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หัวอกพ่อ
ใจของใคร ยิ่งใหญ่ เท่าใจพ่อ		
ทรัพย์สมบัติ พัสถาน และการงาน		

ตั้งตารอ ลูกรัก จักสืบสาน
พ่อวางหลัก ปักฐาน เห็นการณ์ไกล

หวังให้ลูก สืบวงศ์ พงศ์กษัตริย์		
สามฤดู ปราสาทสร้าง พร้อมนางใน		

จักรพรรดิ จ�ำนง ไม่สงสัย
ป้องลูกไว้ จากปวงภัย ไม่ให้มอง

แต่กุศล หนหลัง ตามยั้งจิต			
ทั้งเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามครรลอง		

ลูกพินิจ กามคุณ ช่างขุ่นหมอง
หมู่สัตว์ผอง สุดท้ายพราก ต้องจากลา

จึงออกบวช จากเรือน สู่บรรพชิต		
หกปีส่ง พงไพร ไตรวิชชา			

ใช้ชีวิต ฝึกฝน บ่มศึกษา
อนุตตร- สัมมา- สัมโพธิญาณ

แล้วเวลา พบบิดา ก็มาถึง			
คืนศากยะ พระบิดา รอมานาน		

สนองธรรม ลึกซึ้ง ที่พึงขาน
ถวายทาน พระโอรส สดชื่นใจ

ตะวันผุด พุทธองค์ ก็ทรงบาตร		
พระบิดา ใจแทบทรุด รีบรุดไป		

ยุรยาตร ขอข้าว-แกง เมื่อแสงไข
“เหตุไฉน มาเดินขอ หรือพ่อไม่มี ?”

พระสุคต ก�ำหนดชัด ด�ำรัสตอบ		
“ก็วงศ์เรา ขอทาน ไม่เคยมี”			

“วิสัยชอบ ตามวงศ์ ทรงวิถี”
“วงศ์ลูกนี้ อริยะ สละเรือน

บิณฑบาต เป็นอริย- ประเพณี		
คนละก้อน คนละก้าว ยามเช้าเตือน		

ประชาชี ต่างให้ได้ ไม่อายเหมือน
อย่าลืมเลือน ปัจจัยสี่ ที่มีมา

บริโภค ภัตรเอื้อ เหมือนเนื้อบุตร		
จะข้ามพ้น สังสารวัฏ หัดพิจารณา		

ฉันแล้วรุด เพียรมั่น หมั่นศึกษา
ค�ำบิดา ฝากไว้ ให้ลูกเอย ฯ
ปปัญจา

เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัยฉบับเดือนธันวาคม คณะผูจ้ ดั ท�ำ
ตั้งใจท�ำเป็นฉบับวันพ่อแห่งชาติ แต่ละชาติก็มี วันพ่อ
วันแม่ของชาติตน ส�ำหรับประเทศไทย วันพ่อคือวันที่
๕ ธันวาคมของทุกปี วันแม่คือวันที่ ๑๒ สิงหาคมของ
ทุกปี โดยรัฐบาลได้ก�ำหนดเช่นนี้ ซึ่งประชาชนไทยก็
ยอมรับให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
วารสารโพธิยาลัยได้จดั ท�ำฉบับวันแม่มาแล้ว ๒ ครัง้
แต่ฉบับวันพ่อยังไม่เคยจัดท�ำมาก่อน ด้วยเหตุที่ว่า เรา
มักจะเห็นแม่สำ� คัญกว่าพ่อ แม่เป็นผูอ้ มุ้ ชูเลีย้ งดู ฟูมฟัก
ลูกตั้งแต่ตั้งท้อง คลอดออกมา เป็นทารก เป็นเด็ก และ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ลูกจะอายุเท่าไรในสายตาแม่ ลูกก็ยัง
เป็นลูกน้อยที่แม่รักและห่วงใยอยู่เสมอ
ค�ำกล่าวที่ว่า ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก เป็น
ความจริง แต่มีอีกความจริงที่ลึกไปกว่านั้น คือ พ่อคือ
ฐานทีม่ นั่   ทีช่ ว่ ยให้แม่มคี วามมัน่ คงสมบูรณ์ในการเลีย้ ง
ลูก หากแม่ไม่มฐี านทีม่ นั่ อันมัน่ คงแข็งแรงแล้ว การเลีย้ ง
ดูลกู ก็ยอ่ มจะไม่สมบูรณ์อย่างทีค่ วรจะเป็น ปัญหาทีพ่ บ
มากในสังคมคือ พ่อจ�ำนวนหนึ่งไม่รู้จักบทบาทของตัว
เอง ไม่กระท�ำตนเป็นฐานที่มั่นอันมั่นคงให้กับแม่ และ
ครอบครัว หากเป็นฐานที่ผุกร่อน คลอนแคลน แม่ก็
ย่อมจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ที่แย่ไปกว่านั้น ยังเป็น
ฐานทีม่ นั่ อันพร้อมจะพังทลายลงไป  กอ่ ให้เกิดผลเสียแก่
ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูก ผู้ที่จะได้รับผล
เสียหายโดยตรง และกัดกินลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณ
ท�ำให้กลายเป็นบุคคลที่มีปัญหาในสังคม
โพธิยาลัยฉบับนี้ จึงคัดสรรเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อ
มาน�ำเสนอทุกแง่ นอกจากจะให้แง่คิดทางธรรมอย่าง
ลึกซึ้ง ยังมีความน่ารักกินใจเป็นอย่างมาก เรื่องที่อยาก
แนะน�ำให้อ่านเป็นเรื่องแรกคือ บิดา กตัญญุตา ของ
พระอาจารย์ชยสาโร พระฝรั่งชาวอังกฤษ เป็นธรรม
บรรยายทีไ่ ด้แสดงไว้ในวันครบรอบวันเสียชีวติ ของโยม
พ่อของท่าน ซึ่งเป็นชาวอังกฤษที่ไม่เคยรู้จักพระพุทธ
ศาสนามาก่อนเลย ตอนที่ลูกมาขอบวช ท่านไม่รู้จักว่า
พระพุทธศาสนาสอนอะไร และฌอน (ชื่อเดิมของท่าน
ชยสาโร) ก็เป็นลูกชายทีพ่ อ่ รักทีส่ ดุ ท่านต้องเสียลูกทีร่ กั
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ที่สุดไปอยู่แดนไกล โดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกัน
อีกเมื่อใด ในเมื่อท่านกลัวการขึ้นเครื่องบินอย่างหนัก
แต่ท่านก็ยอมให้ลูกบวชได้ตามความต้องการ เพราะ
เคารพในการตัดสินใจของลูก ไม่เข้าไปขัดขวางห้าม
ปรามใดๆ ทัง้ ๆ ทีร่ อู้ ยูแ่ ก่ใจว่า มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
มหาวิทยาลัยที่คนทั้งประเทศอังกฤษและคนจากทั่ว
โลกอยากมีโอกาสเข้าไปเรียน ยอมรับลูกชายให้เข้าไป
เรียนได้แล้ว ท่านยอมสละความใฝ่ฝัน ความปรารถนา
ของตน เพื่อความสุขของลูก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารัก
มาก ผู้ชายคนหนึ่งที่รักลูกของตนอย่างสุดหัวใจ ยอม
จ�ำนนต่อความสุขของลูก สละความสุขของตน เรื่อง
ของโยมพ่อท่านชยสาโรนี้ เป็นความงดงามที่น่าเล่า
สู่กันฟัง มีบางตอนที่ไม่ได้ปรากฏในเรื่องนี้ ก็คือภาย
หลังเมื่ออุปสมบทได้ระยะหนึ่ง ท่านอาจารย์ได้กลับไป
เยีย่ มบ้านที่ Isle of Wight เกาะหนึง่ ในประเทศอังกฤษ
บ้านเกิดของท่าน โยมพ่อเที่ยวพาท่านไปไหนๆ เพราะ
อยากจะโชว์ลกู ชาย ซึง่ เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ให้แก่ชาวอังกฤษได้เห็นด้วยความภูมใิ จ ความเสียใจใน
ครั้งที่ลูกขอบวชหมดไป มีความปลาบปลื้มที่ได้เห็นลูก
เป็นคนดีได้ขนาดนั้น เป็นที่รักขนาดนั้น มีผู้คนศรัทธา
เลื่อมใสกราบไหว้ด้วยความเคารพอย่างสูง
บทความในวารสารเล่มนี้น่าอ่านทุกเรื่อง เหมาะ
ที่สุดส�ำหรับคนเป็นพ่อได้อ่าน และเก็บไว้อ่านซ�้ำ  เพื่อ
เตือนใจตนเองว่า ความเป็นพ่อนั้นส�ำคัญแค่ไหน และ
มีความจ�ำเป็นเพียงใดที่จะต้องพยายามกระท�ำตนให้
เป็นพ่อที่ดี
นอกจากนั้น วิเทศทัยย์ นักเขียนประจ�ำของเรา
ได้เริ่มเรื่องใหม่ที่มีผู้คนอยากรู้ แต่หาอ่านได้ยาก นั่นก็
คือเรื่อง พระอุปคุต เป็นเรื่องยาวหลายตอนจบ คราว
นี้วิเทศทัยย์ใช้ลีลาการเขียนแบบกึ่งบันเทิง กึ่งวิชาการ
คือ น�ำเรื่องวิชาการมาเขียนให้อ่านสนุก ไม่เครียด
รับรองว่า เพียงได้อ่านตอนแรก จะรอคอยอ่านตอน
ต่อไปอย่างแน่นอน
ในฉบั บ นี้ ยั ง มี บ ทความของนั ก เขี ย นรั บ เชิ ญ
ใหม่ๆ เข้ามาถึง ๒ ท่าน ท่านแรกคือพระดุษฎี เมธงฺกุโร
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รองบรรณาธิการ
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com
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วั ด ทุ ่ ง ไผ่ จั ง หวั ด ชุ ม พร ท่ า น
ดุษฎีเป็นพระภิกษุรุ่นใหม่ที่มีผล
งานเทศน์และสอนต่อเนื่องมา
ยาวนาน ท่านเขียนหนังสือมา
แล้วหลายเล่ม มีลีลาการเทศน์ที่
กินใจ นับเป็นยอดฝีมือท่านหนึ่ง
ในวงการพระพุทธศาสนา ลอง
อ่ า นบทความของท่ า นดู เพื่ อ
พิสูจน์ค�ำกล่าวนี้
นักเขียนรับเชิญท่านที่ ๒ คือ
อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม
จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ท่านได้เขียนถึง พ่อหลวง ร.๙
ตามความประทับใจของท่าน
เมื่ อ พู ด ถึ ง พ่ อ ก็ อ ดที่ จ ะ
นึกถึงพ่อหลวง พระราชาผู้เป็น
ที่ รั ก ที่ ไ ด้ เ สด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย ไป
แล้วนั้นไม่ได้ แม้ท่านจะจากไป
แต่คนไทยย่อมระลึกนึกถึงท่าน
อยู ่ เสมอ ผลงานที่ ท ่ า นได้ ท รง
พระราชทานให้แก่ลูกไทยทุกคน
ยังคงอยู่ และได้รับการสานต่อ
ให้ส�ำเร็จสมดังพระราชประสงค์
ในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้กับ
พสกนิกร พ่อหลวงทรงเป็นแบบ
อย่างของพ่อที่สมบูรณ์แบบทุก
ประการ ช่วยให้ลูกล่วงพ้นความ
ทุกข์ยาก ความล�ำบาก ด้วยน�้ำ
พระราชหฤทัยของความเป็นพ่อ
ที่ประเสริฐ คนไทยควรได้เรียนรู้
เป็นแบบอย่าง และน�ำมาปรับใช้
ให้บังเกิดผล สมดังที่พ่อหลวงได้
ทรงกระท�ำให้เห็นแล้ว
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ติ ด ต่ อ ได้ ที่ อี เ มล pk.krun21@gmail.com
(พระครูประคุณสรกิจ หรือพระมหาการุณย์
กุสลนนฺโท) หรือเขียนจดหมายส่งถึง ทญ.อัจฉรา
กลิ่นสุวรรณ์ ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐
ถ.ประโคนชัย ต.ปากน�ำ 
้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
๑๐๒๗๐ หรืออีเมล acharak7153@gmail.com
วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา โดยเลือกใช้กระดาษถนอม
สายตา เปี่ยมด้วยคุณค่าทางปัญญาเพื่อแจกเป็น
ธรรมทานและบริจาคไปตามห้องสมุดต่างๆ หาก
ท่านอ่านจบแล้ว ต้องการแบ่งปันธรรมทาน โปรด
ส่งต่อให้ท่านอื่นที่เห็นคุณค่า หรือมอบให้ สถาบัน
ห้องสมุด วัด หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ เป็นต้น
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป

วิสัชนาธรรม
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระคุ ณ พ่ อ
ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
วารสารเดือนธันวาคม ฉบับ “วันพ่อแห่งชาติ”
เกีย่ วกับพระคุณพ่อนี  ้ ในทางโลกและทางธรรม
กล่าวไว้อย่างไรบ้าง เจ้าคะ
วิสัชนา : ในทางพระวินัย พระพุทธเจ้าทรง
ตัง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งสังฆบิดร เป็นพ่อของพระสงฆ์
ทัง้ หมด  พระสงฆ์เป็นพุทธโอรส  หรือพุทธชิโนรส
เป็นโอรสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นพระอุปชั ฌาย์ ตัง้ อยูใ่ นฐานะพระผูใ้ ห้
ก�ำเนิด เปรียบเสมือนเป็นพ่อด้วย เป็นแม่ด้วย
อุปชั ฌาย์เป็นแม่ในฐานะทีท่ ำ� การบวชให้  คือให้
ก�ำเนิดความเป็นสามเณร ให้ก�ำเนิดความเป็น
พระ และเป็นพ่อคือก่อนบวชหรือบวชเสร็จแล้ว
คอยให้การอบรมสั่งสอน
เพราะฉะนัน้ ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีพ่ อ่ และท�ำหน้าที่
แม่ในคนเดียวกันคืออุปัชฌาย์ ส่วนอาจารย์
นั้นก็จะท�ำหน้าที่เป็นพ่อ ส่วนนิสสยาจารย์
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เป็นอาจารย์เฉยๆ ไม่ได้บวชให้ แต่ถ้าองค์นั้น
เป็นทั้งอุปัชฌาย์ด้วย เป็นทั้งนิสสยาจารย์ด้วย
ในองค์เดียว ก็ท�ำหน้าที่เป็นสังฆบิดร เป็นพ่อ
เป็นแม่ เพราะฉะนั้นพระในสายวัดป่าจะใช้
ค�ำศัพท์วา่ “พ่อแม่ครูบาอาจารย์” หมายความ
ว่าเป็นอุปัชฌาย์นั่นเอง คือเป็นทั้งพ่อและแม่
บวชให้ด้วยและอบรมสั่งสอนด้วย
ส่วน “พ่อ” ในทางโลก จะเน้นหมายถึงผูท้ ี่
ดูแลปกป้องคุ้มครองในการเป็นอยู่ อาจจะไม่
ได้เน้นหมายถึงผู้ให้ก�ำเนิดซึ่งจะเป็นแม่ อย่าง
อุปชั ฌาย์เป็นทัง้ แม่ทงั้ พ่อ แต่ถา้ ดูแลรักษา ดูแล
ชีวติ ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมาจนกระทัง่ จากไป ดูแล
ปกป้องคุม้ ครอง  ให้ความปลอดภัย  เป็นคุณธรรม
ของผู้เป็นพ่อ แต่ไม่ได้ให้ก�ำเนิด ตัวอย่างเช่น
ค�ำว่าพ่อเมืองก็ดี หรือสังฆบิดรก็ดี
สังฆบิดร  ในยุคสมัยก่อนโน้น  จะใช้เฉพาะ
พระพุทธเจ้า แต่ตอนหลังมา ประธานสงฆ์ในเขต
นั้น ในพื้นที่นั้น เช่น พระสังฆราชของประเทศ
ไทย ก็จะเป็นสังฆบิดรของคณะสงฆ์ไทย พระ
สังฆราชของพม่า ก็จะเป็นสังฆบิดรของคณะ
สงฆ์พม่า  เป็นต้น  กจ็ ะยกย่องให้พระเถระทีม่ อี ายุ
พรรษามากทีส่ ดุ   ปกครองดูแลพระสงฆ์  โดยใช้
ค�ำว่า สังฆบิดร คือพ่อของสงฆ์
เราอาจเคยได้ยนิ ค�ำว่า  พระเจ้า  และมีคำ� ว่า
พ่อของพระเจ้า ยิ่งใหญ่มากๆ เลย พ่อของ
พระเจ้า แต่ว่าค�ำนี้อาจจะไม่เหมาะ ขออภัย
อาจเรียกว่า God Father แต่ค�ำว่า พ่อ จริงๆ
แล้วเน้นในทางผู้ให้ความปลอดภัย ให้การ
ปกครองดูแล อะไรต่างๆ ฉะนั้น ในพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็น
คุณสมบัตขิ องทัง้ พ่อและแม่ พ่อแม่เป็นพรหม
ของลู ก เป็ น ผู ้ ลิ ขิ ต ชี วิ ต ลู ก ดู ภ าพรวมแล้ ว
ลักษณะของความเป็นพ่อ ได้แก่ หนึง่ ความเป็น
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ผู้น�ำ คือท�ำให้ดู  สอง ให้การปกป้อง คุ้มครอง
และอุปถัมถ์ อุปฏั ฐาก แนะน�ำให้ตงั้ อยูใ่ นความ
ดี อันนี้คือลักษณะของความเป็นพ่อ ต่างจาก
ความเป็นแม่ตรงทีว่ า่ พ่อไม่สามารถให้กำ� เนิดได้
แต่คณ
ุ ธรรมอืน่ ๆ ก็มเี หมือนกับแม่เช่นเดียวกัน
ปุจฉา : แล้วท�ำไมจึงดูเหมือนว่าสังคมจะยกย่อง
และให้ความส�ำคัญกับแม่มากกว่า ทั้งๆ ที่ต้อง
อาศัยทั้งพ่อและแม่ เราถึงจะมีชีวิตเกิดมาได้
เจ้าคะ
วิสัชนา : ท�ำไมเราจึงยกย่องแม่ เหตุผลคือพ่อ
ได้รับการยกย่องว่าเป็นอุดมเพศอยู่แล้ว เป็นผู้
มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ส่วนแม่ คือผู้ที่ยังไม่ใช่
อุดมเพศ และยังไม่มีความเข้มแข็ง ค�ำว่าอุดม
เพศในทางบาลี คือ “อุตตมเพศ” คือเพศสูง
เพศชายถือว่าเป็นอุดมเพศนี้ ประเด็นหนึง่ ก็คอื
สามารถบวชเป็นพระได้  อีกประเด็นหนึง่ คือถ้า
ไปเกิดเป็นพรหม  จะไม่มเี พศหญิง  มแี ต่เพศชาย
แม้ภาวะเพศจะไม่ปรากฏ แต่พรหมทัง้ หมด จะ
ไม่มผี หู้ ญิงแล้ว จะมีแต่รปู ร่างหน้าตาเป็นผูช้ าย
เท่านั้น
ปุจฉา : พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น
ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็น
ผู้ชายเท่านั้น ถามว่า พระโพธิสัตว์เป็นผู้หญิง
ได้ไหม...ได้ แต่ถ้าเป็นนิยตโพธิสัตว์แล้ว จะ
ไม่เป็นเพศหญิง ถ้ายังไม่ได้เป็นนิยตโพธิสัตว์ก็
ยังเป็นผู้หญิงได้ เพศที่เป็นพระพุทธเจ้าได้คือ
เพศชายเท่านั้น
ฉะนั้น เมื่อผู้ชายเป็นอุดมเพศ เป็นเพศสูง
ก็มลี กั ษณะข้อแตกต่างจากผูห้ ญิง  เนือ่ งจากว่า
สตรีมีความทุกข์ ๕ ประการ ที่ผู้ชายไม่มี
ความทุกข์เหล่านั้น ทุกข์ทางกายภาพของสตรี

๕ ประการ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่า “ภิกษุ
ทัง้ หลาย ความทุกข์สว่ นตัวของมาตุคาม (สตรี)
๕ ประการนี้ ที่มาตุคามจะได้รับ ยกเว้นบุรุษ
คือ ๑. สตรีเมื่อเป็นสาว ไปสู่สกุลแห่งสามี
ย่ อ มพลั ด พรากจากญาติ ทั้ ง หลาย ๒. สตรี
ย่อมมีระดู (ประจ�ำเดือน) ๓. สตรีย่อมมีครรภ์
(ตั้งครรภ์) ๔. สตรีย่อมคลอดบุตร ๕. สตรี
ย่อมท�ำหน้าทีบ่ ำ� เรอบุรษุ นีเ้ ป็นทุกข์โดยเฉพาะ
ของสตรี ๕ ข้อ ซึง่ สตรีได้รบั ต่างหากจากบุรษุ ”
			
(สํ ส.๑๘/๒๘๒/๓๔-๓๑๕)
ข้อแตกต่างในส่วนนี  ้ ก็คอื เหตุผลว่า  ท�ำไม
จึงยกย่องแม่ เพราะแม่มีทุกข์มากกว่า พ่อจะ
ทุกข์นอ้ ยกว่า แม่เป็นคนคลอด ดูแลลูกมากกว่า
พ่อ แม่ต้องให้ลูกกินนม พ่อออกไปท�ำงานหา
เงิน คนละหน้าที่ แต่ความใกล้ชิดลูกก็ดี หรือ
จากคนที่มีทุกข์มากกว่าก็ดี คือแม่แล้วก็เป็น
ทัง้ แม่บา้ น  เป็นทุกอย่าง  แม่จงึ ได้รบั การยกย่อง
มากกว่าพ่อ  นอกจากนี  ้ ความอดทนของผูห้ ญิง
ก็มีมากกว่า และที่ส�ำคัญคือบุญคุณ การเอา
ใจใส่ดูแล แม่มีมากกว่า แม่จึงได้รับการยกย่อง
มากกว่าพ่อ
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ปุจฉา : แล้วในฐานะของลูก ควรจะปลูกฝัง
เยาวชนของเรา ให้มคี ณ
ุ ธรรมเรือ่ งความกตัญญู
ได้อย่างไร และอยากทราบว่าเพราะเหตุไร คน
เราจึงเกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกกันได้เจ้าคะ
วิสัชนา : เรามีพ่อมีแม่ แต่บางคนก็อาจจะลืม
นึกถึงพ่อ  โดยมากจะรักแม่มากกว่า  แต่จริงๆ
แล้ว ถ้าไม่มีพ่อ เราก็เกิดมาไม่ได้ ท�ำไมจึงเป็น
ลูกเป็นพ่อกันล่ะ  ก็เพราะท�ำบุญร่วมกันมาเป็น
ลูกเป็นพ่อกันแล้ว ท�ำไมบางครั้งพ่อไม่รับผิด
ชอบ  แม่ไม่รบั ผิดชอบ  กค็ อื ท�ำบุญท�ำกุศลร่วมกัน
มาน้อย  แต่ทำ� บาปร่วมกันมาเยอะ  เราก็มาโทษ
ว่าพ่อไม่ด   
ี ไม่รบั ผิดชอบ  อาจจะมองเห็นเพียง
ส่วนนี้ แต่จริงๆ  แล้วมีอดีตเหตุ  คอื เราเคยท�ำบุญ
ร่วมกับท่านมากีค่ รัง้   ถา้ เคยท�ำบุญร่วมกับท่านมา
บ่อย  ทำ� บาปร่วมกับท่านมาน้อย  ถา้ ในลักษณะ
อย่างนี้ ท่านก็จะดูแลเราอย่างดี แต่ถ้าท�ำบุญ
ร่วมกับท่านหนเดียว แต่เคยท�ำบาปร่วมกับ
ท่านเป็นสิบครั้ง ถ้าลักษณะอย่างนี้ ท่านก็ท�ำ
หน้าทีใ่ ห้เราเกิดเป็นคน  แต่สดุ ท้ายท่านอาจจะ
ไม่ได้ดูแลเรา
ปุจฉา : หมายความว่า ทีจ่ ริงมันมีอดีตเหตุมาว่า
มี “บุญสัมพันธ์” หรือ “บาปสัมพันธ์” กันมา
มากน้อยแค่ไหน  ที่เราต้องเข้าใจ จะได้ให้อภัย
กันได้ ใช่ไหมเจ้าคะ
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วิสัชนา : ใช่ๆ เราต้องเข้าใจ บุญสัมพันธ์ บาป
สั ม พั น ธ์ ถ้ า เราเข้ า ใจอดี ต เหตุ อ ย่ า งชั ด เจน
ปัจจุบันผล เราก็จะไม่ไปโทษใคร เช่น ถ้าเรา
เกิดเป็นลูก พ่อแม่ท�ำหน้าที่ไม่ดี แต่เราก็ท�ำ
หน้าที่ของเราให้ดี ก็คือ อดีตเหตุเป็นอย่างไร
เราไม่รู้ แต่ว่าเรามาแก้ในปัจจุบันเหตุ จะได้
ไม่มีกรรมไม่ดีกับท่านอีก เราท�ำหน้าที่ของเรา
ให้ดที สี่ ดุ   แค่นกี้ จ็ บแล้ว  แต่ถา้ เราท�ำหน้าทีไ่ ม่ดี
เราเองก็จะได้รบั กรรมไม่ดแี บบนัน้ อีก  มันก็จะ
วนเวียนกันไปในสังสารวัฏอันยาวนาน  ก็จะติด
หนี้กรรมกันในลักษณะอย่างนี้ต่อไป
ถ้าพ่อแม่รู้จักหน้าที่ของพ่อแม่ ๕ อย่าง
ลูกก็รู้จักหน้าที่ของลูก ๕ อย่าง ต่างคนต่างท�ำ
หน้าที่ ต่างคนต่างกตัญญูรบู้ ญ
ุ คุณซึง่ กันและกัน
พ่อแม่ก็จะเป็นบุพการี คือบุคคลที่ท�ำอุปการะ
ก่อน ส่วนลูกๆ ก็จะกตัญญูกตเวที รู้อุปการะที่
ท่านท�ำและตอบแทน บุคคลทีห่ าได้ยากในโลก
มี ๒ ประเภท คือบุคคลที่ท�ำหน้าที่บุพการี
สมบูรณ์ และบุคคลที่ท�ำหน้าที่กตัญญูกตเวที
อย่างสมบูรณ์ ฉะนั้น พ่อแม่คนใดก็ตาม ถ้าท�ำ
หน้าที่บุพการี ท�ำหน้าที่ของพ่อแม่ครบถ้วน
ก็เป็นบุคคลทีห่ าได้ยากประเภทแรก  สว่ นลูกคน
ใดก็ตาม ถ้าท�ำหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ กตัญญู
ต่ อ พ่ อ แม่ ค รบถ้ ว น ก็ คื อ บุ ค คลที่ ห าได้ ย าก
ประเภทที  ่ ๒  ในคัมภีรอ์ งั คุตตรนิกาย ทุกนิบาต
พระองค์ได้ตรัสว่า บุคคลที่หาได้ยากในโลก
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มี ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. บุพการี คือบุคคล
ผู้ที่ท�ำอุปการะก่อน ได้แก่ บิดามารดา ๒.
กตัญญูกตเวที คือบุคคลผู้รู้อุปการะที่กระท�ำ
แล้ว และได้ตอบแทนได้แก่ลูก
ปุจฉา : ต้นแบบของคนไทย อันเป็นที่มาของ
“วันพ่อแห่งชาติ” ที่ทางราชการก�ำหนดวันที่
๕ ธันวาคม ก็คอื พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขอความ
เมตตาพระอาจารย์ ช่วยกรุณาขยายความว่า
พระองค์ทา่ นทรงเป็นพระบิดาทีเ่ ป็นแบบอย่าง
อย่างไร และพวกเราควรจะน้อมน�ำธรรมของ
พระองค์มาปฏิบัติได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : ในส่วนของพระองค์คือ ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู คือกตัญญูต่อ
พ่อแม่ กตัญญูต่อสมเด็จย่า อย่างเช่น สัปดาห์
หนึ่งมี ๗ วัน พระองค์ก็ไปเสวยกับสมเด็จย่า
๕ วัน อยู่กับครอบครัว ๑ วัน ใช้เวลาอยู่กับ
ตนเอง (ถืออุโบสถ) ๑ วัน ถือว่าได้ท�ำหน้าที่
กตัญญูมาก แม่ก็เลี้ยงลูกมาดี ท�ำหน้าที่ของ
คุณแม่ดี ก็มีลูกดี จนกระทั่งได้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ เพราะการอบรมเลี้ยงดูที่ดี สั่งสอนมา
ดี ลูกที่ดีก็เป็นอภิชาตบุตร บุตรที่เจริญยิ่งกว่า
ตนเอง  
คนไทยก็ เ ห็ น พระองค์ ไ ด้ รั บ การเลี้ ย งดู
จากพระชนนีซงึ่ เป็นบุพการีเป็นอย่างดียงิ่   ส่วน
พระองค์เองก็กตัญญูกตเวที รู้บุญคุณ ได้ท�ำ
และได้ตอบแทน  จดั สรรเวลา  แสดงความกตัญญู
ชัดเจน ฝ่ายผู้ที่เป็นแม่ก็ท�ำหน้าที่ของท่าน
ชัดเจน  ฉะนั้น  จึงทรงเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็น
บุคคลที่หาได้ยากในโลกทั้งสองฝ่าย
    ดังนั้น เมื่อนึกถึงวันพ่อแห่งชาติ ไม่ใช่ว่า
นึกถึงพระองค์เป็นพ่อ แต่ในฐานะที่พระองค์

เป็นลูก พระองค์ก็ท�ำหน้าที่ของลูกที่ท�ำดีต่อ
พ่อแม่ ดูแลพ่อแม่ กตัญญูต่อพ่อแม่ ในฐานะที่
เป็นพ่อก็ทรงอบรมสั่งสอนลูก ให้ตั้งอยู่ในคุณ
งามความดี อันนี้ก็คือหน้าที่ ทั้งหน้าที่พ่อแม่
ก็ท�ำได้ครบ ในฐานะที่เป็นลูกก็ท�ำหน้าที่ของ
ลูกครบ เพราะฉะนั้น ทรงเป็นบุคคลตัวอย่าง
ในเรื่องของความกตัญญูกับบุพการี เราจึง
มองเห็นพระองค์เป็นต้นแบบ
และทรงเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ จะ
เห็นได้จากโครงการหลวง  สี่พันกว่าโครงการ
ที่ ท รงมี พ ระราชด� ำ ริ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชาวไทย
ให้พ้นวิกฤตต่างๆ
ปุจฉา : ขอโอกาสฟังเรื่อง “โยมพ่อ” ของ
พระอาจารย์บ้าง ว่าท่านมีอะไรที่พระอาจารย์
ประทับใจและรูส้ กึ ว่า อืม...อันนีแ้ หละ  เราได้มา
จากโยมพ่อ แล้วตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือ
เปล่าเจ้าคะ
วิสชั นา :  โยมพ่อจากไปแล้ว  โยมพ่อของอาตมา
ก็จะสอนเรือ่ งท�ำมาหากิน ทุกอย่าง ตัง้ แต่ยงั เป็น
เด็กๆ  ทงั้ อาชีพ  การงาน  วชิ าความรูต้ า่ งๆ  ตงั้ แต่
ยาสมุนไพร คาถาอาคม สมัยก่อนไม่คอ่ ยมีหมอ
มีแต่ยาสมุนไพร โยมพ่อก็จะเก่ง เรื่องสมุนไพร
ช่วยรักษาชาวบ้าน ฉะนั้น เรื่องยาสมุนไพร

๓๑

อาตมาก็ได้รับการถ่ายทอดจากโยมพ่อ และ
คาถาอาคม เช่ น พวกถู ก อมนุ ษ ย์ สิ ง อะไร
ท�ำนองนี้ โยมพ่อก็จะไล่ผีเก่ง อาตมาก็เลยได้
วิชาสืบทอดมา ท่านศึกษานะ ๑๐๘ (อักษร
ขอม)
ปุจฉา : มีคนบอกโยมว่าถ้าจะไล่ผี ต้องนิมนต์
พระอาจารย์ประนอม เพิ่งทราบว่ามีที่มาจาก
คุณพ่อนี่เอง แล้วอย่างอื่นมีอีกไหมเจ้าคะ
วิ สั ช นา : ตั้ ง แต่ ต ้ น ก็ คื อ โยมพ่ อ เคยเป็ น
เจ้าอาวาส ท่านเป็นทั้งหมอยา หมอผี และเป็น
เจ้าอาวาสที่ทรงจ�ำปาติโมกข์เก่ง มีวิชาหลาย
อย่าง แล้วจึงลาสิกขาไป สมัยก่อน ท่านจบ
นักธรรมเอก แล้วท่องปาติโมกข์ ใช้เวลาแค่
๒๐ วัน ท่านก็จ�ำได้ ท่องจบปาติโมกข์ วิชา
ความรูต้ า่ งๆ  ทา่ นใส่ใจมาก  และโยมพ่อจะเขียน
หนั ง สื อ สวย ทั้ ง หนั ง สื อ แบบอั ก ษรขอมก็ ดี
อักษรไทยโบราณก็ด  ี อกั ษรสมัยใหม่กด็   ี ในเรือ่ ง
ของอักษรนี่   โยมพ่ออยู่บ้านนอกก็จริง แต่ว่า
เรื่องการศึกษา ทั้งแบบอักษรขอม อักษรไทย
โบราณ อักษรสมัยใหม่ท่านจะอ่านออก เขียน
สวยทั้งหมด ทั้งการปลุกเสกเลขยันต์ คาถา
อาคม ไล่ผี ยาสมุนไพร รักษาชาวบ้าน ช่วยเหลือ
ชาวบ้าน ดูฤกษ์ยามต่างๆ โยมพ่อเป็นหมด
ตรงนีอ้ าตมาก็ได้มาเล็กน้อย แต่มาฝึกมาศึกษา
เพิ่มเติมเอาเอง
ปุจฉา : สาธุ ฟังแล้วปลื้มใจจริงๆ ท่านเป็น
ต้นแบบ เป็นรากฐานที่แข็งแรงในชีวิตของ
พระอาจารย์ อย่างที่เขาว่า พ่อแม่คือพรหม
ของลูก และปลูกฝังชีวิตลูกให้เจริญงอกงาม
โดยแท้  ท่านสิ้นตอนอายุเท่าไหร่เจ้าคะ
วิสัชนา : ท่านสิ้นตอนอายุ ๘๘ เจริญพร
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ปุจฉา : อายุยืนจริงๆ คงเพราะท่านท�ำบุญ
ช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอด นอกจากโยมพ่อ
แล้ว พระอาจารย์มีพ่อที่เป็นแบบอย่างในใจ
ท่านอื่นอีกไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : พ่อตัวอย่างในสังสารวัฏก็คือ องค์
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ผู ้ เ ป็ น ดั่ ง พระบิ ด ร
นั่นคือพ่อตัวอย่างเกรดหนึ่งเลย ต่อมาก็คือ
ครูบาอาจารย์ทใี่ ห้การศึกษาในช่วงนักธรรมตรี
โท เอก และก็เรียนอภิธรรมตรี โท เอก ก็คือ
ครูบาอาจารย์อยู่ที่โคราช ตอนนี้ท่านได้เป็น
พระครู ประทับใจท่านมากคือ หนึ่ง ท่านสอน
หนังสือให้ดว้ ย สอง เวลาจ�ำวัด ท่านกางมุง้ ยาว
และให้เณรน้อย ๒๐ กว่าองค์ จ�ำวัดเรียงเป็น
แถว  แล้วท่านก็เข้าไปจ�ำวัดด้วย จ�ำวัดพร้อมกัน
แล้วก็ตื่นพร้อมกัน ตอนตี ๔
ตอนนั้น อาตมาเป็นเณรน้อย ก็มีเณร
หลายองค์ไปอยู่กับท่านด้วยความอบอุ่น คือ
กลางวันท่านสอนหนังสือให้ แล้วก็ท�ำกิจกรรม
ทุกอย่างร่วมกัน ช่วยกัน กลางคืนก็กางมุ้งยาว
ท่านก็พาเข้า...จ�ำวัด  ทุกองค์จำ� วัด จ�ำวัดพร้อม
กัน แล้วก็ตื่นมาพร้อมกัน เก็บมุ้ง แล้วก็ตื่นขึ้น
มา ท�ำกิจวัตร แล้วท่องหนังสือเรียน มีแต่เณรก็
เรียนกันสนุก ก็อาศัยท่าน อาตมาก็เลยอยู่ยาว
ได้ ได้เรียนหนังสือนักธรรมตรี สอนให้เรียน
พระอภิธรรมชัน้ จูฬตรี ได้เรียนนักธรรมกับพระ
อภิธรรม แล้วก็ฝึกเทศน์ฝึกบรรยายตั้งแต่เป็น
สามเณร ท่านก็น�ำ ฝึกสอนให้ รู้สึกว่าท่านเป็น
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เหมือนพ่อเหมือนแม่ คือดูแลรับผิดชอบกันเอง
ฉันข้าว  กฉ็ นั เหมือนกับพระลูกวัดทัว่ ไป  ชว่ งนัน้
อาหารอาจจะล�ำบาก  ฉันผัก  ฉันน�ำ้ พริก  แกงก็
วันละถ้วย  คอื แกงถ้วยหนึง่   แล้วก็มผี กั จิม้   ทา่ น
ก็ฉนั เหมือนกับเรา  ฉนั ด้วยกัน  อยูก่ อ็ ยูเ่ หมือนกัน
จ�ำวัดก็จ�ำวัดเหมือนกัน ท�ำงานก็ท�ำด้วยกัน
นั่นคือความอบอุ่นสมัยเป็นสามเณร คือท่าน
เป็นเสมือนพ่อ ที่ดูแลจนผ่าน จบนักธรรมเอก
จบอภิธรรมมัชฌิมตรี  ทา่ นก็สอนจนหมดความรู้
ของท่าน แล้วจึงส่งอาตมาไปเรียนต่อที่อื่น
ปุจฉา : พระอาจารย์อยู่กับท่านกี่ปีเจ้าคะ
วิสัชนา : อยู่กับท่าน ๔ ปี อยู่กับครูบาอาจารย์
ตอนเป็นสามเณร  เหมือนอยูก่ บั พ่อ  เพราะท่าน
ดูแลทุกอย่างเลย ดูแลเรื่องโน้นเรื่องนี้ ออก
พรรษาเสร็จ  พาไปโน่น  ไปเข้าปริวาส  ปฏิบัติ
ธรรมต่างจังหวัด ท่านก็เหมารถให้ พากันไปทัง้
วัดเลย ปิดวัดแล้วไป อยู่กับท่านรู้สึกอบอุ่น
จดจ�ำไม่ลืมเลย [ท่านคือพระครูศีลวราภรณ์
(พระอาจารย์เฉลิม)  วดั โนนเมือง  อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา]
ปุจฉา : สุดท้ายนี้ กราบเรียนขอค�ำแนะน�ำ
เพิ่ ม เติ ม ที่ จ ะฝากให้ ผู ้ อ ่ า น เนื่ อ งในโอกาส
วันพ่อแห่งชาติ และอยากทราบด้วยว่า ทาง
วัดจากแดงเราจะมีกิจกรรมอะไร ในวันนั้น
บ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : ในวันพ่อ ทางวัดก็จะมีกิจกรรม โดย
เฉพาะปกติวันพ่อวันแม่ สองวันนี้ เมื่อก่อน ก็
จะเชิญเด็กมาล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ แล้วขอขมา
ขออโหสิกรรม แล้วฟังเทศน์ฟังธรรมเกี่ยวกับ
เรื่องพ่อแม่ หลังจากนั้นก็มีกิจกรรม ท�ำบุญ
ส่งบุญกุศลไปถึงคุณพ่อคุณแม่ นี่เป็นกิจกรรม
ที่ทางวัดจัดท�ำ เนื่องในวันพ่อและวันแม่ด้วย

    ข้อคิดส�ำหรับวันพ่อ ที่จริงแล้ว พ่อของ
พระศาสนาก็คือ สังฆบิดร คือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุคคลที่เราควรจะระลึกถึง
เนืองๆ และทีส่ องคือ พ่อผูใ้ ห้กำ� เนิด และทีส่ าม
ก็คือพ่อแม่เป็นคนเดียวกัน นั่นคืออุปัชฌาย์
อาจารย์ เรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ให้เรา
ระลึกถึงเนืองๆ เหมือนกับการระลึกถึงพุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วก็นึกถึงคุณบิดามารดา
ไหว้ ๕ ครั้ง ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไหว้บิดา - มารดา ครูบาอาจารย์  เมื่อระลึกถึง
แล้ว ต่อมาเราก็จะท�ำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์  
ถ้าเราไหว้ ๕ ครัง้   เกิดจิตส�ำนึก และต่อไป การ
ลงมือกระท�ำ  ที่จะน้อมระลึกถึงพระคุณทั้ง ๕
เรียกว่าสิ่งที่มีคุณหาที่สุดไม่ได้ ๕ อย่าง พม่า
ใช้ค�ำว่า “อนันตคุณ” (ของพม่าเขาใช้ค�ำว่า
อนันโต อนันตะ งาปา) ก็คือผู้มีคุณอันไม่มีที่
สิ้นสุด ๕ ประเภท พระรัตนตรัย ๓ พ่อแม่ ๑
ครูบาอาจารย์ ๑ ท่านทั้ง ๕ นี้ เป็นบุคคลที่
ตั้งอยู่ในฐานะอนันตคุณ คือผู้มีคุณอันไม่มีที่
สิ้นสุด เจริญพร

พระธรรมเทศนา
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พระอาจารย์ชยสาโร

บิดา กตัญญุตา

ตอนอาตมาจบมั ธ ยมปลาย ท� ำ งานไม่
อยากใช้สมองเลย  ไปสมัครงานในโกดัง  ยกของ
หนักทุกวัน รู้สึกมีความสุข ท�ำงานก่อสร้างก็มี
ความสุขดี เก็บเงินพอสมควรแล้ว ออกเดินทาง
ไปอินเดีย ตอนนั้นอายุ ๑๗ ปีกว่า ช่วงแรกก็
ต้องลงลอนดอนก่อน แล้วนั่งรถไฟไป พ่อไปส่ง
ที่สถานีรถไฟ พอไปถึงสถานีรถไฟ พ่อไม่พูด
อะไรเลย จอดรถ เปิดท้ายรถ เอาแบ็คแพ็คออก
จากท้ายรถ พ่อก็ยังไม่พูดอะไร สุดท้ายพ่อก็
พูดว่า “อย่าลืมส่งจดหมายถึงแม่นะ” เเล้วก็
ลากั น นี่ คื อ วั ฒ นธรรมของผู ้ ช ายอั ง กฤษใน
สมัยก่อน  หา้ มพูดถึงความรูส้ กึ ของตัวเอง  แค่ขอ
ให้ส่งจดหมายถึงพ่อก็ยังไม่พูด แค่บอกให้ส่ง
จดหมายถึงแม่  เรือ่ งน�ำ้ ตานี  ่ ไม่ตอ้ งพูดถึง ห้าม
ไม่ให้มีเป็นอันขาด จ�ำไม่ได้ว่ากอดกันหรือไม่
กอด อาจจะไม่ได้กอด
สมัยก่อน ลูกผู้ชายคนอังกฤษต้อง stiff
upper lip (กัดฟันทน) ไม่ให้แสดงความรู้สึก
โยมพ่ออาตมาเป็นคนเด็ดขาด  ถา้ โยมพ่อบอกว่า
no, no คือ no เราจะเถียงอย่างไรก็ no

พ่อไม่ได้ใช้อารมณ์ ใช้เหตุผล แต่อธิบายเป็น
ชั่วโมงพ่อก็ยัง no เหมือนเดิม รู้สึกขัดข้องใจ
frustrate (หงุดหงิด) พอสมควร
ต่อมา พออาตมามาอยู่ที่วัดหนองป่าพง
ต้องอยูภ่ ายในกรอบของพระวินยั เอ๊ะ ท�ำไมมัน
ง่ายดี อะไรๆ ก็ได้ เขาห้ามอะไร no คือ no จึง
เห็นอานิสงส์ เห็นบุญคุณของคุณพ่อมาก วันที่
๒๙ มกรา จะครบ ๑๐ ปีพอดี ตัง้ แต่วนั ทีโ่ ยมพ่อ
ของอาตมาเสียชีวติ   นกึ ถึงโยมพ่อ  โยมพ่ออาตมา
ตอนเกษียณแล้ว เป็นคนชอบช่วยคนอืน่ แล้วก็
มีชอื่ เสียงในหมูบ่ า้ นอยูส่ องเรือ่ ง  หนึง่   เรือ่ งการ
ซ่อมของ ใครนาฬิกาเสีย เครือ่ งดูดฝุน่ หรืออะไร
เสีย ไม่ตอ้ งไปทีไ่ หน ไปฝากโยมพ่อ โยมพ่อก็ซอ่ ม
ให้ฟรี  ไม่เก็บเงิน เรื่องที่สอง สัตว์ป่วย เจอนก
ปีกหัก เจอสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ย โยมพ่อจะดูแลจน
หาย แล้วก็ปล่อย โยมพ่ออาตมาชอบเลี้ยง
สัตว์ แต่ก่อนก็จะชอบนกพิราบ เลี้ยงนกพิราบ
อยู่หลายปี ต่อมาก็มีทั้งสุนัข ทั้งเป็ด มีสารพัด
ท่านจะชอบเลี้ยงสัตว์เล็กสัตว์น้อย
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ถื อ ว่ า ท่ า นเป็ น พุ ท ธไหม ท่ า นก็ ไ ม่ เ คย
บอกว่าเป็นพุทธ แต่อาตมาว่า ถ้าท่านได้เจอ
พระพุทธศาสนาตั้งแต่ตอนหนุ่มๆ ก็อาจจะไม่
มีอาตมาทุกวันนีก้ ไ็ ด้  นสิ ยั ท่านเป็นคนเรียบง่าย
ไม่ชอบวุ่นวาย ชอบเงียบๆ ชอบอ่านหนังสือ
โยมพ่ออาตมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนมาก
มีพี่น้องถึง ๘ - ๙ คน อยู่ในบ้านเล็กๆ เตียงก็มี
อันเดียว ฝัง่ นีส้ คี่ น  ฝง่ั นัน้ สีค่ น ตอนอาตมาเด็กๆ
เวลาโยมพ่อจะสอนลูก จะสอนถึงความยาก
ล�ำบากตอนเด็กๆ แก่พวกเรา คืออาตมากับ
พีส่ าวและน้องชาย  พอ่ จะสอนว่า  สมัยนีม้ นั ง่าย
กว่าสมัยก่อน สมัยก่อนโน้นมันยากล�ำบาก เล่า
ไปเพื่อจะสอนให้เราอดทน แต่พวกเราก็จะท�ำ
เป็นสูดลมหายใจแรงๆ แสร้งซับน�้ำตา พอๆ
หยุดๆ ทนไม่ไหว ท�ำหน้าท�ำตาล้อเลียนพ่อ
พ่อจะชอบเล่าถึงช่วงเวลาที่ไม่มีรองเท้า
ใส่นี่นับเป็นเรื่องใหญ่ส�ำหรับพ่อ พอท่านเล่า
เราก็จะเหลือบมองตากันว่า เอาอีกแล้ว เรื่อง
ไม่มีรองเท้าใส่ แต่จะว่าไม่เคารพก็ไม่ใช่ มันก็
เคารพแต่เคารพแบบอังกฤษ คือมีการหัวเราะ
กันบ้าง บางทีก็จะท�ำเหมือนสีไวโอลิน เพื่อ
เป็นสัญญาณว่าเว่อร์ไป เกินไป
ตอนท่านมาเมืองไทยครั้งล่าสุด ๑๐ ปีที่
แล้ว ก็พาท่านไปปากช่อง ท่านก็นอนอยูใ่ นห้อง
ถึงสองวัน ลุกไม่ขนึ้ นึกว่าเป็น jet lag (เจ็ตแล็ค)
รุนแรงหรืออะไรก็ไม่รู้ อาตมาก็ยังไปนวดหลัง
ให้ท่าน คิดว่าเมื่อยธรรมดา เชิญคุณหมอที่พัก
อยู่ที่นั่นมาดู พบว่าแผ่นหลังของพ่อแข็งมาก
เป็นอาการของคนที่มีทุกขเวทนาอย่างรุนแรง
หมอก็ยงั งงว่า ท�ำไมท่านถึงเดินทางมาเมืองไทย
ได้ แต่อาตมาก็รู้ดีว่า พ่อไม่อยากให้โยมแม่ผิด
หวังทีจ่ ะได้มาเยีย่ มพระลูกชาย โยมพ่อเองก็คง
รู้ตัวว่าป่วยมาก แต่ก็อยากมาเป็นครั้งสุดท้าย

ทรมานเท่าไหร่ ไม่เคยบอกใคร ไม่เคยให้ใคร
ทราบ ก็ เ ลยพาไปโรงพยาบาลที่ ก รุ ง เทพฯ
ไป MRI ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร พอได้ผล MRI
คุณหมอนิมนต์อาตมาไปดู ปรากฏว่าโยมพ่อ
เป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังขั้นสุดท้ายแล้ว
อาตมาก็มีหน้าที่ต้องไปบอกข่าวร้ายกับ
พ่อ  พ่ออยู่ในห้อง  อาตมาก็บอก พ่อ ดู MRI
พ่ อ เป็ น มะเร็ ง ขั้ น สุ ด ท้ า ยแล้ ว พ่ อ ก็ เ ฉยๆ
“เหรอ ไม่เป็นไรลูก พ่ออายุมากแล้ว ชีวิตพ่อ
ครอบครัวพ่อ ชีวิตการท�ำงาน ทุกสิ่งทุกอย่าง
มันก็ดีแล้วไม่เป็นไร” อาตมาประทับใจมาก
ก็เลยพาท่านขึ้นเครื่องกลับลอนดอน ลูกศิษย์
ไปรับที่สนามบิน ไปส่งที่บ้าน หลังจากนั้นก็
พาโยมพ่อไปฉายแสง แค่พอเป็นพิธีเฉยๆ

วันหนึง่ ไปโรงพยาบาล เพือ่ นโยมพ่อขับรถ
ไปให้ อาตมามีหน้าที่เข็นรถเข็น พอเข้าไปใน
ห้อง เห็นคนรอคิวฉายแสงเยอะเลย แต่ละคน
หน้าตาเศร้ามาก พอดีผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเห็น
อาตมาเข็นพ่อเข้าไป  หน้าตาเธอมีความสุขมาก
วิ่งมากอดอาตมาเลย เธอคงคิดว่าเราเป็นพุทธ
แบบกอดได้ เป็นแบบสายทิเบตอะไรท�ำนองนัน้
อาตมาก็เฉยๆ ไม่ได้คิดอะไร ถือว่าท�ำบุญ
ได้อยูก่ บั ครอบครัวในช่วงคริสต์มาสปีใหม่
เป็นครั้งแรกในรอบ ๓๐ กว่าปี ก็มีความเป็น
ห่วงงานทางเมืองไทย  อย่างหนึง่ คือการปฏิบตั ิ
ธรรมที่บ้านพอ ก็ได้บอกไว้แล้วว่า จะกลับมา
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สอนกรรมฐานที่บ้านพอก่อน แล้วค่อยกลับไป
ใหม่ เพราะว่าตอนนัน้ อาการดูจะทรงตัว พอมา
มาถึงที่นี่ได้หนึ่งวัน ก็ได้ข่าวว่า โยมตาเสียชีวิต
พออีกสองวัน ได้ข่าวว่าโยมพ่อจะไม่ไหวแล้ว
จะเข้า Hospice (ศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะสุด
ท้าย) แล้ว  อาตมาจึงขึน้ เครือ่ งกลับไป  ทันได้ไป
เจอโยมพ่อก่อนเสียชีวิต ๒ วัน
ตอนอาตมากลับจากอินเดีย น้องสาวของ
พ่อมาเยี่ยมที่บ้าน คุยไปคุยมา น้าคนนี้บอกว่า
ใครๆ ก็รวู้ า่ พ่อรักฌอนมากทีส่ ดุ (ชือ่ ของอาตมา
ก่อนบวช) ใครๆ ก็รู้กัน เหมือนกับเป็นเรื่อง
ธรรมดา อาตมาก็เลยบอก อ้าว แล้วท�ำไมไม่เห็น
มีใครบอกอาตมา นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยิน
อาตมาเคยเขียนเล่าไว้ในหนังสือ เรื่องที่
อาตมาประทับใจโยมพ่อมาก คือเถียงกันตอน
เรียนหนังสือ เรื่องทรงผม คือพ่อแม่เป็นห่วง
เรื่องอาตมาเป็นฮิปปี้ แต่งตัวแบบฮิปปี้ ผมยาว
เพือ่ นก็เป็นฮิปปี้ พ่อจะบังคับให้ตดั ผม เราก็คดิ
ว่า ไม่ได้  มันไม่ใช่ผมของพ่อ มีสิทธิอะไรจะมา
ตัดผมของเรา ก็เลยไม่ยอม ครั้งแรกเหมือนจะ
เป็นสงครามกลางเมืองอยู่ในบ้าน เป็นอยู่นาน
จนอาตมางอนแล้ว เข้าไปในตลาด โกนศีรษะ
เลย  ตอนนัน้ อายุแค่ ๑๓ - ๑๔ ปี  เดินกลับเข้าไป
ในบ้าน หัวโล้นเลย พอใจไหม อาตมาก็ร้าย
เหมือนกันนะ ต่อมาอีกสองสามปีผมก็ยาวขึ้น
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มาอีก ก็เถียงกันอีก พ่อก็ยื่นค�ำขาดว่า ต้องตัด
วันนีน้ ะ ถ้าไม่ตดั จะเป็นเรือ่ งนะ อาตมาก็ไม่ตดั
พ่อกลับมาในตอนกลางวัน ปกตินสิ ยั พ่อต้องไป
ผับ ไปกินเบียร์ตอนกลางวัน ความส�ำรวมจึงไม่
ดีเท่าที่ควร แต่วันนั้นรู้สึกจะกินเบียร์มากกว่า
วันธรรมดา เพราะเครียดเรื่องลูก
เท่าทีอ่ าตมาจ�ำได้คอื พ่อเดินเข้าไปในห้อง
รับแขก พอเห็นลูกชายยังไม่ตัดผม เกิดมีความ
โมโหขึ้น โกรธมาก เดินเข้ามา แต่สิ่งที่อาตมา
ไม่มีวันลืม คือโยมพ่อยกมือขึ้นจะชก ซึ่งไม่เคย
ในชีวติ ไม่เคยแม้แต่ครัง้ เดียว แต่พอ่ ก�ำลังจะ...
แล้วรู้สึกตัว และที่จ�ำได้คือ ท่านมองมือท่าน
อย่างนี  ้ แล้วรูส้ กึ ตัว  ตกใจสุดขีดว่า  กำ� ลังจะตีลกู
รู้สึกอาย แล้วเดินออกไปเลย วันนั้นเป็นวันที่
อาตมารู้ว่า โอ้ พ่อรักเราจริง แม้จะโกรธสุดขีด
แล้วก็ดื่มเบียร์มากด้วย ไม่ค่อยจะส�ำรวม แต่
ยังไงๆ ถึงจะโกรธ จะแค้นที่สุด สิ่งที่ท่านกลัว
มากที่สุด คือกลัวจะท�ำร้ายลูก นี่ก็เป็นหัวเลี้ยว
หัวต่ออีกอันหนึ่ง ในความสัมพันธ์กับที่บ้าน
ต่อมาก็ค่อยดีขึ้น เราก็ยอมตัดผม
หลังจากกลับจากอินเดีย ครอบครัวอาตมา
ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายโยมพ่อยากจนมาก
โยมปูอ่ าตมาจะเป็นคนจรไปตามหมูบ่ า้ น  ไปเก็บ
Junk  (ขยะ)  ของชาวบ้านเอาไปขายต่อ  ครอบครัว
อาตมาไม่เคยมีใครเข้ามหาวิทยาลัยมาก่อน
อาตมาเรียนหนังสือดีมาตลอด ตอนอายุ ๘ ขวบ
เขาให้ขนึ้ ชัน้ เรียนก่อนอายุหนึง่ ปี  โยมพ่อภูมใิ จ
มาก ขึ้นชั้นเรียนก่อนเวลาหนึ่งปี แล้วก็ยังสอบ
ได้ทหี่ นึง่ ตลอดด้วย เกือบจะทุกวิชา เว้นแต่วชิ า
ศิลปะ ศิลปะนีใ่ ช้ไม่ได้ ไม่เก่ง วิชาอืน่ ใช้ได้ ก็เป็น
ความหวังของพ่อ ว่าเราจะเป็นคนแรกในตระกูล
ทีจ่ ะได้เข้ามหาวิทยาลัย ได้เข้าอ๊อกซฟอร์ด เข้า
เคมบริดจ์ เป็นนักวิชาการ เป็นศาสตราจารย์
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นิสยั ของพ่ออีกข้อหนึง่ คือ ไม่ชอบศาสนา
ชาวตะวันตกเวลาจะบอกว่า ไม่ชอบศาสนา
คริสต์ เขาจะไม่พูดอย่างนั้น เขาจะบอกว่า
ไม่ชอบศาสนา เขาเข้าใจเอาเองว่าศาสนาคริสต์
คือศาสนาทั้งหลาย พ่อไม่ชอบศาสนา เห็นว่า
เป็นเรือ่ งงมงาย  ไม่เคยเห็นพระช่วยใครเลย และ
ไม่มีเหตุมีผลอะไร ท่านเป็นคนปฏิเสธศาสนา
มาตลอด
พออาตมากลับจากอินเดีย มีเรื่องที่ต้อง
บอกพ่อสองข้อ ข้อที่หนึ่งคือ อาตมาจะไม่เข้า
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความฝันของท่านแทบ
จะตั้งแต่อาตมาเกิดเลย ข้อที่สองคือ จะไปอยู่
เมืองไทย  หา่ งจากอังกฤษหมืน่ กว่ากิโล  ขอ้ ทีส่ าม
คือ จะไปบวชเป็นพระ จะเป็นนักบวชในพุทธ
ศาสนา ซึ่งมันขัดใจท่านทุกข้อเลยทั้งสามข้อ
แล้วเนือ่ งจากตอนนัน้ ยังเป็นฝรัง่ อยูน่ ะ คือไม่ใช่
ว่าไปขออนุญาต แต่ไปบอก ถ้าเป็นเมืองไทย
จะต้องขออนุญาตพ่อแม่ใช่ไหม แต่ที่เมืองโน้น
เราเรียกว่า ไปแจ้งให้ทราบ
แจ้งให้ทราบว่า จะไปอยู่เมืองไทย ไปบวช
เป็นพระ พอบอกพ่อ พ่อก็หยุดคิดไปพักหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่พ่อต้องการ คือต้องการให้
ลูกมีความสุข ถ้าลูกมัน่ ใจว่าการบวชเป็นพระ
จะท�ำให้ลูกมีความสุข พ่อก็ไม่ขัดข้อง นี่คือ
ความรักของพ่อ เป็นความรักทีไ่ ม่มเี งือ่ นไข พ่อ
ยอมทิ้งความต้องการ ความหวังในตัวอาตมา

ทุกอย่าง เพราะว่าท่านไว้ใจว่า เราเป็นผู้มีสติ
ปัญญาพอที่จะก�ำหนดแนวทางชีวิตของตนได้
แล้ว ถ้าเราเห็นว่านีค่ อื เส้นทางทีเ่ ราพอใจ ทีเ่ รา
เชื่อว่าจะน�ำไปสู่ความสุข พ่อก็ไม่ว่าอะไร
ต่อมา พออาตมาทราบว่าการจะอุปสมบท
ต้องขอให้ท่านเซ็นชื่อด้วยว่าอนุญาตให้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ซึ่งท่านมีอ�ำนาจ
ถ้าท่านห้าม เราก็จะบวชได้ยาก แต่ท่านก็ยัง
เซ็นชื่อให้ เรียกว่าท่านมีความจริงใจ จึงกลาย
เป็นว่า อาตมารู้สึกประทับใจโยมพ่อมาก
โยมพ่ออาตมาตอนหนุ่มๆ เคยไปดูแอร์
โชว์ แล้วเห็นเครื่องบินตกต่อหน้า แล้วมีคน
ตาย ก็เลยกลัวเครื่องบิน นับเป็นความกลัวที่มี
เหตุผล เพราะว่าเคยเห็นเครื่องบินตกต่อหน้าต่อตา  ตอ่ มาพออาตมามาบวช  กอ็ ยากให้โยมพ่อ
มาเยี่ยมที่เมืองไทยนี้ โยมพ่อก็อยากมามาก
แต่กลัวเครือ่ งบิน เป็นอย่างนีห้ ลายปี จนกระทัง่
โยมแม่บอกว่า พ่อไม่ไป แม่ก็จะไป จึงมากับ
เพื่อนผู้หญิงอีกสองคน มากันก่อน ถ่ายรูปกัน
ใหญ่ อาตมาก็เลยท�ำเป็นอัลบั้มหนาเลย ส่ง
ให้โยมพ่อดู ก็เป็นอย่างที่คิด ความอยากมา
ชนะความกลัว  สดุ ท้ายแล้วหลังจากนัน้ ท่านก็ไม่
กลัวอะไรอีกเลย  ก็เลยได้มาเมืองไทยหลายครัง้
วันนี้ยังไม่ได้เทศน์ มีแต่เล่าให้ฟัง แต่ว่า
มันมีคติธรรมแฝงอยู่บ้าง อาตมาก็เคยพูดด้วย
ว่า  ตอนทีไ่ ปอินเดียครัง้ แรก  เรายังหนุม่ อยู  ่ ยงั หา
ประสบการณ์  กช็ อบโบกรถเป็นส่วนใหญ่  เพราะ
ว่าประหยัด แล้วก็เป็นประสบการณ์ทดี่ ี ตืน่ เต้น
ไปถึงอินเดีย ก็โบกรถจากชายแดนปากีสถานไป
อินเดีย พักสองสามวัน แล้วก็โบกรถต่อ ส่วนมาก
จะเป็นรถบรรทุก จากอินเดียไปบอมเบย์ จาก
บอมเบย์กน็ งั่ เรือไป Goa (เมืองกัว)  จากนัน้ ก็ลง
ไปทางใต้ แล้วขึ้นไปทางเหนือ ไปถึงเนปาล
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ก็ป่วยเป็นโรคตับอักเสบ ไปป่วยมากที่ Dharmasala (ธรรมศาลา) ที่องค์ดาไลลามะอยู่ แต่
ไม่เคยไปกราบองค์ดาไลลามะ เพราะนอนป่วย
อยู่ตลอด
สุดท้าย อยู่มาหกเดือนแล้ว เงินจะหมด ก็
เลยกลับ มาถึงปากีสถาน พอดีได้อ่านหนังสือ
ZEN (เซน) ชอบมาก สมัยก่อนหนังสือพุทธ
ศาสนาทางฝ่ายเถรวาทแทบจะไม่ม  ี สว่ นใหญ่จะ
เป็นหนังสือเซน อ่านหนังสือที่ท่านเจ้าอาวาส
วัดเซ็นอบรมลูกวัด ว่าพวกเธอไม่ตอ้ งดิน้ รนเรือ่ ง
ปัจจัย ๔ ถ้าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ เรื่องปัจจัย ๔
มันจะมาของมันเอง นับเป็น concept ใหม่
ส�ำหรับอาตมาที่น่าสนใจมาก ก็ไม่รู้คิดยังไง
ตอนนั้น แต่อยากจะลองดูว่า จะสามารถเดิน
ทางจากปากีสถานไปอังกฤษ โดยไม่มีสตางค์
ได้ไหม อะไรๆ มันจะมาเองเหมือนในหนังสือ
เซนไหม
มีเรื่องตื่นเต้นหน่อย คือจากเมือง Herat
ก�ำลังจะข้ามไปประเทศอิหร่าน  แล้วเจอใครไม่รู้
ให้สตางค์ไปพักที่โรงแรม แต่โรงแรมนี่ถ้าเป็น
เงินไทยก็ซักสิบบาทอะไรอย่างนี้ มันถูกมากๆ
แต่ว่ามีกฎว่า ต้องฝากพาสปอร์ตไว้กับเจ้าของ
ทีนอี้ าตมาจะต้องไปชายแดนแต่เช้ามืด เจอฝรัง่
เขาชวนไป  เขาจะให้คา่ รถ  อาตมาบอกว่าไม่ตอ้ ง
โบกรถออกไปเองได้ ตีสี่ตีห้าตื่นขึ้นมา เจ้าของ
โรงแรมชอบสูบฝิ่น ก็ยังเมาฝิ่นอยู่ แล้วเราก็
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อยากได้พาสปอร์ตในตูเ้ ซฟ ก็ต้องปลุก เขาก็ไม่
ค่อยพอใจ สุดท้ายก็ปลุกเขาได้ ก็เปิดเซฟเอา
พาสปอร์ต แล้วก็ขนึ้ รถ ไปถึงชายแดน เอาพาสปอร์ตออกมา ปรากฏว่าเขาให้พาสปอร์ตผิดไป
ตรงด่าน มีทหารอัฟกานิสถาน  ซงึ่ ดูอายุจะ
ประมาณ ๑๘ – ๑๙ ชุดทหารมันจะมีปัก มีผ้า
มีอะไรพาดอยู่ ถือปืนเฝ้าด่านอยู่ เราก็จะเข้าไป
พอรู้ตัวว่าไม่ใช่พาสปอร์ตของเรา ก็รีบเปิดให้
เห็นหน้าในพาสปอร์ตแล้ว บอกว่าไม่ใช่ มัน
ไม่ใช่ ต้องกลับไป เขาก็มองหน้าอาตมา แล้วก็
มองหน้าในพาสปอร์ต มองไปมองมา ก็ยกปืน
ขึ้นมาจ่อ ถูกจับขังเลย มันก็ตื่นเต้นนิดหน่อย
ถูกจับอยูห่ ลายชัว่ โมง  ทงิ้ ไว้ในห้องคนเดียว แล้ว
ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดู พากันส่ายหัว สุดท้าย
ก็มีนายทหารคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ พอ
อธิบายให้เขาฟัง เขาก็เลยโทรศัพท์เข้าไปใน
เมือง สุดท้ายก็ปล่อยตัวเราไป
ตอนหลังพอถึงชายแดนตุรกีหมดหนทาง
พาสปอร์ตหาย  เงินไม่ม  ี ปว่ ย  สดุ ท้ายของช่วงนี้
สรุปเดินอยู่ในเมืองเตหะราน มีสตางค์ไม่กี่
สตางค์  แล้วก็ทราบว่ามีรา้ นซุปร้านหนึง่   ถ้าเรา
ซือ้ ซุปจานหนึง่ เขาจะให้ขนมปังฟรี   ซงึ่ ก็สามารถ
กินให้อิ่มได้ ก�ำลังจะเดินไป มันไกลเหมือนกัน
เป็นกิโล แล้วไปสวนทางกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง
เขาถามว่า Where are you from ? (คุณมาจาก
ไหน) อาตมาตอบว่า England. (อังกฤษ) เขา
ถามต่อว่า Would you like to come to my
house and become part of my family
and teach me English ? (คุณสนใจจะมาที่
บ้านฉัน เพือ่ สอนภาษาอังกฤษ และเป็นส่วนหนึง่
ของครอบครัวฉันไหม) อาตมาตอบ Yes ก็เลย
ถูก adopt (รับอุปการะ) จากครอบครัวอิหร่าน
ครอบครัวนั้น
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พี่ ช ายเขามี ธุ ร กิ จ ขั บ รถพยาบาล คื อ ที่
อิหร่านตอนนั้นเป็นเวลาที่ก�ำลังเจริญทางวัตถุ
ก่อนยุคโคไมนี่ ตอนทีย่ งั มีพระเจ้าซาร์ปกครอง
อยู่ แล้วก็จะมีพวกท�ำงานบริษัทน�้ำมันจาก
อเมริ ก า โรงพยาบาลที่ นั่ น จะมี ส องระดั บ
ระดับทีด่ ที สี่ ดุ ก็เหมือนโรงพยาบาลสมิตเิ วชของ
ที่นี่ แล้วก็จะมีโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเหมือน
โรงพยาบาลของรัฐในเมืองไทยเมือ่   ๓๐  ป  ี ทแี่ ล้ว
ถ้าสมมติว่าคนมีสตางค์เกิดอุบัติเหตุแล้วเขา
ถูกพาไปที่โรงพยาบาลของรัฐ ถ้าเขาต้องการ
จะย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนดีๆ  เขาก็จะจ้างรถ
พยาบาลเอกชนไปรับไปส่ง
นี่ก็คือหน้าที่ของอาตมา เป็นผู้เข็นเตียง
พยาบาล  ไปรับคนไข้จากโรงพยาบาลของรัฐ  ไป
ส่งทีโ่ รงพยาบาลหรูๆ หรือว่าไปรับคนไข้ทบี่ า้ น
ไปส่งที่โรงพยาบาล หรืออาจจะไปรับศพ แล้ว
เอาศพไปป่าช้า เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
มากส�ำหรับอาตมา บางครั้งต้องออกท�ำงาน
ตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสอง
ตอนกลางวั น ก็ เริ่ ม ท� ำ งานสอนภาษา
อังกฤษ ค่อยๆ เก็บเงิน พอเก็บเงินได้แล้ว แทนที่
จะกลับอังกฤษ ก็กลับไปอินเดียอีกครั้ง กลับ
ไปครั้งนี้ ตั้งใจว่าจะไม่เที่ยวแล้ว จะไปภาวนา
แต่ว่าก็มีหลักว่าจะไม่ตัดสินใจเอง แล้วแต่บุญ

Hitchhike (โบกรถ) ถึงเดลี  ไม่เลือกแล้วแต่เขา
จะพาไป ก็มีรถสิบล้อจอดรับตอนกลางคืน
ขับทั้งคืน เช้าไปถึงเมืองๆ หนึ่ง เล็กๆ อยู่กลาง
ทะเลทราย พอรถหยุดลง อาตมาก็ลงจากรถ
บรรทุก เดินไปเจอคนอินเดียคนหนึง่ เขาถามว่า
Where are you going  ? (จะไปไหน) อาตมา
บอก ยังไม่รู้ ก�ำลังหาที่ภาวนา เขาว่า Come
with me. (มากับผม) เราก็ตามเขาไป
อาตมามีข้อวัตรปฏิบัติอย่างหนึ่ง ในสมัย
นั้น ถ้ามีใครบอกว่า come with me หรือ
follow me ต้องไป ไม่ไปไม่ได้ เป็นข้อวัตรเลย
จึงตามเขาไป จนไปถึงบ้านเก่าแก่ ปรักหักพัง
แต่ดเู ป็นบ้านใหญ่สมัยก่อน  เข้าไปใน  courtyard
(ลาน) มีหญ้ารก มีบันไดขึ้นไปที่ห้องเล็กๆ พอ
เปิดห้องเข้าไป ก็มีพระฮินดู สวามีเหมือนใน
ความฝันตัง้ แต่เด็กเลย  คอื มีผมยาวๆ  เครายาวๆ
ก�ำลังนัง่ สมาธิ  เด็กทีพ่ าไปคนนีก้ เ็ รียก “สวามีจี
สวามีจี” สวามีก็ลืมตาขึ้น สงบ ยิ้ม โอ้ น่ารัก
เหมือนกับว่า เอาลูกศิษย์มาฝาก ท่านก็ไม่ว่า
อะไรเลย ท่ า นก็ ม องอาตมา แล้ ว บอกให้
sit down (นั่งลง)
อาตมาก็ไปอยู่กับท่านตั้ง ๓ เดือน ห้อง
เล็กๆ เหมือนกุฏิพระ สัก ๔ x ๔ เมตร อยู่กับ
ท่านตลอด  ๓ เดือน  ได้ปฏิบตั   ิ เช้า  ท่านก็จะไป
รับบิณฑบาตที่อาศรม กลับมา มีพวกจาปาตี
(โรตีแขก) พวกดาล (แกงถั่ว) ก็แบ่งกันทาน
สองคน  อาตมาก็จะต้มน�้ำชาถวายท่านทุกวัน
โอ้ มีความสุขดีนะ ก็เป็นครั้งแรกที่อาตมานั่ง
สมาธิ  เดินจงกรม  ออ้   ไม่ได้เดินจงกรม  สมัยนัน้
ยังไม่รู้จักเดินจงกรม แต่นั่งสมาธิเยอะ แล้วก็
เวลาเปลี่ยนอิริยาบถก็จะท�ำโยคะ ช่วงบ่ายก็
จะเดินออกไปนอกหมู่บ้าน ขึ้นเขา มีภูเขาอยู่
ห่างออกไปสัก ๓ - ๔ กิโลเมตร  มีวดั อยูบ่ นยอด
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วิชชา กิเลสตั้งไว้บนฐานแห่งอวิชชา ฉะนั้น ยิ่ง
สว่าง ยิ่งเห็น ยิ่งดี
ความดีกับปัญญา ต้องไปด้วยกันเสมอ
บางทีมีค�ำพูดว่า คนนั้นคนนี้เป็นคนดี แต่ว่าไม่
ค่อยมีปญ
ั ญา อาตมาก็จะค้านว่า ถ้าอย่างนัน้ มัน
ยังไม่ดีจริง เพราะถ้าดีจริงต้องมีปัญญา ถ้ามี
ปัญญามันต้องดี มันต้องไปด้วยกัน มันจึง
จะเป็นความดีในความหมายของพระพุทธ
ศาสนา
อาตมาก็ได้สนใจศึกษา  เรียนรูจ้ ากสิง่ ทีม่ อี ยู่
ศึกษาในเบื้องต้น มีนิวรณ์บ้าง พ้นจากนิวรณ์
ชัว่ คราวบ้าง เราก็ได้เรียนรูจ้ ากนิวรณ์วา่ นิวรณ์
มันเกิดยังไง มันตั้งอยู่ยังไง มันดับไปยังไง ลอง
คิดวิธชี นะนิวรณ์อย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่าง
กายกับใจ ถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ที่จะเรียนรู้
แล้วนั่งสมาธิ ไม่ต้องท้อแท้ใจ เพราะเราจะได้
ก�ำไรทุกครัง้ คุณธรรมต่างๆ จะเกิดขึน้ ด้วยการ
ปฏิบัติ จะเกิดขึ้นเพราะเห็น เห็นเพราะดู เราก็
ต้องการดู ดูให้รู้
ฉะนั้น ความอยากต่างๆ มันจะเกิดขึ้น
เพราะเราไม่เห็นความจริง หรือเรื่องท้อแท้นี้
มันอดไม่ได้ กิเลสตัวนี้ มันอยากคุย ถ้าไม่
อยากจะมีกิเลสอย่างนี้ จะต้องท�ำอย่างไร ก็ให้
ดูให้ดี เพราะถ้าดูให้ดี กิเลสมันจะอยู่ไม่ได้
แต่ที่มันอยู่ได้ เพราะเรายังไม่เห็นมัน
เอาละ นั บ เป็ น บุ ญ ของอาตมาที่ ไ ด้ ใ ห้
ธรรมะเป็นทาน อาตมาก็ขออุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลนีใ้ ห้โยมพ่อของอาตมาด้วย  หากท่านยังมี
ทุกข์ ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์โดยเร็วพลัน หาก
ท่านมีความสุข ก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป
ตลอดกาลนาน เทอญ

เขา อาตมาจะเดินไปถึงยอดเขา แล้วก็ไปนั่ง
สมาธิ จะมองเห็นไปไกลหลายสิบกิโล สวยมาก
ที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่า พอจิตใจ
สงบบ้าง คือไม่ได้สงบอะไรมากหรอก แต่ผลของ
การปฏิบัติ ดูที่ไหน ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ แต่เป็น
เรือ่ งของความกตัญญู พอเราดูจติ ใจตัวเองแล้ว
ก็ต้องเห็นทั้งสิ่งที่เป็นกิเลสและสิ่งที่ดีบ้าง พอ
เราเห็นสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัว ก็อดคิดไม่ได้ว่าโอ้
สิ่งนี้ได้จากพ่อแน่ๆ สิ่งนี้ได้จากแม่แน่ๆ โอ้โห
เราไม่เคยคิดมาก่อน เรามองข้ามไป มีอะไรดีๆ
อยู่ในตัวเราเอง ที่เราภาคภูมิใจมาก ที่จริงเรา
ไม่ได้สร้างขึน้ เองหรอก แต่เรารับมาจากคุณพ่อ
คุณแม่ ก็เลยเกิดความเข้าใจซาบซึ้งในค�ำว่า
บุญคุณของพ่อแม่ เป็นครั้งแรก ซึ่งในวัฒนธรรมอังกฤษไม่มีสอน ไม่มีศัพท์ ไม่มีภาษาใช้
แต่อาตมาเข้าใจจากการดูตัวเอง
อาตมาจึงถือหลักมาตลอด ซึ่งไม่ใช่หลัก
ของอาตมาหรอก เป็นหลักของพระพุทธเจ้าว่า
คุณธรรมเกิดจากปัญญา คือไม่ใช่วา่ เราควรจะ
เห็นใจคนอื่น ควรจะสงสารเขา ควรจะให้อภัย
ควรจะอดทน ควรจะอะไรต่ออะไร มันไม่ใช่ว่า
มีคุณธรรมต่างๆ ที่เราควรจะมีในตัวเอง ต้อง
พยายามให้มี คือเมื่อเราพยายามรับรู้ ศึกษา
ความจริงของชีวิต กิเลสต่างๆ มันก็อยู่ไม่ได้
มันไม่มที ตี่ งั้ แต่คณ
ุ ธรรมมันจะเกิดเอง เพราะ ที่มา : พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรม ณ บ้านพอ อ.แม่ริม
คุณธรรมคืออาการของจิตที่ตั้งอยู่บนฐานแห่ง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
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ธรรมร�ำลึก
พระดุษฎี เมธงฺกุโร

พ่ อทั้งสี่
บุพการีของเรา
บทน�ำ
ข้าพเจ้าเคยถามคนจ�ำนวนมากว่า ใครคือ
คนที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตของเขา เกือบทั้งหมด
ตอบว่า พ่อแม่ผู้ให้ก�ำเนิดและเลี้ยงดู ส่วนหนึ่ง
ตอบว่า พ่อทางธรรม คือครูบาอาจารย์ที่ให้
แนวทาง พบแสงสว่างชีวิต บางคนตอบว่า คือ
ในหลวง ร.๙ พ่อหลวงของชนชาวไทย มีน้อย
ที่สุด  ที่จะตอบว่า คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นโลกนาถ
(๑) ที่คนส่วนใหญ่ ตอบว่าพ่อแม่ เป็นเรื่อง
เข้าใจง่าย เพราะในฐานะทีท่ า่ นเป็นผูใ้ ห้กำ� เนิด
(ชนกชนนี) และเป็นผู้เลี้ยงดูเราให้เติบโตมา
(เป็นมารดาบิดา ผูแ้ สดงโลกนีแ้ ก่ลกู ) ทัง้ ยังเป็น
ครูคนแรก (บุพพาจารย์)  เทวดา และพระอรหันต์
ของลูกอย่างที่ส่วนใหญ่รู้กัน ดังนั้น ท่านจึง
เป็นบุพการีที่ทุกคนนึกถึงก่อนอื่น
(๒) ส� ำ หรั บ คนที่ เ คยบวชและปฏิ บั ติ ธ รรม
แสวงธรรมจนรูธ้ รรมทีน่ ำ� ความหมายและความ

สว่างไสวสูช่ วี ติ ให้พบทางบรรเทาทุกข์ใจ ได้เป็น
อิสระจากกิเลส และเป็นโอกาสให้เราได้ตอบ
แทนพระคุณพ่อแม่อย่างสูงสุด จึงย่อมตระหนัก
ถึงพระคุณท่านมาก ยิ่งทางพุทธทิเบต ถือว่า
ครูอาจารย์ทางจิตวิญญาณส�ำคัญทีส่ ดุ จึงต้อง
เทิดทูนบูชาก่อนใคร
(๓) คนไทยส่วนใหญ่รัก ในหลวง รัชกาลที่ ๙
และเทิดทูนพระองค์ทา่ นด้วยใจจริง  และซาบซึง้
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ล้ น พ้ น ยิ่ ง รั บ รู ้
พระปรีชาในการหาทางช่วยคนไทยให้พน้ ทุกข์
ด้วยการพึ่งตัวเองและใช้ชีวิตพอเพียงตามทาง
สายกลาง โดยทรงบ�ำเพ็ญเพียรทดลองท�ำด้วย
พระองค์เองก่อน แล้วจึงทรงสอนด้วยอุบายวิธี
ต่างๆ ทัง้ โดยพระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ์
ดนตรี และโครงการในพระราชด�ำริมากมายถึง
๔,๔๔๗  โครงการ  ทรงเปีย่ มด้วยทศพิธราชธรรม
(ทั้งทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง อ่อนน้อม
ถ่อมตน ข่มใจ ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียน และไม่
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คลาดจากธรรม) รวมทั้งทรงบ�ำเพ็ญทศบารมี
ธรรมตลอดพระชนม์ชีพ โดยเฉพาะอธิษฐาน
บารมี   วิริยบารมี   ขันติบารมี เมตตาบารมีที่
พระองค์ด�ำเนินมาตลอด ๗๐ พรรษา ดั่งพระ
โพธิสัตว์เดินดินมาโปรดสัตว์ ช่วยเหลือเกื้อกูล
โลก ก่อนเสด็จสู่ดุสิตสวรรคาลัย
ชาวไทยทัง้ มวลล้วนมีความสุขทุกครัง้ ทีว่ นั
พ่อแห่งชาติเวียนมาถึง นอกจากจะได้เห็นการ
ปรากฏพระองค์อย่างสงบ มั่นคง และสง่างาม
ตามลักษณะของพระธรรมราชา ยังทรงสัง่ สอน
เหมือนพ่อสอนลูก ให้ทุกคนรู้รักสามัคคี  ตั้งใจ
ท�ำหน้าที่ของตนอย่างสุจริตและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ท�ำให้ประเทศชาติอยูเ่ ย็นเป็นสุข และ
ก้าวหน้ายั่งยืน
การได้จุดเทียนชัยถวายพระพร ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา ด้วยน�้ำตา
แห่งความปีติยินดี ที่ได้เกิดเป็นพสกนิกรชาว
ไทย ยิ่งได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝัน
อันสูงสุดร่วมกัน ยิ่งท�ำให้คนไทยตั้งใจท�ำความ
ดีเพื่อพ่อ และอยากให้พ่อสบายใจ หายเหนื่อย
ทรงแย้มยิ้มพิมพ์ใจมหาชนไปตลอดกาลนาน
เมือ่ ปีเสด็จสวรรคต รัฐบาลงดจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ  ยังความว้าเหว่ในจิตใจประชาชนชาว
ไทยอย่างมาก  จนยากจะยอมรับได้  แม้พระองค์
ทรงจากไปตามกฎธรรมดาที่ต้องยอมรับ แต่
กลับท�ำให้คนไทยได้เห็นความส�ำคัญของความ
ดีและทวีความจงรักภักดี มั่นคง แน่นแฟ้นกว่า
เดิม  ยิง่ ร�ำลึกถึงพระราชจริยวัตร  ก็ยงิ่ ทวีความ
ตระหนักรูแ้ ละความซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบ�ำเพ็ญแก่ปวงชนชาวไทยยิ่งขึ้น
เมือ่ เราไม่มพี อ่ อยูด่ แู ลเราแล้ว  เรายิง่ ต้องพัฒนา
ตน และรู้รักสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันยิ่งขึ้น
เป็นทีน่ า่ ยินดี ทีต่ อ่ มามีการก�ำหนดให้วนั ที่
๕  ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันพ่อแห่งชาติ  อย่าง
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เป็นทางการ เพื่อคนไทยร่วมกันสืบสานพระ
ราชปณิธาน ท�ำดีตามรอยพ่อต่อไป
ไม่จ�ำเพาะคนไทยเท่านั้น ที่รู้ถึงความยิ่ง
ใหญ่ในความสามัญธรรมดาของพระธรรมราชา
ของเรา แม้นานาชาติกย็ อมรับว่า ทรงเป็นราชา
แห่งราชา (King of Kings)
รวมทั้ ง สหประชาชาติ ก็ ป ระกาศให้ มี  
King’s Day และน�ำแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ศึกษาเป็น
ทางออกจากวิกฤตของโลกปัจจุบัน แต่คนไทย
อีกไม่น้อย กลับยังคงหลงใหลในบริโภคนิยม
และอบายมุข เสพสุขแบบหลอกตัวเอง กลบ
เกลื่ อ นปั ญ หา และยั ง หลั บ ไหล งมงายใน
ไสยศาสตร์ และโชคลาง ขาดการศึกษาและ
พัฒนาตน ให้รู้เท่ารู้ทันโลกที่ก�ำลังแข่งขันกัน
ล่ ม สลาย ขาดการใช้ ส ติ แ ละปั ญ ญา อย่ า ง
แยบคายรอบคอบ ในการก้าวเดินอย่างถูกต้อง
มั่นคง และยั่งยืน แทนที่จะใช้ความเป็นเหตุ
และผล กลับใช้แต่อารมณ์ และความเชื่อที่เข้า
ข้างตัวเองแทน
พระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์
ทันทีทที่ รงรูว้ า่ จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทีใ่ ช้
ได้แต่พระคุณ แต่ไม่มีพระเดชในมือ เนื่องจาก
รัฐบาลเวลานัน้ ยึดครองไปหมด ทรงอดทน และ
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พากเพียรเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาประเทศ จน
ก้าวหน้าสูค่ วามส�ำเร็จ ประชาชนเป็นสุข สบาย
พอสมควร  บ้านเมืองพัฒนาขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
ด้วยพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจักครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหา
ชนชาวสยาม”
บัดนีพ้ วกเราชาวไทย  รวมทัง้ รัฐบาลทีผ่ า่ น
มา  ได้สำ� นึกทีจ่ ะน�ำธรรมะทีพ่ อ่ หลวงทรงเพียร
สอน  มาปฏิบตั จิ ริงจังหรือไม่  และจริงใจเพียงใด
หรือเพียงแต่แสวงสุขใส่ตนไปวันๆ ไม่หวงแหน
รักษา มรดกพ่อ ทัง้ มรดกทางวัตถุ คือธรรมชาติ
และแผ่นดิน มรดกทางวัฒนธรรม และศาสนา
ทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจให้อยูก่ บั ความดีงาม ทีบ่ รรพชน
ช่วยกันสร้างไว้ให้ ด้วยความล�ำบากยากเข็ญ
สละกระทั่งชีวิต เพื่อป้องกันและรักษาให้ตก
ทอดถึงเรา  ผกู้ นิ บุญเก่าอย่างสุขสบาย  และอาจ
กลายเป็นผูเ้ นรคุณ  หากไม่รแู้ ละไม่ทำ� หน้าทีต่ อ่
บุพการีชน
ค�ำว่าศาสนา แปลว่า ปกครอง  ทรงปกครอง
แผ่นดินโดยธรรม คือทรงน�ำศาสนาไปใช้ใน
ชีวติ ของพระองค์เอง และน�ำมาใช้ปกครองบ้าน
เมืองให้รม่ เย็นด้วย  ไม่ตอ้ งเน้นให้ทนั สมัย  แต่ให้
ทันกิเลส อย่าปล่อยให้กิเลสครอบง�ำใจ และ
ครอบง�ำผู้น�ำประเทศชาติ พระศาสนา หากผู้
ปกครองเช่นรัฐบาลประพฤติไม่สุจริต และไม่
เที่ยงธรรม ย่อมน�ำพาประเทศชาติไปสู่ความ
เสื่อมและหายนะอย่างแน่นอน

ในหลวงทรงเป็นธรรมราชาแล้ว พวกเรา
เป็นธรรมราษฎรหรือไม่ มีศลี ห้ากันแค่ไหน ยิง่
รัฐบาล ก็ตอ้ งเป็นธรรมรัฐ และนิตริ ฐั   ใช้ธรรมาธิปไตยหรือธรรมิกสังคมนิยมปกครอง ไม่ใช่
ทุนนิยม อ�ำนาจนิยม หรือเผด็จการใจแคบ หลง
ยึดติดแต่ตวั เอง และแพ้ภยั ความชัว่ ร้ายของตัว
ไปในที่สุด เราจึงต้องช่วยกันท�ำให้แผ่นดินทอง
นี้ เป็นแผ่นดินธรรม ดังเดิม
(๔) ประการสุดท้าย คนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในชีวติ เรา
คือ  พระพุทธเจ้า !!  เพราะพระพุทธองค์ทรงเข้า
ถึงอริยสัจธรรม อันเป็นความจริงสูงสุดของ
พระอริยะ ท�ำให้ทรงหลุดพ้นจากกิเลสและ
ทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยพระองค์เอง (ทรงเป็นสัมมา
สัมพุทธะ) จึงทรงเป็นผูป้ ระเสริฐสุดในการฝึกฝน
พัฒนาตน และยังมีน�้ำพระทัยกรุณาสั่งสอน
สรรพสัตว์ให้รตู้ าม และได้ความบริสทุ ธิห์ ลุดพ้น
ตามด้วย
แม้บางครัง้ ผูป้ ฏิบตั ยิ งั ไม่ถงึ และไม่บริสทุ ธิ์
หลุดพ้นที่สุดแห่งทุกข์ แต่ผู้ปฏิบัติตามก็อยู่กัน
ด้วยความรัก เกื้อกูล และกลมเกลียวกัน มี
สันติสุขในเรือนใจ และสันติภาพในสังคม
ลองคิดดูว่า หากพ่อแม่ไม่รู้หรือไม่มีธรรม
ท่านคงใจร้าย ไม่เมตตาเรา เราอาจไม่ได้ลืมตา
ดูโลก  หรือไม่รอดชีวติ ถึงวันนี  ้ หากครูบาอาจารย์
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ไม่มีหรือไม่ใช้ธรรมะ ไม่สนใจศิษย์ เราคงต้อง
เจ้าตนหลวง ห่วงประชา เป็นภาระ  
ทนทุกข์ โง่ หลง  น่าสงสารเหมือนเด็กๆ วันนี้
ดั่งจอมพระ ห่วงสัตว์  ในสงสาร
หากเราไม่มีพระธรรมราชา และผู้ปกครองที่
เจ้าตนหลวง  ห่วงชาติ  ราชการ
ทรงธรรม ความคดโกง กดขี่ ข่มเหง แก่งแย่ง
ดั่งสมภาร ห่วงวัด  สมบัติกลาง
แข่งขันอย่างอยุติธรรม และเหลื่อมล�้ำในบ้าน
เจ้าตนหลวง   ยังห่วง  ศาสนา
เมืองจะมากขึ้นเท่าใด
เพื่อไพร่ฟ้า  ฟูธรรม  พร�่ำสะสาง
ไม่จ�ำต้องเอ่ยถึงโอกาสที่จะเข้าถึงชีวิตที่
เจ้าตนหลวง  ห่วงสืบ  พระวงศ์, วางดีงาม เข้าถึงความสะอาด สว่าง สงบ ทั้งกาย
ทายาทอย่าง  ก่อนมา  ภาระเอยฯ
และใจ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิต
ท่านพุทธทาสจึงประกาศตนเป็นทาส (ผูร้ บั
ใช้) พระพุทธเจ้า เพื่อท�ำงานสุดชีวิต ถวายเป็น
พุทธบูชา เป็นธรรมทายาท และเป็นสาวกทีอ่ ยู่
อย่างต�่ำ กระท�ำอย่างสูง ตามรอยพระอรหันต์
เป็นแง่มุมที่น�ำมาฝาก ชวนให้นึกคิดไปได้
และพยายามสอนและเผยแผ่พระพุทธธรรมอัน
กว้างไกล  ในฐานะทีเ่ ป็นทายาทของพ่อทัง้ สีแ่ บบ
ประเสริฐไปทั่วโลก
เราควรจะเป็นอภิชาตบุตร อนุชาตบุตร หรือ
อวชาตบุตร ?
บทส่งท้าย
หากถามข้าพเจ้าว่า  ใครคือบุคคลทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด ? ข้าพเจ้าคงตอบว่า ตัวเราเองนี่แหละ
ไม่ใช่เพราะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทีท่ กุ คน
ต้องเอาใจ ตรงข้าม เรามิได้มีความสลักส�ำคัญ
อะไรเลยในโลกพิภพนี  ้ หากแต่ตวั เรานีเ่ องทีต่ อ้ ง
เราควรภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ท�ำหน้าที่ของตนและรับผิดชอบอย่างดีที่สุด
ได้พบพุทธศาสนา ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ และไม่ ในฐานะลูก  เราจะต้องตอบแทนพระคุณพ่อแม่
อาภัพ ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อ พระธรรมเป็น ในฐานะศิษย์ เราต้องตอบแทนครูบาอาจารย์
แม่ พระอริยสงฆ์เป็นพี่ มีครอบครัวใหญ่ อบอุน่ ในฐานะพสกนิกร เราต้องตอบแทนพ่อของ
แผ่นดิน และในฐานะพุทธสาวก เราต้องตอบ
เป็นอิสระ จึงควรถนอมรักษาไว้ยิ่งชีวิต
ท่านอาจารย์พุทธทาสประพันธ์บทธรรม แทนพระโลกนาถศาสดา ด้วยการช่วยกันให้
ค�ำกลอนไว้ตอนหนึ่ง เอ่ยถึงในหลวง รัชกาลที่ ส�ำเร็จพุทธประสงค์ (สมพระนาม สิทธัตถะ
๙ (ซึ่งท่านเรียกว่า “เจ้าตนหลวง” อันเป็น ผู้ยังประโยชน์ส�ำเร็จ สมใจนึก)
เราพึง่ พ่อมามากแล้ว บัดนี้ ให้พอ่ ได้พงึ่ เรา
ความหมายเดียวกับมหาตมะ (มหา+อาตมะ)
คือผู้มีจิตใหญ่ หรือ Great Mind) ใจความว่า บ้างเถิด !!
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ธรรมปริทัศน์
ธีรปัญโญ

หัวอกพ่ อ
“ฉบับประจ�ำเดือนธันวาคมนี้ต้องเขียน
เรือ่ งเกีย่ วกับพ่อนะคะ” เสียงกองบรรณาธิการ
แจ้งมาอย่างนั้น เมื่อมาคิดดู เรื่องพ่อส�ำหรับ
ผูเ้ ขียนแล้ว ก็จะต้องมีทงั้ พ่อในวัฏฏะ และพ่อที่
น�ำออกจากวัฏฏะ พ่อในวัฏฏะนัน้   พ่อทุกๆ คน
ก็คงมีความใฝ่ฝนั ให้ลกู ๆ ได้ประสบความส�ำเร็จ
มีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นฐาน มีครอบครัว
ที่อบอุ่น และมีความสุขในชีวิต ตัวผู้เขียนเอง
เมื่อเรียนจบแล้วก็ไปขออนุญาตคุณพ่อเพื่อ
บรรพชาอุ ป สมบท คุ ณ พ่ อ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ว ่ า อะไร
ท่านอนุญาต แต่ลกึ ๆ แล้ว ก็คงผิดหวัง ท่านเคย
เขียนจดหมายบรรยายความในใจถึงพระลูก
ชายโดยการอุปมาไว้ว่า เปรียบลูกชายเหมือน
เครื่องบินรบสมรรถภาพสูงที่ติดอาวุธครบ
ทุกอย่าง แต่กลับบินร่อนมาจอดเสียในป่า
ไม่ได้ใช้ความสามารถทีเ่ รียนมาเลย แต่นานๆ ไป
เมื่อโยมพ่อเห็นพระลูกชายมีความสุขในทางที่
เลือกเดิน ท่านก็หมดห่วงและพลอยอนุโมทนา
ส่วนพ่อที่น�ำออกจากวัฏฏะนั้น ก็คือองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ธรรมะที่
น�ำออกจากวัฏฏะ สามารถถ่ายทอดธรรมะนั้น
และก่อตั้งสถาบันสงฆ์ที่ด�ำรงรักษาธรรมวินัย
และวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ อื้ อ ต่ อ การศึ ก ษาธรรมะไว้ ไ ด้
พระพุทธองค์กเ็ หมือนพ่อของพวกเราชาวพุทธ
ทุกคน โดยเฉพาะพระเณร ที่เรียกตัวเองได้
อย่างภูมิใจว่า ‘สมณศากยบุตร’

เครดิตภาพ : อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

วารสารในเดื อ นนี้ จึ ง จะขอน� ำ พระสู ต ร
จากสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ที่พระพุทธองค์
ทรงอุ ป มาไว้ เ พื่ อ เตื อ นใจพระภิ ก ษุ ส ามเณร
ในวันที่ลาภสักการะจตุปัจจัยไทยทานมีมาก
มาย เกิดขึ้นแก่หมู่สงฆ์ ถ้าไม่ระวังให้ดี ก็อาจ
จะมัวเมา หลงทางได้ง่ายๆ ถ้าพูดแบบโลกๆ
ก็เหมือนพระพุทธองค์ทรงห่วง และได้สั่งเสีย
ฝากลูกๆ เอาไว้ จะเป็นอย่างไรบ้าง ลองมา
ศึกษากันเลย
ปุตตมังสูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาเหมือนเนือ้ บุตร
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี
ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคทรงเรียกพระภิกษุมา
รับสั่งว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็น
ไปเพือ่ ความด�ำรงอยูข่ องหมูส่ ตั ว์ผเู้ กิดแล้ว หรือ
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เพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด อาหาร
๔ อย่าง คืออะไรบ้าง คือ
๑. กวฬิงการาหาร ที่หยาบหรือละเอียด
๒. ผัสสาหาร
๓. มโนสัญเจตนาหาร
๔. วิญญาณาหาร
อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพื่อความด�ำรง
อยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพื่ออนุเคราะห์
หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.  
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงเห็น กวฬิงการาหาร อย่างไร ?
เปรียบเหมือนภรรยาสามีทั้งสอง ถือเอา
เสบียงเล็กน้อย เดินทางกันดาร เขาทั้งสองมี
บุตรน้อยคนหนึง่ ทัง้ น่ารัก และน่าพอใจ ขณะที่
พวกเขาก�ำลังเดินทางกันดาร เสบียงที่มีเพียง
เล็กน้อยได้หมดสิ้นไป แต่ทางกันดารของพวก
เขายังไม่ผ่านไป ยังเหลืออยู่ไกล ล�ำดับนั้น เขา
ทั้งสองตกลงกันว่า เสบียงที่เหลืออยู่เล็กน้อย
ได้หมดสิ้นไปแล้ว แต่ทางกันดารยังเหลืออยู่
ไกล  ทางทีด่ ี พวกเราช่วยกันฆ่าบุตรน้อยทีน่ า่ รัก
น่าพอใจคนนี้เสีย ท�ำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่าง
บริโภคเนือ้ บุตร ก็จะข้ามพ้นทางกันดารทีเ่ หลือ
อยู่ได้ เราทั้ง ๓ อย่าพินาศพร้อมกันเลย ต่อมา
ภรรยาสามีทั้งสองนั้น ก็ฆ่าบุตรน้อยที่น่ารัก
น่าพอใจคนนั้น ท�ำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่าง
บริโภคเนือ้ บุตรนัน้ แหละ จึงข้ามพ้นทางกันดาร
นัน้ ไปได้ พวกเขาบริโภคเนือ้ บุตรไปพลาง  ทบุ อก
ไปพลาง ร�ำพันว่า “บุตรน้อยอยู่ที่ไหน บุตร
น้อยอยู่ที่ไหน”
เธอทัง้ หลายจะเข้าใจความข้อนัน้ ว่าอย่างไร
คือ พวกเขาบริโภคเนือ้ บุตรเป็นอาหาร เพือ่ เล่น
เพื่อความมัวเมา หรือเพื่อตกแต่งเพื่อประดับ
ร่างกายหรือ หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า พวกเขา
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บริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อบุตร เพียงเพื่อจะ
ข้ามทางกันดารให้พ้นหรือ ใช่ พระพุทธเจ้าข้า
ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉัน
นั้น เรากล่าวว่า บุคคลพึงเห็นกวฬิงการาหาร
เปรียบเหมือนเนื้อบุตร เมื่ออริยสาวกก�ำหนด
รู้กวฬิงการาหารได้แล้ว ก็เป็นอันก�ำหนดรู้
ราคะซึ่งเกิดจากกามคุณ ๕ เมื่อก�ำหนดรู้ราคะ
ซึ่งเกิดจากกามคุณ ๕ ได้แล้ว สังโยชน์ที่เป็น
เครื่องชักน�ำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีก ก็ไม่มี
ขยายอรรถะตามอรรถกถา
พระสูตรนี้ตั้งขึ้นโดยเรื่องอะไร ตอบว่า
โดยเรื่องลาภและสักการะ ได้ยินว่า ลาภและ
สักการะเป็นอันมากขึน้ แก่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
เหมื อ นสมั ย ทรงสร้ า งสมพระบารมี ที่ ท รง
บ�ำเพ็ญตลอด ๔ อสงไขย  จริงอยู่ บารมีทงั้ หมด
ของพระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า นั้ น เป็ น ประหนึ่ ง
ประมวลมาว่า เราจักให้วิบากในอัตภาพหนึ่ง
จึ ง ยั ง ห้ ว งน�้ ำ ใหญ่ คื อ ลาภและสั ก การะให้
บังเกิดเหมือนเมฆใหญ่ตั้งขึ้นแล้วยังห้วงน�้ำ
ใหญ่ให้บังเกิดฉะนั้น ชนทั้งหลายมีกษัตริย์
และพราหมณ์เป็นต้น ต่างถือข้าว น�้ำ ยาน ผ้า
ระเบียบดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้
เป็นต้น  มาจากทีน่ นั้ ๆ  พากันคิดว่า  ‘พระพุทธเจ้า
อยู่ไหน พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ไหน พระผู้
เป็นเทพแห่งเทพ ผู้องอาจกว่านระ ผู้เป็นบุรุษ
เยีย่ งราชสีหอ์ ยูไ่ หน’ ดังนีแ้ ล้ว จึงเสาะหาพระผู้
มีพระภาคเจ้า
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ชนเหล่านั้นน�ำปัจจัยมาตั้งหลายร้อยเล่ม
เกวียน  เมือ่ ไม่ได้โอกาสจึงหยุดอยู  ่ เอาทูบเกวียน
ต่อกันกับทูบเกวียน วงเวียนรายรอบประมาณ
หนึ่งคาวุต (สี่กม.) ลาภสักการะเกิดแก่พระผู้มี
พระภาคเจ้าฉันใด แม้แก่พระภิกษุสงฆ์กฉ็ นั นัน้
สมจริงตามค�ำที่ท่านกล่าวไว้ว่า ‘ก็โดยสมัย
นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันบริษัท
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ย�ำเกรง เป็นผูไ้ ด้
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัช
บริขาร แม้พระสงฆ์แล ก็เป็นผูอ้ นั ชนสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ย�ำเกรง เป็นผู้ได้จีวร
บิ ณ ฑบาต เสนาสนะ คิ ล านปั จ จั ย เภสั ช
บริขาร’
เหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
‘จุนทะ บัดนี้สงฆ์หรือคณะมีประมาณเท่าใด
เกิดขึ้นในโลก จุนทะ เรามองไม่เห็นสงฆ์
หมู่ใดอื่น ผู้ถึงความเป็นเลิศด้วยลาภและ
เลิศด้วยยศ เหมือนอย่างภิกษุสงฆ์นี้เลย’
ลาภและสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าและแก่สงฆ์นี้นั้น รวมแล้วประมาณ
ไม่ได้ เหมือนน�้ำแห่งมหานทีทั้งสอง ล�ำดับนั้น
พระศาสดาประทับอยู่ ณ ทีห่ ลีกเร้น ทรงด�ำริวา่
‘ลาภสักการะใหญ่ ได้เป็นของสมควรแม้แก่
พระพุทธเจ้าในอดีต ทัง้ จะสมควรแก่พระพุทธ
เจ้าในอนาคต ภิกษุทั้งหลายประกอบด้วยสติ
และสัมปชัญญะ อันก�ำหนดเอาอาหารเป็น
อารมณ์ เป็นผู้วางตนเป็นกลาง ปราศจาก
ฉันทราคะ ไม่มีความพอใจและความยินดี
สามารถบริโภคหรือหนอ หรือจะไม่สามารถ
บริโภคได้’ พระองค์ได้ทรงเห็นกุลบุตรผู้บวช
ใหม่บางพวกไม่พจิ ารณาแล้วบริโภคอาหาร จึง
ทรงด�ำริว่า ‘เราบ�ำเพ็ญบารมีสิ้น ๔ อสงไขย
ก�ำไรแสนกัป จะได้บ�ำเพ็ญเพราะเหตุแห่ง

ปัจจัยคือจีวรและอาหารเป็นต้นก็หาไม่ แต่ที่
แท้ เราบ�ำเพ็ญเพื่อประโยชน์แก่พระอรหัต
อันเป็นผลสูงสุด ภิกษุแม้เหล่านีบ้ วชในส�ำนัก
เรา มิได้บวชเพราะเหตุแห่งปัจจัย มีจีวรและ
อาหารเป็ น ต้ น แต่ บ วชเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่
พระอรหัตนั่นเอง บัดนี้ภิกษุเหล่านั้นกระท�ำ
สิ่งที่ไม่เป็นสาระนั่นว่าเป็นสาระ และสิ่งที่ไม่
เป็นประโยชน์นั่นแลว่าเป็นประโยชน์’ ธรรม
สังเวชได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ด้วยประการฉะนี้

ล�ำดับนั้น พระองค์ทรงด�ำริว่า ‘ถ้าจัก
สามารถบั ญ ญั ติ ป ั ญ จมปาราชิ ก ขึ้ น ได้ ไซร้
เราก็จะพึงบัญญัติการบริโภคอาหารโดยไม่
พิจารณาให้เป็นปัญจมปาราชิก’ (ปาราชิกข้อ
ที่ ๕)  แต่ไม่อาจทรงท�ำอย่างนีไ้ ด้  เพราะว่าอาหาร
นั้นเป็นที่ซ่องเสพประจ�ำของสัตว์ทั้งหลาย แต่
เมื่อเราได้ตรัสไว้ ภิกษุเหล่านั้นก็จักเห็นข้อนั้น
เหมือนปัญจมปาราชิก เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จัก
ตั้งการบริโภคอาหารที่ไม่พิจารณานั้นว่า เป็น
กระจกธรรม เป็นข้อสังวร เป็นขอบเขต ซึง่ เหล่า
ภิกษุในอนาคตร�ำลึกแล้ว จักพิจารณาปัจจัย ๔
เสียก่อนแล้วจึงบริโภค
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ได้ยนิ ว่า  สองสามีภรรยาถูกฉาตกภัย   โรคภัย
และราชภัยเบียดเบียน พากันอพยพเดินทางไป
ส�ำคัญหมายว่า ‘เราจักผ่านทางกันดารอย่าง
หนึ่ง เพื่ออยู่เป็นสุขในที่ปราศจากอันตราย
ของพระราชาผู้ทรงธรรม’ อุ้มลูกเดินทาง
กันดารประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ด้วยเสบียงเล็ก
น้อย เขาเดินทางไปได้ ๕๐ โยชน์ เสบียงหมด
กระสับกระส่ายเพราะความหิว นั่งที่ร่มไม้อัน
งอกงาม ล�ำดับนั้น สามีได้กล่าวกะภรรยาว่า
‘ที่รัก จากนี้ไปโดยรอบ ๕๐ โยชน์ ไม่มีบ้าน
หรือนิคม ฉะนัน้ บัดนีเ้ ราไม่สามารถจะกระท�ำ
กสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้นเป็นอันมาก
ที่ผู้ชายจะพึงท�ำได้ มาเถิด เธอจงฆ่าเรา แล้ว
กินเนื้อครึ่งหนึ่ง ท�ำเสบียงครึ่งหนึ่ง แล้วจง
ข้ามทางกันดารไปพร้อมกับลูก’
ฝ่ายภรรยากล่าวว่า  ‘พี่ บัดนี้ ฉันไม่สามารถ
จะท�ำกรรมมีการกรอด้ายเป็นต้นแม้มากที่
ผูห้ ญิงจะพึงท�ำ มาเถิด พีจ่ งฆ่าฉัน กินเนือ้ ครึง่
หนึง่ ท�ำเสบียงครึง่ หนึง่ แล้วจงข้ามทางกันดาร
ไปพร้อมกับลูก’
สามีกล่าวกะภรรยาอีกว่า ‘ทีร่ กั ความตาย
ย่อมปรากฏแก่คนสองคน เพราะแม่ตาย,
เพราะเด็กอ่อน เว้นแม่เสียแล้ว ก็ไม่อาจจะมี
ชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าเราทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ เราก็
จะพึงได้ลูกอีก เอาเถอะ เราจะฆ่าลูกน้อยใน
บัดนี้ ถือเอาเนื้อกิน ข้ามผ่านทางกันดาร’
ล�ำดับนั้น แม่กล่าวกะลูกว่า ‘ลูกรัก เจ้าจง
ไปหาพ่อ’ ลูกก็ไปหาพ่อ
ครัง้ นัน้ พ่อของเด็กน้อยกล่าวว่า ‘เราได้รบั
ความทุกข์มิใช่น้อย เพราะกสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้นก็เพือ่ จะเลีย้ งดูลกู น้อย เราไม่
อาจฆ่าลูกได้ เธอนั่นแหละจงฆ่าลูกของเธอ’
แล้วกล่าวกะลูกน้อยว่า ‘ลูกรัก เจ้าจงไปหาแม่’
ลูกก็ไปหาแม่
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ครั้งนั้น แม่ของเด็กน้อยกล่าวว่า ‘เมื่อเรา
อยากได้ลูก เราได้รับทุกข์มิใช่น้อย ด้วยการ
บวงสรวงเทวดา ด้วยโควัตรและกุกกุรวัตร
เป็นต้นก่อน ไม่ต้องพูดถึงการบริหารครรภ์
ฉันไม่อาจฆ่าลูกได้’ แล้วกล่าวกะลูกน้อยว่า
‘ลูกรัก เจ้าจงไปหาพ่อเถิด’
ลูกน้อยนัน้ เมือ่ เดินไปในระหว่างพ่อแม่นนั่
แหละ ตายแล้วด้วยประการฉะนี้
สองสามีภรรยาเห็นดังนั้น คร�่ำครวญ ถือ
เอาเนื้ อ ลู ก เคี้ ย วกิ น เดิ น ทางไปโดยนั ย ดั ง ที่
กล่าวแล้ว
อาหารคือเนือ้ ลูกของสองสามีภรรยานัน้
ไม่ใช่กินเพื่อจะเล่น ไม่ใช่กินเพื่อจะมัวเมา
ไม่ใช่กนิ เพือ่ ประดับ ไม่ใช่กนิ เพือ่ ตกแต่ง  เพราะ
ปฏิกูลด้วยเหตุ ๙ ประการ เป็นอาหารเพื่อ
ข้ามผ่านทางกันดารอย่างเดียวเท่านั้น หากจะ
ถามว่า เพราะปฏิกูลด้วยเหตุ ๙ ประการอะไร
บ้าง พึงแก้ว่า เพราะเป็นเนื้อของผู้ร่วมชาติ ๑
เพราะเป็นเนื้อของญาติ ๑ เพราะเป็นเนื้อของ
บุตร ๑ เพราะเป็นเนื้อของบุตรที่รัก ๑ เพราะ
เป็นเนือ้ เด็กอ่อน ๑ เพราะเป็นเนือ้ ดิบ ๑ เพราะ
ไม่เป็นโครส ๑ เพราะไม่เค็ม ๑ เพราะยังไม่ได้
ปิ้ง ๑
จริงอยู่ สองสามีภรรยานั้นเคี้ยวกินเนื้อ
บุตรนั้น ซึ่งปฏิกูลด้วยเหตุ ๙ ประการเหล่านั้น
ด้วยประการฉะนี  ้ จงึ มิได้เคีย้ วกินด้วยความยินดี
ติดใจ  แต่ตงั้ อยูใ่ นภาวะกลางๆ  นนั่ เอง  คอื   ในการ
บริโภค โดยไม่มีความพอใจและยินดี มีใจแตก
ท�ำลาย เคี้ยวกินแล้ว
๑) เขาจะได้เอาเนื้อที่ติดกระดูกเอ็นและ
หนังออกแล้วเคีย้ วกินแต่เนือ้ ทีล่ ำ�่ ๆ คือเนือ้ ทีด่ ๆี
เท่านัน้ ก็หาไม่ เคีย้ วกินเฉพาะเนือ้ ทีอ่ ยูต่ รงหน้า
๒) มิได้เคี้ยวกินตามที่ต้องการจนล้นคอ
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หอย แต่เคีย้ วกินทีละน้อยๆ พอยังชีพให้เป็นไป
วันหนึ่งๆ เท่านั้น
๓) มิได้หวงกันและกันเคี้ยวกิน เคี้ยวกิน
ด้วยใจทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ริงๆ ปราศจากมลทินคือความ
ตระหนี่
๔) มิได้เคี้ยวกินอย่างงมงายว่า ‘พวกเรา
เคีย้ วกินเนือ้ อย่างใดอย่างหนึง่ จะเป็นเนือ้ มฤค
หรือเนือ้ นกยูงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ตาม’
แต่เคี้ยวกินทั้งที่รู้ว่าเป็นเนื้อของลูกรัก
๕) มิได้เคี้ยวกินโดยปรารถนาว่า ‘ไฉน
หนอ เราพึงเคี้ยวกินเนื้อลูกเห็นปานนี้อีก’ แต่
เคี้ยวกินโดยไม่ปรารถนา
๖) มิได้สั่งสมด้วยตั้งใจว่า ‘เราเคี้ยวกิน
เพียงเท่านี้ในทางกันดาร เมื่อพ้นทางกันดาร
แล้ว จักเอาเนื้อที่เหลือไปปรุงด้วยรสเค็มรส
เปรี้ยวเป็นต้น เคี้ยวกิน’ แต่เมื่อล่วงกันดารไป
แล้ว  คิดว่า ‘พวกชนในเมืองจะเห็น’ จึงฝังไว้
ในดินหรือเอาไฟเผา
๗) มิได้ถอื ตัวหรือโอ้อวดว่า ‘ใครอืน่ จะได้
เคี้ยวกินเนื้อบุตรเห็นปานนี้อย่างเรา’ แต่เคี้ยว
กินโดยขจัดความถือตัวและโอ้อวดเสียได้
๘) มิได้เคีย้ วกินอย่างดูแคลนว่า ‘ประโยชน์
อะไรด้วยเนื้อนี้ ซึ่งไม่เค็ม ไม่เปรี้ยว ยังไม่ได้
ปิ้ง มีกลิ่นเหม็น’ แต่เคี้ยวกินโดยปราศจาก
ความดูแคลน
๙) ไม่ดูหมิ่นกันและกันว่า ‘ส่วนของเธอ
ส่วนของฉัน บุตรของเธอ บุตรของฉัน’ แต่มี
ความพร้อมเพรียงบันเทิงเคี้ยวกิน
พระศาสดาทรงพิ จ ารณาเห็ น สองสามี
ภรรยาบริโภคโดยปราศจากฉันทราคะเห็นปาน
นั้นนี้ เมื่อจะทรงให้ภิกษุสงฆ์ทราบเหตุนั้น จึง
ตรัสค�ำว่า เธอทัง้ หลายจะเข้าใจความข้อนัน้ ว่า
อย่างไร คือ พวกเขาบริโภคเนือ้ บุตรเป็นอาหาร

เพื่อเล่น เพื่อความมัวเมา หรือเพื่อตกแต่ง
เพื่อประดับร่างกายหรือ
พึงเห็นอาหารเสมือนเนือ้ ลูกรัก  ดว้ ยอ�ำนาจ
ความเป็นของปฏิกลู   ๙  อย่าง  ถามว่า  ความเป็น
ของปฏิกูล ๙ อย่าง อะไรบ้าง ตอบว่า มีความ
เป็นของปฏิกูลในการไปเป็นต้น จริงอยู่ เมื่อ
พิ จ ารณาความปฏิ กู ล โดยการไปก็ ดี เมื่ อ
พิจารณาความปฏิกูลโดยการแสวงหาก็ดี เมื่อ
พิจารณาความปฏิกลู โดยการบริโภค โดยทีฝ่ งั ไว้
โดยที่อาศัย โดยเป็นของสุก โดยเป็นของไม่สุก
โดยเป็นของเปือ้ น และโดยเป็นของไหลออกก็ดี
ชื่อว่า ย่อมก�ำหนดกวฬิงการาหาร
สองสามีภรรยานั้นเมื่อเคี้ยวกินเนื้อลูกรัก
ซึ่งเป็นของปฏิกูล มิได้เคี้ยวกินด้วยความยินดี
ติดใจ แต่ตั้งอยู่ในภาวะกลางๆ นั่นเอง คือใน
การบริโภคโดยไม่มีความพอใจและยินดี เคี้ยว
กินแล้ว ฉันใด พึงบริโภคอาหารโดยไม่มคี วาม
พอใจและยินดี ฉันนั้น
๑) เหมือนอย่างว่า สองสามีภรรยานั้นจะ
ได้เอาเนื้อที่ติดกระดูกเอ็นและหนังออก เคี้ยว
กินแต่เนื้อที่ล�่ำๆ คือเนื้อที่ดีๆ เท่านั้นก็หาไม่
แต่เคี้ยวกินเนื้อที่หยิบถึงเท่านั้น ฉันใด ภิกษุ
ไม่พงึ ใช้หลังมือเขีย่ ข้าวแห้งและกับข้าวทีแ่ ข็งๆ
เป็นต้นออก  ไม่พงึ แสดงความเจาะจง  เลือกเฉพาะ
โภชนะที่ดีที่ผสมเนยใสและเนื้อเป็นต้นแต่ที่
นั้นๆ บริโภคดุจนกกระจาบและดุจไก่ แต่พึง
บริโภคไปตามล�ำดับ ดุจราชสีห์ฉันนั้น
๒) เหมือนอย่างว่า สองสามีภรรยานั้น
มิได้เคี้ยวกินตามที่ต้องการจนล้นคอหอย แต่
เคี้ยวกินทีละน้อยๆ พอยังชีพให้เป็นไปในวัน
หนึ่งๆ เท่านั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ไม่บริโภค
ตามทีต่ อ้ งการจนเรอ ดุจพวกพราหมณ์บางคน
ผู้กินจนร้องว่า “ฉุดมือที” เป็นต้น เว้นโอกาส
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ส�ำหรับค�ำข้าว ๔ - ๕ ค�ำไว้ แล้วบริโภค ดุจ
พระธรรมเสนาบดี
เล่ากันว่าพระธรรมเสนาบดีเถระนัน้   ดำ� รง
ความเป็นภิกษุอยูไ่ ด้ ๕ พรรษา กล่าวว่า  “แม้วนั
หนึ่ง เราก็มิได้ฉันอาหารจนเรอออกมาเป็นรส
เปรี้ยวภายหลังฉันอาหาร” ดังนี้ เมื่อบันลือ
สีหนาทได้กล่าวคาถานี้ว่า
“จตฺตาโร ปญฺจ อาโลเป อภุตฺวา อุทกํปิเว
อลํ ผาสุวิหาราย ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน” ติ ฯ
			
(เถรคา. ๙๘๓)
ภิกษุพึงงดฉันข้าว ๔ - ๕ ค�ำ (ก่อนอิ่ม แล้ว)
พึงดื่มน�้ำตาม ก็เพียงพอที่จะอยู่อย่างสบาย
ส�ำหรับภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยว มุ่งนิพพาน
๓) เหมือนอย่างว่า สองสามีภรรยานั้นจะ
ได้หวงกันและกันเคี้ยวกิน ก็หาไม่ แต่เคี้ยวกิน
ด้ ว ยใจที่ บ ริ สุ ท ธิ์ จ ริ ง ๆ ปราศจากมลทิ น คื อ
ความตระหนี่ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ได้บิณฑบาตแล้วไม่ตระหนี่ คิดว่า ‘เมื่อภิกษุ
รับบิณฑบาตนี้ได้ทั้งหมด เราก็จักให้ทั้งหมด
เมื่อรับได้ครึ่งหนึ่ง เราจักให้ครึ่งหนึ่ง ถ้าจักมี
บิณฑบาตเหลือจากทีภ่ กิ ษุรบั ไป  เราจักบริโภค
เอง’ ตั้งอยู่ในสาราณียธรรมมั่นคงบริโภค
๔) เหมือนอย่างว่า  สองสามีภรรยานัน้   มไิ ด้
เคี้ยวกินอย่างงมงายว่า พวกเราเคี้ยวกินเนื้อ
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อย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นเนื้อมฤคหรือเนื้อ
นกยูงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม แต่เคี้ยว
กินทั้งที่รู้ว่าเป็นเนื้อของลูกรัก ฉันใด ภิกษุก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ได้บิณฑบาตแล้ว ไม่พึงเกิด
ความงมงายเพราะเห็นแก่ตวั ว่า  เราจะเคีย้ วกิน
จะบริโภค พึงคิดว่า ‘กวฬิงการาหารย่อมไม่รวู้ า่
เราท�ำกายที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ให้เจริญ แม้
กายก็ไม่รู้ว่า กวฬิงการาหารท�ำเราให้เจริญ’
พึงละความงมงายบริโภค ด้วยอาการอย่างนี้
จริงอยู  ่ กวฬิงการาหารนี   ้ ภกิ ษุพงึ เป็นผูไ้ ม่งมงาย
บริโภค แม้ด้วยสติสัมปชัญญะ
๕) เหมือนอย่างว่า สองสามีภรรยานั้นไม่
เคี้ยวกินด้วยตั้งความปรารถนาว่า ‘ไฉนหนอ
เราพึงเคี้ยวกินเนื้อลูกเห็นปานนี้แม้อีก’ แต่พอ
พ้นความปรารถนาไปแล้วก็เคี้ยวกิน ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้โภชนะอันประณีต
แล้ว คิดว่า ‘ไฉนหนอ เราพึงได้โภชนะเห็น
ปานนี้   ในวันพรุ่งนี้ก็ดี  ในวันต่อไปก็ดี’  ก็แล
ครั้นได้โภชนะที่เศร้าหมองก็คิดว่า ‘วันนี้เรา
ไม่ได้โภชนะอันประณีตเหมือนวันวาน’ มิได้
ท�ำความปรารถนาหรือเศร้าใจ เป็นผูป้ ราศจาก
ความอยาก ระลึกถึงโอวาทนี้ว่า
อตีตํ นานุโสจามิ
นปฺปชปฺปามินาคตํ
ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปมิ เตนวณฺโณปสีทตี”ติฯ
					 (ชา. ๒๒๒๙๐)
ชนทั้งหลายย่อมไม่เศร้าโศกถึงอาหารที่
เป็นอดีต ย่อมไม่พะวงถึงอาหารทีเ่ ป็นอนาคต
(แต่) ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารที่เป็น
ปัจจุบัน (เท่านั้น) ฉะนั้น ผิวพรรณจึงผ่องใส
พึงบริโภคด้วยคิดว่า จักยังอัตภาพให้เป็น
ไปด้วยอาหารอันเป็นปัจจุบันเท่านั้น
๖) อนึง่ สองสามีภรรยานัน้   มไิ ด้สงั่ สมด้วย
คิดว่า  ‘เราจักเคีย้ วกินเนือ้ ลูกเท่านีใ้ นทางกันดาร
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ล่วงทางกันดารไปแล้ว จักเอาเนื้อลูกส่วนที่
เหลือไปปรุงด้วยรสเปรีย้ วเป็นต้น’ เคีย้ วกิน  แต่
เมื่อล่วงทางกันดารไปแล้ว คิดว่า ‘พวกชนใน
เมืองนั้นจะเห็น’ จึงฝังไว้ในดินหรือเอาไฟเผา
ฉันใด  ภกิ ษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน  ระลึกถึงโอวาทนีว้ า่
อนฺนานมโถ ปานานํ
ขาทนียานํ อโถปิ วตฺถานํ
ลทฺธา น สนฺนิธึ กยิรา
น จ ปริตฺตเส ตานิ อลภมาโน”ติ ฯ
					 (สุ. นิ. ๙๓๐)
ได้ข้าวหรือน�้ำก็ตาม ของเคี้ยวหรือผ้าก็ตาม
ไม่พึงสั่งสม
เมือ่ ไม่ได้สงิ่ เหล่านัน้ ก็ไม่พงึ สะดุง้ ถือเอา
พอยังอัตภาพให้เป็นไปจากปัจจัย ๔ ตามที่
ได้นนั้ ๆ  สว่ นทีเ่ หลือก็แจกจ่ายแก่เพือ่ นสพรหมจารี เว้นการสั่งสมบริโภค
๗) อนึง่   สองสามีภรรยานัน้ มิได้ถอื ตัวหรือ
โอ้อวดว่า ‘ใครอื่นจะได้เคี้ยวกินเนื้อบุตรเห็น
ปานนีอ้ ย่างเรา’ แต่เคีย้ วกินโดยขจัดความถือตัว
และโอ้อวดเสียได้ ฉันใด  ภกิ ษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน
ได้ โ ภชนะอั น ประณีต แล้ว ไม่พึง ถือตัว หรือ
โอ้อวดว่า ‘เราได้จวี รและบิณฑบาตเป็นต้น’ แต่
พึงพิจารณาว่า ‘การบวชนีม้ ใิ ช่เหตุแห่งจีวรและ
บิณฑบาต แต่การบวชนีเ้ ป็นการบวชเพราะเหตุ
แห่งพระอรหัต’ แล้วพึงบริโภคโดยปราศจาก
ความถือตัวและโอ้อวดเถิด
๘) อนึ่ง สองสามีภรรยานั้นมิได้เคี้ยวกิน
อย่างดูแคลนว่า ‘ประโยชน์อะไรด้วยเนื้อที่ไม่
เค็ม  ไม่เปรีย้ ว ยังไม่ได้ปง้ิ มีกลิน่ เหม็น’ แต่เคีย้ ว
กินโดยปราศจากความดูแคลน ฉันใด ภิกษุกฉ็ นั
นั้นเหมือนกัน ได้บิณฑบาตแล้ว ไม่พึงดูแคลน
บิณฑบาตว่า ‘ประโยชน์อะไรด้วยภัตรที่เลว
ไม่มีรสชาติอย่างอาหารม้าอาหารโค จงเอามัน

ไปใส่ในรางสุนขั ’ หรือไม่ดหู มิน่ ทายกอย่างนีว้ า่
‘ใครจักบริโภคภัตรดังนีไ้ ด้ จงให้แก่กาและสุนขั
เป็นต้นเถิด’ ระลึกถึงโอวาทนี้ว่า
“ส ปตฺตปาณิ วิจรนฺโต อมูโค มูคสมฺมโต
อปฺปํ ทานํ น หีเฬยฺย ทาตารํ นาวชานิยา” ติ ฯ
					 (สุ. นิ. ๗๑๘)

เขาอุ้มบาตรเที่ยวไป ไม่ใบ้ก็ท�ำเป็นใบ้
ไม่พึงดูแคลนทานที่น้อย ไม่พึงดูหมิ่นผู้ให้
ดังนี้ พึงบริโภค
๙) อนึง่   สองสามีภรรยานัน้   มไิ ด้ดหู มิน่ กัน
และกันว่า ‘ส่วนของเธอ ส่วนของฉัน บุตรของ
เธอ บุตรของฉัน’ แต่มคี วามพร้อมเพรียง บันเทิง
เคีย้ วกิน  ฉนั ใด  ภกิ ษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน  ได้บณ
ิ ฑบาตแล้ว  ไม่พงึ ดูหมิน่ ใครๆ  อย่างทีภ่ กิ ษุบางพวก
ดูหมิน่ เพือ่ นสพรหมจารีผมู้ ศี ลี ว่า ‘ใครจักให้แก่
คนอย่างพวกท่าน พวกท่านเป็นผู้ไม่มีเหตุ แม้
ไปเที่ยวลื่นล้มตามธรณีประตู มารดาผู้บังเกิด
เกล้าของท่านก็ยงั ไม่สำ� คัญของทีจ่ ะให้ แต่พวก
เราย่อมได้จวี รและบิณฑบาตทีป่ ระณีตในทีท่ ไี่ ป
แล้วๆ’ อย่างที่พระองค์หมายตรัสไว้ว่า ‘ภิกษุ
นัน้ ดูหมิน่ ภิกษุเหล่าอืน่ ผูม้ ศี ลี เป็นทีร่ กั   โดยลาภ
สักการะและสรรเสริญนัน้   ภกิ ษุทงั้ หลาย  ขอ้ นัน้
ย่อมมีแก่โมฆบุรษุ นัน้ เพือ่ ไม่เป็นประโยชน์ เพือ่
ทุกข์ตลอดกาลนาน’ ดังนี้ พึงเป็นผูพ้ ร้อมเพรียง
บันเทิง บริโภคร่วมกับเพือ่ นสพรหมจารีทงั้ ปวง
บทว่า ก�ำหนดรู้ ได้แก่ ก�ำหนดรู้ด้วย
ปริญญา ๓ เหล่านี้ คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา ก�ำหนดอย่างไร คือ
ภิกษุในธรรมวินยั นี  ้ ยอ่ มรูช้ ดั ว่า  ชอื่ ว่า  กวฬิงการาหารนี้ เป็นรูปมีโอชาเป็นที่ ๘ (โอชัฏฐมกรูป) ด้วยอ�ำนาจรูปที่มีวัตถุ โอชัฏฐมกรูปถูก
กระทบในที่ ไ หน กระทบที่ ชิ ว หาประสาท
ชิวหาประสาทอาศัยอะไร อาศัยมหาภูตรูป
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๔ รูปมีโอชาเป็นที่ ๘ ชิวหาประสาท มหาภูตรูปอันเป็นปัจจัยแห่งชิวหาประสาทนั้น ธรรม
เหล่านีด้ งั ว่ามานี   ้ ชอื่ ว่ารูปขันธ์   เมือ่ ภิกษุกำ� หนด
รูปขันธ์ ธรรมอันมีผัสสะเป็นที่ ๕ ที่เกิดขึ้นชื่อ
ว่าอรูปขันธ์ ๔ ธรรมแม้ทั้งหมดเหล่านี้ชื่อว่า
ขันธ์ ๕ โดยสังเขป ย่อมเป็นเพียงนามรูป ภิกษุ
นั้นครั้นก�ำหนดธรรมเหล่านั้น โดยลักษณะ
พร้อมด้วยกิจ แล้วแสวงหาปัจจัยของธรรม
เหล่ า นั้ น ย่ อ มเห็ น ปฏิ จ จสมุ ป บาทอั น เป็ น
อนุโลม ด้วยอันดับค�ำเพียงเท่านี้เป็นอันภิกษุ
นัน้ ก�ำหนดรู้ กวฬิงการาหารด้วยญาตปริญญา
เพราะเห็นนามรูปพร้อมด้วยปัจจัย โดยมุข คือ
กวฬิงการาหารตามความเป็นจริง เธอยกนาม
รูปพร้อมด้วยปัจจัยนั้นนั่นแล ขึ้นสู่ลักษณะ ๓
ว่า ไม่เทีย่ ง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา แล้วพิจารณา
เห็นด้วย อนุปัสสนา ๗ ด้วยอันดับค�ำเพียง
เท่านี้ เป็นอันเธอก�ำหนดรู้กวฬิงการาหารนั้น
กล่ า วคื อ ญาณเป็ น เครื่ อ งแทงตลอดและ
พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ ด้วยตีรณปริญญา
ก็กวฬิงการาหารนั้น เป็นอันเธอก�ำหนดรู้ด้วย
ปหานปริญญา เพราะก�ำหนดด้วยอนาคามิมรรค อั น คร่ า เสี ย ซึ่ ง ฉั น ทราคะในนามรู ป
นั้นเอง
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บทว่า กามคุณห้า เป็นอันเธอก�ำหนดรูก้ าร
เกิดแห่งกามคุณ ๕
แต่ในที่นี้ ปริญญา ๓ ได้แก่ เอกปริญญา
สัพพปริญญา มูลปริญญา
ถามว่า  เอกปริญญาเป็นไฉน  แก้วา่ ภิกษุใด
ก�ำหนดรูต้ ณ
ั หามีรสเป็นอันเดียวในชิวหาทวาร
ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นอันก�ำหนดราคะอันเป็นไป
ในกามคุ ณ ๕ เพราะเหตุ ไร เพราะตั ณ หา
นัน้ แลเกิดขึน้ ในทีน่ นั้ จริงอยู่ ตัณหานัน้ แล เกิด
ขึน้ ในจักขุทวารชือ่ ว่าเป็นรูปราคะ  ในโสตทวาร
เป็นต้นก็เกิดสัททราคะเป็นต้น ดังนัน้ ราคะอัน
เป็นไปในกามคุณ ๕ เป็นอันภิกษุนั้นก�ำหนด
รูแ้ ล้ว  ด้วยการก�ำหนดรูร้ สตัณหาในชิวหาทวาร
เหมือนเมื่อราชบุรุษจับโจรคนหนึ่งผู้ฆ่าคนใน
ทาง  ๕  สายได้ในทางสายหนึง่   แล้วตัดศีรษะเสีย
หนทางทัง้ ๕ สาย ย่อมเป็นทางปลอดภัยฉะนัน้   
นี้ชื่อว่า เอกปริญญา
ถามว่า สัพพปริญญาเป็นไฉน  แก้วา่ ความ
จริง เมื่อบิณฑบาตที่เขาใส่ลงในบาตรอย่าง
เดียว เท่านั้น ย่อมได้ความยินดีอันประกอบ
ด้วยกามคุณ ๕ อย่างไร คือ อันดับแรก เมื่อ
ภิ ก ษุ นั้ น แลดู สี อั น บริ สุ ท ธิ์ ความยิ น ดี ใ นรู ป
ย่อมมี เมื่อราดเนยใสอันร้อนลงในที่นั้น เสียง
ย่อมดัง ปฏะ ปฏะ เมื่อเคี้ยวของที่ควรเคี้ยว
เห็นปานนั้น เสียงว่า มุรุ มุรุ ย่อมดังขึ้น เมื่อ
ยินดีเสียงนั้น ความยินดีในเสียงย่อมเกิดขึ้น
เมื่อยินดีกลิ่นเครื่องปรุงมียี่หร่าเป็นต้น ความ
ยินดีในกลิ่นย่อมเกิดขึ้น ความยินดีในรสด้วย
อ�ำนาจรสที่ดีย่อมเกิดขึ้น เมื่อยินดีว่า โภชนะ
อ่อนละมุนน่าสัมผัส ความยินดีในโผฏฐัพพะ
ย่อมเกิดขึน้ ดังนัน้ เมือ่ ภิกษุกำ� หนดอาหารด้วย
สติและสัมปชัญญะแล้วบริโภค ด้วยการบริโภค
ที่ปราศจากราคะ การบริโภคทั้งหมดเป็นอัน
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ชื่อว่าอันภิกษุก�ำหนดรู้แล้ว การก�ำหนดรู้ดังว่า
มานี้ชื่อว่า สัพพปริญญา
ถามว่า มูลปริญญาเป็นไฉน จริงอยู่ กวฬิงการาหารเป็นมูลแห่งความยินดีอันเป็นไปใน
กามคุณ ๕ เพราะเหตุไร เพราะเมื่อกวฬิงการาหารยังมีอยู่ ความยินดีในอาหารนั้นอันเป็น
ไปในกามคุณ ๕ ก็เกิดขึ้น ได้ยินว่า สองสามี
ภรรยามิได้มีจิตคิดก�ำหนัดเพ่งเล็งตลอด ๑๒
ปี ในเพราะภัยเกิดแต่ติสสพราหมณ์ เพราะ
เหตุไร เพราะมีอาหารน้อย แต่เมื่อภัยสงบลง
เกาะตามพปัณณิทวีป ประมาณ ๑๐๐ โยชน์
ก็ได้มมี งคลฉลองเด็กทารกเกิดเป็นอันเดียวกัน
ดังนั้น เมื่อก�ำหนดรู้อาหารที่เป็นมูลได้แล้ว
ก็เป็นอันชื่อว่าภิกษุก�ำหนดรู้ราคะ ความยินดี
อันเป็นไปในกามคุณ ๕ ด้วย ดังว่ามานี้ชื่อว่า
มูลปริญญา
บทว่า สังโยชน์นั้นย่อมไม่มี ความว่า
สังโยชน์นั้นไม่มีเพราะอริยสาวกละธรรมอัน
มีที่ตั้งเดียวกับธรรมที่ควรละพร้อมทั้งราคะ
นั้นได้
เทศนานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้จนถึง
อนาคามิมรรคด้วยประการฉะนี้ แต่ควรเจริญ
วิปสั สนาในขันธ์ ๕ ด้วยสามารถแห่งรูปเป็นต้น
เหล่านั้นนั่นแล แล้วตรัสจนถึงพระอรหัต ด้วย
ทรงด�ำริวา่ ก็ดว้ ยเหตุเพียงเท่านี้ ภิกษุทงั้ หลาย
อย่าได้ถึงความสิ้นสุดเลย
บุ ค คลพึ ง เห็ น กวฬิ ง การาหาร เปรี ย บ
เหมือนเนื้อบุตรอย่างนี้
เมื่ออริยสาวกก�ำหนดรู้กวฬิงการาหารได้
แล้ว ก็เป็นอันก�ำหนดรูร้ าคะซึง่ เกิดจากกามคุณ
๕ เมื่อก�ำหนดรู้ราคะซึ่งเกิดจากกามคุณ ๕ ได้
แล้ว สังโยชน์ทเี่ ป็นเครือ่ งชักน�ำอริยสาวกให้มา
สู่โลกนี้อีก ก็ไม่มี

บุคคลพึงเห็นผัสสาหาร เปรียบเหมือนแม่
โคที่ไม่มีหนังหุ้ม...
บุคคลพึงเห็นมโนสัญเจตนาหาร เปรียบ
เหมือนหลุมถ่านเพลิง...
บุ ค คลพึ ง เห็ น วิ ญ ญาณาหาร เปรี ย บ
เหมือนหอก ๓๐๐ เล่ม...
เมื่อก�ำหนดรู้เวทนา ๓ ประการ... ตัณหา
๓ ประการ... และนามรูปได้แล้ว เรากล่าวว่า
ไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงท�ำให้ยิ่งไปกว่านี้
ก็คงจะพอเห็นหัวอกพ่อของเรา พระพุทธ
องค์คงจะทรงรู้สึกเป็นห่วงพวกพระหนุ่มเณร
น้อยทั้งหลายที่เป็นสมณศากยบุตรว่า จะขาด
สติในเวลาบริโภคอาหารและปัจจัยสี่อื่นๆ จึง
ได้ ท รงกรุ ณ ายกอุ ป มาเรื่ อ งเนื้ อ ของบุ ต รมา
อบรมพวกพระภิกษุและสามเณรทั้งหลาย ซึ่ง
พวกพระเณรเอง ถ้านึกตามอุปมานี้แล้วก็คง
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ต้องมองตัวเองเหมือนพ่อด้วย คือเห็นหัวอก
ของพ่อทีจ่ ำ� ใจต้องบริโภคเนือ้ บุตรเพือ่ ทีจ่ ะข้าม
ทางกันดารคือสังสารวัฏไปให้ได้   ไม่บริโภคอย่าง
มัวเมา ยึดติด แต่บริโภคอย่างมีสติสัมปชัญญะ
พิจารณาโดยแยบคาย ตามที่พระพุทธองค์
ได้ทรงประทานแนวไว้ ก่อนฉันภัตรทุกครั้งว่า
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต
เนวะ ทะวายะ
ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน
นะ มะทายะ
ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดก�ำลังพลัง
ทางกาย
นะ มัณฑะนายะ
ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ
นะ วิภูสะนายะ
ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา
แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้
ยาปะนายะ
เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ
วิหิงสุปะระติยา
เพื่อความสิ้นไปแห่งความล�ำบากทางกาย
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ
เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ
ด้วยการท�ำอย่างนี้
เราย่ อ มระงั บ เสี ย ได้ ซึ่ ง ทุ ก ขเวทนาเก่ า คื อ
ความหิว
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
และไม่ท�ำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น
ยาตฺรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ
ผาสุวิหาโร จาติ
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อนึง่ ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนีด้ ว้ ย
ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย
และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย
จักมีแก่เรา ดังนี้
สรุปเป็นค�ำพิจารณาอาหาร   ทพี่ ระอาจารย์
ชยสาโร ได้เมตตาแต่งไว้ให้ ส�ำหรับโรงเรียน
วิถีพุทธ ดังนี้
ข้าพเจ้า พิจารณา ซึ่งอาหาร
ก่อนรับประทาน ในมื้อนี้
มิใช่เพื่อ สนุกสนาน เปรมปรีดิ์
มิใช่เพื่อมี ก�ำลังกาย อันเมามัน
มิใช่เพื่อ ประดับ และตกแต่ง
แต่เพื่อให้ มีแรง และขยัน
เพื่อพากเพียร ภาวนา ตลอดวัน
ให้ธาตุขันธ์ ได้ลองลิ้ม อิ่มพระธรรมฯ
หวังว่าบทความนี้ จะได้น�ำท่านผู้อ่านให้
เข้าใจ ‘หัวอกพ่อ’ ทัง้ พ่อในวัฏฏะ พ่อในวิวฏั ฏะ
(พ่อที่ชวนเราออกจากวัฏฏะ) และหัวอกพ่อที่
ต้องทานเนือ้ บุตรทีร่ กั ของตน เพือ่ เดินทางออก
จากวัฏฏะให้ได้ในทีส่ ดุ และในท้ายทีส่ ดุ นี้ ก็ขอ
อุทศิ บุญกุศลใดๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการให้ธรรมะ
เป็นทานนี้ มอบให้แก่ผเู้ ป็นพ่อทุกๆ ท่าน  เนือ่ ง
ในโอกาสวันพ่อในปีนี้
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เรื่องชุดพุ ทธบริษัท
พุทธสาวิกา

ภัยจากพ่อ

ประเพณีหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนไทยได้
สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ประเพณีนั้นคือ
ผู ้ ช ายไทยควรบวชเรี ย นสั ก ครั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บวชก่อนที่จะแต่งงานมี
ครอบครัว  จนกระทั่งเกิดส�ำนวนที่รู้กันว่า บวช
ก่อนเบียด ก็คือบวชก่อนแต่งงาน
หากจะคิดว่าการบวชก่อนเบียดนี้เป็นแค่
ประเพณีนิยมที่ท�ำกันมาช้านาน ถ้าพิจารณาดู
ให้ลึกซึ้งลงไป จะเห็นว่าเป็นสิ่งดี เป็นข้อดี เป็น
สิ่งควรกระท�ำเป็นอย่างยิ่ง และการบวชนี้ไม่
ควรบวชแค่ระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่ขึ้นชื่อว่า
ได้บวชเท่านั้น ควรบวชแล้วเล่าเรียนศึกษา
ธรรมด้วย ในระยะเวลาที่นานพอสมควร อย่าง
น้อยช่วงเข้าพรรษา ทีม่ คี รูบาอาจารย์อยูป่ ระจ�ำ
การสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ให้ได้พอ
สมควรแก่ความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้อง และ
สามารถน�ำไปใช้ในการด�ำรงชีวิตต่อไปเมื่อลา
สิกขาไปแล้ว
ประเพณีดังกล่าวค่อยๆ ลดความส�ำคัญ
หรือความจ�ำเป็นลงไปมากในยุคปัจจุบัน มีข้อ
อ้างต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่มีเวลา ต้องไปท�ำ
อย่างอื่นที่ส�ำคัญกว่า เช่น การท�ำงาน การเล่า

เรียนศึกษาวิชาการทางโลก เพื่อการมีชีวิตที่
ก้าวหน้าในสังคม หากเอาเวลามาบวชเรียน ก็
อาจเสียโอกาสทางนั้น จะสู้คนอื่นไม่ได้ และมี
ความก้าวหน้าช้ากว่าคนอื่นเขา
ความจริงแล้วการบวชเรียนมีความจ�ำเป็น
มาก เพราะเป็นช่วงเวลากล่อมเกลาจิตใจให้
มีความละเอียดอ่อน พอที่จะซึมซับพระธรรม
ค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า และสามารถดึงออก
มาใช้ได้เมื่อเผชิญปัญหา
ตามปกติ มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมๆ กับ
อวิชชาหรือความไม่รู้ มีชวี ติ ด�ำเนินไปตามกิเลส
ที่เป็นปัจจัยส่งให้มาเกิด และหากไม่ขัดเกลาให้
เบาบาง มันก็จะยังคงติดแน่นอยูใ่ นกมลสันดาน
อาจทวีความรุนแรงมากขึน้ ตามแรงเหวีย่ งของกรรม
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ผู ้ ช าย ซึ่ ง มี ค วาม
แข็งแรง มีกำ� ลังมากกว่าผูห้ ญิง จึงมักจะมีความ
หลงยึดติดในพละก�ำลังที่ตนมี มีอัตตาตัวตน
ที่เชื่อว่าเหนือกว่า จึงเกิดลัทธิ ‘ปิตาธิปไตย’
*patriarchy (คือ ผู้ชายเป็นใหญ่) ดูเหมือนว่า
ลัทธินี้เป็นกันทั่วโลกตั้งแต่ยุคบรรพกาล ผู้ชาย
เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นคนตัดสินใจ และ
เป็นเจ้าของภรรยาของตนโดยสมบูรณ์ ผู้หญิง
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ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่
กับผูช้ ายเป็นคนตัดสินใจ แม้เมือ่ มีลกู แล้ว พ่อก็
มักจะเป็นใหญ่ เป็นคนตัดสินใจ และพ่อส่วน
ใหญ่ก็จะมีความหลงในอ�ำนาจความเป็นใหญ่
อันนี้ บังคับลูกๆ และด้วยความอ่อนเดียงสา
ของลูก ก็เห็นพ่อเป็นใหญ่ เกิดการคล้อยตาม
และเลียนแบบพ่อไปโดยปริยาย
มาถึงตรงนี้ ชื่อเรื่อง ภัยจากพ่อ ก็จะเริ่มมี
ภาพให้เห็นขึ้นบ้างว่า พ่อที่ไม่มีธรรมะนั้นเป็น
ภัยร้ายแรงต่อลูกอย่างถึงทีส่ ดุ จนอาจเรียกได้วา่
พ่อรังแกลูกนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ พ่อทีด่ แี ละหวัง
ในอนาคตทีด่ งี ามของลูก จึงควรมีธรรมะประจ�ำ
ใจเป็นอย่างยิ่ง และมันส�ำคัญเสียยิ่งกว่าการมี
เงินเสียอีก การมีเงินเป็นเพียงปัจจัยภายนอก
ที่ ไ ม่ มี ค วามมั่ น คง การมี เ งิ น แต่ ไ ม่ มี ธ รรมะ
เงินนั้นอาจหมดไปได้เพียงชั่วพริบตา แต่ถ้า
มีคุณธรรม สิ่งนี้อยู่ข้างในใจของเรา ไม่มีใคร
แย่งไปได้ เป็นความมั่นคงแข็งแรงที่ปกป้องเรา
ไว้จากสิ่งเลวร้ายต่างๆ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าพ่อแม่คือเบ้าหลอมอนาคต
ของลูก แต่จะมีพอ่ สักกีร่ ายทีม่ จี ติ ส�ำนึกถึงความ
ส�ำคัญตรงนี้ ส่วนใหญ่ท�ำอะไรไปตามกิเลสของ
ตนแล้วก่อผลเสียที่ติดตามมามากมาย จนบาง
ครั้งผลเสียนั้น ดับทั้งอนาคตและชีวิตของลูก
ตนเอง มีให้เห็นอยู่เสมอตามหน้าหนังสือพิมพ์
หรือสื่อต่างๆ
ตัวอย่างเช่น พ่อแม่ทไี่ ม่รกั ษาศีลห้า ฆ่าสัตว์
ตัดชีวิตให้ลูกเห็นอยู่เสมอ ลักทรัพย์คนอื่นให้
เห็นอยู่เสมอ เจ้าชู้ มีบ้านเล็กบ้านน้อย พูดจา
กะล่อนเป็นไฟ มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถกู หรือ
กล่าวค�ำหยาบคาย ค�ำสบถตลอดเวลา และดื่ม
น�้ำเมา เมามายขาดสติ และก่อเรื่องเสียหาย
จากการเมามายของตน ตั้งแต่น้อยไปจนก่อ
อาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ หากท�ำให้ลกู เห็นทุก
วี่วัน ลูกก็จะชิน และเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ผิด เสีย
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หาย หากตนจะท�ำอย่างนัน้ บ้าง เด็กบางคนเห็น
พ่อแม่สูบบุหรี่ กินเหล้า ก็ท�ำตามจนกลายเป็น
เสพติด พ่อจะห้ามก็ท�ำไม่ได้ เพราะตนก็ท�ำให้
เห็นอยู่คาตาตลอดเวลา ค�ำสอนสั่งไม่มีความ
ศักดิสิทธิ์ เพราะตนเองยังท�ำไม่ได้ ด้วยความ
เห็นแก่ตัว เห็นแก่ความอยาก เลยปล่อยเลย
ตามเลย ลูกอยากจะท�ำตามก็ต้องปล่อย
พ่อแม่ที่เอาแต่ทะเลาะเบาะแว้งกัน บาง
ครั้งถึงกับลงมือลงไม้ตบตี จนบาดเจ็บ บางครั้ง
รุนแรงถึงฆ่ากันตายกันไปข้างหนึง่ และบางครัง้
ก็หนักถึงตายทั้งคู่ก็มีให้เห็น ส่วนใหญ่ผู้หญิง
มักเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ลูกเห็นต�ำตาอยู่บ่อยๆ
จนความตืน่ กลัว  เสียขวัญ  กลายเป็นความด้าน
ชา เด็กผูช้ ายโตขึน้   มีเมีย  ก็มกั จะตบตีเมียตาม
อย่างพ่อ เพราะไม่เคยได้รบั การสัง่ สอน ในเรือ่ ง
ความเป็นสุภาพบุรษุ   การให้เกียรติผหู้ ญิงมาก่อน
เลย ก็ทำ� ตามแบบอย่างทีต่ นเคยเห็น เด็กผูห้ ญิง
เกิดความรู้สึกเกลียดกลัวผู้ชาย เลยกลายมารัก
ชอบผู้หญิงด้วยกัน เป็นต้น      
พ่ อ ที่ ช อบบั ง คั บ ลู ก ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ต น
ต้องการ โดยไม่ใส่ใจว่า  ลูกต้องการเป็นอย่างที่
ตนต้องการหรือเปล่า บังคับทุกอย่าง อยากให้
ลูกเป็นหมอ บังคับให้ท่องหนังสือ เรียนพิเศษ
จนลูกสอบติดหมอด้วยความเครียด จนกลาย
เป็นโรคจิตฝังลึก ก็มีให้เห็นมาแล้วมากมาย
กลายเป็นหมอวิปริต ข่มขืนคนไข้ เช่น กรณี
นายแพทย์สหรัฐคนหนึ่ง ผู้ดูแลนักยิมนาสติก
หญิงทีมชาติ ทีส่ ่งแข่งระดับโอลิมปิก ปรากฏว่า
แพทย์คนนั้น ข่มขืนนักกีฬาเด็กอายุ ๑๒ - ๑๓
ไปเป็นร้อยคน ในทีส่ ดุ ถูกจับได้ ถูกศาลพิพากษา
ให้จ�ำคุก ๑๗๐ ปี เป็นข่าวใหญ่ในช่วงปลายปี
นี้ นี่คือกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุด ไม่ใช่กรณีแรก มี
ตัวอย่างให้เห็นมานานแล้ว และไม่เคยหมดไป
อนาคตก็จะมีให้เห็นอีกแน่นอน เป็นวัฏจักรแห่ง
กรรม ส�ำหรับคนที่ไม่มีธรรมะ
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ทางออกในเรื่ อ งนี้ มี อ ยู ่ แ ล้ ว คื อ การให้
กุ ล บุ ต รทั้ ง หลายได้ มี เวลาและโอกาสศึ ก ษา
ธรรมะอย่างลึกซึ้งสักช่วงเวลาหนึ่ง
พระพุทธเจ้าของเราทรงให้หลักธรรมใน
การครองชีวติ ไว้แล้วครบหมดทุกแง่ดา้ น ในหลัก
ทิศ ๖ พ่อแม่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อบุตร พร้อม
ทั้งหลักธรรมอื่นๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตครองเรือน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม ซึ่ง
เป็นบาทฐานให้ชีวิตมีความสงบเย็นและเจริญ
รุ่งเรืองไปโดยล�ำดับ
เด็กบางคน กว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผ่าน
การถูกท�ำร้ายร่างกายและจิตใจจากพ่อของตัว
เองมาอย่างต่อเนื่อง ซ�้ำซาก ท�ำให้สภาพจิตได้
รับความกระทบกระเทือน กลายเป็นคนวิปลาส
ไปจากความเป็นปกติ อาจจะกลายเป็นคนชอบ
ความรุนแรง จิตใจโหดเหี้ยม หรือในทางตรง
ข้าม อาจกลายเป็นคนขี้กลัว ไม่เป็นตัวของตัว
เอง ไม่กล้าตัดสินใจ และอาจกลายเป็นเกลียด
ผู้ชาย แล้วกลายเป็นตุ๊ด เป็นแต๋ว ไปอย่างน่า
เสียดาย พ่อทีก่ ระท�ำต่อลูกอย่างโหดร้ายรุนแรง
ไม่สมควรเป็นพ่อ แต่เขาก็ยงั เป็น และท�ำร้ายลูก
ของตัวเอง โดยที่ตัวเองก็คาดไม่ถึง
สั ง คมที่ ผิ ด เพี้ ย นทุ ก วั น นี้ ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้
เลยว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากครอบครัว ที่ไม่
สามารถอบรมลูกให้เป็นคนดีได้ เพราะตัวพ่อ
แม่เองก็ไม่ได้เป็นคนดี มีความชั่วผิดบาปอยู่ใน
กมลสันดาน และได้ถ่ายทอดไปสู่ลูกในที่สุด
อย่ า งนี้ แ ล้ ว การบวชเรี ย นในพระพุ ท ธ
ศาสนาย่อมเป็นทางหนึ่งที่เตรียมผู้ชายให้เป็น
หัวหน้าครอบครัวที่ดี อาจเป็นไปได้ไม่ทั้งหมด
แต่ก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่คอยเตือนให้เขาร�ำลึกถึง
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ยิ่งถ้าเขาเป็นคนใฝ่
เรียนรู้ ก็ย่อมจะได้ประโยชน์มาก
จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รู้จักผู้คนใน
หลากหลายอาชีพ ขอยืนยันว่า บุคคลใดก็ตามที่

มีคุณพ่อเคยบวชเรียน ยิ่งบวชนานเท่าใด ลูก
ของเขายิง่ เป็นคนดีมากเท่านัน้   มกี ริ ยิ ามารยาท
งดงาม สุภาพอ่อนน้อม พูดจาไพเราะสุภาพ
และเป็นคนดีมศี ลี ธรรมประจ�ำใจ จากการอบรม
บ่มเพาะของคุณพ่อทีเ่ คยบวชเรียน ตัวอย่างเช่น
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.
ปยุตฺโต) โยมพ่อของท่านก็เป็นอดีตพระมหา
ทีบ่ วชเรียนอยูน่ านหลายปี ภายหลังได้ลาสิกขา
ไปมีครอบครัว และมีบุตรธิดาหลายคนหนึ่งใน
นั้นคือเจ้าประคุณสมเด็จฯ รวมถึงโยมบิดาของ
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมลงฺกาโร รองเจ้า
อาวาสวั ด จากแดง ธั ม มาจริ ย ะอี ก ท่ า นหนึ่ ง
ซึ่งมีโยมบิดาที่เคยบวชเรียนมานาน ก่อนที่จะ
ลาสิกขามามีครอบครัว บุตรชายของโยมพ่อ
๒ คน คือ พระอาจารย์มหาประนอม และ
พระอาจารย์ ม หาต่ ว น (พระมหาธิ ติ พ งศ์
อุตตฺ มปญฺโญ) ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธ
ศาสนา มีความเจริญก้าวหน้า เป็นหลักในการ
เผยแผ่ธรรม (อ่านเพิ่มเติมในบทสัมภาษณ์เรื่อง
“พระคุณพ่อ” เรื่องแรกในเล่มนี้)
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะส่งเสริมประเพณี
การบวชเรียนให้แพร่หลายกว้างขวางออกไปให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพราะนี่คือการเตรียม
ตัวที่ดีที่สุดส�ำหรับการไปมีครอบครัว และการ
เป็นพ่อคน ทางราชการก็น่าจะให้สิทธิลาบวช
นานๆ เช่น ในช่วงเข้าพรรษา โดยไม่เสียเวลา
ราชการ ท�ำให้ผู้สมัครบวชเหล่านั้น กลายเป็น
ทิด หรือคนที่สุกแล้ว คนที่ยังไม่เคยผ่านการ
บวชถือว่าเป็นคนดิบ เพราะไม่รู้ธรรมะ หากรู้
ธรรมะบ้างพอสมควรก็จะกลายเป็นคนสุก หรือ
ที่เรียกว่า ทิด (บัณฑิต) นั่นเอง
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๙ เหมือน “พ่อ” ของเราทุกคน พ่อที่เป็นคนดี
เป็นตัวอย่างพ่อทีม่ คี วามสามารถ  มีความรักต่อ
ลูกๆ ทุกคน และเป็นพ่อที่สั่งสอนเรา อยากให้
เราเป็นคนดี เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข พ่อหลวงทรงสอนเราง่ายๆ หลายเรือ่ ง
ด้วยประโยคไม่กี่พยางค์ เช่นในเรื่องของ “การ
ท�ำดี” ดังพระราชด�ำรัสสอนเราว่า
“หัดท�ำสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นจนเป็นนิสัย
โดยไม่จ�ำเป็นต้องให้เขารับรู้”
เสมือนดังที่พระองค์ทรงเคยบอกพวกเรา
ว่า การปิดทองหลังพระนัน้ ปิดไปได้เรือ่ ยๆ ปิด
ไปเรือ่ ยๆ วันหนึง่ ทองก็จะล้นออกมาด้านหน้า
องค์พระพุทธรูปเอง

เดินตามรอยพระบาท
ตามรอยพระบาท
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

พ่อหลวง

พ่อหลวงจากเราสู่สรวงสวรรค์แล้ว วงจร
ชีวิตทั้งหลายย่อมเป็นเช่นนั้น แต่สิ่งที่อยู่ต่อไป
คือรอยพระบาทที่พระองค์ทรงบันทึกเอาไว้ให้
เราเห็นและรับทราบอย่างชัดเจน การจะรักษา
พระองค์ เ อาไว้ ใ ห้ อ ยู ่ กั บ เรา และการท� ำ ให้
พระองค์ทรงมีรอยยิ้มจากสวรรค์ฟากฟ้า ก็คือ
การทีเ่ ราต้องปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระองค์ทรงสอนเรา
เอาไว้ เพื่อรักษาแผ่นดินที่พระองค์ทรงสร้างไว้
คือการ “เดินตามรอยพระบาท” อย่างมั่นคง
ค�ำว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือพ่อของ
แผ่นดิน” ไม่ใช่ค�ำที่พูดกันเพียงเพื่อแสดงเป็น
“พิธีกรรม” แต่เป็นค�ำที่มาจากหัวใจ และ
ความรู้สึกของชาวไทย ที่รักในหลวงรัชกาลที่

ดังนั้น การท�ำดีทั้งหลาย จึงไม่จ�ำเป็นต้อง
ให้คนอืน่ ทราบก็ได้ แต่เราต้องทราบตัวเอง แล้ว
ท�ำให้เป็นนิสัย สังคมก็จะอยู่ได้อย่างมีความ
สุขร่วมกัน
อนาคตเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้น หลายคนมีความหวังกับอนาคต
อย่างยิง่ และหลายคนก�ำลังกังวลอยูก่ บั อนาคต
แต่ทุกคนไม่สามารถจะหยั่งรู้อนาคตได้ เพราะ
อนาคตเป็นสิง่ ทีย่ ากทีจ่ ะควบคุมหรือก�ำหนดได้
แต่หากเราเดินตามรอยพระบาทของในหลวง
รั ช กาลที่ ๙ เราอาจจะมี ค วามหวั ง กั บ การ
จัดการอนาคตได้ เพราะพ่อหลวงทรงสอนว่า
“อนาคต คือผลจากการกระท�ำในปัจจุบัน”
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“คนเราโดยมากมักนึกว่า อนาคตจะเป็น ปรับตัวขัน้ แรกก็คอื การเดินตามรอยทีพ่ อ่ สอน
อย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที่จริง เราย่อมจะ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสอนเรื่อง “การอยู่
ทราบได้บา้ งเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คอื ผล ร่วมกัน” ว่า...
ของการกระท�ำในปัจจุบัน”
“คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็น
		
(พระบรมราโชวาท ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙) หมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี
เพราะชีวติ ของทุกคนย่อมต้องมีปญ
ั หาชีวติ คือเห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกัน ช่วยเหลือในทุก
เป็นธรรมดา และไม่มี “สูตรส�ำเร็จ” ในการแก้ เมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควร สิ่งใดไม่สมควร
ปัญหาใดๆ  หลายคนจึงมีความกังวลและวุน่ วาย สิ่งใดที่จะท�ำให้น�ำมาสู่ความเจริญ ความมั่นคง
ใจ จนไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้ ความสุข ก็ท�ำ สิ่งใดน�ำมาซึ่งความหายนะหรือ
เนือ่ งเพราะความกังวลนัน้ พ่อหลวงทรงสอนเรา ความเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติหน้าที่
ในการแก้ปัญหานั้นโดยการ “แก้ปัญหาด้วย ทางกาย รวมทั้งหน้าที่ทางใจ”
ปัญญา”
การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น หากสามารถ
“ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทาง ท�ำงานร่วมกันได้ ก็จะเกิดประสิทธิภาพมาก
แก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ ขึ้น และเป็นทฤษฎีที่ทั่วโลกยอมรับ แต่การ
ดีนนั้ มิใช่การคิดได้ดดี ว้ ยลูกคิด หรือด้วยสมอง ทีจ่ ะท�ำงานเป็นทีมได้นนั้ จะต้องเริม่ ต้นที  ่ “จิต”
กล เพราะโลกเราในปัจจุบัน จะวิวัฒนาการไป ของตัวเองก่อนกฎระเบียบใดๆ ซึ่งพระบาท
มากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษ
ชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างสมบูรณ์
การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติ
ปัญญา คือคิดด้วยสติ  รูต้ วั อยูเ่ สมอ เพือ่ หยุดยัง้
และป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติ
ต่างๆ มิให้เกิดขึ้น”
(พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
ม. ธรรมศาสตร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙)

เมื่อโลกเปิดกว้างมากขึ้น และเทคโนโลยี
การสื่อสารต่างๆ ขยายตัวและมีความเร็วมาก
ขึ้น หลายคนจึงอยู่กับตัวเองมากขึ้น จนหลาย
ครั้งลืมไปว่า การมีชีวิตอยู่ด้วยตัวคนเดียวนั้น
ท�ำไม่ได้  เพราะเราเป็นมนุษย์  ไม่ใช่เป็นหุน่ ยนต์
จึงออกมาสู่สังคม แต่ก็ไม่สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้ เพราะกายและใจของเราไม่สามารถ
ประสานกันอย่างเข้าใจตนเองและผู้อื่น การ
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงสอน
แนวทางการปรั บ จิ ต ใจตนเอง เพื่ อ ให้ เรา
สามารถ “ท�ำงานเป็นทีม” ว่า
“การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ...ที่จะให้
เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง
ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจ�ำนวนมากย่อมมี
ความคิด ความต้องการ ที่แตกต่างกันไป มาก
บ้างน้อยบ้าง
ท่านจะต้องรู้จักอดทน อดกลั้น ใช้ปัญญา
ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตาม
กันด้วยเหตุผล
โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่
เหตุที่จะท�ำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอา
แพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุส�ำคัญที่จะช่วยให้
เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน...”
ประชาชนไทยมีความหลากหลายและแตก
ต่างอย่างยิ่ง เปรียบดั่งเหล่าดอกไม้ใบไม้ต่าง
พันธุ์ แต่ในความหลากหลายนั้น ก็สามารถอยู่
ร่วมกันได้ เพราะพวกเรามีศูนย์รวมแห่งความ
รัก ความรักต่อพ่อหลวงของเรา แม้พวกเรามี
ความหลากหลาย แต่พระองค์ทรงมอบความ
รักให้พวกเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และยิ่ง
ใหญ่ ไร้ขอบเขต
จากบทความ เรารักในหลวง บันทึกว่า..
“คุณลองหลับตาด้านขวาดูนะครับ แล้วมองไป
รอบๆ ครับ หลายคนคงรู้แล้วว่า ท่านต้องเสีย
พระเนตรข้างขวาไป จากอุบัติเหตุทางรถยนต์
เมื่อมีพระชนมายุเพียง ๒๐ พรรษา แล้วลอง
นึกดูว่า มีกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ต้องทรงงาน
หนักในการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขของปวงชนชาว
ไทย โดยเห็นเพียงพระเนตรข้างซ้ายข้างเดียว
มาตลอดเวลา ๗๐ ปี”
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ศิษย์คนหนึ่ง บันทึกว่า “หลายครั้งที่ผม
ถามตัวเองว่า ท�ำไม เราถึงให้พระองค์ท่าน
ทรงงานหนักเช่นนี้ ท�ำไม พระองค์เป็นผู้ท่ีรัก
สุดหัวใจของพวกเราจึงต้องทรงงานหนักเช่นนี้
หลายครั้งที่หมดแรง หมดก�ำลังใจ หมดหวัง...
ผมมักเดินมาหาภาพในหลวง แล้วก็กราบขอ
พระพร ขอพลังจากพระองค์.. แม้บางครั้งก็ยัง
หงอยเหงาอยู่ แต่ก็รู้สึกสงบขึ้นครับ ท�ำไมผม
จึงเอาอะไรต่ออะไรจากในหลวงมากมายเช่น
นี้ ผมจะเป็นคนดีเพื่อในหลวง  ผมจะเป็นคนดี
ถวายในหลวงครับ”
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา เป็นสิง่ พิสจู น์วา่ ทุกข์
ของประชาชน คือทุกข์ของพระเจ้าแผ่นดิน
เมื่อประชาชนมีความสุข พระองค์ก็ทรงสุข
พระทัย ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดในโลก ที่
ต้องรับภารกิจหนักหนาขนาดนี้อีกแล้ว
เพราะสังคมทีเ่ ปิดกว้างมากขึน้ ในการเปิด
กว้างนั้นจะต้องมีความพอดีและศักดิ์ที่เหมาะ
สม แต่หลายครั้งที่บางคนหรือบางหมู่เหล่า
ลืมตนไป และกระท�ำกันอย่างรุกล�้ำสิทธิ์ผู้อื่น
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ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือสังคมวุ่นวาย ด้วย
เพราะการใช้ความคิดตนเองเป็นศูนย์กลาง  และ
ใช้ สิท ธิ์ ข องตนเองเกิน ขอบเขต ซึ่ง ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ของเรา ทรงเคยเตือนสติและสอน
เราในเรือ่ งของ “การใช้ความคิด” และ “เสรีภาพ”
พ่อสอนให้เรารู้จักค�ำว่า “เสรีภาพ”
		

(พระราชด�ำรัส วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๐)

“...การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อ
จะใช้จ�ำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและ
ความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพผู้อื่น
ที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน”
พ่อสอนให้เรารู้จัก “การคิดก่อนพูด”
		

(พระบรมราโชวาท ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕)

“หลักของคุณธรรมคือ การคิดด้วยจิตใจ
ที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะท�ำสิ่งไร จ�ำเป็นต้อง
หยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และ
จิตสว่างแจ่มใส ..”
      เรานั้นพอจะมีองค์ความรู้กันอยู่ทุกท่าน
แต่การมีเพียงองค์ความรู้อย่างเดียว อาจจะยิ่ง
ท�ำให้สังคมวุ่นวาย และประเทศชาติไม่มั่นคง
ได้ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งที่เราต้องเดินตามรอย
พระบาทของพ่อหลวง  ในเรือ่ งของความซือ่ สัตย์
ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสอนพวกเราเรื่อง
“ความสุจริต” เพราะจะท�ำให้ประเทศชาติคง
อยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคง
พ่อหลวงสอนพวกเราว่า
“ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ
. “...สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน
และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่
การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป...”
“ ในบ้านเมืองนีม้ ที งั้ คนดีและคนไม่ด  ี ไม่มี
ใครทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนเป็นคนดีได้ทงั้ หมด การท�ำ

ให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่
การท�ำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การ
ส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และ
ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ�ำนาจ  ไม่ให้ก่อความ
เดือดร้อนวุ่นวายได้”

(พระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒)

เราต้องเป็น “คนดี” เพือ่ ถวายบุญให้พอ่ หลวง
มาเดินตามรอยพระบาทกันเถิด
      พ่อหลวงของเรา สอนเราไว้มากมาย ศึกษา
และเดินตามรอยพระบาทของพ่อหลวงกันเถิด
เรารักพ่อสุดชีวิต เราต้อง “ปฏิบัติ” ดังที่พ่อ
ทรงงานให้เราเห็นมายาวนาน เราต้องรักษา
แผ่นดินนี้เอาไว้ให้ท่าน เพื่อให้พ่อหลวง ทรง
มีรอยยิ้มจากสรวงสวรรค์

ปั ญญารัตนะ
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แบบพิ มพ์ ชีวิต

การเป็นคนดี การได้รับยกย่องจากสังคม
ทั่วไปว่าเป็นคนดี ความส�ำเร็จผลในชีวิตตามที่
ต้องการของลูก เป็นความสุขอย่างหนึง่ ของพ่อ
แต่การทีล่ กู จะเป็นเช่นนัน้ ได้ พ่อ (และแม่)
มีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการสั่งสอนอบรม ให้
ศึกษาศิลปวิทยา พ่อแม่จะกลายเป็นศัตรูของลูก
โดยไม่รู้ตัว ถ้าไม่อบรมสั่งสอน ไม่ให้ศึกษา
ศิลปวิทยาอันสมควรที่ลูกถือเป็นมิตรติดตัวไป
ได้ ในกรณีที่พ่อแม่อยู่ในฐานะที่จะท�ำได้ แต่
สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ทุกคนท�ำได้ ไม่ว่าจะมั่งมีหรือ
ยากจนเพียงไร นั่นคือ เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก
ในคุณธรรมต่างๆ ลูกที่ดีย่อมซึมซับคุณธรรม
ของพ่อแม่เข้าสู่ตนได้โดยไม่ยาก ตรงกันข้าม
การท�ำตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกเห็นเป็นประจ�ำวัน
นั้น เป็นการสั่งสอนให้ลูกด�ำเนินทางไม่ดีอยู่ใน
ตัว ไม่ว่าจะเป็นความประสงค์ของพ่อแม่หรือ
ไม่ก็ตาม
เด็กที่มีบุญ วาสนาดี ไม่ขึ้นแก่สิ่งแวดล้อม
หรือสิ่งแวดล้อมไม่ดี ท�ำอันตรายไม่ได้นั้น มีอยู่

น้อย เด็กส่วนมาก เป็นเหมือนก้อนดินธรรมดา
ซึ่งเมื่ออยู่ในน�้ำก็เหลวเป็นโคลน เมื่อตากแดด
จึงแห้ง เมื่อเข้าเบ้าท�ำเป็นรูปต่างๆ แล้วเผา
จึ ง เป็ น ก้ อ นอิ ฐ หรื อ กระเบื้ อ ง เด็ ก ส่ ว นมาก
พ่ายแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เช่นนี้ ผู้ใหญ่ที่รัก
เด็กจริง จึงควรให้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเด็ก ถือว่า
ครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กที่สุด
พ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ตัวเด็กที่สุด และเป็น
บุคคลทีเ่ ด็กๆ อยากยึดไว้เป็นทีพ่ งึ่ พิง (ถ้ายึดได้)
จนกว่าเขาจะเติบโตพึ่งตนเองได้
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มีพ่ออยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่ยอมเสียสละ
ความสุขส่วนตัวต่างๆ  ทตี่ นเคยชอบ  เคยประพฤติ
มา เพราะเห็นว่าจะเป็นตัวอย่างทางไม่ดแี ก่เด็กๆ
ของตน พยายามตัง้ ตนอยูใ่ นทางทีช่ อบ เพือ่ จัก
ได้เป็นตัวอย่างทางที่ดีแก่ลูก สอนลูกได้โดยมิ
ต้องละอายตนเองและละอายลูก สอนในสิ่งที่
ตนก็ท�ำได้  ท�ำมาแล้ว  และก�ำลังท�ำอยู่
เมือ่ เราได้พยายามเต็มทีแ่ ล้ว ในการอบรม
สั่งสอนเด็กๆ ของเรา  ด้วยวาจาบ้าง ด้วยการ
ท�ำตัวอย่างให้ดูบ้าง ด้วยการชี้ตัวอย่างของคน
ดี ได้รับผลดี คนชั่วได้รับผลชั่วร้ายบ้างแล้ว
ต่อไปจึงค่อยพูดว่า “สุดแล้วแต่บุญวาสนา
ของเขาเถิด” แม้คนที่เรียกได้ว่า มีบุญวาสนา
มาดีแล้ว   ก็ยังต้องอาศัยความเพียรพยายาม
เข้าช่วยเหลือ จึงจะประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่
ประสงค์ ดูแต่เมล็ดงานัน้ เถิด มีนำ�้ มันอยูเ่ ป็นอัน
มาก แต่ถา้ ไม่บบี คัน้ แล้ว  จะได้นำ�้ มันจากเมล็ด
งาได้อย่างไรเล่า สิงโต สัตว์เจ้าไพร แม้มีก�ำลัง
มหาศาล ก็ต้องออกวิ่งจับสัตว์ จึงได้อาหารกิน
มัวนอนรอเฉยๆ จะมีกวางตัวใดวิ่งเข้าปากมัน
ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ที่เป็นมนุษย์จึงควรตระหนัก
ในความเพียรพยายาม ไม่ว่าจะท�ำสิ่งใด พึง
ใช้ความเพียรจนสุดความสามารถ เพราะโชค
ลาภย่อมมีแก่ผู้มีความเพียร มีจิตใจเด็ดเดี่ยว

เพราะฉะนัน้ ผูห้ วังความเจริญแก่ตนและแก่ลกู
หลาน  จึงควรปลูกฝังตนและลูกหลานให้มนั่ อยู่
ในคุณธรรม  มีความเพียร  และความกตัญญู
กตเวที  เป็นต้น
โบราณเราถือกันว่า “คนกตัญญูกตเวที
ตกน�้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้”  นั่นหมายถึงชีวิต
จะไม่ตกต�ำ  
่ ถ้าจะยากล�ำบากบ้างเป็นครัง้ คราว
แต่ถา้ มัน่ อยูใ่ นความกตัญญูกตเวทีแล้ว จะต้อง
มีผู้ช่วยเหลือ ให้ช่วยตัวเองได้ในโอกาสต่อไป
ชีวิตของคนผู้มีคุณธรรม เป็นชีวิตที่มีความสุข
สงบเย็น “ไม่ตกยาก” อยู่นาน ขอให้พวกเรา
มัน่ ใจในสิง่ เหล่านี้ เมือ่ มัน่ ใจในคุณธรรม เราย่อม
กล้าหาญและมัน่ คงในคุณธรรม คุณลักษณะดัง
กล่าวนี้ เป็นสิ่งพึงประสงค์ในทุกวงการ ร้อง
เรียกหากันอยูเ่ สมอ จะส�ำเร็จได้กด็ ว้ ยการลงมือ
ปฏิบัติ ลงมือท�ำให้จริงๆ ให้สม�่ำเสมอ สังคม
ของเราจะดีขึ้นเป็นอย่างมาก
การท�ำความดีนับว่าเป็นของยากอยู่แล้ว
แต่การรักษาความดียังยากขึ้นไปอีก ผู้ที่หมั่น
ท�ำความดี และรักษาความดีไว้ได้สม�่ำเสมอ
นับว่า เป็นบุคคลที่หาได้ยาก ควรเคารพบูชา
ควรเข้าใกล้และถือเป็นแบบอย่าง
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ชวนอ่าน
โพธิสิกขา

ความรักของพระเวสสันดร
(ไขข้อข้องใจเรื่องการให้ทาน)

เรื่องราวพระเวสสันดรส่วนใหญ่เคยได้ยิน
ได้ฟังได้อ่านกันมาแล้ว มีหลายคนที่ยังติดใจ
สงสัยข้องใจว่า พระเวสสันดรท�ำไม่ถูก เห็นแก่
ตัว มีสิทธิ์อะไร เอาสมบัติของชาติ หรือเอา
ลูกเมียไปบริจาคผู้อื่น ทรมานเด็ก ใช้เด็กเป็น
เครื่องมือ ให้ทานเว่อร์เกินไปจนสุดโต่ง

๑ พระเวสสันดร บริจาคจนหมดตัว เพราะ
เสียสละเพือ่ ผูอ้ นื่ จริงๆ เพือ่ ประโยชน์ผอู้ นื่ ไม่ได้
หวังผลว่าตนเองจะร�ำ่ รวย สวย หล่อ เสวยสวรรค์
หรือสุขอย่างทีป่ ถุ ชุ นคนทัว่ ไปคิดถึง แต่เพือ่ ช�ำระ
ล้างความรัก ความผูกพัน ความติดยึด อุปาทาน
อหังการ มมังการส่วนตัว เพือ่ ประโยชน์ทยี่ งิ่ ใหญ่
ของมวลสรรพสัตว์ คือพระสัพพัญญุตญาณ แล้ว
ทุกอย่างก็ happy ending
      ให้ชีวิตตนเองมันง่ายมาก ให้มานับชาติ
ไม่ถ้วน ให้ลูกเมียยากกว่าเยอะ เพราะความ
ทุกข์ทรมานของลูกเมีย  และความเจ็บใจจาก
การเห็นลูกเมียที่รักยิ่งนั้นทุกข์  เป็นความทุกข์
ทรมานยิ่งกว่าความเจ็บความตายของตนเอง  
แต่ท่านก็ต้องฝึกให้ เสียสละ เพื่อประโยชน์

40

๓๑

สรรพสัตว์ เพือ่ ประโยชน์ลกู เมีย เพือ่ ประโยชน์
ชูชก และเพือ่ ประโยชน์ตน คือบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เรียกว่า all (benefits) in one
(action) อย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป
๒ ให้สมบัต,ิ ช้าง บ้านเมืองก็ไม่ลม่ จม เพราะ
สมบัตผิ ดุ เกิด  จากวิบากบุญกุศลทีพ่ ระเวสสันดร
เคยสร้างแต่ปางก่อน  แม้ชา้ งปัจจัยนาค ก็ได้มา
เพราะแม่ชา้ งฉัททันต์ เหาะน�ำลูกช้างมาไว้ทโี่ รง
ช้างต้น ในวันที่พระเวสสันดรประสูติ ชาวเมือง
โกรธแค้นเคือง เพราะเสียดาย หวงแหน ตระหนี่
จริงๆ แล้ว รัฐสีพี เป็นเมืองเล็ก เมื่อเทียบกับ
แคว้นกลิงครัฐ ทหารไพร่พลยุทโธปกรณ์ก็
น้อยกว่า ถ้าปฏิเสธไม่ให้ช้าง มีสิทธิ์โดนเขม่น
ก่อสงครามได้สูง เพราะกษัตริย์แคว้นใหญ่ใกล้
เคียงก�ำลังเดือดร้อน แห้งแล้ง เกรงเมืองสีพีจะ
ขยายอ�ำนาจบารมีมาข่ม  จะโกรธ และหาเหตุ
ที่ไม่ให้ช้าง ว่าไม่มีน�้ำใจไมตรีตอบ ดูถูกดูหมิ่น
เชิงแข็งกระด้าง ไม่สวามิภักดิ์ เป็นเหตุอ้าง
ท�ำสงคราม (เหมือนสงครามช้างเผือกทีพ่ ระเจ้า
หงสาวดีขอช้างเผือก ๑ เชือก เมื่อพระมหาจั ก รพรรดิ ไ ม่ ใ ห้ พม่ า ถื อ เป็ น เลศว่ า ไทยตั ด
สัมพันธไมตรีแล้ว อ้างเป็นเหตุสงคราม ทั้งที่
ทางกรุงศรีฯ ก็รู้ แต่ก็ไม่ให้ แล้วสู้รบกันก็แพ้
พม่า)[๑] แต่ถ้าสู้รบ ชาวบ้านเดือดร้อนตาย
ทั้ง ๒ ฝ่าย ในที่สุด ก็เสียทั้งช้าง ทั้งบ้านเมือง
เอกราช ไพร่ฟ้าประชาชน
นีเ่ ป็น วิเจยยทาน ให้ดว้ ยปัญญาพิจารณา
แล้ว พระเวสสันดรเองปางนีเ้ กิดเพือ่ ให้ เกิดเพือ่
สร้างสันติภาพ เกิดเพื่อเป็นนักบุญ ไม่ได้เกิด
เพื่อเป็นนักรบนักฆ่า แล้วในที่สุด เป็นไงครับ
บ้านเมืองก็ยังอุดมสมบูรณ์ สงครามก็ไม่เกิด

แม้ให้ช้างไป ช้างก็ได้กลับคืนมา ชาวเมืองได้
ส�ำนึกในความดีของพระเวสสันดร และส�ำนึก
เสียใจในความโง่ของตนเอง ถึงกับแห่ไปรับกลับ
เมืองด้วยตนเองถึงป่าเขา และขออภัยโทษ
๓ เมียนัน้ ท่านไม่ได้ชวนให้ไปด้วย  แต่ให้อสิ ระ
เลือกตามใจชอบ ถ้าห้ามไม่ให้ไปแต่ต้น ก็เป็น
การตัดรอนน�ำ้ ใจมากเกินไป ยิง่ ลูก ไม่คดิ เอาไป
ให้ล�ำบากแน่ เด็กเล็กอยู่ในวังสบายๆ ตนเอง
จะได้ไม่เป็นภาระ  และไม่ตอ้ งคอยห่วงใครด้วย
แต่เมียเลือกติดตามไปด้วยความเต็มใจ แม้พ่อ
ผัวจะห้าม และยังเอาลูกน้อยทั้งสองไปด้วย  
เพราะแม่กับลูกเล็กย่อมไม่อยากพรากจากกัน
เป็นธรรมดา ทุกคนเต็มใจไปล�ำบากด้วยกัน
ให้ลูกมันยากที่สุด เพราะยังเล็ก ช่วยตัว
เองไม่ได้ ลูกคือแก้วตาแก้วใจของพ่อแม่ เมื่อ
ให้ลกู แก่ชชู กแล้ว ได้แนะน�ำว่าน่าจะพาไปหาปู่
ท่านจะต้องได้รางวัลอย่างงาม แต่เมื่อชูชก
ปฏิเสธ  จงึ ได้ตงั้ ค่าไถ่ไว้สงู   เพราะมองการณ์ไกล
ท�ำให้ชูชกต้องทะนุถนอม จะเฆี่ยนตีอย่างไร
ก็ไม่ท�ำให้พิการหรือตาย เพียงแค่ขู่ ก�ำราบ
เท่านั้น เพราะมันคือสมบัติของชูชก ถ้าเอาไป
ไถ่ตัว ก็จะได้สมบัติข้าทาสบริวารมามากมาย

[๑]  เหตุผลทางการเมือง - ปริทัศน์เวสสันดรชาดก :- พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต
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กินใช้ได้หลายสิบชาติ ดีกว่ามีเด็กเล็กๆ รับใช้
แค่ ๒ คนมาก ใครจะโง่ ท�ำลายทรัพย์สมบัติ
อันมีชวี ติ ของตัว  ถา้ เด็กตายหรือสูญหาย  เท่ากับ
ทรัพย์อันมีค่าประมาณไม่ได้ของตนสูญหาย
สู้รักษาชีวิตเด็กไว้ ไม่ให้ช�ำรุดเสียหาย ไม่ดี
กว่าหรือ (น้องกัณหาเป็นหญิง เป็นเด็กเล็กกว่า
วุฒิภาวะน้อยกว่า น่าเป็นห่วงมากกว่าชาลี
พีช่ าย จึงตัง้ ค่าไถ่ไว้หลากหลายสูงกว่า สามารถ
น�ำทรัพย์เหล่านั้นมาตั้งตัวเป็นเศรษฐีมหาศาล
และบริหารกิจการได้ครบวงจรทันที เพราะมี
ช้างม้าวัวควายข้าทาสบริวารพร้อม เผือ่ ถ้าชูชก
จะให้ไถ่ตัวคนเดียว กัณหาก็ควรจะได้รับการ
ไถ่ตัวก่อน และค่าไถ่ที่ตั้งไว้สูงปานนั้น มีได้แต่
ระดับกษัตริย์เท่านั้น จึงเป็นการป้องกันคน
ทั่วไป และแม้เศรษฐีมหาศาล ไถ่ตัวเอาไปเป็น
เมีย)[๒]
ส่วนเด็กเองก็มโี อกาสได้กลับไปอยูก่ บั ปูย่ า่
สูงมาก ชีวิตคือการเดินทาง มันก็ต้องล�ำบาก
มีอปุ สรรคขวากหนามบ้าง เด็กเองจะได้รบั การ
ฝึกฝนให้แข็งแกร่งอดทน เพราะเป็นคุณสมบัติ
ทีผ่ นู้ ำ� ผูป้ กครองมหาชนในวันข้างหน้าควรต้อง
มี แต่เด็กจะได้ไม่ต้องล�ำบากในป่าเขาอีก ปู่ย่า
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ก็ได้หายทุกข์เพราะความเป็นห่วงหลานเล็กๆ
ถ้าไม่ให้ไปพร้อมค่าไถ่ เด็กๆ จะมีโอกาสได้
กลับเมืองไหม ? ตนเองไม่มีสิทธิ์พากลับไปส่ง
อยู่แล้ว เพราะ ๑. เด็กไม่ยอมพรากจากพ่อแม่  
๒. แม่ก็ไม่อยากพรากจากเด็ก ๓. อีกอย่าง
ชาวเมืองคงไม่ต้อนรับตัวพระเวสสันดรเอง
เพราะยังไม่หายโกรธ นี่ก็เป็น วิเจยยทาน ให้
ด้วยปัญญาพิจารณาแล้ว
แล้วไงครับ ในที่สุด กัณหา ชาลีก็ได้กลับ
เมื อ ง ปู ่ ย ่ า ก็ ดี ใจสุ ด ๆ ชาวบ้ า นก็ ดี ใจมากๆ
ชูชกก็ได้สิ่งที่ตนปรารถนา ในที่สุด เด็กก็เป็น
คนบอกข่าวสารความเป็นไปให้ปู่ย่าและชาว
เมืองทราบ บอกทางไปที่อยู่ของพระเวสสันดร
ในป่าเขา เมื่อพระเวสสันดรกลับกรุง ชาวเมือง
สีพีก็มาขอขมาต่อความผิดพลาดที่ท�ำไป และ
ได้ อ านิ ส งส์ มี ฝ นรั ต นะตกในเมื อ ง ทรงให้
กรรมสิทธิร์ ตั นะนัน้   ถ้าตกในอาณาเขตบ้านใคร
ทุกอย่างก็ happy ending
๔ ผลจากการฝึกเด็กเช่นนั้น เป็นการสร้าง
ความดีในตัวเด็กเอง เด็กเองก็มีความซื่อสัตย์
มาก เพราะรับค�ำพ่อแล้ว แม้อยู่ต่อหน้าปู่
พระเจ้าสัญชัย ซึง่ เป็นกษัตริย  ์ ก็ยงั บอกว่า  ตน
เป็นทาสชูชก ไม่สามารถเข้าไปหาปูไ่ ด้ อานิสงส์
ทัง้ หมดนี  ้ มีผลต่อมาให้ได้เสวยสุคติ และบรรลุ
นิพพานในทีส่ ดุ คือ พระชาลี กลับชาติ เกิดเป็น
พระราหุล พระอรหันต์ เอตทัคคะ ผู้เลิศกว่า
ภิกษุทั้งหลาย ในทางผู้ใคร่ในการศึกษา ส่วน
พระกัณหาเกิดเป็นพระนางอุบลวรรณาเถรี
อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย เอตทัคคะฝ่ายฤทธิ์ ไม่
ต้องทนทุกข์ทรมานในสังสารวัฏที่ทุกข์ทรมาน
ยิ่งกว่าความยากล�ำบากของเด็กที่ไปกับชูชก

[๒] ค่าไถ่ชาลี คือ ทองค�ำพันแท่ง ส่วนค่าไถ่กัณหา คือ ทาสชาย ทาสหญิง ช้าง ม้า โค ทองค�ำ อย่างละหนึ่งร้อย
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the guardian หลายล้านเท่า (แม้ชูชกจะเป็น
ผูค้ มุ้ ครองทีเ่ ลว ผูน้ ำ� ทางทีแ่ ย่ ผูส้ ง่ ข่าวสารทีไ่ ม่
ดี แต่ก็ไม่มีใครที่ดีกว่านี้มาท�ำหน้าที่แทน ไม่มี
ทางเลือก)
จะว่าไปแล้ว มันก็เป็นปณิธานของเด็ก ๒
คนนี้เองแต่ปางบรรพ์ ที่ตั้งใจจะมาท�ำหน้าที่นี้
และสร้างบารมีเพื่อเป็นอัครสาวก แม้เด็กก็รู้
ส�ำนึกในหน้าทีข่ องตนตามสัญญาเก่า  เมือ่ พระ
เวสสันดรทรงปลอบโยน อธิบายชักจูงว่า พ่อท�ำ
เพื่ออะไร[๓] นี่คือประโยชน์ทั้งหมด ที่กัณหา
ชาลีได้
๕ พระนางมัทรี  เมือ่ ผ่านความทุกข์โศก  ทำ� ใจ
ได้ ก็อนุโมทนา ในจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรด้วยความศรัทธา มนุษย์ย่อมมีการพลัด
พราก จากของรักของชอบใจและคนรักเป็น
ธรรมดา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทางอื่นอาจจะ
ทุกข์ทรมานกว่านี้ก็เป็นได้ ฉะนั้น การยอม
เจ็บปวดเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่า เพือ่ อนาคตทีด่ กี ว่าของ
เด็ก ความเป็นไปได้มีอยู่สูงกว่าความเสี่ยง
บางครั้งพ่อแม่ก็ต้องตัดใจเสียสละ แล้วผล
เป็นไงครับ ผิดพลาดไหม ?
ส่วนตัวพระนางมัทรี   ไม่มีปัญหา เมื่อยก
ให้พราหมณ์ทมี่ าขอ ก็ไม่ได้เสียอกเสียใจน้อยใจ
คร�ำ่ ครวญแต่อย่างไร  มีแต่จติ อนุโมทนายอมรับ
ในการตัดสินทีย่ งิ่ ใหญ่ของพระเวสสันดร  แล้วผล
เป็นไงครับ สุดท้าย happy ending ไหม ?
ทุกคนต้องได้รับการทดสอบ การฝึกฝน
ตัวเอง ผ่านโจทย์ ปัญหา อุปสรรค เพื่อฝึกการ
เสียสละที่ยิ่งใหญ่ โดยมีจิตใจนิ่งที่สุด เพื่อมวล
มนุษยชาติและสรรพสัตว์  ในที่สุด  มาเกิดเป็น

พระอรหันต์ภัททากัจจานาเถรี (พระยโสธราพิมพา) เอตทัคคะฝ่าภิกษุณี ด้านผู้ทรง
อภิญญา ผู้เลือกเดินหนทางยากล�ำบากนี้เอง
ด้วยความเต็มใจ เป็นผู้ช่วย เป็นก�ำลังใจ เป็น
เบื้ อ งหลั ง ให้ พ ระโพธิ สั ต ว์ ท� ำ งานเพื่ อ มวล
มนุษยชาติจนประสบความส�ำเร็จ
๖ พระเวสสันดร  ใช่วา่ จะไม่รกั ลูกเมีย ดังค�ำ
พรที่ท้าวสักกะที่แปลงตัวเป็นพราหมณ์มาขอ
พระนางมัทรี แล้วถวายพรให้ขอ ๘ ประการ
ในข้อ  ๔   ทพี่ ระเวสสันดรขอว่า  หม่อมฉันไม่พงึ ถึง
ภรรยาของชนอืน่   พงึ ขวนขวายแต่ในภรรยาของ
ตน และไม่พงึ ตกอยูใ่ นอ�ำนาจแห่งสตรีทงั้ หลาย
ข้อ ๕ บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้น
พึงมีอายุยืน พึงครองแผ่นดินโดยธรรม ต่อมา
บรรลุเป็น  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นแบบอย่าง
ของผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
คือสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นศาสดาเอกของโลก
น�ำแสงธรรมแสงสว่างสู่สรรพสัตว์ สู่ความพ้น
ทุกข์นิรันดรคือพระนิพพาน
พระพุทธเจ้าแต่ละองค์กว่าจะเกิด  ยากมาก
ต้องฝึกการเสียสละ อดทน ชาติแล้วชาติเล่า

[๓] พระเวสสันดร ขอให้ลูกมาเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มเปี่ยม เป็นดุจส�ำเภาทอง ไม่หวั่นไหวต่อสาครคือภพ พ่อจะข้ามฝั่งคือ ชาติ ชรา
มรณะ แล้วจักยังมนุษย์และเทวดาให้ข้ามพ้นด้วย คือบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ เด็กทั้ง ๒ ได้ฟังแล้ว เกิดก�ำลังใจกล้าหาญ ยอมสละตน
เพื่ออุดมคติของพ่อด้วยความเต็มใจ ด�ำริว่า พราหมณ์แก่จะท�ำกับเราอย่างไร ก็จงท�ำตามชอบใจเถิด       
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ต้องเฉพาะเอกบุรุษเท่านั้น ที่สามารถสร้าง
ปรมัตถบารมีเช่นพระเวสสันดรนี้ได้   ซึ่งคน
ธรรมดา คงไม่มีใครที่คิดจะเสียสละขนาดนั้น
หรือมีแต่ความคิด แต่จริงๆ ท�ำไม่ได้ มีแต่จะ
กอบโกย ล่าลาภยศ สักการะ สรรเสริญ กามสุข
กัน เฉพาะพระธรรมของพระองค์ ก็สามารถ
น�ำโลกให้สุขสงบไปได้นานพอสมควร ๕,๐๐๐
ปีแล้ว ถ้าไม่มีพุทธธรรม ศาสนาแห่งความรัก
ความเมตตา ความไม่เบียดเบียน และปัญญา
แล้ว โลกนี้คงมีแต่การผิดศีล ๕ เข่นฆ่า เบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบกันตลอดเวลา ท่านจะหา
ความสุขสงบในชีวิตได้อย่างไร ?
๗ แล้วบางท่าน  ทำ� ไมจึงเดือดร้อนในความเสีย
สละของผู้อื่นหรือ ? ไม่ได้รับอานิสงส์อะไรๆ
ในค�ำสอน ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ความดี
ความชั่ว จากพุทธศาสนาบ้างหรือ ? พระเวสสันดรให้จนหมดตัวขนาดนี้ ไปขโมยใครมา
ไหม ? ไปฆ่าใครไหม ? ไปท�ำให้ใครตายไหม ? มี
แต่ชูชกตายเพราะความตะกละตะกลามใน
ลาภ ในอาหารของตนเอง ท�ำตัวเองแท้ๆ โง่
และโลภเหลื อ ขนาด ถ้ า ไม่ มี พุ ท ธศาสนาที่
สอนให้ รู้ จัก เสี ยสละ อย่าเอารัด เอาเปรียบ
อย่าเห็นแก่ตัว อย่าโลภ อย่าติดสวรรค์ อย่าโง่
งมงาย  อย่าฆ่า  โลกนีค้ งฉิบหายวายป่วง  วนุ่ วาย
น่าดู อาจมีแต่ลัทธิศาสนาฆ่าแล้วได้บุญขึ้น
สวรรค์  ไปอยูก่ บั พระเจ้า  หรือลัทธิคำ� สอนหลอก
เงินทอง จนพ่อแม่ลูกเมียเดือดร้อนต้องฆ่า
ตัวตาย หรือโกงเขามาท�ำบุญ เพราะโลภลาภ
เสวยสวรรค์คนเดียว เห็นแก่ตัวไหม อยากขึ้น
สวรรค์  จนต้องถีบคนอืน่ ให้ทกุ ข์ทรมานเหมือน
ตกนรก ตัวเองเห็นแก่ตัว คิดอะไรไม่พ้นจาก
ตัวกูของกู อย่าคิดว่าคนอื่นจะเหมือนตัว
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บางคนว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี  คน
อืน่ จะให้ลกู เมียบ้าง  หรือบางคนมองว่านีเ่ ป็นตัว
อย่างที่ไม่ดี น่าประณาม เลยไม่ท�ำ  ถูกแล้ว
คนทั่วไปไม่ควรท�ำ  ไม่ควรคิด เพราะไม่ใช่วิสัย
ของคนทัว่ ไปทีเ่ ต็มไปด้วยความเห็นแก่ตวั คนที่
จะท�ำได้อย่างนี้ ต้องบุคคลพิเศษเท่านั้น ที่ท�ำ
แล้วมีประโยชน์มากกว่าโทษ หาได้ยากมากๆ
สามัญชนคนกิเลสหนาอย่างเราท่าน เสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่น แค่เงินทอง ทรัพย์สิน แรงงาน
วิทยาทาน ให้อภัย ให้มนั สมควร  ไม่เว่อร์เกินไป
แค่นกี้ พ็ อแล้ว  ยงั ไม่คอ่ ยท�ำกันเลย  ทำ� ได้กย็ งั ยาก
ถ้ายังสละทรัพย์สิน ผลประโยชน์จนหมดตัว
ไม่ได้  ยงั สละชีวติ เพือ่ ส่วนรวมไม่ได้  กอ็ ย่าไปคิด
ในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของเราเลย อย่าไปคิดแทน
พระบรมโพธิ สั ต ว์ หลายเรื่ อ งเป็ น อจิ น ไตย
เราเพียงแค่เรียนรู้ ซาบซึ้งในความเสียสละ
ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของท่านก็พอแล้ว
ไขมาถึงตอนนี้ หวังว่าจะมองเห็นอะไรๆ
ชัดขึ้น เข้าใจความคิด ปณิธานและการมอง
การณ์ไกลของพระโพธิสัตว์มากขึ้นนะครับ ๛                                  
ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับ
ย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง
www.watchakdaeng.com,
เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
www.kanlayanatam.com,
Line Official id : @kanlayanatam และ
Facebook Page : Kanlayanatam
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๔. คุณพ่อวัชระ - คุณแม่ทองสุข โลทารักษ์พงศ์
๕. คุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ และครอบครัว
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มองเทศ - มองไทย
วิเทศทัยย์

พระอุปคุตเถระ

จากพระธรรมกถึกถึงผู้ทรงอภิญญา (๑)

คราวเมือ่ พิมพ์หนังสือพระมาลัยเป็นใคร ?
มาจากไหน ? แล้วเที่ยวไล่แจกชาวบ้านพร้อม
ส�ำทับให้อา่ นเพือ่ ประดับความรู  ้ จากนัน้ ก็คอย
เช็คเรตติ้งดูว่ามีคนสนใจมากน้อยเพียงใด ด้วย
การสอบถามบ้าง ด้วยการพูดคุยบ้าง ด้วยการ
เลียบเคียงบ้าง หลายอาทิตย์ผ่านไปจนกลาย
เป็นเดือนไม่เห็นฟีดแบ็คอันใดกลับมา จึงเข้าใจ
เอาเองว่า ผู้อ่านคงลึกซึ้งแจ่มแจ้งดีแล้ว จึงไม่
ต้องการค�ำอธิบายเพิ่มเติมอันใดเป็นแน่แท้
พร้ อมเกิ ดความมั่นใจอย่างสูง ยิ่ง ว่า ตัว เอง
เขียนหนังสือได้ดมี คี ณ
ุ ภาพ กอปรด้วยอรรถรส
อันเป็นสารัตถะ จนไม่มีข้อบกพร่องอันใด
มาวันหนึ่งได้แสดงเทศนาวันธรรมสวนะ
หรือวันพระ ท่ามกลางพ่อขาวแม่ขาวผูส้ มาทาน
รักษาอัฏฐศีลจ�ำนวนเกือบร้อย ขณะหนึง่ มีเสียง
ถามสอดแทรกมาจากข้างล่างธรรมาสน์ว ่า

“พระมาลัยเป็นอะไรกับพระอุปคุต ท�ำไมทั้ง
สองรูปนี้จึงมีฤทธิ์เดชมาก” จ�ำได้ว่ามิใช่เสียง
ใครที่ไหน  แต่เป็นโยมหลง ขาประจ�ำ แกหลง
สมชื่อ เพราะเทศน์ยังไม่ลงธรรมาสน์เลย แกก็
ลืมเสียสนิท ยังดีพอจ�ำได้ว่าคนเทศน์ชื่อเสียง
เรียงนามใด มิเช่นนั้นเป็นต้องทวนกันนาน
เป็นวัน คิดในใจว่า คราวนี้งานงอกอีกแล้ว
จึงตอบแกว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับพระอุปคุต
เถระที่มีตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ จึงขอค้างไว้ก่อน
คราวหน้าค่อยมาสาธยายขยายความกันอีกที”
อีกเสียงหนึ่งเสริมขึ้นมา เหมือนต้องการช่วย
เหลือพระว่า “ท่านอยูใ่ นสะดือทะเลมานานมาก
เวลามีงานการพระศาสนา ท่านจะเหาะมาคอย
คุ้มครองรักษา มิให้พญามารมารังควานงาน
การให้เสียหาย” จ�ำได้ว่าเป็นเสียงของทายก
เวียน อันนี้ก็เหมือนกัน เวียนสมชื่อ ค�ำถวาย
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ทานทุกสิ่งอย่าง แกเป็นเวียนหลายรอบ จน
บางครั้งพระต้องออกปากห้าม อีกเสียงเสริม
ว่า “ท่านชอบแปลงกายเป็นสามเณร ออกเทีย่ ว
บิณฑบาตตอนกลางคืนในวันเพ็ญที่ตรงกับวัน
พุธหรือวันเพ็ญพุธ” หันไปมองเป็นเสียงของโยม
ผู้มีอาวุโสสูงสุด ในกลุ่มพ่อขาวแม่ขาวชื่อว่า
โยมดี เหตุที่ชื่อว่าดี น่าจะเป็นค�ำพูดประจ�ำใจ
แก  ใครจะท�ำอะไรใครจะพูดอะไรเป็นดีทกุ อย่าง
เมื่อวนเวียนกับค�ำว่า หลง เวียน และดี
มักมีประเด็นใหม่ให้สืบค้นเสมอ
จากนั้น เหมือนท�ำนบแตก แต่ละคนต่าง
แสดงความเห็นคนละด้านสองด้าน บางคน
บอกว่าพระอุปคุตคือพระบัวเข็ม ตามร่างกาย
เต็มไปด้วยตะปูปกั ตามส่วนส�ำคัญ บางคนบอก
ว่า ท่านเป็นปางหนึ่งของพระสุภูติเถระ เพราะ
มีฤทธิ์เดชสามารถประทานฝนได้ ส่วนอีกคน
บอกว่า ท่านเป็นปางหนึง่ ของพระควัมปติเถระ
เพราะมี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ม ากมายมหาศาล ไม่ แ พ้
พระมหาโมคคัลลานเถระ
ถึงตรงนี้ต้องโบกมือให้หยุด เพราะกลัว
ว่า ขืนปล่อยให้เป็นค�ำถามปลายเปิดเรื่อยไป
อีกหน่อยพระอุปคุตเถระ อาจกลายพันธุ์เป็น
อุลตร้าแมนก็เป็นได้
จึงต้องท�ำสัญญากันว่า  ขอไปค้นคว้าข้อมูล
มาก่อน ได้ความอย่างไรแล้วจะมาเทศน์ให้ฟัง
วันหลัง โยมแม่ขาวขาประจ�ำ  คนนั่งใกล้ธรรมมาสน์พูดด้วยใบหน้าเรียบเฉยว่า “สาธุเจ้าข้า
ถ้าอย่างนั้นวันนี้งดถวายกัณฑ์เทศน์ เอาไว้
คราวหน้ามาเทศน์เรือ่ งพระอุปคุต  ค่อยถวาย”
... แบบนี้ก็ได้เหรอ !!!
จากการสืบค้นหาข้อมูลทั้งหนังสือทั่วไป
และงานวิจัย ท�ำให้เกิดความสับสนว่า แท้จริง
แล้วพระอุปคุตเถระรูปนี้เป็นใครกันแน่ เหตุใด
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ประวัติความเป็นมาจึงพิสดารพันลึกมากนัก
เพราะความอยากรู้ให้ชัดเจนมากขึ้น จึงลงทุน
สั่งซื้อหนังสือเกี่ยวกับพระอุปคุตฉบับภาษา
อังกฤษ เพราะเห็นว่าหนังสือภาษาไทยแต่ละ
เล่มพากันอ้างถึงบ่อยครั้ง เห็นว่าเพื่อเสริม
ปัญญา เกิดความกระจ่างชัดทุกมิติเกี่ยวกับ
พระอุปคุตเถระ จึงต้องลงทุนหน่อย
หลังจากตะลุยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
แล้ว ยิ่งชวนให้ตื่นเต้นว่า พระเถระรูปนี้ทรง
อิทธิพลต่อสังคมอินเดียไม่น้อย และส่งผลต่อ
ชาวพุทธตลอดดินแดนอุษาคเนย์หรืออาเซียน
ของเรา ถ้าจะบอกว่า พระมาลัยเถระ ทรง
คุ ณ ด้ า นพาคนไปชมนรกสวรรค์ ไ ด้ พระ
อุปคุตเถระรูปนี้ น่าจะทรงคุณด้านการปราบ
มารโดยเฉพาะมารผู ้ ป ระสงค์ ร ้ า ยท�ำลาย
พระพุทธศาสนาของพระชินศรี
จะพูดว่า พระมาลัยเถระ เป็นปางโปรด
ส่วนพระอุปคุตเถระ เป็นปางปราบ ก็น่าจะ
เป็นจริง
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ยิ่งอ่านยิ่งท�ำให้รู้ว่าพระอุปคุตเถระมิใช่
ชาวอาเซียน เหมือนหนังสือบางเล่มในเมือง
ไทยกล่าวอ้าง ประมาณว่า เตรียมส�ำมะโนครัว
พร้อมถวายท่านเลย แต่หากสืบค้นลึกลงไปจะ
เห็นว่า พระเถระรูปนี้เป็นชาวอินเดีย และ
สังกัดคณะสงฆ์ฝา่ ยมหายาน ซึง่ ตรงกันข้ามกับ
พระสงฆ์เถรวาท และที่ส�ำคัญคือ ท่านเป็นที่
ปรึกษาของพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้เป็นใหญ่
เหนือดินแดนชมพูทวีป หากถือเอาข้อมูลตามนี้
แสดงว่าสถานะของท่านใหญ่โตไม่น้อย เหตุ
เพราะอยู่ใกล้กษัตริย์นี้เอง จึงไม่แปลกที่เรื่อง
ราวของท่าน จะถูกบันทึกกล่าวถึง ในต�ำรา
น้อยใหญ่สมัยนั้น
ต�ำราย�้ำอีกว่า ท่านได้รับพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าด้วย ล�ำพังเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง
อภิ ญ ญา สามารถปราบพญามารได้ ยั ง หา
ข้อมูลยาก นี้ระบุว่าได้รับการพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้า ยิ่งปวดเศียรเวียนเกล้ากันใหญ่
แม้จะถอยหลังไปสืบค้นในพระไตรปิฎกก็หา
ได้มีชื่อพระเถระดังอ้างไม่ ยังไม่พอใจ สืบค้น
หาเกี่ยวกับเหตุการณ์พุทธพยากรณ์ ก็หาได้
พบอีกไม่  จึงสันนิษฐานว่า เป็นการแต่งยุคหลัง
แล้วยัดเรื่องราวใส่พระโอษฐ์เป็นแน่ หรือหาก
ว่าใครมีขอ้ มูลก็ชว่ ยบอกที  จะเป็นพระคุณอย่าง
สู ง จะตอบแทนด้ ว ยซองผ้ า ป่ า ยกให้ เ ป็ น
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์เลยเชียว
เห็นว่าหลักฐานประเด็นนี้ จ�ำต้องตามหา
หนังสืออีกเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนี้อยู่ในคัมภีร์
ประเภทอวทานของมหายาน (สายเถรวาทเรียก
อปทาน) แต่โชคดีมีนักปราชญ์ไทยแปลไว้แล้ว
จึงต้องตามหาซือ้ และตะลุยอ่านอีกเล่มหนึง่ ยิง่
อ่านยิ่งสนุก ชวนให้นึกถึงค�ำบอกเล่าของพ่อ
ขาวแม่ขาว ซึ่งบอกว่า พระเถระเป็นโน้นเป็นนี้

หลายบทบาท และเห็นว่าหลายต่อหลายค�ำถาม
น่าจะมีค�ำตอบจากหนังสือเล่มนี้ นอกจากนั้น
ยังสามารถเข้าใจบริบททางประวัตศิ าสตร์ ของ
อินเดียสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี
เป็นอันว่า  ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้
บทสรุปว่า พระอุปคุตเป็นใคร ? มาจากไหน ?
อุโบสถศีลวันหนึง่   ได้เทศนาเรือ่ งพระอุปคุตเถระให้พ่อขาวแม่ขาวฟังตามสัญญาที่ให้
ไว้ ไม่ได้หมายถึงกัณฑ์เทศน์นะ แต่เป็นสัญญา
ใจรับปากไว้  การเทศน์วนั นัน้   ใช้เวลาหนึง่ ชัว่ โมง
โดยประมาณ สังเกตว่า แต่ละคนนั่งฟังด้วย
อาการส�ำรวม แม้จบเรื่องแล้วจะเปิดโอกาส
ให้ถาม ก็เงียบเหมือนคนเพิ่งตื่นใหม่ เป็นเรื่อง
แปลกกว่าวันอื่น ทราบทีหลังว่า เรื่องของ
พระอุปคุตทีเ่ ทศน์วนั นัน้ ไม่ตรงกับการรับรูข้ อง
พ่อขาวแม่ขาว
มิน่า...กัณฑ์เทศน์วันนั้นจึงดูเบาๆ
เรื่องพระอุปคุตเถระที่จะน�ำมาบอกเล่า
และวิเคราะห์คราวนี้ ก็มิได้แตกต่างจากการ
เทศน์ให้พอ่ ขาวแม่ขาวฟัง นับจากเริม่ ต้นจนถึง
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สรุปพร้อมการวิเคราะห์ ด้วยเหตุนนั้ ผูม้ คี ำ� ตอบ
อยู่ในใจแล้ว ย่อมเกิดความอึดอัดขัดเคือง แต่
ผู้เขียนไม่ได้ใส่ใจ เพราะเห็นว่าความจริงต้องมี
หลายด้าน  การเขียนครัง้ นี  ้ อาจจะเป็นอีกด้าน
หนึ่ง ซึ่งผู้อ่านยังไม่เคยได้ยินมาก่อน จึงขอ
แนะน�ำว่า ลดความเห็นต่างเสียก่อน ผิดถูก
อย่างไร ค่อยใช้ปัญญาตรองดู
ไม่แน่ กัณฑ์เทศน์คราวนี้ อาจตรงกันข้าม
กับวันก่อนก็เป็นได้
ประการแรก เห็นควรแจ้งผู้อ่านก่อนว่า
พระอุปคุตเถระมิใช่พระไทย ไม่วา่ จะเป็นภาค
ไหนของเมืองไทย แค่สงั เกตชือ่ ก็ไม่ใกล้คนไทย
ยิง่ ไม่มนี ามสกุล  ยิง่ ฟันธงได้เลยว่า  มิใช่คนไทย
ชัวร์ ผูอ้ า่ นทีฝ่ งั ใจว่า  พระเถระรูปนี  ้ ถือสัญชาติ
ไทยก็ควรปรับเปลีย่ นความคิดเสีย อันนีผ้ เู้ ขียน
ยืนยันได้ มีหลักฐานอ้างอิงเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือถ้า
ต้องการต้นฉบับจริง ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตก็
มีให้ ดังนั้น ใครชาตินิยม ชอบแปลงสัญชาติ
คนอื่นให้เป็นไทย ก็ควรคลายความยึดมั่นเสีย
ประการที่สอง เห็นควรให้เปิดหูเปิดตา
ให้กว้าง ยอมรับความจริงว่า ประเทศไทยของ
เรานี้เพิ่งเกิดมีเป็นตัวตนมาไม่นานนี้เอง หาก
เทียบกับประเทศเหล่าอื่น ทุกสิ่งอย่างที่เรามี
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ต่างลอกเลียนแบบมาจากประเทศเหล่าอื่นทั้ง
สิ้น ไม่ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
หรือความเชื่อ ต้นฉบับของเรื่องเหล่านั้น คงไม่
เกินประเทศอินเดียกับประเทศศรีลังกา เอา
แค่สอบถามชื่อเสียงเรียงนาม เราก็มิใช่คนไทย
แล้ว เพราะศัพท์แสงเหล่านั้น ล้วนเป็นภาษา
ต่างประเทศถึง ๘๐ - ๙๐ เปอร์เซ็นต์
ยกตัวอย่างเช่น นายกรัฐมนตรีชอื่ ว่า พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ลองแยกศัพท์ให้ละเอียดจะ
เห็นว่า ไม่พบภาษาไทยแท้แม้แต่ศพั ท์เดียว  จงึ ย�ำ้
อีกว่า อย่าค้านผูเ้ ขียนเป็นอันขาด อ่านไปตรอง
ไปจนจบเรือ่ งแล้วค่อยมาคุยกัน หากไม่ตรงจริต
ก็ถือเสียว่า เป็นความรู้ใหม่ แต่ความรู้มากมาย
ใช่ว่าจะตรงจริตของเราเสมอไป ลองตรองดูให้
ชัดเจน ความรู้ที่เรารับรู้และน�ำมาใช้นั้น ล้วน
เป็นแต่การฝืนจริตทั้งนั้นแหละ ตรงกับภาษา
ไทยเราว่า ดัดจริต  ถา้ ไม่เอาจริตมาดัด   ไหนเลย
จะเป็นผูเ้ ป็นคนเหมือนตอนนี  ้ หรือใครจะเถียง
ประการที่สาม พระอุปคุตเถระรูปนี้มิใช่
พระสงฆ์สังกัดเถรวาทเหมือนบ้านเรา แต่เป็น
พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน ความคิดความอ่านหรือ
วัตรปฏิบตั บิ างอย่าง ย่อมค้านต่อความเชือ่ ของ
ชาวเถรวาทเรา แต่หากเราปฏิเสธเรื่องราวของ
ท่านแต่ต้นมือ เกรงว่าจะเสียโอกาส เหมือนขุด
หาเพชรพลอยจวนจะถึงแล้ว แต่พากันคลาย
ความเพียรเสีย ด้วยเหตุนั้น จึงแนะน�ำว่า เปิด
ความคิดให้กว้างเอาไว้ ลองรับรู้เรื่องราวใหม่
จะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย
ประการที่สี่ เรื่องราวของพระเถระรูปนี้
สลับซับซ้อน หลายชั้นหลายตอน เพราะมีการ
ถ่ายทอดจากต้นฉบับแตกต่างกันไป หลายชาติ
หลายวัฒนธรรม  หลายกลุม่ ชาติพนั ธุ  ์ แต่ละกลุม่
ต่างเสริมแทรกความคิดของตนใส่ลงไปด้วย ยิง่
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ท�ำให้พสิ ดารพันลึกมากขึน้ บางคนเติมสีสนั มาก
จนพระเถระกลายเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ต่าง
อะไรจากศาสนาประเภทเทวนิยม บางคนเปลีย่ น
บทบาทของพระอุปคุตเถระ ให้มคี วามสามารถ
หลายต�ำแหน่ง เสมือนว่าพระเถระเป็นพระ
อรหันต์อเนกประสงค์ เช่น เป็นผู้ประทานฝน
หรือประทานความร�่ำรวย
ประการสุ ด ท้ า ย พระอุ ป คุ ต มิ ไ ด้ เ ป็ น
ผลผลิตของศรีลงั กา ประเทศไทยรับรูพ้ ระอุปคุต
ผ่านมาทางประเทศพม่า ลักษณะนิสยั ของพระ
อุปคุตเถระ  จงึ มีกลิน่ อายของพม่ารามัญปรากฏ
อยู  ่ โดยเฉพาะเรือ่ งอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย  ์ คนไทย
ชอบนัก  ยงิ่ มีฤทธานุภาพมากมายเหลือคณานับ
ยิ่งไม่ต้องตั้งค�ำถาม เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
พร้อมแป้งขูดกัน  จนเป็นตุก๊ ตาประแป้งกันเลย
ทีเดียว

เสริมนอกประเด็นอีกนิด เหตุทพี่ ระอุปคุต
เถระไม่ เ ป็ น ที่ นิ ยมแพร่หลายบนเกาะลัง กา
สันนิษฐานว่า ชาวพุทธศรีลังกาเน้นเมตตาให้
อภัย ไม่ชนื่ ชอบปาฏิหาริย์ โดยเฉพาะเรือ่ งพระ
เดชนั้นเห็นว่า ชาวพุทธศรีลังกาออกจะปฏิเสธ
กันเลยทีเดียว ความโด่งดังของพระอุปคุตเถระ
ด้านปาฏิหาริย์ จึงไม่สามารถสอดแทรกเจาะ
ฐานศรัทธาของชาวศรีลงั กาได้ หรืออีกด้านหนึง่
พระสมณทูตชุดแรกคงวางฐานไว้ด  ี โดยยกศีลาจารวัตรของพระโมคคัลลีบตุ รติสสเถระเป็นต้น

แบบ สิ่งใดที่แปลกแตกต่างจากคุณสมบัติของ
พระเถระรูปนี้ จึงไม่เป็นที่สนใจใฝ่ปฏิบัติตาม
และเห็นจะเป็นแบบนี้เรื่อยไปจนโลกจะแตก  
ปัญหาส�ำหรับผู้เขียนคือ ท�ำอย่างไรจะ
ขมวดเรื่องราวพระอุปคุตเถระ ที่มีนัยพิสดาร
พันลึกตามหลักฐานในต�ำราน้อยใหญ่ ให้สรุป
จบลงในพื้ น ที่ แ ละเวลาอั น จ� ำ กั ด อี ก ทั้ ง ให้
สอดคล้องกับความเข้าใจของผู้อ่านด้วย โดย
เฉพาะผูอ้ า่ นทีไ่ ม่คอ่ ยมีพนื้ ความรูเ้ กีย่ วกับพระ
เถระรูปนี้เลย จึงคิดเองว่า เขียนตามหลักฐาน
ข้อมูลเดิมดีทสี่ ดุ เนือ้ ความว่าอย่างไรก็เขียนไป
ตามนัน้ ไม่ตอ้ งเสริมแต่งให้มากความ เพราะไม่
ต้องมาเถียงกันทีหลังว่าถูกหรือไม่ เป็นความ
จริงมากน้อยแค่ไหน หรือจะเชื่อถือได้อย่างไร
บางคนอาจพาลไปถึงว่า ผู้เขียนแต่งเอาเอง
อีกอย่างหนึ่ง การเขียนเรื่องพระอุปคุต
ครั้งนี้ ก็เป็นเหมือนทุกเล่มที่เขียนมา กล่าวคือ
เน้นเนื้อหาสาระเป็นประเด็นตั้ง แล้ววิเคราะห์
ให้เห็นความแตกต่าง อาจจะมีหลายประเด็น
สอดแทรกเข้า มามากน้อยตามแต่จะเห็นว่า
เนื้อความสมบูรณ์มากน้อยหรือไม่เพียงใด แต่
ไม่ถึงกับออกอ่าวไทยไปไกลจนถึงอินโดนีเซีย
แล้วจึงวนกลับเข้าฝัง่ ไทยอีกรอบ หรือหากจะมี
ก็ถอื ว่าเป็นของแถมก็แล้วกัน จะได้ไม่ตอ้ งเคือง
กันให้เสียเวลา
ว่ากันว่า พืน้ ทีแ่ ละเวลาอันจ�ำกัด ย่อมเป็น
เรือ่ งยากส�ำหรับนักเขียน ซึง่ เรียกกันว่าเป็นการ
ปราบเซียน แต่เมื่อตั้งเรื่องไว้แล้วก็เห็นว่า ต้อง
เดินหน้าให้จบ และพยายามให้เนื้อหาอ่านง่าย
และเข้าใจง่ายที่สุด อย่างน้อยขอให้ถูกใจคน
เขียนเป็นอันใช้ได้ แต่อรรถรสจะกลมกล่อม
อย่างไร ก็ติดตามกันดู
ฉบับหน้าเรามาเริ่มต้นกันเลย

รู้บุญคุณ ของท่าน ในกาลก่อน
ระลึกย้อน ได้หมด ก�ำหนดไว้
ตอบแทนคุณ ท่านบ้าง อย่างตั้งใจ
ตามวิสัย มุ่งมั่น กตัญญู
รู้คุณแล้ว รู้ตอบ ให้ชอบที่
ประโยชน์มี ได้หมด ไม่อดสู
เพราะมีคุณ ส�ำคัญ กตัญญู
ทุกคนผู้ ชายหญิง ไม่ชิงชัง
พระพิพัฒน์ ปริยัตยานุกูล
กวีแห่งชาติ จ.ระยอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชากมะกรูด

v วิสัชนาธรรม :
พระคุณพ่อ
v พระธรรมเทศนา :
บิดา กตัญญุตา
v ธรรมร�ำลึก :
พ่อทั้งสี่ บุพการีของเรา
v ธรรมปริทัศน์ :
หัวอกพ่อ
v เรื่องชุดพุทธบริษัท :
ภัยจากพ่อ

v ตามรอยพระบาท :
เดินตามรอยพระบาทพ่อหลวง
v ปัญญารัตนะ :
แบบพิมพ์ชีวิต
v ชวนอ่าน :
ความรักของพระเวสสันดร
v มองเทศ - มองไทย :
พระอุปคุตเถระ
จากพระธรรมกถึกถึงผู้ทรงอภิญญา (๑)

