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เปดเลม
ฉบับที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ฉบับที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เปดเลม
ฉบับนี้ มาถึงวาระสําคัญคือ วันอาสาฬหบูชา 

และวันเขาพรรษา

เรื่องเดนในฉบับนี้ จะเปนเรื่องสืบเนื่องกับที่พาด
ปกไววา “เขาพรรษา ชวนมาศึกษาบาฬใหญ” บาง
ทานอาจเห็นตัวสะกดคําวา บาลี เขียนเปน บาฬ ขอ
ใหทราบวาใชไดทั้งสองคํา ความหมายเหมือนกันทุก
ประการ คอื หมายถงึภาษาบาล ีทีม่กีารเรยีนการสอน
อยูในประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน ท่ีเรียกกันวา 
บาลีสนามหลวง

หลกัสตูรบาฬใหญ เปนหลกัสตูรการเรยีนการสอน
ขั้นพื้นฐานของพระภิกษุสงฆในประเทศพมา ไดนํามา
สูประเทศไทยโดยพระภทัทนัตะ ธรรมานนัทะ มหาเถระ 
พระภิกษุชาวพมา อดีตเจาอาวาสวัดทามะโอ จังหวัด
ลาํปาง ทานเปนผูทีท่าํใหวดัทามะโอเปนโรงเรยีนสอน
บาฬใหญแหงแรกในประเทศไทย ผลิตพระเณรที่ทรง
ความรูในพระบาฬใหญนี้ ไปสูวงการศึกษาของคณะ
สงฆทั่วประเทศ วัดท่ีประสบความสําเร็จในการเรียน
การสอนบาฬใหญ ก็มีอยูหลายแหง เชน วัดหาดใหญ
สิตาราม จังหวัดสงขลา, วัดเขาสนามชัย จ.ประจวบ-
คีรีขันธ, วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ และวัดปา
ธารนํ้าทิพย จ.นครราชสีมา เปนตน 

ถึงตรงนี้ทานผูอานท่ียังไมคุนกับคําวาบาฬใหญ 
ก็จะไดรูจักกันในคราวนี้ จากประสบการณตรงของ
นักเรียนบาฬใหญ ที่วัดจากแดง ซึ่งทานไดสละชีวิต
อันรุงเรืองในทางโลก เขาสูรมกาสาวพัสตรดวยความ
ตั้งใจ และไดเขามาศึกษาบาฬใหญท่ีสํานักเรียน
วัดจากแดง แมจะยังไมจบครบหลักสูตร ทานก็เห็น
แลววา บาฬใหญนั้นสําคัญอยางไร จึงประสงคจะแบง
ปนความรูความเขาใจ ความปลาบปลื้มอิ่มใจในความ
พเิศษเลศิเลอของภาษาบาฬ ใหกบัทานผูอาน เปนการ
เปดประตูแหงความรู แงมไวใหแกผูท่ีมีความสนใจได

ลองเดินเขามาดู มาลองศึกษาดูบาง เพื่อที่จะไดสัมผัส

กับความรูสึกดีๆ อันพึงพบไดดวยตนเอง หากลองมา

เรียนภาษาบาฬดวยความมุงมั่นและต้ังใจอยางทาน

ผูเขียน 

พรอมกับบทความของทาน คณะผูจัดทําไดนํา

บทความอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกนั ทีจ่ะชวยเสรมิความเขาใจ

ในสาระอันลึกซึ้งของบทความดังกลาวมาลงไวดวย 

บทความเสรมิมาจากหนงัสือ นาวตุกิานุสรณ อนสุรณ

ครบรอบอายุ ๙๐ ป ของพระภัททันตธัมมานันท-

มหาเถระ อคัรมหาบณัฑติ ทีเ่หลาศษิยานศุษิยพรอมใจ

กันทําถวาย หลวงพอทานไดละสังขารแลว ต้ังแต

ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ทิ้งผลงานสรางบุคคลากรผูสามารถ

ในการถายทอดวิชาบาฬใหญไวมากมาย ใหชวยกัน

สืบตอไป และที่นาชื่นชมกวานั้นคือ ทานไดสงศิษยที่

มีสติปญญาดีและมีความตั้งใจไปศึกษาตอที่ประเทศ

พมา จนไดรับตําแหนง ธัมมาจริยะ อีก ๔ ทาน 

ตําแหนงธัมมาจริยะนี้มีความสําคัญมาก เพราะตอง

ผานการสอบจากรฐับาลพมา เพือ่ใหไดประกาศนยีบตัร 

รับรองวิทยฐานะ ใหสามารถสอนธรรมะได หากสอบ

ไมได ก็ไมมีสิทธิ์ในการสอนธรรมะในประเทศพมา 

ในหลักสูตรธมัมาจรยิะนี ้มกีารเรยีนการสอนทีเ่ขมงวด

มาก หากไมเรียนจบจากวัดทามะโอเสียกอน ก็ยากที่

จะเรียนใหทันพระพมาท่ีเรียนกันมาตั้งแตแรกบวช 

ดงันัน้ ถาไมมหีลวงพอธัมมานนัทะ ประเทศไทยกค็งจะ

ไมมี ธรรมาจริยะ ไวประดับคณะสงฆ อยางที่มีอยูใน

ปจจุบนั และพระอาจารยมหาประนอม ธมัมาลงักาโร 

รองเจาอาวาสวัดจากแดง คือพระธัมมาจริยะรูปหนึ่ง

ใน ๔ ทาน ที่มีอยูในประเทศไทย

นอกจากบทความเกี่ยวกับบาฬใหญแลว วารสาร

ของเรายังพร่ังพรอมดวยเร่ืองราวที่มีเนื้อหาสาระ
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต

บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมมฺาลงกฺาโร

บรรณาธิการบทความ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com

บรรณาธิการฝายศิลป
พัสริน ไชยโคตร
เอมมิกา แกวสรดี
วันเพ็ญ พรมเมือง

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆวัดจากแดง

สํานักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู ๖ ถ.เพชรหึงษ 

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

โทรศัพท. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

ภาพปก
เขาพรรษา ศึกษาธรรม

เครดิตภาพ
มนตรี ศิริธรรมปติ

จาคิโน ภิกขุ

ออกแบบปก 
เอนก เอื้อการุณวงศ

อุปถัมภอุปกรณ
คอมพิวเตอร โดย

คุณพัชรพิมล ยังประภากร 
ประธานกรรมการสินคา

แบรนด ‘สุวิมล’

ดําเนินการจัดพิมพโดย
สาละพิมพการ 

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

     ๐๙๘-๘๗๖๖๑๙๖

๑๔๑๔
สารบัญเขมขน และแปลกใหม หาอาน

ทีไ่หนไมไดอกีมากมาย ทัง้ในดาน

วชิาการนารู อยางเชนเรือ่ง “จกัร

ใด ขับดันยุคไอที” ซึ่งคณะผูจัด

ทาํเกบ็ความมาจากปาฐกถาธรรม

ของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. 

ปยตุโฺต) รวมทัง้เรือ่งราวนาชืน่ใจ

ที่เก็บความมาจาก สารคดีเรื่อง 

“พระพทุธศาสนาหยัง่รากลึกใน

อิตาลี” ที่ออกอากาศทางสถานี

โทรทัศน Thai PBS สารคดีเรื่อง

นี้สะทอนใหเห็นความพยายาม

อยางจรงิจงัของชาวพทุธในอติาลี 

ที่ตองการจะมีวัดพุทธ เพื่อเปน

สถานที่ผอนพักจิตใจในสังคมท่ี

วุ นวาย ไดมาปฏิบัติศาสนกิจ 

ปฏบิตักิรรมฐาน มาทาํบญุสนุทาน 

ในที่สุด การตอสูอันยาวนานก็

ประสบผลสําเร็จ บัดน้ีมีวัดใน

พระพุทธศาสนาที่อิตาลีหลายวัด 

ที่นาชื่นใจไปกวานั้นคือ มีผูสนใจ

มาเขาวัดและเปลี่ยนศาสนาเปน

พุทธศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้นทุกป 

สนใจรายละเอยีดเปดอานและชม

รูปสวยๆ ไดตามอัธยาศัย

วารสารโพธิยาลัย หวังวา 

ทานผูอานคงไดรบัสารัตถประโยชน

ทัง้หลายทัง้ปวงทีค่ณะผูจดัทําคดั

สรรมานําเสนอใหเปนประจํา ก็

เพราะ ณ ที่แหงนี้ เปนธรรมทาน

อนับรสิทุธิ ์ทีเ่ราสามารถทาํสิง่ดีๆ  

ใหสิ่งที่ดีที่สุดตามกําลังอัตภาพ 

และหวังวาทานจะไดสมัผสัคาํพดู

ดงักลาวจากการอานโพธยิาลยัให

ครบทุกเรื่องตลอดทั้งเลม

คณะผูจัดทํา 

 ๑. ปุจฉา – วิสัชนาธรรม :  ๓
  ปญหาเรื่อง ทาน (ตอน ๗)  
  (พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 ๒. ธรรมรําลึก : กงลอธรรม  ๘
  (มุงแมน)
 ๓. กวีนิพนธ : ทุกเรื่อง เรื่องทุกข ๙
  (ปปญจา)
 ๔. พินิจธรรม : จักทํา ธรรมจักร ๑๐
   (จปาปญญ)
 ๕. ปญญาภิวัฒน : จักรใด ขับดันยุคไอที ๑๓
  (พระพรหมคุณาภรณ ป.อ. ปยุตฺโต)
 ๖. บทความ : ทําไมตอง บาฬใหญ ? ๑๗
   (ศิษยพระอาจารยตวน)
 ๗. แวดวง : แจกตําราบาลี  ๒๕
  (ชาววัด)
 ๘. มุมมอง : 
  ความหวือหวา บาเหอ ที่ยากจะหาม ๒๗
  กรณศึีกษาสบืเนือ่งจากเกมส โปเกมอน โก
  (มณฑารพ)
 ๙. สืบคนพระพุทธบาท ๕ รอย (ตอน ๕) ๒๙
  (วิเทศทัยย)
 ๑๐. สาระนารู : สืบทอดพระพุทธศาสนา  ๓๔
  (พระมหามานิต วิริยธโร)
 ๑๑. เรื่องชวนรู : 
  “บาลี” กับ “บาฬ” ตางกันอยางไร ๓๖
  (รุงอรุณ จันทรสงคราม)
 ๑๒. บันดาลใจ : 
  ชูพระพมา “ธัมมานันทะ” วัดทามะโอ ๓๘
  ตนแบบครูสอนบาลีสงฆไทย
  (สิริสวัสดิ์ ภุมวาร)
 ๑๓. ชวนคิด : ไรขอกังขา  ๓๙
  (พระมหาไพโรจน ญาณกุสโล)
 ๑๔. ในกระแสขาว : 
  ศาสนาพุทธหยั่งรากลึกในอิตาลี  ๔๑
  (กองบรรณาธิการ)
 ๑๕. กวีธรรม : ชวนดูกายเนา เขาพรรษา  ๔๔
  (ปปญจา)
 ๑๖. เรื่องเลาสําหรับเยาวชน :  ๔๕
  ความสําคัญของใจ เรื่องของมัฏฐกุณฑลี
  (มโนรถปูรณี)
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ปุจฉา - วิสัชนาธรรม :

ปญหาเรื่อง ทาน 
(ตอน ๗)

พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

การไหวพระ ดวยธูป เทียน และดอกไม 
มีความหมายอยางไร

วิสัชนา ในการไหวพระ เราเอาเทียน ๒ เลม มาจุดเพื่อ
บูชาพระธรรมและพระวินัย ก็คือพระธรรมขององคพระสัมมา-
สัมพุทธเจา ใหความสวางไสว และพระวินัย ชวยกําจัดสิ่งที่จะ
ลวงละเมิดทางกาย และทางวาจาของพระสงฆออกไป 

ธูป ๓ ดอก นั้น สําหรับบูชาคุณของพระพุทธองค คือพระ-
กรณุาธคิณุ พระปญญาธคิณุ พระบรสิทุธคิณุ หรอืบชูาคณุพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ก็ได 

และดอกไม โดยมากก็จะนิยมบูชาพระสงฆ เพราะพระสงฆ
มาจากหลายชั้น หลายวรรณะ หลายตระกูล หลายเผาพันธุ 
เมือ่มวิีนัยเปนเครือ่งรอยรดักส็ามารถอยูในหมูใหญไดอยางสนัตสิขุ 
มีความสมัครสมานสามัคคีกัน ฉะนั้น เมื่อตองการบูชาพระสงฆ 
จึงนิยมนําดอกไมมาบูชา เพื่อนอมระลึกถึงพระสงฆซึ่งเขามาอยู
รวมกันในศาสนาขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา 

 เครื่องสักการบูชาเหลานี้ คือ ดอกไม ธูป เทียน ของ
หอม และประทีป ซึ่งชาวพุทธนิยมเอามาบูชาพระรัตนตรัยตั้งแต
ในสมัยพุทธกาลแลว 

N.Pas.14.��������� �.�. 59 P.01-48.indd   3 10/12/16   11:17 AM



44
๑๔๑๔

การบวชอุทิศสวนบุญใหมารดาบิดา 
กี่วันทานจึงจะไดรับสวนบุญสวนกุศลนั้น

วิสัชนา พอบวชเสร็จก็ไดบุญจากการ
บวชแลว เราก็เอาบุญนี้อุทิศไปใหมารดาบิดา
ท่ีลวงลับไปแลว วันใดก็ตามที่เราอุทิศไปให
ทานทัง้สองทีล่วงลับไปแลว ถาหากทานอยูใน
ภพภูมิที่จะรับได ก็สามารถรับไดทันที คือ
พอเราอุทิศไปให ก็รับไดทันที ไมตองกําหนด
วาก่ีวัน เพราะทานเสียชีวิตไปแลว ขึ้นอยูที่
เราวาไดอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปใหหรือยัง 

เมือ่บวชเสรจ็แลว กไ็ดบญุ เวลาสวดมนต 
ทําวัตร ก็ไดบุญ เวลาเรียนธรรมะ ก็ไดบุญ 
เวลาปฏิบัติธรรม ก็ไดบุญ บุญตางๆ ที่เราได
แตละวันๆ อทุศิสวนกศุลไป ไมวนัใดกว็นัหนึง่ 
ถาทานทราบและรวมอนุโมทนาสาธุกับเรา 
ทานก็ไดบุญไดกุศลนั้น

เพราะสวนบุญที่เราอุทิศไปในวันนี้ หาก
ทานไมรู ไมไดอนุโมทนา ทานก็ไมไดบุญ 

แตหากวันหลังทานทราบ
แลวรวมอนุโมทนาสาธุกับ
เรา ทานก็ไดบุญ ฉะนั้น 
การที่มารดาบิดาที่เสียชีวิต
ไปแลว จะไดรับสวนบุญ
หรอืไมนัน้ กข้ึ็นอยูกบัวาเรา

ไดอทุศิสวนบญุไปใหทานหรอืยงั และทานทัง้สอง
นั้นไดรับรูและอนุโมทนายินดีกับเราหรือไม

การถวายศาลา กุฏิ หรอืทีอ่ยูอาศยัตางๆ 
เปนสังฆทานหรือไมครับ ?

วิสัชนา ถวายศาลา ถวายกุฏินั้น เปน
สังฆทานแนนอน เพราะโดยมากจะถวายเปน
สังฆทานแกสงฆจตุรทิศ 

ถาเราถวายศาลา ถวายกุฏิ โดยบอกวา
หลังนี้เปนเจาภาพคนเดียว แลวสรางถวาย
เฉพาะอาจารยอยู ในลักษณะอยางนี้ก็เปน
ปาฏิปุคคลิกทาน แตถาเราเอยวาจะใหใคร
อยูก็ไดในวัดนี้ ก็จัดเปนสังฆทาน เพราะกุฏิ 
วิหารเกี่ยวของกับพระสงฆทุกรูป เมื่อพระรูป
นี้ไมอยู พระรูปนั้นก็มาอยูได พระรูปโนนมา
อยูได เปลี่ยนไปเรื่อยๆ 

ฉะนั้น กุฏิ วิหาร ที่เราสรางยอมเปน
สังฆทานแนนอน ถาหากเราไมกลาวคําวา 
ขอถวายเฉพาะเจาะจงรูปนี้เทานั้น ถาเปลง
วาจาเจาะจงออกไป ก็เปนปาฏิปุคคลิกทาน 
แตถาไมไดเจาะจงก็เปนสังฆทานแนนอน 
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อยางเชน พระประยูรญาติของพระองค
ถูกพระเจาวิฑูฑภะยกทัพมาตีถึง ๓ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ พระองคก็ทรงเขาไปชวย ครั้งที่ 
๒ ก็ทรงเขาไปชวย พอครั้งที่ ๓ ทรงตรวจดู 
กรรมที่เขาทําไว ถึงเวลาจะใหผล เมื่อกรรม
จะสงผลนั้น แมแตองคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาก็ชวยไมได 

ฉะนั้น เรื่องของกรรม กฎแหงกรรม ก็
คือ กรรมนี้ ใครทําไว คนนั้นก็จะไดรับผล
ของกรรมนั้นอยางแนนอน แตถากรรมไม
หนักหนาสาหัส อยางเชน พระองคุลิมาล 
ในชาติกอนๆ ทานทํากรรมอันใดไว และ
ชาตินี้เหตุใดทานจึงตองไปฆาคนเหลานั้น 

ถาเราดูเฉพาะชาติปจจุบัน ทานฆาคน
มาตั้ง ๙๙๙ คน ไมนาจะไดบรรลุธรรม 
เพราะกรรมนี้ควรจะสงผล แตจริงๆ แลว 
คนทัง้หลายทีถู่กฆาในชาตินีน้ัน้ ในชาติกอนๆ 
พวกเขากเ็คยฆาทานมากอน และอกีอยางหนึง่ 
พระองคุลิมาลก็ไดสรางสมบารมีมาจนเต็ม
แลว คือเปนปจฉิมภวิกะ ผูเกิดชาติสุดทาย 
ถาไมทํามาตุฆาตกอน ก็มีโอกาสบรรลุเปน
พระอรหนัต ถาทาํมาตฆุาตไปแลวกห็มดโอกาส

การถวายหองนํา้สาํหรบัพระและสาธุชน
ไดใช เปนสังฆทานหรือไมครับ ?

วิสัชนา ถือวาเปนสังฆทาน ก็คือถวาย
พระสงฆ แตวาพระสงฆทานก็แบงใหอุบาสก
อุบาสิกาใช คือทานอาจจะบอกวา หองนํ้านี้ 
อนุญาตใหอุบาสกอุบาสิกาใชได เพราะใน
บางท่ีบางแหงทานจะแบงวา หองนํา้นีส้าํหรบั
พระสงฆ หองนํ้านั้นสําหรับญาติโยม 

ฉะนั้น เราถวายหองนํ้าแกพระสงฆใน
วัดทั้งหมดไดใช ก็เปนสังฆทาน เพราะเวลา
ที่เราถวายกุฏิ วิหาร หองนํ้า หรือที่อยูอาศัย
อื่นๆ เราไมไดเจาะจงวาถวายองคใดองคหนึ่ง 
แตเราบอกวาถวายเปนของวัด ก็คือเปนของ
สงฆนั่นเอง จึงจัดเปนสังฆทานเหมือนกัน

เหตุใด พระพุทธองคจึงเสด็จไปหาม
องคลุมิาลไมใหฆามารดา แตไมเสด็จไปหาม
พระเจาอชาตศัตรู ไมใหปลงพระชนม
พระราชบิดาดวย

ปุจฉา มีหลายคนสงสัยวา เพราะเหตุใด 
พระพุทธองคจึงทรงเสด็จไปโปรดไปชวย
เตือนสติองคลิุมาล ทีท่รงเห็นวา จะบรรลุเปน
พระอรหันตได ถาไมทํามาตุฆาต คือไมฆา
มารดา แตเหตุใด พระพุทธองคจึงไมเสด็จไป
โปรดพระเจาอชาตศัตรูผูทําปตุฆาต คือปลง
พระชนมพระเจาพิมพิสารผูเปนพระราชบิดา
ดวยครับ ?

วิสัชนา เราอาจจะมองภายนอกวา ทาํไม
พระพุทธองคจึงไมเสด็จเขาไปชวย จริงอยู 
บางกรณี ถาเปนปกติวิสัยเปนเรื่องที่พระองค
ชวยได พระองคตรวจดูแลวก็จะชวย ซึ่งกรณี
ที่จะทรงชวยหรือไมชวยนั้น ขึ้นอยูกับกรรม
ของสัตวที่ทําไว 
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ฉะนัน้ ตรงนีก้รรมของพระองคุลมิาลทีจ่ะเปน
กรรมหนกั ยงัไมม ีจึงเปนผูทีส่ามารถจะบรรลุ
พระอรหันตในชาตินี้

สวนกรณีของพระเจาอชาตศัตรู เราอาจ
สงสัยวา ทําไมพระพุทธองคจึงไมทรงชวย 
จริงๆ แลว พระพุทธองคก็อยากจะชวย แต
เนื่องจากกรรมของพระเจาพิมพิสารท่ีเคยทํา
มากอนดวย จึงตองถูกทรมานอยางนี้ ฉะนั้น 
ไมใชกรรมของพระเจาอชาตศัตรูอยางเดียว 
ยังมีกรรมของคนโนน กรรมของคนนี้ ท่ีมา
ประจวบหรือมาผสมเปนเหตุเปนปจจัยกัน 

พระพุทธองคพรอมที่จะชวยสัตวโลก ไม
วาคนนั้นจะเปนใครหรือแมจะเปนศัตรูก็ตาม 
คนนัน้จะอาฆาตพยาบาทเพยีงใดกต็าม พระองค
ชวยไดก็จะทรงชวยหมด ถาไมเกินกวาวิสัย 
แตกรณีที่พระพุทธองคไมสามารถจะชวยไดก็
คือ กรรมหนัก เมื่อมีกรรมหนักแลว และถึง
เวลากรรมจะสงผล พระพุทธองคก็ดูความ
เหมาะสม แมแตองคพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ในชาติสดุทาย พระองคยงัตองเสวยเศษกรรม 
เรียกวาผลวิบากของอกุศลกรรม ที่เปนเศษ
กรรมอยูถึง ๑๒ ประการดวยกัน

ฉะนัน้ ในเรือ่งของกรรม ไมมใีครหลกีพน 
พระโมคคลัลานะกเ็ชนเดยีวกนั ถงึจะไดบรรลุ
เปนพระอรหันตแลวก็ตาม กรรมเกามาสงผล 
ก็ทําใหทานตองถูกโจรทุบจนมรณภาพ 

ในกรณพีระเจาอชาตศัตรู เราอาจจะมอง
วา ทําไมพระพุทธองคจึงไมชวยพระเจา
อชาตศัตรู ในเมื่อพระองคอยูใกลๆ องค
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งตรงนี้พระเจาอชาต-
ศตัรกูบัพระเจาพมิพสิารก็เคยทาํกรรมรวมกนั
ไว และเปนกรรมที่พระเจาอชาตศัตรูจะตอง
ไดรับตอไป คอืพระองคทาํปตฆุาตกบัพระบิดา

ของพระองค ตอมา พระองคจึงถูกพระโอรส
ของพระองคทําปตุฆาตกับพระองคอยางไม
อาจหนีพนวิบากกรรมได

จากกรณนีี ้เราจะเห็นไดวา สิง่สาํคญัทีส่ดุ
ก็คือ อเสวนา จ พาลานํ การไมคบคนพาล
เปนมงคลสูงสุด เพราะถาไดคบคนพาลแลว 
กรรมเกาที่รอโอกาส ก็จะสงผลได แตถาไม
คบคนพาล กรรมเกาที่จะสงผล แมเปนกรรม
หนัก ก็จะผอนเปนกรรมเบาได 

แตการไดคบคนพาล เชนพระเจาอชาต-
ศัตรูไดคบพระเทวทัต ก็ถูกพระเทวทัตยุแหย
จนหลงเชื่อ แลวก็ทําตามนั้น จนกระทั่ง
พระบิดาของพระองคก็สิ้นพระชนมจริงๆ 
สวนพระเทวทตักทํ็ารายพระสมัมาสมัพทุธเจา
จนถึงพระโลหิตหอขึ้นมา ฉะนั้น เมื่อเหตุใน
อดีตกับเหตุในปจจุบัน สองเหตุมาผสม
รวมกัน กจ็ะเหน็วา กรรมเกาทีพ่รอมรอโอกาส
จะใหผล ก็มีโอกาสใหผลไดทันที 

ในกรณขีองการชวยเหลอืหรอืไมชวยเหลอื
ของพระพุทธองคน้ันจะดูเฉพาะในมุมของ
พระเจาอชาตศัตรูกับมุมของพระองคุลิมาลก็
คงไมพอ เพราะตองมองถึงเรื่องกรรม และ
ไมใชกรรมของคนใดคนหนึ่ง แตเปนกรรม
ของการกระทํารวมกัน เพราะถาชาติกอน 
พระเจาอชาตศัตรูกับพระเจาพิมพิสารไมเคย
ทาํกรรมรวมกนัไวกค็งไมตองถูกปลงพระชนม
ในชาติปจจุบันอีก 
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เหตุใด พระมหาโมคคัลลานะและพระ-
สมัมาสมัพทุธเจาผูทาํความดีอยางเต็มเปยม 
จึงไมสามารถหลีกพนกรรมไปได

ปุจฉา สําหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วๆ ไป 
บางที เมื่อประสบกับเคราะหรายหรือมรสุม
ชีวิต ก็ขวนขวายหม่ันทํากรรมดีตางๆ แลว 
ก็สามารถผานพนไปได หรือผอนหนักให
เปนเบา แตเหตุใด พระมหาโมคคัลลานะและ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผู ทําความดีอยาง
เต็มเปยมสมบูรณแลว จึงไมสามารถหลีกพน
กรรมไปไดครับ ?

วิสัชนา พระพุทธองคไดตรัสไวเองวา 
สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปน
เผาพันธุ มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนที่
พึ่งพาอาศัย พระพุทธองคมีความดีสุดๆ จน
ไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา แตในบางภพ
บางชาติ ในขณะพระองคที่สรางบารมีอยูนั้น 
บางครั้งเกิดเปนสัตวเดรัจฉานก็มี เกิดเปน
คนธรรมดา ขี้เหลาเมายาก็มี เพราะไดไปคบ
กับคนพาล แลวก็ทําใหพระองคหลงผิดไป
ชั่วขณะ คือขาดสติ 

อยางเชน ในชาตหินึง่พระองคตองตกนรก
ไป ถามวา เกดิอะไรขึน้กบัพระโพธสัิตวผูกาํลงั
สรางบารมีอยู ก็คือ การไดคบกับคนพาล 
เพราะเมื่อคบกับคนพาลแลวกอกรรมทําเข็ญ
บางสิ่งบางอยาง ซึ่งอยูในชวงที่กําลังสราง
บารมีนั่นเอง กรรมนั้นยังใหผลไมหมด ก็ตาม
ใหผลมาเรื่อยๆ จนถึงภพชาติสุดทาย 

ฉะนั้น จะเห็นไดวา ในปจจุบัน นอกจาก
พาลภายใน คือ จิตใจของเราเปนพาล 
คือยังมีโลภะ โทสะ โมหะแลว ก็ยังมี
พาลภายนอก ที่ทําใหเราตองหลงผิด แลวทํา
กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริตอีกดวย 

เพราะเพียงแคเราคนเดียว ที่ยังมีโลภะ โทสะ 
โมหะอยู แตยังไมแสดงออกภายนอก ก็ยังมี
ปญหาไมมากนัก แตหากเราไดคบกับคนพาล
ภายนอก แลวถูกเขายุยง ใหเราทํากายทุจริต 
วจีทุจริต และมโนทุจริต เรายอมถูกผลกรรม
ตามสนอง ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได

แตในชาติที่พระโพธิสัตวลงนรก แตลง
ไมนาน เพราะอะไร เพราะมีสติสัมปชัญญะ 
เมื่อพนจากนรกแลว ทุกครั้งที่สรางบารม ี
พระองคตั้งสัจจะอธิษฐานไววา 

อิมินา ปุกมฺเมน มา เม พาลสมา-
คโม สตํ ว สมาคโม โหตุ ยาว นิพฺพาน
ปตฺติยา.

ดวยกุศลผลบุญที่กระทํานี้ ขอใหขาพเจา
อยาไดคบกับคนพาลอีกเลย ขอใหขาพเจา
ไดคบหาแตสัตบุรุษคนดีเทานั้น จนกวาจะถึง
พระนิพพาน 

ทุกครั้งที่พระองคทําบุญทํากุศลหรือ
สรางบารมีก็จะตั้งสัจจะอธิษฐานอยางนี้ เมื่อ
ไดตั้งสัจจะอธิษฐานอยางนี้แลว ก็ไดคบหา
แตบัณฑิต โอกาสที่จะไปทําสิ่งที่ไมดี คิดสิ่ง
ที่ไมดี พูดสิ่งที่ไมดี ก็ไมมี 

ฉะนัน้ ในขณะทีเ่รายงัเปนปถุชุน ยงัสราง
บารมี ยังวนเวียนอยูในสังสารวัฏ ชาติโนน
เกดิ ชาตินี ้เกดิในสถานทีท่ีแ่ตกตางกนั บางที
ก็มีทั้งคนดี บางทีก็มีทั้งคนที่ไมดี ดังนั้น 
ถาเกิดในแวดวงของคนที่ไมดีมากๆ อีกทั้ง
จิตใจยังเป นปุถุชน จิตใจยังไม มั่นคงใน
กุศลธรรม ก็สามารถที่จะเอนเอียงไปทาง
นั้นได ดังนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ อยาได
คบคนพาล ขอเจริญพร
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 พุทธบริษัทเอย  อยาละเลยงานสําคัญ
รวมแรงกายใจกัน  เพื่อสรางสรรคในสังคม

 ผลักกงลอธรรมา  แลนฟนฝาหลมโคลนตม
สิ่งใดที่เหมาะสม  เรงระดมแรงชวยกัน

 รวมชูประทีปทอง  ธรรมขององคภควันต
ลือเสียงธรรมจักรลั่น  ใหสนั่นสั่นโลกา

 ใหเสียงประชารอง  เซ็งแซซองกึกกองฟา
เปนเสียงแหงปญญา  ที่แจมจาเจิดแสงธรรม

 ใหเหลาพุทธบุตร  อาจหาญสุดรุดเหยียบยํ่า
หมูพาล มาร อธรรม  โดนหํ้าหั่นแหงเหือดหาย

 ธรรมจึงเผนผงาด  สองแสงสาดกราดกําจาย
มวลชนทุกขทลาย  ความมืดกลายสวางพลัน

 ความสุขจึงถึงแทน  สะอาดแสนสงบสันต
มนุษยชาติจักรวมกัน  รักเชนฉันทพี่นองเทียว

 จึ่งควรที่ชาวพุทธ  รวมเปนดุจนํ้าหนึ่งเดียว
เข็นจักรสุดแรงเรี่ยว  ใหหมุนเปรียวคลองวองไว

 รวมพลังกันเร็วเถิด  ใหกอเกิดกําลังใหญ
โบกธวัชธัชธรรมชัย   ผลักกาวไป “กงลอธรรม” ฯ

กงลอธรรม
มุงแมน

ธรรมรําลึก :
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 เขายิ่งมียิ่งมากอยากสะสม  ฉันพอชมปจจัยสี่ก็ดีเหลือ

เขาแวดลอมพรอมพงศวานวงศเครือ  ฉันมีเนื้อหนอเดียวทองเที่ยวไป

เขารอบรูจุดหมายปลายทางหวัง  แตฉันยังไมรูหายตายวันไหน

เขาวิจารณถูกผิดพินิจไว  หากฉันไรถอยคําไมนําพา

เขามีเชาวปญญาตาเฉียบแหลม  ฉันโงแถมยังซื่อไมถือสา

เขาจักเอื้อมหยิบเอาเหลาดารา  ฉันขอพาสองเทากาวเหยียบดิน

เขาวาสมบัติรักเปนหลักมั่น      ฉันวามันหนักหนวงบวงทรัพยสิน

เขาวาสุขสวัสดีมีเหลือกิน ฉนัวาสิน้ทกุขหมดเพราะปลดวาง ฯ

ทุกเรื่อง เรื่องทุกข
มีเรื่อง มีทุกข   หมดเรื่อง หมดทุกข

ปปญจา

กวีนิพนธ :
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เทาที่สังเกตทุกวันน้ี เราอาจจะแบงคน
ออกไดคราวๆ เปน ๔ จําพวก คือ พวกเห็น
ธรรม ๑ พวกเห็นทํา ๑ พวกไมเห็นธรรม ๑ 
พวกไมเห็นทํา ๑

พวกเห็นธรรม พวกน้ีถาไมไปอยู ปา
กันหมด ก็คงมีใหเราเห็นกันบาง แตรูสึกวา
ทางบานเมืองไมคอยจะตอนรับ “ธรรม” 
สักเทาใด ทั้งคอยขับไลไสสง จึงไมคอยมี
ธรรมเหลือใหเห็นนัก ไลกันลงมาตั้งแต 
ธรรมชาติ ซึ่งกําลังโดนทําลายหรือลา มา
เสพสนองความตองการอยูอยางไมพอเพียง 
ตลอดมาถึง ธรรมเนียม ก็ไมคอยมีใครถือ
กันแลว เห็นทําหลนเรี่ยราดอยูหนาวัด หนา
ผับ หนาสภา เปนตน สวนทายที่สุด แมแต 
ธรรมดา ก็ไมดีพอ จนคอยๆ กลายเปน

คําอาภัพท่ีถูกมองในแงลบไปแลว เดี๋ยวนี้
ทําอะไรก็ตอง “สุดสุด” จึงจะดี ดังนั้น พวก
ธรรมนีน้บัวนัจะมนีอยลงๆ จนอาจสญูพนัธุได 
หากไมรีบรณรงครักษาไว

พวกเห็นทํา คือ พวกที่ยังไมเห็นธรรม 
แตเห็นอะไรถูกแลวก็ทํา นั้นก็นับวาดีอยู 
คือทําตามผู รู  (คือพระพุทธเจา) ไวกอน 
ตอไปพอไดเห็นธรรมแลวก็จะเลิกสงสัยเอง 
แตคงตองระวังไวสักนิดวาการทํา (ภายนอก) 
นั้นมันไมมีที่สิ้นสุด เพราะงานมันก็มีของมัน
มาเรือ่ยๆ ตองรูจกัทาํ / ธรรมภายในคูไปดวย 
เพราะธรรมมันมีที่สุดของมันอยู

พวกไมเห็นธรรมนั้น พบไดในถิ่นที่ไมมี
โอกาสไดสมัผสักบัคาํสอนของพระพทุธศาสนา 
พวกนี้จึงไมรูจักถูกไมรูจักผิด หรือรูจักแตยัง
ทะเลาะกนัอยู ไมลงรอยกนัวาอะไรถกูอะไรผดิ 
หรือที่รายยิ่งไปกวานั้น คือคิดไปคิดมาแลวก็
สรุปเอาเองดื้อๆ วาทั้งถูกทั้งผิดก็คงไมมี พวก
นีน้าสงสาร แตก็นาใหอภยัอยูเพราะไมรูจรงิๆ 

พวกไมเห็นทํา ในเมืองที่เรียกกันวา 
“เมืองพุทธ” (โดยเฉพาะในเมืองไทย พวกนี้
อาจจะมมีากเปนพเิศษ) คอืพวกทีรู่วาอะไรถกู
อะไรผิด แตไมเห็นทําอะไรเลย เทาที่เคย
สอบถามดูรอบๆ ตัว ในเมืองไทยมีคนที่มี
ศีล ๕ สมบูรณกันนอยมาก จะกลาวไปไยกับ
การพฒันาจติใจใหขัน้สงูขึน้ เชน การทาํสมาธิ

จักทํา ธรรมจักร
จปาปญญ

พินิจธรรม :
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เปนประจํา หรือการสรางสัมมาทิฏฐิ ก็ทําให
นาคิดวาเพราะอะไร ?

กลอนนี้แตงขึ้นก็เพ่ือคนพวกสุดทายนี้ 
(ผูอานวารสารสวนหนึ่ง ?) เพราะตองการ
เนนการกระทํา จึงเอา คําวา “ทํา” มาเปน
ตัวเดินเรื่อง แทบทุกบทจะพวงคําวาทําหรือ
ธรรมไวดวย (ลองนับเลนๆ ไดถึง ๑๐๘ ทํา 
กับอีก ๑๐ ธรรม) ไดแบงเปนภาคตางๆ 
ตามวัยของผูทํา สวนภาษาก็พยายามปรับให
เหมาะกบัวัยนัน้ๆ เชน วยัชะเงอ วยันัน้ก็สอน
งายหนอย สอนไดตรงๆ วัยชะมดนั้นกําลังรัก
สวยรกังาม ไปบอกใหทาํหรอืไมทาํโดยตรงมกั
ไมฟง จึงตองแสดงใหเห็นถึงการแตงตัว การ
ทําแตงอวัยวะตางๆ วัยนี้มักหมกมุ นอยู 
กับภาพพจนของตนเอง เม่ือมีมุมมองเขามา

จากภายนอก จะรูสึกอยางไรกันบาง จะเลิก
หวงเรื่องรูปภายนอกของตัวแลวมาปฏิบัติกัน
บางไหมหนอ ? สวนวัยที่เหลือ ถายังไมมี
ธรรมก็คงหมดแรงทํากันแลว แตก็คาดวาคง
จะไดสาระของสิง่ทีจ่ะสือ่บางไมมากกน็อย ยิง่
คดิตาม (อยางนอยคนแตงเอง) กร็ูสกึถงึความ
เพลิดเพลินที่ไดจากอรรถรสของภาษาไทยที่
รํา่รวยดวยลลีาและลุมลกึดวยความหมาย และ
ถาจะไดขอคิดติดไปบาง ก็คงทําใหคนแตง
ทําใจไดวา ไดทําหนาที่ทางธรรมแลว 

เขาพรรษาปนี้ พากันออกจากเร่ืองทุกข 
ทุกเรื่อง แลวเอาธรรมะ มาทํากันบางเถิด 
เพราะแทที่จริงแลว ไมมีคําวาสายสําหรับ
การเริ่มตนทํา

วัยชะเงอ

๐ จงทําดี ไมทําชั่ว ทําตัวนิ่ง อยาทําลิง ทําคาง ทานปวดหัว
ทําการบาน อยาทําปวย ชวยทําครัว ทําไมกลัว ทําขยัน หมั่นทําบุญ
เลิกทําหยาบ ทําคาย ทํารายเขา ไมทําเอา แตทําให ทําใจหนุน
อยาทําเรื่อง ทําราว ใหทําคุณ ถาทําวุน โดนทําโทษ อยาโกรธนาน ฯ

วัยชะงัก

๐ จงทํางาน ทําการ กอนทําชื่อ ทํากับมือ หยุดทําหนา ทําตาหวาน
ทําจริงจริง ทําสม อุดมการณ ทํานานนาน เรียกทํามา ทําหากิน
อยาทําโอ ทําเลน ทําเปนโก ทําอวดโชว ทําที ทําหนี้สิน
ทํามั่วซั่ว ทําชุย ทําเปน “อิน” ทําเลนลิ้น ใครเขา เอาทําพันธุ ฯ

วัยชะมด

๐ ทําจมูก ทําแกม ทําคิ้วโกง ทํากนโคง ทําสักลาย ทํานายฝน
ทําสะดือ ทําหนาอก ทําทั้งวัน  สวนทําผม ทําเล็บนั่น คอยทําไป
แลวทําดั้ง ทําหนังตา ทําหนายืด ทําพังผืด ทําคาง ทําดางไฝ
ทําเสนห ทําสาว ทําเขาไป ทําลืมตาย ทํากําไร ทําประกัน ฯ
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วัยชะลา

๐ ถาทําไป ทํามา ทําทาแย ตองทําแก กอนทําใจ ไปทําหมัน
อยาไปทํา มิดี มิรายกัน ถาอดกลั้น ทําไมไหว ใหทํามือ*

ถาทําทอง ทําพิธี แตงงานไซร อยาทําเก ทําไก ทําไขสือ
ไปทําแทง ทําเรื่องแดง ทําเขาลือ ทาํเสยีชือ่ ทาํลบัลอ ขออยาทาํ (เลย) ฯ

* ใหทําสัญญาณมือขอเวลานอก

วัยชะลอ

๐ ชวยทํานุ ธํารงไว ธรรมชาติ ทําสะอาด ทําเวลา อยาทําเฉย
เขาทํานอง ทําลาย อยาทําเลย ธรรมะเคย ทําอยางไร ใหทําคืน
ธรรมเนียมใด ทําไดตอ พอทําเนา ธรรมใดเนา ธรรมนั้นเลา ใหทําฝน
ธรรมใดเกิด ธรรมนั้น ยอมดับกลืน ทําใครตื่น ธรรมะ เอามาทํา ฯ

วัยชํารุด

๐ สาม “ทํา” แรก แบบโอวาท ปาติโมกข สวนโศลก ที่เหลือ ไวเผื่อขํา
เห็นธรรมะ ธรรมดา ตาเห็น     ทํา หากไมทํา แกตัวไป ทําไมเอย ฯ 

วัยชําแรก (กิเลส)

๐ พรรษานี้ เปลี่ยนไหม ไฉนหนอ ไมตองรอ ใหวัย ชราหา
เรา “จักทํา ธรรมจักร” กันสักครา พระศาสนา สืบทรงไว เมื่อไดทํา ฯ 

ขอมอบไวเปนของฝากวันอาสาฬหบูชาปนี้
มารวมกันทํา ธรรมจักร ดูจั่กเทื่อเดอ
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ปญญาภิวัฒน : 
อาณาจักร 

ไอทีจักร 

อารยจักร

จักรใด ขับดันยุคไอที
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมจักรหมุน ทางเปนมัชฌิมา ถึงพุทธ
ศาสนาทันที

วันอาสาฬหบูชา เปนวันที่พระพุทธเจา
แสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” 
พระสูตรวาดวยการหมุนกงลอแหงธรรม ถือ
เปนวันประกาศ “พระธรรมจักร” มีสาระ
สาํคญัขึน้ตนดวยมัชฌมิาปฏปิทาหรอืทางสาย
กลางซึง่โยงไปถงึอรยิสจั จงึกลาวอยางกะทดัรดั
ไดวา วันอาสาฬหบูชาคือวันประกาศพระ-
ธรรมจักร แสดงมัชฌิมาปฏิปทา และชี้ทาง
สายกลาง

พอ “จกัร” เกดิขึน้ อารยธรรมกข็ยบัเคลือ่น

“จักร” แปลวา วงกลม วงลอ ถือเปน
สัญลักษณของความเจริญ ความกาวหนา
งอกงามแหงอารยธรรมของมนษุยในดานตางๆ 
ดังนั้น “จักร” จึงกลายเปนสัญลักษณแหง
อํานาจ และ “อาณาจักร” จึงหมายถึง วง
ลอแหงอํานาจ “จักร” นั้น นอกจากจะเปน

มณฑล คือรูปทรงกลมแลว ยังมีลักษณะ
เคลื่อนไหวที่มีอาการเปนวัฏฏะดวย คือหมุน 
หรือวน ดังนั้น วงกลมนี้ คือเครื่องหมายของ
อารยธรรมมนุษยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย 

ธรรมจักรหมุนมา พาอารยธรรมเขาสูวิถี

พระพุทธองคทรงพิจารณาวาลอรถที่พา
อํานาจไป บางทีก็พาความเดือดรอน ความ
เบียดเบียน และพาสงครามไปดวย จึงควรใช
วงลอนี้ เปนเครื่องนําเอาสิ่งที่ดีงาม สูงกวา 
ประเสริฐกวา นั่นคือ ธรรม จึงเกิดคําวา 
“ธรรมจกัร” ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร พระสตูร
แหงการหมุนวงลอธรรมนี้จึงเปนพระสูตรที่
ปฏิวัติความคิดมนุษยใหหันมาแผขยายธรรม 
คอืความดีงามของมนษุยและปญญาทีรู่ซึง้เขา
ถึงธรรมชาติ แทนที่จะมีเพียงอาณาจักร ก็ให
มธีรรมจกัรดวย เมือ่วงลอแหงธรรมหมนุไปถงึ
ไหน ความสงบรมเย็นเปนสุขดวยธรรมก็แผ
ขยายไปดวย ดังนั้น “ธรรมจักร” จึงแปลวา
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๑. วงลอแหงธรรม หรือธรรมดุจวงลอ 

ที่ถูกหมุน คือถูกประกาศ ถูกเผยแผสั่งสอน 

และ

๒. ดินแดนที่วงลอแหงธรรมหมุนไปถึง 

และเปนทั้งดินแดนแหงธรรม

ดังนัน้ วันอาสาฬหบชูาจงึเปนวนัทีสํ่าคญั

มาก เพราะเปนวันแหงธรรมจักรคือวันที่

พระพุทธเจาทรงประกาศธรรมจักร ซึ่งเตือน

ใจวาเราชาวพุทธควรพยายามสรางดินแดนแหง

ธรรมใหเกิดขึ้น จะไดมีครบทั้งอาณาจักรและ

ธรรมจักร ซึ่งทางไปที่ถูกตองที่พระพุทธองค

ทรงชี้บอก คือทางสายกลาง และธรรมจักรก็

คือกงลอแหงธรรม

“จักร” ถึงมือคน ก็เริ่มผันอารยธรรม

ตามที่กลาววา ถาจักรเปนเครื่องหมาย

ของความเจริญแหงอารยธรรมมนุษย แตมุง

ใชแตในเรื่องอํานาจ ความรุนแรง และการ

เบียดเบียน ก็ไมเปนการสรางสรรคที่แทจริง 

จึงควรนํามาใชในทางของความดีงาม การ

แสวงหาปญญา และพัฒนามนุษย หรือ

พูดสั้นๆ วา นํามาใชในเรื่องของ “ธรรม” 

คําและความคิดใหม คือ “ธรรมจักร” จึง

เกิดขึ้น

“จักร” ขับเคล่ือนอารยธรรม จากยุค

เกษตรกรรม มาสูยุคใหมแหงอุตสาหกรรม 

แลวกาวไปสูยคุไอที หรอืเทคโนโลยดีานขอมลู

ขาวสาร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุค

คอมพิวเตอร มีตัวเอกคือคอมพิวเตอร ซึ่งตัว

ทํางานสําคัญคือ CPU แตถามี CPU เพียง

อยางเดียวก็ทํางานไมได ตองมีกงลอคือ Disc 

หรือ Disk เปนตวัจกัรนาํพาความเจรญิ อาศยั

คอมพิวเตอรจักรนั้น หมุนพาเราทองเที่ยวไป

ในสิ่งที่เรียกวา cyberspace นั่นเอง 

“จักร” จะหมุนไปทางไหน ก็อยูที่คนเปน

เสรีทาส หรือ เสรีไท

Cyberspace เปนอวกาศทางความคิด

หรือจินตนาการ เรามี internet เปนเครือ

ขายเชื่อมโยงตอกันทั่วโลก ติดตอสื่อสาร

งายขึ้น ไดรูเห็นอะไรแปลกๆ ใหมๆ จึงมัวแต

เพลิดเพลิน ที่หนักก็ถึงขั้นลุมหลง ลืมหนาที่

การงาน ออกนอกลูนอกทาง เสียหายเสียคน 

(พอดี พ.ศ.นี้ มีเกมสใหมชื่อ โปเกมอน กําลัง

ระบาดอยางหนักในทุกเพศวัย โดยเฉพาะ
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เยาวชน) แทจริงคือตัวเรานี้เองที่จะนําใหมัน

หมุนไปทางไหน ถาใชไมดี ไมดูทิศทาง เรา

อาจหมุนไปในทางที่ผิด แมแตวิถีชีวิตและ

อารยธรรมของมนุษย หากไมเขาสูวิถท่ีีถกูตอง

เปนทางสายกลาง ก็อาจแลนไปในทางสุดโตง

ที่พระพุทธองคทรงบอกใหหลีกเสีย คือ ถาไม

หมกมุนอยูในกามสุขัลลิกานุโยค ก็ไถลเลยไป

อตัตกลิมถานโุยค เชน สงัคมหนึง่มุงไปในทาง

เสพบริโภค เปนทาสตัณหาอยางเสรี ขณะที่

อีกสังคมหนึ่งบังคับ กําหนดกฏเกณฑ ใหเปน

ทาสแหงวิหิงสาอยางเต็มที่ 

วถิชีวีติ วถิสีงัคมทีส่ดุโตง พวกเชดิตณัหา 

กับพวกชูวิหิงสา ตางผงาด เผชิญหนา และ

ผจญกัน ปดกั้นวิถีมัชฌิมา ทําทาจะพา

ทัง้อารยธรรมของมนษุยและโลกแหงธรรมชาติ

ไปสูอวสาน

“จักร” หมุนอยางไร “เครือขาย” จึงกลาย

เปน “ตาขาย”

เวลานี้เรากําลังประสบปญหาหนัก คือ

ไดกงลอวงจักรตัวใหมมา แตคนมากมายเอา

มาหมุนผิดทาง อารยธรรมแทนที่จะวิวัฒน 

อาจเปลี่ยนเปนวิบัติ หรือยิ่งกวานั้นคือวินาศ 

จงึควรฉกุคดิพจิารณาวาเราทาํอะไรกนัอยู ชวีติ 

สังคม เดินทางถูกหรือเปลา จะพาไปตกหลุม 

ตกเหว วนเวียน ติดตันหรือเปลา เพราะ 

cyberspace เปนอวกาศของความคิด เขา

ทางของจินตนาการซึง่ไมประกอบดวยปญญา 

มแีตความเพอฝน ลุมหลง เพลิดเพลิน มัวเมา 

ไมพัฒนาชีวิตของตน ปลอยชีวิตใหเสียเปลา 

บางทตีกเปนเหยือ่ของผูมาแสวงหาผลประโยชน

โดยไมรูตัว อาจถึงขั้นทําลายชีวิต ทําลาย
ความเจรญิกาวหนา ทําลายอนาคตของตวัเอง 
ทั้งยังบั่นทอนทําลายคนอื่นและสังคมให
เสื่อมโทรมดวย แทนที่จะเอาสิ่งเหลานี้มาใช
เปนเครื่องมือพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม กลับ
เอามาฉุดกระชากชีวิตของตัวใหตกตํ่า และ
ดึงสังคมลงสูอบาย 

เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชา ควรถึงเวลาคิด
เรื่องนี้กันอยางจริงจังและชัดเจน พิจารณา
วาการดําเนินชีวิต ประกอบกิจกรรม และ
กระบวนการพฒันาทัง้หลาย แมแตอารยธรรม
ของเราขณะนี้มุงหนาไปในทิศทางที่ถูกตอง
หรือไม เราตองมีสํานึกตระหนักรูตัว มีสติ
เตือนตัวเอง และใชวิจารณปญญา สํารวจวา
อะไรถูกผิด เปนคุณประโยชน หรือ เปนโทษ 
มิฉะนั้น ระบบ internet ที่เปน “เครือขาย” 
เช่ือมตอใหหมูมนษุยตดิตอถงึกนั อาจจะกลาย
เปน “ตาขาย” ที่ดักคนใหติดนุงนังอยูกับมัน 
ซึง่ตอนน้ีเครือขายกชั็กเปนตาขายไปจรงิๆ ดวย 
คนจํานวนมาก เอาจักรหมุนพาตัวไปติด ดิ้น
ไมหลดุ พบโทษภยั แลวลงเอยดวยความทกุข 

“จักร” น้ันไซร ไฉนตองหมุนไปในทาง
สายกลาง

จกัรนีจ้ะไปดีหรอืรายนัน้ เราตองมเีครือ่ง
มือกํากับลงไปใหชัด ใหหมุนไปในทางที่
ถูกตอง คือเปนธรรมจักร ซึ่งจะพาเราเดินไป
ในทางสายกลาง เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” 
คือทางที่ถูก มุงใหเกิดสันติสุขแกมวลมนุษย 
มปีญญาเปนตวันํา เรยีกวา สัมมาทฏิฐิ แปล
วา ปญญาเห็นชอบหรือเขาใจถูกตอง สติตอง

มีอยูตลอดเวลาตั้งแตตน ไมเผลอลืมจุดหมาย
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“จักร” ขับเคลื่อนอารยธรรมได ตองหมุน

ไปดวยปญญา

แมวาประดษิฐกรรมทัง้หลายจะมีประโยชน

แกชวีติและสงัคม แตตองใชจกัรนัน้ดวยปญญา 

กาวไปในทางสายกลาง มีแตความเจรญิพัฒนา 

อยาใชเพียงเพ่ือสนองความอยากเสพบําเรอ 

ปรนเปรอ เอาแตความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

อันเปนทางสายวนเวียนติดจม เสียเวลาเปลา 

ไมเจรญิพฒันา ทีร่ายกวานัน้ บางคนยงัอาศยั 

cyberspace เปนชองทางเบียดเบียนทําราย

ผูอื่น ทํารายสังคม ที่หนักสุดถึงข้ันพินาศ

แหลกลาญ

เมือ่มาอยูในโลกความคดิ โลกจนิตนาการ 

ปญญาของมนษุยก็ตองพฒันาอยางมากจงึจะ

ทันกนั ถาแคสนกุสนานเพลดิเพลนิ เสพบรโิภค 

แยงชงิผลประโยชนกนั กไ็มรูจะเจรญิไปทาํไม 

เพราะนําไปสูความเบียดเบียน ความทุกข 

ความพินาศ หมุนกลิ้งจมดิ่งลงในภวจักร ไม

เปนอารยธรรม ย่ําวนเวียนอยูในสภาพเกา 

ไมกาวไปในอะไรที่ดีจริงเลย ถามัวประมาท

กันอยู เสพแตผลของการพัฒนาอารยธรรมที่

ผานมา โดยไมพัฒนาตัวคนเอง อารยธรรมก็

จะกินกรอนลงไปๆ ความเสื่อมสลายก็จะมา

ถึงไมชา 

องคประกอบอยางแรกอันสําคัญท่ีพระ-
พุทธเจาตรัสบอกไวในทางสายกลาง คือ ให
มสีมัมาทฏิฐเิปนตัวนาํ ใชเทคโนโลยอียางรูเทา

ที่มา : คัดยอจาก ธรรมกถา ของ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในวันอาสาฬหบูชา 

 ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ทัน มีความรูเขาใจในการใชปญญา แสวงหา
ปญญา ถาเดินอยูในทางที่ถูกตอง หมุนไป
ดวยธรรมจักร แลนไปในทางสายกลางแลว 
จะทองเที่ยวไปใน internet ไปถึงไหนใน 
cyberspace ก็ไมผิดพลาด ไมเปนปญหา 
จะไดแตคุณประโยชน

“ทางสายกลาง” พาคนถึงจุดหมาย นํา
อารยธรรมใหศรีวิไล

หลกัมชัฌมิาปฏิปทานีม้คีวามหมายกวาง
ไกล เปนเรื่องปญญา เริ่มดวย มีปญญาเห็น
ชอบ แลวมีสติกํากับคอยเตือน พอเจออะไร 
สตมิาเตอืนทันท ีตรวจสอบกอนวา วตัถปุระสงค
ของเรื่องนี้ที่แทมันเพื่ออะไร แลวเรากําลังจะ
ใชมันถูกทางหรือไม ที่ใชไปแลวถูกตองไหม 
จะใชตอไปอยางไร จึงจะถูก เมื่อใชถูกแลว 
เราก็จะเดินอยูในทางสายกลาง เปนมัชฌิมา
ปฏิปทา วงจกัรลอรถแหงธรรมกห็มนุขับเคล่ือน
ธรรมรถพาเราไป เมื่อไปดวยธรรมจักรก็
ปลอดภัย ลุจุดหมาย ถึงนิพพาน เปนคนที่
สมบูรณ มีชีวิตดีงาม เต็มอิ่ม เปนอิสระ 

เมื่อไปถึงจุดหมายของทางสายกลางแลว 
นับแตนั้นชีวิตก็จะดําเนินตามพุทธคติที่วา 
“พะหชุะนะหติายะ พะหชุะนะสุขายะ โลกา-
นุกัมปายะ” คือ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแก
ชาวโลก นี่ก็คือ จักรไดนําอารยธรรมไปสูจุด
หมายที่แทจริง คือสันติสุขของมนุษยชาติ 
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บาฬใหญคืออะไร เรียนอะไร สําคัญอยางไร ตางกับบาลีเล็กอยางไร ?

คําส่ังสอนของพระพุทธเจามีองคเกา เรียกวา นวังคสัตถุสาสน ไดแก สุตตะ เคยยะ 
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตะ เวทัลละ ทรงแสดงดวยภาษามคธ 
หรือภาษาบาลี ซึ่งเปนภาษาที่รักษาพระพุทธพจน เมื่อตองการศึกษาคําสอนพุทธธรรม
ของแทดั้งเดิม จึงจําเปนตองศึกษาหลักการทางภาษาเสียกอน อันไดแก ไวยากรณ เพื่อเปน
อุปกรณสําหรับศึกษาพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกาตอไป

คัมภีรพื้นฐานเพื่อศึกษาพระไตรปฎก ๔ คัมภีร (สัททาวิเสส)

๑. กลุมคัมภีรไวยากรณ คือคัมภีรแสดงหลักภาษา หรือหลักไวยากรณ เชน คัมภีร
กัจจายนะ โมคคัลลานะ สัททนีติ เปนตน

๒. กลุมคัมภีรนิฆัณฑุ หรือ โกสะ คือคัมภีรประเภทพจนานุกรมศัพท เชน คัมภีร
อภิธานัปปทีปกา เปนตน

๓. กลุมคัมภีรฉันทลักษณ คือ คัมภีรวาดวยหลักและวิธีประพันธฉันท คาถาบาลี 
เชน คัมภีรวุตโตทัย

๕. กลุมคัมภีรอลังการศาสตร หรือ เกฏภะ คือ คัมภีรแสดงกลวิธีแตงคํา ประโยค และ 
เสยีง ใหไพเราะ แสดงวธิใีชถอยคําทีป่ราศจากโทษและอรรถรสของคาํและประโยค เชน คมัภรี
สุโพธาลังการ

บทความ : 

ศษิยพระอาจารยตวน
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กลาวกันวาคัมภีรสัททาวิเสสเปนคัมภีรคู
บารมพีระไตรปฎก เสมอืนกุญแจไขพระไตรปฎก

ไวยากรณใหญ ๓ กลุม

๑. สายกัจจายนะ (มูลกัจจายน) นฺยาส 
ปทรูปสิทธิ ฯ

๒. สายโมคคัลลานะ ปโยคสิทธิ

๓. สายสัททนีติ (สุตตมาลา ปทมาลา 
ธาตุมาลา)

ไวยากรณแบงเปน ๓ ระดับ

๑. ไวยากรณยอ เชน ไวยากรณบาลี
สนามหลวง 

๒. ไวยากรณปานกลาง เชน คัมภีร
กัจจายนะ โมคคัลลานะ ปทรูปสิทธิ เปนตน

๓. ไวยากรณพสิดาร เชน คัมภรีสทัทนี-
ติปกรณ

หลักสูตรบาฬใหญเลือกเรียนไวยากรณ
จากคัมภีรปทรูปสิทธิ เพราะไมยอเกินไป ไม

พิสดารเกินไป คนสติปญญากลางๆ ทั่วไป

สามารถเรียนได เพราะหากเรียนยอเกินไปก็

ไมเขาใจ เรียนพสิดารเกนิไปกไ็มเขาใจ จาํยาก 

สบัสน เมือ่เรยีนแลว สามารถตอยอดไปคนควา

ศึกษาบาลีไวยากรณปานกลางอื่นๆ และบาลี

พิสดารได

การเรยีนไวยากรณบาลเีบือ้งตนภาษาไทย 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรยีนบาฬใหญ (ภาษาบาลี
ลวน) ทาํใหเหน็โครงสรางของคมัภรีไวยากรณ
ใหญ เพราะถาไปศึกษาคัมภีรไวยากรณใหญ
เลย จะยาก หนัก เขาใจลําบาก เปนเหตุให
เบื่อหนายทอถอยไดงาย

หลักสูตรบาฬใหญ (เชิงบูรณาการ) ๓ ป 
ของวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

เปนการศึกษาภาษาในเชิงลึก กวาง 
บอกถึงทีม่าทีไ่ปของการใชภาษาอยางละเอยีด 
มีเหตุผลอางอิงมาก เหมาะที่จะเรียนเพื่อนํา
มาใชในการศึกษาคนควาพระไตรปฎกฉบับ
บาลี มีหัวขอหลักสูตรยอๆ ดังนี้

ป ๑ ไวยากรณบาลีเบื้องตน (ปทรูปสิทธิ
ยอ ภาษาไทย) ฝกแปล - สัมพันธ ทักษะ 
๑ - ๕, ฝกแปล - สัมพันธ ธรรมบท เปนตน

ป ๒ ปทรูปสิทธิ (ฉบับสมบูรณ บาลี) 
พรอมคูมือ รูปสิทธิทีปนี (ไทย) ฝกใชคัมภีร
ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ, อภิธานวรรณนา, 

ฝกแปล - สัมพันธ ปทรูปสิทธิ, ฝกแปล - 

สัมพันธ ธรรมบท เปนตน

ป ๓ วุตโตทัย อลังการะ วินัย อภิธรรม 
(ภาคบาลี โดยมีตําราภาคไทยชวยเสริม) 
ฝกแตงประโยคบาลีธรรมบท (วิชากลับ)

ปทรูปสิทธิ ใชเวลาเรียนประมาณ ๒ ป
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หลักสูตรบาลีสนามหลวง

ปแรก ประโยค ๑ - ๒ เรียนแลวแปล
หนังสือเลย หรือปแรกเรียนไวยากรณอยาง
เดยีวกอน ป ๒ จงึไดเริม่แปลหนงัสอืธรรมบท

ปธ.๓ เรยีนสมัพันธ ทาํใหเขาใจโครงสราง
ภาษามากขึ้น เรื่องหนาที่ของบทหนึ่งๆ มี
ความเก่ียวของกับอีกบทหนึ่งในฐานะตางๆ 
กัน และโครงสรางของประโยคภาษาบาลี

ปธ.๔ เรียนการแตงประโยคภาษาบาลี 
ทําใหเขาใจเหตุผล เกี่ยวกับความสัมพันธ
ของบท และโครงสรางของประโยคมากยิง่ข้ึน

วิธีเรียนหลักสูตรบาฬใหญเพื่อพระไตรปฎก 

เรียนไวยากรณพรอมกับการใชงาน นํา
ไวยากรณไปใชในการแปล การสัมพันธ การ
แตง ซึ่งจะทําใหนศ.เกิดทักษะและเขาใจได
งายขึ้น การเรียนไวยากรณดีก็จะทําใหการ
แปล การสัมพันธ และการแตงประโยคทําได
ดวยดี ในขณะเดียวกัน ถาการแปล การ
สัมพันธ และการแตงประโยคดี การเรียน
ไวยากรณก็จะกลายเปนเรื่องงาย เขาใจดี 
รวดเร็วขึ้น จึงควรเรียนควบคูกันไปตั้งแตตน

เรียนไวยากรณแลวนําไปใช คือ การอาน 
พูด เขียน จะทําใหเกิดทักษะมากขึ้น การทํา
บอยๆ ซํ้าๆ จนเกิดความคุนชิน แลวความ
ชํานาญในการใชงานก็ตามมาในที่สุด จึงตอง
ปอนขอมูลซํ้าๆ การเรียนอยางเขาใจ ทําให
จําดีขึ้น ถาสักวาทองโดยไมเขาใจ จะจํายาก 
ลืมงาย มีการจัดระบบการใสขอมูลวา อะไร
ควรสอนกอนสอนหลัง หรือสอนพรอมกัน 
เพราะแตละเรื่อง แตละบทมีความเกื้อกูลตอ
เนือ่งตางกนั และความสําคัญท่ีใชบอยตางกนั 
มีการประเมินผลกอนเรียน ขณะเรียน และ

หลงัเรยีน เพือ่เปนตวัชีวั้ดวาการเรยีนการสอน
มีปญหาที่ไหน จะไดรวมกันปรับปรุงแกไขถูก
จดุทัง้ครแูละนกัเรยีน การวางแผนจัดการเรยีน

การสอนตามระบบดังกลาวมาแลวทั้งหมดนี้ 

ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดสะดวกและ

ประหยัดเวลาเรียน ระยะเวลาเรียน ๓ ป ไม

มากไมนอยเกินไป เพราะหลังจากนั้น บาง
ทานก็ไปเนนภาคปฏิบัติไดเลย เพราะไดเรียน
รูพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม พอเปน
แนวทาง สามารถศกึษาคนควาปรยิตัเิองควบคู
กันไปตอได บางทานจะเรียนตอปริยัติขั้นสูง
ขึ้นไปอีก ก็สามารถทําได เพราะมีพ้ืนฐาน
ดีแลว

ขอดีของหลักสูตร

๑. เนื้อหากวาง ลึก ครอบคลุม

๒. แปลพรอมสัมพันธ รู ชื่อ เหตุผล 
ความเชื่อมโยง

๓. ฝกการพูด การแตง ตั้งแตปแรก

๔. แปล วิเคราะหได

๕. รูจังหวะหยุดการอาน

๖. การประเมินผล ไมไดมุงเนนคะแนน 
แตชวยแกปญหาใหนักเรียน 

หลักการเรียน

จําได เขาใจ ใชงานเปน (แปลได, คนควา
พระไตรปฎกเปน, ปฏิบติัไดในชวีติประจาํวนั, 
สอนได และเผยแพรได) ใหเรียนเพราะ
อยากรู ถาอยากรูก็จะอยากเรียน มีฉันทะ
และตั้งใจเรียน

การเรียนไวยากรณ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ 
การทาํตวัรปู ถาไมเขาใจขัน้ตอนการทาํตวัรปู 
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ถือวาการเรียนไมประสบความสําเร็จ เพราะ
ไมทราบเหตุผลที่มาของศัพท และผูศึกษา
ภาษาบาลโีดยมิเขาใจหลักสัมพนัธ ยอมไมอาจ
จะยังประโยชนในการศึกษาภาษาบาลีใหเกิด
ขึ้นแกตนได

ปจจัยของความสําเร็จ

๑. ครู ตํารา ๒๕% (พระอาจารย บอก
วารกัศษิยทกุคนเทากนั ใหโอกาสทกุคนเทากนั)

๒. ผูเรียน, ตัวเอง ๒๕%

๓. เพื่อนรวมเรียน หมูคณะ ๒๕%

๔. กาลเวลา และองคประกอบอื่นๆ 
อีก ๒๕% 

พระอาจารยตวน (พระมหาธิติพงศ 
อุตฺตมปฺโ) บอกวา ในอนาคต ถาลูกศิษย
ทํางานแลวดีกวา ไดผลดกีวา แมวิธกีารเทคนคิ
ทาํงานตางกนักบัพระอาจารย ก็สามารถเปลีย่น
ไดเลย ไมถือวาไมเคารพพระอาจารย ใหเห็น
แกประโยชนลูกศิษย - นักเรียน หรือศาสนา
มากกวา ไมตองเห็นแกครูบาอาจารยดวยกัน 
เพราะวาครูบาอาจารยทานชวยตัวเองไดแลว 
แตนักเรียนยังชวยตัวเองไมได

บทวิจารณ

ผูเขยีนเปนนักเรยีนคนหน่ึงซึง่เรยีนหลักสตูร
นีต้อเนือ่งอยางมคีวามสขุ และชอบวธิกีารสอน
เชนนี้ คือไมชอบวิธีการสอนที่เนนทองจํา
อยางเดียว แตไมเขาใจ หรือทองไปกอนแลว
คอยไปเขาใจภายหลัง เพราะผูเขียนเคยผาน
การศกึษาทางโลกในแบบท่ีสอนใหเรยีนรูดวย
การทําความเขาใจ ผานกระบวนการพจิารณา 
สอนใหคดิเปน คนควาเปน โดยเอาเรือ่งทองจาํ
เปนเรื่องรอง จึงไมถนัดการทองจําเยอะๆ 

ถารูวิธีคนควา รูแหลงความรู เมื่อจําไมได 
ก็คนได เปดตําราดูได อาศัยการเปดบอยๆ 
ก็ชํานาญขึ้น จําไดเอง ดังคํากลาววา

“Knowledge is of two kinds. We 
know a subject ourselves, or we 
know where we can find information 
upon it.” (Samuel Johnson) 

“ความรูมี ๒ ประเภท คือ ตัววิชาความ
รูเองที่เราจําไดหมายรู มีทักษะ และความรู
วา จะคนควาหาขอมลูความรูนี ้ทีไ่หน อยางไร” 

ทักษะ (skill) มักอยูติดตัว แตสัญญา 
อนิจจา คนเราทรงจําไดจํากัด และมีวันลืม
ไดไมชาก็เร็ว ความรูที่เราลืมแลวจะลืมเลย 
ถาคนควาไมเปน อกีอยาง หากเราไมสามารถ
พัฒนาขยายความรูใหลึกซึ้ง กวางขวาง แม
จาํได รูมาก แตคนควาไมเปน ความรูกง็อกเงย
เพิ่มเติมยาก มีแตจะลดลงตามวันเวลา การ
ศกึษาทีไ่มสอนใหสามารถคนควาเปนดวยตนเอง 
มีพระไตรปฎกบาลี ก็เปดไมเปน มีอรรถกถา
ฎีกามากมาย ก็ใชไมเปน มีความรูมากมายใน
สื่อตางๆ ก็หาไมเปน เอามาใชไมได ก็ทําให
ปญญาความคิดแคบ ธรรมทัศน โลกทัศน
ก็แคบ พระอาจารยจะสอนใหคนควาเปน 
กลาเปดพระไตรปฎก - อรรถกถา - ฎีกา 
ภาษาบาลีตัวจริง วิธีอาน วิธีใชงาน ซึ่งใน
ระบบการศึกษาบาลีสนามหลวงไมนาจะมี

แตเมื่อมาเรียน บอยครั้ง พระอาจารย
พาทองบริกรรมเปนหมู ก็รู สึกเพลิดเพลิน 
เริ่มรักการทองจํามากขึ้น เห็นนศ.หลายคน
ขยันทอง และหากความจําดี การเรียนก็ได
เปรียบ การทองจําก็เปนการฝกพูดภาษาบาลี
ใหคลอง พูดไดไมผิด ไมติดขัด และฝกสมาธิ
ดวย จึงเห็นความสําคัญเรื่องทองจํามากขึ้น 
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เมื่อนศ.ไมเขาใจ มาถามพระอาจารย ทานก็
อธิบายโดยไมแสดงความหงุดหงิด ถาทาน
ไมทราบ ทานก็ตอบวาไมทราบ หรือจําไมได 
แลวไปคนความาใหโดยไมโกรธเคืองหรือคิด
วาเสียฟอรม ทําใหนศ.กลาถามมากขึ้น ใน
สวนของนศ. ก็มีหลายระดับความรู มีทั้งพระ 
ทั้งโยม บางคนมีการศึกษาทางโลกมาสูง 
สวนทางประโยคบาลี ก็มีแทบทุกประโยค 
ตัง้แตไมเคยเรยีนบาลีเลย ไปจนถงึปธ.๙ สวน
ใหญอยูประมาณ ปธ.๑ - ๕ มีพระตางชาติ
รวมเรียนดวยไมนอย คือ ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม บางคนไมเคยเรียนภาษาไทย ก็
เรียนบาลีไปดวย เรียนภาษาไทยไปดวย จน
พูดได อานออก เขียนเปน ในเวลาไมนาน 
เพราะการพาทําซํ้าๆ บอยๆ ดวยวิธีการสอน
ของพระอาจารย

พระอาจารยบอกเสมอวา ถาเรียนเกง 
แตไมมีคุณธรรม ศีล วินัย ทานก็ไมโปรด 
การสอนไมมุงเนนชั้นการสอบ แตเนนที่ได
ความรู แมสอบไมผาน อยางไรก็ไดความรู 
ไดกุศลแน ไมใชเรียนเพื่อพัฒนาเชิงภาษา
เทานัน้ แตควรใชความรูทีไ่ดมาพฒันาคณุธรรม
หรือจริยธรรมของตน และสังคมดวย ไมใชยิ่ง
เรียนยิ่งเห็นแกตัว บางครั้งทานก็ใหกลุม
นกัศกึษาแบงงาน สรปุเนือ้หาธรรมบททีเ่รยีน
วาไดธรรมะอะไร สอนอะไร มีองคธรรมอยาง
อภิธรรมอะไร เปนการสอนใหนศ. ฝกพูดตอ
หนาชั้น ฝ กคนควา มีการใหฝ กเทศน 
(สมัโมทนยีกถา) โปรดญาตโิยมทกุวนั รปูหนึง่
อยางนอยเทศนเดือนละครั้ง ในเวลากอนฉัน
ภัตตาหาร เปนการเปดโอกาสแหงการฝกฝน
ตนเองของพระนศ.ที่ดีมาก วัดนี้จึงมีนักเทศน
หนาใหมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เปนการฝกพัฒนา
ศักยภาพของตน ในการนําความรูที่เรียนมา

ใช แมแตในการเขียนบทความ วัดก็เปด
โอกาส ใหพระนศ. เขียนสงมาใหพิจารณาลง
วารสารได

เรียนเปนทีม :- ทานที่เรียนบาลีชั้นสูง
กวา กช็วยติวชวยแนะนําทานทีม่าใหมเพือ่ให
เรียนทันเพื่อน บางทีพระอาจารยทานก็ส่ัง
ใหรุนพี่ติวพิเศษรุนนองบางคนที่ตามไมทัน 
หรือเพิ่งมาใหม พระอาจารยบอกวาจะสอน
เร็วหรือชา จะดูสวนใหญของหองวาตามทัน
กันหรือไม นศ. บางคนจะชวยสรุปเนื้อหา
หรือขอมูลที่สําคัญๆ ที่ตองทอง แลวพิมพ
เอกสารแจกเพื่อนๆ ดวย

การวัดผล :- การสัมฤทธิผลการเรียนที่
ใชวัดทั่วไปคือ การสอบ วัดเราสงสอบบาลี
สนามหลวงทกุป ผลการสอบกย็นืยนัวาวธิกีาร
เรียนการสอนถูกตอง มีประสิทธิภาพ เพราะ
เปอรเซ็นตสอบไดสูง เปนที่หนึ่งของจังหวัด 
เปนอันดับตนๆ ของประเทศมาหลายครั้ง มี
ชื่อเสียงพอสมควร ทั้งที่วิธีการเรียนการสอน
ตางจากวดัทัว่ไปมาก เนือ้หาทีเ่รยีนกม็ากกวา
มาก เมื่อเรียนครบ ๓ ป ความรูที่มี สามารถ
นําไปเกื้อกูลตอการเรียนถึงระดับเปรียญเอก
ไดอยางไมลําบากนัก หลายทานก็ประสบ
ความสาํเรจ็ตามทีก่ลาวนีแ้ลว เพราะหลกัสตูร
นี้สอนมา ๓ รุนแลว

ส่ิงหนึ่งที่นาสนใจคือ การเรียนการสอน
บาลีประเทศเรา ที่เปล่ียนแปลงมา ๑๐๐ 
กวาป มีคุณูปการมาก เหมาะกับชวงนั้น 
ระยะแรกคงเรียนงายกวา เพราะเนื้อหา
นอยกวา จํานอยกวา แตตอมา ทําไมจึงดู
ราวกับจะดอยลงหรือถอยลง คนสนใจศึกษา
นอยลง เรียนยาก เขาใจยาก สอบยาก ระบบ
การเรียนการสอนที่ไมพัฒนาเทาที่ควร ตํารา
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ไวยากรณบาลียอๆ ที่บางอยางก็ผิดเพี้ยนไป
จากบาลีเดิม เรียนจบปธ. ๙ แลว ก็คนควา
ไมเปน ไมกลาอานพระไตรปฎกบาลี ทําไม
มีปธ. ๙ มากมาย แตการผลิตตําราเรียนเชิง
ภาษาบาลจีากพระไตรปฎกโดยตรงมีนอยมาก 
จะหาพจนานกุรมบาล ี- ไทย ของพระไตรปฎก
ครบทัง้ชดุทีส่มบรูณแบบกไ็มม ี(เหน็มพีจนานกุรม
ศัพทพระไตรปฎกบาลี - โรมัน - ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิต ทํามาสักสิบปแลว เพิ่งทําไดแค
อักษร อ ตัวเดียว ยังไมจบ มี ๓ เลม) ขณะ
ที่พมามีครบนานแลว ตําราพระไตรปฎก-
นิสสยะไทย พระคัมภีรที่แปลพระไตรปฎก
แบบยกศัพท คือแปลบาลีเปนไทย คําตอคํา 
ประโยคตอประโยคอยางละเอยีด มแีทรกคาํที่
พระพทุธองคทรงละไวในฐานทีเ่ขาใจ (ปาฐเสสะ) 
และคําอธบิายเปนระยะๆ โดยมีการเทยีบเคียง
กับคัมภีรอรรถกถา ฎีกา เปนหลักฐานอางอิง
ประกอบดวย เปนคูมอืศกึษาคัมภรีพระไตรปฎก
ไดอยางด ียงัไมมีเลย (ปจจบัุนเพ่ิงมีทาํไมก่ีเลม 
โดยกลุมที่ศึกษาบาฬใหญจากวัดทามะโอ) 
ขณะที่ประเทศตางๆ เชน ศรีลังกา พมา 
เขามีมานานแลว อะไรคือขอบกพรองท่ีตอง
กําหนดรู ตองยอมรับ อะไรคือสาเหตุที่ตองละ 
ตองพัฒนาปรับปรุง อะไรคือหนทางแหงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาบาลี ถาเรายัง
ติดอยูกับวิธีการเกาๆ วิธีคิดเกาๆ ก็คงไปไม
ถึงไหน 

มคีาํกลาวของนักการศึกษาวา เม่ือนักเรยีน
เรียนไมรูเรื่อง การศึกษาลมเหลว ญี่ปุนจะ
โทษระบบการเรียนการสอน อเมริกาโทษ
ครูสอน แตไทยโทษนักเรียน ถาผลการ
เรยีนด ีญีปุ่นจะชมระบบการสอน อเมรกิาชม
เด็ก ไทยชมคนสอน; ครูที่ดีที่สุด คือ ครูที่
สอนสิ่งที่ยากใหเปนสิ่งที่งาย; ครูปกติทั่วไป
ไดแคบอกเลา ครทูีด่กีวานัน้จะทาํหนาทีอ่ธบิาย 

ครูที่เหนือกวานั้นอีก จะใชวิธีแสดงใหเห็น 
สวนครูที่ย่ิงใหญนั้น จะสรางแรงบันดาลใจ 
(William Arthur Ward) ; “True success 
is not the learning, but in its 
application to the benefit of mankind” 
(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก : ความสําเร็จที่แทจริงมิใช
อยูที่ตัวการเรียนรู, แตอยูที่การประยุกตใช
ความรูเพือ่ประโยชนแกมวลมนุษยชาติ) ซึง่
เปนคํากลาวที่นาจะนํามาตรวจสอบ สะทอน
วธิกีารสอน และระบบความคดิของการศึกษา
ไทย ทั้งทางโลกและทางสงฆ

บาฬใหญคือหนึ่งในคําตอบ 

เรามีโมเดลตนแบบที่ทดลองแลว พิสูจน
แลว วาไดผลดี ทําไมวงการสงฆจึงไมเปด
โอกาสสงเสริมการเรียนบาฬใหญอยางจริงจัง 
อยางนอยก็สงเสริมใหเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
อยางเปนทางการ เคยีงคูกับการสอนหลกัสูตร
บาลีสนามหลวง และควรใหมีการสนับสนุน
โดยองคกรที่รับผิดชอบ แลวเราจะรูวา เรามี
ของเกาของดีที่เราลืมไปแลว และเปนบาลีที่
เปนประโยชนตอการศึกษาพระไตรปฎกบาลี
ตนตอของแทโดยตรง

อเวยยฺากรโณ ตวฺนฺโธ พธโิร โกสวชฺชโิต

สาหจฺิจรหโิต ปงฺค ุ มโูค ฉนฺทววิชชฺโิต

ผูไมรูไวยากรณ  เหมือนคนตาบอด 

ผูเวนจากคัมภีรอภิธาน เหมือนคนหูหนวก

ผูเวนจากอลงัการศาสตร เหมอืนคนงอยเปล้ีย

สวนผูเวนจากฉันทศาสตร เหมือนคนใบ 

(โบราณาจารย ประพันธ)
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กรณีศึกษาเรื่องปรากฏการณลิงรอยตัว

ปรากฏการณลิงตัวที่รอย กลาวถึงจุดที่
ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงในสงัคม แมจะเปน
องคความรูที่มีประโยชน หรือเปนนวัตกรรม
ใหมในสังคม สมาชิกของสังคมก็ดูเหมือนจะ
เพิกเฉย จนกระทัง่มคีนทาํกนัเปนจาํนวนมาก 
จนพอที่จะใหเกิดเปนกระแส มีเรื่องเลาอยูวา

“ในปาบนเกาะเล็กๆ ในญี่ปุ นหลัง
สงครามโลก มีลิงพันธุพ้ืนเมืองอยูชนิดหนึ่ง 
เมื่อป ๒๔๙๕ นักวิทยาศาสตรเขาไปสํารวจ 
และหยิบยื่นมะเขือเทศหวานใหแกลิงเหลานี้ 
เผอิญมะเขือเทศตกลงทรายหมดเลย ลิงนะ
ชอบรสชาติของมะเขือเทศ แตทรายรสชาติ
แยมาก ลิงทั้งฝูงกินมะเขือปนทรายเปนปกติ 
ลงิเดก็ชางสงัเกตตวัหนึง่เกดิคนพบวธิแีกปญหา 
คอืนาํมะเขอืเทศทีเ่ปอนทราย ไปลางยงัลําธาร
ใกลๆ มันจึงไดกินมะเขือเทศหวานฉํ่า ลูกลิง
ตัวนี้จึงสอนแมของเธอ บรรดาเพื่อนเลนก็ได
เรยีนวธิกีารน้ีดวย แลวก็ไปสอนบรรดาแมของ
ตัวอีกตอหนึ่ง ปรากฏการณนี้ เกิดขึ้นตอหนา
ตอตานักวิทยาศาสตรผูเฝาสังเกตอยู

ผานไปหลายป ลูกลิงตางเรียนรูวิธีกิน
มะเขือเทศที่อรอยถูกปากกันหมด แตลิงแกที่
ไมยอมเลียนแบบ ก็ยังคงกินมะเขือเทศปน
ทรายตอไป หกปตอมา มีการเปล่ียนแปลง
ขนานใหญ ตอนนั้นมีลิงที่เรียนรูวิธีการลาง
มะเขอืเทศอยูจาํนวนเทาไหรไมทราบแน สมมติ
วา ๙๙ ตัวก็แลวกัน แตพอมีลิงตัวที่ ๑๐๐ 
เรียนรูวาการลางมะเขือเทศทําใหมะเขือเทศ
อรอยกวา ลิงทุกตัวในฝูงตางลางมะเขือเทศ
กอนกินกันทั้งนั้น แมแตตัวที่เคยเห็นวิธีการ
แตไมเคยลาง ก็เปลี่ยนใจมาลางดวย

การที่ลิงตัวที่ ๑๐๐ เรียนรู การลาง
มะเขือเทศ นําการเปลี่ยนแปลงมาสูสังคมลิง 
ไมเฉพาะแคลางมะเขือเทศเปนนสิยัเทานัน้ แต
ความรู อันนี้ ยังกระจายขามเกาะไปดวย 
โดยลิงในเกาะอื่นๆ และที่เกาะใหญของญี่ปุน 
ก็เริ่มลางมะเขือเทศดวย

ในเชงิสงัคมวทิยา เขาอธบิายวาเม่ือสมาชกิ
ในสงัคมเกดิความตระหนกัรูใหมข้ึนจนถึงระดบั
หนึ่ง (ระดับมวลวิกฤต critical point) ความ
รู นี้จะแพรกระจายอยางไฟลามทุง…แตถา
ความรูใหมนี้ ถูกจํากัดอยูในวงแคบๆ มันก็
จะเปนความรูพิเศษของผูสูงสงอยูตอไป หาก
ความรูนี้แพรกระจายออกสูคนจํานวนมาก 
ก็จะกลายเปน “ความตระหนักรูสาธารณะ”

เร่ืองนี้คงจะเปนกําลังใจแกครูทุกทานที่
สอนบาฬใหญอยูวา ถาเรามีคณุภาพมากเพียงพอ 
ใชเวลาสะสมเชิงปริมาณสักหนอยเพื่อพิสูจน 
สักวันหนึ่ง มันจะเปลี่ยนเปนปริมาณทวีคูณ 
แบบกาวกระโดด (quality è  quantity) 
เพียงแตคูมือตําราเรียนบาฬใหญยังมีอยูใน
วงแคบ เพราะพมิพแจกเฉพาะวงใน และพวก
ทีส่นใจเทานัน้ ถามกีารพมิพจาํหนายกจ็ะทาํให
แพรหลายกวางขวางขึ้น
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กราบซาบซึ้งกรุณาของอาจารย

ที่เอาภารสอนบาฬอยางแข็งขัน

เพื่อสืบศาสนภาษาพุทธสุดสําคัญ

ใหตั้งมั่นสื่อสารธรรมอันคัมภีร 

ศิษยบูชานํ้าใจงามความเปนครู

ตั้งใจอยูเพื่อเรียนรูอยางครูชี้

หวังไปสรางประโยชนโรจนรุจี 

เทิดศาสนนี้นําผองชนพนทุกขภัย ฯ

ประพันธในนามศิษยพระอาจารยตวน 

วันครู ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘

เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส 
สมฺโมสาย 

อนฺตรธานาย สํวตฺตนฺติ กตเม เทฺว 
ทุนฺนิกฺขิตตฺจฺ ปทพฺยชฺน ํอตโฺถ จ ทนุนีฺโต 
ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยฺชนสฺส 
อตฺโถป 

ทุนฺนโย โหติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว 
ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย 
สํวตฺตนฺติ  ฯ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา 
สทธฺมมฺสสฺ ติยิา อสมโฺมสาย อนนตฺรธานาย 
สํวตฺตนฺ ติ  กตเม เทฺว สุนิกฺ ขิ ตฺตฺจ 
ปทพฺยฺชนํ อตฺโถ จ สุนีโต สุนิกฺขิตฺตสฺส 
ภิกฺขเว ปทพฺยฺชนสฺส อตฺโถป สุนโย 
โหติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส 
ิติ ย า  อส มฺ โมสาย  อนนฺตรธานาย 
สํวตฺตนฺตีติ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ 
ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอนเลือนหาย
แหงสัทธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ บท
พยัญชนะที่ตั้งไวไมดี ๑ อรรถที่นํามาไม
ดี ๑

แมเนือ้ความแหงบทพยญัชนะทีต่ัง้ไว
ไมดี ก็ยอมเปนอันนํามาไมดี ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมเปนไป
เพือ่ความฟนเฟอนเลอืนหายแหงสทัธรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ 
ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน 
ไมเลือนหายแหงสัทธรรม ๒ อยางเปน
ไฉน คือบทพยัญชนะที่ตั้งไวดี ๑ อรรถที่
นํามาดี ๑ 

แมเนือ้ความแหงบทพยญัชนะทีต่ัง้ไว
ดีแลว ก็ยอมเปนอันนํามาดี ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมเปนไป
เพือ่ความตัง้มัน่ ไมฟนเฟอน ไมเลอืนหาย
แหงพระสัทธรรม ฯ 

(องฺ ทุกฺ ๒๐/๒๖๖ 

บาลีสยามรัฐ ฉบับหลวง)

สาธุชนทานใดสนใจการเรียนบาฬใหญ 
หลักสูตรวัดจากแดง ติดตามรับชมไดที่ 
youtube วัดจากแดง สถาบันบาฬ
โพธิยาลัย หรือตองการตํารา ดาวนโหลด
ไดที่ www.watchakdaeng.com และ
ทานสามารถ ชมคลิปการสอนสด - ยอน
หลัง ที่ link : goo.gl/vJC8Hb และ 
Facebook : หองบาลีใหญ ; คัมภีร
ปทรูปสิทธิ สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง
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ในชวงงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ 
ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 
๑ - ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ในเขตปกครอง
คณะสงฆหนตางๆ นัน้ พระภกิษสุงฆวัดจากแดง
ไดมีสวนรวมในการนําหนังสือ “ไวยากรณ
บาลีเบื้องตน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการ
ศึกษาบาลีใหญ” และ “โครงสรางลักษณะ
ตางๆ ของภาษาบาลี เลม ๑ - ๔” ผลงาน
การเรยีบเรียงของ พระมหาธติิพงศ อตฺุตมปโฺ 
ไปนอมถวายประธานในพิธี พระภิกษุผูเจริญ
ชัยมงคลคาถา และพระภกิษสุามเณร ทัง้ทีม่า
รับถวายพัดยศในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ 
ประโยค และที่มารวมแสดงความยินดี ตลอด
จนผูที่สนใจทั่วไปจํานวนกวา ๓,๐๐๐ เลม 
ตามดําริของผูเรียบเรียง โดยไดนําถวายแก

พระภิกษุสามเณรและผูสนใจในเขตปกครอง
คณะสงฆกรุงเทพมหานคร ณ วัดพิชยญาติ-
การาม วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙ จาํนวนกวา ๖๐๐ เลม ในเขตปกครอง
คณะสงฆหนกลาง ณ วัดหลวงพอสดธรรม-
กายาราม เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
จํานวนกวา ๗๕๐ เลม ในเขตปกครอง
คณะสงฆหนตะวันออก ณ วัดโสธรวราราม 
วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนกวา ๑,๐๐๐ เลม นอกจากนี้ยังไดสง
หนังสือบางสวนไปถวายในพิธีทรงตั้งเปรียญ
ธรรม ๓ ประโยค ทัง้ในเขตปกครองคณะสงฆ
หนเหนือและหนใตอีกกวา ๖๐๐ เลม อัน
เปนคุณูปการตอการศึกษาภาษาบาลีของ
คณะสงฆไทย เพราะหนังสือดังกลาวเปน
เครื่องมือสําหรับการศึกษาคนควาไวยากรณ
ภาษาบาลีที่ครบถวน และชวยเพิ่มเติมความ
รูใหแกพระภิกษุสามเณรและผูสนใจ เพื่อจะ
ไดนาํไปใชในการศกึษาคนควาพระไตรปฎกอัน
เปนเปาหมายที่แทของการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี 

  áÇ´Ç§ :

á¨¡µíÒÃÒºÒÅÕ
ª Ò Ç ÇÑ ´
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ทั้งนี้ ในหนังสือดังกลาว ทานผูเรียบเรียง
ยงัไดเพ่ิมเติมคําแนะนาํในการศึกษาภาษาบาลี
ไวอยางนาสนใจ ดงับทสรปุตอนทายของหัวขอ 
“สาระนารูเกีย่วกับภาษาบาล”ี วา “ไวยากรณ
บาลี คือ การศึกษาเรื่องการสรางคําศัพทเปน
เบื้องแรก แลวนําคําศัพทมาลงวิภัตติ สุดทาย
นําไปใชในประโยค ถาเราทราบวา ควรเรียน
อะไรกอน เรียนอะไรทีหลัง เกื้อกูลกันอยางไร 
และอะไรเปนหัวใจของไวยากรณบาลีแลว 
ก็นาจะชวยใหเกิดความคิดในการศึกษาเลา
เรยีน ทัง้ในดานของลาํดับการเรยีนกอน - หลงั 
และเนื้อหาที่สําคัญ ควรเนนใหผูเรียนไดจํา 
ไดทําความเขาใจ ไดฝกหัดการใชงานกอน ก็
จะชวยลดระยะเวลาในการศึกษา และทํา
ความเขาใจไดเร็วและมากขึ้น.” นอกจากนี้ 
ผู รับหนังสือไปแลวยังสามารถติดตามการ
เรียนการสอนไดจากสื่อตางๆ เชน สามารถ
ติดตามรับชมไดท่ี youtube วัดจากแดง 
สถาบันบาฬโพธิยาลัย หรือหากตองการ
ตํารา ก็สามารถดาวนโหลดไดที่ www.
watchakdaeng.com

ดังนั้น ในชวงงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 
๓ ประโยค และมอบประกาศนียบตัรประโยค 
๑ - ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ที่ผานมาแลวนี้ 
จึงนับเปนโอกาสอันดีของการเผยแพรความรู

ทางภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระไตรปฎก 
และเปนการประชาสมัพนัธใหพระภกิษุสามเณร
และบุคคลทั่วไปไดรูจักการศึกษาภาษาบาลีที่
ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก หรือ เรียกกันโดย
ทั่วไปวา “การศึกษาภาษาบาลี (ไวยากรณ) 
ใหญ” ใหกลับมาเปนที่สนใจอีกครั้ง ทั้งยัง
ชวยใหหลักสูตร “การศึกษาภาษาบาฬเพื่อ
พระไตรปฎก” ของวัดจากแดง เปนที่รูจัก
กวางขวางย่ิงข้ึน ซึ่งในปจจุบันนี้ไดสรางผล
งานไวจนเปนที่พอใจแกคณะสงฆไทยมา
ตลอดระยะเวลากวา ๙ ป โดยมีนักศึกษาจบ
ไปแลว ๒ รุน กําลังศึกษาปสุดทายอีก ๑ รุน 
ซึ่งผลงานอันเปนที่ประจักษ ก็คือ นักศึกษา
สามารถสอบบาลีสนามหลวงไดเปนจํานวน
มาก จนเปนสํานักเรียนดีเดนอันดับตนๆ 
ของประเทศติดตอกันหลายป ทั้งที่ไมไดเปด
การเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสนามหลวง
โดยตรง จึงเปนการพิสูจนวาหลักสูตรการ
ศึกษาบาลี (ไวยากรณ) ใหญ ที่ปรับปรุงขึ้น
ใหมและใชเวลาในการศึกษาเพียง ๓ ปนี้ 
มีคุณภาพและมีคุณูปการตอการศึกษาของ
คณะสงฆไทย จึงเห็นควรวา นาจะชวยกัน
สนบัสนนุสงเสรมิใหการศกึษาใน “การศกึษา
ภาษาบาฬเพื่อพระไตรปฎก” นี้ เปนที่รูจัก
กวางขวางยิ่งขึ้นตอไป
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สืบเนื่องจากเกมสโปเกมอน โก ที่ไดเขามาสู
เมอืงไทยเมือ่ไมนานมานี ้บานเมืองไทยแทบจะเกดิ
กลยีคุ ถาไมมีการกอวนิาศกรรมทีภ่าคใต เรือ่ยลาม
มาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนขาวที่นากลัว 
นาจบัตามองมากกวา และยังจบัคนรายไมไดวาใคร
กันแนที่เปนผูกอการ เกมสโปเกมอน โกนี้ ทําให
สังคมวัยรุนรวมถึงวัยทํางานปนปวนไปทั่วทุกหัว
ระแหง เพราะผูคนเอาแตจองหนาจอมือถือ เพื่อ
คนหาลาตวัปกาจ ูทีห่ลบซอนอยูตามทีต่างๆ แมแต
ในวัดวาอาราม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็โดนบุกทะลวง
เขาไปอยางไมปราณีปราศรัย เพื่อจะไปจับตัวปกา
จู บางครั้งไปตามจับกันในเวลาคํ่าคืนดึกดื่น ทําให
เกิดความโกลาหลวุนวาย

มขีาววาทีอ่เมรกิา มคีนจบัตัวปกาจไูดครบตาม
กําหนด คนจับเปนชาย เคยเปนคนรูปรางอวนพี 
ครั้นพอเลนเกมสนี้อยางเอาจริงเอาจัง ก็ผอมลงไป
ผิดหูผิดตา นํ้าหนักหายไปนับสิบกิโล จากการเดิน
ตามหาเจาตัวปกาจู

 มุมมอง :

ความหวือหวา บาเหอ ที่ยากจะหาม
กรณีศึกษาสืบเนื่องจากเกมส โปเกมอน โก 

(Pokemon G )

มณฑารพ

ขออนุโมทนาผูรวมจัดพิมพวารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรมและครอบครัว
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ดังนั้น หากจะถามวาเกมสนี้ใหผลดีหรือผลเสีย ก็นาจะตอบไดวา ใหทั้งผลดีและผลเสีย 
ผลดีก็คือ คนเลนไมไดนั่งอยูกับที่ แลวหยิบขนมหวานเขาปากแกเหงา แตเขาจะตองออกไป
ตระเวณจับตัวปกาจูนั่น บางทีเดินไกลหลายกิโล จนกระทั่งเกิดอาชีพใหม มอเตอรไซครับจาง
จับตัวปกาจู

หากจะสังเกตใหดี จะเห็นวาเมืองไทยมีขาวอยางนี้เกิดขึ้นเสมอตามกระแสความนิยมใน
สังคม ตางประเทศนิยมอะไร ถามาถึงเมืองไทยแลวมักไปเร็วกวา เชน ตุกตาบารบี้ ตุกตา
ไบรธ ตุกตาเฟอรบี้ ตุกตาลูกเทพ และแมแตสัตวเลี้ยงในโลกไซเบอรตางๆ ซึ่งก็เคยมีมาแลว 
และหายไป จนกระท่ังมาถึงปกาจูน่ีแหละ ตอไปก็คงมีมาอีกเรื่อยๆ และคนไทยก็จะเปน
พวกที่เหอมากที่สุด 

ขอเสยีของเกมสนี้นาจะมากกวาขอดี นั่นกค็ือการตามหาตวัปกาจูไปทั่ว ไมเลือกเวลาและ
สถานที่ อาจกอใหเกิดอันตรายเกินกวาจะคิดไปถึง อาจโดนรถชนตาย อาจโดนจี้ปลนหากไป
ในที่เปลี่ยว อาจผิดกฎหมายหากบุกรุกเขาไปในสถานที่หวงหาม อาจประสบอุบัติเหตุอื่นๆ 
เพราะขาดสติที่จะระวังตัว และสุดทาย การหมกมุนเลนเกมสเปนเวลานาน ทําใหเสียเวลาใน
การทํากิจกรรมที่ควรทํา เชนการศึกษาเลาเรียนเพิ่มพูนความรูที่จะทําใหชีวิตเจริญกาวหนา

รปูทีน่าํมาตีพิมพนีไ้ดมาจากอนิเตอรเนต็ เหน็วาสะทอนสภาพสงัคมโปเกมอน โก ในขณะ
นี้ไดดี ชัดเจน และยังจะสรางความรูสึกตลกขบขันใหแกผูอาน เปนการผอนคลายความเครียด 
ในยามสังคมสับสนเชนนี้ไดบาง ไมมากก็นอย

 เมื่อผูคนเสพสองจนของติด 
สะกดจิตใหผิดเพี้ยนก็แสนงาย
เมื่อวิญญาณโดนจูงสนตะพาย 
เรื่องวุนวายไรสาระก็ตามมา

 เมื่อโปเกมอนภาพหลอนคือตัวเอก 
ผีดิบโดนปลุกเสกดวยคาถา 
ก็กระโดดโลดแลนไลไขวควา 
โลกมายาพาสูโลกอบาย ฯ
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เรื่อง ราวคติความเชื่อ
เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาท ท้ังใน
อนิเดยีแดนพุทธภมูแิละลงักาเทสะ 
ไดวเิคราะหเจาะลึกจนแจมแจงแลว 
บัดนี้เห็นวาสมควรหันหนาไปดิน
แดนอื่นบาง โดยเฉพาะประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ซึ่งสวนใหญลวนอยูบริเวณดินแดน
อุษาคเนย

ทีแรกก็จะพูดถึงประเทศไทยของเราเสียเลย แตพอหยิบหนังสือตํานานพระเจาเลียบโลก
ขึ้นมาอาน ก็ชวนใหเกิดคําถามหลากหลายประการ ประมาณวาแทจริงแลว ความเชื่อเรื่อง
รอยพระพุทธบาท ไทยเรารับมาจากพมาหรือไม และคิดวิเคราะหตอไปอีกวาการสรางหรือ
คนพบรอยพระพุทธบาทของไทยเปนการเมืองหรือเรื่องศาสนากันแน ถายอนไปศึกษา
ประเทศพมานาจะไดคําตอบ

เกริ่นนําใหชวนคิดแคนี้กอน ถูกหรือผิดคอยมาวากันอีกทีตอนสรุปทายเรื่อง

สืบคนหาพระพุทธบาท ๕ รอย
    (ตอน ๕)

วิเทศทัยย
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อันวาดินแดนพมานั้นเปนที่อยูของผูคน
มากมายหลายเผาพันธุ กวาจะเปนพมามาได
ถึงทุกวันนี้ก็ผานการทําสงครามแยงชิงความ
เปนใหญเปนพันป แตสุดทายกลายเปนวา 
ชาวพมาเกงกวา สามารถครอบครองอํานาจ
ไดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สืบมาจนถึงปจจุบันนี้

ชนชาติแรกทีย่ิง่ใหญเหนือดนิแดนพมาคอื 
มอญ มีเมืองหลวงชื่อวา สะเทิม บางทีเรียก
วาสธุรรมวด ีบางแหงเรยีกวาสพุนิทนคร ความ
ยิ่งใหญของชาติมอญเปนที่ยอมรับของนัก
วิชาการ ทั้งชาวไทยและวิเทศ ดินแดน
ของมอญขยายแนวจากชายฝ งเมาะตะมะ 
ทอดยาวจนถึงนครปฐมของไทยเลยทีเดียว 
รูจักกันในชื่อวา อาณาจักรทวารวดี

ตํานานหลายตอหลายเลมอางวาพระพทุธ-
ศาสนาเขาสูเมืองสะเทิม ตั้งแตสมัยพระเจา
อโศกมหาราช ดังเชนตํานานพระเจาเลียบโลก 
ตํานานเมืองสะเทมิ หรอืตาํนานพระเกศาธาตุ 
โดยเรื่องราวของตํานานเหลานั้นสรุปไดวา 
พระพุทธเจาของชาวเราทั้งหลายไดเสด็จมา
โปรดชาวเมืองสะเทิม จนผูคนศรัทธาเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น กอนพระพุทธองค
เสด็จกลับชมพูทวีป ชาวเมืองสะเทิมทูลขอ
ตวัตัวแทนพระพทุธองคเพือ่สกัการบชูา คราว
นั้นพระพุทธองคไดประทานพระเกศาธาตุ 
๖ เสน ชาวเมอืงจงึสรางเจดยี แลวประดษิฐาน
พระเกศาธาตุไวภายใน ปจจุบันวันนี้เจดียนั้น
มีนามวา พระธาตุชเวซายัน

สันนิษฐานวาตํานานเหลานั้นนาจะได
อิทธิพลมาจากคัมภีรอรรถกถาพระวินัยปฎก 
ตอนพอคาสองพี่น องตปุสสะและภัลลิกะ
ทลูขอพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา เกีย่วกบั
ประเด็นนี้ผูเขียนเคยสนทนากับพระพมาและ
พระมอญหลายรูป ทุกรูปลวนยืนยันตรงกัน
วาตปุสสะและภัลลิกะนั้นเปนพอคามาจาก
พมาจริง พอกลับบานเกิดเมืองนอนก็อัญเชิญ
พระเกศาธาตมุาดวย แตตอนสถานทีป่ระดษิฐาน
กลับคานกันเอง พระพมาบอกวาเปนเจดีย
ชเวดากอง สวนพระมอญบอกวาเปนเจดีย
ชเวซายัน

ผู เขียนเถียงพระพมาและพระมอญวา
พอคาสองคนนั้นเห็นจะเปนคนไทย เพราะ
ถาลองอานเปนสําเนียงพูดจะกลายเปนวา 
ตาบุดกับตาพัน หากเปนพมาคงมีคําวาหมอง
นําหนาเปนแน

ประเด็นอยากรูคอื คติความเช่ือเรือ่งรอย
พระพุทธบาทเกิดมีขึ้นตั้งแตยุคนั้น ?

ผูเขยีนเหน็วานาจะมบีางแลว ตามธรรมดา
วิสัยของผูนับถือพระพุทธศาสนา แตเห็นวา
คงไมเปนท่ีรูจักแพรหลายเหมือนเรื่องพระ-
เกศาธาตุ เพราะปรากฏวาที่อําเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี มีการคนพบรอยพระ-
พุทธบาทเชนกัน แตนักวิชาการตางวิเคราะห
กันไปหลายทาง ยังไมมีขอยุติ

ยอนกลับมาพูดถึงเมืองสะเทิมของมอญ
อกีครัง้ นกัวชิาการเหน็วา สมยันัน้โดงดงัดาน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ
นกัปราชญแตกฉานในคมัภรีพระไตรปฎกและ
อรรถกถาจาํนวนมาก โดยเฉพาะพระชินอรหนัต
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นัน้เปนนกัปราชญนามอโุฆษจนเปนทีช่ืน่ชอบ
ของกษัตริยพมา

นอกจากอาณาจักรมอญแลว ทางดาน
เหนอืตดิชายแดนอนิเดยีกม็อีาณาจกัรแหงหนึง่
นามวาธัญญวดี คนไทยรูจักดินแดนแหงนี้ใน
นามวายะไข เนือ่งจากติดอนิเดยีประการหนึง่ 
และเปนศูนยกลางการคาสําคัญประการหนึ่ง 
จึงทําใหอาณาจักรแหงน้ีรุงเรืองม่ันคงภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว อาณาจักรธัญญวดี
สามารถสรางความรุงเรอืงยิง่ใหญเสมออาณาจกัร
เหลาอื่น

นาเสียดายคือตํานานมิไดกลาวถึงรอย
พระพุทธบาทเลย ผูเขียนเห็นวาความเชื่อเชน
นี้นาจะมาพรอมกันกับคติความเชื่อเหลาอื่น 
แตชาวธญัญวดนียิมชมชอบพระพทุธรปูมากกวา 
คติความเช่ือเหลาอืน่จึงถดถอยหายไปเปนธรรม
วสิยั แตมใิชวาไมมคีนนบัถอืเลย อาจจะมบีาง
แตเปนจํานวนนอย โดยเฉพาะตามคามนิคม
ขนาดเลก็ซึง่อยูหางไกลจากพระนครเมอืงหลวง

สรุปภาพรวมจะเห็นวา อาณาจักรชาว
พุทธสองแหงท่ีเกิดขึ้นกอนพมา กลาวคือ
อาณาจักรสะเทิมและอาณาจักรธัญญวดี หา
ไดใหความสําคัญเรื่องรอยพระพุทธบาทไม 
สวนใหญเนนไปที่พระเกศาธาตุและพระ-
พุทธรูปมหามุนีเทานั้น

คําถามคือ แลวคติความเชื่อเรื่องรอย
พระพุทธบาทมาจากไหน

คําตอบคือ มาจากศรีลังกา

หากเราศึกษาประวัติศาสตรพมาจะเห็น
วา กษัตรยิผูสรางอาณาจกัรพมาพระองคแรก
คือ พระเจาอโนรธามังชอ หรือพระอนุรุทธ 
พระองคไดยกทัพเขาปราบปรามยึดครอง
อาณาจักรมอญ พรอมอัญเชิญพระไตรปฎก 
รวมทัง้พระสงฆนกัปราชญมาเมอืงพกุามหมด
สิน้ สวนอาณาจกัรธญัญวดแีมไมสามารถยดึครอง
ได แตกค็วบคมุไมใหขยายความรุงเรืองเหมอืน
สมยักอน เปนเหตใุหอาณาจกัรแหงนีอ้อนแรง
ลง จนตกเปนเมอืงข้ึนของพมาภายหลังตอมา

ตํานานเกี่ยวกับอาณาจักรแหงนี้ระบุวา
พระพทุธเจาไดเสดจ็ดนิแดนแหงนี ้เพ่ือเทศนา
โปรดผูคนใหนับถือพระพุทธศาสนา คราวนั้น
พระเจาจนัทรสรุยิะผูเปนกษัตรยิแหงอาณาจกัร
ธัญญวดีพรอมอาณาประชาราษฎร ไดหันมา
นับถือพระพุทธศาสนากันหมดสิ้น ครั้นพระ-
พุทธเจาเสด็จกลับชมพูทวีปแลว กษัตริยแหง
ธัญญวดีไดสรางพระพุทธปฏิมานามวาพระ-
มหามนุขีึน้ เพือ่เปนอนสุรณราํลกึถงึองคสมเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งปจจุบันพระมหามุนี
องคนีไ้ดถกูเคลือ่นยายไปอยูทีเ่มอืงมณัฑะเลย
ทางพมาตอนเหนือ
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สมัยนี้มีพระศรีลังกาเดินทางมาพึ่งพระ-
บรมโพธิสมภารกษัตริยพมาเปนจํานวนมาก 
เพราะยคุนัน้เกาะลังกาตกอยูภายใตการครอบ
ครองของทมิฬโจฬะ ตอมาภายหลัง ครั้น
พระเจาวิชัยพาหุกอบกูบานเมืองพรอมสราง
เมืองโปโฬนนารุวะเปนที่เรียบรอยแลว ไดหัน
มาสรางสัมพันธไมตรีกับกษัตริยพมาพระองค
นี ้ดวยการใชศาสนาเปนสือ่ กลาวคอืไดนมินต
พระสงฆแหงพุกามประเทศไปฟนฟูการพระ-
ศาสนาบนเกาะลังกา ซึ่งทรุดโทรมเสียหาย
สมัยตกเปนเมืองขึ้นของทมิฬโจฬะ

สมัพนัธไมตรดีงักลาวชกัจงูใหสองอาณาจกัร
เปนมิตรกัน ทั้งทางการเมืองและทางศาสนา

ทางการเมืองน้ัน ทัง้สองอาณาจกัรจบัมอื
กันทําสงครามตอตานความยิ่งใหญของทมิฬ-
โจฬะ เพื่อปลดแอกบานเมืองและปลดปลอย
ทาเรือสําคัญ ซึ่งเปนเสนทางการคาเช่ือมตอ
กับพอคาวาณิชชาววิเทศ สวนดานศาสนานั้น
มีการแลกเปล่ียนพระสงฆนักปราชญซึ่งกัน
และกัน จึงทําใหสองแผนดินเปนมิตรไมตรี
กันอยางแนนแฟน

สมัยพระเจาวิชัยพาหุน้ัน คติความเชื่อ
เรื่องรอยพระพุทธบาทในเกาะลังกาไดรับ
ความนิยมแพรหลาย กษัตริยเองก็ทรงให
ความสาํคัญ โดยพระองคโปรดใหสรางทางข้ึน
ไปสกัการะรอยพระพุทธบาท พรอมสรางศาลา
ริมทางเพื่ออํานวยความสะดวกแกผู จาริก
แสวงบุญ แมพระองคเองก็เสด็จไปนมัสการ
รอยพระพุทธบาทที่เขาศรีปาทะหลายครั้ง

เมือ่พระพมาเดนิทางมาเกาะลังกาไดรบัรู
รับทราบคติความเชื่อเชนนี้ ยอมนําไปเพ็ดทูล
กษัตริยแหงตนเปนแนแท และเกิดคติการ
นับถือรอยพระพุทธบาทเฉกเชนศรีลังกา

การคนพบรูปพระพุทธบาทสลักหินที่
สถปูโลกนนัทะ และเจดียชะเวซิกอนแหงเมอืง

พุกาม ลวนเปนหลักฐานยืนยันวาพมาไดรับ
อิทธิพลมาจากศรีลังกา 

ปญหาคือ การสรางรอยพระพุทธบาท
เปนการเมืองหรือเรื่องศาสนา

ผูเขยีนเหน็วานาจะเปนราโชบายของพระ-
เจาอโนรธามังชอ โดยใชศาสนานําการเมือง 
อยาลืมวาขณะนั้นอาณาจักรพุกามกําลังอยู
ในชวงสรางบานแปลงเมอืง การบกุรกุยดึครอง
อาณาจักรมอญเปนจุดเริ่มตนของการสราง
นโยบายศาสนานําการเมือง แตใชวาจะเพียง
พอจนสามารถตอบสนองความตองการของ
สังคมได จําเปนตองมีหลากหลายวิธีการเพื่อ
จูงใจอาณาประชาราษฎร

เพราะอาณาจักรพุกามสมัยนั้นมีผูทรง
อิทธิพลนามวาอารี พวกนี้เปนนักบวช คอย
กาํกบับงการผูคนใหอยูภายใตพธิกีรรมแหงตน 
เมื่อกษัตริย พม านิมนตพระสงฆมอญมา
เมืองพุกาม จึงเริ่มตนนับหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศชาติ ดวยเหตุนั้นพระมอญจึงไดรับ
มอบหมายใหเปนคนออกแบบและกําหนด
ทิศทางของอาณาจักรพุกาม ซึ่งหลักฐาน
บอกวาผูเปนหัวเรือใหญคือพระชินอรหันต

คติความเชื่อ เรื่องรอยพระพุทธบาท
นาจะเปนหนึ่งในนั้น

นอกจากนั้น เพื่อใหความเชื่อเรื่องรอย
พระพุทธบาทเกิดความนาเชื่อถือ จึงมีการ
แตงตํานานสนับสนุนดวย ตํานานทองถิ่น
ของพมาอางวารอยพระพุทธบาทที่แมนํ้า
นัมมทาและเขาสัจพันธอยู ที่บริเวณชะเว-
เสตตอ เมืองพุกามนั้นเอง หลักฐานตรงนี้จะ
เปนจริงหรือไม ยากที่จะพิสูจนได แตกลับ
สําเร็จเปนรูปธรรม เพราะมีผูคนนับถือเปน
จํานวนมาก และแพรหลายไปยังอาณาจักร
เหลาอื่นในดินแดนอุษาคเนยดวย

3232
๑๔๑๔
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ผูเขยีนเหน็วาคติการนับถอืรอยพระพุทธบาท
เชนนี ้พระเจาอโนรธามังชอนาจะศึกษาวธีิการ
มาจากกษัตริยแหงเกาะลังกาเปนแน

หากยอนกลับไปดูประวัติศาสตรศรีลังกา
จะเห็นวา กอนการกอบกูเอกราชใหแกบาน
เมืองนั้น เกาะลังกาตกอยูภายใตการครอบ
ครองของทมฬิโจฬะถงึเจ็ดทศวรรษ บานเมอืง
และผูคนถูกลิดรอนทุกสิ่งอยาง โดยเฉพาะ
พิธีกรรมและความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
สิ่งที่เขามาแทรกแซงคือ ลัทธิฮินดู โดยเฉพาะ
เทพเจานอยใหญเบงบานเปนที่นับถือแพร
หลายทั่วเกาะลังกา

ครัน้กอบกูบานเมืองเรยีบรอยแลว ส่ิงแรก
ท่ีพระเจาวิชัยพาหุตองเรยีกความเชือ่มัน่คนืมา
อยางเรงดวนคือ การฟนฟูพระศาสนาและ
ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ นอกจาก
อุปสมบทวิธีแลว ประเพณีความเชื่อเรื่องรอย
พระพุทธบาทก็ถูกยกใหเปนราโชบาย

การยกเรือ่งรอยพระพทุธบาทใหเปนวาระ
แหงชาติ เปนผลใหพระสงฆหลายรปูแตงคัมภรี
วาดวยเร่ืองราวของรอยพระพุทธบาทเหนือ
ยอดเขาศรีปาทะ อธิบายถึงบรรยากาศการ
เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่
ศรีปาทะสมัยนั้นวา มีผู คนมากมายทั่วทุก
สารทิศตางเดินทางแสวงบุญมุงตรงไปยัง
ศรีปาทะ นับตั้งแตสถาบันพระมหากษัตริย
จนถึงสามัญชนคนรากหญา

ครั้นพระเจาอโนรธามังชอทราบถึงผล
สําเร็จของราโชบายดานนี้ ยอมตองนําไป
เลียนแบบเปนธรรมดาวิสัย ยิ่งไดพระสงฆ
พมาผู เดินทางเขาออกเกาะลังกาเปนแรง
สนับสนุน ยิ่งเปนเรื่องงาย ดวยเหตุนั้น จึง
ปรากฏมีตํานานและหลักฐานมากมายสมัย
พระองค

เหตทุีผู่เขยีนเนนวา การสรางคตคิวามเชือ่
เรือ่งรอยพระพุทธบาทเปนการเมอืงนัน้ สังเกต
ไดคือ ครั้นอาณาจักรพุกามลมสลาย ความ
เชื่อดังกลาวก็สูญหายไป เพิ่งมาปรากฏมีการ
ฟนฟูขึ้นมาใหมสมัยพระเจาสาลุนแหงเมือง
อังวะ (พ.ศ. ๒๑๗๒ - ๒๑๙๑) และการฟนฟู
คราวนีก้เ็ปนการแขงบารมกีบักษตัรยิไทยเรือ่ง
ความเปนพระเจาจักรพรรดิ

ประเดน็เพิม่เติมคือ การสรางคตคิวามเชือ่
รอยพระพุทธบาทของพระเจาอโนรธามังชอ
คอนขางสําเร็จเปนรูปธรรม สังเกตไดจาก
พระพทุธศาสนาแบบพกุามทีพ่ระองคสรางขึน้ 
สงอิทธิพลตออาณาจักรนอยใหญบนดินแดน
อุษาคเนย โดยเฉพาะทางตอนเหนือของ
ประเทศไทยไดรับอิทธิพลมากกวาใครอื่น 
เพราะสิ่งที่ตามมากับคติความเชื่อดังกลาวคือ
การแตงคัมภีรสรางความเชื่อมั่น ดวยการ
อางอิงการเสด็จมาของพระพุทธเจา บางแหง
ขยายไปไกลอางถงึพระสาวกอรหนัตสาํคญัดวย 
คัมภีรเหลานั้นมีทั้งเปนภาษาบาลีหรือภาษา
ทองถิ่น

สิง่หน่ึงซึง่ความเชือ่รอยพระพทุธบาทของ
พมาพัฒนาไปไกลกวาศรีลังกา คือ ลายเสน
มงคลบนรอยพระพุทธบาท ไมทราบวาพมา
ไดรับอิทธิพลจากศรีลังกาหรือไม แตความ
สมบูรณลงตัวของรอยพระพุทธบาทสอดรับ
กับมหาบุรุษลักษณะ ๑๐๘ ประการของ
พระพุทธเจาอยางลงตัว ซึ่งสัญลักษณเหลานี้
เปนสิง่มงคลของอนิเดยีกบัพมาผสมผสานกนั 
สามารถแบงออกเปน ๓ กลุมคือ สัญลักษณ
แหงความอุดมสมบูรณ เครื่องประกอบบารมี
ของพระเจาจักรพรรดิ และสวนประกอบทาง
รปูธรรมและนามธรรมของสคุตภิพในจกัรวาล 

(โปรดอานตอฉบับหนา)
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พระพุทธศาสนา คือคําสอนของพระ-
พุทธเจาอนัลํา้คา นาํสรรพสตัวใหพนจากทกุข
ทั้งปวง ใหความสุขที่แทจริงแกสรรพสัตว 
คําสอนท่ีทรงคุณคานั้น จะตั้งมั่นอยูไดตอง
อาศัยการเรียนการสอนพระธรรมคําสอน คือ
พระไตรปฎก ดังพระดํารัสที่ตรัสไววา

“ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา...” ธรรม ๕ 
ประการนี้ ยอมเปนไป เพื่อความตั้งมั่น 
เพื่อความไมเลือนหายไปของพระธรรมวินัย 
คือภิกษุในพระพุทธศาสนานี้

เรียนธรรม คือ สุตตะ, เคยยะ, เวยยา
กรณะ, คาถา, อุทาน, อิติวุตตกะ, ชาดก, 
อัพภูตธรรม, เวทัลละ นี้เปนความตั้งมั่นของ
ธรรม ขอที่ ๑

แสดงธรรม ตามที่เรียนมาโดยพิสดาร 
นี้คือความตั้งมั่นของธรรมขอที่ ๒

สอนธรรม ตามที่เรียนมาโดยพิสดาร 
นี้คือความตั้งมั่นของธรรมขอที่ ๓

สาธยายธรรม ตามที่เรียนมาโดยพิสดาร 
นี้คือความตั้งมั่นของธรรมขอที่ ๔

พจิารณาธรรม ตามทีเ่รยีนมาโดยพสิดาร 
นี้คือความตั้งมั่นของธรรมขอที่ ๕

ธรรม ๕ ประการนี ้ยอมเปนไปเพือ่ความ
ตั้งมั่นของธรรม (พระพุทธศาสนา)

กุญแจดอกสําคัญที่จะไขตูพระไตรปฎก 
คือ ๔ คัมภีร

๑. คัมภีรไวยากรณ มี คัมภีรกัจจายนะ 
คัมภีร ปทรูปสิทธิ คัมภีร นยาสะ คัมภีร 
โมคัลลานะ คัมภีรปทสาธนะ คัมภีรนิรุตติ-
ทีปนี คัมภีรสัททนีติ

๒. คัมภีรฉันท กาพยกลอน มี คัมภีร
วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เปนตน

๓. คัมภีร อลังการ วิธีเขียนหนังสือ, 
ใชคําพูดที่ดี มี คัมภีรอลังการะ, อลังการฎีกา 
เปนตน

สาระนารู :

สืบทอดพระพุทธศาสนา
พระมหามานิต วิริยธโร

พระภัตทันตธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต
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ขาพเจาไดโอกาสดี พระอาจารยธัมมา
นันทมหาเถระ วัดทามะโอ ตําบลเวียงเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปยมดวยเมตตา
ธรรม มุงหวังใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง 
ตั้งมั่น ไดสงขาพเจาไปเรียนที่ประเทศพมา 
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๑ ขาพเจาก็ได
เรียนกฎตางๆ ที่ ได กล าวมาแลวพร อม
พระบาฬ, อรรถกถาและฎีกา เพราะไดรับ
เมตตาจากพระอาจารยธัมมานันทมหาเถระ

พระอาจารยไดสอนพื้นฐาน ๔ คัมภีร
พรอมทั้งพระบาฬ, อรรถกถาและฎีกา กวา 
๔๐ ป ที่วัดทามะโอ มีลูกศิษยมากมาย 
และยงัไดสงไปเรยีนตอทีป่ระเทศพมาหลายรปู 
เพื่อความเจริญตั้งมั่นแหงพระพุทธศาสนา 
และไดทําประโยชนอื่นๆ อีกมาก ทานได
ตระหนักถึงเหตุใหพระพุทธศาสนาตั้งมั่นที่ได
กลาวไวแลวขางตน จงึไดมุงมัน่สอนพระปรยิตัิ
ธรรมอยางยิ่ง

เมื่อลูกศิษยไดศึกษาอยางนี้แลว ทําให
ศึกษาพระบาฬ อรรถกถา และฎีกา เขาใจ
ไดแจมแจง ไมผิดพลาด แลวนําพระธรรมที่
ไดจากการศึกษาที่ถูกนั้น ไปปฏิบัติ แนะนํา 
ส่ังสอนตนและผูอื่น ทําใหเกิดประโยชนตน
และผูอื่น สืบทอดพระพุทธศาสนาใหยืนยาว
ตอไปตราบนานเทานาน ไดบุญมากมายไม
สามารถนับได

ดังนั้น การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจาจงึเปนสิง่จาํ
เปนมาก ทําใหมนษุยชาติ มคีวามสขุ ความเจรญิ 
และสืบทอดพระพุทธศาสนาใหยืนนานไปได

ที่มา : บทความจากหนังสือนาวุติกานุสรณ 
หนงัสอือนสุรณงานบาํเพญ็กศุลอายวุฒันมงคล 
๙๐ ป พระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ 
อัครมหาบัณฑิต เจาสํานักเรียนบาฬใหญ
และพระไตรปฎก วัดทามะโอ จังหวัดลําปาง

๔. อภิธาน พจนานุกรมบาฬ

คัมภีรเหลาน้ีคือ หลักท่ีเปนกุญแจไขตู
พระไตรปฎก แตถึงอยางไร ก็ตองศึกษากฎ
ตางๆ ที่พระอาจารยรุนกอนๆ ไดมีเมตตา
เขียนช้ีแนะในการศึกษาพระไตรปฎกใหเขาใจ
อยางแทจริง นั้นก็คือ

๑. สังวัณณนา คือ วิธีการอธิบาย
พระบาฬ, อรรถกถา, ฎีกา

๒. อุปจาร คําสํานวน

๓. นัย คําที่ชวยใหเขาใจอยางแจมแจง

๔. นิยาม คําที่กําหนดวา เขียนอยาง
นี้หมายถึงสิ่งนี้ สิ่งนั้น เชน เขียน อตฺโย 
อธิปฺปาโย, อิติ วุตฺตํ โหติ เพื่ออธิบายความ
หมายของบทใดบทหนึ่ง และ อิทํ วุตฺตํ โหติ 
เพ่ืออธิบายความหมายของประโยคคือความ
หมายทั้งหมด

๕. วายกสัมพันธ คือ การเชื่อมขอความ
หนาและขอความหลังใหสัมพันธกัน

๖. วินิจฉัยตางๆ ที่มาจากอรรถกถา
และฎีกา

๗. วิธีหาความหมายบทและประโยค

๘. เนตติหาร ปฏฐานและยมก

๙. คมัภีรนยิาม มี เอตถฺาห. เอตฺถ สยิา 
เปนตน
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ที่ใชเปน”ปาลี” (ล ลิง) นั้น จะใชในความ
หมายวา “ระเบียบ แถว แนว ลําดับ (ปนฺติ)” 

คราวนี้มาดูรายละเอียดของขอมูลกัน

ในรูปสิทธิ ตอนที่วาดวยกลุมศัพทอิการันต 
อิตถีลิงค ซึ่งแจกรูปคําตาม “รตฺติ” นั้น มีคําวา 
“ปาฬ” อยูในคาถาทายขอ ๑๘๖ ในรูปสิทธิฎีกา 
ขอเดียวกัน บอกคําแปลไววา “ปาโฐ” (แมบท
แบบเรียน หมายถึงพระพุทธพจน)

ในอภิธานัปปทีปกา คาถา ๕๓๙ แสดงคํา
วา “ปาฬ” ในความหมายวา แถว แนว (ปนฺติ)
และ คาถา ๙๙๖ ซึ่งอยูในอเนกัตถวรรค แสดง
คําวา “ปาฬ” ในความหมาย ๓ อยางดังนี้ 

๑. ขอบคัน เขื่อน (เสตุ)
๒. พระพุทธพจน (ตนฺติ)
๓. ระเบียบ แถว แนว ลําดับ (ปนฺติ)
แตเพราะมีคําวา “ปาลิ” ในความหมายวา 

“ปนฺติ”(ระเบียบ แถว แนว ลําดับ) ใชดวย๑ 
ในอภิธานัปปทีปกาสูจิ”๒ จึงแสดงคําวา “ปาฬ” 
ที่ใชในความหมายวา “ปนฺติ” วา มีรูปเปน “ปาลิ” 
ดวย

ในสัททนีติ ธาตุมาลา แสดงรูปเปน “ปาฬ” 
หรือแยกเปน ปาล ธาตุ (ปาลเน รักษา) + อิ 
ปจจัย โดยอธิบายวา ตัว ล ของปาล ธาตุ แปลง
เปน ฬ๓ การแสดงเชนนี้ เปนการแสดงกระบวน
วธิทีางภาษาทีจ่ะตองใหรปูคาํสาํเรจ็นัน้ สอดคลอง
กับคําที่ใชจริง เพราะธาตุซึ่งเปนตัวตั้งตนมีรูป
ตางจากคําที่ใชจริง

ในณวาทิโมคัลลานะ มีขอมูลปรากฏเปน 
สองอยาง ดังนี้

อยางแรก ปรากฏขอ ๑๙๘ ใชเปน “ปาลิ” 
(ล ลิง) ในความหมายวา “ปนฺติ” (ระเบียบ แถว
แนว ลําดับ) โดยตั้งตัวธาตุวา ปาล +ลิ ปจจัย 
(มีการเปลี่ยน ปาล เปน ปา) พรอมแสดงรูปคํา
ที่เปน “ปาลี” ไวดวย

อยางที่สอง ปรากฏในขอ ๒๒๘ ใชเปน 
“ปาฬ” (ฬ จุฬา) ในความหมายวา “ตนฺติ” 
(พระพุทธพจน) โดยวางตัวธาตุเปน ปา (ปาลเน 
รักษา) + ฬ ปจจัยใชเปน ฬ ปจจัยเพื่อใหตรง
กับคําที่ใช (โดยตัดประเด็นการแปลง ล เปน ฬ 
ออกไป) แม ฬ ปจจัยนี้ อาจมีขอสงสัยวาเปน ลิ 
(ล ลิง) ไดหรือไม ก็ตอบวา ตองเปน ฬ 
(ฬ จุฬา) เพราะบังคับไวดวยลําดับอักษร

ในกรณีที่สัททนีติแสดงไววาแปลง ล เปน ฬ 
อาจมีคําถามเกิดขึ้นวาแบบนี้สามารถใชเปน ล 
ตามตัวธาตุไดหรือไม

ตองเขาใจวาวธิกีารทีท่านแสดงไวในกระบวน
วิธีทางภาษานั้น ก็เพื่อใหผลสําเร็จของรูปคําตรง
ตามรูปคําที่ใชจริง เพราะในกรณีนี้ทานวางตัว
ต้ังตนในวิธกีารของไวยากรณไวตางจากคําทีใ่ชจรงิ 
ดังนั้น เมื่อวางตัวตั้งตนไววา ปาล + อิ แตคําที่
ใชจริงเปน “ปาฬ” การกลาววาตัว ล เปน ฬ 
จึงตองมี เพื่อใหรูปคํานั้นสําเร็จตรงกับคําที่ใชจริง

แตหากกลาวตามณวาทิโมคคัลลานะ ที่วา 
ปา + ฬ (ในความหมายวาพระพุทธพจน) ก็ไม

เรื่องชวนรู :

“บาลี”  กับ  “บาี”
ตางกันอยางไร
เหตุไร คําวา “บาี” จึงใช ฬ จุฬา

รุงอรุณ จันทรสงคราม

๑ ปรากฏขอมูลอยูในณวาทิโมคคัลลานะ ขอ ๑๙๘
๒ อภิธานัปปทิปกาสูจิ ดูที่คําวา “ปาฬ”
๓ สัททนีติ ธาตุมาลา ปริจเฉทที่ ๑๘ จุราทิคณปริทีปนะ ลการันตธาตุ ดูที่ ปาล ธาตุ (ธาตุตัวแรกในกลุมนี้)
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จําเปนตองกลาววา ตัว ล เปน ฬ เพราะรูปคํา
ลงตัวแตแรกแลว

ไมควรเขาใจวาเมื่อกลาววาแปลงมาจากตัว
ไหน ก็สามารถจะกลับไปใชเปนตัวเดิมนั้นได 
เพราะถาเปนอยางนั้น ก็อาจจะกลาววาแทนที่จะ
ใชเปน “ปุริโส” ขอใชเปน “ปุริสสิ” ตามตัวเดิม
แลวกัน หรือแทนที่จะใชเปน “โน” ขอใชเปน 
“อมฺหโย” ตามเดิมก็แลวกัน

นีเ่ปนหลกัการใชคาํตามวธิอีาเทส ท่ีจะกลับ
ไปใชตามตัวตัง้ตนไมเหมาะ นอกจากนี ้การใชสอง
แบบอยูกอนแลว แตก็ตองพิจารณาดวยวากรณีที่
มีการใชเปนสองแบบนั้น มีความตางกันในดาน
ความหมายหรือไม เพราะพบไดวาคําที่มีการใช
สองแบบนั้น บางคําอาจมีการใชในความหมายที่
แคบกวางตางกัน เชนคําวา “ทุกฺกต” ที่ตัว ต 
ทายคํา มีการเปลี่ยนเปนตัว ฏ โดยไดเปน 
“ทุกฺกฎ” แตความหมายก็ใชตางกัน เพราะคําวา 
“ทุกฺกต” หมายถึงการกระทําที่ไมดีทั่วไป แตคํา
วา “ทุกฺกฏ” นอกจากหมายถึงการกระทําท่ีไม
ดีแลว ยังหมายถึงอาบัติที่เกิดจากการกระทําที่ไม
ดีไมเหมาะสมอีกดวย

อาจมคีาํถามเกิดข้ึนวาใชหลกั “ลฬานมวเิสโส” 
(ตัว ล และ ฬ ไมตางกัน) ไดหรือไม

หลัก “ลฬานมวิเสโส” นั้นเต็มๆ คือ “ลฬา-
นมวิเสโส กฺวจิ” หมายถึงตัว ล และ ฬ ที่ไม
ตางกนันัน้ เปนไดในบางท่ี จงึตองระมดัระวังสงัเกต 
(ตอนที่ทานพูดเพียง “ลฬานมวิเสโส” ในสนธิ๔ 

ของคมัภรีรปูสทิธน้ัิน เพราะตวัอยางตรงนัน้ ปรากฏ
เปนตัว ฬ แตสูตรท่ีกลาวการลงอาคมใชเปนตัว 
ล ทานจึงกลาวเพียงสั้นๆ แตพอถึงเรื่อง ตัทธิต๕ 

ทานกลาวคําใหครบ เพ่ือไมใหลืมประเด็นของ 
“กฺวจิ” ซึ่งหมายถึงบางทีเทานั้นที่ไมตางกัน)

ในบาฬถือวาพบหลักฐานการแสดงรูปคํา
เปนสอง แบบ แตตองไมลืมเรื่องความหมายดวย 
เพราะหากใชเปน “ปาฬ” จะมีความหมาย ๓ 
อยาง อยางใดอยางหนึ่งดังกลาวขางตน

แตถาใช “ปาล”ิ จะมคีวามหมายวา “ปนตฺ”ิ 
อยางเดียว

ในภาษาไทยแตกอนก็คลอยตามภาษาบาฬ 
เพราะเราใชในความหมายทีห่มายถงึพระพทุธพจน 
ซึง่รวมถงึภาษาทีใ่ชบนัทกึพระพทุธพจนดวย จงึใช
เปน “บาฬ” อยางที่ปรากฏในการเรียกตัวอักษร
วา “ฬ บาฬ”

ปจจบุนัใชเปน “บาล”ี ตามพจนานกุรมฉบบั
ราชบัณฑิตยสถานแสดงไว แตตองไมลืมวาคําที่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไมไดแสดงไว
นัน้ ใชไมไดกห็าไม เพราะมคีาํมากมายทีพ่จนานกุรม
ฉบับดังกลาวไมไดแสดงไว แตมีใชในภาษาไทย 
ดังนั้น จึงเกิดมีพจนานุกรมฉบับอื่นๆ ขึ้นดวย 

จะอยางไรก็ตาม ณ เวลานี้ถือไดวาในภาษา
ไทย คําวา “บาฬ” เราสามารถใชไดทั้งสองแบบ
พรอมแตกอนเคยใชเปน “บาฬ” (ฬ บาฬ) แลว
มาเปล่ียนใชเปน “บาลี” (ล ลิง) จึงอยูที่การ
พิจารณาเลือกใช ถาตองการใหคลองตามความ
หมายในภาษาบาฬ ที่หมายถึงพระพุทธพจน
รวมทั้งภาษาที่ใชในพระพุทธพจนดวย ก็ควรที่
จะใชเปน “บาฬ”

มีขอควรระวังอยูนิดหนึ่งวา อยาไปคิดวาใช
เปนแบบเดียว คือเปน “บาลี” (ล ลิง) ตามที่
ลงตัวมาแลวไมดีหรือ ตัว ฬ ใชเปน ล นะดีแลว 
เขียนงายดีดวย

เพราะหากคิดทํานองนี้ ตอไปอาจพบการ
เปลี่ยนตัว ฬ ไปใช ตัว ล ในคําอื่นๆ อีก เชน
คาํวา “สนามกฬีา” อาจเปน “สนามกลีา” เปนตน

ทีม่า : บทความจากหนงัสอืนาวตุกิานสุรณ หนงัสือ

อนุสรณงานบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๐ ป 

พระภทัทนัตธมัมานนัทมหาเถระ อคัรมหาบณัฑติ 

เจาสํานักเรียนบาฬใหญและพระไตรปฎก วัด

ทามะโอ จังหวัดลําปาง

๔ รูปสิทธิ ทายขอ ๓๔      ๕ รูปสิทธิ ทายขอ ๔๑๒
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สมเด็จพระพุทธชินวงศ เจาคณะใหญ
หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) 
เปดเผยวา จากการทีค่ณะสงฆไทยดาํเนนิการ
สานสัมพันธกับคณะสงฆแหงสหภาพพมา 
ในดานวิปสสนากัมมัฏฐานและการเรียนการ
สอนบาลีนั้น

เมื่อวันที่ ๕ - ๖ ก.ค.ที่ผานมา อาตมาได
เดินทางไปรวมงานบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
หลวงพอธัมมานันทะ อัครมหาบัณฑิต 
อดีตเจาอาวาสวัดทามะโอ อ.เมือง จ.ลําปาง 
ในโอกาสที่ครบรอบมรณภาพ ๑ ป

ซ่ึงหลวงพอธัมมานันทะ เปนพระสงฆ
พมาท่ีไดเขามาชวยสอนวิชาบาลีใหแกคณะ
สงฆไทย โดยการนิมนตของคณะสงฆนครสวรรค 
เมื่อป ๒๕๐๒ หลวงพอธัมมานันทะไดเริ่ม
กิจการเผยแผพระศาสนาทางดานพระปริยัติ
ธรรม ดวยการตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น

ป ๒๕๑๐ กอตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ใหมีชื่อเสียงขึ้น จนถึงปจจุบันนี้ มีศิษยสอบ
ไดท้ังแผนกนักธรรมและแผนกบาลีทุกป 
เปนจํานวนมาก

สมเด็จพระพุทธชินวงศกลาวตอวา การ
ศึกษาพระไตรปฎก จําเปนตองอาศัยคัมภีร
พื้นฐาน ๔ คัมภีร คือ คัมภีรไวยากรณ คัมภีร
อภิธานัปปทีปกา คัมภีรวุตโตทยฉันโทปกรณ 
และคัมภีรสุโพธาลังการ หลวงพอธัมมานันทะ
กเ็ปนผูรเิริม่ใหมกีารศึกษาคมัภรีพ้ืนฐานของ
พระไตรปฎกทั้ง ๔ คัมภีรนั้น

ดวยการสอนอธบิายและใหนกัศกึษาทองจาํ
คัมภีรเหลานั้น พรอมทั้งจัดพิมพเผยแพร จน
ไดรับการยกยองนับถือวาเปนผูเชี่ยวชาญใน
ภาษาบาลี สําหรับคัมภีรที่ใชเปนหลักสูตรใน
การศึกษา และใชเปนคัมภีร ค นควานั้น 
หลวงพอธัมมานันทะไดมอบหมายใหจัดพิมพ
ไว มีรวม ๒๐ คัมภีร ซึ่งมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาการเรียนการสอนบาลีในประเทศไทย
ใหเจริญกาวหนา และทําใหพระสงฆไทยไดรู
พระไตรปฎกอยางถูกตอง

โดยในป ๒๕๓๔ รัฐบาลพมาไดเห็น
เกยีรตคิณุความดใีนดานการเผยแผพระศาสนา
ของทานพระอาจารยภัททันตะ ธัมมานันท-
มหาเถระ จึงไดพรอมใจกันถวายสมณศักดิ์ 
“อัครมหาบัณฑิต”

“การจัดงานครั้งนี้ นอกจากงานบําเพ็ญ
กุศลแลว ยังมีเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องคัมภีร
ในพระพุทธศาสนากับหลวงพอวัดทามะโอ 
โดยนักวิชาการและลูกศิษย  พัฒนาการเรียน
การสอนบาลีในประเทศไทยใหเจริญกาวหนา    
และทาํใหพระสงฆรูพระไตรปฎกอยางถกูตอง 
ในการสรางคุณภาพใหแกพระสงฆ อยางไร
กต็าม อาตมากาํลงัเรงสงเสรมิใหพระสงฆไทย
ไดเรียนรูดานวิปสสนากัมมัฏฐาน เพื่อที่จะ
ไดนําไปเผยแผตอประชาชน” เจาคณะใหญ
หนกลางกลาว

ขอบคุณ ขาวสดออนไลน
สิริสวัสดิ์ ภุมวาร

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สมเด็จพระพุทธชินวงศชี้
ตนแบบครสูอนบาลสีงฆไทย

ชูพระพมา 'ธัมมานันทะ' 
วัดทามะโอ 

บันดาลใจ :
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ทุกส่ิงทุกอยางในโลกลวนตองมีฐาน
เปนที่รองรับ แมกระทั่งภาษาที่ใชพูดใชอาน
เขียนกันทุกวันนี้ก็มีฐานเปนของตนเอง และ
ภาษาบาฬก็เชนกัน ฐานของภาษาบาฬคือ 
หลักไวยากรณบาฬนั่นเอง

การเรียนรูภาษาบาลีใหแตกฉานกระจาง
ชัด จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาไวยากรณ
บาฬใหเขาใจอยางถองแทในเบื้องตน

หลวงพอใหญแหงวดัทามะโอ* เหน็ความ
สําคัญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงไดริเริ่มจัดทํา
หลกัสตูรการเรยีนการสอนไวยากรณบาฬใหญ
ขึ้น ที่วัดทามะโอ จังหวัดลําปาง และไดสอน
ดวยตวัเองมาโดยตลอด ระยะหลังทานชราภาพ
มาก จงึไมสามารถทีจ่ะสอนไดเองเหมือนกอน 
(ปจจุบันทานมรณภาพแลว เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕)

สมัยนี้ไมมีประเทศไหนถิ่นไหนที่ใชภาษา
บาฬมาพูดหรือเขียนในชีวิตประจําวัน ภาษา
บาฬจึงไมมีการเพิ่มถอยคําใหม

เหตุท่ีพระพทุธองคใชภาษาบาฬเปนภาษา
ในการเผยแผพระธรรมโดยไมใชภาษาอื่น 
เพราะภาษาบาฬ เปนภาษาที่สามารถแยก
ออกเปนธาตุเปนเปนปจจัยซึ่งเปนตัวสําคัญ
ในการคนหาองคธรรมได ยกตวัอยางอาทเิชน 
คําวา พุทโธ แยกวา (พุธ - ต) พุธ ธาตุ 
กับ ต ปจจัย

พุท ธาตุ มีความหมายวา รู สวน ต 
ปจจัย ชวยกําชับเนื้อความวา คือ ตัวผูรูเอง 
ไมใชสิ่งที่ถูกรู หรือ ผูที่ถูกสั่งใหรู

ฉะนัน้ คาํน้ีจงึทาํใหเขาใจไดวา หมายถงึ 
ผูที่รู สวนจะรูอะไรนั้น ก็ใหดูวา คํานี้ใชกับ
ใครอกีตอหนึง่ เนือ่งจากเปนคาํทีใ่ชกลาวถงึ
พระพุทธเจา จึงเปนการรูอริยสัจสี่

ธาตุ หมายถึง คําที่ทรงความหมายที่แท 
เชน กิริยาอาการตางๆ มีการเดินเหินเปนตน 

ชวนคิด :

ไรขอกังขา
พระมหาไพโรจน ญาณกุสโล

* พระภัตทันตธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต
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สวน ปจจัย หมายถึง คําที่ชวยบอกใหทราบ
ถงึความเปนผูกระทําดวยตนเองหรอืถกูกระทาํ
เปนตน

ภาษาบาฬเปนภาษาทีส่ือ่ถงึสภาวะความ
เปนอยูจริง มีอยูจริง ไดอยางแจมแจงชัดเจน
กวาภาษาอื่นๆ เพราะธาตุและปจจัยนั่นเอง 
ที่ทําใหรูลึกถึงภายในของภาษา

ภาษาบาฬเปนคําบัญญัติที่ใช เปนสื่อ
ในการศึกษาขอมูลทางปรมัตถ ในข้ันตนข้ัน
พื้นฐานนั่นเอง

การประพฤติปฏบิตัธิรรมท่ีจะใหไดผลทีดี่ 
ตองมีปริยัติเปนฐาน การปฏิบัติที่ไรปริยัติ
ยอมมีโอกาสผิดพลาดไดสูง เมื่อกาวพลาดก็
ยอมพลาดทาเปนธรรมดา จะหลีกเลี่ยงการ
เรียนรูบัญญัติคือภาษาไปไมได

การปฏิบัติที่ถูกตองและชัดเจน ตองมา
จากปริยัติที่ชัดเจนและถูกตอง มิฉะนั้นจะไม
สามารถนําพาไปสูปฏิเวธได ปริยัติที่ไรปฏิบัติ
ก็ไมสามารถนําพาไปใหถึงซึ่งปฏิเวธไดอยาง
แนนอนเชนกัน ถือไดวาปริยัติเปนฐานของ
ปฏิบัติ ปฏิบัติเปนฐานของปฏิเวธ

หลักสูตรดานไวยากรณบาลีที่หลวงพอ
ใหญวัดทามะโอทานวางไวนั้น นับเปนหลัก
สําคัญอยางย่ิงที่จะสรางความเขาใจอยาง
แนบแนนใหแกผูศกึษาภาษาบาฬไดเปนอยางดี 
เพราะมีความละเอียดลึกซึ้ งชัดเจนและ
ครอบคลุมไดทั่วถึง ที่จะนําไปใชเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาภาษาบาฬ สมกับขอความที่วา 
“หลักไวยากรณบาฬใหญ มีความใหญพอ
ที่จะเปนรากเปนฐานที่ดีตอการศึกษาภาษา
บาฬ ไดเปนอยางดีเยี่ยมตลอดไป อยาง
ไรขอกังขา”

ที่มา : บทความจากหนังสือนาวุติกานุสรณ 
หนงัสอือนสุรณงานบาํเพญ็กศุลอายวุฒันมงคล 
๙๐ ป พระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ 
อัครมหาบัณฑิต เจาสํานักเรียนบาฬใหญและ
พระไตรปฎก วัดทามะโอ จังหวัดลําปาง

หากบอกวา “ภาษาบาฬเปนภาษาธรรมะ” 
หรือ “จะเรียนธรรมะใหไดดีกันทั้งที ตอง
หันมาเรียนดวยภาษาบาฬ” คงจะไมผิด

จึงถือวาภาษาบาฬเปนตัวแปรสําคัญที่
จะชวยใหเขาใจธรรมะของพระพุทธองคได
อยางลึกซึ้ง

ตัวธาตุทุกๆ คําที่มีอยูในภาษาบาฬ ทํา
หนาที่เปนสื่อธรรมะเชิงลึกไดเปนอยางดี 
เพราะธาตุเปนรากฐานตัวแปรที่ดีสําหรับ
ภาษาบาฬ ดวยเหตุน้ีรากฐานจึงมีความสําคญั
อยางมาก

ตัวธาตุ คือ ผูบงบอกและชี้แนะใหเห็น
ถึงความเปนจรงิของส่ิงน้ันๆ รูถงึธาตุถงึปจจยั 
เทากับไดรูลึกถึงความเปนจริงของภาษาบาฬ
เชนเดียวกัน

N.Pas.14.��������� �.�. 59 P.01-48.indd   40 10/12/16   11:18 AM



ในกระแสขาว :

ศาสนาพุทธ
หยั่งรากลึกในอิตาลี

เรว็ๆ นีม้ขีาววา ประเทศ
อติาลียกระดบัพระพทุธศาสนาให
เปนศาสนาประจําชาติ ทัดเทียม
ศาสนาคริสต ซึ่งขอเท็จจริง คือ 
อิตาลีเคยยกคริสตศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ แตทําใหเกิด
ความขดัแยงแตกแยกกันในสังคม 
รัฐบาลจึงประกาศยกเลิก คือไม
ใหมีศาสนาใดเปนศาสนาประจํา
ชาติอีก แตใหมีการรับรองตาม
กฏหมายเปนศาสนาในประเทศ
อิตาลีได รวมทั้งศาสนาพุทธดวย 
ณ ปจจุบันนี้ ศาสนาพุทธไดรับ
การรับรองเปนศาสนาของประเทศ
อิตาลีโดยถูกตองตามกฎหมาย 
แตมไิดเปนศาสนาประจาํชาตติาม
ที่เปนขาวแตประการใด

รายการทันโลก ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
ไดเดินทางไปทําขาวยังนครรัฐวาติกัน ประเทศอติาล ี โดย
พธิกีร คณุชอผกา วริยิานนท ไดไปสบืเสาะหาความจรงิที่
วดัสนัตจติตาราม ซึ่งเปนวัดสายหลวงพอชา ตั้งอยูบนเนิน
เขา ทามกลางธรรมชาติ สงบ สัปปายะ สวยงาม วัดนี้
เปนวัดพุทธเถรวาทแหงแรกของประเทศไทยในประเทศ
อิตาลี ซึ่งแรกเริ่ม เกิดจากศรัทธาของของชาวอิตาลีไดซื้อ
บานถวายเปนวดั ตอมาเมือ่มญีาติโยมศรทัธามากขึน้ สถานที่
จึงคับแคบ ตองยายมาอยูที่ปจจุบัน กิจกรรมของชาวพุทธ
ทีม่าวดันีก็้มทีัง้การสวดมนต ไหวพระ และเจรญิจติตภาวนา

กองบรรณาธิการ
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พระครูสันติธรรมวิเทศ (ปรีชา) รองเจา
อาวาสวัด เปนพระไทยรูปแรกที่มาเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่ประเทศอิตาลี รวมกับ
พระสงฆชาวอิตาลีอีก ๒ รูป ทานใหความ
กระจางเรื่องนี้วา ศาสนาพุทธไดรับการบรรจุ
ใหเปนศาสนาในประเทศอิตาลี รับรองโดย
รัฐสภา โดยนายกรัฐมนตรีลงนาม ชาวอิตาลี
ที่ เข ามาศึกษาธรรมที่ วัดน้ี ก็เหมือนชาว
ตะวันตกทัว่ไปทีห่นกัทางเหตผุล ตองพจิารณา
และทดลองดวยตัวเอง จึงจะยอมรับเชื่อถือ 
ตางกับชาวพุทธไทยที่เนนศรัทธา และพรอม
จะปฏบัิตติามโดยงาย หลายทานใหสมัภาษณ
วา เหตุท่ีสนใจธรรมะเพราะมีความทุกข 
ออกจากทุกขไมได ไดทดลองปฏิบัติตาม
คําสอนของศาสนาอื่นๆ มากอน และสุดทาย
พบวาพระพุทธศาสนาคือคําตอบ ทําใหเขาใจ
วาทุกสรรพสิ่ง ลวนเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป รูจัก
ปลอยวาง เมือ่ชวิีตเขามาสัมผัสแนวทางธรรม
นี้ หลายทานพบวามุมมองของชีวิตเปลี่ยนไป 
ทุกอยางไมมีอะไร 

พุทธในอิตาลี แบงเปน สายธิเบต ๔๗ องคกร 
นิกายเซนจากญี่ปุน ๓๗ องคกร และนิกาย
เถรวาท ๑๕ องคกร โดยปจจุบันมีวัดไทยอยู
ทั้งหมด ๔ แหง ซ่ึงวัดปาสันตจิตตาราม
แหงนี้ มีพระสงฆจําพรรษาทั้งหมด ๗ รูป 
และมีสามเณร ๑ รูป กับผาขาวอีก ๒ ทาน

คณุมารโิอ ญาณวโร อดตีสมาชกิสหภาพ
สมาคมพทุธในอติาล ีกลาววาจดุทีท่าํใหรฐับาล
เชือ่มัน่ ยอมรบั และใหโอกาส ในกระบวนการ
ผลักดันใหศาสนาพุทธเปนอีกทางเลือกหน่ึง
สําหรบัการเปนศาสนาในอติาลีทีม่กีารรบัรอง
ทีถ่กูกฏหมาย เราใชหลกัการวา ทกุคนมคีวาม
เปนมนษุยเหมอืนกนั จงึควรมสีทิธเิทาเทียม
กันในการเลือกนับถือศาสนา ซึ่งเมื่อรัฐบาล
ยอมรับหลักการนี้แลว ก็ยอมรับศาสนาพุทธ
เปนศาสนาตามกฎหมายของอิตาลีในที่สุด 
และเปดโอกาสใหชาวพุทธสามารถประกอบ
กิจกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาไดหลาย
อยาง ทัง้การศกึษา เผยแผธรรม และสามารถ
ขยายไปในองคกรตางๆ เช น เรือนจํา 
โรงพยาบาล รวมถึงการชวยเหลือผูปวยตาม
วิถีพุทธ ฯลฯ 

โดยการเรียกรองสิทธินี้ ไดเริ่มตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ตอมาป พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการ
ยื่นคํารองเขาสภา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรับอนุมัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการลงนาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จึงมีการรับรอง แตยังตองรอถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จงึจะมผีลบงัคบัใชไดจรงิ นัน่หมายถงึ ศาสนา
พุทธไดรับการรับรองเปนศาสนาของประเทศ
อิตาลีโดยถูกตองตามกฎหมาย แตมิไดเปน
ศาสนาประจําชาติตามที่เปนขาวกัน ทั้งนี้
ความสําเร็จของความพยายามผลักดันมา
ยาวนานนี้ ไดใชหลักการเผยแผของพระ-

ระบบการบวชท่ีวัดน้ีก็ยังคงรูปแบบวัด
สาขาของวัดหนองปาพง โดยกุลบุตรตองมา
อยูปฏิบัติธรรมเปนผาขาว ๑ ป หากผาน
เกณฑแลว ก็ตองบวชเปนสามเณรอีก ๑ ป 
จึงจะไดอุปสมบทเปนพระสงฆ โดยศาสนา-

N.Pas.14.��������� �.�. 59 P.01-48.indd   42 10/12/16   11:18 AM



4343
๑๔๑๔

โพธิญาณเถร (หลวงพอชา สุภัทโท) คือฝก
คนยโุรปหรอืคนในพืน้ทีใ่หกลบัมาสอนกนัเอง 
ซึ่งชวยลดปญหาการตอตานพระพุทธศาสนา
ไดเปนอยางดี 

ดวยการออนวอนรองขอ ดังนั้น สถานภาพ
ของพระพุทธศาสนาทีไ่ดรบัการรบัรองจากรฐั
ตามกฏหมายในประเทศอิตาลีครั้งนี้ จึงเปน
เพียงเครือ่งมอือํานวยความสะดวกในระหวาง
การเดินทางเทานั้น แตจุดหมายปลายทาง
ที่แทจริง คือการออกจากทุกข ไปจนถึงการ
สิ้นสุดการเวียนวายตายเกิดนั้น ถือเปนหนาที่
ของชาวพุทธทุกคนที่จะตองเพียรพยายาม
ดวยตัวเอง

อีกประเด็นที่น าคิดคือ ชาวพุทธใน
ประเทศไทย นับวามีบุญวาสนามากที่ไดมา
เกิดในดินแดนแหงแผนดินธรรมของพระ-
พุทธศาสนา เราเกิดมากับพระพุทธศาสนาซึ่ง
เปนเสมอืนสวนหนึง่ของชีวติ เรามสีทิธเิสรภีาพ
เต็มที่ที่จะเปนชาวพุทธที่มีศักยภาพ สามารถ
บําเพ็ญประโยชนตน ประโยชนทาน ใหถึง
พรอม สรุปคือสามารถทําหนาที่ของชาวพุทธ
ทีด่ไีดอยางเตม็ที ่ไมตองรอใหกฎหมายรองรบั 
ไมตองพยายามผลักดันเพื่อสิทธิทางศาสนา
ยาวนานถึงเกือบ ๓๐ ป เหมือนในประเทศ
อิตาลี และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันตก 
แตเราเปนพวกใกลเกลือกินดางกันหรือเปลา 
ลองถามตัวเองกันหนอย ก็อยูท่ีเราแตละคน
แลว วาไดใชสิทธิ์ของการเปนพุทธศาสนิกชน
ดีพอหรือยัง

ที่มา : ขอขอบคุณ รายการทันโลก ออก
อากาศทางสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส 
วนัเสารที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๓๐ 
- ๒๓.๐๐ น.

หลวงพอฉันทปาโล เจาอาวาส วัดปา
สันตจิตตารามกลาววา เคล็ดลับการสอนของ
หลวงพอชาคือ ทําใหดู มากกวา พูดใหฟง

คุณธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัคราชทูตไทย 
ณ กรุงโรม ชี้แจงเพิ่มเติมวา สถานทูตไดเขา
มาชวยผลกัดนัการยกระดบัฐานะของพระพทุธ-
ศาสนาคร้ังน้ี โดยชวยดูเรื่องขอกฎหมายใน
รายละเอยีด ตามท่ีทราบขัน้ตอนวาตองมกีาร
ลงนามระหวางผูนําศาสนากับประธานาธิบดี 
ซึ่งรัฐสภาตองยอมรับดวย ทั้งนี้ สหภาพ
พุทธศาสนิกชนเปนตัวแทนของชาวพุทธใน
อิตาลี ในการลงนามกับประธานาธิบดี โดย
ผานการรับรองของรัฐสภา ทําใหปจจุบันนี้ 
ศาสนาพทุธมสีถานะตามกฎหมายท่ีจะดําเนนิ
กิจกรรมตางๆ เทาทีไ่มขดักบักฎหมายอิตาลไีด 

บทสรุปจากขาว พระพุทธศาสนาสอน
เรือ่งทกุขและการดบัทกุข และบอกทางดาํเนนิ
ไปสูความดับทุกขน้ัน โดยในการเดินทางนี้
ทุกคนตองเดินดวยตัวเอง ไมอาจดับทุกขได
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กายอันเนา เปนที่เมา ของสาวหนุม แทก็กลุม กองซากผี ชางดีเหลือ

พาลหมกมุน บัณฑิตหนุน พอจุนเจือ มาอยูเพื่อ พนไป ไมใชเธอ 

มีกลิ่นตด เปนเครื่องหมาย วากายเหม็น มากลําเข็ญ กลับหลงใหล ใหเสนอ

กินทุกวัน กันมันเนา เฝาบําเรอ พอเราเผลอ ก็จากไป ไมไยดี

กายคตา สติมา คอยริเริ่ม แลวคอยเสริม สมาธิใส ใหสุขศรี

วิปสสนา อนิจจา ดูดีดี อมตะซอน ในกายนี้ ที่นิพพาน ฯ 

ปปญจา

ชวนดูกายเนา เขาพรรษา
กวีธรรม :
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คุณแมบรรจงเอาผาขนหนูชุบนํ้าผืนนอยเช็ดทั่วใบหนาและลําคอ รวมทั้งแขนสองขาง
ของนองขวัญ เพื่อชวยบรรเทาไอรอนจากพิษไข จากนั้นจึงพับผาผืนนอยซึ่งยังหมาดๆ อยู 
วางลงเบาๆ บนหนาผากของลูกสาวดวยความหวงใย

คุณแม : “นอนเถอะนะลูก ตัวยังอุนอยู ทานยาแลวเดี๋ยวคงดีขึ้นละลูก” คุณแม
กลาวพลางลูบผมลูกสาว

นองขวัญ : “คุณแมขา คืนน้ีหนูอดไปสวดมนต นั่งสมาธิกับคุณแมในหองพระเลย 
พระพุทธเจาคงไมตําหนิหนูนะคะ” นองขวัญโอดครวญเสียงออย พรอมไอแคกๆ 

เรื่องเลาสําหรับเยาวชน :

ความสําคัญของใจ เรื่องของมัฏฐกุณฑลี
เรื่อง : มโนรถปูรณี

ภาพ : นองขวัญ
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“หนูยังไมหายดี พระพุทธเจาไมวาหรอก
จะ พรุงนี้หายแลวคอยมาสวดมนตนั่งสมาธิ
ในหองพระกับคุณแมนะลูก แคหนูทําจิต
เลื่อมใสในพระพุทธเจาก็เปนบุญมากแลว มี
เร่ืองเลานะ ชายหนุมคนหนึ่งปวยมากขนาด
ยกมือไหวยังไมไหว แตทําจิตเลื่อมใสใน
พระพุทธเจา ตายแลวเขาไดไปเกิดเปนเทวดา
ทันทีเลยนะ” คุณแมเกริ่นความหลังใหกําลัง
ใจนองขวัญ

“คุณแมเลาใหฟงบางสิคะ” นองขวัญ
ตาแปว

“เปนเร่ืองของชายหนุมช่ือมัฏฐกณุฑลจีะ 
เขาเปนลูกพราหมณ ชาวสาวัตถี พอแม
รวยมากแตขี้เหนียวสุดๆ ไมเคยใหอะไรใคร
สักอยาง แตก็ยังมีใจเอาทองตีเปนตุ มหู
เกลี้ยงๆ ใหลูกชาย ๑ คู ใครๆ จึงเรียกเขา
วามัฏฐกุณฑลี แปลวา ‘มีตุมหูเกลี้ยง’ ตุมหู
นั้นพอเปนคนทําเองดวยนะ ไมไดจางชาง
เพราะเสียดายคาจาง”

“แหม พอของนายตุมหูเกลี้ยงเนี่ย ขี้งก
จริงๆ คะ” นองขวัญรําพึง

“หนึบๆ เลยลูก ทีนี้พออายุ ๑๖ ป 
มัฏฐกุณฑลีปวยหนัก แมจึงขอรองใหพอพา
ไปหาหมอ แตพอก็ไมไปเพราะกลัวเสียเงิน 
เที่ยวไปถามหมอวาปวยอยางนั้นๆ ตองใชยา
อยางไร แลวก็ไปหารากไมใบไมตามที่หมอ
บอกมาตมใหลูกกิน” คุณแมเลาแบบปลงๆ

“อาการของมฏัฐกณุฑลมีีแตทรดุ จนไมมี
ทางรักษา พอจึงยอมไปหาหมอ แตหมอตาง
ก็เห็นวาไมรอดแนก็ปฏิเสธ พอแกรูวาลูกของ
แกคงตายแน คิดวาหากมีคนมาเยี่ยมที่บาน
เด๋ียวจะเห็นทรัพยสมบัติ จึงชวยกันหามลูก

ออกมานอนที่ระเบียง” คุณแมเลา ชวนให
เห็นภาพสลดใจ

“คุณแมคะ ทําไมพอแมนายตุมหูเกลี้ยง
นี่ใจรายจัง ถาพาไปหาหมอแตแรกเขาคงไม
ตองตาย ดูซิ พอใกลตายแทนที่จะดูแล
อยางด ีกลบัยายเขาออกมานอนทีร่ะเบยีงอกี” 
นองขวัญทําตาปรอยดวยความสงสาร

“เปนพอแมทีห่าไดยากจรงิๆ พอดวีนันัน้ 
พระพุทธเจาทรงแผขายพระญาณตรวจดู
หมูสัตว ทรงเห็นอุปนิสัยของมัฏฐกุณฑลี จึง
เสด็จมาโปรด” นองขวัญตาเปนประกายเมื่อ
ฟงถึงตอนสําคัญ

“ขณะที่พระพุทธเจาเสด็จมาถึง มัฏฐ-
กณุฑลกีาํลงันอนหนัหนาเขาหาฝาเรอืน พระ-
พุทธเจาทราบวา เขาไมเห็นพระองค จึงทรง
เปลงพระรศัมไีปวาบหนึง่ เขาคดิวานีแ่สงอะไร
กันหนอ ? แลวหันหนาออกมามอง ไดเห็น
พระพุทธเจา จึงคิดวา เปนเพราะพอเราเปน
อันธพาล เราจึงไมไดเขาเฝาพระพุทธเจาผู
ประเสริฐ ไมไดทําสิ่งดีๆ ไมไดถวายทาน 
หรือฟงธรรม ตอนนี้ แมแตมือของเราก็ยกไม
ไหวเสียอีก เขาคิดแลว จึงทําจิตใหเล่ือมใส
ในพระพุทธเจา” คุณแมยิ้มนอยๆ 

“สาธ ุแตหนยัูงยกมอืไหวไดนะคะคณุแม” 
นองขวัญพูดพลางยกมือไหวระลึกถึงคุณ
พระพุทธเจา

“จะลูก การทําจิตเลื่อมใสก็เปนบุญกุศล
มาก เมื่อพระพุทธองคทรงทราบวาเขาทําจิต
ใหเลื่อมใสในพระองคแลว ก็เสด็จออกไป 
พอลับตาเทานั้น มัฏฐกุณฑลีก็ตาย ไปเกิดใน
วมิานทองทนัทรีาวกบัวาหลบัแลวตืน่ขึน้มาเลย
นะลูก” คุณแมทําเสียงตื่นเตนเล็กนอย
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“เปนการจากไปทีย่อดเย่ียมมากเลย หลบั
แลวต่ืนมาในวมิานบนสวรรคทนัท”ี นองขวญั
ฟงแลวอดดีใจกับเขาไมได

“ก็ด วยอานิสงส ที่ เขาทําจิตเลื่อมใส
นั่นแหละ ฝายพอเขา พอทําศพลูกชายแลว
ก็ไดแตไปยืนรองไหที่ปาชาทุกวัน ครํ่าครวญ
วาลูกชายคนเดียวของพออยูไหน มาหาพอ
เถิด” คุณแมทําเสียงโอดครวญตามเรื่องเลา

“แหม ตอนปวยก็ไมพาไปหาหมอ พอ
ตายแลว จะมารองไหหาทาํไมเนีย่” นองขวญั
วางคอนวงเล็กๆ

“เขากร็กัลกูละ แตเอาชนะความขีเ้หนยีว
ไมไดนะ ฝายเทพบตุรมฏัฐกณุฑล ีอยูในสวรรค 
ระลึกถึงทิพยสมบัติของตนก็รูวาไดมาเพราะ
ทําจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา มองเห็นพอ
มายืนรองไหอยูท่ีปาชาทุกวัน จึงเนรมิตตน
คลายมัฏฐกุณฑลี ลงมายืนรองไหอยูในปาชา
นั้น พราหมณไดยินเสียงคนรองไห เหลียวไป
เหน็ชายหนุมคลายลกูของเขา จงึเดนิเขาไปหา 
และถามวา เจาหนุมเอย แตงตัวคลายลูกเรา 
มายืนรองไห ทุกขเรื่องอะไรอยู เทวดาก็ถาม
วาแลวทานละ ทุกขอะไรจึงรองไหอยู  ? 
พราหมณก็ว าเขาคิดถึงลูกชายที่ เ พ่ิงตาย
จากไป” คุณแมพูดพลางขยับหมอนใหนอง
ขวัญนอนสบายขึ้น

“ขอบคุณคะคุณแม คอยหายใจถนัดขึ้น
หนอยคะ” นองขวัญยิ้มใหคุณแม

“แลวเทวดาก็พูดวา เรามีรถทองคําอยู
คันหนึ่ง สวยงามมาก แตไมมีลอ จึงตรอมใจ 
คงจะตายเพราะเหตุนี้ พราหมณจึงวา ทาน
ตองการลอทองหรอืแบบไหน ขอจงบอกมาเถดิ 
เราจะจัดหามาให” คุณแมเลาตอ

“แหม ทาํใจดกีส็ายไปแลวนะคะคณุแม” 
นองขวัญอดคอนไมได

“เทวดาทานฉลาดมาก ทานก็นึกวาแหม 
เมื่อเราปวยหนักนั้นไมยอมเสียเงินรักษา 
ตอนนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจายลอรถทอง
ให ตองดัดนิสัยสักหนอย คิดแลวเทวดาก็พูด
วา ตองการดวงจันทรหรือดวงอาทิตยเทานั้น
มาทาํลอ หากไดมา รถของเราคงจะงามเยีย่ม” 
คุณแมเสียงดังขึ้น

“แลวจะหาไดร ึลอดวงอาทติยดวงจนัทร 
ในโลกนี้ ?” นองขวัญอดสงสัยไมได

“นัน่นะสิลูก พราหมณจงึวา ทานบาแหงๆ 
ตองการสิ่งท่ีเปนไปไมได ชางโงเขลาจริงๆ 
ตายเกิดอีกเทาใด ก็ไมอาจดึงเอาดวงจันทร
ดวงอาทิตยมาเปนลอรถไดหรอก” คุณแมทํา
เสียงเขมปนขํา

“พอตาพราหมณพูดจบ ชายหนุมก็ตอบ
วา นี่พราหมณ ขาตองการสิ่งที่พอมองเห็นได 
สวนทานรองไหครํ่าครวญเพราะตองการสิ่ง
ที่มองไมเห็น ใครจะโงกวาใคร ลองคิดดู” 
คุณแมเลาตอตอนสนุก

“เทวดาทานฉลาดจริงๆ นะคะ หาทาง
สอนจนได” นองขวัญอดหัวเราะเบาๆ ไมได

“บญุของพราหมณนะ พอไดฟงกไ็ดสตวิา
ชายหนุมพูดถูก ตนเปนผูโงเขลากวา เพราะ
ตองการสิ่งท่ีมองไมเห็น และไมเคยมีใคร
เรียกคืนมาได จึงไดกลาวชมเชยชายหนุม” 
คุณแมหยิบผามาเช็ดหนาใหลูกสาวอีก กอน
เลาตอ

“พราหมณพูดวา เรานี้เปนผู เรารอน
กระวนกระวายมาก เรากลายเปนผู เย็น
เพราะทานนํานํ้าแหงความเห็นถูกมาดับไฟ 
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ทานไดถอนลกูศรคือความโศกจากความระลกึ
ถึงลูกชายออกจากใจเรา” คุณแมเลาชาๆ

“แหม พูดดีจริงนะ บุญของพอขี้เหนียว
แทๆ” นองขวัญเอยขึ้น

“แลวพราหมณไดถามวาเจาหนุมคือใคร 
เทวดาก็บอกวาเขาคือมัฏฐกุณฑลีนั่นเอง ได
ทํากุศลไวกอนตาย จึงไดไปเกิดเปนเทพ 
พราหมณก็งงวาอยูดวยกนัมายงัไมเคยเห็นลกู
ใหทานหรือรักษาศีล แลวไปสวรรคไดเพราะ
เหตุใด เทวดาจึงเลาเรื่องที่พระพุทธเจาเสด็จ
มาโปรด พราหมณฟงแลวเกิดปติปราโมทย
เปนอันมาก กลาววา นาอัศจรรยจริง การทํา
จิตเลื่อมใสพระพุทธเจามีผลขนาดนี้ เขาจะ
ทําใจใหเลื่อมใส นับถือพระพุทธเจาในวันนี้
ทีเดียว เขาปฏิญาณกับเทวดาวาจะรักษาศีล 
ใหทาน และเลื่อมใสในพระรัตนตรัย แลวไป
เฝาพระพุทธเจา ทูลอาราธนาใหไปเสวย
ภัตตาหารท่ีบานเขาในวันรุงข้ึน” คุณแมวาง
ผาผืนนอยลงที่หนาผากนองขวัญอีกครั้ง

“เยี่ยมไปเลยคะ เทวดาทําสําเร็จ” นอง
ขวัญยิ้ม

“ใชแลวจะ พระพุทธเจาทรงรับ ตอนนั้น 
ประชาชนมากันมากที่บานพราหมณวันนั้น 
พราหมณไดทลูถามวา มหีรอื คนทีไ่มไดถวาย
ทานแดพระองค ไมไดบูชาพระองค ไมได
รักษาศลี แตไดไปเกดิในสวรรค ดวยเหตเุพยีง
การทําจิตใหเลื่อมใสในพระองคอยางเดียว” 
คุณแมลูบศีรษะลูกสาวอีกครั้ง

“นี่เปนการลงทุนนอย แตไดผลมาก 
เพราะเนื้อนาบุญดีนะคะคุณแม” นองขวัญ
พิจารณาตาม

“ใชจะลกู พระองคตรสัตอบวาจะมาถาม
ทําไมอีกเลา ในเมื่อมัฏฐกุณฑลีไดบอกความ

จริงขอนี้แลว พราหมณแกลงงงและถามอีก 
พระองคจึงทรงเลาเรื่องการสนทนาระหวาง
มฏัฐกณุฑลกัีบพราหมณน้ัน ครัน้ทรงทราบวา
มหาชนยังไมสิ้นสงสัย จึงทรงอธิษฐานให
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรลงมาพรอมทั้งวิมาน 
พระองคทรงสัมภาษณเขา เทพบุตรทูลตอบ
ตามความเปนจริงทุกประการ” 

“ยอดมากเลยที่ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ ให
มาทั้งวิมานเลย ไมเชื่อใหรูไปซิ” นองขวัญ
นึกชื่นชมพุทธานุภาพ

“คงอลังการมากเลยนะลูก มหาชนได
ฟงไดเห็นความจริง จึงอุทานออกมาดวยปติ
โสมนัสวา ดูเถิด ลูกชายพราหมณ ไมได
ทําบุญอยางอื่นเลย เพียงแตทําใจใหเลื่อมใส
ในพระพุทธเจาเทานั้น ยังไดสมบัติอยางนี้ 
พระพุทธเจาทรงมีพระคุณนาอัศจรรยแท 

พระศาสดาจึงตรัสพระภาษิตวา สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงสําคัญที่ใจ ฯลฯ ถาใจดี 
ใจผองใส การทําการพูดก็พลอยดีไปดวย 
เพราะความดนีัน้ ความสขุกต็ดิตามมา เหมอืน
เงาตามตน” คุณแมพูดจบจึงดึงผาหมหม
กระชับใหลูกสาวอีกครั้ง

“หนูคงหลับฝนดี ดวยการทําจิตเลื่อมใส
ในพระพุทธเจาคะ” นองขวัญยิ้มพลางดึงมือ
คุณแมมาแนบแกมอุนๆ ไว

“หลบัใหสบายนะลกู แลวจะไดหายไวๆ” 
คุณแมหอมแกมนองขวัญ แลวจึงปดไฟกลาง
หองให กอนยิ้มและเดินจากไป 

(ที่มา : ธรรมบท ทางแหงความดี เลม ๑ 
ยมกวรรควรรณนา : ความสําคัญของใจ 
เรื่องที่ ๒ ของ วศิน อินทสระ)
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