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	 เพ็ญเดือนวิสาขะครั้งกระนั้น	 	 โลกธาตุมหัศจรรย์บันลือเสียง

ประชุมเทพทั้งหลายอยู่รายเรียง	 	 คอยเคียงพระสรรเพชญเสด็จมา

	 จ�าเนียรกาลผ่านสามสิบห้าปี	 	 ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขา

ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมา	-	 	 	 สัมโพธิญาณมหามหัศจรรย์

	 อีกสี่สิบห้าปีมีก�าหนด	 	 	 โลกก�าสรดโหยไห้พิไรลั่น

คืนเพ็ญเดือนหกเห็นอยู่เช่นกัน	 	 พระนิพพานในสาละวันวโนทยาน

	 แต่พระธรรมค�าสอนอันช้อนโลก	 ให้พ้นทุกข์ภัยโศกวัฏสงสาร

ยังอยู่ยงคงมั่นนิรันดร์กาล	 	 	 เหมือนจันทร์ฉายชื่นบานนับนานเอย

ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ธงทอง	จันทรางศุ
ประพันธ์ในนามวารสารโพธิยาลัย

วิสาขบูชาร�าลึก



ฉบับที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

	 วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ เป ็นฉบับพิเศษอีกวาระหนึ่ง	
พิเศษแรกคือเป็นฉบับครบรอบสองปี	 พิเศษที่สองคือเป็นฉบับ 
“วันวิสาขบูชา หนึ่งในวันส�าคัญของโลก”
	 	 	 	 	 	 	UNESCO	ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา	เป็นวันส�าคัญของ
โลก	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	ตามที่ชาวพุทธศรีลังกาได้น�าเสนอต่อ	
UNESCO	หลังจาก	UNESCO	ได้ประชุมพิจารณาแล้ว	เห็นควร
ให้วันวิสาขบูชา	เป็นวันส�าคัญของโลก	
							นับเป็นเรื่องน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง	และชาวพุทธทั่วโลก
จะถือวาระจัดการประชุมใหญ่ขึ้น	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ	์
ความรู้	 และวิชาการต่างๆ	ปัญหาที่พบ	แนวทางการแก้ไข	 ฯลฯ	
ให้แก่กนัในหมูป่ระเทศสมาชกิ	ซึง่มีประมาณ	๘๘	ประเทศท่ัวโลก	
บางประเทศไม่นึกว่าจะมีกลุม่ชาวพทุธแต่กม็	ีเช่น	บางประเทศใน
ยโุรปตะวนัออก	เช่น	เชกโกสโลวาเกีย	ลิทัวเนยี	หรอืประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย	เช่น	ฟินแลนด์	นอร์เวย์	สวีเดน	และประเทศแถบ
ขั้วโลกใต้	เช่น	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	เป็นต้น	
							ศาตราจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยชั้น
น�าในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคริสต์ศาสนิกชน	ผ่านการ
ศึกษาพระไตรปิฎกและภาษาบาลีอย่างเชี่ยวชาญ	 สามารถพูด
ปาฐกถาภาษาบาลีได้อย่างคล่องแคล่ว	 เก่งกว่าพระสงฆ์ไทยเสีย
อีก	ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาเห็นความส�าคัญในการศึกษาเล่าเรียน
พระไตรปิฎกและภาษาบาลีอย่างจริงจัง	 ไม่ย่อท้อต่อความยาก
ล�าบาก	 ทั้งๆ	 ที่เป็นภาษาที่ไม่เก่ียวข้องกับภาษาพื้่นถิ่นของพวก
เขาเลย	ผดิกับคนไทย	ซึง่น่าจะคุน้กับพระไตรปิฎกและภาษาบาลีดี 
เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา	 และพระพุทธ
ศาสนาก็อยู่คู่กับคนไทยนานแสนนานนับต้ังแต่สร้างบ้านแปลง
เมือง	กลายมาเป็นประเทศไทย	แต่จะมีพระสงฆ์ไทยและคนไทย
สกัเท่าใดกนั	ทีมุ่่งม่ันศึกษาพระไตรปิฎกและภาษาบาลีอย่างแน่ว
แน่จริงจัง	 เพื่อสืบทอดและส่งต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนนานออก
ไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน
	 อน่ึง	 ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทแห่งโลก	 ดังนั้น	 การประชุมส่วนใหญ่	 หลายครั้ง 
จึงถูกจัดขึ้นในประเทศไทย	 มีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมบางป ี
หลายพนัคน		ยกเว้นปีนี	้	ทีก่ารประชมุได้จดัข้ึนทีป่ระเทศศรลัีงกา	
	 หากความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี	 เราจะเป็นคน
ดีได้อย่างไร	 หากไม่กตัญญูต่อพระพุทธเจ้า	 พระศาสดาผู้ทรง
มหากรุณาธิคุณต่อชาวโลกทั้งปวง	 เม่ือบรรลุพระสัมมาสัมโพธิ-
ญาณแล้ว	ทรงเสียสละพระองค์เองเผยแผ่สิ่งที่ทรงค้นพบ	เพราะ
ทรงเล็งเห็นว่า	 ยังพอมีผู้มีสติปัญญาจะเรียนรู้และบรรลุธรรม
ตามที่ทรงแนะน�า	แม้จะทรงทราบว่า	ในท่ามกลางดินแดนที่เต็ม

ไปด้วยมิจฉาทิฏฐิทั่วทุกตารางนิ้ว	การจะท�าให้สัมมาทิฏฐิบังเกิด
ขึ้นนั้น	 ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย	 แม้พระองค์จะต้องเหน็ดเหนื่อย
อย่างแสนสาหัส	แต่พระองค์ไม่ทรงหวัน่ไหว	เพราะกิจทีจ่ะต้องท�า 
เพ่ือพระองค์เองไม่มีอีกแล้ว	 ทุกพระกรณียกิจท�าเพ่ือประโยชน ์
สุขของชาวโลก
	 การที่ เราได ้อานิสงส ์จากพระมหากรุณาธิ คุณของ
พระพุทธเจ้า	 ท�าให้เรามีโอกาสได้พบสิ่งที่ประเสริฐที่สุด	 ที่เรียก
ว่า	พระนิพพาน	ความสงบเย็นอันเป็นนิรันดร์	การไม่ต้องกลับมา
เกิดวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนาน	 เผชิญกับความทุกข์จาก
การเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 การพลัดพรากจากบุคคลที่รัก	 ของที่รัก	
อันท�าให้จิตใจต้องทุกข์ทรมาน	เจ็บปวด	ไม่มีสิ้นสุด
	 พระมหากรุณาธิคุณนี้จึงยิ่งใหญ่นัก	 อันเราพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายควรได้ส�าเหนียกและตระหนักแน่นอยู่ในใจเสมอ	 และ
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเพ่ือตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ	
ด้วยการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี		ศึกษาค�าสอนอย่างตั้งใจ	แล้วน�า
มาประพฤติปฏิบัติให้เป็นนิจศีล	 ด�าเนินชีวิตอยู่ในครรลองครอง
ธรรม	บ�าเพ็ญทาน	ศีล	ภาวนา	อยู่อย่างสม�า่เสมอ		หากท�าได้เช่นน้ี 
นอกจากจะได้ชือ่ว่า	กลัยาณชนแล้ว	ยงัเป็นการแสดงความกตญัญู
กตเทวีต่อผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่มีประมาณอีกด้วย
	 วารสารโพธิยาลยัฉบับน้ี	จัดท�าอย่างตัง้ใจเพ่ือบูชาพระพุทธ
องค์	 ได้คัดเลือกเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ใน
หลากหลายแนว	เช่น	คอลัมน์	ชวนอ่านหนังสือ	ฉบับนี้ชวนอ่าน
หนังสือชุด พุทธประวัติ  The Gotama Buddha ซึ่งเป็น
หนังสอืพุทธประวตัแินวประวตัศิาสตร์	เขียนโดย	ศ.ดร.	นากามรูะ 
จากมหาวิทยาลัยโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ่น	 ท่านผู้นี้ใช้เวลาค้นคว้า
และศึกษาคัมภีร์ต่างๆ	เท่าท่ีหาได้ท้ังในมหายานและเถรวาท	แล้ว
รวบรวมมาเขยีนเป็นพทุธประวัตเิล่มนี	้มหีลกัฐานอ้างองิครบครนั	
ท่านใดสนใจจะศกึษาพทุธประวตัใินแง่ประวตัศิาสตร์และวชิาการ
ต้องอ่านหนังสือชุดนี้
	 นอกจากนั้น	 เรายังได้คัดเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาธรรมะอันลึก
ซ้ึง	และพิเศษสดุ	ท่ีเขียนโดยคณะผูจั้ดท�าของเรา	ซ่ึงเป็นพระภกิษุ	
ผู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษา	 และได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของ
ท่านให้กับท่านผู้อ่าน
	 เรื่องประสบการณ์การเรียนพระอภิธรรมหลักสูตรเร่งรัด 
เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ	เพราะค�าว่า	พระอภิธรรม	คนไทยมักไม่
ค่อยคุ้น	ว่าท�าไมจึงต้องเรียนพระอภิธรรม	พระอภิธรรมเป็นหนึ่ง
ในสามของพระไตรปิฎก	ดังนั้น	จึงมีความส�าคัญไม่น้อยกว่าปิฎก
อื่นๆ	แต่เนื่องจากความยาก	ความลึกซึ้ง	จึงท�าให้พุทธศาสนิกชน
จ�านวนหนึ่งกลัวท่ีจะศึกษา	 หากอ่านบทความเร่ืองนี้แล ้ว 

เปิดเล่ม
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอ�านวยการ

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	:	มิถุนายน	๒๕๖๐	
จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	

ปก
วันวิสาขบูชา

ภาพปก
คนข้างหลัง
เครดิตภาพ

มหาบ้านนอก,	Cagino	bhikkhu,
กุสลนนฺโท,	พอจ.	มหาพจน์	สุวโจ,	

Pimukt
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์	

‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

a	มหาสีหนาทสูตร.........................................๓
a	กรณียเมตตสูตร	ตอนจบ............................๘
a	ลุกขึ้นเถิด...................................................๑๔
a	ธรรมะ	๓๗.................................................๑๙
a	พระพทุธเจ้า	เป็นมนษุย์หรอืเทวดา	?..........๒๖ 
a	“ท่านเป็นใคร	?”........................................๒๘
a	พทุธบรษิทักบัเรื่อิงน่ารู้เกีย่วกบัพทุธวสัิย.....๒๙	
a	พระรตันตรยัอยูใ่นพระไตรปิฎก.................๓๔
a	สัลเลขธรรม	ตอน	๑...................................๓๘
a	เมล็ดพันธุ์บาลีใหญ่งอกงามที่กัมพูชา.........๔๑
a	ประวติัพระพทุธเจ้าฉบบัองักฤษ.................๔๗
a	คัมภีร์แผนที่นิรวาน....................................๕๑

	 วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค 
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา	 โดยเลือกใช้กระดาษถนอม 
สายตาเพื่อรักษาสุขภาพของผู ้อ่าน	 เปี ่ยมด้วย 
คุณค่าทางปัญญาที่คัดสรร	เพื่อแจกเป็นธรรมทาน 
และบริจาคไปตามห้องสมุด	 หากท่านอ่านจบแล้ว	
ต้องการแบ่งปันธรรมทาน	 โปรดส่งต่อให้ท่านอื่น
ที่เห็นคุณค่า	 หรือมอบให้	 สถาบัน	 ห้องสมุด	 วัด	
หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ	 เป็นต้น	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญากว้างขวางต่อไป

หากท ่านผู ้อ ่านมีความประสงค ์จะติดต ่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือ 
ต้องการแสดงความเหน็	ตชิม	หรอืค�าแนะน�าใดๆ 
กรณุาตดิต่อได้ทีอ่เีมลล์	pk.krun21@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)

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

สารบัญ

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
		๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
		๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
		๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
		๔.	คณุพ่อวชัระ	-	คณุแม่ทองสขุ	โลทารกัษ์พงศ์

จะเหน็ภาพว่า	เราจะเรยีนพระอภิธรรม 
ได้อย่างไรบ้าง	 เป็นทางเลือกหนึ่งใน
หลายๆ	ทาง	เพราะการเรียนการสอน
พระอภธิรรมมีหลายหลกัสตูร	ทัง้แบบ
ยาวนาน	หลายปีหลายเดือน	และแบบ
เร่งรัดอย่างที่เล่าไว้ในฉบับนี้	เชิญท่าน
ผู้อ่านที่สนใจใฝ่เรียนได้รับรู้ไว้เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง
	 เนื่องจากเรามีบทความดีๆ	 ที่
เกีย่วกับพระพทุธเจ้าน�าเสนอมากมาย
ในฉบับนี้	จนพื้นที่ไม่พอ	เราจึงได้เพิ่ม
หน้าอีก	 ๘	 หน้า	 และจ�าเป็นต้องยก
คอลัมน์ประจ�าบางคอลัมน์ไปอยู่ใน
เล่มถัดไป
	 โลกวันนี้มีแต่ความวุ่นวาย	ร�าร�า
จะเกิดสงครามใหญ่ในตะวนัออกกลาง	
หากมองใกล้เข้ามาในประเทศของเรา	
ข่าวอาชญากรรมร้ายแรง	 มีให้เห็น
รายวัน	 ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกท	ี
ข่าวเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า	 โลก
ที่ห่างไกลธรรมะอย่างท่ีเป็นอยู่นี้	 มี
แต่ภัยพิบัติที่น่ากลัว	 คอยจะท�าลาย
ล้างมนุษยชาติ	 แต่เรายังโชคดีที่มี
พระพุทธเจ้า	ที่ทรงชี้ทางรอดไว้ให้เรา	
ที่เหลือคือเราจักสามารถน�าสิ่งที่ทรง
สอน	มาใช้ได้แค่ไหน	อย่างไร
	 คณะผู ้จัดท�าหวังว่า	 วารสาร
โพธิยาลัย	 จะเป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆ	 ใน
สังคมไทย	 ที่ยังคงรักษา	 สืบทอด	 ค�า
สอนของพระพุทธเจ้าให้ด�ารงคงอยู่
ต่อไป	 เต็มตามก�าลังความสามารถที่
มี	และนี่คือการแสดงกตัญญูกตเวทีใน
วิถีทางที่ท�าได้	 ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุก
คนมีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อองค์พระบรมศาสดาได้	 ตามก�าลัง
ความสามารถของตน	 เพียงแต่จะท�า
หรือไม่เท่านั้น

คณะผู้จัดท�า



มหาสีหนาทสูตร

ปุจฉา : กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์		
ปรารภถึงวันวิสาขบูชา	 เราชาวพุทธต่างน้อม
ร�าลึกถึงพระพุทธคุณ	 จึงอยากจะถามถึงเร่ือง
การบนัลอืสหีนาท	ของพระพทุธเจ้า	ซึง่มกีล่าว
ไว้ในมหาสีหนาทสูตร	 อยากทราบที่มาและ
แนวทางการศึกษาของพระสูตรนี้
 มหาสหีนาทสูตร		มหาสหีนาท		มหาสห์ี  คอื 
ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่	 ราชสีห์ผู้ประเสริฐ	นาท คือ
การเปล่งเสียงออกมา	การบันลือเสียงด้วยการ
เปล่งเสยีงของราชสห์ีผูย้ิง่ใหญ่	แต่ราชสห์ีในทีน่ี้ 

เป็นการอปุมา	คอืทัง้โลกน้ี		ผูท้ีท่รงอ�านาจมาก
โบราณเขาเรียกว่า	 สีห	 หรือ	 ราชสีห์	 เป็นเจ้า
แห่งไพร	 ผู้ท่ีมีอ�านาจมากในพระพุทธศาสนา
คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ทรงเปล่ง
สีหนาทไปสู่ทิศทั้ง	 ๔	 เราจะเห็นเสาอโศกมี
สัญลักษณ์คือสิงห์หันหน้าไปสู่ทิศทั้ง	๔	ในเสา 
อโศกจะบอกไว้ชดัเจนว่า	สหีะนาทงั นะทนัเต เต  
ปะริสาสุ วิสาระทา คือองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงเปล่งเสยีงสหีนาท	บนัลอืสหีนาทในทาง
พทุธบรษัิททัง้			๔			ด้วยวิสารทะ			คอืความแกล้วกล้า 

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วิสัชนาธรรม 

เหตุแห่งการบันลือสีหนาท
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ความอาจหาญ	 กล้าที่จะประกาศพระศาสนา
บันลือสีหนาทไปสู่ทิศทั้ง	 ๔	 สีหะนาทัง	 คือ
ประกาศพรหมจักร	 จักรอันประเสริฐนี้ไม่ไป 
ท�าลายชีวิตใคร	 แต่เป็นจักรที่หมุนชีวิตคนให้
เปลี่ยนไปในทางที่ดี	 ดีกว่า	 ดีที่สุด	 คนเอาไป
ประพฤตแิล้วจะพ้นจากทกุข์ทัง้ปวง	แต่ยคุสมยั 
หลังนี้	 คนมีอ�านาจเขาก็ประกาศเหมือนกัน 
แต่เป็นจกัราวธุ	อาวธุทีเ่ป็นจกัร	เครือ่งจกัรทีไ่ป 
ท�าลายคนอื่น	 แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ประกาศพรหมจักร	ธรรมจักร	จักรที่หมุนไปสู ่
ทิศทั้งสี่	แล้วท�าให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง	อันนี้คือ
พระองค์ทรงเปล่งสีหนาท	มาด้วยความแกล้ว-
กล้า	ตามทีป่รากฏในคาถาว่า	สหีะนาทงั นะทนั-
เต เต ปะรสิาส ุวสิาระทา พรัฺหมฺะจักกัง ปะวัต- 
เตนต ิโลเก อปัปะฏิวตัตยิงั การบนัลือสีหนาท	
คือการเปล่งเสียงเหมือนราชสีห์	 การหมุน 
พรหมจักร	 ธรรมจักรของพระองค์	 ไม่มีผู้ที ่
จะย้อนหรือโต้กลับได้

ในยคุสมัยโบราณ	กลุม่สนุกัขัตตลจิฉวีบตุร 
มาต�าหนิว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นอย่างน้ี	
แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช้ีแจงอย่าง
อาจหาญ	ด้วยเวสารัชชธรรม	๔	ประการ	หรือ 
เวสารัชชญาณ	 ญาณที่พระองค์ประกาศ 
ความอาจหาญ	 กล ้าที่จะประกาศว ่า 
ท�าไมพระองค์จึงสามารถประกาศ
พรหมจักรให้เป็นไปได้	 อดีตเหตุ 
คือบารมีทั้ง	 ๑๐	 ได้สร้างไว้เต็ม 
แล้ว	 เหตุปัจจุบัน	 คือก�าลังของ 
พระตถาคต	 ๑๐	 ประการ	 ก�าลัง 
ของพระพุทธเจ้า	 ๑๐	 ประการ		
เช่น	 ทศพลญาณ	 ญาณคือก�าลัง 
ของพระพุทธเจ้า	 คือ
ก�าลังพระวรกาย

ของพระองค์	ก็มี	๑๐	ประการ	ก�าลังญาณก็มี 
๑๐	ประการด้วยกัน	ช้างเป็นสัตว์ที่มีอานุภาพ 
มาก	ก�าลังมากที่สุดในโลก	แต่พระพุทธองค์มี 
ก�าลังมากกว่านั้น	 ๑๐	 เท่า	 แต่ถ้าเป็นก�าลัง 
ญาณปัญญา		โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญญาเกีย่วกบั 
สัตว์ใน	 ๓๑	 ภพภูมิ	 ตั้งแต่สัตว์ในอบายภูมิ 
จนถึงสูงสุดคือพรหม	 พรหมมีความคิดระดับ 
ไหน	 เราอาจจะบอกว่า	 ยุคนี้พิสูจน์ได้	 เช่น 
นักวิทยาศาสตร์เราก็เชื่อ	 แต่ถ้าเราไปดูใน 
พรหมชาลสูตร	 เราจะเห็นว่า	 ในพระไตรปิฎก 
โดยเฉพาะพรหมชาลสูตร	นักวิทยาศาสตร์นั้น 
จัดอยู่ในกลุ่มวีมังส	ี (คือมีปัญญาในการคิดค้น 
ทดลองต่างๆ)	 อยู่ในเครือข่ายของทิฏฐิ	 ๖๒	 
ซึ่งยังอยู ่ในข่ายความคิด	 ๖๒	 ชั้น	 กลุ ่มนัก 
วิทยาศาสตร์ก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ฌาน	แต่ด้วย
การคิดค้นวัตถุและสิ่งประดิษฐ์ออกมาเท่านั้น
เอง	สูงกว่านั้นคือพวกพรหม	ปฏิบัติจนได้ฌาน 
สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้	 เมื่อตายจาก
มนุษย์จึงไปเกิดในพรหมโลกได้	 สูงกว่านัก
วิทยาศาสตร์อีก	 แต่ความคิดของคน	 ๖๒	 ชั้น	
ที่เรียกว่าทิฏฐิ	 ๖๒	 พระองค์ดักได้ด้วยข่าย
แห่งพระญาณของพระองค์	 คือญาณชาละ 

พรหมชาละ	 อรรถชาละ	 สังคามวิชยะ 
ฉะน้ัน	 พระองค์มีพระญาณที่แกล้วกล้า	

สามารถที่จะดักข่ายแห่งความคิด
ของสัตว์ใน	 ๓๑	 ภพภูมิ	 และ 
สามารถที่จะประกาศความเป็น 
พุทธะให้ชาวโลกได้รับรู ้อย่าง 
ชัดเจน	 การบันลือสีหนาท	 คือ 
ประกาศออกไปด้วยความอาจหาญ 

ไปสู่ทิศทั้ง	 ๔	 หมายถึง	 ประกาศ
ธรรมจักรนั้นเอง
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นี้ คื อสิ่ ง ท่ี ช า วพุ ทธ 
ต้องภูมิใจว่า	 พระพุทธเจ้า 
หรือพระศาสดาของชาว 
พุทธ	 ไม่ใช ่ใครก็ได้ที่จะ 
อุปโลกน์ขึ้นมาเป็นพระ- 
พุทธเจ ้า	 ต ้องสร้างเหต ุ
สร้างปัจจัยมาทั้งหมด	๒๐	
อสงไขย	 คือบารมีทั้ง	 ๑๐ 
นั่นคือเหตุที่จะท�าให้เป็น 
พุทธะหรือเรียกอีกช่ือว่า 
พทุธการธรรม	คอื	ธรรมะที ่
จะท�าให้ผู ้กระท�าเป็นพระพุทธเจ้า	 เรียกว่า 
บารมี เริ่มจากทานบารมี	 ศีลบารมี	 เป็นต้น	
จนถึง	 อุเบกขาบารมีเป็นที่สุด	 เป็นเหตุให้
เป ็นพระพุทธเจ ้าได ้	 การสร ้างเหตุสร ้าง
ปัจจัยคือสร้างฐานไว้เพียงพอ	 คือท�าความดี 
๑๐	ประการ	มานานถึง	๒๐	อสงไขย	เริ่มจาก 
คิดในใจไม่บอกให้ใครรู้	 ๙	 อสงไขย	 ให้คนอื่น 
รับรู ้ตามอีก	 ๗	 อสงไขย	 หลังจากนั้นก็ได้ 
รับพยากรณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอีก	 ๔	 
อสงไขยแสนมหากัปสุเมธดาบสจะได้ตรัสรู ้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	มีพระนามว่าโคดม

สรุปแล้ว	 พระองค์สร้างเหตุสร้างปัจจัย	
สร้างฐานมวลชนเอาไว้	 ๒๐	 อสงไขย	 ก่อนท่ี 
พระองค์จะมาเป็นพระพุทธเจ้า	และเป็นพระ- 
พทุธเจ้าทีใ่ช้ปัญญาน�าหน้าในการบ�าเพญ็บารมี
ทีเ่รยีกว่า	พระพทุธเจ้าแบบปัญญาธกิะ	เพราะ
ฉะนั้น	 ต้องภูมิใจว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช ่
บุรุษโนเนม	 ไม่ใช่ใครก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้า	
แต่ทรงสร้างเหตท่ีุจะเป็นพระพทุธเจ้า	คอืสร้าง 
ฐานบารมไีว้ใน		๓๑		ภพภูม	ิ	สร้างไว้ยาวนานถงึ 
๒๐	 อสงไขย	 และพระชาติสุดท้าย	 ก�าลัง 
พระวรกายของพระองค์ก็ไม่เหมือนมนุษย  ์

ธรรมดา	 มีมากกว่าช้างที่มีก�าลังมากที่สุดถึง	 
๑๐		เท่า		ส่วนก�าลงัสตปัิญญา		เรยีกว่าทศพลญาณ 
สพัพญัญตุญาณ	อนาวรณญาณ	อนิทรยิปโรปร-ิ 
ยตัตญาณ	อาสยานุสยญาณ	ฯลฯ		ญาณทัง้	๑๐	 
ประการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงม	ี
พระองค์เปล่งให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้
ยอดเยีย่มเลศิมนษุย์จรงิๆ		ด้วย	เวสารชัชญาณ 
๔	ประการ	คอืญาณทีท่�าให้แกล้วกล้าอาจหาญ	
ใครจะบอกว่าพระพทุธเจ้าเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี	
เอาเวสารัชชญาณ	๔	มาประกาศ	๑	–	๒	-	๓		
พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่จริง	 ชาวพุทธยิ่งใหญ่จริง 
มหีลกัการ	มเีหตมุผีล	มกีารวางรากฐานมา	๒๐	
อสงไขย	และจัดระบบ	๑	–	๒	–	๓	ฯลฯ	ส�าหรับ
สตัว์เดรจัฉาน		ใช้ธรรมะหมวดนี	้	ถ้าอยูใ่นทคุตภิมู ิ
ใช้ธรรมะหมวดน้ี	ถ้าเป็นมนุษย์ใช้ธรรมะหมวด
น้ี	เทวดาใช้ธรรมะหมวดน้ี	พรหมช้ันน้ีใช้ธรรมะ
หมวดนี้	พรหมชั้นสูงใช้ธรรมะหมวดนี้	สรุปว่า
ธรรมะส�าหรับสัตว์ใน	 ๓๑	 ภพภูมิ	 พระองค ์
ก็แบ่งให้หมด	 เป็นพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
จ�าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ใน	๓๑	ภพภูมิ

อาฬวกยักษ์ยอมฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
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สัตถา เทวะมะนุสสานัง	พระองค์เป็นคร ู
ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย	ถ้าเราได้ศึกษา	
มหาสีหนาทสูตร	 ว่าด้วยเหตุแห่งการบันลือ
สีหนาท	จะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าของเรา	เป็นผู้ 
อาจหาญจริง	วางรากฐานไว้จริง	ระบบบริหาร 
จัดการดีจริง	 คนบางคนในยุคนี้สมัยนี้ไม่มี
ตถาคตโพธิสัทธา	ปรามาสว่าพระพุทธเจ้าเป็น
ใครมาจากไหน	ไม่เห็นมหีลกัฐานอะไรเลย	หาก
ศึกษามหาสีหนาทสูตรแล้ว	เราจะภูมิใจในการ
เป็นชาวพุทธว่า	 พระพุทธเจ้าของเราทรงวาง
รากฐานที่ยาวนาน	จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้า	ประกาศพรหมจรรย์ไปสู่ทิศ 
ทัง้	๔	โดยทีป่ระกาศพรหมจรรย์แล้ว	ทัง้มนษุย์ 
ท้ังเทวดา	 ทั้งพรหม	 ยอมรับ	 ทุกชีวิตได้รับ 
ประโยชน์หมด	 แต่ถ้าในยุคนี้สมัยนี้ประเทศ 
มหาอ�านาจประกาศออกไป	 ถ้าใครไม่เข้าข้าง 
ก็อาจพังพินาศ	 แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ประกาศออกไปแล้ว	 ไม่ต้องเลือกข้าง	 ถ้าใคร 
ปฏิบัติตามย่อมได้รับประโยชน์โดยถ้วนหน้า 
เหมือนกัน	 ประโยชน์ในชาตินี้	 ประโยชน์ 
ในชาติหน้าและประโยชน์สูงสุด

ปุจฉา	 :	 ที่พระอาจารย์บอกว่าพระพุทธองค ์
สามารถบรหิารจดัการ	๓๑	ภพภมูไิด้	เพราะว่า
มีพระญาณ	๑๐	อย่างใช่ไหม

วิสัชนา	 :	ใช่	ทรงมีญาณ	๑๐	อย่าง	เช่น 
ญาณที่สามารถรู้อัธยาศัยของทุกคนเรียกว่า 
อาสยานสุยญาณ	คนน้ีราคะจริต	รกัสวยรกังาม 
คนนี้โทสะจริต	ขี้โมโห	คนนี้โมหะจริต	ไหลไป
ตามกระแส	คนนีว้ติกจรติ	คดิมาก	คนนีพ้ทุธจิรติ 
มีปัญญามาก

อาสยะคืออัธยาศัย	 ความโน้มเอียงหรือ 
จริตของสัตว์	อนุสยะ	ก็คืออนุสัย	กิเลสที่นอน
เนื่องหรือแอบอาศัย	เป็นสิ่งเล็กๆ	ที่แอบอาศัย 
อยู ่ในอัธยาศัย	 คือสิ่งที่ปลูกฝังมายาวนาน 
พระพุทธองค์ทรงรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย 
อย่างเช่น	 อาฬวกยักษ์	 ก็ทรงรู้ว่าอาฬวกยักษ์ 
นิสัยเหี้ยมโหด	 นิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปใน 
วมิาน	พระองค์ก็เสดจ็เข้า	พอพระองค์เสด็จเข้า 
อาฬวกยกัษ์กนิ็มนต์ให้ออกมาเดีย๋วน้ี	พระองค์ 
ก็ออก	แล้วนิมนต์กลบัเข้ามาใหม่	พระองค์ก็เข้า 
คอือาฬวกยกัษ์จะยใุห้พระองค์โกรธ		ถ้าพระองค์ 
โกรธคือแพ้	 อาฬวกยักษ์นิมนต์เข้ามาในวิมาน 
ก็เข้า	 นิมนต์ออกไปเดี๋ยวนี้ก็ออก	 นิมนต์กลับ 
เข้ามาใหม่ก็เข้า		ถ้าเป็นชาวบ้านก็โมโหแล้ว	แต่ 
พระองค์มีขันติ	 อดทนได้	 ในที่สุดอาฬวกยักษ ์
ก็ยอมแพ้		พอยอมแพ้แล้วก็ยอมเปิดใจฟังธรรม 
ได้บรรลุธรรม	 เพราะฉะน้ันตอนน้ีคือทรงรู ้
อัธยาศัยของอาฬวกยักษ์

พอรู ้อัธยาศัยแล้ว	 ท�าอะไรที่ไม่ขัดกับ
อธัยาศยั		เหมอืนคล้อยตามก่อน		สดุท้ายพระองค์ 
ก็ดึงเข้ามาอยู่ในธรรมะของพระองค์	พอดึงเข้า 
มาสูธ่รรมะเรยีกว่าได้ใจ		ได้ใจเขาแล้ว		พระพทุธ- 
เจ้าเป็นพวกเดียวกับเราแล้ว	 สุดท้ายก็ยอมฟัง 
ธรรม	 พอยอมฟัง	 น้อมจิตไปก็ได้บรรลุธรรม	
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เพราะฉะนั้น	อาสยานุสยญาณ	ก็เป็นเครื่องมือ 
หนึ่งที่ส�าคัญในการบริหารจัดการสัตว์ใน	 ๓๑	
ภพภูมิ
ปจุฉา	:	อาสยานสุยญาณเกีย่วข้องกบัปาฏิหารย์ิ 
ด้วยใช่ไหม

วิสัชนา	 :	 อาจจะเก่ียวกับอนุสาสนีปาฏิ- 
หาริย์	 ที่รู ้อัธยาศัยของสัตว์	 แต่หลังจากนั้น 
ทีส่�าคญัคอืให้ธรรมะทีถ่กูกบัอธัยาศยั	คอืเทศนา 
คัมภีระ	 ความลึกซึ้งด้านการแสดงธรรม	 และ
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่รู้ธรรมะที่ถูกกับอัธยาศัย	
แล้วเกิดปาฏิหาริย์	 คือรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ 
ควรรู้ควรเห็น

สรปุว่ามหาสีหนาทสูตร	พระสูตรแห่งการ
บันลือสีหนาทที่ยิ่งใหญ่	 ปรารภสุนักขัตตะลิจ- 
ฉวีบุตร	ซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นสมัยนั้น 
เขาพูดอย่างไรคนก็ฟัง	แต่สุดท้ายพอได้มาเห็น 
การท�างานของพระพทุธองค์อย่างแท้จรงิทีท่รง
บันลือสีหนาทด้วยเวสารัชชธรรม	 ๔	 ประการ	
ธรรมทีท่�าให้อาจหาญไม่เก้อเขนิ	เวสารชัชญาณ
นี้มีเฉพาะพระพุทธเจ้า	 ความอาจหาญแกล้ว-
กล้ายังไม่มีใครสามารถท�าได้เทียบพระพุทธ
องค์	 หากใครจะกล่าวว่าอย่างไร	 พระองค์
สามารถตอบโต้ได้ทั้งหมด	 ของพระสารีบุตรก็ 
ได้ระดับหนึ่ง	 พระโมคคัลลานะก็ได้ระดับหนึ่ง 
ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้	 แต่พระ- 
พุทธเจ้าทรงแก้ปัญหาให้ทุกคนได้	 เรียกว่า 
ทรงมีความอาจหาญอย่างยิ่ง	 มีครบสมบูรณ์ 
ในพระพุทธเจ้า	นั้นคือเวสารัชชญาณ

ถ้าชาวพทุธได้ศกึษา	จะเกดิความภูมใิจว่า
เรามีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่	 และ
ยิ่งใหญ่ขนาดไหน	 พระองค์ทรงกล้าบันลือ
สีหนาทใน	๓๑	ภพภูมิ	ใน	๓๑	ภพภูมินี้ไม่มีใคร
ทีจ่ะสามารถโต้กลบัพระองค์ได้เลยโดยประการ 

ทั้งปวง	อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องภูมิใจ	บางท่าน
พอไม่รู้หลักธรรมหรือหลักการของชาวพุทธก็
อาจจะว่าชาวพุทธเรามีอะไรดีบ้าง	 เรามีของดี
ที่สุด	ดี	-	ดีกว่า	-	ดีที่สุด	ดีคือมีศีล	ดีกว่าคือมี 
สมาธิ	ดีที่สุดคือมีปัญญาเพื่อหลุดพ้น	ในพระ- 
พุทธศาสนามี	๓	ดี	 คือดีที่สุดที่ศาสนาอื่นไม่ม ี
เขาจะมีดีและดีกว่า	ดีคือมีศีล	ดีกว่าคือมีสมาธิ
จนได้ฌาน	แต่ดีทีส่ดุคอืมปัีญญาเพือ่หลดุพ้นนัน้ 
ในศาสนาอ่ืนไม่ม	ีชาวพทุธมตีรงน้ีแต่เราไม่ค่อย 
ทราบ	จึงไม่มีความภูมิใจในความเป็นชาวพุทธ 
ไม่เชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นชาวพุทธ 
จุดแข็งของชาวพุทธคือปัญญา

ต้องภมูใิจว่าเราเป็นศษิย์มคีร	ูครขูองเราก็ 
คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 และองค์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ไม่ใช่ใครก็ได้จะมาเป็น	 
ทรงสร้างฐาน		สร้างเหตุสร้างปัจจัยมานาน		๒๐ 
อสงไขย	เช่น	บารมทีัง้	๑๐	มทีานเป็นต้น	จนถงึ 
อุเบกขาเป็นท่ีสุด	“บารมี”	 แปลได้	 ๕	 ความ 
หมายคอื		๑.	บ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่ผูอ้ืน่		๒.	การ 
กระท�าทีป่ระเสรฐิ		๓.	การกระท�าของผูป้ระเสรฐิ 
๔.	 การตักตวงคุณงามความดีใส่ในตน	 และ 
๕.	การกระท�าทีส่่งให้ผูก้ระท�าถึงฝ่ังพระนพิพาน 
นั่นแหละ	 สิ่งส�าคัญที่เราจะต้องรู้ว่าพระพุทธ- 
เจ้าท�าสิ่งนี้มา	๒๐	อสงไขย	กว่าจะได้เป็นพระ- 
พุทธเจ้า	เจริญพร
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อะนะติมานี	 เป็นผู้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น	 นี่เป็น
เรื่องของมานะ	การถือตัวถือตน	นี้เรียกว่าเป็น
อาการของความถอืตวัถอืตนทีร่นุแรง	น่าเกลียด	
คือการถือคนอื่นว่าต�่าต้อย	การถือสีผิวเป็นต้น	
ซ่ึงนี่เป็นมลทินของชาวยุโรปตั้งแต่ไหนแต่ไร
มา	 ถือว่าผิวขาวอย่างนี้	 ดีกว่า	 สูงกว่าผิวสีอื่น 
คนท่ีมีผิวขาวศิวิไลซ์กว่า	 มีอารยธรรมสูงกว่า		
แค่เห็นคนผิวด�าก็ดูถูก	 ดูหมิ่นแล้ว	 อันนี้ก็เป็น
มลทิน

อย่าลืมว่าคณุธรรมแต่ละข้อนี	้เป็นคุณธรรม
ของผู้มีเมตตา	ถ้าเราแบ่งแยกอย่างนี้	ระหว่าง 
ผูส้งู		ผูต้�า่		ถอืว่าคนชัน้นีด้กีว่าคนชัน้นัน้		แบ่งแยก 
เพราะชาติ		ชัน้		วรรณะ		อย่างใดอย่างหนึง่		เมตตา 
ไม่เกดิแน่		เพราะเมตตาคอืความหวังดี		ความรกั 
บริสุทธิ์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย	 ไม่มีการเลือก
ที่รักมักที่ชัง	 ถ้ายังมีการแบ่งแยก	 มีการดูถูก

ดูหมิ่น	 เหยียดหยาม	 เมตตาไม่เกิดแน่	 ฉะนั้น
เรือ่งน้ีเรากค็วรระมดัระวงั	อย่างเช่นพระวดัป่า 
บางทีเห็นพระวัดบ้านครองจีวรไม่เรียบร้อย 
นั่งรถเก๋ง	พระวัดบ้านยืนสูบบุหรี่ข้างถนน	ซื้อ 
ลอตเตอรี่	อะไรอย่างนี้	บางทีพระวัดป่าก็ดูถูก
เหมือนกันนะ

การเห็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องและวิจารณ์ด้วย
จิตใจที่เป็นกลางหรือหวังดีต่อพระศาสนาก็อีก
อย่างหน่ึง	แต่ว่าต้องดทูีจิ่ตใจ	ถ้ามคีวามรูส้กึว่า
เราดีกว่าเขา	เราก็ผิดศีลของเรา	จิตใจของเราก็
เศร้าหมอง	 พระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิตเป็นผู้
ที่ไม่มีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่า	เราดีกว่าเขา 
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกว่า	 ศีลบริสุทธิ์กว่า	 ถ้า
พระองค์ใดศีลบริสุทธ์ิแล้วถือว่าดีกว่า	 สูงกว่า
พระทีท่ศุลี	ท่านก็เศร้าหมองแล้ว	เสยีความเป็น
บณัฑิตแล้ว	หรอืพระทีส่มาธิดีๆ	ได้ฌานสมาบติั

พระอาจารย์ชยสาโร
พระธรรมเทศนา

กรณียเมตตสูตร    กรณียเมตตสูตร    
ตอน ๒ (จบ)
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กับวัตถุสิ่งของต่างๆ	 หรือสิ่งท่ีเราสมมติกันว่า 
ของเรา	 อยากได้	 อยากได้มากกว่านี้	 อยากได ้
อย่างนั้นอย่างนี้	 ถ้าจิตใจคิดอย่างนั้นก็เศร้า 
หมอง	ไม่สงบ	ไม่นิ่ง	ไม่มีความสุข	ใช่ไหม	และ 
ถ้าเราเห็นคนอื่นได้	 แล้วเราอิจฉา	แหม	ท�าไม 
เราไม่ได้อย่างนั้นสักที	 ความอิจฉา	 และความ 
อยากได้	ก็จะเป็นอุปสรรคต่อความสงบ

ความสันโดษคือปฏิปักษ์ต่ออกุศลธรรม	
อย่างน้ีถือเป็นสิ่งที่รักษาความปกติของจิตใจ
เราไว้	 ในการมุ่งที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทาง
จิตใจ	ท่านถือว่าเป็นความไม่สันโดษก็จริง	แต่
เป็นความไม่สันโดษท่ีเป็นกุศล	น้ันคอืให้สนัโดษ
เรื่องสิ่งนอกตัว	 ไม่สันโดษเรื่องสิ่งภายในตัว	
คือคุณธรรมต่างๆ	 ที่เราปฏิบัติมาแล้ว	 อย่า
ประมาท	ให้ท�าให้ดียิ่งขึ้นไป

ในวัตถุสิ่งของต่างๆ	นั้น	การที่เราต้องการ 
ให้ดกีว่านีย้ิง่ข้ึนไปก็ได้		ไม่เป็นไร	แต่หนึง่	ต้องไม่ 
ให้จติใจฟุง้ซ่านวุน่วายกบัความคดิอย่างนัน้		สอง 
ให้เรามีเง่ือนไขว่า	 เราจะแสวงหาสิ่งน้ันด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต	ได้เมื่อไหร่ก็ได้	แต่ที่ส�าคัญ 
กค็อื		ในระหว่างนี	้	เราจะมคีวามสขุ		ถ้าเราคดิว่า 
จะต้องได้อย่างน้ันก่อนจึงจะมีความสุข	 เป็น 
อันว่าในระหว่างทางของการแสวงหาสิ่งนั้น 
การสะสมเงนิทองอะไรต่ออะไร		ไม่มคีวามสขุสิ 
บางทีเราอาจตายก่อนก็ได้ใช่ไหม	 เราก็ไม่รู ้ 
เหมอืนกัน		หรอืว่าบางทก่ีอนจะได้สิง่ทีอ่ยากได้ 
ก็อาจจะเปลี่ยนไปอยากได้อย่างอื่นมากกว่า 
นี่เป็นการติเตียนตัวเองในปัจจุบัน	 เพื่อสิ่งที่ 
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	 แต่คนฉลาดแทนที ่
จะหวังความสุขในอนาคต	 ก็รู ้จักมีความสุข 
ในปัจจุบัน	 มีความสุขในระหว่างการเดินทาง 
ด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อน	
จึงจะมีความสุขได้

แล้ว	 ไปดูถูกพระที่ยังไม่ค่อยสงบว่าสู้เราไม่ได้		
นี่ก็เสียความเป็นบัณฑิตแล้ว	เศร้าหมองแล้ว

ต้องระวังค�าว่า	“สู้เราไม่ได้”	นี่คืออาการ
ของการดูถูก	 ปัญญาเราเฉียบแหลม	 เราเก่ง 
เราฉลาด		แล้วกถื็อว่าเราสงูกว่าคนไม่ฉลาด		เรือ่ง
นีจ้ะเกดิขึน้บ่อยใช่ไหมในโลก	คนทีมี่การศกึษา 
คิดเร็วมักจะร�าคาญคนที่คิดช้า	โอ้	ท�าไมเขาโง่ 
อย่างนั้น	 สิ่งท่ีน่าจะเห็นได้ก็ไม่เห็น	 ถ้าเรา 
ชอบว่าคนอื่นว่าโง่		ให้ดูจิตใจของเราในขณะที่ 
ว่าคนอืน่โง่			หมายความว่าเราฉลาดใช่ไหม		หมาย 
ความว่าเราดีกว่าเขาใช่ไหม	 ต้องระวัง	 อย่าให้
ความคิดแบบนี้เกิดขึ้น

การยอมรับความสามารถที่แตกต่างกัน 
กม็ไีด้		แต่การทีเ่อาอตัตาเข้าไปครอบครอง		กเ็ป็น 
อีกก้าวหนึ่ง	 การปล่อยวางเรื่องมานะ	 ไม่ได้
หมายความว่า		ไม่รบัรูต่้อความแตกต่าง		ทกุคน 
เสมอกันหมด	ไม่ใช่อย่างนั้น	เช่นว่าอาตมาพูด 
ภาษาองักฤษนีเ่ก่งกว่าโยม		เรือ่งพดูภาษาองักฤษ 
นีโ่ยมสูอ้าตมาไม่ได้		แต่นัน่ก็ไม่ได้หมายความว่า 
อาตมาเก่งกว่า	 ดีกว่า	 แต่เพราะว่ามันมีเหต ุ
มีปัจจัย	 คืออาตมาเกิดเมืองนอกก่อนจะมา
เมืองไทย	จึงพูดภาษาอังกฤษได้เก่งกว่า

สันตุสสะโก เป็นผู้สันโดษ	 ค�านี้มีการ 
ถกเถยีงกนัมากเหมอืนกนั	สนัโดษคอืความรู้สกึ 
ที่ปราศจากตัณหา	ปราศจากความอิจฉาเกี่ยว 
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ท่านเอาความซื่อสัตย์เป็นหลัก	 สันโดษ
ตามมีตามได้		ก็หมายถึงว่าสิ่งที่ได้มาโดยความ
ซือ่สตัย์สจุรติบรสิทุธ์ิแล้ว	ถงึจะไม่ดทีีสุ่ดแต่เรา
ก็ยังมีความสุขกับมันได้	 แต่อย่าลืมด้วยว่าได้
อะไรก็แล้วแต่	 มันก็ยังต้องมีอย่างอื่นที่ดีกว่า	
หรือต่างจากที่เราได้ใช่ไหม	 คือไม่มีวัตถุสิ่งใด 
ทีว่่าได้ไปแล้วเรยีกว่าดทีีส่ดุ		ยิง่ในสมยันีก้ม็กีาร
พัฒนาทางเทคโนโลยี	 เทคโนโลยีนี้ล่าสุดแล้ว 
อีกปีสองปีก็ไม่ทันสมัยแล้ว	 ฉะนั้นก็ยังต้องมี
ความกระวนกระวายอยู่ในใจตลอดเวลา	 ไม่มี 
จุดจบ

เราหาสิ่งที่เหมาะสมกับเรา	 เหมาะสมกับ
ภาวะของเรา	 เหมาะสมกับการใช้สอยของเรา	
ถ้าซื้ออะไรไว้เยอะแยะ	แล้วไม่ได้ใช้สักที	อันนี้ 
คงไม่ได้หลักสันโดษแล้ว	 ซื้อเส้ือผ้าเป็นร้อยๆ	
ชดุก็ม	ี	แต่ทิง้ไว้อยู่อย่างนัน้ไม่ได้ใช้สกัท	ีรองเท้า
เป็นสบิๆ	คู	่ร้อยๆ	คู	่	เท้ากม็สีองเท้าเหมอืนเดิม 
ถือว่าไม่สันโดษ	 สันโดษคือพอดีกับความต้อง 
การ	พอดีกับการใช้สอย	พอดีกับภาวะของเรา

ส�าหรับพระเรา	 สมมติว่าญาติโยมถวาย
ของดี	ถ้าเป็นพระนวกะไม่ค่อยอยากใช้	คิดว่า
ไม่เหมาะกบัพระใหม่	ถวายครบูาอาจารย์	ถวาย
พระอุปัชฌาย์ดีกว่า	 เรียกว่ามันไม่เหมาะกับ
ภาวะของเรา	อย่างนี้เป็นต้น	ส�าหรับญาติโยม
ก็จะต้องแปลให้เหมาะสมกับภาวะฆราวาส

สุภะโร เป็นผู้เล้ียงง่าย	 นี้ก็เป็นคุณธรรม
ส�าคญัของพระ	ทีไ่ม่ควรจะรบกวนญาตโิยมมาก 
เป็นผูท้ีดู่แลง่าย		ไม่จกุจกิจูจ้ี	้	และเป็นคณุธรรม 
ของโยมได้ด้วย	 อย่างเช่นเขาท�ากับข้าวให้เรา 
เรากส็ัง่ว่าอย่าให้มันหวานเกนิไป	เปรีย้วเกนิไป	 
เผด็เกนิไป		นีเ่รยีกว่าคนเลีย้งยาก		เขาจะเป็นสามี 
ภรรยา	 เป็นลูก	 เป็นหลาน	 เขาท�าอะไรให้เรา 
ด้วยความมีน�้าใจ	 ก็ให้เราส�านึกในบุญคุณ	 

อย่าให้เป็นคนเอาใจยาก	 เป็นคนยากทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง	 พยายามฝึกให้เป็นคนง่าย	 บางสิ่ง 
บางอย่างไม่ถูกใจเรา	 ๑๐๐%	 ก็ไม่เป็นไร	 
ถ้าหากว่ามีอะไรบกพร่องก็ค่อยๆ	 แก้ไข	 ถ้า 
ใครท�าอะไรให้เราด้วยศรัทธา	 ด้วยความหวัง 
ดี	 แล้วเรามีอาการไม่พอใจ	 เขาก็อาจหมด 
ก�าลังใจไปเลย

อนันีเ้ป็นหลกัสภุะโร		มสีิง่ไหนทีเ่รารบัจาก 
คนอื่น	 ก็อย่าไปเอาความชอบความไม่ชอบ 
ของเราเป็นหลัก	 บางสิ่งบางอย่างไม่ชอบก็ใช ้
ให้เขา	 ท�าให้เขาถึงแม้ว่าลึกๆ	 เราไม่ชอบก็ไม ่
เป็นไร	 บางทีก็รับอะไรมา	 ใครท�าอะไรให้ก็ไม ่
ถูกใจ	แต่อยู่ไปอยู่มา	เออ	ก็ดีเหมือนกัน	มันไม ่
ตรงตามสเปคของเราก็จริง	แต่บางทีสเปคของ 
เราก็อาจจะไม่ถูกก็ได้	 บางทีคนอ่ืนเขาก็คิดดี 
กว่าเรา	 ถ้าเป็นพระก็ให้ถือเป็นหลักส�าคัญว่า 
ใครท�าบุญถวายทานอะไรก็มีความรู ้สึกว่า 
พระท่านเคารพในทานและก็ไม่ได้สนใจว่าเลว 
หรือประณตี	แต่เอาศรัทธาของผูถ้วายเป็นหลกั	
สิ่งใดถวายด้วยศรัทธานับเป็นของประณีตทั้ง
นั้น	 เป็นของมีค่าทั้งนั้น	นับค่าจากอะไร	 ไม่ใช่
เรื่องเงินเรื่องทอง	 แต่เป็นเรื่องความบริสุทธิ์
ใจของผู้ถวาย	 ฆราวาสก็เอาหลักน้ีไปใช้ตาม
สภาวะเท่าที่จะท�าได้
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อัปปะกิจโจ เป็นผู้มีกิจการพอประมาณ 
อาตมามีความสุขกับค�านี้มาก	 เพราะว่าสมัย
ก่อนอยู่ที่วัดป่านานาชาติ	 ทุกครั้งที่สวด	 รู้สึก 
อะไรมนัจีด๊ๆ	อยูใ่นใจ	เรามีกจิการเกนิประมาณ 
แต่มาอยู่ที่นี่	 อัปปะกิจโจ	 กิจการพอประมาณ 
ใช่แล้ว	 ใช้ได้แล้วข้อนี้	 รู ้จักบริหารเวลาของ 
ตัวเอง	กิจการทั้งหลายให้พอดี	ให้เอาคุณภาพ 
ชีวิตเป็นหลักด้วย	 อย่าไปเอาแต่เงินทองเป็น 
หลกั	แล้วอย่าไปท�าให้ยุง่เฉยๆ	บางสิง่บางอย่าง
มันไม่คุ้มค่ากับความยุ่งยากล�าบาก	 แล้วถ้าท�า
มากเกินไป		กลายเป็นว่า		แต่ละอย่างทีท่�ากท็�าได้
ไม่เตม็ที	่	ไม่ค่อยจะเรยีบร้อย	และไม่มีความสุข
จากการประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งเป็นแบบหนึ่ง 
ของความสุขที่เราไม่ควรมองข้าม		 	
	 สังเกตว่า	 กิจการอะไร	 การกระท�าอะไร
ก็แล้วแต่	 แม้จะเป็นเรื่องเล็กเร่ืองน้อย	 ถ้าเรา
ท�าให้ส�าเรจ็		เราจะมีความสุขใช่ไหม	แม้อาตมา
จะเช็ดถูกุฏิ	 พอกุฏิสะอาดแล้ว	 เราก็มีความ
สุขนะ	 ปัดกวาด	 ตัดหญ้า	 ท�าอะไรก็แล้วแต่ 
พอเราท�าส�าเรจ็		เรากม็คีวามสขุ		แต่ถ้าท�าอะไร 
มากมายก่ายกองเกินไป	ท�าอะไรสักอย่างมันก็ 
ไม่ส�าเร็จสักที	 จิตใจก็ไม่ค่อยจะได้รับความสุข 
เท่าทีค่วร	ฉะนัน้ต้องทบทวนว่าเราเกดิมาท�าไม 
เราต้องการอะไรจากชีวิต	 ชีวิตของเราก็แค่นี้ 
เราจะเอาอะไรบ้าง	 แล้วต้องจัดล�าดับความ 
ส�าคัญ	ชั่งน�้าหนักของการได้การเสียของแต่ละ
อย่าง	 ไม่ใช่ว่าใครชวนให้ท�าอะไรก็ท�าไปหมด
เลย	 มันเหนื่อยเกินไป	 อัปปะกิจโจ	 ก็คือไม ่
ท�างานมากเสียจนเหนื่อยเกินไป	 ถ้าท�าเสียจน
ไม่มีเวลานั่งสมาธิ	ก็ไม่ได้ธรรมะข้อนี้

สลัละหกุะวตุต ิประพฤตตินเป็นผูเ้บากาย 
เบาจิต	 อันนี้ก็เร่ืองความประหยัด	 เรื่องการ 
ใช้สอยเป็น	ของทีใ่ช้แล้ว	ถ้าเสยีกพ็ยายามซ่อม

ก่อน	ไม่ใช่ว่าทิง้เลย	ซือ้ใหม่	ทรพัย์สมบตัทิัง้หลาย 
อย่าให้มนัมากนัก	พระท่านให้เราท�าตวัเหมอืน
นก	นกมีปีก	จะเปลี่ยนที่อยู่ก็บินไปได้	 ให้เป็น
ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติมากจนเกินไป	 จะรู้จักเบา
กายเบาจิต	รวมทั้งเรื่องต่างๆ	อยู่ในจิตใจ	สิ่งที่
เป็นหน้าที่ต่างๆ	 อย่าให้มันหนักจนเป็นภาระ		
ถ้าเรามท่ีาทต่ีอหน้าท่ีทีไ่ม่ฉลาด	มนัก็กลายเป็น 
ภาระหน้าที่	 ถ้าเรามีสติปัญญามันก็เป็นแค ่
หน้าที่

ถ้าเรามีหน้าที่ต่อครอบครัว	หน้าที่ต่อคุณ
พ่อคุณแม่	ต่อพี่ต่อน้อง	หน้าที่ต่อลูกต่อหลาน	
ท�าให้รู้สึกหนักใจ	 เราท�าเท่าท่ีจะท�าได้	 แล้วก็
ปล่อย	เราจะบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปใน
ทางที่ดีไม่ได้	แต่หากเราฉลาด	 เราก็ศึกษาเหตุ
ปัจจยัของความเจรญิ	เหตปัุจจยัของความเสือ่ม
เป็นยังไง	 พยายามตัดออก	 ลดเหตุปัจจัยของ
ความเสือ่มให้มากทีส่ดุ	สนบัสนนุเหตปัุจจยัของ
ความเจริญให้มากที่สุด	แล้วก็ปล่อยวาง

แต่สิ่งที่จะออกมาตรงตามที่เราคิดล่วง
หน้ามีน้อยมาก	เพราะเหตุปัจจัยที่เราบังคับไม่
ได้	 ควบคุมไม่ได้	 หรือสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยมักจะ
เกิดขึน้อยูเ่สมอ	ผูไ้ม่มปัีญญาจะหมายมัน่ป้ันมอื 
ว่า	จะต้องเป็นอย่างน้ันให้ได้	เป็นอย่างอืน่ไม่ได้ 
เลย	 เรียกว่าทุกข์ฟรีๆ	 พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ 
ตลอดเวลา	 ถ้าเราตั้งเป้าว่าท�าอย่างไรให้เป็น 
อย่างนัน้ให้ได้			ถ้าเป็นอย่างอืน่ทนไม่ได้		อนันีจ้ะ 
เครยีดเกนิไป	ตงึเกินไป	หนกัเกนิไป	เราพยายาม 
ท�าตามหน้าที	่	ศกึษาในหน้าที	่	ท�าหน้าทีข่องตน 
ให้ดี	ท�าดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวาง	ก็จะได้เบาจิต

สนัตนิทรโิย  มอีนิทรย์ีอนัสงบระงบั		อนิทรย์ี 
ในทีน้ี่หมายถงึ	ตา	–	ห	ู–	จมกู	–	ลิน้	–	กาย	-	ใจ	 
ความไม่ส�ารวมคือ	 ตาอยากเห็นอะไรก็ปล่อย
ให้มันดูหมดทุกสิ่งทุกอย่าง	 หูอยากฟังอะไร
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ก็ฟังทุกสิ่งทุกอย่าง	 ไม่มีการยกเว้น	 ไม่มีการ 
กล่ันกรอง	 ทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมีมากเหลือ 
เกิน	ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเลือกเฟ้นเฉพาะสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อเรา	เมื่อเรามีสติ	เราจะสังเกต
เห็นเองว่า	 การดูบางสิ่งบางอย่างก็ท�าให้จิตใจ
เราเศร้าหมอง	 การดูบางสิ่งบางอย่างก็ท�าให้
จิตใจเราเบิกบาน	เย็นสบาย	เสียงก็เหมือนกัน 
สิ่งที่ไปสัมผัสทางอินทรีย์มีผลต่อจิตใจเรา	
เหมือนกับเราทานอาหาร	 เราต้องระมัดระวัง
เรื่องอาหารที่จะทานว่าสะอาด	ไม่มีเชื้อโรค

สิ่งที่เข้ามาสู่สมอง	ทางตา	 -	 หู	 -	 จมูก	 -	 
ลิ้น	-	กาย	-	ใจ	ข้อมูลต่างๆ	ก็เหมือนกัน	ถ้าไม ่
สะอาดก็มีโทษต่อจิตใจเราได้	 ท่านจึงบอกว่า
อย่าหลงใหลกับภาพรวม	 อย่าหลงใหลกับราย 
ละเอียด	ของรูป	-	เสยีง	-	กล่ิน	-	รส	-	โผฏฐพัพะ	
เมื่อจิตใจไม่หลงใหลกับสิ่งเหล่านี้	 ก็สงบขึ้น
ทันที	ที่เรามักจะรู้สึกเหนื่อยนั้นเพราะการรับรู้ 
ต่ออะไรๆ	มากเกินไป

เด็กสมัยนี้ท�าการบ้านก็ต้องเปิดวิทยุด้วย	
จะท�างานอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเสียงดนตรด้ีวย 
จะต้องมีการสมัผสัอยูต่ลอดเวลา	จงึอบอุน่	เดนิ
เข้าไปในบ้าน	 เปิดทีวี	 ดูทีวีหรือไม่ดู	 ก็เปิดไว	้
ต้องการให้มีเสียงเป็นเพื่อน	ไม่ชอบความเงียบ 
กลัว	 จิตใจของเราก็เหมือนกัน	 เมื่อเป็นอย่าง 
นัน้		สมาธจิะเกดิข้ึนได้อย่างไร		ถ้าไม่คดิอะไรเลย 
กร็ูส้กึเหงาทนัท	ี	ไม่งัน้กห็ลบัไป		ฉะนัน้		การท�าให้ 

อินทรีย์สงบสบาย	คือจะดูก็ได้	ไม่ดูก็ไม่เป็นไร
นิปะโก หมายถึง	 การมีปัญญารักษาศีล 

ปัญญานั้นมีหลายชื่อ	 แต่ปัญญาในที่นี้จะเน้น 
ไปทางด้านศีลธรรม	ศีลของเราจะอยู่ได้เพราะ
เรามีปัญญา	ที่พูดบ่อยๆ	ว่าเล็งเห็นคุณค่าของ
การรกัษา	เหน็โทษของการไม่รกัษา	คอืถ้าไม่เห็น
คณุเหน็โทษอย่างนี	้ความละอาย	ความเกรงกลวั 
ไม่เกิดขึ้น	 ความละอาย	 ความเกรงกลัวเป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากปัญญา	 ให้ดูว่า	 ใครไม่
รักษาศีลข้อใดข้อหนึ่ง	เช่นว่าไม่มีความละอาย		
ไม่มีความเกรงกลัวในศีลข้อนั้น	 หมายถึงว่า 
ไม่เห็นเป็นเรื่องส�าคัญ	 เรื่องแค่นี้	 เราก็ไม่ใช่ 
พระอรหันต์	 ถือว่าเรื่องเล็กน้อย	 เรียกว่าขาด 
หิริโอตตัปปะในศีลข้อนั้น	 เพราะอะไร	 เพราะ 
ไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการผิดศีล 
และไม่เห็นคุณประโยชน์ของการรักษา	จึงเห็น 
เป็นเรือ่งจ๊ิบจ๊อย	เรือ่งไม่ส�าคญั	ฉะน้ัน	มปัีญญา 
รกัษาตนได้		รกัษาศลีของตนได้		ซึง่ถอืเป็นเครือ่ง 
ป้องกันตัว	 ด้วยการพิจารณาในเรื่องคุณและ
โทษเป็นส�าคัญ

อปัปะคพัโภ		คอืเป็นผูไ้ม่คะนองกาย	วาจา	
ค�าว่าคะนองในทีน่ี	้	หมายถงึการประพฤตหิรอื
การพูดทีไ่ม่เรยีบร้อย	ไม่น่าด	ูแต่ไม่หยาบถงึขัน้ 
ผดิศลี	หรือการขาดมารยาท	อากัปกิริยาบางสิง่ 
บางอย่างไม่เรียบร้อย	 หรือการไม่เคารพต่อ
กตกิา	อย่างเช่น	เข้ากรรมฐาน	พระกข็อให้บคุคล 
งดพูด	แต่กแ็อบไปพดูไปคยุ	เรยีกว่าคะนองวาจา 
ถึงจะซุบซิบก็ยังคะนองอยู่ดี	มันไม่เหมาะสม

ส�าหรบัพระท่านจะมอีธบิายเพิม่เตมิอย่าง
เช่นมธีรรมเนียมต่างๆ			เช่น			พระจะแสดงธรรม			ถ้า
มีพระที่มีพรรษามากกว่า	ต้องขออนุญาตก่อน 
ถ้าไม่ขออนุญาตเรยีกว่าคะนอง	มนัผิด	แต่ก่อน
อาตมาก็จะอดึอดัเรือ่งน้ี	พระฝรัง่หลายรปูจะมี
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ปัญหา		ไปอยู่ตามสาขา		ไปอยู่กับพระผู้ใหญ่	
ญาติโยมไม่เคยเหน็พระฝรัง่	อยากพดูอยากคยุ
อยากถามธรรมะ	แต่ว่าเราไม่ควรตอบ	เพราะว่า 
เราเป็นผู้น้อย	 นอกจากว่าจะขออนุญาตจาก
ท่านก่อน		ฉะนัน้		การพดู		การแสดงออกต่อหน้า
ผูใ้หญ่โดยไม่ขออนญุาตก่อน	กเ็ป็นตวัอย่างของ 
ความคะนองของพระ	 การพูดเสียงดังเกินไป	
การท�าอะไรแบบไม่เกรงใจคนอื่น	 จะว่าผิดศีล	
๕	มันก็ไม่ผิด	แต่ว่ามันก็ไม่ดี	ไม่งาม

กเุลส ุอะนะนคุทิโธ	เป็นผู้ไม่ตดิพนัในสกลุ 
ทั้งหลาย	 อันนี้เป็นคุณธรรมส�าหรับพระ	 ผู้ที่มี 
ชวิีตอยูไ่ด้ด้วยอาศยัน�า้ใจจากญาติโยม	ท�าให้เรา 
มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมถูกต้องกับผู ้เป็น 
อุปัฏฐากทั้งหลาย	 อย่าให้ติดพันจนเกินไป	 
ส�าหรบัฆราวาสอาจจะอธิบายได้ในแง่ว่า	มีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีอุปการคุณต่อเรา

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ 
วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง	 สุดท้ายวิญญูชน
ย่อมติเตียนบุคคลเหล่าอื่นได้	 โดยการกระท�า 
อย่างใด	 เราไม่พึงกระท�าการอย่างนั้นแม้เพียง 
นดิหนึง่	นีก้เ็ป็นบทอปัปมาทะ	ความไม่ประมาท	
คือไม่ท�าผิดแม้แต่ในเรื่องเล็กน้อย	เมื่อเรายอม
ท�าผิดได้ในเรื่องเล็กน้อย	 อยู่ไปอยู่มา	 เรื่อง 
เลก็น้อยกจ็ะเพิม่ขึน้	คอืจะมอีาการด้าน		พอเรา 
ด้านต่อเรื่องเล็กน้อย	แล้วก็จะท�าผิดเพิ่ม	ก็เรา
เคยท�าอย่างนี้มา	 คือมันจะเพิ่มทีละเล็กทีละ
น้อยโดยเราไม่ค่อยรู้สกึตัว	สมยัก่อนหลวงพ่อชา 
อบรมชาวบ้านว่า	พอเราฆ่ายงุได้	กฆ่็าหนูได้	ฆ่า
หนไูดก้็ฆ่าสนุัขได้	ฆา่สุนขัได้กฆ็่าวัวได้	ฆา่วัวได้
ก็ฆ่าคนได้	ฆ่าคนได้ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้

ทีจ่รงิเรือ่งทัว่ไปในสังคม	คนทีฆ่่ายงุกค็งไม่
ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่		แต่ว่าโดยหลักการกเ็ป็นเรือ่งจรงิ 
ว่าเม่ือเราประมาทในเรื่องเล็กน้อย	 จิตใจจะ 

กล้าในความผิด	กล้าในสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นๆ	เป็น
ล�าดบั	ฉะนัน้เราเริม่ต้นตดัทีเ่รือ่งเลก็น้อย	มนัจะ 
ไม่มีทางก้าวไปสู่สิ่งส�าคัญหรือสิ่งที่ใหญ่	 แต่ 
แน่นอนที่สุดว่า	 ถ้าหากว่าคนเราไม่กล้าตบยุง 
เรื่องจะเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันไม่มีทาง 
จะเกิดขึ้นได้	 ถ้าแม้ชีวิตของยุง	 ชีวิตของมด 
ชวิีตตะขาบ	ชวิีตสตัว์เลก็สตัว์น้อย	เรายงัเคารพ 
ได้		ไม่ต้องกล่าวถึงชวีติมนษุย์เลย	นีก่เ็ป็นเหตผุล 
ฉะน้ันพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าประมาท 
ความชั่วแม้เล็กน้อย	 เพราะว่าตุ่มน�้าก็เต็มได้
ด้วยการหยดของน�้าทีละหยด	 คุณงามความดี
ก็เช่นเดียวกัน	อย่าดูถูกว่าเล็กน้อย	มีโอกาสท�า 
ความดทีีไ่หน		ท�าไปเถอะ		เพราะว่าตุม่น�า้ของเรา 
ตุ่มน�้าใจเราก็จะเพิ่มขึ้น	และจะเต็มได้ในที่สุด

ทั้งหมดนี้ก็คือคุณธรรมของผู ้มีเมตตา 
คุณธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม	ตามหลัก 
ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย	 การที่มีพระสูตร 
อย่างน้ีมปีระโยชน์มาก		เพราะว่าเป็นการแสดง 
คุณธรรมเป็นข้อๆ	 เหมือนเป็นแผนที่หรือเป็น 
ข้อสอบของเรา	เราก็สามารถดูแต่ละข้อๆ	ว่าเรา 
มใีนตวัเราหรอืยงั	ถ้ายงัไม่ม	ีท�าอย่างไรจงึจะมีได้ 
ถ้ามแีล้ว	ท�าอย่างไรมนัจึงจะดียิง่ๆ	ขึน้ไป	น่ีเป็น
แผนที่การพัฒนาตัวเองที่ดีมาก

ที่มา	:	แสดงธรรมที่บ้านบุญ	อ.ปากช่อง
	 จ.นครราชสีมา	๒๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๗
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	 วนันีเ้ป็นวนัพระ	เราจะได้น�าเรือ่งอฏุฐานสตูรมาคยุกัน		อฏุฐานสูตร  ว่าด้วยบคุคล	๔	จ�าพวก	
คือ	บุคคลที่ด�ารงชีพอยู่ด้วยผลของความหมั่น		มิใช่ด�ารงชีพอยู่ด้วยผลของกรรม	/	บุคคลที่ด�ารง
ชีพอยู่ด้วยผลของกรรม	ไม่ใช่ด�ารงชีพอยู่ด้วยผลของความหมั่น	/	บุคคลด�ารงชีพอยู่ด้วยผลของ
ความหมั่นบ้าง	ผลของกรรมบ้าง	/	บุคคลที่ด�ารงชีพอยู่ด้วยผลของความหมั่นก็มิใช่	ด้วยผลของ
กรรมก็มิใช่		เริ่มแรก	เรามาดูตัวพระสูตรกันก่อน

ลุกขึ้นเถิด

	 อุฏฐะหะถะ	นิสีทะถะ				 โก	อัตโถ	สุปิเตนะ	โว	
อาตุรานัญหิ	กา	นิททา	 	 สัลละวิทธานะ	รุปปะตัง	ฯ	
อุฏฐะหะถะ	นิสีทะถะ	 	 ทัฬฺหัง	สิกขะถะ	สันติยา	
มา	โว	ปะมัตเต	วิญญายะ		 มัจจุราชา	อะโมหะยิตถะ	วะสานุเค	ฯ	
ยายะ	เทวา	มะนุสสา	จะ			 สิตา	ติฏฐันติ	อัตถิกา	
ตะระเถตัง	วิสัตติกัง	 	 ขะโณ		โว	มา	อุปัจจะคา	
ขะณาตีตา	หิ	โสจันติ	 	 นิระยัมฺหิ	สะมัปปิตา	ฯ	
ปะมาโท	ระโช	ปะมาโท			 ปะมาทานุปะติโต	ระโช;	
อัปปะมาเทนะ	วิชชายะ			 อัพพูฬฺเห	สัลละมัตตะโนติ	ฯ	

อุฏฐานสูตร
			ว่าด้วยการลุกขึ้นนั่งสมาธิ

ภิกษุรูปหนึ่ง
พระสูตรแนวปฏิบัติ
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(พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายดังนี้)
	 เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด๑	 จงนั่งเถิด๒			

ความหลับจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลาย 
ผู ้เร ่าร้อนด้วยโรคคือกิเลสมีประการต่างๆ 
ถกูลกูศรคอืราคะเป็นต้นทิม่แทงจนย่อยยบัอยู่
	 เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด	 จงนั่งเถิด	 จง 
บากบัน่ขยนัศกึษาปฏิบติัเพือ่บรรลุสันติธรรม๓	

กันเถิด	อย่าให้มัจจุราชรู้ว่า	เธอทั้งหลายมัวแต่
ประมาทลุ่มหลง	 แล้วบังคับให้หลงใหลอยู่ใน
อ�านาจเลย
	 เธอทัง้หลายจงข้ามตัณหาทีช่ือ่ว่า	วสิตัตกิา 
ซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์	 ผู้ยังมีความ
ต้องการยึดติดอยู่	 ขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้ง
หลายไปเสีย๔	 เพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะ
ล่วงเลยไป	 ย่อมแออัดกันในนรก	 เศร้าโศกอยู่		
ความประมาทเป็นดุจธุลี	 ความประมาทที่เกิด
ซ�้าแล้วซ�้าเล่า	 ก็จัดเป็นดุจธุลี	 กุลบุตรผู้เป็น
บัณฑิตควรถอนลูกศรคือกิเลสของตน	 ด้วย
ความไม่ประมาทและด้วยวิชชา

	 เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด	 จงนั่งเถิด	 เธอ
ทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความหลับ	
เพราะความหลับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอ
ทั้งหลาย	ผู้เร่าร้อนด้วยโรค	คือกิเลสมีประการ
ต่างๆ	ถกูลกูศร	คอื	ราคะเป็นต้น	เสยีดแทงแล้ว		
ย่อยยบัอยู	่	เธอทัง้หลายจงลกุขึน้เถดิ	จงน่ังเถดิ	
จงหมั่นศึกษาเพื่อสันติเถิด	มัจจุราชอย่าได้รู้ว่า 
เธอทั้งหลายประมาทแล้ว	 ยังเธอทั้งหลายผู้
ตกอยู่ในอ�านาจให้ลุ่มหลง	นี่เป็น	อุฏฐานสูตร 
เพราะฉะนั้น	ขอให้เราจงลุกขึ้นเถิด	จงนั่งเถิด
	 ลกุขึน้มาท�าอะไร?	ลกุขึน้มาท�าความเพยีร	
ฉะนั้น	การลุกขึ้น	การนั่ง	นี้แหละ	เป็นชื่อของ	
วิริยะ	 (ความเพียรในการสะสมความดีที่เป็น
บารมี)	แล้ววิริยะในที่นี้	 มี	๔	วิริยะด้วยกัน	ก็
คือ	 ลุกขึ้นมาเพื่อ	 ๑)	สังวรปธาน	 สังวรจาก
อกุศล	 อย่าให้อกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น	 ๒)	
ปหานปธาน	ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะละอกุศลที่เกิด
ขึ้นแล้ว	 ๓)	 ลุกขึ้นมาเพื่อจะเจริญกุศลที่ยังไม่
เกิดให้เกิดขึ้น	 อันนี้เรียกว่าภาวนาปธาน	 คือ
การเจริญวิปัสสนา	และ	๔)	ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ
ท�ากุศลทีเ่จรญิขึน้แล้ว	ให้ไพบลูย์มากยิง่ขึน้	อัน
นี้เป็น	อนุรักขนาปธาน
	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนท่านทั้งหลาย
ให้ละถีนมิทธะ	ความง่วงเหงาหาวนอน	ความ
เกียจคร้าน	ความเบือ่หน่าย	และให้ลกุขึน้มาท�า 
ความเพยีร	ในการทีจ่ะอบรม	มุง่มัน่	หมัน่ศกึษา 

๑ จงลุกขึ้น	หมายถึง	ลุกจากอาสนะ	จงเพียรพยายาม	อย่าเกียจคร้าน
๒ จงนั่ง หมายถึง	นั่งคู้บัลลังก์	เพื่อปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๓ สันติธรรม	มี	๓	ประการ	คือ
			(๑)	อัจจันตสันติ	(ความสงบอย่างสิ้นเชิง)
			(๒)	ตทังคสันติ	(ความสงบด้วยองค์นั้นๆ)
			(๓)	สัมมุติสันติ	(ความสงบโดยสมมติ)	แต่ในที่นี้หมายถึง	อัจจันตสันติ	กล่าวคือนิพพาน
๔ ขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสีย	ในที่นี้หมายถึง	อย่าปล่อยให้โอกาสหรือเวลาแห่งการบ�าเพ็ญสมณธรรมผ่านไป
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เพื่อสันติ	นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง	(สุขอื่นยิ่งกว่า
ความสงบ	 ไม่มี)	 เพื่อพระนิพพาน	 ให้มุ่งสันติ	
เพราะฉะนั้น	 จงหมั่นศึกษาเพื่อมุ ่งสันติเถิด		
มัจจุราชคือความตาย	 อย่าได้รู้ว่าเธอทั้งหลาย
ประมาทแล้วเลย	คอืเมือ่หลงลมืสตแิล้ว	กจ็ะท�า 
เธอทัง้หลายให้อยูใ่นอ�านาจ		ลุม่หลง		มโีมหะ	คอื 
การมี	อวิชชา ปัจจะยา สังขารา	อวิชชาก็จะ 
เป็นปัจจัยแก่สังขาร	 สังขารก็เป็นปัจจัยแก่
วญิญาณ	อวชิชา	คอืความไม่รูใ้นอรยิสจั	๔	กจ็ะ 
เป็นปัจจัยให้มีการท�าบุญบ้าง	 ท�าบาปบ้าง	
อาเนญชาภิสังขาร	 (อรูปฌาน)	 บ้าง	 แล้วก็มี
ปฏิสนธิวิญญาณ	เมื่อมีวิญญาณก็ท�าให้มีนาม- 
รูป	 ซึ่งก็คือ	 เจตสิก	 และรูปร่างกายของเรานี่
แหละ	จะเป็นตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เมื่อมีการ 
กระทบอารมณ์เข้า	ก็ท�าให้เกิดผัสสะขึ้น	ผัสสะ
กเ็ป็นปัจจยัแก่เวทนา	พวกเรากแ็สวงหาเวทนา
กันทุกวัน	 เวทนาเกิดก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหานั่น
แหละ	ตณัหากเ็ป็นปัจจยัแก่อปุาทาน	คอืความ
ยึดมั่นถือมั่น	เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่น		ก็มีการ
ท�ากรรมต่อไปอีก	ที่เรียกว่าเป็น	“กรรมภพ”	
 กรรมภพ	ท�าให้เกิดอปัุตตภิพ	คอื	ชาต	ิชาติ
ก็ท�าให้มีชรา	ชราก็ท�าให้มีมรณะ	(แก่แล้วตาย)	
ใครที่ยังไม่แก่ไม่ตาย	 ก็โสกะ	 ปริเทวะ	 ทุกข	์ 
โทมนัส	 อุปายาส	 ความจริงถ้ามีทุกข์ขนาดนี ้
น่าจะคิดออกจากวัฏฏะแล้ว	 แต่พอมีทุกข ์
(โทมนัส)	 อุปายาส	 แล้วอะไรเกิดต่อรู้ไหม	 ? 
เกดิ	“อวชิชา”	ต่ออกี	อวชิชาเป็นปัจจยัแก่สังขาร 
อีก	สังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณอีก	ฉะนั้นก็
จะเกิดวังวนอยู่อย่างนี้เรื่อยไป	ไม่สามารถออก 
จากวัฏฏะได้เลย	 จนกว่าจะได้ฟังธรรม	 ได้ฟัง 
ธรรมแล้ว	 ก็ต้ังตนไว้ให้ชอบ	 เม่ือเกิดโสกะ 
ปริเทวะ	 ทุกข์	 โทมนัส	 อุปายาส	 ความทุกข์ 
เหล่านีเ้ป็นปัจจยัแก่ศรทัธา	เพราะรูเ้ลยว่า	ความ

ทุกข์เหล่าน้ีมีโอกาสที่จะพ้นได้	 ถ้าเราปฏิบัติ
ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 เพราะฉะน้ัน 
เมื่อฟังค�าสอนแล้วมีศรัทธา	 จะเกิดปราโมทย์		
ปราโมทย์ท�าให้เกิดปีติ	ปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสสทัธิ	
ปัสสัทธิเป็นปัจจัยแก่ความสุข	 ความสุขเป็น
ปัจจัยให้เกิดสมาธิ
	 เราได้ฟังธรรมะมาแล้ว	 เพราะฉะนั้นเรา
จะต้องมวีปัิสสนาภูมอิยูแ่ล้ว	เมือ่วปัิสสนาภมูดิ ี
แล้ว		สมาธนิัน่แหละ		เป็นปัจจยัต่อยถาภตูญาณ- 
ทสัสนะ	(การรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ)	กค็อื	นาม
รูปปริจเฉทญาณ	สัมมสนญาณ	อุทยัพพยานุ- 
ปัสสนาญาณ	นั่นเอง	และยถาภูตญาณทัสสนะ	
เป็นปัจจยัแก่	นพิพทิาญาณ		คอื	ตัง้แต่	ภยตปัูฏ- 
ฐานญาณ	ภังคานุปัสสนาญาณ	อาทีนวานุปัส-
สนาญาณ	คอืญาณค�านึงเหน็ความเป็นภยั	เป็น
โทษ	นิพพทิานุปัสสนาญาณ	คอืญาณค�านึงเหน็
ความเบื่อหน่ายในก�าหนัด	มุญจิตุกัมยตาญาณ	
คือญาณหยั่งรู้อันให้ใคร่จะพ้นไปเสีย	 มีความ
ต้องการที่จะหลุดพ้น	 ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ	
พิจารณาหวนกลับโดยไตรลักษณ์	 สังขารุเปก-
ขาญาณ	คอืญาณอนัเป็นไปโดยความเป็นกลาง
ต่อสังขาร	 คือระดับของนิพพิทาญาณ	 วิราคะ	
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เป็นอริยมรรค	 วิราคะเป็นปัจจัยแก่วิมุตติ	 คือ	
อรยิผล	วมุิตติเป็นปัจจยัแก่วิมตุตญิาณทสัสนะ	
อันนี้คือ	 ปัจจเวกขณญาณ	 (ญาณท่ีพิจารณา
ทบทวนตรวจตรามรรค	ผล	กเิลสทียั่งเหลือ	และ 
นิพพาน)	 เม่ือหลุดพ้นแล้ว	 ก็มีญาณหยั่งรู้ว่า
หลุดพ้นแล้ว	 มีญาณหยั่งรู้ชัดว่า	 ชาติสิ้นแล้ว	
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว	 กิจที่ควรท�าก็ท�าเสร็จ
แล้ว	กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี	แล้ว
เมื่อไหร่พวกเราในที่นี้	จะได้กล่าวค�านี้บ้าง	?
	 จักษุญาณ	 ปัญญา	 วิชา	 แสงสว่าง	 เป็น
ปัญญาที่รู้ในเรื่องของอริยสัจ	๔	 เพราะฉะนั้น	
ไม่มีอะไรอ่ืนที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ในตอนนี	้
เพราะเรายงัไม่ถึงพระรตันตรยัจรงิๆ		เราถงึแค่ 
เงาๆ		เท่านัน้เอง		เพราะคนทีจ่ะถงึพระรตันตรยั
จริงๆ จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย 
นัน่หมายความว่า	จะต้องเป็นสงัฆรตันะ	ถ้าเป็น 
สงัฆรตันะแล้ว	จงึจะมธีรรมรตันะจรงิๆ	คอื	มรรค 
ผล	 นิพพาน	 มีพุทธรัตนะจริงๆ	 คือ	 ได้ตรัสรู้
อริยสัจ	 ๔	 ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	“ผู้ใด 
เหน็ธรรม ผูน้ัน้จงึเหน็เรา”	แต่ตอนนีเ้ราแค่เหน็ 
พระรตันตรยัแบบเงาๆ	เท่านัน้	ขณะใดทีอ่กศุล
จิตของเราเกิด	 ขณะนั้นพระรัตนตรัยของเรา 
กเ็ศร้าหมอง		ขณะใดทีเ่ราเบ่ือหน่าย		เกียจคร้าน 
ขณะใดที่เราฟุ้งซ่าน	 ขณะนั้นจะท�าให้การถึง 
พระรัตนตรัยของเราเศร ้าหมอง	 แต ่ถ ้า 
เม่ือไหร่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า	 ระลึกถึง
พระธรรม	 ระลึกถึงพระสงฆ์	 ขณะที่เราเจริญ
กรรมฐาน	ขณะทีเ่รามาศกึษาพระธรรมค�าสอน		
เพ่ือที่จะปฏิบัติธรรมะ	 ขณะนั้น	 การถึงพระ
รตันตรยัของเรากจ็ะผ่องแผ้ว	หมดจดมากขึน้ๆ	
จนกว่าจะบรรลุอริยสัจธรรม	 เมื่อนั้นเราจะถึง
พระรัตนตรัยท่ีเรียกว่า	“โลกุตตรสรณคมน์” 
แต่ตอนนี้พวกเราเป็นแค่	 โลกียสรณคมน์	 คือ

มีโอกาสที่จะเศร้าหมองได้	 เมื่อไหร่ที่อกุศลจิต
เกิดนั้นก็เศร้าหมองแล้ว	แต่ถ้ากุศลจิตเกิด	ถึง
พระรตันตรยัขณะน้ัน	จติผ่องใส	มนัจะผลดักนั	
เดี๋ยวจิตผ่องใสบ้าง	จิตเศร้าหมองบ้าง	สลับกัน
ไปมา	ถ้าใครมคีวามเพยีรมาก	ปัญญามาก	ก็จะ
ท�าให้จติผ่องใสได้มาก	การถงึพระรตันตรยั	จติ
ผ่องใสได้อย่างมัน่คงมากขึน้	อันน้ีก็จะท�าให้เรา
มีความมั่นคง	และมีศรัทธาเพิ่มพูนยิ่งๆ	ขึ้นไป	
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งจริงๆ	 เท่ากับพระ-
ธรรมรัตนตรัย	ซึ่งเป็นปริยัติสัจธรรม	เพราะว่า 
เรายังไม่มีพระธรรมอย่างอื่นเป็นรัตนะ
 ธรรมรัตนะ	ก็มี	๓	อย่างคือ
	 ๑.	ปริยัติ	 การศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้อง
ถ่องแท้จาก	พุทธพจน์	/	พระไตรปิฎก	ฯลฯ	
	 ๒.	ปฏิบัติ	 การลงมือปฏิบัติตาม	 เพื่อให้
เกิดความช�านาญยิ่งขึ้น
	 ๓.	ปฏเิวธ	เข้าใจถงึผลของการปฏบิตัทิีถ่กู
ต้อง	(ถูกทาง)
	 พระสัทธรรม	๑๐		(ธรรมของสัตบุรุษหรือ
คนดี)	มีมรรค	๔	ผล	๔	นิพพาน	๑	และปริยัติ
สทัธรรมคอืสิง่ท่ีพงึเล่าเรียน	ได้แก่	พทุธพจน์	๑
	 มรรค	๔	ผล	๔	กค็อื	โสดาปัตตมิรรค	โสดา
ปัตติผล,	สกิทาคามิมรรค		สกิทาคามิผล,	อนา- 
คามิมรรค	อนาคามิผล,	อรหัตตมรรค	อรหัตต- 
ผล	แล้วจึงถึงพระนิพพาน
	 ถ้ายังไม่มี	ก็แสดงว่ายังไม่ถึงพระรัตนตรัย 
จริงๆ	 แต่ได้ปริยัติ	 สามารถใช้เป็นแผนที่	
(หนทาง	 แนวทาง)	 น�าเราไปสู่พระรัตนตรัยได้ 
อันน้ีเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาอยู่เสมอๆ	 สิ่งที่
ขาดไม่ได้คือ	 การศึกษาพระธรรมค�าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า	 ถ้าเราศึกษาได้ตรงตามหลัก
เกณฑ์จริงๆ	๕	ปี	เราสามารถเรียกได้ว่ามีนิสัย		
ที่เรียกว่า	“นิสัยมุตตะกะ”	คือไม่ต้องถือนิสัย	
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และจะไม่มีโทษด้วยนะ	 แต่คนที่ยังไม่มีความ
สามารถทีจ่ะสอน	หรอืรูแ้นวทางในการปฏบิตัดิ ี
ไม่มีปริยัติดีพอสมควร	 อันนี้จะมีโทษถ้าเราไม่
ได้ถือนิสัย	คือจะมีอาบัติทุกวัน
	 ข้อนี้เฉพาะของพระ	 พวกโยมไม่มีอาบัต ิ
หรอก	โยมรักษาศีล	๕		ยึดมั่นในไตรสรณคมน์ 
และเป็นผู้ที่มีจาริตศีลสมบูรณ์	 คือ	 ถ้ามีสามีก็
ต้องดูแลสามี	ถ้ามพ่ีอแม่กด็แูลพ่อแม่	ถ้ามลีกูก็
ดูแลลูก	ต้องดูแลพวกเขาให้ดี	มิฉะนั้นจาริตศีล 
ของเราจะไม่ดี	ท�าให้อบรม	เจริญไตรสิกขาต่อ
ไปไม่ได้ด้วย	 ฉะนั้น	แต่ละคนจะต้องมีหน้าที่
ของตนเอง และท�าให้ดีที่สุด	 อันนี้เป็นเบื้อง
ต้นเลยนะ	
ถามว่า ระหว่าง จาริตศีลกับวาริตศีล โยมว่า
อันไหน รักษาได้ยากกว่ากัน?

 อุฏฺเฐหิ  ภิกขุ  กิง  เสสิ 
โก  อัตโถ  สุปิเตนะ  เต
อาตุรัสสะ  หิ  เต  นิททา
สัลละวิทธัสสะ  รุปปะโต 
 ยายะ  สัทธายะ  ปัพพะชิโต
อะคารัสฺมานะคาริยัง
ตะเมวะ  สัทธัง พรูเหหิ
มา  นิททายะ  วะสัง  คะมิ ฯ 
  อุปัฏฐานสูตร  สคาถวรรค

ลุกขึ้นเถิด	ภิกขุ	ตื่นขึ้นเถิด						
อย่าเพลินเพลิด	ปล่อยจิต	คิดเพ้อฝัน
กระสับกระส่าย	กายร้อน	กลับนอนวัน	
ศรมารปั่น	ปักกมล	ทนกล�้ากลืน
	 บวชมาแล้ว	จากเรือน	ด้วยศรัทธา	
	 บรรพชา	แห่งส�านึก	เพื่อฝึกฝืน
	 สติกล้า	ศรัทธาตั้ง	นั่งเดินยืน	
	 ปล่อยวันคืน	ย่อหย่อน	นอนอยู่ไย	ฯ	

			 ตอบว่า	:	วาริตศีล	จะส�าเร็จได้ด้วยการม ี
ศรัทธา	 และงดเว้นไม่ท�าในสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงห้าม	ส่วน	จารติศีล	จะส�าเรจ็ได้ด้วยศรทัธา	
และวริยิะ	เพราะฉะนัน้	ถ้าคนไม่ขยนันะ	กจ็ะไม่ 
สามารถท�าจาริตศีลได้ดี	 	คนเกียจคร้าน	 	คน
ไม่มีสัมปชัญญะ	ไม่มีปัญญา	ก็ไม่สามารถที่จะ 
ดูแลตนเอง	 ดูแลพ่อแม่	 หรือจะอุปัฏฐากครู 
บาอาจารย์ได้	 หรือว่าจะท�าหน้าที่ที่เหมาะสม 
ที่ตนเองควรท�า	ฉะนั้นต้องมีวิริยะ	มีทั้งสติและ 
สัมปชัญญะด้วย	 จึงจะสามารถท�าหน้าที่ได ้
ถูกต้อง	 ท่านจึงแสดงว่าส�าหรับอาทิพรหม- 
จรยิกสกิขา (ศลีเบือ้งต้นแห่งพรหมจรรย์)	เป็น 
วาริตศีล	 ส่วนอภิสมาจาริกวัตร	 (ข้อวัตรเพ่ือ
การปฏิบัติให้ยิ่ง)	 เป็นจาริตศีล	 ต้องประพฤติ 
ภิกษุผู ้ไม่ยังอภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์จะ 
ชื่อว่า	 ท�าอาทิพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์นั้นไม่ได้ 
ถ้าคุณยังขี้เกียจที่จะประพฤติวัตร	 คุณจะมา 
รักษาศีลข้อใหญ่ๆ	นั้น	ยากที่จะเป็นไปได้	คือ 
ศรัทธาไม่พอ	ดังนั้นต้องมีทั้งศรัทธา	และวิริยะ 
ด้วย	จงึจะสามารถรกัษาพรหมจรรย์	ซึง่เป็นสิง่ที ่
จะท�าให้บรรลุมรรคผลได้	คือ	ปาฏิโมกข์สังวร	
อบรมสมาธิ	 อบรมปัญญาต่อไป	 ก็ขอฝากไว้ 
ในวันพระนี้นะ



๒๔
19

ธีรปัญโญ

ปัญญาภิวัฒน์

	 ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นส่งต่อและ
สอดรับกันเป็นกระบวนธรรมอย่างเป็นระบบ
ระเบยีบ	ไม่ขาดไม่เกนิ	ใครทีไ่ด้เข้ามาศกึษาแล้ว 
แม้ในเบื้องต้น	 ก็คงอดไม่ได้ที่จะประทับใจใน
ความลงตัวของธรรม	ตัวเลขที่เป็นหัวข้อธรรม
ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบที่น่าอัศจรรย์นี้เช่นกัน	
และความที่เป็นตัวเลขนั่นแหละ	 จึงสามารถ
ที่จะยักเยื้อง	 สื่อถึงธรรมได้หลากหลายนัยยะ	
ตามความแคบกว้างของเรื่องที่จะส่ือและตาม
ความเหมาะสมของผู้ฟัง
	 ส�าหรับผู้ที่คุ้นเคยกับธรรมะอยู่แล้ว	 เมื่อ
เอ่ยถึงชื่อธรรม	 ๓๗	 ประการ	 ก็มักจะนึกถึง	
โพธิปักขิยธรรม ๓๗	 เป็นอันดับแรก	 ค�านี้มา
จาก	โพธ	ิ(ความรู้)	+	ปักขิย	(ฝ่ายหรือปีก)	คือ
หมวดธรรมะอนัเป็นไปในฝักฝ่ายของการตรัสรู	้

คือ	 เก้ือกูลแก่การตรัสรู้,	 ธรรมที่เก้ือหนุนแก่
อริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู ้ยิ่งเอง
(อภิญญา)	และได้ทรงแสดงสอน	(เทสิตธรรม)	
มาโดยตลอดพระชนมชีพของพระองค์	 ทั้งได้
ทรงเน้นย�้าเป็นพิเศษในช่วง	 ๓	 เดือนสุดท้าย
ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน	 แสดงให้เห็น
ถึงความส�าคัญของธรรมที่พระพุทธองค์ทรง
ต้องการฝากไว้ให้กับพวกเรา
	 จะเหน็ได้จาก	แม้เมือ่มกีรณคีวามแตกต่าง
ทางความเห็นในเร่ืองของพระวินัยเล็กน้อยใน
บางข้อ	หรอืธรรมะปลกีย่อยในบางประการ	แต่ 
พระพุทธองค์ก็ได้เคยตรัสเอาไว้ว่า	ส�าหรับชาว
พุทธด้วยกันแล้ว	 ไม่มีการเห็นต่างกันในเรื่อง
ของโพธิปักขิยธรรมนี้เลย	 ส่วนความเป็นมา
ของโพธปัิกขยิธรรม	สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	
(ป.อ.	ปยตุโฺต)	ได้อธบิายไว้ว่า	ค�าว่า	โพธปัิกขยิ- 
ธรรมนี้	 ตามที่มีทั่วไปในพระไตรปิฎก	 ตรัสไว้
เพียงเป็นค�ารวมๆ	 โดยไม่ได้ระบุชื่อองค์ธรรม	
นอกจากในสงัยตุตนิกายแห่งพระสตุตนัตปิฎก	
ทีม่พุีทธพจน์ตรสัระบไุว้ว่า	ได้แก่	อนิทรย์ี	๕	และ 
ในคมัภร์ีวภัิงค์แห่งพระอภธิรรมปิฎก	ซึง่ไขความ 
ว่า	โพธปัิกขยิธรรม	ได้แก่	โพชฌงค์	๗		ธรรมชดุนี้	 
เมื่อตรัสระบุชื่อทั้งชุดในพระสูตร	ทรงเรียกว่า
เป็นอภญิญาเทสติธรรม	คอืเป็นอภญิญาเทสิต-
ธรรม	๓๗	และในพระอภิธรรมท่านแสดงไว้ว่า
ธรรม	๓๗	ประการนี้เป็น	สัทธรรม	นอกจากนี้	
ธรรม	๓๗	ประการชดุนี	้ยงัได้ชือ่ว่าเป็น	สนัตบิท 
คือ	 ธรรมที่เป็นไปเพ่ือการบรรลุสันติ	 (รวมทั้ง 
เป็น	 อมตบท	และ	นิพพานบท	 เป็นต้น	 และ
เป็น	เสรธีรรม	หรอื	ธรรมเสร	ีด้วย)	ในพระวนัิย
ปิฎก	ท่านแสดงธรรม	๓๗	ประการนี้ไว้เป็นค�า
จ�ากัดความของค�าว่า	มรรคภาวนา	ต่อมา	ใน
คัมภีร์ช้ันอรรถกถา	 รวมถึงวิสุทธิมัคค์	 จึงระบุ

ธรรมะ๓๗
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และแจกแจงไว้ชัดเจนว่า	 โพธิปักขิยธรรม	๓๗	
ประการ	ได้แก่ธรรม	๗	หมวดเหล่านี้	คือ	สติ- 
ปัฏฐาน	 ๔,	 สัมมัปปธาน	 ๔,	 อิทธิบาท	 ๔,		
อินทรีย์	๕,	พละ	๕,	โพชฌงค์	๗,	มรรคมีองค์	
๘	(ยังมีไวพจน์ของโพธิปักขิยธรรมเท่าที่หาพบ
ในที่อื่นอีก	เช่น	ไตรสิกขา	วิวัฏฏคามีกุศล	และ
ธรรมมาลา	เป็นต้น)
	 ในบทความนีจ้งึอยากขอเสนอความหมาย 
ของธรรม	 ๓๗	 นี้	 ในแง่อื่นๆ	 อีก	 เพื่อจะเป็น 
ประโยชน์เก้ือกูลต่อการศึกษา	 และเพิ่มความ
กว้างขวางทางความคดิด้วย	ว่าถงึความแตกฉาน 
ทางปัญญา	 ถ้าไม่นับพระพุทธเจ้าแล้วก็คงไม่มี
ใครเกินพระสารบีตุร	ดงันัน้ถ้าอยากเข้าใจอรรถะ 
ของธรรมะที่ลึกซ้ึงคงต้องมาพึ่งท่าน	 โดยใน
เบือ้งแรกนีจ้งึขอน�าเสนอข้อมลูจากปฏสิมัภทิา-
มรรค	และจากอรรถกถา	(สัทธัมมปกาสินี)	ซึ่ง
เป็นค�าอรรถาธบิายทีท่่านพระสารบีตุรเถระได้
กล่าวไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งโดยพิสดาร	 นัยยะ 
ของธรรม	๓๗	เหล่านี้	พบอยู่ในค�าอธิบายของ
ค�าว่า	 ตถาคต	 ซึ่งค�าว่า	 “ตถาคต”	 นี้เป็นค�า
ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เรียกแทนพระองค์เอง	
หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วจนถึงปรินิพพาน	ค�าว่า	
“ตถาคต” นีม้ทีีม่าอย่างไร ? และจะเกีย่วข้อง
กบัตัวเลข ๓๗  อย่างไร ?	เราลองมาดูค�าอธิบาย 
ของท่านพระสารีบุตรกัน
	 พระผู ้มีพระภาคเจ้า	 ทรงพระนามว่า	
ตถาคต	เพราะอรรถว่า	อาคต - เสด็จมาแล้ว 
+ ตถา - เหมือนอย่างนั้น	เหมือนอย่างไหน?	
เสดจ็มาเหมอืนอย่างทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าทัง้
หลายแต่ปางก่อน	ผู้ถงึความขวนขวายเสดจ็มา
แล้ว	เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งมวล
	 ท่านอธบิายไว้อย่างไร	?	อธบิายไว้ว่า	พระผู้
มพีระภาคเจ้าทัง้หลายแต่ปางก่อนเสดจ็มาแล้ว

ด้วยอภินิหารใด,	 แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของ
เราทั้งหลายก็เสด็จมาแล้ว	 ด้วยอภินิหารน้ัน
เหมือนกัน
 นัยแรก	 พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก่อนทรง
บ�าเพญ็บารมี	๓๐ ถ้วน	(คอื	บารม	ี๑๐	อุปบารมี	
๑๐	ปรมตัถบารม	ี๑๐	ได้แก่	ทาน	ศลี	เนกขมัมะ 
ปัญญา	 วิริยะ	 ขันติ	 สัจจะ	 อธิษฐาน	 เมตตา	
อุเบกขา),	 ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕	 เหล่านี	้ 
คือ	บริจาค	อวัยวะ	๑	นัยน์ตา	๑	ทรัพย์	๑	ราช-
สมบัติ	๑	บุตรภรรยา	๑	ทรงบ�าเพ็ญญาตัตถ- 
จรยิาด้วยการทรงบอกธรรมอนัควรประกอบใน
เบื้องต้นและควรประพฤติในเบื้องต้น	๑	 แล้ว
ถึงท่ีสุดแห่งพุทธจริยา ๑	 เสด็จมาแล้ว,	 แม้ 
พระผู ้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็ทรง
บ�าเพญ็มาแล้ว	เหมอืนอย่างน้ัน	แล้วจึงเสด็จมา 
(ให้สังเกตว่า	๓๐	+	๕	+	๑	+	๑	=	๓๗ )
 นัยที่สอง	 พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก่อน	
ทรงเจริญ	เพิ่มพูน	สติปัฏฐาน	๔	สัมมัปปธาน	
๔	อิทธิบาท	๔	อินทรีย์	๕ พละ	๕	 โพชฌงค์	
๗	 อริยมรรคมีองค์	 ๘	 ฉันใด,	 แม้พระผู ้มี 
พระภาคเจ้าของเราทัง้หลายกเ็สดจ็มาแล้ว	ฉนั
นั้น	เพราะเหตุนั้น	จึงทรงพระนามว่า	ตถาคโต
(ให้สังเกตว่า	๔	+	๔	+	๔	+	๕	+	๕	+	๗	+	๘	
=	๓๗ )
 นยัทีส่าม	พระผูม้พีระภาคเจ้า	ทรงพระนาม 
ว่า	ตถาคต	เพราะอรรถว่า	คต เสด็จไปแล้ว + 
ตถา เหมือนอย่างนัน้	เหมอืนอย่างไหน	?	เสดจ็ไป
แล้วเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ปาง
ก่อนที่ประสูติแล้วเสด็จไป	 ก็พระผู้มีพระภาค
เจ้าเหล่าน้ัน		ชือ่ว่าเสด็จไปแล้วอย่างไร	?	เพราะ
ว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นประสูติแล้ว 
ประดษิฐานพระบาททัง้สองเสมอกนับนแผ่นดนิ 
หนัพระพักตร์ไปทางทศิอดุรเสด็จด�าเนนิไปด้วย
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ย่างพระบาท	๗	ก้าว	สมดังทีพ่ระผู้มีพระภาคเจ้า 
ตรสัไว้ว่า	“ดูก่อนอานนท์	พระโพธิสัตว์ทีป่ระสูต ิ
ในบัดนี้	 ประดิษฐานพระบาททั้งสองเสมอกัน
บนแผ่นดิน	หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร	เสด็จ
ไปด้วยย่างพระบาท	 ๗	 ก้าว	 เมื่อเทพบุตรกั้น
เศวตรฉัตรตามเสด็จ	 พระโพธิสัตว์จะเหลียวดู 
ทศิทัง้ปวง	แล้วทรงเปล่งพระวาจาอย่างผู้องอาจ 
ว่า	‘อคโฺคหมสมฺ ิ โลกสฺส  เชฏฺโฐหมสฺมิ  โลกสฺส 
เสฏโฺฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิ 
ทานิ ปุนพฺภโว’ติ	 (‘เราเป็นผู้เลิศในโลก	 เรา
เป็นผู้เจริญที่สุดในโลก	เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุด
ในโลก	 ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย	 บัดนี้ภพใหม ่
จะไม่มีอีก’)”	 การด�าเนินไปของพระโพธิสัตว์
นั้นได้ชื่อว่า	เป็นความจริงแท้แน่นอน	โดยเป็น 
บุพนิมิตแห่งการตรัสรู้ธรรมวิเศษมิใช่น้อย	 ข้อ
ที่พระโพธิสัตว์นั้นประสูติในบัดน้ี	 ประดิษฐาน
พระบาทเสมอกันนี้	 เป็นบุพนิมิตแห่งการได้ 
อิทธิบาท ๔	 ของพระโพธิสัตว์นั้น,	 การหัน 
พระพกัตร์ไปทางทศิอดุร	เป็นบุพนมิิตแห่งความ 
เป็นโลกุตตระทั้งหมด ๘	 ของพระโพธิสัตว์, 
การย่างพระบาทเจด็ก้าว	เป็นบพุนมิติแห่งการ
ไดโ้พชฌังครัตนะ ๗ ,ส่วนการยกแส้จามรขึ้น
ดงักล่าวไว้ในบทว่า	‘สุวณณฺ ทณฺฑา วติีปตนฺติ 
จามรา’	(จามรด้ามทองทัง้หลายค้อมลงมาพดัวี 
พระสรีระ)	 เป็นบุพนิมิตแห่งการย�่ายีเดียรถีย์
ทั้งหมด (ลัทธิครูทั้ง ๖ )	การกั้นเศวตฉัตรเป็น 
บุพนิมิตแห่งการได้เศวตฉัตรอันประเสริฐ 
ปราศจากมลทิน	 ด้วยการหลุดพ้นโดยใช  ้
อรหัตตมรรค ๑	การเหลียวดูทิศทั้งหมด	เป็น
บุพนิมิตแห่งการได้	 อนาวรณญาณ ๑๐	 คือ

ความเป็นพระสพัพญัญ*ู,	การเปล่งอาสภวิาจา 
อันองอาจ	 เป็นบุพนิมิตแห่งการเป็นไปแห่ง 
ธรรมจกัร (๑) อนัประเสรฐิทีย่งัไม่เคยเป็นไป	(ให้ 
สังเกตว่า	๔	+	๘	+	๗	+	๖	+	๑	+	๑๐	+	๑	=	๓๗ )
 

	 ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณ		เพราะ	
	 ๑)	 รู้สภาวะท่ีรู้ยิ่งแห่งอภิญญา ตลอด 
ทั้งหมด...
	 ๒)	 รู ้สภาวะท่ีก�าหนดรู ้แห่งปริญญา 
ตลอดทั้งหมด...	
	 ๓)	 รู ้สภาวะที่ละแห่งปหานะ ตลอด 
ทั้งหมด...	
	 ๔)	 รู้สภาวะท่ีเจริญแห่งภาวนา ตลอด
ทั้งหมด...	
	 ๕)	 รู้สภาวะท่ีท�าให้แจ้งแห่งสัจฉิกิริยา
ตลอดทั้งหมด...	
	 ๖)	 รู้สภาวะท่ีเป็นกองแห่งขันธ์ ตลอด
ทั้งหมด...	
	 ๗)	 รู ้สภาวะท่ีทรงไว้แห่งธาตุ ตลอด
ทั้งหมด...	
	 ๘)	 รู้สภาวะท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งอายตนะ
ตลอดทั้งหมด...	
	 ๙)	 รู้สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขต-
ธรรม ตลอดทั้งหมด...	
	 ๑๐)	 รู้สภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่ง 
อสังขตธรรมตลอดทั้งหมด	 และชื่อว่า	อนา- 
วรณญาณ	เพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้น	

*สัพพัญญุตญาณ	ญาณ	คือ	ความเป็นพระสัพพัญญู,	พระปรีชาญาณหยั่งรู้สิ่งทั้งปวง	ทั้งที่เป็นอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต
(ได้ชื่อว่าอนาวรณญาณด้วย	เพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้น)
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การประสูติของพระโพธิสัตว์ สรุปเป็นคาถา
ได้ว่า :
	 	 “มุหุตฺตชาโตว	คว�ปตี	ยถา		
	 สเมหิ	ปาเทหิ	ผุสี	วสุนฺธร�.
	 โส	วิกฺกมี	สตฺต	ปทานิ	โคตโม		 															
	 เสตญฺจ	ฉตฺต�	อนุธารยุ�	มรูฯ
	 	 “คนฺตฺวาน	โส	สตฺต	ปทานิ	โคตโม
	 ทิสา	วิโลเกสิ	สมา	สมนฺตโต.
	 อฏฐฺงฺคุเปต�	คิรมพฺภุทีรยิ		 	 				
	 สีโห	ยถา	ปพฺพตมุทฺธนิฏฐิฺโต”ติฯ
	 “พระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่เดียวเท่านั้น	
ทรงสัมผัสแผ่นดินด้วยพระบาทอันเสมอกัน	
เหมอืนโคอสุภะท่ีรองรบัรตันะด้วยเท้าทีเ่สมอกนั
	 พระโพธิสัตว์เหล่ากอแห่งพระโคดมนั้น	
ทรงย่างพระบาท	๗	ก้าว	
และเหล่าทวยเทพพากันกั้นเศวตรฉัตร	 	
	 พระโคดมนั้นเสด็จด�าเนินไป	๗	ก้าว	
ทรงเหลียวแลดูทิศอย่างสม�่าเสมอโดยรอบ, 
ทรงเปล่งพระอาสภิวาจาประกอบด้วยองค์	 ๘		 
ดจุสหีะยนือยูบ่นยอดเขาบนัลอืสีหนาท	ฉะนัน้”
	 และนัยสุดท้าย	 พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ 
ปางก่อน	ทรงละกิเลสเหล่าใด	ด้วยธรรมเหล่าใด 
แล้วเสด็จไปฉันใด,	 แม้พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นี้	ก็ทรงละกิเลสเหล่านั้นๆ	ด้วยธรรม
เหล่านั้นๆ	แล้วเสด็จไปฉันนั้นเหมือนกันคือ	:
	 เสด็จไปแล้วเพือ่ละกามฉนัทะด้วยเนกขมั- 
มะ...ละพยาบาทด้วยอพยาบาท...ละถนีมทิธะ 
ด้วยอาโลกสญัญา...ละอทุธจัจะด้วยอวกิเขปะ  
...ละวิจิกิจฉาด้วยธัมมววัตถาน...ละอวิชชา 
ด้วยญาณ...ละอรติด้วยปามุชชะ...ละนิวรณ์ 
ด้วยปฐมฌาน...ละวิตกวิจารด้วยทุติยฌาน 
...ละปีติด้วยตติยฌาน...ละสุขและทุกข์ด้วย 
จตตุถฌาน...ละรปูสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตต- 

สัญญาด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ...ละ 
อากาสานัญจายตนสมาบัติด้วยวิญญาณัญ- 
จายตนสัญญา...ละวิญญาณัญจายตนสัญญา 
ด้วยอากญิจญัญายตนสมาบติั...ละอากิญจัญ- 
ญายตนสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติ...ละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนา 
...ละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนา...ละอัตต- 
สัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนา...ละนันทิด้วย
นิพพิทานุปัสสนา...ละราคะด้วยวิราคานุปัส- 
สนา...ละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนา...ละ 
อาทานะด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา...ละฆน-
สัญญาด้วยขยานุปัสสนา...ละอายูหนะด้วย 
วยานปัุสสนา...ละธวุสญัญาด้วยวปิรณิามาน-ุ 
ปัสสน...ละนิมิตด้วยอนิมิตตานุปัสสนา...ละ
ปณิธิด้วยอัปปณิหิตานุปัสสนา...ละอภินิเวส 
ด้วยสุญญตานุปัสสนา...ละสาราทานาภิเวส 
ด้วยอธิปัญญาธัมมวิปัสสนา...ละสัมโมหาภินิ-
เวสด้วยยถาภตูญาณทัสสนะ...ละอาลยาภนิเิวส 
ด้วยอาทีนวานุปัสสนา...ละอัปปฏิสังขาด้วย
ปฏิสังขานุปัสสนา...ละสัญโญคาภินิเวสด้วย
ววิฏัฏนานปัุสสนา...ละกเิลสทีต่ัง้อยูร่วมกนักับ 
ทฏิฐด้ิวยโสดาปัตติมรรค...ละกิเลสอย่างหยาบ 
ด้วยสกทาคามิมรรค...ละกิเลสอย่างละเอียด
ด้วยอนาคามิมรรค...ละกิเลสทั้งปวงด้วย 
อรหัตตมรรค	(ถ้าลองนับดูจะได้	ละธรรม	๓๗ 
อย่าง	ด้วยธรรมอีก	๓๗	อย่าง	พอดี)
	 พระนามว่า	ตถาคต	เพราะ	คต	เสดจ็ไปแล้ว 
ตถา	 อย่างนั้น	 (อย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์
ก่อนๆ	 ทรงละธรรม	 ๓๗	 อย่าง	 มีกามฉันทะ
เป็นต้น	จนถึงกิเลสทั้งปวง	ด้วยธรรมะ	๓๗	ข้อ	
มีเนกขัมมะเป็นต้น	 ไปจนถึงอรหัตตมรรคเป็น
ที่สุดแล้ว)	ด้วยประการฉะนี้
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	 ตรงนี้ภาษาบาลีใช้ศัพท์ว่า เนกฺขมฺมาทิ 
อรหตฺตมคฺคปริโยสาน สตฺตตึสธมฺมา
 จะเห็นได้ว่าตัวเลข	๓๗	นี้	มีความสัมพันธ์
กับ	ความหมายของค�าว่า	ตถาคต	อยู่หลายนัย	
จึงสรุปความได้ว่า	ธรรม ๓๗	นี้	อาจมีชื่อเรียก
อกีอย่างได้ว่า	ตถาคตธรรม	-	ธรรมทีท่�าให้เป็น
พระตถาคต	 คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่เคย
มีมา	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	และที่จะมีในอนาคต	
ก็ต้องประกอบด้วยธรรม	๓๗	ประการเหล่านี้
แหละ	และพระพุทธเจ้าทกุพระองค์จะเรยีกช่ือ
แทนตวัพระองค์เองว่า	ตถาคต	เสมอ	เพราะต่าง
ก็มีสภาวะของนัยยะเหล่านี้	คือ
นัยที่	๑	มีทานบารมีเป็นต้นจนถึงที่สุดแห่ง 
	 	 พุทธจริยา
นัยที่	๒	มสีติปัฏฐาน	๔	เป็นต้นจนถงึอรยิมรรค 
	 	 มีองค์	๘
นัยที่	๓	มีกัตตุกัมมยตาฉันทาธิบาทเป็นต้น 
	 	 จนถึงการหมุนธรรมจักร
นัยที	่๔	มีการละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะ 
	 	 เป ็นต้นไป	 จนถึงละกิเลสทั้งหมด 
	 	 ด้วยอรหัตตมรรค
	 จริงๆ	 แล้ว	 ตัวเลข	 ๓๗	 ยังมีความหมาย 
เกี่ยวพันกับพระอภิธรรมอยู ่ด ้วยค�าว ่าอภิ 
(ญญาเทสิต)	ธรรม	นั้นถ้าจะเรียกสั้นๆ	ก็เรียก 
ได้ว่า	 อภิธรรม	 	 และหากจะเชื่อมโยงทาง
ต�านานการจัดล�าดับชั้นของภพภูมิ	 ในจ�านวน
ภพภูมิทั้งหมดซึ่งมีอยู่	๓๑	ภพภูมินั้น	มีชื่อภพ
ภมูท่ีิเป็นชือ่ของตวัเลขแค่สองภพภมูเิท่านัน้คอื 
ชั้น	จาตุมหาราชิกา	(สี่)	กับ	ดาวดึงส์ (สามสิบ
สาม)	รวมตัวเลขของทัง้สองชัน้เทพจะได้สามสบิ 
เจ็ด	 เลข	 ๓๗	 นี้ก็มาพ้องกับจ�านวนของโพธิ- 
ปักขิยธรรมทั้ง	๓๗	พอดี	ทีนี้	ธรรม	๓๗	หรือ 
โพธปัิกขยิธรรม	นอกจากจะหมายถงึ	สติปัฏฐาน 

สีจ่นถงึ	อรยิมรรค	๘	ตามทีไ่ด้อธบิายมาข้างต้น
แล้ว	ธรรม ๓๗	ยงั	อาจหมายถงึ โลกตุตรจติ ๑ 
+ เจตสิก ๓๖ ที่ท�างานร่วมกับโลกุตตรจิต ได้
อีกด้วย	เจตสิก	๓๖	เหล่านี้	ก็คือ	ผัสสะ	เวทนา	
สัญญา	เจตนา	เอกัคคตา	ชีวิตินทรีย์	มนสิการ	
วิตก	วิจาร	อธิโมกข์	วิรยิะ	ปีติ	ฉนัทะ,		สทัธา	สติ	
หริ	ิโอตตปัปะ	อโลภะ	อโทสะ	ตตัตรมชัฌตัตตา 
กายปัสสทัธิ	จิตตปัสสทัธิ	กายลหตุา	จิตตลหตุา 
กายมุทุตา	 จิตตมุทุตา	 กายกัมมัญญตา	 จิตต- 
กัมมัญญตา	 กายปาคุญญตา	 จิตตปาคุญญตา	
กายชุกุตา	จิตตชุกุตา	สมัมาวาจา	สมัมากัมมนั-
ตะ	สมัมาอาชีวะ	ปัญญนิทรย์ี	(เจตสกิ	๑๓	อย่าง
แรก	ต้ังแต่	ผสัสะ	ถงึ	ฉนัทะ	เรยีกว่า	อญัญสมา- 
นาเจตสิก	 ซึ่งสามารถไปประกอบท�างานร่วม
กับธรรมฝ่ายอกุศลหรือกุศลก็ได้	 ส่วน	 เจตสิก	
๒๓	อย่างหลงั	ตัง้แต่	สทัธา	ไปจนถงึ	ปัญญนิทรย์ี 
เรียกว่า	 โสภณเจตสิก	 ท�างานในฝ่ายกุศล 
เท่านั้น)
	 ซึง่ดเูหมอืนว่า	ปัญญนิทรย์ี	(ความเป็นใหญ่ 
คือปัญญาหรือจะแปลว่าพระอินทร์คือปัญญา
ก็คงได้)	 มิได้ท�างานผู้เดียว	 ต้องประกอบไป 
ด้วยสหายแวดล้อมด้วย	 และเมื่อรวมทั้งหมด 
๓๗	องค์ประกอบแล้ว	จึงจะสามารถตัดท�าลาย 
กิเลสลงได้โดยสิ้นเชิง
	 เทวดาสองชั้นแรกคือชั้นจาตุมหาราชิกา	
และช้ันดาวดงึส์	มคีวามเก่ียวพนักับมนุษย์มาก
ที่สุด	ซึ่งเทพสองชั้นนี้	สถิตอาศัยอยู่ที่เขาสิเนรุ
ไทยเรานิยมเรียกว่าเขาสุเมรุ	(จาตุมฯ	อยู่ที่เชิง
เขา	ดาวดึงส์อยู่บนยอด)	เทพชั้นสูงกว่าที่เหลือ
ทั้งหมด	ลอยอยู่เหนือเขาสิเนรุขึ้นไป
 
ท�าไมสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์
ต้องอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ?
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						เราเชื่อกันมานานตามคติพราหมณ์ว่าเขา
พระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาลและเป็นท่ีอยู่
ของทวยเทพ	 บ้างก็ว่าเป็นที่อยู่ของพระศิวะ	
พระมหากษตัรย์ิถอืกนัว่าเป็นสมมตเิทพ	จตุมิา 
จากสวรรค์	 เวลาสวรรคต	 จะถวายพระเพลิง
พระบรมศพที่พระเมรุมาศ	 (เมรุทอง)	 นี้เพื่อ
ส่งเสด็จกลับคืนไปสู่สวรรค์	 แต่โบราณกาลมา
แม้ประชาชนชาวไทยท่ัวไปก็รับคตินี้มาใช้ด้วย	
จากการที่มีการเผาศพที่	“เมรุ”	เช่นกัน	(อ่าน
ว่า	เมน)	แต่เราเป็นชาวพุทธไม่ใช่พราหมณ์มา
นานแล้ว	 ชาวพุทธที่แท้นั้นอุดมคติของชีวิต
หลังความตายคงมิใช่ไปรวมกับเทพเหมือนกับ
พวกพราหมณ์	 แต่เป็นการเข้าถึงพระนิพพาน
ในปัจจบัุนชาต	ิคือนพิพาน	(ดับ)	กเิลสได้	แม้ใน 
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และปรินิพพานวางขันธ์ดับ
สนิทได้เมื่อสิ้นชีวิต
มาดูการวิเคราะห์ค�าว่าสิเนรุ ตามคติพุทธ 
กันบ้าง
 สิเนรุ	 เขาสิเนรุ	 เป็นราชาแห่งภูเขา	 ต้ัง 
วิเคราะห์ศัพท์ได้ว่า	สินาติ สุจึ กโรติ เทเวต ิ
สเินรุ	ภเูขาทีช่�าระพวกเทพให้สะอาด	(สินา	ธาตุ	
โสเจยฺเย	 ในความหมายว่าท�าให้สะอาด	 เอรุ 
ปัจจยั)	ธาตุ	สนิา	นี	้	ในภาษาไทยเรามาใช้ในค�าว่า 
สรงสนานร่างกาย	แปลว่า	อาบน�า้ช�าระร่างกาย
	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 ความหมายในที่นี้น่าจะ 
หมายถงึการช�าระจติใจให้บรสิทุธิ	์คอืท�าเทพให้ 
สะอาดหมดจดนั่นเอง	 เทพมี	 ๓	ประเภท	คือ 
สมมตเิทพ อปุปัตตเิทพ	และวสุิทธิเทพ	ดังนัน้
การช�าระสมมติเทพ	คอืการช�าระพวกมนษุย์ทีมี่
ความเป็นอยูแ่บบเทพ	เช่น	พระราชา	หรอืพวก
มนุษย์ท่ีมีความรู้ในทางโลกต่างๆ	 ขั้นเทพ	 คือ	
พวกมนสุสเทโวท้ังหลาย	และการช�าระอปุปัตต-ิ 
เทพ	คือเทพทั้ง	๖	ชั้น	ที่เป็นเทพโดยการอุบัติ	

ทีม่าฟังพระสทัธรรม	ให้เป็น	วสิทุธเิทพ	(เป็นเทพ 
เพราะความบรสิทุธ์ิจากกิเลสเครือ่งเศร้าหมอง)	
ก็คือให้เป็นพระอรหันต์นั่นเอง
	 สรุปได้ว่า	 อรรถที่หมายเอาในบทความนี้
คอื	สนิาต ิสจุ ึกโรต ิวสิทุธเิทเวต ิสเินร ุ โพธปิก-ฺ 
ขิยธมฺมสมูโห	เรียกสิเนรุเพราะช�าระ	(ให้เป็น) 
วสิทุธเิทพ	ก็คือการรวมกันของโพธปัิกขิยธรรม
นั่นเอง
	 ในมาติกาพระอภิธรรมมีหมวดธรรมอัน
หนึ่งซึ่งบ่งถึงเขาสุเมรุได้ดี		หมวดธรรมนั้นก็คือ
อโนฆนิยา ธมฺมา (ธรรมที่โอฆะไม่ท่วมทับ) 
ซึ่งองค์ธรรมก็คือ	โลกุตตรจิต ๑ + เจตสิก ๓๖ 
(รวมได้	 ๓๗)	 และนิพพาน	 ขอให้นึกถึงภาพ 
ของเขาพระสุเมรุ	 ที่โผล่ขึ้นพ้นจากมหาสมุทร 
แห่งห้วงทุกข์วัฏสงสาร	 ที่โอฆะ	 (กามโอฆะ 
ภวโอฆะ	ทิฏฐิโอฆะ	อวิชชาโอฆะ)	ไม่สามารถ 
ท่วมทับได้	โอฆะ	คือ	ธรรมที่ท่วมทับ	ยังบุคคล
ให้จมลงในวัฏฏะ
	 ส่วน	 อโนฆนิยา	 ธัมมา	 คือ	 ธรรมที่ไม่ถูก
กิเลสท่วมทบั		แบ่งเป็นภายใน		คอื	โลกุตตรจิต	
๑		เจตสิก	๓๖	และภายนอก	คือ	พระนิพพาน
ภายในเป็นภาเวตัพพธรรม	 (ธรรมที่ต้องเจริญ
ท�าให้มีให้เป็นขึ้น)	 ส่วนภายนอกเป็นสัจฉิกา- 
ตัพพธรรม	(ธรรมที่ต้องท�าให้แจ้ง)
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	 ส�าหรบัผูม้พีืน้ฐานของอภธิรรม	การอธบิาย 
องค์ธรรมตามนัยยะเหล่านี้	 อาจท�าให้เข้าใจ 
ความหมายของตัวเลข	 ๓๗	 อันเป็นธรรมา- 
ธิษฐานกับเทวดาสองชั้นต้น	 อันเป็นบุคคลา- 
ธิษฐานได้ดีขึ้น
	 นยัแรก)	มคัคจติตปุาท ๓๗	(คอื	อญัญสมา- 
นาเจตสกิ	๑๓	+	โสภณเจตสกิ	๒๓	และ	มคัคจติ 
๑)	 นัยนี้เอาเฉพาะขณะท่ีเกิดมัคคจิตซึ่งจริงๆ	
แล้วมิใช่มีแค่องค์มรรค	๘	เท่านัน้ทีเ่กดิในมคัคจติ 
แต่ตามสภาวะแล้วมีการท�างานร่วมกันถึง	๓๗	
สภาวะ	(เหมอืนเทพทัง้หมดคอื	เทพชัน้จาตมุหา- 
ราชกิา	๔	กบั	เทพช้ันดาวดึงส์	๓๓	รวมเป็น	๓๗	 
มาท�างานร่วมกันเพื่อประหาณกิเลส	 โดยนัยนี้	
พระอินทร์	 น่าจะเป็นตัวมัคคจิตเอง)	 ซึ่งตาม
หลกัฐานในพระสตูร	พระอนิทร์เองสุดท้ายกไ็ด้ 
เป็นพระโสดาบัน	 หลังจากได้ฟังธรรมะจาก
พระพทุธองค์	และได้ต่ออายพุระอมตธรรมจาก
เดิมที่ก�าลังจะหมดอายุลง
	 นัยที่	 ๒)	กุศลจิต ๓๗ คือ	 มหากุศลจิต 
๘	+	มหัคคตกุศลจิต	๙	+	โลกุตตรมัคคกุศลจิต 
๒๐	 (นับแบบละเอียด)	 นัยนี้กินความมากขึ้น
ไม่ใช่เฉพาะขณะมรรค	 แต่รวมกุศลทั้งหมดท้ัง
กามาวจร	มหัคคตกศุล	และโลกตุตรกุศลทีแ่จก
อย่างละเอยีด	ในคาถาสรปุ	พระอภธิมมฺตถฺสงคฺห 
แสดงไว้ว่า	 สตฺตตึสวิธ� ปุญญํ (บุญมี ๓๗ 
ประเภท)	 ถ้าปฏิบัติได้พร้อมพรั่งทั้ง	 ๓๗	 ดวง 
ก็ถือว่าได้ท�ากุศลให้ถึงพร้อมแล้ว	คือได้	สพฺพ- 
กุสลสมฺปทา	 ตามโอวาทปาติโมกข์นั่นเอง	 ถ้า
โดยนัยนี้พระอินทร์ก็คือ	 ดวงจิตกุศลที่สูงที่สุด	
หรือ	ดวงปัญจมฌานอรหัตตมรรค	นั่นเอง
	 จึงพอจะเห็นได้ว่าท�าไมพระพุทธเจ้าต้อง
เสด็จขึน้ไปตรสัสอนพระอภิธรรมบนสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์	เหตุผลหนึ่งก็เพื่อที่จะสื่อถึงธรรม	๓๗	
ข้อนี้นั่นเอง

	 จริงๆ	 ยังมีนัยอื่นๆ	 อีกมาก	 ที่ผู ้ที่เรียน
อภิธรรมมาจะสนุกในการเชื่อมโยงองค์ธรรม
เข้ากับต�านานเทพ	แต่ในบทความนีข้อพกัเท่าน้ี 
ไว้ก่อน	พอให้ได้เห็นเป็นแนวทาง

	 “นี่แน่ะนายช่างปลูกเรือน	เรารู้จักเจ้าเสีย
แล้ว	 เจ้าจักท�าเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป	 โครง
เรือนของเจ้าเราหักเสียแล้ว	 ยอดเรือนเราก็รื้อ
เสียแล้ว	จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุง
แต่งไม่ได้อีกต่อไป	มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไป
แห่งตัณหา”

 (โปรดติดตามอ่านตอนจบ	ฉบับหน้า)

เรือนแก้วรัตนฆระ

....พระพุทธพจน์ 

      เรือนชีวิต
	 วันเวลา	 ผ่านไป	 ใจสว่าง	
จะสร้างบ้าน	 ของชีวิต	 อย่าผดิหลงั
	 ‘สามสิบเจ็ด	 บุญ’	รวม	 ร่วมพลัง	
เห็น	‘ตัวสั่ง’	 สร้างเขาเสร็จ	 ก็เข็ดพอ	ฯ
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วิเทศทัยย์ 

มุมมอง

พระพุทธเจ้า

	 วนัวสิาขบชูาเวียนมาถงึอกีรอบ	ถอืว่าเป็น 
โอกาสอันดีที่เราชาวพุทธจะได้เฉลิมฉลองใน
ฐานะวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา	ซึง่เราต่างรู้ 
กันว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติ	 ตรัสรู้	 และปริ- 
นิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
แต่จะมีสักกี่คนที่รู ้และเข้าใจความหมายอัน 
แท้จริงของวันน้ี	 มิใช่เพียงแค่มีโอกาสเข้าวัด 
ฟังธรรม	 หรือเดินเวียนเทียนรอบปูชนียสถาน
แต่เราควรศึกษา	ให้เข้าใจความส�าคัญของวันน้ี
อย่างลกึซึง้	เพือ่ให้สอดคล้องกบัค�าว่า	“พทุธะ” 
คือ	ผู้รู้อย่างแท้จริง
	 เชื่อเหลือเกินว่าพวกเราชาวพุทธอย่าง 
น้อยหนึง่ในสาม	จะต้องผ่านการบนบานขอพร 
พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อน	 หรืออาจ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามสถานที่ทั่วไป	 อาจเป็น
โอกาสส�าคัญด้านการศึกษาเล่าเรียน	 ด้าน
ครอบครัว	 ด้านธุรกิจการงาน	 หรือแม้แต่ด้าน
ความรัก	บางคนไม่เคยบนบานเลยสักครั้ง	แต่

พอถึงเวลาสารพัดปัญหารุมเร้าก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้	พระพทุธรปูองค์ไหนศักดิส์ทิธิ	์อยูไ่กล 
แค่ไหนเป็นต้องเดินทางไป	 เพราะเชื่อว่าสิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่พึ่งทางใจได้
ถามว่า	 การกระท�าแบบน้ีเป็นความเสียหาย 
หรือไม่
ตอบว่า	เป็นเรื่องปกติของมนุษย์สามัญ
	 หากเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวในสมัย
พุทธกาล	 ก็พบเห็นเรื่องราวแบบนี้หลายแห่ง	
ซึ่งมีลักษณะไม่แพ้เราท่านในสมัยปัจจุบันยุค
แห่งข้อมลูข่าวสารเลย	น้ันเพราะว่ามนุษย์เหล่า
นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ให้มั่นคงยั่งยืนได้
	 คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปยัง
เมืองอุกกัฏฐะและเสตัพยะ	 ด้วยอากาศร้อน		
ระหว่างทางจึงแวะพักหลบเงาแดดตามต้นไม้
ใหญ่ข้างทาง	 ขณะนั้นโทณพราหมณ์เดินตาม
มาข้างหลงั		ได้เหน็รอยพระพทุธบาทเกิดความ

เป็นมนุษย์หรือเทวดา ?
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	 พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ประกาศให้ 
มนุษย์ทราบว่า	 ตัวเราเองน้ีแหละเป็นผู ้ที่มี
ศักยภาพมากมายมหาศาล	 หากเราสามารถ
ค้นหาตวัเองอย่างถกูต้องตามหลกัวธิ	ีย่อมมขีีด
ความสามารถและฤทธานุภาพมากกว่าเทวดา
น้อยใหญ่	 สุดท้ายเทวดาที่เราเคยบนบานศาล
กล่าวก็ยอมค้อมเศียรเข้ามาอภิวาทเรา	 ตัวเรา
เองต่างหากที่ยอมตนเป็นทาสของเทวดาหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอง
	 พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องนี้ไว ้	 ๔๕	
พรรษา	 นับถึงปัจจุบันวันนี้ก็เกือบสามพันปี
เข้าไปแล้ว	 เราทั้งหลายก็ยังปิดหูปิดตาปฏิเสธ
ค�าสอนของพระองค์	ต่างพากันยอมตนบนบาน
ศาลกล่าวขอพรจากเทวดาน้อยใหญ่	 ไม่ว่าจะ
เป็นพระพุทธรูป	 เทพเจ้าฮินดู	หรือแม้แต่พระ
โพธิสัตว์ของจีน
	 ในฐานะเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า	 คง
ถึงเวลาแล้วต้องมองดูพระพุทธจริยาวัตรเป็น
แบบอย่าง	และพยายามด�าเนินตามแนววิถขีอง 
พระพทุธองค์อย่างแน่วแน่		เริม่จากศกึษาเรยีน
รู้	 ท�าความเข้าใจพุทธประสงค์อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะน�าเอาอุบาสกธรรมเข้ามาพิจารณา 
ให้ถีถ้่วน	พยายามก้าวข้ามไปจนถงึความมัน่คง 
ในพระรัตนตรัย	 กล่าวคือ	 พระพุทธ	 พระ- 
ธรรมและพระสงฆ์			หากถงึจุดน้ันแล้วไซร้			เชือ่มัน่ 

ประหลาดอศัจรรย์ใจ	เพราะเช่ือว่ารอยเท้าเช่น
นี้มิใช่รอยเท้ามนุษย์	ด้วยเห็นว่าผิดแปลกแตก
ต่างจากรอยเท้ามนุษย์ธรรมดาเดินดินมาก	
หลักฐานไม่ได้บอกไว้ว่าโทณพราหมณ์เป็นนัก
คณติศาสตร์แบบคนไทยหรอืไม่	และไม่ได้บอก
อีกว่ามีการใช้อุปกรณ์ในการค�านวณหรือไม่	
ทราบแต่เพียงว่าเกิดความอัศจรรย์ใจจึงเดิน
ตามรอยเท้าจนได้พบพระพุทธเจ้า
 จากนั้นจึงมีการสนทนาสอบถามกัน
หลายต่อหลายประโยค
 พระพทุธเจ้าทรงอธิบายแก่โทณพราหมณ์ 
ว่า	 พระองค์มิใช่เทวดาหรือผู้มีฤทธิ์	 หรือมิใช่
มนุษย์	ค�าตอบแบบนีท้�าให้โทณพราหมณ์งงงวย
ใหญ่	 เพื่อแก้ความกังขาของโทณพราหมณ์	 
พระพทุธเจ้าจึงตรัสสรปุว่าพระองค์คอืพระพทุธเจ้า 
เพราะ	“ทรงเกิดในโลก เติบโตขึ้นในโลก อยู ่
ครอบง�าโลก อันโลกไม่แปดเปื้อน” (ดูเพิ่มเติม
ใน โทณสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต)

	 อธิบายความว่า	 เราท้ังหลายเป็นเพียง
มนุษย์สามัญยังไม่พอ	ต้องพยายามก้าวข้ามไป
ให้ถงึพุทธะ	หมายถงึ	เป็นผู้รูค้วามจรงิกล่าวคอื
อริยสจั	สามารถอยูก่บัโลกโดยไม่ถกูโลกครอบง�า
พูดแบบชาวบ้านคือ	โลกวุ่นวายแต่ใจเราสงบ
	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	วิสาขบูชาเป็นวันแห่ง
การประกาศอิสรภาพ
	 แต่ไหนแต่ไรมาเราเช่ือว่าเราเป็นผู้ต�่าต้อย
ด้อยกว่าพวกเทวดาน้อยใหญ่	 เราอยู่ภายใต้
อ�านาจของเทวดาเหล่านั้น	 และเม่ือต้องการ
ความส�าเร็จทุกสิ่งอย่าง	 เราต้องท�าพิธีเซ่นไหว้	
เร่ิมต้ังแต่ดอกไม้ธูปเทียน	 สัตว์น้อยใหญ่ไป
จนถึงสังเวยด้วยชีวิตคนที่เรารัก	 เพื่อให้เทวดา
อารักษ์ยินดี	 แล้วประทานพรให้เราอยู ่เย็น
เป็นสุข	ไม่มีอุปสรรคอันใดเข้ามาย�่ายีบีฑา
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ได้ว่าท่านก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งอริยะ	 ไม่เอน 
เอยีงหลบออกนอกทาง		มเีป้าหมายหนกัแน่นคอื 
พระนิพพานอย่างมั่นคง
	 อย่าให้วันนี้เป็นวันที่เราละทิ้งโอกาสอัน
ส�าคัญซึง่พระพทุธเจ้าทรงหยบิยืน่ให้แก่เราท่าน
ทั้งหลายแล้ว	 อย่ายอมก้มหัวให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์
ที่เรามองไม่เห็น	 แล้วเออออห่อหมกว่ามีพลัง
อ�านาจเหนือมนุษย์	 จนเราต้องยินยอมก้มหัว
ศโิรราบให้	ต้องคิดใหม่ว่า	เราสามารถเป็นไทได้ 
เพราะพระพทุธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวก
ได้ด�าเนนิทางเป็นแบบอย่างให้เหน็แล้ว	หากเรา
ต้องการเป็นไทจ�าต้องเร่งเดินทางเสียแต่วันนี้		
เพราะพรุ่งนี้ไม่สามารถจักมั่นใจได้

	 ด้วยเหตุนั้น	ความหมายของวันวิสาขบูชา
อย่างแท้จรงิ	ต้องเป็นวนัประกาศอสิรภาพของ
มนุษย์ธรรมดาสามัญ	 โดยหลุดพ้นจากเทวดา
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราต่างคิดกันเอง	 จ�าต้อง
พยายามทลีะขัน้ทลีะตอน		ดงัพระพทุธเจ้าทรง
สอนสั่ง	 เมื่อถึงจุดนั้นแล้ว	 เราจะเป็นอิสรภาพ
ทางใจอย่างแท้จรงิ	หากมวังมงายกับเรือ่งมงคล
ตื่นข่าว	น�้าศักดิ์สิทธิ์	วัวสามขา	หรือสุนัขพูดได้	
ฯลฯ	แล้วเมือ่ไหร่		เราจะก้าวข้ามไปถงึความเป็น 
พุทธะ	ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้
	 ส�าคัญคอื	ค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่ได้ขึน้
อยูก่บักาลเวลา	หมายความว่าไม่ได้เสือ่มสลาย
ไปกบัตวัผูส้อน	แต่ยงัทรงคณุค่าเป็นอศัจรรย์ชัว่
กาลนาน	 ตราบใดที่เราท่านยังน�ามาประพฤติ
ปฏิบัติกันอยู่	 และจะเกิดผลกับผู้ลงมือปฏิบัติ
เท่านั้น	เรียกว่า	ปัจจัตตัง	เวทิตัพโพ
	 อย่าปล่อยให้วันวิสาขบูชาผ่านเลยไปโดย
ไม่เข้าใจความหมายและลงมือปฏิบัติ	 มิเช่น
นั้นแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการสมาทานเป็น
พุทธศาสนิกชนแค่ลมปาก	 ผ่านเลยไปตาม
กระแสลมโดยไม่มีประโยชน์อันใด	 เวียนตาย
เวียนเกิด	ซ�้าแล้วซ�้าอีก	ไม่มีจุดจบ

ท่านเป็นพรหม  เทพเทวา หรือมนุษย์  

มหาบุรุษ    ครบลักษณะ   นะขอถาม

เราไม่ได้    เป็นอะไร   เลยนะพราหมณ์  

เขาเรียกนาม    ตามสมญา   ว่า ‘พุทโธ’

“ท่านเป็นใคร ?”
กวีพฤษภา

  ปปัญจา



๒๔
29

	 เรือ่งชดุ	พทุธบรษิทั	ได้น�าเสนอเป็นตอนๆ	
ในวารสารโพธิยาลัย	 โดยผู้เรียบเรียง	 มีความ
ตั้งใจว่า	 จะเขียนต่อไปเรื่อยๆ	 ตามแต่จะนึก
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้	 ก็จะน�ามาเล่าสู ่
กันฟัง	 เนื่องจากวารสารโพธิยาลัยฉบับนี้เป็น
ฉบบัวสิาขบูชา	จงึควรได้เขยีนเรือ่งราวเกีย่วกบั
พระพุทธเจ้าในแง่มุมที่น่าสนใจแต่พุทธบริษัท
จ�านวนมากอาจไม่รู้

พระพุทธเจ้าน่าจะเป็นชาวมองโกล	 เพราะใน
พระไตรปิฎกมรีะบวุ่า	หน่ึงในมหาปรุสิลกัษณะ 
คือ	 พระองค์มีผิวดั่งทอง	 หรือ	 สุวรรณวัณโณ 
ก็น่าจะแปลว่าพระพุทธองค์ทรงมีผิวออกไป
ทางสีเหลืองสว่างดั่งทองค�า	 แบบอาเซียน	
อย่างไรก็ตาม	 ตามข้อสันนิษฐานทั้งสองแสดง
ว่า	 พระพุทธเจ้าไม่ได้มีผิวสีคล�้าเหมือนคนพื้น
เมืองของอินเดีย	ที่เรียกกันว่า	มิลักขะ
	 ๒.	ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า	พระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์จะบังเกิดในชมพูทวีป	 หมายถึง
ประเทศอินเดียเท่าน้ัน	 ท�าไมต้องเป็นอินเดีย	
ไม่เป็นประเทศไทย	หรือประเทศอื่นๆ	ค�าตอบ
หน่ึงทีน่่าคดิมาก	คอื	เพราะอินเดยีเป็นดนิแดน
เทพเจ้า		มเีทพมากมาย		เช่น		พระพรหม		พระศวิะ 
พระนารายณ์	ฯลฯ	มีความเชื่อเรื่องการขอพร

พุทธสาวิกา

เรื่องชุดพุทธบริษัท

พุทธวิสัยพุทธบริษัท 
กับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

	 ๑.	พระพุทธเจ้าของเรา	มีพระนามเดิมว่า 
เจ้าชายสิทธัตถะ	ทรงเป็นคนอินเดีย	หรือที่เรา 
นิยมเรียกกันว่า	แขก	นั่นเอง	นักประวัติศาสตร์
สันนิษฐานว่าทรงเป็นแขกขาว	 เผ่าอารยัน	
ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากฝรั่ง	 มีผิวขาว	 จมูกโด่ง 
คนเยอรมันอ้างว่าพวกเขาเป็นเผ่าอารยัน	
ต ่อมา	 มีนักวิชาการอีกสายหนึ่ งบอกว ่า 
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ให้เทพเจ้าช่วยเหลือมนุษย์	 ซึ่งเป็นความเช่ือ
อย่างมัน่คง	เหนยีวแน่น	สบืเนือ่งยาวนานหลาย
พันปี	 พระพุทธศาสนามีค�าสอนท่ีหักล้างค�า
สอนเหล่านี้อย่างเด่นชัด		หากไปเกิดที่ดินแดน
อืน่	ความเชือ่เรือ่งพระเจ้าจะไม่เด่นชัดเพยีงพอ
	 ๓.	เจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร	 เมื่อแรก 
ประสูติ	ณ	สวนลุมพินีวัน	ใต้ต้นสาละ	พระนาง
สิริมหามายาทรงประทบัยนื	เม่ือพระกมุารเสด็จ 
ออกจากพระครรภ์	 ทรงพระด�าเนินได้เอง	
และทรงเปล่ง	อาสภิวาจา	 ว่า	 “เราเป็นเลิศ 
แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐ เป็นพี่ใหญ่แห่ง
โลก การเกิดครั้งนี้ของเรา เป็นครั้งสุดท้าย 
ภพใหม่ต่อไปอีก ไม่มีส�าหรับเรา”
	 ในเรือ่งนีม้ข้ีอถกเถยีงกนัมากมายว่าไม่น่า
จะเป็นเรื่องจริง	เพราะธรรมดาเด็กเกิดใหม่	ไม่
สามารถเดินได้	ไม่สามารถพูดได้	ในประเด็นนี ้
หลวงปู่อานันทไมตรีมหานายกเถร	 อดีตพระ- 
สังฆราช	 อมรปุระนิกายของประเทศศรีลังกา 
ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าพุทธประวัติตรงน้ี 

มีศาสนิกในศาสนาอ่ืนโจมตีว่าเป็น	 เร่ืองอภิ- 
นิหารเกินจริง	 ท่านบอกว่าเรื่องบางอย่างไม ่
อยู่ในวิสัยที่เราจะไปตัดสิน
	 พระพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษ	 บ�าเพ็ญ
บารมีมานานแสนนาน	ที่กล่าวกันว่าสี่อสงไขย
กับอีกแสนกัป	บุญบารมีของพระองค์ย่อมใกล้
เต็มแล้ว	รอการบรรลุพระโพธิญาณ	ด้วยก�าลัง
แห่งบุญบารมีที่ส่ังสมมานานขนาดน้ัน	 การที่
พระองค์จะมอีะไรพเิศษกว่ามนษุย์ธรรมดาย่อม
ไม่ใช่เรื่องแปลก	 แม้ในโลกน้ีก็เคยมีบันทึกถึง
เรื่องราวมหัศจรรย์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับเด็กเกิด
ใหม่	ครัง้หนึง่ท่ีประเทศฝรัง่เศส	เดก็คนหนึง่เกดิ
มาสามารถพดูได้		ไม่ได้พดูได้แค่ภาษาเดยีว		พดู
ได้หลายภาษา	เด็กบางคนระลึกชาติได้	ว่าชาติ 
ก่อนตนเคยเป็นใคร	เด็กบางคนเกิดมายังไม่ได้ 
เรยีนหนงัสือ		อายแุค่ขวบเศษ	สามารถสวดมนต์ 
ยาวๆ	ได้อย่างถกูต้อง		เรือ่งเหล่าน้ีท่านเก็บสถติิ 
เอาไว้	 เพื่อยืนยันว่าเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะ
ไม่ใช่เรื่องแปลก
	 กรณเีดก็ทีเ่กิดมาแล้วมอีะไรพเิศษกว่าเด็ก
ทั่วไป	 มีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอ	 อย่าง
ที่ฝรั่งเรียก	Child	prodigy	หรือเด็กอัจฉริยะ
น่ันเอง	ซึง่แต่ละกรณก็ีจะมคีวามพเิศษแตกต่าง 
กันไปตามภูมหิลงั		มข่ีาวปรากฏให้เห็นอยูเ่สมอ	
บางคนเกิดมา	 ฟังภาษาออกและพูดได้ตั้งแต่
อายุไม่กี่เดือน	มีความสามารถในการเรียนรู้สูง 
เล่นดนตรี	 เรียนคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์
ได้อย่างรวดเร็ว	 ตัวอย่างเช่น	 นายรามานุจัน 
ชาวอินเดีย	วรรณะจัณฑาล	ไม่เคยเรียนคณิต- 
ศาสตร์เป็นเรือ่งเป็นราว	แต่สามารถคิดค�านวณ
คณิตศาสตร์ในระดับสูง	จนกระทั่งถูกขอให้ไป
สอนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 หรืออย่างกรณี
ของ	วูล์ฟกัง	อะมาดิอุส	โมสาร์ท	นักดนตรีเอก 
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ของโลกในยุคคลาสสิค	ซึ่งเล่นดนตรีเป็นตั้งแต่
สองขวบ	คณุพ่อพาตระเวนแสดงดนตรทีัว่ยโุรป	
นอกจากนั้น	 ยังสามารถแต่งเพลงได้เองตั้งแต่
อายุ	 ๔	 ขวบ	พออายุ	 ๙	 ชวบ	 แต่งซิมโฟนีได้ 
เป็นความสามารถพิเศษที่โลกต้องจารึกไว้ว่า
เขาสามารถท�าได้จริงๆ
 ๔.	เจ้าชายสิทธัตถะทรงมมีหาปริุสลกัษณะ 
๓๒	ประการ	พร้อมอนุพยญัชนะอีก	๘๐	ประการ 
ซ่ึงไม่มีบุคคลใดมีได้เสมอเหมือน	 ด้วยเหตุนี ้
เม่ือพระเจ้าสุทโธทนะทรงให้โหราจารย์มา 
พยากรณ์ชะตาชีวิตของพระโอรส	ปรากฏมีนัย	
๒	ประการ	คือ	หากครองราชย์จะเป็นมหาราช
ผูย้ิง่ใหญ่	หากเสดจ็ออกผนวชจะได้เป็นศาสดา
เอกของโลก	 เรื่องมหาปุริสลักษณะ	 เป็นการด ู
นรลักษณ์ของบุคคล	 ที่มีมานานหลายพันปี 
และไม่ได้มีแต่ในประเทศอินเดีย	 ในจีนก็ม ี
ต�าราดูนรลักษณ์	ที่เรียกกันว่าโหงวเฮ้งนั่นเอง
	 ๕.	เมื่อพระชนมายุได้	๗	พรรษา	ขณะที่
เจ้าศากยะทั้งปวงก�าลังท�าพิธีแรกนาขวัญ	พระ
ราชกุมารทรงประทับนั่งใต้ร่มไม้	 ทรงเจริญ
สมาธิ	ปรากฏว่าทรงได้ฌานตั้งแต่บัดนั้น	พระ
ราชบิดามาพบเห็นภาพน้ีเข้า	 ทรงก้มลงกราบ
พระลูกเจ้าด้วยความเลื่อมใส
	 ๖.	ตามพทุธประวัตว่ิา	เจ้าชายสิทธัตถะนัน้
เป็นผู้มีก�าลังมหาศาล	 สามารถยิงสหัสถามธน ู
ซึง่เป็นธนทูีห่นกัมาก	ไม่มใีครสามารถยงิได้	แต่
เจ้าชายสทิธัตถะยงิได้อย่างแม่นย�า	นอกจากจะ
มีพละก�าลังมหาศาลแล้ว	 ยังทรงมีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด	 สามารถเรียนศิลปวิทยา	 ๑๘	
ประการได้จนจบครบหมด	 ต้ังแต่พระชนมายุ
เพียง	๑๘		พรรษา
	 ๗.	ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา-
ยโสธรา	ซึ่งเป็นคู่บุญบารมีของพระองค์มาโดย

ตลอดในอดีตชาติ	 ทรงเสด็จออกมหาภิเนษ-
กรมณ์เมื่ออายุ	๒๙	พรรษา	 ในวันที่พระโอรส	
คือพระราหุลประสูติ	 ทรงไปศึกษาเล่าเรียนที่ 
ส�านกัอาฬารดาบสและอทุกดาบส		จนจบฌาน- 
สมาบัติชั้นสูง	เมื่อทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข ์
จึงปลีกพระองค์ไปแสวงหาโมกขธรรมด้วยพระ 
องค์เอง	ทรงบ�าเพญ็ทกุรกริยิา	๖	ปี	จนร่างกาย
ทรดุโทรมใกล้สิน้ลม	แต่ไม่ทรงเหน็ทางพ้นทกุข์	
จงึทรงละเลกิ	แล้วมาบ�าเพญ็เพยีรทางจติ	จนได้
บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด	
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 ความรู้พิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
ชื่อว่า ญาณ มีหลายประการ แต่ญาณพิเศษ
ท่ีมีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่มีใน
พระอรหันตสาวกมี ๖ อย่างคือ
๑.	อินทริยปโรปริยัตตญาณ	ปรีชาหยั่งรู้ความ 
ยิง่และหย่อนแห่งอนิทรย์ีของสตัว์ทัง้หลาย	คอื
รูว่้าสตัว์นัน้ๆ	มคีณุธรรมภายในตน	เช่น	ศรทัธา 
วิรยิะ	สต	ิสมาธิ	ปัญญา	แค่ไหน	เพยีงใด	มกิีเลส 
มาก	 กิเลสน้อย	 มีอินทรีย์อ่อน	 หรือแก่กล้า	
สอนง่ายหรอืสอนยาก	มคีวามพร้อมทีจ่ะตรสัรู้
หรือไม่	
๒.	อาสยานสุยญาณ	พระญาณทีท่รงรูอั้ธยาศยั 
คอืความโน้มเอยีง	หรอื	อธมิตุ	ิของสตัว์ท้ังหลาย		
และทรงรูอ้นุสยั	คอืกเิลสทีแ่อบอาศยัในสนัดาน
ของสัตว์ทั้งหลาย	 ท�าให้พระองค์สามารถแจก
ธรรมและโปรดสัตว์ทั้งหลายได้เหมาะสม	ทรง
สามารถบริหารจัดการได้ทั้ง	๓๑	ภพภูมิ
๓.	ยมกปาฏหิารย์ิ ปาฏหิารย์ิทีแ่สดงเป็นคู่ๆ 		อนั 
เป็นปาฏิหาริย์พิเศษที่เฉพาะพระพุทธเจ้า 
เท่านัน้ทรงกระท�าได้		ไม่สาธารณะกบัพระสาวก 
ทัง้หลาย	เช่น	ให้เปลวไฟกับสายน�า้พวยพุง่ออก 
ไปจากพระวรกาย	 ต่างส่วนต่างด้านพร้อมกัน 
เป็นคู ่ๆ	 ให้ล�าเพลิงพวยพุ่งจากพระวรกาย
ข้างขวา	 พร้อมกับอุทกธาราพวยพุ่งจากพระ- 
วรกายข้างซ้าย	 และสลับกันบ้าง	 ให้ล�าเพลิง 
พวยพุ ่งจากพระเนตรข้างขวา	 พร้อมกับ 
อุทกธาราพวยพุ่งจากพระเนตรข้างซ้าย	 และ 
สลบักันบ้าง	จากพระโสต	พระนาสกิ	พระอังสา 
พระหัตถ์	พระบาท	ขวา	-	ซ้าย	ตลอดจนช่อง 
พระองคุล	ีและขมุพระโลมา	ก็เช่นเดยีวกัน	เป็น 
ปาฏิหาริย ์ที่พระพุทธเจ้าทรงกระท�าที่ต ้น 
มะม่วงซึ่งเรียกว่า	 คัณฑามพพฤกษ์	 ที่กรุง 
สาวัตถี

	 ๘.	 พร้อมกับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ทรงถึงพร้อมด้วยสัพพัญญุตญาณ	 ซึ่งไม่มีใน
พระสาวกอ่ืนใด	ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาตรัสรู	้
ท�าให้พระองค์สามารถเปล่งฉพัพรรณรงัสีได้ใน
ยามทีท่รงประสงค์			เป็นแสงเรอืงรองสว่างไสว		ที่
ไม่มีในพระสาวกอ่ืนใดอกีเช่นกนั		การตรสัรูข้อง 
พระพุทธองค์ท�าให้ทรงคุณวิเศษต่างๆ	 เหนือ
พระสาวกทั้งปวง	ซึ่งจะค่อยๆ	กล่าวถึงต่อไป
	 ๙.	พระพุทธเจ้าสามารถตัดวงจรแห่ง
วาสนาได้หมดสิ้น	 แต่พระอรหันตสาวกแม้จะ 
เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาม	 ก็ไม่สามารถก�าจัด
วาสนาที่ติดมาจากชาติภพก่อนได้หมด
	 ๑๐.		ทรงปราบช้างนาฬาคิรีที่ก�าลังตกมัน
และถูกกรอกเมรัยจนเมามาย	 พระเทวทัต
หมายใจจะปลงพระชนม์พระพุทธองค์	 โดย 
ลอบไปสั่งควาญช้างให้มอมเหล้าช้างนาฬาคิรี 
ที่ก�าลังตกมันให้ว่ิงไปตามถนน	 ขณะที่พระ- 
พุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกก�าลังเสด็จบิณฑ- 
บาต		เม่ือพระอานนท์ทีต่ามเสดจ็ด้วยเหน็ดงันัน้ 
ก็รีบเอาตัวตนเองเข ้ามาบังพระพุทธองค  ์
หวังให้ช้างนาฬาคิรีท�าร้ายตัวท่านแทน	 แต ่
พระพุทธเจ้าตรัสบอกให้พระอานนท์ถอยออก 
ไป		แล้วตรสัว่า		ไม่ใช่วสิยัของเธอทีจ่ะปราบช้าง 
นาฬาคิรีได้	 จากนั้นพระพุทธองค์ทรงแผ่พระ- 
เมตตาให้ช้างนาฬาคิรี	 กระแสแห่งพระเมตตา 
ท�าให้นาฬาคิรีสงบลง	 ยอมหมอบลง	 กราบ 
ถวายความเคารพแก่พระพทุธองค์	พทุธประวตัิ 
ตอนนี้ผู้เขียนประทับใจมากที่พระอานนท์นั้น 
มีศรัทธาสูงสุดต่อพระศาสดา	 พร้อมที่จะสละ 
ชีวิตเพื่อพระองค์ได้	 โดยไม่มีความลังเลแต่ 
อย่างใด	 แน่วแน่และมั่นคง	 แม้ในขณะนั้น 
พระอานนท์เองยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์
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๔.	มหากรณุาสมาบตั	ิ	พระญาณทีท่รงแผ่ไป		เพ่ือ 
ตรวจดูสัตว์โลก	 ว่ามีใครที่มีอาสวะกิเลสน้อย 
เมื่อได้ฟังธรรมแล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้
๕.	สัพพัญญุตญาณ	พระปรีชาญาณหยั่งรู้	สิ่ง 
ทั้งปวง	 ทั้งที่เป็นอดีต	 ปัจจุบัน	 และอนาคต	 
และถือว่า	 การท่ีพระบรมศาสดาทรงบัญญัติ
พระวนิยัสิกขาบทให้พระสงฆ์ได้ประพฤตปิฏบิตัิ 
พฒันาตนเพือ่เข้าถงึความเป็นอรยิบคุคล		รวมถงึ 
การก�าหนดโทษและวิธีให้ล่วงพ้นจากโทษของ
พระภกิษ	ุ	กด้็วยความรูท้ีช่ือ่ว่าสพัพญัญตุญาณนี้ 
ด้วย	เพราะเหตุนี้	คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท	จึงให้ 
ความเคารพ	 รักษาสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้
ทัง้หมดไม่กล้า	ถอนสกิขาบทแม้เลก็น้อย	แม้จะ
ทรงอนุญาตไว้ก่อนจะปรินิพพานก็ตาม
๖.	อนาวรณญาณ	พระปรชีาหยัง่รูไ้ม่มอีะไรกดี 
กั้นก�าบัง	รู้ทะลุปรุโปร่ง
 
	 ๑๑.	พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระ- 
คณุ	๓	ประการคอื	พระปัญญาคณุ	พระบรสิทุธ-ิ
คุณ	 และ	 พระกรุณาคุณ	 ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้	
ท�าให้พระองค์สามารถเผยแผ่พระธรรมได้อย่าง 
สมัฤทธผิล	แผ่ไพศาลกว้างไกล	ยาวนานจวบจน 
ปัจจุบัน	และอนาคตกาลข้างหน้า
	 ๑๒.	ทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณ	 ๙	
ประการ		ดังปรากฏในบทสวด	บชูาพระคุณของ
พระพทุธเจ้า	คณุของพระพทุธเจ้าม	ี๙	ประการ	
โดยย่อ	 คือ	 	 ๑.	อรห� -	 เป็นพระอรหันต์	 ๒.	 
สมฺมาสมฺพุทโธ -	ตรัสรู้เองโดยชอบ		๓.	วิชฺชา 
จรณสมฺปนฺโน	-	ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
๔.	สุคโต	 -	 เสด็จไปดีแล้ว	๕.	 โลกวิทู -	 เป็น 
ผู้รู้แจ้งโลก	๖.	อนุตฺตโรปุริสทมฺมสารถิ -	เป็น 
สารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า	 ๗.	สตฺถา- 
เทวมนุสฺสาน�	 -	 เป็นศาสดาของเทวดาและ 

มนุษย์ทั้งหลาย	 ๘.	 พุทฺโธ	 -	 เป็นผู้ตื่นและ 
เบิกบานแล้ว	๙.	ภควา	-	เป็นผู้มีโชค
	 คณุลกัษณะและคุณสมบตัดิงักล่าวข้างต้น
น้ี	มอียูใ่นเฉพาะองค์พระพทุธเจ้าเท่าน้ัน	มไิด้มี 
ในพระสาวกอ่ืนใด	 แม้แต่พระอรหันตสาวกก็
ไม่ได้มีคุณสมบัติน้ี	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับ
ความเป็นพระพทุธเจ้า	บคุคลผูส้งูสดุยิง่แล้วใน 
สามโลก	ไม่มีบุคคลใดยิ่งกว่า	จึงเป็นเรื่องที่เรา
ชาวพุทธควรได้ศึกษาเรียนรู้ไว้	 เพื่อประดับสติ
ปัญญา	เพือ่เจรญิศรัทธาในองค์พระศาสดาของ
เรา	และเชือ่มัน่ในพระรตันตรยั	ยดึถอืเป็นทีพ่ึง่ที่
ระลกึอย่างม่ันคงและไม่หวัน่ไหว		แม้ว่าเส้นทาง 
สู ่พระนิพพานจะยาวไกลแค่ไหน	 หากเรา
พยายาม	 สักวันหน่ึงเราก็จะต้องถึงเป้าหมาย	
ดัง่พระพทุธเจ้า	พระบรมศาสดาของเรา	ได้ทรง
กระท�าให้เห็นมาแล้ว
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พระรัตนตรัย
ชุติปญฺโญ

ในประสบการณ์ 

	 ในช่วงที่ผ่านมา	 ตั้งแต่วันที่	 ๖	 เมษายน	 
ได้มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อศึกษา
เล ่าเรียนคัมภีร ์อภิธัมมัตถสังคหะกับพระ
อาจารย์	 ที่ท่านใช้นามปากกาว่า	 “ภิกษุรูป
หนึ่ง”	 ในพระทั้งหมด	๑๐	 รูป	 มีพระ	 ๕	 รูป
ได้ผ่านการเรียนภาษาบาลีเพื่อพระไตรปิฎก
หลักสูตร	๓	ปี	จากทางวัดจากแดงมาแล้ว
 อภิธัมมัตถสังคหะ	 แปลว่า	 การรวบรวม
เน้ือหาของอภิธรรม	 เป็นคัมภีร์ที่ถูกแต่งขึ้น
ประมาณปี	พ.ศ.	๙๐๐	โดยพระอนุรุทธาจารย์	
พระเถระชาวอินเดีย	 โดยท่านสรุปย่อเนื้อหา
จากพระอภิธรรมปิฎกทั้ง	๗	คัมภีร์	เหลือไม่ถึง	
๘๐	หน้ากระดาษ	กลายมาเป็นวชิาพืน้ฐานก่อน
ศึกษาพระไตรปิฎก
 พระอภิธรรม	 หรืออีกความหมายหนึ่ง
คือ	นามรูปปริเฉทกถา	หมายความว่า	คัมภีร์

เป็นเครื่องกล่าวการแยกนามรูป	 ปัจจุบันใน
ประเทศไทยมีหลายส�านักศึกษากันอยู่	 ตาม
หลักสูตรแล้วจะใช้เวลาประมาณ	๗	-	๙	ปี	แต่
ด้วยครั้งนี้	พระนักศึกษาแต่ละรูปต้องแยกย้าย
เข้าพรรษาตามส�านักของตน	ระยะเวลาเรยีนจึง
ถูกย่นย่อเหลือเพียง	๒ เดือนครึ่งเท่านั้น
	 ด้วยข้อจ�ากัดของเวลา	 ลักษณะการเรียน 
จึงต้องย้อนไปเหมือนสมัยโบราณ	 คือลูกศิษย์ 
พ�านักอยู่กับพระอาจารย์	 เช่ือฟังค�าสอนท่าน 
อย่างเคร่งครัด	 กล่าวค�าขอเป็นศิษย์ตามธรรม 
วินัยแม้ว่ารปูใดมพีรรษามากกว่าก็ต้องให้ความ
เคารพพระอาจารย์ในภูมิความรู้
	 คงเพราะประสบการณ์กว่า	 ๓๐	 ปีของ
พระอาจารย์		จึงท�าให้ท่านไม่เป็นกังวลกับเรือ่ง
เวลา	 ท่านจะถามย�้าถึงเหตุผลและเป้าหมาย 
ว่าแต่ละรูปมาเรยีนท�าไม	ขอให้มัน่ใจว่าความรู ้

อยู่ในพระไตรปิฎก
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ที่ท่านจะถ่ายทอดไปน้ัน	 ผู้รับจะน�าไปปฏิบัติ
ขัดเกลากิเลส	 เพ่ือความพ้นทุกข์	 ไม่ใช่เรียน 
เพื่อหวังไปพูดเทศน์	 แสวงหาลาภสักการะ 
นั้นเรียกว่า	อลคัททูปมปริยัติ หรือการเรียน 
แบบจับงูพิษที่หาง	 ส่งผลร้ายแก่ผู ้เรียนเอง	 
อาจารย์กจ็ะพลอยเป็นเหมอืนหยบิยืน่อาวุธให้ 
ลูกศิษย์ไปท�าร้ายตนเองและพระศาสนา	 	
 เบือ้งต้นพระทกุรูปต้องจ่ายค่าสมัครเป็น  
จตุปาริสุทธิศีล ๔	คือ	
	 ๑.	ปาติโมกขสังวร	 ส�ารวมระวังในพระ- 
วินัย	๒๒๗	ข้อ	ทั้งสิกขาบทนอกปาติโมกข์และ
ข้อวัตรต่างๆ	พระทกุรปูต้องรักษาวนิยักันอย่าง 
เคร่งครดั	รปูใดมเีงนิทองก็ต้องสละ	ท่านส�าทับ
ว่า	หากเรียนจบไปแล้ว	ก็ต้องตั้งใจว่าจะไม่รับ 
เงินรับทองตามประเพณีอีก	 เพราะการรับ
เงินทองเป็นอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์	 ผู้ที่ท�า
ผิดวินัยก็ย่อมเปิดทางให้ตนเองตกไปสู่อบาย 
คดิเพยีงว่าเป็นวนัิยเล็กน้อย		หรืออาบัติเล็กน้อย 
ผิดคงไม่เป็นอะไร	 เช่นนี้จะกลายเป็นอุปนิสัย
ของผูไ้ม่ละอาย		กลายเป็นผูเ้หน็ผดิจากค�าสอน 
ของพระพทุธเจ้าไป	นอกจากตกัเตอืนแล้ว	ท่าน 
ยงัเสนอทางแก้ไข		วธิอีอกจากอาบตั	ิ	และแนะน�า 
เรือ่งทรพัย์สนิเงนิทอง	ว่าพระควรจะเข้าไปเกีย่ว 
ข้องแค่ไหนอย่างไร	 จึงจะถูกต้องตามวินัย 
และสอดคล้องกับยุคสมัย
	 ในส่วนของข้อวัตร	 ทุกรูปก็ต้องช่วยกัน
กวาดวัด	 ถูศาลา	 ไม่มีมารยา	 หลบเล่ียง	 ไม่
สูบบุหรี่	 หรือรวมกลุ่มกันพูดคุยเรื่องไร้สาระ	
พระอาจารย์ท่านจะสอนพระวินัยสอดแทรก
ระหว่างคาบเรียน	 และเพิ่มเติมให้ในวันพระ 
รูปใดมีข้อสงสัย	 ท่านก็ปวารณาตัวว่าสามารถ
ถามได้ทุกเมื่อ	ไม่เว้นแม้แต่เวลาจ�าวัด

	 ด้วยความที่ท่านพูดจริงท�าจริง	 ท�าให้ดู
เป็นตัวอย่าง	 ตอบค�าถามได้ชัดเจน	 มีที่มาทั้ง
พยัญชนะและเหตุผล	 พระทุกรูปจึงถือปฏิบัติ
ตามอย่างเตม็ใจ	สหีน้าสดชืน่ราวกับถกูชบุชวีติ
ใหม่ด้วยธรรมวินัย
	 ๒.	อินทริยสังวร	ส�ารวมระวัง	ตา	หู	จมูก	
ลิน้	กาย	ใจ		เมือ่มาอยูร่วมกันเพือ่เรยีน	พระทกุ
รูปก็ต้องสนใจแต่การเรียน	การกระท�า	ค�าพูด	
และความคิดก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมะ	พยายาม
ตดัสิง่รบกวนต่างๆ	อย่างเช่น	อนิเตอร์เน็ต	หรอื
ไลน์	 ถือเอาสมณสัญญา	 เตือนตนเองว่าเป็น
พระภิกษุแล้ว	พฤตกิรรมต้องไม่เหมอืนฆราวาส	
คอยดูแลอากัปกิริยาของตน	 ให้เรียบร้อย 
น่าเลื่อมใส
	 ๓.	 อาชีวปาริสุทธิ	 พระที่มาอยู่ที่น่ีต้อง
บิณฑบาต	 เพราะบางวันโยมก็ไม่ได้มาถวาย
อาหาร	 แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาตให้
พระฉนัอาหาร	อันเกิดจากศรทัธาของญาตโิยม
ได้	 ถึงกระน้ันอาหารบิณฑบาตก็นับว่าเป็น
อาหารทีบ่รสิทุธิย์ิง่	และเน่ืองด้วยโยมส่วนใหญ่
เคยเรยีนกับพระอาจารย์มาก่อนแล้ว	การถวาย
ปัจจัย	๔	จึงท�าได้ถูกต้อง	ไม่ผิดธรรมวินัย
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	 ๔.	ปัจจยสันนสิสิต	“ชีวิตของเราเนือ่งแล้ว
ด้วยผู้อื่น”	 เป็นสิ่งที่ภิกษุต้องพิจารณาเนืองๆ	
ไม่ว่าจะเป็นจีวร	 บิณฑบาต	 เสนาสนะ	 หรือ
เภสัช	สิ่งใดๆ	ก็ตาม	พระควรจะต้องพิจารณา
ก่อนว่าใช้เพื่ออะไร	 มีประโยชน์อย่างไร	 พระ
อาจารย์ท่านจะน�าพุทธพจน์มาย�้าเตือนอยู ่
เสมอ	แม้สิ่งเล็กน้อย	อย่างการล้างบาตร	ว่าใช้ 
น�้าอย่างไรจึงจะคุ้มค่ามากที่สุด	ถือเป็นการฝึก
สติสัมปชัญญะ	 ระลึกรู้และพิจารณาในทุกๆ	
รายละเอียด	 เช่นนี้แล้ว	 การฉันการใช้ของ 
พระภกิษผุูพ้จิารณา	กย่็อมไม่ท�าให้เป็นหนกีเิลส 
	 เวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์	 พระที ่
มาจากหลากหลายวัด	 ที่แตกต่างทั้งความรู้ 
ความสามารถ	 กลายเป็นสังคมที่อยู ่ร่วมกัน 
อย่างผาสุก	 มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน	 
ทั้งพระเถระ	 มัชฌิมะ	 นวกะ	 อยู่ร่วมกันด้วย 
ความรูส้กึอบอุน่ใจ	สบายใจ	เพราะทกุรปูทีน่ีไ่ด้ 
ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 เห็นตาม 
พระพุทธด�ารัสว่า	 “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี 
ความสามัคคีของหมู่ น�ามาซึ่งความสุข”
 อีกด้านหนึ่ง	 บรรยากาศการเรียนในห้อง
นั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นเกือบ	 ๖	 ชั่วโมงต่อวัน	
เช้าเริ่มเรียน	๙.๔๕	-	๑๒.๐๐	น.	พักกลางวัน 

๑	ชม.	บ่ายเรยีน	๑๓.๐๐	-	๑๕.๐๐	น.	พกัเปลีย่น 
อิริยาบถครึ่งชั่วโมง	 และเข้าเรียนอีกรอบ 
ตอน	๑๕.๓๐	-	๑๗.๐๐	น.
	 ช่วงหัวค�่าประมาณ	๑	ทุ่ม	พระส่วนใหญ่
จะมานัง่ทบทวนสิง่ทีไ่ด้เรยีนมาในแต่ละวนัด้วย
กัน	 ใครตามไม่ทันก็แยกกันช่วยทบทวน	 ใคร 
จ�าได้มากหน่อยก็คอยแนะน�าเพื่อนๆ	 พระ- 
อาจารย์ก็เมตตาออกมาตอบค�าถามที่ยากๆ 
ถ้าหากยงัไม่ชดัเจน	กแ็ยกย้ายกนัไปค้นคว้าหา
หลกัฐานตามพระไตรปิฎก	อรรถกถา	และฎีกา
	 แม้แต่ตอนเช้าหลงักลบัจากบณิฑบาตแล้ว	
ไม่มีใครปล่อยเวลาให้เสียเปล่า	 บางรูปกลับ
มาอ่านหนังสือ	 เดินท่องหนังสือ	 ตระเตรียม
เนื้อหาใหม่	ส่วนไหนต้องจ�าให้ได้	ก็จะสนทนา
ถามตอบกันจนจ�าได้	 ฉันเสร็จมาเข้าห้องเรียน	
ก็พร้อมรับข้อมูลใหม่จากพระอาจารย์แล้ว
	 จากเนื้อหาทั้งหมด	๙	 ปริเฉท	 ท่านจึงใช ้
เวลาเพียง	๕	-	๖	วัน	ต่อ	๑	ปริเฉท	ส่วนปริเฉท 
ที่	 ๘	 เรื่องปฏิจจสมุปบาทและปัจจัย	 ๒๔	 อัน 
เป็นยาขมของเหล่านักอภิธรรม	 ท่านก็ให้เวลา 
มากขึ้นเป็น	 ๒	 สัปดาห์	 ทั้งน้ีท่านไม่ได้มุ่งจะ 
สอนแบบเน้นเร็วอย่างเดียว	 ยังเตรียมค�าถาม 
ไว้ให้ทบทวนบทเรียนกว่า	 พันข้อ	 ให้นักเรียน 
ผลัดเปลี่ยนกันตอบทีละองค์	 เกิดการซ�้าย�้า 
ทวน	 สร้างแง่มุมใหม่ๆ	 ให้ได้คิด	 วิเคราะห	์	 
เชื่อมโยง	ชัดเจน	แม่นย�าในความเข้าใจยิ่งขึ้น
	 แม้จะมีความเหนื่อยล้า	กดดัน	และความ 
เครียด	เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	แต่ด้วยก�าลังใจที่
เหล่าพระมใีห้กนั	บวกกบัความเชือ่มัน่ศรัทธาใน 
พระรัตนตรัย	พระทุกรูปก็สามารถผ่านพ้นช่วง
เวลาเหล่าน้ันไปได้ด้วยความภมูใิจ		ถอืเป็นการ
จ่ายค่าเรียนตามที่พระอาจารย์ท่านขอไว้	 คือ	
ต้องพากเพียร	มุ่งมั่น	ค้นคว้า	ไม่เหลาะแหละ
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 ในปริเฉทสุดท้ายเรื่องกรรมฐาน	 ท่านให้ 
นักเรียนตั้งใจวางระบบความคิดตนเองใหม ่
ก่อนจะท�าอะไร	 ให้พิจารณาทุกครั้งว่าท�าไป 
ท�าไม	 มีประโยชน์อะไร	 เป็นไปตามธรรมวินัย 
หรือไม่	การเรียนในห้องก็แบ่งเป็นช่วงเวลาท�า 
กรรมฐานโดยน�ามาผสานกับความรู้ที่ได้เรียน 
มาทัง้หมด		ค่อยๆ	เพิม่เวลาภาวนาจากครึง่ชัว่โมง 
เป็น	๑	ชั่วโมง	พอถึงวันสุดท้ายก็ให้ถือปฏิบัติ 
เนสชัชกิ		คอืไม่นอน	ปฏบิตับิชูา		ศกึษาธรรมะกนั 
ตลอดทั้งคืน
	 ตลอดระยะเวลาของการเรยีน	ท่านเน้นย�า้ 
ว่า	 การศึกษาพระธรรมค�าสอนต้องมีหลัก 
แน่นอน	ต้องศึกษาทั้งพระวินัย	พระสูตร	พระ
อภิธรรม	ค้นคว้าทั้งอรรถกถา	ฎีกา	ภาษาบาลี 
โดยยกตัวอย่างว่า	พระอภธิรรมเหมอืนอปุกรณ์ 
เครื่องยนต์	 แต่วิธีใช้เครื่องยนต์นั้นมีรวมอยู่ใน 
พระสูตร	 หากสงสัย	 ก็ต้องรู ้จักเทียบเคียง
พระบาลีจะศึกษาธรรมะที่สู งขึ้นได ้ต ้อง 
อาศัยศีลเป ็นบาทฐานรองรับจิตใจเอาไว  ้
พระวินัยจึงมีความส�าคัญด้วย	 ถ้าเราไม่ให ้
ความส�าคัญกับพระธรรมวินัย	 พระธรรมวินัย 
ในตัวเราก็จะลดลงไปด้วย		เพราะหากยงัไม่มศีีล 
ก็เจริญสติข้ันสมถะไม่ได้	 ผลส�าเร็จของการ 
ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาก็เป็นไปได้ยาก	 ดังนั้น 
สัจจะ	 ความจริงใจ	 ความซื่อตรงต่อพระธรรม 
วินัย	 และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบวชเพื่อ 
ขัดเกลาและพัฒนาตน	จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก
	 ถึงแม้จะยุ่งยากและมากเกินความจ�าเป็น	
แต่หากได้ใคร่ครวญดีๆ	 จะเห็นได้ว่า	 สิ่งที ่
พระอาจารย์ท่านแนะน�าล้วนคู ่ควรแล้วกับ 
พระภิกษุที่จะด�ารงพระศาสนาไว้ได้	 หลัง
พุทธกาล	 ๒๖๐๐	ปี	 ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้
ค่อยๆ	เลอืนหายไป	แยกปรยิตัอิอกจากปฏบิตัิ 

แยกพุทธพจนอ์อกจากอรรถกถา	แยกธรรมะ
ออกจากวินัย	แยกพระไตรปิฎกออกจากชีวิต 
จะหาคนเชือ่มโยง	วเิคราะห์ด้วยเหตผุลได้น้อย
เตม็ท	ีกระแสแห่งยคุสมัยกลบัไปให้ความส�าคญั
กับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมวินัย	 พระศาสนาก็พลอย 
สูญสิ้นจากจิตใจคนไปด้วย
	 การบวชจะเป็นการบวชท่ีมีอานิสงส์มาก 
ก็ด้วยความจริงใจของพระภิกษุสามเณร	ธรรม 
วินัยจะรักษาไว้ได้ต้องมีผู้น�าที่ดี	 มีเป้าหมายที ่
ตรง		เป็นพหสูตู		กล้าว่ากล่าวตักเตอืน		ถกูก็ว่าตาม 
ถูก	 ผิดก็ว่าตามผิด	 ผู้ตามก็ต้องเป็นคนว่าง่าย	
อ่อนโยน	 รู้คุณของครูอาจารย์	 เคารพในพระ- 
รตันตรยั		พฒันาตนไปตามสตกิ�าลงั		จากสตุตมย- 
ปัญญา	รู้จักฟังและจดจ�าค�าสอน	เป็นข้อมูลให ้
เกิดการใคร่ครวญพิจารณาตามเหตุผลมาเป็น 
จินตามยปัญญา	 กระทั่งน�าไปเจริญให้มาก	 
ปฏิบัติให้มาก	จนเป็นภาวนามยปัญญา	ฉะนั้น 
แล้ว	 พระภิกษุไม่ควรทอดธุระในการศึกษาทั้ง	 
๓	ปิฎก	 รวมถึงอรรถกถา	 ซึ่งล้วนเป็นเหมือน
สะพานเชื่อมกาลเวลา	 ให้เข้าถึงค�าสอนของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
	 เพียงระยะเวลา	 ๒	 เดือนครึ่ง	 ได้พิสูจน์ 
ความเป็นหน่ึงเดยีวกันของปรยิตัสิทัธรรม	และ 
ปฏิบัติสัทธรรม	ด้วยความวิริยะอุตสาหะ	และ 
พทุธปัิญญาของ	“ภกิษรุปูหนึง่”	ส่งต่อเป็นความ 
เชื่อมั่นศรัทธาให้กับภิกษุหลายรูป	 หนทาง 
อันประเสริฐที่น�าออกจากวัฏฏทุกข์	 หากผู้ใด 
ได้สัมผัสแล้ว	 ก็ย่อมเข้าใจความหมาย	 ที่ท่าน 
พระครูธรรมธรสุมนต์	 เจ้าอาวาสวัดจากแดง 
ท่านสอนว่า	“พระรตันตรัยอยูใ่นพระไตรปิฎก” 
น่ีคือสรณะอันประเสริฐ	 และจุดมุ ่งหมาย 
ที่แท้จริงของการออกบวช
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วศิน อินทสระ
ปัญญารัตนะ 

	 พระผูมี้พระภาคเจ้าประทบั	ณ	เชตวนาราม 
เมืองสาวัตถี	 ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับ
เรื่อง	 ธรรมอันเป็นเหตุให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน		
ธรรมอันเป็นเคร่ืองอยู่สงบสงัด	 และธรรมเป็น
เครื่องขัดเกลากิเลส	มีเรื่องโดยย่อดังนี้
	 พระมหาจุนทะทูลถามว่า	 มีทิฏฐิหรือ
ทรรศนะต่างๆ	ในโลกทีเ่กีย่วกบัตนบ้าง	เกีย่วกบั 
โลกบ้าง	 บุคคลย่อมยึดมั่นทิฏฐิที่เกี่ยวกับตน
และเกีย่วกบัโลก	(คอืมีทรรศนะทีเ่กีย่วกบัตัวตน 
และเก่ียวกบัโลกต่างๆ	กนัไป)	การละทฏิฐเิหล่า
นั้นจะมีได้ด้วยอุบายวิธีอย่างไร	 พระพุทธองค์
ตรัสตอบว่า	ทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ใด 
หรือในเร่ืองใด	แนบสนทิอยูใ่นเร่ืองใด	ท่องเทีย่ว 
อยู่ในเรือ่งใด	(อันเป็นเหตใุห้ยดึมัน่ถอืมัน่)	ภกิษุ 
(หรอืใครๆ	กต็าม)	พงึเห็นอารมณ์นัน้ด้วยปัญญา 
อันชอบตามความเป็นจริงว่า	"นั่นมิใช่ของเรา 
เรามไิด้เป็นนัน่ นัน่มิใช่ตวัตนของเรา"	การละ 
ทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยอุบายวิธีอย่างนี้

	 แปลว่า	 เมื่อเกิดทิฏฐิหรือทรรศนะที่จะ 
ยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ใดในอารมณ์ใดกพ็งึใช้โยนโิส-
มนสิการด้วยปัญญาว่า		ไม่ใช่เรา		ไม่ใช่ของเรา	 
ไม่ใช่ตัวตนของเรา	 ก็จะปล่อยวางทิฏฐินั้นๆ 
ได้	 ต่อจากนั้น	 ทรงแสดงฌาน	๔	 เบื้องต้นว่า 
เป็นธรรมส�าหรับอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน	 ไม่ใช ่
ธรรมส�าหรับขัดเกลากิเลส	 ทรงแสดงฌาน	๔	 
เบื้องปลายว่าเป็นธรรมเครื่องอยู ่สงบระงับ 
(สันตวิหาร)
	 ธรรมส�าหรับขัดเกลานั้น	 มีดังนี้คือ	 (๑)	
กุศลกรรมบถ ๑๐	คือ	เว้นจากการเบียดเบียน
สตัว์...เว้นจากความเหน็ผดิ	มคีวามเหน็ถกูต้อง 
(๒)	สัมมัตตะ	คือ	ความถูกต้อง	๑๐	คือ	ความ
เหน็ชอบ...ความหลดุพ้นชอบ	(๓)	การละนิวรณ์ 
๕	ได้	(๔)	การละอุปกิเลส ๑๖	ได้	(๕)	การม ี
สทัธรรม ๗		คอื		มศีรทัธา		ละอายต่อบาป	สะดุง้ 
กลวัต่อผลของบาป		ได้ยนิได้ฟังมาก		มคีวามเพยีร 
สม�่าเสมอ	มีสติมั่นคง	มีปัญญา

สัลเลขธรรม ตอน ๑

(จาก สัลเลขสูตร เล่ม ๑๒ ข้อ ๑๐๐ - ๑๐๙)

(ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา)
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	 ทรงแสดงว่า	 นี่คือธรรมอันเป็นเครื่อง 
ขดัเกลากเิลส	ตรสัสอนไม่ให้ยดึมัน่ถอืมัน่ในทฏิฐ ิ
ของตน	 ไม่ให้ถือไว้อย่างเหนียวแน่น	 ให้ถือไว้
เพียงหลวมๆ	เพื่อสละคืนได้ง่าย	ตรัสอุปมาว่า 
"ดกู่อนจนุทะ	ผูม้ตีนเองจมอยูใ่นเปือกตมอนัลกึ 
แล้ว	จกัยกบคุคลอืน่ซึง่อยูใ่นเปือกตมอนัลกึขึน้
ได้อย่างไร	ผูท้ีไ่ม่ฝึกตน	ไม่แนะน�าตน	ตนเองยงั 
รุม่ร้อนอยู	่จะฝึกสอนผูอ้ืน่	แนะน�าผูอ้ืน่	ยงัผูอ้ืน่ 
ให้สงบเยน็ได้อย่างไร	แต่ผู้ทีฝึ่กตนแล้ว	แนะน�า
ตนดแีล้ว		ดบัความรุม่ร้อนได้แล้ว		ย่อมจกัฝึกสอน 
ผู้อื่นให้เป็นเช่นนั้นได้"
	 ทรงสอนให้น�าเอาธรรมเครื่องขัดเกลา
ประเภทต่างๆ	นัน่เองมาเป็นเครือ่งฝึกตน	อบรม 
สัง่สอน	แนะน�าตนและดบัความเร่าร้อนของตน	
และตรัสในตอนหนึ่งว่า	"ดูก่อนจุนทะ	แม้เพียง 
มีความคิดเกิดขึ้น	 ในการที่จะท�าความดี	 ก็มี
อุปการะมากเสียแล้วในกุศลธรรมทั้งหลาย	จะ
กล่าวไปใยถงึการท�าทางกายหรอืวาจาให้ส�าเร็จ
ลุล่วงไปได้	 เพราะเหตุนี้แหละ	 จุนทะ	 เธอทั้ง
หลายพึงคิดอยู่เสมอว่า	 แม้คนเหล่าอ่ืนจะเป็น 
ผู้เบียดเบียนกัน	 เราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียน...ดู
ก่อนจนุทะ	ธรรมเครือ่งขดัเกลาเราได้แสดงแล้ว 
แก่เธอทัง้หลาย		กจิอนัใดทีศ่าสดาผูมุ้ง่ประโยชน์
แก่สาวก	 ผู้เอ็นดู	 มุ่งอนุเคราะห์สาวกจะพึง
กระท�า	 กิจนั้นเราได้ท�าแล้วแก่เธอทั้งหลาย	 ดู
ก่อนจนุทะ	นัน่โคนไม้	นัน่สญุญาคาร	(ทีห่่างไกล 
จากบ้านเรือน)	 เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจ	 อย่า
ประมาท	อย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลงั	นีคื่อ 
ค�าสอนของเราต่อเธอทั้งหลาย"
	 ฌาน	๔	นัน้	พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า	เป็น
เพียงธรรมเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน	ส่วนฌาน
ที่	๕	-	๘	นั้นเพื่อความสงบระงับอันประณีตขึ้น
ไป	แต่มิใช่ธรรมเพื่อขัดเกลากิเลส	ข้อนี้สาธุชน
ที่เป็นพุทธบริษัทควรค�านึงและตระหนักให้ดี 
ส�าหรับคนทั่วไปนั้น	กุศลกรรมบถ	๑๐	คือ	เว้น

จากการเบยีดเบยีนกันจนถึงมคีวามเหน็ถกูต้อง
เป็นธรรมเครื่องขัดเกลา	มรรคมีองค์	๘	ก็เป็น
ธรรมเครื่องขัดเกลา	 การละอุปกิเลส	 ๑๖	 มี
ความโลภอยากได้ของผู้อื่นเป็นต้น	ก็เป็นธรรม
เพือ่ความขัดเกลา	มนุษย์เราจะเลวกว่ากันหรอื 
ประเสริฐกว่ากันแค่ไหนเพียงไรก็อยู ่ที่การ 
ขัดเกลาได้มากน้อยเพียงไรนั่นเอง

ค�าอธิบายสัลเลขสูตร
 พระสตูรน้ีมเีนือ้หาดีมากตลอดท้ังพระสตูร 
ขออธบิายขยายความหลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า
ตรสัว่า	เป็นธรรมเครือ่งขดัเกลา	คอืขดัเกลาทัง้
กิเลสและอุปนิสยัให้ประณตี	ดงีาม	ทรงแสดงไว้	
๕	หมวดด้วยกัน	คือ
	 ๑.	กุศลกรรมบถ	๑๐
	 ๒.	สัมมัตตะ	๑๐
	 ๓.	การละนิวรณ์	๕	ได้
	 ๔.	การละอุปกิเลส	๑๖	ได้
	 ๕.	สัทธรรม	๗

ขออธิบายเป็นเรื่องๆ ไป ดังนี้
	 ๑. กศุลกรรมบถ ๑๐ 	กศุลกรรมบถ		แปลว่า 
ทางแห่งกศุล	ทางแห่งการบ�าเพญ็คณุงามความดี 
ทรงสอนให้เว้นอกุศลทางกาย	๓	อย่าง	คือ
๑.	เว้นปาณาติบาต	การฆ่าสตัว์รวมทัง้ฆ่ามนุษย์ 
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ด้วย	 แม้ไม่ถึงกับฆ่าแต่เป็นการเบียดเบียน 
ให้เจ็บปวดเดือดร้อนก็อนุโลมเข้าในข้อนี้	 เมื่อ
เว้นอย่างนีแ้ล้วก็ให้มเีมตตากรณุาต่อสรรพสตัว์
๒.	เว้นจากการลักทรัพย	์รวมไปถึงการยักยอก
ฉ้อโกงเป็นต้นด้วย	 ให้มีการเฉลี่ยแบ่งปัน 
เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินตาม
ก�าลังตามสมควร
๓.	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	คือการล่วง 
ละเมิดทางเพศในภรรยาของผู ้อื่น	 รวมถึง 
การประพฤติอนาจารทางเพศ	เช่น	การข่มขืน 
สตรี	 เป็นต้น	 ให้มีสทารสันโดษ	 คือพอใจใน 
คู่ครองของตน	 ประพฤติธรรมตามหลักของ 
ทิศ	๖	ในภรรยาหรือสามีของตน	เช่น	ยกย่อง
นับถือว่าเป็นภรรยา	เป็นต้น
๔.	 เว้นจากทุจริตทางวาจา	 หรือที่เรียกว่าวจี 
ทุจริต	 ๔	 อย่าง	 คือ	 ๑.	 เว้นจากพูดเท็จ	 และ
อื่นๆ	ที่อนุโลมเข้ากับการพูดเท็จ	เช่น	อ�าความ	
เป็นต้น	 ให้พูดค�าจริงที่เป็นประโยชน์และเป็น
ธรรม	 รู้จักกาลที่ควรพูด	 ๒.	 เว้นจากการพูด 
ส่อเสยีด	คอืเจตนาพดูยยุงให้เขาแตกกนั	แต่ให้
พดูค�าทีเ่ป็นไปเพือ่ความสามคัค	ีประพฤตดิต่ีอ
กัน	มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ไม่ทะเลาะ
วิวาทกัน	๓.	เว้นจากการพูดค�าหยาบ	แต่ให้พูด
ค�าอ่อนหวาน	ดูดดื่มใจ	ฟังแล้วสบายหู	ที่ท่าน
เรียกว่า	พดูเหมือนดอกไม้หอม	หรอืพดูเหมอืน
น�้าผึ้ง	 ๔.	 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ	 คือค�าพูด 
เหลวไหล	 ไร้สาระ	 แต่ให้พูดค�ามีประโยชน ์
ผู้ปฏิบัติตามแล้วได้ประโยชน์
	 เว้นจากทจุริตทางใจ	๓	อย่าง	คอื	๑.	ความ 
คิดโลภอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ชอบ 
ธรรม	 แต่ให้คิดในทางบริจาคแบ่งปัน	 คิด 
หาช่องทางอยู่เสมอที่จะใช้ทรัพย์สินของตน 
ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น	 ๒.	 เว้นจากความคิด 
พยาบาท	ปองร้ายผู้อื่น	แต่ให้คิดในทางเมตตา 
กรุณาต่อสรรพสัตว์	 ๓.	 เว้นจากความคิดอัน 

เป็นมิจฉาทิฏฐิ	 คือเห็นผิดจากท�านองคลอง 
ธรรม	 เช่น	 เห็นว่าท�าดีไม่ได้ดี	 ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว 
บุญบาปไม่มีแต่ให้คิดว่าบุญบาปมีจริง	 ท�าดี 
ย่อมได้รับผลดี	ท�าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
	 ในมงคล	๓๘	ข้อที่ว่าด้วย	“ธรรมจริยา” 
การประพฤติธรรม	 ท่านขยายออกมาเป็นการ
ประพฤติในกุศลกรรมบถ	๑๐	ว่าเป็นมงคลอัน
สูงสุดประการหน่ึง	 กุศลกรรมบถเป็นวิถีชีวิต
ที่ส�าคัญของชาวพุทธผู ้ต้องการจะประพฤติ
ธรรมในชีวิตประจ�าวัน	 เป็นศีลที่ครอบคลุม
ไปถึงใจด้วย	 โดยปกติ	 ศีล	 ๕	 หรือศีล	 ๘	 นั้น
ควบคุมเฉพาะกายกับวาจา	 อีกประการหน่ึง	
การท�าความดีโดยไม่เว้นความชั่วเสียก่อนนั้น	
เป็นการท�าความดีที่คละเคล้าไปด้วยความชั่ว 
ท�าให้ความดแีปดเป้ือนไม่สะอาด	เหมอืนการน�า 
เอาอาหารที่สะอาดไปใส่ในภาชนะที่สกปรก	
ท�าให้อาหารนัน้พลอยแปดเป้ือนไปด้วย	ผูฉ้ลาด
ย่อมไม่ท�าเช่นนั้น	การประพฤติคุณงามความดี
ต้องท�าด้วยความฉลาดรอบคอบ	จงึจะมผีลมาก
มีอานิสงส์มาก	กุศลกรรมบถ	๑๐	นี้เป็นธรรม
เครื่องขัดเกลา	กาย	วาจา	ใจ	ให้เรียบร้อย

	(โปรดติดตามอ่านต่อ	ฉบับหน้า)
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	 ปลายเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา	พวกเราเหล่า 
ศิษย์ของพระอาจารย์มหาธิติพงษ์ อุตตม- 
ปัญโญ (พระอาจารย์ต่วน)	วัดจากแดง	เกือบ 
๒๐	ชวีติ	ได้ตดิตามท่านพระอาจารย์เดนิทางไป 
ธรรมสัญจรทีป่ระเทศกมัพชูาหลังปิดภาคเรยีน	 
ตามค�าเชญิของคณะศษิย์ทีโ่น่น	พระสงฆ์อกีรปู 
ที่เป็นศิษย์ติดตามไปดูแลท่านคืออาจารย์ของ
เรา	 พระครูประคุณสรกิจ	 (พระมหาการุณย์ 
กุสลนันโท)	วัดญาณเวศกวัน	นครปฐม	ซึ่งท่าน 

มาศึกษาบาลีใหญ่	 จบหลักสูตร	๓	ปี	 รุ่นที่	 ๒		 
กับพระอาจารย์ต่วนทีวั่ดจากแดง	ฆราวาสทีน่�า 
คณะน้ีคือ	 อ.ณัฐศักด์ิ ตันตยานุพนธ์ และมี 
สามเณรตุลา สีลว�ส	 ชาวกัมพูชาและคณะ 
ศษิย์ทีน่ั่นอกีหลายรปู	คอยต้อนรบัและอ�านวย 
ความสะดวกตลอดการเดินทาง
	 ก่อนเดินทางไปก็นึกวาดภาพกัมพูชาไว้
อย่างเกรงๆ	 คิดว่าคนที่นั่นคงจะดุ	 อากาศคง 
จะร้อนมาก	และการเดินทางคงจะล�าบาก	แต่ 
เมือ่ไปพบความจรงิจึงรูว่้าคดิผดิทกุเรือ่ง		ทราบ 
เพียงว่าจะมกีารจัดงานมทุติา	ต้อนรบัพระอาจารย์ 
ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญ	 และได้ยินว่าใน 
ช่วงเวลาที่เดินทางครั้งน้ี	 เป็นช่วงวันคล้าย 
วันเกิดของพระอาจารย์ด้วย		โปรแกรมคร่าวๆ	
คอืวันแรกมงีานต้อนรบัทีว่ดั	แลว้วนัต่อไปกจ็ะ
พาเที่ยวชมโบราณสถานและธรรมชาติป่าเขา	
ใช้เวลาทั้งสิ้น	รวม	๖	วัน

มโนรถปูรณี

เดินตามพระ 

เมล็ดพันธุ์บาลีใหญ่
งอกงาม ที่กัมพูชา
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	 เดินทางถึงสนามบินกรุงพนมเปญก็ม ี
คณะสงฆ์ชาวกัมพูชาซ่ึงล้วนเป็นศิษย์ของ 
พระอาจารย์พากนัมาต้อนรบั	แม้ภาษากัมพชูา
จะฟังยากมาก	 แต่หมู่สงฆ์จ�านวนมากหน้าตา
ยิ้มแย้มแจ่มใสน้อมน�ามาลัยดอกไม้สวยงาม
เข้ามากราบปฏิสันถารพระอาจารย์	 เห็นแล้ว 
ปล้ืมใจ		ถือเป็น	First	impression	พอออกจาก 
สนามบนิ		เณรตลุากเ็ริม่ทกัทายแนะน�าค�าภาษา 
ถิ่นและบรรยากาศทั่วไป	 พูดคุยสนุกและเป็น
กนัเองมาก	บรรยากาศในเมอืงหลวงเมือ่ผ่านไป
กด็คูบัคัง่วุน่วายด้วยผูค้นและยวดยานทีส่ญัจร	
เห็นได้ว่าเจริญไม่แพ้เมืองใหญ่ๆ	ในบ้านเรา

เป็นอาจารย์สอน	และมีพระรูปอื่นๆ	ประมาณ 
๘	 รูป	 เป็นทีมช่วยสอน	 วัดน้ีมีพระสงฆ์และ 
สามเณร	 รวมประมาณถึง	 ๑๒๐	 รูป	 นับเป็น 
วัดใหญ่และเป็นส�านักเรียนธรรมที่สัปปายะ 
เจ้าอาวาสให้การสนับสนุนเต็มที่	 ทั้งคณะศิษย ์
ที่มาเป็นครูผู้สอนก็ร่วมใจท�างานกันจริงจัง
	 พดูถงึวัฒนธรรมต่างๆ	ในละแวกภูมภิาคน้ี 
แต่โบราณมา	 ทั้งไทย	 พม่า	 และกัมพูชา	 ถือ 
ว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนัก	 รวมถึงการศึกษา
ของคณะสงฆ์	 ก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
สมัยก่อนมีการเรียนการสอนเข้มข้นจริงจังทั้ง
บาลีสนามหลวงและบาลีใหญ่	แต่ยุคปัจจุบันดู
เหมือนระบบการศึกษาสงฆ์ที่พม่าจะเข้มแข็ง
กว่าของบ้านเรา	 ส่วนในกัมพูชาก็น่าจับตาไม่
น้อย	 โดยในยุคก่อนๆ	 ก็มีการเรียนการสอน 
บาลใีหญ่	ต่อมายคุเขมรแดงครองอ�านาจได้เผา
ท�าลายต�าราเรียนไปส้ิน	 การเรียนบาลีใหญ่จึง
ขาดช่วงไปอย่างน่าเสยีดาย	ต่อเมือ่พระสงฆ์รุน่ 
ใหม่ชาวกัมพูชามีศรัทธาเดินทางมาศึกษาบาลี
ใหญ่กับพระอาจารย์ต่วนที่ส�านักวัดจากแดง	 
ได้รับความรู้	 และประสบความส�าเร็จในการ 
ศกึษา		ด้วยความเสยีสละทุม่เทของพระอาจารย์ 
ที่ยากหาใครเทียบได้	 ท�าให้พระนักศึกษาชาว
กัมพูชาที่จบหลักสูตรแล้ว	 เกิดแรงบันดาลใจ 
กลับไปรื้อฟื้นและบุกเบิกระบบการเรียนการ 
สอนบาลีใหญ่ที่กัมพูชาให้กลับคืนมา	 นับเป็น 

 วดัสุวรรณปทมุ ตัง้อยูใ่นหมูบ้่านจอมบอก
เมียส	 ต.แซงโรยจังวา	 อ.บากแขง	 จ.กัณดาล 
กรุงพนมเปญ	 เจ้าอาวาสชื่อพระสุวรรณโชโต 
อุจสุขอน	 วัดอยู่ห่างจากสนามบิน	 ประมาณ	
๓๐	กิโลเมตร	วดันีม้พีระหลายรปูทีเ่คยมาเรยีน
บาลีใหญ่กับพระอาจารย์ต่วนที่วัดจากแดง	
เป็นศิษย์รุ่น	๒	(๒๕๕๔	-	๒๕๕๖)	แล้วกลับไป 
พัฒนาการศึกษาบาลีใหญ่ที่บ ้านเกิด	 เช่น	 
พระมหาตนีา	พระมหาณ�ารงค์	พระมหาคุณธิม	 
และเณรราตะ	 เณรตุลา	 เป็นต้น	ปัจจุบันที่วัด 
สุวรรณปทุมมีการเปิดโรงเรียนสอนหลักสูตร 
บาลีใหญ่	 ตามแนวการสอนของพระอาจารย ์
ต่วน	 มีพระมหาตีนาและพระมหาณ�ารงค  ์
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นิมิตหมายที่ดีท่ีเมล็ดพันธุ์แห่งบาลีใหญ่จะ 
กลบัมาเจรญิงอกงามอกีครัง้		เท่าทีท่ราบตอนนี ้
กัมพูชามีส�านักเรียนบาลีใหญ่	๒	แห่งแล้ว
	 พอถงึวัดสวุรรณประทมุ	ได้เห็นความร่มรืน่ 
เป็นระเบยีบเรยีบร้อย	บรเิวณกว้างขวาง	น�า้จติ 
น�า้ใจของชาววัดท่ีอบอุน่คุ้นเคย		คล้ายวิถไีทยใน 
ต่างจังหวดั	ได้เหน็ความศรทัธาในพระศาสนาที่
มชีวีติจรงิ	เริม่ด้วยขบวนต้อนรบั	ตัง้แถวรอสอง 
ข้างทางจากหน้าประตูวัดมาจนถึงศาลา	 เสียง
ขับร้องประกอบดนตรีไพเราะแม้จะเป็นภาษา
ที่ไม่คุ้น	 (ถ้าเป็นภาษาลาวคงฟังง่ายกว่า)	 มี 
พระสงฆ์ถือสัปทน	 (ร่มคันใหญ่ท�าด้วยผ้าแพร 
สีต่างๆ)	 ยืนส�ารวมรอรับพระอาจารย์จากรถ	
เดินเข้ามายังศาลา	 หลายท่านโรยกลีบดอกไม้
ลงบนพรมทีป่ลูาดผ่านแถวชาววัดสองข้างทาง
	 ถึงหน้าศาลา	พระลูกศิษย์อีก	๓	–	๔	ท่าน		
เข้ามาช่วยกันล้างเท้าเช็ดเท้าให้พระอาจารย์
ด้วยความเคารพ	 ในศาลาใหญ่จัดไว้อย่างงาม
ผนังด้านหลังติดข้อความต้อนรับด้วยอักษรส ี
ทองทัง้ภาษาไทยและภาษาเขมร		พระอาจารย์
นัง่เด่นสง่าอยูก่ลางศาลา	สามเณรสองรปูยนืถอื 
พัดใหญ่	 คอยพัดวีให้และสนทนาแนะน�าพระ-
อาจารย์ด้วยภาษาบาลทีีไ่ม่ตดิขดั	(พระอาจารย์
เล่าให้ฟังภายหลัง)
 คณะศิษย์ทยอยเข้ามาแสดงความเคารพ
พระอาจารย์	 เหมือนญาติผู้ใหญ่จากแดนไกล

ได้เดินทางกลับมาถึงบ้าน	 เป็นภาพท่ีอบอุ่น	
คณะศิษย์ที่วัดสุวรรณปทุมกล่าวต้อนรับพระ- 
อาจารย์กล่าวขอบคุณ	 (มีแปลไทยเป็นเขมร) 
ตอนบ่ายก็มารวมกันที่ศาลาอีกครั้ง	 (มีการจัด 
ขบวนรับ	 มีสัปทนก้ัน	 โปรยดอกไม้	 ล้างเท้า 
เช็ดเท้าให้พระอาจารย์ทุกครั้งที่เดินมาเข้าพิธี) 
พระอาจารย์สัมโมทนียกถาน่าประทับใจ	 
ตัวแทนคณะศิษย์กล่าวสรรเสริญพระคุณ 
พระอาจารย์ได้จับใจนัก	ศษิย์เณรน้อยกลุม่หนึง่ 

สวดปาตโิมกข์เป็นภาษาเขมรอย่างคล่องแคล่ว 
ถวายอาจริยบชูา	และมกีารท�าตวัรปูนามถวาย 
(ปทรูปสิทธิ)	ฯลฯ
	 ได้เห็นการแสดงมุทิตาต่อพระอาจารย ์
ทีบ่รรจงจดัอย่างดเีย่ียม	คาดไม่ถงึ	พวกเราคณะ 
ศิษย์ชาวไทยก็พลอยปลื้มใจ	 น้อมรับความ 
ยิง่ใหญ่ของ	“คร”ู	ผูเ้สยีสละ	ผูใ้ห้ทีแ่ท้จรงิ	ไม่ม ี
ถ้อยค�าใดที่จะบรรยายได้ว ่าคณะศิษย์วัด 
สุวรรณปทุมมีความเคารพศรัทธาและร�าลึกใน 
พระคณุของพระอาจารย์เพยีงไร		พอตกบ่ายแก่ 
ยังมีพิธีสรงน�้าซึ่งจัดปะร�าพิธีกลางแจ้ง	 จีวร	
พระอาจารย์ชุม่โชก	เปียกปอนไปทัง้องค์		ต้ังแต่ 
ศีรษะจรดปลายเท้า	 ดุจน�้าใจชุ ่มฉ�่าราดรด 
ทกุอณแูห่งดวงจติ	ทกุใบหน้ามรีอยยิม้เป่ียมสขุ
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	 	 	 	 	 	 น่าภูมิใจแทนคณะศิษย์ชาวกัมพูชาที ่
พระอาจารย์ท่านประกาศชมออกไมค์ในศาลา 
ว่า	 ที่กัมพูชานี้	 ท่านมีความหวังว่าจะประสบ 
ความส�าเรจ็ในการสอนทีส่ดุ	เพราะมศีษิย์หลาย 
ท่าน		ทีทุ่ม่เท		สามคัค	ี	แขง็ขนั		จรงิจงั	ในการขยาย 
การศึกษาบาลีใหญ่	 ท่านหวังว่าที่นี่จะพัฒนา 
การเรียนการสอนได้อีกไกล	 เห็นชัดว่าความ 
เมตตาของพระอาจารย์ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะใน 
แดนเขตประเทศไทยหรอืเฉพาะคนไทยเท่านัน้	
แต่ความเมตตาอันไม่มีประมาณนี้ได้แผ่ขยาย
ไปทัว่ภูมภิาคนี	้	ไมว่า่จะเป็นกมัพชูา	เวียดนาม	
หรือ	ลาว	ล้วนได้รับโอกาสทางการศึกษาจาก 
พระอาจารย์ไม่แตกต่างกัน	 เป็นมหาเมตตา 
อันบริสุทธิ์	 กราบอนุโมทนาในบารมีของพระ- 
อาจารย์ที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมไว้ใน
ผืนนามากมาย	 และที่กัมพูชานี้ก็พิสูจน์แล้ว 
ว่าหลายท่านท�าได้ดีกว่าศิษย์ชาวไทย		
						คณะเราค้างคืนที่วัดสุวรรณปทุม	ชาววัด
ต้อนรับอบอุ่นกันเอง	 แม้จะต่างชาติต่างภาษา	
แต่น�า้ใจทีส่มัผสัได้นัน้เป็นสากล		วันรุง่ขึน้ก่อน 
เดินทางกลับยังมีพิธีกราบลาพระอาจารย  ์
พระอาจารย์กล่าวช่ืนชมเจ้าอาวาสที่ได้สนับ 
สนุนการสอนบาลีใหญ่	 ให้มีการจัดตั้งส�านัก 
เรียนที่วัดอย่างเป็นระบบ	ระเบียบ	น่าปลื้มใจ 
เมื่อเห็นหมู่สงฆ์งดงามเหลืองอร่ามเป็นทิวแถว

รอรับโอวาทก่อนจากลา	พระเณรและฆราวาส
พร้อมใจมาส่งจนพระอาจารย์ขึ้นรถ	 รอจนรถ
เคลือ่นออกจากวดั	ไม่เว้นแม้แต่ท่านเจ้าอาวาส
	 วันต่อๆ	มาเป็นการท่องเทีย่วชมธรรมชาติ
และอารยธรรมเก่าแก่ของชาวกัมพูชาที่เสียม-
เรยีบ	ไม่ว่าจะเป็นนครวัด	นครธม	และปราสาท
ต่างๆ		ทีร่ายรอบเป็นระยะ		ร่มรืน่		เขยีวขจด้ีวยไม้ 
ป่านานาพันธุ์	 อากาศจึงไม่ร้อนอย่างที่คิดไว้ 
ปราสาทหนินครวัดของกัมพชูายิง่ใหญ่อลงัการ	
สร้างมาตัง้แต่สมยัอาณาจักรเขมรครองอ�านาจ		
ช่วงศตวรรษที่	 ๙	 กระทั่งอาณาจักรเขมรล่ม
สลายลงช่วงศตวรรษที่	 ๑๕	 หรือราวปี	 ค.ศ.	
๑๖๐๐	 ที่นี่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกของ
สหประชาชาติ	 (ยูเนสโก)	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๕ 
ถือเป็นสัญลักษณ์ความภาคภูมิใจของชาว 
กมัพชูา		จงึมีรปูปราสาทอยูบ่นผนืธงชาตกิมัพชูา
จนถงึปัจจุบนั		มาเหน็ด้วยตาแล้วยิง่อัศจรรย์ใจ 
ในความพากเพยีรของมนษุย์	สงสยัว่าคนโบราณ 
ทีน่ี่คงมเีรีย่วแรงมหาศาล		และวนัๆ	ก็คงจะว่าง 
มาก	 จึงก้มหน้าก้มตาน่ังแกะสลักหินก้อนโตๆ 
ได้สวยงาม	 หินแต่ละก้อนขนาดใหญ่มหึมา 
สามารถยกมาเรียงกันให้ต่อภาพแกะสลักได ้
งดงามลงตัวโดยไม่ต้องมีลิ่มสลักใดๆ	 ช่างน่า 
อัศจรรย์สมเป็นมรดกโลกจริงๆ	 นอกจาก 
ชื่นชมความอลังการแห่งน�้ามือมนุษย์ในการ 
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	 กลับมาพูดถึงพระอาจารย์ต่วน	 ท่านวาง
องค์สบายๆ	 เป็นกันเอง	 และเมตตาพวกเรา
มาก	 มีวันหน่ึงที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน
ท่านก็เป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารพวกเราถงึ	๒	มือ้ 
และคอยแนะน�าให้ข้อมลู		อย่างมีน�า้ใจอาทรยิง่ 
คณะศษิย์ทกุคนมคีวามสขุและได้รบัประโยชน์ 
มากมาย	 ในการติดตามพระอาจารย์มาจาริก 
กัมพูชาครั้งนี้	 เป็นความประทับใจที่ไม่รู ้ลืม 
และเมื่อร�าลึกว่าวาระนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด 
ของพระอาจารย์	 พวกเราก็เชื่อว่าเร่ืองราว 
ที่ประทับใจในครั้งนี้	 คือของขวัญจากใจคณะ
ศิษย์ที่แสดงมุทิตาคารวะต่อพระอาจารย์ที่
เคารพ	 ที่จะอยู ่ในความทรงจ�าของท่านไป 
แสนนาน

	 วันสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับ	 คณะเรา 
เดินทางไปเยือนวัดเขาเต่าที่เสียมเรียบ	ซึ่งเป็น 
วัดของลูกศิษย์พระอาจารย์ท่ีเคยมาศึกษาที่ 
วัดจากแดงเช่นกัน	เช่น	พระมหารตัน์	พระมหา- 
สาวฒุ	ิและทีว่ดันีก้ม็กีารเปิดส�านกัเรยีนบาลใีหญ่ 
อีกแห่งในกัมพูชา	 เราไปถึงวัดตอนเย็นก็มีพิธี 
ต้อนรับพระอาจารย์อีกครั้ง	ชาววัดจัดที่พักให้ 
พวกเราสะดวกสบาย	 ฉันพี่น้องศิษย์อาจารย ์
เดียวกัน	 บรรยากาศที่วัดเขาเต่าสัปปายะมาก	 
มีโรงเรียนสอนพระปริยัติเตรียมเปิดสอน 

สร้างสรรค์ศิลปกรรม	 การสร้างปราสาทหิน 
เหล่าน้ีมีส่วนดีที่ช่วยท�าให้กัมพูชาได้อนุรักษ์
ป่าไม้	 และชีวิตสัตว์ป่าไว้ในเขตปราสาทต่างๆ 
ตามกฎหมายรัฐบังคับ	ทราบจากพระอาจารย์ 
ว่า		ไทยยงัต้องน�าเข้าพวกสตัว์น�า้	เช่น	กบ	เขยีด	 
ปลาแห้ง	จากกัมพชูา	ซึง่มีแหล่งน�า้สมบรูณ์ทีสุ่ด 
ในภูมิภาคนี้
	 แต่พอมานึกถึงค่าเข้าชมโบราณสถาน
มรดกโลกอันเลือ่งชือ่ครัง้นี	้นบัว่าแพงระยบั	ค่า
ใช้จ่ายคนละ	๓๗	ดอลลาร์ต่อวนั	(๑,๓๐๐	บาท) 
ไม่เว้นพระภิกษุสามเณร	 คณะเราจองตั๋วแบบ 
ราย	 ๓	 วัน	 จึงเสียค่าต๋ัวคนละ	๖๒	 ดอลลาร ์
(๒,๒๐๐	บาท)	การซื้อตั๋วก็ต้องไปเข้าคิวกันแต่ 
เช้า	มีการถ่ายรูปติดไว้บนบัตร	จะมาท�าและใช ้
แทนกันไม่ได้	 มีการตรวจบัตรเข้มทุกทางเข้า 
ปราสาท		เรือ่งค่าตัว๋น้ี		แม้แต่พระภิกษชุาวกัมพูชา 
ท่านยังรู้สึกว่าแพงเกินไป	เกรงว่านักท่องเที่ยว 
จะหายหมด	แต่แม้จะมเีสยีงโวยว่าแพงเกนิเหต ุ
อยู ่บ้านดูรูปโปสการ์ดเอาก็ได้	 แต่คณะเรา 
ไปรอบนี้	 ตอนข้ึนถึงจุดสูงสุดยอดปราสาท 
นครวัดก็ยังต้องเข้าคิวกันยาวเกือบชั่วโมง	ช่าง 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอตจริงๆ	 ซึ่งคาดว่า 
อัตราการท่องเที่ยวจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 
ภายหลังการรวมประชาคมอาเซียนมาต้ังแต ่
ต้นปี	๒๕๕๙	 (ซึ่งในปีดังกล่าว	มีนักท่องเที่ยว
มากถึง	๒.๑	ล้านคนต่อปี)
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สงบงาม	ท่ามกลางธรรมชาติ	เหมาะที่จะปลีก 
วิเวกมาปฏิบัติภาวนา	พอตกค�่าเณรน้อยหลาย 
รูปนอนเปลญวนในมุมมืดสลัวท่องต�าราบาลี 
แข่งกัน	 เป็นบรรยากาศของส�านักเรียนที่น่า 
ชื่นชม	 อุโบสถน้อย	 สงบงามอยู่บนยอดเขา 
บางท่านไปนั่งสมาธิ	เดินจงกรม	ชมดาว	เช้าตรู่ 
ยังได้ชมแสงอรุณที่หน้าอุโบสถนี้	 ทางวัด 
จดัถวายภตัตาหารเช้า	จากนัน้คณะเราจงึจ�าใจ
อ�าลาชาววัด	เพื่อเดินทางกลับเมืองไทย
	 การเดินทางติดตามพระอาจารย์ต่วน	 ไป 
เยือนส�านักเรียนบาลีใหญ่และโบราณสถาน 
มรดกโลกของกมัพูชาคร้ังนี	้	พวกเรารูส้กึประทบั 
ใจในความเมตตาทีพ่ระอาจารย์มต่ีอเหล่าศษิย์ 
ไม่ว่าใกล้ไกล	 ซึ่งสะท้อนกลับมาด้วยพิธีมุทิตา 
สักการะพระอาจารย์ที่คณะศิษย์วัดสุวรรณ- 
ปทุมได้จดัพธิอีย่างน่าประทบัใจ	แบบเอาหวัใจ 
มาถวายตอบแทนพระคุณ	 รู้สึกส�านึกในพระ- 
มหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า	 ความยิ่งใหญ่ของพระสัทธรรมที ่
สืบทอดกว่า	๒๖๐๐	ปี	โดยมคีรูบาอาจารย์คอย 
จุดประทีปต่อๆ	กันมา	และเมื่อศิษย์กตัญญูได้
ส�าเร็จการศึกษาก็ไม่ลืมบ้านเกิด	 กลับไปสร้าง
สานงานธรรมในถิ่นฐานเดิม	ตามแนวทางและ
ปฏิปทาที่พระอาจารย์ได้สอนมา	

	 น้อมร�าลึกถึงพุทธด�ารัส	 ที่ว่า	 “ภิกษุทั้ง
หลาย	พวกเธอจงเทีย่วจารกิไป	เพือ่ประโยชน์แก่
ชนเป็นอันมาก	เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก 
เพ่ืออนุเคราะห์สัตว์โลก	 เพ่ือประโยชน์	 เพ่ือ
เกื้อกูล	 เพื่อความสุข	 แก่เทพดาและมนุษย์ท้ัง 
หลาย	 แต่อย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูป	 เธอ 
ทั้งหลายจงแสดงธรรม	งามในเบื้องต้น	งามใน 
ท่ามกลาง	งามในที่สุด	จงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถะ	 พร้อมทั้งพยัญชนะ	 บริสุทธ์ิ 
บริบูรณ์สิ้นเชิง	 เพราะในโลกน้ี	 สัตว์ที่มีกิเลส 
เพียงดังธุลีในจักษุเบาบาง	ยังมีอยู่”

	 การเดนิทางย่อมมวีนัสิน้สดุ	ไม่ว่าเราจะสขุ 
จะเศร้า	 จะประทับใจเพียงไร	 ในที่สุด	ก็เหลือ 
เพียงความทรงจ�า	 และแรงบันดาลใจที่จะท�า 
หน้าที่ของพุทธบริษัทที่ดิี	 โดยมุ่งประโยชน ์
สูงสุดในการเกิดเป ็นมนุษย ์	 มีโอกาสพบ 
พระพุทธศาสนา	และมีกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐ		
เช่นครบูาอาจารย์ผูท้รงคุณทรงธรรม	แต่...การ
เดินทางยาวไกลในสังสารวัฏแม้จะยังไม่สิ้นสุด	
กค็งถึงจดุหมายปลายทางในไม่ช้า		ขอเพยีงเรามี 
ความจรงิใจทีจ่ะปฏบิติับชูา	กลบัมาจากกมัพชูา
ครั้งนี้	 พลังแห่งศรัทธาในธรรมผลิบานในใจ 
ขอพระธรรมอันประเสริฐจงเป็นดวงประทีปที่
ส่องสว่างในดวงจิตแห่งเวไนยสัตว์	น�าทางสู่ฝั่ง
นิรทุกข์จงทั่วกัน
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	 ชีวประวัติของพระพุทธเจ้ายังมีอะไรให้ 
ศกึษาอกี	?	ตามปกตชิาวพุทธเราเวลาอ่านประวตัิ
ของพระพทุธองค์	มกัจะเป็นเรือ่งคละเคล้าของ
แหล่งที่มา	 จากคัมภีร์ช้ันต่างๆ	 ตั้งแต่ช้ันต้น 
ดังพระไตรปิฎกบาลี	 จนถึงคัมภีร์ชั้นรอง	 เช่น 
อรรถกถา	 และพงศาวดารต่างๆ	 ฯลฯ	 ซึ่งเมื่อ 

การณ์ทีท่่านพทุธทาสด�าร	ิน�าพทุธภาษิตเฉพาะ 
ในส่วนประวัติตรัสเล่าต่างๆ	 ที่แสดงเฉพาะใน 
คัมภีร ์พระไตรปิฎกมาเผยแพร่	 โดยให้ชื่อ 
หนงัสอืว่า	“พทุธประวตัจิากพระโอษฐ์” 	เมือ่ปี	 
พ.ศ.	๒๔๗๗	น้ัน	ท่านเคยยกค�ากล่าวของ		สมเดจ็- 
พระมหาสมณเจ้า		กรมพระยาวชริญาณวโรรส		ที่ 
ท่านเคยทรงพบเหตุแห่งความไม่สะดวกข้อ
นี้	ดังที่ตรัสไว้	ในค�าปรารภ	เมื่อครั้งที่จัดพิมพ์
หนังสือพุทธประวัติเล่ม	๑	ของพระองค์ว่า	:-
	 “…น่าเสียดายว่า	เรื่องพุทธประวัตินั้น	ไม่ 
ปรากฏในบาลีที่ข้ึนสู่สังคีติจนตลอดเรื่องสัก
แห่งเดียว	มีมาในบาลีประเทศนั้นๆ	 เพียงเป็น
ท่อนๆ	 เช่นเรื่องประสูติมาในมหาปทานสูตร 
แห่งทีฆนิกาย	มหาวรรค,	เรื่องครั้งยังทรงพระ-
เยาว์	 มาในติกนิบาต	 อังคุตตรนิกาย,	 เรื่อง
ตั้งแต่ปรารภเหตุที่เสด็จออกบรรพชา	จนภิกษุ
ปัญจวคัคย์ีส�าเรจ็พระอรหตัตผล		มาในปาสราส-ิ 
สตูร	แห่งมชัฌมินกิาย		มลูปัณณาสก์,	เรือ่งเสดจ็ 
ออกบรรพชาแล้ว	บ�าเพญ็ทกุรกิรยิา	และจนถงึ 
ได้ตรสัรู	้	มาในมหาสจัจกสูตร		แห่งมชัฌมินกิาย	
มูลปัณณาสก์,	เรื่องตั้งแต่ตรัสรู้แล้วจนถึงอัคร-
สาวกบรรพชา	มาในมหาวรรค	แห่งวินัย,	การ
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ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจนั้นๆ	 มาในพระสูตรต่างๆ	
หลายสถาน,	 ตอนใกล้จะปรินิพพานจนถึง
ปรินพิพานแล้ว	มลัลกษตัรย์ิในกสุนิาราท�าการ
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ	 แล้วแบ่งพระ-
สารีริกธาตุไว้บ้าง	แจกไปในนครอื่นบ้าง	มาใน
มหาปรินิพพานสูตร	 แห่งทีฆนิกาย	 มหาวรรค	
เป็นอย่างนี้	เข้าใจว่าพระคันถรจนาจารย์มุ่งจะ 
กล่าวเทศนาบางอย่าง	 จึงชักเรื่องมากล่าวพอ 
เป็นเหตปุรารภเทศนา	ทีเ่รยีกว่า	“อตัถปุป๎ตติ”		
อกีอย่างหนึง่		ได้เรือ่งมาเพยีงใดกร็จนาไว้เพยีง
นั้นเป็นคราวๆ	 เพราะเหตุนี้	 ในปกรณ์เดียว 
ควรจะเรียงเรื่องไว้ในสูตรเดียวกัน	 ก็ยังเรียง
กระจายกันไว้…”
	 โดยหนังสือพุทธประวัติที่เรียบเรียงจาก
คัมภีร์ชั้นต้นสุดอย่างพระบาลีของท่านพุทธ-
ทาสเล่มนี้	 ท่านได้ทยอยปรับปรุงเรื่อยมา	 จน
สิ้นสุดในปี	พ.ศ.	๒๔๙๘	รวมเวลาทั้งสิ้น	๒๒	ปี	
โดยท่านกล่าวใจความส�าคัญไว้ในย่อหน้านี้ว่า
	 “ข้าพเจ้ากล้ายนืยนัเฉพาะในส่วนนีว่้า	ยงั
ไม่เคยมีใครที่ได้แต่งหนังสือพุทธประวัติเล่มใด	
ได้น�าเอาเรือ่งราวตอนทีเ่ป็นการค้นคว้าทดลอง
ก่อนการตรสัรูข้องพระผูม้พีระภาคเจ้า	มาแสดง 
ไว้อย่างครบถ้วนเหมือนที่ข้าพเจ้าน�ามาแสดง
ไว้ในหนงัสอืเล่มนีเ้ลย	ทัง้น้ีได้แก่ข้อความต้ังแต่
หน้า	๔๙	ถึงหน้า	๑๐๔	แห่งหนังสือเล่มนี้	และ
เป็นข้อความทีต่รสัเองล้วน	โดยไม่มีค�าของพระ
สังคีติกาจารย์และอรรถกถาเข้ารวมอยู่ด้วย”
	 ในบทความนี้	 ผู้เขียนขอแนะน�าหนังสือ
พอสังเขปในฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่ง	 ชื่อว่า	
“Gotama Buddha”	โดย	ศาสตราจารย์ชาว
ญีปุ่น่	ฮาจเิมะ นากามูระ	(Hajime	Nakamura	
ค.ศ.	 1912	 -	 1999)	 ท่านถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
อนิเดียศกึษาทีส่�าคญัมากของญีปุ่น่	โดยมคีวาม

รอบรู้ในภาษาต่างๆ	 ที่ใช้ในคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนาทุกชนิด	 ในหนังสือเล่มที่ยกมากล่าวใน 
วนัน้ี	ม	ี“วิธวีทิยา”		ในการน�าแหล่งคมัภร์ีพทุธ
ศาสนาจากทุกภาษาในโลก	 นับแต่บาลีที่เราๆ	
ทราบอยู่	จนถึงคัมภีร์สันสกฤต	จีน	ทิเบต	ฯลฯ	
ที่อยู่ในชั้นต้น	 มาประกอบเป็นชุดหนังสือ	 ๒	
เล่มหนาเขื่องกว่า	๑,๐๐๐	หน้า
	 แน่นอนว่าเดิมหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนข้ึน
เป็นภาษาญี่ปุ่นในปี	ค.ศ.	1968	และปรับปรุง
ขยายเพิ่มเติมใน	ค.ศ.	 1991	 ชุดหนังสือดังว่า 
ถูกน�ามาแปลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จสมบูรณ ์
ในปี	ค.ศ.2000	โดยส�านักพิมพ์	Kosei	
	 การ	“สอบหลักฐาน”	ดังว่า	ให้ภาพฐานะ 
ของพระพุทธองค์ในแบบ	 “บุคคลในประวัติ- 
ศาสตร์”	 ถึงจะมีลักษณะการวิเคราะห์วิพากย์	
แต่ให้อรรถรสในการอ่านที่ลึกซ้ึง	 และเพิ่ม
ศรัทธาปสาทะให้พระพุทธองค์ในแง่มุมท่ีหลุด
กรอบความคิดเดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ	 ซ่ึง
นอกจากในมุมของคัมภีร์	 ศ.นากามูระ	 ยังใช ้
ข้อมูลประวัติศาสตร์ของอินเดียต่างๆ	 ทั้งการ
ค้นพบทางโบราณคดีเน่ืองด้วยพระพุทธองค์
ในที่ต่างๆ	 มาอ้างอิงจ�านวนมหาศาล	 โดยใน 
เล่มแรกแบ่งออกเป็น	๖	บท	จะกล่าวถึงตั้งแต่ 
ครัง้ประสตู	ิ	ชวิีตในวัยเยาว์	การออกบวชค้นหา 
สัจธรรม	 กระทั่งบรรลุอรหัตตผล	 ต่อเนื่องถึง 
ช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่อริยสัจ	 และ 
พบปะบุคคลร่วมสมัยหลากหลายท่าน	 ฯลฯ	 
ศ.นากามรูะ		ได้แยกแยะประเดน็ของข้อเทจ็จรงิ 
เชิงประวัติศาสตร์กับต�านานเล่าขานได้สนุก 
สนานยิง่		ในขณะทีเ่ล่มทีส่องเกือบทัง้หมด	เป็น 
การกล่าวแจกแจงถึงช่วงสุดท้ายและการปริ- 
นิพพานของพระองค์ได้อย่างลึกซึ้งพิสดาร	จน 
ต้องแนะน�าให้หามาอ่าน
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ความแตกต่างระหว่าง Historical (ประวัต ิ
ศาสตร์) และ Mythological (ต�านาน)	หลัก
ในการค้นคว้าทั่วไปของเล่มนี้	ให้ประเด็นไว้
	 ๑.	ใช้คมัภร์ีท่ีเก่าแก่ทีสุ่ด	ซึง่แน่นอนมีพระ
บาลีของเถรวาท	และคัมภีร์ในชั้นเดียวกัน	แต่
ต่างนิกายในภาษาอืน่ๆ	เท่าทีพ่บ	เช่น	สนัสกฤต	
จนี	และ	ทเิบต	พงึเข้าใจว่า	ในคัมภีร์พทุธศาสนา 
ของทัง้จนีและทเิบต	ได้แปลนกิายหลากหลายที่
ยงัอยูใ่นชัน้	“พทุธเดิม”	(๑๘	-	๒๑	นกิาย)	ก่อน
การก่อเกิดมหายานไม่น้อย	 ทั้งนี้	 เพียงพอยก 
ตวัอย่างเช่น	สงัยกุตาคม	<	จ๋าอาหนั	雜阿含 
>	มัธยามาคม	<	จงอาหนั	中阿含>	ทรีฆา- 
คม	<	ฉางอาหัน	長阿含>		๓	พระสูตรนี ้
ถือได้ว่าเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ
พระบาลีของเรา	อนัได้แก่	สงัยตุตนกิาย	มชัฌมิ-
นกิาย	และ	ทฆีนกิาย	ถอืว่าเป็นพระสตูรในยคุต้น 
ก่อนการก่อเกิดมหายาน	โดย	๒	พระสูตรแรก
เป็นของนิกายสรวาสติวาทิน	 และสูตรสุดท้าย

เป็นของนิกายธรรมคุปต์	 อนึ่ง	 คัมภีร์ต้นฉบับ
สนัสกฤตปัจจุบนั	“แทบจะ”	เรยีกได้ว่าไม่เหลอื 
แล้ว	ส่วนฉบับพากย์จีนได้รับการแปลในระยะ	
๘๐๐	-	๑,๐๐๐	ปีหลงัพทุธกาล	แต่ยงัคงถือเป็น 
คัมภีร์รุ ่นต้นที่นักวิชาการพุทธทั่วโลกใช้อ่าน
เทียบเคียงกับพระบาลีเสมอมา
	 ๒.	 ผู้วิจัยมิได้ละเลยเรื่องเล่าหรือประวัติ
เชงิปรมัปราแนวเหนอืมนุษย์ทัง้หมดเสยีทเีดียว	
คณุสมบติัเหล่าน้ีล้วนปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ชัน้ต้น 
ไม่น้อย	ทัง้น้ีท่านเองเชือ่มโยงเข้ากบัสภาพภมู-ิ 
ประเทศ	โบราณวตัถท่ีุหลงเหลอื	เช่น	การศกึษา
จากโบราณสถาน	เช่น	สถูปสาญจแีละนาคารชนุ- 
โกณฑะ
	 ๓.	สุดท้าย	เนื่องด้วย	ดร.นากามูระ	เป็นผู้ 
เชี่ยวชาญอินเดียศึกษาอย่างยิ่งยวด	ท่านมีการ
เทียบเคียงคัมภีร์ของอินเดียต่างศาสนาต่าง
ความเชื่อ	 เช่น	 น�าคัมภีร์ของศาสนาเชน	 หรือ
คัมภีร์อุปนิษัทของพราหมณ์ในชั้นกาลานุกรม
เดียวกัน
	 ยกตัวอย่างบางข้อมูลภายหลังการตรัสรู	้
หากว่าเฉพาะพระบาลี	 ท้าวสหัมบดีพรหม
อาราธนาพระพุทธองค์แสดงธรรม	ในส่วนนี้ไม่ 
สามารถพบได้ในคมัภร์ีรุน่เดยีวกันของทีอ่ืน่เป็น 
ต้น	อย่างไรกด็	ีนากามรูะ	ถอืว่าพระพทุธองค์มี 
ความกล้าหาญองอาจในการท�าลายประเพณี
ในยุคสมัยนั้นที่ผู ้น�าทางจิตวิญญาณหรือนัก
ปรัชญาเผยแผ่ธรรมอยู่เฉพาะวงแคบๆ	 โดย
ภายหลังจากพิชิตมารและได้รับอาราธนาจาก 
ท้าวสหมับดพีรหม		ท่านสามารถกระจายค�าสอน 
เข้าถงึผูค้นวงกว้าง	ซ่ึงถอืว่าไม่ธรรมดาในยุคน้ัน		 
หรอือย่างเช่น	“ธัมมจักกัปปวัตนสตูร”	Dham-
macakka-Pavattana-Sutta..轉法輪經 
คัมภีร์เท่าที่มีให้ศึกษา	 “อย่างน้อย”	 มี	 ๑๗	 
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เวอร์ชัน่	แบ่งเป็นพระบาล	ี๓	(๒	ในสงัยตุนกิาย
+	๑	ในมหาวรรค)	พากย์จนี	๔	ในพระสูตรอาคม 
阿含	2	ในวินัย	律藏		สันสกฤต	๓	ทิเบต	
5	=	3+4+2+3+5	ในรายละเอยีดมีแตกต่างกนั
บ้างเล็กๆ	น้อยๆ	แต่หลักๆ	ลงรอยกันในเรื่อง
หลักธรรม
	 ศาสตราจารย์	 ฮาจิเมะ	นากามูระ	 ชาตะ	
๒๘	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๔๕๕	ณ	เมอืง	Matsue	
จบปรชัญาอินเดียและวรรณคดสัีนสกฤต	คณะ
อักษรศาสตร์	 จากมหาวิทยาลัยโตเกียว	 ในป	ี
พ.ศ.	๒๔๗๙	ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์		ในปี	 
พ.ศ.	๒๔๙๗	และเป็นคณบดีประจ�าระหว่างปี	
พ.ศ.	๒๕๐๗	-	๒๕๐๙	ภายหลงัการเกษยีณอาย	ุ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
เมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๖	และได้รบัเกยีรตปิระวตัสิงูสดุ
ด้วยการเป็นสมาชกิ	Japan	Academy	ใน	พ.ศ.
๒๕๒๖	ศาสตราจารย์ท่านนี้	มีความเชี่ยวชาญ
ลึกซึง้เป็นพเิศษในปรชัญาต่างๆ	ของอนิเดยี	ทัง้
เป็นนักนิรุกติศาสตร์ที่เลื่องชื่อของศตวรรษที	่
๒๐	ในเฉพาะพระพุทธศาสนา	ท่านท�างานวิจยั 
แนวพุทธเบื้องต้นไว้ถึง	๘	เล่ม	ทั้งพจนานุกรม
พทุธศาสนา	๓	เล่ม	และพทุธมหายานอกี	๔	เล่ม 
และยังมีบรรณานุกรมเกี่ยวกับคัมภีร์พุทธอีก
มากมาย	 ซึ่งถึงแม้จะอยู่ในภาษาญี่ปุ่น	 อย่าง
น้อยหนังสือภาษาอังกฤษขนาดใหญ่เนื่องด้วย
ชีวประวัติของพระพุทธเจ้าก็ได้รับการแปลมา
ให้ร่วมอนุโมทนา
	 ศ.ท่านนี้	 นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญ
อินเดียศึกษาแล้ว	 ความสนใจของท่านยัง
ครอบคลุมทั้งจีน	 และหลากหลายอารยธรรม
ของโลก	สะท้อนผ่านผลงานแปลภาษาอังกฤษ	
เช่น	The	Ways	of	Thinking	of	Eastern	Peo-
ples	(Tokyo:	The	National	Commission	

for	 UNESCO,	 1960);	Ways	 of	 Thinking	
of	Eastern	Peoples:	India,	China,	Tibet,	
Japan,	ed.	by	Philip	P.	Wiener	(revised	
edition,	 Honolulu:	 East-West	 Center	
Press,	1964).	Sekai	Shisoshi	 (History	of	
World	Thought)
	 ศ.ฮาจิเมะ	 นากามูระ	 ท่านลาจากโลกใน
วัย	๘๗	ปี	 เมื่อ	๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๒	
งานศพของท่านได้รับการสนับสนุนปัจจัยจาก
พระจกัรพรรดแิละจกัรพรรดนีิ	พร้อมพวงหรดี
จากพระบรมวงศานุวงศ์	 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า	
๑,๒๐๐	ท่าน	ทั้งมีการสวดมนต์ตามแบบพุทธ	
ในพระสูตรส�าคัญต่างๆ	ด้วย
	 อาจกล่าวได้ว่า	ชดุหนงัสอื	๒	เล่มนี	้หากใคร
ที่มีฉันทะใฝ่ศึกษาเรื่องราวของพระพุทธองค ์
ในเชิงกายเนื้อกายหนัง	 และในแง่ที่เป็นบุคคล 
ในประวัติศาสตร์ผู้ได้รับการนับถืออย่างสูงใน
ฐานะศาสดาของพระพทุธศาสนา	ถอืได้ว่าเป็น
งานแนววชิาการทีด่ทีีส่ดุ	และละเอยีดลออทีส่ดุ
เล่มหนึ่งในบรรณพิภพ
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       แผนที.่..ก็คอืแผนที	่บอกทางเดิน	เครือ่งสงัเกต
ระหว่างทางและเป้าหมาย	แผนที	่	โดยตวัมนัเอง 
ไม่ใช่เป้าหมายหรือผล	 ผู้ยึดถือแผนที่หรือผู้จ�า 
แผนท่ีได้แม่นย�า	 หรือผู้เข้าใจแผนที่ได้ลึกซึ้ง 

ด้วยความฉลาด	ใช่ว่าจะเป็นผูถ้งึเป้าหมายแล้ว 
หรอืส�าเรจ็ผลแล้ว	แผนทีห่ลายฉบบัเพีย้น	ท�าให้ 
คนเดนิตกหลมุตกบ่อตกเหว	เข้ารกเข้าพง	หรอื
มัวหลงชมติดสวนดอกไม้	วิมานริมทาง
	 มีแผนที่ดี	 แต่ไม่ยอมเดิน	 ก็ไม่ถึงที่หมาย		
เดินโดยไม่มีแผนที่	 คิดว่าข้าแน่หรือลองผิด 
ลองถกูเองกค็งถงึหรอก	ถ้ามบีารมมีากพอจรงิๆ	
เป้าหมายทีว่่าถงึแล้ว	สงูแล้ว	สดุแล้ว	อาจยงัไม่ใช่ 
เพราะหลงเข้าใจผดิไป	แผนที.่..คอื	พระไตรปิฎก 
ท�าไมจะไม่ส�าคัญส�าหรับคนสามัญอย่างเราๆ		
เพราะน�าพาคนเข้าถงึเป้าหมายจรงิมามากแล้ว		
เป้าหมายสงูสดุ	ของใครของมัน	เมือ่เดนิถึงแล้ว 
มทีางเดยีวทีถ่่ายทอดได้ดทีีส่ดุส�าหรบัคนทัว่ไป	
ก็คือแผนที่	ส�าคัญที่สุด	คือมีแผนที่ดีแล้ว	เดิน

ผู้เดินทาง

ทัศนะ

คัมภีร์แผนที่นิรวาน
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บ้าง	 อู้บ้าง	 นอนเล่นจนเพลินบ้าง	 ก็ไม่รู้จะถึง
เป้าหมายเมื่อไหร่สักที
 คัมภีร์แผนที่นิรวาน	 หลายที่มีแต่ช่ือไม่มี
รายละเอยีด	หลายทีซ่่อนปรศินาไว้หลายระดับ
ชัน้	หลากแง่มมุ	มากนยัยะ	มอีรรถะความหมาย
เป็นอเนก	 ไม่ได้มีอรรถะแค่พยัญชนะชั้นเดียว
ตืน้ๆ	เผนิๆ	ตรงๆ	ซือ่ๆ	อาจมากถงึร้อยอรรถนยั 
ซึ่งการตีความก็อาจไม่ผิดในแต่ละช้ัน	 แต่มี
ความถูกต้องมากน้อยกว่ากัน	 มีความลึกซึ้ง
ลึกล�า้	และการน�าไปใช้ประโยชน์ต่างกนั	ขึน้กบั
ภูมิปัญญา	อาจกล่าวได้ว่า	อรรถใดสามารถสื่อ
และน�าพาคนๆ	 นั้นไปสู่กิจในอริยสัจจ์ได้มาก
ทีส่ดุ	อรรถนัน้กมี็ประโยชน์เกือ้กลูมากทีสุ่ด	เป็น
ไปเพือ่ความสขุมากทีสุ่ดส�าหรบัคนนัน้	เหมอืน
การเข้าใจสื่อสัญลักษณ์ในแผนที่	 แปลแล้ว 
สามารถน�าพาไปทางตรงส้ันสู่เป้าหมายได้จรงิ,			
หลายที่เว้นไว้หรือขาดหายไป	ต้องเชื่อมโยงต่อ
เอาเองเหมือนจิก๊ซอว์,	หลายทีถ้่าไม่เคยเดนิทาง
ไปจรงิ	ไม่เคยถงึทีน่ัน้จรงิ	เอาแต่คดิตามตรรกะ 
ตามพยัญชนะ	แม้จะแสนฉลาดเก่งกาจในวิชา
แผนที	่แต่ก็มีทางเพีย้นผิดพลาดได้มาก	อาจถงึ 
ขัน้ดูถกูหวัเราะเยาะคนทีเ่คยเดนิทางไปถงึแล้ว
จริงๆ
	 คนเดินทางถงึแล้ว	แต่ไม่เก่ง	ไม่ได้เรยีนวิชา 
แผนที่มามาก	อาจกล่าวสภาวธรรมที่ตนได้ตน
ถงึไม่ตรงตามภาษาบญัญตัใินวชิาแผนที	่เพราะ
สภาวพทุธธรรมแท้นัน้	ทัง้สุขุมลึกซึง้	(คมฺภีรา)		
เหน็ได้ยาก	(ททุทฺสา)	รูต้ามได้ยาก	(ทรุนุโพธา) 
สงบ	(สนตฺา)	ประณตี	(ปณตีา)	คาดคะเนเดาไม่
ได้	(อตกฺกาวจรา)	ละเอยีด	(นปิณุา)	รูไ้ด้เฉพาะ 
บัณฑิต	(ปณฺฑิตเวทนียา)	

	 จะเรยีนให้รูเ้รือ่ง	เข้าใจ	เข้าถงึ	เข้านพิพาน 
ต้องเดนิทางปฏบิติัไปตามล�าดบัด้วย	ถ้าเอาแต่
อ่านอย่างเดียว	 ไม่ยอมเดินทางจริง	 ก็จะไม่ได้
ประสบการณ์จรงิ	และไม่อาจถงึเป้าหมายทีแ่ท้
จริงได้เลย	๛

(ที.สี. ๙/๒๖ "พรหมชาลสูตร" )

ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ-ปาฬิ-ปาพจน์

 a ปริยัตเิรียนเพื่อค้น	 หนทาง
ต้องแม่นชัดจัดวาง	 ไป่เพี้ยน
ปฏิบัตทิี่สายกลาง	 อริย	-	มัคคา
สติปัฏฐานรานเสี้ยน	 ตื่นรู้บรรเทา
 a	เพียรเพ่งเผาเพื่อล้าง	 อกุศล
บาปชั่วอย่ามั่วปน	 จิตแท้
กุศลให้ก่อใจดล	 ทุกชั่ว	ขณะเทียว
ปฏิเวธลดปลดแก้	 ปล่อยสิ้นธุลี
 a บาฬคีวรคู่ค�้า	 ปริยัติ
จะซ่านซึ้งถึงอรรถ								 ถี่ถ้วน
พุทธพจนท์่านทรงตรัส	 สอนสั่ง
ค�าแห่งบาฬีล้วน	 แหล่งรูเ้รยีนธรรม	๛

       ความลึกซึ้งของพระไตรปิฎก ๓

วินโย	กิจฺจคมฺภีโร	 อภิธมฺโม	สภาวโต
สุตฺตนฺโต	อตฺถคมฺภีโร	 อิเม	ตโย	สุคมฺภีรา	ฯ				 	
                 (วชิรสารัตถสังคหะ)
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ดกูรภกิษทุ. กบ็คุคลผูม้สีตุะมาก แต่ไม่เข้าถงึด้วย
สุตะ เป็นอย่างไร ?
	 คือบุคคลบางคนในโลกนี้	 มีสุตะ	 คือ	
สุตตะ	เคยยะ	ฯลฯ	เวทัลละมาก	แต่เขาหา
ได้รูท้ัว่ถงึอรรถรูท้ัว่ถงึธรรมแห่งสตุะมากนัน้	
แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่	บุคคลผู้
มีสุตะมาก	แต่ไม่เข้าถึงด้วยสุตะ	เป็นอย่างนี้
แล
ดูกรภิกษุท. ก็บุคคลผู้มีสุตะมาก ทั้งเข้าถึงด้วย
สุตะ เป็นอย่างไร ?
	 คือบุคคลบางคนในโลกนี้	 มีสุตะ	 คือ	
สุตตะ	 เคยยะ	 ฯลฯ	 เวทัลละมาก	 ทั้งเขาก็
รู้ทั่วถึงอรรถรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตะมากนั้น	
แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม	 บุคคลผู้มี
สุตะมาก	ทั้งเข้าถึงด้วยสุตะ	เป็นอย่างนี้แล
ดูกรภิกษุท. บุคคล ๔ จ�าพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก 
 ๑.	ถ้าบคุคลมสีตุะน้อย	ทัง้ไม่ตัง้มัน่แล้วใน 
ศีล	นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมติเตียนเขา	ทั้งโดย
ศีลและสุตะทั้งสอง	๒.	ถ้าบุคคลแม้มีสุตะน้อย	 
แต่ตัง้มัน่แล้วในศลี		นกัปราชญ์ย่อมสรรเสรญิเขา 
โดยศลี	แต่สตุะของเขาไมส่มบูรณ์	๓.	ถ้าบคุคล 
แม้มสีตุะมาก	แต่ไม่ต้ังมัน่แล้วในศลี	นักปราชญ์ 
ย่อมติเตียนเขาโดยศีล	แต่สุตะของเขาสมบูรณ์ 
๔.	ถ้าบคุคลมสีตุะมาก	ทัง้ต้ังมัน่ดีแล้วในศลี	นัก
ปราชญ์ย่อมสรรเสริญเขา	 ทั้งโดยศีลและสุตะ 
ทั้งสอง	 ใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผู้เป็นพหูสูต	 
ผูท้รงธรรม	เป็นพทุธสาวกผูม้ปัีญญา	ผูเ้ป็นประดจุ 
แท่งทองชมพูนุท	 แม้เทวดาก็ย่อมชมเชย	 แม้
พรหมก็สรรเสริญ	ฯ

(องฺ. จตุกฺก. ๒๑ / ๖)

 พระวนัิยลกึซึง้โดยกจิ พระอภิธรรมลกึซึง้
โดยสภาวะ พระสูตรลึกซึ้งโดยอรรถ
	 พระวนัิย	เป็น	สังวราวรกถา ว่าด้วยความ
สังวรระวังส�ารวมน้อยใหญ่
	 พระสูตร เป็น	ทิฏฐิวินิเวฐนกถา	ว่าด้วย
การถ่ายถอนให้ออกจากความเห็นผิด
	 พระอภธิรรม	เป็น	นามรปูปรจิเฉทกถา	ว่า 
ด้วยการจ�าแนกแยกแยะความต่างแห่งนามรูป					
    (อภิ.สํ.อฏฺฐ. ๗๕ /น.๔๙,๕๒ - ๕๓ ฉ.มหามกุฏฯ)

อัปปสุตสูตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีปรากฏ 
อยู่ในโลก ๔  จ�าพวกเป็นไฉน ? คือ
	 ๑.	บคุคลผูม้สีตุะน้อย	ทัง้ไม่เข้าถงึด้วยสตุะ
	 ๒.	บุคคลผู้มีสุตะน้อย	 แต่เข้าถึงด้วยสุตะ 
	 ๓.	บคุคลผูม้สีตุะมาก	แต่ไม่เข้าถงึด้วยสุตะ
	 ๔.	บุคคลผู้มีสุตะมาก	ทั้งเข้าถึงด้วยสุตะ	
ดกูรภกิษทุ. กบ็คุคลผูม้สีตุะน้อย ท้ังไม่เข้าถงึด้วย 
สุตะ เป็นอย่างไร ?
	 คือบุคคลบางคนในโลกนี้	 มีสุตะ	 คือ	
สุตตะ	 เคยยะ	 เวยยากรณะ	 คาถา	 อุทาน 
อิติวุตตกะ	ชาดก	อัพภูตธรรม	เวทัลละน้อย	
ทั้งเขาก็หาได้รู้อรรถรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยนั้น	
แล้วปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมไม่	บุคคลผูม้ี
สตุะน้อย	ทัง้ไม่เข้าถงึด้วยสตุะ	เป็นอย่างนีแ้ล
ดูกรภิกษุท. ก็บุคคลผู้มีสุตะน้อย แต่เข้าถึงด้วย
สุตะ เป็นอย่างไร ?
	 คอืบคุคลบางคนในโลกนี	้มสีตุะ		คอื			สตุตะ 
เคยยะ		ฯลฯ		เวทลัละน้อย		แต่เขารู้อรรถรู้ธรรม 
แห่งสตุะน้อยนัน้	แล้วปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ 
ธรรม	บุคคลผู้มีสุตะน้อย	แต่เข้าถึงด้วยสุตะ	
เป็นอย่างนี้แล
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อรรถกถา	อธิบายข้อ	๒	ว่า	ตั้งมั่นแล้วในศีล	หมายถึงพระขีณาสพ,	บทว่า		ตสฺส  สมฺปชฺชเต สุต� 
ความว่า	 สุตะของบุคคลนั้น	 ชื่อว่าสมบูรณ์	 เพราะเหตุที่กิจคือศีลและสุตะอันเขาท�าแล้ว 
ด้วยสุตะนั้น,	บทว่า	นาสฺส สมฺปชฺชเต	ความว่า	สุตกิจ	ชื่อว่าไม่สมบูรณ์	เพราะกิจคือศีลและสุตะ 
อนัเขามไิด้ท�าด้วยสตุะทีเ่ขาเรยีนมา		จงึไม่ส�าเรจ็กิจ		น่ีเป็นตัวอย่างของพยญัชนะทีต้ั่งไว้ผดิ อรรถะ 
กย่็อมผดิไป	อรรถะต่างกันแสดงถงึการให้ความส�าคัญแก่คณุค่าการปฏิบตัปิฏิเวธต่างกัน	บาลพีม่า
ให้คุณค่าความส�าคัญการปฏิบัติปฏิเวธมากกว่าปริยัติหรือสุตะอย่างเดียวอย่างมีนัยส�าคัญ	 เมื่อ
เทยีบกบับาลไีทย	เท่านีย้งัอาจวนิจิฉยัฟันธงไม่ได้เดด็ขาดว่าใครผดิถกู	แต่เมือ่เจอ	อมุมงัคสตูร		ทกุคน 
ก็ตัดสินใจได้เองว่าบาลีไทยหรือพม่าเพ้ียน	 เพราะน่ีเป็นค�าตอบยืนยันจากบาลีไทยเองที่แสดง
ความขัดแย้งในตัวเอง	“	พ.		ดูก่อนภิกษุ		เราแสดงธรรมเป็นอันมาก		คือ		สุตตะ..	.เวทัลละ	ถ้าแม้ 
ภกิษรุูท้ัว่ถึงอรรถ	รูท้ัว่ถงึธรรมแห่งคาถา		๔		บาทแล้ว	เป็นผูป้ฏิบติั	ธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้	ก็ควร 
เรียกว่า	 	 เป็นพหูสูต	 	 เป็นผู้ทรงธรรม.”	 (องฺ.จตุกฺก ๒๑/๑๘๖) นี้แสดงว่าพระพุทธเจ้ายกย่องผู้
ปฏิบติัปฏเิวธส�าเรจ็ว่าเป็นพหสูตูแม้จะเรยีนน้อยแค่	๑	คาถาเท่าน้ัน	ยิง่ถ้ามาดคู�าจ�ากดัความของ 
ปทปรมะยิง่ชดัเจน	“บุคคลใดฟังพทุธพจน์กม็าก	กล่าวกม็าก	ทรงจ�าไว้ก็มาก	บอกสอนกม็าก	แต่ไม่ม ี
การบรรลุมรรคผลในชาตินั้น	บุคคลนี้เรียกว่า	บุคคลผู้ปทปรมะ”																	(อภิ.ปุ. ๓๖/๑๐๘)

	 แผนท่ีมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ตามวันเวลา	 ยิ่งเป็นคู่มืออ่านแผนที่ยิ่งมีโอกาสเพ้ียนตาม
ภูมปัิญญาและกเิลสผูเ้ขยีน	ดงัทีพ่ทุธองค์ตรสัใน	อาณสิตูร ( ส.ํน.ิ๑๖/๖๗๒-๓)	เปรยีบเทยีบกบักลอง

 สรุป	ถึงแม้เรียนรู้ปริยัติธรรมน้อย	แต่มีศีล	และปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม	นักปราชญ์ย่อม
สรรเสริญ,	 เรียนรู้ปริยัติมากแต่ไม่มีศีล	 ปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรม	 นักปราชญ์ย่อมติเตียน,	
เรียนรู้ปริยัติมากด้วย	ทั้งมีศีลและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วย	ย่อมได้รับการสรรเสริญเพียง
ส่วนเดียว
 ข้อสังเกตว่าแผนที่ไหนผิดเพี้ยน	เปรียบเทียบบาลีสยามรัฐ กับ	ฉัฏฐสังคายนาบาลีพม่า

๒.	 อปฺปสฺสุโตปิ	 เจ	 โหติ,	 สีเลสุ	 สุสมาหิโต;	 
สีลโต	น�	ปส�สนฺติ,	ตสฺส	สมฺปชฺชเต	สุต�	
แปล	 ถ้าบุคคลแม้มีสุตะน้อย,	 แต่ตั้งมั่น
แล้วในศีล;	 นักปราชญ์ย่อมสรรเสริญเขา 
โดยศีล,	สุตะของเขาย่อมสมบูรณ ์

๓.	 พหุสฺสุโตปิ	 เจ	 โหติ,	 สีเลสุ	 อสมาหิโต;	 
สีลโต	น�	ครหนฺติ,	นาสฺส	สมฺปชฺชเต	สุต�
แปล ถ้าบุคคลแม้มีสุตะมาก,	 แต่ไม่ต้ังมั่น
แล้วในศลี;	นักปราชญ์ย่อมติเตียนเขาโดยศลี, 
สุตะของเขาย่อมไมส่มบูรณ ์

(ฉัฏฐสังคายนาบาลีพม่า)

๒.	 อปฺปสฺสุโตปิ	 เจ	 โหติ,	 สีเลสุ	 สุสมาหิโต; 
สีลโต	น�	ปส�สนฺติ,	นาสฺส	สมฺปชฺชเต	สุต�
แปล  ถ้าบุคคลแม้มสีุตะน้อย,	แต่ตั้งมั่นแล้ว 
ในศีล;	นักปราชญ์ย่อมสรรเสริญเขาโดยศีล, 
แต่สุตะของเขาไมส่มบูรณ ์

๓.	 พหุสฺสุโตปิ	 เจ	 โหติ,	 สีเลสุ	 อสมาหิโต;	 
สีลโต	น�	ครหนฺติ,	ตสฺส	สมฺปชฺชเต	สุต�
แปล	ถ้าบุคคลแม้มีสุตะมาก,	แต่ไม่ตัง้มัน่แล้ว 
ในศีล;	 นักปราชญ์ย่อมติเตียนเขาโดยศีล, 
แต่สุตะของเขาสมบูรณ์

(บาลีสยามรัฐ)
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ปริยัติ ๓ ประเภท
 ๑. อลคัททูปมปริยัติ	 เรียนเหมือนจับ 
งูพิษที่หาง	ย่อมถูกแว้งกัดเอา	อันตรายถึงชีวิต
หรือทุกข์ปางตาย	 เรียนแล้วไม่ใคร่ครวญเนื้อ
ความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา	 จึงไม่เข้า
ถึงเนื้อความที่แท้จริง	เข้าใจผิดตีความผิด	เกิด
การโต้แย้ง	 คัดค้าน	 ไม่ปฏิบัติตาม	 หรือเรียน
เพื่อโต้เถียงโอ้อวด	 หรือเพื่อลาภยศสักการะ
ชื่อเสียง	เป็นต้น
 ๒. นิสสรณัตถปริยัติ		เรียนเพื่อพ้นทุกข์	
เพื่อลดละกิเลส
 ๓. ภัณฑาคาริกปริยัติ	เรียนเพื่อช่วย
ศาสนา	 เพื่อสืบทอดเผยแผ่	 ส�าหรับผู้เป็นพระ
อรหันต์	เปรียบด้วยขุนคลัง

(อภิ.สํ.อฏฺฐ. ๗๕ /น.๕๒ ฉ.มหามกุฏฯ)

เหตุแห่งสัทธรรมเสื่อม ๕ ประการ
 [๑๕๔]	ดูก ่อนภิกษุทั้ งหลาย		ธรรม 
๕		ประการนี้	ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือน
เสื่อมสูญแห่งสัทธรรม	ธรรม	๕	ประการเป็น
ไฉน	คอื	ภิกษใุนธรรมวินยันี	้	๑.	ไม่ฟังธรรมโดย
เคารพ	๒.	ไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ	๓.	ไม่
ทรงจ�าธรรมโดยเคารพ	๔.	ไม่ใคร่ครวญอรรถ

อานกะว่า	“พวกภิกษุในอนาคตกาล	เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้ว	อันลึกมีอรรถอันลึก	
เป็นโลกุตตระ	ประกอบด้วยสุญญตธรรม	อยู่	จักไม่ปรารถนาฟัง	จักไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อรู้	และจักไม่
ส�าคญัธรรมเหล่านัน้	ว่าควรเล่าเรยีน	ควรศกึษา	แต่ว่าเมือ่เขากล่าวพระสูตรอันนกัปราชญ์รจนาไว้	อนั
นกัปราชญ์ร้อยกรองไว้	มีอกัษรอนัวิจิตร	เป็นของภายนอก	เป็นสาวกภาษิต	อยู	่จกัปรารถนาฟังด้วยดี	
จกัเงีย่โสตลงสดบั	จักเข้าไปตัง้ไว้ซ่ึงจิตเพือ่รู้	และจกัส�าคญัธรรมเหล่านัน้	ว่าควรเรยีน	ควรศกึษา”	ฯ	 
ทุกวันนี้พระเราเรียนพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎกโดยตรงน้อยมาก	 มักศึกษาต�าราข้างเคียงอ้อมๆ	
เป็นหลกั	ถงึขัน้เป็นหลกัสตูรกระแสหลกั	และยดึมัน่เป็นความถกูต้องอย่างจรงิจงั	แทนทีจ่ะเอาพระ
ไตรปิฎกเป็นหลักเริ่มต้นก่อน	 แล้วค่อยเอาต�าราอื่นมาประกอบ	 อธิบายขยายความตามเพื่อความ
เข้าใจ	 ดังนั้นเราจึงไม่รู้ว่าต�ารานั้นขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎกหรือไม ่

แห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้โดยเคารพ	๕.	รู้อรรถรู้
ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดย
เคารพ		๑	ฯ
 (อง.ฺปญจฺก. ๒๒/๑๕๔ “สทัธรรมสมัโมสสตูร”)

a พุทธศาสน์ 	ยาตร์ยืนยง		คงห้าพัน
ไตรปิฎก		ยันยืนยาว		แน่แท้
ทนท้าทาย		อย่างยืนหยัด		เผยแผ่
ปฏิบัติปฏิเวธแล้		ย�้ายืน		ยันธรรม	๛

 ก. ในบรรพชติอภณิหปัจจเวกขณ์   พระพทุธ 
องค์ให้เรา		ทบทวน  อยูเ่สมอว่า		เราถงึ		เป้าหมาย 
แล้วหรือยัง	 และสามารถเป็นประจักษ์พยาน
ยืนยันถึงความมีคุณค่าแท้จริงอันสูงสุดของ
พุทธศาสนาได้ไหม	 แม้ในยุคกาลสมัยน้ี	 เพื่อ
พิสูจน์ความเป็นอกาลิโก
	 [๔๘]	ดูกรภิกษุท.	ธรรม	๑๐	ประการนี ้
อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ	๑๐	ประการ
เป็นไฉน	บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ	ว่า	ญาณ
ทัสนะวิ เศษอันสามารถก�าจัดกิ เลส	เป ็น
อริยะ	คือ	อุตริมนุสธรรมอันเราได้บรรลุแล้ว	
มีอยู ่หรือหนอ	ที่เป็นเหตุให้เราผู ้อันเพื่อน
พรหมจรรย์ถามแล้ว	 จักไม่เป็นผู้เก้อเขินใน
กาลภายหลัง
(องฺ.ทสก.๒๔/๔๘ “อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร”)
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 ข. พระพุทธองค์ได้กล่าวยืนยันมรรคผล 
ในพุทธศาสนาหลายที่ดังนี้	เช่น
 ๑) มหาปรินิพพานสูตร	ดูกรสุภัททะ 
ในธรรมวนิยันี	้มีอรยิมรรคประกอบด้วยองค์	๘ 
ในธรรมวินัยนี้ เท ่านั้น	มีสมณะที่ 	๑	 ที่ 	๒ 
ที	่๓	หรอืที	่๔	ลทัธิอ่ืนๆ	ว่างจากสมณะผู้รูท้ัว่ถงึ 
ก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบ	โลกจะไม่พึงว่าง
จากพระอรหันต์ทั้งหลาย	ฯ	

(ที.ม. ๑๐/๑๓๘ )

 ๒) สติปัฏฐานสูตร ผลแห่งการเจริญสติ
ปัฏฐาน	
	 [๑๕๑]	ดูกรภิกษุท.	ก็ผู้ใดผู้หนึ่ง	พึงเจริญ 
สติปัฏฐาน	๔	น้ี	อย่างนี	้ตลอด	๗	ปี	เขาพึงหวงั 
ผล	๒	ประการ	อย่างใดอย่างหนึ่งคือ	พระอร- 
หตัตผลในปัจจบุนั	หรือเมือ่ยงัมอีปุาทิเหลอือยู ่
เป็นพระอนาคามี,	๗	ปี	ยกไว้	ผู ้ใดผู ้หนึ่ง 
พึงเจริญสติปัฏฐาน	๔	นี้	อย่างน้ีตลอด	๖	ปี 
๕	ปี	๔	ปี	 ๓	ปี	๒	ปี	๑	ปี	...	๑	ปี	 ยกไว้	 ผู้ใด 
ผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน	 ๔	นี้อย่างนี้	 ตลอด 
๗	เดือน	 เขาพึงหวังผล	๒	 ประการ	 อย่างใด 
อย่างหนึ่ง	 คือพระอรหัตตผลในปัจจุบัน	 หรือ 
เม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี,	๗ 
เดือน	ยกไว้	ผู ้ใดผู ้หนึ่ง	พึงเจริญสติปัฏฐาน 
๔	นี้	อย่างนี้ 	ตลอด	๖	เดือน	 ๕	เดือน	 ๔ 
เดือน	 ๓	เดือน	๒	เดือน	๑	เดือน	 กึ่งเดือน	... 
กึ่งเดือนยกไว้	ผู้ใดผู้หนึ่ง	พึงเจริญสติปัฏฐาน 
๔	นี้	อย่างนี้	ตลอด	๗	วัน	เขาพึงหวังผล	๒ 
ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง	คือ	พระอรหัตตผล
ในปัจจบุนั	หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือยูเ่ป็นพระ
อนาคามี
           (ม.ม. ๑๒/๑๕๑)

 สรุป	ถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานได้อย่างถูกต้อง
ต่อเนื่องด้วยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส 
มีสัมปชัญญะและสติ	 ก�าจัดอภิชฌาและ

โทมนสั	ความยนิดยีนิร้ายในโลกเสยีได้	(อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา 
โทมนสฺส� (ที.ม.๑๐/๒๗๓ “มหาสติปัฏฐานสูตร”) 
ก็หวังผลอริยะขั้นสูงได้	อย่างช้าใน	๗	ปี
 ๓) มิจฉาทิฏฐิ ๑๐	เป็นอย่างไร	คือความ 
เห็นว่า	๑.	ทานที่ให้แล้วไม่มีผล	...ฯลฯ...	๑๐. 
สมณพราหมณ์ผู ้ประพฤติปฏิบัติชอบท�าให้ 
แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง	ก็ไม่มีในโลก(นตฺถิ โลเก  
สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา 
เย อิมญฺจโลก� ปรญฺจ โลก� สย�อภิญฺญา 
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีต)ิ

(ม.อุ. ๑๔/๒๕๕ “มหาจัตตารีสกสูตร”)

 ค. สรปุกจิหลกัอนัแท้จรงิเพือ่การแสวงหา 
คณุค่าอันยิง่ใหญ่ในคมัภีร์แผนทีพ่ระไตรปิฎกน้ี 
คือกิจในอริยสัจจ์ ๔ 
 ทุกขอริยสัจนั้น	ควรก�าหนดรู้

(ทุกฺข� อริยสจฺจ� ปริญเฺญยฺย�)	
 ทุกขสมุทยอริยสัจ	 (ต้นเหตุแห่งทุกข์)	 น้ัน 

ควรละ.
(ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ� หาตพฺพ�)

 ทุกขนิโรธอริยสัจ (ความดับทุกข์)	 นั้น	 
ควรกระท�าให้แจ้ง.	
(ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ� สจฺฉิกาตพฺพ�)
 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ (ทางปฏิบัต ิ

ถึงความดับทุกข์)	นั้นควรเจริญ.
(ทุ กฺ ขนิ โร ธคามิ นี  ปฏิ ปทา  อริ ยสจฺ จ� 
ภาเวตพฺพ�)

(วินย. ๔/๑๕  “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”)

a วินัยคือ		อายุ		พุทธศาสน์
ธรรมประสาธน์		เนื้อหา		ค�าพร�่าสอน
มรรคผลคือ		แก่นสาร		ศานต์อมร
สรรพสุนทร		พุทธพจน์ 	บทพึงเรียน		๛



ก�ำเนิดธงฉัพพรรณรังสี

(วิเทศทัยย์)

	 สืบเนื่องจากการโต้วาที
ระหว่างพระสงฆ์กบับาทหลวง
ชาวคริสต์	 เมื่อปีพุทธศักราช	
๒๔๑๖	(ค.ศ.1873)	เป็นเหตุให้
มีการตื่นตัวคร้ังใหญ่ระหว่าง
พี่น้องชาวพุทธทั่วเกาะลังกา	
เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียม
กันทางศาสนาจากอังกฤษผู ้
เป็นเจ้าอาณานิคม	 ด้วยการ
รวมตัวกันเป ็นองค ์กรชาว
พุทธในนามว่าคณะกรรมการ
โคลัมโบ	(The	Colombo	Community)	อันมีพระ
เถระชั้นแนวหน้ากล่าวคือพระฮิกกดุเว	 ศรีสุมังคล
เถระ	 และพระมิเกฏฏุวัตเต	 คุณานันทเถระ	 เป็นหัว
เรือใหญ่ในการเรียกร้องความเป็นธรรมและกดดัน
เพื่อความเสมอภาคทางศาสนา	 ต่อมาอังกฤษเจ้า
อาณานิคมได้อนุญาตให้ชาวพุทธลังกาสามารถจัด
ศาสนพิธีตามความเชื่อทางศาสนาแห่งตนได้	ตรงกับ
ปีพุทธศักราช	๒๔๒๘	(ค.ศ.1885)
	 ครัน้แล้วคณะกรรมการโคลมัโบทัง้บรรพชติและ
คฤหัสถ์ได้ปรกึษาหารอืและลงมติว่า	เหน็ควรให้มกีาร
จดังานเฉลิมฉลองเทศกาลวสิาขบชูา	อนัเป็นนยับ่งถงึ
การช�านะหมู่มารและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	แต่
งานดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง	 เพื่อ
แสดงถงึการประกาศเอกราชทางศาสนาอย่างแท้จรงิ	
ในที่ประชุมคราวนั้น	 พันเอกเฮนรี	 สตีล	 ออลคอตต์	
ได้แนะน�าว่าควรท�าสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง	ซึ่งแสดงถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธทั้งมวล	 แม้หลาย
กลุ่มหลายชนชั้น	 เสมือนรัศมีของพระพุทธเจ้าเปล่ง
ประกายไม่มีขีดจ�ากัด
	 มติ ท่ีประชุมจึงเป ็นอันตกลงกันว ่าควรท�า
ธงฉัพพรรณรังสีเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศ
เอกราชทางศาสนา	 โดยมอบหมายให้	 นายคาโรลิส	 
ปชูติะ	คณุวรรธนะ	(Carolis	Pujitha	Gunawardena)	
เป็นผูอ้อกแบบ	และคณะกรรมช่วยกันปรบัแก้จนกลาย
เป็นธงฉพัพรรณรงัส	ีตามแนวความคดิของออลคอตต์

พื้นธงฉัพพรรณรังสีนั้นแบ่งเป็น 
๕	 สีหรือแถบ	 ๑)	 นีละ	 สีฟ้า 

เหมือนไพลิน	 ๒)	ปีตะ เหลืองเหมือนหรดาลทอง 
๓)	โลหิตะ	แดงเข้ม	๔)	โอทาตะ ขาวเหมือนแผ่นเงิน	
๕)	มัญเชฐ	สีส้ม	ส่วนสีสุดท้ายคือประภัสสร	ท�าเป็น
ลายตัดผสมกับสีท้ังห้า	 ต่อมาออลคอตต์แนะน�าว่า
ขนาดของธงเป็นทางยาวไม่เหมาะสม	จึงให้ปรับเป็น
ขนาดธงชาติ	ดังปรากฏเห็นในปัจจุบัน
	 ธงฉพัพรรณรงัสไีด้มกีารชกัขึน้สูย่อดเสาเป็นครัง้
แรกทีว่ดัทปีทตุตมาราม	กลางเมอืงโคลมัโบ	เมือ่วนัที่	
๒๘	เมษายน	๒๔๒๘	โดยพระมเิกฏฏุวตัเต	คณุานนัท
เถระเป็นประธานในพิธี	 ถือได้ว่าเป็นการประกาศ
เอกราชทางศาสนาเป็นทางการครั้งแรก	 หลังจาก
เกาะลังกาตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกเกือบ
ห้าศตวรรษ
	 ธงฉพัพรรณรงัสเีป็นทีรู่จ้กัของชาววเิทศเป็นครัง้
แรกคือประเทศญี่ปุ่น	 โดยท่านอนาคาริกธรรมปาละ	
ได้น�าไปเสนอแก่ชาวพุทธญี่ปุ่น	 เมื่อปี	 พ.ศ.๒๔๓๒	
(ค.ศ.1889)	 ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง	 ปีถัดมาคือ
ประเทศพม่า	โดยการเชิญของออลคอตต์	
	 ธงฉัพพรรณรังสีได้มีการยอมรับเป็นทางการ
ในฐานะเป็นธงของชาวพุทธทั่วโลก	 โดยการแนะน�า 
เชิญชวนของศาสตราจารย์	คุณปาละ	ปิยเสนะ	มาลา
ลาเสเกรา	(G.P.	Malalasekera)	สมยัท่านเป็นผูร้เิริม่ 
ก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก	 (The	
World	Fellowship	of	Buddhists)



v ปุจฉา – วิสัชนาธรรม :
 มหาสีหนาทสูตร
v พระธรรมเทศนา :
 กรณียเมตตสูตร ตอนจบ
v	พระสูตรแนวปฏิบัติ	:	ลุกขึ้นเถิด
v	 ปัญญาภิวัฒน์	:	ธรรม	๓๗
v มุมมอง : พระพุทธเจ้า
	 เป็นมนุษย์หรือเทวดา
v	 กวีพฤษภา	:	ท่านเป็นใคร	?
v	 เรื่องชุดพุทธบริษัท	:
	 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพุทธวิสัย

v	 ในประสบการณ์	:	
	 พระรัตนตรัยอยู่ในพระไตรปิฎก
v ปัญญารัตนะ : 
 สัลเลขธรรม ตอน ๑
v	 เดินตามพระ	:	เมล็ดพันธุ์-
	 บาลีใหญ่	งอกงามที่กัมพูชา
v	 ชวนอ่านหนังสือ	:	ประวัติพระพุทธเจ้า
	 ที่น่าสนใจในภาษาอังกฤษ			
v ทัศนะ :
	 คัมภีร์แผนที่นิรวาน


