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เวลากับชีวิต
กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย พร้อมกันไปกับตัวมันเอง
					
พระพุทธพจน์
กาลเวลา หมุนเวียน เปลี่ยนชีวิต		
สัจธรรม ความจริงแท้ แน่ในทาง			

เกิดแก่ติด ตามตาย สลายร่าง
ในก้าวย่าง แห่งวัฏฏะ จะพบเจอ

พบทุกข์ทน หม่นหมอง ต้องร้องไห้		
ทั้งพ่อแม่ พี่น้อง ผองเพื่อนเกลอ			

ต้องจากไกล พลัดพราก จากเสมอ
สัตว์เลี้ยงเออ เธอที่รัก จักจากลา

ชีวิตหนึ่ง น้อยนิด กะจิดร่อย			
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน งานพัฒนา		

ต้องใช้สอย ทุกนาที อย่างมีค่า
ให้ก้าวหน้า ในท�ำนอง แห่งคลองธรรม

เวลากับชีวิต สัมพันธ์ กันเช่นนี้			
ค�ำสอนของ พระพุทธองค์ ทรงชี้น�ำ			

เพราะเรามี บทสรุป อุปถัมภ์
สิ้นสุดกรรม เวลาจบ พบนิพพาน.
ธ สถิตในดวงใจเสมอไป
คณะผู้จัดท�ำ
คณะผู้ใจท�ำวารสารโพธิยาลัย

เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ จัดท�ำหลังพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ แม้วา่
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรือ่ งธรรมดา เป็นธรรมชาติ
ที่เราต้องพบเจอกันทุกคน แต่ก็ยากยิ่งนักที่เราจะ
หักห้ามใจมิให้เกิดความเศร้าโศก
การเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นเหตุการณ์ที่
หมุนเวียนไปตามเวลา เมือ่ เกิดแล้วก็มคี วามแก่ ความ
เจ็บ และความตาย เป็นผลทีต่ ดิ ตามมาอย่างทีไ่ ม่มใี คร
หลีกเลีย่ งได้ และนีค่ อื ทุกข์ของมนุษย์ ทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงค้นหาวิธีการที่จะพ้นไปจากวงจรที่เรียกว่า “วัฏสงสาร” ให้สิ้นสุดลง และเมื่อนั้นเวลาก็จะท�ำลายเรา
ไม่ได้อีกต่อไป เพราะฉะนั้น การถึงพระนิพพานคือ
ภาวะปลอดทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตาย เป็นอิสระ
จากการถูกกัดกลืนกินของเวลาอย่างสง่างามที่สุด
ปัจจุบนั ได้มกี ารค้นพบแล้วว่า เวลาในโลกมนุษย์
นัน้ สัน้ กว่าเวลาในจักรวาล ตรงตามข้อความทีป่ รากฏ
ในพระไตรปิฎกว่า เวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าโลก
มนุษย์มากนัก ดังกรณีของนางปติปูชิกา ที่หมดบุญ
ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์ขณะชมสวนอยู่กับสหาย
ชาวสวรรค์ทั้งหลาย นางไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเด็ก
เป็นสาว แต่งงาน มีลูก แก่ และตายในวัยชรา เมื่อ
สิ้นใจแล้วกลับไปอุบัติในสวรรค์ที่เดิมอีกครั้ง เวลา ณ
ที่นั้น เพิ่งผ่านไปเพียงชั่วเช้าถึงเย็นเท่านั้น (อรรถกถา
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔)

ทันทีที่เกิดมา นาฬิกาชีวิตเริ่มด�ำเนินต่อเนื่องไป
ไม่มีเวลาหยุดพักแม้แต่สักนาทีเดียว มนุษย์เรามีเวลา
อยูบ่ นโลกนีอ้ ย่างจ�ำกัด ทีย่ นื ยาวมากก็อาจจะอยูเ่ กิน
ร้อยปี ทีป่ กติธรรมดาก็มกั จะอยูไ่ ม่ถงึ ร้อยปี เวลาร้อย
ปีนี้ ถ้าเทียบกับเวลาของโลกแล้ว   มันสั้นนิดเดียว
ดังนั้น เมื่อมีเวลาน้อยนิดเดียวเช่นนี้ เราจะท�ำ
อะไรได้บ้าง เพื่อให้ชีวิตและจิตวิญญาณมีการพัฒนา
มีคุณค่า เดินหน้าไปสู่พระนิพพาน จุดหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา ทันทีทพี่ บพระนิพพาน ชีวติ ก็จะเป็น
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อิสระโดยสมบูรณ์ ไม่ตกเป็นทาสของกฎไตรลักษณ์
อีกต่อไป นาฬิกาชีวิตได้หยุดลงอย่างสิ้นเชิง ขันธ์ ๕
ดับลงหมดสิ้น ไม่มีการเกิดอีกต่อไป
วารสารโพธิยาลัย ฉบับนี้ให้ชื่อว่า เวลากับ
ชีวิต เราได้สรรหาบทความที่เกี่ยวเนื่องกันมาตีพิมพ์
ที่พิเศษยิ่งคือ ปุจฉา - วิสัชนา เรื่องเวลากับชีวิต
ของ เจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งท่านได้เมตตาวิสัชนาให้กับคณะ
ผู้จัดท�ำ  ในขณะที่ท่านก�ำลังเสวยทุกขเวทนาจาก
อาการอาพาธ เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นตัวอย่าง
หนึง่ ของบุคคลทีใ่ ช้เวลาในชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่าตลอดมา
แม้ว่าจะเป็นคนขี้โรค ร่างกายอ่อนแอ แต่โรคาพาธ
ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการท�ำงาน ท่านมีผลงานออก
เผยแพร่อย่างต่อเนื่องปีละหลายสิบรายการ นับ
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในเรื่องการใช้เวลาให้ได้
ประโยชน์สูงสุด
เนือ้ หาหลักในเล่มนีจ้ งึ เป็นการแสดงแง่คดิ ต่างๆ
ในเรื่องเวลา ที่ยังมีคนอีกเป็นจ�ำนวนมากไม่เข้าใจ
หรือมองไม่เห็นความส�ำคัญ หากท่านได้อา่ นบทความ
ต่างๆ ในเล่มนี้ จะได้แง่คิดสะกิดใจที่สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี แล้วเรา
ก็จะเดินทางไปกับเวลาอย่างมีความสุข เพราะชีวิตมี
แต่การพัฒนาเรือ่ ยไป การพัฒนาย่อมเกิดจากปัญญา
ปัญญาคือประทีปส่องทาง  ทีไ่ ม่มปี ระทีปใดเหนือกว่า
เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนท้ายๆ ของปี บ่งบอก
ว่าปีใหม่ก�ำลังจะมาถึง เวลาเคลื่อนไปอีกปีแล้ว อายุ
เราก็มากขึ้นอีกปี เราก�ำลังเดินทางเข้าใกล้ความแก่
และความตายไปอีกปี ความจริงข้อนี้น่าจะเป็นการ
เตือนเราให้ขบคิดพิจารณาว่า ควรจะจัดสรรชีวิต
ที่เหลืออยู่ข้างหน้าอย่างไร จึงจะดีที่สุดส�ำหรับชีวิต
ที่ก�ำลังด�ำเนินไปสู่ความตาย
วารสารโพธิยาลัยได้จดั ท�ำต่อเนือ่ งมาจนถึงบัดนี้
ส่วนหนึ่งเพราะเห็นคุณค่าของเวลานั่นเอง เราทุก
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คนมีอายุมากขึ้นทุกวัน ก�ำลัง
เรี่ยวแรง ก�ำลังสมอง ก็ค่อยๆ
ถดถอย อ่ อ นล้ า ลงไปเรื่ อ ยๆ
แต่เราไม่ย่นระย่อต่อความจริง
นี้ หากยังท�ำไหว เราก็จะท�ำต่อ
ไป เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่
สังคม ตามก�ำลังความสามารถ
เป็นงานทีท่ ำ� ด้วยศรัทธา ด้วยใจ
ที่ท่านพึงสัมผัสได้ หากได้อ่าน
โพธิยาลัยตลอดทั้งเล่ม
เนื้ อ หาสาระในวารสาร
โพธิยาลัยทุกเล่มจะถูกคัดสรร
มาเป็ น อย่ า งดี เพื่ อ ให้ ท ่ า นผู ้
อ่านได้รบั สารัตถประโยชน์อย่าง
เต็มที่ สามารถน�ำไปเผยแพร่
ต่อได้ และเก็บไว้ในตู้หนังสือ
เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ไว้ส�ำหรับน�ำ
กลับมาอ่านใหม่ และเป็นของ
มีค่าประจ�ำตู้หนังสือ เท่าที่ผ่าน
มานับว่าประสบความส�ำเร็จใน
แง่นี้ เพราะมีผู้อ่านตามมาหา
หนังสือเล่มที่ตนเองขาดไป มี
ไม่ครบ แจ้งความประสงค์ว่า
อยากมีให้ครบชุด ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เป็นไปได้ยาก เพราะวารสาร
หลายเล่มหมดเกลีย้ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเล่มที่ผ่านมานานแล้ว
นั บ ว่ า การเกิ ด ขึ้ น ของ
เหตุ ก ารณ์ นี้ เป็ น ก� ำ ลั ง ใจที่ ดี
ส�ำหรับคณะผู้จัดท�ำ  ที่เป็นการ
รวมตัวของจิตอาสาผู้ปรารถนา
ดีตอ่ พระศาสนา สังคมและท่าน
ผูอ้ า่ นของเราอย่างไม่มปี ระมาณ
การได้รับการตอบรับที่ดีคือสิ่ง
หล่อเลี้ยงใจให้ทีมงานของเรา
ท�ำงานนี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
คณะผู้จัดท�ำ
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๔.  คุณพ่อวัชระ - คุณแม่ทองสุข โลทารักษ์พงศ์
๕. คุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ และครอบครัว

ธรรมกถา
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พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

เครดิตภาพ : ศิลปินแห่งชาติ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

“เกิดมาทั้ ง ที ชี วิ ตนี้ น ้ อ ยนั ก ”

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
โย กาลฆโส ภูโต ส ภูตปจนึ ปจิ
ณ โอกาสบั ด นี้ จะได้ แ สดงพระธรรม
เทศนา เนื่องในงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่
ปัทมา หรรษชัยนันท์ ซึ่งได้จากพวกเราไป โดย
เฉพาะเป็นแม่ของพระ เป็นแม่พระ เป็นผู้ที่มี
บุญคุณ มีพระคุณต่อลูกหลาน ที่ส�ำคัญคือให้
ลูกชายเข้ามาบวชในพระศาสนา วันนี้ทุกท่าน
ได้ระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่ ได้มาตอบแทน
โดยการนิ ม นต์ พ ระสงฆ์ ม าแสดงพระธรรม
เทศนา มาสวดพระอภิธรรม เพื่อเป็นปฏิการคุณแก่คุณแม่ที่จากไป
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การ
เกิดเป็นมนุษย์ เป็นโอกาสทอง เป็นห้วงเวลา
ที่มีคุณค่ามากที่สุด ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้
พบพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสฟังเทศน์ เกิด
ความเข้าใจ เกิดศรัทธา ตัดสินใจออกบวช คน

ไทยชอบพูดว่า “ฆ่าเวลา” แต่จริงๆ แล้วเรา
เองต่างหากที่ถูกฆ่า กาโล ฆสติ ภูตานิ, กาโล
กาลเวลา หรือกาฬยักษ์ ฆสติ เคีย้ วกิน กลืนกิน
ภูตานิ สรรพสิ่งที่มีภูตรูป หรือสัตว์ทุกชนิด
สพฺพาเนว สหตฺตนา กาลเวลานี้ นอกจากกลืน
กินสรรพสิ่งแล้ว ยังกลืนกินตัวมันเองอีกด้วย
ในช่วงที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นช่วงเวลาที่น้อย
นิดเดียว เราจะจัดสรรเวลาอย่างไรดี ถ้าจัดสรร
เวลาไม่เป็น ก็จะถูกกาฬยักษ์กลืนกิน
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โบราณไทยเรา เอาเรื่องกาลเวลามาเป็น
เรื่องใหญ่ ผูกปริศนาธรรมว่า มียักษ์ตนหนึ่ง
มีหน้าอยู่ ๓ หน้า มีตาอยู่สองข้าง ข้างหนึ่ง
สว่าง ข้างหนึ่งริบหรี่ มีปากอยู่ ๑๒ ปาก มี
ฟันไม่มาก ปากละ ๓๐ ซี่ เคี้ยวกินสัตว์ทั่วทั้ง
ปฐพี ถามว่ายักษ์ตนนี้คือใคร ?
มีหน้าอยู่ ๓ หน้า หน้าร้อน หน้าหนาว
หน้าฝน มีตาอยู่สองข้าง ข้างขึ้น ข้างแรม มี
ปากอยู่ ๑๒ ปาก ปีหนึ่งมี ๑๒ เดือน มีฟันไม่
มาก ปากละ ๓๐ ซี่ เดือนหนึ่งมี ๓๐ วัน เคี้ยว
กินสัตว์ทั้งปฐพี บนพื้นแผ่นดินก็ดี ในน�้ำก็ดี
บนบกก็ดี ในอากาศก็ดี ถูกเคี้ยวกินหมด ยักษ์
ตนนี้คือใคร ก็คือ กาลเวลา มีชื่อพิเศษคือ
กาฬยักษ์ ผูท้ ไี่ ม่ถกู เคีย้ วกิน นัน่ คือพระอรหันต์
เพราะท่านไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตายอีก

โบราณก็เตือนอีกว่า อันเงินทอง หล่นหาย
ย้อนไปหา ยังมีหวัง พบพา ปะสบสม แต่คืนวัน
ผ่านไป ไม่ปรารมภ์ จะนิยม ย้อนหลัง อย่า
หวังเลย อันเวลาและวารี มิได้มีจะคอยใคร
เรือเมล์และรถไฟ มันก็ไปตามเวลา โอ้เอ้และ
อืดอาด มักจะพลาดปรารถนา ชวดแล้วจะ
โศกา อนิจจาเราช้าไป การที่เรายังประมาท
เพราะไม่เห็นคุณค่าของกาลเวลา ห้วงเวลา
ที่ เ กิ ดเป็ น มนุ ษ ย์ ถือว่าเป็น โอกาสทอง ได้

เรียนรู้ บาป บุญ คุณ โทษ สิ่งที่เป็นประโยชน์
สิง่ ทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ ทางนรก ทางสวรรค์ ทาง
นิพพาน แต่ถา้ มนุษย์ไม่เรียนรูส้ งิ่ เหล่านี้ มนุษย์
ก็จะถูกกาฬยักษ์ คือเวลา กลืนกินเสียเปล่า
ในคาถาแรกของคัมภีร์วิสุทธิมรรค สีเล
ปติฏฐาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ
อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ โส อิมํ วิชฏฺเย ชฏํ
บอกคุณสมบัติของผู้ที่จะบรรลุธรรมไว้
นโร ก็คือ คน สปญฺโญ คือมีปัญญาตั้งแต่
เกิดปฏิสนธิ สีเล ปติฏฺฐาย ตั้งอยู่ในศีล จิตฺตํ
ปญฺญญฺจ ภาวยํ พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา
อาตาปี มีความเพียรในการเผากิเลส และ
นิ ป โก มี ป ั ญ ญาในการบริ ห ารเวลา นี่ เ ป็ น
คุณสมบัติข้อสุดท้ายของผู้ที่จะได้บรรลุธรรม
ในทางโลกอาจจะมี ก ารบริ ห ารธุ ร กิ จ
บริหารเวลาให้ลงตัว ยุคนี้สังคมพัฒนาขึ้นแล้ว
ผู้สูงอายุมีมากขึ้น แต่การบริหารจัดการเวลา
หลายๆ ท่านก็บริหารเวลาว่า จากนี้ถึงนี้ เรียน
หนังสือ จากนี้ถึงนี้ ท�ำงานหาเงิน จากนี้ถึงนี้ ก็
หยุดพักผ่อนบัน้ ปลายชีวติ โดยมากจะวางแผน
ชีวติ ไว้แค่ชาติเดียว ชาติตอ่ ไปไม่ได้คดิ วางแผน
ไว้ ความจริงนัน้ การบริหารชีวติ ก็คอื การบริหาร
เวลา ต้องวางแผนบริหารเวลาตั้งแต่ชาตินี้จน
ถึงพระนิพพาน อย่าบริหารเวลาแค่ชาติเดียว
สมั ย พุ ท ธกาล ในเมื อ งพาราณสี มี ลู ก
มหาเศรษฐี รวย ๑๖๐ โกฏิ (หนึง่ โกฏิมสี บิ ล้าน)
พ่อแม่กลัวลูกจะล�ำบาก ไม่ให้เรียนหนังสือ ใช้
เงินอย่างเดียว สุดท้ายเงิน ๑๖๐ โกฏิหมด
เกลีย้ ง กลายเป็นขอทาน วันหนึง่ พระพุทธองค์
ไปพบ แล้วทรงแย้มพระโอษฐ์ พระสงฆ์ก็ทูล
ถามเหตุ พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า ขอทานนี้ เมือ่
ก่อนเป็นมหาเศรษฐีอยู่เมืองนี้ ถ้าเขาออกบวช
ตั้ ง แต่ วั ย หนุ ่ ม วั ย สาว เขาจะได้ บ รรลุ เ ป็ น
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พระอรหันต์ ถ้าเขาไม่ออกบวชแต่ท�ำธุรกิจ
ตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาว เขาจะได้เป็นมหาเศรษฐี
อันดับ ๑ ในวัยต่อไป ถ้าเขาบวช เขามีสิทธิ์ได้
บรรลุถึงอนาคามี ถ้าไม่บวช แต่ได้ท�ำธุรกิจก็
จะเป็นเศรษฐีระดับกลางๆ สุดท้ายแล้ว บวช
ก็ไม่ได้บวช ธุรกิจก็ไม่ได้ทำ 
� ทรัพย์สมบัตทิ มี่ อี ยู่
ก็หมดไป โอกาสที่จะบรรลุธรรมก็หมด กลาย
เป็นเศรษฐีตกยาก เป็นเศรษฐีขอทาน เพราะ
บริหารชีวิต บริหารเวลาไม่เป็น
อันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล
เมือ่ ๒๖๐๐ ปีทผี่ า่ นมา  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็
เอามาตรัสโปรดกับพระภิกษุทงั้ หลาย  พระภิกษุ
ทั้งหลายก็เกิดความสังเวช โอ้...ชีวิตของเรา
ประมาทไม่ได้เลย แม้แต่พระเองก็ต้องบริหาร
จัดการเวลา ว่าเวลาไหนควรท�ำอะไร ควรปฏิบตั ิ
อย่างไร ถ้าไม่บริหารจะเปล่าประโยชน์ ไม่ได้
ประโยชน์เท่าทีค่ วร ขอให้ดตู วั อย่างการบริหาร
เวลาของพระพุทธเจ้า ๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ - เวลาเช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์
๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนํ - เวลาเย็นเทศน์โปรด
ชาวบ้าน  ๓.  ปโทเส ภิกขฺ โุ อวาทํ  -  เวลาพลบค�ำ่
ให้โอวาทภิกษุ ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนํ เที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดา ๕. ปจฺจูเสว คเต
กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ - เวลาเช้ามืดตรวจดู
อุปนิสัยของสัตว์ทคี่ วรบรรลุธรรม
ชีวติ นีน้ อ้ ยนัก การได้เกิดเป็นคนไม่ได้อายุ
ยืนยาวนานเลย ไม่เกิน ๑๐๐ ปีก็จากไป แต่ที่
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ส�ำคัญ ใครบ้าง จะบริหารเวลาได้ดีที่สุด วันนี้ก็
ถือว่าทุกท่านได้บริหารเวลา ตอนเช้าไปท�ำงาน
ตอนเย็นมางานศพทีว่ ดั จากแดง ท�ำบุญท�ำกุศล
อุทศิ ไปถึงผูว้ ายชนม์ ก่อนทีผ่ วู้ ายชนม์จะได้บญ
ุ
จากเรา เราเองก็ได้ก่อน คือได้ ทานมัย บุญ
ที่ได้จากการบริจาคทาน ศีลมัย บุญที่ได้จาก
การรักษาศีล ภาวนามัย บุญที่เกิดจากการ
ภาวนา อปจายนมัย บุญทีไ่ ด้จากการอ่อนน้อม
ถ่อมตน เวยยาวัจจมัย บุญที่ได้จากการขวนขวายช่วยท�ำกิจต่างๆ ธัมมัสสวนมัย บุญที่
ได้จากการฟังธรรม ธัมมเทสนามัย บุญที่ได้
จากการแสดงธรรม ปัตติทานมัย บุญที่ได้จาก
การแบ่งปันส่วนบุญ ปัตตานุโมทนามัย บุญ
ที่ได้จากการอนุโมทนาส่วนบุญ ท้ายที่สุดคือ
ทิฏฐุชุกรรม ท�ำความเห็นให้ถูก ฟังเทศน์ฟัง
ธรรมแล้วเข้าใจสัจธรรมชีวิต เกิดสัมมาทิฏฐิ
บุญกิริยาวัตถุครบ ๑๐ วันนี้ยิงนกทีเดียว
ได้ ๑๐ ตัว ทุกท่านได้จัดสรรเวลาให้กับตนเอง
และคนทีร่ กั ตนเอง  จะหาเวลาดีๆ  ให้กบั ตนเอง
มีเวลาให้กบั ครอบครัว มีเวลาให้กบั สังคม มีเวลา
ให้กับประเทศชาติ มีเวลาให้กับพระศาสนา
แต่บางทีก็ลืมมีเวลาให้กับตัวเอง ตัวอย่างคือ
พระเถระรูปหนึ่งที่มัณฑะเลย์ พระเถระรูปนี้
ท่านสอนหนังสือมา ๖๐ ปี เพื่อนก็เกษียณ
หยุดสอนหนังสือไปปฏิบัติธรรม ให้ลูกศิษย์
สอนต่อ แล้วเพื่อนอีกรูปหนึ่งนี้ยังสอนหนังสือ
ต่อ พระที่เลิกสอนแล้วไปเข้ากรรมฐาน แล้ว
ก็กลับมาเจอเพื่อนที่สอนอยู่ ก็ถามว่า “อ้าว
ท่านยังสอนหนังสืออยู่เหรอ” ท่านตอบว่า
“ผมไม่มีเวลาเลย ตอนนี้แม้แต่บิณฑบาตกลับ
มาตอนล้างเท้า ยังมีพระมาขอเรียนหนังสือ”
พระที่ท่านเลิกสอนแล้วไปปฏิบัติธรรม จึงถาม
ค�ำเดียวว่า “ท่านมีเวลาส�ำหรับตายไหม ?”
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พอองค์นี้ท่านพูดจบแล้ว ท่านก็เหาะขึ้น
ไปบนอากาศ แล้วกลับเข้าไปสู่ป่าให้เห็นเลย
เพื่อนกันที่สอนหนังสือมา ๖๐ ปี ยังไม่หยุด
สอน วันนั้นพอเห็นเพื่อนเหาะกลับไปป่า ก็คิด
ได้ เก็บข้าวเก็บของทุกอย่างให้ลกู ศิษย์หมด เอา
บาตรไตรจีวร ตกเย็นเดินเข้าป่าตามองค์นั้นไป
ท่านสอนหนังสือมา ๖๐ ปี สอนทุกวันๆ สอน
เก่งมากๆ เลย ลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมด ท่าน
ให้เวลากับพระ ให้เวลากับสังคม ให้เวลากับคน
อื่น แต่ลืมให้เวลากับตัวเอง ตอนสุดท้ายท่าน
เจอประโยคเด็ด “มีเวลาส�ำหรับตายหรือยัง”
เท่านั้นแหละ หยุดการสอน ให้ลูกศิษย์สอนต่อ
แล้วท่านก็ไปปฏิบัติธรรม อยู่ที่ภูเขาสกาย
ฉะนั้น เราควรให้เวลากับตนเองบ้าง เวลา
ไหนก็ตามที่เราให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
นั่นคือการให้เวลากับตัวเอง ค�ำว่าให้เวลากับ
ตัวเราเองนี้ คือเวลาส่วนตัว นอกนั้นเป็นเวลา
ส�ำหรับผูอ้ นื่   เป็นเวลาส�ำหรับดูแลขันธ์  ๕  เวลา
ส่วนตัวจริงๆ คือ เวลาบ�ำเพ็ญกุศล ถ้ายังไม่มี
เวลาให้กับตัวเอง เราก็จะยังต้องวนเวียนอยู่ใน
สังสารวัฏอีกยาวนาน ลองถามใจว่า เรามีเวลา
ส�ำหรับตัวเองบ้างหรือยัง ถ้ายังไม่มี ก็แสดงว่า
ศีลเราก็ยังไม่ได้รักษา ภาวนาเราก็ยังไม่เจริญ
นั่นคือผู้ที่ไม่มีเวลาให้กับตนเอง
ชีวิตนี้น้อยนัก แต่มีคุณค่าทุกลมหายใจ
ถ้า หายใจเข้ า มี สติ มีสัมปชัญญะ ก�ำหนดรู้

ลมหายใจ ลมหายใจนั้นมีมูลค่ามากกว่าชีวิต
เพราะลมหายใจท�ำให้จิตเกิดสมาธิ ท�ำให้ได้
ฌาน ท�ำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ถ้าหายใจเข้า
มีสติมีสัมปชัญญะ โดยการเจริญอานาปานสติ
กรรมฐาน  นัน่ คือทุกลมหายใจ  ชีวติ จะมีคณ
ุ ค่า
มากที่สุด แต่ถ้าหายใจทิ้งขว้าง เพียงเพื่อมีชีวิต
อยู่รอด จิตที่คิดถึงกุศลไม่มีเลย นั่นแหละคนที่
ประมาทในชีวิต ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต จัดสรร
เวลาไม่ลงตัว
สุดยอดของปัญญาในการด�ำเนินชีวิตคือ
ปาริหาริกปัญญา หรือ นิปกปัญญา ปัญญาใน
การบริหารชีวติ จะอะไรดีขนาดไหนก็ตาม แต่ดี
ที่สุดคือรู้เวลา รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้ทุก
กาลเวลา ในสัปปุริสธรรม ๗ ข้อนี้ กาลัญญุตา
รู้จักกาละเทศะ รู้จักเวลา อันนี้ส�ำคัญมากๆ
หมวดของสัปปุรสิ ธรรมก็ดี ในความไม่ประมาท
ของชีวิตก็ดี มีฝรั่งสอนภาษาอังกฤษ ให้ท่อง
All that yellow is not gold สิ่งที่คุณ
เห็นเหลืองๆ ไม่ใช่ทองทั้งหมดนะ อาตมาก็ต่อ
but time is gold แต่ว่ากาลเวลานั้นเป็น
ทองนะ สิ่งที่เป็นทองนั้นก็คือกาลเวลา คน
ไทยนิยมชอบพูดว่า เวลาเป็นเงินเป็นทอง คือ
เสี้ยววินาทีเดียวสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยพ้น
จากขีดอันตรายถึงชีวติ ได้ หรือเสีย้ ววินาทีเดียว
ก่อนจะสิ้นลมหายใจก็มีคุณค่ามาก
มัฏฐกุณฑลีมาณพ ตัง้ แต่เกิดมา ทานก็ไม่
เคยให้ ศีลก็ไม่เคยรักษา ภาวนาก็ไม่เคยเจริญ
ก่อนจะสิน้ ลมหายใจ พ่อก็ยกไปไว้หน้าระเบียง
บ้าน พอดีพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านหน้าบ้าน แล้ว
พระองค์กแ็ ผ่ฉพั พรรณรังสีเปล่งออกไปกระทบ
ที่ผนังบ้าน มัฏฐกุณฑลีเห็นแสงอะไรเข้าตา
พอหันมาเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่าน
หน้าบ้าน ตั้งแต่เกิดมา ทานก็ไม่เคยให้ ศีลก็
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ไม่เคยรักษา ภาวนาก็ไม่ได้เคยเจริญ แต่จิต
ที่คิดจะท�ำบุญมีอยู่ ท�ำอย่างไรดีตอนนี้ ทาน
ก็ไม่สามารถที่จะลุกไปใส่บาตรได้ กุศลอื่นก็
ไม่มีโอกาส ก่อนสิ้นลมหายใจ ยกมือท่วมหัว
พุทธัง ปูเชมิ มือตกลงไปข้างๆ พอมือตกลง
สิ้นลมหายใจ รู้สึกตัวอีกทีไปเกิดอยู่บนสวรรค์
มีนางฟ้าพันองค์เป็นบริวาร ก็ตะลึง เอ๊ะ เมื่อกี้
เราอยู่ที่เมืองมนุษย์ นอนทรมาน แล้วก็เห็น
พระพุทธเจ้าเดินผ่าน แล้วเราก็ยกมือขึ้นไหว้
แล้วตอนนีม้ าเป็นเทพบุตร   คดิ ว่าตัวเองฝัน  กล็ อง
สัมผัสดูวา่ โอ้ยไม่ใช่ฝนั แล้ว ตัวจริงด้วย นางฟ้า
ตัวจริงด้วย เลยมองย้อนกลับมายังเมืองมนุษย์
เห็นพ่อก�ำลังนั่งเผาศพตัวเอง แล้วก็ร้องไห้อยู่
คนเดียว “ลูกคนเดียวของพ่อ ฟื้นกลับมาเถิด
พ่อไม่มีใครอีกแล้ว ลูกคนเดียวของพ่อ” ดังนั้น
เขาจึงเหาะลงมาจากสวรรค์ มานั่งสนทนากับ
พ่อ สุดท้ายก็ดึงพ่อเข้าวัด ให้ไปถามปัญหา
พระพุทธเจ้า และนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉัน
สุดท้ายเสี้ยวนาทีเดียวของมัฏฐกุณฑลี
ซึ่งตลอดชีวิต ทานไม่เคยให้ ศีลไม่เคยรักษา
ภาวนาไม่เคยเจริญ ก่อนสิน้ ลมหายใจ ยกมือขึน้
ไหว้พระพุทธเจ้าบิณฑบาตผ่านหน้าบ้าน ตาย
แล้วได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร เศรษฐีไม่เชื่อว่า
บุตรชายตัวเองไปเกิดเป็นเทพบุตร เทพบุตร
จึงบอกว่า  หากพ่อไม่เชือ่   ไปนิมนต์พระพุทธเจ้า
มาฉัน แล้วก็ถามปัญหานี้เลย หลังจากนั้น
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เศรษฐี ก็ ก ลั บ ไปบ้ า น แล้ ว ก็ ไ ปนิ ม นต์ พ ระพุทธเจ้ามาฉัน แล้วก็ถามปัญหา พอถามปัญหา
เสร็จ พระพุทธองค์ก็ไม่ตอบว่ามีจริงไหม ตรัส
บอกเศรษฐี อย่าว่าแต่ลกู ของโยมเลยทีท่ ำ� ใจให้
เลื่อมใสอย่างเดียวและไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่
บนสวรรค์ เทวดานับไม่ถว้ น แค่ทำ� ใจให้เลือ่ มใส
ได้ไปเกิดเป็นเทวดานี้มีจ�ำนวนมากมาย
เศรษฐีบอกว่าถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่เชือ่   เอา
มาให้ดูกับตา เห็นกับตาได้ไหม พระพุทธเจ้า
ทรงอธิษฐานขอให้มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร จงลง
มาจากสวรรค์พร้อมกับวิมานของตนเดี๋ยวนี้
ทันทีทันใดนั้น มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรทราบแล้ว
ก็ลงมาจากสวรรค์ เนรมิตวิมานทองที่เป็นของ
ทิพย์ให้หยาบขึ้น จนกระทั่งมนุษย์มองด้วยตา
เปล่าเห็น ทุกคนตะลึง เห็นเทวดา เห็นวิมาน
ทอง ลอยอยู่กลางอากาศจริงๆ พอเห็นจริงๆ
ว่า แค่ทำ� ใจให้เลือ่ มใส ไปเกิดเป็นเทวดามีจริงๆ
ด้วย สุดท้ายทุกคนก็หนั มาทีพ่ ระพุทธองค์ แล้ว
ก็ฟงั เทศน์ พอฟังเทศน์จบ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร
ก็ได้บรรลุโสดาบัน
ฉะนั้น เสี้ยวนาทีเดียวก่อนสิ้นลมหายใจ
ทราบว่าโยมแม่ปัทมาก็ได้ฟังพระเจริญพุทธ
มนต์ และก่อนหน้านั้น อาตมาก็ไปสวดมนต์ให้
ด้วย ให้กรรมฐานด้วย เสี้ยวลมหายใจเดียวนี้
ก่อนสิ้นลมหายใจ ทางโรงพยาบาลมีโครงการ
Palliative care ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ท�ำอย่างไรให้ผู้ป่วยไปดีที่สุด ไปดีที่สุดถ้าอยู่
ในกรรมฐาน  กอ่ นสิน้ ลมหายใจพิจารณาเวทนานุปัสสนากรรมฐาน เห็นขันธ์ ๕ เป็นกองแห่ง
ทุกข์ เบื่อหน่าย และปล่อยวาง แล้วคลาย
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ได้บรรลุพระนิพพาน เรียกว่า
ชีวิตสมสีสี (อ่าน ชีวิตะสะมะสีสี) บรรลุธรรม
พร้อมกับการนิพพาน
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ในทางพุทธศาสนา ก่อนสิ้นลมหายใจ ถ้า
ใครมีกรรมฐานแล้ว สุดยอดของการจากโลกนี้
ไป ถ้าท�ำกรรมฐานไม่ได้ ก็สมาทานศีล อย่าง
น้อยได้สวรรค์สมบัติ เพราะฉะนั้นก่อนจะจาก
โลกนี้ไป นาทีสุดท้ายของชีวิต ถ้ามีโอกาส เปิด
ซีดีบทสวดหรือสวดให้ตรงๆ หรือให้กรรมฐาน
ได้ก็ดีที่สุด นั้นคือเสี้ยวนาทีสุดท้ายของชีวิต
เราจะช่วยผู้ป่วยให้ไปดีที่สุดท�ำอย่างไร
ตามหลักการแพทย์ ตามหลักการพุทธ ซึ่ง
อาตมาก็ได้ไปช่วยผู้ป่วย โครงการ Palliative
care ในห้องไอซียูหลายท่าน ก่อนที่จะไปจาก
โลกนี้ ไปให้กรรมฐาน ไปให้ศีล แล้วก็สวด
มนต์ อาตมาเห็นผู้ป่วยดีใจจนน�้ำตาไหล แล้ว
ก็หลับตาไป คิดว่านอนหลับ ที่ไหนได้จากโลก
นี้ไปด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส ก็ได้กรรมฐาน
ได้ศีล ได้สมาธิ ก่อนจากโลกนี้ไป ฉะนั้น คุณ
แม่ปัทมาก็ได้เป็นตัวอย่าง มีพระลูกชาย พระ
เพือ่ นและครูบาอาจารย์เมตตาไปสวดมนต์  ไป
ให้กรรมฐานก่อนจากโลกนีไ้ ป ก็ถอื ว่าเสีย้ วนาที
สุดท้ายของชีวิต เป็นเวลานาทีทอง
ฉะนัน้ ขอให้ทกุ ท่านจงเห็นคุณค่าของกาล
เวลา ถ้าจัดสรรเวลาเป็น ประโยชน์สูงสุดจะ
เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา วันนี้ คาถาที่ได้ยกขึ้น
มาก็คือ กาโล ฆสติ ภูตานิ กาลเวลามันเคี้ยว
กินสรรพสิ่ง สพฺพาเนว สหตฺตนา มันเคี้ยวกิน

ตัวมันเองด้วย เคี้ยวกินตัวมันเอง คือยังไงอดีต
ก็วิ่งไม่ทันปัจจุบัน ปัจจุบันก็ไปไม่ทันอนาคต
นั่นแหละคือกาลเวลามันกลืนกินตัวมันเอง มัน
กลืนกินสรรพสิง่ ทีม่ ชี วี ติ เราถูกกลืนมาแล้วตาม
อายุขัย สุดท้าย กาลเวลามันกลืนกินตัวมันเอง
คนที่ไม่ถูกกาลเวลา หรือกาฬยักษ์กลืนกิน ผู้
เดียวในโลก คือพระอรหันต์ เพราะท่านไม่เกิด
แก่ เจ็บ ตายอีก วันนี้ขอให้ทุกท่าน จงเอาคุณ
แม่เป็นอาจารย์ใหญ่ในการบริหารเวลา ในการ
บริหารชีวิตว่า เกิดมาทั้งที ชีวิตนี้น้อยนัก จง
เร่งรีบท�ำคุณงามความดี ในการดูแลขันธ์ ๕
ในการบ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา เพือ่ เป้าหมาย
สูงสุด คือพระนิพพาน
วันนีท้ กุ ท่านได้เจริญมรณานุสสติกรรมฐาน
อสุภกรรมฐาน และได้ฟังพระน�ำสวดคัมภีร์
มหาปัฏฐาน เป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยากมาก
เพื่อให้เกิดกุศลกับตนเอง เป็นการบริหารกาล
เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับตนเองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุญกุศลที่ท่านได้ร่วมกันท�ำบุญ
กิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการนี้ ทุกท่านก็ตั้งจิต
แล้วว่า บุญนี้ของข้าพเจ้าจงเป็นพลวปัจจัยแก่
พระนิพพาน บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการที่
ข้าพเจ้าบ�ำเพ็ญแล้วในวันนี้ ส่งดวงวิญญาณของ
คุณแม่ปทั มา ท่านอยูใ่ นภพภูมใิ ดก็ตาม จงรับรู้
จงรับทราบ จงร่วมอนุโมทนาบุญ และขอให้
ดวงวิญญาณของคุณแม่ จงไปสู่สัมปรายภพ ที่
สูงสุดขึ้นไป ตราบจนถึงซึ่งพระนิพพาน
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วิสัชนาธรรม
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เวลา ชีวิต
กับ

ปุจฉา : มีพระสูตรใดบ้างคะ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัส
เกีย่ วกับเวลา เช่น เวลาในแต่ละทีไ่ ม่เหมือนกัน
ในโลกอย่างหนึง่   ในสวรรค์อย่างหนึง่   ในพรหม
โลกอย่างหนึง่   รวมถึงการเดินทางไปในอวกาศ
แล้ ว เวลาจะเปลี่ ย นไป คื อ เวลาจะนานขึ้ น
ไอสไตน์บอกว่า หากเดินทางไปอวกาศแล้ว
เวลาจะนานขึ้น เหมือนไปอยู่ในสวรรค์ตามที่
ระบุไว้ในพระไตรปิฎก เรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : เทียบวันเวลา กับสวรรค์ ๖ ชั้น ให้
ดูอุโปสถสูตร ในองฺคุตตรนิกาย ติกนิบาต,
พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๑๐
หน้า ๒๓๒ - ๒๔๑) ดังจะสรุปความมาได้ ดังนี้
เทียบวันเวลามนุษย์ กับสวรรค์ ๖ ชั้น
ดูกรวิสาขา ๕๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็น
คืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดย
เดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น ๕๐๐
ปีอนั เป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาชัน้
จาตุมหาราชิกา ดูกรวิสาขา ข้อนี้เป็นฐานะที่

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ป.อ. ปยุตฺโต)
เมตตาตอบค�ำถามแก่กองบรรณาธิการ
เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

จะมีได้ คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เข้า
จ�ำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ แล้ว เมื่อ
แตกกายตายไป พึงเข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา ดูกรวิสาขา เราหมาย
เอาความข้อนี้แล จึงกล่าวว่า ราชสมบัติที่เป็น
ของมนุษย์ เมื่อจะน�ำเข้าไปเปรียบเทียบกับสุข
อันเป็นทิพย์ เป็นของเล็กน้อย
ดูกรวิสาขา ๑๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์
เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส์
โดยราตรีนนั้ ๓๐ ราตรีเป็นหนึง่ เดือน โดยเดือน
นัน้ ๑๒ เดือนเป็นหนึง่ ปี โดยปีนนั้ พันปีอนั เป็น
ทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส์
ดูกรวิสาขา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ สตรี
หรื อ บุ รุ ษ บางคนในโลกนี้ เข้ า จ� ำ อุ โ บสถอั น
ประกอบด้วยองค์ ๘ แล้ว เมื่อแตกกายตายไป
พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชัน้ ดาวดึงส์
ดูกรวิสาขา เราหมายเอาความข้อนีแ้ ล จึงกล่าว
ว่า ราชสมบัติของมนุษย์ เมื่อน�ำเข้าไปเปรียบ
เทียบกับสุขอันเป็นทิพย์ เป็นของเล็กน้อย
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ดูกรวิสาขา ๒๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์
เป็นคืนหนึง่ กับวันหนึง่ ของเทวดาชัน้ ยามา โดย
ราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือน
นั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น สองพันปี
อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้น
ยามา ดูกรวิสาขา ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้
คือ สตรีหรือบุรษุ บางคนในโลกนี้ เข้าจ�ำอุโบสถ
อันประกอบด้วยองค์ ๘ แล้ว เมื่อแตกกายตาย
ไป พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้น
ยามา ดูกรวิสาขา เราหมายเอาความข้อนี้แล
จึงกล่าวว่า ราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์ เมื่อ
น�ำเข้าไปเปรียบเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์ เป็น
ของเล็กน้อย
ดูกรวิสาขา ๔๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์
เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต โดย
ราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือน
นั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น ๔,๐๐๐ ปี
อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้น
ดุสิต ดูกรวิสาขา ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ
สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เข้าจ�ำอุโบสถอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ แล้ว เมื่อแตกกายตายไป
พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิต
ดูกรวิสาขา เราหมายเอาความข้อนีแ้ ล จึงกล่าว
ว่า ราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์ เมื่อน�ำเข้าไป
เปรียบเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์ เป็นของเล็กน้อย

ดูกรวิสาขา ๘๐๐ ปีอนั เป็นของมนุษย์ เป็น
วันหนึง่ กับคืนหนึง่ ของเทวดาชัน้ นิมมานรดี โดย
ราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือน
นั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น ๘,๐๐๐ ปี
อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณของอายุของเทวดา
ชั้นนิมมานรดี ดูกรวิสาขา ก็ข้อนี้เป็นฐานะ
ทีจ่ ะมีได้  คือ  สตรีหรือบุรษุ บางคนในโลกนี  ้ เข้า
จ�ำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ แล้ว เมื่อ
แตกกายตายไป พึงเข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาชั้นนิมมานรดี ดูกรวิสาขา เราหมายเอา
ความข้อนีแ้ ล จึงกล่าวว่า ราชสมบัตอิ นั เป็นของ
มนุษย์ เมื่อน�ำเข้าไปเปรียบเทียบกับสุขอันเป็น
ทิพย์ เป็นของเล็กน้อย
ดูกรวิสาขา ๑,๖๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์
เป็นคืนหนึง่ กับวันหนึง่ ของเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดี โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน
โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น
๑๖,๐๐๐ ปีอันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุ
ของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ดูกรวิสาขา ก็
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ สตรีหรือบุรุษบาง
คนในโลกนี้ เข้าจ�ำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์
๘ แล้ว เมือ่ แตกกายตายไป พึงเข้าถึงความเป็น
สหายของเทวดาชั้น ปรนิมมิตวสวัสดี ดูกร
วิสาขา เราหมายความเอาข้อนี้แล จึงกล่าวว่า
ราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์ เมื่อน�ำเข้าไป
เปรี ย บเที ย บกั บ สุ ข อั น เป็ น ทิ พ ย์ เป็ น ของ
เล็กน้อย ฯ

๓๐

ปุจฉา :  พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องเวลา หรือ
พูดถึงเวลาไว้ในพระสูตรใดบ้างคะ ตัวอย่าง
เช่น เวลาย่อมกลืนกินสรรพสิ่ง รวมถึงตัวมัน
เอง พุทธพจน์นี้อยู่ที่ไหน มีเรื่องราว ความ
เป็นมาอย่างไร และมีพุทธพจน์เกี่ยวกับเวลา
ในที่อื่นๆ อีกไหม อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : พุทธพจน์ที่เกี่ยวกับกาลเวลา
กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
โย จ กาลฆโส ภูโต ส ภูตปจนึ ปจิ ฯ
พหูนิ นรสีสานิ
โลมสานิ พฺรหานิ จ
คีวาสุ ปฏิมกุ กฺ านิ โกจิ เทเวตฺถ กณฺณวาติ ฯ
					
มูลปริยายชาตกํ
กาลเวลากลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมไปกับ
ตัวมันเอง ผู้ใดกินกาลเวลา* ผู้นั้นเผาตัณหาที่
เผาสัตว์ได้

(* ผูก้ นิ กาล หมายถึง พระขีณาสพ เพราะ ยังกาลปฏิสนธิ
ต่อไปให้สิ้นด้วยอรหัตตมรรค)

ศีรษะคนมากมาย มีผมด�ำยาวดกปกคอ
บรรดาคนเหล่านีจ้ ะหาคนมีปญ
ั ญาสักคนก็ไม่ได้.
(พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
ข้อ ๓๓๙ หน้า ๙๔)
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ไม่สามารถไปถึงทีส่ ดุ โลก*ได้ดว้ ยการเดินทาง
*โลก ในที่นี้ หมายถึง จักรวาล อย่างที่ฝรั่งว่า
“the world universe regarded as an
orderly, harmonious system”
โรหิตัสสสูตร
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ
พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว โรหิตัสสเทวบุตรมีวรรณะงามยิ่งนัก ยังพระวิหาร   
เชตวันทัง้ สิน้ ให้สว่าง เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มี
พระภาค  แล้วได้ยนื อยู่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ฯ
โรหิตัสสเทพบุตรยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้าง
หนึง่ แล้วแล ได้กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคว่า ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลสถิตอยู่ ณ ที่ใดหนอ
จึงจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ อันบุคคลจะอาจบ้างหรือ
ไม่ เพื่อที่จะรู้ เพื่อที่จะเห็น หรือเพื่อที่จะบรรลุ
ที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทาง ฯ
พ. อาวุโส ที่ใดเป็นที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย
ไม่จุติ ไม่อุบัติ เราไม่พูดถึงที่นั้นอันเป็นที่สุด
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ของโลกว่า ควรรู้ ควรเห็น ควรบรรลุด้วยการ
เดินทาง ฯ
ร. น่าอัศจรรย์ พระเจ้าข้า ไม่เคยมีมา
พระเจ้าข้า พระด�ำรัสนี้พระผู้มีพระภาคตรัส
แจ่มแจ้ง ดังปรากฏว่า อาวุโส ทีใ่ ดเป็นทีไ่ ม่เกิด
ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ เราไม่พูดถึงที่นั้น
อันเป็นที่สุดของโลกว่า ควรรู้ ควรเห็น ควร
บรรลุ ด้วยการเดินทาง ฯ
ร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่ปางก่อน
ข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตัสสะ เป็นบุตร
ของอิสรชน มีฤทธิ์ เหาะไปในอากาศได้ มี
ความเร็วประดุจอาจารย์สอนศิลปะธนู จับธนู
มั่น ชาญศึกษา ช�ำนาญมือ เคยประกวดยิง
ธนูมาแล้ว ยิงผ่านเงาตาลตามขวางได้ด้วยลูก
ศรขนาดเบาโดยสะดวกดาย ย่างเท้าของข้า
พระองค์เห็นปานนี้ ประดุจจากมหาสมุทรด้าน
ทิศบูรพา ก้าวถึงมหาสมุทรด้านทิศประจิม ข้า
พระองค์มาประสงค์อยูแ่ ต่เพียงว่า เราจักบรรลุ
ถึงทีส่ ดุ ของโลกด้วยการเดินทาง ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริ ญ ข้ า พระองค์ประกอบด้ว ยความเร็ว
ขนาดนี้ ด้วยย่างเท้าขนาดนี้ เว้นจากการกิน
การขบเคี้ยว และการลิ้มรสอาหาร เว้นจาก
การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เว้นจากระงับความ
เหน็ดเหนื่อยด้วยการหลับนอน มีอายุถึงร้อยปี
ด�ำรงชีพอยู่ถึงร้อยปี เดินทางตลอดร้อยปี ก็ยัง
ไม่ถงึ ทีส่ ดุ ของโลกได้  แต่มาท�ำกาลกิรยิ าเสียใน
ระหว่าง  น่าอัศจรรย์นกั   พระเจ้าข้า ไม่เคยมีมา
พระเจ้าข้า พระด�ำรัสนี้ พระผู้มีพระภาคตรัส
แจ่มแจ้งแล้ว ดังปรากฏว่า อาวุโส ที่ใดเป็นที่
ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ เราไม่พูด
ถึงที่นั้น อันเป็นที่สุดของโลกว่าควรรู้ ควรเห็น
ควรบรรลุ ด้วยการเดินทาง ฯ

พ. ดูกรอาวุโส ที่ใดเป็นที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ เราไม่พูดถึงที่นั้นอันเป็น
ที่สุดของโลก ว่าควรรู้ ควรเห็น ควรบรรลุ
ด้วยการเดินทาง ก็ถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่
สุดของโลกแล้ว ก็จะไม่กล่าวถึงการกระท�ำ
ที่สุดทุกข์ ก็แต่ว่าเราบัญญัติเรียกว่าโลก เหตุ
ให้เกิดโลก การดับของโลก และทางให้ถึง
ความดับโลก ในสรีระร่าง มีประมาณวาหนึ่ง
นี้ และพร้อมทั้งสัญญา พร้อมทั้งใจครอง ฯ
คมเนน น ปตฺตพฺโพ โลกสฺสนฺโต กุทาจนํ
น จ อปฺปตฺวา โลกนฺตํ ทุกฺขา อตฺถิ ปโมจนํ
ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ
โลกนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย
โลกสฺส อนฺตํ สมิตาวิ ตฺวา
นาสึสติ โลกมิมํ ปรญฺจาติ ฯ
แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุด
โลกด้วยการเดินทาง และเพราะที่ยังบรรลุถึง
ที่สุดโลกไม่ได้ จึงไม่พ้นไปจากทุกข์ ฯ
เหตุนั้นแหละ คนมีปัญญาดี ตระหนักชัด
เรื่องโลก ถึงที่สุดโลกได้ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
รู้จักที่สุดโลกแล้ว เป็นผู้ระงับแล้ว จึงไม่หวัง
โลกนี้และโลกหน้า ฯ

(สุตตันต. เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ข้อ ๒๙๔
หน้า ๘๙)
(โลกที่ไปถึงที่สุดไม่ได้ หมายถึง จักรวาลโลก - โลกคือ
จั ก รวาล ส่ ว นโลกต้ อ งไปให้ ถึ ง ที่ สุ ด จึ ง จะพ้ น ทุ ก ข์ ไ ด้
หมายถึง สังขารโลก - โลกคือบรรดาสังขาร ซึง่ ทีต่ วั คนเรา
ก็มีครบ รู้จบถึงที่สุดได้)

ปุจฉา : เจ้าประคุณ สมเด็จฯ มีค�ำแนะน�ำ
หรือจะกรุณาเพิม่ เติมอะไรเกีย่ วกับความส�ำคัญ
ของเวลาบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า
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เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า
อาคจฺฉนฺตคฺคิกฺขนฺธาว มจฺจุพฺยาธิชรา ตโย
ปจฺจุคฺคนฺตุ พลํ นตฺถิ ชโว นตฺถิ ปลายิตุ ฯ
อโมฆํ ทิวสํ กยิรา
อปฺเปน พหุเกน วา
ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ
ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํ ฯ
จรโต ติฏฐฺ โต วาปิ อาสีนสยนสฺส วา
อุเปติ จริมา รตฺติ		
น เต กาโล ปมชฺชติ นุ ตฺ ิ ฯ
ชรา พยาธิ และมรณะ ทัง้ สาม เป็นดุจกอง
ไฟตามไหม้หมู่สัตว์ในโลกนี้
สัตว์โลกเหล่านั้นไม่มีก�ำลังต่อต้าน ไม่มี
ก�ำลังจะหนีไปได้
เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผา่ นไปเปล่า จะมาก
หรือน้อย ก็ให้ได้อะไรบ้าง
เพราะวันคืนล่วงไปๆ เท่าใด ชีวติ ของสัตว์
ก็ล่วงไปๆ เท่านั้น
เวลาตายย่ อ มรุ ก ร้ น เข้ า ไปใกล้ บุ ค คล
ทุกอิริยาบถ เดิน ยืน นั่ง หรือ นอน  
แจก
หนังสือ
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เพราะฉะนัน้ ท่านจึงไม่ควรประมาทเวลา.

(สุตตันต. เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน–เปตวัตถุ-เถร–เถรี
คาถา ข้อ ๓๕๙ หน้า ๒๘๕)

และเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  ให้ดู อมฤตพจนา
บทที่ ๑๘ เรื่องชีวิต - ความตาย ประกอบด้วย
ซึ่งขอยกตัวอย่างมาสัก ๒ บทดังนี้
ปาปญฺจ เม นตฺถิ กตํ กุหิญฺจิ
ตสฺมา น สงฺเก มรณาคมาย
ข้าพเจ้าไม่มีความชั่ว ซึ่งท�ำไว้ ณ ที่ไหนๆ
เลย ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวความตาย
ที่จะมาถึง  (๒๘/๑๐๐๐)
ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย
ตั้ ง อยู ่ ใ นธรรมแล้ ว ไม่ ต ้ อ งกลั ว ปรโลก                
     (๑๕/๒๐๘)

พระมาลัยเถระ

เป็นใคร ? มาจากไหน ?

หนั ง สื อ เล่ ม ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น การรวบรวมบทความชื่ อ
เดียวกันของท่านวิเทศทัยย์ ซึ่งตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในวารสารโพธิยาลัย
ครั้นเมื่อจบเรื่องแล้ว ได้มีเจ้าภาพจัดพิมพ์เป็นเล่มพ็อคเก็ตบุ๊คปกสี่สี
สวยงาม และได้แบ่งปันมาที่วารสารโพธิยาลัยจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อแจก
แก่ผู้สนใจ โดยมีกติกาง่ายๆ ดังนี้ ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อวารสารโพธิยาลัย สั้นยาวไม่จ�ำกัด คณะผู้จัดท�ำจะได้น�ำ
ความคิดเหล่านั้น มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป ส่งความคิดเห็นของท่าน มาที่
ทญ. อั จ ฉรา กลิ่ น สุ ว รรณ์ email address ที่ acharak7153@gmail.com
หรือ เขียนเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์มาที่ ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย
ต� ำ บลปากน�้ ำ  อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็ บ มุ ม ซองว่ า
(วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด กรุณาส่งด่วน ก่อนหนังสือจะหมด โปรดแจ้ง
ชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน ส�ำหรับส่งหนังสือถึงท่านมาด้วย
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พระธรรมเทศนา

พระธรรมเทศนา : เวลา
พระอาจารย์ชยสาโร

ขึ้นปีใหม่ เป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวน
และตักเตือนกันเรือ่ งการผ่านไปของเวลา ซึง่ คง
เป็นสิ่งที่ผู้ประมาทไม่ได้ข้อคิดอะไร  ถือว่าเป็น
โอกาสฉลอง โอกาสบันเทิง แต่ส�ำหรับพวกเรา  
ถือว่าชีวิตเป็นสิ่งที่น่าศึกษา น่าสนใจ และเป็น
เรื่องที่เรายังมีความรู้น้อย เราแต่ละคนก็มีวิชา
ความรูเ้ ป็นสมบัตสิ ว่ นตัวทีไ่ ม่เหมือนกัน แล้วแต่
เคยเรียนทางด้านไหน แต่ส่วนมาก ความรู้
ของคนเราแคบลงกว่าสมัยก่อน รู้เฉพาะวิชา
ของตัวเอง
วิชาชีวิต วิชาความเป็นมนุษย์ เราไม่ค่อย
เก่ง  แม้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ตะวันตก
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
ต่างๆ  แต่ส�ำหรับความรู้เกี่ยวกับจิตใจ ความรู้
ภายใน รู้สึกจะขาดตกบกพร่องมาก เทียบกับ
การศึกษาทางโลก วิชาเกี่ยวกับนอกตัวมนุษย์
ถือว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์ ชาวตะวันตกเรียน
สูงถึงขัน้ ดอกเตอร์เลย   แต่ในเรือ่ งทางจิตใจยัง
อยู่ในขั้นอนุบาล     

พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสะสมความรู้
เกีย่ วกับธรรมชาติของมนุษย์ทยี่ อดเยีย่ ม   เป็นสิง่
ทีช่ าวเอเชียหรือชาวพุทธมักจะประมาท  ไม่คอ่ ย
จะเอาจริงเอาจังเท่าที่ควร แต่ถ้าเราไม่เอาจริง
เอาจังกับพุทธศาสนา ก็หมายความว่า เราไม่
เอาจริงเอาจังกับชีวิตของตัวเองเท่าที่ควร
พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาทีจ่ ะมีสงิ่ ทีต่ อ้ งเชือ่
๑๐ ประการ,  ๒๐ ประการ,  ๕๐ ประการ  ให้
เราจ�ำไว้ แล้วก็เชื่อ แล้วถือว่าใช้ได้แล้ว แต่เป็น
ศาสนาประเภททีว่ า่ เอหิปสั สิโก หมายความว่า
เชิญมาดู เชิญมาศึกษาค้นคว้าในความเป็น
มนุษย์ของตนเอง เราต้องการอะไรจากชีวิต
ทุกวันนี้เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่  เราพอใจไหม กับ
ชีวติ ของตัวเองในปัจจุบนั   ถ้าไม่พอใจ ไม่พอใจ
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ตรงไหน  ส่วนไหนบ้างที่รู้สึกว่ายังไม่ดี  เพราะ
อะไร  เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ
หรือเป็นสิง่ ทีเ่ กิดจากเหตุปจั จัยนอกตัวเรา หรือ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราเอง
การมาสนใจในเรือ่ งนีก้ ค็ อื มาสนใจในเรือ่ ง
พุทธศาสนา พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ตลอด ๔๕
พรรษาที่พระองค์สั่งสอนชาวโลกด้วยธรรมะ
หลากหลาย ทีถ่ อื กันว่าถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรม
ขันธ์ พระพุทธองค์ทรงสรุปง่ายๆ ว่า  มี ๒ เรือ่ ง
เท่านั้น เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ ทุกข์ คือชื่อ
ของชีวิตของผู้ที่ยังไม่หมดกิเลส ชีวิตของคน
ทั่วๆ ไป ก็สรุปเรียกว่าทุกข์ แต่ค�ำว่าทุกข์นั้น
มีความหมายที่กว้างขวางลึกซึ้งมาก การที่เรา
อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย นั่นก็เป็นทุกข์แล้ว   
ไม่ใช่วา่ จะต้องทุกข์ทรมานกายทรมานใจอยูท่ กุ
ลมหายใจ
การทีเ่ ราเกิดมา แล้วมีสภาพร่างกาย สภาพ
จิตใจ ที่พร้อมที่จะเป็นทุกข์ได้ง่ายๆ นั่นก็คือ
เป็นทุกข์ เปรียบเทียบเหมือนคนอยูใ่ นประเทศ
ที่มีสงคราม ไม่ใช่ว่าจะต้องมีการรบกันอยู่รอบ
ตัวทุกเวลานาที จึงจะถือว่าอยู่ในเขตสงคราม  
แต่การอยู่ในเขตสงครามก็คืออยู่ในที่ที่อาจจะ
เกิดมีการรบกัน การทะเลาะกันเมือ่ ไรก็ได้  ชีวติ
ของเราไม่ปลอดภัย ในปัจจุบันในขณะนี้ เราก็
คงได้ฟังข่าวทางปักษ์ใต้บ้านเราด้วยความเป็น
ห่วง นี่ก็เป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า ชีวิตเรา
ไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย
คนเราไม่อยากจะคิดเพราะกลัวจะเครียด  
จะทุกข์มาก แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่า  
ความสุขทีเ่ กิดจากการหลับตาต่อความจริง  หรือ
หันหลังต่อความจริงของชีวิต เป็นความสุข
ที่เปราะบาง เป็นความสุขที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง
แก่เราไม่ได้  ถ้าต้องการความสุขทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ได้
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ต้องเป็นความสุขทีย่ อมรับความจริงของชีวติ
ทั้งส่วนที่เราชอบและส่วนที่เราไม่ชอบ ส่วนที่
เราต้องการ และส่วนที่เราไม่ต้องการ ส่วนที่
เราอยากได้ และส่วนที่เราไม่อยากได้
ความสงบเกิดจากปัญญารอบรู้ในความ
เป็นมนุษย์ของตน ความสงบที่เกิดจากการไม่
รับรูอ้ ะไรทัง้ สิน้ พุทธศาสนาไม่สนับสนุน  ก็เป็น
ได้เหมือนกันนะ นั่งสมาธิก็เข้าไปอยู่ในอีกภพ
หนึ่งที่ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น เรียกว่ามิจฉาสมาธิ
แต่สมาธิพุทธ (สัมมาสมาธิ) คือสมาธิที่มีความ
ระมัดระวังในกายวาจาเป็นพื้นฐาน เป็นความ
สงบซึง่ น�ำไปสูค่ วามรูค้ วามเข้าใจในชีวติ ของตน
อย่างแจ่มแจ้ง ถ้าสักแต่ว่าสงบ แต่ไม่น�ำไปสู่
ปัญญาก็ยังไม่ใช่ฉะนั้น ถ้าต้องการปัญญาที่
จะท�ำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ต้อง
มีปัญญาที่มีศีลและมีสมาธิเป็นพื้นฐาน
เวลาก็เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ และเป็นส่วน
หนึ่งของสิ่งที่ควรศึกษา เมื่อกล่าวถึงอริยสัจ ๔
ค�ำว่าทุกข์เป็นสิง่ ทีค่ วรก�ำหนดรู้ อาตมาขอแปล
ความหมายว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่ควรศึกษา ความ
หมายเดียวกันนะ ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรก�ำหนดรู้
กับชีวติ เป็นสิง่ ทีค่ วรศึกษา มัวแต่ศกึ ษาเฉพาะ
วิชานัน้ วิชานี  ้ แต่ในภาพรวม  ในความเป็นมนุษย์
ผู้ที่เกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ถ้าเรา
ไม่เคยได้คิด ไม่เคยได้พิจารณา เรื่องความแก่
ความเจ็บ ความตาย ก็เรียกว่าเราเป็นผูท้ ยี่ งั อ่อน
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ในการศึ ก ษา ยั ง เป็ น ผู ้ ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ ข อง
มนุษย์ เพราะมนุษย์คอื คนทีม่ กี ารศึกษา ถ้ายัง
ไม่มีการศึกษาก็เป็นแค่คน เหมือนกับเราคน
อะไร  ก็หมุนๆๆ เรียกว่าคน  แต่ยงั ไม่เป็นมนุษย์
คนเราถ้าหันมาสนใจศึกษาชีวิตก็จะเกิด
ความรู้ขึ้นมา แล้วก็ต้องปรับความรู้สึก ปรับ
การกระท�ำ  ปรับวิถีชีวิต ให้ตรงตามความรู้ที่
เกิดขึ้น เช่นการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตามเหตุ
ตามปัจจัย เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการมอง  
การเฝ้าสังเกตความจริงที่ปรากฏอยู่ในชีวิต
ของตน  ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ โดยบังเอิญ  ไม่มอี ะไร
เกิ ด เป็ น ชะตากรรม ไม่ มี อ ะไรเกิ ด จากการ
ดลบันดาล  จากสิง่ เหนือธรรมชาติ  อะไรจะเกิด
ขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยท�ำให้เกิด

เมื่อมีโศกนาฏกรรม ปัญญาชนที่นับถือ
ศาสนาทัว่ ไปจะมีปญ
ั หามาก อย่างเช่นในศาสนา
ทีเ่ ชือ่ เรือ่ งพระเจ้า เมือ่ มีแผ่นดินไหว ผูท้ มี่ คี วาม
คิด ผู้ที่ไม่เชื่อแบบงมงาย ก็จะเกิดสงสัยว่าจะ
เอาความเชือ่ เรือ่ งพระเจ้ามาเข้ากับแผ่นดินไหว
ที่คนตายเป็นหมื่นเป็นแสนนี้ได้อย่างไร ท�ำให้
เกิดความทุกข์ในจิตใจของปัญญาชนทีย่ งั นับถือ
ศาสนาเหล่านี้มาก ส่วนของพระพุทธศาสนา
มองตรงกันข้าม  มองว่ามันเป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจัย ไม่ไปมองว่ามีผู้ดลบันดาลจากที่ไหน  
ถือว่าเมื่อธรรมชาติของดินน�้ำลมไฟเป็นอย่าง
นี้ ธรรมชาติของโลก ธรรมชาติของมนุษย์เป็น

อย่างนี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ เพราะร่างกายมนุษย์
เป็นอย่างนี้ ถ้ามันโดนน�้ำ  ก็จะเกิดผลอย่างนี้
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน  เป็นภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ
ส�ำหรับชาวพุทธเรา ควรจะระลึกอยูเ่ สมอ
ว่า ร่างกายนี้เป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืน เป็นของที่
เปราะบางมาก เหตุทจี่ ะท�ำให้รา่ งกายนีเ้ จ็บป่วย
มีมากมาย สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้รา่ งกายนีแ้ ตกสลายไป
ก็มมี ากมาย  แต่เราก็ไม่ประมาทร่างกาย   ถอื ว่า
ร่างกายนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของเราทีเ่ ป็นทุกข์   เราจะ
ไปไว้วางใจมันมากก็ไม่ได้
เมือ่ เราอยูก่ บั ร่างกายทีก่ ำ� ลังแก่  ก�ำลังเดิน
ทางไปสู่ความตาย ก็มีค�ำถามว่า แล้วร่างกายนี้
มีประโยชน์อะไร เราจะใช้มันท�ำอะไร ถ้าหาก
ว่าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อีกเมื่อไหร่จะถึง
วันที่เราต้องเจอเอง ถ้าสมมติว่าวันนั้นเกิดขึ้น
ขออย่าให้มันเกิดกับเรา เรามั่นใจได้ไหมว่า ถ้า
เราเห็นลูกคลืน่ ก�ำลังเข้ามา เราทบทวนชีวติ ของ
เรา เราจะพอใจไหม พร้อมไหม จะรูส้ กึ เสียดาย
เวลาที่ผ่านมาไหม
เวลา  เป็นเรือ่ งแปลกประหลาด  เคยคุยกับผู้
ทีเ่ กือบตาย   คดิ ว่าก�ำลังจะตาย   แต่รอดชีวติ อย่าง
หวุดหวิด ในขณะที่เขาคิดว่าก�ำลังจะตาย ช่วง
ระยะเวลาไม่กี่วินาที เขารู้สึกว่าในความรู้สึก
เหมือนกับเป็นเวลาหลายนาทีทเี ดียว  เพราะว่า
เรื่องในอดีตตั้งหลายเรื่องปรากฏให้เขาเห็น
เหมือนที่เราเชื่อกันว่า ก่อนที่คนจะตาย บาป
กรรมทั้งหลายก็จะปรากฏเป็นนิมิต คนที่เฝ้า
คนไข้อาจจะคิดว่าไม่กี่วินาที แต่ในความรู้สึก
ของคนใกล้ จ ะตายนั้ น เป็ น ช่ ว งเวลาที่ เขา
สามารถทบทวนทั้งชีวิตได้เลย
เพราะฉะนั้น ชีวิตที่มีคุณภาพ คือชีวิตที่
เราพร้อมทุกอย่าง พร้อมที่จะอยู่กับทุกสิ่งทุก
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อย่าง พร้อมที่จะยอมรับทุกอย่าง ถ้าถึงเวลา
ที่จะต้องจากโลกนี้ไป เราก็พร้อม ไม่มีอะไร
ต้องเสียดาย นั่นคือเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นผู้ที่
ฉลาด เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้จบการศึกษาชีวิต
แต่สว่ นมากคนเราก็ไม่เป็นอย่างนัน้   ยังไม่คอ่ ย
ยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิต สาเหตุที่
ส�ำคัญก็คือเพราะเราไม่ได้ศึกษาชีวิตของเรา
เท่าที่ควร
ความอยากจะมีบทบาทสูงมาก   ความอยาก
ได้ อยากมี อยากเป็น ในเรื่องไหนที่เราไม่เคย
ได้สนใจดูอย่างดี ตัณหา ความอยาก ย่อมจะ
เกิดในเรื่องนั้นอย่างมาก พระพุทธองค์จึงตรัส
ไว้ว่า อวิชชา กับ ตัณหา อยู่ด้วยกัน เรื่องไหน
ที่เราท�ำความรู้ เมื่อเราท�ำความเข้าใจในเรื่อง
นั้น วิชชา เกิดขึ้นแล้ว ฉันทะ ความอยาก
ที่เป็นกุศลก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ถ้าเรายังอยู่ด้วยอวิชชา ไม่ได้สังเกตเห็น  
ไม่ได้ศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยที่ท�ำให้เรื่องนี้เกิด  
ยังไม่สามารถจับหลักความเจริญ จับหลักความ
เสื่อม เราก็จะมีแต่อยากได้และหวัง กลายเป็น
หวั งสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น ไม่ได้ แต่แ ทนที่จะทบทวน
ความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราหวัง เราอยากได้
เราก็มีแต่หวังๆๆ และเมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้น
ก็ผดิ หวัง  ผิดหวังมาก  เรือ่ งหวังนีไ้ ม่หา้ มหรอก  
แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ   ถา้ เรากลับมาดูสงิ่ ทีห่ วัง  กค็ วร
จะกลั่นกรอง...ดูก่อนว่า สิ่งนี้มีโอกาสที่จะเป็น
ไปได้มากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่
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อยากเกิดขึ้น ไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นเลย
กลัว กลัวสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น กังวลว่าสิ่งนั้นจะ
เกิดขึ้น แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริง จะรู้สึกอย่างไร
ทุกข์มากใช่ไหม
การที่เราเจอะเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ก็
ต้องทุกข์บ้างแน่นอน แต่คนเราจะเป็นทุกข์
มากๆ เพราะก่อนนัน้ ไม่ได้พจิ ารณาดูเหตุปจั จัย
ที่ก�ำลังปรากฏอยู่ว่า โอกาสที่จะเป็นอย่างนั้น
ต่อไปมีมากน้อยแค่ไหน คนที่ใช้ชีวิตมืดมน
อวิชชาอย่างนี  ้ พอเกิดเรือ่ งอะไรทีไ่ ม่ชอบ  กเ็ ลย
ช็อค ไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ ไม่
เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี   ้ มนั ไม่นา่ เป็นอย่างนี้
ไปได้  งง   นคี่ อื ลักษณะของคนทีไ่ ม่เคยได้ศกึ ษา
ความเป็นมนุษย์เท่าที่ควร ถ้าศึกษาความเป็น
มนุษย์ก็จะรู้ว่า ชีวิตนี้ไม่แน่นอน ชีวิตนี้มีศัตรู
เยอะ มีสงิ่ ทีจ่ ะท�ำให้เราเป็นทุกข์ได้เยอะ เราก็
พยายามป้องกันเท่าที่จะป้องกันได้ แต่ก็รู้
ว่ามันป้องกันไม่ได้ตลอด ฉะนั้น เวลาจึง
มีค่าต่อชีวิต จะจบเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้
เราต้องการชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในปัจจุบนั   การ
ปฏิบัติธรรมคือการพัฒนาชีวิตในทุกด้าน  การ
ปฏิบตั ธิ รรมส่วนหนึง่ ก็อยูท่ กี่ ารหาเวลา  ท�ำวัตร
สวดมนต์ นัง่ สมาธิ พระพุทธองค์ตรัสไว้วา่ เครือ่ ง
พิสจู น์ชวี ติ ของเรา ไม่ใช่ความเชือ่ ไม่ใช่ความคิด
ไม่ใช่ค�ำพูด สิ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ชีวิตก็คือการ
กระท�ำ  ถา้ บอกว่าเชือ่   ศรัทธา  เห็นชอบ  แต่ไม่มี
เวลา แสดงว่าไม่เชื่อจริง ไม่เห็นชอบจริง
ถ้าเราสนใจศึกษาความเป็นมนุษย์ของ
ตัวเอง ศึกษาให้เป็นผู้มีปัญญา ศึกษาให้เป็นผู้
มีความสงบภายใน เราก็ต้องรู้ว่าเหตุปัจจัยที่
เราจะได้เจริญในทางนี้ ต้องใช้เวลา ต้องรู้จัก
บริหารเวลา เราจัดล�ำดับความส�ำคัญของเรื่อง
ต่างๆ ในชีวิตของเราอย่างไร อันนี้ก็คือเครื่อง
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พิสูจน์ ว่าเราให้ความส�ำคัญกับอะไรบ้าง ถ้ายัง
ไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิ ยังไม่ค่อยมีเวลาศึกษา
ธรรมะ ไม่ค่อยมีเวลาพิจารณาธรรมะเท่าไหร่  
เพราะว่ายุ่งเรื่องอื่น ก็แสดงว่าในชีวิตของเรา
เห็นว่าเรื่องอื่นๆ นั้นส�ำคัญกว่าธรรมะ
เพราะฉะนั้นก็อยากให้เราทบทวนดูการ
แบ่งเวลากับหน้าที่ต่างๆ ซึ่งเราก็มีหน้าที่ต่อ
ครอบครัว หน้าที่ต่อชุมชน หน้าที่ต่อสถาบันที่
ท�ำงาน  หน้าทีต่ อ่ สังคมทัว่ ไป  หน้าทีต่ อ่ ศาสนา  
หน้าทีต่ อ่ ตัวเอง หลายหน้าทีเ่ หลือเกินในทุกวัน
นี้ เราจัดล�ำดับความส�ำคัญอย่างไร ด้วยเหตุผล
อย่างไร เพราะอะไร เราพอใจไหม
ผลทีก่ ำ� ลังปรากฏ เรามักจะมีความขัดแย้ง
อยู่ในใจตลอดเวลา คือหวังอยากได้ความสุข
ความเจริญ อายุ วัณโณ สุขงั พลัง แต่วา่ ยังไม่
พร้อมทีจ่ ะสร้างเหตุปจั จัยทีเ่ รือ่ งนัน้ จะเกิดขึน้
บางทีกต็ อ้ งการทางลัด ก็จะขอจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
อยากได้โดยไม่ต้องไปท�ำอะไร มันเป็นไปได้
ยาก เป็นไปไม่ได้ บางทีสงิ่ ทีท่ ำ� ให้จติ ใจวุน่ วายก็
คือ เมือ่ มีความอยากและมีความกลัวเกิดชนกัน
อาตมาพูดถึงเรือ่ งเวลาเมือ่ ตอนบวชใหม่ๆ  
มีปีหนึ่งอยู่วัดป่านานาชาติ หนาว หนาวที่สุด  
หนาวมาก แต่พระเราหนาวก็เสียเปรียบโยม  
เพราะว่าข้างบน (ศีรษะ) ก็ไม่มีอะไร เท้าก็ไม่
มีอะไร ผ้าก็บางๆ แล้วแต่ก่อนนี้ที่วัดป่านานา
ชาติ กุฏิสร้างเพื่อรับลม ก็เย็น ฉะนั้นกระดาน
ไม้มันจึงมีรู เมื่อจ�ำวัดตอนกลางคืน ลมมันก็จะ

พัดขึน้ มาตามร่อง ต้องไปขอเทปจากส่วนกลาง  
พยายามเอากระดาษทิชชู่ เอาอะไรไปอุดๆๆ
ไว้ เพื่อไม่ให้ลมขึ้นจากข้างล่าง แต่ยังไงก็ยัง
หนาวมาก เพราะว่าฝาก็ไม่สนิท ลมก็เข้าได้  ไป
ท�ำวัตรเช้ามืด ตีสาม โอ้ ทรมานมาก
ในปีนั้น พระอาจารย์พรหมวังโสเป็นผู้
รักษาการเจ้าอาวาส ท่านประกาศว่า ท่านจะ
ตั้งข้อกติกาใหม่ ท่านสั่งสามเณรให้ไปดูปรอท
ที่หน้าศาลาตอนตีสาม ถ้าต�่ำกว่า ๑๐ องศา  
ท่านอนุญาตให้ไปจุดไฟต้มน�้ำ  ถวายโอวัลติน
ก่อนบิณฑบาต ถ้าเกิน ๑๐ องศา ท่านไม่ให้
ทีนจี้ ติ ใจของเรานีม่ นั ตลกมาก  เพราะว่าใจหนึง่
มันก็กลัวหนาว ไม่อยากให้หนาว แต่อีกใจหนึ่ง
อยากฉันโอวัลตินก่อนบิณฑบาต  เพราะว่าเรา
ฉันมื้อเดียวใช่ไหม ๒๔ ชั่วโมงผ่านไป มันก็ไม่มี
อะไร ท้องก็วา่ งมาก แล้วออกบิณฑบาตตอนเช้า  
ลมก็แรง หนาว ถ้าได้ฉันน�้ำร้อนก่อนบิณฑบาต
ก็ช่วยได้เยอะ ใจหนึ่งอยากให้หนาวเพื่อจะได้
ฉันโอวัลติน อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากให้หนาว
จิตใจของเรานี่มันตลก คือมันจะมีความ
ขัดแย้งอย่างนี้ คืออยากได้และไม่อยากได้ใน
เวลาเดียวกัน ถ้าเราไม่ได้ดูตัวเอง ไม่สนใจดู
การเคลื่อนไหวของจิตใจ หลายสิ่งหลายอย่าง
มันก็มองไม่เห็น จะรู้สึกแต่ว่า ทุกวันนี้เครียด
ทุกวันนี้ไม่สงบ คือรู้สึกว่ามีอะไรผิดปรกติ แต่
ไม่รู้ว่ามันคืออะไร คือไม่เคยได้มองดูภายในใจ
ว่าอะไรก�ำลังเกิดขึ้น แต่จะพยายามหนีจากตัว
เอง ไปเที่ยวบ้าง ไปหาความบันเทิงบ้าง หรือ
ว่าไปท�ำงานให้หนักๆ บ้าง หรือว่ากินยานอน
หลับบ้าง เหมือนกับว่ามีเครื่องอะไรซักอย่างที่
มันท�ำงานไม่ปกติ ก็ใช้มันไปก่อน แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าไป แต่ไม่ได้ไปดูที่เหตุของปัญหา   
พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญหาต่างๆ  มันจะมีอาการ
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ภายนอก ถ้าเราสังเกตอาการภายนอก แล้ว
ต้องไปดูภายใน ดูเหตุปจั จัยภายใน ว่าเราก�ำลัง
อยากได้อะไรไหม มันจึงเครียด อยากได้แล้ว
ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ หรือมีสิ่งที่ไม่อยากได้เลย
แล้วก�ำลังได้สงิ่ นัน้   แล้วทีอ่ ยากได้หรือไม่อยาก
ได้  เพราะอะไร  แล้วคิดว่า  ถ้าเราได้สงิ่ นัน้   ชีวติ
เราจะดีขึ้นอย่างไร
ทีจ่ ริงจิตใจมันขาดความสงบ แล้วมันรูส้ กึ
ขาดอะไรซักอย่าง  แต่ไม่รจู้ ริงๆ  วา่ มันขาดอะไร
อยู่ เมื่อมันไม่รู้ว่าขาดอะไรอยู่ จึงมีแต่ความ
รูส้ กึ พร่ามัวว่า  ชวี ติ ขาดอะไรซักอย่าง  มนั ก็กลาย
เป็นการแสวงหาอะไรซักอย่าง ต้องการอะไร
ซักอย่าง เพื่อจะแก้ปัญหาอะไรซักอย่าง นี่คือ
วิถีชีวิตของปุถุชนทั่วไป
ถ้าไม่ให้เวลากับการฝึกจิตให้ปล่อยวาง
ความคิดฟุง้ ซ่านต่างๆ  กจ็ ะมองไม่เห็น  แต่พระพุทธองค์ตรัสว่าเรามีศกั ยภาพ  เราสามารถมอง
เห็นจิตใจของตัวเองได้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ไม่เหลือวิสยั แต่ตอ้ งให้เวลา เหมือนเราจะเรียน
เราจะศึกษาอะไรทางโลกก็เช่นเดียวกัน ต้อง
ไปโรงเรียน ไปวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ต้องมี
หลักสูตร จิตใจของเราก็เหมือนกัน พอจิตใจ
เราเย็นลง เงียบลง อะไรเกิดขึ้น เราก็เห็นมัน
เกิดขึ้น  โดยไม่ได้สร้างความรู้สึกว่าเรา  ว่าของ
เรา  มันสักแต่วา่ เกิดขึน้ สักแต่วา่ ดับไป  อันนี้
จะเป็นประสบการณ์ที่ส�ำคัญมาก
พระพุทธศาสนาสอนว่าความรู้สึกว่าเรา
ว่าของเรา ไม่ใช่ธรรมชาติแท้จริง เป็นการ
ปรุงแต่งของจิตใจที่ไม่มีก�ำลัง เพราะฉะนั้น
เราสร้างความรูส้ กึ ว่าเรา  เราสร้างความรูส้ กึ ว่า
ของเราอยู่ตลอดเวลา โดยเอากาย เอาจิตใจ
เป็นวัตถุ คือยึดรูปบ้าง เวทนาบ้าง สัญญาบ้าง
สังขารบ้าง วิญญาณบ้าง แล้วสร้างความรู้สึก
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ว่าเรา ว่าของเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าพูดแค่นี้ เรา
ฟังแล้วก็เหมือนเป็นเพียงปรัชญา แต่พอเรานั่ง
สมาธิสังเกตว่า ถึงบางทีก็คิดอยู่เหมือนกันนะ
แต่ความรูส้ กึ ของความคิดมันไม่เหมือนกัน  อะไร
มันผุดขึ้นมา มันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไป เหมือน
กั บ เราเห็ น อะไร เห็ น นกหรื อ อะไรบิ น ไปใน
อากาศ  เราก็เห็นอยู  ่ แต่กไ็ ม่คดิ ว่าเป็นเรา เป็น
ของเรา มันเป็นของธรรมชาติ ความรู้สึกต่อ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไป ในจิตใจเปลี่ยนไป เมื่อ
จิตใจมีสติ เราไม่ได้สร้างความรูส้ กึ ว่าเรา ว่าของ
เรา เหมือนแต่ก่อน จิตใจก็เลยเบาลง เย็นลง
นี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้จากการฝึกจิต
พระพุ ท ธองค์ ต รั ส ไว้ ว ่ า “เวลาเป็ น ที่
ปรากฏแก่ผู้มีตัณหา” อย่างเช่น เราอยากไป
ไหน เราอยากจะกลั บ บ้ า นเร็ ว แล้ ว รถติ ด
รูส้ กึ ว่าช้า  ถา้ เราต้องการอะไรแต่เกิดมีอปุ สรรค
ความรูส้ กึ ต่อเวลาจะรุนแรง แต่หากเราพอใจ
อยูใ่ นปัจจุบนั ก็แทบจะไม่รสู้ กึ ต่อเวลา  นกี่ เ็ ป็น
สิ่งที่น่าศึกษา แต่ที่น่าสนใจน่าศึกษายิ่งกว่านั้น
พระพุทธองค์ตรัสไว้วา่   มีสงิ่ หนึง่ ทีท่ า่ นเรียกว่า
อมตธาตุ สิ่งไม่เกิดไม่ตาย สิ่งไม่มีเวลา แต่ผู้ที่
ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูงจะสัมผัสสิ่งนี้ได้ สิ่งที่เกิด
แก่เจ็บตายมีจริง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้
รู้เท่าทัน แต่สิ่งที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
มันก็มีเหมือนกัน ผู้ที่ปฏิบัติธรรมในทางพุทธ
ศาสนาเท่านั้น ถึงจะเข้าถึงสิ่งที่ไม่เกิด ไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ตาย การที่เราได้เข้าถึงสิ่งนี้ เรียกว่า
เป็นการประสบความส�ำเร็จสูงสุดในการเกิด
ในวัฏสงสาร แล้วก็ท�ำให้ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บ
ตายอีกต่อไป
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พระพุทธองค์ออกผนวชเพราะพระองค์
เกิดความสงสัยเรื่องชีวิต ชีวิตคืออะไร ท�ำไม
ชีวิตเป็นอย่างนี้ อะไรคือสิ่งสูงสุดที่เราควรจะ
ได้จากการเกิดเป็นมนุษย์  ทา่ นให้เราสนใจศึกษา
ทีนี้เราศึกษาหลักความทุกข์ หลักความสุข เรา
ต้องการมีความสุขในชีวิต เราก็ต้องฉลาดใน
เรือ่ งความสุข เราไม่ตอ้ งการเป็นทุกข์ในชีวติ เรา
ก็ต้องฉลาดในเรื่องความทุกข์ ส�ำคัญอยู่ที่การ
ศึกษาให้เกิดความฉลาดในความเป็นมนุษย์
ฉะนั้น เวลาผ่านไป เราก็รู้สึกว่าได้ก�ำไรทุกวัน
ในปัจจุบันนี้ ความหมายของชีวิต มุมมอง
ต่ อ ชี วิ ต แคบลงๆ จนกลายเป็ น เรื่ อ งของ
เศรษฐกิจหมด เรื่องของเวลาคือเงิน ทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะเป็นทีย่ อมรับ  ถ้าเข้ากับความเจริญ
ของเศรษฐกิจ สิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจ  
สิ่งนั้นก็ไม่ค่อยจะยอมรับ วัฒนธรรม ศาสนา
ศิลปะ วิชาความรู้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าไม่ขัดกับ
เศรษฐกิจ จึงจะสนับสนุน เอาเศรษฐกิจเป็น
ใหญ่  แต่เศรษฐกิจเพือ่ อะไร  อนั นีก้ ไ็ ม่คอ่ ยได้คดิ
เรามาดูในความเป็นมนุษย์ของเราดีกว่า  
สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง ก็คือความสุข  
หลักความสุข เราจับได้หรือยัง สิ่งที่จะท�ำให้
เรามีความสุข ท�ำให้สามารถให้ความสุขแก่คน
อื่น ถ้าเราจับหลักได้แล้ว เราท�ำได้ไหม บางที
เราก็รวู้ า่ อย่างนีน้ ะ  จะท�ำให้เรามีความสุข  อย่าง
นี้ท�ำให้เราจิตใจเบิกบาน แต่เรายังท�ำไม่ได้
หรือท�ำได้เป็นบางครั้งบางคราว ตรงนี้แหละที่
เราต้องพัฒนา

ขอให้เราสังเกตว่า ความเมตตากรุณาที่
ไม่มีขอบเขต เป็นสิ่งที่น�ำไปสู่ความสุข นี่คือ
สมมุติฐานในพุทธศาสนา ไม่ใช่เมตตาสงสาร
เฉพาะครอบครัว เฉพาะคุณพ่อ คุณแม่ สามี
ภรรยา ลูกหลาน เพราะนั่นมันยังมีเรามีเขา
ความเมตตากรุณา คือความหวังดี ต้องการให้
สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข ไม่ต้องการให้
เขาเป็นทุกข์ พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเราเจริญ
เมตตาภาวนา ให้แผ่กว้างออกไป แล้วมีความ
รู้สึกรักครอบครัวของเรา รักลูกรักหลาน จับ
ความรู้สึกอันนั้น แล้วแผ่ออกไป อย่าให้มันมี
เฉพาะคนใกล้ชิด ต้องเมตตาผู้ร่วมงาน ถ้า
เราเป็นเจ้านายมีลูกน้อง ผู้อยู่ใต้การบังคับ
บัญชา เราก็เมตตา เพราะถือว่าความสุขของเขา
ก็มีความส�ำคัญเหมือนกัน
การปฏิ บั ติ ธ รรมคื อ การน� ำ หลั ก ธรรม
ไปใช้ในทุกด้านของชีวิต จับหลักความเจริญ  
จับหลักความเสื่อม จับหลักความทุกข์ หลัก
ความสุข มาคิดพินิจพิจารณา ท�ำอย่างไรเรา
จึงจะสร้างความสุข สร้างประโยชน์แก่ตัวเอง
สร้างความสุข สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
แก่ชุมชน แก่ลูกน้อง แก่คนร่วมงาน คนร่วม
สังคม  ท�ำให้ชวี ติ เราน่าภูมใิ จ  ชีวติ เรามีคณ
ุ ภาพ
วันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบ้างเล็กน้อย จึง
ขอให้ญาติโยมทุกๆ คน จงเจริญ เจริญทั้งทาง
โลกทางธรรม ขอให้มีสุขภาพทางกายแข็งแรง
ปราศจากโรค ขอให้มีความสุขที่สร้างสรรค์ มี
ความสุขที่ปราศจากโทษ มีความสุขที่เกิดจาก
คุณงามความดี และขอให้ความสุขนั้นแผ่ออก
ไป สู่คนรอบข้าง สู่สังคมทั่วไป ขอให้เราเป็น
ก�ำลังช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ชาวโลกตลอดกาล

ปั ญญาภิวัฒน์
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ธีรปัญโญ

เวลาตื่น จาก เวลาอื่น

ในสมัยก่อนเมื่อเรายังมีวิถีชีวิตความเป็น
อยู่แบบเกษตรกรรม ความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ช้าๆ ของฤดูกาล ที่หมุนเวียนไปในแต่ละปี
สัมพันธ์กับวงจรชีวิตของพืชผลทางการเกษตร
ท�ำให้ความเข้าใจเรื่องกาลเวลาเป็นวงเวียน
มากกว่าที่จะเป็นเส้นตรง
แต่คนทั่วไปในปัจจุบันนี้ เมื่อพูดถึงเรื่อง
เวลาก็มักจะมีความเข้าใจว่าเวลาเป็นเส้นที่
ก้าวตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆ เพราะคุ้นชินกับ
วิทยาศาสตร์ยคุ อุตสาหกรรมทีน่ ำ� ความเปลีย่ น
แปลงอย่างรวดเร็วมาสู่วัตถุที่เป็นไปอยู่รอบๆ
ตั ว ของเรา เมื่ อ มาสู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล เวลาก็ ดู จ ะ
สับสนปนเปกันไปหมด ระหว่างโลกจริงกับ
โลกเสมือนจริง เวลากลายเป็นสิ่งสัมพัทธ์
ที่ขึ้นกับผู้วัด ถ้าผู้วัดเดินทางด้วยความเร็ว
มากขึ้น เวลาส�ำหรับเขากลับจะช้าลง
ส�ำหรับนักฟิสิกส์แล้ว เวลาเป็นสิ่งที่ห้าม
การเกิดขึน้ พร้อมกันหมดของทุกอย่าง  ปรากฏ
การณ์ทุกอย่างต้องอาศัยเวลาในการเกิดขึ้น
และอาศั ย เวลาส� ำ หรั บ การสั ง เกต โดยทาง

ทฤษฎีแล้ว กฎสมการทางฟิสกิ ส์ อดีต - อนาคต
ดูจะไม่ตา่ งกัน  แต่ในทางปฏิบตั นิ นั้   เวลาดูเหมือน
จะเดินไปข้างหน้าสู่อนาคตอย่างเดียว ไม่อาจ
ย้อนกลับไปในอดีตได้
ส่วนในทางพระพุทธศาสนานัน้   เวลาไม่ใช่
ความจริงโดยปรมัตถ์ แต่เป็นบัญญัติที่อาศัย
ปรมัตถ์อกี ที  คืออาศัยการเกิดดับและการหมุน
เวียนของพระจันทร์ พระอาทิตย์ หรือดาว
นักขัตฤกษ์ต่างๆ ความเย็น ความร้อนของภูมิ
อากาศ มานิยามให้ก�ำหนดรู้ร่วมกันขึ้น เป็น
ปี ฤดู เดือน วัน ซึ่งเป็นการนิยามลักษณะของ
ขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
โดยเฉพาะรูปขันธ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากอดีต
- เป็นปัจจุบัน - ไปสู่อนาคต ที่เห็นได้ชัดนั่นเอง
กาลเวลาจึงถูกบัญญัติขึ้นมาจากการขาดตอน
ของสันตติแห่งรูปธรรม เช่นสันตติของเวลา
เช้าหมดไป กลายมาเป็นสันตติของเวลากลาง
วันเป็นต้น บัญญัติเวลาจึงเนื่องด้วยขันธ์ห้า
ขันธ์หา้ ก็ผกู พันธ์อยูก่ บั เวลา ส่วนนิพพานนัน้
เป็นขันธวิมุตติ คือพ้นจากขันธ์ จึงพ้นจาก
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กาลเวลา ถือเป็นกาลวิมุตติด้วย หรือเรียกอีก
ชื่อหนึ่งได้ว่า อัจจุตธรรม ธรรมที่ไม่เคลื่อนไป
พ้นจากเงื่อนไขของกาลเวลา อันเป็นสิ่งที่ชาว
พุทธควรปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึง
ดั งนั้ น แม้ เวลาจะเป็นบัญญัติ แต่พ ระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เวลาในการได้อัตภาพเป็น
มนุษย์นั้นเป็นของยาก ครั้นได้เป็นมนุษย์แล้ว
เราไม่รวู้ า่ เราจะตายลงเมือ่ ไร บางคนตายตัง้ แต่
ยังอยูใ่ นท้อง บ้างตายแต่ยงั เล็ก บางคนถึงวัยรุน่
ได้ไม่นานก็ตาย บางคนตายเมื่ออายุมากแล้ว
ในเมื่อเวลาของเราแต่ละคนมีจ�ำกัด เวลาจึง
เป็นสิ่งที่มีค่ามาก เรียกได้ว่ามากกว่าอะไร
ทัง้ หมด เพราะถ้าไม่มเี วลาเสียอย่างเดียวแล้ว
สิ่งอื่นๆ ก็หมดความหมาย
พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้เราไม่ประมาท
ให้มีสติอยู่เสมอในการใช้ชีวิต ทรงย�้ำว่าคนที่
ใช้เวลาวิ่งวนไปมาอยู่กับความคิดในอดีตและ
อนาคต ใจจะไม่ ส งบและขาดความชั ด เจน
ในการเข้าใจชีวิต แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว โดยปิดหูปิดตา
เกีย่ วกับความคิดถึงอดีตและอนาคตโดยสิน้ เชิง
แต่ ห มายถึ ง ให้ ล ดเวลาที่ เราย�้ ำ คิ ด วนคิ ด ใน
เรือ่ งอดีตทีผ่ ดิ พลาดไปแล้วทีเ่ ราไม่อาจจะแก้ไข
อะไรได้อกี   หรือการหวนอาลัยอยูก่ บั ความหวาน
ชืน่ ทีผ่ า่ นไปนานแล้ว  หรือการหลีกหนีออกจาก
ทุก ข์ในปั จจุบั นด้วย การวาดฝันในอนาคต
อันหอมหวนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ทุกวันนี้พวกเราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่กับ
ปัจจุบันเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นการอาบน�้ำ แต่งตัว
ทานข้าว ขับรถ ไปท�ำงาน พูดคุยกับสามีหรือ
ภรรยา ใจเรามักไปอยู่ในที่อื่น ไม่ได้อยู่กับค�ำ
พูดของเรา ไม่ได้อยู่กับร่างกายของเรา หรือ
ไม่ได้อยู่กับคนที่เราพูดด้วย จิตใจของเราขาด

การอบรม  จึงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานไม่เกิน
เสี้ยววินาที ก่อนที่จะวิ่งไปหาสิ่งต่อไป และ
ต่อไป  ถา้ เราสามารถฝึกให้ใจมีสติอยูก่ บั ปัจจุบนั
ได้ ก็จะตัดความคิดที่ไม่จ�ำเป็นออกไปได้มาก
จะพบว่าใจมีคุณภาพที่ดีขึ้น มีความมั่นคงและ
ชัดเจนขึน้ ความคิดทีค่ งเหลืออยู่ ก็จะเป็นความ
คิดที่มีคุณภาพ ความคิดที่สร้างสรรค์ และมี
ความสามารถที่จะเข้าใจตัวเราเองได้ดีขึ้น เมื่อ
ใจมัน่ คงอยูใ่ นปัจจุบนั ได้แล้ว  ก็จะมีฐานในการ
แก้ไขปัญหาได้ สามารถน�ำเรื่องที่คล้ายกันใน
อดีตที่เกิดขึ้นแล้ว มาสรุปเป็นบทเรียนในการ
ตัดสินใจได้ สามารถวางแผนใกล้และไกลได้
อย่างสุขุมรอบคอบ โดยมีสติในปัจจุบันเป็น
ฐาน ไม่หลุดลอยไปอย่างเลือนราง เหลวไหล
ไร้หลักฐาน
พุทธศาสนาจึงสอนให้เราใช้เวลาตื่นอยู่
กับปัจจุบัน มากกว่าเวลาฝันไปในที่อื่นกับ
อดีตและอนาคต ถ้าเรามีห้องพัก แต่เราวาง
เฟอร์นิเจอร์และของที่ไม่ได้ใช้อย่างระเกะระกะ เราก็ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ไปมาในห้ อ งได้
ไม่สามารถไปหยิบของที่ต้องการได้ ถ้าเราเอา
เฟอร์นิเจอร์และของที่ไม่จ�ำเป็นออกจากห้อง
เสียบ้าง ห้องก็จะว่างโล่ง สามารถใช้ของที่มี
เฉพาะเท่าที่จ�ำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จิต
ของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราเอาความคิดที่เห็น
แก่ตัว ความอิจฉาริษยา ความกลัว ความกังวล
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ออกไปได้ ใจก็จะว่างขึ้น โล่งขึ้น เห็นอะไรๆ ได้
ชัดเจนขึ้น เห็นสิ่งที่ควรท�ำ สิ่งที่ไม่ควรท�ำ เห็น
สิ่งที่น�ำสุขมาให้ สิ่งที่น�ำทุกข์มาให้ ถ้าเราเอา
ความคาดหวังของคนอื่น (ว่าเราควรจะเป็น
อย่างนั้น เราควรจะเป็นอย่างนี้) หรือ ความ
คาดหวังต่อคนอื่น (ด้วยความคิดที่ว่า เขาน่า
จะเป็นอย่างนั้น เธอน่าจะเป็นอย่างนี้) หรือ
ความชอบใจไม่ชอบใจส่วนตัวของเราออกไปได้
เราก็สามารถเปิดใจรับฟังปัญหาได้รอบด้าน
เข้าใจมุมมองของคนอืน่   ไม่ยดึ ติดด้วยความคิด
ของเราฝ่ายเดียว ก็จะสามารถยืดหยุน่ ได้  ปรับ
เปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะ
ยาวได้ พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า เมื่อเราฝึกสติ
สัมปชัญญะให้อยู่กับปัจจุบันได้ เราก็มีเวลา
มากขึน้   เหมือนกับว่าจิตของเราว่างขึน้   มพี นื้ ที่
มากขึ้น มีเวลาตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้น
ไม่ใช่ปฏิกิริยาที่เป็นไปตามสัญชาตญาณอีก
ต่อไป  เวลาในแต่ละวันของเราจะมีคณ
ุ ภาพมาก
ยิง่ ขึน้   ไม่ไหลไปตามสัญชาตญาณ  ชอบ ไม่ชอบ
อีกต่อไป แต่ก�ำกับไว้ได้ด้วยสติปัญญา
ส�ำหรับชาวพุทธแล้ว  สิง่ ทีก่ ำ� หนดเวลาคือ
ใจของเรานั่นเอง เวลาเร็วคือเวลาที่ต้องการ
เวลานานคือเวลาทีร่ อคอย ถ้าใจเราเต็มไปด้วย
ตัณหา (ความอยากทีป่ ระกอบด้วยอวิชชา) ก็จะ
มีความรู้สึกขาดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลา
จึงต้องแสวงหาโน่นหานี่มาเติมใจที่รู้สึกขาด
นั้นอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าใจเรามีสติ ใส่ใจไปที่
เหตุปจั จัยมากกว่าจะไปหวังทีผ่ ล ก็จะนิง่ อยูใ่ น
ความสงบได้ (ที่หลวงพ่อชาว่าขยันในเหตุ แต่
ปล่อยวางผล) ใจที่ขยันสร้างเหตุในกุศลอย่าง
ต่อเนื่องก็จะมีความผ่อนคลาย มีปีติไปในทุก
ขั้นตอนของการท�ำงาน โดยไม่ต้องไปรอที่ผล
สุดท้ายเท่านั้น แม้เมื่อผลงานออกมาแล้วไม่
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เป็นไปตามทีค่ าดหวังก็ไม่หงุดหงิด น้อยใจ หรือ
เมือ่ ผลงานเป็นไปตามทีค่ าดหวังก็ไม่หลงระรืน่
จนลืมตัว ใจสามารถที่จะด�ำรงอยู่ในความเป็น
กลาง วางเฉยได้อย่างมีสติรเู้ ท่าร้ทู นั ใช้ชวี ติ ได้
อย่างสม�่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม�่ำเสมอ มี
ความชัดเจนในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์และเป็นโทษ
และสามารถเข้าไปถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์
หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษได้ เลือกท�ำในสิ่งที่เป็น
สาระ และไม่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็น
สาระ แม้ในบรรดาสิ่งที่เป็นสาระทั้งหลายก็
สามารถเลือกจังหวะและล�ำดับของการกระท�ำ
ได้เหมาะสม โดยไม่ต้องทุ่มท�ำจนเคร่งเครียด
แต่ผ่อนคลาย มีสติ มีอิสระ ท�ำหน้าที่อย่างไม่มี
ภาระ มีความสุขกับเวลาที่มีได้อย่างตื่นรู้ จึง
เป็นการใช้เวลาแบบชาวพุทธได้อย่างสมบูรณ์
เวลาในพระไตรปิฎก :
พระไตรปิฎกเป็นระบบการศึกษาที่เป็น
การเข้าไปใช้ประโยชน์จากเวลา การเริ่มต้น
ของแต่ละปิฎกจึงมีค�ำเริ่มต้นด้วยค�ำว่าเวลา
คงเหมือนเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ถูกเล่าต่อๆ กัน
มา รวมทั้งนิทานก่อนนอนที่มักมีประโยคเริ่ม
ต้นว่า once upon a time... กาลครั้งหนึ่ง
นานมาแล้ว...  แต่ในพระไตรปิฎก  ชาวพุทธเรา
มีศรัทธาว่าเป็นเรือ่ งจริง จึงไม่ใช่นทิ านก่อนนอน
แต่เป็นนิทานที่ท�ำให้ต่ืนนอน ตื่นจากความ
หลับไหลในสังสารวัฏ (นิทาน - เป็นภาษาบาฬี
แปลว่า ‘เหตุ’)
ค�ำว่า กาล ในพระไตรปิฎกนั้นเราใช้ค�ำว่า
สมย (สมัย) โดยจ�ำแนกวิภัตติต่างออกไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ก่อนอื่นขอปูพื้นฐานส�ำหรับคนที่ยังไม่มี
พื้นความรู้ทางบาฬีสักนิด ตัวศัพท์ (สทฺท) นั้น
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เปรี ย บเสมื อ นตั ว ละคร เวลาจะน� ำ ไปใช้ ใ น
ประโยคจะต้องเติมวิภัตติเข้าไปเสียก่อนเพื่อ
ท�ำให้เป็นบท (ปท) จึงจะสามารถเล่นบท (บาท)
ได้ เหมือนกับการสวมหัวโขนลงไปให้ตัวละคร
ก่อนลงเวทีแสดง เพื่อให้ตัวละครเล่นไปตาม
บทบาทหน้าที่ของตน ตัวอย่างของวิภัตติ เช่น
ลงปฐมาวิภัตติ - สิ หมายถึงให้ศัพท์นี้ท�ำหน้าที่
เป็นประธานในประโยค, ทุตยิ าวิภตั ติ - อํ หมาย
ถึงเล่นบทเป็นกรรม, ตติยาวิภตั ติ - นา หมายถึง
เป็นเหตุ หรือเป็นอุปกรณ์, จตุตถีวิภัตติ - ส
หมายถึงเป็นผูร้ บั , ปัญจมีวภิ ตั ติ - สฺมา หมายถึง
เป็นแหล่งที่มา, ฉัฏฐีวิภัตติ - ส หมายถึง เป็น
เจ้าของ, สัตตมีวิภัตติ - สฺมึ หมายถึง เป็นเวลา
หรือเป็นสถานที่
พระวินัย : เตน สมเยน... (โดยสมัยนั้น...)  
ใช้ตติยาวิภตั ติ - นา แปลงนา เป็น เอน (เป็นเหตุ
เป็นอุปกรณ์) เน้นที่ระบบการศึกษาเบื้องต้น
คือ ศีล ที่เป็นเครื่องมือใช้แก้ปัญหาเป็นกรณีๆ
ไปตามเหตุการณ์ โดยการบัญญัติสิกขาบท
หรือวินัยด้วยเหตุนั้นๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดต่อไปในอนาคต
สงเคราะห์เป็นการปหาน (แปลว่าละทิง้ ) กิเลส
แบบชั่วคราว ที่เรียกว่า ตทังคปหาน
พระสูตร : เอกํ สมยํ... (ตลอดสมัยหนึง่ ...)  
ใช้ทตุ ยิ าวิภตั ติ - อํ  (ตลอด)  เน้นทีส่ มาธิ  ทีใ่ ช้ขม่
นิวรณ์ เมื่อเราฟังพระสูตร จิตใจเกิดความปีติ
ปัสสัทธิ สงบในรสพระธรรมตลอดสมัยหนึ่ง
สงเคราะห์เป็นการปหานกิเลสแบบข่มเอาไว้
ที่เรียกว่า วิขัมภนปหาน
พระอภิธรรม : ยสฺมึ สมเย... (ในสมัยใด...)
ใช้สัตตมีวิภัตติ - สฺมึ (ใน หรือ เมื่อ) ประโยค
เต็มคือ เมื่อสมัยใด (มีกามาวจรกุศลจิต สมัย
นัน้ มีเจตสิกต่อไปนี้ คือ ผัสสะ...)  เป็นเรือ่ งของ

ปัญญา ที่จะก�ำหนดรู้ปัจจัย เมื่อมีสิ่งหนึ่ง อีก
สิ่งหนึ่งจึงมี เมื่อมีการถึงพร้อมแห่งเหตุหนึ่งๆ
ที่ท�ำให้เกิดผลหนึ่งๆ ก็จะมีผลนั้นๆ เกิดขึ้น
ถ้าไม่ต้องการผลก็ต้องก�ำจัดที่ปัจจัย การพ้น
ทุกข์จงึ ต้องปหานกิเลสทีเ่ ป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์
จึงสงเคราะห์เป็น ตทังคปหานได้
และเมือ่ พระไตรปิฎก (ภายนอก) กลายมา
เป็นไตรสิกขา (ภายใน) ศีล - สมาธิ - ปัญญา
สามารถรวมพลังกันได้ในขณะเดียว ก็จะมี
อานุ ภ าพเป็ น สมุ จ เฉทปหาน ปหานกิ เ ลสอนุสัยลงได้อย่างถาวรโดยสิ้นเชิง
พระวินัยจึงลึกซึ้งโดยกิจ พระสูตรลึกซึ้ง
โดยอรรถ และพระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะ
การรวมกันของ ศีล สมาธิ ปัญญา นั้นชื่อว่า
‘มรรคสมั ง คี ’ หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งได้ ว ่ า
‘ธรรมาภิสมัย’ คือธรรมที่มาประจวบเหมาะ
พร้อมกันพอดี สามารถแทงตลอดอริยสัจได้ ค�ำ
ว่า อภิสมย นัน้ มาจาก อภิ (เฉพาะ) + สํ (พร้อม)
+ อิ คมเน (ในการถึง) + อ = ความถึงพร้อม
เฉพาะ, การบรรลุธรรม, การตรัสรู้ได้ด้วยจิต
ที่เป็นปัจจุบันและด้วยญาณในขณะโลกุตตรมรรค  ตดั กิเลสได้ขาดสิน้   พน้ จากวัฏสงสารและ
จากกาลเวลา ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
การวิเคราะห์ศัพท์ :
สมย  ในความหมายว่า  กาล
สมย สํ ปุนปฺปุนํเอติ สมโย = กาลที่ด�ำเนิน
ไปเรื่อยๆ, ขณะ, ครั้ง, คราว, หน, กาล, เวลา,
ฤดู, โอกาส (สํ + อิ + ณ)
สมย ในความหมายว่า การบรรลุธรรม
สํ สุฏฺฐุ สมฺมา วา อวิปริตากาเรน อยิตพฺโพ
ญาตพฺโพติ สมโย = สิง่ ทีพ่ งึ รูด้ ว้ ยดี หรือโดยชอบ
โดยอาการที่ไม่วิปริต หมายถึง การแทงตลอด
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สเมนฺติ เอตฺถ เอเตน สํคจฺฉนฺติ ธมฺมาติ สมโย
‘กาลเป็นทีห่ รือเป็นเหตุเป็นไปพร้อมแห่งธรรม
ทั้งหลาย’ หมายถึง กาลเป็นที่บรรลุธรรม
สมสฺส นิโรธสฺส ยานํ ปาปุณนํ สมโย ‘การ
บรรลุถึงความสงบ’ (สม + อิ แปลง อิ เป็น ย)
‘อภิสมัย’ ในกลอนสมัยเด็กๆ
วิชาเหมือนสินค้า
อันมีค่าอยู่เมืองไกล
ต้องยากล�ำบากไป
จึงจะได้สินค้ามา
จงตั้งเอากายเจ้า
เป็นส�ำเภาอันโสภา
ความเพียรเป็นโยธา แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
นิ้วเป็นสายระยาง
สองเท้าต่างสมอใหญ่
ปากเป็นนายงานไป อัชฌาสัยเป็นเสบียง
สติเป็นหางเสือ
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ถือไว้อย่าให้เอียง
ตัดแล่นเลีย่ งข้ามคงคา
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว ส่องดูแถวแนวหินผา
เจ้าจงเอาหูตา
เป็นล้าต้าฟังดูลม
ขี้เกียจคือปลาร้าย
จะท�ำลายให้เรือจม
เอาใจเป็นปืนคม
ยิงระดมให้จมไป
จึงจะได้สินค้ามา
คือวิชาอัน ภิสมัย
จงหมั่นมั่นหมายใจ
อย่าได้คร้านการวิชา
บทร้อยกรองอาขยานนี้ คงจะคุ้นหูพวก
เราหลายๆ คน เพราะเป็นบทเรียนอาขยาน
ในหนังสือดรุณศึกษา ชั้นประถมปีที่ ๒ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ คนทั่วไปเชื่อกันว่าเป็น
ผลงานของ ฟ. ฮีแลร์ แต่จากบทความ “วิชา
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เหมือนสินค้า : วรรณกรรมของนายมีที่ไม่เป็น
ที่รู้จัก” ของ สุภาพร คงศิริรัตน์ พบว่ากลอน
บทนีม้ าจาก ศรีสวัสดิวตั ร แต่งโดยนายมี สมัยที่
บวชเป็นพระภิกษุอยู่ เพือ่ ใช้สอนภิกษุสามเณร
ในส�ำนักของตน สันนิษฐานว่า ศิษย์ในส�ำนัก
ของภิกษุมีที่เคยฟัง อาจจะได้จดบันทึกไว้เป็น
สมบัตสิ ว่ นตัว เมือ่ ฟ. ฮีแลร์ เข้ามาศึกษาภาษา
ไทยคงได้ฟงั คนไทยอ่านบทร้อยกรองต่างๆ เมือ่
แต่งหนังสือแบบเรียนดรุณศึกษา เขาจึงได้น�ำ
มาเรียบเรียงในหนังสือของตน
ค�ำว่า ภิสมัย นี้ ส่วนใหญ่จะเขียนเป็น
พิสมัย (ซึง่ หมายความว่า น่ารัก น่าใคร่ เชยชิด)
แม้จะได้ความหมายว่า วิชาอันน่ารัก น่าใคร่
ก็จริง แต่ท่านพระอาจารย์มหาประนอมได้
เสนอแนะว่า น่าจะเป็น ภิสมัย ซึ่งย่อมาจาก
อภิสมัย มากกว่า เพราะเนื้อหาของบทกลอน
เป็นการกล่าวถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ (ปัญญาเป็นกล้องแก้ว) สัมมาสังกัปโป
(เป็นล้าต้าฟังดูลม) สัมมาวาจา (ปากเป็น
นายงานไป) สัมมากัมมันโต (แขนซ้ายขวา
เป็นเสาใบ นิ้วเป็นสายระยาง สองเท้าต่าง
สมอใหญ่) สัมมาอาชีโว (อัชฌาสัยเป็นเสบียง)
สัมมาวายาโม (ความเพียรเป็นโยธา) สัมมาสติ
(สติเป็นหางเสือ)  สมั มาสมาธิ  (เอาใจเป็นปืนคม)
ซึ่ ง เมื่ อ รวมเป็ น มั ค คสมั ง คี แ ล้ ว กายคื อ เรื อ
ส�ำเภานี้ ก็จะได้ วิชชา หรือเรียกอีกอย่างว่า
อภิสมัย   คือได้การบรรลุธรรมนั่นเอง   ซึ่งถ้า
การสันนิษฐานนี้เป็นจริง ก็จะท�ำให้กลอนบท
เรียนสอนเด็กๆ นี้มีความหมายอันลึกซึ้งกิน
ความครอบคลุ ม ไปถึ ง โลกุ ต ตรธรรมได้ ด ้ ว ย
วิชชา คือมรรค เป็นเวลาที่ตื่น จะตามมาด้วย
วิมุตติ คือผล เป็นเวลาตื่น หลุดเป็นอิสระจาก
เวลาอื่น (เวลาที่เพลินในสังสารวัฏ) ได้ในที่สุด      
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เวลาฉัน   ฉันเวลา
เวลามี
เวลาอื่น
เวลากลืน
เวลามรรค

สติปัญญา
ปล่อยจิต
กินใครๆ
มารวมกัน๑

เวลาตื่น
คิดเพ้อฝัน
ไปทุกวัน
ฉัน๒ เวลา ฯ
ปปัญจา

๑
๒ มัคคสมังคีของอริยมรรคมีองค์ ๘
ฉัน ภาษาพระ แปลว่า กิน
โสดาปัตติมรรค
สกทาคามิมรรค
อนาคามิมรรค
อรหัตตมรรค

กินเวลาในภพที่ ๘ เป็นต้นไป (คือเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ)
กินเวลาในภพที่ ๒ เป็นต้นไป (คือเกิดในกามภพอีกชาติเดียว)
กินเวลาในกามภพทั้งหมด (คือไม่กลับมาเกิดในกามภพอีก)
กินเวลาในภพทั้งปวง (คือไม่เกิดในภพไหนๆ อีก)

ปั ญญารัตนะ
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วศิน อินทสระ

ชีวิตและความตาย

ธรรมดาของสิง่ ทัง้ หลาย  คือ เกิดขึน้ ด�ำรง
อยูช่ วั่ คราว  แล้วดับไป ความดับไป  ความแตก
สลายของรูปแห่งสิง่ มีชวี ติ นัน่ เอง  เรียกในภาษา
สามัญว่า “ตาย”  ในขณะที่ด�ำรงอยู่  ก็อยู่ด้วย
ความยุ่งยากล�ำบากนานาประการ ต้องต่อสู้
ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด เพื่อประคับประคอง
ชีวิตไว้ ทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช ต้องมีภาระ
หนักในการประคับประคองรักษาชีวิตทั้งสิ้น
กล่าวเฉพาะมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานก่อน  
ความเดือดร้อนของชีวิต เริ่มต้นตั้งแต่วาระ
แรกที่จะคลอดจากครรภ์ของแม่มาสู่ภพใหม่
เรียกได้วา่ เริม่ เข้าสูย่ คุ แห่งทุกข์ตา่ งๆ ตัง้ แต่การ
เสี่ยงอันตรายในการคลอด เมื่อคลอดแล้ว   ก็
ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ใหม่ๆ ที่ตนไม่เคย
ประสบ หรือมิฉะนัน้ ก็ทกุ ข์ซำ�้ ซากไปตลอดชีวติ   
ความตายเป็นทางออกจากทุกข์ชั่วระยะหนึ่ง
หรืออาจเปลีย่ นจากทุกข์อย่างหนึง่ ไปสูท่ กุ ข์อนื่
ที่แปลกและใหม่อีกอย่างหนึ่ง

ในรายทีค่ ลอดยาก ทัง้ เด็กและมารดาได้รบั
ความทุกข์ทรมานเหลือเกิน ตายเสียขณะคลอด
ก็มี ตายเสียในครรภ์ก็มี ออกจากครรภ์พร้อม
ด้วยความพิการ และมีชวี ติ อยูอ่ ย่างทุกข์ทรมาน
ไปตลอดจนตายก็ม  ี ชวี ติ ความทุกข์ และความ
ตาย ช่างสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสียจริงๆ
เมื่อออกจากครรภ์มารดามาสู่โลกนี้แล้ว  
แม้ไม่พิการ อยู่ในสภาพตามปกติธรรมดา ก็
ต้องถูกความทุกข์ต่างๆ บีบคั้น ไม่เว้นใครไว้
เลย  ไม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่   ชายหรือหญิง   ยากจน
หรือมั่งมี สวยหรือขี้เหร่ ล้วนตกอยู่ภายใต้
อ�ำนาจครอบง�ำของความทุกข์ทงั้ สิน้   โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คือความแก่ ความเจ็บ ความตาย และ
ความต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็น
ที่รักที่พอใจ
มนุษย์และสัตว์ทั่วไปจึงมีลูกศรสองดอก
เสียบอยู่ ดอกหนึ่งเสียบกายคือทุกข์ทางกาย  
อีกดอกหนึ่งเสียบใจคือทุกข์ทางใจ ซึ่งมีสาเหตุ
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อยู่มากมาย สุดจะพรรณนาได้ บางคนถูกบีบ
คั้นจนทนไม่ไหว ต้องฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆ
เพื่อหนีทุกข์ แต่ก็หาหนีไปพ้นไม่ เขาต้องได้
รับความทุกข์ในภพหน้าอีก และอาจจะรุนแรง
ยิ่งกว่าทุกข์ในภพนี้ที่เขาได้รับอยู่แล้วเสียอีก  
จนกว่าเมือ่ ใดเขาได้รทู้ กุ ข์และเหตุแห่งทุกข์แล้ว  
ละเหตุแห่งทุกข์เสีย การติดตามแห่งทุกข์ก็จะ
สิ้นสุดลง
บุคคลจะมียศใหญ่อย่างไร มีทรัพย์มาก
เพียงใด มีบริวารล้นหลามอย่างไร ก็ไม่พ้นที่จะ
ต้องตกอยู่ในอ�ำนาจของความแก่ ความเจ็บไข้
และความตาย ในระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ถูกความ
ทุกข์ต่างๆ รุกราน เบียดเบียน จนหาความสุข
ความส�ำราญใจที่แท้จริงได้โดยยาก หรือให้
ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ได้ ความทุกข์เหล่านัน้
เช่น ความทุกข์ใจ คับแค้นใจเพราะเหตุต่างๆ
ความต้องหนาว  รอ้ น  หวิ กระหาย  ปวดอุจจาระ
ปัสสาวะ ซึ่งต้องบ�ำบัดอยู่เสมอ โรคภัยไข้เจ็บ
ความถูกกิเลสแผดเผาให้เร่าร้อน ความต้อง
ทนทุกข์ทรมานเพราะผลกรรมของตน ความ
ต้องร่วมทุกข์ด้วยผู้เกี่ยวข้อง การต้องแสวงหา
อาหาร การทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขัดแย้งกัน
เหล่านี้ ล้วนเป็นทุกข์ของชีวิตทั้งสิ้น
การระลึกถึงความตายอยู่เนืองนิตย์เป็น
กรรมฐานอย่างหนึ่ง ท่านเรียกว่า มรณัสสติ
กรรมฐาน ท�ำให้เกิดความสังเวชสลดใจ แต่ตอ้ ง

ประกอบด้วยสติสมั ปชัญญะและญาณ  (ความรู้
ความเข้าใจตามเป็นจริง) มิฉะนัน้ แล้ว การระลึก
ถึงความตายจะเกิดความสะดุ้งกลัวหวาดเสียว  
พรั่นพรึง ไม่ได้ประโยชน์ การระลึกถึงความ
ตายที่ได้ประโยชน์จะต้องมีสัมปชัญญะด้วย
ดี ให้เห็นความตายของตนและผูอ้ นื่ เป็นเรือ่ ง
ธรรมดาสามัญ ได้ความสังเวชสลดใจ หมด
ความเพลิดเพลินในทางที่ผิด มีจิตคลายจาก
ความโลภ โกรธ หลง
ความตายนัน้ มี ๒ ลักษณะ คือตายในเวลา
ที่สมควรตายอย่างหนึ่ง ท่านเรียก กาลมรณะ
เช่น ตายเพราะชราสิน้ อายุ และตายในเวลาทีย่ งั
ไม่ควรตายอย่างหนึง่ ท่านเรียกว่า อกาลมรณะ
เช่นตายเพราะถูกฆ่าตาย เพราะกรรมเก่ามา
ตัดรอน เกิดอุปัทวเหตุ ต้องตายลงไป อย่างนี้
เป็นอกาลมรณะ  ความตายทัง้   ๒  อย่าง  ควรเป็น
สั ง เวควั ต ถุ คื อ เรื่ อ งอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ความ
สังเวช สลดจิตว่า โอ หนอ ท่านผู้นี้ตายแล้ว
อย่างไร  ย่อมเป็นไปได้ที่เราจะต้องตายอย่างนี้
บ้าง วันใดวันหนึ่งในอนาคต
พระพุทธองค์ตรัสไว้วา่ ภิกษุทงั้ หลาย ! สิง่
๔ ประการนี้ ใครๆ จะประกันไม่ได้เลย คือ ๑)
ประกั น สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งแก่ หรื อ ทรุ ด โทรมเป็ น
ธรรมดา  มใิ ห้แก่หรือทรุดโทรม  ๒)  ประกันสิง่ ที่
มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา มิให้มกี ารเจ็บป่วย
๓) ประกันสิง่ ทีม่ คี วามตายเป็นธรรมดามิให้ตาย   
๔) ประกันกรรมชั่วที่บุคคลท�ำแล้วมิให้ให้ผล
เป็นความทุกข์ ความทุรนทุราย (อังคุตตรนิกาย
จตุกกนิบาต ๒๑/๒๓๒)

ความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นัก ไม่มีใคร
สามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆ ได้เลย ก้าว
เข้าสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาธิราช และแม้ในวง
ชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผย   
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ปราศจากความสะทกสะท้านใดๆ เช่นเดียว
กับก้าวเข้าสู่กระท่อมน้อยของขอทาน พญา
มัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนัก ไม่
เคยล�ำเอียงหรือกินสินบนของใครเลย ย่อม
พิจารณาคดีตามบทพระอัยการ และอ่านค�ำ
พิพากษาด้วยถ้อยค�ำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยว ไม่
ฟังเสียงคัดค้าน และขอร้องของใคร ท่ามกลาง
เสียงคร�ำ่ ครวญอันระคนด้วยกลิน่ ธูปควันเทียน
นั้น ท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากให้ความ
หวังของคนทุกคนหลุดลอย  แล้วทุกอย่างก็เป็น
ไปตามพระบัญชาของพระองค์  เมื่อมาถึงจุดนี้
ความยิง่ ใหญ่ของผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั้ หลาย  ก็จะกลาย
เป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้น
มงกุฎประดับเพชรก็มคี า่ เท่ากับหมวกฟาง   
พระคทาอันมีลวดลายวิจิตรก็เป็นเสมือนท่อน
ไม้ที่ไร้ค่า เมื่อความตายมาถึงเข้า พระราชาก็
ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวาง ทิ้งพระคทาไว้ แล้ว
เดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทาน ผู้ได้ทิ้ง
จอบเสียมและคันไถหรือภาชนะขอทาน ไว้ให้
ลูกหลานของตน
ใครเล่าจะต่อกรกับพญามัจจุราชผูย้ งิ่ ใหญ่
ในสิ่งที่จะต้องตาย แต่ถ้าไม่มีความตายแล้ว  
มนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาท และมีชีวิต
อยูอ่ ย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้ เมือ่ มองในแง่นี้
แล้ว พญามัจจุราช  คือความตาย  กม็ บี ญ
ุ คุณต่อ
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มนุษย์มากอยู่ เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆ
เท่านั้น ก็ท�ำให้ความโลภ โกรธ หลง สงบระงับ
ลง และแม้เพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้น
ก็ทำ� ให้บคุ คลบางคนวางมือจากความชัว่ ทุจริต
ที่เคยท�ำมาก่อน แต่ก็พญามัจจุราชอีกเหมือน
กัน ที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์
บางคนไปอย่างหน้าตาเฉย แม้ในโอกาสอัน
ยังไม่สมควร หรือเป็นเพราะ เขาควรจะไปมี
ความสุขในโลกหน้า มากกว่าปล่อยให้มีความ
ทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์อันเกลื่อนกล่นอยู่ด้วย
สุขและทุกข์นี้
แม้ ค วามงามอั น เฉิ ด ฉายของหญิ ง งาม
สะคราญตาร่านใจ  อนั ถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึง่
ในจักรวาล เป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของ
บุรษุ ทุกวัยในพืน้ พิภพนี้ เธอผูง้ ามพร้อมเช่นนัน้
ก็ต้องตกเป็นเหยื่อของความตาย ซึ่งไม่เคยยก
เว้นและปรานีใครเลย เมื่อดาบแห่งมัจจุราช
ฟาดฟันลง  ใช้บว่ งอันมีมหิทธานุภาพยิง่ นัก คล้อง
เอาดวงวิญญาณไปแล้ว ร่างอันงดงามเร้าความ
ตรึกในกามให้กำ� เริบนัน้   ก็พลันนอนนิง่ เหมือน
ท่อนไม้ มันไร้คา่ ยิง่ กว่าท่อนไม้เสียอีก  เพราะไม่
อาจน�ำไปท�ำประโยชน์ใดๆ ได้เลย จะท�ำสัมภาระหรือหุงข้าวต้มแกงก็มิได้ มีแต่เป็นเหยื่อ
ของหมู่หนอนเข้าชอนไชให้ปรุพรุนเน่าเหม็น  
เป็ น ที่ ส ะอิ ด สะเอี ย น แม้ แ ต่ บุ ค คลที่ เ คยรั ก
เหมือนจะขาดใจ  อะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวติ
มนุษย์ นอกจากความดีที่เคยบ�ำเพ็ญและ
ทิ้งไว้ให้โลกระลึกถึงและยกย่องบูชา
ด้วยประการฉะนี้ เจ้าของแห่งเรือนร่างที่
งดงามและพริ้งเพรา ถ้ามัวเมาอยู่ในเรือนร่าง
อั น ไร้ ส าระของตน มิ ไ ด้ ข วนขวาย บ� ำเพ็ ญ
ประโยชน์ ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
คุณค่าของเขา จะสู้ก้อนอิฐปูถนนได้อย่างไร
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อ�ำนาจและชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน เปรียบ
ด้วยน�ำ้ ค้างบนใบหญ้า  ไม่นานนักก็เหือดแห้งไป
เมือ่ อาทิตย์อทุ ยั ขึน้ มาแผดเผา  ชีวติ ถูกความแก่
และความเจ็บแผดเผาอยู่ทุกวัน จะยั่งยืนไป
ได้สักเท่าใด ในที่สุดก็ต้องตาย ใครเล่า จะ
ปฏิเสธพระด�ำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่า
"ความสุขอันเป็นโลกียท์ งั้ มวล  ลงท้ายด้วยทุกข์”
ชี วิ ต เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยเรื่ อ งต้ อ งปกปิ ด เพราะ
ความอาย ทรงตัวอยูด่ ว้ ยเรือ่ งยุง่ ยากสับสน และ
จบลงด้วยเรื่องเศร้า อนึ่ง ชีวิตนี้เริ่มต้นและ
จบลงด้วยเสียงคร�่ำครวญ เมื่อลืมตาดูโลกเป็น
ครัง้ แรก เราก็รอ้ งไห้ และเมือ่ จะหลับตาลาโลก
เราก็ร้องไห้อีก หรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้
คนอื่นหลั่งน�้ำตา เด็กร้องไห้ พร้อมด้วยก�ำมือ
แน่น  เป็นสัญลักษณ์วา่ เขาเกิดมาเพือ่ จะหน่วง
เหนี่ยวยึดถือ แต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้น ทุกคน
แบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลัง
ส�ำนึกและเป็นพยานว่า เขามิได้เอาอะไรไปเลย

เปรียบเหมือน ภูเขาศิลาล้วน สูงจรดฟ้า
กลิ้งเข้ามาพร้อมกันทั้ง ๔ ทิศ ย่อมบดขยี้สัตว์
ให้พินาศไปฉันใด ความแก่และความตายก็
ฉันนั้น ย่อมครอบง�ำย�่ำยีสัตว์ทั้งหลายไม่เว้น
ใครเลย ไม่ว่ากษัตริย์ พราหมณ์ ไวศยะ ศูทรจัณฑาล หรือคนรับจ้างทิง้ ขยะมูลฝอย ความแก่
และความตายนั้น อันใครๆ จะเอาชนะด้วย
กองทัพช้าง ม้า พลเดินเท้า ด้วยทรัพย์ หรือ

เวทมนต์คาถาใดๆ มิได้เลย  เพราะฉะนัน้ บัณฑิต
ผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ พึงมีศรัทธา ในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ประพฤติธรรม
ด้วยกาย วาจา ใจ ย่อมได้รับการสรรเสริญใน
โลกนี้  ละโลกนี้ไปแล้ว  ย่อมบันเทิงในสวรรค์
(ปัพพโตปมคาถา ๑๕/๔๑๕/๑๔๘)

ความตายเป็นประดุจเงาตามตัวของคน
และสัตว์ทั้งหลายอยู่ แต่บุคคลและสัตว์หารู้
ตัวไม่ หรือเหมือนเพชฌฆาตถือดาบเงือ้ ตามหลัง
บุคคลอยู่ทุกย่างก้าว พร้อมที่จะฟาดฟันอยู่ทุก
ขณะ แต่มนุษย์ทงั้ หลายก็ประมาทอยู่ หาส�ำนึก
รูถ้ งึ ความจริงข้อนีไ้ ม่ ช่างน่าสงสารเสียนีก่ ระไร !
ความแก่และความตายติดตัวบุคคลมา  
ตั้ ง แต่ วั น แรกที่ ถื อ ปฏิ ส นธิ ใ นครรภ์ ม ารดาที
เดียว แต่ยังไม่ปรากฏชัด เป็นสภาพแฝงเร้นอยู่
พรางตาให้เห็นเป็นการเจริญเติบโต แต่ผรู้ เู้ รียก
อาการอย่างนี้ว่า "วัย” หมายความว่าเสื่อมไป
สิ้นไป หมดไป ต่อเมื่อปัจฉิมวัย ความแก่จึง
ปรากฏชัดเจน ปกปิดไม่ได้อีกต่อไป และใน
ทีส่ ดุ ก็ตอ้ งแตกท�ำลาย คือตาย ทุกคนบ่ายหน้า
ไปสู่ความตาย ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา  
เหมือนดวงอาทิตย์ทบี่ า่ ยหน้าไปทางทิศตะวันตกตัง้ แต่วนิ าทีแรกทีข่ นึ้ ทางทิศตะวันออก   หรือ
เหมือนสายน�้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�่ำฉะนั้น
วันคืนล่วงไป ชีวิตและอายุของสัตว์ทั้ง
หลายก็เสื่อมไป สิ้นไป ชีวิตเปราะบางเหมือน
ภาชนะดินที่ช่างหม้อท�ำไว้ ทุกอย่าง ทุกขนาด
มีการแตกท�ำลายในทีส่ ดุ   ทุกอย่างทีม่ นุษย์ปอง
หมายต้ อ งการดิ้ น รนขวนขวายหา ยื้ อ แย่ ง
ท�ำลายล้างกันเพื่อสมบัติอันใด สมบัติอันนั้น
ก็พลอยวิบัติไปสิ้น (ส�ำหรับเขา) เพราะวิบัติ
อันยิ่งใหญ่มาถึงเข้า นั่นคือมรณวิบัติ วิบัติ
คือความตายย่อมท�ำลายสมบัตอิ นั เป็นทีช่ นื่ ชม
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ของบุคคลทุกประการ แม้สรีระอันเป็นที่รัก
เป็ น ที่ ห วงแหนแห่ง ตน ก็ต ้องทอดทิ้ง ไว้ถ ม
แผ่นดิน หรือให้ถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน ความไม่มี
โรคจบลงด้วยโรค ความหนุ่มสาวลงท้ายด้วย
ความแก่ ชีวิตสิ้นสุดลงด้วยความตาย
ใครจะสูงด้วยยศ  มากล้นด้วยบุญ  อดุ มด้วย
ฤทธิ์ เลิศด้วยปัญญา มีก�ำลังมหาศาลอย่างไร  
ก็ไม่พ้นเงื้อมมือแห่งความตาย แม้พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุ
ถึงอมตธรรม แล้วก็ยงั ต้องตกอยูภ่ ายใต้อำ� นาจ
แห่งมฤตยู เมื่อเป็นเช่นนี้ ไฉนเล่า ความตาย
จักไม่มาถึงเรา
อันตรายอันเป็นเหตุแห่งความตายนั้นมี
มากนัก เช่นอันตรายจากสัตว์ร้าย มีงูและเสือ
เป็นต้น  จากบุคคลทีเ่ ป็นศัตรูคเู่ วรกัน   จากอุปทั วเหตุ เช่น ถูกรถชน พลาดล้มลงในที่บางแห่ง  
และอันตรายจากโรคต่างๆ มีโรคลมในปัจจุบัน  
และโรคอันเป็นเหตุให้สนิ้ ชีวติ โดยเฉียบพลันอีก
หลายประการ เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท
ในวัยว่ายังหนุ่มยังสาว หรือยังไม่แก่ ในความ
ไม่มีโรคและในชีวิต ว่าชีวิตของเรายังยืนยาว
มีอยูเ่ สมอมิใช่หรือ  เห็นกันอยูต่ อนเช้า  ตอนสาย
ตายเสียแล้ว เห็นกันอยู่ตอนสาย เที่ยงวันตาย
เสียแล้ว เห็นกันอยู่ตอนเที่ยงวัน บ่ายตายเสีย
แล้ว และเห็นกันอยู่ตอนบ่าย เย็นตายเสียแล้ว
เห็นกันอยูต่ อนเย็น กลางคืนตายเสียแล้ว  ความ
มีชีวิตอยู่ช่างไม่แน่นอนเสียเลย ส่วนความตาย
เป็นของแน่นอน เราจะต้องตายเป็นแน่แท้
ความมีชวี ติ อยู่ เนือ่ งด้วยปัจจัยหลายอย่าง
พอขาดเหตุปัจจัยชีวิตก็พร้อมที่จะดับ เหตุ
ปัจจัยที่กล่าวนั้นคือลมหายใจเข้าออก เมื่อ
หายใจเข้าไปแล้วไม่ออก หรือออกแล้วไม่เข้า
ไป คนก็ตายในช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อย  

31

นอกจากนีย้ งั ต้องบริหารอิรยิ าบททัง้ ๔  คือ ยืน
เดิน นัง่ นอน  ให้เป็นไปสม�ำ่ เสมอ  อุณหภูมขิ อง
ร่างกายต้องมีความพอดี หากขาดหรือเกินไป
ก็เดือดร้อน ร่างกายนี้ต้องได้ข้าวน�้ำตามกาล
อันควร  เมือ่ ขาดไป  ไม่ได้ในกาลทีค่ วรได้  ชีวติ
ก็ถึงความแตกดับ
ชีวิต โรค กาลที่ตาย ที่ทอดทิ้งร่างกาย
และคติที่ไปในเบื้องหน้า ๕ ประการนี้ไม่มี
เครื่องหมาย รู้ไม่ได้ สัตว์โลกโดยทั่วไปรู้ไม่ได้  
ใครเล่าจะก�ำหนดได้ว่าตนจะมีชีวิตอยู่เท่านั้น
เท่านี้   ใครเล่าจะรู้ว่า ตนจะตายด้วยโรคอะไร
ในวันใด เดือนใด ปีใด และตายที่ใด นอกจาก
นี้ยังไม่อาจรู้ได้ว่า ตายแล้วไปเกิดที่ไหน
ในสมัยปัจจุบัน ชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนัก  
เพียงร้อยปีเป็นอย่างยิง่   แม้จะเกินร้อยปีไปบ้าง
ก็ไม่มากและจะต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้   
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ! อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก
พวกเขาจะต้องเดินทางไปสูส่ มั ปรายภพ เพราะ
ฉะนัน้ จึงควรท�ำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์
(คือด�ำรงตนอยู่ใ นระบอบการครองชีวิตอัน
ประเสริฐที่ทุกข์เข้าถึงได้โดยยาก ด�ำเนินชีวิต
ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา) ผูท้ เี่ กิดแล้วไม่ตาย
เป็นไม่มี อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก คนดีหรือ
ผู้ฉลาด ไม่พึงประมาทในเรื่องอายุนั้น พึงรีบ
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ท�ำความดี (รีบดับทุกข์) เหมือนคนที่ไฟติดอยู่
บนศีรษะ ควรรีบดับเสียโดยพลัน เรือ่ งความตาย
จะไม่มาถึงนั้น เป็นไม่มี”
พระพุทธองค์ตรัสไว้อีกว่า ส�ำหรับภิกษุผู้
เจริญมรณัสสติว่า น่าปลื้มใจหนอ ที่เราอยู่มา
ได้วันหนึ่งคืนหนึ่ง อยู่มาได้วันหนึ่ง อยู่มาได้ชั่ว
ระยะเวลาทีฉ่ นั บิณฑบาตครัง้ หนึง่ เคีย้ วค�ำข้าว
๔ - ๕ ค�ำ ภิกษุผู้เจริญมรณัสสติ อย่างนี้ชื่อว่า
ยังประมาทอยู่ ยังเฉื่อยชาอยู่ในเรื่องระลึกถึง
ความตาย ส่วนภิกษุใดเจริญมรณัสสติอย่างนี้
ว่า น่าปลื้มใจหนอที่เราอยู่มาได้ชั่วระยะเวลา
เคี้ยวค�ำข้าวค�ำเดียวแล้วกลืนลงไป หรือเราอยู่
มาได้เพียงชั่วระยะเวลาหายใจเข้าแล้วหายใจ
ออกได้ หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าได้ เราพึง
ใส่ใจค�ำสอนของพระผูม้ พี ระภาค เราท�ำกิจของ
บรรพชิตได้มากหนอ อย่างนี้แหละ ภิกษุทั้ง
หลาย ! เราจึงเรียกว่าภิกษุนนั้ เป็นผูไ้ ม่ประมาท  
เจริญมรณัสสติอย่างเข้มแข็ง เพื่อความสิ้นไป
แห่งกิเลส
บางคราว พระพุทธองค์ทรงอุปมาชีวิต
ด้วยหยาดน�้ำค้างบนใบหญ้า ด้วยฟองน�้ำหรือ
ต่อมน�้ำ ในความหมายว่าสิ้นไปเร็ว แตกดับเร็ว
ทรงอุปมาชีวิตเหมือนรอยไม้ขีดลงในน�้ำ  ใน
ความหมายว่ากลับเข้าหากันอย่างรวดเร็ว  ไม่ตงั้
อยู่นาน น�้ำที่ไหลจากภูเขาไหลลงอย่างเดียว
ไม่ไหลกลับ ก้อนน�้ำลายที่เขาอมไว้ปลายลิ้น
พร้อมที่จะถ่มทิ้งโดยพลัน ชิ้นเนื้อที่เขาใส่ไว้ใน
กระทะเหล็กถูกไฟเผาตลอดทัง้ วัน  ยอ่ มย่อยยับ
ไปโดยรวดเร็ว โคซึ่งเขาน�ำไปสู่ที่ฆ่า ย่อมใกล้
ความตายเข้าไปทุกย่างก้าวฉันใด ชีวิตก็ฉันนั้น
มีระยะสั้น มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
บุคคลผู้ฉลาดจึงควรพิจารณาชีวิตด้วยปัญญา
ควรท�ำกุศลและประพฤติพรหมจรรย์

เพือ่ ถือเอาประโยชน์จากความตาย  ซึง่ ทุก
คนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่ายข้ามไม่พ้นนี้ พระพุทธ
องค์ทรงสอนให้ทุกคน ทุกวัย พิจารณาเนืองๆ
ว่า เรามีความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็น
ธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นไปได้ นอกจากนี้ให้
พิ จ ารณาถึ ง ความที่ ต ้ อ งพลั ด พรากจากของ
รักของชอบใจทั้งปวง และพิจารณาถึงกรรม
ว่า เรามีกรรมเป็นของๆ ตน ต้องรับผลของ
กรรม มีกรรมเป็นก�ำเนิด เป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม
เป็นที่พึ่งอาศัย เราท�ำกรรมดีย่อมได้รับผลดี
ท�ำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว เพราะสัตว์โลก
ย่อมเป็นไปตามกรรม
ถึงอย่างไร  ความตายก็ยงั มีแง่ดอี ยูม่ ใิ ช่นอ้ ย
เช่น ท�ำให้คนที่เคยโกรธ หรือเกลียดชังเรา
หายโกรธหรือเกลียด ให้อภัยในความผิดพลาด
ต่างๆ ของเรา ความตายไม่อาจพรากความรัก
ของคนทีร่ กั ได้  ยังท�ำให้คนทีร่ กั อยูแ่ ล้ว  รักมาก
ขึน้   ความดีทเี่ คยท�ำไว้ และยังไม่คอ่ ยปรากฏเมือ่
ยังมีชวี ติ อยู  ่ จะปรากฏมากขึน้   เด่นชัดขึน้   คนที่
เคยริษยาก็จะเลิกริษยา และหันกลับมายกย่อง
ชมเชย
โอกาสของเราทุกคนมีอยู่น้อย เวลาแห่ง
ความตายรุกกระชัน้ เข้ามาทุกนาที  วินาที  จึงไม่
ควรประมาท ควรรีบท�ำกิจที่ควรท�ำ  ลดละ
ความเพลิ ด เพลิ น หลงใหลมั ว เมาต่ า งๆ ให้
เบาบางลง อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ว่า
“ร่าเริงอะไรกันนัก เพลิดเพลินอะไรกัน
นัก เมื่อโลกนี้ลุกโพลงอยู่ด้วยเพลิง คือความ
เจ็บ ความแก่ และความตาย ท่านทั้งหลาย
อยู่ท่ามกลางความมืดคือความหลง เหตุไฉน
จึงไม่แ สวงหาดวงประทีปคือ ปัญญาเล่า”
				
(๒๕/๒๑/๓๕)
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ชวนอ่าน
พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
(พระอาจารย์ต่วน)

บาฬี นี้น่าเรียน

เจริญธรรม พระภิกษุสามเณร และเจริญพร
อุบาสก อุบาสิกาทุกท่าน
พุทฺธวจนํ ปาเลตีติ ปาลิ ภาษาที่รักษา
พุทธพจน์เรียกว่า ปาลิ ปาลิเขียนได้ ๒ แบบ
ปาลิ เป็น ‘ล’ มาจาก ปาล ธาตุ อี ปัจจัย ปาล
รกฺขเณ ในการรักษา ปาลิ คือภาษาที่รักษาค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้า และ ปาฬิ ใช้ ‘ฬ’ มา
จาก ปา ธาตุ  รกฺขเณ ในการรักษาเหมือนกัน  
ลง ฬิ ปัจจัย ตามคัมภีร์โมคคัลลานะ
ปาลิและปาฬี มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น
พุทธภาษา เป็นภาษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผูร้ ทู้ กุ สิง่
ทุกอย่าง เป็นพระสัพพัญญู ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แล้วทรงใช้ภาษาบาฬีใน
การสั่งสอนเวไนยสัตว์ จนผู้ฟังสามารถบรรลุ

ขั้นสูงสุด จนสามารถเป็นพระอริยบุคคลชั้น
พระอรหันต์ นี้จัดเป็น สัมพุทธภาษา นอกจาก
นั้นเป็น สภาวภาษา เป็นภาษาที่สามารถสื่อ
สภาวธรรมได้ โดยเฉพาะ ท่านไหนที่เรียน
อภิธรรม จะทราบว่า ในการให้ความหมาย
ของศั พ ท์ ต ่ า งๆ ที่ เรี ย กว่ า ‘วจนั ต ถะ’ จะ
มีแอบแฝงสภาวธรรมอยู่ในนั้นด้วย นอกจาก
นั้ น ภาษาบาฬี ยั ง มี ช่ื อ เรี ย กว่ า ตั น ติ ภ าษา
เป็นภาษาที่มีระเบียบแบบแผน เป็นภาษา
ที่ไม่มีการเกิด การตาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เป็น มูลภาษา เป็นภาษาดั้งเดิมของคนต้นกัป
หลังจากต้นกัปขึ้นมาเลย นอกจากนั้น เป็น
ภาษาของชาวแคว้นมคธ จึงเรียก มคธภาษา
ทั้งหมดนี้คือ ชื่อไวพจน์ของภาษาบาฬี
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คนที่ใช้ภาษาบาฬี หรือสถานที่ใช้ภาษา
บาฬีมีที่ไหนบ้าง ? แห่งแรกคือในมนุษย์โลก
มีการใช้ภาษาบาฬี ในมนุษย์โลกผู้ที่ใช้ภาษา
บาฬีได้แก่พระพุทธเจ้า ชาวมคธ มนุษย์ต้นกัป
แล้วก็คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็สามารถใช้ภาษา
บาฬีได้ แสดงว่าภาษาบาฬีในมนุษย์โลกมีใช้
แล้วบุคคลที่ใช้ ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น
นอกจากนั้นในเทวโลก พวกเทวดาก็ใช้
เทวดาฟังเทศน์ฟังธรรมบรรลุธรรม เทวดา
พรหม มารด้วย นอกจากในสวรรค์แล้ว ใน
นรกก็ยังมีใช้ ตัวอย่างคือ อดีตของลูกเศรษฐี
ที่ท�ำความผิดไว้ แล้วไปทนทุกข์อยู่ในนรกต้อง
การกล่าวคาถาก็ได้กล่าวเพียงคนละพยางค์ว่า
‘ทุ’ ‘สะ’ ‘นะ’ ‘โส’ แล้วก็ไม่สามารถทีจ่ ะกล่าว
ให้เป็นภาษาได้อีก พระพุทธเจ้าจึงมาต่อเติม
ให้เต็มครบคาถา นี้ก็เป็นตัวอย่างว่าแม้แต่สัตว์
นรกก็ยังใช้ภาษาบาฬี แสดงว่าภาษาบาฬีมีใช้
ได้มาก ในหลายที่หลายสถาน ไม่ใช่เฉพาะ
ที่เมืองมนุษย์อย่างเดียว
ความส�ำคัญของภาษาบาฬี
ภาษาบาฬีมีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะ
เป็ น ภาษาที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ใช้ ใ นการเทศนา
สั่งสอน ในการเทศน์ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เป็น
พระพุทธเจ้าด้วยซ�้ำไป เมื่อท่านประสูติ พระ
วาจาแรกก็ตรัสเป็นภาษาบาฬี จนพระวาจา

สุดท้ายก่อนปรินิพพานก็ตรัสเป็นภาษาบาฬี
เพราะฉะนั้นภาษาบาฬีจึงมีความส�ำคัญเพราะ
เป็นภาษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วก็ทกุ พระองค์ดว้ ยไม่วา่ จะเป็นองค์ปจั จุบนั
อดีต หรือในอนาคตที่จะอุบัติขึ้นมา ต้องใช้
ภาษาบาฬีภาษาเดียวเท่านั้น ในการเทศนา
สั่งสอนเวไนยสัตว์
เป็ น อริ ย ภาษา อริ ย ภาษา คื อ ภาษา
ประเสริฐเป็นภาษาของพระอริยะก็ได้  เป็นภาษา
ที่สามารถยกสภาวะจากปุถุชนขึ้นสู่ความเป็น
พระอริยบุคคล พระธรรมที่เราสวดอยู่ทุกวัน
นี้สูตรแรกที่เราสวดคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มนุษย์หนึง่ ท่านคือ อัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุ
เป็นพระโสดาบัน แล้วที่เหลือพวกเทวดาและ
พรหมก็ได้ตรัสรูต้ าม ส่วนคาถาทีโ่ ยมเรียนบาฬี
ทั้งหมดคงจะคุ้นเคยคาถาแรกของธรรมบทคือ
“มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน
ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ
จกฺกวํ วหโต ปทํ ฯ”
เมื่ อ พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส คาถานี้ จ บ พระ
ทั้ ง หมด ๓ หมื่ น รู ป บรรลุ เ ป็ น พระอรหั น ต์
พร้ อ มทั้ ง ปฏิ สั ม ภิ ท า นี้ คื อ ยกตั ว อย่ า งย่ อ ๆ
แสดงว่ า ภาษานี้ ไ ม่ ใช่ ธ รรมดา คนฟั ง แล้ ว
สามารถบรรลุ ธ รรมได้ เ ลย สู ง สุ ด สามารถ
บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลย แต่ว่าชั้นอื่นรอง
ลงมาก็มีอีกมากมาย
นอกจากนั้น ในสังฆกรรมต่างๆ ของพระ
ภิกษุก็ต้องใช้ภาษาบาฬีในการสวด สังฆกรรม
มี ๔ อย่างด้วยกันคือ ๑. อปโลกนกรรม ๒.
ญัตติกรรม ๓. ญัตติทุติยกรรม ๔. ญัตติจตุตถ-
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กรรม ที่ไม่ต้องใช้ภาษาบาฬีหรือจะใช้ก็ได้มี
อยู่กรรมเดียวคือ อปโลกนกรรม คือการกล่าว
แจ้งข่าวแก่คณะสงฆ์ ที่เหลือตั้งแต่ ญัตติกรรม
เป็นต้นไป ต้องใช้ภาษาบาฬีเท่านั้นในการสวด
สังฆกรรมถึงจะส�ำเร็จได้ ยกตัวอย่างเช่น การ
บวชเป็นสามเณรก็ดี บวชเป็นพระภิกษุก็ดี
สามเณรต้องรับไตรสรณคมน์ ต้องเป็นภาษา
บาฬี การบวชพระทีเ่ ป็น ญัตติจตุตถกรรม ต้อง
ใช้ภาษาบาฬีเท่านั้น เห็นไหมว่าภาษาบาฬีมี
ความส�ำคัญมาก ส�ำหรับพระพุทธศาสนา
นอกจากนั้นพระปริตรที่เราสวดกันจะมี
อานุภาพมากหรือน้อย ท่านบอกว่าขึน้ อยูก่ บั ๒
ฝ่ายด้วยกัน ฝ่ายผูส้ วดและฝ่ายผูฟ้ งั โดยเฉพาะ
ฝ่ายผู้สวดคือพระสงฆ์ ที่ญาติโยมนิมนต์ไปใน
งานมงคลต่างๆ หรือในงานอวมงคลก็ตาม ท่าน
บอกว่าต้องมีองค์ประกอบอยู่ ๓ ข้อ คือ ข้อ ๑)
ไม่หวังลาภสักการะ ข้อนี้พระทุกรูปสามารถ
ท�ำได้ไม่ยากนัก ข้อ ๒) สวดถูกต้อง สวดถูก
อักขระไม่ผิดเพี้ยน ตรงนี้ต้องอาศัยการศึกษา
เล่าเรียนถึงจะสามารถท�ำได้ และข้อ ๓) รู้
ความหมายของบทที่สวด ยิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องศึกษาเล่าเรียน เพราะว่าศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาที่เน้นในเรื่องของปัญญา บทสวด
ไม่ใช่เรื่องของความขลังอย่างเดียว ความขลัง
นี้ต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วย จะเห็นได้
ว่าสมัยพุทธกาลที่มีปัญหาเกิดโรคภัยที่เมือง
เวสาลี  อาศัยพระรูปเดียวเท่านัน้ คือพระอานนท์
สวดให้ บ้านเมืองจึงสงบสุข คนที่เป็นโรคเป็น
ภัยต่างๆ หาย เดินตามพระอานนท์ได้เลย
เห็นไหมว่า อานุภาพแรงมากขนาดไหน ถ้า
องค์ประกอบครบ
นอกจากนั้นภาษาบาฬีก็ยังเป็นพื้นฐาน
ของภาษาไทยด้วย ภาษาไทยนี้เอาภาษาบาฬี
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มาใช้ เ ยอะมาก ตามสถานที่ ร าชการเกื อ บ
ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นภาษาบาฬีเกือบทั้งหมด
เลย ยกตัวอย่าง ถ้าอยู่โรงพยาบาลมีเยอะเลย
แผนกวางยาสลบ เรียกว่า ‘วิสัญญี’ แปลว่า
ไม่มีสัญญา คือสลบแล้วไม่มีสัญญา วิ แปลว่า
ไม่มี สัญญี มาจากสัญญา แล้วก็ลง อี ปัจจัย
ยกตัวอย่างแค่นี้ก็คงพอแล้วนะ
นอกจากนั้นภาษาบาฬียังเป็นภาษาที่ใช้
บั น ทึ ก พระธรรมค� ำ สั่ ง สอนขององค์ ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ค�ำสอนพระพุทธเจ้าที่
ส่งต่อมาถึงเราได้ทุกวันนี้ ก็อาศัยภาษาบาฬีที่
ยังไม่ผิดเพี้ยนไป เพราะมีการแปลเป็นภาษา
โน้นภาษานี้ ภาษาทุกภาษามีการเกิดการดับ
แต่ภาษาบาฬียังคงที่ เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียน
ภาษาบาฬีวนั นี้ เราก็เหมือนมีโอกาสได้ฟงั เทศน์
ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า
โดยตรงเลย ถ้าเราศึกษาภาษาบาฬีเหมือนได้
ฟังเทศน์ฟังธรรมขณะได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่
นอกจากบันทึกพระธรรมวินยั แล้ว คัมภีรร์ ะดับ
รองลงมา อรรถกถา ฎี ก า ก็ ใช้ ภ าษาบาฬี
เพราะฉะนั้น ภาษาบาฬีจึงมีความส�ำคัญมาก
ถ้ามีคนประสงค์จะศึกษาพระไตรปิฎก
โดยที่ไม่ศึกษาภาษาบาฬีได้ไหม ? ก็ต้องถาม
กลับว่า ทุกคนอย่างคนไทยอ่านไทยได้ แต่ว่า
ทุกคนอ่านหนังสือบางอย่าง  อ่านแล้วเข้าใจได้
ไหม ? บางคนขนาดเรียนโดยตรงยังได้แค่ ๒๐,
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๓๐, ๔๐, ๕๐ เปอร์เซ็นต์ แต่นี่ก็อาจจะเข้าใจ
ยากนิดนึง อาตมาขอยกตัวอย่างเช่น คนทีเ่ รียน
วิชาเศรษฐศาสตร์อาจจะอ่านวิชาเศรษฐศาสตร์
ได้ แต่พอมาอ่านวิชาของแพทย์ วิชาจิตวิทยา
หรือวิชาวิศวกรรมเป็นต้น ถามว่าอ่านได้ไหม ก็
อ่านได้อยู่ แต่อ่านแล้วเข้าใจไหม เข้าใจได้บ้าง
นิดๆ หน่อยๆ เท่านัน้ เอง ขนาดคนทีเ่ รียนยังไม่
สามารถเข้าใจได้ทงั้ หมด อันนีก้ เ็ หมือนกัน การ
แปลภาษาบาฬีไว้ ก็แปลได้แค่ส่วนหนึ่ง แล้วก็
เป็นส่วนตืน้ ๆ เสียด้วย เพราะฉะนัน้ ถ้าต้องการ
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ต้องศึกษาภาษาบาฬี
มีภาษาโบราณกาล ท่านประพันธ์เอาไว้
ท่านบอกว่า
“โย นิรุตฺตึ น สิกฺเขยฺย สิกฺขนฺโต ปิฏกตฺตยํ
ปเท ปเท วิกงฺเขยฺย วเน อนฺธคโช ยถา”
ถ้าจะศึกษาพระไตรปิฎก แต่ไม่ได้ศึกษา
ไวยากรณ์ ท่านเปรียบเหมือนกับช้างตาบอด
เดินสะเปะสะปะ โดนไม้โดนหนามโดนอะไร
ต่างๆ เกี่ยว ก็อาจจะท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ
ในการเรียนภาษาบาฬี เราได้อะไรตั้ง
หลายอย่าง ๑) ได้บุญ ๒) ได้ปัญญา ๓) ได้
รักษาพระศาสนา ได้บุญยังไง ขณะที่เรียน วัน
นีพ้ าโยมบริกรรม หลายท่านอาจจะมีจติ ใจเป็น
สมาธิน้อมตามได้ ไม่เกิด โลภะ โทสะ โมหะ
เราเป็นมนุษย์ได้บุญแน่นอน ได้ปัญญาด้วย
ขนาดค้างคาว  ได้ฟงั พระสวดอภิธรรมอยูใ่ นถ�ำ้

ตายไปยังได้เกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ จุติ
จากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุทธ
ศาสนา มีโอกาสได้ไปชมยมกปาฏิหาริย์ แล้ว
เกิดศรัทธา บวชเป็นพระภิกษุ พอดีในพรรษา
นั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธ
มารดา แสดงพระอภิธรรมทีน่ นั่ หลังจากแสดง
อภิธรรมบนสวรรค์แล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จลง
มาสอนพระสารีบุตร แล้วก็ให้พระสารีบุตรมา
สอนพระกลุ่มนี้ก่อนเลย ตลอดในพรรษา ๓
เดือน พระกลุ่มนี้จึงเชี่ยวชาญพระอภิธรรม ๗
คัมภีร์ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์
แล้วตรัสแสดงคาถาเพียงคาถาเดียวเท่านั้น
พระกลุ่มนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้ง
ปฏิสัมภิทากันทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ขนาดเป็น
สัตว์เดรัจฉานยังได้บุญอานิสงส์ขนาดนี้ ถ้าเรา
เป็นมนุษย์เรียนบาฬี จะได้ขนาดไหน ข้อที่ ๑
คือได้บญ
ุ ข้อที่ ๒ ได้ปญ
ั ญาในการเรียนแน่นอน
คือการท�ำลายโมหะไปเรื่อยๆ ทีละหน่อยๆ
ยกตัวอย่างเช่น ภาษาบาฬีมีหลายศัพท์
แต่อาตมาจะยกค�ำศัพท์ว่า สตฺถุ หรือ สตฺถา
แปลว่าพระศาสดา ถ้าเราเรียนบาฬีใหญ่จะ
ง่าย ตรงที่มีสูตรก�ำกับด้วย ว่า สาสาทีหิ รตฺถุ
(ลง รตฺถุ ปัจจัย หลังจาก สาส ธาตุ เป็นต้น)
มาจาก สาส ธาตุ อนุสิฏฺฐิมฺหิ ในการพร�่ำ
สอน ลง รตฺ ถุ ปั จ จั ย ส� ำ เร็ จ รู ป เป็ น สตฺ ถุ
แล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนใคร ท่านบอกว่า
โลกํ ชาวโลก ไม่ใช่เฉพาะชาวโลกอย่างเดียว
สเทวกํ ด้วย คือพร้อมทั้งเทวโลก ข้อแตกต่าง
ระหว่างพระพุทธเจ้ากับครูทวั่ ไป ครูทวั่ ไปสอน
ได้เฉพาะชาวโลก แต่ว่าสอนเทวดาและพรหม
ไม่ได้ แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราพิเศษ สอนได้
ทั้งมนุษย์และเทวดา แล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้า
สั่งสอน มีทั้งหมดอยู่ ๓ อย่างด้วยกัน คือ
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ประโยชน์ในชาตินี้ ประโยชน์ในชาติหน้า และ
ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน
ถ้าเป็นครูทั่วไป บางคนสอนได้ประโยชน์
ในชาตินี้อย่างเดียว บางคนสอนได้ ๒ อย่าง
คือสอดแทรกคุณธรรมศีลธรรมเข้าไปก็สามารถ
ได้ประโยชน์ในชาติหน้าด้วย ครูทุกคนสูงสุด
ก็ได้แค่ ๒ อย่าง ยกเว้นครูพระพุทธเจ้าสามารถ
สอนได้ถึง ๓ อย่าง เพราะฉะนั้นโยมจะเห็นได้
ว่า ทั้ง พุทธ คริสต์ อิสลาม ถ้าต้องการรวย
ต้องการสวย สามารถที่จะให้ได้ พุทธก็ให้
ได้ คริสต์ก็ให้ได้ อิสลามก็ให้ได้ จะเห็นได้ว่า
หน้าตาก็ดีได้ สุขภาพก็ดีได้ แต่ว่าสิ่งที่เขาท�ำ 
ไม่สามารถน�ำออกจากวัฏสงสารได้ นี้คือ ข้อ
แตกต่างระหว่างครูทั่วไป กับครูพระพุทธเจ้า
เพียงเท่านี้ เราก็สามารถแยกแยะได้แล้ว
ว่า ครูของเราคือพระพุทธเจ้านี้แตกต่างจาก
ครูในโลกทั่วไป ครูของเราสอนได้ทั้งมนุษย์
และเทวดา แล้วก็สอนประโยชน์ทั้ง ๓ อย่าง
คือ ประโยชน์ในชาตินี้ ประโยชน์ในชาติหน้า
แล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าเราเรียน
บาฬีแล้ว เราได้ปัญญาตรงนี้ แยกแยะได้แล้ว
ว่าระหว่างศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม แตกต่าง
กันตรงไหน นี้คร่าวๆ นะ
วันนี้โยมได้บุญใหญ่ด้วยการถวายหนังสือ
โยมที่เป็นประธานหลักร่วมศรัทธากับเพื่อนๆ
หาปัจจัยมาพิมพ์หนังสือ หนังสือที่โยมพิมพ์
เล่ ม นี้ เป็ น อุ ป กรณ์ ใ นการที่ จ ะศึ ก ษาพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกท่านบอกว่าเนื้อหานั้น
กว้างลึก ทัง้ กว้างและก็ลกึ ด้วยมีนยั หลากหลาย
มากมาย เพราะฉะนั้นการท�ำงานกับอุปกรณ์
เครื่องมือต้องสมดุลกัน อย่างเช่น ถ้าเราต้อง
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การข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา  เราอาศัยเรือล�ำเล็กๆ
นั่ง ๒ - ๓ คน สามารถพายได้ แต่ถ้าเราต้อง
การข้ามไปด้วยคนหมู่ใหญ่ เราต้องใช้เรือใหญ่
เรื อ เดิ น ทะเล อั น นั้ น เราต้ อ งใช้ มั น สมอง
ในการออกแบบ งบประมาณ เวลา ต้องใช้
เยอะ แต่ว่าขนคนได้มากมายมหาศาล อันนี้
ก็เหมือนกัน  ถ้าเราต้องการศึกษาพระพุทธพจน์
อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน  ต้องมีคำ� ตอบ  มีหลักฐาน
มีเหตุผลต่างๆ ต้องอาศัยบาฬีใหญ่ บาฬีเดิม
(บาฬีมีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน คือ บาฬีย่อ บาฬี
ปานกลาง และ บาฬีพิสดาร)
ส� ำ หรั บ โยมที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพในการถวาย
หนั ง สื อ วั น นี้ เป็ น หนั ง สื อ ระดั บ พิ ส ดาร
พอสมควร ที่อยู่ในกลุ่มบาฬีใหญ่ แต่ว่าไม่
พิสดารมาก ไม่ย่อเกินไป ประมาณปานกลาง
เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะในการศึกษาภาษาบาฬี
วันนี  ้ โยมทุกท่านได้มาร่วมกันท�ำบุญใหญ่
อาตมาก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพทุกๆ คน
ด้ ว ยบุ ญ กุ ศ ลที่ ไ ด้ ก ระท� ำ ร่ ว มกั น ในวั น นี้ ที่
อาตมาได้กระท�ำแล้วก็ดี ขอแบ่งส่วนบุญส่วน
กุศลนี้ให้กับทุกๆ ท่าน แล้วก็ขอให้ทุกๆ ท่าน
จงเป็นผู้มีปัญญาทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระ
และได้รบั ประโยชน์ทงั้ ๓ คือ ประโยชน์ในชาติ
นี้ ประโยชน์ในชาติหน้า แล้วก็ประโยชน์อย่าง
ยิ่งคือพระนิพพานซึ่งเป็นสันติสุข บรมสุขด้วย
กันทุกท่านทุกคน เทอญ

ธรรมกถาในงานถวายหนังสือ รูปสิทธิทีปนี  ของ พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พศ. ๒๕๖๐
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กวีนิพนธ์
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ปุญญฺ วํโส

เวลากับชีวิต

๑ เวลา   และวารี
มีแต่   จะผ่านไป
๒ ชีพลด   หดสั้นไป
อายุ   ไม่ยาวยืน
๓ วัยเด็ก   สุขสำ�ราญ
วัยรุ่น   วุ่นเร็วรี่
๔ วัยใหญ่   หาเลี้ยงชีพ
ครอบครัว   มัวประคอง
๕ แก่แล้ว   ยังลืมตัว
ไม่นาน   เข้าป่าช้า
๖ เวลา   อีกน้อยนิด
สังสาร   กันดารใด
๗ อริยทรัพย์   จับติดตัว
เป็นทุน   อาหารเลี้ยง
๘ บุญบาป   นาบติดตัว
วิจิตร   แลแพรวพราว
๙ เกิดมา   ชาตินี้แล้ว
ความตาย   อาจเร็วด่วน
๑๐ อย่าให้   เสียชาติเกิด
โมฆะ   บุรุษไซร้

มิเคยมี   จะคอยใคร
มิหยุดยั้ง   มิย้อนคืน
วันและวัย   ไม่อาจฝืน
กาลกินกลืน   ทุกนาที
สนุกสนาน   ใสสดสี
แข็งแรงดี   ใจคึกคะนอง
ต้องเร่งรีบ   เพื่อปากท้อง
ทรัพย์สินต้อง   ใช้เวลา
เพราะเมามัว   โลกียา
อย่าครวญหา   อดีตวัย
ใคร่ครวญคิด   เดินทางไกล
เหลือเท่าไหร่   ทุนเสบียง
นำ�ไปทั่ว   ชาติหน้าเคียง
กายใจเพียง   ร่างชั่วคราว
วิบากพัว   พันไกลยาว
เกินคิดคร่าว   คาดคำ�นวณ
พึงแน่แน่ว   กุศลมวล
เกินประมวล   ได้ดั่งใจ
พุทธองค์เปิด   เผยความนัย
รีบเร็วไว   เร่งความเพียร ฯ

กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสิ่ง  รวมทั้งตัวมันเอง
ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อ  บุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไป
ความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำ�ในวันนี้  ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้  
(พระพุทธพจน์)

เรื่องชุดพุ ทธบริษัท

๓๐
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พุทธสาวิกา

เวลากับพุ ทธบริษท
ั

คงไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ ที่จะให้ความ
ส�ำคัญกับเวลามากไปกว่าพระพุทธศาสนา และ
เป็นการให้ความส�ำคัญที่ไม่เหมือนกับศาสนา
ใดอีกด้วย เพราะจุดหมายปลายทาง หรือเป้า
หมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือ การไม่มี
เวลาอีกต่อไป นัน่ ก็คอื พระนิพพาน เป็นการสิน้
สุดวัฏสงสาร หรือการหมุนเวียนเคลื่อนไปของ
เวลา ซึ่งมนุษย์ที่ยังมีกิเลสต้องเดินทางไปใน
กาลเวลาเรือ่ ยไป ไม่มจี บสิน้ จนกว่าจะสามารถ
ตัดกิเลส เหตุแห่งการเกิดได้หมดสิ้น วัฏสงสาร
ก็หยุดกึกลงทันที ไม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิดอีก
ต่อไป เท่ากับว่า เวลาไม่สามารถท�ำร้ายท�ำลาย
บุคคลผู้น้ันได้อีกต่อไป เวลาหมดอ�ำนาจทันที
เมื่อบุคคลใดหมดกิเลส

เพราะฉะนั้ น เวลาในพระพุ ท ธศาสนา
เท่ากับว่าเป็นมารทีค่ อยผลาญพร่าชีวติ ครัง้ แล้ว
ครั้งเล่า ท�ำให้มนุษย์พบกับความเกิด ความแก่
ความเจ็บ และความตาย อีกทั้งโสกะ ปริเทวะ
ไม่รู้หมดสิ้น เป็นเรื่องต้องพบเจออย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้
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เมื่อเป็นเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนควรจัดสรร
เวลาอย่างไร จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด บางครั้ง
เราปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่รู้ค่า พอใกล้
ตาย ป่วย นอนติดเตียง จึงมานึกขึ้นได้ว่าที่
ผ่านมา ตนได้พลาดอะไรไปจากการมีชีวิต
เมื่อไม่นานมานี้ มีพยาบาลหญิงชาวออสเตรเลีย ชื่อ บรอนนี่ แวร์ (Bronnie Ware)
เธอเป็ น พยาบาลดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย
โดยเฉพาะ ท�ำงานมานาน จนกระทั่งได้ข้อ
สรุปว่า คนใกล้ตายส่วนใหญ่เขาเสียดายที่ไม่
ได้ท�ำอะไรบ้าง ก็สรุปได้ ๕ ข้อ ไว้ในหนังสือ
The Top Five Regrets of The Dying ดังนี้
หนึ่ง เสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตนเอง
อยากจะเป็น คือไม่ได้ท�ำในสิ่งที่ตนเองชอบ
หรือรัก แต่ต้องไปท�ำสิ่งอื่น ตามความต้องการ
ของคนอื่น หรือข้อบีบคั้นอื่นๆ ที่ไม่อาจปฏิเสธ
สอง เสี ย ดายที่ มั ว แต่ ท� ำ งานหนั ก จน
ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ภรรยา ลูกๆ พ่อแม่
ทอดทิ้งเขาเหล่านั้นไป เพื่อท�ำงานและงาน
สาม เสียดายที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกดีๆ ที่
มีต่อคนที่ตนรัก มิตรสหาย เก้อเขินที่จะแสดง
ความรักกับคนอื่น ทั้งๆ ที่รู้ว่า มันสร้างความ
สัมพันธ์ที่อ่อนโยน แน่นแฟ้น ระหว่างกันได้
เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่ได้ท�ำ

สี่ เสียดายที่ไม่ได้เจอเพื่อนฝูง มิตรสหาย
ที่เคยคบหากันมาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ต่อ
มาเมือ่ ต่างคนต่างมีภาระ ก็แยกจากกันไป  ส่วน
ใหญ่จะจากกันไปเลยชั่วชีวิต ไม่ได้เจอกันอีก
ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก เพราะมิตรภาพคือ
อาหารใจที่ท�ำให้สุขภาพแข็งแรงได้ทางหนึ่ง
ห้า เสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
และดีต่อสุขภาพ แต่กลับไปเสียเวลากับสิ่ง
ไร้สาระและบั่นทอนสุขภาพ
ทั้ง ๕ ข้อนั้น เป็นแนวคิดแบบฝรั่ง แล้ว
เราในฐานะพุทธบริษัท เราควรมีอะไรเพิ่มเติม
อีกไหม ต้องมีแน่นอน ก็เราเป็นพุทธศาสนิกชน
นี่นะ ย่อมต้องศึกษาและหาข้อสรุปแบบชาว
พุทธ เราควรได้รับประโยชน์จากค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรา ให้ได้
มากทีส่ ดุ เราควรมีการประพฤติปฏิบตั ทิ เี่ หมาะ
สมกับความเป็นชาวพุทธ ซึ่งเราสามารถแยก
เป็นข้อๆ อย่างคุณบรอนนี่ แวร์ สรุปบ้างก็
น่าจะได้ แล้วให้ชอื่ ว่า  ห้าข้อปฏิบตั ทิ ชี่ าวพุทธ
ควรท�ำเกี่ยวข้องกับเวลา
หนึง่ รักษาศีลห้า ศีลห้านัน้ สัมพันธ์กบั ชีวติ
และสังคมเป็นอย่างยิ่ง หรือพูดได้อีกอย่างว่า
ศีลห้าให้ประโยชน์ตนและประโยชน์ทา่ นอย่าง
ลึกซึ้ง ประโยชน์ตนที่เห็นได้ชัดคือ เป็นการขัด

๓๐

เกลากิเลส อย่างแยบคายและง่ายดาย หาก
รักษาศีล ๕ จนเกิดความคุ้นเคยเป็นปกติแล้ว
ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องแสนจะธรรมดา แต่เป็น
ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ผลที่ได้คือ ความงดงาม
ของผูป้ ระพฤติ และสิง่ แวดล้อม สังคมใกล้เคียง
เป็นแบบอย่าง  เป็นครูให้กบั ผูอ้ นื่   มีชวี ติ ทีส่ งู ส่ง
น่านับถือ
สอง ยึดถือค�ำสอนในเรือ่ งความไม่ประมาท
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทคือทางแห่ง
ความตาย ความไม่ประมาทอย่างหนึ่งคือ การ
สังวรระวังในเรื่องเวลา พิจารณาการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม มีการคาดคิดค�ำนวณล่วงหน้า
ก่อนลงมือท�ำสิ่งใด ท�ำอย่างระมัดระวัง ให้เป็น
ไปตรงตามก�ำหนดเวลาที่คาดหมาย
สาม ควรมีสติและสัมปชัญญะที่มั่นคง
แข็งแรง ในการคิดอ่านท�ำสิ่งใด เพราะสติและ
สัมปชัญญะ เป็นบาทฐานของการเกิดปัญญา
ในการตัดสินใจท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ให้ผิดพลาด

สี่ ให้เห็นความส�ำคัญของปัจจุบันขณะ
ต้องรูส้ กึ เสมอว่า ชาติหน้าอาจมาก่อนพรุง่ นี้ ไม่
ผัดวันประกันพรุ่ง ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด ดีที่สุดกับ
ตนเอง และดีที่สุดกับบุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วย
ไม่วา่ จะเป็นมิตรสหาย พ่อแม่ พีน่ อ้ ง ญาติ หรือ
แม้แต่คนรู้จัก เพราะพรุ่งนี้เราอาจไม่มีชีวิตอยู่
หรือไม่ คนที่เราคบหาสมาคมอาจไม่มีชีวิตอยู่
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ห้า ให้เวลากับการศึกษาและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง หมั่นขัดเกลาจิตใจ ล้างอนุสัยกิเลส
ให้ลดน้อยลง เพียรท�ำเรื่อยไป สักวันย่อมจะ
ค่อยๆ ดีขนึ้ อย่างเป็นธรรมชาติ บุญกุศลเป็นสิง่
ที่สร้างได้ เมื่อสร้างแล้วก็อยู่กับตัวเราตลอดไป
ไม่มใี ครมาแย่งไปได้ แม้เมือ่ ล้มหายตายจากไป
จากโลกนีว้ นั นี้ เมือ่ ไปเกิดใหม่ในภพภูมใิ ดก็ตาม
บุญกุศลทีไ่ ด้สงั่ สมมานีแ่ หละ จะเป็นอริยทรัพย์
ที่ติดตามตัวไปด้วย และช่วยคุ้มครองไม่ให้มี
ชีวิตที่ตกระก�ำล�ำบาก
พุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาที่ ส อนให้ เรา
สร้างชีวติ และอนาคตด้วยตัวเราเอง  ไม่มกี าร
สวดอ้อนวอน ไม่มีการร้องขอความช่วยเหลือ
จากเทพเจ้า พระพุทธองค์ทรงบอกความจริงแก่
เรา เพือ่ ให้เรามีโอกาสเลือกทางชีวติ ของตนเอง
ได้อย่างอิสระ
ในเมื่ อ กาลเวลาย่ อ มกลื น กิ น สรรพสิ่ ง
พร้อมกับตัวของมันเองได้แล้ว ขอให้เราระลึก
รู้ในความจริงนี้ และใช้มันเป็นค�ำเตือนให้เรา
ไม่ประมาทในเวลา และใช้เวลาทุกนาทีอย่างมี
ค่าที่สุด
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มองเทศ - มองไทย

๓๐

วิเทศทัยย์

พระเขี
้
ย
วแก้
ว
มานครศรีธรรมราช ? (๓)
เรือ่ งราวพระเขี้ยวแก้วฉบับศรีลังกาจบลง
ไปแล้ว ผู้อ่านผ่านสายตาน่าจะทราบถึงความ
เป็นมาอย่างกระจ่างชัด หวังว่าคงไม่มีค�ำถาม
คาใจอะไรอีก หรือใครมีกย็ กมือให้ไว จะได้ตอบ
ให้เสร็จก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นเรือ่ งไปพูดถึงพระเขีย้ ว
แก้วเสด็จมาเมืองนครศรีธรรมราช เพราะถ้า
เดินหน้าแล้วเป็นอันไม่ถอยหลัง ไม่เช่นนั้นจะ
ท�ำให้ผู้เขียนต้องย้อนหน้าย้อนหลังเสียเวลา
เปล่า ผู้อ่านเองก็จะสับสน ส่วนตัวผู้เขียนก็
เสียอารมณ์
หากไม่มีใครถาม เราก็มาด�ำเนินเรื่องกันต่อไป
เรื่ อ งราวพระเขี้ ย วแก้ ว มาเมื อ งนครศรีธรรมราชนัน้   ปรากฏเห็นในต�ำนานของชาว
นครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะเป็นต�ำนานเมือง
นครศรีธรรมราช หรือ ต�ำนานพระบรมธาตุ

ตอนจบ

เมืองนครศรีธรรมราช แต่ไม่มกี ล่าวถึงในคัมภีร์
ของนักปราชญ์ศรีลงั กา พูดแบบไม่ออ้ มค้อมคือ
เราแต่งเรือ่ งกันขึน้ มาเอง ส่วนใครเป็นคนแต่ง ?
แต่งขึ้นเพื่อจุดประสงค์อะไร ? ตรงนั้นค่อยมา
ว่ากันอีกที เบื้องต้นเห็นสมควรไปทบทวนเนื้อ
หากันดูเสียก่อน ประเด็นไหนเกี่ยวข้องค่อยมา
วิเคราะห์กัน
เรือ่ งราวของพระเขีย้ วแก้วในต�ำนานเมือง
นครศรีธรรมราชก็ดี ในต�ำนานพระบรมธาตุ
เมืองนครศรีธรรมราชก็ดี ไม่แตกต่างกันมาก
นัก จะผิดเพี้ยนก็เพียงชื่อบุคคลเท่านั้น ความ
ย่อว่าเจ้าเมืองทนทบุร   ี มพี ระราชบุตรีชอื่ ว่าเหมชาลา และพระราชโอรสชื่อว่าทันตกุมาร เมือง
ทนทบุรนี นั้ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระเขีย้ วแก้วของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่บรรพบุรุษ เล่ากัน
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ว่าพระอรหันต์เถระได้อญ
ั เชิญมามอบถวายจน
กลายเป็นของล�้ำค่าคู่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง
ต่อมาอีกหลายร้อยปี พระเจ้าอังกุศราช
ทรงทราบกิตติศัพท์ของพระเขี้ยวแก้ว จึงได้
ยกทัพอันยิง่ ใหญ่เกรียงไกร  เจตนาเพือ่ ยึดครอง
พระเขี้ ย วแก้ ว การพบกั น กลางศึ ก ระหว่ า ง
กษัตริยท์ งั้ สอง  เห็นจะตกลงกันตามธรรมเนียม
ของวีรกษัตริย์สมัยนั้น กล่าวคือท�ำสงคราม
ด้วยการชนช้างหรือยุทธหัตถี สุดท้ายเจ้าเมือง
ทนทบุรีพ่ายศึกถึงคอขาด พระราชโอรสและ
พระราชธิดาเกรงราชภัย  จึงพากันอัญเชิญพระ
เขี้ยวแก้วหลบหนีออกจากเมือง เพื่อไปมอบ
ถวายแก่กษัตริยแ์ ห่งเกาะลังกา ซึง่ สมัยนัน้ เกาะ
ลังกาก�ำลังรุ่งเรืองมั่นคงด้วยพระพุทธศาสนา
โชคร้าย ส�ำเภาถูกคลื่นซัดจนแตก มาขึ้นที่
หาดทรายแก้วชเลรอบ
หาดทรายแก้วชเลรอบในต�ำนานนั้นมิใช่
ทีไ่ หน แต่หมายถึงเมืองนครศรีธรรมราชนัน่ เอง
หากเราอ่านแต่ตัวหนังสือก็คงไม่คิดอะไร
มาก แต่เมื่อหันมามองด้านภูมิศาสตร์จะเห็น
ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์พันลึก เมืองทนทบุรีนั้น
เชื่อกันว่า คือเมืองทันตบุรีแห่งแคว้นกาลิงคะ
ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลด้านทิศตะวันออกตอน
ใต้ของอินเดีย หากนั่งส�ำเภาไปเกาะลังกาก็ไม่
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ถึงชั่ววันคืน ซึ่งสมัยนั้นท่าเรือของเกาะลังกา
ที่ใกล้แคว้นกาลิงคะมากสุดคือ ตรินโคมาลี
ท่าเรือแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้า
ของพ่อค้าวาณิชชาวต่างประเทศ ไม่สามารถ
ทราบได้ว่าเหตุใดกษัตริย์สองพี่น้องจึงถูกคลื่น
ซัดพัดพามาไกลถึงหาดทรายแก้วชเลรอบ อีก
ทั้งอยู่คนละฝั่งมหาสมุทร
ลมอะไรจะพั ด ได้ ไ กลขนาดนั้ น ใครรู ้ ว าน
บอกที ฟันธงว่า นี้เป็นวิธีการเมคสตอรี่ของ
คนสมัยก่อน
แต่การแต่งเรื่องดังกล่าวใช่ว่าจะเกินเลย
ความจริง เพราะกษัตริย์สองพี่น้องเดินทางมา
พร้อมกับพระเขีย้ วแก้ว ความอัศจรรย์ดงั กล่าว
จึงไม่คอ่ ยมีการกล้าเถียง เพราะเชือ่ ว่าเป็นพุทธ
วิสัยย่อมเป็นเรื่องเหนือเหตุผล หากใครกล้า
สงสัยเป็นต้องถึงอาการบ้ากันเลยทีเดียว หรือ
ใครกล้าเถียงให้ยกมือค้าน การแต่งเรื่องราว
ด้วยการผูกติดกับพระพุทธเจ้าเช่นนี้ ผู้เขียน
เห็นว่าเป็นเรื่องดีมากกว่าเสียหาย นอกจาก
แสดงจุดขาย คือปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า
แล้ว ยังเป็นการปลูกศรัทธาให้ผู้คนมั่นคงใน
บวรพระพุทธศาสนาด้วย ไม่เชื่อลองไปอ่าน
ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก หรือพระพุทธเจ้า
เสด็จประเทศไทย ก็จะเห็นดังค�ำกล่าวอ้าง
การแต่งเรื่องราวผสมปาฏิหาริย์เช่นนี้เกิด
มีแก่ผู้คนทุกศาสนาบนโลกใบนี้ จะบอกว่าใคร
ลอกใครก็พูดได้ยากนัก เพราะธรรมดามนุษย์
หากหาข้อสรุปสิ่งเกินวิสัยไม่ได้ ก็พาลยกให้
เป็นภาระของสิ่งเหนือธรรมชาติหรือพระเจ้า
ยิ่งเขลาด้วยปัญญาแล้ว ก็จะถูกเทพเจ้าในร่าง
มนุษย์หลอกกันได้ง่าย เห็นได้จากมีร่างทรง
เกลื่อนประเทศไทย ใครจะไปเชื่อว่าตัวละคร
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ในวรรณคดีก็จะกลายเป็นร่างทรงได้ หรือนี้จะ
เป็นไทยแลนด์ 4.0
เรามาพูดถึงกษัตริย์สองพี่น้องต่อ
ต�ำนานเล่าว่า ครั้นถึงหาดทรายแก้วชเลรอบแล้ว เกรงว่าจะมีภยันตราย กษัตริย์สอง
พี่น้องจึงฝังพระเขี้ยวแก้วไว้ที่หาดทราย แล้ว
เร้นกายอยูใ่ นทีล่ บั คราวนัน้ พระอรหันต์นามว่า
พรหมเทพเถระได้เหาะผ่านมา เห็นรัศมีพระเขีย้ วแก้วผิดวิสยั ครัน้ พิจารณาก็ทราบด้วยญาณ
ว่าเป็นพระเขีย้ วแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงน้อมกายเข้าไปนมัสการ สอง
กษัตริย์ครั้นเห็นดังนั้นก็แสดงตัว พร้อมเล่า
ความให้พระเถระฟัง พระเถระตรองครูห่ นึง่ จึง
พยากรณ์วา่   “หาดทรายแก้วชเลรอบนี้ เบือ้ ง
หน้ายังมีพระยาองค์หนึง่ ชือ่ พระยาศรีธรรมโศกราชจะมาตัง้ เป็นเมืองใหญ่ แล้วจะก่อพระ
มหาธาตุสูง ๓๗ วา” และต�ำนานเล่าต่อไปว่า
พระเถระได้แสดงฤทธิ์ อารักขากษัตริย์สอง
พี่น้อง จนเดินทางถึงเกาะลังกาอย่างปลอดภัย
กล่าวแบบสรุปคือ เหตุท่ีกล่าวถึงพระเขี้ยว
แก้ ว ก็ เ พื่ อ ผู ก เรื่ อ งให้ เชื่ อ มโยงกั บ พระเถระ
ไฮไลท์ของเรื่องอยู่ตรงนี้เอง
ประเด็นแรกคือ พระอรหันต์เถระเป็นผู้
พยากรณ์อนาคตกาลของเมืองนครศรีธรรมราช
ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกพอสมควร เพราะ
ธรรมดาของต�ำนานแบบไทยแท้ มักอ้างว่า
พระพุทธเจ้าเสด็จมาอาณาจักรน้อยใหญ่ทั่ว
ประเทศไทย แล้วทรงพยากรณ์ว่าอนาคตภาย
หน้าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ต�ำนานเมือง
นครศรีธรรมราชกลับอ้างว่าพระสาวกอรหันต์
เป็นผู้พยากรณ์ ผู้อ่านสงสัยเหมือนผู้เขียนหรือ
ไม่ ถ้าสงสัยก็ตั้งใจฟังให้ดี อย่านั่งครึ่งหลับ

ครึ่งตื่นเหมือนฟังพระเทศน์ บางคนน่าเคาะ
กะโหลก หลับไม่พอกรนเสียงดังแข่งพระด้วย
ประเด็นนี้เป็นหลักฐานชิ้นส�ำคัญที่ชี้ให้
เห็นว่า พระพุทธศาสนาภาคใต้มคี วามแตกต่าง
จากภาคอืน่ ของประเทศไทย ท�ำให้เกิดข้อสงสัย
เบื้องต้นว่า การนับถือพระพุทธศาสนาบริเวณ
ภาคใต้อาจจะไม่เลียนแบบใคร เพราะถือว่ามี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ตรงนี้ ถ้ามีการท�ำวิจัย
จะได้ข้อมูลเชิงลึก ใครว่างช่วยเก็บข้อมูลแล้ว
เล่าให้ฟังที จะเป็นกุศลมหาศาลแก่ผู้เขลาใน
ประวัติศาสตร์
ประเด็นเรื่องพระอรหันต์พยากรณ์นั้น
หากย้อนไปดูประวัตศิ าสตร์ศรีลงั กา  จะเห็นว่า
มิใช่เรือ่ งแปลก  เพราะเคยปรากฏมีมาก่อนแล้ว
ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากความเห็นแย้งในวงการคณะ
สงฆ์  กล่าวโดยย่อคือ  พระสงฆ์ลงั กาสมัยนัน้ แบ่ง
เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ส�ำนักมหาวิหารและ
ส�ำนักอภัยคิรีวิหาร ส�ำนักมหาวิหารนั้นเป็น
เถรวาทพันธุแ์ ท้ อะไรทีเ่ กินเลยพระพุทธเจ้ามัก
ไม่กล่าวถึง บางครัง้ ค้านคนเห็นต่างจนเป็นเรือ่ ง
ใหญ่โต สถาบันกษัตริย์ต้องเข้ามาไต่สวนทวน
ความถูกต้อง คัมภีร์น้อยใหญ่ของนักปราชญ์
ส�ำนักนี้ ล้วนให้ความส�ำคัญพระพุทธเจ้าเป็น
หลัก ส่วนส�ำนักอภัยคิรีวิหารมีสมาชิกน้อย
จึงหันไปนิยมมหายาน และเห็นว่า การจะแข่ง
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บารมีกับส�ำนักมหาวิหารต้องเล่นบทใหม่ เช่น
การสร้างพระพุทธรูป การสร้างรูปปั้นพระโพธิสัตว์ หรือการให้ความส�ำคัญพระสาวก
อรหันต์มากกว่าพระพุทธเจ้า
การต่อสู้กันระหว่างคณะสงฆ์ส�ำนักมหาวิหารและส�ำนักอภัยคิรีวิหารด�ำรงอยู่เรื่อยมา
จนถึงกาลปฏิรูปศาสนาสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุ ม หาราชแห่ ง อาณาจั ก รโปโฬนนารุ ว ะ
และจบลงด้วยชัยชนะของคณะสงฆ์ส�ำนักมหา
วิหาร นิกายเหล่าอื่นที่เห็นต่างจ�ำต้องยอมรับ
แนวค�ำสอนของส�ำนักมหาวิหารสิ้น พวกไม่
พอใจก็อพยพไปอยู่อินเดียใต้ หรืออาณาจักร
น้อยใหญ่บนดินแดนอุษาคเนย์ หนึ่งในนั้นคือ
เมืองนครศรีธรรมราชของไทยเรา
ย้อนกล่าวถึงพระเขีย้ วแก้วนัน้   ครัน้ อัญเชิญ
มามอบถวายกษัตริย์ลังกาแล้ว ได้กลายเป็น
สมบัตคิ สู่ ำ� นักอภัยคิรวี หิ าร  สิทธิในการปกป้อง
ดูแลพร้อมการแห่แหนอัญเชิญ  ล้วนเป็นอ�ำนาจ
ของคณะสงฆ์สำ� นักแห่งนี  ้ ดว้ ยเหตุนนั้   เรือ่ งราว
เกี่ยวกับพระเขี้ยวแก้ว จึงเกิดขึ้นจากส�ำนัก
แห่งนี้เอง
ตรงนี้คงทราบกันแล้วว่า ผู้แต่งต�ำนานเมือง
นครศรีธรรมราช เป็นพระสงฆ์ส�ำนักใด
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ฐานในต� ำ นานนครศรีธรรมราชทั้งสองเล่มว่า พระสงฆ์ศรีลังกา
นามว่า พุทธค�ำเภียร (พุทธคัมภีร์) ได้ทะเลาะ
วิวาทกับหมู่สงฆ์กันเอง เพื่อแก้ปัญหา กษัตริย์
ลังกาจึงได้ฝากพระเถระมากับราชทูตเมือง
นครศรีธรรมราช พระพุทธค�ำเภียรรูปนี้มิใช่
ใครอื่น หากแต่เป็นพระสงฆ์ผู้ใหญ่แห่งส�ำนัก
อภัยคิรีวิหารนั่นเอง และการเดินทางมาคราว
นัน้ น่าจะมีสหธรรมิกเดินทางร่วมมาด้วยหลาย
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รูป ตามธรรมเนียมของลังกาเคารพศรัทธา
อาจารย์มากกว่าอุปัชฌาย์ ต�ำนานย�้ำอีกว่า
พระเถระรูปนี้แล เป็นผู้แนะน�ำพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์
ผู้เขียนเชื่อว่าพระเถระรูปนี้แหละเป็นผู้แต่ง
เรื่องพระเขี้ยวแก้วมาหาดทรายแก้ว
ไฮไลท์อีกเรื่องคือการสร้างพระมหาธาตุ
เจดีย์ของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ต�ำนาน
กล่าวว่า มีพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชถึง ๓
พระองค์ ท�ำหน้าที่สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์
พระบรมธาตุเจดีย์จนแล้วเสร็จ ขยายความว่า
เมืองนครศรีธรรมราชร้างผู้คนถึงสามครั้งสาม
ครา ความเป็นไปได้คือต�ำนานต้องการเน้น
เรื่องการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นี้เอง แต่เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น จึงโยงพระเขี้ยวแก้วเข้ามา
ด้วย  ซงึ่ ผูเ้ มคเรือ่ งคงมิใช่ใคร  นอกจากพระเถระ
แห่งส�ำนักอภัยคิรีวิหารนั่นเอง
พอพูดถึงการสร้างเจดีย์ ก็เกิดค�ำถามว่า แล้ว
พระบรมสารีริกธาตุมาจากไหน ?
ค�ำตอบคือ เรื่องพระบรมสารีริกธาตุซ่อนอยู่
ในต�ำนานนั่นเอง
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ความตามต�ำนานว่า คราเมื่อกษัตริย์สอง
พี่น้องอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปถวายกษัตริย์
ลังกานั้น พระองค์ทรงยินดียิ่งนัก ครั้นแล้วได้
สอบถามกษัตริย์สองพี่น้องว่าจะอยู่เกาะลังกา
หรือกลับบ้านเกิดเมืองนอน ครั้นทราบว่าทั้ง
สองพระองค์ปรารถนาจะกลับเมืองทนทบุรี
กษัตริย์ลังกาจึงโปรดให้ส่งราชสาส์นไปแจ้ง
พระเจ้าอังกุศราชว่า เมืองทนทบุรีให้เป็นสิทธิ์
ของกษัตริย์สองพี่น้องตามเดิม ซึ่งพระเจ้าอังกุศราชก็ไม่ได้เห็นแย้งแต่อย่างไร ตรงนี้เห็นว่า
กฤดาภินิหารของกษัตริย์ลังกา คงเป็นที่เกรง
ขามของกษัตริยแ์ ห่งหัวเมืองตอนใต้ของอินเดีย
ไม่น้อย
จากนัน้ กษัตริยล์ งั กาโปรดพระราชทานสิง่
ของมีค่าเต็มส�ำเภา และได้มอบพระบรมธาตุ
หนึ่งทะนาน เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่เมือง
ทนทบุรี โดยมอบหมายให้พราหมณ์ ๔ คน
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลตลอดเส้นทาง จนถึงเมือง
ทนทบุรี ต�ำนานกล่าวว่า ก่อนกลับบ้านเกิด
กษัตริยส์ องพีน่ อ้ ง  ได้เดินทางมาหาดทรายแก้ว
ชเลรอบ  ได้แบ่งพระธาตุครึง่ หนึง่ ใส่ผอบ  แล้วฝัง
ไว้บริเวณทีฝ่ งั พระเขีย้ วแก้ว  พร้อมก่อพระเจดีย์
สวมไว้ แล้วท�ำค่ายกลป้องกัน จากนั้นได้เดิน
ทางกลับเมืองทนทบุรีมาตุภูมิ ประเด็นนี้ ต้อง
บอกว่าโนคอมเมนต์ ใครได้ไอเดียดีช่วยบอกที
ตรงนีผ้ เู้ ขียนเห็นว่า  เป็นการเชือ่ มโยงเรือ่ ง
ราวอย่างชาญฉลาด เรียกแบบภาษาสมัยใหม่
ว่ามืออาชีพ เมื่อพระเขี้ยวแก้วไม่มีแล้วก็ต้อง
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาแทน ซึ่งก็เป็น
ตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต่างอะไรจาก
พระเขี้ยวแก้ว ส่วนเสริมคือมีการท�ำค่ายกลไว้
ด้วย ไม่ทราบว่าวิธนี ไี้ ด้คติมาจากใคร จะบอกว่า
ศรีลงั กาก็ไม่ปรากฏพบเห็น  สนั นิษฐานว่าน่าจะ

มาจากพราหมณ์นนั้ เอง  เพราะต�ำนานก็บอกไว้
แล้วว่าพราหมณ์  ๔  คน  เป็นผูน้ ำ� ท�ำหน้าทีด่ แู ล
กษัตริยส์ องพีน่ อ้ ง  ด้วยการน�ำพามาเมืองนครศรีธรรมราชอีกรอบ
การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงสมเหตุสมผล ด้วยประการ
ฉะนี้
นับแต่นนั้ เป็นต้นมา  ชาวนครศรีธรรมราช
น่าจะค่อยลืมเลือนเรื่องพระเขี้ยวแก้ว เพราะ
ศรัทธาทุกตัวตนต่างมุ่งตรงไปยังพระบรมธาตุ
เจดีย์ ต�ำนานเองก็ยำ�้ หลายต่อหลายครัง้ ถึงการ
บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ โดยเฉพาะการได้รับ
ความร่วมมือจากหัวเมืองน้อยใหญ่ในอารักขา
ด้วยการน้อมถวายสิง่ ของมีคา่ ราคาแพงจ�ำนวน
มากต่อมากเพื่อเป็นพุทธบูชา จนเป็นเหตุให้
อาณาจักรเหล่าอื่นมองเมืองนครศรีธรรมราช
ด้วยความอิจฉา
ต�ำนานเสริมว่าคนอิจฉาไม่ใช่ใครคือ พระเจ้า
อู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเอง
หลายร้อยปีผา่ นไปเรือ่ งราวพระเขีย้ วแก้ว
มาเป็นกระแสอันโด่งดังอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ กษัตริย์
แห่งเมืองนครศรีธรรมราชพระนามว่า  พระเจ้า
จันทรภาณุ (ต�ำนานเรียกว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช) ได้เตรียมกองทัพเรืออันยิง่ ใหญ่เกรียง
ไกร แล้วยกพหลพลพยุหเสนามุ่งหน้าไปเกาะ
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ลังกา เพื่อท�ำสงครามแย่งชิงพระเขี้ยวแก้ว ซึ่ง
สมัยนั้นกษัตริย์ศรีลังกาพระนามว่า พระเจ้า
ปรากรมพาหุ ที่ ๒ (พ.ศ.๑๗๘๓ - ๑๘๑๓)
ผู ้ ค รองอาณาจั ก รดั ม พเดณิ ย ะ การรณรงค์
สงครามระหว่างนครศรีธรรมราชกับเกาะลังกา
เกิดขึ้น ๒ ครั้ง และจบลงด้วยการพ่ายแพ้ของ
พระเจ้าจันทรภาณุ
หลักฐานดังกล่าวบันทึกไว้ในคัมภีร์จุลวงศ์ของ
ศรีลังกา
ประเด็นคือเหตุใดพระเจ้าจันทรภาณุจึง
ทรงบ้าบิ่นยกทัพไปเมืองลังกา ซึ่งอยู่ห่างจาก
เมืองนครศรีธรรมราชไกลโขอยู่ แม้หลักฐาน
จะเชื่อได้ว่า พระองค์มีกองทัพยิ่งใหญ่เกรียง
ไกรเพียงใด แต่อย่าลืมว่าการยกทัพเรือไปตี
เกาะลังกานัน้ ต้องใช้ทรัพย์สนิ เงินทองมากมาย
มหาศาล และต้องมีทหารผูช้ าญณรงค์สงคราม
อีกมาก อีกทั้งต้องมีผู้รอบรู้เรื่องวิถีแห่งทะเล
ด้วย ผู้เขียนเชื่อว่า เหตุที่พระองค์ยกทัพไปตี
เกาะลังกา เจตนาเพื่อต้องการเทียบบุญบารมี
กับกษัตริยล์ งั กาเป็นแน่ สังเกตได้จากพระนาม
ตามจารีตประเพณีของพระองค์คือ พระเจ้า
ศรีธรรมาโศกราช
สมั ย นั้ น พระเขี้ ย วแก้ ว ถื อ ว่ า เป็ น สมบั ติ
ล�ำ้ ค่าของกษัตริย์ เพราะเป็นสัญลักษณ์อนั เดียว
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ที่เชื่อมโยงถึงพระพุทธเจ้าโดยตรง ย่อมเป็นที่
หมายตาของกษัตริย์แห่งเอเชีย แต่สิ่งที่ตามมา
คือ ความร�่ำรวยของเกาะลังกาในฐานะเป็น
แหล่งอุดมด้วยอบเชยอันขึ้นชื่อ อีกทั้งมีท่าเรือ
หลายแห่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงพ่อค้า
ทั้งตะวันออกและตะวันตก การยกเรื่องแย่งชิง
พระเขี้ยวแก้วเห็นจะเป็นอุบายตีเมือง เฉกเช่น
พระเจ้าอโนรธามังช่อยกทัพเข้าโจมตีอาณา
จักรมอญ
ผู้สนใจประเด็นนี้ รีบหาหนังสืออ่านโดยด่วน
จะได้ไม่ต้องมีรายการคุณขอมา
ผู้เขียนเชื่อว่าพระเจ้าจันทรภาณุน่าจะ
สร้างกระแสนานพอสมควร ทั้งเน้นย�้ำเรื่อง
ต�ำนานพระเขี้ยวแก้วเสด็จมานครศรีธรรมราช
ทั้งเรื่องพระบรมธาตุเจดีย์ในฐานะเป็นศูนย์
กลางศรัทธาของหัวเมืองปักษ์ใต้ ทั้งเรื่องพระสงฆ์ผู้ทรงศีลาจารวัตรตามธรรมเนียมลังกา
วงศ์ ด้วยเหตุนี้การยกทัพไปอัญเชิญพระเขี้ยว
แก้วมาประดิษฐานที่เมืองนครศรีธรรมราชจึง
เหมาะแล้วด้วยประการทัง้ ปวง การปลุกกระแส
คราวนัน้ คงจะมีคนค้านน้อย จึงเป็นเหตุเป็นผล
ให้พระองค์ยกทัพไปตีเกาะลังกา
ถื อ ว่ า เป็ น ต�ำนานอี ก หน้ า หนึ่ ง ของเมื อ ง
นครศรีธรรมราช
หลักฐานเพิ่มเติมอีกว่า คล้อยหลังความ
ปราชัยของพระเจ้าจันทรภาณุเล็กน้อย พระเจ้า
ปรากรมพาหุที่ ๒ ได้ส่งราชทูตมานิมนต์พระธรรมกิตติมหาเถระ ผู้ทรงปิฎกแตกฉานด้าน
พระธรรมวิ นั ย ซึ่ ง เป็ น พระสงฆ์ นั ก ปราชญ์
แห่งเมืองนครศรีธรรมราช (คัมภีร์เรียกชื่อว่า
ตามพรลิงค์) ให้เดินทางไปเกาะลังกา เพื่อ
สั่งสอนพระสงฆ์ชาวศรีลังกาให้รอบรู้คัมภีร์
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พระพุ ท ธศาสนา คราวนั้ น กษั ต ริ ย ์ ลั ง กาได้
สร้างวัดถวายบริเวณทางขึ้นศรีปาทะนามว่า
ปลาพัตคะละ ตรงนีผ้ เู้ ขียนเห็นว่ากษัตริยล์ งั กา
ต้องการประนีประนอมทางการเมืองมากกว่า
การนิมนต์พระธรรมกิตติมหาเถระไปสั่งสอน
ชาวลังกา ก็เห็นได้ว่ายอมรับความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนาของชาวนครศรีธรรมราชด้วย
ทางนครศรีธรรมราชเองก็ประนีประนอมเช่น
เดียวกัน
วิธีประนีประนอมคือ การแต่งเรื่องพระ
พุทธสิหิงค์มาเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่น่า
สังเกตว่า เรื่องพระพุทธสิหิงค์มาอาณาจักร
ตามพรลิงค์คล้อยหลังพระเขีย้ วแก้วไม่นาน  และ
เนื้อหาก็ชี้ให้เห็นว่า พระพุทธรูปองค์นี้เดิมอยู่
เกาะลังกา แต่เพราะเกรงพระเดชานุภาพของ
พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์แห่งเกาะ
ลังกาจึงมอบถวายเป็นราชบรรณาการ  เมือ่ เป็น
ดังนี้ ก็เข้าสู่โหมดการประนีประนอมของฝ่าย
อาณาจักรตามพรลิงค์ ถือว่าเป็นการวินวิน
ทั้งสองฝ่าย
ก่อนจบขอเพิม่ เติมประเด็นประวัตศิ าสตร์อกี นิด
หลายคนคงเกิดค�ำถามว่าใครคอยให้ความ
ช่วยเหลือพระเจ้าจันทรภาณุ คราวพระองค์ยก
ทัพไปตีเกาะลังกาครานั้น เพราะดินแดนต่าง
บ้านต่างเมือง หากไม่คุ้นเคยภูมิประเทศรังจะ
ปราชัยแต่ต้นมือ หลักฐานบอกว่ามีชาวทมิฬ

คอยให้ความช่วยเหลือ ด้วยการยกทัพมาจาก
อินเดียตอนใต้ สมทบกับกองทัพของพระองค์
บริเวณดินแดนตอนเหนือของเกาะลังกา ก่อนที่
จะเคลื่อนทัพใหญ่เข้าโจมตีกษัตริย์ลังกาพร้อม
กัน ทั้งทัพบกและทัพเรือ
ปัญหาคือ ทหารทมิฬมาจากไหน ?
นักวิชาการฝ่ายศรีลังกาหลายท่านเห็นว่า
พระเจ้าจันทรภาณุนั้นมีเชื้อสายของกษัตริย์
ทมิฬแห่งอินเดียตอนใต้ เมื่อยกทัพมาโจมตี
เกาะลังกา จึงได้รับความร่วมมือจากชาวทมิฬ
เป็นธรรมดา
ถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์ อาณาจักร
ศรีวิชัยก่อนล่มสลาย กษัตริย์ทมิฬโจฬะแห่ง
อินเดียตอนใต้ได้บุกรุกยึดครองบริเวณคาบ
สมุทรมลายูทั้งหมด เป็นเหตุให้กษัตริย์ศรีวิชัย
ต้องถอยร่นไปอยู่เกาะสุมาตราและเกาะชวา
เมื่ออาณาบริเวณนี้เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักร
ทมิฬโจฬะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวทมิฬจะ
ต้องอพยพโยกย้ายผูค้ นมาสร้างบ้านแปลงเมือง
ครั้นนานวันเข้า พวกทมิฬก็แต่งงานกับคนพื้น
เมืองจนกลายเป็นกลุ่มเดียว ไม่แยกเขาแยก
เรา ด้วยเหตุนั้น ครั้นเมื่อพระเจ้าจันทรภาณุ
ยกทัพไปบุกเกาะลังกา  ก็ตอ้ งอาศัยคอนเน็กชัน่
ความเป็นญาติพี่น้อง ไหว้วานทมิฬโจฬะให้
ช่วยเหลือในการท�ำสงครามครั้งนี้
สรุปคือ แม้เรื่องราวเบื้องต้นจะเป็นล�ำไม้
ไผ่ แต่พอเหลาลงไปก็เป็นไม้เซลฟี่อยู่ดี เพราะ
เชื่อว่าเรื่องราวพระเขี้ยวแก้วน่าจะพร้อมด้วย
เนื้อหาสาระ อีกทั้งเสริมด้วยการวิเคราะห์
ประเด็นส�ำคัญเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ท�ำให้ผู้
อ่านเข้าใจเรื่องราวของเมืองนครศรีธรรมราช
มากขึน้   ถา้ มากกว่านี  ้ ขอแนะน�ำว่าให้หาหนังสือ
มาอ่านเอง

ยถา วาริวโห ปูโร
เอวมายุ มนุสฺสานํ

คจฺฉํ น ปริวตฺตติ
คจฺฉํ น ปริวตฺตติ

แม่น�้ำเต็มฝั่ง ไม่ไหลทวนขึ้นที่สูง ฉันใด
อายุของมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีก ฉันนั้น

(๒๘/๔๓๙)

ตสฺมา อิธ ชีวิตเสเส
กิจฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเช

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้
ทุกคนควรกระท�ำกิจหน้าที่ และไม่พึงประมาท
(๒๕/๓๘๗)
จากหนังสือ “อมฤตพจนา”
ธรรมนิพนธ์ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

v ธรรมกถา :
เกิดมาทั้งที ชีวิตนี้น้อยนัก
v วิสัชนาธรรม :
เวลากับชีวิต
v พระธรรมเทศนา :
เวลา
v ปัญญาภิวัฒน์ :
เวลาตื่น จาก เวลาอื่น
v กวีนิพนธ์ :
เวลาฉัน  ฉันเวลา

v ปัญญารัตนะ :
ชีวิตกับความตาย
v ชวนอ่าน :
บาฬี นี้น่าเรียน
v กวีนิพนธ์ :
เวลากับชีวิต
v เรื่องชุดพุทธบริษัท :
เวลากับพุทธบริษัท
v มองเทศ – มองไทย :
พระเขี้ยวแก้ว มานครศรีธรรมราช ?

