ฉบับสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก
ปี ที่ ๓ ฉ บั บ ที่ ๒ ๗ เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๖ ๐

๒๗

คิดถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ
แต่พระบารมียอดยิ่งยังพริ้งเพรา
เพียงรู้ว่าทรงพระเจริญก็เพลินใจ
เพลานี้ทุเลาราชกิจจา
ขอจงทรงพระเจริญเจริญยิ่ง
ประชุมเชิญภิรักษ์น้อมประนอมเนือง

ไม่ได้เฝ้าทูลละอองอย่างคลองเก่า
ปกเกล้าให้อุ่นใจชาวไพร่ฟ้า
ทรงงานหนักแต่ไหนๆ พระเจ้าข้า
แต่ผลพระคุณ ธ รักษายังเต็มเมือง
สรรพมิ่งมงคลใดที่ลือเลื่อง
ทรงรุ่งเรืองถาวรสุขถ้วนทุกประการ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ  ประพันธ์

เปิดเล่ม

วารสารโพธิยาลัยฉบับเดือนสิงหาคมของทุกปี จะเป็น
ฉบับเกี่ยวกับแม่ เพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
ทางรัฐบาลก�ำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ดังนั้น จึงเป็น
โอกาสอันเหมาะสมที่จะจัดเนื้อหาหลักให้เกี่ยวเนื่องกับแม่
บุคคลส�ำคัญที่สุดในชีวิตของเรา และแม่ทั้งหลายก็คือ
ผูส้ ร้างอนาคตให้แก่ลกู   อนาคตของลูกทัง้ หลายก็คอื อนาคต
ของสังคม ของประเทศชาติ และของโลก ด้วยเหตุนวี้ ารสาร
โพธิยาลัยฉบับนี้ จึงมีชื่อว่า สองมือแม่นี้ที่สร้างโลก
“สองมือแม่นที้ สี่ ร้างโลก” เป็นถ้อยค�ำทีม่ นี ยั อันลึกซึง้
มากทีเดียว ผู้หญิงหลายคนอาจจะรู้สึกว่า การเกิดเป็นเพศ
หญิงมีความด้อยกว่าเพศชาย นับแต่ความจริงตามธรรมชาติ
ผูห้ ญิงอ่อนแอกว่าผูช้ าย มีเรีย่ วแรงน้อยกว่าผูช้ าย จิตใจอ่อน
ไหว ไม่มั่นคง และอีกความจริงที่ว่า เพศชาย สวยงามกว่า
เพศหญิง ไม่วา่ จะเป็นคนหรือสัตว์ ยิง่ สัตว์จะเห็นได้ชดั เจนว่า
ตัวผู้สวยกว่าตัวเมีย มีเขา มีงา มีสีสัน มีอวัยวะพิเศษ
ที่มีความงามกว่าเพศเมีย เช่น นกยูง เป็นต้น
ส่วนในมนุษย์เพศหญิงก็จะดูวา่ ด้อยกว่าเพศชาย แม้แต่
ในประเทศทีเ่ จริญแล้วอย่างอเมริกา  คา่ แรงเพศหญิงก็นอ้ ย
กว่าเพศชาย จนกระทั่ง ดาราหญิงรางวัลออสการ์คนหนึ่ง
ทีช่ อื่ เมอรีล สตรีป  พูดในโอกาสรับรางวัลออสการ์ในปีหนึง่
ว่า ดาราหญิง แม้จะมีบทบาทมากเท่าใด ค่าตัวก็ไม่เท่าดารา
ชาย ซึ่งเป็นความอยุติธรรมที่สังคมยังกระท�ำต่อเพศหญิง
แม้แต่พระพุทธศาสนาก็มคี วามไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
หญิงชาย พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้หญิงไม่สามารถเป็น
พระพุทธเจ้าได้ แต่เป็นพระอรหันต์ได้ บรรลุธรรม หมด
กิเลสได้ ยกเว้นเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่ผู้หญิงเป็นไม่ได้
แม้แต่การบวชพระภิกษุณี ก็มีข้อก�ำหนดมากมายที่มาก
กว่าพระภิกษุ เช่น พระภิกษุถอื ศีล ๒๒๗ ข้อ แต่พระภิกษุณี
ต้องถือศีลถึง ๓๑๑ ข้อ
ด้วยธรรมชาติและข้อก�ำหนดต่างๆ ของสังคม ศาสนา
ท�ำให้ดูเหมือนว่า ผู้หญิงจะด้อยกว่าชายไปเสียจริงๆ หาก
ผู้หญิงนึกน้อยเนื้อต�่ำใจอย่างนั้น ก็คงไม่เกิดประโยชน์อัน

ฉบับที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ใดขึ้นมาเลย ผู้หญิงควรหาข้อดีของตนที่เพศชายไม่มี คือ
ผู้หญิงสามารถเป็นแม่ บทบาทส�ำคัญที่สุดที่จะสร้างโลก
เพราะสองมือของเธอนี้เอง ที่โอบอุ้ม เลี้ยงดู ทะนุถนอม
ลูกให้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นสมาชิกของสังคม เขาจะเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมหรือไม่ แม่มีส่วนก�ำหนดอย่างชัดเจน
บทบาทความเป็นแม่นี้ จึงส�ำคัญกว่าความน้อยเนื้อ
ต�่ำใจทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีความทัดเทียมกับชาย ถ้ามอง
อีกมุมหนึ่ง ความเป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว ไม่ว่าหญิง
หรือชาย  กต็ อ้ งดืม่ น�ำ้ นมของแม่  ให้แม่ปอ้ นข้าวน�ำ  
้ และเลีย้ งดู
อุ ้ ม ชู ม าตั้ ง แต่ ลื ม ตาดู โ ลก มนุ ษ ย์ ทุ ก คนเติ บ โตได้ ด ้ ว ย
ความเมตตากรุณาของแม่
ค�ำว่า ‘แม่’ ไม่ได้หมายถึงแม่ผู้ให้ก�ำเนิดเพียงเท่านั้น
แต่หมายถึงผูใ้ ห้การเลีย้ งดู อบรมสัง่ สอน  อภิบาลเด็ก  ภาระ
หน้าที่ตรงนี้เหมาะสมกับเพศหญิงยิ่งแล้ว เพศชายแม้จะ
ท�ำได้ แต่ไม่อาจเทียบกับผู้หญิงได้เลย ความละเอียดอ่อน
ความนุ่มนวล อบอุ่น อ่อนหวาน เป็นธรรมชาติของผู้หญิง
ที่มีมากกว่าชาย
โพธิยาลัยฉบับนี้ ได้รวบรวมบทความดีๆ น่าอ่านอย่างยิง่
เกี่ยวกับแม่ที่หาอ่านที่อื่นไม่ได้ เพราะเป็นการจัดท�ำเพื่อ
โพธิยาลัยโดยเฉพาะ นับตัง้ แต่เรือ่ งแรก สองมือแม่นที้ สี่ ร้าง
โลก บทสัมภาษณ์พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง ที่ท่านได้อรรถาธิบายเกี่ยวกับ
บทบาทของความเป็นแม่  รวมถึงได้เล่าประสบการณ์สว่ นตัว
ว่าโยมแม่ของท่านมีอิทธิพลต่อท่านอย่างไร ท่านจึงได้
ประสบความส�ำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และการท�ำงานที่
เป็นก�ำลังท�ำให้วดั จากแดงเป็นส�ำนักเรียนปริยตั ธิ รรมดีเด่น
ของจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมกันนัน้ เราก็ยงั ได้นำ� เรือ่ ง ยอดอุบาสิกาธัมมกถึก
ที่เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
บรรยายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ วัดญาณเวศกวัน และคณะผูจ้ ดั ท�ำ
ได้นำ� มาถอดข้อความออกมาเป็นตัวหนังสือ ถวายท่านตรวจ
สอบความถูกต้อง และได้น�ำมาตีพิมพ์ไว้ในวารสารเล่มนี้
ด้วย นับเป็นสิริมงคล และเป็นความภูมิใจของคณะผู้จัดท�ำ 
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ทีส่ ามารถน�ำธรรมบรรยายใหม่ๆ สดๆ
จากวัดญาณเวศกวัน ออกเผยแพร่ให้
แก่ผู้ที่สนใจติดตามผลงานของท่าน
เจ้าประคุณสมเด็จฯ
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนอ่าน
ได้แก่เรื่อง พระเขี้ยวแก้ว โดย วิเทศทัยย์ จะเป็นการเล่าเกี่ยวกับต�ำนาน
ความเป็นมาของพระเขี้ยวแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ
ศรีลังกา ซึ่งเชื่อกันว่าพระเขี้ยวแก้ว
ที่ เ ก็ บ ไว้ ที่ ป ระเทศศรี ลั ง กานี้ เ ป็ น
พระเขี้ยวแก้วของจริง ของแท้ ของ
พระพุ ท ธเจ้ า ที่ ไ ด้ ม าจากประเทศ
อิ น เดี ย เรื่ อ งราวจะพิ ส ดารพั น ลึ ก
อย่างไร เชิญติดตามอ่าน เป็นตอนๆ
ได้ที่โพธิยาลัยที่เดียว
สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท�ำ  ขอเชิญ
ชวนให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน หากได้
อ่านโพธิยาลัยแล้ว เห็นค่า เห็นความ
ตั้งใจในการจัดท�ำของเรา ได้โปรด
แนะน�ำวารสารนี้ให้ออกไปสู่สังคมใน
วงกว้าง เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่ผอู้ า่ นคน
อื่น กระจายความรู้ ความดีงามไปสู่
สังคมในวงกว้าง เผือ่ บางทีเนือ้ หาและ
ข้อความบางอย่างในวารสารของเรา
อาจจะไปจุดประกายความคิด ท�ำให้
ผูอ้ า่ นแม้แต่สกั คนเกิดสัมมาทิฏฐิ และ
น�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ของตนของตน แล้วประสบความ
สุขความเจริญ และนีค่ อื สิง่ ทีค่ ณะผูจ้ ดั
ท�ำมุ่งหวังจะได้เห็น อันจะเป็นก�ำลัง
ใจให้เราพัฒนาโพธิยาลัยให้มคี ณุ ภาพ
ยิ่งๆ ขี้นไป
คณะผู้จัดท�ำ

๒๗

๒๗

ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา  อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com
ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ
(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com
กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
สำ�นักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กันยายน ๒๕๖๐
จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
ปก
แม่ของแผ่นดิน
ภาพปก
แกละ แกะจิตรกร
เครดิตภาพ
มหาบ้านนอก, Cagino bhikkhu,
เขมา เขมะ
ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร
โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์
‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

สารบั ญ

a สองมือแม่นี้ที่สร้างโลก...............................๓
a ยอดอุบาสิกา ธัมมกถึก ตอน ๑.................๑๑
a รู้คุณ แทนคุณ............................................๑๖
a กตัญญูกตเวที.............................................๒๒
a ธรรมะ ๓๗ ตอนจบ............................๒๘
a แม่พ่อทางจิตวิญญาณ............................๓๔
a สัลเลขธรรม ตอน ๔ (จบ)..........................๓๖
a อุบาสิกากับความเป็นแม่............................๓๙
a พระเขี้ยวแก้วมานครศรีธรรมราช ?
ตอน ๑....................................................๔๒
หากท่ า นผู ้ อ ่ า นมี ค วามประสงค์ จ ะติ ด ต่ อ
กองบรรณาธิ ก ารวารสารโพธิ ย าลั ย หรื อ
ต้องการแสดงความเห็น ติชม หรือค�ำแนะน�ำใดๆ
กรุณาติดต่อได้ทอี่ เี มลล์ pk.krun21@gmail.com
(พระครูประคุณสรกิจ หรือพระมหาการุณย์
กุสลนนฺโท)

วารสารโพธิ ย าลั ย จั ด พิ ม พ์ ด ้ ว ยปั จ จั ย
บริ จ าคของท่ า นผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธา โดยเลื อ กใช้
กระดาษถนอมสายตาเพื่อรักษาสุขภาพของ
ผู้อ่าน เปี่ยมด้วยคุณค่าทางปัญญาที่คัดสรร
เพื่อแจกเป็นธรรมทานและบริจาคไปตามห้อง
สมุด หากท่านอ่านจบแล้ว ต้องการแบ่งปันธรรม
ทาน โปรดส่งต่อให้ท่านอื่นที่เห็นคุณค่า หรือ
มอบให้ สถาบัน ห้องสมุด วัด หรือสถานปฏิบัติ
ธรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง
ปัญญากว้างขวางต่อไป
ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัย
ทุกฉบับย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง
www.watchakdaeng.com, เว็บไซต์ชมรม
กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com
และ Facebook Page : Kanlayanatam
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
  ๑. ชมรมกัลยาณธรรม
  ๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
  ๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
  ๔. คุณพ่อวัชระ - คุณแม่ทองสุข โลทารักษ์พงศ์
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พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

สองมื อ แม่ นี้
ที่ ส ร้ า งโลก

โพธิยาลัย ฉบับสิงหาคมนี้  ฉบับ “สองมือ
แม่นที้ สี่ ร้างโลก”  อยากจะกราบเรียนถามพระ
อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องพระคุณของแม่
ปุจฉา : เหตุใดจึงมีค�ำกล่าวว่า “สองมือแม่นี้ที่
สร้างโลก” พระคุณแม่สำ� คัญอย่างไร จึงยกย่อง
ว่าเป็นสองมือที่สร้างโลก
วิสัชนา : “สองมือแม่เป็นผู้สร้างโลก” ในบาลี
กล่าวว่า มาตา มิตตฺ ํ สเก ฆเร มารดาเป็นมิตรใน
เรือน มิตรในทีน่ คี้ อื เป็นกัลยาณมิตร คอยอบรม
สั่งสอนลูก และเป็นบูรพาจารย์ เป็นอาจารย์
คนแรก ซึง่ มีหลักการสอนดังต่อไปนี้ หนึง่ วิชา
สื่อสาร สอนให้พูดเป็น สอง วิชาชีพ สอนให้
ประกอบอาชีพเป็น สาม วิชาใช้ชีวิต สอนให้
ใช้ชีวิตเป็น แม่ดูแลลูกด้วยหนึ่งสมองสองมือ
ตั้งแต่ท�ำความสะอาดตัว ป้อนข้าว เลี้ยงดูทุก
อย่าง ตัง้ แต่ให้ชวี ติ จนกระทัง่ ลูกได้เติบโตขึน้ มา
ก็ด้วยสองมือแม่ สมัยนี้ไปโรงเรียน แม่ก็ขับรถ

ไปส่ง ท�ำการบ้านแม่ก็มาสอนการบ้านให้ พอ
ท�ำการบ้านเสร็จแล้วมีงานบ้าน แม่ก็จะสอน
งานบ้านให้ ไปช่วยล้างจาน ไปช่วยกวาดบ้าน
ไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ แม่ก็จะเป็นผู้สอน วิชา
สื่อสาร วิชาชีพ วิชาใช้ชีวิต แม่ก็เป็นผู้ลงมือ
ท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น สอนให้เข้าใจ
แม่ นี้ เ ป็ น ผู ้ ส ร้ า งโลก โลกในที่ นี้ หนึ่ ง
คือ ขันธโลก โลกคือขันธ์ ๕ ของลูก แม่ดูแล
ทะนุถนอมตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเกิด จน
กระทั่งเติบโต นี้คือขันธโลก สองคือ สัตวโลก
โลกคือหมู่สัตว์ แม่จะสอนให้มีมนุษยสัมพันธ์
สอนให้คบคนเป็น คนนี้เป็นคนพาลไม่ควรคบ
คนนี้เป็นคนดีควรคบ สามคือ โอกาสโลก โลก
คือผืนแผ่นดิน แผ่นดินนี้คือแม่ พระแม่ธรณี
พระแม่คงคา สองแม่นกี้ ส็ ร้างโลก เพราะฉะนัน้
ในส่วนตรงนี้คือแม่ตามธรรมชาติ แม่ที่เป็นแม่
บังเกิดเกล้านีก้ เ็ ป็นผูส้ ร้างโลกจริงๆ แม้แต่พระ
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สารีบุตรก็เป็นแม่ทัพธรรม ในส่วนของทหารก็
จะมีแม่ทพั แม่ทพั บก แม่ทพั เรือ แม่ทพั อากาศ
ทหารก็จะใช้แม่ทัพ มีทั้งพระเดช มีทั้งพระคุณ
เป็นทัง้ ผูช้ บุ เลีย้ งทุกอย่าง ฉะนัน้ สร้างลูกจริงๆ
ด้วยค�ำว่า สองมือแม่สร้างโลก ทั้ง ขันธโลก
สัตวโลก โอกาสโลก แม่สร้างโลกจริงๆ ถ้าเรา
มองภาพรวมตรงนี้ออก โบราณบอกว่า
     แม่เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้น   
     แม่ทุกคนอุดมพรหมวิหาร
     แม่กับลูกผูกมิตรจิตชื่นบาน    
     แม่มีญาณอุเบกขาเป็นอารมณ์
     แม่เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด
     แม่หวังบุตรธิดาอย่าขื่นขม
     แม่กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชม  
     แม่จึงสมภาษิตมิตรในเรือน
ปุจฉา : ค�ำว่า มารดาบิดา มีค�ำอื่นที่ใช้ในความ
หมายนีอ้ ย่างไรบ้าง และค�ำว่า แม่ มีความหมาย
และนัยใดบ้าง
วิสัชนา : อันนะ ก็แปลว่าแม่ อัมมะก็แปลว่า
แม่ อัมพะก็แปลว่าแม่ มาตาก็แปลว่าแม่ อัมมะ
อัมพะ มาตา อันนีค้ อื ค�ำศัพท์ทแี่ ปลว่าแม่ มาตา
มาจากมาตุ ท�ำให้ลกู นับถือ มารดาผูท้ ลี่ กู นับถือ
บุคคลทีล่ กู นับถือเรียกว่า มารดา ในความหมาย
ของค�ำว่ามารดานี้ จะแปลว่าผู้เลี้ยงดู ผู้ที่เชิดชู

ยกย่องบุตรของตนเอง ผูท้ นี่ บั ถือบุตรตนเอง ให้
เกียรติบุตรตนเอง หลายความหมายที่แปลว่า
แม่ในภาษาบาลี ทุกอย่างก็มีแม่ ฉะนั้น ค�ำว่า
แม่แล้วแต่จะเป็นอะไร กฎหมายก็ต้องมีแม่บท
กฎหมายลูกว่ายังไง กฎหมายแม่บทว่ายังไง
กฎหมายก็เป็นตัวลูก แม่บทก็เป็นโครงสร้าง
แม้แต่ธรรมะก็ใช้ค�ำว่ามาติกา มาติกานี้แปลว่า
แม่บท เช่น กุสลา ธัมมา ฯ บทนี้เป็นแม่บทนะ
เป็นแม่บทก็คือจะมีค�ำขยายตลอด กฎหมาย
ที่เป็นโครงสร้าง นโยบาย แล้วก็ตัวกฎหมาย
เฉพาะออกมา ฉะนั้นแม่บทนี้เป็นแม่บทในเชิง
พระวินัย แม่บทในเชิงพระสูตร แม่บทในเชิง
พระอภิธรรม ค�ำว่าแม่นี้ใช้ทุกอย่างเกี่ยวกับ
เรื่องของธรรมะ เรื่องกฎหมายบ้านเมือง ถ้า
เป็นครูก็เรียกแม่พิมพ์ของชาติ แม่บทที่เป็น
มาติกา แม่บทที่เป็นภิกขุปาฏิโมกข์กับภิกขุณี
ปาฏิโมกข์ อันนั้นเขาเรียกว่ามาติกาคือแม่บท
แม่บทศีล ๒๒๗ เป็นแม่บท ก็ขยายศีล ๒๒๗
ก็คือตัวแม่บทนั่นเอง

ค�ำว่าแม่นี้ เชื่อมโยงทุกมิติ ตั้งแต่แม่น�้ำ
ทั้ง ๕ ไปทางเหนือยิ่งจะเห็นแม่ชัดเจนเลย
แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน แม่อาย แม่แตง อะไร
ต่างๆ ใช้ค�ำว่าแม่ๆ น�ำหน้า ก็คือให้การยกย่อง
นั่นเอง ยกย่องเทิดทูนว่าบุคคลนี้เป็นต้นแบบ
เหมือนกับสายน�้ำก็เป็นต้นน�้ำ  แม่น�้ำก็มาจาก
ต้นน�้ำล�ำธาร ฉะนั้น มารดาบิดามีความหมาย
มากมาย แล้วแต่ว่าจะให้เป็นแม่อะไร เป็นแม่
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คน แม่นก แม่กา แม่เหล็ก ทุกสิ่งทุกอย่างจะ
มีค�ำว่าแม่หมดเลย อะไรก็ตาม ถ้ามีแต่ลูกก็
ท�ำอะไรไม่ได้ เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างต้อง
ถามหาตัวแม่ ตัวแม่อยู่ไหน เอาตัวลูกเข้ามาก็
ใช้งานได้เลย เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ก็มีตัว
แม่ แม่กุญแจ ลูกกุญแจ ฯลฯ ดังนั้น ค�ำว่าแม่
นั้นใช้ได้ทุกเรื่อง ทุกที่ ทุกหนทุกแห่ง
ปุจฉา : หน้าทีแ่ ละคุณธรรมของแม่ ทีพ่ ระพุทธ
ศาสนากล่าวไว้ มีอย่างไรบ้าง
วิสัชนา : หน้าที่ของคุณแม่คือ ๑. ต้องอบรม
สั่งสอนลูกให้ตั้งอยู่ในความดี ๒. ห้ามปรามไม่
ให้ลูกท�ำความชั่ว ๓. ให้ลูกศึกษาศิลปวิทยา
๔. วางแผนครอบครัวให้ลูก และ ๕. สุดท้าย
คือ มอบทรัพย์มรดกให้ ทั้งหมดนี้คือหน้าที่
ของคุณแม่
หน้าทีแ่ รกคือ สอนให้ลกู ท�ำคุณงามความดี
บางทีในสังคมจะมีกรณี แม่ฆ่าลูก แต่ไม่ได้ฆ่า
ด้วยมือ ไม่ได้ฆ่าด้วยอาวุธ แต่ฆ่าลูกด้วยการ
ไม่สั่งสอนลูก ปล่อยลอยแพลูก เหมือนฆ่าลูก
ให้ตายทั้งเป็น ที่เรียกว่า พ่อแม่รังแกฉัน กลัว
ลูกจะล�ำบาก คุณธรรมของแม่ตอ้ งสอนลูกให้มี
ความรับผิดชอบ ให้ตั้งอยู่ในความดี ห้ามไม่ให้
ท�ำความชั่ว ถ้าลูกไปท�ำความชั่ว ลูกอาจจะได้
วัตถุสิ่งของมา แม่ที่ดีควรห้าม ว่าอย่าไปปล้น
อย่าไปลักขโมย ไม่ดี จะมีโทษ แม่ไม่ดกี ส็ ง่ เสริม
ให้ลกู ท�ำความชัว่ เพราะไม่มคี ณ
ุ ธรรมของความ
เป็นแม่ ส่วนเรื่องให้การศึกษานี้ส�ำคัญมากเลย
แม่ให้การศึกษาตัง้ แต่เริม่ แรก สอนให้ลกู พูดเป็น
จากนั้นก็สอนโดยพาเข้าโรงเรียน
อาตมาก็บอกญาติโยมที่รู้จักว่า คุณโยม
หน้าทีส่ ามี ๕ อย่างนะ หน้าทีภ่ รรยา ๕ อย่างนะ
หลังจากนัน้ เมือ่ จะมีลกู จะให้ลกู เกิดมาดี  ให้สวด
มนต์ไหว้พระก่อนนอน สมาทานศีล ๕ ลูกอยูใ่ น
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ครรภ์ก็พาลูกท�ำบุญใส่บาตรตั้งแต่อยู่ในครรภ์
นั่นแหละ สวดมนต์ให้ลูกฟังทุกวัน และเมื่อ
ลูกเกิดมาแล้ว น�ำเขาท�ำความดี ปลูกฝังคุณงาม
ความดีตงั้ แต่เด็ก วางแผนชีวติ ตัง้ แต่เด็ก คือแม่
คนหนึ่งจะสร้างลูกดีๆ สักคนหนึ่ง ก็สวดมนต์
ไหว้พระก่อนนอน รักษาศีล ๕ และเมื่อลูกอยู่
ในครรภ์แล้ว ลูกทีด่ จี ะมาเกิดในครรภ์ ให้นำ� ลูก
สวดมนต์ไหว้พระนะ ไหว้พระพุทธเจ้านะลูก
สมาทานศีลนะ แผ่เมตตานะ ให้เขาฝึกตั้งแต่
อยู่ในครรภ์ พอเริ่มเกิดมาแล้ว จนกระทั่งไป
โรงเรียน พาลูกสวดมนต์วนั ละบทวันละค�ำ เวลา
ไปส่งโรงเรียนกับลูก จนกระทั่งให้ลูกได้เกิด
มีองค์ความรูอ้ ย่างชัดเจน ซึง่ ส่วนตรงนีก้ ม็ คี วาม
ส�ำคัญมาก

ปุจฉา : สังคมในปัจจุบันนี้เรา เห็นได้เลยว่า
เปลีย่ นไปในทางทีแ่ ย่ลง เทคโนโลยีตา่ งๆ กลาย
เป็นภัยน�ำอันตรายมาสูเ่ ด็กๆ และเยาวชน แล้ว
คุณแม่ทงั้ หลายจะมีบทบาทอย่างไรในการช่วย
ป้องกันอันตราย
วิสัชนา : เป็นค�ำถามที่ดีมาก แม่คือแม่พิมพ์
ถ้าแม่พิมพ์บิดเบี้ยว ลูกพิมพ์ออกมาก็ไม่ดี ต้อง
สร้างแม่พมิ พ์ให้ดี คือคุณแม่ตอ้ งมีคณ
ุ ธรรม ถ้า
คุณแม่ไม่มีคุณธรรม และคุณธรรมเหล่านี้ ถ้า
คุณแม่ไม่ร  ู้ ในช่วงแต่งงานใหม่ๆ หรือยังไม่เคย
มีบุตร ยังไม่เคยมีครอบครัว คุณธรรมเหล่านี้
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จะไปศึกษาได้จากที่ไหน ? ในพระพุทธศาสนา
พระสงฆ์ก็จะบอก หน้าที่สามี ๕ อย่าง หน้าที่
ภรรยา ๕ อย่าง หน้าที่พ่อแม่ ๕ อย่าง หน้าที่
ของบุตร ๕ อย่าง ก็คอื หน้าทีส่ ร้างแม่แบบ  สร้าง
แม่พมิ พ์ทดี่   ี เมือ่ สร้างแม่แบบสร้างแม่พมิ พ์ทดี่ ี
คุณแม่มคี ณ
ุ ธรรม ลูกก็จะมีคณ
ุ ธรรมตาม ถ้าแม่
แบบไม่ดี แม่พิมพ์ไม่ดี คือคุณแม่ไม่มีคุณธรรม
ลูกก็จะไม่มคี ณ
ุ ธรรม ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมก็
คือ คุณแม่วัยใส คุณแม่ยังไม่รู้จักคุณธรรมเลย
ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลย ก็เป็นคุณแม่แล้ว
ถ้าคุณแม่ยงั ไม่มคี ณ
ุ ธรรม ก็จะส่งถึงบุตรให้ไม่มี
คุณธรรม สิ่งแรกที่อยากจะเรียกร้องสังคม แม่
มีความส�ำคัญมาก ต้องสร้างแม่ให้เป็นแม่แบบ
ที่ดีตั้งแต่แรกเลย ตั้งแต่วันแต่งงาน คุณพ่อคุณ
แม่ก็จะนิมนต์พระสงฆ์ไปเทศน์โปรดให้โดยน�ำ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาวางแผนครอบครัว
ให้กับสังคมอย่างไร ถ้าในวันแต่งงานไม่ได้ฟัง
เทศน์ หลังจากแต่งมาฟังเทศน์ก็ยังได้
การครองเรือนจะใช้คุณธรรมอะไรบ้าง
ถ้ามีได้ คุณแม่ในความหมายดั้งเดิมจะชัดเจน
ขึ้น ท�ำไมจึงมีลูกทรพี บางทีก็มองที่ลูก ท�ำไม
ใจร้ายฆ่าพ่อฆ่าแม่ มองอีกมุมมองหนึง่ อ๋อ คุณ
พ่อคุณแม่ไม่เคยได้สงั่ สอนลูก ลูกไม่มคี ณ
ุ ธรรม
เพราะคุณพ่อคุณแม่ขาดคุณธรรม ต่างคนต่าง
ขาด แล้วจะไปโทษใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้
ดังนั้น ท�ำอย่างไรคุณพ่อคุณแม่จะมีคุณธรรม
จะท� ำ อย่ า งไรให้ พ ระสงฆ์ ที่ มี อ งค์ ค วามรู ้ ไ ป
แนะน�ำคุณธรรมเหล่านี้ให้คุณพ่อคุณแม่ทั้ง
หลาย ก็เรียกว่ามีความเชือ่ มโยงเกีย่ วข้องกันทัง้
พระสงฆ์ ทั้งญาติโยม ทั้งลูกทั้งหลาน ก็เชื่อม
ถึงกันทัง้ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) องค์กร ภาครัฐ
ราชการ เมือ่ เชือ่ มถึงกันแล้ว คุณธรรมเหล่านีจ้ งึ
เกิดขึ้น พ่อแม่ก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ลูกๆ ก็ได้

ฟังเทศน์ฟงั ธรรม พระสงฆ์กม็ โี อกาสแสดงธรรม
ให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้คุณธรรม
มีพระสูตรหลายสูตรกล่าวไว้ อย่างเช่น
เรื่องสุวรรณสามชาดก สุวรรณสามตอบแทน
บุญคุณพ่อแม่ จะไปไหนมาไหนก็หาบพ่อแม่
ที่ตาบอดไป ดูแลพ่อแม่ตลอดชีวิต ท�ำไมดูแล
ขนาดนั้น เพราะพ่อแม่มีคุณธรรม ถึงตาจะ
บอด ลูกก็มีคุณธรรม ต่างคนต่างไม่ทิ้ง ต่างคน
ต่างมีคุณธรรม ไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกัน ค�ำว่า
แม่ ค�ำว่าลูกในสังคม จะมีความหมายที่ลึกซึ้ง
ในจิตใจ ซึ้งใจ ทุกคนจะให้ความส�ำคัญ เพราะ
ฉะนั้ น ก็ ท� ำ ให้ แ ม่ มี ค วามส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ ลู ก มี
ความส�ำคัญ เป็นคุณธรรมประจ�ำใจของพ่อแม่
คุณธรรมประจ�ำใจของลูก ท�ำให้มคี วามโดดเด่น
คุณธรรมของพ่อแม่ คุณธรรมของลูก ควรจะได้
รับการสดับรับฟังจากพระสงฆ์ พระสงฆ์จะเป็น
ผูส้ บื ทอดธรรมจากพระไตรปิฎกทีพ่ ระพุทธเจ้า
ท่านตรัสไว้นั่นเอง
ปุจฉา : สังคมทุกวันนี้มีปัญหามากขึ้นเรื่องที่
ผู้หญิงต้องพลาดพลั้งเป็นแม่ ทั้งที่ตัวเองยัง
ไม่พร้อม จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
วิสัชนา : พ่อแม่พาลูกพาหลานมาที่วัดเลย
พระรออยู่ ถ้าไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ แต่เป็นแล้ว
ไปทีว่ ดั ก็ชว่ ยได้ในเรือ่ งของหลักธรรม คุณธรรม
แนะน�ำบอกกล่าวสัง่ สอน  การวางแผนครอบครัว
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บางครั้งมีครอบครัวแล้ว มาวางแผนทีหลังก็ได้
แต่ถ้าดีที่สุดควรวางแผนล่วงหน้า แต่ถ้าพลาด
ไปแล้ว วางแผนตามได้ ยังแก้ปัญหาทันอยู่ ถ้า
คิดอยากจะฟัง คิดอยากปฏิบตั ฝิ กึ หัด น้อมทีจ่ ะ
ท�ำตามอยู่ ก็ยังไม่สาย
ปุจฉา : หากเราไม่ได้เป็นแม่ แต่เป็นผู้หญิงคน
หนึ่ง จะเอาคุณธรรมของแม่มาประยุกต์ใช้ได้
อย่างไรบ้าง
วิสัชนา : ถึงไม่ได้เป็นแม่ ก็มองทุกคนเหมือน
กับเป็นลูกได้ คือเป็นแม่บุญธรรม ก็คือไม่ได้
เป็นแม่จริงๆ แต่มีคุณธรรมของความเป็นแม่
ด้วยการพยายามให้ธรรมะแก่คนอื่น แนะน�ำ
คนอื่นให้ประพฤติคุณงามความดี ก็คือได้ท�ำ
คุณธรรมของความเป็นแม่ข้อแรก ชักชวนคน
ให้ มี คุ ณ ธรรม ชวนฟั ง เทศน์ ฟ ั ง ธรรม ชวน
ปฏิบัติธรรม การชวนให้คนท�ำคุณงามความดี
นั่นแหละ คือธรรมะที่เป็นหน้าที่คุณแม่ข้อแรก
ห้ามคนไม่ให้ท�ำความชั่ว แม้ไม่ใช่ลูก แต่ทุกคน
ก็ต้องมีที่พึ่ง มีความอบอุ่น ถ้าจะท�ำความชั่ว
เราก็แนะน�ำไม่ให้ท�ำ  แนะน�ำให้ท�ำความดี ก็
ถือว่าท�ำหน้าที่ของคุณแม่ ข้อต่อมาแนะน�ำ
ศิลปวิทยา เราก็นิมนต์พระมาเทศน์ มาแสดง
ธรรม มาให้ความรู้ เช่น นิมนต์พระมาเทศน์
โปรดคนนัน้ คนนี้ ถือว่าเรามีคณ
ุ ธรรมของแม่ ต่อ
มาเรื่องของการวางแผนครอบครัว ครอบครัว
ไหนมีปญ
ั หา เราให้คำ� ปรึกษา หาทางออกทีด่ ใี ห้
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กับครอบครัว แนะน�ำให้ไปหาพระอาจารย์ หรือ
ครอบครัวมีปัญหา เราก็บอกว่านี่ลิ้นกับฟันนะ
ต้องท�ำความเข้าใจอย่างนี้ ถ้าเราช่วยให้ค�ำ
แนะน�ำกับครอบครัวที่มีปัญหา ถือว่าได้ท�ำ
หน้าที่ของแม่ข้อที่ ๔
ข้อสุดท้าย มอบทรัพย์สมบัติ คือปัญญา
ท�ำอย่างไรคนจะท�ำมาหากินเป็น ให้เงิน ให้ขนม
กินมื้อเดียว อิ่มมื้อเดียว แต่ให้ความรู้เขาไป
ประกอบอาชีพได้ เหมือนกับให้ทรัพย์สินที่กิน
ไม่หมด เช่น จัดแสดงธรรมทีไร มีกิจกรรมลด
โลกร้อน ด้วยการงดใช้พลาสติก แล้วก็คัดแยก
ขยะ แล้วคนทีม่ าดูงาน ถามว่าได้อะไร ก็ได้อาชีพ
อาชีพคัดแยกขยะไปท�ำปุ๋ยท�ำแก๊สได้ และการ
คัดแยกขยะ งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายของรัฐก็
ลดน้อยลงไป ขยะก็ไปท�ำปุ๋ยท�ำแก๊สได้ ได้วิธี
การคัดแยกขยะ ได้วธิ กี ารประกอบอาชีพ ตอนนี้
ทีว่ ดั อาตมาก็ทำ 
� เอาเศษอาหารเศษขยะเอามา
ท�ำปุ๋ย ท�ำแก๊ส ท�ำน�้ำมัน ท�ำกระดาษอัดแท่ง
อะไรต่างๆ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราให้ความรู้ได้ เหมือน
กับให้ทรัพย์ ทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ เราไม่ให้
ทรัพย์ธรรมดา อริยทรัพย์คือปัญญา หิริ โอตตัปปะ ถึงเราไม่ได้เป็นแม่ แต่ท�ำหน้าที่ของแม่
ก็มีคุณธรรมครบทั้ง ๕ ประการ ผู้ไม่ได้เป็นแม่
ก็สามารถเป็นแม่ได้โดยธรรม
ปุจฉา : พระพุทธองค์ท่านตรัสถึงบุคคลที่หา
ได้ยากในโลก ที่ท่านพูดว่ามี ๒ จ�ำพวก คือ
บุคคลผูท้ ำ� คุณไว้กอ่ น คือบุพการี กับ ผูม้ กี ตัญญู
กตเวที ผู้ที่ส�ำนึกคุณและตอบแทนคุณ เหตุใด
พระพุทธองค์จึงตรัสเช่นนั้น
วิสัชนา : ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้น ถ้าไม่มีคุณธรรม
ของพ่อแม่ คือไม่มีความเป็นบุพการี คนที่ท�ำ
หน้าที่บุพการี มีลูกแล้วก็เลี้ยงดูลูกจนเติบโต
ให้การศึกษา ท�ำหน้าที่ของพ่อแม่ครบ แต่มีคน
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จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่ได้ทำ� หน้าทีน่ เี้ ลย ไม่เคยดูแล
แม้แต่การศึกษาก็ไม่ให้ ไม่แนะน�ำให้ท�ำความ
ดี ทรัพย์สมบัติก็ไม่ให้ ครอบครัวก็ไม่ดูแล คือ
ทิ้งไปเรื่อยๆ ก็คือคนอีกจ�ำนวนมากที่ไม่ได้ท�ำ
หน้าที่บุพการี ฉะนั้น พ่อแม่ที่ท�ำหน้าที่อันนี้
จึงถือว่าหายาก
บุพการี คือเป็นบุคคลที่ท�ำหน้าที่ของพ่อ
แม่ได้ครบสมบูรณ์ คือไม่ได้สักแต่ว่าเป็นพ่อ
เป็นแม่ บางคนก็เป็นพ่อเป็นแม่ แต่ไม่เคยดูแล
ลูกเลย เมื่อลูกท�ำความชั่วก็ไม่ห้าม จะแนะน�ำ
ให้ลกู ท�ำความดีกไ็ ม่แนะ ส่วนการศึกษาก็ให้ลกู
ไปหาตามยถากรรม ครอบครัวก็ไม่ดูแล แล้ว
สุดท้าย ทรัพย์สมบัติก็ไม่มีให้ ก็คือทุกอย่าง
ไม่มีอะไรเลย นั่นคือคุณสมบัติของพ่อแม่ ที่ท�ำ
หน้าที่บุพการีนี้ ที่ท�ำอุปการะก่อนนี้ ไม่มี ท่าน
จึงบอกตรัสว่าหายาก หายากจริงๆ
ส่วนทีห่ ายากยิง่ กว่านัน้ ก็คอื กตัญญูกตเวที
บางทีพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกมาได้ครบหมด แต่ลูก
ย้อนกลับไปเลี้ยงดูพ่อแม่กลับไม่มี หายากยิ่ง
กว่านั้นอีก บุคคล ๒ คนนี้ พ่อแม่ก็เลี้ยงดูลูก

ลูกก็เลี้ยงดูพ่อแม่ โดยเฉพาะในสังคมตะวัน
ตกนี้ต่างคนต่างไป เราจะเห็นว่าทางตะวันตก
นี้ พอปีกกล้าขาแข็ง พ่อก็ไปทาง แม่ก็ไปทาง
ลูกก็ไปทาง ไม่ดูแลซึ่งกันและกันแล้วถือว่าจบ
แล้ว แต่สังคมทางตะวันออก มีคุณธรรมของ
พ่อแม่ คุณธรรมของลูก สุดท้ายพ่อแม่สิ้นไป
มรดกก็ตกทอดเป็นของลูก แต่ตอนที่ลูกมีชีวิต
พ่อแม่ก็ดูแลอบรมสั่งสอน มีความอบอุ่น ดัง
นั้นครอบครัวที่มีบุพการี มีกตัญญูกตเวที เป็น
ครอบครัวที่อบอุ่น แต่ครอบครัวที่ไม่มี ๒ สิ่ง
นี้ ก็เป็นครอบครัวที่ไม่อบอุ่น ดังนั้นครอบครัว
เหล่านี้จึงเป็นครอบครัวที่หาได้ยาก
เรามี โ ครงการว่ า ทุ ก วั น อาทิ ต ย์ เ ป็ น วั น
ครอบครั ว วั น อาทิ ต ย์ เ ป็ น วั น ครอบครั ว ก็
หมายความว่า ทั้งครอบครัวนี้จะไปไหนก็ไป
ด้วยกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เวลาที่แม่ก็ท�ำ
หน้าทีแ่ ม่ ลูกก็ทำ� หน้าทีล่ กู เราเรียกว่าท�ำหน้าที่
ต่อกัน ปฏิบัติต่อกัน ครอบครัวก็อบอุ่น ดังนั้น
กิจกรรมเหล่านี้ หน้าที่เหล่านี้ ทั้งฝ่ายพ่อ ฝ่าย
แม่ ท�ำหน้าที่ครบหมด เป็นครอบครัวที่อบอุ่น
จริงๆ ดังนี้เราประกาศว่าวันอาทิตย์เป็นวัน
ครอบครัว ก็เพราะบุพการีก็หายาก กตัญญู
กตเวทีก็หายาก จะท�ำอย่างไรให้สองคนนี้มา
พบปะกัน มาท�ำหน้าทีต่ อ่ กัน จึงมีวนั ครอบครัว
ถามว่ามีวันครอบครัวแล้ว พ่อแม่ได้มี
โอกาสท�ำหน้าทีข่ องพ่อแม่ไหม ? ลูกได้ทำ� หน้าที่
ของลูกไหม ? คือตื่นขึ้นมา พ่อแม่ก็ไม่ได้เห็น
หน้าลูก ลูกก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่ พ่อแม่กเ็ ขียน
โน้ตว่า เงินค่าขนมอยู่บนหลังตู้เย็นนะ ลูกก็ไป
ดูโน้ต แล้วก็ไปหยิบเงินค่าขนมหลังตู้เย็น ลูก
ก็ไป พ่อก็ไปแล้ว แม่ก็ไปแล้วแต่เช้า แม่ท�ำ
อาหารเสร็จก็เก็บไว้ในตู้เย็น รอให้ลูกตื่นขึ้นมา
ทานอาหารแล้วก็ไปโรงเรียน เงินค่าขนมอยูบ่ น

๒๗

ตู้เย็น ตอนเย็นค�่ำกลับมาก็เหมือนเดิม พ่อแม่
ก็เข้านอน ลูกก็กลับมาทีหลังก็ไม่ได้เจอหน้า
กัน แทนที่จะเจอหน้ากันแล้วท�ำหน้าที่ต่อกัน
อย่างนี้ก็ไม่อบอุ่น ห่างเหินกัน
ปุจฉา : พูดถึงการตอบแทนพระคุณ โยมเห็น
ว่าผู้ชายได้บวช ผู้หญิงก็ไม่ได้บวช บางคนก็
บอกว่า ตอบแทนคุณพ่อแม่ดีที่สุดก็คือได้บวช
ทดแทนคุณพ่อแม่ แล้วอย่างนี้ลูกผู้หญิงไม่เสีย
เปรียบหรือ
วิสัชนา : ไม่เสียเปรียบหรอก ผู้หญิงสามารถ
ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้ ๑. หุงหาอาหาร
ให้พ่อแม่ใส่บาตร ตอบแทนท่านด้วยทานกุศล
๒. วันอุโบสถ เตรียมเสบียงให้ท่านไปรักษา
อุโบสถที่วัด  ๓. หาซีดีธรรมะมาเปิดให้ท่านฟัง
น�ำท่านปฏิบัติธรรม นั่นคือการตอบแทน ตอบ
แทนด้วยทาน ด้วยปัจจัย ๔ ก็เป็นทานกุศล
หาเสบียงให้ท่านท�ำทาน ตอบแทนด้วยศีล คือ
พาพ่อแม่ไปรักษาอุโบสถศีลในวันอุโบสถ ก็
สามารถตอบแทนด้วยศีล ตอบแทนด้วยการ
บวชภาวนา หรือถามท่านว่าจะไปปฏิบัติธรรม
ไหม ปฏิบตั ธิ รรมวันเดียว ปฏิบตั ธิ รรม ๓ วันจะ
ไปไหม หรือว่า หาซีดีธรรมะมาเปิดให้ฟัง พูด
ธรรมะให้ฟงั   หรือพาท่านไปปฏิบตั ธิ รรม  นนั่ คือ
การตอบแทนด้วยการบวช การบวชที่จะตอบ
แทนได้จริงๆ คือพระที่บวชต้องเทศน์โปรด
โยมพ่อโยมแม่ ให้รู้ให้เห็นว่า ขันธ์ ๕ ที่พ่อแม่
ให้มานี้ มันก็เป็นแค่รปู แค่นาม มันไม่เทีย่ ง เป็น

9

ทุกข์ เป็นอนัตตา ต้องเทศน์โปรดให้โยมพ่อ
โยมแม่เห็นถึงไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ จึงตอบ
แทนบุญคุณได้ทั้งหมด ลูกสาวก็เช่นเดียวกัน
ถึงไม่ได้บวชก็สามารถพาพ่อแม่ไปปฏิบตั ธิ รรม
ให้เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ ได้
ถ้าเราให้ธรรมะพ่อแม่ได้ เราก็มีโอกาส
ตอบแทนได้ เหมือนกับพาท่านเข้าหาธรรมะ
ได้ ให้พ่อแม่หันเข้าหาธรรมะได้ นั่นคือการ
ตอบแทนของลูกผู้หญิง เหมือนกับลูกผู้ชาย
ออกบวชนั่นเอง
ปุจฉา : เรามีพ่อแม่ มีปู่ย่าตายาย ก็เป็นการ
สืบทอดคุณสมบัติ หรือลักษณะต่างๆ สืบมาถึง
เรา อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงความประทับ
ใจเกี่ยวกับโยมแม่ ว่ามีลักษณะเด่นๆ อะไรที่
พระอาจารย์รู้สึกว่าอยู่ในตัวพระอาจารย์ด้วย
วิสัชนา : ความขยันเป็นอันดับแรกเลย แม่ท�ำ
ทุกอย่าง ขยันมาก ท�ำตั้งแต่ปลูกผัก ปลูกข้าว
ท�ำกับข้าว อาตมาก็ทำ� กับข้าวเป็นตัง้ แต่ ๗ ขวบ
นัน่ แหละ ท�ำกับข้าวท�ำอาหารเป็นทุกอย่าง ต�ำ
น�้ำพริกเป็น หุงข้าวแบบโบราณ อยู่บ้านนอกก็
ท�ำได้ หุงข้าว ปลูกผัก ถูบ้าน ทุกอย่างท�ำเป็น
หมดเช่นกัน แม่สอนให้หมด ต�ำน�ำ้ พริกกะปิ ท�ำ
เป็น แม่สอนให้ตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว น�้ำพริกกะปิ
จะท�ำยังไงไม่ให้กะปิมีกลิ่นเหม็น ท�ำขนมจีน
เป็น ท�ำข้าวต้มมัดเก่ง อาตมาก็ดแู ล้วก็ชว่ ยเป็น
ลูกมือ อาตมาได้เรียนรู้ วิธีการปลูกผักท�ำสวน
ท�ำอาหาร โดยเฉพาะท�ำอาหาร ท�ำสวนท�ำผัก
ท�ำอะไรเป็น แม่ก็มาทอผ้า ทอเสื่อ อาตมาก็
คอยยื่นต้นกกที่ตากแห้งให้แม่ แม่ก็ทอ จะเอา
ลายไหน อาตมาก็ยนื ดู พอแม่วาง อาตมาก็ลอง
ทอเสื่อดู ก็พอเป็น ก็คือทอเสื่อ ทออะไรนี่ก็ทอ
ใช้เอง คือเรื่องของชีวิตประจ�ำวัน ขยัน ท�ำเป็น
ทุกอย่าง วันพระ แม่ก็พาลูกๆ เข้าวัด
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(โยม) เป็นชีวติ ทีแ่ บบพึง่ พาตัวเองได้ ตอน
นี้พระอาจารย์ก็มาท�ำโครงการอะไรต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือสังคม มันก็เริ่มมาจากสิ่งเล็กๆ ที่แม่
ท�ำให้เราดูนี่เอง
วิสัชนา : ใช่ แม่ท�ำให้ดูหมดแล้ว ท�ำให้ดูก็ท�ำ
เป็น ตอนเล็กๆ ที่ปลูกผักเก่ง ปลูกเสร็จแล้ว
ส่วนหนึง่ ก็เก็บไปกิน เก็บไปขาย ปลูกผักก็ปลูก
เป็น ขายผักก็ขายเป็น ท�ำกับข้าวก็ท�ำเป็น ได้
จากแม่ทั้งหมดนั่นแหละ ปลูกผัก ท�ำกับข้าว
ขายของ ทอเสือ่ ถักจักสาน ท�ำเป็นทุกอย่าง นัน่
ก็คือเป็นแบบอย่าง เมื่อถึงวันพระ หรือวันพระ
ใหญ่แม่ก็เตรียมอาหาร ไปท�ำบุญใส่บาตรที่วัด
อย่างหน้ากระยาสารท อาตมาก็ถามแม่ เอา
ข้าวมาท�ำข้าวตอก เอาข้าวเม่ามาท�ำข้าวพอง
เพื่อไปวัด ก็กวนกระยาสารท ท�ำกันนานหลาย
วัน ข้าวเม่า กระยาสารท ท�ำเอง ไม่ต้องซื้อ
คนในครอบครัวช่วยกัน ท�ำเสร็จแล้วก็เอาส่วน
หนึง่ ไปวัด ส่วนหนึง่ เอาไปแจกญาติ อาตมาก็ได้
ช่วยท�ำ  ชีวิตใกล้ชิดพระศาสนามาตั้งแต่เล็ก
ช่วงวันพระ ครอบครัวเราจะไปวัดกัน
ปุจฉา : อยากให้พระอาจารย์ฝากข้อคิดอะไร
ไปถึงแม่ทุกคน ในโอกาสของวันแม่นี้
วิสัชนา : แม่ก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว เป็นพระ
อรหันต์ของลูก คือเป็นผู้สมควรรับทักขิเนยยะ
เป็ น ผู ้ สมควรรั บสิ่ง ของที่ลูกควรเอามาบูชา
หากเราท�ำงานมีเงิน เงินเดือนแรกควรให้แม่
นั่นคือบูชาแม่ เป็นอรหันต์ของลูก ในฐานะ
สมควรรับทักษิณาทาน แม่เปรียบเหมือนพระ
พรหมของลูก คือมีเมตตา กรุณา พระพรหม
ลิขิตชีวิต พระพรหมคือแม่ มีพรหมวิหาร ๔
อันนี้เป็นพระพรหมของลูก  เป็นผู้บันดาลชีวิต
ของลูก  และเป็นอรหันต์ของลูก ในเมือ่ แม่เป็น
พระพรหมของลูก เป็นพระอรหันต์ของลูก
ก็เป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว

พ่อแม่กค็ าดหวังจากลูก หวังจะให้ลกู เป็นอย่าง
นั้นอย่างนี้ พ่อแม่ท�ำหน้าที่ของพ่อแม่ครบแล้ว  
ความหวังก็เป็นเรือ่ งของความหวัง ไม่ตอ้ งสร้าง
ความเสียใจว่าลูกไม่ได้ดังหวัง เพระทุกสิ่งทุก
อย่างเป็นอนัตตา
ขอให้ทำ� หน้าทีข่ องพ่อแม่ครบก็พอ ลูกจะ
ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย อดีตเหตุกับ
ปัจจุบนั เหตุ อดีตเหตุกม็ าอีกอย่างหนึง่ ปัจจุบนั
เหตุก็ไม่ได้ดั่งใจ อย่างเช่นตัวอย่าง พระเจ้า
อชาตศัตรู อดีตเหตุของพระองค์เป็นมาอย่าง
นี้ ปัจจุบนั เหตุพระองค์กค็ บพระเทวทัตแล้วท�ำ
ปิตุฆาต แม่ก็พยายามจะห้ามปรามยังไงก็ห้าม
ไม่อยู่ อันนัน้ ก็คอื แม่กท็ ำ� หน้าทีข่ องแม่ครบ พ่อ
ก็ท�ำหน้าที่ของพ่อครบ ให้อุเบกขาเป็น ต้อง
วางอุเบกขาเป็นอารมณ์ ถ้าไม่วางอุเบกขาแล้ว
ก็จะมานัง่ เสียใจว่าลูกไม่ได้ดงั่ ใจ ไม่ใช่หรอก ค�ำ
ว่าวางอุเบกขา คือพิจารณาว่า ทุกคนมีกรรม
เป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง มีกรรมเป็นที่อาศัย
ใครท�ำกรรมใดก็ย่อมได้รับผลกรรมนั้น
ดังนัน้ พ่อแม่ทำ� หน้าทีข่ องพ่อแม่ครบก็พอ
ลูกท�ำครบไม่ครบก็เป็นอีกส่วนหนึง่ แต่ถา้ ลูกก็
ท�ำหน้าที่ครบ ก็เป็นกตัญญูกตเวทีบุคคล เป็น
บุคคลที่หาได้ยาก ดังนั้นก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่
ทุกท่าน จงมีความสบายใจว่า ลูกทุกคนที่เรา
ได้เลีย้ งดูมา ก็ได้ทำ� อย่างดีทสี่ ดุ แล้ว ถ้าไม่ได้ดงั่
ใจ ก็อย่าไปโทษลูก หรืออย่าไปโทษตัวเรา ต้อง
วางใจให้เป็น ให้ท�ำในใจว่า ทุกคนมีกรรมเป็น
ของๆ ตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นเผ่า
พันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย ใครท�ำกรรมใดก็ย่อม
ได้รับผลกรรมนั้น ให้ท�ำใจอย่างนี้ แล้วก็จะมี
ความสุขในการเลีย้ งลูก  การดูแลลูก  เพราะทุกคน
เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยเช่นกัน

ปรารภธรรม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
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ยอดอุ บ าสิ ก า ธั ม มกถึ ก ๑
ตั้งแต่พุทธกาลมา บรรยากาศของวัด
คือการศึกษา ยอดอริยสาวิกา ก็รักษาพระไตรปิฎกให้เราด้วย

         พระสงฆ์เรามีการสวดมนต์กัน ท�ำวัตร
เช้า ท�ำวัตรค�่ำ สวดกันไปท�ำไม เหตุผลแรกคือ
มาประชุมพร้อมกัน เป็นสามัคคี และมีการสวด
มนต์ ให้เป็นบุพภาคของการเจริญสมถะ คือ
ท�ำใจให้พร้อมไว้ขั้นหนึ่ง จากนั้นก็เจริญสมาธิ
เจริญสมถะกัน สาระในธรรมวินัยก็คือ ท�ำให้
จิตใจสงบ
อีกอย่างหนึง่ ก็เป็นวิธกี ารทีจ่ ะให้มาพบปะ
ชุมนุมพร้อมกัน พระเถระหรือหัวหน้าสงฆ์จะได้
บอกเล่าแนะน�ำสั่งสอน ดังนี้เป็นต้น

เหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ว่ามานี้ เป็น
เรือ่ งในยุคหลัง แต่ความประสงค์เดิมทีแ่ ท้จริงก็
คือ เป็นการรักษาพุทธพจน์ ดังทีม่ กี ารสาธยาย
พร้อมกันของหมู่ ของทีป่ ระชุม เป็นคณสาธยาย
ตั้งแต่สังคายนาครั้งที่ ๑
วิธีการของท่านคือ พอน�ำพุทธพจน์มา
ให้ทบทวนสอบทานกันเสร็จไปตอนหนึ่ง เมื่อ
ที่ประชุมทั้งหมดตกลงแล้ว ส�ำหรับพระธรรม
วินัยตอนนี้ ที่พระอานนท์ได้น�ำมาแสดงแล้ว
ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนีๆ้   ทีป่ ระชุมตกลง
ยอมรับพร้อมกัน ก็สวดพร้อมกันเพือ่ จะได้เป็น
รักษาพระไตรปิฎก ยุคมุขปาฐะ ด้วยคณ- มติทยี่ ดึ ถือต่อไป จะได้ทรงจ�ำไว้เป็นอันหนึง่ อัน
สาธยาย
เดียวกัน แล้วก็จะสืบทอดกันต่อมาด้วยการ
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สาธยายอย่างนี้ นี่แหละ คณสาธยาย คือการ
สาธยายหรือสวดพุทธพจน์พร้อมกันทัง้ หมู่ เริม่
มาตั้งแต่สังคายนาครั้งที่ ๑
การทรงจ�ำพุทธพจน์  ทมี่ าเป็นพระไตรปิฎก
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นนั้   เป็นงานหัวใจของ
การรักษาพระพุทธศาสนา พระองค์เดียวที่จะ
จ�ำได้หมดสวดได้จบนั้นหาได้ยาก ปัจจุบันนี้ได้
มาอยู่ในยุคที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรนาน
แล้ว ผ่านยุคจารลงในใบลาน จนกระทั่งมา
พิมพ์เป็นเล่มหนังสือในสมัยใหม่นี้ แต่เพือ่ รักษา
ความส�ำคัญ และเชิดชูแบบแผนในการทรงจ�ำ
รักษาพระไตรปิฎกนั้นไว้ ถึงแม้ปัจจุบันจะมี
การพิมพ์เป็นเล่มหนังสือแล้ว แต่อย่างที่พม่า
รัฐบาลพม่าเอาใจใส่จัดให้พระสงฆ์มีการสอบ
การทรงจ�ำพระไตรปิฎกโดยสาธยายปากเปล่า
ผูท้ สี่ มัครแล้วสาธยายพระไตรปิฎกได้โดยจ�ำไว้
ทั้งหมด ถ้าสอบผ่าน ก็ตั้งเป็นต�ำแหน่งเรียกว่า
เตปิฏกธระ หรือเรียกเป็นไทยว่า เตปิฎกธร
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก ปัจจุบันนี้มี ๑๓ องค์
พม่าเขายังรักษาประเพณีส�ำคัญนี้ไว้ได้ แต่ละ
องค์ องค์เดียวๆ จ�ำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด
สาธยายได้ตลอด
ย้ อ นกลั บ ไปตั้ ง แต่ ยุ ค แรก เมื่ อ มี ก าร
สังคายนาแล้ว พระก็รักษาพระไตรปิฎกนั้นไว้
ด้วย มุขปาฐะ คือสวดสาธยายปากเปล่า โดย
ท่องจ�ำกันมา วิธกี ารหลักก็คอื คณสาธยาย สวด
หมู่พร้อมกันดังที่ว่า

เพื่ อ ให้ มั่ น ใจจริ ง ๆ ท่ า นก็ จั ด ตั้ ง ระบบ
ความรับผิดชอบท�ำนองแบ่งงานเป็นคณะผู้รู้ผู้
ช�ำนาญพิเศษ ในพระไตรปิฎกแยกเป็นส่วนๆ
ไป คือตามหมวดหมูข่ องพระไตรปิฎก ทีจ่ ดั เป็น
ทีฆนิกาย เป็นมัชฌิมนิกาย คณะทีท่ รงจ�ำรับผิด
ชอบ ทีฆนิกาย ก็เรียกว่า ทีฆภาณกะ คณะทีร่ บั
ผิดชอบทรงจ�ำ มัชฌิมนิกาย ก็เรียกว่า มัชฌิมภาณกะ แล้วก็รักษากันมาด้วยวิธีคณสาธยาย
และไม่ใช่แค่ทรงจ�ำสาธยายได้เท่านั้น ต้องรู้
เนือ้ ความ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในนิกายนัน้ สามารถ
อธิบายได้ด้วย นี้คือการรักษาพระธรรมวินัย
มุขปาฐะแน่ใจ ไม่ใช้ตัวหนังสือที่ลอก ๓ ที
กินตาย
คนสมัยโน้นไม่ยอมรับการรักษาธรรมวินยั
ด้วยการเขียนหนังสือ ถือว่าไว้ใจไม่ได้ คลาด
เคลื่อนได้ง่าย ในพุทธกาลนั้น ดูจากเรื่องที่
ท่านเล่าไว้ มีการเขียนหนังสือแล้ว ดังทีใ่ นพระไตรปิฎกกล่าวถึงโจรที่พระราชาออกหมายจับ
แต่ท�ำไมท่านไม่ใช้หนังสือมารักษาธรรมวินัย
เพราะว่าการรักษาด้วยหนังสือสมัยก่อนนั้น
ไว้ใจไม่ได้ ต่างจากการสวดพร้อมกันที่ว่าคณสาธยาย ซึง่ ว่าพร้อมกันสวดพร้อมกัน ก็ตอ้ งไป
ด้วยกัน ต้องลงตัวแน่นอน ในหมู่ใหญ่นั้น ใคร
ว่าตัวไหนตรงไหนต่างออกไป จะขัดกันทันที
ไปกันไม่ได้   จึงต้องตรงกันหมดจริงๆ เพราะ
ฉะนั้น คณสาธยาย ที่ว่าเป็นการสวดเป็นหมู่
เป็นคณะ จึงรักษาธรรมวินัยไว้ได้
พูดถึงตัวหนังสือ ท�ำไมสมัยก่อนนั้นท่าน
จึงไม่ไว้วางใจ ขอให้นึกถึงสมัยนี้ เวลาจะพิมพ์
หนังสือ พอเรียงพิมพ์เสร็จแล้ว เจ้าของเรื่อง
หรือผูร้ ตู้ รวจทานอย่างดีวา่ แน่ใจแล้ว จึงตีพมิ พ์
และก็พิมพ์จ�ำนวนเป็นพันเป็นหมื่น ไม่ว่าจะ
เท่าไร ก็อันเดียวกัน ตรงกันหมด
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ถ้าไม่ตาย ก็คงสาหัส เมื่อเอาคนที่รู้เรื่องตัวยา
เครื่องยามาอ่าน เขาก็จะแยกว่า ลูก - ประค�ำ
ดีควาย (ประค�ำดีควาย เป็นต้นไม้อย่างหนึ่ง)
ราก - ขีก้ าแดง  (ขีก้ าแดง ก็เป็นต้นไม้อกี ชนิดหนึง่ )
อย่างนี้เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
(รัชกาลที่ ๑)

แต่สมัยก่อนนัน้ คัดลอกด้วยมือ ครัง้ ละฉบับ
ตาดูทีละไม่กี่ค�ำ  ก็คัดลอกตามไป กว่าจะจบ
แต่ละหน้า สอบทานแล้ว ตกตัวหนึง่ บ้าง ผิดตัว
หนึ่งบ้าง เช่น ว เป็น -า จะแก้ไขก็ยาก และถ้า
คัดลอกมากๆ เอาจริงเอาจังเป็นงานเป็นการ ผูร้ ู้
เรื่องนั้นก็มักไม่ใช่ผู้ถนัดในการท�ำการใช้เครื่อง
มือ เช่นการใช้เหล็กจารและหมึก ต้องหาช่างมี
ฝีมอื มาท�ำงานคัดลอก ผูร้ คู้ มั ภีรก์ ไ็ ม่ได้จาร ช่าง
ทีจ่ ารก็ไม่รคู้ มั ภีร์ คนหนึง่ คัด คนหนึง่ ตรวจ ยาก
ล�ำบากแค่ไหน
ทีว่ า่ นัน้ เป็นขนาดงานใหญ่ทสี่ ำ� คัญ  สว่ นใน
ชีวติ ประจ�ำวัน  ชาวบ้านหรือคนทัว่ ๆ ไป  ไม่คอ่ ย
รู้วิชานั้นๆ ด้วย และวิชาภาษา เรื่องไวยากรณ์
แค่วรรคตอน  กไ็ ม่ระวัง  คดั ลอกไปแล้ว  คนทีอ่ า่ น
ซึ่งก็มีความรู้ไม่กว้างไม่ลึกพอ มาอ่านแล้วอาจ
เข้าใจผิดไปไกล อย่างที่คนรุ่นเก่าพูดกันมาถึง
การคัดลอกต�ำรายาว่า “ลอกสามที กินตาย”
เช่นมีคนคัดลอกข้อความมาติดกันเป็นพืดว่า
“ลูกประค�ำดีควายรากขีก้ าแดง” คนอ่านคนใช้
ก็เข้าใจไปตามภูมิรู้ของตัว คนหนึ่งมาอ่านได้
ความว่า “ลูกประค�ำ  ดีควาย ราก ขี้ กาแดง”
ไปหาของมาตามนี้ บางอย่างก็ไม่รู้จะไปหา
ที่ไหน ส่วนที่หามาได้ เอามาต้มให้คนไข้กิน

การคัดลอกพระไตรปิฎก เป็นงานระดับชาติ
ร.๑ ตั้งพระไตรปิฎก ไว้เป็นหลักของแผ่นดิน
ทีนี้ เมื่อจะมีการจารึกน�ำพระไตรปิฎกลง
ใบลานนัน้ ก็เริม่ ด้วยการถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก
ท่านพิจารณากันมาก  และคงนานทีเดียว  แต่เห็น
ว่าถึงเวลาจ�ำเป็นแล้ว หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
มองเห็นเค้าความบกพร่องย่อหย่อนเกิดขึน้ แล้ว
ไม่อยากท�ำก็ต้องท�ำ แต่ก็เกรงเหมือนกันว่าต่อ
ไปพอมีตัวหนังสือแล้ว จะไม่ค่อยเอาใจใส่ที่จะ
ท่อง ก็จะคลาดเคลื่อนแผกเพี้ยนกันไป จึงต้อง
มีการจารึกให้เป็นฉบับหลักของประเทศ แล้ว
ก็ท�ำกันเป็นงานใหญ่ มีการระมัดระวังมาก ทั้ง
รวมพระเถระผู้รู้บาลีรู้ธรรมวินัยมาประชุมกัน
มากมาย ทั้งผู้อุปถัมภ์ดูแลเกื้อหนุนวัตถุปัจจัย
ฝ่ายบ้านเมือง นั่นเป็นการจารึกลงใบลานครั้ง
แรกที่ศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. ๔๕๐ (บ้างว่า ๔๓๖)
แต่นั้นมา ก็มีการคัดลอกจารึกเป็นฉบับ
ของประเทศต่างๆ พระเจ้าแผ่นดินของแต่ละ
ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องท�ำ
เป็นการใหญ่ แล้วจารึกเป็นแบบแผน ตาม
ความจ�ำเป็นของยุคสมัย
อย่างในเมืองไทย หลังกรุงแตก กรุงศรีอยุ ธ ยาถู ก เผา คั ม ภี ร ์ ต� ำ รั บ ต� ำ รามอดไหม้
หมด เมื่ อ พระเจ้ า ตากสิ น ตั้ ง กรุ ง ธนบุ รี ไ ด้
งานส�ำคัญที่พระองค์ท�ำก็คือ ให้หัวเมืองทั้ง
หลายรวบรวมพระไตรปิฎกส่งมา เพราะที่
อยุธยาพระไตรปิฎกถูกเผาหมด หัวเมือง เช่น
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นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ ก็รวบรวมพระ
ไตรปิฎกส่งมา พระเจ้าตากสินก็ทรงรวบรวมไว้
คงเตรียมพระองค์ไว้ว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป แต่
สิ้นรัชกาลเสียก่อน  
ต่อมา ในหลวงรัชกาลที่ ๑ ก็เหมือนกับ
ทรงท�ำต่อ โดยทรงประชุมพระสงฆ์ทำ� สังคายนา
ทีว่ ดั มหาธาตุ ฯ เดีย๋ วนีย้ งั มีอยู่ เคยใช้เป็นหอสมุด
มหาจุฬาฯ ที่วัดมหาธาตุฯ เวลานั้นใช้เป็นที่
สังคายนาครัง้ ที่ ๑ ของรัตนโกสินทร์ โดยนิมนต์
พระเถระที่เป็นผู้ช�ำนาญ ผู้รู้พระไตรปิฎก ผู้มี
ความรู ้ เชี่ ย วชาญในอรรถพยั ญ ชนะของ
พระบาลี เ ท่ า ที่ มี มาประชุ ม กั น สอบทาน
พระไตรปิฎกทีส่ ง่ มาจากหัวเมืองต่างๆ มีทผี่ ดิ ที่
แผกกันตรงไหน ก็ท�ำเชิงอรรถไว้ ตรงนี้ ฉบับนี้
เป็นอย่างนี  ้ ตรงนัน้ ฉบับนัน้ เป็นอย่างนัน้ เสร็จ
แล้วก็ให้พวกราชบัณฑิต และคนทีม่ ฝี มี อื ในการ
จารลงใบลาน อาศัยคนทีเ่ ขียนลายมือดีและเก่ง
แต่ไม่มคี วามรูบ้ าลีพอ โดยมีพระคอยตรวจทาน
ท�ำจนเสร็จ ใช้เวลามาก สมัยนั้นยากเย็นนัก
ในหลวงรัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างพระไตรปิฎก
ฉบับหลวงเสร็จแล้วอย่างนี้ ก็โปรดฯ ให้จดั ท�ำไว้

หอพระมณเฑียรธรรม (หอพระไตรปิฎก)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๓ ฉบับ ฉบับหลักเรียกว่า ฉบับทองใหญ่ (เดิม
เรียกว่าฉบับทองทึบ) ประดิษฐานไว้ในหอพระ
มณเฑียรธรรม ในวัดพระแก้ว (ต่อมาทรงสร้าง
เพิม่ ๒ ฉบับ คือฉบับรองทอง และฉบับทองชุบ)
จะเห็นว่า พระไตรปิฎกนัน้ ส�ำคัญมาก ดังที่
เมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ ในหลวงรัชกาลที่
๑ ทรงถือเป็นงานของประเทศชาติ ทรงสร้าง
พระไตรปิฎกฉบับหลวงขึ้นมา และทรงตั้งไว้
เป็นหลักของแผ่นดิน โดยทรงสร้างหอมณเฑียร
ธรรมขึ้นมาเป็นที่ประดิษฐาน ฉะนั้น ชาวพุทธ
จะต้ อ งเห็ น ความส� ำ คั ญ ของพระไตรปิ ฎ ก  
ตลอดจน อรรถกถา ฎีกา ต�ำรับต�ำราเพื่อการ
ศึกษาพระธรรมวินัย ที่เป็นเนื้อเป็นตัวของ
พระพุทธศาสนากันให้มาก เมื่อทรงตั้งไว้อย่าง
นี้แล้ว เราก็ต้องช่วยกันรักษาศึกษาสืบต่อไป
ในประเทศอื่นก็เหมือนกัน พม่าถึงแม้ว่า
เขาไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแล้ว เขามีรัฐบาลสมัย
ใหม่ เขาก็มีการจัดสังคายนาครั้งส�ำคัญ ที่เรียก
ว่า ฉัฏฐสังคีติ ก็ท�ำให้ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎก
บาลีไว้เป็นหลักเป็นฐานยิ่งใหญ่
ในเรื่องคัมภีร์ของพม่านี้ ก็ต้องยอมรับ
ความจริงกันว่า นอกจากพระไตรปิฎกบาลีแล้ว
คัมภีรอ์ นื่ ๆ ทัง้ อรรถกถา ฎีกา อนุฎกี า และคัมภีร์
รุ่นต่อๆ มา เขาครบที่สุด ของเราตอนหลังๆ นี้
คัมภีรท์ ยี่ งั ไม่ได้คดั มาพิมพ์  อยูใ่ นใบลานก็ลำ� บาก
ที่จะมาช�ำระจัดพิมพ์เป็นเล่ม ก็เลยไปเอาฉบับ
ของพม่ามา ตอนหลังๆ นี้ จึงใช้ฉบับของพม่า
แทบทัง้ นัน้ กลายเป็นว่าของพม่าเป็นแบบฉบับ
คัมภีร์ ต�ำรา การศึกษาเล่าเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ของเมืองไทยในสมัยอยุธยานัน้ เราไม่รชู้ ดั เพราะ
กรุงถูกเผาไปแล้ว แต่ดูจากที่มีที่เหลือมา เราก็
พูดคร่าวๆ ว่าการศึกษาของเราเสื่อมมา ตั้งแต่
สิ้นยุคล้านนา
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ในเมืองเหนือ สมัยล้านนานั้น ที่เชียงใหม่
การศึกษาพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาก มีพระเถระรจนาคัมภีร์กันไว้ไม่น้อย เช่น พระสิริมังคลาจารย์ ที่รจนาคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ที่เรายัง
ใช้เรียนประโยค ๔ กันอยู่ในบัดนี้ แล้วก็มีองค์
อื่นๆ อีก แต่หลังจากนั้นก็เสื่อมๆ ลงไป จน
กระทั่งมาถึงปัจจุบัน การศึกษาเล่าเรียนก็ม่อย
กันมานานแล้ว
ในเมืองไทย ระยะที่แล้วมา ๓๐ – ๔๐ ปีนี้
ขณะที่ทางการไม่ได้นึกถึงเรื่องคัมภีร์ทั้งหลาย
แต่ มี พ ระและโยมที่ ตื่ น ตั ว กั น ขึ้ น มาค้ น คว้ า
ศึกษาคัมภีร์ ก็ได้ตั้งหมู่คณะขวนขวายกันเอง
เราจึงได้อาศัยคณะเอกชนทีศ่ รัทธา ด�ำเนินการ
ตรวจช�ำระคัมภีร์ต่างๆ เอามาพิมพ์เป็นเล่มกัน
ขึ้น ต่อมาสถาบันใหญ่ๆ ของคณะสงฆ์ก็หันมา
เอาใจใส่ดว้ ย เดีย๋ วนีก้ จ็ งึ มีคมั ภีรท์ พี่ มิ พ์เป็นเล่ม
หนังสือกันค่อนข้างพร้อม แต่ก็ไม่พร้อมถึงขั้น
อย่างของพม่า
การสาธยายรักษาพระไตรปิฎกก็หดหายไป
แล้ว ต้องสืบต่อการศึกษาพระธรรมวินัยไว้
ให้ได้
เวลานี้มีต�ำราให้เรียนพอ แต่มีคนเรียนไม่
ค่อยพอ ยังน้อยไป ต้องพยายามเร่งการศึกษา
ชาวพุทธเรานี้จะด�ำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้
ด้วยการศึกษา เราจึงได้มาบวชเรียนเพื่อมา
ศึกษา เมื่อชาวบ้านขาดการศึกษาเล่าเรียน
กันนัก หลักธรรมวินัยก็ถูกละเลยและปฏิบัติ
คลาดเคลือ่ นกันไป ความหมายของถ้อยค�ำก็ถกู
เข้าใจกันผิดเพี้ยน ค�ำเดียวกันของบาลี มาอยู่
ในภาษาไทย แต่ความหมายผิดไปอีกเรื่องหนึ่ง
เลย ไกลลิบลับ ต้องมาตั้งต้นกันใหม่ ต้อง
ปลุกใจญาติโยมให้ศึกษาเล่าเรียนกันให้จริงจัง
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แต่กน็ า่ อนุโมทนาทีต่ อนนีม้ โี ยมทีร่ เู้ ข้าใจมี
ศรัทธามาหนุนพระ ก็ขอให้พระเรียนกันจริงจัง
เมื่อพระเรียนดีจริงจังแล้ว ก็จะเผื่อแผ่ไปถึง
ญาติโยม กว้างขวางออกไป พอเรารู้เข้าใจแล้ว
เราก็ศรัทธาถูกต้อง ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง พระศาสนา
ก็อยู่ได้
บอกแล้วว่า แต่ก่อนโน้น ท่านรักษาพระไตรปิฎกไว้ดว้ ยปากเปล่า โดยมีการสาธยายกัน
มา แต่พอมีการจารึกเป็นตัวอักษรลงในใบลาน
เรียกว่าคัมภีร์แล้ว ก็เลยไม่ค่อยจะสาธยาย คือ
ชักจะประมาทกันไป ก็เหลือมาบ้างในรูปของ
การสวดมนต์อย่างที่ว่าแล้วนี้แหละ
ก็มกี ารสวดมนต์ ทีเ่ รียกว่าท�ำวัตรเช้า - ท�ำ
วัตรค�ำ 
่ นับว่าช่วยให้มโี อกาสสาธยายเพือ่ รักษา
พระพุทธวจนะกันบ้าง นีก่ ย็ งั ดี ถึงจะสวดรูเ้ รือ่ ง
บ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง บางทีสวดกันไปอย่างนั้นเอง
ก็อนุโมทนาที่ยังสวดอยู่ ดีกว่าไม่สวดเสียเลย
อย่างที่ว่าแล้ว การสวดสาธยายเพื่อรักษา
พุทธวจนะ ได้มีมาตั้งแต่สังคายนาครั้งที่ ๑ ที่
เป็นคณสาธยาย คือสวดพร้อมกันเป็นหมู่ หรือ
ที่ประชุมทั้งหมด
แต่ทจี่ ริง ก่อนนัน้ แม้แต่ในพุทธกาล ก็มกี าร
สาธยาย เพราะว่าการสาธยายหรือ “สัชฌายะ”
เป็นส่วนหนึง่ ของวิธศี กึ ษา คือมีการเรียนกับครู
อาจารย์ โดยอาจารย์บอกอุเทศให้ อุเทศก็เป็น
หัวข้อ หัวเรือ่ ง มีอะไรสงสัย หรือยังไม่ชดั เจน ก็
ปริปุจฉา คือสอบถามซักกันจนปรุโปร่ง พวกนี้
เรียนไปรับไป แล้วก็เอาไปสาธยาย การสาธยาย
ก็เป็นการทบทวน เป็นการที่จะรักษาค�ำสอน
เอาไว้ ก็ เ อาค� ำ สอนที่ ส าธยายมามนสิ ก าร
พิจารณาไป ก็เฟ้นด้วยปัญญา ให้เป็นธัมมวิจยะ
หรือธรรมวิจัย
โปรดอ่านต่อฉบับหน้า
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พระธรรมเทศนา
พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์ชยสาโร

รู้คุณ แทนคุณ
สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า
ผู้กตัญญูกตเวทีเป็นผู้หาได้ยากในโลก ก็ชวน
ให้คดิ อยูเ่ หมือนกันว่า แม้แต่ในสมัยนัน้ กตัญญู
กตเวทีธรรม ไม่ใช่จะเห็นได้ทั่วไป พุทธองค์จึง
ตรัสว่า เป็นเรือ่ งของบุคคลทีห่ าได้ยากในโลกนี้
ความกตัญญูและความกตเวที เป็น ๒ ค�ำ
ด้วยกัน ค�ำแรกคือความกตัญญู มาจาก กต
+ อัญญะ ค�ำว่า กต แปลว่า “กระท�ำไว้แล้ว”
ส่วน อัญญะนี้ มีรากศัพท์ เหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะ พระโสดาบันองค์แรก คือผู้รู้ผู้เห็น
อัญญะ แปลว่า “รู้”  กตัญญูก็คือ “รู้คุณที่ได้
กระท�ำไว้แล้ว” เป็นเรื่องของความรู้ เป็นเรื่อง
ของปัญญารู้คุณ
   แล้วเราจะมีเครือ่ งชีว้ ดั ไหมว่า เรารูค้ ณ
ุ จริง
เครือ่ งชีว้ ดั ก็คอื ความกตเวที ความต้องการจะ
ตอบแทน ถ้าเป็นแค่การยอมรับในคุณ แต่ยงั ไม่

น�ำไปสูค่ วามต้องการทีจ่ ะตอบแทนคุณ อันนีเ้ รา
ยังไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นของจริง เพราะ ๒ ข้อ
นี้ต้องไปด้วยกัน เมื่อเวลาเราแปลความกตัญญู
กตเวทีเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะมีปัญหาเพราะ
ว่าในภาษาอังกฤษจะมีแต่ค�ำว่า grateful แต่
ความหมายของความกตัญญูกตเวทีมีมากกว่า
นั้น หรือ grateful คือ รู้สึกหรือซาบซึ้งในคุณ
แต่ยังไม่กล่าวถึงการตอบแทน
   อย่างไรก็ตาม ในการตอบแทนนัน้ ค�ำถาม
ที่ควรจะตั้งไว้ก็คือ การตอบแทนคุณของผู้มี
พระคุณ ต้องท�ำยังไงบ้าง ซึ่งพระพุทธองค์เอง
ก็วางหลักไว้ ส�ำหรับการตอบแทนของครูบาอาจารย์ พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่า พระองค์
ไม่ค่อยพอใจหรือจะใช้ค�ำว่าไม่ค่อยตื่นเต้นก็ได้
กับอามิสบูชา ไม่ถอื ว่าสิง่ ทีค่ นเอาไปถวายท่าน
จะเป็นดอกไม้ ธูปเทียน หรือจะเป็นอะไรก็แล้ว
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แต่ ว่าเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุด แต่พระพุทธ
องค์ทรงพอพระทัยกับปฏิบตั บิ ชู า หมายถึงว่าผู้
ที่ตั้งใจฟังธรรมะด้วยความเคารพ แล้วน�ำไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อดับทุกข์ตัวเอง และเพื่อ
สร้างประโยชน์และความสุขให้กบั คนอืน่ ได้ดว้ ย
    ครูบาอาจารย์ทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่สมัย
พุทธกาลก็เช่นนัน้ ท่านก็ไม่ได้ยนิ ดีในวัตถุธรรม
ในสิง่ ทีญ
่ าติโยมเอาไปถวายท่าน แต่ถา้ ท่านเห็น
ว่า ผู้ฟังธรรมะแล้วจ�ำไว้ เอาไปทดลอง เอาไป
ทดสอบ ดูว่าจริงหรือไม่จริง แล้วได้เอาไปใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของตน ของ
ชุมชนสังคมของตน ครูบาอาจารย์จะมีความ
พอใจตรงจุดนี้ กลายเป็นว่าเราตอบแทนคุณ
ด้วยการสร้างคุณของเราเอง จึงจะเป็นที่ชื่นใจ
ของท่าน
   ส่วนการตอบแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่
ครูคนแรกในชีวิตเรา พระพุทธองค์ก็ตรัสคล้าย
กันว่า การตอบแทนด้วยวัตถุยงั ไม่พอ อย่างเช่น
เราดูแล เราปรนนิบัติรับใช้ทุกอย่าง เป็นสิ่งที่
สมควรจะท� ำ  เป็น บุญเป็น กุศล และผู้ที่ได้
พิจารณาถึงคุณ รู้คุณ รู้สิ่งที่เราได้รับมาจาก
คุณพ่อคุณแม่ ก็อยากท�ำตอบแทน แต่ขณะ
เดียวกัน พระพุทธองค์ตรัสว่า ถึงจะรับใช้ท่าน
อย่างเต็มที่ ดูแล ๑๐, ๒๐, ๓๐ ปี หรือการตอบ
แทนบุญคุณ ยังตอบแทนไม่ได้หมด เพราะ
บุญคุณของท่านนั้นมากมายทีเดียว ฉะนั้นการ
รับใช้ดว้ ยกาย ด้วยวาจา สมควรมาก ไม่ทำ� ไม่ได้
แต่เราไม่ควรประมาทว่า ท�ำแค่นี้พอแล้ว
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้จะตอบแทน
บุญคุณของผูม้ พี ระคุณได้อย่างแท้จริงหรืออย่าง
สมบู ร ณ์ ก็ ต ้ อ งมี ผ ลดี ต ่ อ การเวี ย นว่ า ยตาย
เกิดในวัฏสงสารของท่านด้วย แม้ว่าชาตินี้เรา
เกิดมาเป็นลูกของท่าน แต่ก่อนที่จะเกิดมา

17

เป็นลูกของท่าน เราเคยเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง
นับไม่ถว้ น คุณพ่อคุณแม่กเ็ ช่นเดียวกัน มีความ
สัมพันธ์กนั มาแล้วในอดีต เป็นไปได้วา่ ท่านอาจ
เคยเป็นลูกของเรา หรือเป็นพีเ่ ป็นน้อง เป็นปูย่ า่
ตายาย เป็นอะไรก็เป็นได้ทุกอย่างในอดีตชาติ
ฉะนัน้ เราเกิดมาคราวนี  ้ เราก็เกิดมาในฐานะเป็น
ลูก ก็ขอให้เราค�ำนึงถึงว่า ท่านจะต้องมีการเดิน
ทางต่อเหมือนกับเรา วันใดวันหนึ่ง เราก็ต้อง
จากโลกนี้ไป เรามีลูกมีหลาน เราก็ต้องพลัด
พรากจากกันไป อันนีก้ ค็ อื การเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสาร  ถา้ เรารับใช้  เราดูแลปรนนิบตั ทิ วั่ ไป
เหมือนลูกที่ดี ลูกกตัญญู เราก็ได้ตอบแทน
คุณท่านในชาติปัจ จุบัน แต่ถ้าตอบแทนใน
ความหมายของพระพุ ท ธเจ้ า จะมี ผ ลดี ต ่ อ
ท่านในชาติต่อๆ ไปด้วย ซึ่งจะมีคุณค่าลึกซึ้ง
กว่ากันเยอะ
ทีน่ จี้ ะพูดถึงความกตัญญู ก็มปี ระเด็นหนึง่
ว่า ถ้าเรารู้คุณแล้ว คิดพิจารณาว่า ท�ำไมเรา
จึงมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้เกิดเป็นมนุษย์
ในประเทศอันสมควร เป็นพุทธศาสนิกชน โอ้  
แสดงว่าเราต้องได้เคยท�ำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อน
ไม่ใช่น้อย แต่ในบุญกุศลที่เราท�ำไว้ เพื่อการ
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สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น
ส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื ศีล ๕ ฉะนัน้ เรือ่ งความกตัญญู
กตเวที เราต้องกตัญญูต่อศีล ๕ นะ เรามาอยู่
กันที่นี่ได้ก็เพราะศีล ๕ เพราะเราเคยถือศีล ๕
ในอดีต นี่ก็มีความหมายลึกซึ้งมากทีเดียว
   พระพุทธองค์ตรัสไว้วา่ ผูท้ มี่ สี ว่ นท�ำให้พอ่
แม่ตั้งอยู่ในศีล ๕ ตั้งอยู่ในศีลธรรม นี่คือการ
ตอบแทนบุญคุณอย่างแท้จริง เพราะมีความ
หมาย มีความส�ำคัญ ต่อการเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสารของท่านอย่างแน่นอน  อย่างแท้เลย
นี่ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันว่า ลูกจะมีผลต่อ
พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไร ไม่ใช่
ว่าเราจะมีสิทธิ์สั่งสอนท่านได้ นอกจากว่าท่าน
แก่มากแล้ว อาจจะสอนอะไรได้บ้าง แต่ตอนนี้
เราต้องใช้สติปัญญาของเรา ในทางที่เราจะ
ช่วยให้ท่านมีก�ำลังใจ ช่วยให้ท่านมีความคิด
ของท่านเอง หรือว่าจะมีการกระท�ำ หรือการพูด
โดยตรง หรือว่าทางอ้อม ก็แล้วแต่สติปัญญา
ของเรานะ ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เคยให้ความส�ำคัญ
กับศีลธรรมมาก่อน เกิดเห็นคุณค่า เกิดตั้งมั่น
อยู่ในศีลเพิ่มมากขึ้นเพราะเรา นี่คือบุญอย่าง
ยิ่งของเรา เราได้ท�ำประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่าน
ในการส่งเสริมหรือการมีส่วนร่วม ก็เป็น
เรือ่ งทีน่ า่ จะมาคุยกัน เหมือนกับว่ามีใครมีความ
คิดเห็นเรื่องนี้บ้าง แต่สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ โดย
เฉพาะในเมือ่ เราเป็นผูน้ อ้ ย ก็คอื การไม่เอาด้วย
หรือไม่ต้องมาสั่งสอน เรียกว่าสั่งสอนไม่ได้ แต่
บางที ในสิ่งที่ผู้ใหญ่ท�ำและเรามั่นใจว่าไม่ถูก
เราต้องระวังนะ ท่านก็จะ sensitive มาก แล้ว
บางทีเราพูดอะไรไป ท่านก็อาจจะโกรธ แต่ถ้า
เราเองก็ไม่ยินดีด้วย พยายามไม่ท�ำด้วย อย่าง
น้อยก็น่าจะพอให้ท่านได้ส�ำนึกในตัวเองมาก
ขึ้น ในการที่เราเอาตัวเองเป็นตัวอย่าง ให้คน

รอบข้างได้เห็นว่า เพราะเราเป็นผูต้ งั้ ใจรักษาศีล
เราจึงด�ำเนินชีวติ อย่างไม่เป็นทุกข์ ไม่เดือดร้อน
ไม่วุ่นวายเท่าไหร่ หมายถึงว่าเราต้องการให้
คนอืน่ ไม่วา่ ผูม้ พี ระคุณหรือทุกคน เห็นประโยชน์
ของศีล เราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างใช่ไหม
   อย่างที่พระท่านสอนเรื่องศีล ก็มีน�้ำหนัก
พอสมควร ในเมื่อเราเชื่อและเคารพนับถือ ใน
การเป็นผู้ทรงศีลของท่าน แต่ถ้าท่านเป็นพระ
ทุศีล พระที่ไม่เรียบร้อยมาสอน ถึงแม้ว่าสิ่งที่
พูดจะเหมือนกัน คือถ้าถอดเทปอาจจะมีเนือ้ หา
เหมือนกันกับท่ี่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอน
แต่ว่าไม่ถึงใจ เพราะว่าตัวท่านเองไม่ท�ำ แต่จะ
ให้เราท�ำ อันนัน้ คือกิเลส มันก็ไม่อยากจะฝืนอยู่
แล้ว ทีน่ มี้ นั ก็มขี อ้ อ้างทันทีเลยว่า ผูท้ สี่ อนให้เรา
ท�ำ ท่านเองก็ไม่ได้ทำ� หรือท�ำไม่ได้ แล้วท�ำไมเรา
จึงจะต้องท�ำหรือจะท�ำได้ แต่ถ้ามีผู้ที่ท�ำเอง ได้
ประโยชน์ และมีความสุขเพราะท�ำ ถึงท่านจะ
ไม่สอนใคร ใครเห็นแล้วก็จะประทับใจ
   อาตมาเคยสอนพระบวชใหม่ ที่ วั ด ป่ า
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นานาชาติ บางทีทา่ นก็บอกว่าผมยังมีกเิ ลสเยอะ
พวกพระฝรั่งบวชใหม่ท่านว่า เวลาออกไปรับ
บาตร ผมอายชาวบ้านเขา  เขาท�ำงานหนัก  แล้ว
ยังอุตส่าห์เอาข้าวเอาของมาถวายผม ผมไม่
เหมาะที่จะรับของเขาเลย เพราะว่าสงบก็ไม่
สงบ สมาธิยังไม่ได้ ยังสั่งสอนอะไรเขาไม่ได้
อาตมาก็ต้องปลอบใจว่า แค่อยู่ในพระวินัย แค่
ตั้งอกตั้งใจ ให้ได้ในระดับของศีล อันนี้ก็เหมาะ
แก่การกราบไหว้บชู าแล้ว เพราะเป็นประโยชน์
ต่อสังคมมาก เป็นข้อพิสจู น์วา่ คนเราอยูใ่ นกรอบ
ของศีลได้ เราก็ดูว่ามันงามแค่ไหน ศีลธรรม
เราเองอยู่ในศีล ฝึกตัวเอง ด้วยสิกขาบทต่างๆ
อย่างน้อยมันก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง เรามี
ส่วนที่ท�ำให้ผู้ที่อยู่รอบข้าง หรือผู้ที่มีพระคุณ
อาจจะเปลี่ยนความคิด หรือเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ส�ำคัญได้บ้าง
เรือ่ งศีล จริงๆ ไม่ได้จบลงอยูท่ ศี่ ลี ๕ เพราะ
ในอริยมรรคมีองค์ ๘ มีเรื่องสัมมาอาชีพด้วย
สัมมาอาชีพคือการประกอบอาชีพที่ไม่เป็นพิษ
เป็นภัยต่อสังคม ในพระสูตรท่านก็ให้ ๕ ข้อว่า
ห้ามขายยาพิษ ยาเสพติด ค้ามนุษย์ ค้าสัตว์เพือ่
ฆ่าเป็นอาหาร  ทุกวันนี้ก็มีอาชีพใหม่ๆ ออกมา
เยอะ อย่างเช่นอาชีพเกี่ยวกับอาวุธเป็นต้น อีก
อย่างหนึ่ง อาวุธเป็นธุรกิจใหญ่ ก�ำไรมากใน
ปัจจุบัน อาชีพเหล่านี้เราควรจะเลี่ยง
ในการพิจารณาเรือ่ งสัมมาอาชีพ ก็ควรคิด
ว่าตัวงานมีผลอย่างไรต่อสังคม สองในทีท่ ำ� งาน
นั้น เราสามารถรักษาศีลได้ไหม สิ่งแวดล้อม
บรรยากาศในที่ท�ำงาน ท�ำให้เรายังเจริญใน
ธรรมได้ไหม หรือเป็นอุปสรรคท�ำให้สิ่งเศร้า
หมองในจิตใจเพิ่มมากขึ้น สิ่งดีๆ น้อยลง ถึง
แม้ไม่ได้เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพ แต่สำ� หรับเรามัน
ก็ไม่เหมาะ ยิ่งถ้าเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้รักษาศีล ๕
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ไม่ได้แน่ๆ อันนี้เราต้องระวัง เรื่องการเลี้ยงชีพ
เป็นส่วนหนึง่ ของศีล  มีตวั อย่างทีช่ ว่ ยหรือสนับสนุนความดีในคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณ
นี่ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ควรพิจารณา
   ข้ อ ต่ อ มาคื อ เรื่ อ งศรั ท ธา ขอสรุ ป เรื่ อ ง
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาว่า ไม่ใช่ศรัทธาใน
คัมภีร์ ไม่ใช่ศรัทธาในเหตุการณ์ในอดีต แต่เริ่ม
ต้นด้วยความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรูจ้ ริง การตรัสรูธ้ รรมมีจริง
การดับทุกข์มีจริง แต่ในเมื่อเราเข้าใจหรือเรา
มองว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทน
ของหมู่มนุษย์ มองว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์
ถึงศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งก่อนหน้านั้นศาสนา
ทั้งหลายในส่วนอื่นของโลกมักจะมองมนุษย์
ว่า เป็นสัตว์ที่อ่อนแอ ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่
จะพึ่งตนเองได้ ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่มอง
ไม่เห็น แต่พุทธศาสนายืนยันว่า มนุษย์นี่แหละ
สูงสุด ถ้าพัฒนาตนให้ถงึ ทีส่ ดุ แล้วย่อมเป็นสัตว์
ประเสริฐ แม้แต่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
หรือแม้แต่พระพรหมทั้งหลาย ก็มากราบไหว้
บูชาพระอรหันต์ ถือว่าสูงสุดในจักรวาล ฉะนัน้
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ศักยภาพของมนุษย์จึงสูงที่สุด เพราะเหตุนั้น
เมือ่ เราเชือ่ ในการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ความ
เชื่อนี้ย่อมน�ำไปสู่ความเชื่อในศักยภาพของ
มนุษย์ที่จะบรรลุธรรม และขั้นสุดท้ายที่ส�ำคัญ
ที่สุด คือ ควรจะน้อมไปสู่ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะบรรลุธรรมได้
   ศักยภาพในการบรรลุธรรม คือศักยภาพใน
การละบาป ศักยภาพในการบ�ำเพ็ญกุศล ศักยภาพในการช�ำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด
ซึ่ ง เราควรจะสั ง เกตจากหลั ก ความเชื่ อ นี้ ว ่ า
ไม่ใช่สิ่งที่เชื่อแล้วจบ นับถือแล้วจบ แต่ว่าเป็น
การท้าทายตัวเราว่า ถ้าเชื่อว่า มนุษย์เราจะดี
เพราะการฝึก ฝึกได้จนถึงขั้นสูงสุด ดับทุกข์
ดับกิเลส ด้วยการคอยละบาป บ�ำเพ็ญกุศล เรา
ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่า ที่พระพุทธเจ้าสอน
ว่า เรามีอะไรไม่ดใี นจิตใจ แล้วเราสามารถละได้  
ชนะได้ เราลองดูสิ ลองฝึกตามที่ท่านสอน เรา
ชนะได้ไหม ถ้าพบว่าสิ่งดีๆ ในจิตใจ คุณธรรม
ที่เราเห็นในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราก็ท�ำให้
เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้นต้องลองดู ลองท�ำตามที่ท่านสอนว่าจริง
หรือเปล่า
ความเชื่อในพุทธศาสนา ต้องน�ำไปสู่

การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เชื่อ ไม่ใช่เชื่อใน
อุดมการณ์ เชื่อปรัชญา เชื่ออะไรที่ไม่มีทางจะ
รู้ได้ เราเชี่อว่าเราท�ำได้ จึงน�ำไปสู่การพิสูจน์
หรือพยายามพิสูจน์ว่า จริงหรือไม่จริง ฉะนั้น
ความเชื่ อ ในศั ก ยภาพของตนถื อ ว่ า มี ค วาม
ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับการฝึกตน เราเชื่อว่า
มนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐ นี้นับ
เป็นศรัทธาหลักใหญ่ในพุทธศาสนา
ศรัทธาข้อที่ ๒ ซึ่งเกี่ยวพันกันคือ ความ
เชือ่ ในกฎแห่งกรรม ความเปลีย่ นแปลงในโลก
ความเปลี่ ย นแปลงในตั ว เรา ความเจริ ญ
ความเสื่อมทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรม
คื อ การกระท� ำ ด้ ว ยกาย วาจา ใจ กรรม
คือการกระท�ำ  ซึ่งประกอบด้วยเจตนา ถ้าเรา
เชือ่ ในกฎแห่งกรรม  เราก็จะไม่เชือ่ ว่า  สงิ่ ทัง้ หลาย
เป็นไปตามการดลบันดาล ไม่ต้องไปอ้อนวอน
ไม่ตอ้ งไปร้องขอ  เพราะว่ามันไม่เกีย่ ว  มันเกีย่ ว
กับว่าทุกวันนีเ้ ราท�ำอะไรอยู่ เราคิดยังไงอยู่ เรา
พูดยังไงอยู่ เราท�ำยังไงอยู่ เพราะการกระท�ำใน
ปัจจุบัน เป็นสิ่งสร้างอนาคตของเรา
ในการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ
ถ้าเรามีส่วนมีโอกาสที่จะท�ำให้ท่านเชื่อใน ๒
ข้อนี้ เชื่อในศักยภาพตน มีความต้องการมี
ความสนใจในการพัฒนาตน เชื่อในกฎแห่ง
กรรม ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎแห่งกรรม
กฎแห่งการกระท�ำ  อันนี้ก็เป็นการตอบแทน
บุญคุณของท่านได้
   ข้อสามคือจาคะ จาคะคือจิตใจที่งดงาม
ที่มีความสุขในการให้ ข้อนี้ในสังคมไทย สังคม
พุทธไทย จะเห็นชัดกว่าอีก ๓ ข้อ เพราะว่าเรา
เน้นวัฒนธรรมไทยในข้อนี้ ระหว่างจาคะกับ
ทาน การให้ทานกับจาคะสัมพันธ์กันยังไง คือ
จาคะเป็นคุณธรรมอยู่ในใจ ทานก็คือการให้
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การให้วัตถุ การให้ความรู้ การให้อภัย การให้
ธรรมะ สิง่ เหล่านีก้ เ็ ป็นกิรยิ าทีเ่ กิดจากคุณธรรม
ภายใน ที่เรียกว่า จาคะ
   เพราะมีจาคะ มีความรัก ความพอใจ ความ
ต้องการ ในการที่จะให้ ที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ที่จะช่วยให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ ได้ท�ำให้โลกนี้ดี
ขึ้น น่าอยู่ขึ้น ท�ำให้เมื่อความทุกข์เกิดที่ไหน
ความเสียหายเกิดที่ไหน ก็ต้องการให้ ต้องการ
ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทาน
ทานเป็นเหตุให้เกิดความปลาบปลื้มปีติ ความ
สุข ท�ำให้เกิดความอบอุ่นในสังคม ท�ำให้เกิด
วัฒนธรรมที่งดงาม ชนะความเห็นแก่ตัว ชนะ
ความตระหนี่ ถ้าเรามีโอกาสสนับสนุน มีส่วน
ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ท่านมีความสุขในการให้
ในการท�ำบุญ ในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
นี่เรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่าน
ที่สุดยอด ในการที่มีส่วนในการสนับสนุนเรื่อง
ศรัทธา เรื่องศีล และเรื่องจาคะของท่าน
   และข้อที่ ๔ ซึ่งไม่เคยขาดในหมวดธรรม
ส�ำคัญ คือปัญญานัน่ เอง  ปัญญาในทีน่ หี้ มายถึง
ปั ญ ญาที่ เข้ า ใจชี วิ ต ตามความเป็ น จริ ง โดย
เฉพาะในเรือ่ งความไม่เทีย่ ง ความเปลีย่ นแปลง
ทั้งหลายไปตามเหตุตามปัจจัย การที่สิ่งทั้ง
หลายทั้ ง ปวงย่ อ มเปลี่ ย นแปลงแปรปรวน
อยู่ตลอดเวลา ไม่เคยนิ่ง แม้แต่วินาทีเดียว
นี่คือความจริงที่เรียกว่าอนิจจัง ในการที่ความ
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เปลีย่ นแปลงนัน้ ไม่เป็นไปตามใจเรา ไม่ได้อยูใ่ ต้
การบังคับบัญชาของเรา แต่เป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจัย นั้นเรียกว่าอนัตตา การที่สิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามเหตุตาม
ปัจจัย ไม่เป็นไปตามความคิดความต้องการ
บางอย่างของใคร หมายความว่าสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงที่ไม่เที่ยงนั้น ไม่สามารถจะให้ความสุข
ที่เที่ยงแท้ถาวรแก่เราได้ ความสุขที่ได้จากสิ่ง
ที่ไม่เที่ยง ก็มีข้อบกพร่องอยู่ในตัวของมันเอง
ไม่มากก็น้อย นี่เรียกว่าทุกขัง
   การเข้าใจในเรือ่ งชีวติ ความเข้าใจในความ
ไม่แน่ไม่นอนของชีวิต ความเข้าใจเรื่องบาป
เรื่องบุญ เรื่องคุณเรื่องโทษ หลักความเจริญ
หลักความเสือ่ ม นีก่ เ็ ป็นเรือ่ งของปัญญา ถ้าเรา
สามารถมีส่วนมีโอกาสช่วย ให้ผู้มีพระคุณได้
เจริญงอกงามในปัญญา นี่ก็เป็นการตอบแทน
บุญคุณของท่านอย่างสุดยอด
   สี่ข้อนี้ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา
เป็นคุณธรรมประจ�ำของพระโสดาบัน ผู้ที่
บรรลุธรรมขัน้ แรก จะไม่ตกต�ำ่ ลงไปในอบายอีก
มีแต่จะสูงขึ้น
   ในการพยายามสนับสนุน หรือมีส่วนส่ง
เสริม ๔ ข้อนี้ ไม่ว่าในผู้มีพระคุณ หรือแม้แต่
เพื่อนฝูง หรือในชุมชนสังคม เพื่อเป็นการส่ง
เสริมเหตุปัจจัยให้เกิดการพ้นทุกข์ ซึ่งจะมี
ความหมายลึกซึ้งในการเวียนว่ายตายเกิดของ
พวกเราทั้งหลาย วันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบ้าง
เล็กน้อย เรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเน้น
ที่คุณธรรม ๔ ข้อ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และ
ปัญญา พอสมควรแก่เวลา ขอจบลงเพียงเท่านี้
เอวัง
ที่มา :  เทศนาธรรม  ที่บ้านบุญ  ปากช่อง นครราชสีมา
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
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ธรรมร�ำลึก

พระธีรปัญโญ

กตัญญูกตเวที

วันนีค้ ณ
ุ หมอปรารภท�ำบุญครบรอบให้กบั
คุณพ่อคุณแม่ นิมนต์พระสงฆ์มาถวายทานและ
ขอให้แสดงธรรมแล้วก�ำหนดชื่อเรื่องให้ด้วย
ปกติเป็นพระป่าก็ไม่ค่อยมีใครมาก�ำหนดชื่อ
เรื่องให้เท่าไหร่ ถึงก�ำหนดให้เทศน์ไปก็ไม่ค่อย
จะตรง ทีค่ ณ
ุ หมออยากฟังก็คอื เรือ่ ง “กตัญญูกตเวทิตา” จริงๆ นีก่ เ็ ป็นหัวข้อทีส่ ำ� คัญมากนะ
กตัญญูกตเวทิตา พระพุทธองค์ ท่านตรัสเอา
ไว้ว่า บุคคลที่หาได้ยากในโลก มี ๒ ประเภท
คือ บุคคลผู้เป็นบุพการี ๑ และบุคคลผู้มี
กตัญญูกตเวทิตา ๑ พวกแรก บุพการีก็คือผู้
ที่กระท�ำคุณไว้ก่อน ส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจกัน
ว่า บุพการีกค็ อื คุณพ่อคุณแม่ของเรา ตามความ
หมายของศัพท์ก็คือผู้ที่ไม่ได้มีเหตุอะไรหรือไม่
ได้หวังผลตอบแทนอะไร ก็ท�ำคุณไว้ให้พวกเรา
ก่อน อย่างนี้เรียกว่าบุพการี บุพพะ คือก่อน
หรือที่แรก เบื้องต้น การี คือผู้กระท�ำ 
พูดถึงบุพการี ท�ำไมถึงบอกว่าหาได้ยาก
ท่านอธิบายไว้ว่า สัตว์โลกโดยส่วนใหญ่จะถูก
ผูกดึงเอาไว้ด้วยตัณหา พอเรามีตัณหาก็ไม่

อยากจะขวนขวายไปท�ำคุณให้กบั ใครก่อน ส่วน
ใหญ่เราจะท�ำอะไร เราต้องหวังผลตอบแทนใช่
ไหม เดีย๋ วนีค้ นเราเกีย่ วพันกันด้วยผลประโยชน์
เราจะท�ำอะไรก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าเราจะได้อะไร
ตอบแทน แต่ว่าบุพการีจะไม่คิดอย่างนั้น ท่าน
จะมองว่าจะช่วยดูแลเราอย่างไร ท่านไม่ได้มุ่ง
ถึงว่าท่านจะได้อะไรตอบแทน แต่ท่านท�ำคุณ
ไว้ให้ก่อน ก็เหมือนกับพ่อแม่เรานี้แหละ ท่าน
ไม่เคยหวังอะไรจากเรา หวังอย่างเดียวคือให้
เราได้ศึกษาเล่าเรียนและให้เรามีความสุข ผู้
ที่ท�ำคุณไว้กับใครๆ ก่อน จึงนับว่าหาได้ยาก
ในโลก ลองพิจารณาดูนะ ที่เราเป็นอยู่ในทุก
วันนี้ จริงๆ มีส่วนเยอะมากเลยที่ถ่ายทอดมา
จากคุณพ่อคุณแม่ของเรา ดูง่ายๆ แค่ภาษาที่
เราใช้อยู่ คุณพ่อคุณแม่ท่านก็เป็นคนสอนให้
แก่เราเป็นคนแรก วิถีชีวิตต่างๆ ของเรา ความ
เป็นอยู่ ความมีระเบียบวินัย หลายๆ เรื่องที่
คุณพ่อคุณแม่อบรมให้เรา แม้แต่พื้นอุปนิสัย
ใจคอของเรา คุณพ่อคุณแม่กม็ สี ว่ นปลูกฝังอย่าง
มาก ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ่ายทอดมาถึงเรา เรา
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เลียนแบบอุปนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่มา
ก็ไม่ใช่นอ้ ย  อย่างนิสยั ตรงต่อเวลานีอ้ าตมาได้มา
จากคุณพ่อทัง้ นัน้ เลย คุณพ่อไปไหนจะเผือ่ เวลา
ไว้เสมอ ไม่เคยไปไหนสาย มีแต่ไปรอก่อนเวลา
ความตรงไปตรงมานี้จึงมีผลมาถึงด้านอื่นๆ
ของชีวติ ด้วย ส่วนนิสยั ตืน่ แต่เช้ามืดนีจ้ ะได้จาก
คุณแม่ นิสัยสวดมนต์ก่อนเข้านอนนี้ก็จะได้มา
จากคุณย่าเป็นต้น ฉะนัน้ ถ้าเรามองดูดๆี ในตัว
เราเอง คุณความดีต่างๆ ที่เรามี หลายส่วนเลย
เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากบุพการีคุณพ่อคุณแม่
ของเรา ซึ่งกลายมาเป็นคุณประจ�ำตัวของเรา
จริงๆ ก็ไม่ใช่เฉพาะส่วนคุณนิสัยที่ดีที่เรา
มีเท่านัน้ หรอกทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่ของเราถ่ายทอด
มาให้ แม้นิสัยแย่ๆ บางอย่างที่เราไม่มีก็เพราะ
คุณพ่อคุณแม่ท่านระวังไม่ให้เราเอาตัวอย่าง
ที่ไม่ดีจากท่านมาด้วย ยกตัวอย่างอาตมาเอง
ตอนเด็กๆ จะชอบเลียนแบบคุณพ่อมาก พ่อ
ท�ำอะไรก็จะท�ำตาม ตอนเด็กๆ ไปวัดกับคุณย่า
ขากลับเข้าร้านตาแป๊ะจะชอบรบเร้าให้คุณย่า
ซื้อบุหรี่ตาแมวมาให้ รู้จักไหมบุหรี่ตาแมวเป็น
หมากฝรั่งแท่งที่ท�ำเป็นรูปบุหรี่ แล้วเราก็จะ
แอ๊คท่าท�ำเป็นโก้สูบบุหรี่ให้เหมือนคุณพ่อ พอ
คุณพ่อมาเห็นเท่านั้น เพราะความรักลูก ไม่
อยากให้ลูกชายติดบุหรี่ต่อไปในอนาคต ท่าน
เลยยอมงดบุหรี  ่ ทัง้ ๆ  ทีค่ ณ
ุ แม่เคยขอให้เลิกมา
หลายครัง้ ก่อนหน้านัน้ แล้วก็ไม่เป็นผล หลังจาก
วันนัน้ เป็นต้นมาก็ไม่เคยเห็นคุณพ่อสูบบุหรีอ่ กี
เลย มาทราบจากคุณแม่เอาตอนโตทีหลังว่า ที่
เคยคิดกันว่ามีหิ่งห้อยมาปรากฏที่โรงรถนานๆ
ครั้งนั้น เป็นฝีมือคุณพ่อที่แอบมาสูบบุหรี่ตอน
กลางคืนไม่ให้ลกู ๆ เห็นนัน่ เอง แม้ทา่ นจะอดใจ
ไม่ไหวในบางครั้ง แต่ท่านก็ไม่ยอมให้ลูกๆ ได้
ตัวอย่างที่ไม่ดีติดตัวไป

23

บุพการีนั้นนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว ยัง
ต้องรวมบุคคลทั้งหมดที่ท�ำให้เราได้มีโอกาส
เป็นเหมือนที่เราเป็นทุกวันนี้ด้วย เช่น ถ้าอยู่
ในเมืองไทยนีแ้ ล้ว นอกจากมีคณ
ุ พ่อคุณแม่ ก็ยงั
มีประเทศชาติ พระเจ้าอยู่หัว รัฐบาล คุณครูที่
โรงเรียน ฯลฯ ทุกอย่างรวมเข้าด้วยกัน ประเทศ
ชาติรม่ เย็น พวกเราก็อยูก่ นั อย่างสงบสุข คุณครู
ผู้ให้ความรู้ และอบรมคุณธรรมให้เรา และใน
ฐานะของชาวพุทธ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็นับว่าเป็นบุพการีที่ส�ำคัญที่สุด
เพราะว่าท่านเป็นผูท้ ำ� คุณไว้กอ่ น โดยทีว่ า่ ท่าน
ตรัสรู้ธรรมด้วยความยากล�ำบาก แล้วมาสอน
สัตว์โลกอย่างพวกเราโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่
เหนื่อย แสดงธรรม บัญญัติวินัยไว้ ตลอดพระ
ชนมชีพของพระองค์ท่าน จนมีสถาบันสงฆ์ที่
เข้มแข็งสืบต่อพระธรรมวินัยเอาไว้ได้จนถึง
ทุกวันนี้ ที่เรามีการท�ำบุญในวันนี้ได้ก็เพราะ
พระองค์ทรงอดทนสร้างคุณประโยชน์ไว้ให้
ก่อน นีเ้ รียกว่าเป็นบุพการีทยี่ งิ่ ใหญ่ของพวกเรา
ทุกคน คือหาได้ยาก เพราะคนส่วนใหญ่มตี ณ
ั หา
จึงไม่ค่อยที่จะท�ำคุณให้กับใครก่อน
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อีกพวกหนึ่งคือพวกกตัญญู อันนี้ก็หาได้
ยากอีกเหมือนกัน เพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะ
มองไม่เห็นคุณของใครเพราะถูกปิดบังไว้ด้วย
อวิชชา กตัญญูก็มาจากค�ำว่า กะตะ แปลว่า
กระท�ำแล้ว สิ่งที่กระท�ำแล้ว ในที่น้ีก็หมายถึง
อุปการคุณ และ อัญญู แปลว่า การรู้ รู้สิ่งที่
มีคุณที่คนอื่นท�ำไว้ให้แก่เรา นี้ก็เป็นส่วนของ
ปัญญาที่สามารถพิจารณารู้อุปการคุณที่คน
ท� ำ ให้ แ ก่ เราได้ ความเข้ า ใจอั น นี้ ห าได้ ย าก
เพราะถูกอวิชชาที่หนาแน่นปิดบังเอาไว้ เราจึง
ไม่คอ่ ยได้รคู้ ณ
ุ รูแ้ ต่ความบกพร่อง คอยจ้องหา
วัตถุเสพมาเติมเต็มช่องว่างที่ขาดไปนั้น จนลืม
มองว่าใครท�ำคุณอะไรไว้ให้แก่เราอย่างไรบ้าง
จริงๆ แล้วพวกเราทุกคนก็มีคุณความดีกันทั้ง
นัน้ ไม่มใี ครชัว่ โดยส่วนเดียวหรอก แล้วเราลอง
มองดูซวิ า่ คุณความดีเหล่านัน้ ได้มายังไง ลองไล่
หาดูกจ็ ะเห็นว่า มันเกิดมาจากหลายเหตุปจั จัย
มากมาย โดยเฉพาะจากบุพการีทที่ า่ นได้อบรม
สั่งสอนพวกเรามา
กตัญญู ถ้ารูอ้ ย่างเดียว แต่ยงั ไม่แสดงออก
มาก็ไม่แน่ชัดว่ากตัญญูจริง ต้องแสดงออกมา
ด้วย คือต้องมี กตเวที ควบคู่ไปด้วย เวที ก็
เหมือนกับที่เราใช้ค�ำว่า เวทีแสดง กะตะ คือ
สิง่ ทีค่ นกระท�ำแล้วแก่เรา อุปการคุณทีม่ แี ก่เรา
เราไม่ได้รเู้ ฉยๆ แต่เราก็แสดงออกมาให้ปรากฏ

ด้วย แสดงโดยการดูแลตอบแทนผู้มีพระคุณก็
ดี หรือดูแลในแง่ทวี่ า่ เราสืบทอดคุณธรรมอย่าง
นั้นๆ ให้คงอยู่สืบต่อไปในโลกนี้ก็ดี อันนี้เรียก
ว่าเป็น กตัญญูกตเวที บุคคลแบบนี้ก็หาได้ยาก
อีกเหมือนกัน เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้
สนใจจะมอง เพราะมีอวิชชาปิดบังไว้แน่นหนา
ในอรรถกถา ท่านแบ่งบุคคลออกเป็น ๔  
ประเภท คือ มืดมาสว่างไป มืดมามืดไป สว่าง
มาสว่างไป และสว่างมามืดไป พวกที่มืดมา
สว่างไป คือพวกที่เกิดมาแล้วไม่ได้มีอะไรที่
พร้อมมูล ชีวิตอาจจะล�ำบาก แต่ว่าท่านก็ได้สู้
สั่งสมอบรมคุณธรรมอะไรต่างๆ ไว้ แล้วท่าน
ก็ไปสว่าง อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบุพการี คือ
ท่านเกิดมาล�ำบาก ท่านก็อดทนต่อสู้ ให้ได้มา
ให้ได้คุณที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เกิดมีขึ้ืน ส่วน
พวกกตัญญูกตเวที ก็คือพวกที่สว่างมาสว่าง
ไป ได้แก่พวกที่ได้รับความสว่างมาแล้ว หลาย
คนเกิดมานีม้ พี ร้อมทุกอย่างเลย มีทรัพย์สมบัติ
มีอะไร ทุกอย่างพรั่งพร้อม อย่างนี้เขาเรียก
ว่าสว่างมา พ่อแม่หามาให้ครบแล้ว มีบุพการี
ดีแล้ว ทีนี้ถ้าเราสว่างต่อไปอีก ก็คือเราใช้ทาน
นัน้ ใช้สมบัตติ า่ งๆ เหล่านัน้ ในการทีจ่ ะสืบธ�ำรง
คุณธรรมต่อไป อย่างนี้เขาเรียกว่าพวกกตัญญู
กตเวที
นี้ เ ป็ น ความหมายที่ ดี น ะ จะเห็ น ได้ ว ่ า
พระพุทธเจ้าท่านเป็นบุพการีอย่างแท้จริงเลย
เพราะว่าก่อนที่ท่านจะมาตรัสรู้ โลกก็มืดมิด
ด้วยอวิชชา ไม่มใี ครเข้าใจธรรมะ พระพุทธองค์
ได้สั่งสมบารมีต่างๆ มาด้วยความยากล�ำบาก
บางอย่างก็ต้องสละชีวิตแลกมาเพื่อที่จะให้ได้
ความรู้ ให้ได้ความสว่างทางปัญญามา ในแง่
หนึ่ง พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นบุพการีของ
พวกเราทุกคนเลย แล้วเราจะท�ำอย่างไรกัน
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ต่อไป หลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ามีบุพการีแบบนี้
เกิดขึ้น พวกเราทั้งโลกโชคดีมากนะจากการ
ที่มีพระพุทธเจ้าเกิดมาบนโลกนี้สักพระองค์
หนึ่ง ไม่อย่างนั้นโลกก็คงจะวุ่นวายกว่านี้เยอะ
อันนีไ้ ด้คำ� สอนของพระองค์ทา่ นซึง่ มีผลต่อโลก
มาก เราจะรู้หรือไม่รู้แค่นั้นเอง ถ้าเรารู้แล้วส่ง
ต่อแสงสว่างนั้นออกไป สว่างมาสว่างไป แบบ
นี้เขาเรียกว่าเป็นพวกที่มีกตัญญูกตเวที เรียก
ว่าพวกสว่างมาสว่างไป เป็นเรื่องของกตัญญู
กตเวทีที่เรามองให้กว้างออกไป

ทีนี้ถ้าเรามาดูตัวองค์ธรรมล้วนๆ ที่พ้น
จากตัวตนบุคคลกัน บุพการี นั้นคือ เมตตา
กรุณาเจตนาที่มีในมหากุศล (ส�ำหรับกัลยาณบุคคลและพระอริยบุคคลเบื้องต้น) และใน
มหากิริยา (ส�ำหรับพระอรหันต์) ส่วน กตัญญู
คือ ตัวปัญญา และ กตเวที ก็คือ ตัวเจตนาใน
กุศลจิตทีป่ ระกอบด้วยปัญญานัน้ ความกตัญญู
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จริงๆ นั้นจะมาสมบูรณ์พร้อมก็ตอนที่เป็นพระ
โสดาบันนี้แหละ เพราะว่าจะเป็นผู้มีกตัญญู
ได้จริงๆ เพราะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายจะเกิดมาได้ก็
เพราะอาศัยเหตุปัจจัย รู้ชัดเจนในเรื่องของสิ่ง
ที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งมาให้เรียบร้อย แล้วก็มี
ปัญญาทีเ่ ห็นชัดเจนเลยว่า ญาณอันนีน้ นั้ เราเอง
จะรู้ไม่ได้เลย ถ้าเราไม่มีคุณพระพุทธเจ้า ไม่มี
คุณพระธรรม ไม่มีคุณพระสงฆ์ หรือไม่มีคุณ
พ่อคุณแม่ ที่ปลูกฝังคุณสมบัติต่างๆ มาให้เรา
ถ้าเราปฏิบัติธรรม เวลาที่จิตใจเราสงบ
ไม่ต้องสงบอะไรมากก็ได้ แม้แต่เริ่มมีความสุข
ความสงบในการปฏิบัตินี้ ผลนี้มันไม่ใช่เป็น
อะไรที่มหัศจรรย์มากมายหรอก แต่มันเป็น
ความรูส้ กึ ของความกตัญญูนแี้ หละทีจ่ ะเกิดขึน้
เมือ่ เราปฏิบตั มิ าถูกทาง โอ้ คุณสมบัตใิ นใจเราที่
เราท�ำมาอย่างนีน้ ะ ความสุขอย่างนีน้ ะ มันเป็น
ความสุขที่เราได้มายังไง ใจจะมองย้อนกลับไป
ทีเ่ หตุทปี่ จั จัย หลายๆ อย่างทีจ่ ะท�ำให้เราระลึก
ถึงคุณของคุณพ่อคุณแม่ เพราะถ้าไม่มที า่ น เรา
ก็จะไม่สามารถเข้าใจธรรมะจนถึงทุกวันนี้ได้
และใจก็ จ ะซาบซึ้ ง ถึ ง พระคุ ณ ของพระพุ ท ธ
พระธรรม พระสงฆ์มาก ว่าท่านได้สืบทอด
รักษาธรรมะเหล่านี้ไว้จนมาถึงพวกเราได้ จน
สามารถทีจ่ ะรูธ้ รรมได้ นีจ้ งึ เป็นคุณสมบัตขิ อง
ความกตัญญูในความหมายที่สูงสุด จริงๆ ก็
คือการที่เรามาปฏิบัติธรรม ยิ่งรู้ ยิ่งเข้าใจ
ธรรมะมากเท่าไหร่ ความกตัญญูก็จะมีมาก
ขึ้นเป็นเงาตามตัว มันไม่ใช่ว่ามันหวังหรือ
ว่าอยากให้มันเป็น หรือคิดว่าเราน่าจะเป็น
อย่างนั้นอย่างนี้ หรือควรจะมีคุณธรรมข้อนั้น
คุณธรรมข้อนี้ มันไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ราจะไปบังคับได้
คุณธรรมต่างๆ ต้องมีฐาน ฐานของคุณธรรมก็
คือตัวปัญญาความรู้ความเข้าใจนั่นเอง
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ถ้าเราเข้าใจธรรมะ มีพื้นฐานคือปัญญา
จริงๆ คุณธรรมก็จะเกิดขึ้น เห็นคุณของสิ่งที่
เป็นคุณ เห็นโทษของสิง่ ทีเ่ ป็นโทษ ชัดเจน จิตใจ
จะน้อมไปในคุณธรรมโดยอัตโนมัติ มาเห็น
ความเป็นไปของเหตุปัจจัย เห็นชัดว่าบุญกุศล
เหล่านี้ได้มายังไง เป็นเรื่องของปัญญาที่ว่าเป็น
พื้นฐานรองรับคุณธรรม ในทางพุทธศาสนานี้
ปัญญา กับ ความดี ไม่ได้แยกกัน คนทีด่ คี อื คน
ทีม่ ีปัญญา คนทีม่ ีปญ
ั ญาก็คอื คนที่ดี ความสงบ
ก็รวมอยู่ที่เดียวกัน ศีล สมาธิ ปัญญา ก็รวมอยู่
ที่เดียวกัน ยิ่งมีปัญญามาก ก็ยิ่งเห็นความเป็น
ไปของเหตุปัจจัยมาก คุณธรรมก็มีตามมา ศีล
ก็บริสุทธิ์ไปด้วย ศีลดี จิตใจก็สงบ สิ่งเหล่านี้ไม่
ได้แยกจากกัน ใครที่มีปัญญาดี ปัญญาอันแรก
เลยก็คือความกตัญญู หรือรู้คุณธรรมที่มีอยู่ใน
ตัวเอง ในผูอ้ นื่ เห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน
ว่าได้มาอย่างไร ก็เกิดความซาบซึ้ง เกิดความ
กตัญญูขึ้นมา นี้เป็นเครื่องวัดว่า ถ้าปฏิบัติไป
ถูกทาง ความกตัญญูจะมีมากขึ้น
พระอริยบุคคลนั้น ท่านเห็นว่าธรรมะนี้
ถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าชี้แนะแล้ว เราจะรู้ได้เอง
ไหมนี่ เห็นคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระ
สงฆ์ คุณของพ่อแม่ คุณของแผ่นดิน ได้อยู่ใน

ปฏิรูปเทส ประเทศที่มีพระพุทธศาสนา ได้พบ
กัลยาณมิตร สิ่งเหล่านี้ไม่อาจได้มาง่ายๆ เลย
เมื่อเข้าใจตรงนี้ ความกตัญญูก็จะเกิดขึ้น พอ
เกิดขึ้นก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้น ก็จะส่งต่อไปเป็น
กตเวที มีความสว่างมา แล้วก็ส่งความสว่างต่อ
ไป พระพุทธเจ้าก็ฝากพระพุทธศาสนาไว้กบั ผูท้ ี่
ยังมีชวี ติ อยูใ่ นศาสนานีน้ ะ คนทีไ่ ปแล้ว เขาก็ทำ�
กิจของเขาแล้ว คนทีย่ งั อยูจ่ ะท�ำอย่างไรทีจ่ ะส่ง
ธรรมะต่อไปได้
ที่นี่เรามาท�ำบุญอุทิศให้ญาติผู้ใหญ่ ให้พ่อ
แม่ของเรา มาบ�ำเพ็ญบุญ ถวายทาน ฟังธรรม
รักษาศีล ก็เรียกว่าเป็นบุญพิธีของชาวพุทธ
ให้เราระลึกถึงผู้มีพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ของ
เรา ถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็คงจะดีใจ ที่เราเอา
ทรัพย์สินที่มี มาท�ำให้เกิดประโยชน์ เอาทรัพย์
ทีม่ มี าฝังไว้ในพระพุทธศาสนา ปลูกไว้ในเนือ้ นา
บุญ ก็สามารถส่งต่อการปฏิบัติและสิกขาไปสู่
สังคมและอนาคตได้ พวกเราเองก็จะได้เข้าใจ
ธรรมะของพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อๆ ไปด้วย
ส่วนคุณพ่อคุณแม่เมื่อมีจิตใจร่วมยินดี ถ้าท่าน
อยูใ่ นภพทีล่ ำ� บากก็จะมีภพทีด่ ขี นึ้ ถ้าท่านอยูใ่ น
ภพที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งชื่นบาน มีความสุข
ตอนเช้าอาตมาไปบิณฑบาต เห็นแม่คน
หนึ่งมีลูกเล็กๆ แม่ก็สอนลูกว่า ไหว้พระนะลูก
หนูกราบงามๆ นะ เราก็นึกถึงตอนเด็กๆ ว่า
คุณย่าเราก็สอนแบบนี้เหมือนกัน เราถูกปลูก
ฝังมา เราก็สืบคุณธรรมนี้ต่อไปแต่ตอนนี้กลับ
มาเป็นฝ่ายรับทานของญาติโยมบ้าง เด็กๆ เขา
ก็เรียนรู้จากการดูผู้ใหญ่นี่แหละ ถ้าเราเพิกเฉย
ไม่สนใจ ไม่ท�ำตัวเป็นตัวอย่าง ที่จะปลูกฝัง เขา
ก็จะไม่รู้ ไม่มีพื้นฐานที่จะเข้าใจธรรมะ ในกาล
ต่อไปเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้มีศีลมี
ธรรม และไม่มโี อกาสได้ปฏิบตั พิ ฒ
ั นาตน พ่อแม่
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เนรมิตได้หมด ไปไหนมาไหนก็มีวิมานส่วนตัว
ปรับอากาศ เดินทางไปในอากาศก็ยังได้ แต่
พวกเราก็ควรระวัง อย่าลืมตัว ประมาท มัวเมา
เพลิดเพลินอยูก่ บั กามสุข ดีไม่ดเี ราอาจจะไม่ได้
เป็นเทพแล้ว แม้อยูใ่ นกรุงเทพฯ ก็อาจตกลงมา
เป็นอสูรนานแล้วโดยไม่รตู้ วั เมือ่ ต้นจิตตปาฏลิ
ออกดอก คือวิบากของกรรมที่ประมาทนั้นส่ง
ผล เราจึงจะรูว้ า่ เราไม่ได้อยูใ่ นภพดาวดึงส์อกี ต่อ
ไปแล้ว เมาตกลงมาจากเขาพระสุเมรุนานแล้ว
เพราะฉะนั้น เราจึงควรดูด้วยว่าตอนนี้
เราเป็นอย่างไร ประมาทอยูห่ รือเปล่า น�ำธรรมะ
ของพระพุทธเจ้ามาใช้มากน้อยแค่ไหน หา
โอกาส หาเวลาว่าง ยิ่งเราแก่ตัวลง ยิ่งต้อง
ปฏิบัติให้มากขึ้นด้วย รักษาศีล ภาวนา เจริญ
สติ นี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตา
อย่างแท้จริง ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีคณ
ุ ค่า
มาก เราต้องท�ำตัวเองให้เป็นภาชนะรองรับ
สมกับคุณค่าอันนั้นด้วย แล้วก็สืบต่อให้คน
รุ่นต่อไปด้วย จึงจะเรียกว่าท�ำตนให้เป็นเวที
ที่พึ่งของตนและผู้อื่นได้ พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
ที่ล่วงลับไปแล้ว ถ้าได้เห็น ท่านก็จะมีจิตใจที่
ยินดี แช่มชื่น อนุโมทนากับเรา ที่ได้สืบต่ออายุ
พระศาสนาให้อยู่ยืนนาน ได้ด�ำเนินชีวิตอยู่ใน
ไตรสิกขา และได้ปฏิบัติภาวนาเพื่อความพ้น
ทุกข์ ถึงทีส่ ดุ แห่งวัฏฏะ ให้สมกับเป็นผูม้ กี ตัญญู
กตเวทีที่แท้จริงในพระศาสนานี้

ควรปลูกฝังลูกตัง้ แต่เด็กๆ บางคนเห็นพระแล้ว
ก็เฉยๆ บางคนพนมมือ บางคนแทบจะเดินชน
ขณะที่บางคนขี่จักรยานอยู่ก็ลงมาจูงจักรยาน
ด้วยความเคารพ แต่ละคนมีพฤติกรรมต่างกัน
เพราะอะไร เพราะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่
เด็กๆ ต่างกัน บางคนเขามีตวั อย่างทีด่ ี ท�ำให้เขา
สนใจทีจ่ ะท�ำบุญ มีคนพาไปวัด ฟังธรรม คุณย่า
ก็ปลูกฝังอาตมามาตั้งแต่เด็ก ให้กราบพระ ให้
ใส่บาตร ชีวิตก็ได้เรียนรู้ ในที่สุดก็ได้เข้ามาอยู่
ในระบบของไตรสิกขา
อันนีแ้ หละ ทีพ่ าให้เราได้เข้ามาสูพ่ ระพุทธ
ศาสนา และเราก็มีโอกาสที่จะอยู่กับธรรมคุณ
แล้ว ให้รู้อุปการคุณอันนี้ แล้วให้รีบเร่งศึกษา
ปฏิบัติ เราโชคดีแล้วที่เกิดมาในเมืองพุทธ ไปดู
ทีอ่ นื่ ทีไ่ ม่ใช่เมืองพุทธ เขาไม่มโี อกาสอย่างนีน้ ะ
ถูกปิดกั้นทางความเชื่อบ้าง หรือต้องไปจ่าย
สตางค์แพงๆ  เพือ่ เข้า course ปฏิบตั ธิ รรมบ้าง
สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าท่านมีสัพพัญญุตนิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ญาณ ถ้าพระองค์มาเห็นพวกเราแล้วจะอธิบาย
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมาย
ความเป็นอยู่ของพวกเราในยุคนี้ให้คนในยุค
ของคนดี
ของพระองค์ฟัง ท่านก็คงต้องใช้เทวดาในการ
เปรียบเทียบ พวกเราทุกวันนี้อยู่กันแบบเทพ
ที่มา : สัมโมทนียกถา ท�ำบุญบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุพการี
สบาย อยากกิน อยากเที่ยว สมบูรณ์พร้อม ทั้ง ๒ ท่าน   ที่บ้านโยม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม
พรั่งด้วยกามวัตถุ ทุกอย่างเป็นเหมือนทิพย์ ๒๕๖๐
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ปั ญญาภิวัฒน์

ธรรมะ ๓๗

ธีรปัญโญ

สฺวากขาตธรรม

ฉบั บ ที่ แ ล้ ว ได้ ร วบรวมธรรมะ ๓๗ ที่
เป็นเนกขัมมธรรมมาโยงให้เห็นว่าการศึกษา
(สิกขา) นัน้ สัมพันธ์กบั เนกขัมมะ (การออกจาก
กามหรือการออกบวช) ได้อย่างไร ที่จริงค�ำว่า
‘บวชเรียน’ นัน้ เป็นค�ำทีค่ นไทยเราคุน้ หู และใช้
คู่กันมานานแล้ว การเรียนในความหมายเดิม
ของเราจึงเชื่อมโยงกับการออกจากกามอย่าง
แน่นแฟ้น ถ้าออกจากกามได้ ก็ออกจากทุกข์
กองใหญ่ ไ ปได้ พ ร้ อ มกั น คนสมั ย ก่ อ นพอ
อายุ ค รบไม่ บ วชเรี ย นก็ แ ต่ ง งาน จะเห็ น ว่ า
บวช ตรงข้ามกับ (ปรุง) แต่ง และเรียน ตรงข้าม
กับงาน ถ้าบวชก็ได้เรียน ถ้าแต่งก็ตอ้ งไปท�ำงาน
พอวารสารออกไปแล้วไม่นาน ก็มีโยมสนใจ
ไต่ถามมาว่าเขียนเรื่องอะไร ก็เลยบอกโยมไป
เป็นภาษาไทยง่ายๆ (เพราะเขาไม่คอ่ ยชอบศัพท์
บาลียากๆ) เนื่องจาก เนกขัมมะ แปลว่า ออก
จึงสรุปแปลให้เขาฟังแบบง่ายที่สุดว่า “ธรรม
ออก ๓๗” บอกไปแล้วก็กลับมานึกขึ้นได้ว่า
แย่ละ เดี๋ยวโยมจะนึกว่าเราให้หวย เพราะเคย

(จบ)

มีทางอีสาน วันดีคนื ดีกม็ ญ
ี าติโยมมารอใส่บาตร
มากมายผิดสังเกตทั้งที่ไม่ใช่เป็นวันพระหรือ
วันส�ำคัญอะไร จนเกือบจะหอบกลับวัดไม่ไหว
มาทราบในภายหลังว่า ชาวบ้านเขาเอาตัวเลข
ทีเ่ ราสอนธรรมะไปตีเป็นหวย แล้วก็ถกู หวยกัน
เกือบทั้งหมู่บ้าน ภายหลังจึงต้องระมัดระวัง
ในเรื่องการบอกอะไรๆ ที่เป็นตัวเลขเป็นอย่าง
มาก เพราะคนไทยเราจ้องมองหาตัวเลขเด็ด
เพื่อน�ำไปตีเป็นหวยกันอยู่แล้ว (ผลสลากเลข
ท้ายสองตัวในเดือนนี้เกิดมาออกที่เลข ๓๗
พอดี ซึ่งบังเอิญมาตรงกันเฉยๆ ผู้เขียนไม่ได้
ตั้งใจบอกใบ้อะไรทั้งสิ้น) จริงๆ แล้วตัวเลขชุด
หนึ่ ง นั้ น สามารถเก็ บ ความหมายไว้ ไ ด้ อ ย่ า ง
มากมาย โดยเฉพาะคนที่สนใจพระอภิธรรม
จะพบว่าตัวเลขเหล่านีเ้ ป็นไวยากรณ์การศึกษา
ของธรรมะเลยก็วา่ ได้ ท่องกันเป็นโค้ตตัวเลขทัง้
ชุดเลย ใครอยากเรียนอภิธรรมเก่งๆ ต้องฝึกคิด
เป็นตัวเลขให้คล่องๆ
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ทวนกันอีกที เลข ๓๗ นี้ มาจากชั้นเทพ
ที่มีชื่อเป็นตัวเลขคือ ๔ (จาตุมหาราชิกา) +
๓๓ (ตาวติงส) ซึ่งเป็นชั้นเทพที่ปกครองโดย
พระอินทร์ เป็นเทพ ๒ ชัน้ แรก (จากเทพทัง้ หมด
๖ ชั้น) ที่อยู่บนเขาพระสุเมรุ เป็นชื่อของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ด้วย ตถาคตธรรม ๓๗ ด้วย
และเนกขัมมธรรม ๓๗  ด้วย ฉบับนี้จะมาดูนัย
อื่นๆ อีก ที่มีในธรรมะ ๓๗ เลขมหัศจรรย์นี้
ทางวั ด จากแดงเอง ท่ า นพระอาจารย์
มหาประนอมได้พยายามจัดหลักสูตรส�ำหรับ
ญาติโยมที่มาฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดให้เป็นระบบ
เป็นขั้นเป็นตอน จะได้มีเครื่องวัดการปฏิบัติ
ของเราคร่าวๆ ว่ามีการพัฒนาขึน้ ไหม หรือว่าได้
พัฒนาครบรอบด้านไหม โดยพระอาจารย์ทา่ น
ได้แนะน�ำให้เริ่มจากการมีไตรสรณคมน์เป็น
หลักให้ได้กอ่ น ซึง่ ต้องมีความเข้าใจความหมาย
ของพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความแช่มชื่น เบิกบาน เมื่อได้
ระลึกถึงคุณเหล่านั้น คือได้พุทธะ ธัมมะ และ
สังฆนุสสติอย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวนั่นเอง จาก
นั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นสูงขึ้น ซึ่ง
สามารถสรุปรวมเข้าในธรรมะ ๓๗ อย่างได้
โดยในหลักสูตรนี้ขอตั้งชื่อว่า ปาริสุทธิธรรม
หรือธรรมทีช่ ำ� ระศีล กรรม  จติ และญาณของตน
ให้หมดจดบริสุทธิ์ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

29

ละการฆ่า การเบียดเบียน มีเมตตากรุณา
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน/ ละอทินนาทาน เคารพ
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ของผู ้ อื่ น / ละการ
ประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดประเวณี/
ละการพูดเท็จ ไม่ยอมกล่าวเท็จ เพราะเหตุ
ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์
ใดๆ/ ละการพูดค�ำส่อเสียด ช่วยสมานคนทีแ่ ตก
ร้าวกัน ส่งเสริมคนทีส่ มัครสมานกัน ชอบกล่าว
ถ้อยค�ำที่สร้างสามัคคี/ ละค�ำหยาบ พูดแต่ค�ำ
สุภาพอ่อนหวาน/ ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่คำ�
จริง มีเหตุผล มีสาระประโยชน์ ถูกกาลเทศะ/
ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผูอ้ นื่ / ไม่มจี ติ คิดร้าย คิด
ปรารถนาแต่ว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีเวร ไม่
เบียดเบียน ไม่มที กุ ข์ ครองตนอยูเ่ ป็นสุขเถิด/ มี
ความเห็นชอบ เช่นว่า ทานมีผล การบูชามีผล
ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมี เป็นต้น
สมถกรรมฐาน  ๗
กสิณ อสุภะ อนุสสติ อัปปมัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถานะ อารุปปะ
วิปัสสนาญาณ  ๑๖
นามรูปปริเฉทญาณ ปัจฺจยปริคคหญาณ
สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยตูปัฏฐานญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกมั ยตาญาณ ปฏิสงั ขานุปสั สนาญาณ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ
ปาริสทุ ธิธรรม ๓๗ : ศีลปาริสทุ ธิ กัมมปาริสทุ ธิ
รวมได้หลักสูตรเป็น ๓๗ ธรรมนีท้ ตี่ อ้ งท�ำ
จิตตปาริสุทธิ ญาณปาริสุทธิ
ในตอนจบของธรรมะ ๓๗ นี้ จึงขอน�ำเอา
จาตุปาริสุทธิศีล  ๔
ส่วนหนึง่ ของมหาปรินพิ พานสูตร ซึง่ เป็นตอน
ปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีว- ที่บรรยายเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาหลังจาก
ปาริสุทธิศีล ปัจจยสันนิสสิตศีล
ที่พระพุทธองค์ทรงตัดสินใจปลงพระชนมายุกุศลกรรมบถ  ๑๐
สังขารแล้ว ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
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พระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ จาริ ก สั่ ง สอนธรรม ๓๗
ประการนี้ เป็นส่วนมาก โพธิปักขิยธรรม ๓๗
นี้ก็คือ มัคคภาวนานุปุพพาปฏิปทา (ปฏิปทา
ค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ต้นจนจบโลกุตตรมรรค)
นั่นเอง มีข้อความดังนี้ :...พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จไปยังอุปฏั ฐานศาลา
ประทับนัง่ บนอาสนะทีจ่ ดั ถวาย ตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายว่า
‘‘ตสฺ มาติห, ภิกฺขเว, เย เต มยา ธมฺมา
อภิญฺญา เทสิ ตา, เต โว สาธุกํ อุคฺคเหตฺวา อาเสวิตพฺพา ภาเวตพฺพา พหุลกี าตพฺพา, ยถยิทํ
พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ อสฺ ส จิรฏฺฐิตกิ ,ํ ตทสฺ ส พหุชนหิตาย พหุชนสุ ขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุ ขาย เทวมนุสฺสานํ ฯ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าใดที่เรา
แสดงแล้ว เพื่อความรู้ยิ่ง ธรรมเหล่านั้นพวก
เธอเรียนแล้ว พึงซ่องเสพ พึงเจริญ พึงกระท�ำให้
มากด้วยดี โดยทีพ่ รหมจรรย์นพี้ งึ ยัง่ ยืน พึงด�ำรง
อยู่ได้นาน เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ชน
เป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์

“กตเม จ เต, ภิกฺขเว, ธมฺมา มยา อภิ
ญฺญา เทสิ ตา, เย โว สาธุกํ ... เทวมนุสฺสานํฯ
เสยฺ ยถิทํ – จตฺ ตาโร สติปฏฺฐานา จตฺ ตาโร
สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ปญฺจินฺทฺ

ริ ยานิ ปญฺจ พลานิ สตฺ ต โพชฺ ฌงฺ คา อริ โย
อฏฺฐงฺคโิ ก มคฺโคฯ อิเม โข เต, ภิกฺขเว, ธมฺมา
มยา อภิญฺญา เทสิ ตา, เย โว สาธุกํ อุคฺคเหตฺ
วา อาเสวิตพฺพา ภาเวตพฺพา พหุลกี าตพฺพา,
ยถยิทํ พฺรหฺ มจริ ยํ อทฺธนิยํ อสฺ ส จิรฏฺฐิ ติกํ,
ตทสฺ ส พหุชนหิตาย พหุชนสุ ขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุ ขาย เทวมนุสฺสาน’’นฺติ ฯ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงแล้ว
เพื่อความรู้ยิ่ง ... เพื่อความสุขแก่เทวดาและ
มนุษย์เป็นไฉน ? คือ สติปฏั ฐาน ๔ สัมมัปปธาน
๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์
๗ อริยมรรคมีองค์ ๘. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วแก่พวกเธอ เพื่อ
ความรูย้ งิ่ ... เพือ่ ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์.  
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือน
ภิกษุทั้งหลายว่า
‘‘หนฺ ททานิ , ภิกฺขเว, อามนฺ ตยามิ โว,
วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ฯ
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย  บัดนีเ้ ราขอเตือนพวก
เธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อม
ไปเป็นธรรมดา ขอเธอทั้งหลายจงยังความไม่
ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
น จิรํ ตถาคตสฺ ส ปรินิพฺพานํ ภวิสฺสติฯ
อิโต ติณฺณํ มาสานํ อจฺจเยน ตถาคโต ปรินิพฺ
พายิสฺสตี’’ติฯ
ไม่ช้าตถาคตจักปรินิพพาน จากนี้ล่วงไป
๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพาน.    
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าผูส้ คุ ตศาสดา ครัน้ ตรัส
ไวยากรณภาษิตนีแ้ ล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์
ต่อไปว่า
“ทหราปิ จ เย วุทธฺ า เย พาลา เย จ ปณฺฑติ า
อฑฺฒา เจว ทลิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา
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คนเหล่าใด ทั้งเด็กผู้ใหญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต  
ทั้งมั่งมี ทั้งขัดสน ล้วนมีความตายเป็นเบื้อง
หน้า.
“ยถาปิ กุมฺภการสฺส กตํ มตฺติกภาชนํ
ขุทฺทกญฺจ มหนฺตญฺจ ยญฺจ ปกฺกํ ยญฺจ อามกํ
สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ
ภาชนะดินที่ช่างหม้อท�ำ ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่
ทั้งสุก ทั้งดิบ ทุกชนิด มีความแตกเป็นที่สุด
ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น.
‘‘ปริปกฺโก วโย มยฺหํ ปริตฺตํ มม ชีวิตํ
ปหาย โว คมิสฺสามิ กตํ เม สรณมตฺตโน
วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวติ ของเราเป็นของน้อย
เราจักละพวกเธอไป เราท�ำที่พึ่งแก่ตนแล้ว.
‘‘อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต สุสีลา โหถ ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา สจิตฺตมนุรกฺขถ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไม่ประมาท มี
สติ มีศีลด้วยดีเถิด จงเป็นผู้มีความด�ำริตั้งมั่น
ด้วยดี จงตามรักษาจิตของตนเถิด.  
‘‘โย อิมสฺมิํ ธมฺมวินเย อปฺปมตฺโต วิหสฺสติ
ปหาย ชาติสํสารํ ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสตี’’ติ
ผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้   
ผู ้ นั้ น จั ก ละชาติ ส งสารแล้ ว กระท� ำ ที่ สุ ด แห่ ง
ทุกข์ได้.
ที่นี้มาดูนัยสุดท้ายกัน:
ตัวเลข ๓๗ ยังเป็นจ�ำนวนพยางค์ทั้งหมด
ในบทธรรมคุณด้วย พวกเราทุกคนคงจะท่อง
บท สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม กันได้จนขึ้นใจ
แล้วทุกคน มาดูสิว่าเราเข้าใจความหมายกัน
มากน้อยแค่ไหน
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บทธรรมคุ ณ : คุ ณ ของพระธรรม ตาม
พจนานุกรมพุทธศาสตร์อธิบายไว้ว่า
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรม
อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว คือ ตรัสไว้
เป็นความจริงแท้ อีกทั้งงามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด พร้อมทั้งอรรถะ พร้อม
ทั้งพยัญชนะ ประกาศหลักการครองชีวิตอัน
ประเสริฐ บริสุทธิ์ (คือไม่มีส่วนเกินที่ต้องเอา
ออก) บริบูรณ์ (คือไม่มีส่วนขาดที่ต้องเพิ่มเข้า
มา) โดยสิ้นเชิง
สนฺทิฏฺฐิโก อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วย
ตนเอง คือ ผู้ใดปฏิบัติ ผู้ใดบรรลุ ผู้นั้นย่อมเห็น
ประจักษ์ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งเชือ่ ตามค�ำของผูอ้ นื่
ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ไม่บรรลุ ผู้อื่นจะบอกก็เห็นไม่ได้
อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล คือ ไม่ขึ้น
กับกาลเวลา พร้อมเมื่อใด บรรลุได้ทันที บรรลุ
เมื่อใด เห็นผลได้ทันที อีกอย่างว่า เป็นจริงอยู่
อย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ไม่จ�ำกัดด้วยกาล
เอหิปสฺสโิ ก ควรเรียกให้มาดู คือ เชิญชวน
ให้มาชม และพิสูจน์ หรือท้าทายต่อการตรวจ
สอบ เพราะเป็นของจริงและดีจริง
โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา คือ ควรน้อม
เข้ามาไว้ในใจ หรือน้อมใจเข้าไปให้ถึง ด้วยการ
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดมีขนึ้ ในใจ หรือให้ใจบรรลุถงึ อย่าง
นั้น หมายความว่า เชิญชวนให้ทดลองปฏิบัติ
ดู อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่น�ำผู้ปฏิบัติให้เข้าไป
ถึงที่หมายคือนิพพาน
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญูชน
พึงรู้เฉพาะตน คือ เป็นวิสัยของวิญญูชนจะพึง
รู้ได้ เป็นของจ�ำเพาะตน ต้องท�ำ  จึงเสวยได้
เฉพาะตัว ท�ำให้กันไม่ได้ เอาจากกันไม่ได้ และ
รู้ได้ประจักษ์ที่ในใจของตนนี่เอง
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โดยสรุปบท สฺวากขาโต จัดเป็นปริยัติธรรม และโลกุตตรธรรม ๙ (มรรค ๔ ผล ๔
นิพพาน ๑) ส่วนบทที่เหลือคือ สันทิฏฐิโก
อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปนยิโก ปัจจัตตัง
จัดเป็นโลกุตตรธรรม
ที นี้ ม าลองนั บ จ�ำนวนพยางค์ ข องบท
ธรรมคุณดูสวิ า่ ได้เท่าไร ? “สฺวากฺ ขา โต ภ ค ว ตา
ธมฺ โม สนฺ ทิฏฺ ฐิ โก อ กา ลิ โก เอ หิ ปสฺ สิ
โก โอ ป น ยิ โก ปจฺ จตฺ ตํ  เว ทิ ตพฺ โพ
วิญฺ ญู หิ” ติ (พยางค์ ติ สุดท้าย มาจาก อิติ
เป็นเพียงศัพท์ที่บอกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่
ในเครื่องหมายค�ำพูดเท่านั้น) ลองนับดูแล้วใช่
ไหม ได้เท่าไร ? ๓๗ พอดีใช่ไหม ดังนั้น ตัวเลข
๓๗ นี้จึงสามารถบ่งถึง สฺวากขาตธรรม หรือ
ธรรมะที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส สอนไว้ ดี แ ล้ ว
ทั้งหมดเลยก็ได้ ซึ่งก็จะรวมทั้งโลกุตตรธรรม
ปริยัติธรรมทั้งหมดไปด้วย ตอนนี้เวลาเราสวด
บทธรรมคุ ณก็ สามารถระลึกนึกถึง นัยต่างๆ
ของธรรมะ ๓๗ รวมไปด้ ว ยได้ เห็ น ความ
อัศจรรย์ของเลข ๓๗ หรือยัง ว่าสามารถสื่อถึง
อะไรได้บ้าง ? ลองไปทบทวนดูนะ ธรรมะ ๓๗
น�ำมาลงวารสารทั้ง ๔ ตอนนี้ ส�ำหรับคนที่ชอบ
พิจารณา จัดเป็นธัมมานุสติอย่างหนึ่งได้ด้วย
พระพุ ท ธองค์ เ องก็ ไ ด้ ท รงดั บ ขั น ธปริ นิพพานไปนานแล้ว สืบทอดเหลือไว้กแ็ ต่ธรรมะ
เป็นมรดกธรรม ที่ต้องท�ำให้เกิดขึ้นในใจของ
ชาวพุทธทุกคน จะว่าเป็นมรดกท�ำก็ได้ ตอนที่
พระองค์ท่านออกแสวงหาโมกขธรรมนั้น ท่าน
ได้ตรัสไว้เองดังนี้ว่า “อัคคิเวสสนะ ในกาลต่อ
มา เรายังหนุ่มแน่น แข็งแรง มีเกศาด�ำสนิท อยู่
ในปฐมวัย เมือ่ พระราชมารดาและพระราชบิดา
ไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวช  มีพระพักตร์นอง
ด้วยน�ำ้ พระเนตรทรงกันแสงอยู  ่ จึงโกนผมและ

หนวด นุง่ ห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากวัง ผนวช
เป็นบรรพชิต เมือ่ ผนวชแล้ว ก็แสวงหาว่าอะไร
เป็นกุศล แสวงหาอยูซ่ งึ่ สิง่ ทีป่ ระเสริฐทีบ่ คุ คล
จะพึงถึง อันเป็นสันติ อันสูงสุด” เหตุที่ท่าน
ไม่หยุดอยู่ที่อาจารย์ฤๅษีทั้งสองท่าน แม้จะได้
ความสุขในฌานขั้นสูง ก็เพราะท่านได้ตั้งโจทย์
ไว้สองข้อคือ อะไรเป็นกุศล เป็นเครื่องน�ำออก
จากวัฏฏะ ซึ่งก็คือธรรมฝ่ายมรรคฝ่ายโพธิ
หรือ ธรรมะ ๓๗ นี้แหละ ส่วนสิ่งที่ประเสริฐ
ที่บุคคลจะพึงถึง อันเป็นสันติ อันสูงสุด ก็คือ
อนุปาทิเสสนิพพาน (การดับสนิทไม่มีส่วน
เหลือ) นั่นเอง เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบ
ด้วยตนเองแล้ว ก็ได้เสด็จด�ำเนินด้วยพระบาท
เปล่าสัง่ สอนเวไนยสัตว์ดว้ ยสฺวากขาตธรรม คือ
ธรรมะ ๓๗ นี้เหมือนกันตลอดพระชนมชีพที่
เหลืออยู่ของพระองค์ พวกเราเมื่อได้มาระลึก
ถึงธรรม ๓๗ นีแ้ ล้ว ก็เท่ากับได้เห็นพระตถาคต
ตามพระพุทธด�ำรัสที่ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้น
จึงจะได้ชื่อว่าเห็นเราตถาคต เมื่อเราได้ทราบ
ธรรมะอันเป็นรัตนะงามเหล่านี้ในพระศาสนา
แล้ว ก็ควรจะน้อมน�ำเอาเข้ามาปฏิบตั ใิ ห้เกิดขึน้
ในจิตในใจของพวกเราตามก�ำลังความสามารถ
ด้วย จึงจะถือได้ว่าเป็นการช่วยกันปฏิบัติบูชา
สืบต่ออายุพระศาสนาไปด้วยกัน เพราะศาสนา
พุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ถึงแม้จะมีศาสน
วัตถุมากมายแต่ถา้ ขาดปัญญาก็ไม่อาจรักษา
พระศาสนาเอาไว้ได้ ธรรมะ ๓๗ อันเป็นไป
ในฝ่ายปัญญาเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรศึกษา
ท�ำความเข้าใจให้แจ่มชัด
สุดท้ายนี้จึงหวังว่าธรรมะ ๓๗ เหล่านี้ จะ
เป็นเครื่องน�ำทางให้ได้ระลึกถึงพระปัญญาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระตถาคตเจ้า มหาศาสดา
เอกของโลก พวกเราเป็นพุทธชิโนรส - ลูกของ
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คืนค่าน�้ำนม
‘กายรูปเจ้า แม่เฝ้าเลี้ยง จนเคียงใหญ่
แต่กายธรรม ในใจ ของแม่หนา
ได้มีเจ้า ขัดเกลา จนโตมา 			
พุทธองค์ เปรียบบิดา ข้าฯ ได้เจอ		
น�้ำนมแม่ ผ่อนกระหาย ได้เพียงครู่		
น�้ำนมธรรม ยังอยู่ คู่เสมอ
เจ้าดื่มนมแม่ หลับพลัน ฝันละเมอ		
แม่ดื่มนมเธอ แล้วฟื้น ตื่นนิรันดร์’

พระพุ ท ธเจ้ า ที่ เ กิ ด มาจากพระโอษฐ์ ข อง
พระองค์ - สั ท ธั ม มโช ดั ง นั้ น พระพุ ท ธจึ ง
เหมือนพ่อ พระธรรมจึงเหมือนแม่ของพวก
เรา เป็นพ่อ - แม่ที่จะน�ำเราออกจากวัฏฏะ
วัฏฏะทีพ่ วกเราท่องเทีย่ วมานาน หลายกัป (มา
เกิด) หลายกัป (มาเจอ) กันแล้ว
ดังนัน้ เนือ่ งในโอกาสวันแม่ในปีนี้ เมือ่ พวก
เราได้ไปกราบแม่ในวัฏฏะแล้ว อย่าลืมกราบแม่
ที่จะน�ำเราออกจากวัฏฏะด้วย
‘อหํ สุคต เต มาตา ตฺวญฺจ วีร ปิตา มม
สทฺธมฺมสุขโท นาถ ตยา ชาตามฺหิ โคตมฯ
สํวทฺธิโตยํ สุคต
รูปกาโย มยา ตว
อานนฺทิโย ธมฺมกาโย มม สํวทฺธิโต ตยาฯ
มุหุตฺตํ ตณฺหาสมณํ ขีรํ ตฺวํ ปายิโต มยา
ตยาหํ สนฺตมจฺจนฺตํ ธมฺมขีรญฺหิ ปายิตา ฯ
พระนางปชาปดีโคตมีเถรีทูลลาปรินิพพาน
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แม่พ่อทางจิตวิญญาณ
พ่อแม่มี  สัตว์หลายชนิด  จิตยังรู้
พุทธองค์  ตรัสลึกซึ้ง  ถึงประเด็น
พ่อแม่แห่ง  ความประเสริฐ  เกิดทางจิต
ศีลคือแม่  ปัญญาพ่อ  ก่อชัชวาล
องค์สัมพุทธ  คือพ่อ  ผู้ก่อเกิด
อริยผล  บุคคลเกิด  จากโลกีย์
มากันเถิด  บูชาแม่  แลพ่อแท้
ด้วยโพชฌงค์  องค์เจ็ด  อริยมัคคา
อตฺถิ มาตา, อตฺถิ ปิตา,
อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา.
สั ม มาทิ ฐิ ที่ ยั ง เป็ น สาสวะ (โลกี ย สั ม มาทิ ฐิ )
ข้อที่ ๗ มารดามี, ๘ บิดามี, ๙ สัตว์ที่เป็น
อุปปาติกะมี.   

บุญคุณอยู่  เลี้ยงรักษา  สามัญเห็น
ความเป็นไป  ภายใน  จิตวิญญาณ
สัมมาทิฏ-  ฐิคติ  เป็นพื้นฐาน
อริยญาณ  ผุดเกิดใหม่  ในทันที
ธรรมประเสริฐ  แม่คลอดใหม่  ในจิตวิถี
ในร่างนี้  สู่โลกุตตร์  ผุดทันตา
พลีดวงแด  ปฏิบัติ  ขัดตัณหา
ไปจนกว่า  จิตเกิดใหม่  ในสัทธรรม  ๛

      “ข้าแต่พระสุคต หม่อมฉันเคยเป็นมารดา
เลี้ ย งของพระองค์ ข้ า แต่ พ ระธี ร เจ้ า ส่ ว น
พระองค์เป็นบิดาของหม่อมฉัน ข้าแต่พระ
โลกนาถ พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานความสุข
ที่ เ กิ ด จากพระสั ท ธรรม ข้ า แต่ พ ระโคดม    
(ม.อุ. ๑๔/๒๕๗ "มหาจัตตารีสกสูตร") หม่อมฉันเป็นผูท
้ พี่ ระองค์ทรงให้เกิดแล้ว ข้าแต่
พระสุคต พระรูปกายของพระองค์นี้ อันหม่อม
พระมหาปชาบดี โ คตมี เ ถรี ก ล่ า วว่ า พระ- ฉันเคยฟูมฟักให้เจริญเติบใหญ่แล้ว ส่วนพระ
พุทธเจ้าเป็นพ่อทางธรรมผูใ้ ห้ก�ำเนิดชีวติ ใหม่ ธรรมกายที่น่าเพลิดเพลินของหม่อมฉัน อัน
น�้ำนมคือพระธรรมเหมือนแม่
พระองค์ ท รงฟู ม ฟั ก ให้ เจริ ญ แล้ ว พระองค์
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หม่อมฉันให้ดมื่ น�ำ้ นม อันระงับความหิวได้เพียง
ชั่วครู่ ส่วนหม่อมฉัน พระองค์ทรงให้ดื่มแม้
น�้ำนม  คือพระธรรมซึ่งสงบระงับได้แท้จริง

(ขุ.อป. ๓๓/๑๕๗ “มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน")

สารี บุ ต รเปรี ย บเหมื อ นแม่ ผู ้ ใ ห้ ก�ำเนิ ด
โมคคัลลานะเปรียบเหมือนแม่เลี้ยง
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสดังนีว้ า่ ภิกษุท.  
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประกาศ
ธรรมจักรอันยอดเยี่ยม......ได้ทรงบอก แสดง   
บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่าย
ซึ่งอริยสัจ ๔ ภิกษุท. พวกเธอจงเสพ จงคบ
สารี บุ ตรและโมคคัลลานะเถิด ทั้ง สองรูปนี้
เป็นบัณฑิตภิกษุ ผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์ สารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้
ให้ก�ำเนิด โมคคัลลานะเปรียบเหมือนมารดา
ผู ้ บ� ำ รุ ง เลี้ ย งทารกที่ เ กิ ด แล้ ว สารี บุ ต รย่ อ ม
แนะน�ำโสดาปัตติผล  โมคคัลลานะย่อมแนะน�ำ
ในผลชั้นสูง (สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์)
สารีบตุ รย่อมสามารถบอก  แสดง บัญญัต  ิ แต่งตัง้
เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ ๔ ได้
โดยพิสดาร  
(ม.อุ. ๑๔/๖๙๙ “สัจจวิภังคสูตร”)

มนุษย์บางจ�ำพวก คือ โอปปาติกะ
ดูกรสารีบุตร โอปปาติกะก�ำเนิดเป็นไฉน?  
เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางจ�ำพวก และเปรต
บางจ�ำพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะก�ำเนิด
(กตมา จ สารีปุตฺต โอปปาติกา โยนิ เทวา
เนรยิกา เอกจฺเจ จ มนุสฺสา เอกจฺเจ จ
วินิปาติกา อยํ วุจฺจติ สารีปุตฺต โอปปาติกา
โยนิ )
(ม.มูล. ๑๒/๑๖๙ " ก�ำเนิด ๔")

สัมมาทิฏฐิข้อ ๗ + ๘ + ๙ พ่อแม่สมสู่
แบบโลกๆ กันแล้วเกิดลูกใครๆ ก็รู้ แม้บุญคุณ
พ่อแม่สามัญชนทัว่ ไปก็รู้ ไม่จำ� เป็นต้องถึงระดับ
พระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า ธรรมะ
ที่พระพุทธองค์ตรัสมักมีทั้งความสุขุมลึกซึ้ง
(คมฺภีรา) เห็นได้ยาก (ทุทฺทสา) รู้ตามได้ยาก
(ทุรนุโพธา) สงบ (สนฺตา) ประณีต (ปณีตา)
คาดคะเนเดาไม่ได้ (อตกฺกาวจรา) ละเอียด
(นิปุณา) รู้ได้เฉพาะบัณฑิต (ปณฺฑิตเวทนียา)  
(ที.สี. ๙/ ๒๖ “พรหมชาลสูตร”) นัยแฝงที่ลึกซึ้ง
คือพ่อแม่ทางจิตวิญญาณ (สทิสูปจาร) ท�ำให้
เกิดกัมมโยนิทางจิตวิญญาณผุดเกิดขึ้นใหม่
ทันที (โอปปาติกโยนิ) ในร่างเดิม เป็นสัตตาโอปปาติกา คือ จิตเดิมตายจากโลกโลกียเ์ กิดใหม่
ในโลกโลกุตตระทันที ตายจากโลกียชาติเกิด
ใหม่เป็นโลกุตตรชาติทันที ตายจากโลกียภูมิ
เกิดใหม่ในโลกุตตรภูมทิ นั ที กลายเป็นอุบตั เิ ทพ
คื อ โสดาบั น สกิ ท าคามี อนาคามี อรหั น ต์
ถ้าเป็นอรหันต์ ก็คือวิสุทธิเทพ พระพุทธองค์
คือพ่อ พระสัทธรรมคือแม่ หรือ แม่คือศีล พ่อ
คือปัญญา ดังนั้นเรามาบูชาพ่อแม่ตามนัยลึกนี้
ด้วยการปฏิบัติบูชากันเถิด
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วศิน อินทสระ

สัลเลขธรรม ตอน ๔ (จบ)
๕. สัทธรรม ๗
สัทธรรม แปลว่า ธรรมของคนดี ธรรม
ของสัตบุรุษ สัทธรรม ๗ นี้ปรากฏในสังคีติสูตรเป็นภาษิตของพระสารีบุตร ซึ่งแสดงแก่
ภิกษุทงั้ หลายทีส่ ณ
ั ฐาคาร เมืองปาวาของมัลลกษั ต ริ ย ์ ซึ่ ง พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ประทั บ อยู ่
ด้วย ทรงประทานโอกาสให้พระสารีบุตรแสดง
ธรรม พระสารีบุตรได้แสดงธรรมในท�ำนองจัด
ธรรมเป็นหมวดๆ หมวด ๑ ถึง หมวด ๑๐ ใน
ที่นี้กล่าวเฉพาะสัทธรรม ๗ ตามที่อ้างถึงใน
สัลเลขสูตร ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
๑. ศรัทธา หมายถึง ความเชือ่ ทีม่ เี หตุผล กล่าว
คือเชือ่ กรรม ผลของกรรม สัตว์ทงั้ หลายมีกรรม
เป็นของของตน เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า (ตถาคตโพธิศรัทธา) ไม่เชือ่ งมงาย
ซึ่งขัดกับหลักกรรม คุณสมบัติที่แสดงว่าเป็นผู้
มีศรัทธา พระศาสดาตรัสไว้ดังนี้ ๑. ใคร่เห็นผู้
มีศีล  ๒. ปรารถนาจะฟังพระสัทธรรม  ๓. ไม่มี
มลทินคือความตระหนี่ ดังพระบาลีที่ว่า
ทสฺสนกาโม สีลวตํ สทฺธมฺมํ โสตุมิจฺฉติ
วินยฺย มจฺเฉรมลํ ส เว สทฺโธติ วุจฺจติ

ผู้มีศรัทธาย่อมถือเอาสาระของชีวิตไว้ได้
ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดเจริญด้วยศรัทธา
เจริญด้วยศีล ด้วยการสดับตรับฟัง จาคะ และ
ปัญญา ผูน้ นั้ ชือ่ ว่าถือเอาสาระแห่งชีวติ ของตน
ไว้ได้ในโลกนี้ ผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้
มียศ ย่อมเพียบพร้อมไปด้วยโภคะ เขาไปในที่
ใดๆ ย่อมได้รับการบูชาในที่นั้นๆ บุคคลย่อม
ข้ามโอฆะคือกิเลสได้ด้วยศรัทธา" ฯลฯ
๒. หิริ แปลว่า ความละอาย หมายถึงละอาย
ในการท�ำชั่วท�ำบาป ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ
หิริชั้นที่ ๑ หมายถึง ละอายใจตนเอง ชั้นที่ ๒
หมายถึงละอายผู้อื่น แต่ก็ดีทั้งสองอย่าง
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๓. โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อผลของความ
ชั่ว ไม่กล้าท�ำความชั่ว กล้าเลิกความชั่วแม้
เคยท�ำมานานแล้วก็ตาม เห็นว่าผลของความ
ชั่วเป็นสิ่งน่ากลัว เพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ต่างๆ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ถ้าเธอทั้งหลาย
กลัวต่อความชัว่ ความชัว่ ไม่เป็นทีร่ กั ของเธอทัง้
หลาย ก็อย่าท�ำบาป ทั้งในที่แจ้งและที่ลับ" หิริ
โอตตัปปะทั้งสองนี้เป็นธรรมช่วยคุ้มครองโลก
ให้อยู่เย็นเป็นสุข และท�ำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็น
สัตบุรุษมีเทวธรรม ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
"บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วย หิริ - โอตตัปปะ
ประกอบตนด้วยธรรมอันขาว (สุจริต)
สั ตบุ รุษ ทั้ งหลายเรียกผู้นั้น ว่าเป็น คนดี
ทรงไว้ซึ่งเทวธรรม (ธรรมของเทพ)"
๔. พาหุ สั จ จะ ความเป็ น ผู ้ ไ ด้ ส ดั บ ตรั บ ฟั ง
มาก โดยเฉพาะได้สดับธรรมของพระอริยะมี
พระพุทธเจ้าเป็นต้น องค์คุณของพหูสูตทรง
แสดงไว้ ๕ ประการคือ
๔.๑ สั่งสมสุตะไว้มาก ทรงสุตะไว้มาก
๔.๒ จ�ำไว้ได้มาก
๔.๓ ว่าได้คล่องปาก
๔.๔ เพ่งพินิจใคร่ครวญด้วยใจ
๔.๕ เห็นทะลุปรุโปร่งไม่ติดขัด แจ่มแจ้ง
ชัดเจน
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ผู ้ เ ป็ น พหู สู ต ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ธรรมเจดี ย ์
และเป็นองค์แทนของพระธรรม พระพุทธเจ้า
ตรัสกับพราหมณ์ผู้เป็นอุบาสกคนหนึ่งว่า "ถ้า
ต้ อ งการจะบู ช าพระธรรมก็ ใ ห้ บู ช าผู ้ ที่ เ ป็ น
พหูสูต" ความเป็นพหูสูตจึงมีอุปการะมากทั้ง
แก่ตนและแก่ผู้อื่น
๕. วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร คือมีความ
เพียรสม�่ำเสมอไม่จับจด มีความเพียรเป็นไป
ติดต่อ มีความเพียรมั่นคงก้าวไปข้างหน้า ท�ำ
ความเพียร แบบไฟสุมขอนไม่ใช่แบบไฟไหม้ฟาง
ท�ำความเพียรแบบรากไม้ไชภูเขา ผูม้ คี วามเพียร
เช่นนี้เมื่อจับท�ำสิ่งใดย่อมประสบความส�ำเร็จ
สามารถจะล่วงพ้นความล�ำบากได้ ดังพระพุทธ
พจน์ที่ว่า "บุุคคลล่วงพ้นทุกข์เสียได้ด้วยความ
เพียร (วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ)" และว่า "ควรรีบ
ท�ำความเพียรเสียในวันนี้ทีเดียว ใครจะรู้ได้ว่า
ความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือไม่" นอกจากนี้ยัง
มีพุทธศาสนสุภาษิตอีกมากหลาย ซึ่งแสดงถึง
ประโยชน์และคุณค่าของความเพียร เช่นว่า
"บุคคลควรท�ำความเพียรเรื่อยไป จนกว่าจะ
ส�ำเร็จประโยชน์" เป็นต้น
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๖. สติ แปลตามตัวว่า ระลึกได้ เช่น ระลึกถึง
สิ่งที่เคยท�ำและค�ำที่เคยพูดไว้แม้นานได้ โดย
มากท่านจะอธิบายว่า สติคือการอยู่ด้วยความ
ไม่ประมาท รักษาจิตด้วยสติ มีพุทธศาสนสุภาษิตมากหลายซึ่งแสดงคุณของสติ เช่น
"กระแสกิเลสทั้งหลายเหล่าใดมีอยู่ในโลก
สติสามารถป้องกันปิดกัน้ กระแสกิเลสเหล่านัน้
เสียได้ บุคคลผู้มีสติย่อมได้รับความสุข สติและ
สัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อการ
ด�ำเนินชีวิต" เป็นต้น บุคคลที่เสียแขนเสียขาก็
ชื่อว่าเสียแขนเสียขา แต่ถ้าเสียสติเขาเรียกกัน
ว่าเสียคน คือเสียหมดทั้งคนเลยทีเดียว
สติเป็นพระสูตรส�ำคัญพระสูตรหนึ่งใน
หลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า สติปัฏฐานสูตร และมหาสติปฏั ฐานสูตร พระพุทธองค์
ตรัสอานิสงส์ไว้ว่า "สติปัฏฐาน คือ การตั้งสตินี้
ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย
เพื่อล่วงพ้นความโศกและความพิไรร�ำพัน เพื่อ
การตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์โทมนัส เพื่อบรรลุถึง
ธรรมทีค่ วรรู้ กล่าวคือ มรรค ผล และเพือ่ ท�ำให้
แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นไปเพื่อน�ำออกเสียซึ่ง
อภิชฌาและโทมนัส
สติปัฏฐาน ๔ คือ กายานุปัสสนา เวทนา
นุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา"

จะเห็นได้ว่า ความเป็นผู้มีสติมีคุณค่าเพียงไร
พระอรหันต์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์
๗. ปัญญา ความรอบรู้ ความเฉลียวฉลาด ท่าน
พรรณนาคุณค่าของปัญญาเอาไว้มากหลาย
เช่นว่า "การได้ปญ
ั ญาท�ำให้เกิดความสุข บุคคล
ผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ย่อมหาความ
สุขได้แม้ในสิ่งที่น่าจะทุกข์ ปัญญาเป็นรัตนะ
ของคน คฤหัสถ์ขยันดี นรชนผู้มีปัญญาดี การ
ไม่ประทุษร้ายมิตรดี การไม่ท�ำบาป เป็นเหตุ
ให้เกิดสุข ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา
ปัญญาเป็นดวงประทีปในโลก ปัญญาประเสริฐ
กว่าทรัพย์ ปัญญาย่อมรักษาบุคคลไว้ได้ บุคคล
ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ผู้ฉลาดทั้งหลาย
กล่าวว่า ปัญญานัน่ แหละประเสริฐทีส่ ดุ เหมือน
ดวงจันทร์รงุ่ เรืองกว่าดวงดาวทัง้ ท้องฟ้า ศีล สิริ
และธรรมของสัตบุรษุ ย่อมโน้มน้อมตามบุคคล
ผู้มีปัญญา"
ได้กล่าวถึงหมวดธรรมส�ำหรับขัดเกลา
กิเลสและอุปนิสัย ๕ เรื่องด้วยกัน มี กุศล
กรรมบถ ๑๐ เป็นต้น มีสัทธรรม ๗ เป็นปริโยสานตามนัยแห่งสัลเลขสูตร เห็นว่าพอสมควร
แล้ว ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดี
ความเจริญในธรรมพึงมีแด่ท่านผู้อ่านทั่วกัน
เทอญ
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พุทธสาวิกา

อุ บาสิกากับความเป็นแม่
อุ บ าสิ ก า หมายถึ ง พุ ท ธศาสนิ ก ชนผู ้
หญิง หากประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว
พุทธศาสนิกชนผู้หญิง คือ อุบาสิกา
เมื่อเป็นอุบาสิกา ในความหมายนี้สมควร
เป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมน�ำค�ำสอนของพระพุทธ
องค์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึก ให้ปรากฏมีในตนอยู่
เสมอ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกา
น่าเสียดายทีอ่ บุ าสิกาจ�ำนวนมากมิได้เป็น
เช่นนัน้ ไม่ได้ศกึ ษาเล่าเรียนธรรมะให้เกิดความ
รู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อจะน�ำมาประพฤติ
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นชีวติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ บทบาททีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของความเป็นอุบาสิกา
คือ การเป็นแม่
ข่ า วตามหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ กี่ ย วกั บ
อาชญากรรมวัยรุ่นมีอยู่อย่างมากมายและต่อ
เนื่อง ไม่เคยลดลง ตรงข้ามกลับเพิ่มทวีมากขึ้น
และร้ายแรงหนักขึ้นไปเรื่อยๆ จนบางครั้งน่า

สะพรึงกลัวจนขนลุกขนพอง เช่น วัยรุ่นบุก
เข้าไปในหอพักชายแห่งหนึง่ เพือ่ จะไปเอาเรือ่ ง
วัยรุน่ อีกคนทีม่ าเป็นกิก๊ กับแฟนของตน บังเอิญ
คนที่เป็นเป้าหมายไม่อยู่ เขาจึงฆ่าคนที่อยู่ใน
ที่นั้น ด้วยการเอาไขควงทิ่มต้นคอทะลุ เหยื่อ
เคราะห์ร้ายตายคาที่ ไม่ต้องส่งโรงพยาบาลให้
เสียเวลา ข่าววัยรุ่นหลอกลวงชายคนหนึ่งไป
ฆ่าชิงรถ พอจับตัวได้พบว่าฆาตกรเคยฆ่าคน
ตายและติดคุกมาแล้ว และถูกปล่อยออกมา
ไม่นานก็มาก่อเหตุอีก เมื่อสืบสวนทวนความ
พบอีกว่า นายคนนี้เมื่อไม่พอใจพ่อของตน ก็
กระหน�่ำซ้อมพ่อจนบาดเจ็บหลายครั้ง ขณะนี้
ถูกจับไปขังคุกอีกครั้ง และอาจจะได้ปล่อยตัว
หลุดออกมาอีกในอนาคต
เด็กวัยรุ่นบางคนเป็นโรคจิตอย่างหนัก
ชอบท�ำร้ายคนอื่น แอบอยู่ข้างถนน คอยให้มี
รถผ่านมาแล้วโยนก้อนหินใส่รถ ท�ำให้รถคันนัน้
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เสียหลักถึงกับคว�ำ่ ไปเลยก็มี หลายครัง้ มีคนโดน
ก้อนหิน หัวแตก บาดเจ็บ ครัง้ หนึง่ เคยมีขา่ วว่า
มีเด็กโดนก้อนหินถึงตาย เด็กพวกนี้ไม่มีสติยั้ง
คิดเลยว่าการกระท�ำของตนโหดร้ายเพียงใด
ท�ำไมเด็กจึงเป็นเช่นนี้ไปได้ คนแรกที่จะ
ต้องโทษว่ามีความผิดคือพ่อแม่ ซึ่งถือว่าเป็น
บุพการี เป็นครูคนแรกของลูก หากพ่อแม่ไม่
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ลูกย่อมไร้ทิศทาง
สับสน และอาจหันเหไปพึ่งสิ่งที่ผิด ที่ไม่ดี เขา
ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันความเลวร้ายในชีวิต
เลย
เนื่องจากวารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ เป็น
ฉบับวันแม่ จึงอยากจะพูดเน้นที่บทบาทของ
แม่เป็นส�ำคัญ
แม่เป็นจ�ำนวนมากก็ไม่ได้รบั การอบรมมา
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการในพระพุทธ
ศาสนา เขาจึงไม่มีอะไรจะถ่ายทอดให้ลูก ไม่รู้
จะสอนลูกอย่างไร เพราะตัวเองยังไปไม่รอด
กระท�ำตนผิดๆ พลาดๆ เป็นเรือ่ งธรรมดาของเขา
คนเราเกิ ดมาพร้อมกับอวิชชา หากไม่
เรียนรู้หรือขัดเกลาก็จะตกเป็นเหยื่อของความ
โง่เขลาเบาปัญญาอย่างนั้น เพราะฉะนั้น การ
ศึกษาเล่าเรียนธรรมะจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นของ

มนุษย์ทั้งหลาย แต่กลายเป็นว่าไม่มีเวลาที่จะ
ศึกษา เพราะไปศึกษาวิชาการเพื่อที่จะมาท�ำ
มาหากินเลี้ยงชีวิต สร้างความร�่ำรวย เมื่อรวย
แล้วก็จะมีอ�ำนาจเงิน ท�ำอะไรไม่ผิด หากผิดก็
หนีไปอยูป่ ระเทศอืน่ ดังมีตวั อย่างทีเ่ ป็นข่าวให้
เห็นตามสื่อต่างๆ
ด้วยเหตุนี้ ก่อนจะมีลูก ควรเตรียมตัวให้
พร้อม ส�ำรวจตัวเองว่า ตนจะเป็นแม่ทดี่ ขี องลูก
ได้ไหม แม่ที่ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่ให้ก�ำเนิด เลี้ยง
ดู ให้ปัจจัยสี่เพียงเท่านั้น แต่แม่ที่พร้อมคือ แม่
ทีจ่ ะอบรมสัง่ สอนลูกให้เติบโตมาอย่างสมบูรณ์
แข็งแรงทัง้ กายและใจ ไม่เป็นภัยของสังคม หรือ
เป็นสวะ กากเดน ให้เป็นภาระของสังคม
แม่ทุกคนควรส�ำเหนียกว่า ตนเป็นครูคน
แรกของลูก ลูกมีแม่เป็นครูคนแรก แม่จึงควร
มีคณ
ุ งามความดีให้เป็นแบบอย่างกับลูกได้บา้ ง
ท�ำดีให้ลูกเห็น พูดดีให้ลูกฟัง และชักน�ำลูกให้
อยู่แต่ในความดีงาม สิ่งเหล่านี้แม่ต้องท�ำก่อน
ท�ำให้เป็นธรรมชาติของตนแบบนัน้ แล้วลูกก็จะ
ซึมซับสิ่งดีงามที่แม่สร้างไว้ให้เป็นสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเขา
หากลูกท�ำอะไรผิดพลาดด้วยความไม่รู้ แม่
ก็ต้องใจเย็นพอที่จะสั่งสอน บอกกล่าวให้เขา
เข้าใจว่า สิ่งที่เขาท�ำ  ผิดอย่างไร และควรจะ
แก้ไขอย่างไร ไม่ใช่เอาแต่ดุด่าว่ากล่าว โดยไม่
สอนอะไร
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แม่ต้องท�ำทุกวิถีทางให้ลูกตระหนักรู้ว่า
แม่รักและปรารถนาดีต่อเขาเสมอ ให้เขารู้ว่า
ยามที่เขามีปัญหา บุคคลแรกที่เขาจะพึ่งได้คือ
แม่ของเขา อ้อมอกแม่มีความรักและมีไออุ่น
ที่จะเป็นที่พักพิงในทุกขณะที่เขาต้องการ เมื่อ
ลู ก ได้ รั บ รู ้ ถึ ง ความรู ้ สึ ก อั น งดงามและสู ง ส่ ง
จากความรักของแม่ ก็จะไม่กล้าทีจ่ ะท�ำตัวไม่ดี
เพราะกลัวแม่จะเสียใจ เป็นมิตรจิตมิตรใจทีแ่ ม่
และลูกมีตอ่ กัน ความรักอันบริสทุ ธิแ์ ละถูกต้อง
ตามท�ำนองคลองธรรม จึงเป็นวัคซีนทีด่ ที สี่ ดุ ที่
จะป้องกันไม่ให้ลูกเป็นคนชั่ว
มีพทุ ธภาษิต อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ
ปาเปน สํยุเช แปลว่า ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่
ควรน�ำตนนั้นไปพัวพันกับความชั่ว
ถึงเวลาแล้วที่พุทธบริษัททั้งหลายควรให้
ความส�ำคัญในการศึกษาเล่าเรียนธรรมะ เพื่อ
จะน�ำธรรมะนั้นน้อมน�ำใส่ตน เมื่อตนมีธรรมะ
ก็จะช่วยสร้างสังคมได้อย่างแน่นอน สังคมเริ่ม
จากครอบครัว หากครอบครัวดี จึงค่อยแผ่
ขยายออกไปในสังคมส่วนใหญ่
สองมือแม่ มีศักยภาพพอที่จะปั้น หรือ
สร้างลูก ให้เป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ยิ่งใหญ่
เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ให้
แก่โลก ตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะยกมากล่าวคือ
แม่ฟ้าหลวง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
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ชนนี ทรงเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ทรงเลี้ยง
พระโอรสและพระธิดามาแต่ลำ� พัง ทรงอภิบาล
และให้การอบรมพระโอรสและพระธิดาอย่าง
ดี เ ลิ ศ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เพราะพระโอรสและ
พระธิดาของพระองค์ล้วนมีคุณภาพยอดเยี่ยม
ด้วยกันทุกพระองค์   โดยเฉพาะอย่างยิง่    พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นที่รัก เป็นศูนย์
รวมใจของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นตัวอย่างชัดเจนของลูกที่ได้รับ
การอบรมมาอย่างดีจากแม่
หากประมาทแล้ว พ่อแม่อาจเป็นดังค�ำ
พูดที่ว่า พ่อแม่รังแกฉัน โดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้
พ่อแม่ทั้งหลายควรให้ความส�ำคัญในเรื่องการ
อบรมเลีย้ งดูลกู ให้เป็นความส�ำคัญอันดับต้นๆ
มากกว่าการแสวงหาทรัพย์ เพราะถึงที่สุดแล้ว
การมีทรัพย์มากแต่มลี กู เลว ก็อาจท�ำให้ชวี ติ ตก
อยู่ในความหายนะ ทรัพย์สินที่หามาก็อาจจะ
หมดไปเพราะถูกลูกผลาญท�ำลายไปจนหมดสิน้
ดังมีอทุ ธาหรณ์ให้เห็นอย่างมากมายไม่หมดสิน้
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มองเทศ - มองไทย วิเทศทัยย์

พระเขี้ยวแก้ว
มานครศรีธรรมราช ? ๑

เขียนบทความหลายเรื่องลงในวารสาร
โพธิยาลัย ส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องคติความเชื่อ
เป็นหลัก ได้รบั ดอกไม้บา้ งก้อนอิฐบ้างสรรเสริญ
ติติงผสมกันไปตามปกติวิสัยของมนุษย์ปุถุชน
แต่ค�ำพูดเหล่านั้นหาได้ท�ำให้ผู้เขียนเปลี่ยน
วิธีการเขียนไม่ ยังรักษาเอกลักษณ์ส่วนตัวไว้
อย่างเหนียวแน่น กล่าวคือมักจะเขียนอะไรที่
ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียว   อีกทั้งส�ำนวนโวหาร
ก็เป็นวิชาการ เคยตรองหลายครัง้ หลายหน แต่
สุดท้ายก็สรุปลงตรงว่าเขียนตามใจฉันนี้แหละ
ไม่ต้องปรับแก้ให้วุ่นวายพายเรือ ใครอ่านไม่
เข้าใจก็ทนเอาหน่อย ทนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็จะ
ชินไปเอง

ส�ำหรับบทความนี้ต้องการน�ำพาทุกท่าน
ไปท�ำความรูจ้ กั พระเขีย้ วแก้วหรือพระทันตธาตุ
ของพระพุทธเจ้า ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยมาประดิษฐาน
ที่นครศรีธรรมราช (อ่านตรงนี้บางท่านคงท�ำ
หน้าตาเหมือนแขกได้กลิ่นปลาร้า มีลักษณะ
ประมาณว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดี)
บอกกันแต่เบือ้ งต้นเสียก่อนว่า เนือ้ หาทีน่ ำ�
มากล่าวนั้นเน้นการวิเคราะห์เป็นหลัก เพราะ
เห็นว่าหากพูดดาษไปตามเนื้อหาข้อมูลจาก
คัมภีร์ต้นฉบับ ก็ไม่ต่างอะไรกับหยิบยืมค�ำพูด
มาบอกต่อเท่านั้น แต่หากมีการวิเคราะห์เจาะ
ประเด็นบ้าง น่าจะท�ำให้เกิดปัญญาแก่ผู้อ่าน
อย่างน้อยก็ได้รบั ทราบถึงความแตกต่างจากต้น
ฉบับ นอกจากนัน้ ยังท�ำให้เห็นความชัดเจนของ
บริบทด้านคติความเชื่อของคนยุคสมัยนั้นด้วย
ประเด็นตามมาคือ ผู้อ่านท่านใดไม่มีพื้น
ด้านประวัตศิ าสตร์ศรีลงั กา ก็อาจจะจับประเด็น
ไม่ค่อยทัน หรือบางทีอาจไม่ทราบความหมาย
ในแต่ละเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์ ตรงนี้
แนะน�ำว่าให้หาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ศรีลังกามาอ่านก่อน ง่ายสุดคือหนังสือของ
ลังกากุมาร เห็นเขาเรียบเรียงข้อมูลได้ดี จับ
ประเด็นสองสามรอบก็เข้าใจแล้ว
เรื่องราวของพระเขี้ยวแก้วนั้นมีบันทึกไว้ใน
คัมภีร์ของชาวศรีลังกา
ความน่าเชื่อถือของต�ำนานพระเขี้ยวแก้ว
ของศรีลงั กานัน้   อยูท่ กี่ ารบันทึกเอกสารหลักฐาน
สืบทอดกันมา นับตั้งแต่สมัยพระเขี้ยวแก้ว
อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียจวบจนเพลา
ปัจจุบันวันนี้ ผู้ท�ำหน้าที่แต่งคัมภีร์อธิบายเรื่อง
ราวทัง้ หลายทัง้ ปวงคือพระสงฆ์ชาวศรีลงั กานัน้
เอง ด้วยความสมบูรณ์ครบถ้วนเช่นนีเ้ องจึงเป็น
เหตุให้เกิดความน่าเชื่อถือ
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จึงเห็นสมควรท�ำความรูจ้ กั คัมภีรเ์ หล่านัน้ เสีย
แต่ต้นมือ
เรื่องราวของพระเขี้ยวแก้วมีการบันทึกไว้
ตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม สันนิษฐานว่าฉบับเดิมนั้น
เป็นภาษาสิงหล และน่าจะมีการบอกเล่าสืบต่อ
กันมา เพราะคัมภีร์มหากาพย์นามว่ามหาวงศ์
ได้ระบุถึงคัมภีร์เล่มหนึ่งนามว่าทาฐาธาตุวังสะ
กล่าวคือพงศาวดารพระธาตุเขี้ยวแก้ว แต่น่า
เสียดายไม่มีหลักฐานระบุไว้ว่าแต่งเป็นภาษา
สิงหลหรือภาษาบาลี แต่หลักฐานตรงนี้ชี้ให้
เห็นว่าอย่างน้อยมีคมั ภีรเ์ กีย่ วกับพระเขีย้ วแก้ว
ปรากฏให้เห็นแล้ว
คัมภีร์ที่แต่งอธิบายพระเขี้ยวแก้วเกิดขึ้น
จริงสมัยอาณาจักรโปโฬนนารุวะ ห่างจากวัน
เวลาที่พระเขี้ยวแก้วเข้าสู่เกาะลังกาประมาณ
เกือบพันปี เรียกชือ่ ว่าคัมภีรท์ าฐาวังสะ แปลว่า
พงศาวดารพระเขี้ยวแก้ว โดยผู้แต่งนามว่า
พระธรรมกิตติเถระ นักวิชาการยอมรับว่าพระ
เถระรูปนีอ้ าศัยข้อมูลจากคัมภีรเ์ ก่าแก่เป็นโครง
เรื่อง และเหตุเพราะพระเถระเป็นนักปราชญ์
จึงสามารถนิพนธ์เนื้อหาได้อย่างดีเยี่ยม กล่าว
กันว่าแม้เรื่องราวจะแต่งเป็นคาถาภาษาบาลี
ก็จริง แต่ส�ำนวนก็เรียบง่ายเหมาะส�ำหรับชาว
บ้านสามัญเช่นกัน
เรื่องราวตามคัมภีร์เริ่มต้นตั้งแต่การถวาย
พระเพลิงพุทธสรีระ แล้วมาจบลงตรงสมัย
ของพระนางลีลาวดี ผู้เป็นมเหสีของพระเจ้า
ปรากรมพาหุมหาราช ซึ่งสมัยนั้นพระนางขึ้น
เสวยราชย์แทนพระสวามีผู้สวรรคตล่วงแล้ว
ต่อมาพระเทวรทัมปสันคินาเถระได้แต่ง
คัมภีร์ภาษาสิงหลอีกเล่มหนึ่งนามว่าดาฬดาสิรติ ะ ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุ
ที่ ๔ แห่งอาณาจักรกุรแุ ณคะละ (พ.ศ. ๑๘๔๕ -
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๑๘๙๖) แม้จะอาศัยข้อมูลจากคัมภีรท์ าฐาวังสะ
ก็จริง แต่ผเู้ ขียนได้เพิม่ รายละเอียดมากขึน้ โดย
เฉพาะพิธกี รรมเกีย่ วกับพระเขีย้ วแก้ว ความยาก
ของคัมภีร์เล่มนี้คือแต่งเป็นกลอนภาษาสิงหล
โบราณหรือเรียกว่าภาษาเอฬุ ผู้เป็นนักศึกษา
เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจ เป็นเรื่องยากนัก
ส�ำหรับชาวบ้าน
คัมภีร์ว่าด้วยเรื่องราวของพระเขี้ยวแก้ว
เล่มต่อมาชื่อว่าดาฬดาปูชาวลิยะ ผลงานของ
นักเขียนนิรนาม แต่งขึ้นสมัยพระเจ้าปรากรม
พาหุที่ ๔ เช่นกัน แม้เนื้อหาของคัมภีร์เล่มนี้
จะบอกว่าเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเขี้ยวแก้ว
ก็จริง แต่รายละเอียดส่วนใหญ่ล้วนอธิบายถึง
เหตุการณ์บ้านเมืองสมัยนั้นเป็นหลัก จุดเด่น
ของคัมภีรเ์ ล่มนีอ้ ยูท่ พี่ ธิ กี รรมการบูชาพระเขีย้ ว
แก้ว ทีอ่ ธิบายต่อยอดมาจากคัมภีรด์ าฬดาสิรติ ะ
เล่มต่อมาคือคัมภีร์ดาฬดาวังสยะ เป็น
ผลงานของนักเขียนนิรนามเช่นกัน สันนิษฐาน
ว่าแต่งขึ้นสมัยพระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะแห่ง
อาณาจักรแคนดี (พ.ศ. ๒๒๙๐ - ๒๓๒๕) เนือ้ หา
ทั้งหมดเป็นการคัดลอกมาจากคัมภีร์ดาฬดาสิ ริ ต ะ เพี ย งแต่ เ พิ่ ม ค� ำ อธิ บ ายอี ก เล็ ก น้ อ ย
ลักษณะจึงเหมือนเป็นการคัดลอกแล้วอธิบาย
ความหมายประกอบเท่านั้น
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ส่วนเล่มสุดท้ายชื่อว่าดาฬดาหฏนะ แต่ง
ขึ้น พ.ศ.๒๓๓๖ สมัยอาณาจักรแคนดีตอน
ปลาย เป็นการน�ำเนือ้ หาในคัมภีรด์ าฬดาสิรติ ะ
และคัมภีรด์ าฬดาวังสยะมาเรียบเรียงใหม่ให้สม
สมัย แม้ไม่ทราบผู้แต่ง แต่พอสันนิษฐานได้ว่า
เป็นผูค้ งแก่เรียน เพราะส�ำนวนภาษาลุม่ ลึกและ
ไพเราะ
เหล่านี้ทั้งปวงคือคัมภีร์บันทึกเรื่องราวเกี่ยว
กับพระเขี้ยวแก้ว
นั ย หนึ่ งแสดงให้เ ห็นว่าชาวศรีลัง กาให้
ความส�ำคัญกับพระเขี้ยวแก้วอย่างมาก อีก
นัยหนึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าความเป็นปราชญ์
ของพระสงฆ์ศรีลงั กามิใช่เก่งเฉพาะการเทศนา
ธรรมเท่านัน้ แต่โดดเด่นด้านการแต่งคัมภีรด์ ว้ ย
บ้านเรานั้นแม้จะรับวัฒนธรรมลังกาวงศ์มาก็
จริง แต่การเป็นปราชญ์ด้านการขีดเขียนนั้น
ถือว่าน้อยนัก แต่จะโดดเด่นเชีย่ วชาญด้านวัตถุ
มงคล การจะเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นปราชญ์
แบบศรีลังกา คงต้องอาศัยเวลานานโขอยู่
อีกด้านหนึง่ เนือ้ หาเกีย่ วกับพระเขีย้ วแก้ว
ก็ปรากฏเห็นในคัมภีร์จุลวงศ์เช่นกัน แม้จะดู
เหมือนว่าเป็นเรื่องอันเดียวกัน เพราะผู้แต่ง
คัมภีรจ์ ลุ วงศ์และผูแ้ ต่งคัมภีรท์ าฐาวังสะเป็นรูป
เดียวกัน กล่าวคือพระธรรมกิตติเถระ แต่หาก
เปิดอ่านรายละเอียดในคัมภีร์จุลวงศ์จะเห็นว่า
เนื้อความเกี่ยวกับพระเขี้ยวแก้วมีน้อยนัก อีก
ทั้งลักษณะก็ย่อสั้นจนจับประเด็นความอะไร
ไม่ได้
อาจเป็นไปได้ว่าสาระของคัมภีร์จุลวงศ์
เน้ น พรรณนาถึ ง เหตุ ก ารณ์ บ ้ า นเมื อ งและ
ศาสนาเป็นหลัก เรื่องราวของพระเขี้ยวแก้ว
จึงกลายเป็นจุดเล็กจนแทบจะมองไม่เห็น เหตุ

เพราะเรื่องราวเหล่าอื่นกลบจนมิดหาย จึง
สันนิษฐานว่า พระธรรมกิตติเถระคงเห็นว่า
หากยักย้ายข้อมูลเกีย่ วกับพระเขีย้ วแก้วมาแต่ง
ใหม่ให้เป็นเอกเทศ น่าจะมีเนื้อหาสาระและ
สามารถอธิบายเพิ่มเติมเสริมความได้มากขึ้น
อีกโข จึงเป็นที่มาของคัมภีร์ทาฐาวังสะ
ประเด็นเสริมความคือ เหตุใดพระธรรม
กิตติเถระจึงเลือกแต่งคัมภีร์ทาฐาวังสะ ทั้งที่
มีเรื่องราวและเหตุการณ์มากมายน่าสนใจที่
ท่านกล่าวถึงในคัมภีร์จุลวงศ์ ไม่ว่าจะเป็นราช
ประวัติของพระเจ้าพุทธทาส ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์ พระเจ้ามหานามะผู้อุปถัมภ์พระ
พุทธโฆษาจารย์ ซึ่งเป็นพระอรรถกถาจารย์ผู้
ยิ่งใหญ่แห่งโลกเถรวาท พระเจ้าธาตุเสนะ ผู้
กอบกู้บ้านเมือง หรือพระเจ้ากัสสปะ ผู้สร้าง
พระราชวังลอยฟ้าสีคิริยา
ผู้เขียนไปค้นเจอศัพท์บาลีว่า “ทีปันตะ
ระ วาสีนัง” แปลว่า เหตุที่แต่งคัมภีร์เล่มนี้
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชนเหล่าอื่นนอกจาก
เกาะลังกา ขยายความหมายเพิ่มเติมว่า ท่าน
แต่งคัมภีร์เล่มนี้ด้วยคาถาภาษาบาลีแบบเรียบ
ง่าย เพื่อให้เป็นที่เข้าใจของสามัญชนคนไร้การ
ศึกษา และเป็นประโยชน์ตอ่ อาณาจักรเหล่าอืน่
นอกจากชาวเกาะลังกา
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เห็นได้ชัดว่า เรื่องราวอันดีงามของพระ
เขี้ ย วแก้ ว นั้ น เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ คนมากมาย
เคราะห์ดวี า่ สมัยนัน้ ยังไม่มกี ารจดลิขสิทธิ์ หาไม่
แล้วเราท่านทั้งหลายคงไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
พระเขีย้ วแก้ว และกว่าจะหาข้อยุตคิ งต้องเถียง
กันหมดน�้ำลายหลายถังเป็นแน่
มีคาถาเกี่ยวกับพระเขี้ยวแก้วว่า
เอกา หิ ทาฐา ติทิเวหิ ปูชิตา
เอก ปะนะ คันธาระปุเร มะหิยยะติ
กาลิงคะรัญโญ วิชิเต ปุเนกัง
เอกัง ปุนะ นาคราชา มเหนติ ฯ
เทพดาชั้นดาวดึงส์บูชาพระเขี้ยวแก้วองค์
หนึ่ง
ส่วนพระเขีย้ วแก้วอีกองค์หนึง่ บูชากันอยู่
ในคันธารบุรี
อี ก องค์ ห นึ่ ง บู ช ากั น อยู ่ ใ นแคว้ น ของ
พระเจ้ากาลิงคะ
อีกองค์หนึ่ง พระราชาเผ่านาคบูชาอยู่
พระคาถาดังกล่าวนี้ ผูเ้ ขียนคัดลอกมาจาก
มหาปรินิพพานสูตร แห่งทีฆนิกาย มหาวารวรรคในพระสุตตันตปิฎก ถือว่าเป็นหลักฐาน
ชิ้นเดียวที่กล่าวถึงพระเขี้ยวแก้ว ก่อนหน้านั้น
หรือหลังจากนี้ไม่มีกล่าวถึงอีกเลย
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พระเขีย้ วแก้วทีไ่ ปประดิษฐานทีค่ นั ธารบุรี
และแคว้นกาลิงคะพอวิเคราะห์สืบค้นได้ แต่ที่
บูชากันในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และนาคบาดาล
นั้น เป็นเรื่องยากเกินวิสัย หรือหากใครเคยไป
มาแล้วก็แจ้งให้ทราบด้วย จะได้เปิดแสดงเก็บ
ค่าเข้าชมคงได้เงินโขอยู่
เมื่อเราสืบเข้าไปถึงคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี
ซึง่ เป็นคัมภีรแ์ ต่งแก้อธิบายความตามทีฆนิกาย
มหาวารวรรค กลับไม่เห็นกล่าวถึงเรื่องราว
ของพระเขี้ยวแก้วแม้แต่น้อย นัยตรงกันข้าม
เรื่องราวส�ำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะในมหา
ปรินิพพานสูตรกลับกล่าวถึงอย่างพิสดาร
ตรงนี้หากมองผิวเผินก็มองว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่ผู้เขียนเห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกิน
คาดเดา
ผู ้ แ ต่ ง คั ม ภี ร ์ สุ มั ง คลวิ ล าสิ นี นั้ น คื อ พระ
พุทธโฆษาจารย์ และเหตุการณ์เกี่ยวกับพระ
เขี้ยวแก้วก็เกิดขึ้นไม่นาน เพียงสองศตวรรษ
ก่อนที่ท่านจะเดินทางมาเกาะลังกา ท่านย่อม
ได้ยินได้ฟังทั้งจากพระสงฆ์และชาวบ้าน และ
ย่อมเป็นประจักษ์พยานเห็นพิธีกรรมแห่แหน
พระเขี้ยวแก้วเป็นแน่ แม้สมณะฟาเหียนผู้เดิน
ทางมาเกาะลังกาก่อนท่านเพียงหกทศวรรษ  
และพักอยู่เกาะลังกาเพียงสองปียังบันทึกการ
แห่แหนพระเขี้ยวแก้วอย่างยิ่งใหญ่ จึงเป็นไป
ไม่ได้ว่าท่านไม่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เลย
เหตุทที่ า่ นไม่กล่าวถึงพระเขีย้ วแก้วเลยเพราะ
เห็นว่าเป็นคนละส�ำนัก
อย่ า ลื ม ว่ า พระพุ ท ธโฆษาจารย์ นั้ น มา
ศึกษาเรียนรู้จารีตปฏิบัติของคณะสงฆ์ส�ำนัก
มหาวิหาร ผู้ชื่อว่าเคร่งครัดในเถรวาทนิกายยิ่ง
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มาประดิษฐานมั่นคงในเกาะลังกาสืบต่อมาถึง
ปัจจุบัน
เนื้อความตามคัมภีร์ระบุว่า ในพิธีถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระนั้น พระอรหันต์เขม
เถระผู้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตร ทราบด้วย
ญาณว่าพระเขี้ยวแก้วไม่ถูกท�ำลายด้วยอัคคี
(ไม่ไหม้) จึงได้สำ� แดงฤทธิอ์ ญ
ั เชิญไปมอบถวาย
แก่พระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นกษัตริย์แห่งแคว้น
นัก ส่วนพระเขี้ยวแก้วนั้นกษัตริย์ให้คณะสงฆ์ กาลิงคะ
ส�ำนักอภัยคิรีวิหารเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่ง
ความจริงทั้งสองส�ำนักนี้เป็นคู่แข่งขันกันเรื่อย ปัญหาคือเหตุใดต้องไปมอบถวายพระเจ้า
มา ด้วยเหตุนั้น พระพุทธโฆษาจารย์จึงไม่ให้ พรหมทัต
ความส�ำคัญพระเขี้ยวแก้วเท่าที่ควร ขณะที่
หากวิเคราะห์ดูเนื้อหาของคัมภีร์ตอนนี้
เหตุการณ์ประดิษฐานพระพุทธศาสนาและการ จะเห็นประเด็นสงสัยอยู่ ๒ ข้อ หนึ่งนั้นคือ
ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ท่านกลับกล่าวถึงอย่าง พระนามของพระเจ้าพรหมทัต ส่วนอีกหนึง่ นัน้
ละเอียด แม้เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นก่อน คือแคว้นกาลิงคะ
พระเขี้ยวแก้วถึงแปดศตวรรษ
พระนามของพระเจ้าพรหมทัตนั้น เป็น
อีกประการหนึง่ พระสงฆ์สำ� นักมหาวิหาร นามประจ�ำแคว้นกาสีอันมีเมืองหลวงชื่อว่า
ไม่ให้น�้ำหนักเรื่องพระเขี้ยวแก้ว โดยละเลย พาราณสีตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว ไม่ว่าหลัก
ปล่อยไว้ สันนิษฐานว่าคัมภีร์เล่าเรื่องพระเขี้ยว ฐานทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอืน่ ก็ลว้ น
แก้วนามว่าทาฐาธาตุวงศ์ น่าจะเป็นผลงานของ ยืนยันเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นนาม
คณะสงฆ์ส�ำนักอภัยคิรีวิหารเป็นแน่
เฉพาะของกษัตริย์แห่งแคว้นกาสี
ล่วงเข้าสมัยอาณาจักรโปโฬนนารุวะ พระ
ธรรมกิ ต ติ เ ถระได้ แ ต่ ง คั ม ภี ร ์ ท าฐาวงศ์ ขึ้ น แล้วเหตุใดจึงมาปรากฏในแคว้นกาลิงคะ
เป็นการทอดเวลามาถึง ๑,๐๐๐ ปี หากมีการ
ผู้เขียนเชื่อว่าน่าจะเป็นราชวงศ์พระองค์
เรียบเรียงตั้งแต่สมัยพระเขี้ยวแก้วเข้ามาเกาะ หนึ่ ง ของแคว้ น กาสี ซึ่ ง แยกตั ว มาสร้ า ง
ลังกาและรักษาสืบทอดต่อกันมา เนื้อหาของ
คัมภีร์น่าจะมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้เป็นแน่
คัมภีรศ์ รีลงั กาหลายเล่มน�ำเนือ้ ความตอน
ท้ายของมหาปรินิพพานสูตรที่ระบุว่า “พระ
เขี้ ย วแก้ ว องค์ ห นึ่ ง บู ช ากั น อยู ่ ใ นแคว้ น ของ
พระเจ้ากาลิงคะ” มาขยายความต่อยอดด้วย
การแต่งเนื้อเรื่องประกอบจนพระเขี้ยวแก้ว
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อาณาจักรใหม่ การจะให้ชาวบ้านชาวเมือง
ยอมรับก็ต้องอ้างถึงชื่อเสียงความยิ่งใหญ่ของ
กษัตริย์ผู้เป็นบรรพชน และการอัญเชิญพระ
เขี้ยวแก้วมาประดิษฐานในอาณาจักรแห่งตน
น่าจะเป็นอีกกุศโลบายหนึง่ ในการดึงผูค้ นให้หนั
มาเชื่อถือ สังเกตได้จากครั้นอัญเชิญพระเขี้ยว
มาแล้ว พระองค์ได้เปลี่ยนนามเมืองหลวงใหม่
ว่า ทันตปุระ แปลว่า เมืองแห่งพระเขี้ยวแก้ว
ประเด็ น นี้ น ่ า จะเป็ น การดึ ง ศาสนาเข้ า กั บ
การเมือง
ค�ำถามต่อมาคือ เหตุใดจึงเลือกแคว้น
กาลิงคะ ท�ำไมไม่เลือกเมืองใหญ่ ดังเช่น เมือง
ปาตลีบตุ ร หรือเมืองพาราณสี ผูเ้ ขียนเดาเอาว่า
พระอรหันต์เขมเถระท่านน่าจะเป็นชาวแคว้น
กาลิงคะเป็นแน่ อีกทั้งมีความรู้จักคุ้นเคยกับ
พระเจ้าพรหมทัตเป็นอย่างดี หรืออาจจะเป็น
ราชครูท�ำหน้าที่แนะน�ำพระเจ้าพรหมทัตให้
อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานที่แคว้น
แห่งตนก็เป็นไปได้ ต�ำนานของภาคใต้ของไทย
ยืนยันว่า พระอรหันต์เขมเถระ เป็นพระญาติ
ของพระเจ้าพรหมทัต
แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือ เนื้อหาใน
คัมภีร์กล่าวถึงพระอรหันต์เขมเถระเพียงย่อ
สั้น ระบุว่าครั้นมอบถวายพระเขี้ยวแก้วแก่
พระเจ้าพรหมทัตแล้วก็หายไป พูดภาษาชาว
บ้านคือไปเร็วมาเร็ว เลยไม่ทราบว่าท่านมีส่วน
ส�ำคัญอย่างไรกับพิธีกรรมเกี่ยวกับพระเขี้ยว
แก้ว หรือบางทีพระเถระอาจเห็นว่าชาวเมือง
หัน มาสั ก การบู ช าพระเขี้ยวแก้ว และเคารพ
มั่นคงดีแล้ว จึงไม่เห็นจ�ำเป็นต้องปกปักรักษา
พระเขี้ยวแก้วอีก
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     นับจากพระเจ้าพรหมทัตเป็นต้นมา พระ
เขี้ยวแก้วได้รับการคุ้มครองรักษาและสักการ
บูชาเป็นอย่างดีจากกษัตริย์แห่งแคว้นกาลิงคะ
ทุกพระองค์ การนับถือบูชาพระเขีย้ วแก้วหมาย
ถึงการคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วย   เชื่อ
เหลือเกินว่าแคว้นกาลิงคะ น่าจะมีบรรยากาศ
ผ้าเหลืองเต็มบ้านปราชญ์เต็มเมือง
ล่วงเข้าประมาณ พ.ศ. ๘๐๐ (ตรงกับ
รัชสมัยของพระเจ้ามหาเสนะแห่งเกาะลังกา)
ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเขีย้ วแก้วเริม่ ถูกท้าทาย
เป็ น ครั้ ง แรก เมื่ อ พระเจ้ า คุ ห าสิ ว ะกษั ต ริ ย ์
พระองค์ ใ หม่ แ ห่ ง แคว้ น กาลิ ง คะ ปฏิ เ สธ
ประเพณีอันดีงามของบูรพกษัตริย์ ด้วยการ
ละทิ้งการบูชาพระเขี้ยวแก้ว แล้วหันไปนับถือ
พวกนักบวชชีเปลือย
คั ม ภี ร ์ บ รรยายเกี่ ย วกั บ พระองค์ ไว้ ว ่ า
“ไม่ประพฤติตามคลองแห่งธรรม เป็นดุจดัง
พระจันทร์ซ่อนในเงามืด ไร้ความรุ่งเรืองด้วย
รัศมี” แต่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ากลับศรัทธา
เลือ่ มใสในพระเขีย้ วแก้ว ต่อมาพระองค์เห็นจะ
ทนกระแสกดดันจากอาณาประราษฎร์ไม่ไหว
จึงเปลี่ยนพระทัยหันมานับถือพระเขี้ยวแก้ว
แล้วประพฤติตามแบบอย่างประเพณีโบราณ
ดังบูรพกษัตริยไ์ ด้ดำ� เนินทางเป็นแบบอย่างเอา
ไว้ จากนัน้ ได้เนรเทศพวกชีเปลือยออกจากแว่น
แคว้นหมดสิ้น
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ตรงนีเ้ ห็นว่าผูแ้ ต่งคัมภีรค์ งจะยกพระพุทธ
ศาสนาจนเกิ น เหตุ เพราะความจริ ง แล้ ว
บรรยากาศการนับถือศาสนาของชาวอินเดีย
นั้ น ครั้ น ยอยกศาสนาใดแล้ ว หาได้ ท� ำ ลาย
ศาสนาอืน่ ไม่ มีลกั ษณะค่อนข้างประนีประนอม
และอยู่เคียงข้างกันอย่างเป็นมิตร ดูตัวอย่าง
กรณี พ ระเจ้ า อโศกมหาราชเป็ น ต้ น แม้ ย ก
พระพุทธศาสนาให้เหนือกว่าศาสนาเหล่าอื่น
ก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่ากดขี่บังคับให้ทุก
คนหันมานับถือพระพุทธศาสนาหมดสิ้น
กรณีพระเจ้าคุหาสิวะแห่งแคว้นกาลิงคะก็คง
เป็นเช่นเดียวกัน
แต่ ก ารเปลี่ ย นพระทั ย หั น ไปศรั ท ธา
พระพุทธศาสนาอย่างกะทันหัน ย่อมท�ำให้
พวกชีเปลือยผู้ขาดลาภสักการะไม่พอใจเป็น
ธรรมดา จึงพากันเดินทางไปเมืองปาตลีบุตร
เข้าไปเพ็ดทูลพระเจ้าปัณฑุราช ด้วยการอ้างว่า
พระเจ้าคุหาสิวะกษัตริยแ์ ห่งตนบูชากระดูกคน
ตาย เพือ่ สอบทานความจริงพระองค์จงึ รับสัง่ ให้

พระเจ้าจิตตยานะยกทัพไปจับพระเจ้าคุหาสิวะ
มาสอบสวน
ตรงนีห้ ลักฐานเป็นประโยชน์มาก เพราะชี้
บอกว่าพระเจ้าคุหาสิวะนัน้ มิได้ปกครองตนเอง
เป็นเอกเทศต่างหาก แต่เป็นเมืองน้อยขึ้นตรง
ต่อพระเจ้าปัณฑุราชอีกที เฉกเช่นกับหัวเมือง
สมันตราชน้อยใหญ่เหล่าอื่น
ประเด็นน่าสนใจตามมาคือ การทีพ่ ระเจ้า
ปัณฑุราชส่งพระเจ้าจิตตยานะยกทัพไปจับกุม
พระเจ้าคุหาสิวะนั้น พิจารณาแล้วคงเห็นว่า
มิได้เป็นเรื่องใหญ่โตเสียหาย แต่การจะนิ่งเฉย
ไม่ท�ำอะไรก็ดูจะไม่เหมาะสม จึงเพียงแต่ให้
เจ้าประเทศราชท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนพระองค์
ไปสืบความดูเท่านั้น
อีกนัยหนึง่ สันนิษฐานว่าภายในอาณาจักร
ของพระองค์เองก็น่าจะมีผู้คนนับถือพระพุทธ
ศาสนาเช่นเดียวกัน การจะใช้วิธียกทัพหลวง
ไปจั บ พระเจ้ า คุ ห าสิ ว ะก็ เ กรงว่ า จะกระทบ
กระเทือนจิตใจชาวพุทธ จึงเป็นเหตุให้พระองค์
ทรงมอบหมายพระเจ้าจิตตยานะเป็นตัวแทน
เดินทางไปสืบสาวกระบวนความดู รูปการณ์
เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย ตรงนี้เห็น
ว่าพระราโชบายของพระเจ้าปัณฑุราชค่อนข้าง
ฉลาดหลักแหลมอยู่
ประเด็นเกีย่ วกับพวกนักบวชชีเปลือยก็นา่
สนใจเช่นเดียวกัน สันนิษฐานว่าในอาณาจักร
ของพระองค์นักบวชพวกนี้คงทรงอิทธิพลไม่
น้อย สังเกตได้จาก เมื่อมีการกล่าวโทษจาก
ชี เ ปลื อ ยนอกเมื อ งหลวง พระองค์ ต ้ อ งเร่ ง
ด�ำเนินมาตรการใดมาตรการหนึ่ง หากนิ่งเฉย
อาจจะเสียมวลชน สร้างความไม่สบายใจให้แก่
นักบวชชีเปลือยและเหล่าศาสนิกเป็นแน่
(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ค� ำ ขวั ญ วั น แม่
๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๐
สอนให้ลูก
พัฒนา
เพราะคนแกร่ง
เพื่อมาเป็น

เรียนรู้		
ด้วยตน
จะก้าว		
ก�ำลังไทย

สู้ปัญหา
จนเติบใหญ่
ได้ยาวไกล
ให้แข็งแรง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานค�ำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

v วิสัชนาธรรม :
สองมือแม่นี้ที่สร้างโลก
v ปรารภธรรม :
ยอดอุบาสิกา ธัมมกถึก ตอน ๑
v พระธรรมเทศนา :
รู้คุณ  แทนคุณ
v ธรรมร�ำลึก :
กตัญญูกตเวที
v ปัญญาภิวัฒน์ :
ธรรม ๓๗ – สฺวากขาตธรรม

v ชวนคิด :
แม่พ่อทางจิตวิญญาณ
v ปัญญารัตนะ :
สัลเลขธรรม ตอน ๔
v เรื่องชุด พุทธบริษัท :
อุบาสิกากับความเป็นแม่
v มองเทศ – มองไทย :
พระเขี้ยวแก้วมานครศรีธรรมราช ?

