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ฉบับรักการอ่าน
สานสร้างปัญญา

v ปุจฉา – วิสัชนาธรรม : เรื่องทาน (จบ)
v บทความ : นักอ่านนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่
v สาระน่ารู้ : แนะน�า Application
ศึกษาพระไตรปิฎกในภาษาบาลี
v สาระธรรม :
ออกจากกามกันเถิด จะเกิดผล (จบ)
v บันดาลใจ : พจนานุกรมชีวิต ของ สอ เสถบุตร

v มองเทศ – มองไทย
สืบค้นหา พระพุทธบาท ๕ รอย (จบ)
v กวีกันยา : ไม่อิ่ม
v มุมมอง : หนังสือดีคือมิตรที่ดี
v ทันโลก : ความรักการอ่านของสังคมญี่ปุ่น
v บทวิเคราะห์ : ท�าไมเด็กไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ
v มุมมอง : มนุษย์ยุคนี้ ไม่อ่านหนังสือกันแล้วหรือ ?
v เรื่องเล่าชาววัด : สุขใจในบุญ

เปดเลม
วารสารโพธิ ย าลั ย ฉบั บ ที่ ๑๖ ป ที่ ๒
ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้
จัดทําเปนพิเศษเพื่อสงเสริมการอาน
เวลานี้ ไ ด เ กิ ด วิ ก ฤตสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ทั่ ว โลก
มีหนังสือปดตัวไปเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ในประเทศไทยก็ เ กิ ด ป ญ หามาก
โรงพิมพประสบภาวะงานนอยลง จนกลายเปน
ความเครียดที่ตองหาทางแกไขอยางเรงดวน
มิฉะนัน้ อาจตองปดโรงพิมพตามกิจการสิง่ พิมพ
อื่นๆ เพราะทนคาใชจายไมไหว
หากพิ จ ารณาดู เรื่ อ งนี้ ไ ม ใช เรื่ อ งเล็ ก
เพราะหมายถึงวา ตอไปหนังสือตางๆ จะมี
นอยลง ๆ ทัง้ ๆ ทีก่ ารอานหนังสือเปนวิธกี ารศึกษา
หาความรูอยางหนึ่ง ที่สามารถกระจายตัวไป
ไดอยางกวางไกล ทุกหนทุกแหง ไมตองอาศัย
ไฟฟา เพียงที่ที่มีแสงพอเพียง ก็อานไดแลว
ในเล ม นี้ เราได ส รรหาเรื่ อ งที่ น  า สนใจ
เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ และการอ า นมานํ า เสนอ
สําหรับผูชอบเทคโนโลยี ก็จะไดอานเรื่องการ
แนะนําการใชงานพระไตรปฎกคอมพิวเตอรไว
อยางกระจางแจง ทําใหสะดวกแกการคนควา
ศึ ก ษาหาความรู  เรื่ อ งพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต
ของ สอ เสถบุตร ผู  เรี ย บเรี ย งพจนานุุ ก รม
อังกฤษ - ไทย คนแรก ซึ่งเปนงานที่ทําไดยาก
เพราะทานตองแอบซอนทําในเรือนจํา ตอง
อาศัยความพากเพียรพยายามอยางหนักกวา
จะสําเร็จ เพราะทานทําดวยสมองและสองมือ
ไมมีอุปกรณชวยเหลืออื่นใด เชน คอมพิวเตอร
อยางในสมัยนี้ แตทานก็ทําจนสําเร็จ เปนของ
ขวัญอันลํา้ คาแกคนไทย ทานไดอา นเรือ่ งนีแ้ ลว
จะเกิดแรงบันดาลใจวา อุปสรรคใดๆ ในโลกนี้

ฉบับที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ไมอาจกีดกั้นความเพียรของผูมีความมุงมั่น
และตั้งใจจริง
เนื่ อ งจากในฉบั บ นี้ เรามี เรื่ อ งราวดี ๆ
เกี่ยวกับหนังสืออัดแนนอยางจุใจ ทําใหพื้นที่
ไมเพียงพอสําหรับคอลัมนธรรมสําหรับเยาวชน
ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองยกคอลัมน ธรรม
สําหรับเยาวชน ไปไวในฉบับตอไป
นอกจากนั้ น วารสารฉบั บ นี้ ยั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือ เราไดปรับหนาเครดิต
หนั ง สื อ ใหม พร อ มๆ กั บ การย า ยโรงพิ ม พ
เดิมวารสารโพธิยาลัย ถือกําเนิดมาจากคณะ
ผูจัดทําเพียงไมกี่คน ที่ีมีเจตนารมยสรางสรรค
สั ง คมตามความรู  ค วามสามารถที่ มี โดย
ไมมีผลประโยชนทางธุรกิจใดๆ เลย ดวย
ความมุ  ง มาดปรารถนาเช น นี้ ทํ า ให มี
ผู  มี ใจบุ ญ ใจกุ ศ ลเข า มาร ว มงานกั บ เราด ว ย
ความเสี ย สละ ทํ า ให ว ารสารมี พั ฒ นาการ
กาวหนาไปอยางนาพอใจ การจัดทํามีความ
รวดเร็ ว มากขึ้ น แต เ ดิ ม วารสารโพธิ ย าลั ย
ไมสามารถออกไดตรงตามเดือน เนื่องจาก
มีคณะผูจ ดั ทํานอย สวนใหญเปนพระสงฆทมี่ า
ศึกษาธรรมบาฬทสี่ าํ นักวัดจากแดง คราใดตรง
กับการสอบ ทานก็มักจะงดสงตนฉบับ และ
ไมมีเวลาชวยตรวจงาน คราใดปดเทอม ทานก็
จะลาไปเขากรรมฐาน หรือทํากิจธุระที่วัดเดิม
ของทาน วารสารก็จะชะงักไปดวย
บัดนี้ปญหานี้ผอนคลายไปมาก เพราะ
มีผูมีจิตศรัทธามาชวยดังที่กลาวไปแลวขางตน
ซึง่ ทานจะพบกับผลงานของคณะผูจ ดั ทําทีเ่ พิม่
เขามา และนาจะไดเห็นวารสารออกตรงเดือน
ไมเกินตนปหนานี้
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ปุจฉา - วิสัชนาธรรม :

ปญหาเรื่อง

๓

ทาน

(ตอนจบ)

พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

การถวายเงินพระ จะเปนการสมควรหรือไม
ปุจฉา การถวายเงินพระ จะสมควรไหม
และพระผูรับเงิน ทานจะผิดวินัยไหมครับ
วิสัชนา ที่ ถู ก ต อ งคื อ ไม ส มควรถวาย
เพราะตามวินัยจริงๆ หามพระรับเงิน เมื่อเปน
เชนนี้ หากตองการทําบุญก็มีวิธีคือมีปวารณา
บัตร หรือมอบเงินไวกบั ไวยาวัจกร หรือกัปปย-

การกะ คือคนทีท่ าํ กัปปยการกะให โดยบอกวา
กระผมหรือดิฉันขอถวายปจจัย ๔ ก็คือ จีวร
อาหารบิ ณ ฑบาต ที่ อ ยู  อ าศั ย ยารั ก ษาโรค
จํานวนเทานี้ คือถวายปวารณาบอกเปนปจจัย
๔ แลวก็ฝากไวกับไวยาวัจกร ถาทานประสงค
เมื่อใดก็ใหเรียกรองจากไวยาวัจกรเถิด เพราะ
ฉะนัน้ ถาวัดไหนมีผจู ัดการรักษาให เราก็ถวาย
ในลักษณะทีเ่ ปนกัปปยภัณฑ คือของสมควรแก
พระตามวิธีที่กลาวมานี้ได
แตในบางที่บางแหงไมมีไวยาวัจกร จะ
ทําอยางไร พระบางรูปยอมทนตองอาบัติ คือ
ตองถือเอง ในการขึ้นรถลงเรือก็ดี จายคานํ้า
คาไฟ คาโทรศัพทกด็ ี ทานคิดเสียวา เปนอาบัติ
ที่แกไขได สามารถทําใหบริสุทธิ์ได ไมใชอาบัติ
ที่แกไขไมได เพราะในเวลาที่ทานตองการจะ
ปฏิบัติธรรมจริงๆ ทานก็สละสิ่งเหลานี้ทั้งหมด
แลวก็ออกไปปฏิบัติธรรมได
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พระบอกบุญเรื่องคาใชจายในการเชาสถานี
ออกอากาศรายการธรรมะผิดวินัยหรือไม
ปุจฉา พระคุณเจาที่เผยแผธรรมะก็มี
ความจํ า เป น ต อ งใช ป  จ จั ย ในการเช า สถานี
ฉะนั้น ในเวลาแสดงธรรมทานจึงบอกบุญเรื่อง
คาใชจาย อยางนี้ผิดหรือไม ครับ
วิสัชนา ถาทานบอกบุญเฉยๆ วา มีคา เชา
สถานี แตทา นไมรบั เอง มีโยมจัดการให ก็ไมผดิ
คือเมื่อทานบอกบุญแลว ใครจะรวมทําบุญ
ก็ บ อกผ า นกั ป ป ย การกะหรื อ ไวยาวั จ กรให
จั ด การให อย า งนี้ ไ ม ผิ ด แต ถ  า ท า นรั บ เอง
จัดการเอง ก็ผิดตามวินัย แตบางรูปก็คิดอีก
มุมมองหนึ่งวา จะผิดก็จริงอยู แตทําประโยชน
กับปวงชนไดมากมาย อยางนีก้ เ็ รียกวา คิดคนละ
มุมมอง
เมื่อเราทราบขาวพระภิกษุสามเณรประพฤติ
ปฏิบัติไมดี เราควรจะวางใจอยางไร
ปุจฉา ในเวลาทีม่ ขี า ววาพระภิกษุสามเณร
มีความประพฤติปฏิบัติไมดี คนสวนใหญจะ
เหมารวมวา พระสมัยนี้ไมดีแลว ไมนาใสบาตร
ไมนาทําบุญดวย ในฐานะที่พระอาจารยเปน
พระ จะบอกกับสาธุชนอยางไรครับ
วิสัชนา เรือ่ งของขาวนัน้ เราตองเขาใจวา
ถาขาวดี เขาขายไมออก ขาวดีอยูดานใน ขาว
จัญไรอยูดานนอก เพราะฉะนั้น ประชาชนที่
เสพขาวตองเขาใจวา พระสองแสนรูป อาจจะ
ทําไมดีสักรอยรูปหรือพันรูป แตพระอีกมาก
มายยังเปนพระดี เพราะการทีเ่ ปนพระสงฆนนั้
บางทานอาจจะมีศีลบริสุทธิ์ บางทานอาจจะ
ทุศีล หรือมีศีลไมบริสุทธิ์

ถามวา ถาพระไมมีศีล เราทําบุญกับ
ทาน จะไดบุญไหม ตอบวา ไดบุญ เพราะถา
ตราบใด ทานยังหมจีวร ยังมีสัญลักษณของ
พระภิกษุสงฆอยู ถึงจะทุศีล เราทําบุญ ก็ยังได
บุญ ยังไดอานิสงสอยูตราบนั้น แตอานิสงสลด
นอยถอยลงไป
ในการทําบุญทําทาน ถาพระไมมีศีล เราก็
วางใจวา ใหกบั พระไมมศี ลี ก็ยงั ดีกวาใหกบั ชาว
บานที่มีศีล ๕ เพราะถึงแมศีลบางขอของพระ
จะขาดไป แตอยางนอยๆ ศีล ๕ ของทานก็ยัง
มีอยู ศีลของทานมากกวาชาวบาน
เพราะฉะนั้น จึงดูในลักษณะภาพรวมวา
เรานับถือพระพุทธศาสนา นับถือแบบไหน
นับถือแบบสมมติสงั ฆะหรือนับถือแบบปรมัตถสังฆะ
ทุกครั้งที่มีปญหา หลายๆ คน นับถือพระ
ก็นับถือแคพระลูกพระหลาน ออ...องคนี้เปน
พระลูกพระหลาน เปนหลวงลุง หลวงนา หลวงอา
หลวงตา เราก็คิดนับถือกันแคในลักษณะอยาง
นี้ จริงๆ แลว การนับถือพระรัตนตรัยที่ถูกตอง
ก็คอื ถานับถือพระพุทธ จิตใจนอมไปทีพ่ ทุ ธคุณ
ทั้ง ๙ บท ใหได นับถือพระธรรม จิตใจก็นอม
ไปที่ธรรมคุณทั้ง ๖ บท ใหได นับถือพระสงฆ
จิตใจใหนอ มไปทีส่ งั ฆคุณทัง้ ๙ บท ใหได โดยที่
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เอาสมมติสังฆะเปนสื่อผาน ถึงแมสมมติสังฆะ
จะมีศลี หรือทุศลี ก็ตาม ทานก็ยงั เปนเนือ้ นาบุญ
ใหกับเราได คือนึกถึงสิ่งดีๆ ที่เราจะไดนั่นเอง
การนับถือพระสงฆ บางครั้งเรานับถือผิด
ก็คือนับถือตัวบุคคล ไมนับถือขอวัตร ทําไม
เราจึงนับถือทาน พระทานเปนลูกหลานของ
เรา หรือเปนคนรูจ กั ของเรา แตการนับถือทีถ่ กู
ตอง ก็คือเราตองนึกถึงคุณของพระสงฆ วา
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ พระอริยสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดี
อย า งนี้ เ ป น ต น ถ า จิ ต ใจของเราน อ มไปที่
สังฆคุณไดเมื่อไหร เราก็จะแยกออกวา ที่ทํา
ไมดี คือ สมมติสังฆะ สวนปรมัตถสังฆะ ไมมี
คําวา ไมดี
เมื่อเราแยกประเด็นออก ระหวาง สมมติสั ง ฆะ และปรมั ต ถสั ง ฆะก็ ดี หรื อ เราแยก
ประเด็นออกวา ในกาลตอๆ ไป พระอรหันต
ก็หายากแลว พระปุถุชนผูมีศีลก็หายากแลว
พระปุถุชนที่ทุศีลบาง มีศีลบาง ก็หายากแลว
และในกาลตอๆ ไป ที่ศาสนาเริ่มเสื่อมลง ก็
จะไมมีพระบวช เหลือแตอะไร เหลือแตเอาผา
จีวรเล็กๆ มาปะที่บาแลวบอกวานี้คือนักบวช
จากนั้นศาสนาก็จะเสื่อมลงไปตามลําดับ ก็คือ
ศาสนาไดเสื่อมจากจิตใจของคน เพราะคนไม
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นับถือ แตศาสนาคือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไมไดเสื่อมหายไปจากโลก
เพราะฉะนั้น การที่เราไปเห็นพระไมดี
หนึ่งรูปแลว เราเสื่อมศรัทธาสงฆ ก็แสดงวา
เรายังไมเขาใจศาสนา เรายังไปยึดแคตัวบุคคล
สิ่งสําคัญที่สุดก็คือแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขั น ธ ที่ อ งค พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ได ต รั ส
เอาไว เรานอมนํามาประพฤติไดกี่บท
เพราะถาเรานอมนําเอาพระธรรมขันธ
มาประพฤติได เมื่อเราเห็นพระบางรูปมีศีลไม
บริสทุ ธิ์ หรือทุศลี ถาเราแยกประเด็นออก ก็นกึ
ยอนไปถึงสมัยพุทธกาล มีพระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ยังมีพระเทวทัต มีพระดีๆ มีพระอรหันต
มากมาย ก็ยงั มีพระเปนปาราชิก เชน พระสุทนิ น
หรือมีพระที่ทําตัวไมเหมาะสม เชน พระอุทายี
ยุคนี้สมัยนี้ก็เชนเดียวกัน มีพระดีๆ อีกเปน
แสนรูป พระ ๒๐ - ๓๐ รูป อาจจะเสีย
เมื่ อ เราแยกประเด็ น แยกบุ ค คลได ว  า
พระรูปไหนทําไมดี ทานก็ไปนรกของทานเอง
เราทําดี เราทําบุญ เราไดบุญแลว ถาเราแยก
ประเด็นออก ศรัทธาของเราก็จะไมตก
แตในยุคนี้สมัยนี้ คนสวนใหญจะแยกไม
ออก เมือ่ แยกไมออกแลว เห็นพระไมดรี ปู เดียว
ก็เหมารวมทัง้ หมด ถาเหมารวม ก็เปนการปดกัน้
ความดีสําหรับตนเอง
เพราะฉะนั้น ชาวพุทธที่ดีควรจะศึกษาวา
พระธรรมคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ยังมีผูเรียนผูศึกษา
ผูปฏิบัติ ผูรูผูเห็นจริง เมื่อเปนอยางนี้แลว
เราก็แยกประเด็นวา แมแตในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ยงั มีพระไมดี อยางเชน พระเทวทัต
พระอุทายี พระสุทินน ทานเหลานั้น เปน
ผูกระทําผิด กระทําไมดี แตในขณะเดียวกัน
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ยุคนั้นสมัยนั้น ทําไมจึงมีพระอรหันตเกิดเต็ม

นับเป็นผู้หญิงคนแรกๆ ที่มี
บานเต็มเมือง ทําไมคนไมเสื่อมศรัทธา เพราะ
ผลงานโดดเด่นในระดับชาติ
นีส้ มัยนีม้ อง
เช่นนี้ แต่คนเขาแยกประเด็
เรื่องของท่านได้ถูกนออก สวนในยุค๑๕
แตสวนนที
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ผลงาน
อั
ค
คมหาบั
ณ
ฑิ
ต
พระวันละ ๕๐๐ รูป บางวันมีพระหนุมเกเร
บรรณาธิการอํานวยการ
ทีเ่ คยเชือ่ บางรู
ว่าเป็นปของพระมหา
ที่มารับบาตร พระมหาประนอม
ทะเลาะกั
บหลานสาว
ธมฺมาลงฺกาโร
เถระผู้ยิ่งของนางวิ
ใหญ่ มีความลึ
ก
ซึ
ง
้
สาขาซึ่งใสบาตรอยู
 ก็กมารบทความ
ีปญหาวา
บรรณาธิ
ทางธรรมอย่างมาก ทีแ่ ท้จริง
พนิตา สอังาขาต
จันทรเพ็
ญ
จะตัดสินยังไง จนกระทั่งนางวิ
องพา
แต่งโดยสุภาพสตรีท่านหนึ่ง
panitaang@gmail.com
หลานสาวกั
ลพระสัมมาบรรณาธิการฝายศิลป
ที่ชื่อ ใหญ่
วิเศษศิบริ พระรู
อ่านปนัน้ ไปกราบทู
สัม้ได้พุทที่คธเจ
ควรจะตัดสินพัอยสริานงไรไชยโคตร
ระหวาง
เรื่องราวนี
อลัมาน์วา ชวน
กา แก้วบสรดี
บาตรใหพระ แลเอมมิ
วพระมารั
บาตร
อานหนังหลานสาวใส
สือ
วันเพ็ญ พรมเมือง
ก็ใชกิริยยามารยาทที
บหลานสาว
กองบรรณาธิการ
วารสารโพธิ
าลัย ยังคง ่ไมเหมาะสมกั
ดทะเลาะกั
นขึๆ้นมา จากตั
วอยาวงเรื
่องนี้จะ
คณะสงฆ์
ัดจากแดง
พรั่งพร้อเกิมด้
วยเรื่องราวดี
ส�านัพกระที
งาน :่ ดวัี มดจากแดง
ย พุ ท ธกาลมี
ากมาย
ที่คณะผูเห็
้จัดนท�าวภูามในสมั
ิใจน�าเสนอ
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ก็ย่อังงใด
มีพระที
่ไมดีแอบแฝงอยู
 ซึ่งเปนเรื่อง
ไม่ว่าจะอ่แต
านเรื
ย่อมได้
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ปกติธรรมดา อ ย่ า ง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
แง่ คิ ด และประโยชน์
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
แน่นอนไม่มากก็
้อย เพราะ นตรงนี
ถานเราแยกประเด็
ศรัทธาของ
โทรศัพท์้ไ.ด๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
นั่นคือความตั้งใจของคณะผู้
ชาวพุทธเราก็จะไมเสื่อพิมมพ์สิค่งรัทีง้ ที่ส่ ํา๑คั:ญตุทีลาคม
่สุดก็๒๕๕๙
คือ
จัดท�า ที่ต้องการสร้างสรรค์
จ�านวน ๔,๐๐๐ เล่ม
สังคมไทย ให้เป็นสังคมอุดม
ภาพปก
เครดิตภาพเขียนสีน�้า
ปัญญา และปัญญานั้นก็คือ
ศิลปน : สุวิทย์ ใจปอม
ธรรมะ หากสังคมไทยของ
เครดิตภาพ
เราอุดมปัญญา หรืออุดมธรรม
มนตรี ศิริธรรมปติ
ย่อมเป็นที่หวังได้ว่า จะเป็น
จาคิโน ภิกขุ
สังคมในอุดมคติ ความหวังนี้
ออกแบบปก
เอนก เอื้อการุณวงศ์
จะเป็นจริงได้หรือไม่ ก็อยู่ที่
อุปถัมภอุปกรณ
เราทัง้ หลายต้องตัง้ ใจทีจ่ ะร่วม
คอมพิวเตอร โดย
มื อ ร่ ว มใจ ไม่ ท ้ อ ถอยต่ อ
คุณพัชรพิมล ยังประภากร
อุปสรรค เมื่อนั้น ก็เป็นอัน ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์
‘สุวิมล’
หวังได้ว่า สังคมไทยจะดีขึ้น
ดํ
า
เนิ
น
การจั
ดพิมพโดย
และดีขึ้น โดยเริ่มจากสังคม
สาละพิมพการ
หน่วยเล็กทีส่ ดุ คือตัวเรา และ
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
ครอบครัวของเราเอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม
คณะผู้จัดท�า
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โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
๐๙๘-๘๗๖๖๑๙๖

สารบัญ
๑. ปุจฉา - วิสัชนาธรรม :
๓
บทบาทของแม่ตามหลักพุทธศาสนา
(พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
๒. ปัญญาปริทัศน์ :
๑๑
ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้
สังคมไทยไม่สิ้นหวัง
(พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต))
๓. กวีธรรมร�าลึก : แทนคุณ - อุปมา ๑๖
(ปปญจา)
๔. กวีพจนา : แด่เธอ.....ผู้ชื่อว่าแม่
๑๗
(ปฺุวํโส)
๕. ชวนอ่านหนังสือ : ด�ารงธรรม
๑๘
เรื่องราวของสตรีนักแต่งหนังสือธรรมะ
(พุทธสาวิกา)
ชาวพุ
ทธไทยต
องศึกษาปริ
ยัติ แลว๒๒ก็ลงมือ
๖. มองเทศ
- มองไทย
:
สื
บ
ค้
น
หาพระพุ
ท
ธบาท
๕
รอย
(ตอน ๖)พุ ท ธะ
ปฏิบัติ แลวแยกออกระหวางสมมติ
(วิเทศทั
ยยท) ธะ สมมติ ธ รรมะกั บ ปรมั ต ถ
กับปรมั
ตถพุ
๗. บันดาลใจ
ร - พัตดถสั
ยศ ง๒๘
ธรรมะ
สมมติ: สจากตาลปั
ังฆะกับตปรมั
ฆะ เมื่อ
ถึงโครงการ “นิทานธรรมะ กลับตาลปัตร”
แยกออกแล
ว ใครที
(กองบรรณาธิ
การ) ่ทําชั่วก็ไดรับกรรมที่ไมดี
ถ๘.าทําบทความ
กรรมดีก:็ไดรับกรรมดี ในสมัยพุ๓๒
ทธกาลก็
เห็นเปเตินมตัภูมวิคอยุ้มกัานงให้ซึก่งายและใจ
ตรงนี้ชาวพุทธไทยควรจะ
(พระไพศาล
สาโล)
ดูตนแบบตั
้งแตโวิบราณจนถึ
งปจจุบัน ไมใชวา
ยุ๙.คนีส้ สาระธรรม
มัยนีเ้ ห็นเขาออกข
าวหนังสือพิม๓๗
พบอ ยวา
:
ออกจากกามกั
น
เถิ
ด
จะเกิ
ด
ผล
(ตอน
๑) ทธา
พระสงฆประพฤติไมดบี างรูป เราก็เสือ่ มศรั
ทั้งๆ (ธีทีร่ศปรัญทโญ)ธาเรายังไมคอยเกิดเลย เสื่อมไป
งเล่าวส�าซึหรั่งบตรงนี
เยาวชน
๔๕ ดกั้น
เสี๑๐.
ยกเรือ่อนแล
้ก็เรีย: กวาเปนการป
รักใดไหนเล่าเท่ารักของแม่
โอกาสพั
ฒนาจิ
(มโนรถปู
รณีต) ใจของตัวเอง .
ขออนุโมทนาผูรวมจัดพิมพฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
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บทความ :

๗

๑๖
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การอ า น ไม ไ ด ห มายถึ ง แค ก ารเรี ย นรู  ผ  า นตั ว หนั ง สื อ อย า งเดี ย ว
การสังเกตดูปรากฏการณตามธรรมชาติ หรือสภาวะเหตุการณทั้งหลายที่อยู
รอบๆ ตัวเราและในตัวเรา ก็เปนการอานอีกวิธหี นึง่ โดยไมตอ งผานตัวหนังสือ
เพราะธรรมชาติแตละอยางมีกฎของตัวมันเอง นักสังเกตจะไดแงมุมตาม
ความชางคิดชางคน ชางสังเกต ความเฉลียวฉลาดของแตละคน

นั ก วิ ท ยาศาสตร ก็ อ  า นธรรมชาติ อ ย า งเป น
เหตุ เ ป น ผลเพื่ อ จะหาคํ า อธิ บ ายได แล ว ตั้ ง เป น
กฎวิ ท ยาศาสตร ต  า งๆ ให เราอ า นผ า นตั ว หนั ง สื อ
ศิลปนก็อานธรรมชาติทั้งหลาย ผานความสุนทรีย
ความละเมียดละไม แลวสะทอนเปนบทกวี บทเพลง
การละเล น ให เราได อ  า นได ฟ  ง ได ดู นั ก เขี ย น
จํานวนมากก็อา นประสบการณชวี ติ ในแงมมุ ทีผ่ า นมา

อัลเบิรต ไอนสไตน

๘

๑๖

ทั้งหมด ประมวลมาเปนตัวหนังสือใหเราอาน
ตามแงมมุ ของตัวเอง มาเปนเชิงการคาขายบาง
การเกษตรบาง การบานการเมืองบาง วิชาการ
ตางๆ บาง เปนตน
ผู  ชื่ น ชอบในการอ า นหนั ง สื อ จะได
เก็บเกี่ยวความรูที่กลั่นคัดสรรมาแลวเหลานั้น
มาเพิม่ พูนสติปญ
 ญา โลกทัศน ชีวทัศน ใหแกตน
ไดอยางสบายๆ คลายเก็บกินผลที่เขาหวานไถ
เพาะปลูกเก็บเกีย่ วแลว ทําเปนอาหารสําเร็จรูป
ใหเรา เราเพียงเสพเสวยเทานั้น ก็ไดสิ่งที่เขา
เหน็ดเหนื่อยเพียรกระทําสั่งสมมานาน เมื่อ
อานดวยวิจารณญาณเลือกเฟน ก็สามารถนํา
สิง่ เหลานัน้ มาทําประโยชนตนประโยชนทา นได
โดยใชเวลาสั้นกวาคนผลิตตั้งเยอะแยะ
ในเรื่ อ งชี วิ ต จิ ต ใจก็ เ ช น กั น นั ก
สังเกตการณจําพวกหนึ่ง อาน เรียนรูจิตใจ
และพฤติ ก รรมต า งๆ ในแง มุ ม ธรรมะจาก
ประสบการณตน จนเขาใจวาอะไรคือความดี
ความชั่ว อะไรคือตนเหตุความดีความชั่ว อะไร
คือความสุขความทุกข อะไรคือตนเหตุความสุข
ความทุกข ดําเนินชีวติ อยางไรใหมคี วามสุขหรือ
ทุ ก ข น  อ ยๆ ได เขี ย นหนั ง สื อ ออกมาจํ า นวน
มาก ถาเราอานหนังสือเหลานั้น ก็เหมือนมีที่
ปรึกษาคอยชี้แนะนํา เราก็ไดขอคิด ขอปฏิบัติ
สติปญญาเพิ่ม โดยที่ไมตองลองผิดลองถูกเอง

ลดขั้นตอน ลดเวลาลงไดมาก ยิ่งไดอานมาก
ยิง่ ไดเห็นแนวทางความคิดหลากหลาย เปดมุม
มองความคิ ด ของเรามากขึ้ น เราก็ ส ามารถ
เปรียบเทียบไดวา อะไรดีกวา มีเหตุผลกวา นา
เชื่อถือกวา ไมเปนกบในกะลาครอบตอไป
พระพุทธองคไดเสียสละชีวติ มายาวนาน
ตั้ ง แต ส มั ย เป น พระโพธิ สั ต ว เป น นั ก อ า น
เพื่ออานเรียนรูชีวิตจิตใจ และปรากฏการณ
ธรรมชาติ ทั้ ง หลาย ทั้ ง ภายในภายนอกตั ว
พัฒนาความรูความสามารถ ความดีทั้งหลาย
ดวยความอุตสาหะ จนมาเปนสัพพัญุตญาณ
ในชาติสุดทาย แลวไดถายทอดออกมาเปน
พระดํารัส พุทธพจน ใหชนรุนหลังตอๆ มาได
เรียนรูกัน ที่เรียกวา “ธรรมวินัย หรือ นวังคสั ต ถุ ส าสน ” ในกาลต อ มาได มี ก ารบั น ทึ ก
ลงเป น ตั ว อั ก ษร และพั ฒ นาตามกาลเวลา
เปนพระไตรปฎกเปนเลมๆ จนแปลออกมา
หลายสํานวน หลายภาษาทั่วโลก เปนหนังสือ
วรรณกรรมที่มีคุณคามากที่สุด ที่ไมมีนักเขียน

พระคัมภีรโบราณเขียนบนใบลาน

๑๖

ผู  ใ ดจะทํ า ได ยิ่ ง ใหญ ก ว า นี้ แ ล ว มี เรื่ อ งราว
หลายหลาก มากคุณคา นาติดตามอยางยิ่ง
ยิง่ กวาเพชรพระอุมา สามกก แฮรรี่ พอตเตอร
คานธี และ ไอนสไตน รวมกัน
ตั้ ง แต เรื่ อ งใหญ โ ตไร ข อบเขตระดั บ
อนั น ตจั ก รวาล จนถึ ง เล็ ก ละเอี ย ดสุ ด ขั้ น
ปรมาณู อรูป สุญญตา
ตั้งแตเรื่องภพชาติภายนอกกวางไกล
มากมาย จนถึงภพชาติภายในจิตในรางยาววา
หนาคืบนี้
ตั้งแตเรื่องชั่วชาเลวทรามหยาบคาย
สุ ด ๆ จนถึ ง เรื่ อ งดี เ ลิ ศ ประเสริ ฐ ศรี ห าใคร
เหมือน
ตั้งแตเรื่องซาตานมารราย จนถึงเรื่อง
พระเจาผูยิ่งใหญ
มีทงั้ ศาสตรและศิลปมากมาย เชน นิทาน
ชาดก เรื่องเหลือเชื่อ อิทธิปาฏิหาริย วรรณคดี
การศึ ก ษาศาสตร ภาษาศาสตร ตรรกะ
ปรัชญา จิตวิทยา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร
สังคมศาสตร แพทยศาสตร วิทยาศาสตร

ตูพระไตรปฎก

๙

คณิตศาสตร ดาราศาสตร พาณิชยศาสตร
เศรษฐศาสตร การบริหารจัดการ นิติศาสตร
รัฐศาสตร พิชัยสงคราม เปนตน
ไม มี ว รรณกรรมใดที่ ร วมศาสตร แ ละ
ศิลปไดมากมายเทานี้แลว ถาใครที่วาเปน
นักอาน รักการอาน แตไมเคยอานพระไตรปฎก
ถือวาไมใชนักอานที่แทจริง สิ่งสําคัญที่ไมมี
ในหนั ง สื อ อ า นเล ม ใดที่ เขี ย นได ด  ว ยความรู 
ตนเอง ตองไดแนวคิดจากนักเขียนผูยิ่งใหญนี้
ทั้งนั้น ไมทางใดก็ทางหนึ่ง คือ
๑. การรวมลงสูธรรมชาติที่ยิ่งใหญของ
สรรพสิ่ง คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๒. การนิยามสรรพสิ่งรวมลง เพียง ๕
ประการ คือ อุตุ พีช จิต กรรม ธรรมะ
๓. ความเชื่อมโยงตอเนื่องของสรรพ
สิ่งที่เปนเหตุเปนผลกัน ดั่งคําสมัยใหมที่เรียก
วา เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว หรือทฤษฎี
ผีเสื้อกระพือปก
๔. ในประวัติศาสตรอันยาวนาน ไมมี
อะไรใหมใตดวงอาทิตยนี้ ไมมีเรื่องราวอะไร
ที่ไมเคยเกิดในวัฏสงสารอันหาที่สุดเบื้องตน
เบือ้ งปลายไมเจอ แตมคี นจําพวกหนึง่ ทีส่ ามารถ
พลิกฟาพลิกแผนดินพลิกประวัตศิ าสตรใหหลุด
พนจากประวัติศาสตร อันนารัก นาชัง เบื่อๆ
อยากๆ สุขๆ ทุกขๆ นี้ได เพื่อจะไดไมตอง
สรางประวัติศาสตรซํ้าๆ ซากๆ นี้ตอไป
มาเถิด เรามาเปนนักอานกัน ตั้งแต
การอานพระไตรปฎก จนถึงการอานจิตใจ
ตนเอง จนสามารถนํ า มาใช เ ป น ประโยชน
ตนประโยชนทาน และสามารถพัฒนาเปน
นักเขียนกันตอไปดวย

๑๐

๑๖

แนะนํา
APP
ธีรปญโญ

สาระน่ารู้ :

ศึกษาพระไตรปฎก
ในภาษาบาลี

สํ า หรั บ ผู  ที่ ศึ ก ษาบาลี พ ระไตรป ฎ กแล ว ไม มี อ ะไรดี
ไปกว า การที่ ไ ด มีพ ระไตรปฎ กครบชุด อยูต อ หนา และเมื่ออาน
ไม เข า ใจ ก็ มี อ รรถกถา ฎี ก า ให เ ป ด ค น คํ า ศั พ ท ห รื อ
ขยายความอรรถะที่ยังไมเขาใจใหกระจางชัดขึ้นไดทันที
ในเรื่ อ งนี้ ต  อ งขอขอบคุ ณ คณะสงฆ ข องประเทศพม า
ที่รูใจนักเรียน นักศึกษาบาลีอยางลึกซึ้ง จึงไดสามารถ
ออกแบบ App มาให ใช อ ย า งสะดวกสบาย เรี ย กหา
ขอมูลทั้งหลายไดเพียงปลายนิ้ว สมัยที่โทรศัพทเปนสิ่งที่
คนสวนใหญมีกันเปนเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนโทรศัพท
ใหเปนแหลงศึกษาขอมูล โดยการ Download App
(Application) ตางๆ ลงไป คงจะคุน เคยกันดีอยูแ ลว สําหรับ
นักศึกษาบาลีทมี่ ี iPhone หรือ iPad ขอแนะนําใหไปที่ App
Store พิมพชอื่ tipitaka ลงไปในชอง search (คนหา) จะเห็น App ชือ่ Chatฺ tฺhaSangitiPitฺ aka
(พระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคายนา)* ใหเปดเขาไป install เก็บไวในเครื่อง

ทีนกี้ ถ็ งึ เวลาเปดเขาไปใช ปญหาคือหนาแรกจะเปนภาษาพมาทําใหไป
ตอไมได ใหกดเลือกขอความตรงมุมขวาลางสุดเพือ่ เลือกชนิดของอักษร
(* หมายเหตุ ถาเปนระบบ Android ใหใช App CSPitaka แทน)

หน า จอก็ จ ะได ตั ว เลื อ กเป น
ภาษาตางๆ ใหเลือกภาษาไทย
จากนั้ น ก็ ส ามารถเลื อ กเป ด
พระไตรปฎกนิกายตางๆ ได
ตามชอบใจ

ข้อความตรงมุมขวาล่างสุดเพื่อเลือกชนิดของอักษร

๑๖

๑๑

ถาเคาะที่หนาจอหนึ่งครั้ง ที่มุมขวาลาง
ของจอจะมี
ปุ  มอสารบั
ญ ให กาดเลื
ข า ม
หน้าจอก็
จะได้ตัวเลื
กเป็นภาษาต่
งๆ อให้กเพื
เลือ่ กภาษา
ไปอานพระสู
ตรที่สนใจในแต
ละนิกายไดฎกนิกาย
ไทย จากนั
้นก็สามารถเลื
อกเปิดพระไตรปิ
ต่างๆ ได้ตามชอบใจ
หรือถาทราบชื่อพระสูตร แตไมรูวาอยู
นิกายไหน ก็ใหเลือกกดขอความ สุตฺต ดานลาง
ถ้าเคาะที
สกรี่หนน้าจอหนึ่งครั้ง ที่มุมขวาล่างของจอจะมีปุ่ม
สารบัญให้กดเลือกเพื่อข้ามไปอ่านพระสูตรที่สนใจใน
แต่ละนิกายได้

หรือถ้าทราบชื่อพระสูตร แต่ไม่รู้ว่าอยู่นพระสู
ิกายไหน
ตรชื่อก็ตให้างๆ
เลือกกดข้อความ สุตต ด้านล่างสกรีน เรี ย งตามลํ า ดั บ
ตัวอักษรจะขึ้นมา
ใหกดเลือกไดทนั ที

เมื่ออานพระสูตรแลวยังไมเขาใจก็สามารถ
เลือกกดปุม อฏฐกถา หรือ อานอรรถกถายังไมเขาใจ
ก็สามารถเลือกปุม ฎีกา ที่มีอยูดานลางจอไดทันที

นอกจากนี้บรรทัดลางสุดของจอ ยังมีอางอิงเทียบกับของฉบับอื่นๆ ไวดวย เชน Thai-1
คือ ตรงกับหนาที่ ๑ ของฉบับสยามรัฐ (พระไตรปฎกของไทย) ซึ่งถาเรายังไมชาํ นาญภาษาบาลี
ก็สามารถจดหนาหรือขออางอิง แลวไปอานฉบับแปลไดอีกที
ขอแนะนําทานทีศ่ กึ ษาบาลีมาแลว ใหลองอานพระไตรปฎกเปนภาษาบาลีลว นๆ ดู แรกๆ
อาจจะยากนิดหนอยแตฝก อานไปสักพักก็จะชํานาญ เปนการเรียนภาษาบาลีดว ยคําอธิบายบาลี
ก็จะเขาถึงภาษาพระพุทธพจนไดลกึ ซึง้ กวา ขอเชิญชวนทานทีส่ นใจสามารถมาเรียนเพิม่ เติม
ไดที่วัดจากแดง (www.watchakdaeng.com) ซึ่งมีการเรียนการสอนบาลีอยูหลายคอรส
หรือเรียนทางอินเตอรเนตก็ไดที่ เว็บไซตของวัดจากแดง สถาบันพระบาฬโพธิยาลัย

๑๒

๑๖

ออกจากกาม

สาระธรรม :

กันเถิด จะเกิดผล

(ตอนจบ)
ธีรปัญโญ

กามัจฉันโท ภิกขะเว อาวะระโณ นีวะระโณ เจตะโส อุปกกิเลโส
ปญญายะ ทุพพะลีกะระโณ* ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะเปนธรรมเครื่องกั้น เปนธรรมเครื่อง
หาม ทําจิตใหเศราหมอง ทําปญญาใหทราม
* พระไตรปฎกบาลี เลมที่ ๑๙ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค ขอ ๔๙๐ หนา ๑๓๓

กามะคุณา อะริยัสสะ วินะเย อันทูติป วุจจันติ พันธะนันติป
วุจจันติ*
กามคุณ ๕ เหลานี้ ในวินัยของพระอริยเจา เรียกวา ขื่อคาบาง เรียก
วาเครื่องจองจําบาง
* พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ ๙ สุตตันต. เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ขอ ๓๗๗ หนา ๓๖๖

แมอัสสาทะในวัตถุกามที่ไดมาโดยชอบธรรม ก็ทําใหคนสยบหมกมุนกับมัน
ไมกาวตอไปในการพัฒนาตนเองใหพนทุกข ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสเตือนใหเรา
เห็นโทษของกามอยูเสมอๆ เพื่อจะไดถอนความเพลิดเพลินใจไปในกามวัตถุเหลานั้น
ดังพระสูตรที่มีชื่อวา กามสูตร ที่มาใน สุตตนิบาต อัฏฐกวรรคที่ ๔ กามสูตรที่ ๑ มี
เรื่องยอดังนี้

๑๖

เมื่ อ พระผู  มี พ ระภาคเจ า ประทั บ อยู 
ณ กรุงสาวัตถี พราหมณผหู นึง่ คิดวา เราจักหวาน
ขาวเหนียว ใกลฝงแมนํ้าอจิรวดี ในระหวาง
กรุงสาวัตถีและพระเชตวันมหาวิหาร จึงไถนา
พระผู  มี พ ระภาคเจ า แวดล อ มด ว ยภิ ก ษุ ส งฆ
เสด็จเขาไปบิณฑบาต เห็นพราหมณนั้น ทรง
รํ า พึ ง เห็ น ว า ข า วเหนี ย วของพราหมณ นั้ น
จักเสียหาย จึงทรงรําพึงถึงอุปนิสัยสมบัติของ
พราหมณนั้นตอไป
ไดทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค
ของพราหมณนั้น ทรงรําพึงวา พราหมณนี้จัก
บรรลุเมื่อไร ไดทรงเห็นวา เมื่อขาวกลาเสียหาย
พราหมณจะถูกความโศกครอบงํา แลวจึงพรอม
ที่จะฟงพระธรรมเทศนา
ทรงดําริตอไปวา หากเราจักเขาไปหา
พราหมณ ใ นตอนนั้ น พราหมณ จั ก ไม สํ า คั ญ
โอวาทของเราที่ ค วรจะฟ ง เพราะพราหมณ
ทั้ ง หลายมี ค วามชอบต า งๆ กั น เอาเถิ ด
เราจักสงเคราะหตั้งแตบัดนี้ทีเดียว พราหมณ
มีจิตออนในเราอยางนี้ ก็จักฟงโอวาทของเรา

๑๓

ในตอนนัน้ แลวเสด็จเขาไปหาพราหมณ ตรัสถาม
วา พราหมณ ทานทําอะไร
พราหมณคิดวาพระสมณโคดมเปนผูมี
ตระกูลสูง ยังทรงทําการปฏิสันถารกับเรา จึงมี
จิตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา ทันใดนั้นเอง
กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค
กําลังไถนา จักหวานขาวเหนียวพระเจาขา
ลําดับนัน้ พระสารีบตุ รเถระคิดวา พระผูม ี
พระภาคเจาไดทรงทําการปฏิสนั ถารกับพราหมณ
พระตถาคตทั้งหลาย หากไมมีเหตุปจจัยแลว
จะไมทรงทําอยางนั้น เอาเถิด แมเราก็จะทํา
ปฏิสนั ถารกับพราหมณนนั้ จึงเขาไปหาพราหมณ
แล ว ได ทํ า การปฏิ สั น ถารอย า งนั้ น เหมื อ นกั น
พระมหาโมคคัลลานเถระและพระมหาสาวก ๘๐
ก็ทําอยางนั้น พราหมณพอใจเปนอยางยิ่ง
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อขาว
กลาสมบูรณ วันหนึ่งเสวยภัตตาหารเสร็จแลว
เสด็จจากกรุงสาวัตถีไปพระเชตวัน แวะแยกทาง
เขาไปหาพราหมณ ตรัสวา พราหมณ นาขาว
เหนียวของทานดีอยูหรือ, พราหมณกราบทูล
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ หากนาขาวเหนียว
สมบู ร ณ ดี อ ยู  อ ย า งนี้ ข า พระพุ ท ธเจ า จั ก แบ ง
ถวายแดพระองคบางพระเจาขา
ครัน้ ตอมาลวงไปได ๔ เดือน ขาวเหนียว
ของพราหมณไดผลิตผลบริบูรณ เมื่อพราหมณ
กําลังขวนขวายวา เราจักเกี่ยว วันนี้หรือพรุงนี้
มหาเมฆตั้งขึ้น แลวฝนไดตกตลอดคืน แมนํ้า
อจิรวดีเต็มเปยม ไหลพัดพาขาวเหนียวไปหมด
พราหมณเสียใจตลอดคืน พอสวางก็ไปยังฝง แมนาํ้
เห็นขาวกลาเสียหายหมด เกิดความโศกอยางแรง
วา เราฉิบหายแลว บัดนีเ้ ราจักมีชวี ติ อยูไ ดอยางไร

๑๔

๑๖

ตอนใกล รุ  ง ของคื น นั้ น เอง พระผู  มี
พระภาคเจาทรงตรวจดูสตั วโลกดวยพุทธจักษุ ทรง
ทราบวา วันนี้ ถึงเวลาแสดงธรรมแกพราหมณแลว
จึงเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีประทับยืน
ใกล ป ระตู เรื อ นของพราหมณ พราหมณ เ ห็ น
พระผูมีพระภาคเจาแลวคิดวา พระสมณโคดม
มี พ ระประสงค จ ะปลอบใจเรา ผู  ถู ก ความโศก
ครอบงําจึงเสด็จมา แลวปูอาสนะ รับบาตร ทูล
นิมนตใหประทับนั่ง

พระผู  มี พ ระภาคเจ า ทรงทราบอยู  จึ ง
ตรัสถามพราหมณวา พราหมณทานเสียใจเรื่อง
อะไรหรือ พราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ถูกแลวพระเจาขา นาขาวเหนียวของ
ขาพระองคถูกนํ้าพัดพาเสียหายหมดพระเจาขา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พราหมณ
เมื่อถึงคราววิบัติ ก็ไมควรเสียใจ และเมื่อถึง
คราวสมบูรณ ก็ไมควรดีใจ เพราะชื่อวากาม
ทั้งหลาย ยอมสมบูรณบาง ยอมวิบัติบางดังนี้
ทรงรูธ รรมเปนทีส่ บายของพราหมณนนั้ จึงไดตรัส
กามสูตรนี้วา :

กามัง กามะยะมานัสสะ
อัทธา ปติมะโน โหติ

ตัสสะ เจ ตัง สะมิชฌะติ
ลัทธา มัจโจ ยะทิจฉะติ

ตัสสะ เจ กามะยะมานัสสะ
เต กามา ปะริหายันติ

ฉันทะชาตัสสะ ชันตุโน
สัลละวิทโธวะ รุปปะติ

โย กาเม ปะริวัชเชติ
โสมัง วิสัตติกัง โลเก

สัปปสเสวะ ปะทา สิโร
สะโต สะมะติวัตตะติ

เขตตัง วัตถุง หิรัญญัง วา
ถิโย พันธู ปุถู กาเม

ค๎วาสสัง ทาสะโปริสัง
โย นะโร อะนุคิชฌะติ

อะพะลา นัง พะลียันติ
ตะโต นัง ทุกขะมันเวติ

มัททันเต นัง ปะริสสะยา
นาวัง ภินนะมิโวทะกัง

ตัส๎มา ชันตุ สะทา สะโต
เต ปะหายะ ตะเร โอฆัง

กามานิ ปะริวัชชะเย
นาวัง สิต๎วาวะ ปาระคูติ ฯ

๑๖
ถากามนั้นสําเร็จดวยดีแกสัตวนั้น ผูอยากไดกามอยู
สัตวนั้นไดกามตามที่ตองการแลว ก็ยอมเปนผูมีใจเอิบอิ่มเปนแนแท
(แต) ถาเมื่อสัตวนั้นอยากไดกามอยู เกิดความพอใจแลว
กามเหลานั้นเสื่อมไป สัตวนั้นยอมเจ็บปวด เหมือนถูกลูกศรแทง
ผูใดงดเวนกามทั้งหลาย เหมือนคนเดินหลีกเลี่ยงหัวงู
ผูนั้นมีสติ ลวงพนตัณหาที่ชื่อวาวิสัตติกาในโลกนี้ไปได
นรชนใดปรารถนาเนืองๆ ซึ่งไรนา ที่ดิน เงิน โค มา
ทาส กรรมกร สตรี พวกพอง หรือกามเปนอันมาก
กิเลสทั้งหลายอันมีกําลังนอย ยอมครอบงํายํ่ายีนรชนนั้นได
อันตรายทั้งหลายก็ยอมยํ่ายีนรชนนั้น
ตอแตนั้น ทุกขยอมติดตามนรชน ผูถูกอันตรายครอบงํานั้นไป
เหมือนนํ้าไหลเขาเรือรั่ว ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น สัตวเกิดแลวพึงมีสติทุกเมื่อ ละเวนกามทั้งหลายเสีย
ครั้นละกามเหลานั้นแลว ก็จะพึงขามโอฆะได
เหมือนคนวิดนํ้าจากเรือแลว พึงไปถึงฝงได ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนา ดวยธรรมอันเปนยอดคือพระอรหัต
เมื่อจบเทศนา พราหมณและพราหมณีตั้งอยูในโสดาปตติผล

สรุป กามสูตร ใหจํางาย
( เหมือนเศษเนื้อชิ้นใหญใครตางแยง
เหมือนความฝนยืมมาไมมีจริง
เหมือนเอ็นหอยรอยโยงโครงกระดูก
เหมือนคนถือคบเพลิงทวนลมพาย
เหมือนเศษเลือดเปอนกระดูกยิ่งดูดแหง

เหมือนหลุมถานรอนแรงเขาแขงผิง
เหมือนถูกยิงตองศรพิษที่ติดปลาย
เหมือนจับถูกหัวงูพิษก็ฉิบหาย
เหมือนผลไมสุกรางที่คางคอย
ยังฟดแยงมากลบฝงไมยั้งถอย

๑๕

๑๖

๑๖

เหมือนนายถือดาบโคงสะกดรอย
เหมือนเลียลิ้มนํ้าผึ้งปายบนปลายมีด
เหมือนโรคเรื้อนยิ่งเกายิ่งทรมาน

เผลอก็ปลอยออกตัดศีรษะปาน
เหมือนออยรีดลํายืดยิ่งจืดหวาน
เปนทางตันพันธการเปอกกามตม )

ถาไดกามแลวมีสุขไมทุกขแน
แตยิ่งเสพยิ่งกระหายสายระบม
จงหลีกลี้หนีหางเจากามชั่ว
มีสติสังวรใจ ไมเรรวน
ก็คนใดยังฝกใฝในสตรี
นางกามนอยปลอยเปนนางพญา
ทุกขจักทวมผูนั้นดั่งเรือรั่ว
เรงวิดนํ้าออกจากเรือพยายาม

ผูคนแทคงไดแลวซึ่งสุขสม
ยามวายจมยิ่งหวนไหอาลัยครวญ
ดุจเจอหัวอสรพิษผิดทางหวน
ดั่งจันทรนวลหลีกออกจากหมอกลา
ทรัพยนาที่เงินทองพองพงษา
กามแกรงกลาก็กัดเขาผูเมากาม
ระวังตัวอุดรูมีอยาผลีผลาม
ถึงฝงงามตองพายขามหวงนํ้าไป

( มันก็สุดเพียงแคนํ้าเจากามเอย
เมื่อแกเฒาเจาก็ไมเหลืออะไร

หลอกใหเชยชมชิดพิสมัย
จงกลับไปทางเกาที่เจามา ฯ )

จึงขอเชิญชวนทานผูอ า น ใหมาแสวงหาความสุขทีน่ อกเหนือจาก
กามกันบาง เพือ่ ชีวติ อันประเสริฐ เพือ่ ความเปนสหายกับพรหม เพือ่ เปน
ผูใหญที่มีวุฒิภาวะ เปนหลักใหกับบานกับเมืองได รวมกันปฏิบัติ กาวพน
อุทกภัย ภัยอันเกิดจากกามโอฆะที่ทวมทับสัตวโลกกันอยูในเวลานี้

ดุจนํ้าผึ้ง หยดปาย บนปลายมีด
ลองลิ้นรีด เลียลิ้ม ชิมรสหวาน
สุขหนึ่งหยด แลวรันทด ทรมาน
ใจเสพกาม ลามเลน ก็เชนกัน

๑๖

๑๗

มีคํากลาวของพระเดชพระคุณหลวงพอ เจาคุณพระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ปยุตฺโต) ไววา “แสวงหารสตางๆ มามากมาย แตสดุ ทายก็จบลงทีร่ สจืด
แหงความจริง” จืดในที่นี้ไมใชจืดชืด แตเปนรสจืดสนิทของความบริสุทธิ์ที่พนจาก
การปรุงแตง เปนสุขของการเห็นโทษของกาม และไดสัมผัสสุขจากการออกจาก
กามไดอยางถาวร เปนเนกขัมมสุข สุขที่ไมผันแปร เปนเอกันตปรมสุขอยางแทจริง

สุโข วิเวโก ตุฏฐัสสะ
อัพฺยาปชชัง สุขัง โลเก
สุขา วิราคะตา โลเก
อัสฺมิมานัสสะ วินะโย

สุตะธัมมัสสะ ปสสะโต
ปาณะภูเตสุ สัญญะโม
กามานัง สะมะติกกะโม
เอตัง เว ปะระมัง สุขันติ*

* พระไตร ปฎกบาลี เลมที่ ๒๕ สุตฺต. ขุ. สุตฺตนิปาตา ขอ ๕๑ (อุทาน) หนา ๘๖

วิเวก เปนสุขของผูยินดี มีธรรมอันสดับแลว พิจารณาเห็นอยู
ความไมเบียดเบียน คือ ความสํารวมในสัตวทั้งหลาย เปนสุขในโลก
ความเปนผูปราศจากราคะ คือ ความกาวลวงซึ่งกามทั้งหลายเสียได เปนสุขในโลก
การนําอัสมิมานะออกเสียไดนี้แล เปนสุขอยางยิ่ง ฯ

๑๘

๑๖

บั น ด า ลใ จ :

พจนานุกรม ชีวิต ของ สอ เสถบุตร
กองบรรณาธิการ

เรารูจักหลายคนในตระกูลเศรษฐบุตร
โดยที่เราเองก็ไมรูตัว หนึ่งในนั้นคือ นายเลิศ
เศรษฐบุตร หรือ พระยาภักดีนรเศรษฐ เจาของ
รถเมล ข าว และโรงแรมปารคนายเลิศ อีก
ทานหนึ่งก็คือ นายบุญรอด เศรษฐบุตร หรือ
พระยาภิรมยภักดี เจาของเบียรตราสิงห
อีกหนึ่งทานที่ขอแนะนําใหรูจักคือ นาย
สอ เสถบุตร หรือชื่อเดิม สอ เศรษฐบุตร ผูแตง
พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ซึ่งผูที่อายุมากกวา
๕๐ ปที่เรียนภาษาอังกฤษทุกคนตองเคยใช
หรือเปนเจาของ สาเหตุที่ตองเปลี่ยนนามสกุล
จากเศรษฐบุตรเปนเสถบุตร ก็เพราะการกําจัด
พยัญชนะไทยบางตัว ในสมัยรัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม

พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร)

ประวัติของ สอ เสถบุตร นั้น เรียบเรียง
มาจากหนังสือพิมพขาวสด ดังนี้ :
“สอ เสถบุตร” ถือเปนบุคคลตัวอยาง
ของผูไมทอถอย เปยมดวยคุณภาพที่กลั่นจาก
อั จ ฉริ ย ภาพทางภาษา และมี ค วามมุ  ง มั่ น
เพียรพยายามในการสรางสรรคพจนานุกรม

๑๖

อังกฤษ - ไทย อันทรงคุณคาและมีคุณูปการ
ตอการศึกษาของชาติ รวมทัง้ เปนตนแบบของ
พจนานุกรมในรุน ตอๆ มาโดยไดรบั การยกยอง
วาเปนพจนานุกรมทีย่ อดเยีย่ ม เปนทีน่ ยิ มสูงสุด
ของไทย คนไทยสวนใหญรูจัก สอ เสถบุตร ใน
ฐานะผูแตงพจนานุกรม (ไทย - อังกฤษ และ
อังกฤษ - ไทย) แตเพียงอยางเดียว เพราะถือ
เปน “งานแหงชีวิต” ของสอ เสถบุตร
แต นั่ น ไม ใช ง านชิ้ น เดี ย วขอท า น สอ
เสถบุตร มีชีวิตที่แปลกและนาศึกษา มีเพียง
ไมกี่คนที่ทราบวา บุรุษทานนี้เปนวิศวกร โดย
การศึกษาเลาเรียนดวยทุนคิงสกอลารชิพ เปน
เจากรมเลขาธิการองคมนตรี ในราชสํานัก
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
เปนนักโทษการเมืองสมัยประชาธิปไตยเริ่ม
ก อ ตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร ด ว ย
ความนิยมของประชาชนชาวธนบุรี และเปน
นักหนังสือพิมพ นักเขียน ดวยใจรัก และดวย
พรสวรรคในการประพันธ
ลักษณะเดนของ สอ เสถบุตร ไมไดอยู
ที่ความเจนจัดในแขนงวิชาตางๆ หากอยูที่
ความไมยอ ทอตอพรหมลิขติ เมือ่ ถูกชะตากรรม

ผลงานพจนานุกรมเลมแรกของ สอ เสถบุตร

๑๙

เลนงาน ความซือ่ สัตยตอ ตนเองและผูอ นื่ ความ
เห็ น อกเห็ น ใจต อ เพื่ อ นมนุ ษ ย แ ละความยึ ด
มั่นในอุดมการณอยางเขมแข็ง ทําใหผลงาน
แหงชีวิตของ สอ เสถบุตร มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับในวงการศึกษาจนถึงทุกวันนี้
สอ เสถบุตร เกิดเวลาเที่ยง ของวันที่
๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๔๖ เปนบุตรของ
นายสวัสดิ์ กับ นางเกษร เศรษฐบุตร เริ่มหัด
อานเขียนภาษาไทยจากแมครูชมุ และไปเรียน
ตอทีโ่ รงเรียนสุขมุ มาลัยใกลๆ บาน ตอมา พ.ศ.
๒๔๕๘ ไดเขาเรียนชั้นมัธยม ๔ ที่โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย เมื่ออายุได ๑๕ ป เขาจําเปน
ตองกลายมาเปนหัวหนาครอบครัว เนื่องจาก
บิดาเสียชีวิตจากโรคไขจับสั่น
สอ เศรษฐบุ ต ร เข า สอบชิ ง ทุ น คิ ง
สกอลารชิพ ไดเปนนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง
ไปเรี ย นที่ ล อนดอน ในป พ.ศ. ๒๔๖๔
พ.ศ. ๒๔๖๙ จึ ง เดิ น ทางกลั บ มาพร อ มใบ
ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย ม B.S.c. (HONS) ทาง
ธรณีวทิ ยา และประกาศนียบัตร F.G.S. ในสาขา
วิศวกรรมศาสตรเปนคนแรกของประเทศไทย
เมื่ อ กลั บ มาได เข า รั บ ราชการ ตํ า แหน ง ผู 
เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยา ในกรมโลหกิจและ
ภูมิวิทยา นอกจากนั้น ยังไดทําหนังสือพิมพ
“บางกอกการเมือง” และหนังสือพิมพฉบับ
อื่นๆ
ต อ มาจากการที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงไดอานบทความ
ของ สอ เศรษฐบุตร ในหนังสือพิมพ Bangkok
Dailymail แลวพอพระทัย จึงใหมาถวายงาน
ใกลชดิ ทําหนาทีเ่ ปนหลวงมหาสิทธิโวหาร และ
ขึ้นดํารงตําแหนงเจากรมกองราชเลขาธิการ
องคมนตรี ในป พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๔ หลัง
การปฏิวัติของคณะราษฎร สอ เศรษฐบุตร
จึ ง ได ล าออกจากราชการ และถู ก จั บ กุ ม ใน

๒๐

๑๖

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๗)
และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี

เวลาตอมา พรอมกับคนที่เคยทําหนังสือพิมพ
“กรุงเทพเดลิเมล” ในขอหารวมกันเปนตัวการ
พิมพใบปลิวเขาขางพวกกบฏ (กบฏบวรเดช)
และถูกตัดสินโทษใหจําคุกตลอดชีวิตในขอหา
กบฏ
ในระหวางอยูในคุกบางขวาง แดน ๖
ที่หองขังหมายเลข ๓๘ แลว วันหนึ่ง เขาก็รับ
ทราบขาวที่บั่นทอนความหวังที่จะไดรับการ
ปลอยตัว คือ ขาวการสละราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สอ
เศรษฐบุตร จึงใชเวลาและความรูข องเขาใหเกิด
เปนรายไดและเกิดประโยชนแกสวนรวม ดวย
การสรางสรรคงานเขียน Dictionary
งานเขียนพจนานุกรมนีต้ อ งแอบทํา ไมให
ผูค มุ ตรวจจับได มารดาของ สอ เศรษฐบุตร เปน

คนชวยจัดการหาตําราและเครื่องเขียนตางๆ
มาให นักโทษการเมืองตางใหความรวมมือ
โดย สอ เศรษฐบุตร จะเปนผูบอกคําศัพทจาก
มันสมองออกมาอยางรวดเร็ว อีกคนมีหนาทีจ่ ด
ลงสมุดดวยดินสอ อีกฝายคอยชวยตรวจทาน
และคัดลอกใหมใหสะอาดสวยงาม พรอมที่จะ
นําออกตีพิมพ ใตเพดานหองขังถูกแอบเจาะ
เปนชองสําหรับเก็บของตางๆ ใหปลอดภัย
เวลาในแตละวันจัดไวอยางดี ในตอนเชา
เริ่มงานเขียนพจนานุกรม ตั้งแต ๐๗.๓๐ น.
พักรับประทานอาหาร บายเริ่มเขียนอีกครั้ง
๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. เมื่อเขียนมาไดถึงตัว S
วันหนึ่งมีคําสั่งใหยายนักโทษทางการเมืองทั้ง
๗๐ คน ไปทีเ่ กาะตะรุเตา ทีเ่ กาะตะรุเตา ผูค มุ
อนุญาตใหปลูกกระทอม สอ เศรษฐบุตร เลือก
ปลูกกระทอมอยูค นเดียว ทําใหสะดวกขึน้ มาก
ในการเขียนตนฉบับพจนานุกรมฉบับหองสมุด
เมือ่ เขียนตนฉบับนีเ้ สร็จ จึงจางนักโทษการเมือง
คนอื่นๆ คัดลอกลงในสมุด ดวยคาจางเลมละ
๑ สลึง โดย พัชรพิมพ เสถบุตร บุตรสาวเปน
ผูจายให และลงมือเขียนฉบับตั้งโตะตอไป

ผลงานดิกชันนารี่ ของสอ เสถบุตร

วั น ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖
นั ก โทษการเมื อ งต อ งย า ยไปที่ เ กาะเต า ใน
ระหวางการเคลื่อนยายนี้ มีการแวะรอรถไฟ
ที่สถานี นักโทษไดเห็นอักษรไทยที่แปลกไป

๑๖

อันเกิดจากแนวคิดของจอมพล ป. พิบลู สงคราม
ที่ยกเลิกพยัญชนะที่มีรากจากบาลี-สันสกฤต
ออก และจุดนี้ทําให สอ เศรษฐบุตร ไดรูวา ชื่อ
บนปกพจนานุกรมที่พิมพจําหนายของเขา ได
เปลีย่ นไปเปน “สอ เสถบุตร” จึงไดยดึ ชือ่ นีม้ า
ตลอด ไมไดเปลีย่ นกลับ จนกระทัง่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๘๗ จึงไดรบั การปลอยตัว เมือ่ มีการขอ
พระราชทานอภั ย โทษ ในสมั ย นายควง
อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี
นอกเหนือจากพจนานุกรม ในระหวางที่
อยูใ นคุกบางขวาง สอ เสถบุตร ยังเขียนบทความ
ไปลงหนั ง สื อ “บางกอกไทมส ” หนั ง สื อ
นวนิยาย “พ.ศ. ๒๔๘๑” บันทึกอัตประวัติ
“จําเลยสารภาพ” และบทความที่เขียนไปลง
เปนประจําในหนังสือ “นํ้าเงินแท” ก็ลวนแต
เขียนจากในคุกสงออกมาสูผูอาน นอกจากนั้น
ยังเคยรับตําแหนงผูอํานวยการหนังสือพิมพ
“ศรีกรุง” ตามขอเสนอของ นายมานิต วสุวัต
ตอมารวมกันตั้งหนังสือพิมพภาษาอังกฤษขึ้น
ชื่อวา Liberty และเปนบรรณาธิการ ตอมายัง
ไดออกนิตยสารรายสัปดาหชื่อ Leader ที่มีทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในฉบับเดียว โดย
คอลัมนความยอกยอนซอนเงือ่ นของภาษาเปน
ทีส่ นใจอยางสูง เพราะ สอ เสถบุตร ตอบปญหา
ใหผอู า นทีส่ งสัยเกีย่ วกับภาษาอังกฤษไดดมี าก

สอ เสถบุตร

๒๑

ดิกชั่นนารี่ปรับปรุงรุนลาสุดสําหรับนักเรียนนักศึกษา

สอ เสถบุตร เริ่มเขาสูเสนทางการเมือง
ลงสมัครรับเลือกผูแทนราษฎร จังหวัดธนบุรี
ในนามพรรคกาวหนา ซึ่งกอตั้งรวมกับ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว.นิมิตมงคล นวรัตน
ม.จ. สิทธิพร กฤดากร นายหลุย คีรีวัต ฯลฯ
ตอมารวมกับพรรคประชาธิปไตย แลวใชชื่อ
วา “พรรคประชาธิปตย”
เมื่อ สอ เสถบุตร อายุได ๔๗ ป จึงแกไข
ปรับปรุงพจนานุกรมของเขา และจัดพิมพ
จําหนายเองทั้งหมด ในระหวางนั้น พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชประสงคจะ
ซื้อพจนานุกรมฉบับตั้งโตะของสอที่กําลังขาด
ตลาด สํานักพิมพหลายแหงเมื่อทราบเขา จึง
พากันมาติดตอขอเปนผูพิมพ สอ เสถบุตร ได
เลือกรานวรรธนะวิบูลยเปนผูจัดจําหนาย โดย
เขาเปนผูจัดพิมพเอง ทําใหไดรับเงินกอนใหญ
มาปรับปรุงโรงพิมพ หนังสืออื่นที่ สอ เสถบุตร
เขียนในชวงนั้นไดแก “ไปนอก” และ “อังกฤษ
สําเร็จรูป”

๒๒

๑๖

ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ สอ เสถบุตร เขียน
พจนานุกรมอีกครั้ง โดยเขียนที่บานชายทะเล
เดื อ นมี น าคม ๒๕๐๘ จึ ง เขี ย นและพิ ม พ
พจนานุกรม New Model Thai - English
Dictionary (Library Edition) เสร็จพรอม
ออกจําหนาย และปตอมาพจนานุกรม New
Model English - Thai Dictionary (Desk
Edition) ก็ อ อกตามมา และได จํ า หน า ย
ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห กั บ สํ า นั ก พิ ม พ ไ ทยวั ฒ นาพานิ ช
ในที่สุด
สอ เสถบุตร เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ เมื่ อ วั น ที่ ๙ กั น ยายน พ.ศ.
๒๕๑๓ นางพัชรพิมพ เสถบุตร ลูกสาวของ
สอ เสถบุตร กลาววา นอกเหนือจากพจนานุกรม
อยากใหคนไทยรูวา สอ เสถบุตร เปนบุคคล
สําคัญทางประวัติศาสตรและการเมือง เปน
ตัวอยางของบุคคลสําคัญ ในขณะทีถ่ กู ตัดสิน
จําคุกตลอดชีวิต แตไมมีความทอแทหรือ
สิน้ หวัง กลับลุกขึน้ สู พรอมใชเวลาทีถ่ กู จําคุก
ทั้งชีวิตทําใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและ
สังคมและประเทศใหมากทีส่ ดุ
“คุ ณ งามความดี แ ละคุ ณู ป การหรื อ
ผลงานของ สอ เสถบุตร สะทอนความคิด

ทางการเมือง ประวัตศิ าสตรและสังคม รวมทัง้
ยังเปนหลักฐานประวัติศาสตร ดังนั้น ยอมมี
คาและควรเก็บเปนเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร
พจนานุ ก รมฉบั บ ดั้ ง เดิ ม ของ สอ เสถบุ ต ร
มีคณ
ุ ประโยชนในการใชภาษา สามารถอธิบาย
ความหมายของคํา ในรูปประโยคในบริบทของ
คนไทยใหเห็นภาพได นอกจากนัน้ ยังสะทอนให
เห็นสภาพประวัตศิ าสตร ปรัชญา และการเมือง
ในสมัยนั้นไวไดดวย ดังนั้น จึงควรอนุรักษ
พจนานุกรมของ สอ เสถบุตร ในฉบับดัง้ เดิม เปน
มรดกของคนไทยไวดวย” นางพัชรพิมพกลาว
ทิ้งทาย
จวบจนทุกวันนี้ ชื่อ สอ เสถบุตร ยังเปน
ที่ระลึกถึง ทั้งในฐานะผูแตงพจนานุกรมที่ดี
ที่สุด และในฐานะบุคคลผูยิ่งใหญ เจาของ
ประวัตชิ วี ติ การตอสูอ นั เขมขนนาศึกษา จริงอยู
ที่ ว  า อาจมี ผู  เขี ย นพจนานุ ก รมที่ เชี่ ย วชาญ
ในหลั ก ไวยากรณ สํ า นวน และวิ ธี ก ารใช
คํ า อั ง กฤษ ตลอดจนรอบรู  ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรมของชนชาตินี้นับพันนับ
หมื่นคน แตมีบุคคลเพียงหนึ่งเดียว ที่มุงมั่น
เขียนพจนานุกรม ทั้งๆ ที่อยูในสถานะนักโทษ
การเมื อ งที่ ไร ทั้ ง อิ ส รภาพและความสะดวก
สบาย เขาคือ “สอ เสถบุตร”

สอ เสถบุตร ในวันเวลาที่เปลี่ยนไป

มองเทศ - มองไทย :

สืบคนหา

พระพุทธบาท ๕ รอย

วิเคราะหเจาะลึกเรือ่ งรอยพระพุทธบาทมา
ตัง้ มากมายหลายตอน หากไมพดู ถึงสัญลักษณ
มงคล ๑๐๘ ประการ ยอมถือวาบกพรองอยาง
ไมนา ใหอภัย หากเปนละครไทยก็นา จะจบแบบ
พระนางไปคนละทิศละทาง ไมครองคูก นั เชนนัน้
แลวผูเขียนเห็นจะไมพนถูกตําหนิเปนแนแท
ความจริ ง คื อ คติ ค วามเชื่ อ รอยพระพุ ท ธบาทสมั ย สุ โขทั ย นั้ น มาพร อ มกั บ สั ญ ลักษณมงคล ๑๐๘ ประการ ดังขอความปรากฏ
ในจารึกวา “เขาอันนี้ชื่อเขาสุมนกูฏบรรพต ...
เรี ย กชื่ อ ดั ง อั น เพื่ อ ไปพิ ม พ เ อารอยตี น พระพุทธเจาเรา อันเหยียบเหนือจอมเขาสุมนกูฏ
บรรพตในลังกาทวีปพูน มาประดิษฐานไวเหนือ
จอมเขาอันนี้ แลวใหคนทั้งหลายไดเห็นรอยฝา
ตีนพระพุทธเจาเรานี้ มีลายอันไดรอยแปดสี
สองใหฝูงเทพดาและ ... ทั้งหลายไดไหวบน
ภูเขา”

ตอน
จบ
วิเทศทัยย

เขาสุมนกูฏ

สั ญ ลั ก ษณ ม งคล ๑๐๘ ประการ มี
มากมายหลายแบบ แตละแหงก็แตกตางกันไป
แตผูเขียนเลือกคัดลอกที่ปรากฏในศิลาจารึก
หลักที่ ๑๐๒ พ.ศ. ๑๙๒๒ เพราะถือวาเปน
หลักฐานชั้นตน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑. สริวจฺโฉ
นางฟา
๒. โสวตฺถิ
รูปสวัสติกะ
๓. นนฺทิยาวฏโฏ ดอกพุดหรือดอกมะเดื่อ
๔. วฏงฺสกํ
ดอกไมกรองบนศีรษะ

๒๔

๑๖

๕. องฺกุโส
ขอชาง
๖. ปาสาโท ปราสาท
๗. ชีวํ
นกพริก
๘. วุทฺธมานกํ ดอกพุดซอน
๙. เสวฉตฺตํ รมขาว
๑๐. ขคฺโค
มีดหรือพระขรรคไชยศรี
๑๑. ตาลวณฺฏ ขั้วลูกตาล
๑๒. วิชนี
พัด
๑๓. โมรหตฺถกํ หางนกยูงมัดเปนกํา
๑๔. อุณหิส ผาโพกศีรษะหรือมงกุฎ
๑๕. ปตฺโต
บาตรหรือภาชนะ
๑๖. ทามมณี เชือกแกว
๑๗. อุปลํ
ดอกบัวสาย
๑๘. นีลํ
ดอกบัวเขียว
๑๙. รตฺตํ
ดอกบัวแดง
๒๐. ปทุมํ
ดอกบัวหลวง
๒๑. สมุทฺโท ทะเล
๒๒. ปุณณปาติ ภาชนะใสนํ้าเต็ม
๒๓. ปุณฺณฆโฏ หมอใสนํ้าเต็ม
๒๔. หิมวา ปาหิมพานต
๒๕. จกฺกวาฬา ลูกโลก
๒๖. นกฺขตฺตา ดาว
๒๗. เมรุ
ภูเขาเมรุ
๒๘. สุริโย
พระอาทิตย
๒๙. จนฺทิมา พระจันทร
๓๐ - ๓๓. จตุโร มหาทีปา มหาทวีปทั้งสี่
๓๔ - ๓๕. ทวิสหสฺสปริตตกา ทวีปนอยสองพัน
๓๖. ทกฺขิณาวฏฏสงฺโข สังขทักษิณาวรรต
๓๗. สปริโส จกฺกวตฺติ
พระเจาจักรพรรดิและบริวาร
๓๘. ยมกํ เหมมจฺฉ ปลาทองทั้งคู
๓๙. จกฺกํ
จักร
๔๐. ธชฺชํ
ธงชัย
๔๑. กุมภิโล จระเข
๔๒ - ๔๘. สตฺตคงฺคา แมนํ้า ๗ สาย

มหาพรหมสี่หนา

๔๙ - ๕๕. สตฺตมหาสรา สระ ๗ สระ
๕๖ - ๖๒. มหาเสลา ภูเขาใหญ ๗ ลูก
๖๓. ปาฏโก ธงประฏาก
๖๔. สุงสุ
ปลาฉลาม
๖๕. ปาฏงคิ เกาอี้
๖๖. สุวณฺณวาลพิชะนี พัดทองขนหางสัตว
๖๗. สุวณฺณสีโห ราชสีหทอง
๖๘. พยคฺโฆ เสือ
๖๙. วลาหโก อสฺโส มาวลาหก
๗๐. อุโปสโถ วารโณ ชางตระกูลอุโบสถ
๗๑. เกลาสปพฺพโต ภูเขาไกรลาศ
๗๒. หงฺโส
หงส
๗๓. จากวโก นกจากพราก
๗๔. วาสุกี
พระยานาค
๗๕. เอราวโณ ชางเอราวัณ
๗๖. กรวิโก นกการเวก
๗๗. สุวณฺณภมโร
แมลงภูทอง
๗๘. กุกฺกุสูโร ไกเถื่อน
๗๙. สิขี
นกยูง
๘๐. โกฺโจ นกกระเรียน
๘๑. อุสโภ
โคอุศุภราช
๘๒. หรินาวา เรือทอง
๘๓. จตุมฺมุขา รูปมหาพรหมสี่หนา
๘๔. กินฺนโร กินนร
๘๕. กินนรีปกฺขี นางกินนรี
๘๖. ชีวญชีวกนามกา นกกระทาดง
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รอยพระพุทธบาท ที่วัดพระเชตุพน ฯ

๘๗ - ๙๒. ฉกามาวรโลกา โลกสวรรค ๖ ชั้น
๙๓ - ๑๐๘. โสฬสพรหฺมโลก พรหมโลก ๑๖ ชัน้
หากสรุปลวดลายมงคลดังกลาวเบื้องตน
ก็ ส ามารถจํ า แนกออกเป น ๓ ส ว น คื อ
๑) สัญลักษณมงคลประเภทเครื่องหมายแหง
โชคลาภ ความเจริญและความอุดมสมบูรณ
๒) สัญลักษณมงคลประเภทเครื่องประกอบ
บารมีของกษัตริยและพระเจาจักรพรรดิ และ
๓) สัญลักษณมงคลประเภทสวนประกอบทาง
รูปธรรมและนามธรรมของสุคติภพในจักรวาล
ซึ่งปรากฏในรูปของคติในไตรภูมิ
คติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งมงคล ๑๐๘ ในรอย
พระพุทธบาท สันนิษฐานวา นาจะไดรบั อิทธิพล
มาจากคัมภีรชินลังการฎีกาของลังกา เพราะ
พระมหาธรรมราชาลิไทไดอางถึงในหนังสือ
เตภูมิกถาของพระองค แตอาจจะมีการปรับ
เปลี่ ย นไปบ า งตามความเหมาะสม เพราะ
เบื้ อ งต น คั ม ภี ร  เ ล ม นี้ ผ  า นมาทางพม า ก อ น
เมื่อนํามาใชในเมืองไทย นาจะมีการปรับแก
ใหเหมาะสมตามคตินิยมแหงตน
อันวาลวดลาย ๑๐๘ บนรอยพระพุทธบาทนั้น สันนิษฐานวานาจะเปนสัญลักษณ
มงคลในพิธีกรรมของพราหมณ ผูประกอบพิธี
บูชายัญแตโบราณนานเน ครัน้ พระพุทธศาสนา
เจริญรุง เรืองแผไพศาลไปไกล จนเปนทีย่ อมรับ
ของพวกพราหมณเจาพิธีนอยใหญ ยอมเกิด
การเลียนแบบ หยิบยืมบางสิ่งบางอยางจาก
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พิธีกรรมพราหมณเขามาสูพิธีกรรมของพุทธ
ดั ง ปรากฏเห็ น เริ่ ม แรกในคั ม ภี ร  อ รรถกถา
สุมังคลวิลาสินี ซึ่งเปนคัมภีรแตงแกคัมภีร
ทีฆนิกายแหงสุตตันตปฎก
ครั้ น พระพุ ท ธศาสนาเข า สู  เ กาะลั ง กา
คติ ค วามเชื่ อ รอยพระพุ ท ธบาทย อ มเป น ที่
รูจัก เชนเดียวกับความเชื่อเหลาอื่น เมื่อระยะ
เวลาผ า นไปเป น พั น ป ความเชื่ อ เรื่ อ งรอย
พระพุทธบาทไดรบั ความนิยมสูงสุด พระเถราจารยจึงพากันแตงคัมภีรพรรณนาเรื่องราว
ประกอบเพื่อปลูกศรัทธาของชาวพุทธ ดังเชน
คัมภีรสมันตกูฏวัณณนา ของพระเวเทหเถระ
และคัมภีรชินาลังการฎีกา ของพระพุทธรักขิต
เถระ เปนตน

รอยพระพุทธบาท สมัยสุโขทัย

ครัน้ ตอมา พระเถระชาวไทยไดแตงคัมภีร
อีกหลายเลมเพือ่ อธิบายสัญลักษณมงคล ๑๐๘
ประการ ตามนัยแหงคัมภีรชินาลังการฎีกา
แตไดเสริมเพิ่มบางสวนเขาไปตามความเห็น
แหงตน คัมภีรฉบับไทยดังกลาว มีชื่อวาคัมภีร
พุทธบาทมงคล คัมภีรพ ทุ ธปาทลักขณะ เปนตน
สวนนอกนั้น ลวนหยิบยืมเนื้อหาไปจากคัมภีร
ทั้งสองสิ้น
อันวาลวดลายมงคลซึ่งปรากฏในคัมภีร
ชินาลังการฎีกานัน้ ไมสามารถสืบคนไปหาราก
เหงาสัญลักษณแตละอยางได พระเถราจารย
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ผู  เ กิ ด มาภายหลั ง จึ ง พยายามตี ค วามหมาย
สัญลักษณดังกลาว เพื่อใหสอดคลองตองกัน
กับพระพุทธศาสนา จะบอกวาเปนการตีความหมายตามลายแทงก็ไมผิดนัก
การตีความสัญลักษณตอไปนี้ ผูเขียน
หยิบยืมมาจากผูรู เพราะหากตีความเอาเองก็
เกรงวาจะไปไกลเกินกวาผูอานจะรับได จึงได
แตพรรณนาตามครูบาอาจารยรุนเกากอน

รู ป ดวงอาทิ ต ย : เปรี ย บเสมื อ น
พระพุทธเจา ผูสองสวางปญญาทําลายความ
มืดมิดคืออวิชชา ทําใหชาวโลกสวางไสว เขาใจ
อริยสัจความจริง เปรียบเสมือนชี้ทางสวางแก
ผูหลงทาง สอดคลองกับพุทธพจนในอปาทาน
ขุททกนิกายแหงพระสุตตันตปฎกวา โลกนี้
พรอมทัง้ เทวโลก แลนไปเขาสูค วามมืดมนใหญ
โลกกําจัดความมืดได สองแสงโชติชว งอยู เพราะ
พระญาณของพระพุทธองค เปรียบเหมือน
พระอาทิตยกําลังอุทัย ฉะนั้น

พญาราชสีห : เปรียบเสมือนความกลา
หาญองอาจของพระพุทธเจา ที่ไมทรงครั่น
คราม เมือ่ ประทับอยูท า มกลางบริษทั ๔ หรือไม
เกิดความกลัว ขณะประทับตอหนาอัญเดียรถีย
ภายนอก สอดคลองกับพุทธพจนในอปาทาน
ขุททกนิกายแหงพระสุตตันปฎกวา พญาราชสีห
ผูคําราม เนื้อทั้งปวงยอมสะดุง แทจริงราชสีห
ผูม ชี าตินี้ ยอมยังสัตวเลีย้ งใหสะดุง ทุกเมือ่ ฉันใด
พระพุทธเจาเมื่อทรงบันลือสีหนาทอยู พสุธานี้
ยอมหวัน่ ไหว สัตวผคู วรจะตรัสรูย อ มตืน่ หมูม าร
ยอมสะดุง ฉันนั้น

แมลงภู  ท องคํ า : เปรี ย บเสมื อ น
พระพุทธเจาผูท รงกําจัดทิฐมิ านะของบริษทั ๔
แตไมทําใหบริษัทเหลานั้นเดือดรอน เสมือน
แมลงภู เมื่อดูดนํ้าหวานจากเกสรดอกไม ยอม
นํ า เอาละอองเกสรดอกไม ไ ป โดยไม ทํ า ให
ดอกไมชอกชํ้า ฉันนั้น สอดคลองกับพุทธพจน
ในคาถาธรรมบท ขุททกนิกายแหงพระสุตตันต-
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ปฎกวา ภมรไมยังดอกไมอันมีสีใหชอกชํ้า ลิ้ม ในการกลาวหานินทาของคนนอกพระพุทธ
เอาแตรส แลวยอมบินไปแมฉันใด มุนีพึงเที่ยว ศาสนา หรือคํายกยองสรรเสริญของหมูบริษัท
ไปในบาน ฉันนั้น
เปรี ย บเหมื อ นพญาหงส ส ามารถแยกนํ้ า กั บ
นํ้านมได ฉะนั้น สอดคลองกับพุทธพจนใน
สุตตนิบาต ขุททกนิกายแหงพระสุตตันตปฎก
วา นกพึงละปาเล็กแลวมาอาศัยอยูปาใหญ
อันมีผลไมมาก ฉันใด อาตมาและคณาจารย
ผูมีความเห็นนอย แลวไดประสบพระพุทธเจา
ผูมีความเห็นประเสริฐ เหมือนหงสโผลงสูสระ
ใหญ ฉันนั้น
การตี ค วามดั ง กล า ว เป น แต เ พี ย งการ
อธิบายใหสอดคลองกับพุทธพจนเทานั้น แต
ดอกไม : เปรียบเสมือนพระธรรมของ หาไดปดกั้นการตีความแบบอื่นไม แตละคน
พระพุทธเจา กลาวคือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ยอมตีความหมายตัวทัศนะแหงตนได นีเ้ ห็นจะ
๑ มีกลิน่ หอมยวนใจ ยอมฟุง ไปในทิศนอยใหญ เปนกุศโลบายของบูรพาจารยทเี่ ปดลายแทงให
อีกทั้งสามารถหอมทวนลมอีกดวย สอดคลอง เราทานทั้งหลายทดลองเชาวนปญญาเปนแน
กับพุทธพจนในคาถาธรรมบท ขุททกนิกาย
หากมองโดยภาพรวม จะเห็นวาสัญลักษณ
แหงพระสุตตันตปฎกวา กลิ่นคือศีลเปนเยี่ยม มงคล ๑๐๘ ประการ ลวนสามารถสรุปลงตรง
กวาคันธชาติเหลานี้ คือ จันทน กฤษณา ดอกบัว พระไตรรัตนทั้งนั้น จะบอกวาปริศนาลายแทง
และดอกมะลิ กลิ่นกฤษณา และจันทนนี้ เปน ที่พระเถราจารยวางเอาไว เปนกลวิธีใหเราเขา
กลิ่นมีประมาณนอย สวนกลิ่นของพวกมีศีล ถึงพระรัตนตรัยโดยอาศัยสัญลักษณดังกลาวก็
ทัง้ หลายเปนกลิน่ สูงสุด ยอมฟุง ไปทัง้ ในเทวดา ยากจะเกินเดา แตความจริงคือหากเราศรัทธา
และมนุษยทั้งหลาย
มั่นคงในพระรัตนตรัยแลว นั้นก็หมายความ
วาเราเขาถึงกระแสแหงอริยเจา ซึ่งเรียกวา
โสดาบันนั้นเอง
ไม ว  า จะเป น จุ ด ประสงค ใ ดก็ แ ล ว แต
ผูเขียนเห็นวากุศโลบายนี้ นาจะเปนวิธีการ
แปรความหมายจากธรรมาธิ ษ ฐานให เ ป น
บุคลาธิษฐาน เพราะธรรมชาติของมนุษยสามัญ
นัน้ หากจะอธิบายสัจธรรมอันลึกซึง้ กอปรดวย
ธรรมาธิษฐานแลวไซร ยอมเปนยาหมอใหญ
อันยากตอผูสนใจใฝรู แตหากแปรสัจธรรมอัน
พญาหงส : เปรียบเสมือนพระพุทธเจา ลุมลึกใหเปนรูปธรรม แลวคอยอธิบายเนื้อหา
ผูไมทรงยินดีในสมบัติทางโลกและในธรรม ประกอบเชื่อมโยงดวยวิธีอุปมาอุปไมย เพื่อให
สมบัติ กลาวคือโลกุตตรธรรม อีกทั้งไมยินราย เห็นลักษณะของพระรัตนตรัยแตละอยาง ยอม
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จะเปนเรือ่ งงาย เรียกวาเปนการปรับพืน้ ความ
รูจากงายไปหายาก ดวยวิธีนี้ยอมเปนแรงจูงใจ
ใหสาธุชนผูใฝธรรมมากขึ้น
กลาวโดยสรุป รอยพระพุทธบาทเปน
เพียงบริโภคเจดียสมมติใหเปนสัญลักษณ
แทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น ถือวา
เปนสิ่งระลึกนึกถึงพระพุทธองค ซึ่งเปนมนุษย
สามัญชนแตสามารถเรียนรูและพัฒนาจนขาม
วงจรแหงกิเลสาสวะ ดวยการทําลายจนสิน้ ซาก
เปนตัวอยางอันดีแกชาวเราทั้งหลาย ผูกําลัง
ดําเนินตามเอาแบบอยาง ดวยเหตุนั้น ไมวา
รอยพระพุทธบาทนั้นจะเปนของจริงแทหรือ

เปนสิ่งสมมติ ก็หาไดทําใหศรัทธาเราชาวพุทธ
เสื่อมหายไปไม มีแตจะเรงความเพียร เพื่อให
กาวถึงฝงโนน กลาวคือพระนิพพานทุกตัวคน
ป ด ท า ยด ว ยคาถาอานิ ส งส แ ห ง การ
สักการะรอยพระพุทธบาท อันจะเปนแรงจูงใจ
ใหผศู รัทธากราบไหวไดบงั เกิดในสุคติภพภูมใิ น
อนาคตเบื้องหนา ซึ่งมีคนประพฤตินําทางเปน
แบบอยางแลว ความขอนีม้ ใี นพระไตรปฎก แต
สันนิษฐานวานาจะเปนคาถาของพระอรหันต
สาวก และมีการแตงพรอมเสริมเขามาภายหลัง
เปนแน

คาถาอานิสงสแหงการสักการะรอยพระพุทธบาท
วะนะกัมมิโก ปุเร อาสิง
ปะสุมาเรนะ ชีวามิ
มะมะ อาสะยะสามันตา
ปะทานิ ตีณิ ทัสเสสิ
อักกันเต จะ ปะเท ทิสวา
หัฏโฐ หัฏเฐนะ จิตเตนะ
โกรัณฑัง ปุปผิตัง ทิสวา
สะโกฏิกัง คะเหตวาน
เตนะ กัมเมนะ สุกะเตนะ
ชะหิตวา มานุสัง เทหัง
ยัง ยัง โยนูปะปชชามิ
โกรัณฑะวัณณะโกเยวะ
เทวนะวุเต อิโต กัปเป
ทุคคะติง นาภิชานามิ
กิเลสา ฌาปตา มัยหัง
นาโควะ พันธะนัง เฉตฺวา
สวาคะตัง วะตะ เม อาสิ มะมะ
ติสโส วิชชา อะนุปปตตา
ปะฏิสัมภิทา จะตัสโส
ฉะฬะภิญญา สัจฉะกะตา

ปตุเปตามะเหนะหัง
กุสะลัง เม นะ วิชชะติ ฯ
ติสฺโส โลกัคคะนายะโก
อะนุกัมปายะ จักขุมา ฯ
ติสสะนามัสสะ สัตถุโน
ปะเท จิตตัง ปะสาทะยิง ฯ
ปาทะปง ธะระณีรุหัง
ปะทะเสฏฐัง อะปูชะยิง ฯ
เจตะนาปะณิธีหิ จะ
ตาวะติงสัง อะคัญฉะหัง ฯ
เทวัตตัง อะถะ มานุสัง
สัปปะภาโส ภะวามะหัง ฯ
ยัง กัมมะมะกะริง ตะทา
ปะทะปูชายิทัง ผะลัง ฯ
ภะวา สัพเพ สะมูหะตา
วิหะรามิ อะนาสะโว ฯ
พุทธัสสะ สันติเก
กะตัง พุทธัสสะ สาสะนัง ฯ
วิโมกขาปจะ อัฏฐิเม
กะตัง พุทธัสสะ สาสะนันติ ฯ

๑๖

เมื่อชาติปางกอน ขาพเจากับบิดาและปู
เปนคนทํางานในปา เลี้ยงชีพดวยการฆาสัตว
กุศลกรรมของเราไมมี ใกลที่อยูของขาพเจา
พระศาสดาพระนามวาติสสะ ผูทรงเปนผูนํา
ชั้นเลิศของโลก ผูมีพระจักษุ ไดทรงแสดงรอย
พระบาทไว ๓ รอย เพื่ออนุเคราะห (ขาพเจา)
ข า พเจ า เห็ น รอยพระบาทของพระศาสดา
พระนามวาติสสะ ที่พระองคทรงประทับไว
ขาพเจาเปนผูมีจิตราเริงบันเทิงใจ ไดทําจิตให
เลื่อมใสในรอยพระบาทนั้น ขาพเจาเห็นตน
อังกาบซึ่งงอกเลื้อยไปตามพื้นดิน มีดอกบาน
สะพรั่ง จึงเด็ดมาพรอมทั้งยอด ไดบูชารอย
พระบาทอันประเสริฐที่สุด
ด ว ยกรรมที่ ข  า พเจ า ได ทํ า ไว ดี แ ล ว นั้ น
และด ว ยเจตนาที่ ตั้ ง ไว มั่ น ข า พเจ า ละกาย
มนุษยแลว จึงไดไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส
ขาพเจาเกิดในกําเนิดใดๆ คือจะเกิดเปนเทวดา
หรือมนุษยก็ตาม (ในกําเนิดนั้นๆ) ขาพเจามี
ผิวพรรณดั่งดอกอังกาบ มีรัศมีซานออกจาก
กาย

๒๙

ในกัปที่ ๙๒ นับจากกัปนี้ไป ขาพเจาได
ทํากรรมไวในครั้งนั้น จึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการบูชารอยพระบาท กิเลสทั้งหลาย
ขาพเจาก็เผาไดแลว ภพทั้งปวงขาพเจาก็ถอน
ไดแลว ขาพเจาตัดกิเลสเครื่องผูกพันไดแลว
อยูอยางผูไมมีอาสวะ ดุจพญาชางตัดเครื่อง
พันธนาการไดแลว อยูอยางอิสระ
การที่ ข  า พเจ า มาในสํ า นั ก ของพระพุทธเจา เปนการมาดีแลวโดยแท วิชชา ๓
ข า พเจ า ได บ รรลุ แ ล ว โดยลํ า ดั บ คํ า สั่ ง สอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาก็ไดทําสําเร็จแลว
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘
และอภิญญา ๖ ขาพเจาก็ไดทําใหแจงแลว
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาก็ไดทํา
สําเร็จแลว ดังนี้แล
(จบเรื่อง “สืบคนพระพุทธบาท ๕ รอย”
ฉบับหนา ติดตามอานเรื่อง “พระมาลัย”)

๓๐

๑๖
กวกี นั ยา :

ไม่อ่มิ
ปปญจา

โบราณวา สิบหกนี้ ไมมีอิ่ม

พระสมุทร ไมเคยปริ่ม อิ่มดวยนํ้า

ไมอิ่มเชื้อ เมื่อไฟ กําลังลาม

ใครจะหาม พระราชา อิ่มแผนดิน

อันนารี ไมอิ่มเครื่อง ประดับสวย

คนยิ่งรวย ยิ่งไมอิ่ม ในทรัพยสิน

นักเลงเหลา เขาไมอิ่ม สุราริน

เหลาพราหมิน จะอิ่ม ดวยเวทมนต

ผูเพงฌาน ไมอิ่ม สมาบัติ

นักปฏิบัติ ไมอิ่ม ในมรรคผล

ผูมักนอย ไมอิ่มใน ธุดงคตน

นักอดทน ไมอิ่ม ซึ่งความเพียร

อันทายก ไมอิ่ม การใหทาน

ไมอิ่มอาน บัณฑิต ไมอิ่มเขียน

พระเสขะ ไมอิ่ม นิพพานเรียน

บริษัทสี่ ไมอิ่มเวียน เขาฟงธรรมฯ

๑๖

๓๑

มุ ม ม อ ง :

หนังสือดี
คือ มิตรที่ดี
วศิน อินทสระ

วั น นี้ เ ป น วั น พิ เ ศษวั น หนึ่ ง ของโลก เป น
วันเกิดของเชกสเปยร เขากําหนดใหมาเปน
“วันหนังสือโลก” เชกสเปยร เปนนักประพันธ
ใหญของอังกฤษ แตงบทละครเอาไวเยอะ เปนที่
รูจ กั ทัว่ ไป รวมทัง้ ในประเทศไทย เราก็พยายาม
จะประชาสัมพันธวนั นี้ แตคนสวนมากก็ไมคอ ย
รูจัก เราตองการปลุกใจใหคนไทยเรานิยมการ
อานใหมากขึ้น เพราะการอานมากทําใหเปน
คนกวางขวาง และไมควรจะจํากัดวาจะตอง
อานหนังสือนั้นหนังสือนี้อยางเดียว หนังสือ
อะไรทีม่ ปี ระโยชนกค็ วรอานๆ เอาไว ประโยชน
มาประสานกัน เหมือนเราปลูกไมไวหลายพันธุ
ยอมจะมีนกหลายชนิดมาอาศัยในหมูไ ม พอได
ยินเสียงนกรองหลายๆ ชนิดหลายๆ เสียง ก็
ไพเราะดี รูสึกวาสบายดี รื่นรมยดี
การอานหนังสือมาก อานหนังสือหลายชนิด

ทําใหความรูกวางขวาง อานหนังสือไมใชอาน
อยางเดียว อานแลวก็ตอ งคิด จะทําใหเราลึกซึง้
ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา จินตามยปญญา
การอาน การฟงนั้น ทําใหเกิดสุตมยปญญา
ปญญาทีไ่ ดจากการอาน การฟง ทําใหกวางขวาง
การคิดทําใหลึกซึ้ง ยิ่งคิดก็ยิ่งลึกซึ้งลงไป ถา
ตองการใหไดผลดีกวานัน้ ก็ตอ งมีการจดบันทึก
หากเราอานหนังสือจบ ๓ เลม แลวคิดจะเขียน
สักเลมหนึง่ ก็ยงั เขียนไมได ตองอานมากกวานัน้
การเขียนทําใหแมนยํา และการซักถามก็ทําให
คลายความสงสัยไดเร็วขึ้น และชวยยนเวลาใน
การแสวงหา บางทีเราแสวงหาความรูบ างอยาง
เที่ยวแสวงหาคนควาอยูนาน พอไปหาผูรูจริง
บางทาน ก็รูไดทันที รูอยางชัดเจนแจมแจง
หมดความสงสั ย ช ว ยประหยั ด เวลาในการ
แสวงหาความรูไดมาก

๓๒

๑๖

เพราะเห็นวาเราเปนผูใหญแลว ผูที่จะสอนเรา
ไดเสมอก็คือหนังสือนั่นแหละ หนังสือจะคอย
เตือนเรา จะคอยสอนเรา จะคอยใหสติแกเรา
เหมือนเรามีเพื่อนที่ดี มีครูบาอาจารยที่ดีอยู
ตลอดเวลา
ในประวัติของมนุษยชาติ ไมมีอะไรที่จะ
มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษยเทากับหนังสือ
เพราะฉะนั้นในประเทศใหญๆ ที่เจริญรุงเรือง
มากๆ เขาจะมีหองสมุดที่ใหญมาก เพื่อใหคน
ไดเขาไปคนควาหาความรูจากหนังสือ แตเรา
คงไมสามารถอานไดหมดทุกเลม ตองเลือกอาน
บางเลมก็แคอานผานๆ ไป แคพลิกดูก็รูแลววา
เขาพูดอะไร แตบางเลมตองอานกลับไปกลับมา
หลายเที่ยว หนังสือบางเลมตองเคี้ยวใหแหลก
เลย หมายความวาตองทําความเขาใจใหชดั เจน
แจมแจงทุกหนาทุกตอน แลวเราจะไดความรู
หลักการศึกษาของไทยซึ่งเราไดมาจาก
ยอยลงไป ความรูอ นั นัน้ จะซึมซับลงไป จะยอย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทานจึงใหหลัก
ไววา สุ จิ ปุ ลิ สุ ก็คือ สุตตะ ฟง จิ ก็คือ จินตะ
คิด ปุ ก็คือถาม ปุ ปุจฉา ลิ ก็คือ ลิขิต บันทึก
เขียน ไดหลัก ๔ อยางนี้ ก็จะไดการศึกษาที่ดี
ขอใหเราอานหนังสือกันใหมากขึน้ จะไดความรู
ความเขาใจอะไรมากขึ้น หูตาก็กวางขวางออก
ไป ทองเที่ยวไปในโลกของปญญา หนังสือที่ดี
นั้นเปนมิตรที่ดี เหมือนเราไดสัมผัสกับบุคคล
ผูแตงนั้นแหละ เราอยากจะรูจัก อยากจะคุน
เคย อยากจะเกี่ยวของผูเขียนผูแตงก็ตองอาน
หนังสือของเขา ก็จะทําใหเรามีโอกาสไดรูจัก
กับบุคคลผูนั้นดีขึ้น
เมื่ อพู ด ถึ ง อานุ ภ าพของการอ า นก็ ทํ า ให
สรางสรรคคุณธรรมไดมากขึ้น เพราะวาคน
ที่เปนผูใหญ อายุมากขึ้นแลว โอกาสที่จะมี
ใครกลามานั่งสั่งสอนเราก็มีนอย เขาก็เกรงใจ

๑๖

๓๓

หลายๆ คนอยูใกลตัว และไมตองไปเอาใจใส
อะไรกับเขามาก ไมเหมือนเพื่อนที่เปนคน ซึ่ง
ถาเรามีมากก็ดีไปบางอยาง แตก็ไมดีบางอยาง
คือเราจะตองไปเอาใจใส ไปดูแลเขา แตบางที
ทะเลาะกันก็มี แตหนังสือไมเคยทะเลาะกับเรา
เราอยากอานก็อา น ไมอยากอานก็วางไวตรงนัน้
ก็ได เขาก็อยูของเขาอยางนั้น
ลงไปในตัวเรา แลวก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรๆ ที่
ไมดีในตัวเรา ใหดีขึ้นไดหลายอยาง
ความรู คื อ การเปลี่ยนแปลง นั้นคือการ
เปลี่ ย นแปลงอุ ป นิ สั ย ใจคอ และแม แ ต ก าร
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ก็ตอ งอาศัยความรู คือ
ปรโตโฆสะที่ดี ปรโตโฆสะ แปลวาเสียงจาก
ผูอื่น ความคิดความอาน หนังสือ สํานัก อะไร
ตางๆ พวกนี้รวมอยูในปรโตโฆสะ แปลตามตัว
วาเสียงจากผูอื่นที่ดีที่ถูกตองนั้น ก็เปนปจจัย
ใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ถาเปนปรโตโฆสะที่ไมดี ก็
จะเปนปจจัยใหเกิดมิจฉาทิฏฐิตามมา
นิสยั ดานการรักหนังสือนีป้ ลูกฝงขึน้ ได คน
คนที่รักหนังสือหรืออยูกับหนังสือไดถือวา
เปนคนโชคดี เพราะไมรูสึกวาเหงา คลายๆ มี ที่ยังไมมี ก็ปลูกฉันทะขึ้นมาได ถามีอยูแลว
เพื่อนคุยหลายๆ คนอยูตลอดเวลา เปนโชค แตยังมีนอย ก็ควรพยายามเพิ่มพูนใหมากขึ้น
เปนลาภอยางหนึ่งของชีวิต เหมือนมีเพื่อนที่ดี ถามีอยูมากแลว ก็เพิ่มใหมากขึ้นก็ยิ่งดี
เกร็ดบาฬี น่ารู้ : ที่มาของศัพทวา “อาน” ในภาษาไทย

อณ (ปุ)
การออกเสียง การอาน การทอง การสวด การสาธยาย
อณฺ ธาตุ สทฺเท ในการออกเสียง
ตัวอยาง
พฺราหฺมณ ตั้งวิเคราะหไดวา
พฺรหฺมํ อณตีติ พฺราหฺมโณ “ผูรายพระเวท (สวดมนต) ชื่อวา พราหมณ”

๓๔

๑๖
ทั น โ ล ก :
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เมื่อวันหยุดที่ผานมา ฉันไดนั่งรถไฟฟา
ไปทําธุระ ตอนชวงบายๆ ของวันหยุด คนจะ
แนนมาก พอถึงสถานีหนึ่งก็มีผูหญิงกับเด็กขึ้น
รถไฟฟามา ปรากฏวามีชายคนหนึง่ ลุกใหเด็กนัง่
ทั้งที่สัมภาระเขาก็เยอะ แถมอานหนังสือดวย
ไมตองสงสัยเลยวาเขาเปนคนชาติอะไร?
เขาก็ คื อ คนญี่ ปุ  น นั่ น เอง เพราะถ า ใคร
เคยไปญี่ปุนแลวละก็ ภาพที่เห็นชินตา คือ
ชาวญี่ปุนที่ใชบริการรถไฟฟาสวนใหญจะอาน
หนังสือ พวกเขาเหลานั้นลวนกําลังมีความสุข
ในการอานหนังสือ ในขณะทีก่ าํ ลังเดินทางไปสู
จุดหมายปลายทาง ซึ่งฉันวาตางจากคนไทย
มากเลย คนไทยเราอานหนังสือกันนอยมาก
อยางอยูบนรถไฟฟาหรืออยูบนรถสาธารณะ
ก็มักจะนั่งเหมอลอยมองวิวขางทาง หรือไมก็
คุยโทรศัพทหรือสงไลนกนั ใหวนุ วายกันไปหมด
สถิติการอานหนังสือของคนไทย เฉลี่ย
แลวอานคนละ ๒ เลมตอปเทานั้น ซึ่งถือวา
นอยมาก ตางกับคนญี่ปุนที่อานหนังสือเฉลี่ย
คนละ ๔๐ – ๕๐ เลมตอปเลยทีเดียว นั่นก็
เพราะวาการอานหนังสือสําหรับคนญี่ปุนนั้น
ไดรบั การปลูกฝงมาตัง้ แตเด็ก เราจะเห็นวาเด็ก
ญีป่ นุ เติบโตมากับหนังสือ ตัง้ แตการอานการตนู
มังงะ ที่มีภาพประกอบ ซึ่งเปนการชวยใหเด็ก

อยากอานหนังสือมากขึน้ และอีกทัง้ มีเนือ้ หาที่
สนุกสนาน และกลายเปนนิสัยติดตัวชาวญี่ปุน
มาจนโต เราไมเคยเห็นคนญี่ปุนละทิ้งการอาน
หนังสือเลย
หากเราไดไปเดินตามรานหนังสือในญี่ปุน
เราก็จะไดเห็นถึงความหลากหลายของหนังสือ
ทุกแบบ ทุกกลุมวัย วางไวตอนรับผูมาเยือน
นอกจากนั้ น ยั ง มี ร ะบบการค น หาหนั ง สื อ ที่
อํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู  ซื้ อ เป น อย า งดี
โดยทางรานจะมีเครื่องสําหรับคนหาหนังสือ
ผูซื้อสามารถจะคนหาไดจาก ชื่อหนังสือ ชื่อ
ผูแ ตง หรือหมายเลข ISBN ของหนังสือเลมนัน้ ๆ
ทีผ่ ซู อื้ ตองการ เมือ่ เราใสขอ มูลทีต่ อ งการคนหา
แลวเครือ่ งก็จะบอกวาหนังสือนัน้ มีรายละเอียด
ของผูแ ตง ราคา วันผลิต และจะบอกวาหนังสือ

๑๖

เลมนีอ้ ยูต รงสวนไหนของราน ชางสะดวกสบาย
เสียเหลือเกิน
ภายในรานอินเตอรเน็ตคาเฟ นอกจาก
จะใหบริการเลนอินเตอรเน็ตแลว ก็ยงั มีหนังสือ
ใหเชาอานอีกดวย มีหนังสือใหเลือกสรรหลาย
ตอหลายประเภทดวยกัน ซึ่งถาเปนที่เมืองไทย
เวลาเชาหนังสือตองเอากลับไปอานทีบ่ า น แตที่
ญี่ปุนสามารถเชาอานในรานอินเตอรเน็ตคาเฟ
ไดเลย โดยอานกี่เลมก็ไดเพราะเขาคิดคาเชา
เปนชั่วโมง หากอานหนังสือแลวรูสึกหิวก็จะมี
กาแฟ มีขนม หรือจะทานอาหารก็มีใหบริการ
เหมือนกัน ถือเปนบริการที่ครบวงจรจริงๆ ซึ่ง
ที่ญี่ปุนจะมีรานอินเตอรเน็ตคาเฟแบบนี้ไมตํ่า
กวา ๒,๐๐๐ แหงทั่วประเทศ
แล ว ที่ ญี่ ปุ  น ก็ ยั ง มี ก ารจั ด งานที่ เรี ย กว า
“読書週間（どくしょしゅうかん） สั ป ดาห
แหงการอานหนังสือของญี่ปุน” ดวย พอฤดู
ใบไมรวงมาเยือน สิ่งหนึ่งที่คนญี่ปุนนึกถึงคือ
“การอานหนังสือ” การสงเสริมการอานหนังสือ
เป น นโยบายทางการศึ ก ษาที่ รั ฐ บาลทุ  ม งบ
ประมาณอยางเต็มที่ เชน การพัฒนาหองสมุด
ของโรงเรียน หองสมุดชุมชน อีกทั้งยังมีการ
รวมตัวกันขององคกรภาคเอกชนจัดตั้ง สภา
ส ง เสริ ม การอ า นหนั ง สื อ แห ง ประเทศญี่ ปุ  น

๓๕

ปลูกฝงนิสัย “รักการ
อาน” ใหแกเยาวชน จัดทําหนังสือที่มีความรู
ทุ ก แขนงให เ ป น การ ตู น เพื่ อ ให เ ด็ ก สามารถ
เขาใจไดงาย ๆ และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อ
สงเสริมการอานหนังสือ
ตอนฉันอยูที่ญี่ปุนก็มักจะไปซื้อหนังสือ
อ า นบ อ ยๆ ส ว นใหญ เ ป น การ ตู น ตอนนั้ น
ฉันเองก็สงสัยวา ทําไมคนญี่ปุนชอบหอปก
หนังสือ โดยใชกระดาษนํ้าตาล หรือ กระดาษ
ทึบ ปดหนาปกเอาไว แลวฉันก็ไดคําตอบมา
วา เพราะคนญีป่ นุ จะใหความสําคัญกับคําวา
Privacy อยางมาก ทุกคนจะหอปกกระดาษ
นั่งอานบนรถไฟ โดยไมตองสนใจวาใครอาน
หนังสืออะไร เพราะฉะนั้นเวลาซื้อหนังสือ ทาง
รานจะถามวาจะใหหอปกไหม? ถาบอกใหหอ
ก็จะเปนปกกระดาษสีนํ้าตาลตุนๆ เหมือนกัน
หมด
แลวการอานหนังสือก็ยังบงบอกรสนิยม
ของผูอานเชนเดียวกับการกินอาหาร การอาน
หนังสือก็คือการใหอาหารสมองเชนเดียวกัน
แลววันนี.้ ..เพือ่ นๆ อานหนังสือกันหรือยังคะ
読書推進運動協議会

ที่มา : http://modchang.namjai.cc
/e182124.html
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บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์

:

๑๖

ทําไม
เด็กไทย
ไมชอบอานหนังสือ
เด็ ก ไทยชอบเกมคอมพิ ว เตอร ม าก ปจจุบันวายังสอดคลองกับปญหาที่เรากําลัง
กวาหนังสือ / คนไทยไมรักการอาน นี่คือ เผชิญอยู และสามารถทีจ่ ะชวยใหเราแกปญ
 หา
๒ ปญหาสําคัญของประเทศไทยทีม่ คี วามเกีย่ ว ไดจริงหรือไม
เนื่ อ งกั น และส ง ผลกระทบโดยตรงต อ การ
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยของเรา
มั น เกิ ด จากอะไร และจะมี วิ ธี ก ารแก ไข
อยางไร
นี่คือสิ่งที่หลายๆ องคกร ทั้งของรัฐและ
เอกชนตางพยายามชวยกันแกไขมากวา ๑๐
ปแลว แตทุกอยางก็ยังไมดีขึ้นเทาใดนัก ยิ่ง
เมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ที่เปนคู
แขงของเราในการทํามาหากินอยูในทุกวันนี้
และประเทศที่คาดวาอาจจะเปนคูแขงของ
เราในอนาคต สิ่งที่เรียกวาความสําเร็จของ
เราก็ดูเหมือนจะอยูหางไกลยิ่งนัก ดังนั้นสิ่ง
ที่เราจะตองทํา กอนที่จะเดินหนาทุมเทเพื่อ
การแกปญหาตอไปก็คือการทบทวนปญหา
และสถานการณของปญหาใหมโดยละเอียด
ทบทวนยุทธศาสตร และวิธีการที่เราใชอยูใน

ทําไมเด็กไทยไมชอบอานหนังสือ
เดิมเรามองวาการที่คนไทยสวนใหญไม
อานหนังสือ เปนเพราะเขามองไมเห็นความ
สํ า คั ญ มองไม เ ห็ น ประโยชน ข องการอ า น
ซึ่งไมนาจะถูกตองทั้งหมด จริงๆ แลวทุกคนรู
ถึงประโยชนของการอานหนังสือ เห็นไดจาก
พอแมพยายามเคีย่ วเข็ญใหลกู ทีย่ งั เปนนักเรียน

๑๖

ที่ยังเปนนักศึกษาอยูอานหนังสือ ทองตํารับ
ตํ า รา เพื่ อ ที่ จ ะสามารถสอบได ค ะแนนดี ๆ
จบมาจะไดมีโอกาสหางานดีๆ ทําได ซึ่งหาก
วิเคราะหตรงนี้ใหดี มันนาจะหมายความวา
การอานสําหรับผูใ หญ หรือคนทีเ่ ปนพอแมแลว
มันมีความหมายเพียงแคเครื่องมือชนิดหนึ่งใน
การเรียนหนังสือใหไดดีเทานั้น ดังนั้นเมื่อเรียน
จบแลวก็ไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะตองอานหนังสือ
อีกตอไป เหตุผลทีช่ ว ยสนับสนุนตรงนีก้ ค็ อื เมือ่
เรียนจบและไดทํางานแลว คนไทยสวนใหญ
ก็มักจะไมอานหนังสืออีกหรืออานก็เพียงเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการทํางานเทานั้น
สภาพการณ เช น นี้ ส ะท อ นให เ ห็ น ว า
ระบบการศึ ก ษาในบ า นเรายั ง ไม ส ามารถ
ทําใหผลผลิตของการศึกษากลายเปนผลผลิต
ที่มองเห็นความจําเปนของการอานและการ
เรียนรูต ลอดชีวติ การอานการเรียนรูเ ปนเพียง
บันไดเพื่อการไดมาซึ่งวุฒิการศึกษา เพื่อเปน
ใบเบิกทางในการกาวเขาไปสูการมีงานทํา
เมื่อผูใหญในปจจุบันไมเห็นความจําเปน
ของการเรี ย นรู  ต ลอดชี วิ ต ก็ จ ะไม มี ก าร
เรี ย นรู  ต  อ เนื่ อ ง พฤติ ก รรมที่ ป รากฏชั ด แก
สายตาของเด็กรุนหลังๆ ก็คือการไมอาน ซึ่ง
เด็ ก ก็ จ ะเกิ ด การซึ ม ซั บ และลอกเลี ย นเอา
พฤติกรรมเหลานี้ไปเปนพฤติกรรมของตัวเอง
แมผใู หญจะพรํา่ บนถึงความสําคัญของการอาน
มากเพียงใด มันก็ไมสามารถที่จะทําใหเด็กหัน
มาใหความสําคัญกับการอาน และการเรียนรู
อยางตอเนือ่ งได เพราะสิง่ ทีผ่ ใู หญแสดงออกมา
นัน้ มันสือ่ เปนนัยวา “ไมตอ งอานก็ได เพราะ
ผูใหญก็ยังไมอานเลย”
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ลูกไมหลนไมไกลตน
ในทางจิ ต วิ ท ยาเราพบว า หากสิ่ ง ที่
ผูใหญสอนและสิ่งที่ผูใหญปฏิบัติ มีความ
ขัดแยงกัน เด็กจะทําตามในสิง่ ทีผ่ ใู หญปฏิบตั ิ
ซึ่งมีความสอดคลองกับการคนพบใหมในทาง
ประสาทวิทยาศาสตร นั่นคือการคนพบเซลล
กระจกเงาในสมองของมนุษย การคนพบนี้
ทําใหเรารูวา วิธีเรียนรูที่สําคัญที่สุดของมนุษย
คือการเรียนรูดวยการเลียนแบบพฤติกรรม
ทางสังคม ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษา
ทักษะทางอาชีพ หรือแมแตทักษะในการดํารง
ชีวิตประจําวัน เราตางเรียนรูผานการเลียน
แบบทั้งสิ้น
การอานและการเรียนรู คือพฤติกรรมหรือ
ทักษะ ที่เปนทั้งพฤติกรรมสวนบุคคล และ
พฤติกรรมของสังคม ยอมตองเรียนรูผานการ
มีแบบอยางใหเห็น ในเมื่อผูใหญก็ไมอานไม
เรียนรูเสียแลว จะพรํ่าบนพรํ่าสอนอยางไร ก็
จะไมสามารถกอใหบังเกิดผลใดๆ ขึ้นมา
เรื่ อ งนี้ คื อ ปมที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของการส ง
เสริมการอานในบานเรา เราชวยกันรณรงค
ใหพอแมเลานิทานอานหนังสือใหลูกฟงตั้งแต
ลูกยังแบเบาะมาหลายปแลว แตสถานการณ
ก็ยังไมดีขึ้น แถมงานวิจัยบางชิ้นยังพบวา แม
เด็กจะชอบการอานหนังสือตั้งแตตอนยังเปน
เด็กเล็ก แตพอโตขึ้นเขาสูชวงวัยรุนตอนตน
เด็กกลับอานหนังสือนอยลง เราคงปฏิเสธไมได

๓๘
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แรงดึงดูดของสิ่งแวดลอมใหมๆ
คนญี่ปุนถือไดวาเปนนักอานระดับตนๆ
ของโลก โดยดูไดจากการเติบโตของธุรกิจที่
เกีย่ วของกับหนังสือ บนรถไฟ รถประจําทางใน
ญีป่ นุ ภาพคนนัง่ ยืนอานหนังสือเปนภาพทีเ่ รา
พบเห็นจนชินตา แตไมกี่ปมานี้เอง รัฐบาลและ
เอกชนญี่ปุนตองเรงรณรงคสงเสริมการอาน
อยางขนานใหญ เพราะเขาพบวาเด็กญี่ปุนรุน
ใหมอา นหนังสือนอยลงกวาแตกอ นมาก สาเหตุ
เนื่องมาจากเกมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
ไดเขามาดึงดูดความสนใจ และเวลาของพวก
วาสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการที่เราไมไดเปน เขาไปจากการอานหนังสือ
แบบอยางที่ดีใหแกเด็กๆ ของเรา
ดังนั้นการสงเสริมวัฒนธรรมการอานให
เกิดขึ้นในสังคมไทย ดวยการสงเสริมใหพอแม
เลานิทานอานหนังสือใหลกู ฟงตัง้ แตลกู ยังเล็กๆ
การสงเสริมใหวัยรุนรักการอาน โดยการสราง
หองสมุดที่ดึงดูดความสนใจหรือที่เราพยายาม
เรียกวา “หองสมุดมีชวี ติ ” จึงไมนา จะพอเพียง
สํ า หรั บ ประเทศไทย อั ต ราการอ า น
สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมการ หนังสือของเราตํ่ากวาของญี่ปุนอยูมาก แต
อานใหสัมฤทธผลได
อิทธิพลของเกมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
การโนมนาวผูใหญทุกคนใหหันมาอาน นั้นไมแตกตางกัน เผลอๆ อาจจะมากกวา
หนังสือ หันมาเรียนรูเพื่อสรางความรูใหมๆ ด ว ยซํ้ า เพราะเราหลงไปเข า ใจผิ ด ว า เกม
ใหกับตนเองอยูตลอด ทําใหการอานหนังสือ คอมพิวเตอรคือเครื่องมือพัฒนามนุษยที่ไมกอ
กลายเปนกิจวัตรประจําวันที่ขาดไมได ทําให ใหเกิดผลเสียใดๆ เราจึงสงเสริมใหเด็กๆ ของ
การเรียนรูคือสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต เราเลนเกมเหลานี้โดยปราศจากการควบคุม
และการอยู  อ ย า งมี ค วามสุ ข ของทุ ก คนใน สุดทายปญหาเด็กติดเกมเลยกลายเปนปญหา
สังคม วัตรปฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะกลายเปนตนแบบให ที่สําคัญสําหรับบานเรา แนนอนสิ่งนี้ยอมสง
เด็กไดลอกเลียนแบบในสิ่งที่ดี และเมื่อรวมกับ ผลกระทบตอการปลูกฝงวัฒนธรรมการอานใหกบั
วิธีการอื่นๆ ที่ไดลงมือทําไปแลว ก็นาที่จะชวย เด็กของเรา ดังนัน้ การแกไขปญหาเรือ่ งการอาน
ใหสถานการณของการแกไขปญหาดีขึ้น
และการสรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดขึน้ เรา
ตองพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบ
เหลานี้ดวย
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การกระจายหนังสือสูผูอาน
ไดกลาวไวตั้งแตแรกแลววา คนไทยสวน
ใหญมองวาการอานหนังสือไมมีความจําเปน
ตอชีวิต และยิ่งมาเจอกับสภาพที่ไมมีหนังสือ
ใหอา น ไมมหี อ งสมุด ไมมรี า นหนังสือทีส่ ามารถ
ซือ้ หาหนังสือมาอานไดดว ยราคาทีไ่ มเปนภาระ
มากนัก ก็ยงิ่ ทําใหอตั ราการอานหนังสือของคน
ไทยยิ่งนอยลง
มี ค นพู ด ว า ในบ า นเราถ า หากจะหาซื้ อ
เหลาเบียรมาดื่ม ซื้อบุหรี่มาสูบนั้น สามารถ
ทําไดงายกวาการหาหนังสือพิมพสักฉบับมา
อาน นี่คือความจริงที่เราตองยอมรับ รานขาย
หนังสือในบานเราจะมีก็เพียงในระดับอําเภอ
ระดั บ จั ง หวั ด เท า นั้ น ซึ่ ง หากนั บ รวมกั น ทั้ ง
ประเทศแลวก็ไมนาจะเกิน ๑,๕๐๐ แหง เมื่อ
มาเปรียบเทียบกับคนจํานวน ๖๕ ลานคนแลว
ถือวานอยมาก ลองคิดดูเลนๆ วาหากมีใครสัก
คนที่อาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งหางจากตัว
อําเภอเพียงแค ๒๐ กิโลเมตร วันดีคืนดีเขา
อยากอานหนังสือสักเลม หรือหนังสือพิมพสัก
ฉบับขึ้นมา สิ่งที่เขาจะตองทําก็คือการหาทาง
เดินทางเขาไปในอําเภอ จะดวยพาหนะสวน
ตัวหรือรถประจําทางก็ตามที เพื่อไปหองสมุด
หรือรานขายหนังสือ เขาจําเปนจะตองใชเวลา
ไมนอ ยกวา ๒ ชัว่ โมงเพือ่ การนี้ และก็จะเกิดคา
ใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่นๆ ตาม
มา เพียงแคคิดก็คงพอจะไดคําตอบแลววา เขา
ยังอยากที่จะอานหนังสืออยูอีกหรือไม ความ
ไมสะดวกในการเขาถึงหนังสือและคาใชจาย
ที่เกิดขึ้น จึงกลายเปนอุปสรรคอีกอันหนึ่งที่
ขวางกัน้ การรักการอานของผูค นในสังคมไทย
รัฐบาลพยายามที่จะสรางโอกาสในการ
เขาถึงหนังสือของคนไทยใหมากขึ้น ดวยการ
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สรางหองสมุดประชาชนใหกระจายไปตาม
ชุมชนหรือทองถิ่นตางๆ แตก็ยังไมสามารถแก
ปญหานีไ้ ด เพราะหองสมุดทีม่ อี ยูก ม็ เี พียงแคใน
ระดับอําเภอ ซึง่ ปญหาก็ไมตา งจากการกระจาย
ตัวของรานหนังสือ คือไกลเสียจนคนไมอยาก
เดินทางมาใชบริการ การสรางที่อานหนังสือ
ประจําหมูบานตามนโยบายสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชน ก็สามารถสนับสนุน
ไดเพียงหนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร และสิ่ง
พิมพเผยแพรงานของทางราชการเพียงไมกี่
รายการ ซึ่งไมเพียงพอที่จะดึงดูดใหประชาชน
เกิ ด ความสนใจใคร ที่ จ ะอ า น หรื อ ค น คว า
หาความรูใหกับตนเอง
ในสวนขององคกรทองถิ่นที่กําลังกาวเขา
มามีบทบาทแทนทีก่ ระทรวง ทบวง กรม ตางๆ
ก็ยังไมสามารถพัฒนาตนเองไปสูบทบาทของ
การสนับสนุนใหประชาชนเกิดความตระหนัก
ในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เกิดความรูสึกรัก
การอาน หรือสนับสนุนใหเกิดแหลงคนควา
หาความรูในทองถิ่นได สวนใหญยังมองไม
เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ดวยซํ้าไป เพราะ
ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ อยู  กั บ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานกันอยู
หนังสือดียังมีไมเพียงพอ

ท า นคงเคยได ยิ น เรื่ อ งราวของผู  เขี ย น
นวนิยายเรื่อง แฮรี่ พอรตเตอร หนังสือที่
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ขายดีที่สุดในโลกกันมาบางแลว จากคนฐานะ
ธรรมดาๆ แถมออกจะจนดวยซํา้ ไปคนหนึง่ แต
ดวยหนังสือเพียงเลมเดียวก็สามารถทําใหเธอ
กลายเปนเศรษฐีในเวลาไมกปี่  เธอเขียนหนังสือ
เลมนี้เปนภาษาอังกฤษ ดวยความสนุกสนาน
ของหนังสือเลมนีท้ าํ ใหมนั ถูกนําไปแปลเปนอีก
ไมรูกี่ภาษาเพื่อเผยแพรไปทั่วโลก รายไดกลับ
มาสูเธอเปนกอบเปนกํา ทําใหเธอไมตองพะวง
กับเรือ่ งการทํามาหากิน เธอสามารถทุม เทเวลา
ให กั บ การค น ควาและสรางผลงานตอเนื่อง
ไดอยางเต็มที่ หนังสือเลมตอเนื่องของ แฮรี่
พอรตเตอร จึงปรากฏสูสายตาผูอานเลมแลว
เลมเลา และก็ขายดีเปนอยางยิ่ง ในที่สุดเธอก็
กลายเปนเศรษฐีมีอันดับของโลกไป
การที่หนังสือสักเลมจะขายไดดีนั้นไมใช
เพราะความบังเอิญ หากแตเปนจากคุณภาพ
ของตัวหนังสือเอง นั่นก็หมายความวาผูเขียน
จะตองมีความรูท ชี่ ดั แจง มีจนิ ตนาการ มีทกั ษะ
ในการถายทอดเรือ่ งราวหรือความรูต า งๆ ออก
มาเป น ตั ว หนั ง สื อ ได อ ย า งมี เ สน ห  สิ่ ง เหล า
นี้ตองมีการฝกฝน คนควา ซึ่งก็หมายความ
วาตองอาศัยเวลาในการทํางานนั่นเอง และ
การที่นักเขียนจะทําแบบนี้ไดนั้น รายไดจาก
การเขียนหนังสือก็จะตองมากพอเพียงที่จะ
เลี้ยงตัวเขาเองในระหวางการคนควาขอมูล
และการเขียนหนังสือ ผูเขียนหนังสือ แฮรี่
พอรตเตอร ใชเวลาเปนปในการคนควาเรียบ
เรียงและเขียนหนังสือแตละเลม โดยไมตอง

พะวงกับการหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองเลย
รายไดจากการเขียนหนังสือเลมกอนๆ ทําให
เธออยูไดอยางสบาย ดังนั้นหนังสือของเธอจึง
มีคุณภาพ เมื่อมาอยูในตลาดสากลที่ใหญมาก
เพราะเปนตลาดภาษาอังกฤษที่คนทั้งโลกใช ก็
ยิ่งทําใหผลตอบแทนยิ่งมากขึ้น
ซึ่งตรงกันขามอยางยิ่งกับนักเขียนไทย
หนังสือเรื่องหนึ่งหากขายไดเกินหนึ่งหมื่นเลม
นักเขียนและสํานักพิมพก็ดีใจกันจนแทบแย
แลว เพราะตลาดมันแคบ แถมคนไทยไมคอย
ชอบอานหนังสืออีกดวย นักเขียนไทยจึงอยูใน
สภาพทีต่ อ งดิน้ รนเพือ่ ความอยูร อดตลอดเวลา
โอกาสทีจ่ ะไดคน ควาขอมูลอยางเต็มที่ โอกาสที่
จะไดทาํ งานอยางพิถพี ถิ นั เพือ่ ใหเกิดผลงานดีๆ
จึงเปนไปไดยาก คําวา “นักเขียนไสแหง” จึง
เปนจริงอยางยิง่ สําหรับวงการนักเขียนไทย คน
ที่กาวเขามาสูอาชีพนักเขียนอยางเต็มตัวจึงมี
นอย เพราะตางก็กลัวโรคไสแหงกัน โอกาสทีเ่ รา
จะมีหนังสือดีๆ ในหลากหลายมิติ หลากหลาย
สาระใหเลือกอาน จึงเปนไปไดนอย
คนไมชอบอานหนังสือเพราะคิดวามันไม
จําเปนสําหรับชีวิต ทําใหหนังสือขายไดนอย
ทําใหคนเขียนหนังสือ คนพิมพหนังสือ คน
ขายหนังสือไมกลาลงทุนทําหนังสือ ไมมกี าํ ลัง
ใจที่จะสรางผลงาน เพราะกลัวขายหนังสือไม
ได ทําใหปริมาณและคุณภาพของหนังสือลดลง
ตนทุนของหนังสือเพิ่มขึ้น หนังสือมีราคาแพง
คนไมกลาซื้ออาน นี่คือวัฏจักรที่หมุนเวียนอยู
อยางไมรูจบสิ้นในสังคมไทย การจะแกปญหา
นิสัยไมชอบอานหนังสือของคนไทยใหไดผล
จึงจะตองมองปญหาเหลานี้ใหทะลุ มองอยาง
เชือ่ มโยงและสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
เราจึงจะสามารถแกปญหานี้ได

ที่มา : บทวิเคราะห ของ มาสเตอร นิวัติ ทิศรีชัย กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม : โรงเรียนมงฟอรตวิทยา จ.เชียงใหม http://women.kapook.com
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หลายป ม านี้ ห นั ง สื อ นิ ต ยสารทั้ ง ระดั บ
โลก และที่เปนวารสารภาษาไทยไดทะยอย
ปดตัวไปเรื่อย ๆ มากจนนาใจหาย นับตั้งแต
Newsweek, The Independence, Readers’
Digest เปนตน
ในประเทศไทย วารสาร นิตยสาร ไดมี
การปดตัวลงหลายฉบับอยางนาใจหายเชนกัน
เชน นิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร นิตยสาร
สําหรับผูหญิงและครอบครัว เชน หญิงไทย,
เปรียว, Cosmopolitan, Martha Stewart,
Seventeen, Who รวมถึงนิตยสารที่มีอายุ
ยาวนานอยาง สกุลไทย และ พลอยแกมเพชร
เปนตน
รานหนังสือตามศูนยการคาหลายแหง
ไดทะยอยปดตัวลงเชนกัน เพราะสูคาใชจาย
ไมไหว เมื่อเทียบกับยอดขายที่ตกลงจากเดิม
อยางนาใจหาย จนทางรานไมสามารถแบกรับ
ภาระคาใชจายไวได
เรื่องยอดขายตกนี้ไมไดกระทบแตราน
หนังสือตามศูนยการคาเทานัน้ หากรานหนังสือ

ขนาดเล็ ก หรื อ แผงหนั ง สื อ ตามตลาดก็ ไ ด
ทะยอยเลิกกิจการไป จนเหลือนอยมาก บางครัง้
อยากไดหนังสือสักเลม ตองตระเวนหาหลาย
แหลงกวาจะไดอาน
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ประเพณีพิมพหนังสือแจกงานศพ ก็ดู
เหมือนจะลดนอยลงไปดวย หลายงานแจก
ยาดม ยาหอม ของที่ ร ะลึ ก อื่ น ๆ ทดแทน
การแจกหนั ง สื อ ทั้ ง ๆ ที่ ป ระเพณี ก ารแจก
หนังสือเปนที่ระลึกในงานศพนี้ ดูเหมือนจะมี
ประเทศไทยเทานั้นที่มี ซึ่งนับเปนประเพณี
ที่ดีมาก
หนั ง สื อ นั้ น มี อ ายุ ยื น นานกว า คนแจก
สามารถอยู  ไ ด เ ป น ร อ ยป หากเก็ บ รั ก ษาไว
อยางดี เนื้อหาในหนังสือ หากรูจักจัดทําอยาง
ประณีต คัดสรรเรื่องดีๆ มาจัดพิมพ รวมถึง
เรื่องราวของผูวายชนม พรอมคําไวอาลัยจาก

จากบุคคลตางๆ ยอมเปนอนุสรณอันยืนนาน
เทากับอายุของหนังสือนั้น
อนึง่ การพิมพหนังสือแจกงานศพ เปนการ
อนุรักษความรู สรรพวิทยาการไมวาจะเปน
หนังสือธรรมะ ซึ่งแสดงหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนา หนังสือความรูอื่นๆ ที่ไมอาจจะหาได
โดยทัว่ ไป จะหาไดแตเฉพาะการพิมพเฉพาะกิจ
อยางหนังสือแจกงานศพ เปนตน
แมแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของ
เรา ทานยังทรงสรรเสริญ การใหธรรมทาน วา
ชนะการใหทั้งปวง ดังคําในภาษาบาลีวา สพฺพ
ทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ หากเราเลือกที่จะคัด
สรรธรรมทานใหเปนที่ระลึกในการจากไปของ
บุพการี ผูมีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหาย ยอม
เปนการกระทําที่เลิศที่สุด ยิ่งกวาทําอยางอื่น
ดังนัน้ เราควรจะรือ้ ฟน ประเพณี การพิมพ
หนังสือทีร่ ะลึกแจกในงานศพ ใหดาํ รงอยูต อ ไป
ตราบนานเทานาน ตัวผูเ ขียนเองก็ไดสะสมหนังสือ
แจกงานศพไวอยางมากมายนับเปนพันเลม
และภาคภู มิ ใ จกั บ สิ่ ง สะสมนี้ ม ากกว า สิ่ ง อื่ น
หยิบมาเปดดูครั้งใด ก็จะนึกถึงทั้งผูวายชนม
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ผูนั้น และลูกหลาน ญาติมิตร ที่ไดสรางมรดก
แหงความรู สืบทอดตอมาใหแกอนุชนรุนหลัง
ถึงแมโลกจะกาวหนาไปไกลเพียงใด ก็
ไมควรใหความกาวหนานั้นมาทําลายคุณคา
ของหนังสือ ที่สัมผัสจับตองได ดวยผัสสะอัน
ละเอียดออน ไมตอ งอาศัยไฟฟา อีเล็กทรอนิคส
ที่จะทําใหเราติดตอสื่อสารกันได

หนังสือยังคงเปนเพื่อนที่ดีที่สุด สําหรับ
การศึกษาของมนุษย ใหสติปญญา ความรูทาง
ดานตางๆ ไดทกุ แขนง กวางไกลไปถึงจักรวาล
ผูเขียนจําไดวา เคยอานหนังสือชื่อ Cosmos
ของ Carl Sagqan ทําใหไดรูจักจักรวาลอยาง
ชัดเจน แจมชัด รวมถึงความลับตางๆ ที่เคย
เปนปริศนามาตลอด เชน Brief History of
Time ของ Stephen Hawkings เปนตน

หนังสืออีกชุดหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนควร
อานเปนอยางยิง่ คือ พระไตรปฎก หนังสือรวม
คําสอนของพระบรมศาสดาของเรา ปจจุบัน
นอกจากจะมีเปนเลมๆ รวม ๔๕ เลมแลว
เทคโนโลยีไดชวยใหเราสามารถหาอานไดจาก
หลายแหลง สําหรับผูชอบเทคโนโลยี สามารถ
หาอานไดจากเว็บไซต และแผนดีวีดี และ
แอพลิเคชัน่ ตางๆ ในอุปกรณสอื่ สารแบบพกพา
ติดตัวไดอยางสะดวกสบายอีกดวย
โปรดระลึ ก ไว เ สมอว า หนั ง สื อ และ
การอาน เปนเพื่อนที่ดีที่สุด เปนกัลยาณมิตร
ที่ เ ราจะแสวงหาได โ ดยไม ย ากจนเกิ น ไป
ขอเพียงเราใหความสําคัญเทานั้น แลวคุณจะ
พบวา คุณจะไมเหงา ไมฟุงซาน ไมเบื่อหนาย
หากสิ่งที่จะไดรับตอบแทนกลับมามีมากมาย
เชน ความรู ความเพลิดเพลิน ทักษะในทางภาษา
และความรูส กึ ดีๆ ตามแตหนังสือทีเ่ ราเลือกอาน
ไมวา จะเปนหนังสือธรรมะ หนังสือประวัตศิ าสตร
หนังสือนวนิยาย ที่เขียนโดยนั ก เขี ย นเก ง ๆ
อารมณสุนทรีย อารมณสะเทือนใจ อรรถรส
ตางๆ แงคิดสะกิดใจ ที่สามารถนํามาปรับใช
ในชีวิตได สิ่งเหลานี้ คือผลจากการอาน ที่เรา
สามารถใหกับตัวเองไดอยางไมมีขีดจํากัด
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เรื่องเล่าชาววัด
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สุขใจ
ใน

บุญ
ดิ ฉั น ได มี โ อกาสเข า มาทํ า บุ ญ ที่
วัดจากแดงเมือ่ ไมนานมานีเ้ อง แตเมือ่ มาแลว
ก็ประทับใจ ดิฉนั จึงชวนสามีและลูกมาทําบุญ
ในวันหยุดเสาร อาทิตย เปนประจํา จะจัดหา
อาหารหวานคาว ผลไม นํา้ ดืม่ และของใชอนื่ ๆ
เชน สบู ผงซักฟอก แปรงสีฟน ยาสีฟน นํา้ ผล
ไมตาง ๆ ที่ดิฉันและครอบครัวไดพากันเลือก
ซื้อจากทองตลาด ซึ่งจะไดสิ่งของตามที่ตอง
การจริงๆ และพระคุณเจาจะไดรับประโยชน
จากของที่ถวายไปแลว
วันหนึ่ง ดิฉันกับสามีและลูกมาทําบุญ
ตามปกติ ก็ไดยินเสียงประกาศจากอุบาสก
ของวัดวา “อีกไมกี่วันทางวัดจะมีงานบุญใหญ
จัดปละครั้ง คือบุญสลากภัต ขอเชิญทุกทาน
รวมเปนเจาภาพได ตั้งแตบัดนี้นะครับ”

ลูกสมอ

ดิฉันไดยินคําวา “บุญสลากภัต” รูสึก
สนใจมากๆ เพราะไมเคยไดยินคํานี้มากอน
ถึงแมดิฉันจะเปนคนชอบทําบุญสุนทานบอยๆ
ก็ตาม แตบุญสลากภัต ดิฉันกลับไมเคยรูจัก
และไมเคยไดทําเลย หลังจากไดฟงคําอธิบาย
ของอุบาสกที่บอกบุญ ก็พอเขาใจวา สลากภัต
ก็ คื อ การถวายภั ต และของใช แ ก พ ระตาม
สลากที่จับได
“คุณคะ...” ดิฉันหันไปปรึกษากับสามี
“เราเปนเจาภาพบุญสลากภัตกันดีไหม”
“ผมก็กําลังจะถามคุณอยูพอดี” เขายิ้ม
ตอบ “ผมคิดวาจะอยางไรก็ตาม จะขอจองเปน
เจาภาพบุญนี้ใหได”
ดิ ฉั น ดี ใจมาก จึ ง ชวนกั น ไปติ ด ต อ ที่
ประชาสัมพันธของวัด ประชาสัมพันธบอก
วาหากดิฉันมาชากวานี้อีกนิดเดียว ก็จะหมด
โอกาสไดเปนเจาภาพบุญสลากภัต เพราะเหลือ
สลากเพียง ๒ ใบ เทานั้น ดิฉันรูสึกโลงใจ ดีใจ
ที่จะไดทําบุญใหญทั้งครอบครัว อยากจะใหถึง
วันนั้นเร็ว ๆ
วันงานใกลเขามาแลว พรุงนี้แลวที่ดิฉัน
จะไดทําบุญ “คุณคะ” ดิฉันหันไปถามสามี
“พรุงนี้จะทําบุญถวายสลากภัตแลว เราจะ
ถวายของใชอะไรแกพระสงฆบางคะ”
“เธอไม ต  อ งกั ง วลนะ เพราะผมจด
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กับไดไปเลือกซือ้ พรอมกับเขาจริงๆ ทําใหนกึ ถึง
คําพระที่วา บุญคือสิ่งที่ชําระจิตใจใหสะอาด
เปนสุขตั้งแตกอนทํา คือขณะจัดเตรียมของ
ทําบุญ
เอก...อี๊...เอก...เอก ตื่น...เถิด...ผู..เจริญ
เสียงเจือ้ ยแจวกังวาน สงสัญญาณเตือนใหดฉิ นั
ไดรูสึกตัวเมื่อรุงสาง บุญสลากภัตยังกองอยู
ในจิต วันนี้เปนวันบุญใหญของเรา ดิฉันปลุก
สามีและลูกๆ ใหตื่น และชวยกันตระเตรียม
ของทําบุญ ดิฉันบอกใหสามีไปหาซื้ออาหาร
คาวหวานที่ตลาด เมื่อเขานําอาหารมาแลว
ดิฉันก็จัดใสปนโตอยางเรียบรอย จากนั้นก็รีบ
รายการไวหมดแลว นี่ไงรายการ เอาไปอานดู พากันเดินทางไปวัด เพื่อใหทันกําหนดการที่
กอนสิ”
จะเริ่มตั้งแตเชา
ดิ ฉั น รั บ แผ น กระดาษจากมื อ เขา ใน
กระดาษมีรายการสิง่ ของหลายอยางทีเ่ ขาจดไว
ขาวปลาอาหาร นํ้าดื่ม ผานุงผาหม รม รองเทา
ดอกไม ธูป เทียน สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน
ผงซักฟอก นํ้าผึ้ง มีดโกน และอื่นๆ ที่สมควร
ดิฉันถามเขาวาจดมาจากไหน เขาตอบวาได
มาจากวารสารโพธิยาลัยที่ไดรับแจกมาจาก
วัดจากแดงนั่นเอง ดิฉันจดรายการของใชที่จะ
ถวายสงใหเขา เขารีบไปที่ตลาด ไมนานนักก็
กลับมาพรอมกับสิ่งของตามรายการทุกอยาง
“ญาติโยมที่เดินทางมาถึงวัดแลว ใหมา
“นี่คุณ... ผมมีเรื่องจะเลาใหฟง” สามี
พูดกับดิฉนั ดวยสีหนาแววตาสดใส พูดไปยิม้ ไป ลงทะเบียนที่หนาสุธัมมศาลากอนนะ” เสียง
ทําใหดิฉันพลอยยิ้มตามเขาไปดวย ทั้งที่ยังไมรู จากลําโพงดังไปทัว่ บริเวณวัด ดิฉนั เดินไปทีโ่ ตะ
หนาสุธัมมศาลา มีพระภิกษุ ๔ - ๕ รูป คอยรับ
วาเรื่องอะไร
“ในขณะที่ผมเลือกซื้อของที่ตลาด มี การลงทะเบียน ดิฉันแจงชื่อและจับสลาก พอ
ความสุขใจปติใจอยางบอกไมถูก ขณะที่ผม ทราบหมายเลขแลวรูสึกตื่นเตน ดีใจวาเราจะ
หยิบนํ้าผึ้ง ดวยคิดวาสิ่งนี้ควรแกพระคุณเจา ไดถวายสลากภัตแกพระรูปหนึง่ ตามสลากแลว
ดิฉันพรอมสามีและลูกเดินขึ้นไปชั้นบน
เพราะชวยบรรเทาอาพาธตางๆ แกทานได ก็
รูส กึ ดีใจ สุขใจ อมยิม้ ตลอด” เขาเลาบรรยากาศ ของสุธัมมศาลา ขณะเดินขึ้นบันได ทั้งๆ ที่ถือ
ขณะเลือกซื้อของทําบุญตางๆ ดิฉันไดฟงราย ของหลายอยาง แตไมรสู กึ ถึงความเหน็ดเหนือ่ ย
ละเอียดทีเ่ ขาเลาแลวก็รสู กึ เชนเดียวกัน เหมือน แตอยางใด พอถึงขางบนศาลา เมื่อเดินผาน
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เดิ น ไปประเดี๋ ย วเดี ย วก็ เจอหมายเลข
ประตูเขาไป ก็เห็นองคพระพุทธปฏิมา ดิฉัน
รูสึกเคารพ ยําเกรง ประหนึ่งวากําลังเขาเฝา สลากที่ตรงกัน รูสึกโลงใจ ดีใจ และมั่นใจ ที่
พระสัมมาสัมพุทธเจาสมัยทีย่ งั ทรงพระชนมอยู จะไดถวายทาน วางของเรียบรอยแลว ก็ไมลืม
ที่หยิบโทรศัพทเก็บภาพพรอมทั้งครอบครัว
ดูสามีและลูกก็มีอาการเชนเดียวกัน
ดิฉันนั่งสํารวมจิต นึกถึงความตั้งใจตั้งแตเริ่ม
แรก จนถึงขณะนี้ และอีกไมนานเราจะไดถวาย
ทานดวยมือตน นั่งหลับตาอยางมีความสุข สัก
ครูหนึ่งก็ไดยินเสียงพูดคุยเบาๆ ดังเปนระยะๆ
ดิฉันคอยๆ ลืมตาขึ้น ทั้งขางหนา ขางซาย
ขางขวา และแมขางหลังของดิฉัน เห็นผูคน
มากหนาหลายตา แตละคนลวนมีสหี นาแววตา
สดใส เบิกบาน ดิฉันยิ้มทักทาย
สักพักหนึง่ ก็เห็นพระภิกษุถอื บาตรทยอย
ขณะทีด่ ฉิ นั เดินเขาไปเบือ้ งหนาพระพุทธ
ปฏิมาเพื่อจะกราบ ในใจก็นึกวาจะนั่งตรงไหน เดินเขามานัง่ บนอาสนะตามสลาก รวมทัง้ ภิกษุ
จึงจะสมควร เพราะเคยไดยินมาวา เวลาเขาไป รูปหนึง่ ตามสลากของดิฉนั ดวย เห็นทานเดินมา
หาบุคคลผูเปนที่เคารพตองนั่งในที่สมควร คือ นัง่ อยางสํารวม ดิฉนั สามี และลูก รูส กึ ดีใจ เมือ่
ไมนั่งไกลเกินไป ไมนั่งใกลเกินไป ไมนั่งในที่ กราบทานแลว ทานยิม้ ทักทาย และถามไถตาม
เหนือลม ไมนั่งในที่สูง ไมนั่งตรงหนา ไมนั่ง สมควร
“สวัสดีผมู จี ติ ศรัทธาทุกทานครับ” เสียง
ลํ้าไปขางหลัง ดิฉันจึงนั่งเยื้องมาทางดานขาง
วางของทําบุญลงแลว นอมระลึกถึงคุณของ อุบาสกนั่งประกาศอยูดานหนา “ขณะนี้ใกล
พระพุทธองคแลวนอมกราบ ๓ ครั้ง จากนั้น เวลาที่พวกเราจะไดถวายสลากภัตแลว...” เขา
ก็ถือของทําบุญและสลากเดินไปพรอมกับสามี แจงกําหนดการตางๆ ใหคนที่มารวมบุญได
และลูกๆ มองหาหมายเลขสลากของพระภิกษุ รับทราบ พรอมทั้งแจงวาพิธีใกลจะเริ่มแลว
เห็นพรมสีตางๆ ที่ปูติดตอกันไปจนสุดศาลา เห็ น ผู  ที่ ม าร ว มบุ ญ ตั้ ง ใจฟ ง และอยู  ใ นความ
อาสนะถูกปูไวพรอมปายหมายเลขสลาก เรียง สงบเรียบรอย สักครูหนึ่งก็เห็นพระอาจารย
มหาประนอมเดินไปนั่งบนเกาอี้ที่ตั้งไวเยื้อง
ไปตามลําดับจนสุดแนวพรม
มาทางดานซายของพระพุทธปฏิมา จากนั้น
ไดยินเสียงประกาศใหทุกคนเตรียมตัวกราบ
พระพรอมกัน ดิฉนั มองไปทีอ่ งคพระพุทธปฏิมา
ดวยจิตที่เลื่อมใส นอมกราบพรอมกับทุกคน
เปลงเสียงสวดมนตไหวพระอยางตั้งใจ จิตใจ
ของดิฉันขณะนี้ผองใส อิ่มใจเหลือเกิน
“พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ...”
จบเสียงอาราธนาธรรม พระอาจารยกเ็ ริม่ แสดง
ธรรม

๑๖

๔๗

เวลาพระฉันก็เอาพัดใบตาลมาพัดวีให พัดไป
เรือนไมไผกโ็ ยกไปโยกมา ทานก็กลัววาเรือนจะ
พัง แตเจาของบานบอกวาไมพังหรอก มันเปน
อยางนี้แหละ ทําใหดฉิ นั นึกถึงพระพุทธองคทมี่ ี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทรงอนุญาตบุญสลากภัตนี้
เพือ่ อนุเคราะหใหญาติโยมผูข ดั สนไดมโี อกาส
ทําบุญตามกําลังของตน ดวยเทศนาของพระ
อาจารยทําใหดิฉันไดเห็นถึงความสําคัญของ
สลากภัต และเกิดความอิ่มใจวาเราไดทําบุญ
ครั้งนี้ดวยมือของตนเอง และไดถวายแกสงฆ
ทั้งวัดดวย

พระครูธรรมธรสุมนต นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
ทานเจาอาวาสวัดจากแดง

“...จริงๆ แลว สลากภัต วัตถุประสงค
หลักก็คอื ตองการอนุเคราะหญาติโยมชาวบาน
ที่อยูใกลวัดใหจองเปนเจาภาพกอน จากนั้นจึง
เปดโอกาสใหญาติโยมทั่วไปไดจอง...”
ดิ ฉั น ได ฟ  ง พระอาจารย เ ทศน ถึ ง เรื่ อ ง
ความเปนมาของสลากภัตที่แตกอนนิยมถวาย
ในสมัยที่ขาวยากหมากแพง ญาติโยมก็ขัดสน
ไมสามารถถวายจตุปจจัยแกพระทั้งวัด จึงให
ถวายเปนสลากภัต ทานเลาถึงสมัยทีท่ า นกําลัง
เรียนธรรมะอยูที่พมา ก็เคยไปรับสลากภัต
คือเมือ่ ทานจับสลากแลว ตองไปรับทานทีบ่ า น
ญาติโยม เดินทางลําบาก จะยํ่าดินยํ่าโคลน
อยางไรก็ตองไป แตพอไปถึงบานโยม เขา
ตอนรับดีมาก ลางเทาให เอาผาใหมๆ มาเช็ดเทา
เอาผาหมนอนมาปูใหพระเหยียบเดินขึ้นบาน

พระมหาอาจารยประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ก็ไดยินเสียง
ประกาศใหทุกคนนอมจิตไปที่พระพุทธปฏิมา
เห็นเจาภาพทานหนึ่ง เปนตัวแทนจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ทุกคนกราบพระ กลาวคํา
บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ รับศีล กลาว
คําถวายสลากภัต ดวยเสียงดังกองไปทั้งศาลา
ดิฉันประทับใจตลอดเวลาที่ทําพิธี
เมื่ อ ได ยิ น เสี ย งอุ บ าสกประกาศให
ทุกคนถวายของทําบุญ ดิฉันพรอมสามีและลูก
ชวยกันจับปนโตอาหาร แลวยกขึ้นนอมเขาไป

๔๘

๑๖

ถวายแกพระภิกษุ พรอมกลาว สาธุ สาธุ ไปดวย
ยกเครื่องไทยธรรมที่เหลือถวายอีก ดิฉันสุขใจ
ปลื้มใจ พอมองเห็นคนอื่นๆ กําลังถวายก็รูสึก
ยินดี อนุโมทนากับเขาดวย เสียง สาธุๆๆ ดังกอง
กังวานทัง้ ศาลา ดิฉนั คิดวาเสียงสาธุการทีท่ กุ คน
เปลงดวยจิตเบิกบานในบุญนี้ มิใชกองกังวาน
เพียงแตในศาลาหรือในวัดนี้เทานั้น แตมันคง
กระหึม่ กังวานไปไกลแสนไกล แมแตเทวดาบน
สวรรคชั้นฟาก็ตองไดยินเปนแน และเสียงนี้คง
ทําใหทกุ คนทีไ่ ดยนิ มีความสุขและเปลงสาธุการ
รับจนกองจักรวาลทีเดียว
เมื่อถวายเสร็จแลว พระอาจารยทาน
ไดนําพระภิกษุสงฆใหพรกองศาลา ดิฉันสงใจ
ไปตามคําใหพรที่เปนบาลีและแปลไทย รูสึก
ซาบซึง้ ใจกับคําใหพรพรอมความหมาย จากนัน้
อุบาสกนํากรวดนํ้า และสวดมนตไหวพระ
“ตอไปนี้ ในขณะทีพ่ ระกําลังฉัน ขอใหทกุ
ทานคอยอังคาส คอยดูแลพระภิกษุดว ยนะครับ
ทานตองการอาหาร นํ้าดื่ม หรือสิ่งใด ก็ขอให
เจาภาพคอยอุปฏฐากอยูใกลๆ ขออนุโมทนา
บุญกับทุกทานนะครับ” เสียงอุบาสกประกาศ
ในตอนทาย เขาบอกใหทุกคนไดหมั่นระลึก
ถึงบุญนี้บอยๆ เพราะบุญเกิดขึ้น ทั้งกอนทํา
ขณะทํา และหลังจากทําไปแลว คนที่ทําบุญ

อยางนี้ เกิดในภพใดๆ จะมีความสุขตลอดทั้ง
ชีวิต
แมบญ
ุ ใหญจะไดผา นไปแลว แตเมือ่ ใดที่
ดิฉันไดหวนระลึกถึงบุญสลากภัต เมื่อนั้นภาพ
แหงบุญสลากภัตก็ยังปรากฏชัดอยูในจิตของ
ดิฉันตลอดเวลา ยังทําใหดิฉันสุขใจและอมยิ้ม
ไดเสมอ ดิฉันไดนําเรื่องบุญสลากภัตมาเลาไว
สวนหนึง่ ก็เพือ่ ใหทา นทัง้ หลายไดอนุโมทนาบุญ
กับดิฉัน อีกสวนหนึ่งก็เพื่อเตือนดิฉันเองและ
ทานอื่นๆ ที่ไดเคยทําบุญสลากภัตหรือบุญใดๆ
ก็แลวแต ไดหวนระลึกนึกถึงบุญเหลานั้นที่
ตนเองไดทํามาแลว แมจะนานเพียงใดก็ตาม ก็
ใหหมัน่ ระลึกถึงบอย ๆ เพราะการทําอยางนีบ้ ญ
ุ
ของเราจะเพิ่มขึ้น ๆ เมื่อบุญเพิ่มขึ้น ความสุข
ในชีวิตของเราก็เพิ่มขึ้น ๆ ขออนุโมทนากับ
ทุกทานนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

