เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัย ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เป็นฉบับ ‘ก้าวไปในบุญ’ ซึ่งมาจากชื่อ
หนั ง สื อ เล่ ม เล็ ก ๆ ขนาด A5 ของ เจ้ า ประคุ ณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มีเนื้อหา
ที่ ใ ห้ ค� ำ อธิ บ ายในเรื่ อ งบุ ญ และการท� ำ บุ ญ อย่ า ง
ละเอียด ครบถ้วนทุกๆ แง่ด้าน หากได้อ่านแล้ว
จะเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการท�ำบุญที่ถูกต้อง
ตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน
ความเข้าใจเรื่องการท�ำบุญนี้ มีความคลาด
เคลื่อนเลื่อนเปื้อนไป เป็นเวลาช้านาน เป็นทางให้
เกิดทุจริตหลอกลวง ค้าขายบุญ และใช้เป็นเครื่อง
มือในการล่อลวง ครอบง�ำศาสนิกให้หลงผิด โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ในวัดวาอาราม ซึ่งควรเป็นสถานที่
แห่งความบริสทุ ธิ์ สะอาด เป็นแหล่งบุญทีด่ แี ห่งหนึง่
ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นการสะสมเงินทองและการ
ฉ้อฉลต่างๆ จนเกิดเป็นข่าวอือ้ ฉาวอยูเ่ สมอ บางแห่ง
ถึงกับมีการฆาตกรรมเพราะเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ
วารสารโพธิยาลัย ประสงค์จะสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจที่ถูกต้องแก่พุทธศาสนิกชน จึงได้จัดท�ำฉบับ
“ก้าวไปในบุญ” นี้ขึ้น โดยน�ำหนังสือของเจ้าประคุณ
สมเด็จฯ มาน�ำเสนอเป็นเรื่องเด่นประจ�ำฉบับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในข้อที่ว่าการท�ำบุญต้องมี
ธรรมะทีเ่ รียกว่า ทิฏฐุชกุ รรม เป็นส�ำคัญ ทิฏฐุชกุ รรม
คือ การมีความเห็นที่ถูกต้อง มีปัญญาที่จะพิจารณา
ว่าอย่างไรคือบุญ
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ การท�ำบุญนัน้ อยูท่ ใี่ จ อยูท่ มี่ ปี ญ
ั ญา
พิจารณาในบุญที่ท�ำ  เมื่อท�ำบุญแล้วเกิดประโยชน์
ทัง้ แก่ตนเองและแก่ผอู้ นื่ ยกระดับภูมธิ รรมทีม่ ใี นตน

ฉบับที่ ๓๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ให้สูงขึ้น เป็นบารมีให้ก้าวหน้าไปในทางธรรม ท�ำให้
ใกล้พระนิพพาน เป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามไปใน
ชาติภพหน้า เพราะการสะสมสิ่งใด ก็ไม่อาจเปรียบ
เทียบกับการสะสมบุญได้เลย เพราะบุญนัน้ สามารถ
ติดตามเราไปได้ในทุกภพทุกชาติ ดังนัน้ การท�ำบุญจึง
เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรให้ความส�ำคัญ
และใส่ใจที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะได้ท�ำบุญให้ถูกต้อง
ในเล่มยังมีเรือ่ ง ‘รูจ้ กั บ้านของตัว เทีย่ วทัว่ พระ
ไตรปิฎก’ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตอนต่อ
จากฉบับทีแ่ ล้ว ฉบับนีเ้ ป็นตอนทีส่ อง ทีจ่ ะให้ความรู้
เกีย่ วกับพระไตรปิฎกส่วนทีเ่ ป็นพระสูตรต่อจากฉบับ
ที่แล้ว และฉบับหน้าจะเป็นตอนจบ ท่านที่สนใจจะ
อ่านพระไตรปิฎก ไม่ควรพลาดแม้แต่ฉบับเดียว
เนื่องจากเดือนกรกฎาคม มีเหตุการณ์อุบัติภัย
ที่โด่งดังไปทั่วโลก คือ กรณี เยาวชนทีมฟุตบอล
หมูป่าอะคาเดมี และโค้ช ติดอยู่ในถ�้ำหลวง ขุนน�้ำ
นางนอน จังหวัดเชียงราย เกิดปรากฏการณ์การช่วย
เหลือที่ระดมกันมาอย่างเนืองแน่นจากทั่วประเทศ
และทั่วโลก เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสุดจิต
สุดใจทุกหน่วยงาน ทุกหมู่เหล่า แม้แต่ชาวบ้านคน
เล็กๆ ก็มนี ำ�้ ใจพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือและเสียสละ ยอม
ให้ผนั น�ำ้ จากในถ�ำ้ มาท่วมไร่นาของตน โดยไม่หวังการ
ชดเชยจากภาครัฐ เรือ่ งนีห้ ากไม่พดู ถึงเสียเลยคงไม่ได้
เพราะนี่แหละคือการมีใจเป็นบุญที่ชัดเจนที่สุดกรณี
หนึง่ และท่านปฏิรปู เทสการกก็ได้เขียนเกีย่ วกับเรือ่ ง
นี้ไว้ด้วย ในบทความชื่อ ‘มหกรรมท�ำบุญระดับโลก
ลูกหมู ๑๓ ติดถ�้ำหลวง’ เชิญพลิกอ่านได้ตาม
อัธยาศัย
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๓๘

อย่างที่เคยและเป็นมา บทความ
ทุกเรื่องของเรายังคงคุณภาพ น่าอ่าน
และทรงคุณค่าเสมอ แม้ไม่ได้เอ่ยถึง
ณ ที่นี้ ด้วยพื้นที่อันจ�ำกัด
‘พระติสสเถระ’ หรือ พระโมคคัลลีบตุ รติสสะ ก�ำลังเดินเรือ่ งไปอย่าง
น่าสนใจ เรื่องของท่านเป็นเรื่องที่ควร
ศึกษา เพราะถือได้ว่า ท่านมีพระคุณ
ต่อชาวพุทธไทย รวมถึงพระเจ้าอโศก
มหาราชที่ ท� ำ ให้ เราได้ รั บ พระพุ ท ธ
ศาสนาสายเถรวาทมาเป็ น ศาสนา
แห่งชาติ ให้เรามีโอกาสเรียนรู้ค�ำสอน
ดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสมบัติ
ล�ำ้ ค่ายิง่ กว่าสมบัตใิ ดๆ นัน่ คือ นิพพาน
สมบัติ ซึ่งจะท�ำให้เราได้พบกับความ
พ้นทุกข์ ได้พบความสงบเย็น และ
สันติสุขที่แท้จริง
คณะผู้จัดท�ำ

วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพ์ด้วย
ปัจจัยบริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา
แจกเป็นธรรมทานและบริจาคไปตาม
ห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่านผู้
ใฝ่ธรรมต่อไป ขออนุโมทนาทุกท่าน

วัดจากแดง

ชมรมกัลยาณธรรม

ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา  อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันธุ์รพี นพรัมภา
Punrapee@gmail.com
ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ
(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com
กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
สำ�นักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๖๑
จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
ภาพปก : อ.ปัญญา วิจินธนสาร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ออกแบบปก : อ.บัญชา หนังสือ
เครดิตภาพ
ชาคิโนภิกขุ, True Little Monk
เขมา เขมะ และขอขอบคุณ
เจ้าของภาพ
จากทาง Internet ทุกท่าน
ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร
โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการ ‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

สารบั ญ
a วิสัชนาธรรม : บุญ เสบียงของชีวิต
พอจ.มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร......................๓
a ชวนอ่าน : ก้าวไปในบุญ			
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)........๑๓
a ธรรมปริทัศน์ : รู้จักบ้านของตัวฯ (๒)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)........๒๒
a พระพุทธรูปส�ำคัญ : พระพุทธอังคีรส
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม............................๓๓
a พระธรรมเทศนา : เก่งกว่าเต่า  
พระอาจารย์ชยสาโร..........................................๓๔
a ปัญญาปริทัศน์ : มัคคภาวนา : ธรรมะ ๓๓ (๓)
ธีรปัญโญ...........................................................๔๒
a กวีนิพนธ์ : ออก “เรา” เข้าพรรษา  
ปปัญจา.............................................................๕๓
a ทันโลก รู้ธรรม : มหกรรมท�ำบุญระดับโลก
ปรากฏการณ์ลูกหมู ๑๓ ติดถ�้ำหลวง   
ปฏิรูปเทสการก.................................................๕๔
a มองเทศ - มองไทย : พระติสสเถระ (๒)
วิเทศทัยย์..........................................................๕๘
a ใต้ฟ้าวัดจากแดง : พระธรรมทายาทต้นแบบ
กองบรรณาธิการ...............................................๖๓

หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย หรือต้องการ
แสดงความเห็น ติชม หรือให้คำ� แนะน�ำใดๆ กรุณา
ติ ด ต่ อ ได้ ที่ อี เ มล pk.krun21@gmail.com
(พระครู ป ระคุ ณ สรกิ จ หรื อ พระมหาการุ ณ ย์
กุสลนนฺโท) ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น
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วิสัชนาธรรม

บุญ : เสบียงของชีวิต
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ปุจฉา : กรุณาอธิบายศัพท์ ค�ำว่า “บุญ” และการ
แบ่งประเภทของบุญด้วยเจ้าค่ะ
วิสัชนา : บุญ เป็นภาษาบาลี คือ การท�ำคุณงาม
ความดี ที่เน้นมากที่สุด หมายถึง การให้ทาน แต่
ความหมายจริงแท้นนั้ “บุญ” แปลว่า ๑. ท�ำให้เต็ม
๒. ช�ำระให้สะอาด
๑. ท�ำให้เต็ม ขั้นที่ ๑ ศีล ๕ เต็มในความ
เป็นมนุษย์ ขั้นที่ ๒ ศีล ๘ เต็มในความเป็นเทวดา
สวรรค์เลือกชั้นได้ ขั้นที่ ๓ เต็ม ท�ำสมาธิได้ฌาน

ไปเกิดเป็นพรหม และขั้นที่ ๔ บุญเต็มเปี่ยม คือ
บรรลุอรหัตตมรรค นัน่ คือบุญขัน้ สุดท้าย ต่อจาก
อรหัตตมรรค เป็นอรหัตตผล ท�ำบุญไม่เป็นบุญ
แล้ว เป็นสักแต่ว่า “กิริยา” เท่านั้น
๒. การช�ำระให้สะอาด การให้ทาน ก็ช�ำระ
“ความโลภ เห็นแก่ตวั ” ให้สะอาด การรักษาศีล
ช�ำระ “ความโกรธ” ให้สะอาด การเจริญภาวนา
ช�ำระ “ความหลง” ให้สะอาด
ประเภทของบุญ ได้แก่  บุญกิรยิ าวัตถุ ๓ คือ
ทาน ศีล ภาวนา ถ้าแบ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๑๐
แบ่งเป็น ๑. ทานมัย บุญส�ำเร็จจากการให้ทาน  
๒. สีลมัย บุญส�ำเร็จจากการรักษาศีล  ๓. ภาวนามัย
บุญส�ำเร็จจากการภาวนา ๔. อปจายนมัย บุญส�ำเร็จ
จากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ๕. เวยยาวั จ จมั ย บุ ญ ส� ำ เร็ จ จากการขวนขวายบ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ๖. ปัตติทานมัย บุญส�ำเร็จจาก
การให้ส่วนบุญที่ได้บ�ำเพ็ญมาแล้ว ๗. ปัตตา-
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นุโมทนามัย บุญส�ำเร็จจากการยินดีในกุศลทีผ่ อู้ นื่
ได้ทำ� แล้ว ๘. ธัมมัสสวนมัย บุญส�ำเร็จจากการฟัง
พระสัทธรรม ๙. ธัมมเทสนามัย บุญส�ำเร็จจาก
การแสดงพระสัทธรรม และ ๑๐. ทิฏฐุชุกรรม
การกระท�ำความเห็นให้ตรงถูกต้อง
ปุจฉา : บุญ กับ บารมี ต่างกันอย่างไร และ
บุญญาธิการ หมายถึงอะไร เจ้าคะ
วิสัชนา : บุญจะคู่กับบารมี  หากบุญนั้นเป็นการ
สั่งสมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน เช่นของพระ
โพธิสัตว์ ถ้าเป็นบุญธรรมดาๆ ก็จะหมายถึงทาน
ศีล ภาวนา ขั้นพื้นฐาน เพื่อการหลุดพ้นทั่วไป แต่
ถ้าบุญไปเชื่อมกับบารมี จะเป็น บุญบารมี   จะ
หมายถึง ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี  
ปัญญาบารมี  วิรยิ ะบารมี ขันติบารมี  สัจจะบารมี  
อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี และ อุเบกขาบารมี
ถ้าบุญไปต่อกับบารมี ใช้ค�ำว่า บุญญาธิการ   บุญ
ที่ท�ำต่อเนื่องกันไปจนบุญเต็มเปี่ยม จนกระทั่งได้
บรรลุเป็นอรหันตสาวก อัครสาวก หรือเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถ้าบุญทั่วๆ ไป ก็เน้นบุญ
กิริยาวัตถุ ๓ หรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ขั้นพื้นฐาน
เป็นการมองบุญระยะสั้น กับมองบุญระยะยาว   
ระยะสั้น จะเน้นบุญกิริยาวัตถุ ๓ หรือ บุญกิริยา

วัตถุ ๑๐ ระยะยาว คือบุญบารมีทั้ง ๑๐ ประการ  
นี่คือภาพรวมของบุญที่ไปเชื่อมกับบารมี
ปุจฉา : “บารมี” แปลว่าอะไรเจ้าคะ
วิสัชนา : ความหมายของค�ำว่าบารมี ๑. การ
บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ ผู ้ อื่ น ๒. การกระท� ำ ที่
ประเสริฐ ๓. การกระท�ำของผูป้ ระเสริฐ ๔. การตัก
ตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตน และ ๕. การกระท�ำ
ที่จะส่งให้ผู้กระท�ำถึงฝั่งพระนิพพาน
ปุจฉา : บุญ พัฒนาไปเป็นบารมีได้หรือเปล่าเจ้าคะ
วิสชั นา : การให้ทานเฉยๆ ก็สง่ ผล รักษาศีลเฉยๆ
ก็ส่งผล แต่เมื่อทาน ศีล ภาวนา ใดๆ ก็ตาม
หากประกอบด้วยความตัง้ ใจว่า ขอจงเป็นปัจจัย
แก่พระนิพพาน อย่างนั้นจะเข้าสู่บารมี จริงอยู่
ท�ำทานไม่ปรารถนาอะไรเลย ทานก็ส่งผลให้ได้
มนุษย์สมบัติ แต่ถา้ ปรารถนาว่าทานกุศลนี้ จงเป็น
ไปเพื่อพระนิพพาน ก็จะเข้าไปสู่ทานบารมี จะ
ท�ำให้ผู้กระท�ำทานนั้นถึงพระนิพพาน เป็นความ
หมายที่ ๕ ของค�ำว่า “บารมี”
ปุจฉา : บุญเป็นคุณสมบัติสากล ไม่ว่าใครหาก
ท�ำอย่างนี้ก็ถือเป็นบุญเหมือนๆ กัน ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่ เป็นของสากล แต่บุญในพระพุทธ
ศาสนาจะแยกเป็น ๒ อย่าง ๑. บุญที่ประกอบ
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ด้วยปัญญา ๒. บุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา คือ
บางคนไม่เข้าใจ ท�ำบุญแต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นบุญ เห็น
เขาท�ำก็ท�ำ แต่บางคนเข้าใจเหตุ เข้าใจผล แล้วจึง
ท�ำบุญ นี้คือบุญประกอบด้วยปัญญา
ปุ จ ฉา : บุ ญ ที่ ป ระกอบด้ ว ยปั ญ ญา ย่ อ มได้
อานิสงส์มากกว่าใช่ไหมเจ้าคะ
วิสชั นา : เจริญพร แล้วยังแบ่งเป็นแบบท�ำเอง หรือ
มีคนชักชวน  ถ้ามีคนชักชวน  เราจึงท�ำ  เรียกว่า
สสังขาริก ถ้าไม่มีคนชักชวน เราท�ำเองเรียก
อสังขาริก แต่การชักชวน บางคนก็ท�ำด้วยความ
สมัครใจ  บางคนไม่สมัครใจ ท�ำเพราะเกรงใจ  อย่างนี้
เป็นต้น ผลบุญจะแตกต่างกันออกไป
ปุจฉา : เปรียบเทียบบุญในพระศาสนากับบุญ
นอกพระศาสนา แตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : มีตัวอย่างเช่น เทพบุตรองค์หนึ่งท�ำ
ทานกุศล สมัยก่อน หุงข้าวต้องมีการเช็ดน�้ำข้าว
คือเทน�ำ้ ข้าวออก เพือ่ ท�ำให้ขา้ วสุก น�ำ้ ข้าวทีเ่ ทออก
จากหม้อข้าวตอนหุงข้าวไหลรวมเป็นแม่น�้ำเลย
พอไปเกิดเป็นเทวดา ช่วงนัน้ ก็รศั มีสแี สงสว่างดีพอ
สมควร หลังจากนัน้ มีเทพบุตรอีกองค์หนึง่ เกิดมา
ในภายหลัง มีรัศมีไปข่มเทพบุตรองค์นี้ เทพบุตร
องค์นสี้ งสัยว่าเกิดอะไรขึน้ เพราะทราบว่าเทวดาองค์
ทีม่ าทีหลังนีท้ ำ� บุญไม่ได้มากเลย แต่พระพุทธเจ้า
เฉลยว่า เพราะเขาท�ำบุญในบุญเขต อนุตฺตรํ
ปุญญ
ฺ กฺเขตฺตํ โลกสฺส  เป็นเนือ้ นาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอืน่ ยิง่ กว่า คือได้ทำ� บุญในพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วยพระอริยะ เป็นทักขิไณยบุคคล ท�ำบุญ
ไม่มาก แต่เนื้อนาบุญดี พอไปเกิดเป็นเทพบุตร
รัศมีจงึ สว่างไสวข่มเทพองค์เดิม เทพองค์เดิมท�ำบุญ
ไว้เยอะ แต่ไม่ได้ทำ� บุญในเนือ้ นาบุญ เพราะคนรับ
ทานเป็นชาวบ้านธรรมดา มีศีลบ้าง ไม่มีศีลบ้าง
ส่วนเทพบุตรองค์นที้ ำ� บุญไม่มาก แต่เนือ้ นาบุญเป็น
พระอริยะ เป็นพระสงฆ์  ท�ำบุญในบุญเขต จึงท�ำ
ให้มีข้อแตกต่าง เจริญพร
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ปุจฉา : เราจะท�ำบุญ ต้องพิจารณาองค์ประกอบ
อะไรก่อนเจ้าคะ
วิสัชนา : ก่อนอื่นเราต้องวางใจให้ถูก การท�ำบุญ
มีหลายประเภท ๑. สงเคราะห์ ๒. อนุเคราะห์   
๓. ตอบแทนบุญคุณ ๔. บูชาคุณ และ ๕. ท�ำบุญ
แบบละกิเลส
ท�ำบุญแบบสงเคราะห์ เช่น เห็นคนยาก
คนจน   คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ดี สุนัขจรจัด
แมวจรจัดก็ดี คนที่ตกทุกข์ได้ยาก มีภัยพิบัติก็ดี
ช่วยเหลือไป ท�ำบุญแบบอนุเคราะห์ เช่น ให้ลูก
ให้หลาน ให้คนในครอบครัว ได้มีอยู่มีกิน อยู่เย็น
เป็นสุข
ท�ำบุญแบบตอบแทนบุญคุณ เช่น เสียภาษี
ให้แก่ประเทศชาติ เลี้ยงดูพ่อแม่ การที่เสียภาษีก็
ดี การทีเ่ ลีย้ งดูพอ่ แม่กด็ ี เป็นการตอบแทนบุญคุณ    
การเสียภาษีมีอยู่ ๒ อย่าง  คือ ๑. ภาษีภาคบังคับ  
คือ เสียภาษีให้กบั รัฐบาลในด้านต่างๆ ตามหน้าที่
พลเมือง กับ ๒. ภาษีสังคม เช่น งานแต่งก็ต้องไป
งานบวชก็ตอ้ งไป งานศพก็ตอ้ งไป งานเราเขาก็มา
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งานเขาเราก็ต้องไป เรียกว่าภาษีสังคม เป็นการ
ท�ำบุญแบบตอบแทนบุญคุณ
การท�ำบุญสูงกว่านั้น คือ บูชาคุณ  มีอยู่ ๒
อย่าง ๑. คุณทางโลก ๒. คุณทางธรรม คุณทางโลก
เช่น นักกีฬาไทยไปแข่งได้เหรียญทองกลับมา
รัฐบาลก็ดี ประชาชนก็ดี จัดบูชาคุณ จัดฉลองให้
เช่น เหรียญทอง ให้หนึ่งล้าน เหรียญเงิน ให้ห้า
แสน  เหรียญทองแดง ให้สามแสน แล้วก็แห่รอบ
เมือง อันนี้เรียกว่า บูชาคุณ ที่เขาได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศชาติ

ปุจฉา : คนไม่เข้าใจก็วจิ ารณ์วา่ ท�ำไมจึงต้องไปเห่อ
อะไรกันนักหนา สิ้นเปลืองงบประมาณ
วิสัชนา : เขาไม่เข้าใจ คนเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศชาติ เขาเรียกว่า ท�ำบุญแบบบูชา
คุณทางโลก ตอนนี้ ประเทศต่างๆ ก็มีรางวัลโน้น
รางวั ล นี้ เช่ น รางวั ล มหิ ด ล รางวั ล แมกไซไซ
รางวัลโนเบล เป็นต้น ส่วน บูชาคุณทางธรรม
ตามหลักพุทธศาสนา คือ บูชาคุณของศีล เป็นต้น
เช่ น คนนี้ รั ก ษาศี ล ๘ ต้ อ งท� ำ บุ ญ กั บ คนนี้
สามารถกรวดน�ำ้ อุทศิ ส่วนกุศลได้ดว้ ย คนนีร้ กั ษา
ศีล ๑๐  คนนีร้ กั ษาศีล ๒๒๗  คนนีม้ จี ตุปาริสทุ ธิศลี
๔ ครบ ดีกว่ารักษาศีล ๒๒๗ อีก สูงกว่านั้นอีก

คนนี้มีอริยศีล คนนี้มากกว่าศีล คือมีสมาธิ จนได้
ฌาน สูงกว่านั้นอีกคือ คนนี้มากกว่าฌาน เจริญ
วิปัสสนา จนบรรลุมรรคทั้ง ๔ นี่คือบูชาคุณด้าน
คุณธรรม มีศีล เป็นต้น การท�ำบุญแบบนี้เรียกว่า
บูชาคุณด้านพุทธศาสนา
ส่วนที่สูงสุดคือ ท�ำบุญแบบละกิเลส จะ
ท�ำบุญกับใครก็แล้วแต่ นิพพานัสสะ ปัจจโย โหตุ
บุญนีข้ อให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน เพราะฉะนัน้
ก่อนจะท�ำบุญ ก็จะมีคำ� ว่า  สทุ นิ นัง วะตะ เม ทานัง
ทานวัตถุนี้ ข้าพเจ้าสละทานแล้ว อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะปัจจะโย โหตุฯ ขอจงเป็นปัจจัย
ให้สิ้นอาสวะกิเลส เป็นการท�ำบุญเพื่อละกิเลส
เพื่อเข้าถึงพระนิพพาน นี้เป็นการท�ำบุญขั้นสูงสุด
ปุจฉา : มีค�ำว่า “บุญ” แล้ว มีค�ำว่า “กุศล” อีก
ความหมายต่างกันอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : กุศล เป็นชื่อของจิต บุญ เป็นชื่อของ
วิธีการกระท�ำ  เช่น มหากุศลจิต ๘ ดวง ในขณะ
ทีท่ �ำทาน จิตนัน้ เป็นกุศล ในขณะที่รกั ษาศีล จิตก็
เป็นกุศล ในขณะทีท่ ำ� สมาธิ จิตก็เป็นกุศล แต่กศุ ล
ในขณะท�ำสมาธิ พอได้ฌาน จะเป็นฌานจิต ไม่ใช่
มหากุศลจิตแล้ว ในขณะทีเ่ จริญวิปสั สนา จิตก็เป็น
มหากุศล แต่พอบรรลุ จิตเปลี่ยนจากมหากุศล
เป็น มัคคกุศล ฉะนัน้ กุศลเป็นชือ่ ของจิตทีเ่ กิดขึน้
ในขณะท�ำบุญ จากการให้ทาน จากการรักษาศีล
จากการเจริญภาวนา
ปุจฉา : แล้ว “บุญ” กับ “ความดี” ต่างกัน
อย่างไรเจ้าคะ
วิ สั ช นา : ถ้าพูดถึง “ความดี ” มี ๓ ดี คื อ
๑. ดี ๒. ดีกว่า ๓. ดีที่สุด ดี คือ ทุกคนมี “ศีล”
ไม่เบียดเบียนกัน ดีกว่า คือ ทุกคนมี “สมาธิ”
นิวรณ์ทั้ง ๕ ไม่มารบกวน ดีที่สุด คือทุกคนมี
“ปัญญา” วิปัสสนาปัญญา มัคคปัญญา จัดการ
กับอนุสัยกิเลสได้
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โดยมากพู ด ถึ ง ความดี ก็ คื อ มี ศี ล ศี ล มี
๒ ประเภทคือ ๑.วาริตตศีล ศีลทีเ่ ป็นข้อห้าม เช่น
ศีล ๕ ศีล ๘ ตามปกติ ๒.จาริตตศีล ศีลที่เป็น
วัฒนธรรมประเพณี หรือหน้าที่ศีลธรรมพลเมือง
ในสังคม เช่น เป็นผู้ดูแลครอบครัว ดูแลพ่อแม่
เรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ครบ เป็นคนดีในสังคม
ส่วน “บุญ” จะหมายถึงการกระท�ำบุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐ ส่วนมากจะมองว่าคนให้ทานเป็นคนดี
แต่ทจี่ ริงแล้ว คนจะเป็นคนดี ต้องมีศลี เป็นอย่างต�ำ่
คนที่ดีกว่า คือมีศีลเป็นฐาน และท�ำสมาธิ คนดี
ที่สุด คือ มีสมาธิเป็นฐาน และเจริญวิปัสสนา
ปุจฉา : บุญระดับโลกียะ กับโลกุตตระ แตกต่างกัน
อย่างไรเจ้าคะ
วิสชั นา : บุญในส่วนของทาน และ ศีล จะเป็นบุญ
ส่วนโลกียะ  บญุ ในส่วนของมรรคทัง้   ๔  เจริญวิปสั สนา
จนบรรลุมรรคทั้ง ๔ เป็นบุญส่วนโลกุตตระ
ปุจฉา : บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ข้อไหนที่มีอานิสงส์
สูงสุดเจ้าคะ
วิสัชนา : ข้อที่ได้อานิสงส์สูงสุด คือข้อ ๓ ได้แก่  
ภาวนามัย กับ ข้อ ๑๐ ทิฏฐุชุกรรม เป็นบุญที่
สูงสุดในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐  แต่ ภาวนามัย (บุญที่
ได้จากการภาวนา) และ ทิฏฐุชกุ รรม (การท�ำความ
เห็นให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิ) บุญเหล่านี้จะสูงสุดได้
ก็ต้องอาศัย ธัมมัสสวนะ การฟังเทศน์ ฟังธรรม
และ ธัมมเทสนา มีการแสดงธรรม ทิฏฐุชุกรรม
หรือภาวนามัยจึงจะเกิดขึ้นได้ มันเชื่อมถึงกัน
ปุจฉา : บุญสูงสุดคือการภาวนา ถ้าเราไม่ท�ำทาน
ไม่ท�ำบุญอย่างอื่น ไปนั่งภาวนาอย่างเดียว จะได้
อานิสงส์ดีกว่าไหมเจ้าคะ
วิสชั นา : ไม่ได้เลย มีตวั อย่าง พระองค์หนึง่ ในสมัย
พุทธกาลก็คิดแบบนี้ว่า ทานเป็นแค่บุญพื้นๆ เอา
ภาวนาดีกว่า แค่ศลี กับภาวนาก็บรรลุแล้ว สุดท้าย
พระภิกษุรปู นัน้ ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ มาเกิดเป็นลูก

นางสนม ส่วนพระที่บอกว่า ทาน ศีล ภาวนา ต้อง
ท�ำทัง้ ๓ อย่างพร้อมๆ กัน อย่าไปทิง้ อย่างใดอย่าง
หนึง่ ก็ได้มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์ เกิดในวันเดียวกัน
อยู่ในที่เดียวกัน
เด็กลูกกษัตริย์กับลูกนางสนม ระลึกชาติได้
ก็ได้หันหน้ามาคุยกัน ลูกนางสนมก็นอนอยู่บน
เบาะต�่ำๆ เตี้ยๆ เก่าๆ ลูกมหากษัตริย์ก็นอนบน
เบาะสูงกว่า ได้รับการบริการอย่างดี ลูกกษัตริย์
ก็บอกว่า “เห็นไหม ชาติก่อนตอนเป็นพระ บอก
แล้วว่าอย่าลืมให้ทาน เอาแต่ศีลกับภาวนา ชาตินี้
เจ้าจึงต้องมาเกิดเป็นลูกนางสนม”
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ พระสีวลี กับ พระติสสะ
ซึง่ เป็นลูกศิษย์รปู หนึง่ ของพระสารีบตุ ร พระสีวลีนี้
ปัจจัย ๔ ใช้เท่าไรก็ไม่หมด ไปไหนก็มคี นถวาย แต่
พระติสสะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรองค์นี้
ตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งวันสุดท้าย ไม่เคยได้ฉัน
อิ่มเลย มื้อสุดท้ายที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน
พระสารีบุตรต้องเอาอาหารของท่านเอง สละให้
พระติสสะได้ฉนั พอฉันเสร็จ ท่านก็นพิ พานไปเลย
อิ่มมื้อสุดท้ายมื้อเดียว ดังนั้น ตราบใดที่เรายังไม่
ถึงพระนิพพาน เราขาดเสบียงไม่ได้ เพราะเราต้อง
เดินทางไกลในสังสารวัฏ การท�ำทานจึงเป็นเรื่อง
จ�ำเป็น เราจึงต้องท�ำให้ ครบ ทาน ศีล ภาวนา
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ปุจฉา : ถ้าบางคนเขาบอกว่าบาป บุญ ไม่มีจริง
หรอก เราจะสอนเขาให้เข้าใจได้อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : มีสองกรณี เขาไม่เชื่อ เพราะเขาเกิด
มิจฉาทิฏฐิ หรือเพราะเขาไม่เคยฟังเทศน์ฟงั ธรรม  
ถ้าได้ฟงั แล้วเกิดความเข้าใจ เขาจะไม่ปฏิเสธ บาง
คนเขาปฏิเสธเพราะเขาไม่รู้จริงๆ ก็มีเยอะ อีก
แบบคือปฏิเสธแบบดื้อ คนที่เขาไม่รู้จึงปฏิเสธ
เราก็หาโอกาสไปแนะน�ำให้เขาได้ซึมซับ ให้ได้ฟัง
ธรรม เพราะส่วนใหญ่ คนที่พูดอย่างนั้น ภาษา
ชาวบ้านเรียกว่าพูดส่งเดชไปอย่างนั้น แต่บางคน
คือมิจฉาทิฏฐิจริงๆ ไม่เชื่อจริงๆ ก็มี
เพราะฉะนั้น ต้องแยกกลุ่มบุคคล พูดแบบ
ไม่รู้ไม่เข้าใจ กับพูดแบบที่เชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆ
ถ้าคนทีเ่ ขาเชือ่ มัน่ อย่างนัน้ จริงๆ เราช่วยอะไรเขา
ไม่ได้หรอก แต่ถา้ คนทีพ่ ดู แบบส่งเดช แล้วแต่อารมณ์
คนเหล่านี้ลึกๆ จริงๆ เขาก็เชื่อ แต่ที่ไม่เชื่อเพราะ
ไม่มีตัวอย่าง ถ้าให้เขาเห็นตัวอย่างชัดเจน เขาจะ
เข้าใจเอง ดังนั้นเราต้องแยกเหตุผลให้ออกก่อน

ปุจฉา : แล้วที่ชอบพูดว่า “เป็นคนท�ำคุณไม่ขึ้น
ท�ำดีกับใครก็ไม่เห็นจะได้ดี” เหมือนกับน้อยเนื้อ
ต�่ำใจ ไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองท�ำ เป็นเพราะ
ไม่เชื่อผลบุญ ควรแนะน�ำอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : ที่จริงเขายังไม่เข้าใจ คือการท�ำความดี
อย่าไปหวังผลกับคนที่เราท�ำดีด้วย ว่าเขาจะดี
กับเรา ทีจ่ ริงเราท�ำบุญ คือเราได้สร้างเหตุทดี่ ใี ห้ตวั
เราแล้ว คนที่เราท�ำดีด้วย เขาจะดีหรือไม่ดี เป็น
เรื่องของเขา คือชาติก่อน อาจจะท�ำบุญร่วมกัน
มาน้อย ชาตินเี้ ราเพิง่ ท�ำดีกบั เขา เขาก็เลยยังไม่ได้
ท�ำดีกับเรา กรณีนี้ อย่าไปคิดว่า ท�ำดีกับคนไม่ขึ้น  
ให้เขาอยู่เขาอาศัยแล้ว  เขายังมาเล่นงานเราอีก
แต่ความจริง สังสารวัฏอันยาวนาน เราไม่รวู้ า่
ได้เคยท�ำอะไรไว้บ้างในอดีต ต้องมอง “อดีตเหตุ
ปัจจุบันผล” “ปัจจุบันเหตุ อนาคตผล” มอง
อย่างครบถ้วน แล้วเราจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่า
ที่บอกว่าท�ำดีไม่ขึ้น หรือท�ำบุญกับคนไม่ขึ้นนั้น
เขาเข้าใจผิด ทุกอย่างมีเหตุผล คือเขามองเห็น
ทางเดียว ยังมองไม่เห็น อดีต ปัจจุบัน อนาคต
เจริญพร
ปุจฉา : มีพุทธภาษิตบอกว่า “ดุจญาติมิตรรอรับ
คนที่จากไปเสียนานได้กลับมาบ้าน บุญย่อมรอ
ต้อนรับเรา เมือ่ เราละจากโลกนีไ้ ป” หมายความว่า
บุญจะให้ผลเสมอใช่ไหมเจ้าคะ
วิสชั นา : บุญรอต้อนรับเราเสมอ บางทีญาติอาจจะ
จ�ำเราไม่ได้ ถ้า ๒๐ - ๓๐ ปี เพิง่ กลับบ้าน บางทีญาติ
จ�ำเราไม่ได้ เราก็จ�ำญาติไม่ได้ แต่บุญที่เราท�ำไว้
ทิ้งไปนานขนาดไหน บุญที่เราท�ำไว้ เขาจะไม่ลืม
เราเลย แล้วจะไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ บุญที่เรา
ท�ำไว้จะตามส่งผล เหมือนญาติที่ตั้งหน้าตั้งตารอ
คอยญาติที่กลับมาจากต่างแดน ดีอกดีใจ เตรียม
รอรับอย่างดี เจริญพร
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ปุจฉา : แล้วญาติทรี่ อเราอยู  ่ เมือ่ ไรจะเจอกันสักที
อะไรเป็นปัจจัย  บางคนดูเหมือนว่าเราก็ทำ� ความดี
มาเยอะ ท�ำไมชีวิตล�ำบากอย่างนี้เจ้าคะ
วิสัชนา : จริงๆ แล้ว ถ้าเราไม่ท�ำความดีเลย เรา
จะล�ำบากกว่านี้อีก แต่เราไม่ได้คิดข้อนี้ เราท�ำดี
ขนาดนี้ ท�ำไมยังไม่ส่งผล แสดงว่าความดีที่เราท�ำ
เป็ น ความดี ใ นปั จ จุ บั น ล้ ว นๆ ความดี ใ นอดี ต
ของเรา มันหมดไปแล้ว ต่อไปก็อาศัยความดีใน
ปัจจุบันอย่างเดียวที่ส่งผลในปัจจุบัน ที่เรายังมี
ชีวติ อยู่ ก็แสดงว่า ความดีปจั จุบนั ล้วนๆ ถ้าเรามัว
แต่รอความดีในอดีตซึ่งมันหมดไปแล้ว และเราไม่
ท�ำความดีในปัจจุบันเลย ก็อาจจะแย่กว่านี้ และ
บางกรณีเราก็ไม่รู้ว่าความดีในอดีตที่สะสมไว้ มัน
หมดหรือยัง เพราะฉะนั้นปัจจุบัน อย่าหยุดท�ำดี
ปุจฉา : จะเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ ควรศึกษา
เรื่องใดเพิ่มเติมอีกเจ้าคะ
วิสัชนา : ถ้าอยากให้เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ
ชัดๆ มีพระไตรปิฎกอยู่ ๒ เล่มที่ควรอ่าน ๑. เปตวัตถุ ๒. วิมานวัตถุ   เปตวัตถุ ท�ำอะไรไปเกิดเป็น
เปรต  วิมานวัตถุ ท�ำบุญท�ำกุศลอะไร ไปเกิดเป็น
เทวดา ต้องไปศึกษาดู
ปุจฉา : คือต้องเข้าใจเรื่องสังสารวัฏและการ
เวียนว่ายตายเกิด เพราะชาติเดียว ยังดูผลไม่จบ
ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสชั นา : ไม่จบ เจริญพร พอเห็นตัวอย่างประกอบ
จึงเข้าใจ หรือใน จูฬกัมมวิภงั คสูตร พระสูตรนีก้ จ็ ะ
บอกว่า ท�ำไมบางคนเกิดมารวย ท�ำไมบางคนเกิด
มายากจน ท�ำไมบางคนเกิดมาฉลาด ท�ำไมบางคน
เกิดมาโง่ ท�ำไมบางคนเกิดมามียศฐาบรรดาศักดิ์
ในจูฬกัมมวิภงั คสูตร ก็จะจ�ำแนกแยกแยะว่า เคย
ท�ำกรรมอะไรไว้บ้าง จึงเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
คือมีพราหมณ์คนหนึ่งมาเลื่อมใสพระพุทธเจ้า เพราะพ่อตัวเองไปเกิดเป็นสุนัขในบ้าน เขา

มารู้จากพระพุทธเจ้า แล้วก็ได้สมบัติที่พ่อฝังไว้
ทั้งหมด จึงมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่
พระองค์ผเู้ จริญ คนเราท�ำไมถึงแตกต่างกัน บางคน
รวย บางคนจน บางคนโง่ บางคนฉลาด ฯลฯ”
พระพุทธองค์ ตรัสบอกว่า “เพราะกรรม
จ�ำแนกสัตว์” พราหมณ์บอกพระพุทธเจ้าว่า ข้า
พระองค์ฟังไม่เข้าใจ กรรมจ�ำแนกสัตว์มันเป็น
อย่างไร พระพุทธองค์กเ็ ลยแจงทีละข้อๆ เช่น ทีเ่ กิด
มาแล้วมีอายุยืน ก็เพราะรักษาศีลข้อที่ ๑ เกิดมา
ไม่ปว่ ยเป็นโรค เพราะว่าไม่เบียดเบียนสัตว์, เกิดมา
มีสมบัตมิ าก เพราะว่าไม่ผดิ ศีลข้อที่ ๒ และชอบให้
ทาน, เกิดมาผิวพรรณดี เพราะไม่ผกู โกรธ, เกิดมา
มีปัญญามาก เพราะชอบสอบถาม อะไรเป็นบุญ
อะไรเป็นบาป อะไรควร อะไรไม่ควร, เกิดมามี
ยศฐาบรรดาศักดิ์สูง เพราะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อม
ตน ทุกอย่างเพราะสร้างเหตุในอดีตมาทั้งหมด
ปุจฉา : ศาสนาอืน่ เขามีความเชือ่ เรือ่ งบุญต่างจาก
พุทธศาสนาอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : ในศาสนาอื่นก็จะมีบุญขั้นพื้นฐาน บาง
อย่างก็เหมือนเรา  บางอย่างก็ไม่เหมือน  แต่ทเี่ หมือน
กับศาสนาพุทธมากๆ ก็คือเชน เป็นกรรมวาที
เหมือนกัน แต่เขาจะเชือ่ แบบสุดโต่ง อย่างเช่นไม่ใส่
เสือ้ ผ้า เดินไปไหนก็เอาเท้ากวาดๆ ไปเรือ่ ย กลัวจะ
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เหยียบสัตว์ เพราะฉะนัน้ ศาสนาเชนจึงไม่มชี าวนา
ถ้าชาวนาไถนา สัตว์ต้องตาย ก็เป็นบาปกรรม
ถามว่าเราจะเดินไม่ให้เหยียบสัตว์ ท�ำได้จริงๆ หรือ
ท�ำไม่ได้หรอก ใครจะไปมองเห็นทุกย่างก้าว ตัว
เจตนาส�ำคัญที่สุด นี้คือศาสนาที่ใกล้เคียงกับ
ศาสนาพุทธ แต่ไม่ใช่พุทธ แต่มีลักษณะกรรมวาที
เหมือนกัน วิภัชวาทีเหมือนกัน แต่กรรมวาที
ของเขาสุดโต่ง วิภัชวาทีก็สุดโต่งไป
ปุจฉา : แล้วศาสนาอื่นล่ะเจ้าคะ
วิสัชนา : ศาสนาอื่นๆ ก็อาจจะมีพราหมณ์ เขาก็
มีท�ำสมาธิไปถึงพรหมได้ แต่ก็จะมีดี กับดีกว่า แต่
ดีทสี่ ดุ คือบรรลุมรรคผลนิพพานได้ มีแต่ในพุทธ
ศาสนานี้เท่านั้น เจริญพร
ปุจฉา : ควรจะอธิษฐานอย่างไรเวลาท�ำบุญ และ
ควรอุทิศส่วนกุศลอย่างไรเจ้าคะ
วิสชั นา : การท�ำบุญต้องตัง้ เป้าหมายสูงสุดคือ ขอ
จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน เป้าหมายรองลงมา
คือ ในสังสารวัฏอันยาวนาน ค�ำว่าไม่มี ขออย่าให้
ข้าพเจ้าได้ยนิ แค่นพี้ อ ๑. ขอจงเป็นปัจจัยแก่พระ
นิพพาน นิพพานะปัจจะโย โหตุ ๒. ในสังสารวัฏ
ที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ค�ำว่า “ไม่มี” ขออย่าให้
ข้าพเจ้าได้ยิน คือเกิดมา ก็มีกิน มีใช้ มีท�ำบุญ
มีท�ำอะไรสะดวกสบายตลอด ถ้าไม่ตั้งเป้าหมาย

บุญก็จะส่งผลให้ได้มนุษย์สมบัติ กับสวรรค์สมบัติ
แค่นี้ เกิดตาย เกิดตาย ตายจากมนุษย์ไปเป็น
เทวดา ตายจากเทวดาไปเป็นมนุษย์ เกิดตาย
เกิดตาย อยู่ตลอด ถ้าตั้งเป้าหมายเป็นมนุษย์ ก็
มีโอกาสได้ฟังเทศน์ ฟังธรรม มีโอกาสได้ปฏิบัติ
ธรรมอีก ท�ำให้จิตพัฒนาสูงขึ้นๆ จนกระทั่งได้
บรรลุมรรค ผล นิพพาน ในที่สุด
ส่วนการอุทศิ บุญกุศลนัน้ จะท�ำบุญกรวดน�ำ้
ได้ ต้องท�ำบุญผ่านผูม้ ศี ลี ๘ เป็นต้นไป ท�ำบุญกับ
คนยากคนจนก็ได้บญ
ุ ท�ำบุญกับพ่อแม่กไ็ ด้บญ
ุ แต่
กรวดน�ำ้ อุทศิ ส่วนกุศลไม่ได้ จะกรวดน�ำ้ อุทศิ ส่วน
กุศลได้ ต้องท�ำผ่านผู้มีศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗
ปุจฉา : ท�ำบุญแล้ว จ�ำเป็นต้องกรวดน�้ำด้วยไหม
เจ้าคะ
วิสัชนา : จ�ำเป็น ถ้ากรวดน�้ำ  ก็ได้แบ่งบุญ เพิ่ม
บุญได้อีก ไม่ใช่ว่าต้องเอาน�้ำมาเทเสมอ เพียงแค่
เรากล่าวค�ำ อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ
ญาตะโย แค่นกี้ ใ็ ช้ได้แล้ว แต่ทมี่ นี ำ�้ เป็นสัญลักษณ์
เพราะบางทีญาติของเราเมื่อชาติก่อนๆ ฟังภาษา
ไทยไม่รู้เรื่อง แต่เห็นเทน�้ำในขณะท�ำบุญ เขารู้
เลยว่าแบ่งบุญให้ น�้ำเป็นสัญลักษณ์ของการให้
ฉะนั้น เมื่อมีการเทน�้ำ ก็แสดงว่ามีการแบ่งบุญ
เขาดูสัญลักษณ์ เขาก็มาอนุโมทนาบุญ แต่ถ้า
เป็นคนไทย  เราก็กรวดน�้ำภาษาไทย
ปุจฉา : ทีพ่ ระพุทธเจ้าบอกพระแม่ธรณีเป็นพยาน  
ตอนมารจะมาแย่งโพธิบัลลังก์ แล้วแม่พระธรณี
ก็บีบมวยผม เป็นน�้ำจากการกรวดน�้ำของพระ
โพธิสัตว์ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่ พระแม่ธรณีคือนางสุนทรีเทพธิดา
เป็น ภุมมัฏฐเทวดา อยู่ตามผืนแผ่นดิน ท่านบอก
ว่า ที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญบารมี ท�ำความดีมา ได้
กรวดน�้ำ หลั่งน�้ำทักษิโณทก (น�้ำที่เกี่ยวกับการให้
เรียกว่าน�ำ้ ทักษิโณทก) หลัง่ ลงบนพืน้ แผ่นดิน  เรา

๓๘

รับรู้ เรารองรับไว้ทั้งหมด มีมากมายขนาดไหน
ท่านก็เลยบีบน�้ำนั้นจากมวยผม
ปุจฉา : บางคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุญ เช่น
ท�ำบุญกับให้ทาน มองว่า ถ้าให้ทาน ก็คอื ไปให้กบั
ชาวบ้าน ท�ำบุญก็คือท�ำกับพระ
วิสชั นา : เจริญพร จริงๆ แล้ว ถ้าท�ำกับใคร ก็เป็น
บุญทั้งหมด การให้ทุกอย่างเป็นทาน ให้สิ่งของ
เป็นทาน ให้อภัยก็เป็นอภัยทาน ให้ความรู้ก็เป็น
ปัญญาทาน ทาน แปลว่า การให้ ให้วัตถุ ให้อภัย
ให้ปญ
ั ญา การให้ทงั้ หมดเป็นทาน การให้ทานเป็น
บุญ เป็นวิธีการท�ำให้บารมีเต็ม แต่คนไปเข้าใจว่า
ท�ำบุญต้องท�ำกับพระ ให้ทานท�ำกับคนยากจน
นัน่ คือความเข้าใจผิด  เกิดจากการขาดสุตมยปัญญา
ขาดการฟังเทศน์ฟังธรรม
ปุจฉา : เดี๋ยวนี้นิยมค�ำว่า “แก้กรรม” แล้วเรา
ท�ำบุญเพื่อที่จะไปแก้กรรมได้อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : กรรมเก่าท�ำมาแล้ว แก้ไม่ได้หรอก แต่
กรรมเก่าทีท่ ำ� มาแล้ว ถึงเวลาจะส่งผล เราก็ทำ� บุญ
กุศลให้มากๆ แล้วให้บญ
ุ ในปัจจุบนั มาส่งผลแทนที่
กรรมเก่าในอดีตทีร่ อโอกาสส่งผล  แต่ปจั จุบนั เราให้
ทานเป็นนิจ รักษาศีลเป็นประจ�ำ เจริญภาวนาอยู่
เนืองๆ กรรมเก่าที่เราท�ำก็รอโอกาสส่งผล พอถึง
เวลาส่งผลแล้ว  มนั ไม่มโี อกาสส่งผลสักที  กรรมเก่า
ก็กลายเป็น อโหสิกรรม เราก็เลยเรียกว่า “แก้กรรม”
การแก้กรรม ถ้าไปให้ทาน ไปสะเดาะเคราะห์
ไปท� ำ อะไรต่ า งๆ มั น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น การแก้ ก รรมที่
สมบูรณ์หรอก โดยมาก กรรมเกิดจากการท�ำผิด
กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ไปท�ำอกุศลกรรมบถ ๑๐ เช่น
ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ไปพูดเท็จ
พูดค�ำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ นีค้ อื อกุศลกรรมบถ ๑๐
ที่เราท�ำไว้ เราจะต้องมาแก้ด้วยการท�ำกุศลกรรมบถ ๑๐ จึงจะแก้ถูกจุด แต่ปัจจุบันไปแก้
กรรมโดยการท�ำทานอย่างเดียว ไม่ได้  จะแก้จริงๆ
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ไม่ได้ไปแก้ของเก่าหรอก ท�ำของใหม่ให้มาก เขา
เรียกว่า “เอาน�้ำดีไปไล่น�้ำเสีย” น�้ำเสียก�ำลังจะ
เข้ามา ก็เปิดน�ำ้ ดีอดั เอาไว้ๆ น�ำ้ เสียไม่มโี อกาสเข้า
ปุจฉา : ต้องแก้ดว้ ยการกระท�ำด้วย กาย วาจา ใจ
ที่เราท�ำไม่ดี เราก็แก้ด้วยการท�ำดี ไม่ใช่ไปนอน
โลงศพแก้กรรมนะเจ้าคะ
วิสัชนา : ไม่ใช่ไปแก้ด้วยการสะเดาะเคราะห์
การสะเดาะเคราะห์ไม่ได้ช่วยอะไร แก้โดยการ
ท�ำความดีทางกาย ทางวาจา ทางใจ คือ แก้จาก
การท�ำสิง่ ไม่ดี ให้มาท�ำความดี ผลบุญก็จะส่งผล
ปุจฉา : ท�ำใจให้เป็นบุญได้ยังไง คือบางคนก็
ท�ำบุญ แต่เหมือนกับว่าใจเขาไม่ได้เป็นบุญ บางที
ก็ท�ำเอาหน้า ท�ำเพื่อโน่นเพื่อนี่
วิสชั นา : บางคนท�ำเพือ่ หวัง มนุษย์สมบัติ สวรรค์
สมบัติ นิพพานสมบัติ  บางคนท�ำเพื่อหน้าตาทาง
สังคม บางคนท�ำบุญเพื่อความหลุดพ้น บางคน
เขาไม่เห็นภัยในวัฏสงสาร ท�ำบุญเอาหน้าเป็น
เรือ่ งปกติของเขา แต่คนทีต่ อ้ งการท�ำบุญเพือ่ หลุด
พ้นจริงๆ ไม่ได้หวังเอาหน้า ไม่ได้หวังเอามนุษย์
สมบัติ สวรรค์สมบัติ แต่หวังเพื่อหลุดพ้น อันนี้
คือการท�ำบุญขั้นสูงสุด ต้องแยกให้ออก พอแยก
ออกแล้ว  เขายังอยากได้หน้า  กแ็ สดงว่าเขายังอยาก
เวียนว่ายตายเกิด เขายังไม่เห็นภัยในวัฏสงสาร
อีกคนหนึ่งท�ำบุญเพื่อเอาบุญจริงๆ เพื่ออะไร ?
เพราะเห็นภัยในวัฏสงสาร การเกิดแก่เจ็บตายเป็น
ทุกข์  ทำ� บุญเพราะไม่อยากจะเกิดอีก  ไม่อยากจะแก่
อีก  ไม่อยากจะเจ็บอีก  ไม่อยากจะตายอีก เพราะ
เห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นภัยใหญ่ เจริญพร
ปุจฉา : ถึงจะท�ำบุญเอาหน้า โยมคิดว่าก็ยังดีกว่า
ไม่ท�ำบุญเลยนะเจ้าคะ
วิสัชนา : เขาจะท�ำเอาอะไรก็ช่างเถอะ แต่อย่าง
น้อยๆ ก็ท�ำดีแล้ว เขาท�ำดี แล้วก็ค่อยๆ พัฒนาจิต
ไปเรื่อยๆ เจริญพร  
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ปุจฉา : คนมีบุญ มีลักษณะอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : ลักษณะคนมีบุญ ในพระไตรปิฎกจะ
บอกว่า คนมีบุญญาธิการ กตปุญโญ ผู้มีบุญท�ำไว้
แล้ว มีบุญญาธิการก็คือ ท�ำบารมีทั้ง ๑๐ ตั้งแต่
ทานบารมี ศีลบารมี จนถึง อุเบกขาบารมีเลย ได้
สัง่ สมมาหลายภพหลายชาติ จนกระทัง่ บางคน
บารมีเต็ม ถึงบารมีไม่เต็ม ก็สงั่ สมบารมีจนกระทัง่
ปัจจุบัน ศีลก็ท�ำได้บริสุทธิ์ สมาธิก็ท�ำจนได้ฌาน
เรียกว่ามี บุญญาธิการ ถ้าบุญญาธิการสูงสุด
เต็มเปี่ยม คือ บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ดังนั้น
ลักษณะของคนมีบญ
ุ ญาธิการ เขาจะดูวา่ ทานกุศล
ท�ำไว้ขนาดไหน  ศีลกุศลท�ำไว้ขนาดไหน  ภาวนา
กุศลท�ำไว้ขนาดไหน
ณ ปัจจุบันนี้ เรามานึกถึงคนมีบุญเฉพาะคน
ร�่ำรวย นั้นคือแค่ทานกุศล ร�่ำรวยทรัพย์ แต่ศีล
กุศลไม่ท�ำเลย ชาติต่อไปจะรวยขนาดไหนก็ตาม
สุดท้ายบางทีคนรวยนั้นก็มีปัญหาชีวิต ฆ่าตัวตาย
ถูกยิงตาย ถูกปล้นตาย ท�ำไมล่ะ  ก็เพราะท�ำทาน
อย่างเดียว แต่ไม่รักษาศีล
ดังนั้น   คนมีบุญ เขามีบุญส่วนที่ทานกุศล

ในอดีตเขาท�ำไว้ดี หรือศีลกุศลเขาท�ำไว้ดี หรือ
ภาวนากุศลเขาท�ำไว้ดี หรือบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐
เขาท�ำเอาไว้ดี เอาบุญกิริยาวัตถุ ๓ หรือบุญกิริยา
วัตถุ ๑๐ เป็นเครื่องวัดว่าอดีตเขาท�ำอะไรไว้ดี
ปุจฉา : พระอาจารย์จะฝากค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุก
ท่านที่จะ “ก้าวไปในบุญ” อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา :  ต้องมี “โยนิโสมนสิการ” ถ้าใช้โยนิโสมนสิการเป็น ก้าวไปในบุญได้ทุกเรื่อง โยนิโสมนสิการ แปลว่า กระท�ำไว้ในใจด้วยอุบายอัน
แยบคาย จะเกิดขึน้ ได้  ตอ้ งมีปจั จัย ๕ อย่าง ๑. เกิด
ในปฏิรปู เทส ประเทศทีส่ มควร ๒. เคยท�ำบุญไว้ใน
ชาติปางก่อน ๓. ตัง้ จิตคิดจะพัฒนาตนเอง ๔. เข้า
ไปคบหาท่านผู้รู้ ๕. ฟังพระสัทธรรม ถ้ามีเหตุ
ปัจจัย ๕ อย่างครบ โยนิโสมนสิการจึงจะเกิด ก้าว
ไปในบุญได้ทกุ เรือ่ ง บางทีนงั่ อยูเ่ ฉยๆ ก็คดิ เป็นบุญ
เป็นกุศลได้ แต่ถา้ คนไม่มโี ยนิโสมนสิการ เรือ่ งบุญ
แท้ๆ ก็อาจเป็นบาปส�ำหรับเขา   เพราะฉะนัน้ การ
มีโยนิโสมนสิการ ท�ำให้กา้ วไปในบุญ แต่โยนิโสมนสิการจะเกิดได้ ต้องอาศัยเหตุ ๕ อย่าง ดังที่
กล่าวไว้แล้ว เจริญพร
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ก้าว

ไป
ใน

แก้ความเข้าใจ ความหมายของบุญ ที่แคบและ
เพี้ยนไป
บุญกุศลนี้ มีทางท�ำให้เกิดขึ้นได้มากมาย
แต่ข้อส�ำคัญอยู่ที่จิตใจของโยมเอง ค�ำว่า “บุญ”
เป็นค�ำส�ำคัญในพระพุทธศาสนา และเวลานีค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ “บุญ” ก็แคบมาก หรือบางทีก็ถึง
กับเพี้ยนไป แง่ที่ ๑ ยกตัวอย่าง ที่ว่าบุญมีความ
หมายแคบลงหรือเพี้ยนไปนี้ เช่น เมื่อเราพูดว่าไป
ท�ำบุญท�ำทาน โยมก็นึกว่าท�ำบุญ คือถวายข้าว
ของแก่สงฆ์ บุญก็เลยมักจะจ�ำกัดอยู่แค่ทานคือ
การให้ แล้วก็ต้องถวายแก่พระเท่านั้นจึงเรียกว่า
บุญ ถ้าไปให้แก่ชาวบ้าน เช่นให้แก่คนยากจน คน
ตกทุกข์ยากไร้ เราเรียกว่าให้ทาน ภาษาไทยตอน

ชวนอ่าน

บุญ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

หลังนี้จึงเหมือนกับแยกกันระหว่างท�ำบุญกับให้
ทาน ความหมายที่เพี้ยนไปนี้ บางทียอมรับกันไป
จนคิดว่าถูกต้องเสียด้วยซ�้ำ แต่พอตรวจสอบด้วย
หลักพระศาสนาแล้ว ก็ไม่จริง เพราะว่า ทานนั้น
เป็นค�ำกลางๆ
การถวายของแก่พระ ทีเ่ ราเรียกว่าท�ำบุญนัน้
เมื่อว่าเป็นภาษาบาลี จะเห็นชัดว่าท่านเรียกว่า
ทานทั้งนั้น  เช่น  สังฆทาน กฐินทาน บังสุกุลจีวรทาน เสนาสนทาน วิหารทาน ไม่ว่าถวายอะไรก็
เป็นทานทั้งนั้น แง่ที่ ๒ ก็คือความแคบในแง่ที่
เมื่อคิดว่า ถ้าให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก หรือแก่
ชาวบ้านก็เป็นทานแล้ว ถ้าเข้าใจเลยไปว่า ไม่
เป็นบุญ ก็จะยุ่งกันใหญ่ ที่จริง ไม่ว่าให้แก่ใครก็
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เป็นบุญทั้งนั้น จะต่างกันก็เพียงว่าบุญมากบุญ
น้อยเท่านั้นเอง
การวัดว่าบุญมากบุญน้อย เช่นในเรือ่ งทานนี้
ท่านมีเกณฑ์หรือมีหลักส�ำหรับวัดอยูแ่ ล้วว่า ๑. ตัว
ผู้ให้ คือ ทายกทายิกา มีเจตนาอย่างไร ๒. ผู้รับ
คือ  ปฏิคาหก  มคี ณ
ุ ความดีแค่ไหน  ๓. วัตถุ หรือของ
ที่ให้ คือไทยธรรม บริสุทธิ์ สมควร เป็นประโยชน์
เพียงใด
ถ้าปฏิคาหก คือผู้รับ เป็นผู้มีศีล มีคุณธรรม
ความดี ก็เป็นบุญมากขึ้น วัตถุสิ่งของที่ถวาย ถ้า
บริสุทธิ์ ได้มาโดยสุจริต เป็นของที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าแก่ผู้ที่รับไป สมควร หรือเหมาะสมแก่
ผู้รับนั้น เช่น ถวายจีวรแก่พระสงฆ์ แต่ให้เสื้อแก่
คฤหัสถ์ เป็นต้น ก็เป็นบุญมาก ส่วนตัวผู้ให้ก็ต้อง
มีเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศล ตั้งใจดี ยิ่งถ้าเจตนา
นั้นประกอบด้วยปัญญา ก็มีคุณสมบัติดีประกอบ
มากขึน้ ก็ยงิ่ ได้บญ
ุ มาก เป็นอันว่าการให้เป็นทาน
ทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะถวายแก่พระ หรือจะให้แก่คฤหัสถ์
ชาวบ้าน จึงต้องมาทบทวนความหมายกันใหม่ว่า
๑. ได้บุญ ไม่ใช่เฉพาะถวายแก่พระ
๒. บุญ ไม่ใช่แค่ทาน

ให้ทานอย่างไร จึงจะได้ท�ำบุญอย่างสมบูรณ์
การท�ำบุญ ท่านเรียกว่า บุญกิริยา หรือ บุญ
กิริยาวัตถุ มี ๓ อย่าง คือ
๑. ทาน การให้ เผื่อแผ่ แบ่งปัน
๒. ศีล การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธ์ที่
ดี ไม่เบียดเบียนกัน
๓. ภาวนา ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปัญญา
ทาน ศีล ภาวนา ล้วนแต่เป็นบุญอย่างหนึ่ง
และสูงขึน้ ไปตามล�ำดับ แต่เราสามารถท�ำไปพร้อม
กันทั้ง ๓ อย่าง เหตุที่เรียกการถวายของแก่พระ
ที่วัดว่าเป็นการท�ำบุญ แต่ให้แก่ชาวบ้านเรียกว่า
เป็นทานเฉยๆ เรื่องนี้อาจจะเกิดจากการที่ว่า ใน
เวลาที่เราไปถวายสิ่งของเครื่องไทยธรรม หรือท�ำ
อะไรที่วัดนั้น นอกจากทานเป็นอย่างที่ ๑ แล้ว
ศีลเราก็ได้รักษาไปด้วย เราอยู่ในกาย วาจาที่ดี
งาม ที่ประณีต ที่ส�ำรวม ที่ควบคุม นี่คือเป็นศีล
และในด้านจิตใจ จะด้วยบรรยากาศของการท�ำบุญ
ก็ตาม หรือด้วยจิตใจที่เรามีความเลื่อมใส ตั้งใจ
ไปด้วยศรัทธาก็ตาม จิตใจของเราก็ดีงามด้วย ได้
ภาวนาไปด้วย ยิง่ ถ้าพระได้อธิบายให้เข้าใจ ว่าท�ำ
เพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร ฯลฯ เรามองเห็น
คุณค่าประโยชน์นั้น และมีความรู้ ความเข้าใจ
ธรรมมากขึ้น เราก็ได้ปัญญาด้วย
ว่ามานี้ก็เป็นเหตุให้การถวายทานอย่างเดียว
กลายเป็นมีความหมายเป็นการท�ำบุญ  (ครบทัง้ สาม
อย่าง) ต่อไป เวลาไปถวายทานทีว่ ดั ก็ตอ้ งท�ำให้ได้
บุญครบทั้ง ๓ อย่าง คือถวายทาน แต่ให้ได้ทั้งศีล
ทั้งภาวนาด้วย อย่างนี้จึงจะเรียกว่า “ท�ำบุญ”
ที่แท้จริง
ไปท�ำบุญอย่างเดียว แต่ได้กลับมาสามอย่าง
เรือ่ งเจตนาของผูใ้ ห้นนั้   ท่านยังแยกออกไป
อีกเป็น ๓ คือ
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๑. บุพพเจตนา เจตนาก่อนให้ คือตัง้ แต่ตอน
แรก เริม่ ต้นก็ตงั้ ใจดี มีความเลือ่ มใส จิตใจเบิกบาน
และตั้งใจจริง แข็งแรง มีศรัทธามาก ๒. มุญจนเจตนา ขณะถวายก็จริงใจจริงจัง ตั้งใจท�ำด้วย
ความเบิกบานผ่องใส มีปัญญา รู้เข้าใจ ๓. อปราปรเจตนา ถวายไปแล้ว หลังจากนั้น ระลึกขึ้น
เมื่อไร จิตใจก็เอิบอิ่มผ่องใส ว่าที่เราท�ำไปนี้ดีแล้ว
นึกขึน้ มาเมือ่ ไรก็เอิบอิม่ ปลืม้ ใจได้บญ
ุ เพิม่ คราวนัน้
ท่านใช้ค�ำว่า “อนุสรณ์ด้วยโสมนัส” นี่คือเจตนา
๓ กาล ซึ่งเป็นเรื่องส�ำหรับทายก
ส่วนปฏิ ค าหก คือผู้รับ ถ้าเป็นผู้มีศีล มี
คุณธรรมต่างๆ มาก ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมาก
เพราะจะได้เกิดประโยชน์มาก เช่น พระสงฆ์ เป็น
ผู้ทรงศีล ทรงไตรสิกขา ท่านก็สามารถท�ำให้ทาน
ของเราเกิดผลงอกเงยออกไปกว้างขวาง เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน ช่วยให้ธรรมแผ่ขยายไป
ในสังคม ให้ประชาชนอยูร่ ม่ เย็นเป็นสุข และด�ำรง
พระศาสนาได้จริง
ส่วนไทยธรรม คือวัตถุที่ถวาย ก็ให้เป็นของ
บริสุทธิ์ ได้มาโดยสุจริต สมควรหรือเหมาะสมแก่
ผู้รับ และใช้ได้เป็นประโยชน์
ถ้าจะท�ำบุญ ก็ควรท�ำให้ครบทุกความหมาย
“ปุญฺญ”ฺ ปุญญะ นี้แปลว่าอะไรบ้าง
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๑. บุญ แปลว่า ช�ำระจิตใจให้บริสทุ ธิส์ ะอาด
คือ ก�ำจัดสิ่งเศร้าหมอง ที่เรียกว่ากิเลสทั้งหลาย
ออกไป เริม่ ตัง้ แต่ทานก็กำ� จัดความโลภ ความเห็น
แก่ตัว ความมีใจคับแคบ ตระหนี่หวงแหน ความ
ยึดติดลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของ ท�ำให้จิตใจเป็นอิสระ
พร้อมที่จะก้าวต่อขึ้นไปในคุณความดีอย่างอื่น
หรือเปิดช่องให้นำ� เอาคุณสมบัตอิ นื่ ๆ มาใส่เพิม่ แก่
ชีวิตได้ ท�ำให้ชีวิตจิตใจเฟื่องฟูขึ้น คนที่ท�ำบุญคือ
ท�ำความดี จิตใจก็จะเฟื่องฟูขึ้นในคุณงามความดี
เพิม่ พูนคุณสมบัตทิ ดี่ ๆี ให้แก่ชวี ติ จิตใจของตน บุญ
นั้นมีมากมาย เดี๋ยวจะพูดต่อไป ยิ่งเราท�ำบุญมาก
เราก็เพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้แก่ชีวิตของเรามาก
ภาษาสมัยนี้มีค�ำหนึ่งว่า “คุณภาพชีวิต” คน
สมัยโบราณ เขาไม่ต้องมีค�ำนี้ เพราะเขามีค�ำว่า
“บุญ” อยู่แล้ว ค�ำว่าบุญนี้ครอบคลุมหมด กาย
ของเราก็ประณีตขึ้น วาจาของเราก็ประณีตขึ้น
จิตใจของเราก็ประณีตขึน้ ปัญญาของเราก็ประณีต
ขึ้น ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
๒. บุญ แปลว่า ท�ำให้เกิดภาวะน่าบูชา บุญนัน้
ท�ำให้น่าบูชา คือยกย่อง หรือเชิดชู คนที่ท�ำบุญ
ท�ำกุศล จิตใจดีงาม มีคุณธรรมมาก แล้วก็ท�ำให้
เกิดผลที่น่าเชิดชูบูชาด้วย
พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือ บุญนั้นเป็นชื่อของ
ความสุข พอท�ำบุญแล้ว จิตใจก็สุข เอิบอิ่ม เป็น
ความสุขทีป่ ระณีต ลึกซึง้ การท�ำบุญเป็นความสุข
ทีม่ ผี ลระยะยาว เป็นสุขทีเ่ ข้าไปถึงเนือ้ ตัวของจิตใจ
เป็นความสุขทีเ่ ต็มอิม่ ท�ำให้เกิดปีตใิ นบุญ และเมือ่
เราท�ำไปแล้วมันก็ไม่หมด นึกถึงเมื่อไรก็ใจเอิบอิ่ม
ผ่องใสเรื่อยไป เป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนาน
อีกประการหนึ่ง บุญ เป็นสิ่งที่พึงศึกษา พระ
พุทธเจ้าตรัสสอนให้ศกึ ษาบุญ ค�ำว่า “ศึกษา” ก็คอื
ให้ฝกึ ขึน้ มานัน่ เอง หมายความว่า บุญนีเ้ ราต้องท�ำ
ให้เพิ่มขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าเป็น
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การพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาตนเอง ฉะนั้น บุญนี้
อย่าไปยุติหรือหยุดอยู่ ความดีอะไรที่เราควรจะ
ท�ำเพิม่ เติม เพือ่ ให้ชวี ติ ของเราดีขนึ้ เกิดประโยชน์
กว้างขวางออกไป ไม่ควรจะติดอยูเ่ ท่าเดิม แต่ควร
จะก้าวหน้าไปในบุญ
ทางที่จะท�ำบุญ มีอยู่มากมาย
พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยสรุปอย่างสั้นที่สุดว่า
มี ๓ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่  ๑. ทาน ๒. ศีล
๓. ภาวนา  ต่อมาพระอรรถกถาจารย์ ท่านขยาย
ความให้กว้างออกไปอีก เพื่อเห็นช่องทางในการ
ท�ำบุญเพิม่ ขึน้ ท่านจึงเพิม่ เข้าไปอีก ๗ ข้อ รวมเป็น
บุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐ ขออธิบายต่อจาก ๓ ข้อแรก คือ
ทาน ศีล ภาวนา ได้แก่
๔. อปจายนมัย ท�ำบุญด้วยการให้ความเคารพ
มีความอ่อนโยน สุภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติแก่กัน
เคารพยกย่องท่านผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ ผู้สูงด้วย
คุณธรรมความดี เป็นต้น หรือที่นิยมกันในสังคม
ของเรา เคารพกันด้วย วัยวุฒิ ชาติวฒ
ุ ิ และคุณวุฒิ
แต่ในทางพระศาสนาถือว่า คุณวุฒิส�ำคัญที่สุด

อปจายนมัยนีก้ เ็ ป็นบุญอย่างหนึง่ เพราะเป็น
การช่วยกันรักษาสังคมนี้ ให้เราอยู่กันด้วยความ
สงบร่มเย็น ถ้าสังคมของเราไม่มีการให้เกียรติ
ไม่มีความเคารพกัน ก็จะวุ่นวายมาก จิตใจก็แข็ง
กระด้าง ก้าวร้าว กระทบกระทัง่ กันเรือ่ ย แต่พอเรา
มีความเคารพ ให้เกียรติกนั มีความสุภาพอ่อนโยน
จิตใจของเราก็นุ่มนวล การเป็นอยู่ร่วมกันก็ดี
บรรยากาศก็ดี ก็จะงดงาม เป็นสุข บุญก็เกิดขึ้น
๕. ไวยาวัจจมัย ท�ำบุญด้วยการช่วยเหลือ
รับใช้ บริการ คนไม่มีเงินก็ไม่ใช่ว่าท�ำบุญไม่ได้
ไวยาวัจจมัยกุศลนี้ท�ำได้ทุกคน อย่างสมัยก่อนนี้
ก็นยิ มมาลงแรงช่วยกันในเวลามีงานส่วนรวม โดย
เฉพาะสังคมไทยสมัยก่อนมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด
เวลามีงานวัดชาวบ้านก็มาลงแรง ช่วยเหลือ รับใช้
ท�ำอะไรต่ออะไรคนละอย่างสองอย่าง ให้กจิ กรรม
ส่วนรวมที่วัดนั้นส�ำเร็จด้วยดี
๖. ปัตติทานมัย ท�ำบุญด้วยการให้ส่วนบุญ
หมายความว่า ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในบุญหรือใน
การท�ำบุญด้วย เวลาเราท�ำความดีอะไรสักอย่าง
ก็ไม่หวงแหนไว้ เราเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีส่วน
ร่วมบุญด้วยการท�ำความดีด้วยกัน ทั้งผู้มาร่วม
และผู้ให้โอกาส ก็ได้บุญเพิ่มทั้งสองฝ่าย คนที่ให้
เขาร่วม บุญตัวเองก็ไม่ได้ลดลง เดี๋ยวจะนึกว่าคน
อื่นมาแย่งบุญ เปล่า กลับยิ่งได้มากขึ้น เพราะ
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า คนที่ท�ำบุญด้วยตน
กับคนที่ท�ำบุญด้วยตน แล้วยังชวนคนอื่นมาท�ำ
ด้วยนัน้ คนหลังได้บญ
ุ มากกว่า เมือ่ ให้สว่ นร่วมแก่
ผู้อื่นมาท�ำความดีด้วยกัน บุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มมาก
๗. ปัตตานุโมทนามัย ท�ำบุญด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ คือพลอยชื่นชมยินดี หรือแสดง
ความยินดี ยอมรับ เห็นชอบการท�ำความดี คือ
ในการท�ำบุญของผู้อื่น เมื่อเขาท�ำบุญ ท�ำความดี
เราก็พลอยชื่นใจอนุโมทนาด้วย
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ท�ำบุญต้องให้สมบูรณ์ถึงปัญญา
๘. ธรรมสวนมัย ท�ำบุญด้วยการฟังธรรม
ธรรมะเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ เรามี ป ั ญ ญา
ท� ำ ให้ เรามี ห ลั ก ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ และ
ด�ำเนินชีวิตที่ดี ถ้าเราไม่มีการฟังธรรม ไม่มีการ
อ่านหนังสือธรรมะ เป็นต้น ความก้าวหน้าในธรรม
ของเราอาจจะชะงัก แล้วการทีจ่ ะเจริญในบุญก็จะ
เป็นไปได้ยาก
๙. ธรรมเทศนามัย ท�ำบุญด้วยการแสดงธรรม
การแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังก็เป็นบุญ แต่ในเวลา
แสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังต้องตั้งใจให้ถูกต้อง ท่านว่า
ถ้ามีเจตนาหาลาภ หาเสียง ถือว่าเจตนาไม่ดี มุ่ง
ทีป่ ระโยชน์สว่ นตัว จะไม่มผี ลมาก แต่ถา้ ตัง้ เจตนา
ว่า เราจะแสดงธรรมไปเพื่อให้โยมได้รู้เข้าใจถูก
ต้อง  ให้มสี มั มาทิฏฐิ ให้โยมได้รบั ประโยชน์  ให้โยม
ได้พัฒนาชีวิตขึ้นไป ผู้ที่แสดงธรรมก็ได้บุญด้วย
ถึงโยมก็เหมือนกัน ก็ท�ำบุญข้อธรรมเทศนามัยนี้ได้ โดยน�ำธรรมไปบอก ไปเผื่อแผ่ ไปสอนลูก
สอนหลาน ให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ให้เขาเจริญ
ในทาน ศีล ภาวนาด้วย เริ่มตั้งแต่ไปแนะน�ำใน
ครอบครัวของตัวเอง ท�ำบุญกับลูกกับหลานก็ได้
ด้วยธรรมเทศนามัยนี้ ยิ่งเป็นเรื่องที่ยาก หรือเขา
ไม่เคยสนใจ เราก็ได้ฝึกตัวเอง หาทางที่จะสอน
จะแนะน� ำ อธิ บ ายให้ได้ผล ท�ำให้เขามีปัญญา
ท�ำให้เขาท�ำดี เป็นคนดีได้ ก็ยิ่งได้บุญมาก
๑๐. ทิฏฐุชกุ รรม ท�ำบุญด้วยการท�ำความเห็น
ให้ตรง คือให้ถูกต้อง ความเห็นถูกต้องนี้ต้องท�ำ
กันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะท�ำอะไร ควรพิจารณาตรวจ
สอบกิจกรรมทุกอย่างว่า เราท�ำด้วยความรู้ เข้าใจ
ถูกต้องหรือเปล่า โยมหลายท่านอาจจะท�ำด้วย
ความเข้าใจผิดอยู่ก็ได้ เรื่องทิฏฐุชุกรรม หรือการ
ท�ำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องนี้จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
ต้องพัฒนาอยู่เสมอ

ทั้งหมดนี้ รวมเป็น ๑๐ ข้อ แต่ใน ๑๐ ข้อนี้
ที่เป็นหลักก็คือ ทาน ศีล ภาวนา ส่วนที่เติมมา
๗ ข้อนั้น เป็นการขยายจาก ๓ ข้อต้น เพื่อให้
เห็นความหมาย และช่องทางที่จะท�ำบุญเพิ่มขึ้น
บุญที่แท้แผ่ความสุขออกไป ให้ความงอกงาม
ทั้งแก่ชีวิตของเราและทั่วสังคม
ข้อที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้น อปจายนมัย ก็ดี ไวยาวัจจมัย ก็ดี อยูใ่ นหมวดศีล คือ การทีม่ คี วามสุภาพ
อ่อนโยน นบไหว้ ให้เกียรติแก่กัน และการช่วย
เหลือรับใช้บริการ ก็เป็นเรื่องด้านความสัมพันธ์
กับผู้อื่นในสังคม จึงเป็นเรื่องของศีล จัดอยู่ใน
หมวดศีล ตอนนีเ้ รียกว่าสงเคราะห์ คือจัดประเภท
ต่อไป ปัตติทานมัย การให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่น
หรือให้ผอู้ นื่ มีสว่ นร่วมบุญนี้ จัดอยูใ่ นทาน จะเห็น
ว่าทานมีความหมายกว้าง  ไม่ใช่เฉพาะการให้ของ
เท่านั้น แต่การให้ความมีส่วนร่วมในการท�ำความ
ดี หรือให้โอกาสผูอ้ นื่ ท�ำความดี ก็เป็นบุญ เป็นการให้
ทานชนิดหนึง่ เหมือนกัน รวมทัง้ ปัตตานุโมทนามัย
อนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นท�ำ ก็อยู่ในหมวดทานด้วย
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ต่อไป ข้อ ๘. ธรรมสวนมัย ฟังธรรม ก็ดี ข้อ
๙. ธรรมเทศนามัย แสดงธรรมแก่ผู้อื่น ก็ดี รวม
อยู่ในข้อ ๓ คือ ภาวนามัย เพราะเป็นการพัฒนา
จิตใจ และพัฒนาปัญญา โดยเฉพาะปัญญา ซึ่งจะ
ไปส่งผลแก่ข้อสุดท้ายด้วย
ข้อสุดท้ายคือ ทิฏฐุชุกรรม คือมีความเห็นที่
ถูกต้อง ท�ำบุญทุกอย่างให้มที ฏิ ฐุชกุ รรมประกอบ
คือ มีความเห็นที่ถูกต้องด้วย มิฉะนั้นบุญของเรา
ก็จะบกพร่อง เพราะบางทีเวลาท�ำบุญนั้น ใจของ
เราซีกหนึ่งได้บุญ แต่อีกซีกหนึ่งมีโลภะ เป็นต้น
ปนอยู่ อย่างนี้บุญก็ได้ แต่บาปก็พ่วงมาด้วย คือมี
โลภะประกอบอยู่ เพราะฉะนั้น จึงต้องระวัง แต่
ถ้ามี ทิฏฐุชุกรรม ประกอบอยู่ คอยท�ำความเห็น
ให้ตรง ก็จะแก้ปัญหานี้ได้ คือท�ำบุญด้วยความ
เข้าใจ ความเห็นของเราถูกต้อง บุญของเราก็
สมบูรณ์ แล้วบุญนั้นจะมีความหมายที่ครบ กาย
วาจา จิต ปัญญา
กายก็ทำ 
� ชัดอยูแ่ ล้ว วาจาก็เปล่ง เช่น ชักชวน
กัน ปรึกษากัน จิตก็สงบ ผ่องใส มีเจตนาประกอบ
ด้วยศรัทธา เป็นต้น ปัญญาก็มคี วามรูเ้ ข้าใจ ว่าสิง่ ที่
ตนท�ำนี้ท�ำเพื่ออะไร ยิ่งถ้ามองเห็นความหมาย
และประโยชน์ชดั เจนแล้ว ก็จะยิง่ มีจติ ใจกว้างขวาง
และบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
เช่น เมื่อโยมนึกว่า ทานที่เราถวายนี้ ให้แก่
พระองค์เดียวนี้ มีผลไปถึงพระพุทธศาสนาและ
ประชาชนทั่วสังคมด้วย เมื่อมองด้วยความเข้าใจ
อย่างนี้ ใจก็ยิ่งปลอดโปร่ง กว้างขวาง มีปีติอิ่มใจ
นึกขึ้นมาเมื่อไรก็ยิ่งมีความสุข นี่แหละที่เรียกว่า
ทิฏฐุชกุ รรม เกิดจากมีปญ
ั ญาประกอบเข้ามา บุญ
ก็ยิ่งกว้างขวาง
ยิ่งกว่านั้น ต่อไปมันจะเป็นปัจจัยให้เราเห็น
ทางท�ำบุญที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ว่าท�ำบุญอย่างไรจึงจะ
เกิดประโยชน์ คุณค่ากว้างขวางขึ้น โยมก็จะได้

วิไจยทาน คือทานทีเ่ กิดจากการวิจยั ขึน้ มาด้วย คือ
พิจารณาไตร่ตรองแล้วจึงให้ทาน
โยมท�ำบุญแล้ว พระก็อนุโมทนา แต่ถ้าโยม
ท�ำบุญเพราะพระชวน อาจจะเสี่ยงต่ออเนสนา
เวลาโยมท�ำบุญเสร็จ พระก็จะ “อนุโมทนา”
คือ แสดงความพลอยยินดีด้วยกับโยมที่ได้ท�ำบุญ
เพราะโยมท�ำดีงามถูกต้องแล้ว พระก็ยอมรับหรือ
แสดงความเห็นชอบ แต่อนุโมทนานี้ พระจะพูด
เมื่อโยมท�ำแล้ว ว่าที่โยมท�ำจะเกิดผลอย่างนั้น
อย่างนี้ มีผลดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ดังที่พระ
พุทธเจ้าก็ได้ตรัสแสดงอานิสงส์ของบุญไว้ เช่น
เรือ่ งศีล พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอานิสงส์ของศีล ๕ ว่า
๑. คนมีศีล อาศัยความไม่ประมาท จะท�ำให้
เกิดโภคะได้มาก เว้นจากทุจริต เว้นจากอบายมุข
และเรือ่ งชัว่ ช้าเสียหายแล้ว เมือ่ มีความไม่ประมาท
ก็ขยันหมัน่ เพียรท�ำการงาน  ใจอยูก่ บั การประกอบ
อาชีพ ก็ท�ำให้เกิดโภคะได้มาก
๒.  กติ ติศพั ท์อนั ดีงามระบือไป  คนทีป่ ระพฤติดี
มีศีล มีความสุจริต คนก็นิยมชมชอบ ยิ่งสังคม
ปัจจุบันนี้ เราถือเป็นส�ำคัญมากว่า ในบ้านเมืองนี้
ท�ำอย่างไรจะหาคนทีม่ ศี ลี คือคนสุจริต มาบริหาร
บ้านเมือง อย่างน้อยด้านศีล ก็ได้กิตติศัพท์เป็น
เครือ่ งประดับรองรับตัวเองขึน้ มา เป็นฐานทีส่ ำ� คัญ
๓. ความมีศลี ท�ำให้มคี วามแกล้วกล้า ถ้าเรามี
ศีล เป็นคนประพฤติซื่อสัตย์สุจริตแล้ว จะเข้า
สมาคมไหน ก็มีความแกล้วกล้า ไม่ครั่นคร้าม
๔. เวลาตายก็มีสติ ไม่หลงตาย ต่อจากนั้น
๕. ข้อสุดท้าย ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์แบบนี้ พระก็
อาจจะเอามาเทศน์ให้โยมฟังว่า ท�ำบุญแล้ว มี
อานิสงส์อย่างไร ก็ทำ� ให้โยมมีจติ ใจชืน่ บานผ่องใส
บุญก็จะมากขึ้น เพราะเกิดความเข้าใจมีปัญญา
ประกอบด้วย แต่ถ้าพระไปพูดก่อน คือไปพูดให้
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โยมท�ำบุญ โดยชวนว่าโยมท�ำโน่นท�ำนั่นที่นี่แล้ว
จะได้ผลมากมายอย่างนีๆ้ ชักเข้าหาตัว ก็กลับตรง
กันข้าม คือถ้าโยมท�ำบุญก่อน แล้วพระพูดถึงผลดี
ทีหลัง นีเ่ ป็น อนุโมทนา แต่ถา้ พระพูดก่อนเพือ่ ให้
โยมถวาย ก็กลายเป็นเสี่ยงต่ออเนสนา
“อเนสนา” แปลว่า การแสวงหาลาภหรือหา
เลี้ยงชีพโดยทางไม่ถูกต้อง ทางพระถือว่าเป็น
มิจฉาชีพ ค�ำว่ามิจฉาชีพนี่ใช้ได้ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์
แต่ ส� ำ หรั บ พระ มิ จ ฉาชี พ ก็ ไ ด้ แ ก่ การกระท� ำ
จ�ำพวกที่เรียกว่า อเนสนา เช่น พูดล่อ พูดจูง หรือ
เลี ย บเคี ย ง ให้ โ ยมมาถวายของ หรื อ บริ จ าค
อะไร อย่างนีเ้ สีย่ งมาก ถ้าพูดทีหลัง เป็นอนุโมทนา
แต่ถา้ พูดก่อน  เสีย่ งต่ออเนสนา  ตามปกตินนั้   พระได้
แต่อนุโมทนาเมื่อโยมท�ำบุญแล้ว อันนี้โยมควร
ทราบไว้
ท�ำบุญ ท�ำที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าท�ำอะไร ถ้าท�ำเป็น
ก็ได้บุญ
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ท�ำบุญนั้น ไม่ใช่ว่าต้องท�ำเฉพาะทาน หรือ
เฉพาะศี ล หรื อ เฉพาะภาวนา ควรท� ำ ที เ ดี ย ว
พร้อม ๓ อย่างเลย เราจึงจะพูดได้เต็มปากว่า
“ท�ำบุญ” มิฉะนั้น เราก็ได้แค่ส่วนหนึ่งของบุญ
คือทานเท่านั้น ไม่ว่าท�ำอะไรก็ท�ำบุญ ๓ อย่าง
ได้พร้อมกัน ไม่เฉพาะไปถวายทานที่วัด แม้แต่
ในการประกอบการงาน ท่านยังอธิบายไว้เลยว่า
อาชีพการงานทั้งหลายที่ญาติโยมท�ำกันนี้ ก็ท�ำ
บุญไปด้วยกันพร้อมทั้ง ๓ อย่างได้ เช่น ในการ
ท�ำอาชีพการงานนั้น พอได้เงิน เราจะเอาทรัพย์นี้
ส่วนหนึ่ง ไปให้ทาน ท�ำบุญกุศล ช่วยเหลือเผื่อแผ่
แก่เพื่อนมนุษย์ พอคิดอย่างนี้ จิตใจดีงามผ่องใส
ท่านเรียกว่า ทานเจตนาเกิดขึน้ ขณะท�ำอาชีพนัน้
ก็ได้ท�ำทานไปด้วย
เวลาท�ำการงานนัน้ ท�ำด้วยความตัง้ ใจให้เป็น
ไปโดยสุจริต ท�ำงานของเราให้ตรงต่อหน้าที่ ขอ
ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ ท�ำด้วยความตั้งใจ
ตรงตามหน้าที่ของตน โดยซื่อสัตย์สุจริต เวลานั้น
เรียกว่าได้รักษาศีล นอกจากนั้น เวลาท�ำงานนั้น
ฝึกใจของตนเองไปด้วย มีความเพียรพยายาม
มีสมาธิ ท�ำจิตใจของเราให้สงบ ให้มีสติ แม้จะมี
อารมณ์กระทบกระทั่งเข้ามารบกวน ก็ฝึกใจให้
สงบ มั่นคงได้ รักษาเมตตา ไมตรี และความมีใจ
ผ่องใสเอาไว้ อย่างนี้ก็เรียกว่า ได้ท�ำภาวนาไป
ในตัว ภาวนาอย่างนี้ เป็นส่วนของจิต
สูงขึ้นไปอีก ยังสามารถท�ำภาวนาในส่วน
ปัญญาด้วย คือท�ำงานด้วยวิจารณญาณ พิจารณา
ไตร่ตรองเหตุผลทีจ่ ะให้ได้ผลดี ว่าท�ำอย่างไรจึงจะ
เกิดประโยชน์แท้จริง
สูงขึ้นไปอีก ในภาวนาส่วนปัญญานั้น เมื่อ
ท�ำงานไป มองเห็นความเปลีย่ นแปลงเป็นไป ของ
เหตุการณ์กด็ ี ของผูค้ นทีพ่ บเห็นเกีย่ วข้องก็ดี รูจ้ กั
พิจารณา รู้จักมนสิการ ก็เกิดความรู้ ความเข้าใจ
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โลกและชีวิตมากขึ้น มองโลกด้วยความเข้าใจ รู้
เท่าทัน และวางท่าทีได้ถูกต้อง
เมื่อรู้จักมอง คือมองเป็น ประสบการณ์ที่เรา
ได้มีโอกาสพบเห็น ไม่มองในแง่เป็นอารมณ์ที่มา
กระทบตัวตน ก็เกิดความเข้าใจโลกและชีวิตตาม
ความเป็นจริง ว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ ชีวิตเป็นอย่าง
นี้ ในจิตใจ แทนที่จะเกิดความรู้สึกไม่ดี ก็เกิด
ปัญญา ท�ำให้วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ได้
ปัญญาภาวนาอีก
อย่างเป็นผู้สื่อข่าวนี่ก็ชัด เมื่อมาที่วัดหรือไป
หาข่าวที่ไหน
๑. ท�ำด้วยความตัง้ ใจว่าเราจะเผยแพร่ขา่ วสาร
คือให้ข่าวสารหรือให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน เมื่อตั้งใจดีอย่างนี้ก็เป็นทาน ถ้าเรามี
จิตใจเกื้อกูล หวังดีต่อผู้อื่น โดยตั้งใจว่า เราจะหา
ข่าวสารให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ที่จะได้รู้
ข้อมูลมีปัญญามากขึ้น เมื่อตั้งใจอย่างนี้ ข้อ ๑ คือ
ทาน มาแล้ว
๒. ท�ำหน้าที่ของเราโดยซื่อสัตย์สุจริต เราจะ
ลงข่าวให้ถูกต้อง ให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่ให้
มีการบิดเบือน ไม่ให้ผิดพลาด จะท�ำโดยสุจริต นี่
ศีล มาแล้ว

๓. เวลาเราไปท�ำข่าวนี่อาจจะมีการกระทบ
กระทั่งคนฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อาจจะไม่พอใจ แต่ไม่ว่า
จะมีอะไรมากระทบกระทั่ง เราจะฝึกใจของเรา
ให้มนั่ คง  ไม่ววู่ าม  ถา้ เราฝึกจิตใจของเรา  ให้เข้มแข็ง
มั่นคงได้ รับกระทบได้ทุกอย่าง สามารถตั้งตัวอยู่
ในสติที่มั่นคง ด�ำรงกิริยาอาการที่ดีไว้ได้ นี่เราได้
แล้วนะ ภาวนาด้านจิต
๔. ส่วนปัญญาภาวนานั้น แน่นอน อาชีพ
ของเราเกี่ยวกับข้อมูลความรู้และการใช้ปัญญา
เราจะพยายามท�ำข่าวสารของเรา ให้เป็นไปด้วย
วิจารณญาณ เลือกประเด็นจับประเด็นให้ถูกต้อง
สื่อออกไปให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ยิ่งใช้
ปัญญาเท่าไหร่ ก็เกิดประโยชน์มากเท่านั้น นี่ก็ได้
ภาวนาด้านปัญญา
ค�ำว่า “คุณภาพชีวิต” ก็อยู่ในบุญหมด คน
โบราณจึงไม่ต้องหาค�ำอะไรมาพูด เขาใช้ค�ำเดียว
ว่า “บุญ” ก็จบเลย เพราะมันคลุมหมดทุกอย่าง
ข้อส�ำคัญอยู่ที่พวกเราเอง อย่าไปท�ำให้มันแคบ
เวลานี้ค�ำว่าบุญ มีความหมายแคบลงเหลือนิด
เดียว และตอนนี้เมื่อท�ำด้วยปัญญา มีความเข้าใจ
ความหมายของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ศึกษาบุญไป ให้ปุญญะกับปัญญามาบรรจบกัน
ก็จะมีผลสมบูรณ์ กลายเป็น
บุญอย่างสูงสุด
ขอย�้ำข้อสุดท้าย ที่ว่า
ทิฏฐุชุกรรม ควรให้มีประกอบ
กับการท�ำบุญทุกครั้ง เพราะ
มันเข้าได้ทุกข้อ เริ่มแต่ท�ำบุญ
ข้ อ ทาน เราก็ มี ทิ ฏ ฐุ ชุ ก รรม
เช่น พระพุทธเจ้าสอนให้เรา
รู้ว่า ถ้าเราจะถวายสังฆทาน
คุณค่าประโยชน์จุดมุ่งหมาย
ของมันอยู่ที่ไหน เมื่อพิจารณา
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อย่างนี้ ๑. ใจของเราจะ
กว้างขึ้น และบุญก็เพิ่มขึ้น
๒. เราจะพัฒนา จะไม่จม
ติดอยู่แค่เดิม
ทิ ฏ ฐุ ชุ ก รรมนี้ เป็ น
เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง ต้อง
พยายามให้ ป ระกอบกั บ
การท�ำบุญทุกอย่าง ให้เป็น
การกระท�ำที่มีความเข้าใจ
รู้เห็นถูกต้อง แล้วก็ปรับ
ทิฏฐิของเราอยู่เสมอ คือ
ต้องเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ ต้องฟัง
ต้องอ่านธรรมอยู่เสมอ
เพิ่มอีกนิดหนึ่งสั้นๆ ว่า บุญนี้ท่านยังแบ่งอีก
ว่ามี ๒ ประเภท คือ โอปธิกบุญ กับ นิรูปธิบุญ
หรือ อโนปธิกบุญ โอปธิกบุญ แปลว่า บุญที่ยังมี
อุปธิ ยังก่อให้เกิดขันธ์ หมายความว่า เป็นบุญ
ของคนที่อยู่ในโลก ซึ่งจิตใจยังหวังผลอย่างนั้น
อย่างนี้อยู่ ยังเป็นบุญที่ระคนด้วยกิเลส ท่านยอม
ให้ส�ำหรับญาติโยม
แต่ทา่ นเตือนไว้อย่าลืมว่า เราจะต้องเดินหน้า
ต่ อ เพื่ อ ไปให้ ถึ ง อโนปธิ ก บุ ญ คื อ บุ ญ ที่ ไ ม่
ประกอบด้วยอุปธิ อันเป็นบุญที่บริสุทธิ์ เกิดจาก
เจตนาที่ ไ ม่ มี กิ เ ลส มี ค วามผ่ อ งใส ท� ำ ด้ ว ย
จิตใจบริสุทธิ์จริงๆ ตรงตามความมุ่งหมาย คือท�ำ
เพื่อความมุ่งหมายของบุญนั้นแท้ๆ ไม่มีโลภะ
ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ
แต่ ก ารที่ จ ะฝึ ก ให้ ไ ม่ มี โ มหะนี้ ต้ อ งท� ำ ไป
เรื่อยๆ อย่าหยุดก็แล้วกัน ขอให้เดินหน้าไป แล้ว
จะถึงบุญที่จะท�ำให้เราหมดอุปธินี้แน่นอน
บุญตัวส�ำคัญก็คอื ปัญญา บุญ แปลว่า ช�ำระ
จิตใจให้บริสทุ ธิ์ แต่บญ
ุ จะช�ำระจิตใจได้จริง ก็ตอ้ ง
มาถึงขัน้ ปัญญา จึงจะช�ำระด้วยวิปสั สนาให้สะอาด

21

ได้จริง ฉะนั้น บุญจึงรวม
ค�ำว่าปัญญาอยู่ด้วย และ
บุ ญ ขั้ น สู ง สุ ด ก็ จึ ง มาถึ ง
ปัญญา มาเป็นปัญญา ในที่
สุด ปุญญะ กับ ปัญญา ก็
เลยมาบรรจบกัน
ถ้าโยมท�ำอะไรแล้ว ได้ทงั้
ปุญญะ ได้ทั้งปัญญา พระ
พุทธศาสนาก็เดินหน้าใน
ตัวโยม และโยมก็เดินหน้า
ในพระพุทธศาสนา ฉะนั้น
เมื่อเราท�ำบุญไป ก็อย่าให้
ได้เฉพาะปุญญะ แต่ให้ได้
ปัญญาด้วย ให้ปุญญะกับปัญญามาบรรจบกัน
แล้วปัญญาจะมาเป็นตัวท�ำให้บญ
ุ ของเรานีม้ ผี ล
สมบูรณ์อย่างแท้จริง จนกระทั่งกลายเป็นบุญที่
สูงสุด คือเป็นอโนปธิกบุญ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรว่าด้วยบุญ
กิริยาวัตถุว่า บุญกิริยาวัตถุ มีอยู่ ๓ อย่าง ๑.
ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ ๒. ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ
๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ และตรัสเป็นคาถา
สรุปท้ายยาวหน่อย แต่ทอ่ นต้นท่านบอกว่า ปุญญ
ฺ เมว โส สิกฺเขยฺย บุคคลนั้นพึงศึกษาบุญ คือเรียนรู้
ฝึกท�ำให้กา้ วหน้าต่อไป อย่าหยุดอยูแ่ ค่บญ
ุ ทีเ่ ราท�ำ
อยู่เป็นทุนเท่านั้น บุญจึงจะเกิดผลสมบูรณ์อย่าง
ที่ได้กล่าวมา
ที่มา : คัดย่อจากหนังสือ “ก้าวไปในบุญ” ซึ่งมาจาก
สัมโมทนียกถา ในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานท�ำบุญใน
งานมงคลพรรษา ทีว่ ดั ญาณเวศกวัน ตัง้ มาจะครบ ๕  ปี
มีอุโบสถพร้อมพระประธาน และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งขณะนั้นมีสมณศักดิ์ที่
พระพรหมคุณาภรณ์ มีอายุครบ ๕ รอบ ณ วันอาทิตย์ที่
๑๗  มกราคม  ๒๕๔๒  ทวี่ ดั ญาณเวศกวัน  อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม
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รู้จักบ้านของตัว
เที่ยวทั่วพระไตรปิฏก

ธรรมปริทัศน์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

พระสุตตันตปิฎก (ตอน ๒)

ทีฆนิกายเริม่ ด้วยพรหมชาลสูตร ทีย่ ากนัก ฝากไว้
ทีนี้ก็มาแยกย่อยดูลึกเข้าไปในพระสุตตันตปิฎก ที่ว่าแบ่งเป็น ๕ นิกาย ที่โบราณพูดตัวย่อ
ว่า ที ม สํ อํ ขุ นั้นเป็นอย่างไร
เริ่มด้วย ทีฆนิกาย มีทั้งหมด ๓๔ สูตร จัด
แยกเป็น ๓ เล่ม ดังทีว่ า่ แล้ว ถ้ามีจำ� นวนประมาณ
๑๐ เรียกว่า วรรคหนึ่ง ที่นี่มี ๓๔ สูตร จึงเป็น ๓
วรรค บอกแล้วว่า ทีฆนิกายนี้ มีพระสูตรที่ยาวๆ
วรรคหนึ่งๆ ได้เล่มหนึ่งๆ จึงเป็นพระไตรปิฎก ๓
เล่ม คือ
เล่ม ๙   สีลขันธวรรค มี ๑๓ สูตร
เล่ม ๑๐ มหาวรรค
มี ๑๐ สูตร
เล่ม ๑๑ ปาฏิกวรรค มี ๑๑ สูตร

๒

ทีนกี้ ม็ าดูเนื้อใน แต่จะพูดเฉพาะจุดเด่นหรือ
ลักษณะส�ำคัญ พอเป็นที่สังเกตไว้เท่านั้น
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ คือ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค มี ๑๓ สูตร เริ่มด้วย พรหมชาลสูตร ว่าด้วย
ทิฏฐิ ๖๒ ซึ่งจะว่ายากที่สุดก็ได้ เป็นพระสูตรแรก
ต่อด้วย สามัญญผลสูตร พระสูตรทั้ง ๑๓ นี้ แม้
จะว่าด้วยเรื่องต่างๆ กัน แต่มีเนื้อความส่วนหนึ่ง
ตอนหนึ่งที่ร่วมกันหรือเหมือนกัน คือแสดงสีลขันธ์ (กองศีล) ตรัสเรื่องจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล
จึงรวมกันไว้เรียกว่า สีลขันธวรรค
ต่อไปเล่มที่ ๑๐ มี ๑๐ สูตรถ้วนๆ ครบวรรค
พอดี ไม่ขาดไม่เกิน เรียกชื่อว่า มหาวรรค เพราะ
ว่าพระสูตรในวรรคนี้ ส่วนมากมีชื่อน�ำด้วยค�ำว่า
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“มหา” เช่น มหานิทานสูตร ใครไม่รู้ก็คิดว่าพระสูตรนี้คงมีนิทานเรื่องใหญ่ แต่ได้บอกแล้วเมื่อกี้นี้
ว่า นิทาน แปลว่า การณะ หรือปัจจัย หรือสมุทัย
นิทานจึงแปลว่า ที่มา แปลว่า ปัจจัย หรือเหตุให้
เกิดแล้วอะไรคือหลักใหญ่ หลักส�ำคัญในเรื่องเหตุ
ปัจจัย ก็คือหลักปฏิจจสมุปบาท ดังนั้น มหานิทานสูตรนี้ ก็คอื พระสูตรว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท
ใครอยากรู้หลักปฏิจจสมุปบาทเต็มที่ ก็ไปศึกษา
พระสูตรนี้
มหาปรินิพพานสูตร ก็ส�ำคัญ เป็นพระสูตร
ใหญ่มาก เล่าเรือ่ งการปรินพิ พานของพระพุทธเจ้า
ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งราวตอนท้ า ยของพุ ท ธกิ จ จนถึ ง
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เริ่มตั้งแต่
ว่ า ในพรรษาสุ ด ท้ า ย พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ไปจ� ำ
พรรษาที่เมืองเวสาลี ออกพรรษาแล้ว ทรงปลง
พระชนมายุสังขารที่เวสาลีนั่นแหละ ออกจาก
เวสาลี ก็เสด็จเดินทางมาตามล�ำดับ จนปรินพิ พาน
ที่กุสินารา
อีกตัวอย่างหนึง่ คือ มหาสติปฏั ฐานสูตร ตรัส
แสดงหลัก สติปัฏฐาน ที่ถือกันว่าส�ำคัญนัก จะดู
หลักนี้ให้เต็มที่ ก็ศึกษาพระสูตรนี้แหละ นี่เป็น
ตัวอย่าง รวมแล้วทั้งหมด ๑๐ สูตร
เล่ม ๑๑ ก็เป็นอีกวรรคหนึ่ง มี ๑๑ สูตร
เรียกว่า ปาฏิกวรรค (ของพม่าเป็น “ปาถิกวคฺค”)
เพราะเริ่มต้นด้วย ปาฏิกสูตร ในเล่มนี้ วรรคนี้ ก็มี
พระสูตรส�ำคัญทีม่ ชี อื่ เสียงมาก เช่น อัคคัญญสูตร
อัคคัญญสูตร นั้น ว่าด้วยวิวัฒนาการของ
โลกและสังคม อันเป็นการคัดค้านแนวคิดของ
พราหมณ์ พระสูตรอย่างนี้ก็ส�ำคัญมาก แต่เรา
ไม่ค่อยใส่ใจกัน คือพราหมณ์นั้นถือว่าพระพรหม
สร้างโลก แต่พระพุทธเจ้าตรัสให้รู้ว่าพระพรหม
ไม่ มี ที่ จ ะมาสร้ า งโลกหรอก มั น เป็ น เรื่ อ งของ
วิวฒ
ั นาการ ทีโ่ ลกเกิดมาตามเหตุปจั จัยอย่างนัน้ ๆ
แล้วมีมนุษย์เกิดขึ้น แล้วก็เกิดเป็นสังคม
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มนุษย์อยู่กันอย่างไร หากินกันอย่างไร แล้ว
ท�ำให้เกิดการปกครองขึ้นมาเพื่อจัดสรรให้คน
อยู่กันดี ไม่ให้แย่งชิง เบียดเบียนกัน เรื่องก็เป็น
ว่า เศรษฐกิจเป็นปัจจัยเริ่มต้น แล้วจึงเกิดการ
ปกครองขึ้นมา สังคมก็วิวัฒน์ไป จนคนแบ่งกันไป
เป็นอาชีพต่างๆ  มีความรูค้ วามช�ำนาญต่างๆ  เป็น
เหล่าเป็นพวกที่พราหมณ์เอาไปบัญญัติ เรียกว่า
เป็นวรรณะ ๔
รวมความว่า พระพุทธศาสนาบอกว่า โลกนี้
สังคมมนุษย์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพรหมสร้าง
แต่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการไปตามเหตุปัจจัย นี่
เรียกว่า อัคคัญญสูตร
     ต่อไปที่ส�ำคัญอีกพระสูตรหนึ่ง คือ จักกวัตติสูตร ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ คือผูป้ กครองทีย่ อด
เยีย่ ม เป็นอุดมคติ เป็นผูป้ กครองทีไ่ ม่ตอ้ งใช้อำ� นาจ
บังคับลงโทษ แต่ปกครองให้คนอยู่กันร่มเย็น
เป็นสุข ให้เขาอยู่ดีกินดี มีความพรั่งพร้อม ไม่
ต้องเบียดเบียนกัน ให้เป็นสังคมที่อยู่ดีมีความสุข
ใน จักกวัตติสูตร นี่แหละ ที่เรามีหลักการ
ปกครองส�ำคัญยิง่ ยอด ชุดทีเ่ รียกว่า จักรวรรดิวตั ร
๑๒ ประการ
แล้วก็มพี ระสูตรทีแ่ สดงหลักธรรมส�ำคัญมาก
คือ สิงคาลกสูตร ซึ่งเป็นต้นแหล่งของคิหิปฏิบัติ
ว่าด้วยหลักการด�ำเนินชีวติ ของชาวบ้าน ว่าจะเป็น
อยู่อย่างไร อยู่ร่วมสังคมกันอย่างไร ปฏิบัติต่อกัน
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อย่างไร ให้พ้นความชั่วร้ายเสียหาย มีความดีงาม
มีความสงบสุขด้วยกัน จนถึงหลักทิศ ๖ จบลงด้วย
สังคหวัตถุ ๔
สิงคาลกสูตรนี้ เราไม่ใส่ใจ ไม่เอาเรือ่ งกันเลย
ทั้งที่เป็น “คิหิวินัย” คือวินัยของคฤหัสถ์ ซึ่งชาว
บ้านชาวพุทธจะต้องปฏิบัติ
ชาวพุทธเมืองไทย พอเอาพระสูตรเหล่านี้
มาตรวจสอบแล้ว ล้าหลังมาก แค่รู้จักก็ไม่ได้
ยังไกลธรรมลิบลับ ต้องว่าแรงๆ เผือ่ จะได้เอาใจใส่
กันขึ้นบ้าง ทีนี้ต่อไป พระสูตรที่น่ารู้อีกสูตรหนึ่ง
คือ สังคีติสูตร ซึ่งพระสารีบุตรได้แสดงต่อพระ
พักตร์ของพระพุทธเจ้า คือ วันนั้น พระพุทธเจ้า
เสด็จไปประทับบ�ำเพ็ญพุทธกิจแล้ว ตอนค�่ำทรง
พักเอนพระกาย ทรงมอบหมายให้พระสารีบุตร
แสดงธรรมให้พระสงฆ์ฟัง พระสารีบุตรก็แสดง
สังคีติสูตรนี้ โดยแสดงการสังคายนาเป็นตัวอย่าง
ถือว่าสังคีตสิ ตู รนีเ้ ป็นต้นแบบของการสังคายนา
คือท่านประมวลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ไว้ มาจัดเป็นหมวดๆ ว่าไปตามล�ำดับ ตั้งแต่
หมวด ๑ จนถึงหมวด ๑๐
ต่อจากนั้น ท้ายสุด
ก็ คื อ ทสุ ต ตรสู ต ร ซึ่ ง ก็
พระสารีบุตรอีกนั่นแหละ
แสดงไว้ เป็นการรวบรวม
ธรรมมาแสดงไว้อีกแนว
หนึ่ง ตามล�ำดับหมวด จน
ถึงหมวด ๑๐ อีกชุดหนึ่ง
เป็นอันว่า ครบแล้ว ๑๑
สูตร แค่แสดงตัวอย่างไว้
ก็จบพระไตรปิฎกเล่ม ๑๑
แล้วก็จบทีฆนิกาย ๓ เล่ม
รวมทั้งหมด ๓๔ สูตร

       ทีนี้ ทั้งหมดนี้ ใครอยากรู้ จะศึกษาพระสูตร
ในทีฆนิกาย แต่อ่านแล้วแปลบาลีไม่ค่อยออก ไม่
ค่อยเข้าใจ จะค้นอรรถกถาตั้งแต่ให้เป็นดิกชันนารีเป็นต้นไป ก็พงึ ทราบว่า อรรถกถาส�ำหรับทีฆนิกายนี่ มีชื่อว่า สุมังคลวิลาสินี มี ๓ เล่ม ส�ำหรับ
แต่ละวรรค ก็ไปหาอรรถกถานัน้ แล้วก็เอามาเป็น
หนังสือประกอบในการแปลพระไตรปิฎก ในส่วน
ของทีฆนิกายนี้ ก็จะแก้ปัญหาพอหายติดขัด เอา
เป็นอันจบทีฆนิกายคร่าวๆ เท่านี้
มัชฌิมนิกาย ใหญ่มาก แค่รู้จักไว้
ถัดจากทีฆนิกาย ก็ไปถึง มัชฌิมนิกาย ที่
ว่าเป็นชุมนุมพระสูตรซึ่งมีความยาวปานกลาง มี
ทัง้ หมด ๑๕๒ สูตร เมือ่ กีน้ ี้ ทีฆนิกาย ๓๔ สูตร จัด
ได้ ๓ เล่ม คราวนี้ มัชฌิมนิกาย ๑๕๒ สูตร ก็ได้ ๓
เล่มอีก แต่เป็นเล่มใหญ่กว่า หนามาก เมือ่ มี ๑๕๒
สูตร ก็ย่อมเป็น ๑๕ วรรค จัดเป็น ๓ เล่ม ก็ได้เล่ม
ละ ๕ วรรค คือราว ๕๐ สูตร ทีนี้เวลาตั้งชื่อ จะ
เรียกอย่างไรดี
จ�ำนวน ๕๐ นับเป็นหมวด ๕๐ หรือชุด ๕๐
นีภ่ าษาบาลีเรียกว่า “ปัณณาสก์” ก็คือ หมวดละ ๕   
วรรค  เมือ่ จัดมัชฌิมนิกาย
เป็น ๓ เล่ม ก็ได้เล่มละ
ปัณณาสก์ คือเล่มละ ๕
วรรค
มีความรูป้ ระกอบว่า ใน
ภาษาไทยสมัยเก่า เขานับ
ข้าวเปลือก ๑๐๐ ถัง เป็น
เกวี ย นหนึ่ ง ที นี้ ถ ้ า ข้ า ว
เปลือกครึ่งเกวียนคือ ๕๐
ถัง เขาเรียกว่าบั้น ฉะนั้น
ก็นับ ๕๐ ถัง เป็นบั้นหนึ่ง
พอจะแปลปัณณาสก์เป็น
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ภาษาไทย ท่านก็เลยเรียกจ�ำนวน ๕๐ เป็นบัน้ หนึง่
มัชฌิมนิกายที่มี ๓ ปัณณาสก์ ก็จึงเป็น ๓ บั้น
พอจัดเล่มได้ ๓ เล่ม คือ ๓ ปัณณาสก์ ก็ตั้ง
ชื่อได้ ว่าดังนี้
เล่ม ๑๒ มูลปัณณาสก์ บั้นต้น มี ๕๐ สูตร
เล่ม ๑๓ มัชฌิมปัณณาสก์ บั้นกลาง มี
๕๐ สูตร
เล่ม ๑๔ อุปริปณ
ั ณาสก์ บัน้ ปลาย มี ๕๒ สูตร
ในมั ช ฌิ ม นิ ก ายนี้ ก็ มี พ ระสู ต รส� ำ คั ญ ๆ
มากมาย เช่น มีสติปฏั ฐานสูตรอีก ในทีฆนิกายก็มี
มหาสติปัฏฐานสูตร ในมัชฌิมนิกายก็มี แต่ตัด
“มหา” ออก เหลือแค่ว่าสติปัฏฐานสูตร พระสูตร
ที่มากมายในนิกายนี้ ๓ ปัณณาสก์ ๑๕๒ สูตร
ขอผ่านไปก่อน
เป็นอันได้พอเห็นรูปเค้าแล้ว พระสูตรใน
มัชฌิมนิกาย เล่ม ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ ทีนี้ ในเวลาที่
ศึกษา ๑๕๒ สูตรนี้ ถ้าบาลียาก ก็คน้ หาค�ำอธิบาย
ในอรรถกถา ที่ชื่อว่า ปปัญจสูทนี ซึ่งมี ๔ เล่ม
(มูลปัณณาสก์ คือบั้นต้น มีอรรถกถาใหญ่มาก
แบ่งเป็น ๒ ภาค)
สังยุตตนิกาย มากด้วยธรรมจ�ำพวกสภาวะ
เจริญปัญญา
ทีนี้ก็ถึงนิกายที่ ๓ คือ สังยุตตนิกาย ซึ่งเป็น
ชุมนุมพระสูตรขนาดสั้นๆ หรือเล็กๆ น้อยๆ ที่
จัดรวมเข้าเป็นกลุ่มๆ ตามเรื่องที่เนื่องกัน โดยมี
ประเด็นความ มีหลักธรรมข้อธรรม มีบุคคล มี
สถานที่ มีเรือ่ งราวอย่างใดอย่างหนึง่ เป็นศูนย์รวม
ความเกี่ยวข้อง จัดเป็นสังยุตต์หนึ่งๆ ดังที่อธิบาย
และยกตัวอย่างให้ดูแล้ว
   ที่ว่าพระสูตรในนิกายนี้ เป็นขนาดสั้นๆ
เล็กๆ น้อยๆ จะเห็นชัดเมื่อเทียบกับนิกายก่อนๆ
เมื่ อ กี้ ว ่ า ที ฆ นิ ก ายมี ๓๔ สู ต ร มั ช ฌิ ม นิ ก ายมี
๑๕๒ สูตร แต่สังยุตตนิกายนี้มีถึง ๗,๗๖๒ สูตร

บางสูตร ๒ - ๓ หน้า บางสูตรหน้าหนึ่ง บางสูตร
อาจจะแค่ครึ่งหน้า
แม้จะมากถึง ๗,๗๖๒ สูตร แต่ดว้ ยวิธจี ดั รวม
เป็นสังยุตต์ๆ ตามหัวเรือ่ งหัวข้อทีเ่ ป็นแกน ก็ทำ� ให้
เป็นระบบ ไม่วุ่นวายสับสน คือ จาก ๗,๗๖๒ สูตร
ก็รวมเป็น ๕๖ สังยุตต์ จาก ๕๖ สังยุตต์ ก็เท่ากับ
๕ วรรค พอเป็น ๕ วรรค ก็จัดได้ ๕ เล่ม นี่คือ
ลงตัว จึงเป็นดังนี้
เล่ม ๑๕ สคาถวรรค วรรคที่มีคาถาภาษิต
มี ๑๑ สังยุตต์
เล่ม ๑๖ นิทานวรรค วรรคว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท มี ๑๐ สังยุตต์
เล่ม ๑๗ ขันธวารวรรค วรรคว่าด้วยขันธ์ ๕
มี ๑๓ สังยุตต์
เล่ ม ๑๘ สฬายตนวรรค วรรคว่ า ด้ ว ย
อายตนะ ๖ มี ๑๐ สังยุตต์
เล่ม ๑๙ มหาวารวรรค วรรคใหญ่ว่าด้วย
โพธิปักขิยธรรม มี ๑๒ สังยุตต์
มาดูข้างในสังยุตตนิกายกันนิด เริ่มด้วยเล่ม
๑๕ สคาถวรรค เล่มนี้มีลักษณะส�ำคัญคือเป็น
เรื่องที่มีคาถา โดยที่ว่าแต่ละสูตรเริ่มด้วยความ
ร้อยแก้วน�ำเล็กน้อย แล้วก็มีคาถาทูลถาม คาถา
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ที่ตรัสตอบ ตรัสสอน คาถาที่เป็นค�ำแนะน�ำตักเตือน มีเรื่องราว และหลักธรรมหลากหลายตาม
สถานการณ์ โดยมีบุคคล สถานที่ วัตถุต่างๆ
เกี่ยวข้องอยู่ในเรื่อง เช่น ภิกษุ ภิกษุณี พระพรหม
พราหมณ์ พระเจ้าโกศล เดียรถีย์ ป่า ฝน เทวบุตร
มาร เป็นต้น จัดเป็นกลุ่มตามเรื่องที่เกี่ยวข้อง มี
๑๑ สังยุตต์
จะสังเกตเห็นว่า คาถาพุทธภาษิตที่เราท่อง
กันจ�ำนวนมาก อยู่ในสคาถวรรคนี้ (พม่าเรียกว่า
“สคาถาวรรค”) ซึ่งเป็นวรรคที่มีคาถา เป็นเล่ม
แรกของสังยุตตนิกาย เป็นเล่มที่ ๑๕ ของพระ
ไตรปิฎก
ต่อไปเล่ม ๑๖ ชื่อ นิทานวรรค มี ๑๐ สังยุตต์
ไม่ใช่ ๑๐ สูตร ท�ำไมชือ่ นิทานวรรค เมือ่ กีบ้ อกแล้ว
“นิทาน” แปลว่า เหตุปัจจัย ก็คือพระไตรปิฎก
เล่ม ๑๖ นี้ ว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาท ใครอยาก
ค้นเรื่องปฏิจจสมุปบาท ก็มาดูในเล่มนี้ เมื่อกี้นี้
เรือ่ งปฏิจจสมุปบาท มีในมหานิทานสูตร ในมหาวรรค แห่งทีฆนิกายแล้ว เป็นพระสูตรใหญ่มาก
แต่ที่นี่เป็นชื่อทั้งวรรคเลย คือเล่ม ๑๖ นี้ ว่าด้วย
นิทาน คือเหตุปัจจัย ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาท แต่ก็
เป็นหลักอยู่ครึ่งเล่ม ต่อจากนั้นก็มีเรื่องอื่นๆ ตาม
มา เช่น เรื่องธาตุ การบรรลุธรรม สังสารวัฏ ลาภสักการะ เป็นอันจบเล่ม ๑๖
เล่ม ๑๗ ขันธวารวรรค (พม่าเรียกสั้นแค่
“ขันธวรรค”) ชื่อบอกอยู่แล้ว คือว่าด้วยขันธ์ ๕
เป็นหลัก ตรัสถึงขันธ์ ๕ ในแง่มุมต่างๆ แต่ก็มี

เรื่องเบ็ดเตล็ด รวมทั้งเรื่องสมาธิ และทิฏฐิต่างๆ
ปะปนอยู่บ้าง
เล่ม ๑๘ สฬายตนวรรค ว่าด้วยอายตนะ ๖
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ตามแนวไตรลักษณ์ ว่าไปเกือบครึ่งเล่ม
แล้วก็มเี รือ่ งอืน่ มาประกอบเสริม เช่นเรือ่ งเบญจศีล
ข้อปฏิบัติให้ถึงอสังขตะ อันตคาหิกทิฏฐิ
ต่อไปสุดท้าย เล่ม ๑๙ มหาวารวรรค เล่มนี้
สมตามชื่อ เป็นเล่มใหญ่หนามาก ว่าด้วยธรรมที่
เป็นหลักใหญ่หลักส�ำคัญ คือโพธิปักขิยธรรม ๓๗
แต่ท่านไม่ได้เรียงล�ำดับอย่างปกติทั่วไป
ตรงนี้ น่าสังเกตไว้ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ตาม
ปกติ เรียงตามจ�ำนวนน้อยขึ้นไป เป็น สติปัฏฐาน
๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗
จบที่ มรรคมีองค์ ๘
แต่ในมหาวารวรรคของท่านนี้ เริม่ จากมรรค
มีองค์ ๘ ก่อน แล้วจึงโพชฌงค์ ๗ ตามด้วยหมวด
อืน่ ๆ เป็น มคฺคสํยตุ ตฺ โพชฌงฺคสํยตุ ตฺ สติปฏฺานสํ ยุ ตฺ ต อิ นฺ ทฺ ริ ย สํ ยุ ตฺ ต สมฺ ม ปฺ ป ธานสํ ยุ ตฺ ต
พลสํยุตฺต อิทฺธิปาทสํยุตฺต และเรื่องอะไรๆ ที่
เกีย่ วข้องในการปฏิบตั ิ อย่างพวกกิเลส เช่น นิวรณ์
สังโยชน์ ก็กล่าวถึงไว้ในตอนนัน้ ๆ จากนัน้ ก็มหี ลัก
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฌาน อานาปาน์ ไปถึงองค์
คุณของพระโสดาบัน และอานิสงส์ของการบรรลุ
โสดาปัตติผล ลงที่อริยสัจจ์ รวมทั้งธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็มีที่นี่ด้วย จัดเป็น ๑๒ สังยุตต์
พึงสังเกตว่า คัมภีรน์ เี้ ริม่ ต้นด้วยการย�ำ้ ความ
ส�ำคัญของความมีกลั ยาณมิตร เป็นจุดเริม่ น�ำเข้าสู่
มรรค คือ ก่อนจะเข้าสูม่ รรค พระพุทธเจ้าตรัสหลัก
แสงอรุณ ๗ ประการ ทีน่ ำ� หน้ามรรค มีกลั ยาณมิตร
เป็นข้อแรก พระสูตรในเล่ม ๑๙ มหาวารวรรคนี้
เป็นพระสูตรภาคปฏิบัติ โดยให้มีกัลยาณมิตร
เป็นต้น มาเป็นทัพหน้า

๓๘

ดูเค้าโครงทั่วไป สังยุตตนิกายเริ่มด้วยเล่ม
๑๕ สคาถวรรค เป็นคาถา เป็นภาษิตค�ำตอบค�ำ
สอนค�ำแนะน�ำค�ำตักเตือนแสดงหลักธรรมทั่วไป
หลากหลาย จะถือว่าเป็นการเตรียมตัวคนผูป้ ฏิบตั ิ
ให้พร้อมไว้ก็ได้ จากนั้นเล่ม ๑๖ นิทานวรรค เรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท เล่ม ๑๗ ขันธวารวรรค ว่าด้วย
ขันธ์ ๕ เล่ม ๑๘ สฬายตนวรรค ว่าด้วยอายตนะ
๖ ล้วนแต่สภาวธรรม เป็นเรื่องของธรรมชาติ พอ
เล่ม ๑๙ มหาวารวรรค ว่าด้วยโพธิปักขิยธรรม ก็
ถึงภาคปฏิบัติ ธรรมที่เราปฏิบัติทั้งหมด ไม่ว่าจะ
สติปัฏฐาน และอะไรๆ ก็อยู่ในนี้หมด ฉะนั้นเล่ม
๑๙ นี้จึงส�ำคัญมาก แต่ท่านก็มิใช่ว่าขึ้นมาก็เข้า
โพธิปักขิยธรรมทันที แต่ท่านเริ่มด้วยแสงอรุณ
๗ ที่เป็นนิมิตของการที่มรรคจะเกิดขึ้นก่อน โดย
ต้องไปเริ่มตั้งแต่มีกัลยาณมิตร แล้วเอาความไม่
ประมาทมาคุมท้าย และรู้จักใช้โยนิโสมนสิการ
ในเวลาศึกษาสังยุตตนิกายนี้ ถ้าบาลียาก ก็คน้
ความหมายหาค�ำอธิบาย ในอรรถกถาที่ชื่อว่า
สารัตถปกาสิน  ี เป็นอันพอกันแค่นี้
อั ง คุ ต ตรนิ ก าย มี ธ รรมทุ ก ระดั บ ง่ า ยยาก
หลากหลาย
จากนีก้ ต็ อ่ ไปนิกายที่ ๔ ชือ่ ว่า อังคุตตรนิกาย
คือชุมนุมพระสูตรทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีละหน่วย โดยจัดเป็น
หมวดๆ เริม่ แต่ เอกกนิบาต คือธรรมหมวดหนึง่ ไป
จนถึง เอกาทสกนิบาต คือธรรมหมวด ๑๑
ได้บอกแล้วว่าอังคุตตรนิกายนี้มีพระสูตร
สั้นๆ เล็กๆ น้อยๆ มากมาย ถึง ๙,๕๕๗ สูตร คือ
เกือบถึงหมื่น ท่านใช้วิธีจัดตามจ�ำนวน คือ พระ
สูตรที่มีจ�ำนวนข้อธรรมเท่ากัน ก็เอามารวมไว้
ด้วยกัน เรียงตามตัวเลข เป็นหมวดหนึ่ง หมวด
สอง ฯลฯ ค�ำว่า “หมวด” เรียกว่า นิบาต (แปลว่า
ที่รวม) หมวดคือที่รวมของพระสูตรที่มีจ�ำนวน
ข้อธรรมแค่หนึ่ง ก็เป็นเอกกนิบาต ในหมวดหนึ่ง
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นี้ ก็ เช่ น ที่ ต รั ส ถึ ง ธรรมเอก ในแง่ นั้ น ในแง่ นี้ ว ่ า
“นาหํ ภิกฺขเว อญฺญฺํ  เอกธมฺมํปิ สมนุปสฺสามิ...”
เราไม่เห็นธรรมอืน่ แม้สกั อย่าง ทีจ่ ะเป็นอย่างนัน้ ๆ
เท่ากับธรรมนั้น เท่ากับธรรมนี้... ตรัสไว้ในทางดี
ก็มาก เช่น เท่ามีกัลยาณมิตร เท่าโยนิโสมนสิการ
ในทางร้าย ก็ไม่น้อย เช่น เท่าความเกียจคร้าน
เท่าความเมาอาหาร เป็นต้น
เรื่ อ งเอตทั ค คะก็ มี ที่ นี่ พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส
ยกย่องไว้ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา องค์นี้
เป็นยอดทางนั้น คนนั้นเป็นยอดทางนี้ นี่อยู่ใน
หมวด ๑ คือ เอกกนิบาตทั้งนั้น (ของพม่า=เอกกนิปาต)
พอจบหมวด ๑ ก็ ไ ปหมวด ๒ เรี ย กว่ า
ทุกนิบาต แล้วไปหมวด ๓ เป็น ติกนิบาต เพิ่มไป
เรื่อยตามล�ำดับ จนจบที่หมวด ๑๑ คือ เอกาทสกนิบาต ทีนกี้ ม็ าเรียงเล่มให้ดู จัดเป็น ๕ เล่ม คือ
เล่ม  ๒๐ เอกก – ทุก – ติกนิบาต  รวมธรรม
หมวด ๑ – ๒ - ๓  
เล่ม ๒๑ จตุกกนิบาต รวมธรรมหมวด ๔
เล่ม ๒๒ ปัญจก – ฉักกนิบาต รวมธรรมหมวด
๕–๖
เล่ม ๒๓ สัตตก – อัฏฐก – นวกนิบาต รวม
ธรรมหมวด ๗ – ๘ – ๙
เล่ม ๒๔ ทสก – เอกาทสกนิบาต รวมธรรม
หมวด ๑๐ – ๑๑
จะเห็นว่า พระสูตรในอังคุตตรนิกายนี้ ที่ว่า
เป็นสูตรสั้นๆ เล็กๆ คล้ายกับในสังยุตตนิกาย
แต่มีลักษณะแปลกออกไป ในสังยุตตนิกายนั้น
ตอนแรกเป็นเรื่องสภาวธรรมไปตลอด จบแล้ว
ต่อด้วยธรรมภาคปฏิบตั ิ เป็นเรือ่ งหลักๆ เป็นแนว
เป็นระดับเป็นระบบ แต่ทอี่ งั คุตตรนิกายนี้ ว่าตาม
ตัวเลข ธรรมหลากหลายปนคละกันไป ไม่เป็น
ระดับ ธรรมของพระ ธรรมของชาวบ้าน ตั้งแต่
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ทิฏฐธัมมิกัตถ์ถึงปรมัตถ์ กระจายแทรกสลับกัน
ไปตามจ�ำนวน ธรรมในอังคุตตรนิกายนี้ จึงหลาก
หลายอย่างยิ่ง หาได้ทุกอย่าง
แต่มิใช่ว่าท่านจะจัดเรื่อยเปื่อย ท่านก็รวม
ไว้เป็นระบบเท่าที่เป็นไปได้ แต่เมื่อว่าตามตัวเลข
ธรรมย่อมหลากหลายไปเอง อย่างในเล่ม ๒๐ ต่อ
จากเอกกนิบาต - หมวดหนึง่ ก็เป็นทุกนิบาต - หมวด
๒ แล้วก็ตกิ นิบาต - หมวด ๓ เรือ่ งความสุข ๒ อย่าง
ท่านก็รวมมาเรียงไว้ด้วยกัน ต่อกันถึง ๑๓ ชุด
เรื่องคนพาล ๒ แบบ กับบัณฑิต ๒ แบบ ท่านก็
รวมมาไว้เรียงอยู่เข้าชุดเข้าหมวด ต่อกันถึง ๑๐ คู่
อย่างนี้เป็นต้น แต่เรื่องอกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ จบ
แล้วก็ต่อด้วยเรื่องอุโบสถ ๓ แบบ ซึ่งเป็นเรื่อง
ต่างแนวกัน
เล่ม ๒๑ รวมธรรมหมวด ๔ นี่ก็มากมาย
จะเป็นหลักเรื่องจักร ๔ เรื่องบริษัท ๔ บุคคล ๔
ปฏิสัมภิทา ๔ มหาปเทส ๔ วิปลาส ๔ ปัญญาวุฒิธรรม ๔ อริยวงศ์ ๔ ฯลฯ ก็หาในเล่มนี้ได้
ทั้งนั้น ไปเล่ม ๒๒ จะดู ธรรมขันธ์ ๕ ธรรมของ
พระนวกะ ๕ มัจฉริยะ ๕ ศีล ๕ ธรรมคือคุณสมบัติ
ของเจ้าอาวาส ๕ สาราณียธรรม ๖ อภิญญา ๖
ก็พบได้หมด
ไปเล่ม ๒๓ สัตตก - อัฏฐก - นวกนิบาต (หมวด
๗ – ๘ - ๙) ก็เจออย่าง กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ
ภรรยา ๗ ประเภท อนุสัย ๗ อปริหานิยธรรม ๗

โลกธรรม ๘ อาฆาตวัตถุ ๙ ฯลฯ  จนไปจบที่เล่ม
๒๔ ทสก - เอกาทสกนิบาต (หมวด ๑๐ – ๑๑) ก็
เจออาฆาตวัตถุ ๑๐ อีก แล้วก็นาถกรณธรรม ๑๐
กถาวัตถุ ๑๐ สังโยชน์ ๑๐ กุศลศีลมีอานิสงส์ ๑๑
เป็นต้น จบพระไตรปิฎกเล่ม ๒๔ ก็จบอังคุตตรนิกายที่ว่ามี ๙,๕๕๗ สูตร
ทีนตี้ อ้ งการคูม่ อื ศึกษา จะได้คน้ ดิกชันนารีได้
และมีอัตถสังวรรณนาด้วย ก็หาอรรถกถาที่ชื่อว่า
มโนรถปูรณี
ขุททกนิกาย คัมภีร์ปลีกย่อย ที่บางเรื่องยิ่งใหญ่
ต่อไปสุดท้ายของพระสูตร คือ ขุททกนิกาย
เมื่อกี้บอกว่า มีถึง ๑๕ คัมภีร์ย่อย จัดได้ ๙ เล่ม
ที่ว่าปลีกย่อยเล็กน้อยเบ็ดเตล็ด กลายเป็นว่ามี
ปริมาณมากกว่านิกายที่ว่าใหญ่ๆ และในแง่สาระ
ก็มพี ระสูตรมากหลายและบางคัมภีรท์ สี่ ำ� คัญมาก
ก่อนเล่าอะไรๆ ขอให้ดชู อื่ ๑๕ คัมภีรย์ อ่ ย ใน
๙ เล่ม ดังนี้
๒๕ 01 ขุททกปาฐะ (บทสวดย่อยๆ เช่น รตนสูตร
มงคลสูตร เมตตสูตร)
02 ธรรมบท (คาถาธรรมบท ๔๒๓ คาถา)
03 อุทาน (พุทธอุทานคาถา ๘๐ สูตร)
04 อิติวุตตกะ (พระสูตร ๑๑๒ สูตร ที่เชื่อม
ความว่า อิติ วุจฺจติ)
05 สุตตนิบาต (พระสูตรชุดพิเศษ ซึ่งเป็น
คาถาล้วน ๗๑ สูตร)
๒๖ 06 วิมานวัตถุ (เทวดาอยู่วิมานเล่าการท�ำดี
ในอดีต ๘๕ เรื่อง)
07 เปตวัตถุ (เปรตเล่ากรรมชั่วในอดีตของ
ตน ๕๑ เรื่อง)
08 เถรคาถา (คาถาของพระอรหันตเถระ
๒๖๔ รูป)
09 เถรีคาถา (คาถาของพระอรหั น ตเถรี
๗๓ รูป)
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๒๗ 10 ชาตกะ ๑ (คาถาของพระโพธิสตั ว์ในอดีต
ชาติ ๕๒๕ เรื่อง)
๒๘ 		 ชาตกะ ๒ (คาถาของพระโพธิสัตว์ในอดีต
ชาติอีก ๒๒ เรื่อง)
๒๙ 11 นิทเทส ๑ มหานิทเทส (พระสารีบุตร
อธิบายพระสูตรในสุตตนิบาต ๑๖ สูตร)
๓๐		 นิ ท เทส ๒ จู ฬ นิ ท เทส (พระสารี บุ ต ร
อธิบายพระสูตรในสุตตนิบาตอีก ๑๖ สูตร)
๓๑ 12 ปฏิสัมภิทามัคค์ (พระสารีบุตรอธิบายข้อ
ธรรม เช่น ญาณ ทิฏฐิ วิโมกข์)
๓๒ 13 อปทาน ๑ (คาถาประวัติ: พระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า, พระอรหันต์ ๔๑๐ รูป)
๓๓ อปทาน ๒ (คาถาประวัตพิ ระอรหันตเถระ
อีก ๑๔๐ พระอรหันตเถรี ๔๐)
14 พุทธวงส์ (คาถาเรื่องพระพุทธเจ้า ๒๕
พระองค์)
15 จริยาปิฎก (พุทธจริยาในอดีตชาติ ๓๕
เรื่อง ชี้ตัวอย่างการบ�ำเพ็ญบารมี)
ในรายชื่ อ ๑๕ คั ม ภี ร ์ ย ่ อ ย ที่ ไ ด้ อ ธิ บ าย
ประกอบไว้นั้น แค่พอได้เค้า อาจจะดีส�ำหรับใช้
ในการทบทวน ในที่นี้จึงจะบอกเล่าให้ชัดขึ้นอีก
หน่อย
พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ที่เป็นเล่มแรกของ
ขุททกนิกาย มีคัมภีร์ย่อยรวมอยู่ถึง ๕ อย่าง และ
พอจะพูดได้ว่า เล่มแรกนี้มีเนื้อหาสาระที่ส�ำคัญ
ควรศึกษามากที่สุดในขุททกนิกาย คัมภีร์ย่อย
เรื่องแรกของขุททกนิกาย และของเล่ม ๒๕ นี้
เล็กจริงๆ เล็กที่สุด สมชื่อที่เรียกว่า ขุททกปาฐะ
แปลว่า บทสวดเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ถือได้ว่าส�ำคัญ
ไม่นอ้ ย เพราะหลายบทในนัน้ เรา ได้นบั ถือใช้สวด
กันมาเป็นบทหลักบทประจ�ำเลยทีเดียว ทีเ่ ด่น คือ
มงคลสูตร และรตนสูตร แล้วก็กรณียเมตตสูตร
แค่นี้ก็พูดได้ว่าเล็กน้อยในขนาด แต่ส�ำคัญมากใน
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สาระ รวมทัง้ หมดเป็นคัมภีรเ์ ล็กนิดเดียว กินเนือ้ ที่
หนังสือแค่ ๑๔ หน้าเท่านั้นเอง
ต่อจากนัน้ ก็เป็นคัมภีร  ์ ธรรมบท  ซงึ่ เป็นคาถา
ล้วน รวมทั้งหมดมี ๔๒๓ คาถา จัดเป็น ๒๖ วรรค
กินเนือ้ ทีใ่ นหนังสือแค่ ๕๘ หน้าเท่านัน้ เอง แต่เป็น
หลักค�ำสอนที่ส�ำคัญนัก นิยมน�ำมาท่องเป็นพุทธภาษิตกันมาก ตัวพระธรรมบทเองเป็นคาถามีแค่นี้
แหละ แต่พระเถราจารย์ได้รจนาอรรถกถาขึ้นมา
อธิบาย โดยเล่าเรือ่ งราวอันเป็นทีม่ าทีไ่ ปไว้ให้ดว้ ย
เกิดเป็นคัมภีร์อรรถกถาถึง ๘ ภาค และในเมือง
ไทย ได้ก�ำหนดให้พระเณรเอามาเป็นแบบเรียน
ภาษาบาลี จะได้เป็นเปรียญ เป็นมหา ๓ ประโยค
ก็ต้องได้ผ่าน ธัมมปทัฏฐกถา คืออรรถกถาธรรม
บทนี้
เป็นอันว่าธรรมบท ๔๒๓ คาถา ท่านรวมไว้
ด้วยในเล่ม ๒๕ เป็นล�ำดับ ๒ ต่อจากขุททกปาฐะ
ต่อไปล�ำดับที่ ๓ คือ อุทาน ที่ว่าอุทานนี้ ก็
คือพระอุทานคาถาของพระพุทธเจ้า
ค�ำว่า “อุทาน” นีเ่ ป็นค�ำพระ ไม่ได้หมายความ
ว่าเป็นการอุทานตกใจเหมือนอย่างทีค่ นไทยเข้าใจ
หรือใช้กัน แต่ “อุทาน” แปลว่า วาจาหรือถ้อยค�ำ
ที่เปล่งออกมาด้วยความเบิกบานใจ หรือด้วยปีติ

30

๓๘

มีความอิ่มใจ คือ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประสบ
เหตุการณ์ หรือประทับอยูใ่ นโอกาสในสถานการณ์
ใด ทรงเบิกบานพระทัย มีพระด�ำริทางธรรม ก็ทรง
เปล่งพระอุทานเป็นคาถา ซึ่งล้วนแต่เป็นคาถา
ธรรม หรือเป็นคติธรรมทั้งนั้น
ตัวพระอุทานนัน้ เป็นคาถา แต่ในคัมภีร์ ก่อน
จะถึงคาถา ก็เริ่มต้นโดยมีความร้อยแก้วเล่าเรื่อง
ทีเ่ ป็นมา หรือทีเ่ ป็นเหตุปรารภให้ทรงเปล่งอุทาน
เป็นพระคาถานั้นๆ อาจเป็นคาถาเดียวก็ได้ แต่
บางทีก็หลายคาถา รวมทั้งความร้อยแก้วน�ำเรื่อง
และพระคาถาอุทานนั้น นับเป็นอุทานหนึ่ง รวม
แล้วทั้งหมดมี ๘๐ อุทาน ก็เป็นอันว่าได้อีกคัมภีร์
หนึ่ง เป็นล�ำดับที่ ๓ ในเล่ม ๒๕ นี้ กินเนื้อที่
๑๕๗ หน้า
พึงสังเกตว่า พระพุทธอุทาน ๓ คาถาแรก
ของคัมภีร์นี้ เป็นปฐมพุทธพจน์ ซึ่งทรงเปล่งครั้ง
แรกเมือ่ ตรัสรูใ้ หม่ๆ ยังประทับนัง่ ในร่มโพธิพฤกษ์
ท้ายสัปดาห์ทที่ รงเสวยวิมตุ ติสขุ เป็นคาถาซึง่ บอก
ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตรัสก่อนเสด็จออก
ประกาศธรรมประดิษฐานพระพุทธศาสนา และ
เป็นคาถาชุดเดียวกับทีใ่ นพระวินยั ปิฎกยกขึน้ เป็น
ค�ำเริ่มต้นด�ำเนินเรื่องของมหาขันธกะ
ต่อจากอุทาน ก็มพี ระสูตรหมวดหนึง่ เรียกว่า
อิติวุตตกะ ซึ่งมีไม่น้อย มีถึง ๑๑๒ สูตร เป็นพระ
สูตรที่มีลักษณะพิเศษ ต่างจากพระสูตรทั้งหลาย
ทั่วไป นี่ก็คือว่า ตามปกตินั้น พระสูตรทั้งหลายนี่
เราบอกว่าพระอานนท์ทรงจ�ำไว้ แล้วท่านเอามา
สาธยายถ่ายทอด และในเวลาถ่ายทอดนั้น ท่าน
ขึ้นค�ำกล่าวน�ำก่อนว่า “เอวมฺเม สุตํ ฯ เอกํ สมยํ  
ภควา...” พูดง่ายๆ คือขึ้นว่า “เอวมฺเม สุตํ” แต่
พระสูตรในอิติวุตตกะนี้ ไม่ได้มาจากพระอานนท์
และก็ไม่ได้เริ่มด้วย “เอวมฺเม สุตํ” แต่เริ่มต้นว่า
“วุตฺต เหต ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุต”

ท�ำไมเป็นอย่างนั้น ตอบว่า เพราะท่านผู้ทรง
จ�ำ  น�ำมาถ่ายทอดในกรณีนี้มิใช่พระอานนท์ แต่
เป็นอุบาสิกาชื่อว่าขุชชุตตรา
ท่านขุชชุตตรานีเ้ ป็นอริยสาวิกา เป็นอุบาสิกา
ผู้เอตทัคคะ ด้านเป็นพหูสูต ท่านทรงจ�ำพระสูตร
๑๑๒ สูตร ที่เรียกว่าอิติวุตตกะนี้ไว้ แล้วถ่ายทอด
ต่อแก่พระภิกษุณี ซึ่งถ่ายทอดต่อแก่พระภิกษุ
แล้วพระอานนท์ก็วิสัชนาแก่ที่ประชุมสงฆ์ในการ
สังคายนาครั้งที่ ๑ โดยรักษาถ้อยค�ำของท่าน
อุบาสิกาไว้  ในคัมภีรน์ มี้ หี ลายพระสูตรทีท่ รงสาระ
ส�ำคัญดีๆ เช่น เรือ่ งบุญกิรยิ าวัตถุ ๓ ก็อยูท่ นี่ ี่ เรือ่ ง
นิพพาน ๒ (สอุปาทิเสสนิพพาน - อนุปาทิเสสนิพพาน) ก็อยู่ในนี้
จบอิติวุตตกะแล้วก็ยังไม่ครบเล่ม ยังต่อท้าย
ด้วยพระสูตรอีกหมวดหนึ่งชื่อ สุตตนิบาต แปล
ว่าทีร่ วมพระสูตร มี ๗๑ สูตร ซึง่ แทบจะเป็นคาถา
ล้วน มีเพียงบางสูตรที่มีความร้อยแก้วน�ำนิดหนึ่ง
นอกนั้นเป็นคาถาล้วน เป็นพระสูตรที่ยากมาก
ทั้งถ้อยค�ำและเนื้อความ พระสูตรส�ำคัญชุดที่
เรียกว่า โสฬสปัญหา ก็อยู่ในนี้
เรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงความส�ำคัญของสุตตนิบาตนี้ ก็คือเป็นคัมภีร์ที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้รจนาค�ำอธิบายไว้เป็นพิเศษโดยจ�ำเพาะ
เรียกว่า มหานิทเทส และ จูฬนิทเทส  ซึง่ เป็นคัมภีร์
ใหญ่ ๒ เล่มหนาๆ รวมอยู่ในขุททกนิกายนี้ด้วย
จบ สุตตนิบาต ก็ครบเล่มแรกของขุททกนิกาย เป็น พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ซึ่งมี ๕ คัมภีร์
ทวนอีกทีว่า ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต
พึงทราบว่า ๕ คัมภีร์ ในเล่ม ๒๕ นี้มิใช่มี
อรรถกถาเดียวกัน แต่แยกออกไป ขุททกปาฐะ
มีอรรถกถาชื่อว่า ปรมัตถโชติกา ธรรมบท ก็มี
อรรถกถาชื่อจริงว่า ปรมัตถโชติกา ด้วย แต่เมื่อ
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เราเอามาใช้เรียนกัน เรียกชื่อไปตามเนื้อหาสาระ
ว่า ธัมมปทัฏฐกถา คือบอกว่าเป็นอรรถกถาของ
ธรรมบท
ต่อไป อุทาน กับ อิติวุตตกะ มีอรรถกถาชื่อ
ว่า ปรมัตถทีปนี แยกไปเลย
ครั้นถึง สุตตนิบาต กลับมามีอรรถกถาชื่อ
ปรมัตถโชติกา อีกที ถ้าไม่สังเกตให้ดี ก็จับกัน
สับสน เป็นอันจบพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕
ต่อไปถึงพระไตรปิฎก เล่ม ๒๖ ทั้งเล่มนี้
เป็นคาถาล้วนเลยทีเดียว ประกอบด้วย ๔ คัมภีร์
ย่อย คือ
๑. วิมานวัตถุ “เรือ่ งวิมาน” คือเรือ่ งของเทพบุตรเทพธิดาทีเ่ ล่าเรือ่ งของตัวว่าได้ทำ� บุญอะไรมา
จึงได้มาเกิดอย่างนั้น พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์
ความคิดเห็น และสอนคติธรรมไปด้วย บางทีกอ็ า้ ง
พุทธพจน์ น�ำความในพระสูตรมาอ้างบ้าง กล่าว
ค�ำของตัวเองที่เอาธรรมมากลั่นกรองเรียบเรียง
ขึ้นใหม่บ้าง รวมแล้วมี  ๘๕ เรื่อง ก็จบวิมานวัตถุ
เรื่องวิมานของพวกเทพบุตรเทพธิดา
๒. เปตวัตถุ “เรือ่ งเปรต” ทีนไี้ ปตรงข้ามเลย
คือพวกทีท่ ำ� ชัว่ ไว้  มาเกิดเป็นเปรต เสวยทุกขเวทนา
ก็เล่าเรื่องไม่ดีของตัวเอง แล้วก็กล่าวคติธรรมไว้
ให้คนได้แบบอย่างแนวทางว่า อย่าท�ำอย่างฉัน
นะ อะไรท�ำนองนี้ ก็เป็นคาถาล้วนๆ อีก มี ๕๑
เรื่อง ก็จบ
๓. เถรคาถา “คาถาของพระเถระ” ได้แก่
คาถาของพระอรหันตเถระ ที่กล่าวแสดงความ
รู้สึกสงบ ประณีตในการบรรลุธรรม เกิดความ
เบิกบานใจ มีปีติสุข บางทีก็น�ำหลักธรรมตาม
พุทธพจน์มากล่าว บางทีก็เป็นคาถาที่ท่านกล่าว
เอง เป็นคติธรรม เป็นค�ำสอน หรือแสดงความ
รูส้ กึ ทีด่ งี าม ความปลืม้ ปีติ เบิกบาน สงบเย็น ชืน่ ใจ
สดชื่นแจ่ มใส ในบรรยากาศที่สงบวิเวก หรือ

ชื่นชมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สะอาดงาม เป็น
รมณีย์ อะไรเหล่านี้ รวมทั้งหมด ๒๖๔ รูป ต่อไป
พอจบคาถาของพระเถระแล้วก็ถึง
๔. เถรีคาถา “คาถาของพระเถรี” คือ คาถา
ของพระภิกษุณีที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
ซึ่งกล่าวแสดงความเบิกบานใจที่ได้บรรลุธรรม
ท�ำนองเดียวกับพระเถระทีว่ า่ มาแล้ว รวม ๗๑ องค์
เป็นอันว่าจบแล้ว พระไตรปิฎก เล่ม ๒๖
วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ทัง้ หมด
นีท้ วี่ า่ เป็นคาถาล้วนนัน้ มีอรรถกถาเดียวกันชือ่ ว่า
ปรมัตถทีปนี ก็ไปค้นหาศึกษาได้
คราวนี้ก็มาถึง พระไตรปิฎก เล่ม ๒๗ – ๒๘
เป็นคัมภีรท์ ี่ ๑๐ ของขุททกนิกาย ได้แก่เรือ่ งราวที่
รูจ้ กั กันดี  มีชอื่ เรียกว่า ชาดก (“ชาตก”) เป็นคัมภีร์
ใหญ่มาก จึงแยกเป็น ๒ เล่ม
พึงก�ำหนดไว้วา่ ชาดก ในพระไตรปิฎก หมวด
ขุททกนิกายนี้ ซึ่งมีทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง เป็นคาถา
ล้วน ยกเว้นชาดกเดียวที่เป็นร้อยแก้ว ฝากให้ไป
ค้นดูเองว่าชาดกอะไรคือเรือ่ งเดียวทีเ่ ป็นร้อยแก้ว
ควรรู้ไว้เพื่อไม่ให้สับสนว่า ชาดกที่เรารู้จัก
ชอบพูดถึงหรือเอามาเล่ากันนัน้ เป็นเรือ่ งในอรรถกถา คืออรรถกถาซึ่งอธิบายชาดกที่เป็นคาถาใน
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พระไตรปิฎกนั่นแหละ ให้เรารู้เข้าใจ
เรื่องราวว่าไปมาอย่างไร จึงเกิดคาถา
นั้นๆ ขึ้น และหมายความว่าอย่างไร
ชาดก ท่านแปลตามศัพท์วา่ “เครือ่ ง
เล่าเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเกิด
มาแล้ว” เป็นชื่อเรียกคัมภีร์ที่เล่าเรื่อง
พระชาติในอดีตของพระพุทธเจ้า เมือ่ ยัง
เป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งก�ำลังทรงบ�ำเพ็ญบารมี ทีนี้
ที่ทรงเล่าไว้นั้นก็เป็นคาถาที่บันทึกไว้ซึ่งเป็นค�ำ
พูดจาสนทนาโต้ตอบกัน ของบุคคลหรือผูเ้ กีย่ วข้อง
ในเรื่อง รวมทั้งค�ำสอนคติธรรมของพระโพธิสัตว์
บางเรือ่ งก็มคี าถาทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเอง ในขณะที่
ทรงเล่าเรื่องนั้นๆ ด้วย ซึ่งต้องรู้จักแยกออกมา
ต่างหาก ดังที่พระอรรถกถาจารย์เรียกว่า “อภิสัมพุทธคาถา”
ทีนี้ ชาดก ๕๔๗ เรื่องนั้น ท่านจัดหมวดหมู่
ตามจ�ำนวนคาถา เป็นนิบาตๆ คือ เรื่องที่มีคาถา
เดียว ก็จดั ไว้พวกหนึง่ เรียกว่า เอกกนิบาต (รวมเรือ่ ง
ที่มีคาถาเดียว) เรื่องที่มี ๒ คาถา ก็จัดเป็นหมวด
หนึ่ง เรียกว่า ทุกนิบาต (รวมเรื่องที่มี ๒ คาถา)
เรื่องที่มี ๓ คาถา ก็รวมเป็น ติกนิบาต เรื่องที่มี
๔ คาถา รวมเป็น จตุกกนิบาต อย่างนี้ไปเรื่อย
จนกระทั่งถึงบรรดาเรื่องที่มี ๔๐ คาถา รวมเป็น
จัตตาฬีสนิบาต ถึงนี่ก็หนามากพอที่จะจบเป็น
เล่มหนึ่ง จึงนับเป็นเล่มที่ ๒๗ มีชาดกตั้งแต่คาถา
เดียว ไปจนถึงชาดกที่มี ๔๐ คาถา รวมทั้งหมด
๕๒๕ ชาดก จบเล่ม ๒๗
ทีนี้ เหลืออีก ๒๒ ชาดก ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆ ก็
รวมเป็นอีกเล่มหนึ่ง คือเล่ม ๒๘ ซึ่งหนากว่าเล่ม
๒๗ เสียอีก เพราะแต่ละเรื่องมีคาถาเยอะๆ เริ่ม
ตั้งแต่ ปัญญาสนิบาต รวมชาดกที่มี ๕๐ คาถา ไป
จนถึงอสีตินิบาต รวมชาดกที่มี ๘๐ คาถา จากนั้น
เป็น มหานิบาต ทีนี้ไม่นับแล้ว บอกแค่ว่า “มหา-

ใหญ่” หมายความว่ามีคาถามากมาย ก็รวมเข้าใน
มหานิบาตหมด ได้แก่ ๑๐ ชาดกทีเ่ รียกว่าทศชาติ
จบที่เวสสันดรชาดก ซึ่งเรียกว่า “มหาชาติ” มี
๑,๐๐๐ คาถา ก็เลยเรียกว่า “คาถาพัน” เป็นอัน
จบเล่ม ๒๘
        ชาดกนีก้ ม็ อี รรถกถา ทีเ่ รียกตามเรือ่ งว่าอรรถกถาชาดก (ชาตกัฏฐกถา) อธิบายชาดก ๒ เล่ม ที่
เป็นคาถาในพระไตรปิฎก กลายเป็นอรรถกถา ๑๐
เล่ม อย่างทีบ่ อกแล้วว่า เรือ่ งทีเ่ ราจ�ำมาเล่ากันนัน้
อยู่ในอรรถกถา คือตัวชาดกในพระไตรปิฎกเองมี
แต่คาถา เป็นค�ำกล่าวโต้ตอบกัน ก็ไม่รู้ว่าเรื่องไป
อย่างไรมาอย่างไรถึงได้พดู ว่าอย่างนัน้ อรรถกถาก็
จึงเล่าให้รเู้ ข้าใจว่าครัง้ นัน้ เรือ่ งเป็นอย่างนัน้ ๆ เกิด
เหตุนั้น พระพุทธเจ้าทรงปรารภแล้วก็ตรัสเรื่องนี้
มาว่าอย่างนี้ๆ แล้วตัวละครในชาดกนั้นก็สนทนา
โต้ตอบกันอย่างนี้ มีคาถาออกมาอย่างนี้ แล้วท่าน
ก็อธิบายคาถา
อรรถกถาจะอธิบายคาถา ท่านก็แก้อรรถ หรือ
ไขความ คื อ แปลบอกความหมายให้ คื อ เป็ น
เหมือน dictionary เสร็จแล้วบางทีก็ขยายความ
พรรณนาเล่าเรื่องประกอบไปด้วยอีกยืดยาว

(โปรดติดตามอ่านตอนจบฉบับหน้า)
ทีม่ า : จากหนังสือ “รูจ้ กั บ้านของตัว เทีย่ วทัว่ พระไตรปิฎก”   
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ป.อ. ปยุตโฺ ต) จากธรรมกถา
เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ จัดพิมพ์เมื่อกรกฎาคม ๒๕๖๑
สามารถอ่านฉบับเต็มได้จาก เว็บไซต์วดั ญาณเวศกวัน ตามลิง้ ค์
http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/657

พระพุ ทธรูปส�ำคัญ :

พระพุ ทธอังคีรส
วัดราชบพิ ธสถิตมหาสีมาราม
พระพุทธอังคีรส เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ปางสมาธิ ทรงผ้ามีกลีบ
วัสดุกะไหล่ทองเนือ้ แปด หน้าตักกว้าง ๒ ศอกคืบ
หรือ ๖๐ นิ้ว น�้ำหนัก ๑๐๘ บาท พระฉวีวรรณ
เป็นทองค�ำทั้งองค์ ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระ
ประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นวัดประจ�ำรัชกาลที่ ๕
เท่านัน้ แต่ยงั เป็นวัดประจ�ำรัชกาลที่ ๗ อีกพระองค์
หนึ่งด้วย
มีประวัตบิ นั ทึกการสร้างไว้วา่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ.
๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อ
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พุทธศักราช ๒๔๑๑
มีพระราชด�ำริสร้างวัดใกล้พระบรมมหาราชวัง
สถาปนาเป็นพระอารามหลวงประจ�ำรัชกาล สิ่ง
ก่อสร้าง พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ ประดับ
ด้วยกระเบือ้ งเคลือบเบญจรงค์งดงามมาก มีมหาสีมารอบก�ำแพงวัด โปรดให้สร้างพระพุทธอังคีรส
เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ
พระพุทธอังคีรส เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่ง แปลว่า มีพระรัศมีออกจาก
พระกาย องค์พระ กะไหล่ทองค�ำทั้งองค์ หนัก
๑๐๘ บาท เป็นทองค�ำที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้แต่งพระองค์เมื่อ
ทรงพระเยาว์ ประดิษฐานบนแท่นชุกชีหินอ่อนที่
สั่งมาจากอิตาลี

รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นงานใหญ่ ทรงถือว่าเป็นวัด
ประจ�ำรัชกาลของพระราชบิดา เมือ่ เสด็จสวรรคต
ณ ประเทศอังกฤษ ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิกลับ
เมืองไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ บรรจุไว้ที่ฐาน
พระอังคีรส และในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ได้บรรจุ
พระบรมอั ฐิ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ร� ำ ไพพรรณี ไว้
เช่นกัน
ภายใต้พระประธาน มิได้เพียงบรรจุพระ
สรีรังคารของ ร.๕ เพียงเท่านั้น ยังบรรจุพระ
สรีรังคารของพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆ ด้วย
เช่น พระบรมอัฐิของรัชกาลที่ ๒, รัชกาลที่ ๓,
รั ช กาลที่ ๔, รั ช กาลที่ ๕, รั ช กาลที่ ๗ และ
รัชกาลที่ ๙ ด้วย
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ท�ำไม มีขอ้ สันนิษฐานอย่างนีว้ า่ สมัยก่อน ร้อยล้าน
กว่าปีที่แล้ว อเมริกาใต้กับแอฟริกามีพื้นที่ติดกัน
แล้วต่อมาเกิดแยกออกจากกัน แล้วก็ค่อยๆ แยก
ปีละหนึง่ เซนต์สองเซนต์ เดิมเต่าอยูท่ างตะวันออก
คงจะเป็นแม่น�้ำอะไรสักอย่าง แล้วก็ข้ามไปวางไข่
ฝั่งนี้ มันก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหม ระยะทางก็เพิ่มขึ้น
ปีละหนึ่งเซนต์ๆ แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ร้อยล้านปีผ่านมา จากการข้ามไปไม่กี่เมตร เป็น
๒,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร นี่ ข้อสันนิษฐานเป็นอย่างนี้
   เรื่องนี้สอนว่าอะไร อาจจะสอนว่า ถ้าทุกวัน
นี้ เราปฏิบตั ทิ ลี ะเล็กทีละน้อย และค่อยๆ เพิม่ ขึน้
ไป อีกร้อยล้านปีข้างหน้า คงจะเก่ง แต่อาจจะไม่
ถึงหรอก ที่จริงมนุษย์เรานั้น อาตมาว่าเราทุกคน
เก่งกว่าที่คิด คนส่วนมากมักจะยึดมั่นถือมั่นใน
กิเลส ว่าเป็นเรา เป็นของเรา คนเราบางทีนึกว่า
เราถ่อมตัว เรามีกิเลสหนา ใครฟังแล้วดูจะเป็น
ค�ำที่อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ที่จริงเป็นความหลงนะ
ที่ว่าเรามีกิเลสหนา
   เรามีกเิ ลสหนา หมายถึง เรา
เป็นเจ้าของมันหรือ หรือมันเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวเรา แต่ที่ส�ำคัญ
คือกิเลสทั้งหลาย พระพุทธเจ้า
เรียกว่าเป็น อาคันตุกะ อย่างเช่น
พระที่มาพักที่วัด มา
จากทีอ่ นื่ เรียกว่า พระอาคันตุกะ เรียกว่า แขก
มาเยีย่ มชัว่ คราว กิเลส
ทั้ ง หลายเป็ น แขก
ท่านใช้ค�ำว่า จรเข้ามา เข้ามาเยี่ยม มาอยู่กับเรา
ชั่วคราว
   อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่า แขกที่มาเยี่ยม
จะอยู่นานหรือไม่นาน มันก็อยู่ที่การต้อนรับของ
เรา มากกว่าอย่างอื่นใช่ไหม ถ้าเราต้อนรับอย่างดี

เก่ง
กว่า
เต่า

พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์ชยสาโร

เมื่อไม่กี่วันที่แล้ว อาตมาดูหนังสือเล่มหนึ่ง
มีเรื่องเต่า เต่าอยู่ที่แอฟริกา อยู่ทางตะวันตกของ
แอฟริกา แต่วางไข่อยู่ที่อเมริกาใต้ ถ้าผู้หญิงท้อง
มักไม่คอ่ ยอยากไปไหนเลย แต่วา่ เต่าท้องนีย่ งั ข้าม
มหาสมุทรแอตแลนติกเพือ่ ไปวางไข่ มีคนสงสัยว่า
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แขกจะอยู่นาน เออ ไม่ต้องเกรงใจ อยากอยู่ก็อยู่
ไป หรือว่า my home is your home อะไรอย่าง
นี้ นี่เราต้อนรับกิเลสอย่างนี้ แต่ถ้ากิเลสมาก็ แหม
ทีจ่ ริงไม่คอ่ ยว่าง ถ้าจะอยูก่ ค็ นื หนึง่ ก็ได้ อะไรอย่าง
นี้ ก็คงไม่กล้าอยู่ หรือถ้าไม่ให้เข้ามาอยู่เสียเลย
ยิ่งดีใหญ่ แต่ปัญหาก็คือกิเลสจรเข้ามา แล้วเราก็
ต้อนรับเหมือนเป็นญาติ แล้วก็ดูแลอย่างดีเสียจน
มันไม่อยากไปไหน แต่ที่จริง นี่ไม่ใช่บ้านของมัน
จิตใจของมนุษย์ไม่ใช่บ้านของกิเลส มันเป็น
ที่พักของกิเลส ถ้าเรายังไม่เก่งพอที่จะปิดประตู
ปิดหน้าต่างหมด ไม่ให้มันเข้ามา อย่างน้อย เราก็
ต้องไม่ยินดีต้อนรับ ไม่ดูแล ไม่ปรนนิบัติ ไม่รับใช้
ที่ยิ่งกว่านั้นคือ นอกจากต้อนรับอย่างดี บางทีเรา
ก็ยกบ้านให้มนั เลย เหมือนกับเราเป็นแขกเสียเอง
ฉะนั้น ขอให้สังเกต เรื่องความคิดก็ดี เรื่อง
อารมณ์ก็ดี มันมีสองต่อ คือมันมีจุดปรากฏ นี่มัน
เป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาให้ดี ระหว่างการนั่ง
สมาธิ พอเราพยายามอยู่กับลมหายใจเป็นต้น
แล้วอยู่ดีๆ ก็มีอะไรผุดขึ้นมา อย่างนี้ เราก็ไม่ต้อง
การคิดเรื่องนั้นใช่ไหม ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิ แล้ว
ตั้งใจจะไปคิดว่า ออกจากนี่แล้ว จะไปเที่ยวซื้อ
ของที่ไหน ไม่ตั้งใจจะคิด แต่ว่ามันผุดขึ้นมาได้
ขากลับ จะแวะไปที่โน่นที่นี่ มันไม่คิดว่าจะคิด
เเต่ว่ามันก็คิดจนได้ ทีนี้ท�ำไมมันจึงคิด ท�ำไมจึง
คิดเรือ่ งนี้ ค�ำตอบทีง่ า่ ยทีส่ ดุ เพราะเคยคิด ใช่ไหม
นี่คือเหตุผลของมัน
ถ้าเราเคยคิดครัง้ หนึง่ ก็เป็นเหตุปจั จัยทีจ่ ะคิด
ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และครั้งที่สี่ ถ้าในโอกาส
ทีค่ ดิ ขึน้ มาในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ แล้วก็ยนิ ดี แล้วคิด
ต่อ เติมต่อ ปรุงแต่ง อันนั้นจะท�ำให้มีรอย มีร่อง
อยู่ในจิต หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปมากขึ้น
เอ๊ะ ท�ำไมความคิดอย่างนี้ผุดขึ้นมาได้ ทั้งๆ ที่เรา
ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจ หนึ่ง เพราะเคยคิดมา
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ก่อน แต่อาจจะพูดให้ละเอียดกว่านั้นว่า เพราะ
เคยคิดอย่างนั้นด้วยความยินดีมาก่อน
เมือ่ ความคิดผุดขึน้ มา นีค่ อื ค�ำว่าวิบากกรรม
นี่คือผลกรรม เรื่องกรรม และการเวียนว่ายตาย
เกิด มันมีหลายประเด็นที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้
บางทีชาวพุทธเราก็พูดเกินไปหน่อย เออ ศาสนา
พุทธนี่พิสูจน์ได้ทุกข้อ เรื่องนี้ชาวพุทธที่พูดก็ไม่
เคยคิดที่จะพิสูจน์เองนะ เขาอ้าง เหมือนอย่างซื้อ
ผ้าดีๆ ของเขามาใส่ ไม่ใช่สิ่งที่เขาท�ำเป็นประจ�ำ
แต่เขาภูมิใจว่าพุทธศาสนามีเหตุมีผล แต่ถ้าเรา
ศึกษาจริงๆ ต้องยอมรับเลยว่า หลายสิ่งหลาย
อย่าง เรายังไม่พร้อมที่จะพิสูจน์ได้ เช่นเรื่องกฎ
แห่งกรรม
จะว่าไปแล้ว มันก็ไม่ต่างจากวิทยาศาสตร์
เท่าไร ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำ  หรือว่าวิทยาศาสตร์ชั้นละเอียด ต้องอาศัยเทคโนโลยีใช่ไหม
เราอยากจะศึกษา อยากจะพิสูจน์ความจริงของ
ดาราศาสตร์ มีใครที่นี่ที่สามารถจะพิสูจน์ได้ไหม
ถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่มันดูดาวได้
ก็มีแต่เชื่อเขา ฟิสิกส์ก็เหมือนกัน ควอนตั้ม อะไร
ก็เหมือนกัน เราอาจจะเรียนรู้ในต�ำรา แต่ถ้าเรา
ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่แพงมหาศาล
เราก็พิสูจน์ไม่ได้ การพิสูจน์วิทยาศาสตร์มันมี
เงื่อนไข อยู่ที่เทคโนโลยี
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การพิสูจน์ทางพุทธศาสตร์ก็มีเงื่อนไขอยู่ที่
คุณสมบัติของจิตใจ ไม่ใช่สิ่งที่จะซื้อได้ หรือว่าที่
จะขอเขายืมได้ เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเอง แม้แต่ผู้
ที่พัฒนาจิตใจถึงชั้นสูงแล้ว ไม่ใช่ว่าจะระลึกชาติ
ได้ หรือมีญาณวิเศษอะไรเสมอไป นี้เป็นเรื่องที่
หลายคนยังไม่เข้าใจว่า ญาณต่างๆ นี่ ส่วนมากเป็น
โลกียญาณ หมายถึงว่าญาณอะไรต่างๆ ที่เราฟัง
แล้วตื่นเต้น ขนลุก ปุถุชนก็ยังมีได้เป็นส่วนใหญ่
อย่างดูจากพุทธประวัติ เช่นพระเทวทัต ที่พระ
เทวทัตเจริญงอกงาม มีลกู ศิษย์ลกู หาเยอะก็เพราะ
เรื่องนี้ใช่ไหม เรื่องญาน เพราะคนมักจะเข้าใจผิด
ว่าญาน เป็นเครือ่ งพิสจู น์วา่ ท่านวิเศษแล้ว เพราะ
ญานวิเศษ ผู้ที่แสดงฤทธิ์ต้องเป็นผู้ที่วิเศษ แต่
ญานปรากฏในจิตใจของปุถุชนได้ แต่จะไม่มั่นคง
และเสื่อมได้
เคยมี พ ระที่ ผิ ด ศี ล อย่ า งร้ า ยแรง จนเป็ น
ปาราชิกก็มี แต่ลูกศิษย์ลูกหาไม่เชื่อว่าเป็นได้
เพราะอะไร เพราะท่านมีฤทธิ์ หรือว่าการมีฤทธิ์
แสดงว่าท่านเป็นพระอริยเจ้า คิดอย่างนี้ไม่ได้
หรอก ผูท้ ปี่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ไม่ใช่วา่ จะระลึกชาติ
ได้ทกุ ท่าน หรือจะมีอทิ ธิฤทธิป์ าฏิหาริยอ์ ะไรต่างๆ
ดูจากในพระไตรปิฎก ไม่ปรากฏว่าพระสารีบุตร
ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แต่ท่านก็มีความรู้
เรือ่ งวิถขี องจิตใจอย่างละเอียดอ่อนมากเลย เหลือ

เชือ่ การจะรูว้ าระจิตของคนอืน่ หรือการเหาะเหิน
เดินอากาศนี่ ไม่ปรากฏ พวกนี้ไม่เกิดเสมอไป
ในเรื่องของกรรม เราไม่สามารถรับรองได้ว่า
ถ้าใครปฏิบัติเต็มที่จนได้ผลแล้ว จะพิสูจน์เรื่อง
เวียนว่ายตายเกิด เรื่องชาติก่อนชาติหน้าได้ แต่
กรรมในบางส่วน เราก็พิสูจน์ได้ แต่มันเป็นเรื่อง
ง่ายๆ เรือ่ งธรรมดาๆ อย่างถ้าเราคิดอะไรสักอย่าง
หมายถึง ความคิดปรากฏ อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อ
กีน้ ี้ ความคิดว่า เอ้ ถ้ากลับกรุงเทพฯ เราจะแวะไป
ทีไ่ หนดี มันผุดขึน้ มาเพราะเราเคยคิด เราเคยสนุก
กับความคิด อันนั้นก็คือ เราเคยสร้างมโนกรรม
คือการกระท�ำด้วยเจตนา วจีกรรมคือกรรมปรากฏ
ด้วยวาจา มโนกรรม หมายความว่า ตัง้ ใจคิด ชอบ
คิด เพลินอยู่กับความคิด ค�ำว่าเพลิน เป็นชื่อของ
กิเลส คนที่สมมติว่าปฏิบัติดี ได้สมาธิ แล้วเพลิน
ในสมาธิ อันนี้ก็เป็นกิเลสชั้นสูง
คนๆ หนึง่ เพลินอยูใ่ นกามสุขหยาบๆ คนหนึง่
ก็เพลินอยู่กับนิรามิสสุข เพลินอยู่กับนิรามิสสุข
ย่อมจะดีกว่าเพลินอยู่กับกามสุขแน่นอน แต่ก็
ยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิ่งสูงสุดเหมือนกัน
ฉะนั้น ตัวเพลินก็เป็นตัวมโนกรรม ถ้าเรามีอะไร
ผุดขึ้นมาในจิตใจบ่อยๆ แสดงว่าเราเคยสร้าง
มโนกรรมในเรื่องนั้นมาแล้ว
อย่างเช่นเรือ่ งความวิตกกังวล นัง่ ไปแล้ว เรือ่ ง
ที่เราก�ำลังกังวลอยู่ กังวลเรื่องงาน กังวลเรื่องเงิน
กังวลเรือ่ งครอบครัว เรือ่ งลูก กังวลว่า แหม เราให้
เงินลูกทุกอาทิตย์ ท�ำไมเขาเอาไปซื้อเหล้าอยู่ทุก
ครั้ง เรื่องนี้อาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน เวลา
ผูป้ กครองกลุม้ ใจมาก ลูกชายดืม่ เหล้าหนัก อาตมา
ว่า แล้วเขาเอาเงินมาจากไหน อ้อ ให้เขาเอง เหมือน
กับเราเปิดก๊อก เอ้ ท�ำไมน�้ำมันไหลออกมาได้
ถ้าเราคิดเรื่องอะไร คิดบ่อยๆ คิดแล้วก็มี
อารมณ์อยู่กับความคิด บางทีคิดเพลินสบายๆ
*นิรามิสสุข คือ สุขที่ปราศจากกาม เช่น สุขในสมาธิ
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แม้แต่วิตกกังวล มันก็เป็นความเพลินเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าเราเพลินในสิ่งที่ไม่ดี เราอาจใช้ค�ำว่า
หมกมุ่น หลงอยู่กับความคิด คิดแล้วเหมือนของ
เสพติด ไม่อยากจะคิดก็คิดวนไปเวียนมา อันนี้ก็
เป็นมโนกรรม ฉะนัน้ เมือ่ มีมโนกรรมแบบนี้ มันจึง
มีวิบากกรรม คือความคิดมันจะเกิดเรื่อยๆ เรา
สั ม ผั ส อะไร มั น ก็ ท� ำ ให้ คิ ด ถึ ง เรื่ อ งนั้ น มั น จะ
กระตุ้นความคิดผุดขึ้นมา เพราะมันมีอยู่แล้ว
เพราะเราคิดถึงมันบ่อย
การท�ำสมาธิบางครั้งไม่สงบ หรือว่าอาจจะ
บ่อยครั้ง หรือทุกครั้งก็แล้วแต่ แต่ที่ส�ำคัญก็คือ
ความไม่สงบนี่ มันน่าศึกษา มันไม่ใช่ว่าไม่สงบ
เสียเวลาเปล่าๆ คือลักษณะอาการของความไม่
สงบ มันก็มีหลายแบบ อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้เราไม่
สงบ เราสามารถเห็นรูปแบบ คือมันจะเป็นบ่อย
ไหม ที่จะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าเป็นอย่างนั้น
แสดงว่าจะต้องมีความไม่สมดุลอยู่ ต้องมีความ
ผิดปกติอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน หลายคนเข้าใจว่า
นั่งสมาธิเหมือนยาสารพัดนึก มีปัญหาอะไรทาง
จิตใจ พอนั่งสมาธิมันจะหายไป มันไม่ใช่อย่างนั้น
คือมันเป็นการหันมาสนใจความจริง ของกาย
ของใจ เหมือนการฝึกจิตให้มีวินัย แต่ถ้าสาเหตุ
ของความไม่สงบเกิดขึ้น เพราะวิถีชีวิต เพราะ
พฤติกรรมเคยชินในชีวิต เช่น เพราะการทุศีล
เป็นต้น ไม่ใช่วา่ นัง่ สมาธิแล้วจะระงับมันได้ ถ้าเรา
สร้างกรรม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในชีวิต
ประจ�ำวันเรือ่ ยๆ พอเรามานัง่ สมาธิ มันจะแก้อะไร
ได้ มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น แต่ประโยชน์ในเบื้องต้น
คือการเปิดเผยว่า มีปัญหาตรงนั้น เราก็ต้องแก้
ตรงนั้น ปัญหาบางอย่าง เป็นปัญหาศีลธรรม แต่
เราไม่ค่อยอยากจะยอมรับ แต่ถ้าเราคิดว่า เรานั่ง
สมาธิจะได้แก้ทุกข์ หรือว่าจะระงับวิบากกรรม
ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทในชีวิตประจ�ำวัน
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หรือวิถีชีวิตที่ไม่พอดี อาตมาบอกได้เลยว่า อย่า
พึงหวังเลย
ถ้าเราคาดหวังว่า สมาธิจะให้ในสิ่งที่มันให้
ไม่ได้ ต่อไปจะผิดหวัง แล้วก็จะเลิก เพราะฉะนั้น
ต้องเข้าใจ ต้องมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องสมาธิ ถ้าจิตใจ
ฟุง้ ซ่านมาก ฟุง้ ซ่านเหลือเกิน แปลว่าอะไร มันไม่ใช่
ว่าเราบุญน้อย บารมีนอ้ ย มันอยูท่ วี่ า่ ทุกวันนีเ้ รา
อยู่อย่างไร บางทีเราท�ำอะไรเกินก�ำลัง เกินก�ำลัง
ของสมอง เกินก�ำลังของร่างกาย เราท�ำอะไรเกิน
ไป ต้องรับข้อมูลเข้ามาในสมองมากเกินไป มันก็
เกิดความผิดปกติ อาจจะไม่ถึงขั้นโรคประสาท
อาจจะเป็นขั้นที่ว่านอนไม่ค่อยหลับ ถ้าเป็นโรค
นอนไม่หลับ แสดงว่าชีวิตเรามันไม่ปกติ แต่ส่วน
มาก คนจะคิดว่า ท�ำอย่างไรเราจึงจะสามารถ
ด�ำเนินชีวติ อย่างไม่ปกติ แต่ขอให้รา่ งกายเราปกติ
จิตใจเราปกติ มันจะเป็นไปได้อย่างไร
หรือถ้าเรายังยินดีในความไม่สงบต่างๆ แต่
พอนั่งสมาธินั่งหลับตา ก็อยากให้มันสงบ มันจะ
เป็นไปได้อย่างไร เพราะจิตที่เราปล่อยให้มัน
เลอะเทอะในชีวิตประจ�ำวัน กับจิตที่เราพยายาม
ให้อยูก่ บั ลมหายใจในระหว่างนัง่ สมาธิ มันเป็นจิต
ดวงเดียวกัน ไม่ใช่คนละจิต ไม่ใช่คนละดวง เรานัง่
เราก็เห็นว่า นี่คือกฎแห่งกรรม เราเคยคิดเรื่อง
อะไรด้วยความยินดี เรื่องนั้นก็ผุดขึ้นมา ถ้าเรา
หมกมุ่นอยู่ในกาม เวลานั่งสมาธิ เรื่องกามารมณ์
มันก็จะเกิดขึ้น เป็นธรรมดา
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ถ้าหากว่าเราคิดอะไรทีไ่ ม่ดี แล้วท�ำให้เราเป็น
ทุกข์ ส่วนมากคนทีม่ ที กุ ข์อยูใ่ นใจ หากเป็นพวกไม่
ปฏิบัติ ยุทธวิธีแก้ไขก็หยาบๆ คือ กินยา ดื่มเหล้า
ให้ลืม ลืมชั่วคราว แล้วก็ค่อยเอาใหม่ เหมือนกับ
พักจากเรื่องความผิดปกติชั่วคราว บางคนก็กิน
อะไรสักอย่าง กินของหวาน เพราะเด็กๆ เวลามี
ทุกข์ เวลาร้องไห้ คุณพ่อคุณแม่ก็ให้กินของหวาน
จะได้ลืมไป มันก็ติดนิสัย อันนี้ก็กรรมเหมือน
กัน คือมันฝังอยู่ในความทรงจ�ำว่า ทุกข์แล้วกิน
กินแล้วหาย  ทกุ ข์เหลือเกินท�ำอย่างไรดี  กนิ ไอศกรีม
สักหน่อย เออ ก็ค่อยยังชั่ว นี่คือความเคยชิน เป็น
กรรม ฉะนัน้ ถ้าหากว่าเราทุกข์แล้ว อยากกินอะไร
อันนี้นะก็คือผลกรรมที่เราเคยยินดีในของหวาน
จนกระทั่งความทุกข์หายไปชั่วคราว
บางคนทุกข์แล้ว อยากไปดูของ ซื้อของ นี่ก็
เป็นวิธีที่แปลกเหมือนกัน เหมือนกับว่าได้อะไร
สักอย่าง คือเวลาทุกข์ รู้สึกมันมีแต่เสีย มีแต่ของ
ไม่ดี ไม่มีอะไรสักอย่าง ซื้ออะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน
เป็นวัตถุ เออ เราได้อะไรมา หรืออยากจะมีความ
รู้สึกว่า ได้อะไรเข้ามา เหมือนกับเติมที่มันขาดไป
ก็มีเรื่องเหล้า เรื่องยาเสพติด เรื่องกิน เรื่องซื้อ
เรื่องบริโภค เรื่อง LINE นี้คือยอดนิยมในปัจจุบัน
เรียกว่าคนไทยนี้ทุกข์ ทุกวันนี้ ไม่เอาเส้นทาง
อริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว แต่เอาเส้นทาง LINE มัน
ก็เลยวนอยู่แค่นั้น

หลวงพ่อชา ครูบาอาจารย์ของอาตมา ท่าน
เคยเทียบ ระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์
ท่านบอกว่ามันต่างกันตรงที่ พุทธศาสตร์มีที่จบ
แต่ศาสตร์อนื่ ไม่มที จี่ บ ฉะนัน้ ถ้าเราต้องการท�ำให้
มันจบไป ต้องน้อมไปสู่พุทธศาสตร์ ถึงจะศึกษา
ศาสตร์อื่นๆ ก็ต้องสอดคล้องกับพุทธศาสตร์ คือ
ถ้าวิทยาศาสตร์ไม่มีพุทธศาสตร์ควบคุมก�ำกับอยู่
อันตรายนะ ทุกวันนี้อันตรายเพราะวิทยาศาสตร์
มาก ทีม่ ภี ยั สงครามนิวเคลียร์ เพราะวิทยาศาสตร์
ทีเ่ ราก�ำลังกังวลเรือ่ งหุน่ ยนต์ เรือ่ งนาโน เรือ่ งอะไร
ต่างๆ นี้ ก็คอื ผลของวิทยาศาสตร์ทงั้ นัน้ กลายเป็น
ว่าถ้าท�ำได้ ต้องท�ำ อ้าว ท�ำไมเป็นอย่างนั้น ถ้าเรา
ไม่ท�ำ เขาก็ท�ำ ถ้าไม่ท�ำก่อน เราจะเสียเปรียบเขา
ถ้าเราไม่มพี ทุ ธศาสตร์ ถ้าถามว่าท�ำเพือ่ อะไร
อยู่เพื่ออะไร นี่ก็จะหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาก แล้ว
แทนที่จะคิดว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อะไรจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ทั้งในระยะ
สั้น ระยะยาว กลับกลายเป็นว่า อะไรท�ำได้ อะไร
ท�ำไม่ได้ ท�ำอะไรจะได้ดัง เป็นนักวิทยาศาสตร์
ที่มีชื่อเสียง คือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ มันไม่ใช่ของ
กลาง แต่เป็นนามธรรม เป็นกิจกรรม เป็นการ
กระท�ำของคนมีกิเลส หลายสิ่งหลายอย่างก็มี
กิเลสน�ำหน้า วิทยาศาสตร์ส่วนไหนที่จะน�ำไป
สู่การผลิตเทคโนโลยี ที่จะน�ำไปสู่ก�ำไร ก็จะได้
รับการสนับสนุนมาก วิทยาศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อ
ความรู้ เพื่อประโยชน์สุขทั่วไป ก็ไม่ค่อยจะได้รับ
การสนับสนุน ดูการค้นคว้าที่จะหายารักษาโรค
ของคนรวย กับการลงทุนหายารักษาโรคของ
คนจน ความแตกต่างจะเห็นได้ชัดในเรื่องนี้
ดังนั้น พุทธศาสตร์ต้องเข้ามาก�ำกับควบคุม
อย่างเช่นวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ ดูว่า
เป็นการพัฒนาประเทศชาติ ๕ ปี ๑๐ ปี ทางพุทธศาสตร์ต้องเสริมด้วย เป็นการพัฒนาประเทศ
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๑๐๐ ปี ๕๐๐ ปี พอเราพูดถึง ๑๐๐ ปี พูดราย
ละเอียดไม่ได้ เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีความเปลี่ยน
แปลง จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไร
พอเรายืดออกมาเป็น ๑๐๐ ปี ต้องพูดถึงคุณภาพ
ชีวติ คน พูดถึงวัฒนธรรม พูดถึงความเป็นอยู่ อันนี้
มันจะไปด้วยกันได้ ไม่ใช่วา่ จะเป็นการพัฒนา ๑ ปี
๕ ปี ๑๐ ปี ยกเลิก ไม่ใช่อย่างนัน้ แต่ตอ้ งไปด้วยกัน
ต้องมีทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจ ทั้งรูปธรรม ทั้งนามธรรม
พร้อมกัน จึงจะดี ต้องรู้ว่าเราท�ำเพื่ออะไร
เรือ่ งของกิเลสทีผ่ ดุ ขึน้ มา เพราะมันเคยผุดขึน้
มาก่อนด้วยความยินดี พูดอีกนัยหนึ่ง เพราะเคย
มีมโนกรรมมาก่อน ฉะนั้น ในการนั่งสมาธิ สิ่งที่
ปรากฏเป็นอุปสรรคต่อการท�ำสมาธิ คือวิบาก
กรรม เราก�ำลังศึกษาในเรือ่ งกฎแห่งกรรมในการ
นั่ ง สมาธิ ในขณะเดี ย วกั น ถ้ า สติ เ กิ ด ขึ้ น ถ้ า
สัมปชัญญะเกิดขึ้น ถ้าความสันโดษเกิดขึ้น ถ้า
ความสงบเกิดขึ้น ถ้าเราเป็นนักสังเกต นักปฏิบัติ
คือช่างสังเกต ไม่ใช่ช่างสังเกตสิ่งนอกตัว แต่ช่าง
สังเกตกาย ช่างสังเกตใจ ช่างสังเกตความสัมพันธ์
ระหว่างกายกับใจ กายส่งผลท�ำให้จิตใจเปลี่ยน
แปลงอย่างไร และความเปลี่ยนแปลงของจิตใจ
ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร นี่คือสิ่งที่เราก�ำลังศึกษา
ถ้าเราสังเกตว่าความดีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าสติ
สัมปชัญญะ วิริยะ ขันติ โพชฌงค์ อะไรเป็นต้น
มันเกิดขึ้น ท�ำไมมันเกิดขึ้นในเวลานี้ เพราะมัน
เคยเกิดขึ้น เพราะเราสร้างความเคยชินในการ
ด�ำเนินด้วยคุณธรรม เพราะเราท�ำความคุ้นเคย
กับคุณธรรม เพราะเรายินดีในคุณธรรม
ในเมือ่ เราเห็นการปฏิบตั ขิ องเราก้าวหน้า ถ้า
นักปฏิบตั จิ ะรีบสรุปเลยว่า แสดงว่าเราก�ำลังได้ผล
ของการกระท�ำ อันนีค้ อื ผลของกรรมดี ไม่ใช่ตวั เรา
เก่ง ตัวเราวิเศษ ตัวเราดีกว่าคนอื่น แต่รู้ว่า สิ่งที่
ก�ำลังปรากฏคือผลของการกระท�ำด้วยฉันทะ
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ด้วยศรัทธาในอดีต ก�ำลังปรากฏเป็นผลในปัจจุบนั
ฉะนั้น เมื่อเราเห็นอย่างนี้ ด้วยการสังเกตอย่างนี้
การมองตัวเองในแง่รา้ ยว่า เราเป็นคนมีกเิ ลส เป็น
คนกิเลสหนา เป็นคนไม่ดี เป็นต้น ก็ไม่ปรากฏ
เพราะเราเห็นว่า ตัวรู้ก�ำลังรับรู้ต่อผลกรรมเก่า
เมื่อเรารู้สึกว่าการปฏิบัติของเราก�ำลังเข้าที่
ก�ำลังได้ดี เราก็ไม่ได้รสู้ กึ ว่า เออ เราเก่ง เราดี เราไม่
ได้ระเริงจนเกินไป ไม่ได้หลงอยู่กับความก้าวหน้า
แต่เรียกว่า นี่คือ ผลของกรรมดี ฉะนั้น กรรมเก่า
บางคนก็เข้าใจว่าหมายถึงชาติกอ่ น แต่กรรมเก่านี่
มันชาติก่อนด้วย ชาตินี้ด้วย สิ่งที่ท�ำ สิ่งที่พูด สิ่งที่
คิด ตอนเด็กๆ ก็กรรมเก่า อย่างที่เมื่อกี้นี้ นิสัย
ความเคยชินที่จะดับทุกข์ด้วยของหวาน อันนี้ก็
กรรมเก่าที่สร้างตอนเด็ก กรรมเมื่อปีที่แล้ว เมื่อ
อาทิตย์ทแี่ ล้ว เมือ่ เช้านี้ อันนีก้ ก็ รรมเก่า ถ้าหากว่า
เมื่อเช้านี้ รีบๆ โอ๊ย ตายแล้ว มันจะไม่ทันแล้ว
รีบๆ บางทีก็ร�ำคาญคู่ครอง พอมานั่งสมาธิ มัน
จะผุดขึ้นมา โอ้ เมื่อกี้นี้พูดไม่ดีกับสามี อันนี้คือ
ผลของกรรม คือเวลาท�ำนั่นท�ำนี่ ถ้าเร่งรีบ มัน
ไม่มีเวลาที่จะย่อยสิ่งที่ท�ำ  เพราะฉะนั้น เรื่องการ
กระท�ำ ผลการกระท�ำ เลยไม่ชัดเจน
การนั่งสมาธิในรูปแบบอย่างนี้ ก็ท�ำให้เรา
สามารถย่อย สามารถเห็น ความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุกบั ผล การทีอ่ ะไรบางอย่างผุดขึน้ มา แล้วรูส้ กึ
ไม่ดีเลย ท�ำให้เราลืมลมหายใจ พอเราส�ำนึกได้
เพราะตอนนี้ไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่ สิ่งใต้ส�ำนึกก็
ปรากฏ โอ้ เมื่อเช้านี้ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลย เราจะ
เห็นว่านี่ผลกรรม กรรมเก่านี่ ไม่ใช่เก่ามากนะ
เก่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ เก่าตั้งแต่เมื่อกี้นี้ เก่าทั้งนั้น
แหละ ก็เป็นอดีตทั้งหมด
สิง่ ทีเ่ ป็นกรรมเก่าก็คอื สิง่ ทีช่ วน ถ้ากรรมเก่า
สร้างด้วยอารมณ์ทคี่ อ่ นข้างรุนแรง เวลาปรากฏขึน้
มาใหม่เป็นผลกรรม มันจะมีอันหนึ่งอยู่ในนั้นคือ
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ชวนให้คดิ ต่อ ตรงนีท้ เี่ ราต้องส�ำรวม ตรงนีท้ จี่ ติ ใจ
ของเราต้องคมชัด ต้องอยูต่ รงนัน้ แล้วต้องเด็ดขาด
สักหน่อย ไม่คิดต่อ เกิดขึ้นแล้วดับไป
เรือ่ งการข่ม บางทีคนเข้าใจผิด หรือว่าสับสน
ระหว่างการข่ม กับ การเก็บกด บางอย่าง ถ้ามัน
ไม่ดแี ล้วก็อย่าคิดเลย เรียกว่าไม่อยากคิด แต่ทกุ ข์
อันนี้มันลักษณะของการเก็บกด แล้วอย่างที่ว่า
พอเราผ่อนคลายเมื่อไหร่ มันจะผุดขึ้นมา เหตุผล
ที่หลายคนนอนไม่หลับ เพราะว่าสิ่งที่ท�ำ ค�ำที่พูด
ที่ไม่ดีในชีวิตประจ�ำวัน เก็บกดๆๆๆ แล้วก็พอ
นอนแล้ว ผ่อนคลาย มันก็จะปรากฏ เพราะเราไม่มี
ปัญญาในการย่อย ในการจัดการกับอารมณ์ในชีวติ
ประจ�ำวันเท่าที่ควร มันก็มีอารมณ์ค้าง
แต่ในการข่มความคิดไม่ดีท่ีเกิดขึ้น ตัวที่ข่ม
ไม่ได้ข่มด้วยการพยายามปฏิเสธว่า เราอย่าคิด
อย่างนั้น มันไม่ดีอย่างนั้น แต่เราสอนใจว่า สิ่งที่
ปรากฏมันไม่ดี อย่าคิดตามเลย เป็นการเบียดเบียน
ตนเอง คือมีปัญญา มีความรู้อยู่ในการมีสตินั้น
เปรียบเทียบกับลูกบอล ลูกบอลมันเด้งๆ ถ้าเราข่ม
ลูกบอล ลูกบอลมันนิ่ง มันไม่มีความเก็บกดใน
ลูกบอล ลูกบอลมันไม่เก็บอะไรเลย เพราะฉะนั้น
การข่มท�ำให้มันนิ่งเหมือนลูกบอล ท�ำด้วยการรู้
เท่าทันว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรสนับสนุน เพราะจะ
สร้างปัญหาในอนาคตให้กับตัวเองและคนอื่น

ทีนี้ในระหว่างการนั่งสมาธิ ถ้าเราสังเกตเห็น
ว่า เมือ่ เราพูดอย่างนี้ เมือ่ เราท�ำอย่างนี้ ท�ำให้จติ ใจ
เราไม่สงบเลย ก็ได้ปญ
ั ญาจากความไม่สงบ แล้วท�ำ
ให้ศลี ของเราเรียบร้อยขึน้ เพราะโอกาสหน้า ทีก่ ำ� ลัง
จะตวาด ก�ำลังจะพูดหยาบ ก�ำลังจะอะไรสักอย่าง
เราจะระลึกได้ว่า โอ้ อย่าดีกว่า ถ้าเราพูดตรงนี้
อาจจะสะใจสักหน่อยหนึง่ แต่วา่ เย็นนีค้ งนัง่ สมาธิ
ไม่ได้เรือ่ ง เราเลือกเอาสมาธิดกี ว่าความรูส้ กึ สะใจ
ไม่กี่วินาที
ความคิดเรามันก็เปลี่ยนของมันเอง ส�ำคัญ
มากที่สุด ที่เราเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างกาย
วาจา กับใจ เพราะนี่คือสิ่งที่ท�ำให้เรามีก�ำลังใจ มี
ฉันทะ ในการรักษาศีล ให้ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ
บางสิง่ บางอย่างไม่ถงึ กับผิดศีล  แต่วา่ พูดแล้ว เรา
รูส้ กึ เศร้าหมอง แต่กอ่ นเราอาจจะไม่สงั เกต แต่พอ
เราสังเกต รูส้ กึ มันไม่สวย ไม่งาม เคยพูดเรือ่ งนีบ้ อ่ ย
ว่า ศีลห้าเป็นหลักใหญ่ของศีลธรรมก็จริง แต่ไม่ใช่
ศีลธรรมทั้งหมด
หลายสิ่งหลายอย่าง ที่ท�ำให้จิตใจของเรา
เศร้าหมอง แต่ไม่ผิดศีลห้าทีเดียวก็มี ตัวอย่างที่
ชัดเจน สมมติวา่ เราล่วงรูค้ วามลับของใครคนหนึง่
แล้วรู้ว่าถ้าเรื่องนี้เปิดเผยออกมา คนนั้นจะอาย
มาก ทุกข์มาก แล้ววันใดวันหนึ่ง เราเกิดไม่พอใจ
เขา เกิดความพยาบาท ปองร้ายขึน้ มาในใจ จะท�ำ

๓๘

อย่างไร เขาจึงจะเจ็บใจมาก ก็เลยเปิดเผยความ
ไม่ดีของเขา ผิดศีลห้าไหม มันพูดยาก เรื่องที่พูด
เป็นเรือ่ งจริง แต่เราพูดด้วยความพยาบาท ปองร้าย
เขา ก็รสู้ กึ ในจิตใจ ไม่ตอ้ งไปดูในต�ำราว่า ผิดศีลห้า
เป็นอย่างไร คือรู้ได้ด้วยใจเราเอง
ภาคปฏิบตั ริ วู้ า่ เป็นการกระท�ำทีเ่ กิดจากความ
เศร้าหมอง และเพิ่มความเศร้าหมองในจิตใจ ใน
ภาคปฏิบัติไม่ต้องไปเอาถึงศีลห้าหรอก มันผิด
ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแน่นอน รู้ได้อย่างไร ไม่
ต้องคุยเรือ่ งอภิธรรมหรอก คุยเรือ่ งความรูส้ กึ ในใจ
บางทีเราพูดด้วยความโลภอยากได้ บางอย่าง
ไม่ใช่วา่ จะเป็นการพูดความเท็จ ไม่ใช่โกหก หลอก
ลวงใคร แต่พดู เพราะอยากได้อะไรสักอย่าง โอ้อวด
คุยโม้ พูดความจริงว่าเราประสบความส�ำเร็จอะไร
สักอย่าง อยากให้คนนัน้ รูค้ นนีร้ ู้ เพราะอยากให้เขา
เคารพนับถือเรามากขึน้ อยากให้เขารักเรามากขึน้
ถ้าเจตนาเป็นเช่นนัน้ แล้วพูด ก็เรียกว่าผิดศีล ใช่ไหม
การผิดศีลก็คอื การพูด การกระท�ำ ทีป่ ระกอบ
ด้วยกิเลส เจตนาที่เศร้าหมอง เจตนาที่มุ่งที่จะได้
จะมี จะเป็น ฉะนั้น ในเรื่องศีล ศีลห้านี้เป็น
พื้นฐาน ที่จะใช้เพื่อพัฒนาให้ละเอียดขึ้น ดูกาย
ดูใจตลอดเวลา กายนีเ้ ป็นตัวสัญญาณ บางทีรกู้ าย
ก่อน ก่อนที่จิตจะส�ำนึกด้วยซ�้ำไป จะมีความคิด
การพิจารณาภายใต้ส�ำนึก เหมือนกับก�ำลังย่อย
ข้อมูล แต่ยงั ไม่ออกมาเป็นความคิด แต่กายรูก้ อ่ น
บางทีหัวใจเต้นเร็วขึ้น มีความเกร็ง ความเครียด
มีอาการของกายเป็นเครื่องแสดงถึงสิ่งที่อยู่ใต้
ส�ำนึก เป็นปัญญาของกาย มันจึงเป็นสัญญาณ
เตือนภัยได้ ถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลก�ำลังก่อตัวอยู่ใต้
ส�ำนึก บางทีเกิดอาการของกายก่อน ฉะนั้น ถ้ารู้
กายก็ช่วยได้เยอะ
ฉะนั้น ในชีวิตประจ�ำวัน พยายามนะ ถ้าเรา
ว่างนิดเดียว ไม่กวี่ นิ าที ดูกาย อาการของกาย ดูใจ
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จะได้รับรู้ต่ออาการของมัน มีอะไรต้องปรับปรุง
แก้ไขไหม มีอะไรต้องระมัดระวังไหม ในการปฏิบตั ิ
ของเรานี้ จะเป็นการรับผิดชอบชีวิตของตนมาก
ขึ้น เป็นที่พึ่งของตนมากขึ้น
เพราะฉะนั้น ความดีก็ดี ความไม่ดีก็ดี ทุกสิ่ง
ทุกอย่างทีป่ รากฏ สิง่ ทีม่ คี วามเกิดขึน้ เป็นธรรมดา
มี ค วามตั้ ง อยู ่ เ ป็ น ธรรมดา มี ค วามดั บ ไปเป็ น
ธรรมดา สิ่งนั้นไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็นเรื่อง
กระแสโลก อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมาก ให้รู้
เท่าทัน ให้รู้จักใช้วิธีป้องกันในสิ่งที่ไม่ดีที่ยังไม่
เกิดขึ้น ไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ หรือถ้าเราไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ มันเกิดขึ้นแล้ว ก็ให้เราฉลาด ให้เรา
มุ่งมั่น ในการระงับมันจนได้ ให้เราตั้งใจท�ำใน
สิ่งที่ดี ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ เพราะไม่มีสิ่งดี
อันใดเกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้ จิตใจของเราเหมือน
ภาชนะอะไรสักอย่าง ภาชนะนี้เป็นภาชนะรับ
อาหารได้ทุกอย่าง
เราเกิดเป็นมนุษย์  ได้อยูใ่ นประเทศอันสมควร
เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา เรียกว่าภาชนะ
เรามี พ ร้ อ ม ไม่ มี คุ ณ งามความดี ข ้ อ ไหน ที่ ไ ม่
สามารถปรากฏในภาชนะนี้ได้ เราต้องเชื่อมั่น
ในความดี นี่คือสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของชาวพุทธ
แต่จะเกิดขึ้นลอยๆ ไม่ได้ เกิดขึ้นโดยพิธีกรรม
ไม่ได้  เกิดขึน้ เพราะการดลบันดาลของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่ ไ หนก็ ไ ม่ ไ ด้ แต่ มั น เกิ ด ขึ้ น โดยการกระท� ำ
และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ประมาทไม่ได้ ต้องดูแล
ต้ อ งรั ก ษาต้ อ งท� ำ ให้ มั น ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไปถ้ า มั น ยั ง
ไม่ถึงที่สุดแล้ว เราพักไม่ได้ ต้องท�ำเพียรไปเรื่อยๆ
ฉะนั้น ถ้าท�ำอย่างนี้ หวังว่าจะไม่ต้องเวียน
ว่ายตายเกิดในวัฏสงสารร้อยล้านปี เพราะมนุษย์
เราน่าจะเก่งกว่าเต่า
ที่มา : พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์
ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐.

42

ปั ญญาปริทัศน์

ธรรมะ : ๓๓

ธีรปัญโญ

มัคคภาวนา

ธรรมะเป็นเรื่องสนุก เพราะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่
ธรรมะ การมองทุกสิ่งให้เป็นธรรมะ จึงเป็นเรื่อง
ทีน่ า่ ท้าทาย อย่างน้อยก็สำ� หรับผูท้ รี่ วู้ ธิ มี อง เพราะ
ธรรมะ แปลว่า เหตุ ก็ได้ การมองให้เป็นธรรมะ คือ
มองไปที่เหตุ ซึ่งจะต่างจากการมองแบบตัณหา
ที่จะท�ำให้เป็นปัญหา เพราะมองหาแล้วจะตัน
ไม่เหมือนมองแบบธรรมะ คือ มองแบบค้นหา
(หาไปที่ต้นเหตุ) คือ สืบสาวหาเหตุและปัจจัย ซึ่ง
เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้
มาตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า การมองแบบนีจ้ ะท�ำให้
ความเป็นตัว เป็นตน เป็นเรา เป็นเขา ลดลง เพราะ
เมือ่ มีเหตุกเ็ กิดมีขนึ้ หมดเหตุกไ็ ม่มี อยากให้มอี ะไร

ตอนที่ ๓

ก็ต้องสร้างเหตุอันนั้น สิ่งต่างๆ มันจึงมีนิยามของ
มันเอง มีสภาวะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของ
มันเอง ถ้าพบแล้วก็จะทะลุปรุโปร่ง โยงใยถึงกัน
หมด ท�ำให้ใจว่าง โล่งโปร่ง เบาสบาย (ที่เรียกกัน
ว่าบุญ) ตรงกันข้ามกับภาวะติดข้อง พร่ามัววุ่น
ขุน่ หมองของใจ  (ทีเ่ รียกว่าบาป)  เอาละ  มาค้นหา
เหตุปัจจัย ของธรรมะ ๓๓ กันต่อดีกว่า

มัคคภาวนา

ค�ำถามที่ทิ้งค้างไว้ในเรื่องธรรมะ ๓๓ ตอน
แรกก็คือ
ท�ำไมสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์
ต้องอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ?

๓๘

สุเมรุกับสิเนรุนั้นใช้แทนกันได้ บาลีใช้ สิเนรุ
แต่ไทยนิยมเรียกเขาพระสุเมรุ เป็นราชาแห่ง
ภูเขา ตามคติพราหมณ์วา่ กันว่า เขาพระสุเมรุเป็น
ศูนย์กลางจักรวาล และเป็นที่อยู่ของทวยเทพ
ยุคหลังๆ มาก็วา่ เป็นทีอ่ ยูข่ องพระศิวะบ้าง ทางฝัง่
กรีกเรียก เขาโอลิมปุส (Olympus) ทีอ่ ยูข่ องเทพซุส
(Zeus) ส่วนทางจีนว่าเป็นที่ตั้งของเทียนกง พระ
ราชวังสวรรค์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเง็กเซียนฮ่องเต้
ประมุขแห่งฟ้า คติพราหมณ์นั้น พระมหากษัตริย์
ถือกันว่าเป็นสมมติเทพจุติมาจากสวรรค์ เวลา
สวรรคต จะถวายพระเพลิงพระบรมศพที่พระ
เมรุมาศ (เมรุทอง) นี้ เพื่อส่งเสด็จกลับคืนไปสู่
สวรรค์ แต่โบราณกาลมา ชาวไทยก็รับคตินี้มาใช้
ด้ ว ย เห็ น ได้ จ ากการที่ มี ก ารเผาศพที่ “เมรุ ”
(อ่านว่า เมน) แต่เราเป็นชาวพุทธ ไม่ใช่พราหมณ์
กันมานานแล้ว ชาวพุทธทีแ่ ท้นนั้ อุดมคติของชีวติ
จึงมิใช่เข้าไปรวมกับเทพหลังความตายเหมือน
กับพวกพราหมณ์ แต่เป็นการเข้าถึงพระนิพพาน
ในปัจจุบันชาติ คือนิพพาน (ดับ) กิเลสได้ แม้ใน
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และปรินิพพาน
วางขันธ์ได้โดยดับสนิทเมื่อสิ้นชีวิต
มาวิเคราะห์ศัพท์สิเนรุ ตามคติพุทธกันดูดีกว่า
ตัง้ วิเคราะห์ศพั ท์ได้วา่ สินาติ สุจึ กโรติ เทเวติ
สิเนรุ ภูเขาที่ช�ำระพวกเทพให้สะอาด (สินา ธาตุ
โสเจยฺเย ในความหมายว่าท�ำให้สะอาด เอรุ ปัจจัย)
ธาตุ สินา นีใ้ นภาษาไทยเรามาใช้ในค�ำว่า สรงสนาน
ร่างกาย แปลว่า อาบน�้ำช�ำระร่างกาย
ความหมายในที่นี้ น่าจะหมายถึง การช�ำระ
จิ ต ใจให้ บ ริ สุ ท ธิ์ คื อ ท� ำ เทพให้ ส ะอาดหมดจด
นัน่ เอง เทพมี ๓ ประเภท คือ สมมติเทพ อุปปัตติเทพ และวิสทุ ธิเทพ มาดูทลี ะอัน การช�ำระสมมติเทพ คือการช�ำระพวกมนุษย์ทมี่ คี วามเป็นอยูแ่ บบ
เทพ เช่น พระราชา หรือพวกมนุษย์ที่มีความรู้ใน
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ทางโลกต่างๆ ขั้นเทพ เช่น พวกมนุสสเทโว ทั้ง
หลาย หรือการช�ำระอุปปัตติเทพ คือเทพทั้ง ๖
ชั้น ที่เป็นเทพโดยการอุบัติ ที่มาฟังพระสัทธรรม
ให้เป็น วิสุทธิเทพ (เป็นเทพเพราะความบริสุทธิ์
จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง) ก็คือให้เป็นพระ
อรหันต์นั่นเอง
สรุปได้วา่ อรรถทีห่ มายเอาในบทความนีค้ อื
สิ น าติ สุ จึ กโรติ วิ สุ ท ธิ เ ทเวติ สิ เ นรุ ,
โพธิปกฺขิยธมฺมสมูโห
เรียก สิเนรุ เพราะช�ำระ (ให้เป็น) วิสุทธิเทพ
ซึง่ ก็คอื การรวมกันของโพธิปกั ขิยธรรม ๓๗ นัน่ เอง
สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา (๔) รวมกับชั้น
ดาวดึงส์ (๓๓) ได้ตัวเลข ๓๗ ประกอบขึ้นเป็น
เขาสุเมรุ จึงเท่ากับจ�ำนวนโพธิปักขิยธรรมพอดี
ตัวเลข ๗ นั้น จะโยงกับพระอภิธรรมและ
กับภูเขาพระสุเมรุอยู่บ่อยครั้ง มีสัตตบริภัณฑ์ ๗
(ภูเขาย่อยๆ ๗ ลูก ที่รายล้อมเขาพระสุเมรุ) สื่อ
โยงไปถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ (สํ วิ ธา ปุ ก ย ป)
พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ดาวดึงส์ ในพรรษาที่ ๗
และ โพธิปักขิยธรรม ก็มีธรรมทั้งหมด ๗ หมวด
ด้วยกัน แม้ วิสุทธิ ซึ่งเป็นความหมายของสิเนรุ
ทีแ่ ปลว่าท�ำให้บริสทุ ธิก์ ม็ ี ๗ ขัน้ ตามคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคมีดงั นี้ สีลวิสทุ ธิ ความหมดจดแห่งศีล จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต ทิฏฐิวิสุทธิ ความ
หมดจดแห่งทิฏฐิ กังขาวิตรณวิสทุ ธิ ความหมดจด
แห่งญาณเป็นเหตุขา้ มพ้นความสงสัย มัคคามัคคญาณทัสสนวิสทุ ธิ ความหมดจดแห่งญาณทีร่ เู้ ห็น
ว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุ ธิ
ความหมดจดแห่งญาณอันรูเ้ ห็นทางด�ำเนิน ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คือ
ความรู้ในอริยมรรค ๔ หรือมรรคญาณ นั่นเอง
ท�ำไมต้องเป็น “พระอภิธรรม” ที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงแก่เทวดา บนยอดเขาสุเมรุ ?
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๓๘

โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗ เป็นธรรมอันเป็นฝักฝ่าย
แห่งความตรัสรู้ คือ เกื้อกูลแก่การตรัสรู้, ธรรม
ที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรค โพธิปักขิยธรรมนี้ ตาม
ทั่วไปในพระไตรปิฎก ตรัสไว้เพียงเป็นค�ำรวมๆ
โดยไม่ได้ระบุชื่อองค์ธรรม นอกจากในสังยุตตนิกายแห่งพระสุตตันตปิฎก ที่มีพุทธพจน์ตรัส
ระบุไว้ว่า ได้แก่ อินทรีย์ ๕ และในคัมภีร์วิภังค์
แห่งพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งไขความว่า โพธิปักขิยธรรม ได้แก่ โพชฌงค์ ๗ ธรรมชุดนี้เมื่อตรัสระบุ
ชื่อทั้งชุดในพระสูตร ทรงเรียกว่าเป็นอภิญญาเทสิตธรรม คือเป็นอภิญญาเทสิตธรรม ๓๗ และใน
พระอภิธรรม ท่านแสดงไว้ว่าธรรม ๓๗ ประการ
นี้เป็น สัทธรรม นอกจากนี้ ธรรม ๓๗ ประการ
ชุดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น สันติบท คือ ธรรมที่เป็นไป
เพื่อการบรรลุสันติ (รวมทั้งเป็นอมตบท และ
นิพพานบท เป็นต้น และเป็นเสรีธรรม หรือธรรมเสรี) ในพระวินยั ปิฎก ท่านแสดงธรรม ๓๗ ประการ
นีไ้ ว้เป็นค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า มรรคภาวนา ต่อ
มาในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา รวมถึงวิสุทธิมัคค์ จึง
ระบุและแจกแจงไว้ชัดเจนว่า โพธิปักขิยธรรม
๓๗ ประการ ได้แก่ธรรม ๗ หมวดเหล่านี้ คือ
สติปัฏฐาน ๔ , สัมมัปปธาน ๔ , อิทธิบาท ๔ ,
อินทรีย์ ๕ , พละ ๕ , โพชฌงค์ ๗ , มรรคมีองค์ ๘
จะเห็นได้ว่า อภิ (ญญาเทสิต) ธรรม ถ้าเอาใน
วงเล็บ (ญญาเทสิต) ออก ก็จะเรียกสั้นๆ ได้ว่า
อภิธรรม ความรู้ที่พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งเองแล้ว
ทรงน�ำมาตรัสแสดง หมายเอาแบบเฉพาะก็คือ
ธรรมที่ ป ระกอบกั บ มรรคปั ญ ญาในการตรั ส รู ้
นัน่ เอง แต่ปญ
ั ญาก็มไิ ด้ทำ� งานคนเดียวต้องมีสหาย
มาช่วย ถ้าเราเทียบมฆมาณพ (ซึ่งต่อมาได้เป็น
พระอินทร์) กับสติและปัญญา ในมรรคภาวนา ใน
ช่วงทีเ่ พิง่ เริม่ ต้น จะต้องใช้สติเป็นหลัก (พระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องมฆมาณพไว้ในความไม่ประมาท)

สตินทรีย์นี้ก็มีการเจริญพัฒนามาเป็นล�ำดับจน
ถึงที่สุดจะไปจบลงที่ปัญญินทรีย์ เพราะในการ
ท�ำงานนั้น สติจะเป็นตัวเด่นในชั้นโลกียะ (เพราะ
สติปัฏฐานเป็นโลกียะ) ส่วนปัญญาจะเป็นตัวเด่น
ในชัน้ โลกุตตระ (เพราะโลกุตตรมรรคมีสมั มาทิฏฐิ
เป็นองค์แรก) เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะเข้าใจตัว
เรื่องทั้งหมดในบทความตอนที่ ๑ ได้ดีขึ้นว่า
ท�ำไมพระอินทร์จึงต้องมีพระชายาตั้ง ๔ องค์ ?
ก่อนอื่นเรามาดูชื่อชายาแต่ละองค์ของมฆมาณพ
หรือพระอินทร์กันก่อนว่าหมายถึงอะไร
สุชาดา สุ + ชาต “ผูเ้ กิดดีแล้ว” : เกิดทีเ่ ห็น
ได้ชัดก็คือร่างกายเกิด (นางสุชาดา วันๆ ก็เอาแต่
แต่งหน้าแต่งตัว ไม่ท�ำอย่างอื่น เมื่อตาย จึงไป
เกิดเป็นนกกระยาง ได้มองเงาหน้าตัวเองในน�้ำ
ทั้งวัน) ----> กาย
สุนันทา สุ + นนฺท “ผู้เพลิดเพลินดีแล้ว”
นางสุ นั น ทาขุ ด สระโบกขรณี ซึ่ ง สื่ อ ถึ ง เวทนา
พระพุ ท ธเจ้ า เปรี ย บเวทนาเหมื อ นฟองน�้ ำ  :
---> เวทนา

๓๘

สุจติ ตา สุ + จิตตฺ “ผูม้ จี ติ ดีแล้ว” นางสุจติ ตา
ปลูกสวนผลไม้ สื่อถึงจิตที่ออกผลเป็นวิบาก :  
-----> จิต
สุธมั มา สุ + ธมฺม“ผูม้ ธี รรมดีแล้ว”นางสุธมั มา
ฉลาดหลักแหลม ออกอุบายให้ศาลาที่ ๓๓ สหาย
ช่วยกันสร้าง ได้ชื่อว่าสุธัมมศาลา :  ----> ธรรม
มาตรงพอดีกบั อนุปสั สนาสีซ่ งึ่ เป็นหมวดแรก
ใน ๗ หมวดของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ คือ สติปัฏฐาน ๔ อันประกอบไปด้วย กายานุปัสสนา
เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา จะเห็นได้วา่ สตินทรีย์ (พระอินทร์คอื สติ)
ก็ต้องบ่มให้กล้าแกร่งด้วยอนุปัสสนาทั้งสี่ด้านนี้
โดยกายานุปสั สนาจะละสุภวิปลาส เวทนานุปัสสนาละสุขวิปลาส จิตตานุปัสสนาละนิจจวิปลาส และธัมมานุปัสสนาละอัตตวิปลาส
ที่นี้ก็คงตอบได้ว่า ท�ำไมมฆมาณพจึงใช้เวลา
มากที่สุดอยู่กับนางสุชาดา ที่เป็นทั้งภรรยาสาว
สวยและเป็นทัง้ ญาติของตน (ลูกของลุง) และเมือ่
มาเป็นพระอินทร์ก็อยู่กับนางสุชาดามากที่สุด
จะไปไหนก็ตอ้ งพาไปด้วยกัน เพราะ กายานุปสั สนา
(เช่น อานาปานสติซึ่งอยู่ในหมวดกายานุปัสสนา
ด้วย) นั้นส�ำคัญที่สุด โดยเฉพาะในระดับที่เริ่ม
ท� ำ กรรมฐาน พระพุ ท ธเจ้ า เองก็ มี ป กติ อ ยู ่ ใ น
อานาปานสติวิหารธรรมอันนี้
ในชาดก ช่วงที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญบารมี
เพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้า ที่มีหลักฐานมาในพระ
ไตรปิ ฎ กทั้ ง สิ้ น ๕๔๗ ชาติ นั้ น เคยเกิ ด เป็ น
พรหม - ท้าวสักกะ - และเทวดา ๖๙ ชาติ เคยเกิด
เป็นมนุษย์ ๓๕๓ ชาติ และ เคยเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานต่างๆ ๑๒๕ ชาติ
ก็ในจ�ำนวนชาดกเหล่านี้ เคยเกิดเป็นพรหม
๔ ชาติ เคยเกิดเป็นท้าวสักกะ ๒๑ ชาติ เคยเกิด
เป็นเทวราชาเทพบุตร ๗ ชาติ เคยเกิดเป็นเทวดา
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๓๗ ชาติ เคยเกิดเป็นพระราชา ๓๗ ชาติ (สังเกต
ตัวเลข ๗ และ ๓๗ ซึ่งปรากฏบ่อยมากเมื่อมา
เกี่ยวกับเทพเทวดา เป็นบุคลาธิษฐานของการ
สั่งสมบารมี ก่อนจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือประตูสู่ชาดก
ที น้ี ถ ้ า ย้ อ นกลั บ ไปอ่ า นเรื่ อ งมฆมาณพใน
ธรรมะ ๓๓ ตอนแรกอีกครั้ง โดยค่อยๆ วิเคราะห์
ศัพท์ไปทีละตัว ก็จะพบข้อสังเกตดังต่อไปนี้
เริ่มแรกทีเดียว ให้สังเกตถิ่นที่อยู่ของมฆมาณพ อันมีความหมายทางธรรมแฝงไว้ด้วย คือ
บ้านอจลคาม อจล = น + จล ไม่ + เคลื่อน
เป็น ชื่อของ อจลศรัทธา (ศรัทธาที่ไม่หวั่นไหว)
ซึ่งเป็นคุณธรรมมีอยู่ในพระโสดาบัน อันเป็นขั้น
แรกของพระอริยเจ้า
ในเมืองมคธรัฐ มคธ = มคฺค + ธร “ทรงไว้
ซึง่ มรรค” โดยขออนุญาตตัง้ วิเคราะห์เองในบริบท
นี้ว่า มคฺคํ ธาเรตีติ มคโธ และเรื่องมฆมาณพนี้
เมื่อติดตามมาโดยตลอดแล้วจะพบว่า เขาคือ
“ผู้สร้างทาง” มาตั้งแต่ต้น ถ้าเป็นภาษาบาฬี
จะเรียกว่า “มัคคมาณพ” ก็ได้ (มัคค - หนทาง +
มาณพ - ชายหนุ่ม) ต้องท�ำความเข้าใจกันก่อนว่า
เพิง่ ไม่นานมานีเ่ องทีก่ ารเรียนรูข้ องเราเปลีย่ นจาก
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‘วัฒนธรรม พูด - ฟัง’ มาเป็น ‘วัฒนธรรม เขียน
- อ่าน’ ถ้าใช้ ‘ตา’ ดู มฆ กับ มัคค ดูจะต่าง
กัน แต่ถ้าใช้ ‘หู’ ฟัง จริงๆ แล้ว มฆ กับ มัคค
ออกเสียงใกล้กันมาก สมัยพุทธกาลนั้น เราฟัง
ธรรมกันมากกว่าอ่านธรรมอย่างทุกวันนี้ ประวัติ
ของมฆมาณพ เกี่ยวพันกับการสร้างทาง แผ้วถาง
ทาง และช�ำระทาง มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มเอา
เท้าเกลี่ยพื้นที่ให้สะอาด สร้างถนนหนทาง สร้าง
สะพาน ซึ่งเป็นรูปธรรม จนไปถึงทางที่เป็นนามธรรม เช่น ทางที่น�ำไปสู่สวรรค์ และมรรค (ทาง)
ผล นิพพาน ในที่สุด
พูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า มฆมาณพ คือบุคลาธิษฐานของ โลกียมรรค ก็น่าจะกล่าวได้ คือปกติ
เวลาเราใช้คำ� ว่า “มรรค” นัน้ จะหมายถึง “โลกุตตรมรรค” เป็นส�ำคัญ แต่สำ� หรับผูย้ งั ใหม่ในหนทาง จึง
มีคำ� จ�ำกัดความของมฆมาณพ ให้เป็นตัวแทนของ
มรรคในส่วนของโลกียะมาประกอบด้วย ผู้เขียน
เคยพาญาติ โ ยมไปนมั ส การสั ง เวชนี ย สถานที่
อินเดีย ได้สังเกตว่า คนอินเดียบางคน ชอบมา
กวาดถนนหนทางให้สะอาด ทั้งที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
กวาด ก็อดคิดไม่ได้วา่ พวกเขาหรือพวกเธอเหล่านี้
ก�ำลังสร้างทาง ก�ำลังช�ำระทางไปสวรรค์ หรือจะ

เรียกพวกเขาเหล่านี้ว่า มฆมาณพ บ้างก็คงไม่ผิด
และถ้าจะเรียก มฆสตรี บ้างจะได้ไหม ก็คงเป็น
เรื่องปัญหาทางหลักเกณฑ์ไวยากรณ์ พอดี มคฺค
เป็น ปุงลิงค์ ใช้ว่า มคฺโค จึงต้องเข้ากับ มาณโว
แต่มรรคนั้น สามารถเจริญได้ ทั้งหญิงและชาย
ไม่จำ� กัดเพศ ขณะมรรคเกิดนัน้ มีพระนิพพานเป็น
อารมณ์ เป็นโลกุตตรธรรม พ้นจากสภาวะความ
เป็นหญิงเป็นชาย
ในการท�ำงานของพระเสขบุคคลนั้น กล่าว
ได้ว่า มรรคจิตทั้ง ๔ นั่นแหละ เป็นจิตของพระ
เสขบุคคล ผู้ยังมีการปฏิบัติในสิกขา ๓ ดังนั้น
มฆมาณพ โดยที่สุดแล้ว ก็น่าจะสื่อถึงการท�ำงาน
ของพระเสขบุคคลผู้อยู่ในหนทางของการศึกษา
นั่นเอง ค�ำจ�ำกัดความนี้ส�ำหรับบุคคลทั่วไปก็น่า
จะพอท�ำความเข้าใจได้ แต่สำ� หรับผูท้ มี่ พี นื้ ความรู้
พระอภิธรรม จะสามารถวิเคราะห์องค์ธรรมของ
ดาวดึงส์ ตามนัยที่ได้จากการศึกษาพระอภิธรรม
ต่างๆ ให้ละเอียดมากขึ้นได้ ดังนี้
นัยแรก ชื่อเทพ ๓๓ ในชั้นดาวดึงส์ คือ
เจตสิกที่มีประกอบในกุศลจิตทั้งหลาย มีอัญญสมานเจตสิก ๑๓ และ โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
รวมเป็น ๓๒ และถ้าเป็นกุศลจิตที่เป็นญาณสัมปยุตด้วยแล้ว ก็จะมี ปัญญินทรีย์ ซึ่งก็คือพระ
อินทร์นั่นเอง เข้าประกอบด้วย (ส่วน วิรตี ๓ และ
อัปปมัญญา ๒ เป็น อนิยตโยคีเจตสิก แปลว่า เข้า
ประกอบแบบไม่แน่นอน จึงไม่ได้นบั เข้าในชือ่ เทพ
๓๓ นี้ และอีกประการหนึง่ จิตทีเ่ จริญวิปสั สนา วิรตี
๓ เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะไม่มีสิ่งที่ต้องเว้นมาเป็น
อารมณ์ ส่วนอัปปมัญญา ๒ ซึ่งมีสัตวบัญญัติ
เป็นอารมณ์นั้น ก็ไม่ได้เกิดในขณะที่ท�ำวิปัสสนา
เช่นกัน) ตามนัยนี้ จะได้ชื่อเพื่อนของมฆมาณพ
ดังนี้คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา
ชีวิตินทรีย์   มนสิการ   วิตก   วิจาร   อธิโมกข์  

๓๘

เครดิต : ปกสมุดวัดสามพระยา

วิรยิ ะ  ปีติ ฉันทะ สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ
อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทตุ า จิตตมุทตุ า กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา รวมกับมฆมาณพคนสุดท้าย ที่ได้กลายเป็นพระอินทร์คือ
ปัญญินทรีย์ ๑ รวมได้เป็นเทพ ๓๓ ตาวติงสะ
พอดี โดยนัยนี้ กุศลจิตก็คือ สุธัมมศาลา ที่สหาย
ทั้ง ๓๓ ตน ช่วยกันสร้างนั่นเอง โดยมฆมาณพ
และเพื่อนๆ เป็นเจตสิกที่ประกอบกันอยู่ในนั้น
นัยที่ ๒  ชื่อเทพ ๓๓ ในชั้นดาวดึงส์ ทั้งรุ่น
เก่ารุ่นใหม่ คือ เจตนากรรม ๓๓ คือ อกุศลจิต
๑๒ + กุศลจิต ๒๑
โดยนัยนี้จะเห็นความแยบยลของเทวา (สุร)
และอสูร ซึ่งต่างฝ่ายต่างท�ำสงครามขับเคี่ยวกัน
อยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีใครแพ้ใครชนะกันโดย
เด็ดขาด ต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเรื่อยมา ถ้ามี
ความรู้ทางพระอภิธรรมนิดหน่อย ก็จะพอรู้ว่า
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แค่มหากุศล ๘ คงจะสู้ฝ่ายอกุศลที่มี ๑๒ ไม่ได้
(๘ ต่อ ๑๒) แต่ถ้าเมื่อใด ได้มหัคคตจิตอีก ๙ มา
ช่วย ก็จะท�ำให้ได้เปรียบกว่าพวกอสูร (กลายเป็น
๑๗ ต่อ ๑๒) และถ้าได้โลกุตรกุศล หรือมรรค
ทัง้ ๔ มาช่วยอีกแรง ก็จะสามารถท�ำลายอกุศลได้
โดย โสดาปัตติมรรค ท�ำลายอกุศลจิตได้ ๕ ดวง
คือ โลภทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔ กับ วิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ๑ ถ้าอนาคามิมรรค จะท�ำลายโทสมูลจิตลงได้อีก ๒ ดวง ส่วนอกุศลที่เหลืออีก ๕ ดวง
คือ โลภทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔ และอุทธัจจสัมปยุตจิต ๑ ถูกท�ำลายด้วยอรหัตตมรรคซึ่งเป็น
ยอดของกุศล คือเป็นกุศลดวงสุดท้ายก็สามารถ
เอาชนะอสูรได้โดยเด็ดขาด เกิดเวชยันต์ที่สุด
ของสงครามได้ในที่สุด (เวชยันต์เป็นชื่อปราสาท
ของพระอินทร์มาจาก วิชย - วิชัย + อนฺต - ที่สุด)
และโดยนัยท�ำนองนี้ท�ำให้เข้าใจได้ว่า ท�ำไม
สวรรค์ชนั้ นีจ้ งึ อาจจะมีชอื่ ดาวดึงส์ มาก่อนทีพ่ วก
มฆมาณพจะขึ้นมาเกิดเสียอีก นั่นก็คงเป็นเพราะ
พวกอสูรก็เคยท�ำบุญมาแบบเดียวกับมฆมาณพ
นั่นแหละ แต่ภายหลังเกิดความประมาท (แสดง
โดยรูปธรรมในต�ำนานก็คอื ไปดืม่ น�ำ้ สุราทิพย์เข้า)
ก็เลยต้องตกลงมา ตัง้ เป็นชัน้ ภูมขิ องตนขึน้ ใหม่ชอื่
ชั้นอสูร
(หมายเหตุ : กรุงเทพฯ เองก็ควรระวังตัวกันไว้
ถ้าเราประมาทกันต่อไป เราก็อาจจะกลายเป็น
กรุงอสูรไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจต้องรอดูเวลา
ต้นไม้ประจ�ำชัน้ ภูมอิ อกดอกผล ก็จะรูว้ า่ ตอนนีเ้ รา
อยู่ชั้นไหน ถ้าเป็นชั้นดาวดึงส์ต้นไม้ประจ�ำชั้นภูมิ
คือ ต้นปาริฉตั ร หรือ ปาริชาติ เวลาออกดอกผลจะ
หอมหวาน เพราะวิบากของกุศลส่งผลให้เป็นสุข
แต่ถา้ พวกเราตกลงมาสูช่ นั้ อสูรแล้ว ต้นไม้ประจ�ำ
ชั้นภูมิคือต้นจิตตปาฏลิ ซึ่งแม้ล�ำต้นจะคล้ายคลึง
กับต้นปาริฉัตร แต่ดอกผลจะต่างกันมาก เพราะ
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เมื่อวิบากของอกุศลให้ผลจะเป็นทุกข์ ขมขื่นและ
เผ็ดร้อน)
เรื่องการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับมรรคนี้
หลวงพ่อชา ท่านได้เคยสอนไว้ว่า
“มรรคกับกิเลสนี่ มันเป็นของฆ่ากัน กิเลสที่
ไม่ได้ถูกฆ่า ก็จะเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆ บัดนี้เรา
จะมาแยกทางกันกับความเห็นผิด กับกิเลส ออก
มาเดินทางมรรค มรรคเป็นปฏิปักษ์กับกิเลส มัน
จะฆ่ากิเลสนะ ใจเฮามันเป็นกิเลสอยู่ มันบ่ฮู้จัก
อีหยัง แต่อย่าไปถือว่าเป็นของเฮานะ มันไม่มี
ของเฮา มาตั้งมรรคขึ้นโลด มันก็ต้องมารบกัน
แล่ว บ่านี่ ๒ อัน มันเกิดที่จิตของเจ้าของ เห็นผิด
เห็นชอบ ถกเถียงกันตลอดเวลา ทุกวัน เดีย๋ วอย่าง
นัน้ เดีย๋ วอย่างนี้ ความเห็นผิด ความเห็นถูก กิเลส
กับมรรค นี่ มันเป็นปฏิปักษ์กันอย่างนี้”
(“ว่าเรื่องการปฏิบัติ” หลวงพ่อชา - ภาษาอีสาน)

ข้อสังเกตเพิม่ เติม ในธัมมสังคณี ซึง่ เป็นคัมภีร์
พระอภิธรรมเล่มแรก ขึน้ ต้นด้วย กตเม ธมฺมา กุสลา
(กุศลธรรมเป็นไฉน ?) เวลาท่านจ�ำแนก โลกุตตรจิต
ดวงแรกนั้ น จะได้ อ งค์ ป ระกอบที่ มี อ งค์ ธ รรม
ทั้งหมด ๓๓ อย่าง ถ้ารวมกับ เยวาปนกธรรม

(ธรรมเหล่าอื่นใด) อีก ๔ ก็จะรวมได้ ๓๗ (สังเกต
ตัวเลข ๓๓ กับ ๓๗ ที่มาปรากฏที่นี่อีก)
ส่วนการจ�ำแนกการตรัสรู้โสดาปัตติมรรค
นั้น ท่านจ�ำแนกได้ถึง สหัสสนัย (มี ๑๐๐๐ นัย)
ก็มาพ้องกับชือ่ พระอินทร์ทชี่ อื่ สหัสสนัย (มีพนั ตา)
อีก [สหัสสะ = ๑๐๐๐  ส่วน นัย นั้น จะแปลว่าตา
ก็ได้ แปลว่า นัยทางธรรม ก็ได้] น่าทึ่งว่าราย
ละเอียดในต�ำนานนั้น สามารถเชื่อมโยงกันได้กับ
องค์ธรรมอย่างลงตัวพอดี ส่วนสหัสสนัยนั้นจะ
มีอะไรบ้างนั้น ต้องศึกษาในธัมมสังคณี ซึ่งเป็น
คัมภีร์แรกของพระอภิธรรม เพื่อจะตอบค�ำถามที่
ว่าอะไรคือ (โลกุตตร) กุศล พระพุทธองค์ได้แจกนัย
ไว้ดังนี้
ปฏิปทา / สุญญตะ / สุญญตมูลกปฏิปทา
/ อัปปณิหิตะ / อัปปณิหิตมูลกปฏิปทา
๕  นยั   น  ี้ แต่ละนัยมี  จตุกกนัย  และ  ปญั จกนัย จึง
รวมได้ ๑๐ นัย แจกตามมหานัย ๒๐ จึงได้  ๒๐๐ นัย
น�ำ  ๒๐๐ นัยนั้นมาแจกตามอธิปดี ๔ (ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ได้ ๘๐๐ นัย รวมกับ ๒๐๐
นัยแรก เป็น ๑๐๐๐ นัย ( ๔ มรรค ก็ ๔๐๐๐ นัย)
พระอินทร์เป็นพระโสดาบัน จึงเอา ๑๐๐๐ นัย
แรก = สหัสสนัย
พวกเราชาวพุทธก็น่าจะเรียนรู้วิธีบรรลุเป้า
หมายขั้นแรกไว้สักนัยสองนัยไหม รู้แผนที่ไว้ก่อน
จะได้ไม่หลงทาง
นัยที่ ๓  เป็นที่รู้กันว่า เทพที่อยู่บนเขาสุเมรุ
ทัง้ หมดนัน้ รวมชัน้ จาตุมหาราชิกา ๔ เข้ากับ ตาวติงส์ ๓๓ ก็จ ะได้เทพทั้งหมดเป็นตัวเลข ๓๗
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข ๓๗ กับสวรรค์นั้น
มีให้เห็นในธาตุกถา คัมภีร์ที่ ๓ ของพระอภิธรรม
เมื่อมีการแทนตัวเลขด้วยอักษรในคาถา ตัวเลข
๓๗ ท่านจะแทนด้วยค�ำ สัคคา (ซึง่ แปลว่าสวรรค์)
ส = ๗, ค = ๓ (ในภาษาบาลี เอาหน่วยย่อยไว้

๓๘

ข้ า งหน้ า ) ยุ ค ต่ อ มา ใน
คั ม ภี ร ์ พ ระอภิ ธั ม มั ต ถ
สังคหะซึ่งอธิบายสภาวธรรมโดยย่อ ก็จะพบว่า มี
คาถาที่สรุปว่า สตฺตตึสวิธํ
ปุญํฺ : บุญหรือกุศลธรรม
๓๗   (โลกียกุศล  ๑๗   โลกุตตรกุศล ๒๐) โดยนัยนี้ ตัวเลข
๓๗ คือกุศลจิต ทั้งหมด
ที่ ส ามารถเกิ ด มี ขึ้ น ได้
ทั้งหมด นับโดยละเอียดนั่นเอง (มหากุศลจิต
๘ รูปาวจรกุศลจิต ๕ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ โสดาปัตติมรรคจิต ๕ สกทาคามิมรรคจิต ๕ อนาคามิมรรคจิต ๕ อรหัตตมรรคจิต ๕)
แต่ ถ ้ า จะนั บ เฉพาะกามาวจรกุ ศ ลและ
รูปาวจรกุศล (เพราะคงจะน้อยคนจริงๆ ที่ไปถึง
อรูปาวจรกุศล โดยเฉพาะในยุคนี้) ก็จะได้กามาวจรกุศลจิต ๘ รูปาวจรกุศลจิต ๕ และ มรรคจิต
๒๐ (นับแบบพิสดาร คือแจกแจงโลกุตตรออกตาม
ฌานทั้งห้า) รวมทั้งหมดได้ จิต ๓๓ ดวง พอดี ที่
เอาไว้สู้กับอกุศลจิต จนถึงมรรคจิต ก็จะสามารถ
ท�ำลายอกุศลจิตลงได้เป็นขัน้ ๆ ตามล�ำดับ จนหมด
กิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ในขั้นอรหัตตมรรค ในที่สุด
นัยที่ ๔   ถา้ ดูทอี่ รหัตตมรรคจิตดวงทีส่ งู ทีส่ ดุ
(ปัญจมฌานอรหัตตมรรคจิต) คือพูดง่ายๆ ได้วา่
จิตที่เป็นสุดยอดของความดีหรือบุญทั้งปวง จิต
ดวงนี้จะมีเจตสิกที่ประกอบได้ทั้งหมด ๓๓ อย่าง
นัยที่ ๕ ถ้าจะมีค�ำถามว่า การไปเกิดเป็น
เทพ ๓๓ นั้นไปเกิดด้วยจิตดวงไหน ? ก็มาดูกันที่
ปฏิสนธิจิต ในปฏิสนธิกาล มฆมาณพและพวก
ท�ำมหากุศลไว้มาก เมือ่ ไปเกิดในสวรรค์ จึงไปเกิด
ด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตประกอบด้วยโสมนัส
(มหาวิ บ ากดวงที่ ๑) จิ ต ดวงนี้ เ ป็ น ติ เ หตุ ก -
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ปฏิสนธิ มีพื้นจิตดีประกอบด้วยปัญญา สามารถ
เจริ ญ ฌานหรื อ สามารถ
บรรลุโลกุตตรธรรมได้ เป็น
ปัญญาที่สะสมมาแต่อดีต
ชาติ นั่ น เอง ซึ่ ง มี เจตสิ ก
ทีป่ ระกอบร่วมด้วยได้ ๓๓
ตัว พอดี และใน ๓๓ ตัวนี้
ตัวที่ส�ำคัญที่สุดคือ ปัญญินทรีย์ นั่นเอง โดยนัยนี้
พระอินทร์ คือ ปัญญาเจตสิก ส่วนเทพทีเ่ หลือ คือ
เจตสิกที่ประกอบในติเหตุกปฏิสนธิ นั่นเอง และ
เมื่อจะบรรลุมรรค ซึ่งก็คือ มรรคจิตตุปบาท ซึ่ง
ประกอบด้วยมรรคจิต และ เจตสิกเข้าร่วมอีก
๓๖ ตัว รวมเป็น ๓๗ เท่ากับ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
พอดีอีก โดยนัยนี้ โพธิปักขิยธรรม ก็คือ มรรคจิตตุปบาท ๓๗ นั่นเอง
เพื่อการท�ำความเข้าใจนัยนี้ ขอยกตัวอย่าง
พระพุทธพจน์ ทีต่ รัสตอบชฏาภารทวาชพราหมณ์
มาเป็นตัวอย่าง (คาถานี้ พระพุทธโฆสาจารย์ได้นำ�
ไปใช้เป็นบทตั้งของคัมภีร์วิสุทธิมรรคด้วย)
ชฏาภารทวาชพราหมณ์ทูลถามว่า :
“หมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายใน ยุ่งทั้งภายนอก ถูก
ความยุ่งพาให้นุงนังแล้ว
ข้าแต่พระโคดม เพราะเหตุนนั้ ข้าพระองค์ขอ
ทูลถามพระองค์ว่า ใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้ ฯ”
พระพุทธองค์ตรัสแก้ว่า :
สีเล ปติฏฐฺ าฺ ย นโร สปญฺโญฺ จิตตฺ ํ ปญฺญญ
ฺ จฺ ภาวยํ
อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ
โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ ฯ
“นรชนมีปัญญาตั้งอยู่ในศีล เจริญจิตภาวนา
ปัญญาภาวนา มีความเพียรเผากิเลส
และมีนิปกปัญญา จะสามารถสางความยุ่ง
แห่งสังสารวัฏนี้ได้”
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ในคาถานี้มีปัญญาอยู่ ๓ ระดับด้วยกันคือ
๑) สปญฺโญฺ ผู้มีปัญญาในติเหตุกปฏิสนธิ
อันเกิดจากกรรม สชาติปัญญา เป็นปัญญาที่เป็น
วิบาก เกิดพร้อมปฏิสนธิจติ และเป็นไปสืบต่อจาก
นั้นรักษาภพนั้นๆ เอาไว้ และเป็นอุปนิสสัยปัจจัย
แก่การเกิดขึ้นของภาวนาปัญญาด้วย
๒) ปญฺญฺญฺจ ได้แก่ วิปัสสนาปัญญา หรือ
ปัญญาทีพ่ จิ ารณาไตรลักษณ์เพือ่ ข้ามออกจากทุกข์
๓) นิปโก หรือ ปาริหาริกปัญญา คือ ปัญญา
ที่ใช้บริหารจัดการกับปัญหา
นัยที่ ๖  ถ้าดูเฉพาะเจตสิก โสภณเจตสิก ๒๔
(เว้น ปัญญา) ท�ำงานร่วมกับ อัญญสมานเจตสิก
๑๓ รวมเป็น ๓๗ นี้ เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม
(ธรรมเป็นฝ่ายปัญญา) โดยนัยนี้ ธรรมทีเ่ ป็นฝ่าย
ปัญญา ย่อมไม่รวมตัวปัญญาเอง เพราะจะเป็น
การนับซ�้ำซ้อน พอรวมกับปัญญา ก็จะครบชุด
ท�ำหน้าที่ตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาด

นัยที่ ๗ จิตของปุถุชนในชั้นกามาวจรที่
ไม่ใช่อกุศล และทีย่ งั ไม่ได้ฌานใดๆ ทีเ่ ราๆ ท่านๆ
ส่วนใหญ่ใช้ได้มี ๓๓ คือ มหากุศลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ อเหตุกจิต ๑๗ (หัก หสิตุปปาทจิต ซึ่ง
เป็นจิตของพระอรหันต์ออกไป)
นัยที่ ๘ จิตของปุถุชนที่ยังไม่ได้ฌานใดๆ
ถ้านับเฉพาะที่เกิดที่หทยวัตถุ จะมีโอกาสเกิด
จิ ต ได้ ๓๕ ดวง (อกุ ศ ลจิ ต ๑๒ มหากุ ศ ลจิ ต
๘ มหาวิ บ ากจิ ต ๘ ปั ญ จทวาราวั ช ชนะ
๑ มโนทวาราวัชชนะ ๑ สัมปฏิจฉนะ ๒ และ
สันตีรณจิต ๓) จิตของพระอินทร์ ที่ยังไม่ได้
ฌานใดๆ แต่ ไ ด้ เ ป็ น พระโสดาบั น หลั ง จาก
ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว จะมีโอกาสใช้จติ
ทั้งหมดที่เกิดที่หทยวัตถุได้ ๓๒ ดวง (อกุศลจิต
๗ มหากุ ศ ลจิ ต ๘ มหาวิ บ ากจิ ต ๘ ปั ญ จทวาราวัชชนะ ๑ มโนทวาราวัชชนะ ๑ สัมปฏิ จ ฉนะ ๒ สั น ตี ร ณะจิ ต ๓ โสตาปั ต ติ มั ค คะ
๑ โสตาปัตติผละ ๑) แต่ถ้าเริ่มเจริญรูปฌาน
๑ - ๕ ได้ ก็จะสามารถใช้มหัคคตจิตได้อีกรวม
เป็น ๓๓ - ๓๗ ดวงตามล�ำดับ เพื่อการบรรลุ
ธรรมขั้นสูงขึ้นต่อไป
นัยที่ ๙ จิตที่ต้องอาศัยหทยวัตถุเท่านั้น
จึงจะเกิดขึน้ ได้ คือ มโนธาตุ ๓ (ปัญจทวาราวัชชนะ
๑ สัมปฏิจฉันนะ ๒) และมโนวิญญาณธาตุ ๓๐
(สันตีรณะ ๓ มหาวิปาก ๘ ปฏิฆะ ๒ โสตาปฏิปตั ติมัคคะ ๑ หสนะ ๑ รูปาวจร ๑๕) รวมเป็น ๓๓
พอดี
นัยที่ ๑๐ เตตฺตึสมจิตฺต จิตดวงที่ ๓๓ ตาม
คัมภีร์สังขารยมก ในพระอภิธรรม ส�ำหรับปัจฉิมภวิกบุคคล (บุคคลที่เกิดเป็นชาติสุดท้ายหรือ
พระอรหันต์) ที่เป็นบุคคลพิเศษ คือพระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระมหาสาวกนั้น ลม
หายใจเข้าออก จะมีอยู่เป็นครั้งสุดท้าย แล้วดับ

๓๘

ไปพร้อมกับจิตดวงที่ ๓๓ ก่อนจะถึงปรินิพพาน
จิตหรือ ปัจฉิมจิต (จิตดวงสุดท้ายในสังสารวัฏ)
นับจากปรินิพพานจิตหรือปัจฉิมจิต (จิตดวง
สุดท้ายในสังสารวัฏ) ย้อนมา ๓๓ ดวง เรียกว่า
เตตติงสมจิต จิตดวงนี้ มีพร้อมอัสสาสะ ปัสสาสะ
อันเป็นอัสสาสะ ปัสสาสะ ที่มีอยู่เป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะดับไป พร้อมกับภังคขณะของจิตดวงนี้
หลังจากนั้นเป็นต้นไป กายสังขารก็จักไม่เกิดอีก
ตลอดกาล (ส่วนวจีสงั ขาร กับ มโนสังขารนัน้ จะดับ
ลงพร้อมกับปรินิพพานจิต และจะไม่เกิดขึ้นอีก
ตลอดกาลเหมือนกัน) (หมายเหตุ ค�ำไวพจน์ของ
ปรินิพพานจิตมีหลายค�ำ คือ ปัจฉิมจิต จุติจิตของพระ
อรหันต์ จริมจิต วีตราคจิตที่วีตราคจิตจะไม่เกิดอีก)

พูดอีกอย่างได้ว่า จิต ๓๒ ดวงสุดท้ายใน
สังสารวัฏ จะไม่มีลมหายใจเข้าออกอีก และจะไม่
ต้องมาเกิด (ไม่ตอ้ งมาตายด้วย) อีกต่อไป เป็นการ
สิน้ ทุกข์โดยประการทัง้ ปวง ถึง อมตํ อนุปาทิเสสนิพพานํ นิพพานที่ไม่มีขันธ์เหลืออีกต่อไป โดย
นัยนี้ พระอรหันต์ที่เกิดในกามาวจรภูมิ (รวมทั้ง
พระพุทธเจ้าด้วย) ก็ปรินิพพานแบบนี้ โดยผ่าน
จิต ๓๒ ดวงสุดท้ายที่ไม่มีลมหายใจ (สิ้นสุดกายสังขาร) ก่อนดับขันธปรินิพพาน (สิ้นสุดวจีสังขาร
และจิตตสังขาร)
เอาละ น�ำมาเทียบเคียงพอหอมปากหอมคอ
สัก ๑๐ นัยเท่านีก้ อ่ น นัยต่างๆ เหล่านี้ ผูท้ ยี่ งั ไม่ได้
เรียนพระอภิธรรมมา ฟังแล้วอาจจะยังงงๆ แต่ขอ
ให้ลองฟังไปก่อน ภายภาคหน้า อาจจะท�ำให้การ
ศึกษาพระอภิธรรมสนุกขึน้ เพราะสภาวธรรมของ
จริงนัน้ มีเรือ่ งราวทีม่ ชี วี ติ จิตใจให้เทียบเคียง ไม่ใช่
เป็นเพียงแค่องค์ธรรมทื่อๆ ที่แห้งแล้ง เพราะใน
การศึกษานั้น พึงระลึกไว้เสมอว่า สิ่งที่เกิดขึ้น
ข้างนอกนั้น อาจจะเป็นเพียงนิทาน ต�ำนาน
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ที่ท�ำให้เราไม่ง่วงเท่านั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน
ต่างหาก ที่มันส�ำคัญ และจริงเสียยิ่งกว่าจริง
ขอให้ข้อสังเกตไว้ว่า พระไตรปิฎกนั้นสื่อ
ความจริงในสามระดับด้วยกัน พระวินัยนั้นเป็น
เรื่องความจริงของกลุ่มชนหมู่ใหญ่ เป็นเรื่องของ
อายุพระศาสนาโดยส่วนรวม พระสูตรเป็นเรื่อง
ความจริงของแต่ละบุคคลเป็นคนๆ ไป ส่วนพระ
อภิธรรม เป็นเรื่องขององค์ธรรม สภาวธรรมซึ่ง
เกิดขึ้นจริงในจิต ในแต่ละขณะ
สรุปว่า เมือ่ เรามองแบบสืบสาวหาเหตุปจั จัย
มองเข้ามาข้างใน โดยใช้ความรู้ทางพระอภิธรรม
เข้าช่วย ก็จะสืบสาวค้นพบกับนัยมากมาย ที่อาจ
เป็นที่มาของชื่อ ๓๓ ตาวติงสะ นี้ได้ แต่ทุกนัยก็
บ่งชีถ้ งึ การน�ำเข้าสูอ่ งค์ของอริยมรรคนัน่ เอง เพียง
แต่จะจ�ำแนกแบบไหน ให้ละเอียดมากน้อยต่างกัน
เพียงใดเท่านั้น การฝึกคิดให้เป็นระบบแบบนี้
ก็จะช่วยให้เราได้เข้าใจอรรถะของธรรมะ ๓๓
ทีท่ ยอยตามกันมาบนหนทางแห่งการศึกษา เพือ่
น�ำไปสู่มรรคภาวนาได้อย่างน่าอัศจรรย์
ในขัน้ แรกนี้ ถึงแม้ยงั ไม่ปฏิบตั ชิ อบ ก็ให้ชอบ
ปฏิบัติเสียก่อน หรือถ้ายังไม่เกิด “มัคคภาวนา”
ก็ให้ “มักภาวนา” ไว้ก่อน (มัก ภาษาอีสาน
แปลว่า ชอบ) ก็คงจะดีไม่น้อย
(ติดตามตอนต่อไป)

ออกกัน ดีไหมเอ่ย ?

เวียนเปลี่ยนภพ  มันไม่จบ  กันง่ายๆ
ใหม่กว
็ า่ ย  หมายเลือก   กระเสือกกระสน
ตายแล้วเผา   อย่ามัวเมา  มันเก่า - วน
เกิดเป็นคน  ภาวนา   อย่าช้าเลย

ปปัญจา
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เพิ่ง “คิด
		
		

ทุกข์ เพราะอั้น อยู่ในใจ ไม่ให้ออก		
ต้อง อึดอัด ขัดข้อง ประคองมัน

ออก”
เพิ่ม พูนพอก ตัณหา อัตตา “ฉัน”
เห็น กามฝัน ช�้ำชอก คิดออกไปฯ

เรา คือ รู้แบบเหมา
		
		

รู้ แบบเหมา จึงเกิดเมา “เป็นเรา” รู้ 		
แจง ให้หมด ก็จบ “กู” รู้ปัจจัย		

เมือ่ แยกดู รูป – นาม ถาม “จากไหน?”
มัน เป็นไป ไม่มีใคร แต่ไหนเอยฯ
ออก “เรา” เข้าพรรษา

ออก – ทุกข์ – เพิ่ม – ต้อง – เห็น / เรา – รู้ – เมื่อ – แจง – มัน
ปปัญจา
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ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมความคิด ร่วมทรัพย์ ร่วมส่ง
ก�ำลังใจ เป็นความสามัคคีของชนทุกหมู่เหล่าทั้ง
ชาติ แล้วกระจายไปหลายชาติ กรณีลูกหมูติดถ�้ำ 
ก็เหมือนกัน ต่างกันที่
๑. กษัตริย์ผู้ทรงธรรม และท�ำคุณให้แก่ชาติ
และกระจายไปชาติอน่ื มากมาย กับกลุม่ สามัญชน
กลุ่มเล็ก ผู้ยังไม่มีความดีที่คนทั่วไปรู้จัก
๒. ความรู้สึกชื่นชม ยกย่อง ซาบซึ้ง บูชาใน
คุ ณ ธรรมความดี แ ละประโยชน์ ที่ ใ นหลวงทรง
บ� ำ เพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ ตลอดพระชนม์ ชี พ
แล้วอยากท�ำความดีบูชาพระองค์ท่าน กับความ
รู้สึกเมตตาสงสารเอ็นดูเด็ก แล้วอยากช่วยเหลือ
๓. เป็นตัวอย่างความดี คุณธรรม ความ
เสียสละที่ในหลวงทรงบ�ำเพ็ญจนเป็นปกติ มาก

มหกรรมท�ำบุญระดับโลก

ทันโลก รู้ธรรม

ลูกหมู ๑๓ ติดถ�้ำหลวง
ปฏิรูปเทสการก

ปรากฏการณ์ความรักบันลือโลก

เหตุการณ์ลกู หมู ๑๓ ชีวติ ติดถ�ำ้ หลวง - ขุนน�ำ้
นางนอน เป็นข่าวดังสนั่นกระจายทั่วโลก เป็น
ปรากฏการณ์ระเบิดลูกโซ่แห่งความรัก Bomb of
Love ทีไ่ อน์สไตน์กล่าวพยากรณ์ไว้ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้
๒ ที่เกิดในไทย (หรือในโลก ?) ครั้งแรกหลังจาก
ในหลวง ร.๙ เสด็จสวรรคต เริ่มจากสนามหลวง
จนคลืน่ ความรักแผ่สนั่ สะเทือนกระจายไปทัว่ โลก
เกิดความรัก ความเสียสละ ความดี อันงดงาม
มากมาย  ทชี่ ว่ ยเหลือกัน  คนละเล็กละน้อย  มากบ้าง
น้อยบ้าง เป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ ด้วยความ
เต็มใจ อดทน ขยัน ขวนขวาย (เวยยาวัจจมัยบุญ)

หลายกรณีในวงกว้างทั้งชีวิต กับตัวอย่างการเสีย
สละให้ลูกทีมของโค้ชเอก ความมีวินัยในกลุ่ม การ
ฉลาดเอาตัวรอดในเหตุการณ์คบั ขัน การสงบใจ มีสติ
สมาธิ มีก�ำลังใจ ความอดทน ความหวัง การรอคอย
๔. กรณีลูกหมู เกิดในเวลาอันสั้น รวดเร็ว
แพร่กระจายดุจไฟลามทุ่ง อาจจะเรียกว่าทุกชาติ
เผ่าพันธ์ุ ทุกเพศทุกวัย ทุกศาสนาในโลกก็ได้ เป็น
ความช่วยเหลือหลายรูปแบบที่หลั่งไหลมาต่อ
เนื่องอย่างรวดเร็ว ช่างงดงามเหลือเกิน ไม่ใช่หา
ดูได้ง่ายๆ ในโลกนี้เลย มีการติดตามและรายงาน
ข่าวอย่างกระชั้นชิดทั่วโลก

๓๘

เหตุการณ์นี้ เป็นการจุดระเบิดมหกรรมแห่ง
ความรักและงานบุญอย่างแท้จริง ทีย่ งิ่ ใหญ่อย่าง
ไม่นา่ เชือ่ บุญทีแ่ ท้จริงคือการขวนขวายช่วยเหลือ
(เวยยาวัจจมัยบุญ = จิตอาสา = จิตสาธารณะ)
การเสียสละ ทั้งวัตถุ สิ่งของ เงินทอง แรงกาย
แรงใจ แรงความคิด บางคนแม้แต่ชวี ติ (จาคะ - ทาน
มัยบุญ) ความมีเมตตากรุณา สงสาร ทนไม่ได้ทจี่ ะ
ต้องร่วมช่วยเหลือ ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย
มากบ้างน้อยบ้าง จนถึงขนาดเยอะๆ ทุม่ เทเดิมพัน
ชีวิต ตั้งแต่วันแรกๆ แบ่งกันท�ำความดีหรือหน้าที่
(ปัตติทานมัยบุญ) ยินดีในความดีและความส�ำเร็จ
ของผูอ้ นื่ (มุทติ า - ปัตตานุโมทนามัยบุญ) ไม่เกีย่ ง
งาน ไม่แย่งกันท�ำ ไม่แย่งผลงาน
และเต็มไปด้วย สังคหวัตถุ ๔ อันเชื่อมโยง
ความผูกพันความรัก ซาบซึง้ ยิง่ ขึน้ ไปอีก คือ ทาน,
ปิยวาจา พูดให้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือ พูดให้กำ� ลังใจ
สรรเสริญ ยกย่อง ขอบคุณจิตอาสาทั้งหลาย สวด
มนต์ภาวนาให้ปลอดภัย ด้วยใจจริง, อัตถจริยา
จิตอาสาตั้งแต่เล็กน้อยถึงใหญ่ๆ ตั้งแต่ท�ำเอง
คนเดียวถึงเป็นทีม ตั้งแต่ปิดทองหลังพระ ถึงที่
ประกาศอย่างเปิดเผยอาจหาญ, สมานัตตตา ไม่
แบ่งแยก ถือเพศ ชาติ ผิวพรรณ ศาสนา ความเชือ่
มารวมใจเป็นหนึ่ง
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เพราะเขาร่วมท�ำบุญใหญ่กนั ระดับนานาชาติ
อาจเรียกได้ว่า รวมทุกชาติ ทุกศาสนาทั่วโลก
มหกรรมบุ ญ นี้ ที่ ม วลมนุ ษ ยชาติ ส มั ค รสมาน
สามัคคีกันท�ำรวมใจเป็นหนึ่ง ด้วยความรัก ความ
บริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทนนี้ จึงท�ำให้การช่วย
เหลื อ เด็ ก ๆ ประสบความส� ำ เร็ จ ด้ ว ยดี ไม่ มี
บุญอื่นที่ต้องท�ำยิ่งกว่านี้แล้ว ในเหตุการณ์กรณีนี้
เป็นพลังบุญสุดๆ ที่เกิดได้ยากยิ่งในโลกด้วยซ�้ำ
ยิ่งกว่านั้น พลังบุญที่มีอานุภาพมากนี้ ยังมี
แรงเหวีย่ งต่อเนือ่ งไม่หยุด เกิด Fission nuclear
chain reaction of love ของไอน์สไตน์ ที่ยัง
จุดประกายระเบิดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปอีกหลาย
ระนาบ หลายมิติ หลายวงการ ระเบิดแห่งความรัก
ยังไม่เลิก จิตอาสาพัฒนายังไม่จบ งานเลี้ยงยังไม่
เลิกรา และเพิ่มปริมาณมากขึ้น ดังข่าวเด็ก ประชาชนจ�ำนวนมาก ร่วมเป็นจิตอาสา ๔,๐๐๐
คน ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ บริเวณวนอุทยาน
ถ�ำ้ หลวงขุนน�ำ้ นางนอน จัดกิจกรรม Big Cleaning
Day พัฒนาสภาพแวดล้อม, ข่าวจิตอาสาจ�ำนวน
มาก ร่วมด�ำนาในนาที่ชาวนาเสียสละ รองรับน�้ำ
ที่ดูดทิ้งออกมาท่วมเสียหาย, ข่าวการสร้างพิพิธภัณฑ์เหตุการณ์ และการเสียสละของผู้คน, ข่าว
สร้างอนุสาวรียผ์ ชู้ ว่ ยผูอ้ นื่ จนตัวตาย ของนาวาตรี
สมาน กุนัน, ข่าวการช่วย
เหลื อ ยกย่ อ งผู ้ เ สี ย สละ
ทัง้ หลาย, ข่าวเรือ่ งทีส่ อื่ สาร
ไปทั่วโลกว่า การท�ำสมาธิ
แบบพุทธของไทยสามารถ
ช่วยเรื่องสติ ก�ำลังใจ ความ
สงบ พ้ น จากความหวาด
กลัวและความหิวได้ และ
เป็ น ที่ ส นใจศึ ก ษาสมาธิ
ภาวนากันมากขึ้น

56

๓๘

ถึงขั้นวิเคราะห์กันว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่จุด
ชนวน ประเด็นสมาธิ - ความรักสากล - สันติภาพ
โลก หลายคนคิดถึงเพลง Imagine ของจอห์น
เลนนอนว่า And the world will be as one
ที่ทั้งโลกมุ่งมาที่นี่ มาช่วยเด็ก ๑๓ คนนี้ ผู้เขียน
คิดถึงเพลง “สักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลาย
สักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชาย จักเกิดขึ้นมากมาย
เต็มแผ่นดิน”
ข่ า วรั ฐ มนตรี ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เห็ น ว่ า ควรถอดบทเรี ย นกรณี เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด
ขึ้ น ณ ถ�้ ำ หลวง มี ห ลายมิ ติ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น
คุณธรรมของคนไทย ในเรื่องของความมีวินัย
สุจริต และจิตอาสา ซึ่งมีอยู่ในคุณธรรมหลัก ๔
ประการของแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
บทเรียนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในอนาคต
เห็นว่าจะเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ิ
ทีส่ ำ� คัญระดับชาติ ซึง่ สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก
ของแผนแม่บท จึงมอบให้คณะกรรมการฯ ได้น�ำ
มาเป็นกรณีศึกษา ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมในคณะท�ำงานของกระทรวงวัฒนธรรม
ต่อไป เป็นต้น

สงสัยงานคลืน่ ระเบิดความรักเหล่านี้ คงกระจาย
ต่อเนือ่ งยาวนานเป็นปี เหมือนกรณีระเบิดแห่งรัก
จากการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ ๙
นี้เป็นเหตุการณ์จริงที่ประจักษ์พร้อมกันทั้ง
โลก ของการปฏิรูปประเทศฝ่าย active (ปฏิรูปเทสวาโส) ของจิตอาสาทุกระดับ, การบูชาคน
ที่ควรบูชายกย่องสรรเสริญ (ปูชา ปูชนียานํ)
ของผู้เสียสละทั้งหลาย ที่ควรเอาเป็นตัวอย่าง
เป็น idol, การมีคณ
ุ ความดีหรือบุญทีก่ ระท�ำไว้แต่
ปางก่อน (ปุพฺเพ กตปุญฺญฺตา) ของทีมลูกหมู จึง
ท�ำให้เกิดกุศลวิบากที่มาอุปถัมภ์สนับสนุนค�้ำชู
และตัดอกุศลวิบาก และการสร้างกุศลกรรมของ
จิตอาสาทั้งหลายในปัจจุบัน อันจะมีผลสมควร
แก่เหตุในอนาคต (ปุพเฺ พ กตปุญญ
ฺ ตฺ า), การตัง้ ตน
ไว้ชอบ (อตฺตสมฺมาปณิธ)ิ ของทีมลูกหมู ทีซ่ าบซึง้
ในบุญคุณของผูช้ ว่ ยเหลือทัง้ หลาย จนประกาศว่า
จะขอเป็นคนดี คนเสียสละ ของสังคมต่อไป
๑๓ คนนี้ มีวีรบุรุษจริงๆ ๑ คน ที่เหลือ ๑๒
คือผู้ประสบภัย ผู้รอรับการช่วยเหลือ ผู้ที่ทั่วโลก
เมตตาเอ็นดู ผูเ้ สวยทัง้ วิบากอกุศล และวิบากกุศล
ที่ตนเคยสร้างไว้ แต่ต่อไป เขาอาจเป็นวีรบุรุษตัว
จริง ที่คอยเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น เหมือนอย่างที่
ผู้อื่นเสียสละช่วยเหลือเขา

๓๘

นิยามแห่งความรัก ของ
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
(อ่าน A Bomb of Love ของ Albert
Einstein วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๒๙ :
ความรักของ ร. ๙)
ปรากฏการณ์ครัง้ นี้ ท�ำให้เราเข้าใจนิยามความรัก
ของไอน์สไตน์มากขึ้น :
ความรักคือแสงซึ่งให้ความสว่างแก่ผู้ให้และ
ผู้รับ ความรักคือแรงโน้มถ่วง เพราะมันดึงดูดคน
บางคนเข้าหาคนอืน่ ความรักคืออ�ำนาจ เพราะมัน
ทวีคณ
ู สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ รามี และช่วยให้มนุษยชาติไม่
ดับสูญไปในความเห็นแก่ตวั อย่างมืดบอดของตนเอง
ความรักคลี่คลายเผยตัวออกมา เรามีชีวิตอยู่และ
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ตายเพือ่ ความรัก ความรักคือพระเจ้าและพระเจ้า
คือความรัก ความรักเป็นพลังที่จะเยียวยาโลกที่
ทรงอานุภาพที่สุดที่มีอยู่ เพราะมันไม่มีขีดจ�ำกัด
หากเราต้องการค้นหาความหมายของชีวิต
หากเราต้องการช่วยโลก และสิ่งมีชีวิตที่มี sense
รั บ รู ้ ซึ่ ง อาศั ย อยู ่ ใ นโลกแล้ ว ละก็ ความรั ก คื อ
ค�ำตอบเดียวที่มี ความรักพิชิตทุกสิ่งทุกอย่าง
สามารถก้าวข้ามทุกอย่าง ไม่ว่าสิ่งใด ทั้งนี้เพราะ
ความรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต ทุกคนก็มีเครื่อง
ก�ำเนิดความรักเล็กๆ อันทรงพลังอยู่ในตัว ซึ่งรอ
คอยการปลดปล่อยพลังงานออกมา ความรักนี้
มีพลังที่มีอานุภาพมหาศาล เป็นพลังที่รวมและ
ควบคุมพลังอืน่ ๆ ทัง้ ปวงเอาไว้ กระทัง่ อยูเ่ บือ้ งหลัง
ปรากฏการณ์ใดๆ ที่ปฏิบัติการณ์อยู่ในเอกภพ

เพลงสักวันหนึ่ง
(ครูรัก รักษ์พงษ์)
   สักวันหนึ่ง ดอกไม้ บานสะพรั่ง
สักวันหนึ่ง คนจริงจัง จะหลากหลาย
สักวันหนึ่ง คนดี ทั้งหญิงชาย
จักเกิดขึ้น มากมาย เต็มแผ่นดิน
   สักวันหนึ่ง ความรัก คงครองหล้า
สักวันหนึ่ง ความเมตตา คงเปี่ยมชีวิน
สักวันหนึ่ง คุณธรรม คงคู่ธานินทร์
แล้ววันนั้น เราคงสิ้น คนแล้งน�้ำใจ
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มองเทศ-มองไทย

พระติสสเถระ ๒

วิเทศทัยย์

พระอรหันต์ผู้ทรงวิสัยทัศน์
เรือ่ งราวของพระติสสเถระเริม่ ต้นจากพรหมโลก โดยพรรณนาว่า ขณะท่านเสวยสุขอยู่บน
พรหมโลกนัน้ พระเถระอรหันต์ผทู้ ำ� การสังคายนา
ครั้งที่ ๒ มีพระยสกากัณฑบุตรเถระเป็นต้น เป็น
ประธาน ได้พิจารณาเห็นว่าอนาคตกาลภายหน้า
จะเกิดเหตุเภทภัยในพระบวรพุทธศาสนา เห็นแต่
พรหมติสสะผู้มีบุญญาธิการกอปรด้วยปัญญา
เหมาะสมที่จะปราบอลัชชีและรักษาพระศาสนา
ของพระชินสีห์ให้ยั่งยืนยาวนานสืบไป จึงชักชวน
พระอรหันต์พากันไปอัญเชิญพรหมติสสะให้ช่วย
อนุเคราะห์ “เพือ่ ย�ำ่ ยีพวกเดียรถียว์ นิ จิ ฉัยอธิกรณ์
แล้วเชิดชูพระศาสนา”

อ่านเรื่องนี้แล้ว เกิดอาการแปลกใจ !!!
เหตุใดพระอรหันต์ผู้ปราศจากกิเลส จึงไป
ร้องขอความช่วยเหลือจากพรหม ?
หากย้อนหลังไปดูสมัยพุทธกาลก็เห็นแต่พวก
พรหมมาเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า บางครัง้
หากพระพุทธองค์ทรงเห็นว่า พรหมท่านใดดื้อดึง
มากด้วยมิจฉาทิฏฐิ ก็จะทรงเสด็จไปโปรดเป็น
รายบุคคล ไม่เห็นว่าพระองค์จะทรงงอนง้อพรหม
ท่านใด มีแต่ปราบปรามส�ำทับด้วยค�ำสอนตรงไป
ตรงมา แต่พระอรหันต์สาวกยุคหลัง กลับพากัน
เดินทางไปอัญเชิญพรหมให้มาช่วยศาสนา จึงเป็น
เรื่องแปลกไม่น้อย

๓๘

หรือใครว่าไม่แปลก ยกมือโดยพลัน !!!
เป็นไปได้หรือไม่ว่า เรื่องของพรหมติสสะ
ผู้เสวยสุขบนพรหมโลกก็ดี พระเถระพระอรหันต์
พากันไปอัญเชิญพรหมติสสะมาช่วยพระศาสนา
ก็ดี เป็นเรือ่ งแต่งขึน้ ใหม่ทหี ลัง จุดประสงค์การแต่ง
อาจต้องการเน้นความโดดเด่นของพรหมติสสะ
ผูม้ ารับภารธุระอันใหญ่หลวง ทีย่ ากจะหาใครอาสา
มารับหน้าที่เช่นนี้ได้ ลักษณะเช่นนี้ไม่ต่างจาก
อาณาจักรชาวพุทธทั่วไป ที่แต่งเรื่องราวยอพระ
เกียรติคุณของกษัตริย์ ผู้อุปถัมภ์พระศาสนา ว่า
เป็นหน่อพุทธางกูร
หากพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่า การที่
พระอรหันต์ไปอัญเชิญพรหมติสสะมาช่วยศาสนา
นัน้ แทนทีจ่ ะเป็นผลดีในสายตาของปัญญาชนชาว
พุทธ แต่กลับเป็นการลดคุณค่าของความเป็นพระ
อรหันต์ลง เป็นไปได้หรือไม่วา่ ประเด็นนีเ้ ป็นเรือ่ ง
ของการแข่งขันกันระหว่างมหายานกับเถรวาท
การแต่งเรื่องพระอรหันต์ไปอัญเชิญติสสพรหม
น่าจะเป็นการชิงไหวชิงพริบกัน
หลักฐานเก่าสุดเกี่ยวกับพรหมติสสะ เท่าที่
หาได้ตอนนี้ ปรากฏเห็นใน คัมภีร์ทีปวงศ์
อันว่าคัมภีร์ทีปวงศ์เล่มนี้ ถือว่าเป็นหนังสือ
เก่าสุดบนเกาะลังกา ส่วนคัมภีร์เล่มอื่นสมัยก่อน
หรือสมัยเดียวกัน เหลือเพียงชื่อเท่านั้น เรื่องราว
เกี่ยวกับพรหมติสสะที่ปรากฏในคัมภีร์ยุคหลัง
ล้วนออกมาจากคัมภีรเ์ ล่มนีท้ งั้ สิน้ อีกประการหนึง่
คัมภีร์เล่มนี้ อาจมีการเสริมแทรกเรื่องราวหลาย
ต่อหลายครั้ง ต่างกรรมต่างวาระ แต่ไม่สามารถ
ระบุแน่ชัดได้ว่าเสริมอะไรมาบ้าง เพราะคนคัด
ลอกล้วนแต่เกิดสมัยหลังหลายร้อยหลายพันปี
เรื่องราวของพรหมติสสะที่ปรากฏในคัมภีร์
ทีปวงศ์ ระบุเพียงว่า ท่านเกิดในพรหมโลกแล้วจุติ
มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อรักษาพระศาสนาของ
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พระชินสีห์ให้รุ่งเรืองมั่นคง ไม่ได้กล่าวถึงว่าใคร
เป็นผู้อัญเชิญมาเกิดแต่อย่างไร ? หรือไม่มีการ
พยากรณ์ว่า อนาคตภายหน้า ท่านจะท�ำอะไร ?
หากเป็นเช่นนี้ แสดงว่า เรือ่ งพระเถระอรหันต์
ขึน้ ไปเชิญพรหมติสสะมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเรือ่ ง
แต่งขึ้นใหม่ ส่วนใครเป็นผู้แต่งนั้น ยากเกินเดา
ใครสนใจรายละเอี ย ดแบบลึ ก ซึ้ ง ให้ ไ ปถามผู ้ รู ้
เอาเอง ได้คำ� ตอบเช่นไร แจ้งผูเ้ ขียนด้วย จะเก็บไว้
เป็นหลักฐาน
เอาเป็นว่า เราได้ภาพแล้วว่า ภพเดิมของพระ
ติสสเถระเป็นพรหมมาก่อน ส่วนภพชาติกอ่ นหน้า
นั้นยังไม่สามารถหาข้อมูลได้ พิจารณาดูอาจเห็น
ว่าแปลก เพราะพระเถระนั้น มีคุณูปการต่อพระ
ศาสนามากมาย น่าจะมีการบันทึก หรือกล่าวถึงไว้
บ้าง ตรงนีผ้ เู้ ขียนเห็นว่า น่าจะเป็นธรรมเนียมของ
ผูแ้ ต่งคัมภีรส์ มัยนัน้ เพราะคงไม่มใี ครกล้ากล่าวถึง
ภพชาติแต่หนหลัง เนือ่ งจากอาจจะเป็นการตีเสมอ
พระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาของชาวพุทธ
ทั้งมวล ประเพณีนี้เห็นจะเป็นที่รับรู้รับทราบของ
ชาวพุทธเถรวาททั่วไป
จะมีแต่พระบางรูปเหาะเกินลงกา* พากันอ้าง
อดีตชาติเก่าแต่หนหลัง เจตนาเพือ่ ให้คนศรัทธาหา
ก�ำไรเท่านั้น หาได้ค�ำนึงถึงเจตนาของพระเถราจารย์ในอดีตไม่ บางรูปอวดอ้างไกลเกินถึงขนาด
นัดพระอินทร์มาคุยที่กุฎีก็มี
* เหาะเกินลงกา เป็นส�ำนวน หมายถึง รู้เกินความจริง
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คัมภีรร์ ะบุวา่ พรหมติสสะเลือกมาบังเกิดเป็น
มนุษย์ในตระกูลโมคคัลลีพราหมณ์
ตรงนี้เห็นสมควรวิเคราะห์เรื่องตระกูลของ
คนสมัยนั้นเสียก่อน เพราะหากเข้าใจความตรงนี้
แล้วย่อมเข้าใจอย่างชัดเจนว่า เหตุใดพรหมติสสะ
จึงเลือกที่จะมาเกิดในตระกูลโมคคัลลีพราหมณ์
แทนที่จะไปบังเกิดในตระกูลอื่น ซึ่งมีมากมาย
หลายตระกูล โดยเฉพาะตระกูลทีเ่ ป็นเชือ้ พระวงศ์
คัมภีร์บอกว่า โมคคัลลีเป็นตระกูลพราหมณ์
และเป็นตระกูลที่เคร่งประเพณีของพราหมณ์ย่ิง
นัก ขนาดพระสงฆ์ไปบิณฑบาตหน้าบ้านถึง ๗ ปี
ยังไม่สนใจใยดีเลย ไม่ตอ้ งพูดถึงอาหารบิณฑบาต
แม้คำ� ว่าทักทายยังไม่มี แสดงว่ามัน่ คง เคร่งครัดต่อ
ประเพณี ข องพราหมณ์ ยิ่ ง นั ก ยิ่ ง ให้ บุ ต รชาย
เรียนคัมภีร์ไตรเพท ยิ่งชี้ชัดว่า ตระกูลนี้ยึดมั่นใน
ธรรมเนียมพราหมณ์เหนียวแน่นเพียงใด
แม้ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าตระกูลโมคคัลลี
พราหมณ์มีความส�ำคัญต่อสังคมมากน้อยเพียง
ใด แต่การที่บุตรจากตระกูลนี้ออกบวช และได้
รับการยกย่องจากคณะสงฆ์ให้เป็นผู้น�ำ ตลอดทั้ง
สถาบันกษัตริย์มอบหมายให้เป็นประธานสงฆ์
ช�ำระอธิกรณ์ ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่า ตระกูลโมคคัลลีพราหมณ์ มีความโดดเด่นส�ำคัญต่อแวดวงสังคม
มากน้อยเพียงไร

เรื่องราวกล่าวต่อไปว่า ครั้นเมื่อพรหมติสสะ
จุตมิ าบังเกิดในตระกูลนี้ ได้รบั การเลีย้ งดูตามแบบ
ครอบครัวของพราหมณ์ทั่วไป โดยเฉพาะการ
ศึกษาตามระบบของพราหมณ์ และเชื่อว่าท่าน
จะเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัว สังเกตได้
จากครอบครัวให้ความส�ำคัญ ก่อนทีต่ สิ สกุมารจะ
ออกบวชในพระบวรพุทธศาสนา
ย้อนกลับไปสมัยการสังคายนาครั้งที่ ๒ พระ
หนุม่ สองรูปนามว่า พระสิคควเถระและพระจัณฑวัชชีเถระ ผู้เป็นลูกศิษย์ของพระโสณกเถระ ไม่ได้
เข้าร่วมการสังคายนา เป็นเพราะเหตุใด หลักฐาน
ไม่มีอ้างถึง สันนิษฐานว่า ทั้งสองรูปคงเห็นว่าตน
ยังเป็นพระหนุม่   พระเถราจารย์  ผทู้ รงพระไตรปิฎก
ก็พร้อมเพรียงแล้ว จึงไม่ได้เข้าร่วมการสังคายนา
ดังกล่าว เพราะเหตุน  ี้ พระโสณกเถระ  ผเู้ ป็นอาจารย์
จึงมอบหมายให้ศิษย์ทั้งสองรูป เป็นผู้ท�ำหน้าที่
น�ำติสสกุมารออกบวช พร้อมสัง่ สอนให้แตกฉานใน
พระไตรปิฎกและบรรลุคุณธรรมชั้นสูง ตามแนว
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า โดยสั่งว่า “บรรดาเธอ
ทั้งสอง คนหนึ่ง จงน�ำติสสกุมารออกบวช อีกคน
หนึ่ง จงให้เขาเรียนพระพุทธพจน์”
ค�ำสั่งของอาจารย์ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้น
เรื่องราวของติสสกุมาร
พระสิคควเถระนั้น รับหน้าที่ชวนติสสกุมาร
เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เรื่องราวเล่าว่า ท่านต้องใช้
ความเพียรและเวลานานถึง ๗ ปี โดยนับแต่ติสสกุมารเกิด พระเถระจะไปยืนรับบิณฑบาตหน้าบ้าน
โมคคัลลีพราหมณ์ เล่ากันว่า ตลอดเวลายาวนาน
นัน้ พระเถระไม่เคยได้อะไรสักอย่างเดียว ตรงนีจ้ ะ
เห็นความแน่วแน่ของพระอรหันต์ เป็นเราคงไม่
ถึงสัปดาห์ เพราะมองไม่เห็นความส�ำเร็จข้างหน้า
วันหนึ่ง สาวใช้ได้เอ่ยปากว่า “นิมนต์โปรดสัตว์
ข้างหน้าเถิด”

๓๘

เท่านัน้ เอง เป็นจุดให้พระเถระเชือ่ มกับติสสกุมาร
ตอนเดินทางกลับอาราม ได้เดินสวนทางกับ
พราหมณ์โมคคัลลี สงสัยพราหมณ์เห็นอาการ
พระเถระผิดปกติกว่าวันอื่น จึงถามว่า “ท่านไป
บ้านฉัน แล้วได้อะไรบ้างไหม ?” พระเถระตอบว่า
“ได้บา้ ง” เท่านัน้ เอง พราหมณ์เกิดอาการลมออก
หู ได้รีบกลับบ้าน แล้วเรียกทุกคนภายในบ้านมา
สอบถาม เอาความว่า มีใครให้อะไรแก่พระภิกษุ
รูปหนึ่งหรือไม่ พอได้รับค�ำตอบว่าไม่ เท่านั้นเอง
พราหมณ์คิดว่าพระภิกษุเห็นจะเป็นคนโป้ปดมด
เท็จ “พรุง่ นี้ เราจะพูดข่มให้บรรพชิตรูปนีไ้ ด้อาย”
เห็นหรือยังว่า พราหมณ์ตระกูลนี้ เคร่งครัด
ในธรรมเนียมของพราหมณ์เพียงไร ?
วันรุ่งขึ้น พราหมณ์นั่งรอพระเถระหน้าบ้าน
ไม่ได้บอกว่ามีสมาชิกครอบครัวร่วมวงด้วยหรือไม่ ?
สันนิษฐานว่า น่าจะมาเป็นก�ำลังใจให้พราหมณ์
ทั้งบ้านนั้นแหละ ตามประสาระบบปุริสาธิปไตย
หรือบุรษุ เป็นใหญ่ ครัน้ พบหน้าพระเถระ พราหมณ์
ก็เล่นงานเลย เน้นถึงคุณธรรมของนักบวช โดย
เฉพาะการมุสาลวงโลก ย่อมมิใช่วิสัยของนักบวช
ไม่ว่าลัทธินิกายใด
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พระสิคควเถระตอบว่า ตลอดเจ็ดปีทมี่ ายืนรับ
บาตรหน้าบ้านพราหมณ์ไม่เคยได้อะไรเลย แต่เมือ่
วานสาวใช้บอกว่า “นิมนต์โปรดสัตว์ขา้ งหน้า” จึง
บอกว่าได้อะไรบ้าง เจอค�ำตอบแบบนี้ พราหมณ์
จึงถึงทางตัน ไม่คิดว่าเพียงแค่ค�ำพูด จะได้รับการ
ชมขนาดนี้ จึงเกิดศรัทธา สั่งให้จัดเตรียมอาหาร
พร้อมประกาศว่า “ต่อแต่นี้ นิมนต์พระคุณเจ้ารับ
อาหารบิณฑบาตตลอดไป”
ถือว่านีเ้ ป็นก้าวแรกในการเข้าไปหาติสสกุมาร
ตอนนี้ติสสมาณพก�ำลังมีอายุย่างเข้า ๑๖ ปี
เป็นพราหมณ์ที่แตกฉานในคัมภีร์พระเวทและ
คัมภีร์ส�ำคัญของพราหมณ์ เช่น คัมภีร์นิฆัณฑุศาสตร์หรือศัพท์ศาสตร์ คัมภีร์เกฏุภศาสตร์หรือ
เกณฑ์การใช้ถ้อยค�ำส�ำหรับประกอบพิธีกรรม
คัมภีร์อักษรศาสตร์ ว่าด้วยการออกเสียง และ
คัมภีร์ประวัติศาสตร์ คัมภีร์เหล่านี้ ล้วนยอมรับ
กันว่า เป็นคุณสมบัติของพราหมณ์ผู้คงแก่เรียน
หากเป็นปัจจุบันนี้ ก็คงจบ Doctor รับปริญญา
หลายใบ แต่เท่าทีส่ งั เกต พวกจบปริญญาหลายใบ
ถ้าไม่บอก ก็พูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
ครัน้ ได้โอกาสเหมาะ วันหนึง่ พระสิคควเถระ
ได้ไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านพราหมณ์ตาม
ปกติ แต่คราวนี้เดินดิ่งเข้าไปถึงห้องของติสสกุมาร พร้อมนัง่ บนบัลลังก์ประจ�ำตัว พอติสสมาณพ
กลับมาเห็นเท่านั้นแหละ อาการโกรธลมออกหูก็
ปรากฏให้เห็น แต่ปัญญาชนสมัยนั้น เขาไม่เน้น
ใช้ก�ำลัง จะข่มขี่กันด้วยการส�ำแดงวาทะตามภูมิ
ความรู้ ติสสกุมารก็คงเห็นว่า สมัยนั้นไม่มีใคร
ทรงความรูเ้ กินพราหมณ์ จึงถามทุกอย่างเกีย่ วกับ
ค�ำสอนของพราหมณ์ ไม่ว่าตื้นหรือลึก พระเถระ
สามารถตอบปัญหาได้หมด ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ท่านเคยเป็นพราหมณ์ที่จบไตรเพทมาก่อน
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ครั้นแล้ว พระเถระถามติสสมาณพว่า “จิต
ของบุคคลใดก�ำลังเกิด ไม่ใช่ก�ำลังดับ จิตของ
บุคคลนั้นก็จักดับ ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม หรือว่าจิต
ของบุคคลใดจักดับ ไม่ใช่จกั เกิด จิตของบุคคลนัน้
ก็ก�ำลังเกิด ไม่ใช่ก�ำลังดับใช่ไหม ?”
เท่านั้นเอง พราหมณ์หนุ่มยอมศิโรราบต่อ
พระเถระ เพราะมืดทั้งแปดทิศ
หากเป็นพวกเราคงจะกล่าวอ�ำลา โดยไม่สนใจ
อยากจะรู้ค�ำตอบ แต่พราหมณ์หนุ่มติสสะกลับ
ขยั บ เข้ า ไปใกล้ พ ระเถระ พร้ อ มอ้ อ นวอนขอ
ค�ำเฉลย พระเถระคอยโอกาสมานานถึงเจ็ดปี
ครัน้ สบโอกาส จึงบอกว่า “นีช้ อื่ ว่า พุทธมนต์ หาก
ต้องการเรียนรู้ ต้องครองเพศบรรพชิตเหมือนเรา”
ด้วยความอยากรูต้ ามประสาของปราชญ์ พราหมณ์
หนุ่มติสสะจึงไปขออนุญาตบิดามารดาบวชเรียน
พุทธมนต์ ฝ่ายบิดามารดาเห็นว่า ถ้าเรียนจบแล้ว
คงจะกลับบ้าน จึงอนุญาตแต่โดยดี
ครั้นแล้วพระเถระได้บวชสามเณรภาวะให้
ติสสะมาณพ โดยบอกกัมมัฏฐาน คืออาการ ๓๒
พอสามเณรบวชใหม่บริกรรมกัมมัฏฐาน ไม่นาน
ก็บรรลุโสดาปัตติผล
เท่านั้นเอง เท่ากับปิดทางกลับฆราวาสวิสัย
ของติสสสามเณรตลอดกาล
จากนัน้ พระสิคควเถระได้สง่ ต่อสามเณรติสสะ
ไปยังพระจัณฑวัชชีเถระ เพื่อให้เรียนพุทธพจน์
เรื่องราวระบุว่า ติสสสามเณรสามารถร�่ำเรียนจน
แตกฉานในพระไตรปิฎก พร้อมคัมภีร์อรรถกถา
เหลือเพียงวินยั ปิฎกเท่านัน้ แต่ครัน้ อุปสมบทแล้ว
เป็นผู้ช�่ำชองในพระไตรปิฎก สมัยต่อมา ได้บรรลุ
อรหัตตผล ได้รบั มอบหมายจากอุปชั ฌาย์อาจารย์
ให้เป็นหัวหน้าดูแลสั่งสอนศิษย์สืบต่อ
หากพิเคราะห์เรื่องราวของพระติสสเถระดัง
กล่าวมา จะเห็นว่า พระเถระรูปนีฉ้ ลาดหลักแหลม

ยิ่งนัก เพราะสามารถเข้าใจแตกฉานในพระพุทธพจน์เพียง ๔ ปี หากมองด้วยสายตาชาวบ้าน
โดยเฉพาะผูไ้ ม่ผา่ นการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐาน
จะเห็นว่า เป็นเรื่องเกินจริง แต่หากพิจารณาตาม
แนวค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นเรื่องปกติ
เพราะพระอริยบุคคล นับแต่โสดาบันขึน้ ไป ย่อมมี
สติมนั่ คงดีกว่าปุถชุ นคนทัว่ ไป การจะทรงจ�ำเรือ่ ง
ราว ย่อมสามารถจดจ�ำได้ง่ายหลายเท่า
พระติสสเถระนั้นมีพื้นฐานความรู้เดิมมาแต่
พราหมณ์ ครั้นบรรลุธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับการ
ต่อยอด พัฒนาขีดความสามารถ ย่อมมิใช่เรือ่ งผิด
ปกติ ที่พระเถระจะใช้เวลาอันน้อย ทรงจ�ำพุทธพจน์ได้ทงั้ หมด เราเองดูหนังดูละครเห็นฉากทีต่ น
ชอบยังจ�ำได้ติดตา นับประสาอะไรกับคนมีสมาธิ
แน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ปรุงแต่งตามอารมณ์ชอบชัง
ของปุถุชน
นับแต่นั้นเป็นต้นมา เพื่อนสหธรรมิก ต่างก็
เรียกพระเถระว่า โมคคัลลีบุตรติสสะ
(ฉบับหน้ามาว่ากันต่อ)
ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับย้อนหลัง
ได้ทาง เว็บไซต์วดั จากแดง www.watchakdaeng.com,
เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
www.kanlayanatam.com,
Line Official id : @kanlayanatam
Facebook Page : Kanlayanatam

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๔. คุณพ่อวัชระ - คุณแม่ทองสุก โลทารักษ์พงศ์
๕. คุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ และครอบครัว
๖. ครอบครัวคงสวัสดิ์ศักดิ์ - ตรรกวาณิช
๗. พล.อ.ต.สมโภค - คุณสุจิตรา หงสไกร
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พระธรรม
ทายาทต้นแบบ
ใต้ฟ้าวัดจากแดง

กองบรรณาธิการ

มีเรื่องดีทางพระพุทธศาสนามาแบ่งปันให้
ท่านได้ทราบและอนุโมทนา คือ เรื่องของพระ
ท�ำงานเพื่อสังคมในนาม “พระธรรมทายาท”
โครงการนี้ก�ำเนิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๔ จากการด�ำริ
ของ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
วัดชลประทานรังสฤษดิ  ์ ได้ปรารภเรือ่ งการเผยแผ่
ธรรมะของพระสงฆ์ไทย ในการที่จะให้ประชาชน
เข้ า ใจหลั ก ธรรมค� ำ สอนของพระพุ ท ธศาสนา
อย่างถูกต้อง รูจ้ กั น�ำมาปฏิบตั ใิ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
เท่าทันยุคสมัย จึงด�ำริให้จัดอบรมพระนักเผยแผ่
เพือ่ น�ำความรูไ้ ปอบรมคุณธรรมแก่ประชาชน โดย
ใช้ชอื่ ว่า “โครงการอบรมพระธรรมทายาท” โดย
ได้ท�ำการอบรมมาอย่างต่อเนื่อง รวม ๒๐ รุ่น มี
วัตถุประสงค์หลักโดยย่อ ดังนี้
๑. เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง
๒. เพื่อน�ำหลักธรรมค�ำสอนมาปฏิบัติให้เกิดผล
๓. เพื่อเผยแผ่หลักธรรมที่ศึกษาและปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องแก่ชาวโลก ๔. เพือ่ สงเคราะห์และอนุเคราะห์
ชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์ ๕.เพื่อฝึกอบรม
พระภิกษุให้เป็นธรรมทายาทที่สมบูรณ์

การด�ำเนินงานโครงการสร้างพระธรรมทายาท
นักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ เป็นกระบวน
การที่เกิดจากการระดมธรรมพระธรรมทายาท
และการพัฒนาหลักสูตรฯ ในการสร้างเสริมสังคม
สุขภาวะ โดยอาศัยแนวคิดการอบรมพระธรรม
ทายาท ของพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อ
ปัญญานันทภิกขุ) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
เสริมสร้างสังคม ให้มสี ขุ ภาวะทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับ
การเผยแผ่และพัฒนาระบบกลไกการจัดการ เพือ่
ให้เกิดการเทศนาสั่งสอนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะ รวมถึงการพัฒนาพระธรรมทายาท ให้มี
ความสามารถปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
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สภาพสังคม สามารถประยุกต์ใช้เครือ่ งมือทีห่ ลาก
หลาย แก้ปญ
ั หาสังคม ตามบริบทพืน้ ทีข่ องตนเอง
และสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
ในวันที่ ๑๗ ก.ค.ที่ผ่านมา วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ ได้จัดงานมหกรรม “จุดเทียนปัญญา
เพือ่ สืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”
ขึ้น ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระ
พรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้า
อาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิด
งาน และมอบโล่พระธรรมทายาทต้นแบบ พร้อม
มอบเกียรติบตั รแก่ภาคีเครือข่าย ทีร่ ว่ มขับเคลือ่ น
งานพระธรรมทายาท และกล่าวสัมโมทนียกถา
ในหัวข้อ “พระธรรมทายาท กับบทบาทสาธารณสงเคราะห์” ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “พระ
ธรรมทายาทกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ในงานนี้ ท่านอาจารย์พระมหาประนอม
ธมฺ ม าลงฺ ก าโร รองเจ้ า อาวาสวั ด จากแดง ได้
รับรางวัล ในฐานะ พระนักพัฒนา นักเผยแผ่
ต้นแบบ ในยุคปัจจุบันด้วย
ซึ่ ง ท่ า นพระอาจารย์ ม หาประนอม ได้ ใ ห้
สัมภาษณ์โดยย่อว่า “พระธรรมทายาท เป็น
โครงการจัดอบรมพระของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานฯ เพื่อให้พระได้รับผิดชอบ
ตัวเอง รับผิดชอบวัด รับผิดชอบสังคม เพื่อออก
เผยแผ่ธรรมของพุทธศาสนา อาตมาก็ได้เข้าร่วม
โครงการนีด้ ว้ ย แต่ไม่ได้เข้าไปอยูว่ ดั ชลประทานฯ
หรอก แต่ท�ำงานเผยแผ่แบบเดียวกับที่หลวงพ่อ
ปัญญาฯ ท�ำมา คือท�ำทั้งเชิงรับและเชิงรุก วิธีการ
ท�ำอย่างนี้ ก็ทำ� ให้ในวัดรูจ้ กั สังคมรูจ้ กั ทุกคนรูจ้ กั
ต่อมา กลุ่มของธรรมทายาท จึงให้รางวัลอาตมา
เป็น “ธรรมทายาทต้นแบบ”

อาตมาเห็นว่า รากฐานของสังคมไทย ต้องใช้
สติในการแก้ปญ
ั หา อย่างเช่น คูส่ ามีภรรยาจะสร้าง
ครอบครัวให้ยั่งยืนจะท�ำอย่างไรดี ต้องวางแผน
ครอบครัวแบบนี  ้ คอื แก้ปญ
ั หาทีต่ น้ ตอ  แต่ปจั จุบนั
เราปล่อยให้เกิดปัญหาก่อน แล้วจึงวิ่งตามไปแก้
ปัญหา เราไม่เตรียมตั้งรับสู้ปัญหา ถ้าเราเตรียม
ตัง้ รับสูป้ ญ
ั หา อย่างทีอ่ าตมาได้นำ� เสนอไป ก็จะแก้
ปัญหาได้ตรงจุดชัดเจน อาตมาจึงท�ำงานทั้ง ๒
อย่าง ทางมูลนิธิธรรมทายาท วัดชลประทานฯ
ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการท�ำงานเพื่อสังคม จึง
มอบรางวัล มอบโล่เกียรติยศให้ เป็นพระธรรม
ทายาทต้นแบบ”
ขอน้อมมุทิตาจิตกับท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ในโอกาสนี้ และกล่าว
ได้ว่างานพระพุทธศาสนานั้น พระสงฆ์องค์เณร
ได้ท�ำตามก�ำลังสติปัญญาความสามารถมาอย่าง
เต็มก�ำลัง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยได้รับการ
อุปฏั ฐากบ�ำรุงจากญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาตลอด
มา จนมาถึงยุคนี้ ที่ว่ากันว่าเป็นยุค 4.0 จะท�ำ
อะไรก็ต้องมีแผน มียุทธศาสตร์ มีโครงการ ซึ่งจะ
ต้องได้รบั ความร่วมมือกัน ทัง้ ฝ่ายรัฐบาล คณะสงฆ์
อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย ช่วยกัน
ผลักดันคนละไม้ละมือ ก็จะเป็นพลังหมุนล้อแห่ง
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขับ
เคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าไปอย่างมีสุขภาวะได้
อย่างยั่งยืน

ก้าวไปในบุญ
๑. ท่านทั้งหลาย อย่าได้ กลัวต่อบุญ
เพราะบุญคือ ชื่อแห่ง แหล่งความสุข
๒. วัตถุสิบ บุญญะ กิริยา
ให้รีบเร่ง เพ่งพิศ เพียรเพิ่มพูน
๓. ทานมัย สละให้ วัตถุทาน   
กายวาจา เรียบร้อยดี ศีลมัย
๔. บุญส�ำเร็จ ในขั้น ภาวนา
สมถะ ละนิวรณ์ ถอนจิตทราม
๕. อะปะจา - ยะนะมัย ใช่ใดอื่น
ละมานะ ความถือตัว ขวางหัวใจ
๖. เวยยาวัจ – จะมัย ไม่เลยละ
ละความเห็น แก่ตน คนเมินมอง
๗. ปัตติทาน – นะมัย ให้ส่วนบุญ
อันปัตตา – นุโม - ทะนามัย
๘. ธัมมัสสะ – วะนะมัย ให้ส�ำเร็จ
ธรรมะเท – สะนามัย  ให้พระธรรม
๙. อันทิฏฐุ – ชุกรรม ท�ำความเห็น
ถึงไตรรัตน์ มัดใจแน่ว แก้วสามดวง
๑๐. บุญใดใด ไม่ว่า เพียงเล็กน้อย
จงก้าวไป ในบุญ ให้พอกพูน

เป็นต้นทุน ให้ปราศ นิราศทุกข์
จงสนุก สุขใจเหลือ เมื่อท�ำบุญ
พระศาสดา สอนไว้ ไม่เสื่อมสูญ
เจิดจ�ำรูญ กูลเกื้อ เพื่อฝึกใจ
เพื่อประหาร โลภตระหนี่ ไม่สดใส
งดเว้นได้ ทุจริต ผิดคลองธรรม
ต้องศึกษา ละเอียดดี ไม่ผลีผลาม
วิปัสสนา เห็นแจ้งตาม กิเลสไกล
บุญชวนชื่น อ่อนน้อมตน ไม่หวั่นไหว
เกิดชาติใด ตระกูลสูง ดั่งยูงทอง
เสียสละ ช่วยเหลือคน ชนทั้งผอง
ควรหมายปอง เป็นที่รัก มักสุขใจ
เพื่อค�้ำจุน ญาติสนิท มิตรสหาย
ยินดีใน บุญกุศล คนอื่นท�ำ
ฟังธรรมเสร็จ ได้ปัญญา พาสุขหน�ำ
ย่อมน้อมน�ำ ช�ำนะใด ให้ทั้งปวง
ให้ตรงเด่น ทุกแดน แสนใหญ่หลวง
ท�ำให้ล่วง ทุกข์เข็ญ เป็นยอดบุญ
ท�ำบ่อยบ่อย ก็เต็มได้ ไม่สาบสูญ
เพราะผลบุญ หนุนให้ ได้สุขแล
อญฺญฺตโร ภิกฺขุ

v วิสัชนาธรรม :
บุญ - เสบียงของชีวิต
v ชวนอ่าน :
ก้าวไปในบุญ				
v ธรรมปริทัศน์ : รู้จักบ้านของตัวฯ
เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก (๒)
v พระพุทธรูปส�ำคัญ : พระพุทธอังคีรส
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
v พระธรรมเทศนา :
เก่งกว่าเต่า

v ปัญญาปริทัศน์ : มัคคภาวนา
ธรรมะ ๓๓ (๓)  
v กวีนิพนธ์ :
ออก "เรา" เข้าพรรษา  
v ทันโลก รู้ธรรม : มหกรรมท�ำบุญระดับโลก
ปรากฏการณ์ลูกหมู ๑๓ ติดถ�้ำหลวง
v มองเทศ - มองไทย :
พระติสสเถระ (๒)
v ใต้ฟ้าวัดจากแดง :
พระธรรมทายาทต้นแบบ

