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ฉบับบูชาครูฉบับบูชาครู



บทไหว้ครูบทไหว้ครู

ปาเจราจริยา โหนฺติ   คุณุตฺตรานุสาสกา

ปญฺญาวุฑฺฒิกเร  เต เต  ทินฺโนวาเท นมามิหํ

             (สวดท�ำนองสรภัญญะ)

อนึ่งข้าคํานับน้อม   ต่อพระครูผู้การุญ

โอบเอื้อและเจือจุน   อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ   ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน

ชี้แจงและแบ่งปัน    ขยายอรรถให้ชัดเจน

จิตมากด้วยเมตตา    และกรุณา บ เอียงเอน 

เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์   ให้ฉลาดและแหลมคม

ขจัดเขลาบรรเทาโม-   หะจิตมืดที่งุนงม

กังขา  ณ  อารมณ์   ก็สว่างกระจ่างใจ

คุณส่วนนี้ควรนับ    ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน    จิตน้อมนิยมชมฯ   (กราบ)



ฉบับที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัย	ฉบับนี้	เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่ 
	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์สืบเนื่องมา 
จากปีทีแ่ล้ว	นัน่คอืการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 น�าความโศกเศร้า
สะเทือนใจมาสู่ปวงชนชาวไทยอย่างไม่มีเหตุการณ์ใด 
จะเปรียบได้เลย	 ดังนั้น	 ปีใหม่ปีนี้	 จึงเป็นปีที่ไม่มี
การเฉลิมฉลองที่เป็นการร่ืนเริงบันเทิงใจแต่อย่างใด	 
คนไทยยังคงไว้ทุกข์ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่	 ๙	 อย่าง
ต่อเนื่อง		ไม่ว่าจะมองไปทางใด	ก็เห็นแต่ผู้คนใส่ชุดด�า
กนัถ้วนหน้า	เป็นการไว้ทกุข์ทีย่าวนานอย่างไม่เคยมมีา
ก่อน	แสดงให้เหน็ว่า	คนไทยนัน้รักพ่อหลวงรชักาลที	่๙	
อย่างลึกซึ้งเพียงไร	
	 ด้วยเหตุนี้	 เราจึงไม่จัดท�าฉบับต้อนรับปีใหม่	 แต่
ได้เลือกวันส�าคัญวันหนึ่งในเดือนน้ี	 คือวันครู	 ทุกวันที่	
๑๖	มกราคม	ของทุกปี	เป็นวันครูแห่งชาติ	ในปีนี้ก็เช่น
กัน	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ได้ให้ความส�าคัญกับวันครู	 
จดังานไหว้ครอูย่างทัว่ถงึทัว่ประเทศ	วารสารโพธยิาลยั	
เหน็ควรท�า	“ฉบบับชูาคร”ู	ขึน้เป็นพเิศษ	เพราะครูนัน้
มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการศึกษา	 หากไม่มีคร	ู
การศึกษาก็จะด�าเนินไปได้ยากมาก	ครูคือกัลยาณมิตร
ของศิษย์	พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า	กัลยาณมิตร	คือ	
รุ่งอรุณของการศึกษา
	 วารสารโพธิยาลัย	ภูมิใจน�าเสนอ	บทความดีๆ	ที่
บรรจงคัดมาตีพิมพ์	บทความแรกที่อยากชวนอ่าน	คือ	
การตคีวามฉนัท์บชูาครู ปาเจรา	จรยิา	โหนตฺฯิ	ซึง่พวก
เรานักเรียนส่วนใหญ่ต้องท่องกันในวันครู	 ฉันท์ภาษา
บาลีบทนี้	 นอกจากจะงดงามและไพเราะเป็นอย่างยิ่ง
แล้ว	ยังมีความหมายกว้างและลึกมาก	แต่คนทั่วไปคง
ไม่รู	้เพราะไม่ได้เรยีนภาษาบาล	ีซึง่เป็นภาษาทีส่ามารถ
รกัษาสภาวธรรมทีภ่าษาไทยไม่สามารถท�าได้	ตวัอกัษร
แต่ละตวัมคีวามหมายในตวั	เมือ่น�ามาประกอบกนัเป็น
ค�าจึงมีนยัทีแ่ยบยลลกึซึง้ยากจะอธบิายในภาษาอืน่	แต่
พระอาจารย์มหาประนอม	 ธมฺมาลงฺกาโร	 ธัมมาจริยะ	 
ผู้เชีย่วชาญภาษาบาล	ีได้เมตตาอธบิายความหมายของ
ฉันท์ไหว้ครูดังกล่าวไว้อย่างสนุกสนาน	 ท้ังให้ความรู้ที่
คนจ�านวนมากยังไม่รู้

เนื่องจากฉบับนี้ท�าเพื่อครู	 เราจึงขอแนะน�าภาพยนตร์
ที่เกี่ยวกับครูเรื่องหนึ่ง	 คือ	Not One Less	 ซึ่งเป็น
ภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องและกล่าวขวัญถึงใน
ระดับนานาชาติ	ทั้งยังได้รับรางวัลสิงโตทองค�า	ในงาน
เทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองเวนิส	ในปี	1999	อีกด้วย	
	 ภาพยนตร์เกี่ยวกับครูนั้น	มีการสร้างมาแล้วเป็น
จ�านวนมาก	 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 เช่น	 To	 Sir	
With	 Love,	 Dead	 Poet	 Society,	Mr.Holland‘s 
Opus,	ฯลฯ	แม้จะมีภาพยนตร์เกี่ยวกับครูจ�านวนมาก
ดงักล่าว	แต่สาเหตทุีเ่ลอืก	Not	One	Less	มาน�าเสนอก็
ด้วยเหตผุลว่า	ภาพยนตร์เรือ่งนีก้�ากบัโดย	จาง	อ้ี	โหมว 
ผู้ก�ากับชาวจีนมือหนึ่งระดับโลก	 ผลงานทุกเรื่องของ
เขาทรงพลัง	 มีความหมาย	 และได้รับการยอมรับจาก
วงการภาพยนตร์ว่า	 ไม่ธรรมดา	 	 Not	One	 Less	 ก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีไม่ธรรมดา	 	 เรียกน�้าตาจากผู้ชมมา
แล้วทัว่โลก	เป็นน�า้ตาแห่งความซาบซึง้ประทบัใจในรกั
บริสุทธิ์ของผู้ให้ที่สุดจะบรรยาย	
	 ผู้ที่เขียนถึงภาพยนตร์เรื่องนี้	 คือ	 ผศ.ดร.	 มาลินี	
แก้วเนตร	 แห่งภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งเคยมีผลงานวิจารณ์
ภาพยนตร์มาแล้ว	๒	เล่ม	คือ	คมงามในหนามเตย	และ	
แลหนงัลอดแว่นวรรณกรรม		ผศ.ดร.มาลนิ	ีมมุีมมองใน
การวิจารณ์ที่ไม่เหมือนใคร	จากความรู้ทางวรรณคดีที่
ได้เรียนจบมาและสอนหนังสือเก่ียวกับวิชานี้มาเป็น
เวลานานจนเกษียณอายุราชการ
	 อีกบทความหนึ่งที่เราภูมิใจน�าเสนอคือ	 “คุณ- 
สมบัติของครูที่ดีตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา” 
จากงานเขียนสดๆ	 ร้อนๆ	 ของปราชญ์ทางธรรม
นามอุโฆษ	 วศิน อินทสระ	 ผู้มีผลงานหนังสือธรรม
และวรรณกรรม	 ที่ได้กลายเป็นหนังสือในดวงใจของ 
นักอ่านหนังสือธรรมะมากมาย	เช่น	พระอานนท์	พุทธ
อนุชา,	ชุดธรรมบท	ทางแห่งความดี,	ผู้สละโลก,	จอม
จักรพรรดิอโศก,	 แสงเทียน	 และพุทธอุทาน	 เป็นต้น	
ส�าหรับวรรณกรรมเรื่องพระอานนท์	พุทธอนุชา	ซึ่งได้
รับยกย่องเป็นวรรณกรรมระดับโลกในทศวรรษนี้นั้น		
เป็นวรรณกรรมธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ	

(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง
๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	

ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

พิมพ์ครั้งที่	๑	:	มกราคม	๒๕๖๐	
จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	

ภาพปก
มหาบ้านนอก

ปก
บูชาครู

วาดภาพประกอบ
น้องขวัญ

เครดิตภาพ
มหาบ้านนอก,	Cagino	bhikkhu,

Mei	Mirantee
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์	

‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย

สหมิตรพริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง
โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

a	ความหมายของบทบูชาครู......................๓
a	กวีนิพนธ์	:	ครูคือดวงตะวัน.....................๗
a	ธรรมเทศนา	:	ครูในใจ............................๘
a	คติธรรมจากสัมโมทนียกถา
	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์..................๑๓
a กวีนิพนธ์	:	ส.ค.ส.	ส่งความส�านึกดีปีใหม่..๑๗
a	คุณสมบัติของครูที่ดี
	 ตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา............๑๘
a	กวีนิพนธ์	:	เวลาที่เหลือ	?.....................๒๒
a	บทความ	:	พระมาลัย	ตอน	๑..............๒๓
a	ขุดทองจากขยะ	ตอน	๒.......................๒๙
a	ชวนดูหนัง	:	Not	One	Less................๓๒
a	สถานปฏิบัติธรรมริมถนน.....................๓๖
a	หลวงปู่ทวด	ผู้สร้างมหาคุณูปการฯ......๔๐
a	ธรรมส�าหรับเยาวชน	:	ผู้ชี้ขุมทรัพย์.....๔๕
a	ใต้ฟ้าวัดจากแดง...................................๔๗

	 วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค 
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา	 โดยเลือกใช้กระดาษถนอม 
สายตาเพื่อรักษาสุขภาพของผู ้อ่าน	 เปี ่ยมด้วย 
คุณค่าทางธรรมที่คัดสรร	 เพื่อแจกเป็นธรรมทาน 
และบริจาคไปตามห้องสมุด	 หากท่านอ่านจบแล้ว	
ต้องการแบ่งปันธรรมทาน	 โปรดส่งต่อให้ท่านอื่น
ที่เห็นคุณค่า	 หรือมอบให้สถาบัน	 ห้องสมุด	 วัด	
หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ	 เป็นต้น	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางธรรมกว้างขวางต่อไป

ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัย 
ทุกฉบับย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง 
www.watchakdaeng.com, เว็บไซต์ชมรม 
กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com 
และ Facebook Page : Kanlayanatam

หากท ่านผู ้อ ่านมีความประสงค ์จะติดต ่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือ 
ต้องการแสดงความเหน็	ตชิม	หรอืค�าแนะน�าใดๆ 
กรณุาตดิต่อได้ทีอ่เีมลล์	pk.krun21@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)	หรือติดต่ออีเมลล์		acharak7153 
@gmail.com หรือเบอร์โทร	082-891-4464 
(คุณอัจฉรา)

****************************************************

ราชินีนาถ	 ทรงมีพระราช
ศรัทธาน�ามาอ่านบันทึกพระ
สุรเสียงด้วยพระองค์เอง	 และ
ยงัทรงให้ท�าเป็นแผ่นซดีีแจกข้า
ราชบริพาร	 ทั้งได้มีการส�าเนา
แจกจ่ายออกไปสู่สาธารณชน
ทั่วไปอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง
ปัจจุบันท่านอาจารย์วศิน	 อยู่
ในวัยชรา	 สุขภาพกายอาจ
อ่อนแอลงไปตามอายุขัย	 แต่
ความทรงจ�าและความรู ้นั้น
ยังยอดเยี่ยม	 ถามอะไรเกี่ยว
กับธรรมะ	 ท่านตอบได้อย่าง
รวดเรว็คล่องแคล่ว	การทีเ่ราได้
รับบทความชิ้นนี้มา	น่าจะเป็น
นิมิตหมายอันดีว่า	 ในอนาคต
เราจะได้อ่านบทความดีๆ	จาก
ท่านอีก	
	 ครูคือบุคคลที่ มีความ
ส�าคัญมากส�าหรับชีวิตเรา	ครู
ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุคอืพระพทุธเจ้า 
ที่ทรงให้วิชาชีวิตที่จะน�าให้
เราพ้นทุกข์ได้	 การพ้นทุกข์
หมายถึงการสิ้นกิ เลส	 การ
สิ้นกิเลสคือหนทางเดียวที่จะ
ท�าให้โลกได้พบสันติสุข	เพราะ
ฉะนั้น	 ก่อนจะบูชาครูอื่นใด	
ขอสาธุชนทั้งหลายนอบน้อม
สักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก่อนเป็นล�าดับแรก	น้อมร�าลึก
ถึงพระพุทธคุณ	 พระธรรมคุณ	
พระสังฆคุณ	 ด้วยใจเคารพ
อย่างสูงสุด	 หากท�าได้อย่างนี	้
ชีวิตย่อมจะมีมงคลอยู่กับตน	
การศึกษาเล่าเรียนสรรพวิทยา
ใด	ย่อมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

                                
คณะผู้จัดทํา

สารบัญ
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	 การไหว้ครู	 ถือเป็นสิ่งส�าคัญมากในพุทธ 
ศาสนา		บทไหว้คร	ูคอื	นะโม	ตสัสะ	...ฯลฯ		นะโม 
แปลว่าความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า	 พระ 
พุทธองค์ตรัสเรื่อง ครุ	คือ	คารวะ ๖ ได้แก่	๑. 
พุทธคารวตา	 เคารพในพระพุทธเจ้า	๒.	ธัมม- 
คารวตา	 เคารพในพระธรรม	 ๓.	 สังฆคารวตา 
เคารพในพระสงฆ์	๔.	สิกขาคารวตา	เคารพใน
ไตรสกิขา	๕.	อัปปมาทคารวตา	เคารพในความ
ไม่ประมาท	 ๖.	 ปฏิสันถารคารวตา	 เคารพใน
การปฏิสันถาร
	 ถ้าเคารพ	๖	หรือคารวะ	๖	อย่างเกิดขึ้น 
ผลคือ	 ๑	 แสดงความอ่อนน้อม	 ๒	 ให้ความ 

ส�าคัญ	 ๓	 เอาใจใส่	 ถ้าเราให้ความอ่อนน้อม 
และให้ความส�าคัญกับสิ่งใด	 สิ่งนั้นจะเข้ามา
หาเราได้ง่าย	 โดยเฉพาะเคารพพระพุทธเจ้า	
อ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้า	 ให้ความส�าคัญต่อ
พระพุทธเจ้า	 พุทธานุสติกรรมฐานก็จะเกิดขึ้น
อย่างง่ายดาย		เคารพในพระธรรมก็จะฟังเทศน์
ฟังธรรมให้เข้าใจได้ง่าย	 เคารพในการศึกษา 
การศึกษาจะพัฒนาจากหน้ามือเป็นหลังมือ 
ได้ทันที	การศึกษาของไทยก�าลังตกต�่า	 เพราะ 
ทุกคนไม่ให้ความเคารพการศึกษา	 ไม่ให้ 
ความส�าคัญ	 และไม่ให้ความเคารพกับผู้จุด 
ประทีปทางการศึกษา	 ความเคารพในเรื่อง 
การศกึษา	และความเคารพในผู้จุดประทปีทาง 
การศกึษาของเด็กและเยาวชนหายไป	จึงจุดไฟ
แห่งการศึกษาไม่ติด		

บทบูชาครู

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วิ สัชนาธรรม

ความหมายของ

ปาเจราจริยา โหนฺติ    คุณุตฺตรานุสาสกา
ปญญฺาวฑุฒฺกิเร เต เต   ทนฺิโนวาเท นมามหิํ
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 ปาเจราจริยา มาจากค�าว่า ปาจริยะ 
(ครูของครู) + อาจรยิะ (ครใูนปัจจบุนั)  อาจารย์
ของอาจารย์ สูงสุดคือบรมครู พระสัมมาสัม- 
พุทธเจ้า ปวราจารย์ อาจารย์ผู้ประเสริฐที่สุด 
ปาเจรา หรือ ปาจริยา ค�านี้ก็คืออาจารย์ของ 
อาจารย์สืบๆ ไป สุดท้ายสูงสุดคือพระพุทธเจ้า 
ถ้าเรานึกถึงตรงนั้นได้ ตั้งแต่อาจารย์ที่สอนเรา 
อยู่ในปัจจบุนั  ไปถงึอาจารย์ของอาจารย์ สดุท้าย 
อาจารย์คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเรา
นึกไปถึงขนาดนั้นได้ ปาเจรา คือเคารพครูได้
ทัง้หมดเลย อาจรยิา กค็อื อาจารย์องค์ปัจจบุนั 
แต่ ปาเจรา คอืตัง้แต่อาจารย์ของอาจารย์ถอยๆ 
ไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สูงสุดเลย ถ้า 
ระลึกได้ตรงนี้ ถือว่าดีที่สุด 

มหาวิทยาลัย วิชาใช้ชีวิต ได้จากพระพุทธเจ้า 
ทั้งหมดน้ี ถ้าเราเห็นตั้งแต่เริ่มต้น ครูที่อยู่ใน 
บ้าน ครูที่อยู่ในโรงเรียน และครูที่อยู่ในโลกทั้ง 
สามหมายถึงพระพุทธเจ้า เราไหว้ครั้งเดียวได้ 
ครบหมด ทีบ่อกว่ามคีณุ “คุณุตฺตรา” หมายถงึ 
มีคุณอันสูงยิ่ง
 “อนสุาสกา” ตามพร�า่สอนอยูต่ลอดเวลา 
คือไม่ได้สอนวันเดียว ไม่ได้สอนทีเดียว สอน 
แล้วสอนอีก คือ “อนุสาสกา” 
 ท่อนต่อมา “ปญฺญาวฑฺุฒกิเร เต เต ” มาจาก 
ค�าว่า ปญฺญา + วฑุฒฺ ิ(เพิม่, เจรญิ) + กเร (ซึง่ท�า)  
ท่อนหลัง ทินฺโนวาเท นมามิหํ อหํ ข้าพเจ้า 
นมามิ ขอนอบน้อม ปญฺญาวุฑฺฒิกเร เต เต  
ซึ่งอาจารย์ทั้งหลายเหล่าน้ัน ทั้งที่ท�าความ
เจริญด้านปัญญาให้ข้าพเจ้า และอบรมศลีธรรม
ให้แก่ข้าพเจ้า
 เต  มี ๒ ตัว เต แรกคือ อาจารย์ผู้ท�าความ 
เจริญด้านปัญญา เต ตัวที่สองคือ อาจารย์ผู้ให ้
โอวาทเช่น โอวาทปาติโมกข์ อาจารย์ที่อบรม 
หมายถึง อาจารย์ที่อบรมด้านศีลธรรม ด้าน 
จริยธรรม และที่อบรมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
อาจารย์เหล่านั้นทั้งหมด อาจารย์ทุกประเภท
นมามิ ข้าพเจ้าขอกราบขอนอบน้อมโดยพิเศษ 
 ค�าว่า เต เต นั้นถ้า เต ตัวเดียวก็คือสิ่งนั้น
แหละ จุดนั้นแหละ ถ้า เต เต  ๒ ตัวก็จะเอา 
ตวัหน้าเป็นประธาน แต่ในทีน่ีถ้้ามคี�าเหมอืนกนั  
แล้วอยูใ่นลกัษณะเดยีวกัน ก็หมายความว่าเป็น
ทวีคูณ เต เต ค�านี้คือครูทุกประเภทที่สอน ทั้ง
ครพูกัลกัจ�า จะเป็นครเูหน็ ครไูด้ยนิ ครทูกุชนิด
ทีเ่ป็นครขูองข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากราบไหว้ทัง้หมด 
ไม่เว้น ตัง้แต่ครใูนโรงเรยีน ครทูีข้่าพเจ้าไปเหน็
ครูทางตา ทางหู ครูทุกประเภท ข้าพเจ้าขอ 
กราบ ขอไหว้ทั้งหมด 

 คุณุตฺตรานุสาสกา  มาจากค�าว่า คุณ + 
อุตฺตร (สูง) + อนุสาสก (ผู้พร�่าสอน) คุณอัน
ประเสริฐของอาจารย์เรา ณ ปัจจุบันก็มีคุณ 
ธรรม ๗ ประการ* อาจารย์ทีส่งูขึน้ไปกมี็คณุธรรม 
เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี จนกระทั่งองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นครูผู้สูงสุด 
 ครูมี ๓ ประเภท ๑ ครูสอนวิชาสื่อสาร ๒  
ครสูอนวชิาชพี  ๓ ครูสอนวชิาใช้ชวีติ  พระพทุธ 
เจ้า ของเราทัง้หลายสอนให้ทัง้วิชาส่ือสาร ให้ทัง้ 
วิชาชีพ ให้ทั้งวิชาใช้ชีวิต วิชาทั้งหมดพระพุทธ 
เจ้าให้ได้ทั้งหมด แต่ทรงเน้นวิชาใช้ชีวิตคือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา วิชาสื่อสาร ครูคนแรกคือ 
พ่อแม่ วิชาชีพ ได้จากครูอนุบาล จนถึงครู 

 * ดูคุณสมบัติของครูที่ดี ๗ ประการ หน้า ๑๘
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	 การให้ความเคารพ	การไหว้คร	ูจะใช้ดอกไม้
ในการไหว้	 มีข้าวตอก	 ดอกเข็ม	 หญ้าแพรก 
ดอกมะเขือ	ดอกเข็ม	คือสัญลักษณ์ทางปัญญา 
พระสารีบุตรที่มีปัญญามาก	 เพราะถวายเข็ม 
เย็บผ้า	ให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้า	แล้วตั้งความ 
ปรารถนาขอให้มีปัญญาเฉยีบแหลมเหมอืนกบั
เข็มที่ได้ถวาย	เข็มนี้	คือปฏิเวธ	แปลว่า	รู้แจ้ง 
แทงตลอด	 ต้องมีปัญญาเฉียบแหลมจึงรู้แจ้ง 
แทงตลอดได้	 เราน้ีไม่ได้ถวายเข็ม	 แต่ถวาย 
ดอกเข็มแทน	 ขอให้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอด 
ในวิชาที่คุณครูพร�่าสอน	 เอาดอกเข็มมาเป็น 
สญัลกัษณ์	แทงปริศนาทีคุ่ณครสูอนได้ทกุอย่าง	
 ดอกมะเขอื	แทนการอ่อนน้อมถ่อมตน	ดอก
มะเขือจะมีลักษณะโค้งเหมือนการแสดงความ
อ่อนน้อมถ่อมตน	ส่วนหญ้าแพรก	แทนความ
อดทน	 และเกิดได้ในทุกที่ทุกสถาน	 และหญ้า 
แพรกนีร้ากจะหยัง่ลกึมาก	ไม่ตายง่ายๆ	เพราะ 
ฉะนั้นความอดทนก็ดี	 ความมีรากฐานมั่นคง 
ทางการศึกษาก็ดี	 ถ้ารากฐานดีคือการศึกษาด ี
ถงึจะล้มไปกจ็ะฟ้ืนขึน้อย่างรวดเร็ว	เพราะราก 
ฐานหยั่งลึกคือมีปัญญาเพียงพอแล้ว	 ช่วงนี ้
อาจจะประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจไม่
ค่อยด	ีแต่มปัีญญาอยู	่อกีไม่นานกฟ้ื็นกลบัมาได้ 
ข้าวตอก คือสัญลักษณ์ของการมีระเบียบวินัย	 
ใฝ่ใจฝึกตนเพื่อเป็นคนดีมีระเบียบวินัย	 (ตอน 
มารโยนอาวุธพุ่งใส่พระพุทธองค์	 ด้วยบุญญา- 

นุภาพของพระพุทธองค์	 อาวุธกลับกลายเป็น
ข้าวตอกดอกไม้บูชาพระพุทธองค์	ประหนึ่งว่า	
โยนก้อนหินเข้าใส่	แต่ส่งดอกไม้กลับคืน)	
	 คนืทีอ่งค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะได้ตรสัรู้	
พระองค์สุบินว่า	 หญ้าแพรกน้ี	 งอกทะลุจาก 
พระนาภีคือสะดือของพระองค์สูงขึ้นไปเสียด 
ฟ้าก็รู้ว่าจะได้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในโลก 
ทั้งสามและหญ้าแพรกนี้มีความคมทั้ง	 ๒	 ข้าง 
คือ	กุสะละ ละ	ก็คือตัด	ตัดสิ่งที่ไม่ดี	โลภ	โกรธ 
หลง	ด้วยปัญญา	อนันีค้อืความหมายของ	กสุะละ 
หรือ	กุศล	หรือ	กุสะคือ	หญ้าแพรก	นอกจากมี 
ความอดทนแล้ว	 ยังมีความคมที่สามารถเชือด
เฉือนสิ่งที่ไม่ดีได้	 ฉะน้ันในส่วนตรงน้ีเรามอง
เห็นได้	ถ้ามีปัญญาเราจะเชือดเฉือนอวิชชาคือ 
ความไม่รู้	 เชือดออกไปด้วยปัญญา	 ซึ่งอุปมา 
เหมือนหญ้าแพรก	 ซึ่งมีคมความคิด	 คมค�า 
และปัญญาแหลมคม	
	 นักเรียน	 นักศึกษาต้องมีเคารพ	๖	 อย่าง
เคารพในสิกขา	เพื่อจะพัฒนาทั้งความรู้	ทั้งศีล 
สมาธ	ิและปัญญา	สกิขาคารวตา	และอปัปมาท 
คารวตา	เคารพในความไม่ประมาท	ไม่ประมาท 
ขัน้แรกคอื	ตัง้สตก่ิอนสตาร์ทชวีติ	๒.	ไม่ประมาท 
ในทานกุศล	๓.	 ไม่ประมาทในศีลกุศล	๔.	 ไม ่
ประมาทในพระพุทธเจ้า	๕.	ไม่ประมาทในตวัเรา 
เอง	 คืออย่าลืมมีสติก่อนเริ่มชีวิต	 อย่าลืมที่จะ 
ให้ทาน	 อย่าลืมที่จะรักษาศีล	 อย่าลืมพระ 
พุทธเจ้า	 สุดท้ายอย่าลืมตัวเราเอง	 มีกายา 
นุปัสสนาสติปัฏฐาน	เป็นต้น	สติ	๕	ขั้น	นั้นคือ
ความไม่ประมาท	ปฏิสนัถารคารวตา เคารพใน 
ปฏิสันถารแบ่งได้	๒	อย่าง	คือ	๑.	อามิสปฏิ- 
สันถารต้อนรับด้วยสิ่งของ	 ๒.	 ธัมมปฏิสันถาร 
ต้อนรับด้วยการถามสารทกุข์สกุดบิ	การแนะน�า 
การด�าเนินชีวิตที่ดีงาม
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	 วิชาเหมือนสินค้า	 อันมีค่า	อยู่เมืองไกล	
	 ต้องยากล�าบากไป		จึงจะได้สินค้ามา
	 จงตั้งเอากายเจ้า		 เป็นส�าเภาอันโสภา
	 ความเพยีรเป็นโยธา		แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
	 น้ิวเป็นสายระยาง		 สองเท้าต่างสมอใหญ่
	 ปากเป็นนายงานไป	อัชฌาสัยเป็นเสบียง
	 สติเป็นหางเสือ		 ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
	 ถือไว้อย่าให้เอียง		 ตดัแล่นเลีย่งข้ามคงคา
 ปัญญาเป็นกล้องแก้ว	ส่องดแูถวแนวหนิผา
	 เจ้าจงเอาหูตา		 เป็นล้าต้าฟังดูลม
	 ขี้เกียจคือปลาร้าย		จะท�าลายให้เรือจม
	 เอาใจเป็นปืนคม		 ยิงระดมให้จมไป
	 จึงจะได้สินค้ามา		 คือวิชาอันพิสมัย
	 จงหมั่นมั่นหมายใจ		อย่าได้คร้านการวิชา
	 	 	 (ผูแ้ต่ง	:	เจษฎาจารย์	ฟ.	ฮแีลร์)
	 คุณค่า	 นั้นแหละ	 ครุ	 ให้ความส�าคัญ	 ให้
ความใส่ใจ	 ให้ความเคารพ	 ครุ	 ค�าน้ีตีความ
หมายให้แตก	 แล้วคือไม่ใช่ใส่ใจเพียงเฉพาะ
หน้า	 ต้องใส่ใจอย่างต่อเน่ือง	 ให้ความส�าคัญ
กับเรือ่งน้ันจริงๆ	เหมอืนกับสิง่เหล่าน้ันปรากฏ
เฉพาะหน้าอยูต่ลอดเวลา	ความเอาใจใส่ตรงน้ัน
ส�าคญั	ช่วงทีใ่ส่ใจท�าให้เกดิสมาธ	ิและปัญญาจะ
งอกงามตามมา	คุณธรรมก็จักเต็มเปี่ยม	สมบัติ
ทั้งหลายก็จักพรั่งพร้อม	
 (หมายเหต	ุคารวะ	๖	บางพระสตูรม	ีสมาธิ 
คารวตา	 บางพระสูตร	 มีปฏิสันถารคารวตา 
เป็นข้อที่	 ๖	 ฉะนั้น	 เมื่อน�ามารวมกันจึงได ้
คารวะ	๗	ประการ)

	 ต่อมาเพิ่ม	สมาธิคารวตา	เคารพในสมาธิ 
สมัยก่อนมีการนัง่สมาธิ	๕	นาท	ีเสรจ็แล้วจงึจะ 
เรียนหนังสือ	 ถ้าโรงเรียนไหนยังให้นักเรียนนั่ง 
สมาธิก่อนเรียนหนังสือได้	นักเรียนเหล่านั้นจะ 
เรียนดี
 ครู	ผู้หนักแน่น,	ผู้ควรเคารพ	คร	ุแปลว่า 
ผู้ราดรดความรักลงในศิษย์	 ต้องมีคุณธรรม	๗	 
ประการ	โดยเฉพาะ	คอื	๑.	ปิโย	๒.	คร	ุ๓.	ภาวนโีย	 
๔.	วตฺตา	๕.	วจนกฺขโม	๖.	คมฺภีรญฺจ	กถ�	กตฺตา 
๗.	โน	จฏฐาเน	นิโยชเย	นี้คือคุณธรรมของคร ู
เพราะมีคุณธรรมเหล่านี้	 จึงเป็นบุคคลที่น่า 
กราบน่าไหว้	 น่าเคารพ	 ตรงนี้คุณสมบัติครบ
ส�าหรับคุณครู
	 ในด้านของศิษย์	 ถ้าอยากจะพลิกฟื้นการ
ศึกษาของประเทศไทย	 ต้องสร้างจิตส�านึกให้
นักเรียนไทยทุกคนเกิดความเคารพในคุณครู	
เคารพในวิชาที่เรียน	 เคารพในพระพุทธ	 พระ
ธรรม	 พระสงฆ์	 เคารพในความไม่ประมาท	
เคารพในไตรสิกขา	 เคารพในการปฏิสันถาร	
เคารพในสมาธิ	 ถ้าความเคารพ	 ๗	 ประการนี้ 
เกดิขึน้ได้	การศกึษาของไทยจะพลิกหน้ามือเป็น 
หลังมือได้ทันที	 ถ้ามีครบทุกอย่าง	 การศึกษา 
ดีได้ไม่ได้ยากเลย	
	 สิง่เหล่านีไ้ม่ใช่เรือ่งยาก	ถ้าเราใส่ใจในวิชา 
ใด	 วิชานั้นไม่ยาก	 ความใส่ใจคือ	 คารวะ  
เหมือนบทอาขยานที่ว่า	
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กวี นิพนธ์ :

ปปัญจา

 ตามพจนานุกรมบาล ีคุรุ แปลว่า ใหญ่ หนัก สูง สูงสุด
	 ตามหลักสันสกฤต	บอกว่า	มาจาก คุ	ธาตุ	ที่แปลว่า	มืด	และ	ร	ุธาตุ	ที่แปลว่า	สว่าง	แต่ใน
บาลี	ไม่พบธาตุนี้		แต่มีที่ใกล้เคียงกันคือ	คุห	ธาตุ	แปลว่า	ปิดซ่อน	และ	รุจ	ธาตุ		แปลว่า	แจ้ง	
(เทยีบกบัค�าว่าคหูา	ทีแ่ปลว่าถ�า้	กบั	โรจน์	ทีแ่ปลว่า	รุง่โรจน์	สว่าง)	ด้วยวธีิการทางภาษา	สามารถ
ลบตัวอักษรท้ายธาตุ	แล้วน�ามารวมกันได้เป็น			คุ(ห) +	รุ(จ)
	 ถ้าดูจากรากศัพท์	 ก็จะพบความหมายของคุรุว่า	 คือ “ผู้ที่พาศิษย์จากที่มืดลับ ให้มาพบ 
ที่สว่างแจ้ง”	นั่นเอง
	 	 ในวันครู	ขอมอบโคลงสองบทนี้	 แด่คุณครูทุกๆ	ท่าน	ผู้น�าพาศิษย์ออกจากความมืด	มาสู่
แสงสว่างมาทุกยุคทุกสมัย	อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	พวกเรามีวันนี้ได้ก็เพราะคุณครู
	 และขอน้อมระลึกถึงพระคุณของพระบรมครูของพวกเรา	พระสมณโคตมะ	(สมณะผู้มีโคตร
มาจากพระอาทิตย์	โคตม	มาจาก	โค	ศัพท์	แปลว่าแสงสว่าง	+	ตม ปัจจัย	แปลว่าสูงสุด)	ก็คือ
พระอรหนัตสมัมาสัมพทุธเจ้า	ผู้น�าแสงสว่างทางปัญญาอันสงูสดุมาให้แก่โลก		ผูเ้ลศิกว่าครทูัง้ปวง

ครู คือ ดวงตะวัน
	 ราตรีกล่นเกลื่อนด้วย	 ดารา
ฤาอาจท�าให้นภา	 อุ่นได้
ร้อยพันพจนา	 พาลพูด	
สูญเปล่าประโยชน์ไร้	 เกลือกใกล้	คนพาล	ฯ

	 เอกาอาทิตย์ขึ้น	 อุทัย
ท�านภาให้สว่างไกล	 อุ่นหล้า
ค�าฉลาดปราชญ์ท่านใช้	 ชี้โทษ
เร่งพินิจคิดอย่าช้า	 ครูค่า	แสงตะวัน	ฯ
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พระอาจารย์ชยสาโร

	 ธรรมดาจิตของปุถุชน	ผู้ยังหนาด้วยกิเลส 
ผู้ยังไม่บรรลุธรรม	 คือมีความประมาท	 ความ
ประมาทเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด	ความประมาท 
มีลักษณะอาการหลายอย่าง	 ที่เห็นชัดคือ 
ความเคยชิน	 ทั้งความเคยชินกับส่ิงที่เป็น 
ประโยชน์และความเคยชินกับสิ่งที่ไม่เป็น 
ประโยชน์	เพราะเจอบ่อยๆ	จงึไม่ค่อยรูส้กึอะไร 
บางทีต้องมีคนแปลกหน้าเข้ามาจึงตกใจว่า 
โอ้	 ท�าไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้	 ซึ่งผู ้ที่อยู ่ใน 
ชุมชนนั้นไม่รู ้สึกอะไรเลย	 เพราะที่เสื่อมมัน 
เสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อย	 นั่นเป ็นความ 

คุ้นเคยที่กลายเป็นความเคยชิน	ทั้งๆ	ที่เป็นข้อ
บกพร่องแต่เราไม่รูส้กึว่าบกพร่องเลย	หรอืเรียก
ว่าเราประมาทนั่นเอง
		 ในท�านองเดียวกัน	 สิ่ งดีๆ	 ที่ เจอทุก
วันๆ	 ตอนแรกๆ	 อาจจะประทับใจ	 แต่ความ
ประทับใจไม่ใช่อารมณ์ที่จะอยู่กับเราได้นานๆ 
อะไรก็แล้วแต่	 ใหม่ๆ	 เคยประทับใจ	 แล้วจะ 
ค่อยๆ	เปลี่ยนไป	กลายเป็นเคยชิน	กลายเป็น 
ไม่รู้สึกอะไร	เพราะฉะนั้นการไม่รู้สึก	ไม่ส�านึก 
ในสิง่ท่ีควรส�านึก	น่ันคอืสิง่ทีน่�าไปสู่ความเส่ือม 
แต่สิง่ทีน่�าไปสูค่วามเจริญก็มผีลกระทบด้วยนะ 

พระธรรมเทศนา

ครูในใจ
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ถ้าเราประมาท	 ไม่รู้สึกหรือไม่ส�านึกในความ 
เสื่อม	 ความเสื่อมนั้นก็จะลุกลาม	 จะเพิ่มขึ้น 
ทกุวนัๆ	ตามหลกัทีท่่านบอกว่าจติใจของมนุษย์ 
ที่ขาดการฝึกอบรม	 เหมือนน�้าที่ไหลจากที่สูง 
น�า้ไม่เคยไหลขึน้เขาใช่ไหม	มแีต่ไหลลงๆ	เพราะ
ฉะนัน้ความประมาทในความเสือ่ม	และเหตใุห้
เกิดความเสื่อม	 จะท�าให้เสื่อมไปเรื่อยๆ	 โดย
ไม่รู ้สึกอะไร	 ถ้าเราประมาทในสิ่งที่ดี	 มันก ็
เป็นไปในทางตรงข้าม	 สิ่งที่ดีนั้น	 ไม่ใช่เป็นพร 
หรือจะเกดิโดยบงัเอิญ	แต่มนัเกดิด้วยเหตปัุจจยั 
ถ้าเราไม่ระมดัระวัง	ไม่ฉลาด	ไม่ส�านึกในความด ี
และเหตุให้เกิดความดี	 ความดีนั้นก็ค่อยๆ 
หดหายไปได้	 เพราะความไม่ดีเกิดได้ง ่าย 
กว่าความดี	กิเลสเกิดได้ง่ายกว่าคุณธรรม

ความดี	 ความเมตตา	 กับปัญญาเป็นต้นของ
คณุคร	ูเพราะฉะนัน้การมพีธิกีรรมทกุปีๆ	จงึเป็น 
โอกาสที่เราจะได้ส�านึก	จะได้ระลึก	จะได้รู้สึก 
ในสิ่งที่ควรรู้สึก	 ไม่ปล่อยให้ความประมาทเข้า 
มาครอบง�า	ให้มองความไม่ประมาทเป็นกุญแจ 
ไขประตูไปสู่ความเจริญงอกงาม	
	 ตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์	 ตั้งแต่มนุษย์อยู่ร่วมกัน 
มีการถ่ายทอดวิชาต่างๆ	 ต้ังแต่วิชาล่าสัตว์	 
วิชาปลูกพืชเป็นต้น	เป็นวิชาที่ถ่ายทอดจากผู้รู้ 
ไปสู่ผู้ที่ยังไม่รู้	 แต่ควรรู้และจ�าเป็นต้องรู้	 และ 
สิ่งที่นักปราชญ์ได้สังเกตคือ	 ผู้ที่ยังไม่รู้จะเกิด 
ความรู้ได้	ผู้ที่ยังไม่ฉลาดจะฉลาดขึ้นมาได้	เกิด 
มีปัญญาได้	 ไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดของผู้เรียน 
อย่างเดียว	 และไม่ได้อยู ่ที่ความรู ้ทั่วพร้อม 
ของผู้ที่ท�าหน้าที่เป็นครูอย่างเดียว	 แต่ปัจจัย 
สาํคัญคือความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างครกัูบศิษย์ 
ถ้าศษิย์เก่งแต่ไมม่ีความสัมพันธท์ี่ถกูตอ้งดีงาม
กับคุณครู	อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเรียน 
กับคุณครูเท่าที่ควร	ถ้าคุณครูมีความรู้ทางวิชา 
การที่พร้อมแล้ว	 แต่ไม่สามารถสร้างความ
สัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามกับศิษย์ได้	 ก็อาจจะ
ไม่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
	 เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	
จึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความส�าคัญอยู่เสมอ	
เรื่องน้ีเราจะเห็นได้ในหลายวงการ	 อย่างเช่น 
ในเรื่องการบ�าบัดจิตใจของคนท่ีมีปัญหาต่างๆ	
หรอืพวกนักจิตบ�าบดั	สาขาจิตบ�าบัดปัจจุบนัที่ 
เรียกว่า	 Psychotherapy	 มีอยู่หลายสาขา	 
หลายปรัชญา	 หลายทฤษฎีเหลือเกิน	 เมื่อนัก 
วิชาการท�าการวิจัย	พยายามวิเคราะห์ว่าสาขา
ไหนได้ผลมากที่สุด	 สาขาไหนไม่ค่อยจะได้ผล	 
ข้อสรุปที่ได้ออกมาคือ	ความสําเร็จไม่ค่อยได้

	 เพราะฉะนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกันความ
ประมาท	 ต้องมีการเตือนสติบ่อยๆ	 และวิธี 
หนึ่งที่จะช่วยเตือนสติให้เราได้ประทับใจ 
ในสิ่งที่ควรประทับใจ	จึงมีพิธีกรรมหลายอย่าง	
อย่างเช่นวนันี	้มพีธิไีหว้คร	ูครเูป็นผูถ่้ายทอด	ครู
เป็นผู้น�า	 ครูเป็นผู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา	 แต่ 
ความประทับใจในคุณครูหรือพระคุณของครู 
อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว	 และบางครั้ง 
อาจจะหายไปเลยด้วยความรู้สึกน้อยใจเสียใจ 
บ้าง		ส่วนมากพอเราอยู่กับครูไปสักระยะหนึ่ง 
เรามักจะประมาทในครู	 คุ ้นเคย	 เคยชินกับ 



๒๐
10

ขึ้นอยู่กับทฤษฎีหรือปรัชญาของแต่ละสาขา 
เท่าไหร่ แต่อยู่ท่ีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็น
นักจิตบําบัดและคนไข้เป็นสําคัญ นี่เป็นเรื่อง
เดียวกับเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ศิษย์นั่นเอง  

	 ฉะนั้นในการเรียนแล้ว	 ทั้งสองฝ่ายต้อง 
พยายามสร ้างความสัมพันธ ์ที่ดีที่ ถูกต ้อง 
เหมาะสมต่อกัน	 เริ่มที่ศิษย์ต้องรู้จักสร้างและ 
รักษาความรู้สึกที่ดีต่อคุณครู	 คุณครูทุกคน 
โดยเฉพาะที่โรงเรียนของเราต่างมีอุดมการณ	์ 
มีความตั้งอกตั้งใจที่จะเป็นกัลยาณมิตร	 และ
เป็นผู้ที่ให้ทั้งวิชาการ และ	 วิชาชีวิต แต่ใน 
ขณะเดียวกันคุณครูเองยังเป็นผู้ศึกษา	 คุณครู 
เองยังไม่สมบูรณ์ด้วยวิชาการและวิชาชีวิต	ถ้า 
พูดตามภาษาพระคือคุณครูยังมีกิเลส	บางครั้ง 
อาจจะหงดุหงดิร�าคาญลูกศษิย์กไ็ด้	เกดิน้อยใจ 
เสียใจ	 หรือโกรธก็ได้	 เป็นได้	 เพราะคุณครู 
ยังไม่ได้เป็นผู้ที่ชนะใจตนเองได้ทีเดียว	 ยังเป็น 
ผู ้ศึกษา	 โดยเฉพาะในทางวิชาชีวิต	 แต่ที ่
ส�าคัญคือคุณครูมีความพยายามที่จะขัดเกลา
ตวัเองพยายามพฒันาตวัเอง	ส่วนผูเ้ป็นลกูศษิย์
ต้องพยายามอย่าไปจับผิด	 อย่าไปเพ่งโทษข้อ 
บกพร่องเล็กน้อยของคุณครู	 เพราะถ้าจิตใจ 
ไปเกาะเกี่ยวอยู ่กับข้อเสีย	 ซึ่งมักจะไม่เป็น 
เรื่องส�าคัญแล้ว	 เรามักจะมองข้ามความดีของ
คุณครูไป	 แล้วความสัมพันธ์และความรู ้สึก 

ต่อคุณครูเมื่ออยู่ในทางไม่ดีแล้ว	 ย่อมจะมีผล 
กระทบต่อการเรยีนและสิง่ทีด่ทีีล่กูศษิย์ควรได้
รับจากคุณครูคนนั้น	
	 เพราะฉะน้ันในการสร้างความสัมพันธ ์
ที่ดีระหว่างคุณครูกับศิษย์	 ทั้งสองฝ่ายจึงต้อง 
มีคุณธรรมข้อหนึ่ง	 ที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า 
“เอาใจเขามาใส่ใจเรา”	 ส�าหรับผู้เป็นศิษย์ 
ต้องพยายามมอง	 พยายามคิดว่าคุณครูก�าลัง
รูส้กึอย่างไรบ้าง	อย่างเช่นคณุครทูีม่าใหม่	ต้ังอก 
ตัง้ใจ	มอุีดมการณ์สูง	ตืน่เต้นทีไ่ด้มาอยูโ่รงเรยีน
วิถีพุทธ	พุทธิปัญญา	แต่พอเข้ามาในห้องเรียน	
เด็กๆ	พูดคุยกัน	ไม่ค่อยใส่ใจเรียน	ไม่ค่อยตั้งใจ
คุณครูก็อดเสียใจไม่ได้	 อาตมาจึงกล่าวว่าเรื่อง
ความสํารวมหรือการงดการพดูคุยกนันัน้ เป็น
เครือ่งพสิจูน์ปัญญาของคนได้ดีมาก	เพราะว่า 
ผู้มีปัญญาต้องถามตัวเองเสมอๆ	ว่า	เราอยู่ที่นี่	 
อยูต่รงน้ีเพือ่อะไร	ก�าลงัท�าอะไรอยู	่เพือ่อะไรอยู ่
ถ้ามคี�าตอบว่า	อยูท่ีน้ี่	อยูต่รงน้ี	ในขณะปัจจุบนั
นี	้เพือ่เรยีน	เพือ่ศกึษาทางวชิาการและวชิาชวีติ 
เราต้องดพูฤติกรรมของตวัเอง	ต้องดบูรรยากาศ 
ต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างว่าก�าลังเอื้อต่อเป้าหมาย
ของเรา	 หรือก�าลังเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
เป้าหมายของเรา	นักปราชญ์ต้องคิดอย่างนี้	
	 ถ้าเราพิจารณาดูอย่างนี้ว่า	 การพูดคุยกัน 
การเล่นกัน	 มันเอื้อต่อเป้าหมายชีวิตของเรา 
หรือเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายชีวิตของเรา	น่า
จะเห็นได้ชัดเจนซึ่งไม่ใช่ว่าใครต้องบังคับใคร	
แต่เราต้องรู้จักบังคับตัวเราเอง	 เพราะอะไร	
เพราะว่าครูที่แท้ ครูที่เราต้องให้ความเชื่อฟัง 
ให้ความเคารพนับถอืมากท่ีสดุคือครใูนหัวใจ
ของเราเอง เราต้องรู้จักสอนตัวเอง	 เรื่องนี ้
ส�าคญัมากเลย	อย่าไปมองว่าครตู้องอยูน่อกตวั
เสมอไป	 ครูที่มีหน้าที่ถ่ายทอด	 ผู้เป็นตัวอย่าง	
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ผู้เป็นก�าลังใจ	 เรามีแล้ว	 เราเคารพนับถือ	 ให้
เกียรติท่าน	 ให้ความรักความเคารพในตัวท่าน 
แต่ในขณะเดียวกัน	 เราอย่ามองข้าม “ครู 
ภายใน” ซึ่งเราจะต้องอาศัยท่านไปตลอดชีวิต	
	 สิ่งที่อาตมาต้องการให้เราทุกคนได้จาก
การศึกษาที่นี่คือ	“การพัฒนาครูภายใน”	เรา
ต้องรู้จักสอนตัวเอง	 บางครั้งจิตใจเราด้ือมาก	
เราต้องรู ้จักสอนจิตใจตัวเองอย่างเด็ดขาด 
สักหน่อย	 บางครั้งจิตใจหดหู่	 ไม่มีก�าลัง	 เรา 
ต้องสอนจิตใจเราเอง	 ให้มีก�าลัง	 ให้หาย 
ความกลัดกลุ้มซึมเศร้าได้	 นี้เป็นส่ิงที่เราควร 
จะฝึก	ควรจะพัฒนา	ให้เป็นครูของตัวเอง	

รู ้บาปบุญคุณโทษเป็นหลักช่วย	 รู ้จักสอน 
ตัวเอง	 รู ้ว่าตอนนี้จิตใจต้องการอะไร	 เราก ็
ต้องให้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดต่อจิตใจของตัวเอง 
และเป็นครูของตัวเองได้	
	 ในปัจจุบันนี้เราอยู่กับครูที่เป็นบุคคล	 เรา
ต้องพยายาม	หนึ่ง	พยายามเป็นศิษย์ที่ดี	เราม ี
ครทูีดี่	แต่เราเป็นศษิย์	เราเป็นนักศกึษา	ยงัมข้ีอ 
บกพร่องตรงไหนบ้าง	ถ้าเรามองเข้ามาในจิตใจ
ของตวัเองแล้ว	น้ีก็เป็นอีกด้านหน่ึง	ด้านเป็นครู
สอนตัวเองก็อย่างหน่ึง	เป็นศษิย์ของครูอาจารย์
ในโรงเรียน	 เราก็ต้องพยายามให้เป็นศิษย์ที่ดี
ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นได้	เป็นผูท้ีไ่ม่สร้างปัญหาให้กบั 
ผู้มีพระคุณต่อเรา	 ครูเป็นผู้ที่ปลูกฝังฉันทะใน
วิชาการ	เราควรมสี�านกึตอบแทนความเสยีสละ 
ความตั้งอกตั้งใจของคุณครู	พยายามช่วยสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอือ้ต่อการศกึษา	ไม่ใช่ 
ของเราคนเดียวแต่ของคนอื่นด้วย	แล้วเราทุก 
คนกส็ามารถเป็นครใูห้กบัคนรอบข้างได้ด้วย 
คือไม่ใช่ครูด้วยการพูดการสอนเสมอไป แต่
ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ด ี
	 พระสงฆ์ผู ้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
๕		พรรษาแรกที่วัด	(หมายถึงสายวัดป่า)	สมัย 
ก่อนท่านห้ามไม่ให้แสดงธรรม	ห้ามไม่ให้สอน
ใคร	ถอืว่า	๕	ปีแรกต้องฝึกตนเสยีก่อน	แต่ไม่ได้ 
หมายความว่าไม่มีโอกาสสอนใคร	พระที่รักษา 
พระวินัยด้วยความตั้งอกตั้งใจนั้นย่อมเป็นผู้ 
ส�ารวมกาย	ส�ารวมวาจา	ญาตโิยมเหน็เข้ากเ็กดิ 
ศรัทธา	จิตใจเบิกบานเพราะเห็นพระเรียบร้อย 
ส�ารวมดูน่าเลื่อมใสศรัทธาน้ัน	 เป็นการวิธี 
สอนคนอื่นโดยไม่ต้องขึ้นธรรมาสน์	 ไม่ต้อง 
เทศน์ให้ใครฟัง	
	 คนเราสามารถให้อะไรแก่ชมุชนได้อยูเ่สมอ 
บางทีแค่น่ังเงียบๆ	 ส�ารวม	 ขณะที่คนอ่ืนเขา 

	 นอกจากการเป็นครูสอนตัวเองแล้ว	 เราก ็
ต้องเรียนรู้จากคุณครูนอกตัวเราด้วย	ท่านเป็น 
ตัวอย่าง	 ท่านให้ข้อคิด	 แต่เราต้องน้อมเข้ามา 
รู้จักสอนตัวเอง	ไหว้ครูภายในจิตใจของเราเอง 
เพราะครูภายในนี้จะเป็นที่พึ่งของเราตลอด
ชีวิต	เวลาเราอยู่นอกเขตโรงเรียน	อยู่ในที่ที่เรา 
ไม่คุ ้นเคย	 เราไม่รู ้จักใคร	 ไม่มีผู ้ใหญ่	 ไม่มี
กลัยาณมติรทีจ่ะคอยชีแ้นะ	เราต้องรูจ้กัแนะน�า	
สั่งสอนตัวเอง	 มีหิริโอตตัปปะ	 คือละอายและ 
ความเกรงกลัวต่อบาป	 มีสติ	 มีสัมมาทิฏฐิ 
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ก�าลงัวุน่วายนัน้กเ็ป็นการให้เหมอืนกนั	เป็นการ 
ให้ตัวอย่างที่ดี	 การท่ีเราจะให้ค�าแนะน�ากับ
เพื่อนผู้ก�าลังมีความทุกข์	 ก�าลังมีปัญหา	 หรือ
เรามีโอกาสจะแบ่งปันความรู ้ให้กับเพื่อนที่
ก�าลงัมีปัญหาหรอืเรยีนช้านัน้	กน็บัเป็นบุญเป็น
กุศลของเรา	
	 สิ่งที่น่าสังเกตคือหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้ 
รู้สึก	เข้าใจ	ย่อมจะได้ความรู้ในระดับหนึ่ง	แต่
ถ้าพัฒนาความรู้ให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือ 
เราสามารถอธบิายให้คนอืน่ฟังได้ด้วย	เป็นการ
พิสูจน์ที่ดีมากว่าสิ่งท่ีเราคิดว่าเรารู้	 คิดว่าเรา
เข้าใจ	เราเข้าใจจรงิไหม	บางอย่างเราคดิว่าเข้าใจ 
แต่เม่ือเราอธบิายให้คนอืน่ฟัง	จะรูส้กึว่าตรงนัน้ 
จุดนั้นมันไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกัน	 เรียกว่าเรา
เรียนรู้ด้วยการสอน	 ซึ่งมีหลักว่าถ้ามีความรู ้
ในเรื่องไหนก็ตาม	 จะเป็นความรู้ทางวิชาการ	 
ความรู้วิชาชีวิต	 ความรู้ธรรมะหรือมีเทคนิค 
มกีศุโลบายในเรือ่งไหนกต็าม	เราจะไม่หวงวิชา 
การหวงวิชาเป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจ	
	 อาตมาเคยอ่านเรื่องโรงเรียนที่อเมริกาซึ่ง
ส่งเสรมิให้นกัเรยีนแข่งขนักันมาก	ครูแข่งขนักบั
ครู	นักเรียนแข่งขันกับนักเรียน	มีคดีที่นักเรียน
บางคนเข้าไปในห้องสมุดแล้วขโมยหนังสือ
วิชาการบางเล่มไป	 อ่านแล้วไม่คืน	 เพราะไม่
ต้องการให้คนอ่ืนได้อ่าน	เพือ่จะได้เปรยีบคนอืน่ 

แทนทีจ่ะแบ่งปันความรูใ้ห้แก่คนอ่ืน	ก็อยากจะ
รู้เพียงคนเดียว	 เพื่อจะสูงกว่าคนอื่น	ดีกว่าคน
อืน่	เด่นกว่าคนอืน่	ความคดิอย่างน้ีตรงกนัข้าม
กับความคิดของเรา	 เราคิดว่าความรู้เป็นของ
สาธารณะอยูแ่ล้ว	ถ้าไม่มใีครสอนเรา		เราก็ไม่มี
สทิธ์ิจะรูอ้ยูแ่ล้ว	แต่เมือ่มคีวามรูแ้ล้ว	คนอ่ืนเขา
ไม่มี	 หากเขายินดีให้เราช่วยสอน	 เราก็สอนให้		
จัดเป็นบุญเป็นกุศล	 และเป็นการสร้างความ
สมานสามัคคีในชุมชน	 เมื่อเรามีความรู้ในบาง
เรื่องที่เขาไม่มี	 เราก็แบ่งปันให้เขา	 แล้วต่อมา 
หากเขามคีวามรูใ้นบางส่วนในเรือ่งทีเ่รายงัไม่รู	้
ยังไม่เป็น	 เขาก็ช่วยเรา	 ช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน		ดีกว่าต่างคนต่างอยู่	ต่างคนต่างหวงแหน
ความรูท้ีท่�าให้ตวัเองเด่น		อย่างน้ันท�าให้ชมุชน
ไม่งดงาม	
	 วันนี้เป็นวันไหว้ครู	 เป็นโอกาสดี	 ที่เรา 
จะได้หยุด	 จะได้ส�านึกว่า	 เราได้ประมาทใน
คุณครูบ้างไหม	 เราส�านึกในบุญคุณของคุณครู 
บ้างไหม	เรามกีารกระท�ามคีวามเพียรพยายาม
ที่จะเป็นศิษย์ที่ดีที่สมบูรณ์ของคุณครูหรือยัง 
หรือยังบกพร่องตรงไหนเราก็ต้องแก้ตรงน้ัน 
ต้องรู้จักเป็นครูตัวเอง	ถึงแม้จะเป็นนักเรียน	มี
ความรู้อนัใดทีจ่ะแบ่งปันให้เพ่ือน	เรากแ็บ่งปัน	
แต่ที่ส�าคัญ	เราเป็นครูสอนตัวเองได้		รู้ตัว	มีสติ	
มองด้านใน	รูก้าย	รูใ้จ	รูจ้กัสัง่สอน	ฝึกอบรมตวัเอง 
นี้จะเป็นการสร้าง	“คุณครูภายใน”	ที่จะเป็น
ที่พึ่งของเราได้ตลอดชีวิต

ที่มา :	แสดงธรรมแก่คณะครูและนักเรียน
ในวันไหว้ครู	ณ	โรงเรียนปัญญาประทีป	อ.ปากช่อง	

จ.นครราชสีมา	วันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘
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		 ค�าว่า	 “ชาติภูมิ”	 นี้	 ความหมายง่ายๆ	 
แปลว่า	 ถิ่นเกิด	 อีกนัยหนึ่ง	 “ภูมิ”	 แปลว่า 
แผ่นดิน	“ชาติภูมิ”	จึงแปลว่าแผ่นดินถิ่นเกิด 
	ในขั้นหนึ่งเราต้องมองว่าคือตลาดศรีประจันต์	
หรืออ�าเภอศรีประจันต์	ขยายออกไปหมายถึง
จังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด	แล้วมองกว้างออก
ไปอีกคือประเทศไทยเป็นชาติภูมิเป็นถิ่นเกิด	
และที่ว่าเป็นชาติภูมิมีช่ืออาตมานั้น	ไม่ใช่เป็น
ถิ่นเกิดเฉพาะของอาตมา	แต่เป็นถิ่นที่อาตมา
มาอาศัยเกิดด้วย	มาเกิดกับญาติโยมทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้น	 เรามีชาติภู มิ เดียวกัน ท้ัง 

ศรีประจันต์เดียวกัน ท้ังสุพรรณบุรีเดียวกัน  
และประเทศไทยเดียวกัน ขอให้เรามีนํ้าใจ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย 
	 “ชาติภูมิ”	 ที่มีชื่อคนเข้าไปเกี่ยวข้อง	 มี
ประโยชน์ในแง่เป็นเครื่องเชื่อมต่อไปยังชุมชน 
ทั้งท้องถิ่น	 โดยเฉพาะบรรพบุรุษ	 บุพการีชน 
อาตมาเกิดมาต้องมบีพุการ	ีต้องม	ีพ่อ	แม่	ลงุ	ป้า 
น้า	 อา	 ปู่	 ย่า	 ตา	 ยาย	 เหล่าน้ี	 เชื่อมต่อไป 
จะโยงไปหาญาติมิตรทั้งหลายได้มากมาย
	 ท่านที่มาวันน้ี	 ถือเป็นการมาร่วมกัน 
บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 เพื่อจะให  ้

คติธรรมจากสัมโมทนียกถา 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺตมหาเถระ) 

      เนื่องในมงคลวาร งานมุทิตาสักการะ ๖๙ พรรษาแห่งชาตกาล   
ณ ชาติภูมิสถาน อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

สารธรรม
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ท้องถ่ินชุมชนนี้เจริญมั่นคง	 มีก�าลังเข้มแข็ง 
เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของประเทศชาติคือ 
ชาติภูมิในความหมายแผ่นดินถ่ินเกิด	 แม้จะ 
มองแต่ละจังหวัดก็ควรพัฒนาสร้างชุมชน 
ท้องถิ่นของตนให้เข้มแข็งให้เจริญรุ ่งเรือง 
เพราะแต่ละจังหวัดมีหน้าที่ เหมือนตัวเรา 
แต่ละคน	 จะต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้มี 
ความเข้มแข็ง	 มีความเจริญมั่นคงและพ่ึงตน
ได้	อย่างน้อยต้องไม่เป็นภาระแก่ประเทศชาติ
มากเกินไป	และมีก�าลังช่วยเสริมผู้อื่นได	้
	 เหมือนระบบองคาพยพ	เช่นกายของเรา 
เป ็นที่ประชุมของอวัยวะน ้อยใหญ่	 ควร
พยายามบ�ารุงให้แข็งแรง	มีสุขภาพดี	ไม่ใช่จะ 
มาแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน	 เมื่อบ�ารุงดี	 มีความ 
เข้มแข็งแล้ว	 ยังเป็นที่อาศัยของอวัยวะเล็ก
น้อยอะไรต่างๆ	 ได้อีกมากมาย	 พึ่งตนเองได ้
ด้วย	แล้วช่วยเหลือผู้อื่น	เกื้อกูลกัน	เสริมกัน 
หากท่ีใดที่หนึ่งประสบภัยอันตรายที่ไม่อาจ
คาดหมายล่วงหน้า	เราก็ช่วยเหลือกนัได้	ระบบ 
โดยรวมย่อมอยู่รอดและเจริญงอกงาม	
	 ถ้ามองในแง่พระพทุธศาสนา	พระพทุธเจ้า
มองทั้งโลกเลย	 ให้เราขยายจิตใจ	 ช่วยเหลือ
เกื้อกูล	มีเมตตา	จากท้องถิ่น	ชุมชนหมู่เหล่า
ของตน	 ไปทั่วโลก	 เพราะฉะนั้นศัพท์ในทาง

พระพทุธศาสนาจะม	ีสพัเพ	สตัตา	คอืสรรพสตัว์ 
แผ่เมตตาไม่จ�าเพาะกลุ ่มไหนหมู ่ไหน	 ให้
หมดทั้งโลกเลย	 	 ให้คนทั้งโลกมีจิตใจเมตตา
มีไมตรีช่วยเหลือกัน	 ประสานกัน	 เสริมกัน 
	 การมีเมตตา	 มีความปรารถนาดีร่วมกัน 
ทั้งโลกก็ต้องมีงานคู่กันทั้งสองทาง	หนึ่ง	ตัวเรา 
ต้องพัฒนาตนเอง	 ท�าตนเองให้เป็นที่พึ่งได้ 
ถ้าจะพึ่งตนจะต้องมีตนที่พึ่งได้	จึงต้องพัฒนา 
ตน	 ท�าตนให้เข้มแข็ง	 ทั้งตัวเอง	 ครอบครัว
อ�าเภอ	จังหวัดของตน	ต้องท�าให้เข้มแข็ง
	 ต้องพัฒนาตนให้มีตนที่พึ่งได้	 พอมีตนที่
พึ่งได้	 เมื่อไปช่วยเหลือคนอื่นย่อมจะช่วยได้
เต็มที่	ทางศาสนาถือว่าต้องเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ดูแลกัน	ท่านให้มองมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมโลก 
เพื่อนร่วมเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 เราเป็นมิตร	
เป็นเพ่ือนร่วมโลกกัน	 พระพุทธศาสนาสอน
ว่าทั้งโลกน้ีทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎ
ธรรมชาติ (เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย)	เราเป็นเพื่อน
กันอยู่แล้วโดยธรรมชาตินั้น	 จึงต้องตั้งใจให้
เป็นมิตรต่อกัน	ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	
	 การช่วยเหลือกัน	พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว 
ให ้มีพรหมวิหาร	 (เมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	
อเุบกขา)	ยามเขาอยูป่รกต	ิเรามเีมตตา	มไีมตร ี
ต่อเขา	 ยามเขาตกต�่า	 ทุกข์	 เดือดร้อน	 เรามี
กรุณาไปช่วยเหลือ	 ไถ่ถอนให้พ้นจากความ
ทุกข์	เขาได้ดีมีสุขก็ส่งเสริม	มีมุทิตาให้เขาสุข 
ยิ่งขึ้น	เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป	ถึงที่สุดคืออยาก
ให้เขาท�าสิ่งท่ีถูกต้อง	 ตั้งอยู ่ในธรรม	 นี้เป็น 
อุเบกขา	 ข้ออุเบกขาคือความอยากให้เขา 
ตั้งอยู่ในความดีงาม	 ในธรรม	 เป็นข้อส�าคัญ 
ที่สุด	จากเมตตา	อยากให้เขาเป็นสุข	นี้ยังเป็น 
แค่ความรู้สึก	แต่ว่าข้อสุดท้ายอุเบกขานี้อยาก
ให้เขาต้ังอยู ่ในธรรม	 ประพฤติดี	 ประพฤติ 
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ถูกต้อง	 ไม่ละเมิดธรรม	 ไม่ท�าความเสียหาย
ผิดพลาดนี้คืออุเบกขา	เราจึงต้องรักษาธรรม
ด้วยอุเบกขา
	 พอเรามีธรรมะ	๔	ข้อในทางจิตใจพร้อม
แล้ว	จึงแสดงออกมาทางสังคหวัตถุ	๔		ชุดนี้ 
ต้องมาตามกันนะ	ชุดพรหมวิหาร ๔ นี้เป็น
ชุดจิตใจ แล้วต้องเชื่อมโยงมาชุดสังคห-
วัตถุ ๔ เราต้องมี	 ข้อแรกคือ	ทาน	 การให้	
การแบ่งปัน	การจัดสรรให้ผู้คนทั้งหลายอยู่ได้	
ไม่ต้องเดือดร้อน	 ไม่ต้องขาดแคลน	 ข้อที่	 ๒ 
ปิยวาจา	 พูดด้วยใจรักหวังดี	 วาจาเป็นที่รัก	
ไม่ใช่แค่การพูดออกมาหวานๆ	เท่านั้น	แต่ต้อง 
ใจหวานด้วย	คอืมใีจรกัหวงัด	ีข้อที	่๓	อตัถจรยิา 
บ�าเพ็ญประโยชน์	ท�าประโยชน์ให้เขา	พ่อแม่ 
ก็ท�ากับลูกเช่นนี้	 เพื่อนบ้านญาติมิตรเราก็
บ�าเพ็ญอัตถจริยา	บ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
ตลอดมา	อย่างนี้สังคมเราจะอยู่ได้	ท�าให้ท้อง
ถิ่นนี้มีความสามัคคี	เข้มแข็ง	เจริญมั่นคง	
	 ข้อสุดท้าย	 ข้อที่	 ๔	 สมานัตตตา	 มีตน
เสมอสมาน	 ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน	 ภาษาบาลี 
ท่านขยายความว ่า	 ร ่วมสุขร ่วมทุกข ์คือ 
สมานสุขทุกขตา	 สมาน	 สุข	 ทุกข์	 มีสุขก็ 
สุขเสมอกัน	มีทุกข์ก็ร่วมทุกข์ด้วย	ไม่ทอดทิ้ง 
กัน	 อย่างน้ีบ้านเราก็อยู ่ได้	 ตั้งแต่ปกครอง
บ้านเรือนจนถึงปกครองบ้านเมือง	หรือตั้งแต่ 
ปกครองบ ้านเมืองลงมาจนถึงปกครอง 
บ้านเรือน	 ต้องใช้สังคหวัตถุ	 ๔	 ประการนี้ 
ทั้งนั้น
	 ตัวอย่าง	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 นอกจาก 
อัตถจริยา	 ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
ประชาชนแล้ว	 ก็ยังทรงร่วมสุขร่วมทุกข์กับ
ประชาชน	 ท�าให้ประชาชนมีความเคารพรัก
พระองค์มาก	เพราะพระองค์ไม่ทิ้งประชาชน	

มีความร่วมสุขร่วมทุกข์ตลอดมาเป็นเวลา
ยาวนานมาก	หลกันีส้าํคัญมาก เราจะทาํยังไง 
ที่จะเผยแพร่หลักสังคหวัตถุ ๔ ประการ 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากใจที่มีพรหมวิหาร ๔ คือ	
มีเมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา	แล้วมาแสดง 
ออกทาง	ทาน	ปิยวาจา	อัตถจริยา	สมานัตตตา 
ให้แพร่ขยายไปท่ัวโลก	 ให้คนท้ังโลกมารวม 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ด้วยการช่วยเหลือ
สงเคราะห์กัน	ไม่ใช่มาแก่งแย่งท�าลายกัน	
	 ปัญหานี้ชาวพุทธควรจะช่วยโลกได้มาก 
เพราะโลกปัจจุบันน้ีมีอารยธรรมที่ไม ่จริง 
ไม่แท้	 เป็นอารยธรรมจอมปลอม	ไม่สามารถ 
ท�าให้โลกน้ีดีงามสันติสุขได้	 ต้องใช้หลักที่ว่า 
ปกครองตั้งแต่บ้านเรือนจนถึงบ้านเมืองด้วย
สังคหวัตถุ	๔	ประการนี้	จึงจะท�าให้โลกนี้อยู่ดี
มีสันติสุขได้		
	 ฝรัง่เคยเขยีนไว้ว่าชาวพทุธไทยเก่ง	เมตตา 
กรุณา	มุทิตา	 อุเบกขา	ได้แต่นอนแผ่เมตตา
อยู่ในมุ้ง ตัวเราก็ต้องโทษตัวเองด้วยที่อยู่กับ 
ธรรมะที่เป็นหลักใจเท่านั้น	พรหมวิหาร ๔ 
นี้เป็นหลักใจ เป็นธรรมประจําใจ แต่จะ
ต้องแสดงออกมาในทางปฏิบัติในสังคม
ด้วยสังคหวัตถุ ๔ สองชุดนี้ต้องรับกันจึงจะ
บังเกิดผล 
	 ทาน	 ปิยวาจา	 อัตถจริยา	 สมานัตตตา	
ปฏิบัติตาม	๔	ข้อน้ี	ชุมชนเข้มแข็งแน่	ชาติภูมิ 
ศรีประจันต์จะเจริญงอกงามรุ่งเรืองเข้มแข็ง	
ขยายไปถึงชาติภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีเจริญ
งอกงามรุ่งเรืองเข้มแข็ง	 แล้วขยายไปถึงชาติ
ภูมิทั้งแผ ่นดินประเทศไทยเจริญงอกงาม 
รุ่งเรืองเข้มแข็ง	 ประชาชนรักใคร่สามัคคีกัน 
เราย่อมจะช่วยอารยธรรมของโลก	 ช่วยให้ 
โลกน้ีน่าอยู่ขึ้นได้
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ใจในคุณความดีในบุญกุศลที่ได้บ�าเพ็ญแล้ว		
ย่อมเกิดปราโมทย์	 ร่าเริงบันเทิงใจ	 จิตใจ
สดชื่นสดใสเบิกบาน		ต่อไปก็จะเกิดปัสสัทธิ
	 เมื่อเกิดปัสสัทธิแล้ว	 ใจก็จะผ่อนคลาย	
สงบ	 เรียบรื่น	 แล้วสุขก็จะมาช่ืนฉ�่าใจ	 พอมี 
ความสุขแล้ว	 จิตใจจะสงบ	 ไม่ ด้ินรน	 ไม่
กระวนกระวาย	 จึงเป็นสมาธิต้ังมั่น	 มีสมาธิ
จิตแล้วจึงน้อมไปใช้ปัญญา	จะคิดอะไรก็คิดได้
ง่าย	เห็นอะไรสดใสชัดเจน	ขอให้โยมญาติมิตร
ทุกท่านได้อานิสงส์ดังกล่าวมานี้	 ด้วยการ
ท�าเหตุของตนเองตามที่กล่าวมาทุกประการ	
ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามในจตุรพิธพรชัย	
เจริญงอกงามในธรรมและความสุขยิ่งๆ	ขึ้นไป 
ทุกเมื่อ	เทอญ

	 คนไทยเราควรจะมีความเข ้มแข็ง	 มี
ก�าลังความสามารถ	 ที่จะก้าวไปช่วยพัฒนา
อารยธรรมของโลก	 ไม่ใช่รอความช่วยเหลือ
จากคนอ่ืนชาติอ่ืน	คนไทยจะต้องต้ังใจอย่างน้ี 
ให้ได้	
	 อุ เบกขาวางเฉยนั้นต ้องเป ็นเฉยด้วย
ปัญญา	 ต้องมีปัญญารู ้ว่าอะไรจริงอะไรถูก
ต้องดีงาม	 อุเบกขานี้มาจากฉันทะที่อยากให้ 
ผู ้อื่นอยู ่ในความถูกต้อง	 ไม่ผิดพลาด	 แล้ว
อุเบกขารักษาธรรมไว้	 เรามีทุนดีแล้ว	พัฒนา
ให้ครบ	 ให้ได้พรหมวิหาร ๔	 เมตตา	 กรุณา	
มุทิตา	อุเบกขา	ตรวจสอบให้แน่ว่าถูกต้องแล้ว 
คราวนี้เดินหน้าด้วยสังคหวัตถุ ๔	ทาน	ปิย- 
วาจา	 อัตถจริยา	 สมานัตตตา	 ถึงตอนนี ้
ประเทศไทยเข้มแข็ง	 สมบูรณ์	 พร่ังพร้อม
แน่นอน	 แล้วจะก้าวไปช่วยเหลือพัฒนา
อารยธรรมของมนุษยชาติทั้งหมดได้ด้วย	
	 ประเทศไทยมีทุนทางใจพร้อมดีแล้ว	ที่จะ 
ไปเป็นผู้น�าในทางที่ดีของโลกนี้ได้ด้วย	อย่าดู 
ถูกตัวเอง	เราต้องพยายามสร้างความเข้มแข็ง 
ขึ้นมา	 วันนี้ถือว่าโยมมีพรหมวิหารกันอยู่พอ 
สมควรแล้ว	ขอให้อุเบกขานี้ตรง	ถูกต้อง	แล้ว 
พัฒนาก ้าวไปในสังคหวัตถุ 	 ๔	 ประการ 
แล้วอานิสงส์คือ	 ชุมชนชาติภูมิทั้งท้องถิ่น	
ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	ตลอดจนประเทศไทย	
ย่อมเจริญงอกงามรุ่งเรือง	ซึ่งจะไปช่วยพัฒนา
อารยธรรมของมนุษยชาติต่อไป	
	 บัดนี้โยมญาติมิตรทั้งหลาย	 มีจิตใจเป็น
บุญเป็นกุศลอย่างดีแล้ว	 จิตใจพร้อมมีก�าลัง 
เข ้มแข็ง	 ก ้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้น	 ก็ขอให้
ก้าวหน้าในความสุขด้วย	 ขอให้ญาติโยมทั้ง
หลาย	ซึ่งได้บ�าเพ็ญความดี	บ�าเพ็ญอัตถจริยา
ดีแล้ว	 ด้วยใจสามัคคีนี้	 จงมีปีติ	 ปลาบปลื้ม
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	 เวลาคล้อยคลาเคลื่อน	 	 คืนวันเดือนผันผ่านไหล

ชีพลดหดสั้นไป	 	 	 ความเสื่อมวัยไล่ตามมา

	 เกิดมาชาติหนึ่งนี้	 	 โชคดีเจอพุทธศาสนา

จิตใจแลกายา	 	 	 ภูมิปัญญายังพอมี

	 ไม่ควรปล่อยกาลล่วง	 	 หลงสิ่งลวงมากกว่านี้

จุดหมายปลายชีวี	 	 	 เกิดท้ังทีเพ่ือสิ่งใด

	 ไขว่คว้าไล่หาสุข		 	 แล้วความทุกข์หมดสิ้นไหม

เพิ่มเติมอีกเท่าไร	 	 	 จึงดับไฟทุกข์ท้ังปวง

	 เงินทองกองเท่าเขา	 	 ฤๅดับเร่าร้อนลาล่วง

ชื่อเสียงเพียงค�าลวง		 	 ฤๅไม่ร่วงค้างฟากฟ้า

	 เกียรติยศไม่หมดหรือ	 	 ฤๅร�่าลือไร้ด่าว่า

กามสุขทุกเวลา	 	 	 สมปรารถนาฤๅทุกที

	 ยามไร้เงินลาภยศ	 	 สุขหายหดไปไหนนี่

คนรักพรากจากที	 	 	 หรือยังมีสุขครบครัน

	 ยามพบสบปัญหา	 	 ฤๅเริงร่าหฤหรรษ์

ชีวิตคิดเครียดพลัน	 	 	 สวรรค์ล่มตรมตรอมทรวง

	 จึงอย่าประมาทแล้ว	 	 อย่าคลาดแคล้วโอกาสล่วง

อยากพ้นทุกข์ทั้งปวง	 	 ต้องทะลวงอริยมรรค	ฯ

กวี นิพนธ์ 

ส.ค.ส.
ส่งความส�านึกดี ปีใหม่

ปุญฺญฺวํโส
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	 นอกจากคุณธรรม	๔	ประการน้ีแล้ว	ควร
ประกอบตนด้วย	สาราณียธรรม ๖	คือ	
	 ๑.	เมตตากายกรรม	ท�าด้วยเมตตา	
	 ๒.	เมตตาวจีกรรม	พูดด้วยเมตตา	
	 ๓.	เมตตามโนกรรม	คิดด้วยเมตตา	
	 ๔.	 สาธารณโภคี	 แบ่งปันลาภที่หามาได้
โดยชอบธรรม	มีน�้าใจเสียสละ	ไม่เห็นแก่ตัว	
	 ๕.	สีลสามัญญตา	เป็นผู้มีความประพฤติด ี
	 ๖.	ทิฏฐิสามัญญตา	เป็นผู้มีความเห็นถูก
ต้อง	คือเป็นสัมมาทิฏฐิน่ันเอง	
	 ธรรมทั้ง	๖	ประการน้ี	พระพุทธเจ้าทรง
แสดงอานิสงส์ไว้ว่า	มีในผู้ใดแล้วจะท�าให้เป็น
ผู้ที่น่ารักน่าเคารพ	เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง	
คือท�าให้ผู้อื่นระลึกถึงแล้วสบายใจ	เป็นไปเพ่ือ

สาระน่ารู้

คุณสมบัติ ของ

 คัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ
ของครูที่ดีไว้ ๗ ประการคือ
  ๑. ปิโย	ท�าตนเป็นคนน่ารัก
	 คือประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ที่น่ารัก	
น่าคบหา	 น่าเข้าใกล้	 มีธรรมที่สามารถครอง
ใจคนได้	เช่น	สังคหวัตถุ ๔ กล่าวคือ
	 ๑.	ทาน	การเสียสละ	การแบ่งปัน
	 ๒.	ปิยวาจา	พูดจาไพเราะ	น่ารัก	ดูดดื่ม
ใจ	เสียงนั้นจะลงไปซึมซาบอยู่ในใจของผู้ฟัง	
	 ๓.	อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์
แก่ผู้เข้าใกล้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นศิษย์	
	 ๔.	สมานัตตตา	 วางตนดี	 เสมอต้นเสมอ
ปลาย	ไม่สามวันดีสี่วันร้าย	ร่วมสุขร่วมทุกข์	

วศิน อินทสระ ครูที่ดี 
ตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
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สงเคราะห์กัน	ไม่วิวาทกัน	เป็นไปเพื่อสามัคคี	
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 เข้ากันได้กับ 
ผู้อื่นเหมือนน�้ากับน�้านม	
 นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงแสดง
คณุสมบตัทิีท่าํให้เป็นผูน่้ารกัไว้อกี ๕ ประการ 
ดังนี้คือ 
	 ๑.	มีความประพฤติด	ี
	 ๒.	มีความเห็นถูกต้อง	
	 ๓.	ตั้งมั่นอยู่ในธรรม	
	 ๔.	เป็นผู้มีสัจจะ	
	 ๕.	ท�าหน้าที่ของตนด	ี
		๒. ครุ	เป็นผู้น่าเคารพ	
	 ท�าตนเป็นผู้น่าเคารพ	 เป็นผู ้หนักแน่น
มั่นคง	 ประกอบด้วยหลักธรรมของผู ้ใหญ่
อันเป็นเหตุให้น่าเคารพ	 เช่น	 พรหมวิหาร	๔	
พรหมวิหาร	แปลว่า	ธรรมเป็นท่ีอยู่ของผู้ใหญ่
ผู้ประเสริฐ	กล่าวคือ	
	 ๑.	เมตตา	ปรารถนาความสุขของผู้อื่น	น�า
ความสุขเข้าไปให้ผู้อื่น	
	 ๒. กรุณา	ความหวั่นใจต่อความทุกข์ของ
ผู้อื่น	อยากช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์	 ไม่ใจจืด
ใจด�า	ไม่ดูดาย	
	 ๓.	มุทิตา	 ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี	
ไม่ริษยา	
	 ๔.	อุเบกขา	วางใจเป็นกลาง	ไม่มีอคติ	วาง
เฉยเสียบ้างในเหตุสุดวิสัยที่จะท�าอะไรได้	ทั้งนี้
เพื่อรักษาธรรม	เช่น	ความยุติธรรมเป็นต้น	
	 ธรรมทั้ง	๔	ประการนี้	ท�าให้ผู้ปฏิบัติตาม
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพ	 ๓	 ประการแรก
เป็นธรรมส�าหรับรักษาคน	 แต่ประการหลัง
คือ	 อุเบกขาเป็นธรรมสําหรับรักษาธรรม
ไว้ด้วย	 เช่น	 ความยุติธรรม	 เป็นต้น	 ถ้าจะ
มีเมตตากรุณาต่อผู ้ใดก็ต้องไม่ให้เสียความ

วิธีอบรมตน ท่านให้หลักไว้ ๔ ประการคือ 
	 ๑.	กายภาวนา อบรมกาย	ข้อน้ีหมายถึง	
การใช้ชีวิตให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย	๔	คือ	
ใช้ปัจจัย	๔	ตรงตามจุดมุ่งหมาย	เช่น	อาหาร	
เสื้อผ้า	ที่อยู่อาศัย	และยารักษาโรค	เพื่ออะไร	 
เช่นบริโภคอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ 
พออยู ่ ได ้ 	 ไม ่มากเกินไปหรือน ้อยเกินไป 
ใช้เสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายให้ดูเรียบร้อย	 
ไม่น่ารังเกียจ	เพื่อป้องกันหนาวร้อน	เป็นต้น 
ที่อยู่อาศัย	 เพื่อป้องกันลม	แดด	ฝน	เป็นต้น 
ไม่ใช่เพื่อหรูหรา	เสริมสง่าราศี	ยารักษาโรคใช้ 
เพื่อบ�าบัดโรค	 การเข้าไปเกี่ยวข้องปัจจัย	 ๔	 
ด้วยสติปัญญาเช่นน้ี	เรียกว่า	กายภาวนา	คือ 
จ�ากัดขอบเขตให ้อยู ่ที่ความต ้องการขั้น 

ยุติธรรม	 การรักษาความยุติธรรมไว้	 ถือเป็น
หน้าที่โดยตรงของผู้เป็นใหญ	่
  ๓. ภาวนีโย	อบรมตนอยู่เสมอ
	 ผู้เป็นครูควรจะต้องอบรมตนให้ก้าวหน้า
อยู ่ เสมอ	 ทั้งในทางวิชาความรู ้ 	 และทาง
จริยธรรม	 เพื่อให้เป็นผู ้มีความรู ้ดี	 ถูกต้อง	
ตรง	 และมีจริยธรรมดีหรือมีความประพฤติดี	
บัณฑิตผู้เป็นปราชญ์ได้กล่าวไว้ว่า	 ผู้สมบูรณ์
ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐ
ที่สุด	ทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์	(วิชฺชาจรณ-
สมฺปนฺโน	โส	เสฏฺโฐ	เทวมานุเส)	
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ปฐมภูมิ	 (primary	 needs)	 ท�าให้อยู่สบาย 
ไม่ขวนขวายจนเกินเหตุที่จ�าเป็น	 ไม่ต้องมี 
หนี้สิน	 ซึ่งถือเป ็นความสุขอย่างหนึ่งของ
คฤหัสถ์	คือสุขจากความไม่เป็นหนี ้
	 ๒.	 สีลภาวนา	 อบรมศีล	 คือมีความ 
ประพฤติดี	อยู่ในศีลในธรรม	ไม่เป็นที่รังเกียจ
ของผู้อื่น	

“พึงให้โอวาทและอนุศาสน์	 พึงห้ามไม่ให้
คบคนไม่ดี	 บุคคลเช่นน้ันย่อมเป็นที่รักของ
สัตบุรุษ	แต่ไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษ”	อีกแห่ง
หน่ึงทรงปรารภพระสารีบุตรผู ้เป็นอาจารย์
และพระราธะผู้เป็นศิษย์	 ตรัสว่า	 “ผู้ฉลาด	
ควรเห็นว่า	 คนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็น
ความผิด	 กล่าวปรามให้เว้นความชั่ว	 เป็น 
ผู้มีปัญญาดีนั้น	เป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้	
และควรคบบัณฑิตเช่นน้ัน	 เพราะเมื่อคบอยู่ 
มีแต่ทางดี	ไม่มีทางเสียเลย”	
		๕. วจนักขโม อดทนต่อค�าของผู้อ่ืน
	 ผู ้เป็นครูต้องฝึกให้เป็นผู ้รู ้จักอดทนต่อ
ค�าของผู้อ่ืนด้วย	 เพราะศิษย์บางคนอาจเป็น
คนก้าวร้าว	พูดจาไม่เกรงใจ	โต้เถียง	เมื่อเจอ 
ศิษย์เช่นนั้น	 ครูจะต้องอดทนและให้อภัย 
ในความรู ้ เท ่าไม ่ถึงการณ์ของผู ้ เป ็นศิษย์ 
ไม่ถือสา	 ไม่เอามาเป็นอารมณ์	 ผู ้ที่อดทน 
ต่อค�าล่วงเกินของผู้อ่ืนได้	 พระพุทธเจ้าตรัส
ว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์	พระพุทธ
องค์เคยทรงอดทนมาแล้ว	 อย่างเช่นคราวที่ 
เสด็จไปเมืองโกสัมพี	 ถูกนางมาคัณฑิยาจ้าง 
คนให้เที่ยวตามด่าพระพุทธเจ ้าเป ็นเวลา 
หลายวัน	 แต่พระองค์ทรงอดทน	 ตรัสกับ 
พระอานนท์ว่า	 “เราจักอดทนต่อค�าล่วงเกิน 
ของผู ้อื่น	 เหมือนช้างศึกก้าวลงสู ่สงคราม 
ต้องอดทนต่อลูกศรที่มาจากทิศต่างๆ	 เพราะ
คนส่วนมากเป็นคนทุศีล...”	
		๖.	คัมภีรัญจ กถัง กัตตา	ท�าสิ่งที่ลึกให้ต้ืน	
	 ครูที่ดีจะต้องมีความสามารถ	 ที่จะท�า
ข ้อความที่ลึกซ้ึงให้ตื้นได้คือให้เข ้าใจง ่าย	 
มีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นง่ายขึ้น	 เช่น	 
ผู้เรียนถามว่า	กรรมที่บุคคลท�าแล้วก่อนให้ผล 
กรรมไปอยู่ที่ไหน	ครูลองถามย้อนดูว่า	ต้นไม้

	 ๓.	จิตตภาวนา อบรมจิตให้สงบประณีต	
ไม่ฟุ้งซ่าน	
	 ๔.	ปัญญาภาวนา	อบรมปัญญาให้รุ่งเรือง
อยู่เสมอ	มีพระพุทธพจน์บทหนึ่งว่า	“ปัญญา 
ท่ีกว ้างใหญ่	 ย ่อมเกิดขึ้นเพราะการหมั่น
ประกอบ	 คือหมั่นอบรมปัญญา	 และย่อม 
สิ้นไปเพราะการไม่หมั่นประกอบ	 บัณฑิตรู ้
ความแตกต่างของทั้ง	๒	อย่างนี้แล้ว	พึงตั้งตน
ไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญ”	
		๔.	วัตตา	หมั่นอบรมสั่งสอน	
	 ผู้เป็นครูต้องหม่ันอบรมสั่งสอน	 หมั่นให้
โอวาทและอนุศาสน์โดยไม่เบื่อหน่าย	 การ 
ส่ังสอนตามโอกาส	เรยีกว่า โอวาท	การสัง่สอน 
บ่อยๆ	 เรียกว่า	 อนุศาสน์	 มีพระพุทธพจน์
บทหนึ่ง	 พระพุทธเจ้าทรงปรารภภิกษุอัสสชิ 
และปุนัพพสุกะผู ้เป็นสัทธิวิหาริกของพระ 
สารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ	 ตรัสว่า	 
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มีผล	 ก่อนจะให้ผล	 ผลมันไปอยู่ที่ไหน	 หรือ
ค�าถามว่า	เมื่อวิชชาเกิดขึ้น	อวิชชาหายไปไหน 
ลองถามย้อนดูว่า	 เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว 
ความมืดหายไปไหน	ดังนี้เป็นต้น	นอกจากนี ้
ท�าของตื้นให้ลึกก็ได้	 โดยแบ่งเป็นปริยาย 
เบ้ืองต�่าและเบื้องสูง	 เช่นอธิบายเรื่องสัมมา- 
ทิฏฐิ	 โดยปริยายเบื้องต�่า	 หมายถึง	 เห็นว่า 
ท�าดีได้ดี	 ท�าชั่วได้ชั่ว	 โดยปริยายเบื้องสูง	
หมายถึง	ญาณในอริยสัจ	๔	ดังนี้เป็นต้น	
		๗.	โน จัฏฐาเน นิโยชเย	ไม่ชักชวนในทางเสื่อม	
	 คุณสมบัติของครูข้อนี้	 คือ	 ไม่ชักชวน
หรือแนะน�าศิษย์ไปในทางเสื่อม	เช่น	ชักชวน
ดื่มน�้าเมา	เที่ยวกลางคืน	ชักชวนให้มัวเมาใน
การเล่น	 ชักชวนให้เล่นการพนัน	 แต่ชักชวน
ไปในทางที่ดี	 เป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันและ
อนาคต	แนะน�าดี	สั่งสอนดี	เช่นแนะน�าให้เว้น
จากความชั่ว	 สั่งสอนให้ขยันหมั่นเพียร	 บอก
ศิลปวิทยาให้หมดจดงดงาม	ไม่ปิดบังอ�าพราง	
อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า	
ก�ามือของอาจารย์ไม่มีแก่เรา	 หมายความว่า
ทรงแบมือให้หมดแล้ว	 ไม่ได้ปิดบังอ�าพราง
อะไรไว้เลย	 ไม่เหมือนอาจารย์บางคนสมัย
โบราณ	เขาจะเก็บความรู้บางอย่างไว้ส�าหรับ
ปราบศิษย์ผู้อวดดี	นอกจากนี้ผู้เป็นครูต้องไม่
แนะน�าให้ศิษย์ท�าในส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับ
เขา	หมายความว่าศิษย์บางคนท�าได้บางอย่าง 
แต่บางอย่างท�าไม่ได้	สุดวิสัยของเขา แต่ละคน 
มีอานุภาพของตน แต่อานุภาพนั้นไม่เหมือน
กัน	นอกจากนี้	ถ้าศิษย์จ�าเป็นจะต้องไปที่ไหน	
ครูก็จะฝากฝังศิษย์กับคนที่ตนรู้จักที่อยู่ในถิ่น
นั้น	ให้ช่วยดูแลด้วย	เป็นการแสดงน�้าใจอาทร
ต่อผู้เป็นศิษย์	ในต�าราใช้ค�าว่า	“ป้องกันในทิศ
ทั้งหลาย”	คือจะไปในทิศไหนก็ไม่ให้ล�าบาก	

 คุณสมบัติอีก ๔ ประการของผู้สอน 
๑.	สันทัสสโก	พูดให้ชัดแจ้งเห็นจริง	พร้อมด้วย
เหตุผลอันน่าเชื่อถือ	
๒.	สัมมาทปโก	ชักชวนให้ปฏิบัติตาม	
๓.	สมุตเตชโก	เร้าใจให้กล้าหาญในการปฏิบัต	ิ
๔.	สัมปหังสโก	 ให้ร่าเริงแจ่มใสในการฟัง	ไม่
เครียด	
 คุณสมบัติของผู้แสดงธรรม ๕ อย่าง 
	 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า	 การ
แสดงธรรมแก่ผู ้ อ่ืน	 ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะท�าได้
โดยง่าย	 เพราะผู้แสดงธรรมจะต้องตั้งตนไว้
ในคุณสมบัติ	๕	อย่างคือ	
	 ๑.	 แสดงธรรมไปโดยล�าดับ	 ไม่ตัดลัดให้
ขาดความ	หมายความว่า	เชื่อมความให้สนิท	
เหมือนช่างไม้เข้าหน้าไม้ให้สนิท	
	 ๒.	อ้างเหตุผลแนะน�าให้ผู้ฟังเข้าใจ	
	 ๓.	ตัง้จิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์ 
แก่ผู้ฟังจริงๆ	
	 ๔.	ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ	
	 ๕.	ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อ่ืน	คือ 
ไม่ยกตนเสียดสีผู้อ่ืน	

วศิน อินทสระ 
“วันครู”	

๑๖	มกราคม	๒๕๖๐



เวลาที่เหลือ?
	 มีเวลาให้ฉัน	บ้างไหมหนอ	 	 เวลารอ	ยามใด	ใจถวิล																				
แจงเวลา	นาฬิกา	ปฏิทิน						 	 แจ้งเป็นสิน-ค้าว่า	เวลางาน
จ่ายเวลา	เก็บเวลา	เวลาเหลือ	 	 เวลาเบื่อ	จับเวลา	มาประหาร
จดเวลา	จัดเวลา	มาวิจารณ์	 	 เวลาล่วง	วัยก็ผ่าน	เวลาไป
	 จ้องเวลา	เจียดเวลา	ว่าของฉัน	 เวลานั้น	เป็นของฉัน	จริงจริงไหม
เวลาตาย	จองเวลา	ได้หรือไร	 	 จวนเวลา	เวลาให้	เวลาคืน
หรือโบราณ	ชาญฉลาด	กว่าเดี๋ยวนี้		 แทนจะชี้	เวลาชัด	กลับขัดขืน
เวลาเกิด	แล้วก็ถูก	เวลากลืน	 	 ไม่อาจฝืน	เอาเวลา	ว่าของใคร
	 เมื่อรู้ว่า	กาลเวลา	ไร้เจ้าของ		 การคอยต้อง	เสียเวลา	ที่ตรงไหน
การอยู่เฉย	โดยไม่ได้	ท�าอะไร							 จึงไม่ใช่	เรื่องของการ	มีเวลา
เมื่อไม่มี	เวลา	และไม่เสีย	 	 ไยต้องเพลีย	คอยจับ	เวลาหา
เวลารู้	เวลานั้น	เวลามา	 	 	 สบเวลา	คอยหา	เวลาวางฯ

ปปัญจา

กวี นิพนธ์ 
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มองเทศ-มองไทย

มาจากไหน ? (ตอน ๑)

พระมาลัยเป็นใคร ?
วิเทศทัยย์

	 ประเพณีชาวอีสาน	 เวลามีงานมงคล 
โดยเฉพาะท�าบุญอัฐิแก่ผู ้ล ่วงลับดับสังขาร 
นอกจากนิมนต์พระเจ ้าพระสงฆ์มาเจริญ 
พุทธมนต์ฉันเช้าแลเพลแล้ว	 สิ่งหนึ่งซึ่งเป็น 
องค์ประกอบท่ีขาดไม่ได้คือผ้าขาวผืนใหญ่ 
กางกั้นไว ้ด ้านหลังพระสงฆ์	 เสมือนหนึ่ง 
ผ้าม่าน	 บนเนื้อผ้าแต่งแต้มเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา	 ไม่ว่าจะเป็นพุทธประวัติ	 นิทาน
ชาดกเก่ียวกับพระโพธิสัตว์	 หรือแม้แต่เรื่อง
พระเวสสันดรชาดก	 อันเป็นเรื่องการสร้าง
มหาบารมีครั้งสุดท้ายของพระโพธิสัตว์

	 แต ่ เรื่องราวหนึ่ ง 	 ซึ่ งผู ้ เขียนชื่นชอบ 
ติดตาติดใจคือเรื่องของพระมาลัย
	 เป็นภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งถือตาลปัตร 
ใบตาล	 อากัปกิริยาสงบส�ารวมแต่แฝงด้วย 
เมตตาคุณ	 เหาะไปยังสวรรค์เมืองแมน	 เพื่อ 
สนทนาธรรมกับเหล่าเทพยดา	หรือเหาะลงไป 
ยังเมืองนรกบาดาล	 ดินแดนอันร ้อนระอุ 
ด้วยไฟของผู้เสวยอกุศลกรรมเก่าแต่หนหลัง	
นัยว่าเป็นการไปผ่อนปรนความเร่าร้อนของ
เหล่าสัตว์นรก	 ผู้เดือดพล่านด้วยการทรมาน
และจองจ�าของเหล่ายมบาล
	 สมัยเด็กไม ่คิดอะไรไปไกล	 เพียงแต ่
อัศจรรย์ใจว่าเพียงแค่ถือตาลปัตรน้อยอัน
เดียว	 ก็เหาะเหินเดินดาวไปไหนต่อไหนได้
เชียวหรือ	 มิน่าเล่าพระสงฆ์ท่านจึงนิยมใช้ 
ตาลปัตรกัน	 สงสัยแต่ละรูปคงจะเข้าออก 
นรกสวรรค์กันบ่อย	
	 แต่พออายุพรรษามากขึ้น	 ได้รับรู ้เรื่อง
มากมายขึ้น	 อีกทั้งได้ไปศึกษาจารีตประเพณี
และคติความเชื่อของชาวศรีลังกาเป็นเวลา
หน่ึงทศวรรษ	ได้เห็นเค้ารางความเป็นมาของ
พระมาลัยผู้ถือตาลปัตรรูปน้ัน	เกิดความสนใจ
ใคร่รู ้เรื่องราวของท่านขึ้นมา	 จึงเป็นเหตุให้
เที่ยวไต่ถามพระเถระผู้ใหญ่และนักปราชญ์
หลายท่าน	 ได้รับค�าตอบหลายแง่หลายมุม	
แต่ละมุมมองล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น	 โดยเฉพาะ

เทพารักษ์หน้าวิหารวัดกัลยาณีราชมหาวิหาร
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มุมที่ไม่เจือปนด้วยเรื่องราวพระมาลัยฉบับ
ไทยแท้
	 จึงเห็นว่าหากย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้น 
ของพระมาลัย	 น่าจะท�าให้เราชาวพุทธไทย 
เข้าใจแจ่มชัด	 และยังจะเกิดศรัทธาต่อภูม ิ
ปัญญาและความเพียรของบรรพบุรุษของเรา
ชาวไทย	 ผู้พยายามปลูกฝังอนุชนคนรุ่นหลัง
ด้วยการสร้างเรื่องราวให้เห็นเป็นรูปธรรม	แต่
แฝงเร้นนามธรรมอันเป็นปัญญาอย่างหลาก
หลาย	 นับตั้งแต่เรื่องโลกีย์สามัญจนถึงระดับ
โลกุตตระ	อันเป็นวิสัยแห่งการพ้นทุกข์
	 บอกไว้แต่เบื้องต้นว่า	เรื่องราวพระมาลัย 
ฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ตามสไตล์ของผู้เขียน 
ไม่ได้เชิญชวนท่านไปสรวงสวรรค์เสพเสวย 
ทิพยสมบัติ	 และไม่ได้น�าพาท่านไปส�ารวจ
นรกภูมิ	 แต่หากเป็นการวิเคราะห์เรื่องราว
พระมาลัย	 นับตั้งแต่ก�าเนิดมาจนถึงปัจจุบัน	
โดยเฉพาะการเน้นชี้ว่า	พระมาลัยมีอิทธิพล 
และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปในทิศทางใด
	 ส ่ วนผู ้ ใดสนใจเฉพาะเรื่ องราวตอน 
พระมาลัยไปโปรดชาวสวรรค์หรือโปรดสัตว์
นรกก็สามารถหาอ่านได้	 ซึ่งปัจจุบันมีตีพิมพ์

เผยแพร่หลายทาง	โดยเฉพาะทางอนิเทอร์เน็ต
มีให้เลือกอ่านเป็นจ�านวนมาก	 แต่ท้ังหลาย 
ทั้งปวง	เรื่องราวของพระมาลัยดังกล่าวก็ไม่ได้
ผิดแผกแตกต่างกันมากนัก	ไม่ว่าเรื่องราวจะ
เป็นไปอย่างไร ประเด็นหลักคือจิตใจของเรา 
นี้เอง จะสามารถน้อมนําเนื้อหาสาระไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
มากน้อยเพียงไร
	 ก่อนที่เราจะรู้จักพระมาลัยเถระน้ัน	เห็น
สมควรมาท�าความรู้จักดินแดนบ้านเกิดของ
ท่านเสียก่อน	เพราะถ่ินฐานบ้านเกิดย่อมเป็น
เกณฑ์ชี้ให้เห็นวิถีชีวิตและคติความเชื่อ	 อัน 
จะเป็นการช้ีชัดว่า	แท้จรงิแล้วท่านเป็นใคร	?	มา
จากไหน	?	ไม่แน่	ท่านอาจเป็นพระสงฆ์ชาวไทย 
ก็เป็นได้
	 หากถือตามหลักฐานชาวศรีลังกา	 ค�าว่า	
“มาลัย”	มาจากศพัท์ว่า	“มาลยเทศะ”	แปลว่า 
ดินแดนภูเขาสูง	 ซึ่งเป็นบริเวณตะวันตกของ
เกาะครอบคลุมตั้งแต่ตอนกลางของประเทศ
จนจรดทะเลทางด้านทิศตะวันตก	 (ปัจจุบัน
คือมณฑลกลางและมณฑลวยัมบะ)	 สมัย
อดีตดินแดนแห่งน้ีรวมเข้ากับเขตโรหณระฏะ	 

สมัยหลั งมัก เรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่าทักขิณเทศะ	
หมายถึงดินแดนตอนใต	้
ว่ากันว่ายามบ้านเมือง 
ตกเป็นของอริราชศัตรู
ภายนอก	กษัตริย์สิงหล 
หลายพระองค์มักมาซุ่ม
ซ่อนหนีราชภัยบริเวณนี ้
ก่อนที่จะรวบรวมผู้คน
กอบกู้บ้านเมือง

วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร
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	 ด้านพระพุทธศาสนานั้น	 มาลยเทศะยัง
เป็นดินแดนแห่งพระอรหันต์	 มีอารามวิหาร
โด่งดังหลายแห่งไม่แพ้อนุราธปุระเมืองหลวง	
ดังเช่นกัลยาณีวิหารแห่งเมืองกัลยาณีติสสะ
เป็นต้น	 คัมภีร์อังคุตตรนิกายอรรถกถาของ
พระพุทธโฆษาจารย์	อ้างถึงพระเถระรูปหนึ่ง
นามว่าสังฆรักขิตะผู้อาศัยอยู่ดินแดนมาลัย	
แต่ไม่ระบุนามแห่งอารามวิหารนั้น	 หากเป็น
ดังค�ากล่าวอ้างแล้วไซร้	แสดงว่าดินแดนมาลัย
เป็นสถานแห่งพระอรหันต์ไม่แพ้อนุราธปุระ
เมืองหลวง
	 หลักฐานอีกแห่งหนึ่งอ ้างว ่า	 ดินแดน 
มลัย	 หมายถึงคาบสมุทรมาเลย์	 เพราะมลัย
มาจากค�าว่า	 “มลัย-อูร์”	 หมายถึงดินแดน
ภูเขาหรือเมืองแห่งขุนเขา	 ค�านี้เองเพี้ยนมา
เป็นมาเลย์ในปัจจุบัน	หากเป็นเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่าคาบสมุทรมาเลย์	 มีผู ้คนอยู่อาศัยยุค
เดียวกับอนุราธปุระของลังกา	เพราะพระเถระ
ที่เราก�าลังพูดถึงท่านนั้นมีชีวิตอยู ่ประมาณ
พุทธศักราช	๓๐๐	-	๔๐๐	
 มลัยเทศะ หมายถึง	 คาบสมุทรมาเลย์ 
จริงหรือไม่	 เห็นว่าผู ้อ่านควรไปตามสืบค้น
เพิ่มเติมเอาเอง	 ได้ความอย่างไรโปรดแจ้งให้
ผู้เขียนทราบด้วยจะได้เก็บเป็นหลักฐานเพื่อ
มาวิเคราะห์ต่อไป

	 ส่วนตัวของผู้เขียนเชื่อว่ามลัยเทศะเป็น
ดินแดนบนเกาะลังกา	 เพราะมีหลักฐานหนัก
แน่นชัดเจนกว่าคาบสมุทรมาเลย์	 อีกทั้ง
ร่องรอยพระพุทธศาสนาสามารถสืบค้นได้
มากกว่าคาบสมุทรมาเลย์หลายเท่าตัว	แม้นัก
ประวัติศาสตร์ก็ชี้ชัดว่าดินแดนบนคาบสมุทร
มาเลย์เพิ่งมาก่อตัวเป็นสังคมเมืองประมาณ
พุทธศตวรรษที่	 ๑๒	 น้ีเอง	 ด้วยเหตุผลน้ีเอง
ความน่าเชื่อถือจึงยังเป็นที่ยอมรับยากนัก	
	 แต่อย่างไรก็ตามใช่ว่าจะปฏิเสธสิ้นเชิง 
เลยทีเดียว	เพราะธรรมดาของประวัติศาสตร์
ย่อมไม่สมบูรณ์ตายตัว	 ตราบใดที่หลักฐาน 
เหล่าอื่นยังไม่มีการค้นพบ	 บางทีในอนาคต 

ติสสะมหารามเจดีย์ วัดติสสมหารามวิหาร

วัดสิตุลเพาวะวิหาร

กาลภายหน้า	 หากมีการค้นพบหลักฐาน 
เพิ่มเติมมากขึ้น	ค�าว่า	“มลัยเทศะ”	บนคาบ 
สมุทรมาเลย์อาจจะถูกเปิดเผยจนสามารถ 
เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ก็เป็นได้
	 เมื่อเราทราบร ่องรอยของมลัยเทศะ
เรียบร้อยแล้ว	 บัดนี้เห็นสมควรหันมากล่าว
ถึงประวัติของพระมาลัยเถระผู้เป็นต้นเรื่อง	 
เพื่อชี้ ให ้ เห็นว ่าพระมาลัยเถระเวอร ์ ช่ัน 
ศรี ลั งกานั้ นมี บุ คลิ กภาพและอิทธิ ฤทธิ์
ปาฏิหาริย์เหมือนเวอร์ชั่นไทยหรือไม่	 และ 
ท่านมีความส�าคัญอย่างไร	 นักบันทึกประวัติ- 
ศาสตร์สมัยอดีตจึงจดจารชื่อของท่านไว้ใน
คัมภีร์ระดับต�านาน



๒๐
26

	 เบ้ืองต้นบอกไว้ก่อนว่าประวัติของพระ
มาลัยเถระนั้น	มีสองช่วงระยะเวลา
	 ช่วงแรกเรียกว่าตํานาน	 เพราะมีบันทึก
ไว้ในคัมภีร์ต�านานระดับอรรถกถาหลายเล่ม	
ชาวศรีลังกานั้นเรียกพระมาลัยเถระมากมาย
หลายชื่อ	 ดังเช่น	 มลัยมหาเทวะบ้าง	 มลิย- 
มหาเทวะบ้าง	และมลิยเทวะบ้าง	ท่านเห็นจะ
เป็นชาวมาลัยเทศะจริง	 เพราะธรรมดาพระ 
ศรีลังกามักนิยมใช้ชื่อหมู่บ้านน�าหน้า	 ส่วน
มหาเทวะน่าจะเป็นชื่อฉายาทางพระพุทธ
ศาสนา	อันนี้วิเคราะห์ตามหลักฐานที่พบเห็น	
ผดิถูกอย่างไรเชือ่กนัไปก่อน	ใครเหน็แย้งจากนี ้
ค่อยยกเอาหลักฐานมาค้านกัน
	 หลักฐานไม ่ ได ้บอกว ่าใครเป ็นพระ
อุปัชฌาย์	 ระบุแต่เพียงว่าครั้นบรรพชาครบ	
๓	 พรรษา	 ได้ไปพ�านักอาศัยในมหินทลา- 
รามกวิหาร	โดยอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นผู้นิมนต์

และท�าหน้าที่อุปัฏฐาก	 เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ของท่านคือค�าให้พรแบบสั้นว่า	 สุขัง	 โหตุ	
ทุกขะ	มุจจะ	แปลว่า	ขอให้มีความสุข	ขอให ้
พ้นจากทุกข์	 ว่ากันว่าตลอดไตรมาสท่านพูด 
แค่นั้น	 คร้ันออกพรรษาแล้วท่านได้บรรลุ
อรหันต์	 และได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสให้
เป็นตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
	 ว ่ากันว ่าสามเณรมหาเทวะ	 ได้แสดง
เทศนาจนรุ่งเช้า	 สุดท้ายอุบาสิกาผู้อุปัฏฐาก 
ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
	 นับแต่นั้นมาท่านได้เดินทางจาริกแสดง
ธรรมทั่วเกาะลังกา	 มีพระหนุ ่มเณรน้อย
สามารถบรรลุธรรมเป็นจ�านวนมาก	 ท่าน
เชี่ยวชาญในการแสดงฉฉักกสูตร	 (มัชฌิม-
นิกาย	 อุปริปัณณาสก์)	 ซ่ึงเน้ือหาสาระกล่าว
ถึงกระบวนการเกิดดับของอายตนะภายใน
และภายนอก	 วิญญาณ	 ผัสสะ	 เวทนา	 และ
ตัณหา	พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอง	โดยแสดงว่า
ธรรมเหล่าน้ีงามในเบื้องต้น	งามในท่ามกลาง	
และงามในที่สุด	 สมบูรณ์พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะ	จนเป็นเหตุให้พระสงฆ์	๖๐	รูป	สิ้น
อาสวะ	บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ
	 ต�านานยังระบุอีกว่าพระมาลัยเถระได้
เข้ารับอาหารบิณฑบาตจากพระเจ้าทุฏฐ-
คามณีพร้อมภิกษุอีก	 ๔	 รูป	 ซึ่งสมัยนั้นเป็น
ช่วงทุพภิกขภัย	ข้าวปลาอาหารหาได้ยากนัก	
อาหารมื้อน้ันมาจากการขายพระกุณฑลของ
พระองค์เอง	ตรงน้ีชี้ให้เห็นว่าพระมาลัยเทวะ
มีความส�าคัญเพียงไร	นอกจากน้ัน	ต�านานยัง
แต่งเชื่อมโยงให้พระมาลัยเทวเถระเก่ียวข้อง
กับพระโพธิสัตว์ในลักษณะเป็นผู้เกิดร่วมชาติ	
สั่งสมบุญบารมีมาด้วยกัน	จนบังเกิดเป็นพระ
อรหันต์ในภพสุดท้าย

เจดีย์บริวารรอบรุวันแวฬิแสยะเจดีย์ 
เมืองเก่าอนุราธปุระ
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	 เรื่องราวของพระมาลัยเถระในต�านาน 
มีแค่นี้
	 ประวัติของท่านในช่วงแรกนี้ดูเหมือนว่า
ธรรมดาไม่โลดโผนเหมือนส�านวนไทย	 ส่วน
หนึ่งอาจเป็นเพราะประเพณีปฏิบัติของพระ 
มหินทเถระ	ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาบน
เกาะลังกายังเหนียวแน่นอยู่	 อันเนื่องมาจาก
พระมหินทเถระนั้นเน้นเรื่องพระวินัยเป็น 
หลัก โดยหลีกเล่ียงการอวดอ้างอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริย์	หากจะแสดงจริงมักถ่ายโอนไปยัง
พระบรมสารีริกธาตุและต้นพระศรีมหาโพธิ์
เป็นหลัก	ซึ่งถือเป็นหลักส�าคัญในการยกย่อง
สรรเสริญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 โดยไม่
แสดงตนให้โดดเด่นเหนือพระศาสดาเจ้าแต่
อย่างใด	
	 นอกจากนั้น	 สมัยนี้ยังให้ความส�าคัญ
เรื่องพระธรรมเทศนาเป็นหลัก	สังเกตได้จาก 
นักแต่งต�านานเลือกที่จะบันทึกประวัติของ 
พระเถระผู้เชี่ยวชาญในการแสดงพระธรรม 
เทศนาเป็นเบื้องต้น	 ส่วนพระเถระผู้โดดเด่น
ด้านการแสดงปาฏิหาริย์มักให้ความส�าคัญ 
น้อยกว่า	 อีกทั้งการปฏิสัมพันธ์กับกษัตริย์
ก็มักกล่าวถึงพระสงฆ์ผู ้แตกฉานด้านคัมภีร ์
และต�าราก่อนใครอื่น
	 ปิดท้ายเห็นสมควรวิเคราะห์ฉฉักกสูตร 
เสียก่อน	 เหตุเพราะเห็นว่าเป็นพระสูตรท่ี 
พระมาลัยเทวเถระใช้เทศนาประจ�า	 และ
ประสบความส�าเร็จทุกครั้งไป	 โดยเฉพาะ 
เรื่องราวในอรรถกถาจะเน้นมากเป็นพิเศษ	
ราวกับว่าพระเถระถอดแบบวิธีแสดงพระ
ธรรมเทศนามาจากพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว
	 อันว ่ า เนื้ อความแห ่ งฉฉั กก สูตรนั้ น	
พระพุทธองค์ทรงแสดงที่เชตวันมหาวิหาร	

โดยเฉพาะเจาะจงพระสงฆ์เท่าน้ัน	 และน่า
จะเป็นพระสงฆ์ที่มีภูมิปัญญาอันควรแก่การรู้
แจ้งแล้ว	เน่ืองมาจากหลักธรรมที่น�ามาแสดง
ประการส�าคัญ	 ส่วนท้ายสุดระบุว่าพระสงฆ์
เหล่านั้นครั้นฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนี้แล้ว	
ต่างบรรลอุรหนัต์	จนทราบชดัว่า	“ชาตสิิน้แล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว	กิจที่ควรท�าได้ท�าเสร็จ
แล้ว	กิจอ่ืนเพื่อความเป็นอย่างน้ีมิได้มี”
	 เนื้อหาสาระของพระสูตรกล่าวถึงธรรม
หมวด	 ๖	 ประกอบด้วย	 อายตนะภายใน	 ๖	
อายตนะภายนอก	 ๖	 วิญญาณ	 ๖	 ผัสสะ	 ๖	
เวทนา	๖	และตัณหา	๖	โดยอธิบายตื้นลึกหนา
บางของพระธรรมเหล่านี้ตามล�าดับขั้นตอน
จากเบื้องต้นถึงปลายสุด	หากมองอีกลักษณะ 
หนึ่งก็เหมือนอธิบายปฏิจจสมุปบาทโดยย่อ	
แต่มองอีกด้านหน่ึงเหมือนหลักธรรมปรากฏ
ในอนัตตลักขณสูตร

รุวันแวฬิแสยะเจดีย์ เมืองเก่าอนุราธปุระ

วัดติสสรามราชมหาวิหาร
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	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่ามองมุมไหนล้วน
เป็นธรรมชั้นสูงทั้งนั้น	 จุดประสงค์หลักเพื่อ
ต้องการชี้จุดส�าคัญที่พระสงฆ์พากันมัวเมา
หลงใหลในตน	 เพื่อให้คลายความคิดจนเกิด
ความเบื่อหน่ายในสักกายะ	 แล้วพิจารณา
สรรพสิ่งตามความเป็นจริงจนรู้แจ้งว่ามันเป็น
อนัตตา
	 มองอีกมุมหนึ่ง	ท�าให้เห็นว่าชาวศรีลังกา 
ยุคนั้นมีภูมิปัญญาสามารถเข้าใจหลักธรรม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ ้าได ้ 	 ชี้ ให ้ เห็นว ่า 
การศึกษาของศรีลังกาสมัยนั้นประสบความ
ส�าเร็จสามารถเทียบเคียงอินเดียดินแดนชมพู
ทวีป	เพราะหลักธรรมในฉฉักกสูตรนั้นมีความ
ลึกซึ้ง	 ยากเกินกว่าสามัญชนคนรากหญ้า 
จะเข้าใจ	 แต่การที่พระมาลัยเทวเถระเที่ยว
จาริกเดินทางเทศนาพระสูตรนี้ตลอดเกาะ
ลังกา	จนมีพระสงฆ์สามารถรู้ตามก็เป็นพยาน
ชี้ชัดถึงขีดความสามารถของชาวศรีลังกา 
อยู่แล้ว
	 ประเด็นเพิ่มเติมคือพระอรหันต์สมัยพระ
มาลัยเทวเถระนั้นมีมากมายมหาศาล	ทั้งเป็น
ชาวศรีลังกาและต่างประเทศ	 สังเกตได้จาก
คราววางศิลาฤกษ์สร้างรุวันแวฬิแสยะเจดีย์
สมัยพระเจ้าทุฏฐคามณีแห่งอาณาจักรอนุ- 
ราธปรุะนัน้	มีพระสงฆ์อรหนัต์ขณีาสพชาวต่าง 

ประเทศเดินทางมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	
และน่าแปลกคือพระอรหันต์ขีณาสพเหล่านั้น
หาได้พากันแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่อย่าง
ใดไม่	 กลับพากันส�ารวมกายวาจาเปล่งเพียง
เสียงสาธุการเท่าน้ัน
	 ถ้าเป็นเมืองไทยป่านน้ีพากันปิดฟ้าปิด
ตะวันกันแล้ว	หรือว่าไม่จริง
	 ต�านานระบุว่าพระอรหันต์ขีณาสพชาว
ศรีลังกาแต่ละรูปล ้วนเชี่ยวชาญด้านการ
แสดงธรรม	 พูดภาษาชาวบ้านคือท่านพากัน
แข่งขันแสดงธรรมมิได้แข่งกันอวดอ้างฤทธ์ิ	
แม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย ์ผู ้สนับสนุน
พระสงฆ์เองก็ชื่นชอบการแสดงธรรมเช่น
เดียวกัน	ตัวอย่างเช่นพระเจ้าทุฏฐคามณีทรง
ขึ้นธรรมาสน์แสดงธรรมแทนพระสงฆ์เลย 
ทีเดียว
	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 พระมาลัยเทวเถระ 
ช่วงระยะเวลาแรกจึงเน้นอาเทสนาปาฏิหาริย ์
เป็นหลกั	โดยไม่สนใจอิทธิปาฏิหารย์ิแต่อย่างใด 
ส่วนเวอร์ชั่นช่วงระยะเวลาต่อมากลับมีการ
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพขึ้นใหม่	 ด้วยการเพิ่ม
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์มากขึ้น	 ตรงน้ีเราจะมา
วิเคราะห์กันในบทหน้า	(จะได้เห็นว่าเวอร์ชั่น
ใหม่ถูกใจคนไทยมากน้อยเพียงไร)วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองเก่าโปโฬนนารุวะ
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	 จากปฐมเหตุที่ วัดจากแดงประสบกับ
ปัญหาขยะ	ที่เกิดจากน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาได้
พัดเอาขยะมาติดค้างในบริเวณวัดเป็นจ�านวน
มาก		รวมทัง้ปัญหาระบบการจัดเกบ็เศษอาหาร
ภายในโรงครัวและหอฉันที่ไม่มีประสิทธิภาพ	
ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อทั้งหมู่พระ
ภกิษสุามเณร		และผูท้ีม่าประกอบบญุกศุลทีว่ดั
เป็นอย่างมาก	 จากแนวคิดสร้างสรรค์จึงน�าไป
สู่การปฏิบัติที่เป็นจริง		โดยพระมหาประนอม  
ธมฺมาลงฺกาโร	รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง	ท่าน 
ต้องการจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัด
ให้มีความสะอาด	 ร่มรื่น	 และสวยงามยิ่งขึ้น 
ทัง้แก่ผูอ้ยูอ่าศัยและในสายตาของสาธชุนทีเ่ข้า 
มาร่วมบ�าเพ็ญบุญกุศล	 มาหาความสงบร่มรื่น 
ภายในวดั	ท่านจึงได้น�าความรูแ้ละประสบการณ์ 
จากการศกึษาดูงาน	ทัง้ในและต่างประเทศ	มา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่	 ตั้งแต่วันนั้น
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
แผนการบรหิารจดัการขยะภายในวดัจากแดง
การจัดการแบบที่ ๑ จัดการจากพฤติกรรม
ของผู้ทิ้งขยะ
	 ๑.	แยกจากพฤติกรรมการทิ้ง        
	 	 ๑.๑	 ขยะในชีวิตประจ�าวัน	 ของพระ
ภิกษุ	และ	ผู้ที่มาท�าบุญ	ถวายภัตตาหาร
	 	 -	 จัดการโดยการจัดเตรียมภาชนะ
รองรับ	 พร้อมป้ายแยกประเภทขยะ	 ไว้ใน
บริเวณที่พักสงฆ์
	 	 -	 จัดการโดยการประชาสัมพันธ์	 เชิญ
ชวน	และจัดภาชนะใส่ขยะให้บนหอฉันทุกวัน
	 	 ๑.๒	ขยะในโอกาสพิเศษ	เช่น	งานบุญ
กฐิน	งานบุญสลากภัต	งานบุญผ้าป่า	เป็นต้น
	 	 -	 จัดการโดยการจัดเตรียมภาชนะ
ให้เหมาะสม	 พร้อมป้ายบอกชนิดขยะ	 และ

วัดจากแดงในอดีต (พ.ศ. ๒๕๕๐)

วัดจากแดงในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขุดทอง   กองขยะ
วัดบันดาลใจ

พระเทศบาล

 ตอน แยกขยะ

จาก
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ถังขยะภายในวัด พร้อมป้ายบอกขยะประเภทต่างๆ

   พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร บรรยายการ
จัดการขยะ แก่คณะบริหารชุมชน ต.ทรงคะนอง

ญาติโยมจิตอาสาช่วยแนะน�าการทิ้งขยะ	 และ
ช่วยคัดแยก	ก่อนน�าขยะไปใช้ประโยชน์	
การจดัการแบบที ่๒ จดัการจากชนดิของขยะ
	 ๒.	แยกตามชนิดของขยะ
	 	 ๒.๑	 ขยะที่เกิดจากอาหาร	 และเศษ
วัสดุที่ใช้ประจ�าวัน	 เช่น	 เศษอาหาร	 ขวดน�้า
กระป๋องเครือ่งดืม่	กล่องนม	และกระดาษต่างๆ 
เป็นต้น
	 	 -	จดัการโดยการจดัสถานทีร่องรบัขยะ
ที่คัดแยก	 ท�าความสะอาดก่อนการน�าไปใช้
ประโยชน์ต่างๆ	ต่อไป	เช่น	เศษอาหารก็น�าไป
เข้าเครือ่งท�าปุย๋อนิทรย์ี	น�า้ปุย๋ชวีภาพ	ส่วนพวก
ขวดน�้า	 กระดาษแข็งและกระป๋องเครื่องด่ืม 
ก็ส่งจ�าหน่ายโรงงานขยะรีไซเคิล	เป็นต้น	

	 	 ๒.๒	ขยะจากเครื่องใช้ที่ช�ารุด	เช่น	โต๊ะ	
เก้าอี้	ตู้ใส่หนังสือ	เครื่องใช้ต่างๆ	ในห้องเรียน	
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช�ารุด	เป็นต้น
	 	 -	 จัดการโดยการน�ามาซ่อมแซมโดย
เปลี่ยนส่วนประกอบที่ช�ารุด	 หรือรวมเป็นชุด
เดียวกัน	และท�าสีใหม่
การจัดการแบบที่ ๓ จัดการจากหน้าท่ีงาน
ภายในวัดมาเป็นเกณฑ์พิจารณา
	 ๓.	แยกตามลักษณะงานภายในวัด							
	 	 ๓.๑	 ขยะจากงานโรงครัว	 เช่น	 เศษ
อาหาร	เศษวัสดุที่ใช้แล้ว	
	 	 -	จัดการโดยเตรียมภาชนะรองรับขยะ
จากโรงครัว	 ส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได	้ 
จะจัดเก็บไปเข้าเครื่องท�าปุ๋ยชีวภาพ	 ส่วนขยะ
ย่อยยาก	 เช่น	 ถุงพลาสติกใส่อาหาร	 ก็น�าไป 
แปรรูปเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง
	 	 ๓.๒	 ขยะจากงานดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อม	 เช่น	 เศษก่ิงไม้	 และใบไม้	 เศษพืช	
เป็นต้น	

เครื่องท�าปุ๋ยชีวภาพ จากเศษอาหาร 
และวัสดุจากธรรมชาติ
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	 	 -	จัดการโดยการน�ากิ่งไม้	ใบไม้	ไปบด	
แล้วท�าเป็นกองปุ๋ยจากวัสดุพืชสด
การจัดการแบบที่ ๔ จัดการจากการแบ่ง
ประเภทของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง
	 ๔.	แยกตามสถานที่ภายในวัด									
	 	 ๔.๑	 ขยะจากการสักการะพระเจดีย์	
เช่น	ดอกไม้	ธูป	เทียน	เป็นต้น	
	 	 ๔.๒	 ขยะจากผู ้มาพักผ ่อนในสวน
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 เช่น	 ภาชนะใส่อาหาร 
เครื่องดื่ม	ถุงพลาสติก	เป็นต้น
	 	 ๔.๓	ขยะจากผูม้าสกัการะธมัเมกขสถปู
จ�าลอง	เช่น	ดอกไม้	ธูป	เทียน	เป็นต้น
	 	 ๔.๔	ขยะจากผู้มาสักการะพระพทุธรปู
ในพระอุโบสถ	เช่น	ดอกไม้	ธูปเทียน	เป็นต้น
	 	 ทั้งจากอุโบสถวัดจากแดงและจาก 
อาคารสุธัมมศาลา	 รวมทั้งห้องน�้าภายในวัด	
สนามหญ้า	และต้นไม้ในบริเวณวัด
	 	 -	 จัดการโดยการจัดเตรียมภาชนะ
รองรับ
	 	 ๔.๕	 ขยะจากอาคารที่พักของพระ
ภกิษ	ุเช่น	เศษอาหาร	เศษวัสดุของใช้ประจ�าวัน 
เป็นต้น	 ทั้งอาคารโพธิยาลัย	 ๑	 และอาคาร 
โพธิยาลัย	๒

เครื่องท�าน�้ามันจากขยะเศษพลาสติก

	 	 -	จัดการโดยจัดจุดรับขยะ	ในพื้นที่ใกล้
อาคารที่พักนั้น
วัดจากแดง ขุดทองจากกองขยะอย่างไร ?
	 ๑.	 การจัดเตรียมภาชนะให้เหมาะสม 
เพียงพอกับพื้นที่ภายในวัด	 เช่น	จัดขนาดของ
ภาชนะให้เหมาะสมกับปริมาณขยะที่ทิ้งใน
แต่ละวัน	และจัดวางในจุดรองรบัให้ได้รบัความ
สะดวกในการทิ้ง
	 ๒.	การท�าป้ายบอกชนิดของขยะทีต้่องการ
แยก	ทัง้ภาษาไทย	ภาษาพม่า	ภาษาอังกฤษและ
ภาษาสัญลักษณ์
	 ๓.	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพระเณร	และ
ญาตโิยมทีม่าประกอบบญุกุศลให้ความร่วมมอื
	 ๔.	แก้ปัญหาต่างๆ	เช่น	ความไม่เพียงพอ
ของภาชนะที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่	 และลักษณะ
ของภาชนะไม่เหมาะสม	เป็นต้น
	 ๕.	 พัฒนางานคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	 โดย
ปรบัปรุงป้ายขยะให้อ่านง่ายยิง่ขึน้	ปรบัปรุงรปู
แบบของภาชนะรองรับขยะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	
	 ๖.	จดัท�าสือ่เชญิชวน	และสร้างแรงจงูใจแก่
พระภิกษุสามเณร	 และผู้มาประกอบบุญกุศล	
ในการรักษาสภาพแวดล้อมภายในวัด
กิจกรรมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์
	 การให้ความส�าคัญกับการขุดทองจาก 
กองขยะ	โดยน�าวิธีการต่างๆ	มาผสมผสานกัน 
จะท�าให ้การจัดเก็บขยะที่ คัดแยกแล ้วม ี
ประสทิธภิาพยิง่ๆ	ขึน้ไป	แต่ในความหมายของ
ค�าว่าทอง	 ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกัน	 คือสิ่งของ 
มีค่า	ที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยใช้สอย
ต่างๆ	ได้มากมาย	แต่ทองในทีน่ีย้งัมค่ีายิง่ไปกว่า
นั้น	เพราะ	ทอง คือ ปัญญา	แต่ทองจะกลาย
เป็นปัญญาได้อย่างไรนั้น	 โปรดติดตามอ่าน 
ในตอนต่อไป



๒๐
32

	 ไม่อยากจะใช้ค�าว่า tear jerker	 หรือ 
แปลเป็นภาษาไทยลุ่นๆ	 ว่าหนังเรียกน�้าตากับ
ภาพยนตร์เรื่อง	Not One Less	ของผู้ก�ากับ 
จาง	อี้	โหมว	เพราะค�าว่า	tear jerker	ใช้กับ 
หนังที่มีความหมายในเชิงลบ	 และมักจะใช้กับ 
หนังน�้าเน่าเมโลดราม่า	 ที่ตัวเอกโดยเฉพาะ
นางเอกของเรื่องจะโดนกระหน�่าย�่ายีอย่าง
ไม่ยุติธรรมจากโชคชะตาหรือมนุษย์ด้วยกัน	
แต่ในกรณีนี้เห็นจะต้องยกเว้นให้กับหนังท่ีมี
ตวัเอกเป็นคร	ูทีเ่ป็นเด็กสาวอายเุพยีงสิบสามปี 
จากชนบทกนัดารห่างไกล	ทีเ่ดนิทางไปตามหา 
ลูกศิษย์ยากจนอายุสิบเอ็ดขวบ	 ที่ต้องหยุด 
เรยีนกลางคนั	เพือ่เดนิทางไปหางานท�าในเมอืง 
ใหญ่เพื่อสะสางหนี้สินของแม่ท่ีก�าลังนอน 
ป่วยอยู	่ฟังดูเหมือนพล็อตเรือ่งนิยายน�า้เน่านะ

	 แต่ไม่เลย	Not One Less	เป็นภาพยนตร์
ที่บริสุทธิ์สะอาดที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนได้เคย 
ชมมา	หนงัเรือ่งนีผู้เ้ขยีนเหน็ว่ามคีวามคล้ายคลงึ 
กบัภาพยนตร์เรือ่ง	Children of Heaven	หนงั 
ระดับชนะรางวัลเรื่องหนึ่งจากอิหร่านอย่าง
วิเศษ	ไม่ใช่เฉพาะตรงทีห่นังเก่ียวกับเดก็ทัง้สอง
เรือ่งกวาดรางวัลมาอย่างมากมายในทกุเวท	ีแต่
ตรงประเด็นที่ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องสะท้อน
ภาพปัญหาความยากจนได้อย่างกระจ่างชัด	
โดยไม่จ�าเป็นต้องเอ่ยถึงความผิดพลาดของ
ระบบอุดมการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ
สงัคมใด	เพยีงแต่เสนอภาพของมนุษย์ตวัเลก็ๆ 

 Not One  Less

ชวนดูห นัง
มาลินี แก้วเนตร

แด่คุณครูด้วยดวงใจ
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เช่นเด็กๆ	ที่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลว 
ของการพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงที่สุด 
และอย่างไม่รู ้อิโหน่อิเหน่ที่สุด	 จากมุมมอง 
อันธรรมดาที่สุดในชีวิตของพวกเขา
	 ผู้เขียนเห็นว่า	ผู้ก�ากับจาง	อี้	 โหมว	คนนี้ 
ไม่เพยีงแต่จะเน้นถงึปัญหาและผลกระทบของ 
ความยากจนที่มีต่อเด็กๆ	 ผู้เป็นอนาคตของ 
ประเทศเท่านั้น	 หากยังเน้นถึงปัญหาความ 
เป็นอยู่ในชีวิตของเด็กๆ	 และการได้รับการ 
ศึกษาของเขาเป็นพิเศษ	 เมื่อประเทศชาติ 
ยากจน	 และการพัฒนาชนบทล ้มเหลว 
การศึกษาและเด็กๆ	 ดูจะได้รับผลกระทบ 
รุนแรงที่สุด	นี่ดูจะเป็นข่าวสารที่	จาง	อี้	โหมว 
ต้องการสื่อให้กับเราคนดูได้รับรู้	 ประเด็นที่ 
ส�าคัญก็คือ	 ประเทศจีนปฏิวั ติ สู ่ ระบอบ 
คอมมิวนิสต์เพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศ
ได้กินดีอยู่ดี	 แต่แล้วความยากจนก็ยังไม่หาย 
ไปไหน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากจนใน 
ชนบท	 ดูจะมีแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ ่
เท่านัน้ทีไ่ด้รบัผลพลอยได้จากการเปลีย่นแปลง 
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว	 ถ้านั่นคือข่าวสารของ 
ผู้ก�ากับจาง	อี้	โหมว	จริงๆ	การเลือกตัวละคร 
เอกให้เป็นครูในหนังเหล่านี้	คงไม่ได้เป็นความ
บังเอิญเป็นแน่
 Not One Less	เปิดเรือ่งขึน้ในชนบทห่าง 
ไกลแร้นแค้นกันดาร	 ในมณฑลหน่ึงของจีน 
แผ่นดินใหญ่	 เด็กสาวเว่ย	 มารับจ้างท�างาน 
เป็นครูผู ้ช่วยสอนแทนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ของหมู่บ้าน	เพื่อแลกกับเงินเพียงห้าสิบหยวน 
โรงเรียนแห่งนี้ยากจนจนแทบไม่มีเงินซื้อ 
ชอล์กมาเขียนบนกระดานด�า	 (ในตอนจบ 
ของเรื่องเราจึงพลอยปลาบปลื้มไปด้วยกับ 

เด็กๆ	 เหลือเกิน	 เมื่อพวกเขาได้รับบริจาค 
ชอล์กสีมามากมายหลายกล่อง	 มากพอที่พวก
เขาจะเอามันมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย	 โดยเฉพาะ
เขียนพรรณนาถึงความใฝ่ฝันปรารถนาในชีวิต
ของพวกเขาได้อย่างไม่รู้จบ)	
	 เด็กนักเรียนของครูเว่ยอดอยากยากจน	
หน้าตามอมแมม	ใส่เสือ้ผ้าเก่าๆ	ขาดๆ	ซอมซ่อ	
เหาเต็มหัว	 ทว่าในความล�าเค็ญนั้นคือความ
สดใสมีชีวิตชีวาของความเป็นเด็กทั่วโลก	พวก
เขาซกุซนให้ครเูว่ยเหน่ือยกับการปราบลกูศษิย์
ตัวเล็กๆ	เหล่านั้นแทบไม่หวาดไม่ไหว
	 แล้วจู่ๆ	 เด็กชายจาง	 ฮุ่ย	 เคอะ	 ลูกศิษย ์
ตวัแสบของครเูว่ย	กม็าหายไปจากชัน้เรยีนเสีย 
เฉยๆ	 ครูเว่ยผู้ต้องเสียลูกศิษย์คนหนึ่งไปแล้ว
กับการฝึกเป็นนักวิ่งของมณฑล	 พยายาม
อย่างเต็มความสามารถที่จะตามลูกศิษย์คนน้ี 
ให้กลับมาเข้าชั้นเรียน	ในตอนแรกครูเว่ยคงท�า 
เช่นนี้เพื่อเงิน	 เช่นเดียวกับเมื่อเธอตัดสินใจ 



๒๐
34

มารับจ้างสอน	เพราะครเูกา	ครคูนก่อน	สัญญา 
กับครูเว่ยว่า	 หากครูเว่ยไม่ท�านักเรียนตก 
หายไปอีก	 ครูเว่ยจะได้ค่าสอนเพิ่มข้ึนอีกสิบ 
หยวน
	 ถ้าจะให้เล่าพล็อตเรื่องที่เหลือทั้งหมด
ของหนังก็เป็นเพียงเรื่องราวการผจญภัยของ
ครูเว่ยในเมืองใหญ่เพื่อตามหาเด็กชายจาง	
ฮุ่ย	 เคอะ	 ให้กลับมาเรียนหนังสือเท่านั้นเอง
จรงิๆ	แต่กช่็างเป็นเท่านัน้เองทีย่ิง่ใหญ่	ประทบั
ใจเสียเหลือเกิน	 ช่างเป็นเรื่องเล็กๆ	 ที่ยิ่งใหญ่
ไม่น้อย	 นับแต่เรื่องราวที่ครูเว่ยและลูกศิษย์
ช่วยกันขนอิฐเพื่อเอาค่าจ้างมาเป็นค่ารถเมล์
เข้าเมืองไปตามหาเด็กชายจาง	 ฮุ ่ย	 เคอะ	
ความวุ ่นวาย	 ความสับสนอลหม่านของหนู
น้อยน่ารักน่าชังเหล่านั้น	 ในความพยายามที่ 
จะช่วยเหลือครูของพวกเขา	 แม้แต่ประเด็น
เล็กๆ	 เม่ือครูเว่ยยอมเจียดเงินค่าจ้างที่คิดว่า
เหลือพอเป็นค่ารถเมล์	 มาซื้อน�้าด�าจากโลก
ทุนนิยมที่กินแล้วแสนซ่า	 ที่เด็กๆ	 ไม่เคยลิ้ม
ลองมาก่อนเลยในชีวิต	 ให้เด็กๆ	 ได้และเล็ม 
แบ่งกันกินคนละอึกสองอึก
	 ในทีส่ดุครเูว่ยกเ็ดนิทางเข้าไปถงึเมอืงใหญ่	
จาง	อี้	โหมว	เสนอปัญหาให้เราเห็นความแตก
ต่างและช่องว่างอันห่างไกลระหว่างเมืองใหญ ่
และชนบทอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน	 เด็กชาย 

จาง	ฮุย่	เคอะ	กไ็ม่ต่างจากเดก็ๆ	จากชนบททัว่โลก 
ในประเทศด้อยพัฒนา	หรือที่เรียกเพราะๆ	ว่า
ก�าลังพัฒนา	 ที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน
เพื่อเดินทางไปขายแรงงานในเมืองใหญ่	
	 คงไม่มอีะไรน่าสะเทือนใจเท่ากับภาพของ
เด็กชายเคอะ	ผู้แสนจะแก่นแก้วและร่าเริงเมื่อ
อยู่ในชนบท	 ต้องมาเดินหาเศษอาหารกินเพื่อ
ประทังความหิวโหยเมื่ออยู่ในเมืองใหญ่	(จ�าได้ 
ไหมในเกือบตอนท้ายของเรื่อง	 เมื่อเด็กชาย
เคอะโดนรายการทีวสีมัภาษณ์ว่าเขาประทบัใจ 
กับประสบการณ์ใดในเมืองใหญ่มากที่สุด	 

เด็กชายตอบอย่างซ่ือๆ	 ว่า	 เขาจะไม่มีวันลืม
ตอนที่ต้องขอเขากินเลย	แม้แต่เด็กเล็กๆ	อย่าง
เคอะก็ยังเข้าใจความหมายของค�าว่าศักดิ์ศรี
มนุษย์	 แม้ว่าเขาจะเรียกขานมันออกมาไม่ถูก
ต้องก็ตาม	)
	 นอกจากนั้น	 การรอนแรมผจญภัยของ 
ครูเว่ยในเมืองใหญ่ก็ช่างน่าประทับใจนัก	 นับ
แต่ความพยายามทีไ่ด้สละเงนิจนหยวนสดุท้าย	
จนตนเองต้องแอบไปลักเศษอาหารมาประทัง
ความหิว	 เพื่อซื้อพู่กัน	 หมึกและกระดาษ	 มา
เขียนป้ายประกาศตามหาลูกศิษย์ตัวดี	 จน
กระทั่งการเดินทางไปตามหาหัวหน้าสถานี
โทรทัศน์		เพื่อขอแจ้งข่าวลูกศิษย์หาย
	 แต่โลกของเมืองใหญ่นี้ก็ไม่ได้เต็มไปด้วย
ผู้คนใจร้ายเสียทั้งหมดทีเดียวนัก	 ครูเว่ยได้
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มาพบหัวหน้าสถานีโทรทัศน์ผู้ใจดี	 ที่น�าเรื่อง
ราวของครูเว่ยมาออกอากาศในรายการการ
ศึกษาในชนบท	ซึ่งครูเว่ยจะสามารถถือโอกาส
ประกาศตามหาตัวเด็กชายเคอะได้อย่างได้ผล
ทีส่ดุ	แต่ครูเว่ยก็ไม่ใช่นกัการศกึษาทีไ่ด้ปรญิญา
ทางการศึกษามาหลายๆ	 ใบ	 ครูเว่ยเป็นเพียง
ครูผู้ช่วยรับจ้างสอนแทนในชนบทตัวเล็กๆ	 ที่
เรียนไม่จบแม้แต่ชั้นมัธยม	 เมื่อถึงคราวต้อง
พูดออกอากาศ	ครูเว่ยก็พูดไม่ออก	ครูเว่ยมีแต่
ความจรงิใจในความห่วงหาอาทรในตวัลูกศิษย์
จริงๆ	 พอต้องพูด	 ครูก็ตื้นตันจนเอาแต่น�้าตา
ไหลพรากๆ	แล้วก็บอกให้เด็กชายจาง	ฮุ่ย	เคอะ
กลับบ้านเสียทีเพราะครูเป็นห่วง
	 จากการได้ออกรายการทางโทรทัศน์	
โรงเรียนในชนบทของครูเว ่ยจึงได ้รับการ
ประโคมข่าว	 รวมทั้งการบริจาคช่วยเหลือ
มากมาย	 ที่ส�าคัญ	 ชอล์กที่เคยขาดแคลนจน
ทิ้งไม่ได้แม้เพียงชิ้นเล็กๆ	 บัดนี้ก็มีให้ใช้อย่าง
เหลือเฟือ	 แถมเป็นชอล์กสีเสียด้วย	 ครูเว่ย
จึงอนุญาตให้เด็กๆ	 เขียนอะไรก็ได้ที่ตนเอง
อยากเขียนลงบนกระดานด�า	 ทุกคนรวมทั้ง 
ครูเว ่ย	 เขียนถึงความใฝ่ฝันปรารถนาของ
ตน	 ครูเว่ยเขียนถึงท้องฟ้า	 บางคนเขียนถึง
บ้าน	 บางคนเขียนค�าว่าความสุข	 เด็กชาย
จาง	 ฮุ ่ย	 เคอะขอเขียนสามค�า	 ซึ่งเป็นค�าที่

มีความหมายมากในจิตใจของเขา	 น่ันก็คือ
ค�าว่า	 “คุณครูเว่ย”	 เด็กหญิงตัวน้อยที่ยัง 
เขียนหนังสือไม่เป็นขอวาดรูปดอกไม้แทน	 สิ่ง 
เหล่าน้ีเป็นตัวแทนความสุขของเด็กๆ	 ซ่ึงมี
ความเป็นกวีนิพนธ์อันไพเราะอยู่ในตัวเองแล้ว	
เพราะบรรยายถงึความใฝ่ฝันปรารถนาในจิตใจ
ของมนุษย์ตัวเล็กๆ	อย่างพวกเขา
	 หนังจบอย่าง	open-ended	และมองโลก
ในแง่ดี	 แต่ในทางตรงกันข้าม	 กลับทิ้งปัญหา
อันหนักหน่วงเอาไว้ให้เราครุ ่นคิดต่อไปว่า 
หากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่	 ไม่ได้โชคดีอย่าง 
ไม่น่าเชื่อเช่นเด็กในโรงเรียนของครูเว่ย	 ผลจะ
เป็นอย่างไร	
	 ในด้านศิลปะของการสร้างหนัง	 ผู้ก�ากับ
จาง	 อี้	 โหมว	 ประสบความส�าเร็จในการใช้
เรื่องที่ดูเหมือนกับเป็นความเรียบง่ายจากเรื่อง
เล่าชีวิตของเด็กๆ	เอง	เพื่อสื่อถึงความยากจน	
ความล้มเหลวในการพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ	ดังนี้ผู้ชมก็จะรับรู้ถึงปัญหาอันซับซ้อนลึก
ซึ้งได้เองโดยตรง	 ด้วยอารมณ์สะเทือนใจมาก 
กว่า	 ยังไม่นับความสมจริงของภาพยนตร์ที่ได้
มาจากการที่ผู้ก�ากับไม่ใช้นักแสดงอาชีพเลย
แม้แต่คนเดียวในภาพยนตร์เรื่องน้ี	 นักแสดง
ทุกคนรวมทั้งเด็กๆ	เอง	เล่นเป็นตัวของเขาเอง 
ทั้งสิ้น
	 ศิลปะของจาง	 อี้	 โหมว	 ก้าวไปไกลอีก
ขั้น	 หากเป็นการก้าวไปข้างหน้าเพื่อกลับไปสู	่
Back	 to	 Basic	 ของผู้ที่เข้าใจอย่างแท้จริงว่า	
ในความเรยีบง่ายของรปูแบบทางศลิปะเท่าน้ัน	
ที่ปัญหาขั้นพื้นฐานอันเป็นสารัตถะของความ
เป็นมนุษย์จะได้รับการน�าเสนอออกมาอย่าง
กระทบอารมณ์ผู้ชมได้อย่างตรงประเด็นที่สุด		
คงทนถาวรที่สุด	
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 องค์กรใหม่ที่มีชื่อว่า “Buddhist In-
sights” กําลงัช่วยให้ชาวนวิยอร์กได้ทาํสมาธิ
ในสถานที่ที่ต่างออกไป ด้วยความรู้สึกที่เป็น
มติรกับสิง่แวดล้อมในตวัเมือง รอบๆ ตวัพวก
เขา และกําลังได้รบัความสนใจจากชาวเมือง
นวิยอร์กเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  ชาวเมอืงนวิยอร์กอาจ
จะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า	 พวกเขาสามารถ
หาความสงบภายในได้จากท้องถนนที่วุ่นวาย
ภายในเมืองของพวกเขาเอง	 แต่กลุ่มองค์กร
ใหม่ที่เรียกตัวเองว่า	Buddhist	Insights	ก�าลัง
พยายามที่จะเปลี่ยนแนวความคิดนี้
 Giovanna Maselli	 ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร	
Buddhist	 Insights	 	 ได้อธิบายว่า	 ชาวเมือง

นิวยอร์กส่วนใหญ่มีความคิดแบบเดิมท่ีเช่ือ
ว่า	“ถ้าต้องการหาความเงียบสงบ	คุณจะต้อง
ออกไปหาจากนอกเมือง”		แต่เธอและผู้ก่อตั้ง
อีกท่านซึ่งเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา	นามว่า		
Bhante Suddhaso	(ภันเต	สุทธโส)	ได้ร่วม
กันจัดคอร์สท�าสมาธิในสถานที่ที่แตกต่างออก
ไปจากเดิมที่มีกระจายอยู่ท่ัวเมือง	 เพื่อพิสูจน์
ว่าความคิดแบบเดิมน้ันอาจไม่เป็นจริงเสมอ
ไป	ซึ่งพวกเขาเรียกมันว่า	“สถานปฏิบัติธรรม
ชําระจิตใจริมถนน”	(Street	Retreats)
	 Giovanna	Maselli	 	 ได้อธิบายเพิ่มเติม
ว่า	“สถานปฏิบัติธรรมริมถนน”	หรือ	Street	
Retreats	 นี้	 เริ่มต้นจากการลองท�าเล่นกัน

เ ร่ือง เ ล่าภาวนา
จากนิตยสาร Lion’s Roar
โดย Sam Lifiefair, Nov 16, 2016
แปลโดย ดร.ชยุติ คงสวัสดิ์ศักดิ์

ชาวพุทธน�าสมาธิสู่ท้องถนนและสถานีรถไฟใต้ดินในมหานครนิวยอร์ก

สถานปฏิบัติธรรมริมถนน
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สนุกๆ	 แต่กลับได้รับผลตอบรับท่ีดีเกินคาด	
และยังช่วยท�าให้ชาวเมืองนิวยอร์กตระหนัก
ได้ว่าพวกเขาสามารถจะท�าสมาธิที่ไหนก็ได้			
ภารกิจขององค์กร	 Buddhist	 Insights	 คือ
การเชื่อมโยงชาวเมืองนิวยอร์กกับพระภิกษุ
สงฆ์	 โดย	Giovanna	Maselli	 ได้เล่าว่า	 ในปี	
ค.ศ.	2015	เธอเองเคยพยายามหาพระอาจารย์
เพ่ือที่จะศึกษาเร่ืองเหล่านี้แต่เธอไม่สามารถ
หาได้เลย	 ด้วยเหตุนี้	 เธอจึงได้ร่วมมือกับพระ
อาจารย์	 Suddhaso	 ซึ่งเป็นพระป่าในพุทธ
ศาสนา	 นิกายเถรวาท	 เพื่อจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้น	
โดยที่ทั้งพระอาจารย์	Suddhaso	และตัวเธอ
เองต่างกม็พีืน้ฐานทางด้านการให้ค�าปรกึษาเชงิ
สร้างสรรค์	ซึ่งได้แนวความคิดการจัดสอนการ
ท�าสมาธิริมถนนมาโดยบังเอิญ
	 Giovanna	Maselli	เล่าต่อว่า	มันเริ่มต้น 
มาจากการที	่การนดัพบของเธอกบัพระอาจารย์ 
Suddhaso	ในแต่ละครัง้	เธอมกัจะมาสายเป็น
ส่วนใหญ่	 และทุกคร้ังเธอจะเห็นพระอาจารย์	

Suddhaso	 น่ังท�าสมาธิภาวนาระหว่างที่รอ
เธออยู่	 จากจุดนี้เอง	 เธอจึงได้เริ่มถ่ายรูปการ
นั่งสมาธิภาวนาของพระอาจารย์	 Suddhaso	
จากนั้นเธอได้โพสต์ภาพการนั่งสมาธิภาวนา
ของพระอาจารย์	Suddhaso	ลงใน	Instagram 
โดยภาพแต่ละภาพมีการกด	 like	 ใต้ภาพ
จ�านวนมากแสดงถึงความชื่นชมจากผู ้คน
หลายร้อยคน	หลังจากนั้นเพียงไม่ถึงปี	องค์กร	
Buddhist	Insights	ก็มผีูต้ดิตามใน	Instagram	
มากกว่า	 20,000	 คน	 และเมื่อครั้งที่องค์กร	
Buddhist	 Insights	 จัดคอร์สมาธิภาวนาเป็น
ครั้งแรก	 โดยท�าการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง	
Instagram	ก็มีผู้เข้าร่วมคอร์สมากถึง	50	คน	
และยงัมอีีก	50	คนทีไ่ด้ลงชือ่ส�ารองท่ีน่ังไว้ด้วย
	 Maselli	 และพระอาจารย์	 Suddhaso	
ได้เร่ิมจัดคอร์สสมาธิภาวนาเป็นประจ�าทุก
อาทิตย์	 ในเมืองนิวยอร์ก	 โดยเลือกใช้สถานที่
ที่พวกเขาสามารถนั่งสมาธิภาวนาได้อย่างเป็น
อสิระ	เช่น	ตามโบสถ์	ในศนูย์นิทรรศการศลิปะ	
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ตามหาดทราย	ตามทางเดิน	สถานีรถไฟใต้ดิน	 
สวนสาธารณะ	 แทนพื้นที่ท�าสมาธิภาวนาใน
รูปแบบเดิมๆ	
	 พระอาจารย์	 Suddhaso	 ได้อธิบายว่า	 
การท�าเช่นนี้	 เป็นการสร้างทัศนคติใหม่ที่ว่า
เราสามารถปฏิบัติสมาธิภาวนาได้ ในทุกๆ
สถานที่ และด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อมรอบตวัเรา	พระอาจารย์	Suddhaso 
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า	 หลายต่อหลายครั้งที่เกิดมี
เสยีงดงัขึน้ท�าลายสมาธ	ิระหว่างทีพ่วกเราก�าลงั
ท�าการภาวนาอยู่นั้น	พวกเรามักจะคิดเสมอว่า
พวกเราจะสามารถท�าสมาธิภาวนาต่อไปได้ก็
ต่อเม่ือไม่มีเสียงรบกวนพวกนั้น	 แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว	ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสียงรบกวน
เหล่านัน้ แต่สิง่ทีข่ดัขวางการทําสมาธภิาวนา 
คอืทศันคติทีม่ต่ีอเสียงเหล่าน้ันมากกว่า	เสียง
ทีไ่ด้ยนิ	ยงัไงกเ็ป็นแค่เสยีงเท่านัน้	เมือ่ตระหนกั
ได้ถึงจุดนี้	พวกเราจึงเริ่มสร้างทัศนคติใหม่	คือ
การมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะ	 และใช้ส่ิงนี้ 
ในการส�ารวจจติใจตนเอง	และนัน่เป็นสิง่ทีพ่วก
เราสามารถท�าได้ในทุกๆ	สถานที่	และในทุกๆ
สถานการณ์	
	 คอร์สสมาธิภาวนาที่จัดข้ึนเป็นประจ�าทุก
อาทิตย์นั้น	 โดยปกติจะถูกจัดขึ้นตามชายหาด
หรือริมทางเท้า	 แต่ก็มีบางคอร์สที่ถูกจัดขึ้น
ในสถานท่ีที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์กว่านั้น 
เช่น	 คอร์สพิจารณาความตาย ที่ถูกจัดขึ้น 
ภายในบริเวณสุสานในเดือนมิถุนายน	 และ
การจัดคอร์สในโรงงานช็อกโกแลตในเดือน
กันยายนที่ผ่านมา	 โดย	Maselli	 ได้อธิบายว่า	
หากพวกเราพูดถึงค�าว่า	 เนกขัมมะ	 (การออก
จากกาม)	 คงเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมซึ่งยาก 
ทีจ่ะอธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจได้	แต่การจัด

คอร์สขึ้นในโรงงานช็อกโกแลต	ซึ่งเป็นสถานที่ 
ที่ทุกคนสามารถได้กลิ่นช็อกโกแลตอันแสน
อร่อยแบบนี้	ทุกๆ	คนก็จะสามารถเข้าใจ	ค�าว่า 
การออกจากกาม	ได้ชัดขึ้น	ว่าหมายถึงอะไร
	 และในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	 พวกเขา
ได้จัดคอร์ส	 ๑	 วัน	 ส�าหรับสอนการท�าสมาธิ
แบบ	 “เมตตาภาวนา”	 ในสถานีรถไฟใต้ดิน	 
ส่งเสริมให้ผู ้เข้าร่วมได้ฝึกหัดการแผ่เมตตา 
ให้แก่ผู้โดยสารรถไฟใต้ดินที่น่ังอยู่รอบๆ	 ตัว 
พวกเขา	 การจัดคอร์สเหล่าน้ียังมีส่วนช่วย 
ในการจัดการแก้ปัญหาพระปลอมที่ออกมา 
ขอทานอยู่ทั่วบริเวณจัตุรัส	 Times	 Square 
และตามเมืองใหญ่ๆ	 ทั่วโลกได้โดยไม่ได้ตั้งใจ
อีกด้วย
 “สถานปฏิบัติธรรมริมถนน”	 (Street	
Retreat)	นี้ไม่ใช่ความคิดใหม่เสียทีเดียว	ก่อน
หน้านี้ก็มีครูผู้สอนแนวเซน	และผู้ก่อตั้งองค์กร	
The	Zen	Peacemakers	Order	ชื่อ	Bernie	
Glassman	และสมาชกิองค์กร	ทีไ่ด้จัดให้มกีาร
ปฏิบัติสมาธิภาวนาริมถนนมาเป็นระยะเวลา
นานกว่าสิบปีมาแล้ว	 โดยเป็นการฝึกปฏิบัติ
ด้วยการใช้ชีวิตริมถนนในมหานครนิวยอร์กใน
ระยะเวลาหลายวันหลายคืน	แต่การฝึกปฏิบัติ
ขององค์กร	 Buddhist	 Insights	 นั้นแตกต่าง
ตรงที่ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าและเปิดโอกาส
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ให้ทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ปฏิบัติ 
มานานแล้ว	สามารถมาปฏิบัติร่วมกันได้
	 นอกจากนี้	 องค์กร	 Buddhist	 Insights	
ยังมีการจัดคอร์สภาวนาที่เป็นแบบดั้งเดิมอีก
ด้วย	โดยในเดือนที่ผ่านมาได้เปิดการระดมทุน
ออนไลน์เพื่อเปิดศูนย์การฝึกสมาธิภาวนาใน
เขตเทศบาลเมือง	Queens	โดย	พระอาจารย์	
Suddhaso	และ	Maselli	กล่าวว่า	พวกเขาพบ
ว่ายังมีความต้องการ	 “คอร์สที่สอนโดยพระ
ภิกษุสงฆ์”	 ในหมู่ชาวเมืองนิวยอร์ก	 โดยที่ยัง
ไม่เคยมีองค์กรใดจัดให้มีขึ้นมาก่อนเลย
	 พระอาจารย์	Suddhaso	กล่าวต่อว่า	ท่าน ที่ผู้คนรับรู้ได้ว่าเป็นของแท้และยังมีคุณค่าอยู่

ในยุคปัจจุบัน
	 Buddhist	 Insights	 ยังเป็นที่รู้จักในเรื่อง
ของรปูแบบการสอนที่ไม่มกีารแบ่งแยกนกิาย 
เหมือนกับองค์กร	MNDFL	 สอนการท�าสมาธิ
ของคนรุ่นใหม่	ใน	Manhattan	และ	Dharma	
Bum	Temple	ใน	San	Diego	องค์กร	Bud-
dhist	 Insights	 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลอง
เรียนการปฏิบัติภาวนาจากนิกายต่างๆ	 เพื่อ
ช่วยให้พวกเขาได้ค้นหาแนวทางการปฏิบัติใน
วถิพีทุธแบบดัง้เดมิต่างๆ	ว่าแนวทางใดทีเ่หมาะ
สมกับพวกเขามากที่สุด

Giovanna Maselli  กับ Bhante  Suddhaso 
(ภันเต สุทธโส)

	 ชั้นเรียนและการปฏิบัติภาวนาของ
องค์กร	Buddhist	Insights	น�าโดย	พระ
อาจารย์	 Suddhaso	 หรือพระสงฆ์ที่มา
จากศูนย์ต่างๆ	ในนิกายเถรวาท	วัชรยาน	
หรอืเซน	ผูส้นใจสามารถเข้ามาเรยีนได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	แต่สามารถร่วมบริจาค
เพือ่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ขององค์กรได้
ตามก�าลังศรัทธา

คิดว่าความต้องการนี้มาจากการที่ผู ้ปฏิบัติ
ต้องการที่จะพัฒนาการปฏิบัติของตนเองจาก
การปฏิบัติภาวนาแบบฆราวาส	 ไปสู่	 “การ
ปฏิบัติภาวนาที่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น”
	 เมื่อพูดถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาขั้น
ลึกซึ้ง	 การได้เชื่อมต่อกับกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งมอบ
กายถวายชีวิตให้กับค�าสอนในเรื่องเหล่านี้
จึงมีประโยชน์ต่อผู ้เข้ารับการอบรม	 และนี้
คือสาเหตุว่าท�าไมเราจึงน�าพระสงฆ์และแม่ช ี
ผู้ซึ่งฝึกฝนตนเองมาเป็นเวลานานนับสิบปีมา
เข้าร่วมสอนการท�าสมาธิภาวนาในขั้นลึกซึ้งนี ้
เพราะการที่ เหล ่าพระภิกษุสงฆ์และแม่ชี 
ได้อุทิศชีวิตให้กับการศึกษาและปฏิบัติตน 
ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถือเป็นสิ่ง
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รอยธรรม :

	 ประวัติหลวงปู่ทวดที่ผ่านมา	เป็นประวัติ
วัยเด็กจนถึงวัยชรา	 ตั้งแต่ท่านเป็นเด็ก	 มีชื่อ
ว่า	ปู่ เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เป็นสามเณร	 ต่อ
มาบวชพระภิกษุ	 มีฉายาว่า	 สามีราโม	 มี
ความแตกฉานในพระไตรปิฎก	 สามารถแปล
พระธรรมในเมล็ดทองค�าได้ส�าเร็จตามค�าท้า
ของพระเจ้ากรุงลังกา	 ท�าให้กรุงศรีอยุธยา
ได้รับชัยชนะในที่สุด	 จากนั้น	 ได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย ์
จากพระมหาธรรมราชา	 พอถึงวัยชรา	 ท่าน
ได้ทูลลากลับไปยังภูมิล�าเนาเดิมคือวัดพัทธ-
สิงห์บรรพตพะโคะ	 จังหวัดสงขลา	 ได้บูรณะ
ซ่อมแซมวัดจนส�าเร็จบริบูรณ์	ได้เป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชนในถ่ินนั้น	ส�าหรับฉบับนี้เป็นประวัติ
ในบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่	ซึ่งมีเร่ืองราวดังนี้

สามเณรน้อยตั้งจิตอธิษฐาน ขอพบพระ 
ศรีอริยโพธิสัตว์
	 เรื่องตอนน้ี	 ได้รับความกรุณาจากพระ
อุปัชฌาย์ด�า	ติสฺสโร	ส�านักวัดศิลาลอย	อ�าเภอ
จะทิ้งพระ	เป็นผู้เล่าต่อกันมาและท่านพระครู
วิริยานุรักษ์	วัดตานีนรสโมสร	เป็นผู้บันทึกไว้
ดังนี้
	 ในสมัยที่สมเด็จเจ้าพะโคะพ�านักอยู ่วัด 
พะโคะ	มีสามเณรน้อยรูปหนึ่ง	คาดว่าคงอาศัย 
อยู่วัดใดวัดหนึ่ง	ในท้องที่อ�าเภอหาดใหญ่เวลา 
น้ี	 มีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติธรรมอย่าง
เคร่งครัด	 ตั้งจิตอธิษฐานขอพบพระศรีอริยะ 
ต่อมาคืนวันหนึ่ง	มีคนแก่ถือดอกไม้เดินเข้ามา 
หาสามเณร	ประเคนดอกไม้ส่งให้แล้วบอกว่า 
น่ีเป็นดอกไม้ทิพย์ไม่รู้จักร่วงโรย	 ขณะน้ีพระ 
ศรีอริยโพธิสัตว์ได้จุติลงมาเกิดในเมืองมนุษย ์
เพื่อโปรดสัตว์ในพระพุทธศาสนา	 สามเณร
จงถือดอกไม้ทิพย์นี้ออกค้นหาเถิด	 หากผู้ใด 
รู้จักก�าเนิดของดอกไม้น้ี	 ผู้น้ันแหละเป็นองค ์
พระศรีอริยะที่จุติมา	 จงพยายามเที่ยวค้นหา 
คงจะพบ	 เมื่อกล่าวจบคนแก่นั้นก็หายตัว 
ไปทันท	ี

ปาว-เตโช หลวงปู่ทวด
ผู้สร้างมหาคุณูปการ
แก่ชาติและพระศาสนา

(ตอน ๓)
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	 สามเณรน้อยมีความปีติยินดีเป็นยิ่งนัก	
รุ่งเช้าจึงกราบลาสมภารเจ้าอาวาส	ถือดอกไม้
ทิพย์	 เดินออกจากวัดไป	 สามเณรเดินทาง
ตรากตร�าล�าบากไปทั่วทุกหนทุกแห่ง	 ก็ไม่มี
ใครทักถามถึงดอกไม้ทิพย์ที่ตนถืออยู่นั้นเลย	
แต่สามเณรก็พยายามอดทนต่อความเหนื่อย
ยากตรากตร�ากร�าแดดกร�าฝน	เป็นเวลาช้านาน 
	 ต ่อมาวันหนึ่ง	 สามเณรน้อยเดินทาง 
เข้าเขตวัดพัทธสิงห์บรรพตพะโคะ	 ในเวลา 
ใกล้จะมืดค�่า	 เป็นวันขึ้น	๑๕	ค�่า	 พระจันทร์ 
เต็มดวง	 ส่องรัศมีจ้าไปทั่วท้องฟ้า	 และเป็น 
วันที่พระภิกษุสงฆ์ลงท�าสังฆกรรมในโบสถ	์
สามเณรถือดอกไม้ทิพย์เดินเข้าไปยืนอยู่ริม
ประตูโบสถ์	รอคอยพระสงฆ์ที่จะมาลงอุโบสถ	
พอถึงเวลา	พระภิกษุทั้งหลายก็เดินทยอยกัน
เข้าโบสถ์	 ผ่านหน้าสามเณรไปจนหมด	 ไม่มี
พระภิกษุองค์ใดทักถามสามเณรเลย	
	 เมื่อพระสงฆ์เข้านั่งที่ในโบสถ์เรียบร้อย
แล้ว	 สามเณรจึงเดินเข้าไป	 นมัสการถาม 
พระสงฆ์เหล่านั้นว่า	 วันนี้พระมาลงอุโบสถ 
ครบทุกองค์แล้วหรือ	 พระภิกษุตอบว่ายังมี 
สมเด็จฯ	อีกองค์หนึ่ง	วันนี้ยังไม่มาลงอุโบสถ	
สามเณรทราบดังนั้น	 ก็กราบลาพระสงฆ์แล้ว
เดินออกจากโบสถ์	มุ่งตรงไปยังกุฏิของสมเด็จ 
เจ้าฯ	ทนัท	ีเมือ่ไปถึงแล้วสามเณรกค็ลานเข้าไป 
ใกล้	แล้วก้มกราบตรงหน้าท่าน	
	 สมเด็จเจ้าฯ	เหน็ดอกไม้ในมอืของสามเณร 
จึงถามว่า	 “สามเณร นั่นดอกมณฑาทิพย์ 
เป็นดอกไม้เมืองสวรรค์ ผู ้ใดให้เจ้ามา” 
สามเณรรู้แจ้งใจตามที่นิมิต	 จึงคลานเข้าไป
ใกล้	 ก้มกราบที่ฝ่าเท้า	 แล้วประเคนถวาย
ดอกไม้ทิพย์นั้นแก่สมเด็จเจ้าฯ	ทันที	

การหายตัวไปของสมเด็จเจ้าพะโคะ
	 เ ม่ือสมเด็จเจ ้าฯ	 รับประเคนดอกไม ้
ทิพย์จากสามเณรน้อยแล้ว	 ได้นั่งสงบนิ่งอยู่
ครู ่หนึ่ง	 มิได้พูดจาประการใด	 จากนั้นลุก
ขึ้นเรียกสามเณร	 แล้วเดินตรงเข้าไปในกุฏิ	 
ปิดประตูลงกลอน	แล้วเงียบหายไปในคืนน้ัน	 
มไิด้ปรากฏร่องรอยเหลอืไว้ให้พิสจูน์แต่อย่างใด 
จนเวลาล่วงเลยมาถึงบัดน้ี	 ซึ่งการหายตัวไป
ของสมเด็จเจ้าพะโคะครั้งน้ัน	 ประชาชนเล่า
ลือกันว่า	 ท่านได้ส�าเร็จสู ่สวรรค์ไปเสียแล้ว
ด้วยอ�านาจบุญบารมีอภินิหารอันแรงกล้า	
	 ตามที่กล่าวเล่าลือกันเช่นน้ี	 เพราะมีเหตุ
อัศจรรย์ปรากฏขึ้นในคืนน้ันว่า	 บนอากาศ	
บริเวณวัดพะโคะ	 ได้มีดวงไฟโตขนาดเท่า
ดวงไต้	 ส่องรัศมีสีต่างๆ	 เป็นปริมณฑล	 ดั่ง
พระจันทร์ทรงกลด	 ลอยวนเวียนรอบบริเวณ
วัดพะโคะ	 ส่องรัศมีสว่างจ้าไปทั่วบริเวณวัด	
เมื่อดวงไฟดวงน้ันลอยวนเวียนอยู ่ครบสาม
รอบแล้ว	 ก็ลอยเคลื่อนไปทางทิศอาคเนย์	
เงียบหายมาจนกระทั่งบัดน้ี	
	 วันรุ่งข้ึน	 ประชาชนมาร่วมประชุมกันที่
วัด	และต่างคนต่างก็เข้าใจว่าสมเด็จเจ้าฯ	ท่าน
ส�าเร็จไปสู่สวรรค์	จึงได้พากันพนมมือขึ้นเหนือ
ศีรษะพร้อมกับเปล่งเสียงว่า	สมเด็จเจ้าพะโคะ
หายไปเสียแล้วเจ้าข้าเอย	

ดอกมณฑาทิพย์
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ส่ิงของสําคัญที่สมเด็จเจ้าฯ ท้ิงไว้ให้เป็นที่
สักการบูชา
 เมื่อสมเด็จเจ้าพะโคะ	 ได้หายไปจากวัด
พะโคะคร้ังนั้น	ท่านได้ทิ้งของส�าคัญไว้ให้	เป็น
ที่สักการบูชาของประชาชนตลอดมาคือ	
	 ๑.	 ดวงแก้ว	 ๑	 ดวง	 ที่พระยางูใหญ่	 ให้
ไว้ในคราวที่เป็นทารกอยู่ในเปล	 สมภารทุกๆ	
องค์ของวัดพะโคะได้เก็บรักษาแก้วดวงนี้
ไว้จนถึงบัดนี้	 และไม่มีใครกล้าน�าออกจาก
บริเวณวัดพะโคะ	เพราะเกรงจะเกิดภัย	
	 ๒.	ก่อนที่สมเด็จเจ้าฯ	จะหายไป	ปรากฏ 
ว่าท่านได้ข้ึนไปท�าสมาธิอยู่บนชะง่อนผาบน
ภูเขาบาท	ได้เอาเท้าซ้ายเหยียบลงบนลาดผา 
ลึกเป ็นรอยเท ้า 	 เป ็นที่สักการบูชาของ
ประชาชนมาจนกระทั่งบัดนี้	
สมเด็จเจ้า ฯ หายไป พร้อมกับพระภิกษุชรา
รูปหนึ่ง ปรากฏตัวขึ้น ณ เมืองไทรบุรี
	 เรื่องต่อไปนี้	ได้เรียบเรียงจากค�าบอกเล่า
ของท่านพระครูวิสัยโสภณ	 (ทิม	 ธมฺมธโร) 
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ	 (วัดช้างให้)	 และ
จากข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้สืบทราบมา	 ซึ่งมี
เรื่องเล่าดังนี้
	 สมัยที่สมเด็จเจ้าพะโคะได้หายไปจาก 
วัดพะโคะ	 ต�าบลชุมพล	 อ�าเภอจะทิ้งพระ 
จังหวัดสงขลา	 ครั้งนั้น	 ได้มีพระภิกษุชรา 
รูปหนึ่ งปรากฏตัวข้ึนที่รัฐไทรบุรี	 เวลาน้ี 
พระภิกษุรูปนี้เป็นปราชญ์ทางธรรม	 และ
เชี่ยวชาญทางอิทธิฤทธิ์อภินิหารเป็นยอดเยี่ยม	
ชาวเมืองไทรบุรีมีความเคารพเล่ือมใสมาก	ซึ่ง
สมัยนั้น	คนมลายูในเมืองไทรบุรีนับถือศาสนา
พุทธ	ต่อมาท่านได้เป็นสมภารเจ้าวัดแห่งหนึ่ง
ในเมืองนั้น	

	 มีเรื่องชวนคิดอยู ่ว ่าพระภิกษุชรารูปนี้ 
ไม่มีใครทราบได้ว่าท่านชื่ออย่างไร	ภูมิล�าเนา 
เดิมอยู่ที่ไหน	 และไม่มีใครซักถาม	 จึงพากัน 
ขนานนามเรยีกกันว่า	“ท่านลังกา องค์ท่านดํา” 
ท่านปกครองวัดด้วยอ�านาจธรรมและอภินิหาร 
อย่างยอดเยี่ยม	 เป็นที่พึ่งทางธรรมปฏิบัต ิ
และการเจ็บไข้ได้ทุกข์ของประชาชนด้วย 
ความเมตตาธรรม	ประชาชนเพิ่มความเคารพ 
เลื่อมใสท่าน	ตลอดถึงพระยาแก้มด�า	เจ้าเมือง 
ไทรบุรีสมัยน้ัน	 และท่านมีความสุขตลอดมา 
(ท่านลังกาองค์ท่านด�าน้ีจะเป็นสมเด็จเจ้า 
พะโคะหรือไม่	 ขอให้ท่านพิจารณาต่อไป)	 
เจ้าเมืองไทรบุรีสร้างวัดช้างให้ ถวายท่าน
ลังกา
	 จากหนังสือต�านานเมืองปัตตานี	 ซึ่งรวบ 
รวมโดยคุณพระศรีบุรีรัฐ	 (สิทธิ์	 ณ	 สงขลา)	
นายอ�าเภอชั้นลายครามของอ�าเภอยะรัง 
เรียบเรียง	มีข้อความตอนหน่ึงว่า	
	 สมัยน้ันพระยาแก้มด�าเจ้าเมืองไทรบุรี	
ปรารถนาจะหาชัยภูมิที่ดีสร้างเมืองให้เจ๊ะสิดี	
น้องสาวครอบครอง	เมื่อโหรหาฤกษ์ยามดีได้ 
ท่านเจ้าเมืองก็เสี่ยงสัตย์อธิษฐานปล่อยช้าง 
ตัวส�าคัญคู่บ้านคู่เมืองออกเดินป่า	 หรือเรียก 

พระอาจารย์ทิม ธมฺมธโร 
(พระครูวิสัยโสภณ) วัดช้างให้ จ.ปัตตานี
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ว่าช้างอุปการ	เพือ่หาทีชั่ยภูมดีิสร้างเมอืง	ท่าน 
เจ้าเมืองยกพลบริวารเดินตามหลังช้างนั้นไป
เป็นเวลาหลายวัน	
	 วันหนึ่ง	ช้างได้เดินไปหยุดอยู่	ณ	ที่ป่าแห่ง
หนึ่ง	(ที่วัดช้างให้เวลานี้)	แล้วเดินวนเวียนร้อง
ขึ้น	๓	ครั้ง	พระยาแก้มด�าถือเป็นนิมิตที่ดีจะ
สร้างเมือง	ณ	ที่ตรงนี้	แต่น้องสาวตรวจดูแล้ว
ไม่ชอบ	 พี่ชายก็อธิษฐานให้ช้างด�าเนินหาที่
ใหม่ต่อไป	ได้เดินทางรอนแรมไปอีกหลายวัน	
	 เวลาตกเย็นวันหนึ่งได้หยุดพักพลบริวาร 
ทางน้องสาวถือโอกาสออกจากที่พักเดินเล่น	
บังเอิญขณะนั้น	 มีกระจงสีขาวผ่องตัวหนึ่ง 
วิ่งผ่านหน้านางไป	นางอยากจะได้กระจงขาว
ตัวนั้น	จึงชวนพวกพี่เลี้ยงวิ่งไล่ล้อมจับกระจง
ตัวนั้น	 ได้วิ่งวกไปเวียนมาบนเนินทรายอัน 
ขาวสะอาดริมทะเล	 (ที่ต�าบลกิเซะเวลานี้)	 
ทันใดนั้น	กระจงได้อันตรธานหายไป	นางเจ๊ะ 
รู้สึกชอบพื้นที่ตรงนี้มาก	 จึงขอให้พี่ชายสร้าง 
เมืองให้	
	 เมื่อพระยาแก้มด�าปลูกสร้างเมืองให้
น้องสาว	 และมอบพลบริวารให้ไว้พอสมควร
เรียบร้อยแล้วก็ให้ชื่อเมืองนี้ว่า	 เมืองปะตานี 
(ปัตตานี)	 ขณะนั้น	 พระยาแก้มด�าเดินทาง
กลับมาถึงภูมิประเทศที่ช้างบอกให้คร้ังแรก	

ก็รู้สึกเสียดายสถานที่	จึงตกลงใจหยุดพักแรม	 
แผ้วถางป่าและปลูกสร้างขึ้นเป็นวัด	ให้ชื่อว่า	
วัดช้างให้ มาจนถึงบัดนี้	ต่อมา	พระยาแก้มด�า 
ได้ถวายวัดช้างให้แก่ท่านลังกาครอบครอง
อีกวัดหน่ึง	
คนมลายูในสมัยโบราณนับถือศาสนาพุทธ
	 	 สมัยโบราณกาลนานมาน้ัน	คนมลายู 
นับถือศาสนาพุทธ	 พระยาแก้มด�า	 คนมลายู 
จึงได้สร้างวัดช้างให้ขึ้น	 ขออ้างถึงหนังสือ 
ของพระยารัตนภักดี	 ซ่ึงกล่าวไว้ในหนังสือ 
เรื่องปัญหาดินแดนไทยกับมลายู	ซึ่งท่านพิมพ์
แจกในการกุศล	หน้า	๘	บรรทัดที่	๑๖	
	 ในหนังสือเล่มนั้นกล่าวอ้างตามประวัติ- 
ศาสตร์ไว ้ว ่า	 พ.ศ.	 ๑๓๐๐	 กษัตริย ์ครอง 
กรงุศรวีชิยั	แห่งปาเลบ็บงัมีอานุภาพแผ่อาณา- 
เขตเข้ามาถึงแหลมมลายู	 ปกครองแผ่นดิน
ส่วนหนึ่งถึงอ�าเภอไชยา	ได้น�าพระพุทธศาสนา
เข้ามาสั่งสอนในแหลมมลายู	 และได้ก่อสร้าง 
ปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาไว้หลายแห่ง	 
ซึ่งยังปรากฏอยู่จนบัดน้ี	
	 ตามประวัติศาสตร์มลายูกล่าวว่า	มีผู้พบ
ศิลาจารึกแผ่นหน่ึงที่นครศรีธรรมราช	 จารึก
ว่า	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๑๓๑๘	 เจ้าเมืองศรีวิชัยได้มา
ก่อพระเจดีย์องค์หน่ึงที่นครศรีธรรมราช	และ
ที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งเกี่ยว
กับโบราณวัตถุ	 คือพระพุทธไสยาสน์	 ในถ�้า
แห่งภูเขา	 (วัดหน้าถ�้า)	ต�าบลหน้าถ�้า	อ�าเภอ
เมืองยะลา	จังหวัดยะลา	คาดคะเนว่า	ได้สร้าง
ไว้ในสมัยพระเจ้ากรุงศรีวิชัย	 ระหว่าง	 พ.ศ.	
๑๓๑๘	 -	 ๑๔๐๐	 ต่อมา	 ได้ปฏิสังขรณ์เพิ่ม
เติม	 ซึ่งยังคงปรากฏอยู่จนกระทั่งบัดน้ี	 องค์
พระยาวถึง	๘๑	ฟุต	๑	น้ิว	ขนาดใหญ่	วัดโดย
รอบองค์พระ	 ๓๕	 ฟุต	 และตามต�านานของวัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
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คุณพระศรีบุรีรัฐกล่าวไว้ว่า	 สมัยหลายร้อยปี
มาแล้ว	คนมลายูนับถือศาสนาพุทธ	แต่ได้มา
เปลี่ยนนับถือศาสนาอิสลามเสียภายหลัง	
ท่านลังกาเดินธุดงค ์ไปมา ระหว ่างวัด 
ไทรบุรีกับวัดช้างให้ ปัตตานี
	 	 มีเรื่องท�าให้ชวนคิดว่าวัดที่ท่านลังกา
อยู่ถึงเมืองไทรบุรี	ระยะทางที่จะมาวัดช้างให้
ไกลมาก	ทางเดินก็มีแต่ป่าและภูเขา	แสนจะ
ทุรกันดาร	ท่านลังกามีวัยชราภาพมากแล้ว	จะ
เดินไปเดินมาไหวหรือ	 แต่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆ	
กันมาว่า	 ท่านลังกาเดินทางไปมาแบบธุดงค์
ระหว่างวัดทั้งสองนี้	เดินทางเวลาแรมเดือน	

	 ขณะท่ีท่านเดินทางน้ัน	 พบที่ใดเหมาะก็
พักแรมหาความวิเวกเพื่อท�าสมาธิภาวนา	 ใช้
เวลาพักนานๆ	เช่น	ภูเขาถ�้าหลอด	ในกิ่งอ�าเภอ
สะบ้าย้อย	ก็ปรากฏว่า	มีสิ่งที่ควรเชื่อถือได้ว่า
ท่านเป็นผู้ท�าไว้แต่ครั้งเดินทางพักแรม	 จาก
นั้น	 ก็ปรากฏอยู่บนเพิงหินบนภูเขาตังเกียบ	
เทือกภูเขาน�้าต�าทรายขาว	ทางทิศตะวันออก
ของล�าธารน�้าตก	 มีพระพุทธรูปแกะด้วยไม้
ต�าเสาแบบพระยืนสององค์	 ชาวบ้านต�าบล
ทรายขาว	 เรียกพระพุทธรูปน้ีว่า	 หลวงพ่อ 
ตังเกียบเหยียบน�้าทะเลจืด	 คาดคะเนกันว่า	
พระพุทธรูปสององค์นี้ท่านลังกาเป็นผู้สร้าง
สมัยที่เดินทางและอาศัยพักอยู่	หลวงพ่อสอง
องค์น้ีเล่าลือกันว่าศักด์ิสิทธิ์นัก	 และยังเป็นที่
สักการบูชาของชาวบ้านในถิ่นน้ันมาถึงบัดน้ี
	 พระภิกษุชราองค์น้ี	 ท่านอยู่เมืองไทรบุรี	
เขาเรียกว่าท่านลังกา	เมื่อท่านมาอยู่วัดช้างให	้
ชาวบ้านเรยีกว่า	ท่านช้างให้	เป็นเช่นน้ีตลอดมา 

(อ่านตอนจบฉบับหน้า)

	 พรปีใหม่	 ประเสริฐใด		 ในโลกนี้
หรือจะมี	 	 เท่าพุทธองค์	 ท่านทรงให้
ละชั่วทั่ว	 	 ท�าดี	 	 	 ปีใหม่ไซร้
สร้างจิตใจ		 ให้พิสุทธิ์	 	 หลุดพ้นเทอญ	ฯ

พรปีใหม่จากพระพุทธองค์

ปุญฺญวํโส

พระพุทธไสยาสน์ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ�้า)
อ.เมือง จ.ยะลา
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 คุณแม่ : “หนูมีอะไรกังวลใจหรือเปล่าลูก	
ท�าการบ้านทันไหมคะ	ท�าไมนั่งถอนใจล่ะ”

 น้องขวัญ : “ทันค่ะคุณแม่	 แต่...พรุ่งนี้หนู 
ต้องเริ่มเรียนดนตรีไทยแล้วค่ะ	 หนูเลือกเรียน 
ขิม	 แต่...แต่หนูเกรงจะท�าไม่ได้อย่างคุณแม่ 
มันคงยากมากเลยนะคะกว่าจะเป็นเพลงไพเราะ 
ได้น่ะค่ะ”

 “หนูอย่ากลัวหรือทุกข์ล่วงหน้าไปก่อนสิคะ	
ไม่มีอะไรยากเกินไปส�าหรับคนที่มีความพยายาม
และมีความตั้งใจจริงหรอกลูก	 ท�าใจให้สบาย	
เปิดใจรับสิ่งที่ครูสอนนะคะ	ฝึกซ้อมบ่อยๆ	แล้วก็
ค่อยๆ	เป็นไปเองแหละ”

 “คุณแม่คะ	 คุณแม่เคยสอนหนูว่าคนเราไม่
ควรท้อแท้ใจในการศึกษาหาความรู้ใช่ไหมคะ 
เราต้องพยายามไปเร่ือยๆ	 เหมือนเรื่องของ 
พระมหาชนกว่ายน�้าในมหาสมุทร	 เม่ือเรือ 
อัปปาง	 ทุกคนจมน�้าตายหมด	 แต่พระองค์ก็ยัง 
ไม่ละความเพียร	 จนนางฟ้ามณีเมฆขลามา 
ช่วยอุ้มท่านขึ้นฝั่ง	แบบนั้นใช่ไหมคะ”

 	“ใช่แล้วลกู	จ�าท่านไว้เป็นตวัอย่างได้เลยนะคะ 
แล้วมีอีกเรื่องหนึ่ง	 เป็นตัวอย่างทั้งครูที่ดีและ
นักเรียนที่ดีด้วย	 ให้หนูเห็นว่าไม่มีใครแก่เกิน 

เรยีน	และความเป็นนกัเรยีนทีด่	ีว่าง่าย	ตัง้ใจเรยีน	
กช่็วยให้การเรยีนก้าวหน้าจนบรรลคุวามต้ังใจ	จน 
ท่านได้เป็นพระอรหันต์เลยนะลูก”

 “น่าสนใจจังเลยค่ะ	 คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อย 
นะคะ	หนูเด็ดใบกะเพราเสร็จแล้วล่ะ”	น้องขวัญ 
พูดจบรีบล้างมือเช็ดมือจนแห้งสนิท	 แล้วนั่ง 
เท้าคางตาแป๋วรอฟัง

 “เป็นเรือ่งของพระราธะเถระน่ะลกู	พระราธะ 
เป็นพราหมณ์	 ตกยากตอนแก่	 จึงไปอาศัยภิกษ ุ
อยู่ในวัดเชตวัน	 ช่วยดายหญ้ากวาดลานวัดและ 
ถวายน�้าล้างหน้าล้างมือล้างเท้าให้ภิกษุทั้งหลาย	
แต่ใจท่านอยากบวชเหลอืเกนิ	แต่ไม่มพีระองค์ไหน 
บวชให้ท่านเพราะเห็นว่าแก่แล้ว	จนท่านซูบผอม
ตรอมใจ	เพราะไม่ได้บวชตามที่ตั้งใจ”

 “น่าสงสารจังเลยค่ะ”	น้องขวัญพูด	
	 “วันหนึ่ง	 พระพุทธองค์ทรงตรวจดูอุปนิสัย

ของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตต ์
ของพระราธะ	จงึเสดจ็ไปหา	ตรสัถามว่าพระภิกษ ุ
สงเคราะห์ท่านอย่างไรบ้าง	 ท่านกราบทูลว่าได ้
อาหารพอยังชีพ	 ได้อาศัยหลับนอน	 แต่สิ่งที่ 
ต้องการที่สุดคือการได้บวชเป็นพระ	 แต่ไม่มี
พระรูปไหนยอมให้บวชเลย”	

เรื่อง :  มโนรถปูรณี
ภาพ :  น้องขวัญ

ธรรมส สาหรับ เยาวชน ผู ้ชี้ ขุมทรัพย์
 คุณแม่กําลังทํากับข้าว น้องขวัญมาช่วยเด็ดใบกะเพรา 
เพราะความตั้งใจตั้งแต่ยังไม่กลับจากโรงเรียนถึงบ้าน 
ก็รีบบอกคุณแม่ว่าอยากจะทานผัดกะเพราของโปรด 
พอคุณแม่ตามใจเมนูโปรดน้องขวัญดีใจมากน้ําย่อยเริ่ม 
ทํางานพอวางกระเป๋านักเรียนแล้วก็รีบมาลงแรงช่วยเอง 
เด็ดใบกะเพราไปทีละใบก็แอบถอนใจไป คุณแม่สังเกต 
สักพักจึงตัดสินใจเอ่ยถามลูกสาว
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	 พระพุทธองค์	 จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์	 ตรัส 
ถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ราธะ 
ได้บ้าง	พระสารบีตุรกราบทลูว่า	ท่านระลกึได้	คอื 
คราวหนึ่งท่านบิณฑบาตอยู ่ในกรุงราชคฤห์	
พราหมณ์ราธะได้เคยถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่ง	
สรุปว่าพระสารีบุตรท่านกตัญญูช่วยให้พระราธะ
ได้บวชสมใจ

 ในที่สุดก็ได้บวชแล้ว	สาธุค่ะ
 ได้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์ด้วยนะ	 ไม่

ธรรมดาเชียวลูก	 เม่ือได้บวชแล้ว	 พระราธะเป็น
พระแก่หาของขบฉนักล็�าบาก	พระสารบุีตรจงึพา
พระราธะออกธุดงค์ไป	พร�่าสอน	อบรม	ตักเตือน
ต่างๆ	 อยู่เนืองๆ	 ความที่พระราธะท่านเป็นพระ
แก่ที่ว่าง่าย	 รับโอวาทและปฏิบัติตามด้วยความ
เคารพ	ไม่นานนักท่านก็ได้ส�าเร็จอรหัตตผล

 เยีย่มยอดไปเลยค่ะ	สมปรารถนาทีส่ดุในโลก
 ต่อมาพระสารีบุตรพาพระราธะกลับมาเฝ้า

พระพทุธองค์	พระพทุธองค์ทรงถามว่า	พระราธะ 
ว่านอนสอนง่ายไหม	พระสารบีตุรตอบว่า	“ว่าง่าย	
สอนง่ายมาก	สอนอะไรก็ไม่เคยโกรธเลย”

 ถ้าคณุครสูอนอะไร	หนูจะต้ังใจ	และขยนัซ้อม
บ่อยๆ	ค่ะ	จะได้เล่นขิมเก่งๆ

 สาธุ	ตัง้ใจและพยายามนะลกู	คณุแม่จะรอฟัง
เพลงนางครวญเวอร์ชั่นน้องขวัญบ้าง	 ยังมีต่ออีก
นิดค่ะ	 วันหนึ่ง	 ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากัน
ที่ธรรมสภาว่า	 พระสารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญู
กตเวที	 ระลึกถึงพระคุณของพระราธะ	 แม้เคย
ถวายอาหารเพยีงทพัพเีดยีว	ท่านรบัเป็นอปัุชฌาย์
ให้พราหมณ์ตกยากได้บวช	 นับว่าท่านท�าส่ิงที่
ท�าได้ยาก	ฝ่ายพระราธะก็เป็นผู้ว่าง่าย	อดทนต่อ
ค�าสอนดีมาก

 ทั้งครูก็ดี	ทั้งศิษย์ก็ดี	น่าชื่นชมมาก

 ท่านกล่าวไว้อีกว่า	 ธรรมดาบุคคลผู้มีความ
กตัญญูกตเวที	 ย่อมระลึกอยู่เสมอถึงพระคุณที่ 
ผูอ้ืน่กระท�าแก่ตนแม้เพยีงเลก็น้อย	คอยหาโอกาส
ตอบแทนความดีของผู้อ่ืน	 ฝังจิตฝังใจของตนอยู่
ตลอดเวลา	 ตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีความกตัญญู
กตเวที	 ใครท�าคุณให้	 คุณนั้นก็ปรากฏเพียง
ชั่วคราว	 เหมือนรอยขีดลงในน�้า	 อีกอย่างนะลูก 
คนมีความกตัญญู	 ย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่อง 
เลก็น้อยของผูม้คีณุ	มาลบล้างคณุความดส่ีวนใหญ่ 
ท�านองเอาใบบวัปิดท้องฟ้า	แม้ใบบวันัน้อาจปิดตา 
ของตนมใิห้เหน็ท้องฟ้าได้	แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏ
แก่คนทั่วไปอยู่

 คุณแม่พูดเข้าใจง่ายจัง	คนกตัญญูมีแต่ความ
เจริญ	ไม่มีเสื่อม	ส่วนคนอกตัญญูมีแต่ความเสื่อม	
ไม่มีความเจริญ	ใช่ไหมคะคุณแม่

 “แน่นอนเลยลกู	พระพทุธองค์ยงัทรงปรารภ
พระราธะเรื่องความเป็นผู้ว่าง่าย	 และสอนภิกษุ
ทั้งหลาย	 ควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราธะ	 เมื่อ
อาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธ	พึงมอง
เห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอน	 เสมือนเป็นผู้บอก
ขุมทรัพย์ให้”	 คุณแม่หันมายิ้มให้ลูกสาว	 ขณะที่
ใส่หมูสับลงผัดในกระทะ

 การที่เราจะคบสนิทกับใคร	 ย่อมแสดงว่ามี
นิสัยส่วนลึกไปกันได้	 มิฉะนั้นจะคบกันไม่ได้นาน
นะคะคุณแม่	...โอ๊ย	แต่มันหอมจังเลยค่ะ	หนูหิว
แล้วล่ะ	 หนูใส่ใบกะเพราะเลยนะคะ	 แล้วหนูจะ
ช่วยตีไข่ด้วย	ส�าหรับไข่เจียวสูตรพิเศษของหนู

 	 	 (หัวเราะอย่างเอ็นดู)	 เอาเลยลูก	ตีไข่สอง
ฟองเลยค่ะ		จะได้ทานกันให้อร่อยสมใจ

ที่มา	:	ธรรมบท	ทางแห่งความดี	เล่ม	๒		
(บัณฑิตวรรควรรณนา)	เรื่องแรก	ของ	วศิน	อินทสระ
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วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 
รับรางวัลศาสตรเมธี
	 คอลัมน์ใต้ฟ้าวัดจากแดงห่างหายไปนาน 
กลับมาอีกครั้งพร้อมข่าวมงคลรับศักราชใหม ่
และโพธิยาลัยฉบับบูชาครู	มกราคมนี้	ขอแจ้ง 
ข่าวน่ายินดีให ้สาธุชนได้ร ่วมถวายมุทิตา 
สักการะในโอกาสท่ีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก เจ้าอาวาส 

วัดจากแดง	 ได้รับพระราชทาน 
รางวัล	“ศาสตรเมธี” นักปราชญ ์
ที่ทํ าคุณประโยชน ์ ให ้ สั งคม 

 สาขาสังคมศาสตร์	ด้านพัฒนา 
จิตใจ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘ 
จากมูลนิธิหม่อมหลวงปิ่น 
มาลากุลฯ	ในพระราชปูถมัภ์ฯ

		 จากการที่ท ่านได้ทุ ่มเทให้กับการ
พัฒนาระบบการศึกษาพระธรรมตามพระ
ไตรปิฎก	 ตลอด	 ๖๐	 พรรษา	 แห่งการครอง
ผ้ากาสาวพัสตร์	 ทั้งการเรียนการสอน	 และ
ได้เขียนต�าราเรียนพระธรรมอันทรงคุณค่า
ไว้มากมาย	 อันเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ส�านัก
ศาสนศึกษาธรรม	 วัดจากแดง	 มีผลงานเป็นท่ี 
ยอมรบัในระดับประเทศ	โดยหลวงพ่อได้เข้ารบั 
พระราชทานโล่รางวัลฯ	 จากสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯ	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจติรลดา 
เมื่อวันอังคารที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 ซึ่งมี 
ผู้ได้รับรางวัลในครั้งน้ีรวมทั้งหมด	 ๘	 ท่าน 
(มีพระสงฆ์	 ๒	 รูป	 และฆราวาสอีก	 ๖	 ท่าน) 
ขอร่วมแสดงมุทิตาจิตกับทุกท่านมา	ณ	ที่นี้
	 ที่มาของรางวัล	 “ศาสตรเมธี”	 เริ่มจาก 
มลูนิธศิาสตราจารย์	หม่อมหลวงป่ิน	มาลากุลฯ 

ใต้ฟ้าวัดจากแดง

กองบรรณาธิการ

ใต้ฟ้า วัดจากแดง
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เสาร์ที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๖๐
พระผูท้รงพระไตรปิฎก ๗ รปู เยอืนวดัจากแดง
	 งานใหญ่อีกงานในเดือนน้ีคือ	 พระผู้ทรง 
พระไตรปิฎก	 จากประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
ได้เดินทางมาเยือนวัดจากแดง	 พร้อมกันถึง 
๗	 รูป	 ในวันเสาร์ที่	 ๒๘	 มกราคม	ญาติโยม 
ทั้ งคนไทยและคนเมียนมาร ์พร ้อมใจกัน 
ต้อนรับและร่วมฟังธรรมจ�านวนมาก
	 พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	 คือพระที่ทรงจ�า
พระไตรปิฎก	 และเข้าใจเนื้อหาความหมายได้
อย่างเป็นเลิศ	 ทุกรูปจะได้รับการยกย่องจาก
ประชาชน	 และรัฐบาล	 เพราะถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญ	 พระอิฐ	 พระปูน 
พระทองเหลืองสร้างได้	 แต่พระพูดได้	 จ�า 
พระไตรปิฎกได้ทั้งหมดน้ีถือว่าหายากที่สุด 
มีเงินเท่าไหร่ก็สร้างไม่ได้	 สาธุชนผู้เห็นคุณค่า 
จึงไม่ควรพลาดโอกาสพิเศษนี้	 ซึ่งวารสาร 
โพธิยาลัยจะได้น�าเสนอรายละเอียดในฉบับ
ต่อไป
	 กิจกรรมช่วงเช้า	 ณ	 สุธัมมศาลา	 รับฟัง 
เสวนาธรรมน�าโดยพระอาจารย์มหาประนอม 
ธมมฺาลงกฺาโร	เรือ่ง “พระไตรปิฎกมคีวามสําคญั 
อย่างไร”	และอธบิายแนวการเรยีนการสอนให้
เกิดความทรงจ�าพระไตรปิฎก	จากนั้นช่วงบ่าย 
ฟังบรรยายธรรมและฟังการตอบค�าถามที่ 
น่าสนใจจากพระผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎก	 ๗	 รูป	
โดยมีพระอาจารย์มหาประนอมแปลไทยให้
โดยตลอด
	 ขออนุโมทนา	 ทุกท่านที่สนใจมาร่วมฟัง
ธรรมจากพระผู้ทรงพระไตรปิฎกและทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นกุศลครั้งนี้

อดีตรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 อดีต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ก่อตั้ง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 โรงเรียนสาธิต 
มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ	ปทมุวนั	มคีวาม 
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงพระกรุณาวาง 
รากฐานการศึกษาให้กับประเทศชาติ	 อันเป็น 
แบบอย่างของการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ 
ต่อเนื่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน	 จึงได้เริ่มจัดท�า 
โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นราช
บูชา	 โครงการหนึ่งคือ	 “ศาสตรเมธี”	 โดย 
ตระหนักถึงคุณค่าของนักปราชญ์ผู ้ท�าคุณ
ประโยชน์ให้กบัชาตบ้ิานเมอืงในด้านต่างๆ	รวม 
ทั้งด้านการพัฒนาจิตใจ	 ซึ่งหลวงพ่อของเรา
ได้รับรางวัลในสาขานี้	 โดยได้รับการพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ต่างๆ	 เป็นต้นว่าป็นผู้ท�าความ
ดี	 ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ	 และได้
รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง	ทางมูลนิธิฯ	จึง 
จัดมอบรางวัลดังกล่าว	 เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
บคุคลทัว่ไป	และเป็นขวัญก�าลงัใจในการท�างาน
ที่ทรงคุณค่าต่อไป	



"...ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็กๆ 

ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังด ี

คือ ด้วยความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์

 และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวม 

เพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ด ี

ส่วนรวมก็ไปรอด..."       

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙  

พระราชทานแก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๑๓



v วิสัชนาธรรม : ความหมายของบทบูชาครู 
v กวีนิพนธ์ : ครูคือดวงตะวัน
v พระธรรมเทศนา : ครูในใจ
v สารธรรม : คติธรรมจากสัมโมทนียกถา
    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ปยุตฺตมหาเถระ)
v กวีนิพนธ์ : ส.ค.ส. ส่งความส�านึกดีปีใหม่
v สาระน่ารู้ : คุณสมบัติของครูที่ดี
      ตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 

v กวีนิพนธ์ : เวลาที่เหลือ ?
v มองเทศ – มองไทย : พระมาลัย ตอน ๑
v วัดบันดาลใจ : ขุดทองจากขยะ ตอน ๒
v ชวนดูหนัง : Not One Less
v เรื่องเล่าภาวนา : สถานปฏิบัติธรรมริมถนน 
v รอยธรรม : หลวงปู่ทวด ผู้สร้างมหาคุณูปการฯ
v ธรรมส�าหรับเยาวชน : ผู้ชี้ขุมทรัพย์
v ใต้ฟ้าวัดจากแดง




