเขียน อ่านแล้ว
ท�าให้ฉันร้องไห้ สามีถามว่าเขาเขียนว่าอะไรถึงท�าให้คุณร้องไห้ ภรรยาบอกว่าฟงนะ
แล้วอ่าน...
ความฝนของฉันคือฉันอยากกลายเปนโทรศัพทสมารทโฟน พ่อแม่ของฉันรัก
สมาร์ทโฟนมาก พวกเขาเอาใจใส่สมาร์ทโฟนมาก จนบางครั้งลืมเอาใจใส่ฉัน เวลา
คุณพ่อเหนื่อยมาจากที่ท�างาน คุณพ่อมีเวลาให้สมาร์ทโฟนแต่ไม่มีเวลาให้ฉัน เวลา
พ่อแม่ฉันก�าลังท�างานส�าคัญอยู่ พอสมาร์ทโฟนดัง พวกเขาจะรีบให้ความสนใจ แต่
กับฉันแล้วไม่ แม้ว่าฉันจะก�าลังร้องไห้อยู่
พวกเขาเล่นเกมส์บนสมาร์ทโฟนแต่ไม่เล่นกับฉัน เวลาทีพ่ วกเขาคุยกับคนอืน่ โดย
ใช้สมาร์ทโฟน พวกเขาไม่เคยฟงฉันพูดเลย แม้ว่าฉันก�าลังเล่าเรื่องที่ส�าคัญอยู่ ดังนั้น
ความฝนของฉันก็คือฉันอยากเป็นสมาร์ทโฟน
หลังจากสามีได้ฟง รู้สึกสะเทือนใจ ถามว่าเด็กคนไหนเป็นคนเขียน
ภรรยาตอบว่า “ลูกของเรา”
(ขอบคุณเจ้าของบทความ)

วิสัชนาธรรม :

: ประตูสู่พระนิพพาน

ธีรปัญโญ

ถาม : เวลานี้มีความนิยมไปปฏิบัติท�ำสมาธิกันมาก ไปเป็นคอร์ส
๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง แต่กลับมาแล้ว หลายๆ คนก็ยังคงเหมือนเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงอยากกราบเรียนถามว่าที่มีการพูด
กันว่า ศีล พาไปสู่พระนิพพานนั้น มีความหมายอย่างไรบ้างคะ
ตอบ : การจะไปสู่นิพพานได้นั้น สิ่งแรกที่ต้องท�ำ คือต้องสร้าง
ประตูที่จะผ่านก่อน ลักษณะของประตูนั้นก็ต้องอาศัยกรอบสี่เหลี่ยม
เป็นโครงพื้นฐาน ซึ่งหมายถึงสี่ด้านของศีล ที่เรียกว่า จตุปาริสุทธิศีล
ศีลจะบริสุทธิ์ได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า จตุปาริสุทธิศีลนั้น
มี ๔ ด้าน ด้วยกัน คือ
๑. ปาติโมกขสังวรศีล ส�ำหรับพระภิกษุ ก็คือ ศีล ๒๒๗ ข้อ
ส�ำหรับฆราวาส คือศีล ๕ ศีล ๘ ก็ว่ากันไป ตั้งใจสมาทานข้อไหน
ก็ต้องให้ข้อนั้นบริสุทธิ์ เรียกว่า ปาติโมกข์ ปาติโมกข์ของฆราวาส
พื้นฐานก็คือ ศีล ๕ ปาติโมกข์ก็คือ รักษาด้วยศรัทธา ถ้ามัวแต่หา
ข้อยกเว้น ข้อแก้ตัวที่จะละเมิด ก็แสดงว่าไม่รักษาศีลแล้ว รักษาได้
ด้วยศรัทธา คือพระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนี้ เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้า
อันไหนเป็นโทษ ขวางทางสวรรค์ ขัดขวางทางนิพพาน อันนั้นย่อม
เป็นอย่างนั้นจริง ถ้าเชื่ออย่างนั้นแล้ว อะไรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมา
เราไม่ตอ้ งไปเถียงท่าน ถ้าเราท�ำไม่ได้กย็ อมรับว่าเราผิด ถ้ายังไม่มศี รัทธา
ศีลก็ยังไม่บริสุทธิ์ ดังนั้น ปาติโมกขสังวรศีลจึงรักษาให้ส�ำเร็จสมบูรณ์
ได้ด้วยศรัทธา
พระบวชมาใหม่ๆ ศีลบางข้อ เราก็ยังคิดไปไม่ถึงว่าท�ำไมต้องไป
ท�ำให้มันยุ่งยากอย่างนั้น มันมีวิธีง่ายกว่านั้นตั้งเยอะ แต่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้า เราก็ทำ� อย่างนัน้ ไปก่อน ต่อมาเราจะเริม่ เห็นว่าทีพ่ ระพุทธเจ้า
ขีดเส้นไว้ตรงนี้ มันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ปัญญาของเราตอนแรก
คิดได้แค่นั้น แต่พอเราเห็นกว้างขึ้น เราก็เริ่มเข้าใจว่า ท�ำไมท่านจึง
วางกฏในเรื่องนั้นไว้อย่างนั้น ดังนั้น อย่าไปเชื่อปัญญาตัวเองมาก
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เพรำะมันพำเรำไปไหนมำไหน ไม่รู้กี่ภพกี่ชำติแล้ว วำงปัญญำเรำ
ไว้ก่อน เชื่อพระพุทธเจ้ำไว้ก่อน ถ้ำวันไหนท�ำผิดศีล บอกเลยว่ำเรำ
ท�ำผิด อย่าไปเถียงพระพุทธเจ้า
อำตมำไปสอนข้ำงนอก มีปัญหำแบบนี้เยอะ เช่น เรื่องดื่มเหล้ำ
แบบไม่เมำได้ไหม สังสรรค์ก็ขอสักแก้วหนึ่ง อย่ำงนี้ถือว่ำยังไม่มีศีล
และยังไม่เข้ำใจศีล ยังจะเถียงกับพระพุทธเจ้ำอยู่ เดี๋ยวนี้มีเหตุผล
แบบรับจ้ำงกิเลสเยอะ เช่น หมอบอกว่ำดื่มไวน์แก้วหนึ่งท�ำให้หัวใจ
ท�ำงำนดี ก็ว่ำกันไป ไม่จบ คิดสิว่ำเรำจะเอำยังไง จะไปนิพพำน หรือ
ว่ำเรำจะเอำอะไร เรำจะอยูแ่ บบของเรำ ไม่เชือ่ พระพุทธเจ้ำก็ได้ แต่ถำ้
เรำเชือ่ พระพุทธเจ้ำ ก็ตอ้ งรักษำด้ำนหนึง่ ของศีลคือ ปำติโมกขสังวรศีล
ให้ได้ ยึดศรัทธำเป็นหลัก มีหิริ โอตตัปปะก�ำกับ มี หิริ โอตตัปปะ
เป็นเหตุใกล้ของศีล มีควำมละอำยชั่ว เกรงกลัวบำป ถ้ำเรำจะท�ำผิด
เรำก็รู้แล้วว่ำเรำไม่ควรท�ำ
๒. อินทรียสังวรศีล ข้อนี้ส�ำคัญมำก แต่ไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กัน
เรำคิดว่ำศีล ๕ ก็พอแล้ว ควำมจริงยังไม่พอ ต้องมีอีกด้ำนหนึ่งคือ
อินทรียสังวร ซึ่งส�ำคัญมำก โดยเฉพำะสังคมปัจจุบันวุ่นวำย มีสิ่งล่อ
ใจมำก ถ้ำเรำไม่สังวร ไม่ส�ำรวม ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ สติของ
เรำจะหลุดง่ำย เรำต้องรู้ว่ำเรำควรเลือกเรื่องเสพอย่ำงไร ควรจะเห็น
สิง่ นีไ้ หม ข่ำวนีค้ วรจะฟังไหม เกิดประโยชน์อะไรไหม กำรไปรับประทำน
อำหำร ต้องไปร้ำนนั้นเชียวหรือ เสียเวลำและพลังงำนมำกไหม ต้อง
รู้ว่ำลิ้นมันพำเรำไปถึงไหนแล้ว ต้องส�ำรวม ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ
ต้องรู้ว่ำอะไรที่เรำควรเสพ และอะไรไม่ควรเสพ เรำต้องปองกันไว้ก่อน
อันไหนที่จะท�ำให้กรรมฐำนเรำแตก แม้จะได้ประโยชน์บ้ำงก็ไม่ควรไป
ต้องรู้ว่ำตอนนี้เรำก�ำลังเจริญธรรมอะไรอยู่ อะไรเป็นอุปสรรคแก่
เรำ และอะไรเป็นสัปปำยะบ้ำง อินทรียสังวรเป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่งในชีวิต
ประจ�ำวันข้อนีเ้ รำไม่คอ่ ยได้ใช้กนั เลย โดยเฉพำะยุคปัจจุบนั มีสอื่ มำกมำย
เพียงปุมเดียว อินทรียสังวรของเราก็อาจหลุดไปได้ทั้งวันเลย มันอยู่
ในมือเรำเลย (โทรศัพท์มอื ถือ) มันเป็นเครือ่ งมือในกำรท�ำลำยอินทรียสังวร
อย่ำงดี บำงทีหมดเวลำไปครึง่ ชัว่ โมง เรำยังไม่รวู้ ำ่ เรำจะท�ำไปเพือ่ อะไร
ไม่รู้ว่ำตอนนี้เรำก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ปล่อยให้สิ่งที่มันเข้ำมำกระทบ ลำก
เรำไปตำมเรื่องตำมรำว คนยุคใหม่ไม่ค่อยมีอินทรียสังวร จึงไหลไป
ตำมกระแสได้ง่ำย แล้วจะไปหวังอะไรให้จิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งเดียว
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๓. อาชีวปาริสุทธิ เรื่องอำชีวะส�ำคัญ
มำก ส่วนใหญ่ เรำให้เวลำกับกำรงำนมำกใน
แต่ละวัน วันหนึ่ง ๘ ชั่วโมง ๑๐ ชั่วโมง ถ้ำ
กำรงำนของเรำเป็นมิจฉำอำชีวะก็จะเป็นปัญหำ
มิจฉำอำชีวะ ไม่ใช่เฉพำะไปเป็นโจรหรือที่ผิด
กฎหมำย แต่ในแง่ของพระพุทธศำสนำแล้ว
มิจฉำอำชีวะ คืออะไรก็ตำม ที่เพิ่ม โลภ โกรธ
หลง ในตัวเรำ และในสังคม จึงต้องเลือก
อำชีวะของเรำให้เป็นไปในทำงทีช่ ว่ ยสังคมด้วย
บำงทีมนั ไม่ผดิ กฎหมำยก็จริง อย่ำงเช่นไปปัน่
หุน้ จนรวย แต่ได้ควำมหลงมำ นัน่ ไม่ใช่สมั มำอำชีวะ แล้วจะพำไปนิพพำนได้อย่ำงไร ถ้ำ
เรำใช้เวลำในชีวิต ๗๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ไป
ท�ำให้เกิดควำมหลงอย่ำงนั้นขึ้น แล้วเรำจะไป
หวังอะไรได้ในกำรปฏิบัติ ดังนั้นอำชีวะต้อง
บริสุทธิ์ด้วย
ช่วงหนึ่งอำตมำเคยไปเป็นพระธรรมทูต
อยู่ที่เมืองนอก พวกฝรั่งเขำมำรักษำศีล ๕
แต่เขำไม่ได้รักษำเฉพำะศีล ๕ เขำรักษำ
อาชีวัฏฐมกศีล คือศีลมีอำชีวะเป็นที่ ๘ ก็
คล้ำยๆ กับศีล ๕ คือจะเอำศีล ๔ ข้อแรก
มำ ส่วนในข้อสัมมำวำจำ จำก ๑ เพิ่มมำเป็น
๔ ข้อ และเพิ่มข้อสุดท้ำย ข้อที่ ๘ ก็คือ
สัมมำอำชีวะ แต่เขำรักษำตลอดชีวิต ไม่ใช่
รักษำเฉพำะวันพระเหมือนที่พวกเรำนิยมท�ำ
กัน คนตะวันตกนี่ เขำเป็นพวกมีเหตุผล คิด
พิจำรณำก่อนแล้วจึงถือปฏิบัติจริงจัง
อาชีวัฏฐมกศีล เป็นกรอบที่ครอบคลุม
กว่ำศีล ๕ โดยกระจำยข้อวำจำออกไปเป็น
๔ ข้อ ต้องระวังอย่ำงดี นอกจำกเรื่องพูดเท็จ
ยังคุมเรือ่ งพูดหยำบ พูดส่อเสียด และพูดเพ้อเจ้ออีกด้วย พวกเรำไม่ตอ้ งรีบรักษำก็ได้ อยำก
ให้พิจำรณำก่อน ว่ำแต่ละข้อเรำควรจะท�ำไป

เพื่ออะไร ท�ำแล้วได้ประโยชน์อะไร ทั้งผลที่
เกิดกับตัวเรำเองและรวมถึงสังคม พอเรำเข้ำใจ
ดีแล้ว ก็จะรักษำอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำและเห็นประโยชน์
ศีลแต่ละข้อพระพุทธเจ้ำท่ำนเลือกเฟน
มำอย่ำงดีแล้ว ไม่ได้มีอะไรขำด ไม่มีอะไรเกิน
เลย อย่ำงศีล ๔ ข้อแรก เอำแต่ละข้อมำ
พิจำรณำ ก็คือ กรอบสี่เหลี่ยม ๔ ด้ำนแห่ง
สติ ป ั ฏ ฐำน สติ ป ั ฏ ฐำน มี กำย เวทนำ
จิต ธรรม ศีลข้อแรกคือกำรฆ่ำสัตว์นี้คือกำย
ลักทรัพย์คือเวทนำ ส่วนข้อกำเมฯ ก็คือจิต
เพรำะถ้ำเรำไปผิดข้อกำเมฯ จิตย่อมไม่สงบ
ส่วนข้อมุสำก็คือรักษำธรรม กำย เวทนำ
จิต ธรรม คือสี่ด้ำนของสติปัฏฐำน ทุกสิ่ง
ทุกอย่ำงเป็นสี่ด้ำนหมด
ดังนัน้ ศีล ๕ นัน้ เอำมำใช้เพือ่ จะคุมควำม
ประพฤติ ในระดับหยำบๆ ถ้ำศีล ๕ ยังไม่ได้
ก็อย่ำไปพูดถึงสติปัฏฐำนเลย สติปัฏฐำนยิ่ง
ละเอียดมำกในแง่จติ ใจ เรำต้องเริม่ จำกหยำบๆ
ง่ำยๆ ก่อน แล้วค่อยมำสู่ระดับละเอียด ส่วน
ข้อสุดท้ำยคือสุรำเมรัยก็คือสติ เพื่อจะไป
คุม ๔ ข้อแรกอีกที
ถ้ำเรำเข้ำใจหลักกำรตรงนี้ เรำไม่ต้องมำ
เถียงพระพุทธเจ้ำหรือเถียงพระว่ำเหล้ำแก้ว
หนึ่ง ดื่มได้ไหม ดื่มเข้ำไปก็สติขำดแล้ว คนที่
รักษำสติจะรูเ้ ลยว่ำกว่ำเรำจะตะล่อมสติมำได้
มันยำกล�ำบำกแค่ไหน อย่ำไปดื่มเหล้ำให้มัน
ท�ำลำยสติ ดังนั้นนั่นไม่ใช่ค�ำถำมที่ฉลำดเลย
กำรรักษำศีลจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ำย แต่ถ้ำหวัง
ควำมเจริญในธรรม เรำจะละเว้นกำรรักษำศีล
ไม่ได้เลย
๔. ปัจจัยสันนิสสิตศีล คือกำรส�ำรวมใน
กำรใช้สอยปัจจัย ๔ ได้แก่ พิจำรณำ อำหำร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค
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ศีลข้อสุดท้ำยนี้ส�ำคัญมำก เช่น เรื่องอาหาร
พระต้องพิจำรณำก่อน พระพุทธเจ้ำสอนให้
พิจำรณำทุกค�ำกลืน ว่ำอำหำรนี้ ฉันเพื่ออะไร
ไม่ได้เป็นไปเพื่อควำมเมำ ควำมเพลิดเพลิน
สนุกสนำน ไม่ใช่เพื่อประดับ ตกแต่ง แต่เพื่อ
บรรเทำทุกขเวทนำเก่ำ และปองกันทุกขเวทนำ
ใหม่ เพื่อบ�ำเพ็ญพรหมจรรย์ เครื่องนุ่งห่มคือ
จีวร เรำต้องพิจำรณำว่ำเรำสวมใส่เพื่ออะไร
เพื่อปกปิดอวัยวะที่จะท�ำให้เกิดควำมละอำย
เพือ่ ปองกันอันตรำยจำกลมแดดและสัตว์ตำ่ งๆ
ที่อยู่อาศัย ก็ต้องพิจำรณำทุกครั้งที่เข้ำไปใน
ชำยคำ ถ้ำมีพระพุทธรูปอยู่ เรำก็กรำบไหว้
ก่อน พิจำรณำว่ำเสนำสนะนี้ ญำติโยมถวำย
มำเพื่ออะไร ให้เรำได้ปฏิบัติธรรม จะมำ
เกียจคร้ำนหลบนอนก็ไม่ควรประมำทเช่นนั้น
ต้องพิจำรณำทุกครั้งที่เข้ำไปใช้เสนำสนะนั้น
แม้แต่ยารักษาโรค ก็ตอ้ งพิจำรณำว่ำเรำอำพำธ
อย่ำงไร ฉันยำเพื่อบรรเทำโรคที่เกิดขึ้น และ
ปองกันโรคที่ยังไม่เกิดขึ้น ถ้ำไม่พิจำรณำ ดี
ไม่ดจี ะกลำยเป็นติดยำ ปัจจัยสันนิสสิตศีลนัน้
ส�ำเร็จได้ก็ด้วยอำศัยปัญญา
สรุปคือ ปาติโมกขสังวรศีลส�าเร็จด้วย
ศรัทธา อินทรียสังวรศีลส�าเร็จด้วยสติ อาชีวปาริสทุ ธิศลี ส�าเร็จได้ดว้ ยวิรยิ ะ และข้อสุดท้าย
ปัจจัยสันนิสสิตศีลส�าเร็จได้ด้วยปัญญา ซึ่ง
ถึงแม้ว่ำพระสงฆ์จะมีวินัยก�ำกับมำกมำยกว่ำ
ฆรำวำส แต่ฆรำวำสก็ตอ้ งใช้หลักกำรเดียวกัน
กับพระสงฆ์ คือต้องมี ๔ กรอบของศีลนี้เป็น
ประตูไว้ก่อน ถ้ำไม่มีประตูก็ไปนิพพำนไม่ได้
คือพื้นฐำนต้องมี ศรัทธำ สติ วิริยะ ปัญญำ
นี่ยังไม่พูดเรื่องสมำธิเลยนะ นั่นเป็นเรื่องที่สูง
ขึ้นไป แล้วก้ำวไปสู่ปัญญำอีกขั้นหนึ่ง
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นอกจำกนี้แล้วศีลยังจัดเป็นสัลเลขธรรม
(ธรรมเครื่องขัดเกลำกิเลส) ด้วย ให้สังเกตว่ำ
สมำธิไม่ได้จดั เป็นเครือ่ งขัดเกลำกิเลส (เพรำะ
เข้ำไปสงบนิ่งทับกิเลสไว้เฉยๆ ยังไม่ได้ลอก
กิเลสออก) ดังนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่ำ
ศีลกับปัญญาเหมือนมือสองข้างทีช่ า� ระซึง่ กัน
และกัน ศีลช่วยช�ำระปัญญำให้บริสุทธิ์ ขณะ
เดียวกันปัญญำก็ช�ำระศีลให้บริสุทธิ์ข้ึนด้วย
คนที่ บ อกว่ ำ ตนมี ป ั ญ ญำแต่ ไ ม่ รั ก ษำศี ล นั้ น
เป็นไปไม่ได้เลยในพระพุทธศำสนำ นั่นเป็น
ปัญญำปลอม เป็นลูกจ้ำงกิเลส ปัญญาที่แท้
จริงจะมาพร้อมกับศีลเสมอ ส่วนคนทีจ่ ะรักษำ
ศีลได้บริสุทธิ์ก็ต้องมีปัญญำ คนโง่รักษำศีล
ไม่ได้หรอก ถ้ำเขำยังไม่รู้จักว่ำศีลคืออะไร
แล้วจะไปรักษำอะไรกันเล่ำ และถ้ำไม่รู้จัก
อำนิสงส์ของกำรรักษำศีล ไม่รู้จักโทษของ
กำรผิดศีลแล้ว ก็คงจะรักษำศีลไปไม่ได้ตลอด
รอดฝั่ง
มีเรื่องเล่ำในวิสุทธิมรรคว่ำ พระมหาสังฆรักขิตเถระ บวชมำแล้วเกิน ๖๐ พรรษำ
มีศีลำจำรวัตรงดงำม ก�ำลังนอนอยู่บนเตียง
เพื่อรอกำลมรณภำพ มีมหำชนมำประชุมกัน
นอกวัดมำกมำย เพรำะคิดว่ำจะได้มำเฝำ
พระอรหันต์ที่จะเข้ำปรินิพพำน เมื่อพระลูกศิษย์เรียนถำมคุณธรรมของท่ำน ท่ำนกลับ
ตอบว่ำ “เรำไม่มีโลกุตตรธรรมอันใดหรอก
เพรำะตั้งใจว่ำจะรอพบพระศรีอำริยเมตไตรย
พุทธเจ้ำในกำลข้ำงหน้ำ จึงไม่ได้เจริญวิปสั สนำ”
พระลูกศิษย์จงึ เรียนให้ทรำบว่ำ “มหำชนคงจะ
ร้อนใจอย่ำงใหญ่หลวงเพรำะกำรตำยอย่ำง
ปุถุชนของท่ำนอำจำรย์” ท่ำนมหำสังฆรักขิต
จึ ง บอกให้ พ ระลู ก ศิ ษ ย์ ป ระคองท่ ำ นให้ นั่ ง
แล้วออกไปรอข้ำงนอกสักครู่ เมือ่ พระลูกศิษย์
กลับเข้ำมำ ท่ำนก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้ว
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พระลูกศิษย์ต่ำงพำกันสรรเสริญว่ำท่ำนท�ำกิจ เห็นได้วำ่ ส�ำหรับผูท้ มี่ ศี ลี บริสทุ ธิใ์ นพระศำสนำ
ทีก่ ระท�ำได้โดยยำก แม้ชรำภำพและป่วยหนัก นี้น้นั อรหัตตมรรค อรหัตตผล มิใช่สิ่งที่จะ
อย่ำงนี้ก็ยังสำมำรถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ แต่ ได้โดยยำกเลย
พระเถระกลับบอกลูกศิษย์ว่ำ สิ่งนี้ (คือบรรลุ
พระอรหันต์) เรำท�ำได้โดยไม่ยำก เรำจะบอก
สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ
สิ่งที่ท�ำได้โดยยำกแก่พวกเธอ สิ่งที่ท�าได้ยาก
ตสฺมา สีล� วิโสธเย
ก็คอื ตัง้ แต่กาลทีไ่ ด้บวชมา เราระลึกถึงกรรม
เพรำะศีล จึงไปสู่พระนิพพำนได้
ทีท่ า� เพราะหาสติไม่ได้ ไม่มเี ลย มีศลี ทีบ่ ริสทุ ธิ์
ฉะนั้น จงช�ำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เถิด.
อย่างยิ่ง นั่นต่างหากที่ยากยิ่งกว่า ฉะนั้นจะ

วิเคราะห์ธรรม :

ถูกในความ
จริง
ผิด
ในธรรมะ
เรื่อง : พระอาจารย์อมโร ภิกฺขุ
		 (พระวิเทศพุทธิคุณ)
แปล : พระภูวดล ปิยสีโล

“เราตถาคตมีปกติกล่าวค�ำสอนที่จะไม่
โต้เถียงกับผูใ้ ดในโลก” มธุปณ
ิ ฑิกสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
ประโยคทีว่ า่ “ฉันถูก เธอผิด” เป็นค�ำพูด
ที่แสดงถึงแนวโน้มในการยึดติดกับทัศนคติ
และความคิดเห็นของเรา “ถ้าฉันคิดอย่างนี้
มันก็ต้องถูก ถ้าเธอคิดไม่เหมือนฉัน เสียใจ
ด้ ว ยนะที่ เ ธอคิ ด ผิ ด เธออาจจะมี เจตนาดี
แต่ยังคิดไม่ถูก” วิธีคิดแบบนี้ตรงกันข้ามกับ
เจตคติในกรณียเมตตสูตร ซึ่งเนื้อหาสี่วรรค
สุดท้ายกล่าวไว้ว่า
“บุคคลผูน้ นั้ ละความยึดมัน่ ในทิฏฐิเสียได้
เป็ น ผู ้ มี ศี ล ถึ ง พร้ อ มแล้ ว ด้ ว ยญาณทั ส นะ
สามารถก�ำจัดความยินดีในกามทั้งหลายเสีย
ได้ ย่อมไม่กลับมาเกิดในครรภ์อีก”

‘การละความยึดมั่นในทิฏฐิ’ หมายถึง
การปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นในความเห็น ค�ำสอน
จ�ำนวนมากของพระพุทธองค์กล่าวถึงลักษณะ
ของการยึดมั่น ๔ ประการ ประการแรก คือ
กามุปาทาน การยึดมัน่ ในกาม ประการทีส่ อง
คือ สีลัพพตุปาทาน การยึดมั่นในข้อปฏิบัติ
หรือธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ความเชือ่ งมงาย
ตามโครงสร้างทางขนบธรรมเนียม อาจรวม
ไปถึงข้อวัตรปฏิบตั ทิ างศาสนาหรือวัตถุ อย่าง
การยึ ด ถื อ ในมู ล ค่ า ของเงิ น เป็ น ต้ น การ
ยึดมั่นประการที่สาม คือ อัตตวาทุปาทาน
การยึดในความรู้สึกว่ามีตัวตน หรือความรู้สึก
ว่ามี “ฉัน ตัวฉัน ของฉัน” และประการ
สุดท้ายนี้เรียกว่า ทิฏฐุปาทาน การยึดติด
ในทั ศ นคติ แ ละความคิ ด เห็ น ในที่ นี้ เราจะ
พิจารณาการยึดติดประการสุดท้าย ดังทีป่ รากฏ
ในกรณียเมตตาสูตร “ทิฏิจะ อะนุปะคัมมะ” หรือ การละความยึดมั่นในทิฏฐิ และ
ความคิดเห็น
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ในวัฒนธรรมตะวันตก เรำมักให้ควำม
ส�ำคัญกับควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงมำก ลักษณะ
นิสัยที่เด่นชัดของชำวตะวันตกทุกคน คือ
ควำมโน้มเอียงทีจ่ ะถือเอำควำมเห็นของตนเอง
เป็นควำมจริงสูงสุด ถ้ำฉันมองอย่ำงไร สิ่งที่
ฉันคิดนัน้ ถูก ดังนัน้ ควำมเห็นของฉันย่อมถูก !
ถ้ำเรำยึดติดในวิธีคิดแบบนี้ คือ ยึดว่ำเป็น
เรื่องจริงจังเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนต์ เรำย่อม
จะขัดแย้งกับคนที่คิดต่ำงออกไป “ถ้ำคุณคิด
ต่ำงจำกฉัน คุณก็ต้องผิด” พฤติกรรมท�ำนอง
นี้อำจน�ำไปสู่ควำมไม่ลงรอยกัน กำรโต้เถียง
และกำรทะเลำะเบำะแว้งทุกรูปแบบ เริม่ ตัง้ แต่
ระดับครอบครัว สังคม และกำรเมือง จนถึง
กำรท�ำสงครำมที่เริ่มต้นจำกควำมเห็นหรือ
ควำมเข้ำใจทีต่ ำ่ งกันเพียงเล็กน้อยเท่ำนัน้ เรือ่ ง
นี้เป็นเรื่องส�ำคัญต่อชีวิตของเรำมำก ถ้ำเรำ
ไม่เข้ำใจให้ถึงแก่น ไม่รู้ว่ำกำรยึดมั่นนี้ท�ำงำน
และส่งผลต่อจิตใจของเรำอย่ำงไร กำรแก้ไข
ปัญหำในระดับที่ครอบคลุมยิ่งกว่ำนี้ย่อมไม่มี
หวัง เรำจึงจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษำพิจำรณำ
เรื่องกำรโต้เถียง กำรแบ่งแยก และกำรแยก
ขั้วกัน สิ่งเหล่ำนี้มีที่มำที่ไปอย่ำงไร และเรำ
จะจัดกำรกับมันได้อย่ำงไร
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงหนึ่งคือ ถ้ำ
มีควำมคิดแบบ “ฉันถูก เธอผิด” ‘ฉัน’ อำจ
รู ้ สึ ก ว่ ำ มี ห น้ ำ ที่ จั ด กำร ‘เธอ’ ให้ ถู ก ต้ อ ง
‘ฉันชอบธรรม เธอไม่ชอบธรรม’ จึงเป็นหน้ำที่
อันสูงส่งที่จะแก้ไขเธอเพื่อให้เกิดควำม ‘ถูก
ต้องชอบธรรม’ ในระดับประชำชำติ ควำม
คิดแบบนี้น�ำไปสู่กำรเข่นฆ่ำอย่ำงเหี้ยมโหด
ของฝ่ำยนำซีเยอรมัน กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ใน
รวันดำ กำรขจัดชนกลุ่มน้อยให้เกิด ‘ควำม
บริสุทธิ์ของเผ่ำพันธุ์’ ในคำบสมุทรบอลข่ำน

หรื อ ผลงำนของเหล่ ำ นั ก รบผู ้ มี ศ ำสนำเป็ น
แรงบันดำลใจในกำรปกปองค�ำสอนของพระผู้เป็นเจ้ำด้วยกำรขจัดคนที่คิดต่ำงท�ำต่ำงเสีย
ให้เกลี้ยง ควำมเลวร้ำยในลักษณะเดียวกัน
เกิดขึน้ บ่อยครัง้ โดยอ้ำงหลักกำรประชำธิปไตย
กำรยึดติดแบบนี้และกำรหลงอยู่ในควำมคิด
แบบไร้ทิศทำง สร้ำงควำมยุ่งยำก ควำม
ตึงเครียด ควำมทุกข์ ตลอดจนประสบกำรณ์
เลวร้ำยในชีวิตของผู้คนจ�ำนวนมำก ยิ่งเรำ
เชือ่ ควำมเห็นของเรำมำกเท่ำใด เรำก็ยงิ่ ทุม่ เท
ให้กับควำมคิดที่ดูเป็นเหตุเป็นผลมำกเท่ำนั้น
ยิ่งควำมคิดดูดีมีเหตุผลมำกเท่ำใด เป็นระบบ
เป็นระเบียบมำกเท่ำใด ก็ยิ่งดูเหมือนจะถูก
ต้ อ งสมบู ร ณ์ ม ำกเท่ ำ นั้ น คนอื่ น ๆ ก็ ยิ่ ง ดู
แปลกแยกไปเพรำะว่ำ ‘เขำผิด’ ถึงเรำจะไม่
ได้ถอื เป็นหน้ำทีส่ งู ส่งในกำรจัดกำรแก้ไขคนอืน่
แต่เรำก็ยังมีควำมเชื่อมั่นขั้นอุกฤษฏ์ในเรื่อง
คุณธรรมและควำมชอบธรรมได้อยู่ดี
บำงทีเรำอำจเคยได้รบั ค�ำชมมำตัง้ แต่เล็ก
หรือได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูให้ยึดมั่นในควำม
ถูกต้อง ในแง่หนึ่ง เรำสำมำรถหำเหตุผลมำ
อธิบำยควำมคิดของตน และบอกได้ว่ำ กำร
ตัดสินใจและกำรใช้เหตุผลของเรำนั้นถูกต้อง
สมบูรณ์เพียงใด แต่เรำไม่รู้ตัวว่ำพฤติกรรม
เช่นนี้ส่งผลต่อจิตใจและควำมสัมพันธ์ของ
เรำกับคนอื่นอย่ำงไร เรื่องนี้ยิ่งซับซ้อนขึ้น
เมื่อการลงมือแก้ไขกลายเป็นสิ่งที่สมควร
จัดการ และไม่ขนึ้ อยูก่ บั ความรูส้ กึ ชอบธรรม
ที่มีอยู่ในตัวเรา
ลักษณะท่ำทีของกำรกระท�ำรวมทัง้ อำรมณ์
ควำมรู้สึก จะเป็นปัจจัยก�ำหนดให้ผลออกมำ
ไม่เหมือนกัน ดังเรื่องที่จะเล่ำต่อไปนี้
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ในสมัยแรกเริม่ ของวัดป่ำพง พระอำจำรย์
สุเมโธ เป็นพระฝรั่งเพียงรูปเดียวในวัด ท่ำน
เป็นพระที่ตั้งอกตั้งใจเอำจริงเอำจังกับกำร
ปฏิบัติธรรมเต็มที่ และทุ่มเทในกำรประพฤติ
ปฏิบัติอย่ำงที่นักบวชที่ดีทั้งหลำยพึงกระท�ำ
แต่ ท ่ ำ นเติ บ โตในสั ง คมอเมริ กั น ที่ ยึ ด มั่ น ใน
ควำมถูกต้อง และมีวิธีจัดกำรเรื่องต่ำงๆ ที่ไม่
เหมือนกับพระรูปอื่นๆ ช่วงนั้นมีพระไทยรูป
หนึง่ ทีช่ อบพูดเสียงดังและไม่ระมัดระวังค�ำพูด
ของตนเอง นี่ไม่ใช่เรื่องปกติในวัฒนธรรมไทย
ซึง่ คนส่วนใหญ่มคี วำมสุภำพอ่อนน้อม ไม่นยิ ม
กำรเผชิญหน้ำหรือกำรปะทะคำรมกัน พระอำจำรย์สเุ มโธในวัยหนุม่ รูส้ กึ รังเกียจพฤติกรรม
ของพระรูปนี้มำก ท่ำนคิดว่ำ “เรื่องนี้มันเกิน
ไปแล้ว ท�ำไมหลวงพ่อชำไม่พูดอะไรเลย ท่ำน
ปล่อยให้พระรูปนี้เพ้อเจ้อ แสดงควำมโง่เขลำ
และท�ำให้คนอืน่ พลอยหงุดหงิดขุน่ เคืองไปด้วย
ก็เห็นๆ กันว่ำมันเกินไปแล้ว แต่ไม่มีใครยอม
พูดอะไรเลย นี่มันเหลือทนจริงๆ ต้องมีใคร
สั ก คนที่ ก ล้ ำ ลุ ก ขึ้ น พู ด ถึ ง แม้ ว ่ ำ จะยั ง เป็ น
พระบวชใหม่ ‘ฉัน’ ก็จะต้องท�ำ ถ้ำไม่มีใคร
พูดอะไร ‘ฉัน’ นี่แหละจะพูด
“เรื่องด�ำเนินต่อมำอีกหลำยเดือน จน
กระทั่งท่ำนรู้สึกขุ่นเคืองมำกขึ้นทุกที พอดีมี
ช่วงที่หลวงพ่อชำเดินทำงไปเยี่ยมวัดสำขำ
แห่งหนึ่งเป็นเวลำหลำยวัน บังเอิญว่ำช่วงนั้น
ตรงกับวันสวดปำติโมกข์พอดี โดยปกติแล้ว
หลังจำกร่วมกันฟังสวดปำติโมกข์ หลวงพ่อชำ
จะให้โอวำทและถำมว่ำ “มีอะไรในคณะสงฆ์
ที่อยำกจะพูดบ้ำง” เมื่อหลวงพ่อชำไม่อยู่ ก็
มีพระเถระรูปหนึ่งท�ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่
ประชุม ท่ำนถำมว่ำ “ใครมีเรื่องที่อยำกจะ
พูดบ้ำง” ถึงแม้ว่ำในขณะนั้นพระอำจำรย์
สุเมโธจะเพิง่ บวชได้เพียงสองสำมพรรษำ และ
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พระที่พูดเสียงดังรูปนั้นมีอำวุโสกว่ำ ท่ำนก็
พูดขึ้นว่ำ “ขอโอกำสครับ ผมมีเรื่องที่อยำก
จะให้คณะสงฆ์พิจำรณำ ผมรู้สึกไม่สบำยใจ
เรื่องพระก. ที่.........” จำกนั้นท่ำนก็บรรยำย
พฤติกรรมของพระรูปนัน้ ในต่ำงกรรมต่ำงวำระ
มี ทั้ ง ประจั ก ษ์ พ ยำนแวดล้ อ มและหลั ก ฐำน
ครบถ้วน ท่ำนใช้เกณฑ์ทกุ อย่ำงทีม่ แี ละน�ำทุก
สิ่งมำตีแผ่ลงตรงหน้ำ เพื่อแสดงว่ำท่ำน ‘ถูก’
ทุกสิ่งที่ท่ำนวิจำรณ์นั้นมีหลักฐำน เคยมีคน
รูส้ กึ หงุดหงิดร�ำคำญพระรูปนัน้ จนต้องเดินหนี
ขณะทีพ่ ระอำจำรย์สเุ มโธก�ำลังพูดอยู่ พระรูป
นั้นก็ก้มหน้ำมองพื้น ส่วนพระรูปอื่นๆ ก็นั่ง
ฟังเงียบๆ ในที่สุดท่ำนก็จบค�ำติเตียนทำง
ธรรมะลง พระเถระผู้เป็นประธำนกล่ำวว่ำ
“ให้เรำรอจนกว่ำหลวงพ่อชำจะกลับมำ แล้ว
ค่อยน�ำเรื่องนี้เสนอท่ำน”
สองสำมวันต่อมำ หลวงพ่อชำกลับมำ
ทีว่ ดั และข่ำวเรือ่ งกำรลุกขึน้ ประจัญบำนของ
พระฝรัง่ ก็ไปถึงหูทำ่ นอย่ำงรวดเร็ว ท่ำนแสดง
อำกำรรับรู้เฉยๆ แต่ก่อนหน้ำที่หลวงพ่อชำ
จะกลับนั้น พระที่ถูกวิจำรณ์จนอับอำยได้
ออกจำกวัดไปแล้ว และไม่มีใครพบท่ำนอีก
เลย ถัดจำกนั้นอีกสองสำมวัน หลวงพ่อชำมี
โอกำสพูดกับพระอำจำรย์สุเมโธ หลวงพ่อชำ
บอกท่ำนว่ำ “รูไ้ หมสุเมโธ ท่ำนท�ำบำปไปแล้ว
ที่วิจำรณ์พระปำกเสียรูปนั้น ท่ำนมีเจตนำดี
แต่ท�ำบำป เพรำะบำงคน ‘ปำกบำปแต่ใจดี’
ท่ำนรูปนั้นปำกไม่ดี ผมก็รู้ ใครๆ ก็รู้ ท่ำน
คิดว่ำพระรูปนั้นอยู่มำกี่วัดแล้วล่ะก่อนจะมำ
อยูท่ นี่ ี่ วัดแห่งนีเ้ ป็นทีท่ ที่ า่ นอยูไ่ ด้และปฎิบตั ิ
ธรรมได้เพราะผมให้โอกาสท่าน แต่ตอนนี้
สุเมโธปิดประตูใส่หน้ำเขำแล้ว และท่ำนต้อง
รับผิดชอบกับเรื่องนี้ พระรูปนั้นอยู่ไม่ได้แล้ว
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เพรำะท่ำนไปวิจำรณ์ให้เขำอับอำยในทีป่ ระชุม
ท่ำนต้องยอมรับว่ำที่ท�ำไปนั้นบกพร่อง ท่ำน
อำจจะถูกในความจริง แต่ผิดในธรรมะ”
ส�ำหรับอำตมำแล้ว ค�ำสอนนี้สั้น ตรง
และมีประโยชน์อย่ำงยิ่ง ในควำมคิดของเรำ
ทั้งสองเรื่องนี้มักจะโยงเข้ำด้วยกันเสมอ “ถ้ำ
ฉันถูก สิ่งที่ท�ำตำมควำมถูกต้องนั้นจะต้องดี”
แต่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเช่นนี้เสมอไป เนื่องจำก
เรำมีหลักกำรว่ำ ปัญหำไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่
เรำท�ำ แต่อยู่ที่วิธีกำรที่เรำใช้ ความแตกต่าง
ไม่ได้อยู่ที่ความคิดเห็นหรือมุมมองของเรา
แต่อยูท่ วี่ ธิ กี ารแสดงออก เรือ่ งนีม้ คี วำมส�ำคัญ
มำก และเป็นสิ่งที่พระอำจำรย์สุเมโธในวัย
หนุ่มได้ผิดพลำดไป นับเป็นบทเรียนส�ำคัญ
อย่ำงยิ่ง และท่ำนไม่เคยลืมบทเรียนนี้เลย
นับแต่นั้น แล้วเรำควรจะท�ำอย่ำงไร เมื่อมีคน
พูดว่ำ “ฉันรู้ว่ำฉันถูก”
หลำยปีก่อน อำตมำเข้ำร่วมประชุมสงฆ์
ซึ่งมีควำมเห็นแตกแยกกัน สมำชิกรำว ๒๐
ท่ำนในที่ประชุมมีควำมเห็นอย่ำงหนึ่ง แต่
สมำชิกอีกท่ำนหนึ่งเห็นต่ำงออกไป ท่ำนบอก
ว่ ำ ปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น “เป็ น ควำมผิ ด ของ
พระก.รูปเดียวล้วนๆ ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วยเลย” แรกทีเดียวก็ไม่มีใครถือสำ เพรำะ
หลำยคนทรำบข้อมูลว่ำ ที่ท่ำนพูดนั้นไม่ตรง
กับควำมเป็นจริง จึงมีคนค่อยๆ บอกท่ำนว่ำ
"สิ่งที่ท่ำนคิด มันจะสมเหตุสมผลได้อย่ำงไร

ในเมือ่ เพือ่ นอีก ๒๐ คนของท่ำนเห็นพ้องต้อง
กันเป็นอีกอย่ำงหนึ่ง แต่ท่ำนกลับบอกว่ำ
ทั้งหมดนั่นคิดผิด ท่ำนตั้งใจจะพูดว่ำ ตัวเอง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหำนี้เลยแม้แต่น้อย
จริงๆ หรือ”
“ใช่แล้ว ไม่ใช่ควำมผิดของผมเลยสักนิด”
“แล้วถ้ำพวกเรำทุกคน เห็นเป็นอย่ำง
อื่นล่ะ” ... “แสดงว่ำพวกท่ำนเห็นผิดน่ะซิ”
ท่ำนยิ้มหวำนตอบกลับมำ
ในกรณีนี้ จะเป็นประโยชน์มำกถ้ำเรำเห็น
ควำมยึดมั่นในทิฏฐิแบบเบ็ดเสร็จตำยตัว โดย
ปรำศจำกกำรคิดทบทวน กำรที่ท่ำนมีควำม
เชื่ อ มั่ น ในควำมถู ก ต้ อ งของตนเองอย่ ำ งไร้
เหตุผล แสดงให้เห็นว่ำเรำไม่ได้เจรจำกับบุคคล
ผู้มีวุฒิภำวะเสียแล้ว แต่ก�ำลังเผชิญกับคนที่
ใช้กำรตอบสนองแบบเด็กๆ จำกจุดนั้น ที่
ประชุมจึงเดินหน้ำแก้ปัญหำต่อไป บ่อยครั้งที่
เรำเองก็ไม่ต่ำงจำกพระรูปนั้น เรำไม่คิดจะ
ไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่รู้ตัวว่ำก�ำลังยึดมั่น
ถือมั่น และไม่คิดจะมองให้รอบด้ำน เรำจึง
จ�ำเป็นต้องเรียนรู้วิธีสังเกตและพิจำรณำสิ่ง
เหล่ำนี้ ถึงแม้ว่ำเรำจะมั่นใจเต็มที่เพียงไร เรำ
ย่อมจะต้องพิจำรณำใคร่ครวญให้ดกี อ่ นตัดสิน
ใจท�ำอะไรในสถำนกำรณ์นั้นๆ (ต่อฉบับหน้ำ)

บันดาลใจ :

เจ้าคุณ
ความในใจของอมโรภิกฺขุ
(พระวิเทศพุทธิคุณ)

อาตมารูส้ กึ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิง่ ที่
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้ และมีความ
สุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาที่วัดป่านานาชาติ
และกลับมาที่ จ.อุบลฯ เวลาใครถามว่าหลวงพ่อ
เกิดที่ไหน อาตมาจะบอกว่าเกิดที่ จ.อุบลฯ
ชีวิตพระภิกษุของอาตมาเริ่มที่นี่ อาตมาจึง
รูส้ กึ ว่าทีน่ เี่ ป็นบ้านเกิดของอาตมาโดยแท้ พวก
เรามารวมกันในวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ตั้งสมณศักดิ์ให้หลวงพ่อปสันโน ท่านเจ้าคุณ
โพธิญาณวิเทศและอาตมา เป็นพระราชาคณะ
ชั้นสามัญ สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อปสันโนได้กล่าว
มา ซึ่งอาตมาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกับท่านว่า
“เราไม่ได้รบั พระราชทานสมณศักดิใ์ นฐานะ
ส่วนตัวหรือด้วยความส�ำเร็จหรือคุณความดี
เฉพาะตัวเรา หากได้รบั ในฐานะทีเ่ ป็นตัวแทน
ของหมูค่ ณะ แสดงถึงการได้รบั ความยอมรับ
ยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณค่า คุณธรรมความ
ดีงามและคุณประโยชน์ของหมู่คณะศิษย์
หลวงพ่อชาทั้งหมด”
ในวาระนี้ อาตมาจึงรูส้ กึ ว่าเป็นการเหมาะสม
อย่างยิ่งที่จะแสดงความซาบซึ้งใจและกตัญญู
กตเวทีตอ่ คุณพระศรีรตั นตรัย ต่อพระพุทธเจ้า
ครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา ผู้ทรงค้นพบ
และเปิดเผยสัจธรรมที่พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
ได้ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมากว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว และ

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความกตัญญูและความส�ำนึก
ในพระคุณของหลวงพ่อชาซึง่ เป็นครูบาอาจารย์
ผูส้ งั่ สอนและน�ำทางพวกเราในยุคนีร้ วมถึงครูบา
อาจาย์ผใู้ หญ่ในหมูค่ ณะของเราทีไ่ ด้มารวมตัว
กัน ณ ที่นี้ในค�่ำคืนนี้ ที่หลวงพ่อปสันโนได้
กล่าวนามมาแล้ว หลวงพ่อเลีย่ ม หลวงพ่อคูณ
วัดนาโพธิ์ หลวงพ่อสุเมโธ และครูบาอาจารย์
องค์อื่นๆ
อย่างทีอ่ าตมาได้พดู อยูเ่ สมอว่า คุณธรรม
และคุณงามความดีทงั้ หลายทีอ่ าตมาได้พฒ
ั นา
ให้เกิดขึน้ ในชีวติ ตลอดจนความสงบและความ
รู้ความเข้าใจใดๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากการ
สัง่ สอนน�ำทางจากมหาบุรษุ และครูบาอาจารย์
ทัง้ หลายเหล่านี้ หากปราศจากความปรารถนา
ดี ความเมตตากรุณา และปัญญาของท่าน
อาตมาคงไม่ได้มาถึงจุดนี้ ด้วยเหตุนอี้ าตมาจึง
ขอแสดงความซาบซึ้งในพระคุณของครูบา
อาจารย์ ด้วยการประนมมือทัง้ สองเข้าด้วยกัน
และขอกล่าวว่า “ขอบคุณมากครับ”
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หลวงพ่ออมโร ยกเหตุกำรณ์ในวำระสุดท้ำย
แห่งพระชนมชีพของพระพุทธเจ้ำก่อนนิพพำน
ณ ป่ำสำลวัน เมืองกุสนิ ำรำ มำเล่ำให้ทปี่ ระชุม
ฟัง ว่ำเป็นควำมอัศจรรย์ยงิ่ คนธรรพ์มำบรรเลง
ดนตรีถวำย เทวดำและพรหมมำรวมตัวกัน
ต้นไม้ผลิดอกนอกฤดูกำลจนพระอำนนท์ทูล
ถำมควำมอัศจรรย์ที่เกิด ซึ่งพระพุทธองค์ทรง
ตรัสว่ำก็เป็นเพียงอามิสบูชา ผู้ที่ต้องกำรจะ
แสดงควำมเคำรพบูชำต่อพระตถำคตอย่ำงยิง่
ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติตำมค�ำสั่งสอนของพระตถำคต จึงจะเป็นกำรปฏิบัติบูชา ซึ่งเป็นกำร
แสดงออกถึงควำมเคำรพอย่ำงสูงสุด
ดังนัน้ เมือ่ ได้มำร่วมพิธกี รรมในวันนี้ เห็น
กำรแสดงควำมเคำรพอย่ำงสูงด้วยกำรถวำย
ดอกไม้และกำรกรำบไหว้ ท�ำให้อำตมำระลึก
ถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ และค�ำพูดระหว่ำง
พระอำนนท์และพระพุทธเจ้ำที่กล่ำวมำแล้ว
ถ้ำเรำมีควำมเคำรพ มีควำมซำบซึง้ ในพระคุณ
ของครูบำอำจำรย์ และอยำกจะแสดงออกถึง
ควำมรูส้ กึ นัน้ กำรกรำบไหว้ กำรถวำยดอกไม้
หรือกำรกล่ำววำจำทีแ่ สดงออกถึงควำมเคำรพ
นั้ น ก็ ดี อ ยู ่ แต่ สิ่ ง เหล่ ำ นั้ น ยั ง เป็ น เรื่ อ งของ
โลกธรรม และยังเป็นเพียงอำมิสบูชำ การ
แสดงออกถึงความเคารพ ความซาบซึง้ และ
ความกตัญูกตเวทีในทางทีส่ งู กว่านี้ แม้จะ
ยากขึ้น แต่ก็มีประโยชน์มากกว่า คือ การ
ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นั่น
แหละจึงจะเป็นกำรแสดงควำมเคำรพทีส่ มบูรณ์
ที่สุด
หลวงพ่ อ ได้ พู ด ถึ ง สมณศั ก ดิ์ ที่ ไ ด้ รั บ
พระรำชทำนว่ำท�ำให้มกี ำรเปลีย่ นแปลง เพรำะ
มีเกียรติยิ่ง
ค�ำว่ำ “คุณ” ตำมควำมเข้ำใจของอำตมำ
คือ คุณธรรม คุณงำมควำมดี ส่วนค�ำว่ำ

“เจ้า” หมำยถึง สูงสุด ดีสุด ดังนั้น กำรที่
เรำได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้ำคุณ ซึ่งเป็นเสมือน
กำรได้รับดอกไม้ แท้จริงแล้วคือกำรปฏิบัติให้
ถึงพร้อมบริบรู ณ์ดว้ ยคุณธรรม คุณงำมควำมดี
ในจิตในใจของเรำ และนี่คือสิ่งที่ยำกกว่ำกำร
เขียนชือ่ เจ้ำคุณ กำรทีจ่ ะเขียนยศว่ำ “เจ้าคุณ”
นั้นเป็นเรื่องง่ำย แต่กำรที่จะปฏิบัติคุณธรรม
ให้ถึงพร้อมนั้นยำกยิ่งกว่ำ
คุณธรรมที่ประกอบด้วยจิตบริสุทธิ์ ที่
ประกอบด้ ว ยปั ญ ญำ ที่ ป ระกอบด้ ว ยคุ ณ
ควำมดี กำรท�ำคุณธรรมนั้นให้เกิดขึ้น และ
ผดุงรักษำไว้ทุกขณะ เป็นหน้ำที่ที่ท�ำได้ยำก
ยิ่งกว่ำ แต่ถ้ำท�ำได้ก็จะยังประโยชน์ที่สูงกว่ำ
กำรได้ชื่อว่ำเป็นเจ้ำคุณ
สุดท้ำย หลวงพ่ออมโรกล่ำวว่ำ รู้สึกยินดี
ที่ได้มำที่นี่อีกครั้ง เพรำะเป็นที่ที่ท่ำนได้พบ
หลวงพ่อปสันโน ท่ำนเจ้ำคุณโพธิญำณวิเทศ
ซึ่งขณะนั้น ตัวท่ำนอยู่ในสภำพฮิปปีผมยำว
ที่เพิ่งมำจำกชำยทะเล เรำได้อยู่ด้วยกันที่นี่
(เมื่อเกือบ ๔๐ ปีที่แล้ว) แล้วยังได้ไปท�ำงำน
ร่วมกันที่สหรัฐอเมริกำ เป็นเจ้ำอำวำสสองหัว
คือเป็นเจ้ำอำวำสคูก่ นั หลำยปี ทีว่ ดั ป่ำอภัยคีรี
ที่แคลิฟอร์เนีย ครั้งนี้เรำยังได้รับเกียรติ เป็น
เจ้ำคุณพร้อมกันด้วย รำวกับถูกผูกไว้ด้วยกัน
แยกกันไม่ได้ จะท�ำอะไรก็ต้องท�ำพร้อมกัน
แล้วอำตมำก็รู้สึกสบำยใจมำกๆ ที่เป็นเช่นนี้
เมื่อได้เห็นประกำศชื่อเจ้ำคุณใหม่ มีชื่อ
เรำสองคนด้วยกัน อำตมำก็คิดว่ำ โอ... ได้ท�ำ
อะไรด้วยกันกับหลวงพ่อปสันโนอีกแล้ว ...
รู้สึกสบำยใจมำก
(ที่มำ : คอลัมน์ “ธรรมะ - จิตใจ” นสพ.
โพสต์ทูเดย์ เรียบเรียงโดย สมำน สุดโต)

ธรรมประวัติ :

ประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์อมโรภิกฺขุ
เจ้าอาวาสวัดอมราวดี สหราชอาณาจักร

ชาติ ภู มิ : นามเดิ ม ของท่ า น คื อ เจ.ซี . เจ.
ฮอร์เนอร์ (J.C.J. Horner) เกิดที่ประเทศอังกฤษ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านจบการศึกษาด้าน
จิ ต วิ ท ยาและสรี ร วิ ท ยา จากมหาวิ ท ยาลั ย
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
อุปสมบท : ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่านได้เดินทาง
มาประเทศไทยที่วัดป่านานาชาติ เพื่อศึกษา
และปฏิบัติธรรม หลังจากนั้นในเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา
สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์
งานปกครองและพัฒนาวัด : ในเดือนตุลาคมปีที่อุปสมบท ท่านได้เดินทางกลับอังกฤษ โดย
จ� ำ พรรษาอยู ่ ที่ ส� ำ นั ก สงฆ์ ชิ ท เฮิ ร ์ ส (ปั จ จุ บั น คื อ วั ด ป่ า จิ ต ตวิ เวก) อยู ่ ใ นความดู แ ลของ
พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่านย้ายมาช่วยสอน
และบริหารวัดอมราวดี และยังเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอีกด้วย (ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘)
จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านได้ย้ายมาจ�ำพรรษาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อก่อตั้งวัดอภัยคีรี และเป็นเจ้าอาวาสคู่ (Co - Abbot) กับพระอาจารย์ปสันโน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) ได้นิมนต์ท่านอาจารย์อมโร
กลับไปจ�ำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดอมราวดี และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี
สืบต่อจากพระราชสุเมธาจารย์ จนถึงปัจจุบัน
เกียรติคุณและสมณศักดิ์
- ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔
- พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นตัวแทนชาวพุทธนิกายเถรวาทในการสนทนาเรื่องศาสนาคริสต์และ
ศาสนาพุทธ กับหัวหน้าบาทหลวงและผูส้ อนศาสนาพุทธนิกายอืน่ และได้รบั เกียรติบตั รในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ระธรรมทูต จากองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ
- พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น
พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศพุทธิคุณ

ทัศนะ :

ธรรมะคือคุณากร

วัคซีนป้องกันโรคทางจิตของลูก
พุทธสาวิกา

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัญหาสังคมในปัจจุบนั
นี้ มีความเกี่ยวพันกับเด็กหรือเยาวชนเป็น
จ�ำนวนมากอย่างน่าตกใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่
กระท�ำต่อเด็ก เช่น ล่อลวงไปในทางไม่ดี ใช้
แรงงานหนักเกินกว่าก�ำลังความสามารถ หรือ
ทีเ่ รียกกันว่า แรงงานทาส ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
ท�ำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ
ปัญหาเด็กกระท�ำรุนแรงต่อผู้ใหญ่ เช่น
นักเรียนชกครู หน้าแตกยับเยิน ต้องไปรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล เด็กก่ออาชญากรรม จี้
ปล้นผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงกับลงมือท�ำร้าย เพื่อ
ที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองตามที่ตนต้องการ
แม้แต่อาชญากรรมทางเพศ เด็กชายวัยรุน่
คบหากับเกย์ชราในฐานะคู่รัก เมื่อทะเลาะ
ขัดใจกัน ก็ถึงกับลงมือฆ่าปาดคอตาย ทิ้งศพ
ไว้ในร้านขายชุดเจ้าสาวของเกย์ชราผูน้ นั้ เป็น
ข่าวฮือฮาทางหน้าหนังสือพิมพ์ เด็กท�ำร้าย

กันเอง ตีรนั ฟันแทง ยิงกันตาย ในหมูน่ กั เรียน
อาชีวะ เกิดผลกระทบไปยังประชาชนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการทะเลาะนั้น ต้องได้รับความ
เดือดร้อน บาดเจ็บ ล้มตายไปด้วย ตัวอย่าง
เช่น นักเรียนอาชีวะต่างโรงเรียนทะเลาะกัน
แล้วลอบยิงกัน แต่ยงิ ผิดไปโดนนักศึกษาหญิง
ที่บังเอิญขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปทางนั้นพอดี
เธอผู้นั้นตั้งใจจะเป็นช่างฟิต แต่ยังไม่ทันถึง
ฝัง่ ฝันก็ตอ้ งมาตายอย่างน่าอนาถ เด็กตัง้ แก๊งค์
ท�ำตัวเป็นอันธพาล ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า ดัง
เช่นกรณีแก๊งค์เด็กวัยรุ่นรุมแทงชายขาพิการ
คนขายขนมปังถึงแก่ความตาย โดยเป็นการ
รุมท�ำร้ายอย่างไร้ความปราณี ที่น่าสลดหดหู่
คือ มีเด็กผู้หญิงร่วมเชียร์การกระท�ำชั่วนั้น
อย่างโหดเหีย้ ม นอกจากจะท�ำร้ายร่างกายกัน
จนถึ ง แก่ ชี วิ ต แล้ ว ยั ง มี ก ารรุ ม โทรมหญิ ง
อย่างคึกคะนอง ข่าวเด็กชายรุมโทรมเด็กหญิง
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ปรำกฏเป็นข่ำวให้เห็นเป็นระยะ สืบเนื่อง
ยำวนำน ไม่ได้ลดลงเลย
ข่ำวเหล่ำนี้ มีให้เห็นซ�้ำซำกจ�ำเจทำงสื่อ
ทีย่ กมำเป็นตัวอย่ำงนี้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่ำนัน้
ยังมีอีกเป็นจ�ำนวนมำกที่ไม่ได้พูดถึง ทุกครั้ง
ทีไ่ ด้พบได้เห็นได้ยนิ ข่ำวพวกนี้ ก็รสู้ กึ สลดหดหู่
ใจเป็นอย่ำงยิ่ง และมำนั่งย้อนคิดถึงสำเหตุว่ำ
ท�ำไมจึงเป็นเช่นนี้ ก็พบค�ำตอบว่ำเด็กไม่ดี
ต้องโทษพ่อแม่ ครูคนแรกของลูกว่ำ ไม่ได้
อบรมสั่งสอนลูกอย่ำงหนึ่ง เลี้ยงลูกไม่เป็น
อย่ำงหนึง่ เพรำะตัวเองก็ไม่ได้ถกู เลีย้ งมำอย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมมำก่อน จึงคิดไม่เป็น เลี้ยง
ไม่เป็น เลี้ยงลูกตำมกิเลสของตนเอง ไม่ได้
เลี้ยงลูกด้วยปัญญำ ด้วยควำมรู้ เด็กจึงผิด
เพี้ยนเป็นไปตำมกิเลสของพ่อแม่ ตัวพ่อแม่
เองก็ยงั มีปญ
ั หำ มีควำมบกพร่องทำงจริยธรรม
คุณธรรม แล้วจะไปสอนลูกให้ไม่มีปัญหำได้
อย่ำงไร และมีคนเป็นจ�ำนวนมำก ไม่พร้อมที่
จะมีลูก ไม่ได้เตรียมตัวที่จะมีลูก แล้วก็มีลูก
ขึน้ มำ มีแล้วก็ไม่ได้เลีย้ งเอง ไปจ้ำงคนมำเลีย้ ง
คนเลี้ยงก็ไม่ได้มีกำรศึกษำอะไร ก็เลี้ยงไป
ตำมมีตำมเกิด น้องหล่นบ้ำง ทุบตีน้องบ้ำง
ตัง้ แต่บำดเจ็บ และอย่ำงเบำทีส่ ดุ เด็กสุขภำพ
จิตเสีย กลำยเป็นเด็กหวำดระแวง ขี้แย งอแง
ถ้ำพ่อแม่ไม่สังเกต ก็จะไม่รู้เลย
เด็กนัน้ มีกำรเรียนรูต้ งั้ แต่เกิด สมองก�ำลัง
สร้ำงตัวเอง และเจริญเติบโต หำกได้รับ
โปรแกรมข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็จะมีผลกระทบ
ถึงจิตใจของเด็กอย่ำงแน่นอน ติดตำมไปจนโต
และอำจยำวนำน ก่อให้เกิดบุคลิกที่ผิดเพี้ยน
ไปได้ เพรำะฉะนั้น กำรมีลูกสักคน ไม่ใช่เรื่อง
เล่นขำยของหรือเล่นตุ๊กตำ หำกแต่เป็นควำม
รับผิดชอบอย่ำงมำก ควำมรับผิดชอบนีส้ ำ� คัญ
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มำก เพรำะสำมำรถก่อให้เกิดทั้งผลดีและ
ผลร้ำยต่อสังคมในวงกว้ำง คือ พ่อแม่สำมำรถ
สร้ำงมนุษย์ทที่ ำ� คุณประโยชน์ให้กบั สังคมอย่ำง
สูงสุด เป็นอัจฉริยบุคคล เป็นวีรบุรุษ วีรสตรี
รัฐบุรษุ เป็นแพทย์ เป็นนักวิทยำศำสตร์ชนั้ น�ำ
เป็นศิลปิน เป็นนักดนตรีเอก ฯลฯ ในขณะ
เดียวกัน ก็อำจสร้ำงอำชญำกรทีเ่ หีย้ มโหดทีส่ ดุ
ให้แก่สังคม ดังเช่นกรณีสังหำรโหดต่ำงๆ ดัง
มีตัวอย่ำงปรำกฏให้เห็นตลอดเวลำ
ถึงเวลำหรือยังทีเ่ รำควรให้วคั ซีนแก่เด็กๆ
ของเรำ ให้เขำมีภูมิคุ้มกันควำมชั่วร้ำยต่ำงๆ
ที่มีในสังคม ตัวเขำเองจะไม่เป็นผู้ก่อเหตุ
และเมื่อเจอเหตุที่ไม่ดี ก็รู้จักที่จะจัดกำรกับ
เหตุกำรณ์เหล่ำนั้นด้วยปัญญำ ค�ำตอบมีอยู่
แล้ว นับตัง้ แต่เรำมีศำสนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
พระพุทธศาสนา ซึ่งเน้นกำรใช้ปัญญำ ผู้ที่
ด�ำเนินชีวิตด้วยปัญญำเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถ
อยู่รอดได้ในสังคมที่เลวร้ำย และยังสำมำรถ
ช่วยลดทอนควำมเลวร้ำยนั้นให้เบำบำงลงได้
ด้วยกำรใส่น�้ำดีเข้ำไปในน�้ำเสีย แม้น�้ำเสียจะ
ยังคงมี แต่มนั ก็จะถูกท�ำให้เจือจำงลงไปเรือ่ ยๆ
แล้วจะเริ่มต้นตรงไหน อย่ำงไร
ก่อนอื่นเลย การแต่งงาน ควรเลือกคู่ให้
มีควำมเหมำะสมที่สุด พระพุทธเจ้ำทรงแนะ
ว่ำ ควรจะมีควำมเหมำะสมกัน ๔ ประกำร
เรียก สมชีวิธรรม ข้อแรก คือ สมศรัทธา
คือ มีศรัทธำเสมอกัน ไม่ใช่คนหนึง่ เชือ่ ในบำป
บุญคุณโทษ แต่อีกคนหนึ่งใจบำปหยำบช้ำ
คิดหมำยแต่สงิ่ เลวทรำมต�ำ่ ช้ำ อย่ำงนีก้ ไ็ ม่ควร
จะไปแต่งงำนด้วย สอง สมสีลา คือ มีศีล
เสมอกัน ใฝ่ใจที่จะท�ำควำมดีเหมือนๆ กัน
สำม สมจาคา คื อ มี ใจเอื้ อ เฟ  อ เผื่ อ แผ่
มีเมตตำในกำรบริจำคเหมือนกัน คนหนึ่งใจดี
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อีกคนใจแคบ ตระหนี่ อย่ำงนี้ก็อยู่กันไม่รอด
และ สี่ สมปัญญา คือ มีปัญญำเสมอกัน
หรือใกล้เคียงกัน หำกคนหนึ่งฉลำด อีกคน
หนึ่งโง่ คุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้ำใจกัน ก็จะก่อ
ให้เกิดปัญหำควำมหงุดหงิดไม่รู้จบ และถ้ำ
หำกมีควำมแตกต่ำงกันมำกในหลักธรรมข้ำง
ต้น อยู่ๆ ไปก็จะเกิดกำรทะเลำะเบำะแว้ง
ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนหนักหนำ ท�ำร้ำยร่ำงกำย
กันก็มีให้เห็นดำษดื่น สิ่งเหล่ำนี้เป็นแผลทำง
ใจให้แก่ลูก คงไม่มีลูกคนใดอยำกเห็นพ่อแม่
ทะเลำะตบตีกัน ควรตกลงกันไว้ให้ดีว่ำแม้จะ
โกรธเคืองกันเพียงไรก็จะไม่ทะเลำะกัน ตบตี
กันต่อหน้ำลูกเป็นอันขำด และเมือ่ ทะเลำะกัน
มำกเข้ำ ก็อำจถึงกับต้องเลิกรำหย่ำขำดจำก
กัน ต่ำงคนต่ำงไปมีคนใหม่ ท�ำให้เด็กขำด
ควำมอบอุ่น ไม่ได้อยู่พร้อมหน้ำกันทั้งพ่อ
และแม่ ในกรณีพ่อแม่มีคนใหม่ บำงทีคนใหม่
อำจใจร้ ำ ยกั บ เด็ ก ได้ ไม่ มี อ ะไรเป็ น หลั ก
ประกันทั้งสิ้น
เมื่อได้คู่ท่ีเหมำะสมแล้ว ก่อนจะมีลูกก็
ต้องเตรียมตัวก่อนว่ำ หำกมีลกู จะเลีย้ งอย่ำงไร
จะเลี้ยงเองหรือจะให้ใครเลี้ยง คนที่จะเลี้ยง
ลูกให้มีควำมเหมำะสมเพียงไร แค่ไหน และ
เมื่อลูกเติบโตขึ้น ควรให้กำรอบรมเลี้ยงดู
อย่ำงไร ไม่ใช่ปล่อยให้ทีวีหรือสื่อโซเชียลอยู่
กับลูก ควรมีกำรแนะน�ำ สั่งสอน มีควำม
ใกล้ชิด สนิทสนม ท�ำให้ลูกกล้ำที่จะพูดคุย
กับพ่อแม่ได้ทุกเรื่องอย่ำงไม่ปิดบัง หำกเขำ
เผชิญปัญหำอะไร จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้
ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กคิดเอง แก้ปญ
ั หำเองทัง้ หมด
เพรำะบำงทีวุฒิภำวะของเขำยังอ่อนด้อยเกิน
ไป พ่อแม่จึงควรหำเวลำและโอกำสศึกษำเล่ำ
เรียนธรรมะ และน�ำมำสั่งสอนลูกตั้งแต่เขำรู้
ควำม ให้ติดเป็นนิสัย อย่ำงน้อยที่สุด หลัก

ธรรมที่จะช่วยให้เขำเป็นคนดีต่อไปในอนำคต
ตำมทัศนะของผู้เขียน ธรรมะต่อไปนี้ เป็น
ธรรมะที่เหมาะสมที่จะสอนให้กับเด็ก
ความมีกัลยาณมิตร (กลฺยำณมิตฺตตำ)
พระพุทธเจ้ำทรงสรรเสริญว่ำ ควำมมีกลั ยำณมิตร
เป็นรุง่ อรุณของกำรศึกษำทัง้ ปวง กัลยำณมิตร
คือ มิตรทีช่ นี้ ำ� สัมมำทิฎฐิ ควำมถูกต้องเหมำะ
ควรให้แก่เรำ พระพุทธเจ้ำ ทรงเป็นกัลยำณมิตรของเรำ พ่อแม่ควรเป็นกัลยำณมิตรของ
ลูก คอยแนะน�ำสิง่ ทีด่ ที งี่ ำม เพือ่ ให้ลกู มีควำม
พร้ อ มที่ จ ะศึ ก ษำเล่ ำ เรี ย นธรรมะชั้ น สู ง ขึ้ น
ต่อไป
อัปปมาทธรรม ควำมไม่ประมำท พ่อแม่
ควรสอนให้ ลู ก มี ค วำมไม่ ป ระมำทอยู ่ เ สมอ
จะท�ำอะไรให้คิดก่อน ว่ำปลอดภัย ดีงำมแล้ว
หรือไม่ หำกสิ่งใดเป็นอันตรำยต่อควำมดีงำม
ก็ควรหลีกเลี่ยง
สติ ควรสอนให้ลูกมีสติอยู่เสมอ รู้จัก
คิดพิจำรณำสิ่งที่พบเห็น ด้วยควำมมีสติ ไม่
หุนหันพลันแล่น อำชญำกรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคม ส่วนใหญ่มำจำกกำรขำดสติ จึงได้ท�ำ
สิ่งที่เลวร้ำยต่ำงๆ ได้
หิริ โอตตัปปะ ควำมละอำยชัว่ กลัวบำป
หลักธรรมข้อนีส้ ำ� คัญมำก เพรำะเป็นหลักธรรม
ทีจ่ ะช่วยให้สงั คมเป็นไปอย่ำงสงบสุข ทุกวันนี้
ทีอ่ ำชญำกรทัง้ หลำยกล้ำประกอบอำชญำกรรม
ต่ำงๆ ก็เพรำะขำดธรรมะข้อนี้
มงคล ๓๘ ประการ หลักธรรมที่จะช่วย
ให้ผปู้ ระพฤติมคี วำมเจริญรุง่ เรืองในชีวติ ได้แก่
๑. กำรไม่คบคนพำล ๒. กำรคบบัณฑิต
๓. กำรบูชำคนที่ควรบูชำ ๔. กำรอยู่ใน
ปฏิรูปเทส ๕. ควำมเป็นผู้มีบุญอันท�ำไว้ใน
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ปำงก่อน ๖. ตั้งตนไว้ชอบ ๗. เล่ำเรียน
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ประมำทในธรรมทั้งหลำย ๒๑. ควำมเคำรพ
๒๒. ควำมสุภำพอ่อนน้อม ๒๓. ควำมสันโดษ
๒๔. มีควำมกตัญญู ๒๕. ฟังธรรมตำมกำล
๒๖. มีควำมอดทน ๒๗. ควำมเป็นผู้ว่ำง่ำย
๒๘. พบเห็นสมณะ ๒๙. สนทนำธรรมตำม
กำล ๓๐. มีควำมเพียรเผำกิเลส ๓๑. ประพฤติ
พรหมจรรย์ ๓๒. เห็นอริยสัจ ๓๓. ท�ำพระนิพพำนให้แจ้ง ๓๔. จิตไม่หวั่นไหวเพรำะ
โลกธรรม ๓๕. จิตไร้เศร้ำ ๓๖. จิตปรำศจำก
ธุลี ๓๗. จิตเกษม
ธรรมะในมงคลสูตร และนำถกรณธรรม
มี ค วำมเหมื อ นกั น ในบำงข้ อ เป็ น ไปตำม
สถำนกำรณ์และบริบทที่พระพุทธองค์ทรง
สอนพุทธบริษทั ก็ขอให้เลือกน�ำมำใช้ตำมควร
แก่กรณี และหำกมีควำมเพียรพอ ก็ควรท่อง
บทสวด มงคล ๓๘ นี้ให้ได้ และท่องอยู่เป็น
ประจ�ำสม�่ำเสมอ ก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่ำง
ยิ่ง เพรำะเท่ำกับว่ำ จ�ำมงคลทั้งหมดได้ขึ้นใจ
จะยกมำสอนลูกเมื่อใดก็ท�ำได้ทันที ไม่ต้อง
ไปเปิดหนังสือค้นหำ
นาถกรณธรรม ๑๐ ประกำร คือ ธรรม
ที่ท�ำให้ตนเองมีที่พึ่ง มีควำมมั่นคงในจิตใจ
รักษำตนให้ปลอดภัย ๑๐ ประกำร ได้แก่
๑. ศีล ๒. ผู้ได้ศึกษำเล่ำเรียนมำก ๓. มี
กัลยำณมิตร ๔. ผู้ว่ำง่ำยสอนง่ำย ๕. เอำใจ
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ใส่ช่วยขวนขวำยในกิจใหญ่น้อยทุกอย่ำงของ
เพื่ อ นร่ ว มหมู ่ ค ณะ ๖. เป็ น ผู ้ ใ คร่ ธ รรม
๗. ขยันหมั่นเพียร ๘. ควำมสันโดษ ๙. สติ
๑๐. ปัญญำ
ทั้ ง หมดคื อ หลั ก ธรรมที่ ผู ้ เขี ย นเชื่ อ ว่ ำ
หำกใครประพฤติปฏิบัติได้จะประสบแต่สิริ
มงคล ท�ำชีวิตของตนให้ก้ำวหน้ำไปเส้นทำง
แห่งควำมดี ปลอดภัย และยังเป็นแบบอย่ำง
ให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี หำกผู้คนในสังคม
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของธรรมะ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ พระพุทธศำสนำ ย่อมจะยังประโยชน์
สุขให้บังเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน แต่ที่เป็นปัญหำ
ดังปรำกฏให้เห็นอยู่รำยวันนั้น เป็นเพรำะคน
ในสังคมไม่เห็นควำมส�ำคัญของธรรมะเท่ำที่
ควร ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ และมองข้ำมผ่ำนเลย
ไปอย่ำงน่ำเสียดำยว่ำ ทำงแก้ไขมีอยู่ แต่ไม่ใช้
ปล่อยไว้ให้อยู่แต่ในพระไตรปิฎกอย่ำงนั้น
หำกเรำประกำศตนเป็นพุทธศำสนิกชน
ระบุไว้ในบัตรประชำชนว่ำนับถือศำสนำพุทธ
ก็ควรน�ำค�ำสอนในศำสนำพุทธไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตของตน ให้สมดังที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงสละพระชนมชีพของพระองค์
แสวงหำค�ำสอนส�ำหรับคนในทุกระดับชัน้ ของ
สังคม ธรรมะส�ำหรับผูค้ รองเรือนก็มอี ยูม่ ำกมำย
ไปจนถึงธรรมะขั้นสูง ระดับโลกุตตรธรรม
หลุดพ้นจำกโลกียธรรม ไปสู่พระนิพพำน ถึง
ควำมหลุดพ้นจำกกองกิเลสทั้งปวง สู่ควำม
สงบสูงสุดของชีวติ ขอให้นอ้ มน�ำเอำพระธรรม
ค�ำสั่งสอนเข้ำมำไว้ในใจ และใช้ประโยชน์ให้
ได้มำกที่สุด อย่ำงนี้จึงจะเรียกว่ำ เป็นชาว
พุทธที่สมบูรณ์

เรื่องเลาส�หรับเยาวชน :

คุณค่าของกัลยาณมิตร

เรื่อง : มโนรถปูรณี
ภาพ : น้องขวัญ

วันหยุด แดดร่มลมตก คุณแม่ชวนน้องขวัญมำปูเสื่อนั่งเล่นในสวน หนูน้อยวิ่งเล่นกับ
เจ้ำน�้ำตำลบ้ำง พอเหนื่อยก็มำทำนของว่ำงที่คุณแม่เตรียมไว้ ปอนเจ้ำน�้ำตำลบ้ำง ทำนเองบ้ำง
วันนี้มีข้ำวตังหน้ำตั้งของชอบของน้องขวัญที่คุณพ่อซื้อมำฝำก ซึ่งเป็นของโปรดของเจ้ำน�้ำตำล
เหมือนกัน
คุณแม่ : “กำรบ้ำนเยอะไหมลูก ท�ำเสร็จหรือยัง” คุณแม่ถำมเรื่องกำรบ้ำนแทบทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
น้องขวัญ : “เหลือวิชำภำษำไทยค่ะ เดี๋ยวตอนค�่ำๆ หนูจะท�ำค่ะ ...คุณแม่คะ แอมน่ะ
เขำชอบชวนคุยกับเจน เวลำนั่งเรียนอยู่ใกล้ๆ หนู ท�ำให้หนูเสียสมำธิในกำรอ่ำนหนังสือบ่อยๆ
หนูควรจะเตือนสองคนนี้ดีไหมคะ กลัวเขำจะเรียนไม่ทันเพรำะมัวแต่คุยกันค่ะ” น้องขวัญมัก
ปรำรภปรึกษำคุณแม่ ก่อนจะท�ำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนๆ

๑๓
“ถ้ำหนูจะเป็นเพื่อนที่ดี ก็ควรเตือนแอม
กับเจนนะลูก พูดด้วยเหตุผล ใช้ควำมเมตตำ
วำจำอ่อนโยน” คุณแม่แนะน�ำลูกสำวอย่ำง
ใจเย็น
“หนูเคยเตือนเขำบ้ำงแล้วล่ะ แต่ก็ยังไม่
ค่อยดีขึ้น หนูก็เลยคิดว่ำจะไม่สนใจสองคนนี้
แล้วค่ะคุณแม่” น้องขวัญนอนหนุนตักคุณแม่
หยิบข้ำวตังหนึ่งชิ้นใส่ปำกเมื่อพูดจบ
“ถ้าเป็นเพื่อนที่ดี ก็ต้องพยายามช่วย
เพื่อนสิลูก หนูลองพยำยำมดูใหม่นะลูก ดู
อย่ำงพระพุทธเจ้ำของเรำ ท่ำนก็ได้ดีเพรำะมี
เพื่อนดีคอยแนะน�ำชักจูงไปในทำงดี อย่ำงไม่
รูส้ กึ เบือ่ หน่ำยทีจ่ ะท�ำหน้ำทีข่ องเพือ่ น” คุณแม่
วำงหนังสือเล่มน้อยในมือ พลำงลูบศีรษะ
ลูกสำวด้วยควำมเมตตำ
“เรื่ อ งเพื่ อ นแสนดี ข องพระพุ ท ธเจ้ า
เหรอคะ ขอฟังหน่อยนะคะคุณแม่” น้องขวัญ
เริ่มอ้อนด้วยกำรกอดแขนคุณแม่
“เรือ่ งตัง้ แต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ ซึง่
เป็นองค์กอ่ นหน้ำพระพุทธโคดม พระพุทธเจ้ำ
ของเรำนี้แหละ ที่แคว้นโกศล ในอินเดีย มี
สองหนุ่มเป็นเพื่อนรักกันมำก คนหนึ่งชื่อ
ฆฏิการะ เขำเป็นช่ำงปันหม้อ อยู่ในวรรณะ
ไวศยะ หนูจ�ำได้ใช่ไหม อินเดียเขำจะแบ่ง
ชนชั้นวรรณะ” คุณแม่ทดสอบควำมจ�ำของ
น้องขวัญก่อนเล่ำต่อ
“จ�ำได้ค่ะคุณแม่ กษัตริย์ พรำหมณ์
ไวศยะหรือแพทย์ และต�่ำสุดคือวรรณะศูทร
แต่ถ้ำมีกำรแต่งงำนข้ำมวรรณะ ลูกที่เกิดมำ
ก็จะกลำยเป็นวรรณะจัณฑำล ต�่ำสุดเลยค่ะ”
น้ อ งขวั ญ จ� ำ แม่ น เพรำะชอบดู ห นั ง ที วี เรื่ อ ง
พระพุทธเจ้ำมำก
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“ฆฏิกำระเขำเป็นคนวรรณะไวศยะ แต่
เขำมีเพือ่ นสนิทชือ่ โชติปาละ ซึง่ เป็นคนวรรณะ
พรำหมณ์ วรรณะสูงกว่ำ แต่เขำซี้ปกกันมำก
เลย ฆฏิกำระเขำชอบไปฟังธรรมพระพุทธเจ้ำ
และเขำก็บรรลุธรรมเป็นพระอนำคำมีแล้วด้วย”
คุณแม่เล่ำต่อ
“แหม เกื อ บจะเป็ น พระอรหั น ต์ แ ล้ ว
เจงจริงๆ” น้องขวัญหยิบข้ำวตังใส่ปำกอีก
“นัน่ สิลกู ท่ำนมีภมู ธิ รรมสูง และรักเพือ่ น
ชื่อโชติปำละมำก พยำย๊ำม...พยำยำมชวน
โชติปำละไปฟังธรรมจำกพระพุทธเจ้ำกัสสปะ
ด้วยกัน ชวนตั้ง ๓ หนแต่เพื่อนก็ไม่ยอมไป
สักที เพรำะถือว่ำตัวเองเป็นพรำหมณ์ รู้ดี
ศึกษำเองได้ ก็ไม่ยอมไปตำมที่เพื่อนชวน”
“แล้ ว ฆฏิ ก ำระจะท� ำ ยั ง ไงน้ อ ... หนู
หวังว่ำเขำคงไม่ละควำมพยำยำมนะคะ”
“วันหนึง่ อำบน�ำ้ ในแม่นำ�้ เรียบร้อยด้วยกัน
โชติปำละแต่งตัวเสร็จ ฆฏิกำระใช้วิธีดึงมวย
ผมของโชติปำละ กระชำกไปเลย บังคับเพือ่ น
ให้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ำ ชวนดีๆ มำ
หลำยหนไม่ส�ำเร็จ จึงต้องใช้ก�ำลังในที่สุด”
คุณแม่เฉลย พลำงท�ำท่ำดึงผมน้องขวัญเบำๆ
“โอ๊ยๆๆ โอ้โฮ้ เรียกว่ำจิกผมกันไปเลย
นะคะ แล้วโชติปำละเขำก็เป็นพรำหมณ์ เขำ
จะไม่โกรธแย่หรือ” น้องขวัญนึกภำพตำมแล้ว
เกิดควำมสงสัยขึ้นมำ
“คงเป็นเพรำะบุญของโชติปำละน่ะลูก
เขำจึงรู้สึกผิดสังเกตว่ำ เพื่อนเรำก็วรรณะต�่ำ
กว่ำเรำ ถึงขนำดจิกมวยผมเรำ ลำกเรำไปฟัง
ธรรม งานนี้ ต ้ อ งมี อ ะไรดี เ ป็ น พิ เ ศษแน่ ๆ
ด้วยควำมเชื่อในควำมปรำรถนำดีของเพื่อน
จึงลองไปฟังธรรมกับเพื่อน”
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๑๓

“อย่ำงนี้แหละคุณแม่ ควำมพยำยำมอยู่
ที่ไหน ควำมพยำยำมก็อยู่ที่นั่น”
“นั่นมันน้องขวัญแล้วจ้ะ ฆฏิกำระน่ะ
ควำมพยำยำมอยู่ที่ไหน ควำมส�ำเร็จก็อยู่ที่
นั่น” คุณแม่ตีแขนลูกสำวเบำๆ ด้วยควำม
เอ็นดู
“แล้วไปฟังธรรมพระพุทธแล้ว โชติปำละ
เขำชอบไหมคะคุณแม่”
“ชอบสิลูก ถึงขนำดเขำถำมฆฏิกำระว่ำ
ฟังธรรมอันไพเรำะซำบซึ้งขนำดนี้แล้ว ท�ำไม
ฆฏิกำระจึงไม่บวชเสียล่ะ”
“นัน่ สินะคะคุณแม่ ศรัทธำมำกขนำดนัน้ ”
น้องขวัญส่งข้ำวตังใส่ปำกเจ้ำน�้ำตำล ที่นั่ง
ตำแปวน�้ำลำยยืดรอ
“ฆฏิกำระเขำบอกว่ำ เขำบวชไม่ได้หรอก
เพรำะเขำต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ทั้งๆ ที่เขำก็เป็น
พระอนำคำมีแล้วนะ เขำเป็นคนมีควำมกตัญญู
มำก ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ และพระพุทธเจ้ำก็ทรง
เมตตำเขำมำกเลย เขำเป็นอุปัฏฐำกคือผู้ดูแล
ที่พระพุทธเจ้ำท่ำนไว้ใจมำก โชติปำละได้ฟัง
เพื่อนตอบแล้วก็ไม่รีรอเหมือนกัน ตัดสินใจ
บวชเองซะเลย” คุณแม่อมยิม้ ด้วยควำมปลืม้ ใจ
“แล้วโชติปำละได้บรรลุเป็นพระอนำคำมี
บ้ำงไหมคะคุณแม่” น้องขวัญอยำกรู้
“คุณแม่ไม่ทรำบหรอกลูก แต่ทรำบว่ำ
ต่อมำในทีส่ ดุ ท่านโชติปาละก็คอื พระพุทธเจ้า
โคดมของเรานี่เองล่ะลูก” คุณแม่เน้นเสียง

“หำ...โชติปำละคืออดีตของพระพุทธเจ้ำ
ของเรำนี้เองหรือคะคุณแม่ อัศจรรย์ใจเหลือ
เกิน เพื่อนที่ดีมีคุณค่ำมำกมำยจริงๆ แม้แต่
พระพุทธเจ้ำของเรำ ก่อนจะมำเป็นพระพุทธเจ้ำ
ได้ ก็เพรำะมีเพื่อนดีอย่ำงเช่นฆฏิกำระนี่เอง”
น้องขวัญสรุปด้วยควำมตื่นเต้น
“ใช่แล้วล่ะลูก พระพุทธเจ้ำตรัสกับพระอำนนท์ว่ำ “กัลยาณมิตรคือทั้งหมดของ
พรหมจรรย์” หมำยถึงว่ำ เพื่อนที่ดีมีควำม
ส�ำคัญมำกในกำรพัฒนำชีวิตและจิตใจของ
คนเรำ เพรำะฉะนั้นคุณแม่หวังว่ำหนูจะเป็น
เพื่อนที่ดีของเพื่อนนะลูก” คุณแม่สรุป
“ค่ะคุณแม่ พรุ่งนี้เช้ำหนูจะเตือนแอม
กับเจน อย่ำงสุภำพอ่อนโยน เหมือนที่คุณตำ
สอนหนูไว้วำ่ เราคบเพือ่ น ขอให้เราท�าหน้าที่
เพื่อนที่ดีของเพื่อน แทนที่จะมัวหวังที่จะให้
ใครมาเป็นเพื่อนที่ดีของเรา” น้องขวัญทวน
ควำมจ�ำอีกครั้ง
“ดี แ ล้ ว ล่ ะ ลู ก เรำท� ำ หน้ ำ ที่ เ พื่ อ นที่ ดี
ของเพื่อนก็พอแล้ว เย็นมำกแล้ว เข้ำบ้ำนกัน
เถอะลูก” คุณแม่พูดพลำงหอมแก้มลูกสำว
ด้วยควำมเอ็นดู
ที่มำ : พระไตรปิฎกฉบับที่ท�ำให้ง่ำยแล้ว ของ วศิน
อินทสระ (มัชฌิมนิกำย มัชฌิมปัณณำสก์ รำชวรรค
เรือ่ ง โชติปำลมำณพ - ฆฏิกำรสูตร ล. ๑๓/๔๐๓)

ขออนุโมทนาผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยำณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรมและครอบครัว

๑๓
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