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วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๔๕ ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ฉบับ “ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม”
ยิ่งโลกมีความเจริญมากขึ้นเท่าใด สิ่งหนึ่งที่ย่อมเกิด
ร่วมด้วยเสมอ คือ การท�ำลายตัวเอง ความเจริญท�ำให้
ธรรมชาติ บ อบช�้ ำ  เสี ย หาย เมื่ อ ธรรมชาติ เ สี ย หาย
สิ่งแวดล้อมก็จะเสียหาย กระทบตามกันไปเหมือนเป็น
โดมิโน่
จากการที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
จนกระทั่งมนุษย์จ�ำนวนหนึ่งเริ่มตื่นตัว หันมารณรงค์
เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม มีองค์กร และหน่วยงานต่างๆ
อีกเป็นจ�ำนวนมากทั่วโลกต่อสู้เรื่องนี้ ตัวอย่างที่ชัดเจน
ที่สุด น่าจะเป็นนายอัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ
ในยุ ค ประธานาธิ บ ดี ค ลิ น ตั น ภายหลั ง ลงชิ ง ต� ำ แหน่ ง
ประธานาธิบดี ยุคหลังคลินตัน แต่พา่ ยแพ้แก่ จอร์จ บุช (ลูก)
เลยหันมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชื่อ “โลกร้อน
ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง” (AN INCONVENIENT
TRUTH) กลายเป็นหนังสือขายดีทวั่ โลก ได้รบั รางวัลต่างๆ
มากมาย ต่อมาได้รับการแปลเป็นภาษาไทย เป็นหนังสือ
ขายดีอกี เล่มหนึง่ ในประเทศไทยเช่นกัน และจากการทีห่ นั
มาสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เขาได้รับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ไม่วา่ จะรณรงค์และเคลือ่ นไหวเท่าใด ข่าวสิง่ แวดล้อม
เสียหายก็ยงั คงมีอยู่ และมีมากขึน้ ๆ จนน่าเป็นห่วงว่าต่อไป
โลกจะเป็นฉันใด ถึงขนาดมีโครงการจะอพยพมนุษย์ไปอยู่
ดาวอังคารกันแล้ว ได้เริม่ ท�ำและยังคงท�ำอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
จนปรากฏเป็นข่าวให้ตดิ ตามมาโดยตลอด ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นความ
หวังอันเลือนรางเสียเหลือเกิน แต่มนุษย์ก็ยังหวัง เพราะ
หมดหวังจะรักษาโลกนีใ้ ห้นา่ อยูไ่ ด้ถงึ กาลอนาคต นอกจาก
เป็นข่าวทางสื่อแล้ว ยังมีการสร้างภาพยนตร์ที่พูดถึง
การอพยพไปหาที่อยู่ใหม่ในดาวดวงอื่น เช่น ภาพยนตร์
เรือ่ ง Interstellar ของผูก้ ำ� กับชือ่ ดัง Christopher Nolan
บทหนังเรือ่ งนีร้ ว่ มเขียน โดย Nolan เอง และศาสตราจารย์
ทางฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มีทฤษฎีรองรับ
ที่น่าเชื่อถือ และน่าสนใจ

ฉบับที่ ๔๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ถึงเวลาแล้วทีพ่ วกเราในฐานะพุทธศาสนิกชน ควรได้
น�ำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการกับ
สิง่ แวดล้อม เราจะอยูก่ บั สิง่ แวดล้อมอย่างไร จึงจะเรียกได้วา่
รู้จักน�ำธรรมะมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในขณะนี้
วัดหลายแห่งได้มีส่วนร่วมในปัญหาสิ่งแวดล้อม พยายาม
คิดค้นหาวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เท่าที่จะท�ำได้
ตัวอย่างเช่น วัดจากแดง เป็นต้น วัดจากแดงได้ทำ� อะไรบ้าง
วารสารโพธิยาลัยเคยได้กล่าวถึงมาบ้างแล้วในฉบับก่อน
หน้านี้ และได้อรรถาธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในฉบับนี้
ข้อมูลและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้รองรับอยู่  
มิได้เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้น
บทความเด่นที่อยากชวนอ่านในฉบับนี้ ได้แก่เรื่อง
“ปฏิบัติธรรมให้ครบคู่และรอบด้าน” ซึ่งพระอาจารย์
ไพศาล วิสาโล ได้แสดงไว้ ณ วัดญาณเวศกวัน เป็น
บทความที่งดงามด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เหมาะส�ำหรับ
คนทัว่ ไป แต่ในความง่ายนัน้ ได้แทรกแง่คดิ ต่างๆ ทีน่ า่ พินจิ
พิจารณา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
แถมด้วยบทความพิเศษ “ฉือจี้ พระโพธิสตั ว์เดินดิน”
ตอน ๑ ของ วิเทศทัยย์ ที่ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ไป
ดูงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน
พร้อมภาพประกอบ ทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่า สถาบันพระพุทธ
ศาสนามหายาน เขาจัดการกับปัญหาสิง่ แวดล้อมอย่างไรบ้าง
ฉบับนีเ้ ริม่ บทความใหม่ “พระมหินทเถระ บูรพาจารย์
ของพระธรรมทูต” ตอน ๑  โดย วิเทศทัยย์ บทความทีจ่ ะ
สร้างความประทับใจให้ทา่ นผูอ้ า่ น เหมือนทุกเรือ่ งทีผ่ า่ นมา
ของท่าน ด้วยเนือ้ หาทีแ่ ปลกใหม่ มาจากการค้นคว้าเชิงลึก
ตามแบบนักวิชาการ แต่มีลีลาการเขียนสนุกสนาน มีสีสัน
พรั่งพร้อมด้วยอรรถรสทางวรรณคดี เรื่องราวเกี่ยวกับ
พระมหินทเถระ ซึ่งเป็นพระสมณทูต ที่ได้รับการส่งมา
เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ซึ่ง
เป็นพระราชบิดาของพระมหินท์เอง ท่านมีความส�ำคัญยิง่
ส�ำหรับลังกาทวีป หรือประเทศศรีลังกา ตราบจนทุกวันนี้
ในวันที่พระมหินท์เดินทางมาถึงเกาะลังกา ที่เรียกว่า
Ponson Day ถือเป็นวันส�ำคัญยิ่งของชาวพุทธศรีลังกา
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มีการจัดศาสนพิธรี ะดับชาติ ทัว่ ประเทศ
เพือ่ ร�ำลึกถึงวันทีพ่ วกเขาได้รบั พระพุทธ
ศาสนามาเป็นมรดกของชาติ เมื่อกว่า
สองพันสี่ร้อยปีที่แล้ว
ฉบับหน้า เราได้เตรียมต้นฉบับที่
พิ เ ศษสุ ด ไว้ ใ ห้ ท ่ า นผู ้ อ ่ า นแล้ ว เป็ น
บทความเกี่ยวกับภาษาบาลี ที่เขียนโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญภาษาบาลี ศิษย์เอกวัดท่ามะโอ
ที่ ส อบได้ ต� ำ แหน่ ง ธั ม มาจริ ย ะ จาก
ประเทศพม่า ไม่ได้มีเพียงท่านเดียว แต่
จะมีถงึ สองท่าน ทีจ่ ะมาร่วมทีมนักเขียน
ประจ�ำของวารสารโพธิยาลัย ถึงตรงนี้ก็
อยากจะย�ำ้ อีกครัง้ ว่า หาอ่านทีไ่ หนไม่ได้
รับรองว่าเป็นบทความที่จะท�ำให้คนรัก
พระปริยตั ธิ รรมและภาษาบาลีพอใจ เรา
เพียรจัดท�ำเพื่อผู้อ่านของเรา และเพื่อ
สืบต่ออายุการศึกษาพระปริยัติธรรม
และการศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษา
ของพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา
ขอให้ติดตามเราเสมอไป
คณะผู้จัดท�ำ
วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพ์มาด้วย
ปัจจัยบริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา
แจกเป็นธรรมทานและบริจาคไปตาม
ห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่าน
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป ขออนุโมทนาทุกท่าน
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วิสัชนาธรรม

ธรรมะ กับ สิ่งแวดล้อม
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ปุ จ ฉา : กราบ
นมั ส การ ท่ า น
พระอาจารย์เจ้าค่ะ
โยมขอกราบเรี ย น
สัมภาษณ์เรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะเห็นว่า วัดเรา
มีจุดเด่นด้านนี้ และพระอาจารย์ท�ำงานนี้อย่าง
จริงจัง ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งราชการ เอกชน
และโรงเรี ย นต่ า งๆ จึ ง กราบขอความเมตตา
พระอาจารย์เล่าให้ฟัง ขอเริ่มจากกราบเรียน
ถามว่า พระพุทธเจ้าท่านให้ความส�ำคัญเรื่องนี้
อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา :  ในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น  พระพุทธองค์
ตรัสไว้หลายที่ ที่ส�ำคัญคือในมงคลสูตร ทรงตรัส
ไว้วา่ “อะเสวะนา จะ พาลานัง” การไม่คบคนพาล
ทั้งหลาย เป็นอุดมมงคล ก็คือ คนพาล เป็น
สิ่งแวดล้อมที่เป็นพาล  
นอกจากคนแล้ว สิ่งแวดล้อมที่เป็นพาลยังมี
สัตว์และพืชด้วย สิ่งแวดล้อมที่เป็นพาล ก็จะมี
๑. คน ๒. สัตว์ ๓. พืช

ส�ำหรับพืชนัน้   มีตวั อย่าง พระราชาองค์หนึง่
มีต้นมะม่วงที่ให้ผลรสหวานมาก เมื่อพระองค์
เสด็จไปเมืองต่างๆ แต่ละเมือง ก็อยากจะได้ไป
ปลูกบ้าง แต่พระองค์ไม่ยอมให้พันธุ์นั้นแก่เมือง
ไหนเลย เมืองเหล่านั้นจึงหาเรื่องแกล้ง โดยส่งคน
มาตีสนิทกับคนสวนของพระราชา จนได้เข้าไป
เยีย่ มชมสวน แล้วเอาบอระเพ็ดไปปลูกติดมะม่วง
ต้นที่หวานที่สุด อร่อยที่สุด หลังจากนั้น มะม่วงที่
หวานทีส่ ดุ   จึงกลายเป็นมะม่วงขมไป  นคี่ อื ผลของ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นพืชไม่ดี
สิ่งแวดล้อมที่ระบุในพระไตรปิฎกนั้นมี คน
สัตว์ พืช และกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ ปกติ
ใจของเราบริสุทธิ์ แต่เมื่อถูกอาคันตุกะที่เป็น
สิ่งแวดล้อมภายนอก คือ กิเลส โมหะ โทสะ โลภะ
เข้ามากระทบ ก็ท�ำให้ใจเราเศร้าหมอง   ดังนั้น
สิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง มี ตั้ ง แต่ คน สั ต ว์ พื ช กิ เ ลส
แยกกันเป็นชั้นๆ ไป
พระไตรปิฎกกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นคน
ว่าต้องเป็นกัลยาณมิตร ถ้าคนไม่เป็นกัลยาณมิตร

ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษแล้ว ก็ต้อง “อะเสวนา
จะ พาลานั ง ” งดเว้ น สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น พิ ษ
อย่างเช่น เรื่องนกแขกเต้าสองตัว ตัวหนึ่งไปตก
ที่ซุ้มโจร อีกตัวไปตกที่อาศรมฤๅษี นกตัวที่ไปตก
ซุ้มโจรก็กลายเป็นนกโจร ตัวที่ไปตกอาศรมฤๅษี
ก็กลายเป็นนกดี  ทกั ทายปราศรัยทุกคน  แม้แต่นก
ก็ เ ป็ น ไปตามสภาพแวดล้ อ มได้ อี ก ตั ว อย่ า ง
หนึ่งคือ ม้าของพระราชา ซึ่งเป็นม้าอาชาไนย
ชั้นดี มีความสามารถสูง แต่วันหนึ่ง ม้าเกิดเดิน
กะโผลกกะเผลก พอเข้าไปดูว่าม้าเป็นโรคอะไร
จึงเดินเช่นนั้น ก็ปรากฏว่า คนเลี้ยงม้านั้นเดิน
กะโผลกกะเผลก ม้าจึงเดินตามอย่างคน นี่ก็คือ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ขนาดม้าอาชาไนยยังเลียน
แบบคน จนกลายเป็นม้าขากะเผลกไปได้   
พืช สัตว์ สิ่งของต่างๆ  จึงต้องเลือกให้ดี เพื่อ
ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร นี่เป็นเรื่องส�ำคัญ
สิ่งที่แวดล้อมตัวเรานี้ มีอะไรบ้าง มีทั้งสิ่งแวดล้อม
ภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอกเช่น
คนที่อยู่ใกล้ๆ เรา พืชที่อยู่ใกล้ๆ เรา อากาศที่อยู่
ใกล้ๆ เรา น�้ำที่อยู่ใกล้ๆ เรา ส่วนกิเลสที่เข้ามาอยู่
ใกล้ๆ เรา อันนี้ คือ สิ่งแวดล้อมภายในอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งแวดล้อม  
ปุจฉา : นอกจาก “มงคลสูตร” พระธรรมวินัย
กล่าวไว้อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : พุทธศาสนามองครบหมดทุกด้าน มอง
สิ่งแวดล้อมจากทั้ง ๓ ปิฎก ทั้งจากพระสูตร จาก
พระวินัย และจากพระอภิธรรม พระพุทธเจ้าได้
ตรัสไว้อย่างชัดเจน อย่างเช่น ถ้าพระทิ้งของเสีย
ลงในแม่น�้ำหรือทิ้งลงในที่สาธารณะ ในเสขิยวัตร
ปรับอาบัติเลย ในวินัยปรับอาบัติ ถ้าในเชิงของ

พระสูตร อาจจะป่วยเป็นโรคผิวหนัง ถ้าในพระ
อภิธรรม ผลคือ ปฏิบตั ธิ รรมแล้วล�ำดับญาณไม่เกิด
ปุจฉา : มีตัวอย่างเรื่องการใช้สอยปัจจัยสี่เพื่อ
รักษาสิง่ แวดล้อมไหมเจ้าคะ เช่นการน�ำกลับมาใช้
วิสัชนา : เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่พระพุทธเจ้าได้
ตรัสในแง่การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เห็นได้
ชัดในเรื่องผ้าบังสุกุล คือ ผ้าที่เปื้อนฝุ่น ผ้าห่อศพ
ที่ถูกทิ้งอยู่ตามกองขยะ กองหยากเยื่อ ถ้าพระ
รูปใด ไม่มีใครถวายผ้าไตรจีวรดีๆ พระพุทธเจ้าก็
แนะให้ชักผ้าที่บังสุกุลมา ซักเสร็จแล้ว ก็มาย้อม
ย้อมเสร็จแล้ว ก็เย็บจีวร อันนี้ก็คือผ้าบังสุกุล
แล้วผืนเก่าจะไปไหน ถ้าของเก่ามีอยู่ ก็เอาไปท�ำ
ผ้าปูที่นอนก่อน แล้วผ้าปูที่นอนเก่าเอาไปไหน
ถ้าผ้าปูที่นอนเก่า เสียหายแล้ว ท่านเอาไปท�ำผ้า
เช็ดเท้า ถ้าผ้าเช็ดเท้าเก่าจนหมดสภาพแล้วเอา
ไปไหน ก็ไปขย�ำผสมกับโคลน แล้วเอามาโบกฉาบ
ทากุฏิ คือจะไม่ทิ้งเลย นี่เป็นตัวอย่างเรื่องรีไซเคิล   
มีเรือ่ งกล่าวเอาไว้วา่ แม้พระพุทธองค์กเ็ คยทรงใช้
ผ้าบังสุกลุ จีวร ทัง้ ทีพ่ ระองค์ทา่ นมีผา้ ดี และขณะที่
พระองค์ ท รงผ้ า บั ง สุ กุ ล จี ว รนั้ น พระรั ศ มี ข อง
พระองค์ก็เปล่งปลั่งงดงามอย่างยิ่ง      
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อมมาก โดยเฉพาะในส่วนของการปลูก
ต้นไม้ การดูแลรักษา การใช้ประโยชน์ ในเรื่อง
การปลูกนั้น มีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้
ตรัสไว้  มีเทวดามาถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
พวกข้าพระองค์ไม่ค่อยขยันท�ำบุญ นานๆ จะท�ำ
เสียที แต่อยากได้ผลบุญทุกวี่ทุกวัน มีบุญอะไร
บ้าง ที่นานๆ ท�ำที แต่ได้ผลทุกวัน คือเทวดา
ขี้เกียจท�ำบุญ พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า ถ้าต้องการ
ได้ผลบุญทุกวัน แต่นานๆ ท�ำที ก็ให้ท�ำดังนี้ คือ
๑. ปลูกต้นไม้ ๒. ท�ำสวนสาธารณะ ๓. ขุดสระน�้ำ
๔. ท�ำถนนหนทาง ๕. สร้างศาลาริมทาง ซึ่งท�ำ
ครั้งเดียว แต่ได้ผลบุญทุกวัน

๔๕

ปุจฉา : เหมือนมฆมาณพ๑ ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร แต่นี่เป็นพระสูตรที่เทวดามา
ทูลถามพระพุทธองค์ ชือ่ ว่า “วนโรปสูตร” พระสูตร
ทีเ่ กีย่ วกับการปลูกป่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าปลูก
ป่าได้อานิสงส์อย่างนี้ คือถ้าปลูกป่าทีเดียว ปลูก
ต้นไม้ทเี ดียว จะได้ผลบุญทุกวัน นอกจากพระสูตร
เกี่ยวกับการปลูกป่าแล้ว ยังตรัสเรื่องการใช้สอย
ป่าท�ำอย่างไร อุปมาคนที่ตัดไม้ท�ำลายป่าเหมือน
คนประทุษร้ายมิตร เราอาศัยป่าแล้วยังไปตัดป่า
ก็เหมือนคนท�ำร้ายมิตร หักหลังมิตร
ปุจฉา : ที่พุทธองค์ทรงแนะน�ำให้ภิกษุทั้งหลาย
ไปสูป่ า่ โคนไม้ เรือนว่าง นัน่ คือส่วนหนึง่ ในคุณค่า
ของป่าหรือไม่เจ้าคะ
วิสัชนา : มี ๒ ส�ำนัก ที่พระพุทธเจ้าแนะให้พระ
ไปปฏิบัติ คือ โน่นโคนไม้ โน่นเรือนว่าง ส�ำนัก
ปฏิบตั แิ ห่งแรก คือ โคนไม้ ส�ำนักปฏิบัตทิ สี่ อง คือ
เรือนว่าง หรือบ้านร้างที่ไม่มีคนไปใช้  
ท�ำไมพระพุทธเจ้าแนะให้ไปปฏิบัติใต้ต้นไม้
ท�ำไมพระพุทธเจ้าไม่บอกไปส�ำนักอาจารย์โน้น  
ไม่บอกไปส�ำนักอาจารย์นี้ แต่บอกที่ปฏิบัติว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โน่นโคนไม้ โน่นเรือนว่าง
พวกเธอจงไปปฏิบัติธรรมเถิด จะทรงแนะอย่างนี้
บ่อย โคนต้นไม้เป็นธรรมชาติ มีข้อดีอยู่มาก
พระอภิ ธ รรมปิ ฎ กได้ บ อกถึ ง คุ ณ และอานิ ส งส์
ของโคนต้นไม้ไว้ ๑๐ ประการ๒ อาทิ
๑. กายไม่ซบเซาดุจอยูก่ ลางแจ้ง  อากาศเย็น
ตามธรรมชาติ ช่วงกลางวัน เวลาปฏิบัติธรรม
ถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ อากาศผ่อนคลายดีมาก ตอนนี้
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อากาศร้อน ๔๔ องศา ถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ก็จะเหลือ
๔๐ ถ้าข้างนอก ๔๐ องศา อยู่ใต้ต้นไม้ก็จะเหลือ
๓๖ องศา ต้นไม้ ๑ ต้น  ลดโลกร้อนได้ถึง ๔ องศา
๒. เป็นที่ผาสุกส�ำหรับบริโภค ไม่ต้องบ�ำรุง
รักษา / ความได้ปตี ขิ องผูอ้ ยู่ ลมถ่ายเท พัดสะดวก
ไม่มีกลิ่นอับ ไม่มีกลิ่นชื้น
๓. ไม่ไล่คนอื่นออกไปเหมือนในบ้านทั่วไป  
โคนต้นไม้ ไม่ต้องปลิโพธ ไม่ต้องกังวลว่าใครจะ
มาจับจอง นั่งใต้ต้นไม้ ปฏิบัติได้อย่างอิสระ
๔. ไม่ต้องสร้างเหมือนเรือน / ไม่ต้องปฏิบัติ
ดูแล / โคนต้นไม้ไม่ต้องดูแลรักษามาก / ไม่ต้อง
ผูกพัน / ไม่เกิดความอาลัยในเรือน / ไม่ตอ้ งห่วงใย
ในที่ที่ตนไปแล้วๆ เพราะเสนาสนะ คือโคนต้นไม้
เป็นของหาง่าย อยากจะลุกไปไหนก็ลุกไปได้เลย
๕. ไม่ ป กปิ ด ความติ เ ตี ย น โคนต้ น ไม้ ถ ้ า
มันโล่งๆ อยู่ จะไปท�ำกรรมชั่ว ที่ไม่เหมาะไม่สม
ก็ไม่สมควร ใช้สำ� หรับคนนัง่ ภาวนาจิตทีเ่ หมาะทีส่ ดุ
ส่วนเรื่องห้ามตัดต้นไม้ ห้ามตัดไม้ท�ำลายป่า
นั้น ก็มีหลายพระสูตรที่ได้ห้ามเอาไว้ รวมทั้งให้
ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ห้ามทิ้งของเสียลง
ในน�้ำ  ถ้าพระลงไปปล่อยของเสียลงน�้ำ  ปัสสาวะ
หรืออุจจาระลงในน�้ำ ในพระวินัยปรับอาบัติเลย
ปุจฉา : เรื่องภัยแล้ง มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก
อย่างไรบ้างเจ้าคะ
วิสชั นา :  ในพระไตรปิฎกมีเรือ่ งทีอ่ งค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ ในเรื่องของการดูแล
สิ่ ง แวดล้ อ มอยู ่ ม ากมาย มี บ อกถึ ง สาเหตุ ข อง
ภัยแล้งด้วย ทางโลกเราบอกว่าเกิดจากเอลนีโญ-

๑ มฆชาดก เป็นชาดกล�ำดับที่ ๑๑ ในชุดปัญญาสชาดก หรือชาดก ๕๐ เรื่อง เล่าเรื่องครั้งที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นมฆมาณพในเมืองมคธ
ได้ชักชวนสหาย ๓๒ คน ช่วยกันสร้างศาลา ถนน และบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆ พร้อมกับรักษาศีล ท�ำบุญให้ทานอยู่เสมอ จึงได้
ไปเกิดเป็นพระอินทร์
๒ คุณ ๑๐ อย่างของโคนต้นไม้ (รุกขมูล) โดยย่อได้แก่
๑. ไม่ต้องสร้างเหมือนเรือน ๒. ไม่ต้องปฏิบัติดูแล ๓. เป็นที่ผาสุกส�ำหรับใช้งาน ไม่ตัองบ�ำรุงรักษา ๔. ท�ำชั่วที่โคนไม้อันเปิดโล่งไมได้
ย่อมละอาย ๕. กายไม่ซบเซาเหมือนอยู่กลางแจ้ง ๖. ไม่ต้องผูกพัน ๗. ไม่ต้องมีความอาลัยในเรือน ๘. ไม่ต้องไล่คนอื่นออกไป เหมือนในบ้าน
ทั่วไป  ๙. ความได้ปีติของผู้อยู่ ๑๐. ไม่ต้องห่วงใยในที่ที่ตนไปแล้วๆ เพราะเสนาสนะคือ โคนต้นไม้เป็นของหาง่าย
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๔๕

ลานิ ญ า เป็ น สาเหตุ ท� ำ ให้ เ กิ ด ภั ย แล้ ง แต่ ใ น
พระไตรปิฎกบอกว่า มีมากกว่านีอ้ กี มีถงึ ๕ อย่าง
มีพระสูตรเกีย่ วกับภัยแล้ง คือ วัสสสูตร๓ บอกไว้วา่
ภัยแล้งเกิดจากเหตุ ๕ ประการ คือ ๑. มนุษย์
ชอบตัดไม้ท�ำลายป่า ๒. เทวดาหมั่นไส้ ๓. มนุษย์
ไม่รักษาศีลห้า ๔. ลมเปลี่ยนทิศ ๕. อากาศวิปริต
ความร้อนมากเกินไป อุณหภูมิสูงเกินไป ท�ำให้
ฝนแล้ง
ส่วนการแก้ไขภัยแล้ง พระไตรปิฎกมีหลายที่
อย่ า งที่ เ มื อ งเวสาลี เ กิ ด ข้ า วยากหมากแพง
ฝนไม่ตก ทางโลก ก็แก้ไขในทุกวิถีทางแล้ว แต่ไม่
ส�ำเร็จ สุดท้ายมานิมนต์พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์
ก็ให้พระอานนท์ไปสวดรัตนสูตร ภัยแล้งก็หาย
อมนุษย์ก็หาย ทุพภิกขภัยก็หายเช่นกัน
และเมื่อแคว้นกาลิงคะฝนแล้งมาก ขณะที่
แคว้นกุรุมีฝนชุกดี ชาวกาลิงคะก็สงสัยว่า ท�ำไม
แคว้นกุรุฝนดีจัง ไปดูซิเขามีอะไรดี ท�ำไมของเรา
ฝนไม่ตก ก็ไปเห็นช้างเผือก เลยขอยืมช้างเผือก
มาแก้ฝนแล้งสัก ๓ - ๔ เดือนได้ไหม ยืมช้างเผือก
ไปได้แต่ฝนก็ยงั ไม่ตกอีก ก็เลยไปถามเขาตรงๆ ว่า
ที่แคว้นคุณฝนตกดี ตกต้องตามฤดูกาล แต่แคว้น
ฉันฝนไม่ตกเลย เป็นเพราะอะไร ชาวกุรุบอกว่า
พวกเขามีกุรุธรรม
กุรุธรรม คืออะไร เขาไม่บอก แต่บอกว่า ถ้า
อยากได้ ก็ให้ส่งราชทูตมา จะบอกกุรุธรรมให้
ทางแคว้ น กาลิ ง คะก็ จั ด ส่ ง ราชทู ต พร้ อ มแผ่ น
สุพรรณบัฏคือแผ่นทองค�ำ เตรียมมาเพือ่ จารึกกุร-ุ
ธรรมลงในแผ่นทองค�ำ  เข้าไปกราบทูลพระราชา
พระราชาก็ตรัสว่ากุรธุ รรมของเราน่าจะไม่บริสทุ ธิ์
บางครั้งไปเผลอพูดอย่างนั้นอย่างนี้ ลองไปถาม

มเหสีเราดูซิ มเหสีก็บอกว่า กุรุธรรมของเราก็น่า
จะไม่บริสทุ ธิพ์ อ ลองไปถามอ�ำมาตย์ดซู ิ อ�ำมาตย์
ก็บอกว่ากุรธุ รรมของเราไม่นา่ จะบริสทุ ธิพ์ อ ลองไป
ถามปุโรหิตดูซิ ปุโรหิตก็ไล่ลงมา จนกระทั่งเหลือ
คนสุดท้ายคือองครักษ์ ลองไปถามองครักษ์ดูซิ
องครักษ์จะส่งต่อไปที่ใครก็ไม่ได้แล้ว ก็อ�้ำอึ้ง เอ้า
อยากได้ก็จะบอกให้๔ กุรุธรรม มี ๕ ประการ คือ
๑. ไม่ฆ่าสัตว์
๒. ไม่ลักทรัพย์
๓. ไม่ประพฤติผิดในกาม
๔. ไม่พูดเท็จ
๕. ไม่ดื่มสุราเมรัย
กุรุธรรมมี ๕ ประการด้วยกัน ราชทูตแคว้น
กาลิงคะก็จดกุรุธรรม ๕ ประการไป แล้วก็ส่ง
ช้างเผือกกลับคืน เพราะเอาช้างเผือกไปแล้ว
แต่ฝนก็ยงั ไม่ตก พอได้กรุ ธุ รรมไปประพฤติปฏิบตั ิ
กันได้ไม่นาน ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาล ภัยแล้ง
ที่เกิดขึ้นก็หายไป กุรุธรรมก็คือศีล ๕ นั่นแหละ
ปุ จ ฉา : คุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล้ อ ม ก็ เ กี่ ย วกั บ
คุณธรรมของผูท้ อี่ ยูใ่ นสังคมนัน้ ๆ ด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร ใช่ แคว้นกาลิงคะไม่ค่อยมีศีล
ไม่ค่อยมีธรรม ชอบรบราฆ่าฟัน แต่แคว้นกุรุนั้น
รักสงบและรักษาศีล ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาล
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมก็ดี พื้นที่ใดก็ตาม ที่ชอบ
ท�ำสงคราม ชอบผลิตอาวุธต่างๆ อากาศจะร้อนจัด
บางประเทศโดนทอร์ น าโดถล่ ม ทั้ ง ปี จบจาก
ทอร์นาโดก็เจอหิมะ จบจากหิมะก็เจอไฟป่า ถามว่า
เขามีความเจริญ ท�ำไมห้ามทอร์นาโดไม่ได้  ท�ำไม
เจริญ ขนาดนี้ ห้ามไฟป่าไม่ได้ ห้ามพายุหิมะ
ไม่ได้ ที่ห้ามไม่ได้ เพราะไม่ชอบรักษาศีล คนที่

๓ วัสสสูตร สรุปสาเหตุฝนแล้งตามวัสสสูตร คือ (๑) ความร้อนท�ำให้ก้อนเมฆสลายไป ฝนจึงไม่ตก = อากาศวิปริต ร้อนมากไป (๒) ลมแรงพัด
เมฆฝนกระจายไป = ลมเปลี่ยนทิศ  (๓) เทวดาเอาน�้ำฝนไปทิ้ง = เทวดาหมั่นไส้  (๔) เทวดาประมาท ไม่มีสติ  (๕) มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม =
ตัดไม้ท�ำลายป่า ไม่รักษาศีล ๕
๔ กุรุธรรม ดู อรรถกถา กุรุธรรมชาดก ว่าด้วย ให้ช้างแก่ท้าวกาลิงคราช

๔๕

เขารักษาศีล มีกุรุธรรม คือมีศีล ๕ สิ่งแวดล้อม
คือ ธรรมชาติจะสมดุล เป็นปกติ
ปุจฉา : โยมสังเกตเห็นบางคนปลูกต้นไม้ออก
ดอกเต็มเลย แต่บางคนปลูกอะไรก็ไม่ขนึ้ บางบ้าน
ก็ดรู ม่ เย็น ดอกไม้ใบไม้รม่ รืน่ คงเกีย่ วกับผูอ้ ยูอ่ าศัย
และสภาพแวดล้อมด้วยเจ้าค่ะ
วิสัชนา : ใช่ เจริญพร
ปุจฉา : แล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสัปปายะ ๗
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : สัปปายะ คือ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย
ต่อการประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม ก็เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธรรมด้วย มี ๗ ประการ ซึ่งสัปปายะ ๔ ข้อ
แรกนั้น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง คือ

๑. อาวาสสัปปายะ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสะดวกแก่การ
ปฏิบัติหรือไม่ ๒. อุตุสัปปายะ อากาศเย็นไหม
อากาศมีผลกับการปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ท�ำไม
พระพุ ท ธเจ้ า เลื อ กไปตรั ส มหาสติ ป ั ฏ ฐานสู ต ร
ที่แคว้นกุรุ ซึ่งก็คือกรุงเดลีปัจจุบัน เหตุผลใน
พระสูตรบอกไว้โดยตรงว่า แคว้นกุรุสมัยก่อน
อากาศเย็นสบาย เมื่ออากาศเย็นสบาย คนก็มี
อัธยาศัยเยือกเย็น พอคนมีอัธยาศัยเยือกเย็น
จะฟังธรรมลึกๆ ก็ฟังได้เข้าใจง่าย ถ้าไปตรัสใน
พื้นที่ร้อนๆ อากาศร้อนมาก คนก็ไม่สนใจอยาก
จะฟัง ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ร้อนมากจนไม่มีสมาธิ
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา (เจตสิกทีค่ วรแก่
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การงานของโสภณธรรม) ไม่มีแล้ว ไม่ควรแก่
การงานแล้ว ๓. โภชนสัปปายะ อาหารก็สะดวก
และ ๔. ปุคคลสัปปายะ บุคคลผู้ฟังธรรม บุคคล
ผู ้ แ สดงธรรมก็ ส มบู ร ณ์ เหล่ า นี้ คื อ สั ป ปายะ
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ปุจฉา : เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมด้วย และก็
ในแง่อื่นๆ ก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี้
สิ่งแวดล้อมส�ำคัญมากๆ เลย อาตมาเคยปฏิบัติ
อยู่ในเมือง ๒ เดือน ในเมืองก็ไม่ค่อยเห็นอะไร
แตกต่าง เห็นแต่ทุกข์อย่างเดียว แต่พอไปปฏิบัติ
อยู่ในป่าครึ่งเดือน ก็ได้สมณสุข ความสุขของ
ความเป็นสมณะ นี่คือประเด็นหนึ่ง อีกประเด็น
หนึ่งคือ ในช่วงที่อยู่ในป่า ก็ไม่ต้องรับกิจ ไม่ต้อง
รับภาระอะไร บิณฑบาต ฉัน ปฏิบัติธรรม แล้วก็
อ่านหนังสือบ้าง ชั่วโมง สองชั่วโมง นอกนั้นก็
ปฏิบตั ธิ รรม ก็รสู้ กึ ว่าตอนทีอ่ ยูใ่ นป่าล้วนๆ ปฏิบตั ิ
ธรรมได้ดี เห็นผลชัดเจน
ปุจฉา : พระอาจารย์ไปอยู่นานไหมเจ้าคะ ตั้งแต่
ตอนไหนเจ้าคะ
วิสัชนา : ช่วงเรียนอยู่ที่พม่า ได้ไปอยู่กลางป่า
ประมาณ ๒ เดือน เวลาเรียนในเมืองมีความเครียด
มาก พอไปอยูใ่ นป่าแค่ ๑๐ วันเท่านัน้ อาตมากลับ
คืนมาทุกอย่าง คนที่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้าให้ไปอยู่
ในป่า ในส�ำนักวัดป่าที่สะอาดๆ ที่เป็นระเบียบ
จะช่วยรักษาสภาพจิตได้เร็วที่สุด ช่วงที่อาตมาดู
หนังสืออยูใ่ นเมือง เคยดูหนังสือวันละ ๑๘ ชัว่ โมง
จนเครียด ดูหนังสือจนเบลอ พอสอบเสร็จก็นั่ง
รถเมล์ไปสุดสาย แล้วก็นั่งรถยนต์ต่อ แล้วก็เดิน
เท้าไปสุดเส้นทาง ข้ามเขา ไปอยูก่ ลางป่ากลางเขา
สงบ โปร่งโล่ง ไม่เครียดไม่อะไร ทีเ่ คยอ่านมามันก็
ไหลมาเทมา มันก็จ�ำมาได้เยอะแยะ เพราะฉะนั้น
ช่วงปฏิบตั คิ วรให้อยูก่ ลางป่า อยูก่ บั สิง่ แวดล้อมที่
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๔๕

อยู่กลางป่านี่ เวลาปฏิบัติธรรมก็ดี อ่านหนังสือก็
ดี ความจ�ำจะดี ความคิดฟุ้งซ่านจะไม่ค่อยมีเลย
ปุจฉา : ธรรมชาติช่วยเยียวยา และก็ช่วยให้เรา
จิตสงบ สติปัญญาก็แจ่มแจ้งง่ายขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
วิสชั นา :  เจริญพร อันนีก้ ค็ อื อาตมาประสบเองเลย
ปุจฉา : ในฐานะทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ทางใจ พระสงฆ์ควรจะ
เป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : ตอนนี้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์
ควรเป็นผู้น�ำ  อย่างเช่น วัดทุกวัดต้องมีการกวาด
ลานวัด กวาดอะไรกันตามปกติ ถ้าเรากวาดเฉยๆ  
มันก็แค่กวาดไปใส่ถังขยะ แต่ถ้ากวาดเสร็จแล้ว  
ถ้าเราคัดแยก กิ่งไม้ใบไม้เอาไปท�ำปุ๋ย พลาสติก
ไปท�ำอะไร คัดแยกได้หมด ขยะที่จะต้องทิ้ง มัน
เหลือแค่ ๕ เปอร์เซ็นต์ คือขยะอันตราย ขยะมีพษิ
เท่านั้นเอง ขยะนอกนั้นไม่ต้องเอาอะไรไปทิ้งเลย
อย่างที่วัดจากแดง กิ่งไม้ใบไม้ก็ท�ำปุ๋ยได้ทั้งหมด
พลาสติกก็ท�ำได้สารพัดเลย โฟมก็ท�ำทุ่นลอยน�้ำ
ปลูกต้นไม้ ท�ำกาว พวกขวด กระดาษที่เหลือ
ทัง้ หมด พอแยกเป็นส่วนๆ แล้ว  มันมีมลู ค่าขึน้ มา
ทันที โดยเฉพาะวัดที่มีการสวดศพ จะมีพวงหรีด
พอเสร็จงานศพก็เอาไปทิ้ง บางทีกว่าจะเสร็จ
งานศพ  พวงหรีดเป็นรถบรรทุกเลย ถ้าทางวัดได้
ช่วยกันรณรงค์ ไม่ทิ้งพวงหรีดเหล่านั้น ให้มีคน
งานคอยคัดแยก เอาฟางมาท�ำเป็นวงกลมๆ มัด
ติดกันนี่ กว่ามันก็ย่อยสลายก็หลายปี แต่เอากลับ
มาใช้ใหม่ได้ไหม ?
ถ้าเอากลับมาใช้ใหม่ได้ เอาไปท�ำอะไรได้บา้ ง
เอาไปท�ำเชือ้ เพลิงได้ เอาไปปลูกต้นไม้กไ็ ด้ ทีเ่ สียบ
ใบไม้กม็ าท�ำเชือ้ เพลิงได้เลย โอเอซิสเขียวๆ ทีไ่ ว้ปกั

ดอกไม้ทตี่ อ้ งโยนทิง้ พวกนัน้ เอามาท�ำอะไรได้บา้ ง ?
เวลาปลูกต้นไม้กลางป่ากลางเขา เอาโอเอซิสเขียวๆ
ใส่ลงไป แล้วก็รดน�ำ 
้ มันจะเก็บน�ำ้ ไว้ให้ตน้ ไม้ทเี่ รา
ปลูก ต้นไม้ที่เราปลูกนั้น ถ้าเอาโฟมลงข้างล่างสุด
แล้วขุดเป็นทาง แล้วโอเอซิสลง เอาดินลง รดน�้ำ
ทีเดียวอยู่ไปได้ตลอดเลยจนกว่าจะถึงหน้าฝน
ไม่ตอ้ งไปหาน�ำ้ ทีไ่ หนแล้ว มันเก็บน�ำ้ ไว้ แล้วคายออก
ให้ต้นไม้ ต้นไม้ก็ได้น�้ำตลอด อันนี้ก็คือทางออก
เพราะฉะนัน้ ถ้าทุกวัดช่วยกันในเรือ่ งนี้ จะเกิด
ผลดีคอื ๑. วัดจะได้ปยุ๋ อินทรียม์ าใส่ตน้ ไม้  ๒. ของ
เหลือใช้ เศษอาหาร เศษผัก ไม่ต้องทิ้งเลย
ปุจฉา : ต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
เยอะไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : จริงๆ ไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพง
หรอก ใช้ถังด�ำ ราคาไม่ถึง  ๒๐๐ บาท ตัดข้างล่าง
เจาะรู แล้วก็ฝัง
ปุจฉา : โยมเห็นในคลิป เจาะลึก ๑ เมตร แล้วฝัง
ถังลงไป เจาะก้นถังไว้ แล้วเอาเศษอาหารเทลงไป  
แล้วก็ปิดฝา เป็นบ่อขยะอินทรีย์  ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่ ท�ำง่ายๆ  แค่นั้นเอง
ปุจฉา : แล้วก็เอามาท�ำปุ๋ยได้ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่ แล้วไส้เดือนมากินมาย่อย จากนั้น
ก็ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่บริเวณตรงนั้นแหละ
ปุจฉา : ที่บ้านเราก็ท�ำได้เองนะเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร ควรท�ำอย่างยิ่ง ท�ำได้เลย
ลงทุนไม่กี่บาท
ปุจฉา : ปัญหาเรื่องขยะพลาสติก โยมมองดูแล้ว
เป็นปัญหาใหญ่ แก้ยากมากนะเจ้าคะ เราน่าจะ
อยู่ในภาวะวิกฤติเรื่องพลาสติกแล้ว ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ถ้ายังไม่คิดว่าขยะพลาสติกเป็นวิกฤติ
ส�ำคัญของโลก ให้ลองพิจารณาตัวเลขต่อไปนี  ้
ตามทีอ่ าตมาได้ขอ้ มูลมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต
พลาสติกเติบโตขึน้ ถึง ๒๐ เท่าในช่วง ๕๐ ปีทผี่ า่ น
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มา ปัจจุบนั มีปริมาณอยูท่ ี่ ๓๑๑ ล้านตันต่อปี และ
คาดว่า จะสูงถึง ๖๐๐ ล้านตัน ภายใน ๒๐ ปีข้าง
หน้า พลาสติกเหล่านี้แทบไม่เคยหายไปไหน เป็น
ภาระในการจัดเก็บ และพลาสติกจ�ำนวนมากแตก
สลายเป็นชิน้ เล็กชิน้ น้อยกลายเป็นไมโครพลาสติก
หมุนวนกลับมาอยู่ในห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของมนุษย์เอง
มีพลาสติกเพียง ๕% เท่านั้น ที่ถูกน�ำมา
รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ ราว ๑๐% ถูกน�ำ
มาเผาก�ำจัด อีก ๔๐% ถูกฝังกลบ ในขณะที่อีก
กว่า ๓๐% หรือหนึ่งในสาม ไม่ได้รับการจัดการ   
ถูกทิ้งอยู่ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะในทะเลและ
มหาสมุทร
ทุกปีมีขยะพลาสติกราว ๘ ล้านตัน ไม่ได้รับ
การจั ด เก็ บ และถู ก พั ด ลงสู ่ ท ะเล เท่ า กั บ ว่ า
มีรถขนขยะ เทขยะพลาสติกลงสู่ทะเล วันละ
๑,๔๔๐ คัน เดือนละ ๔๓,๒๐๐ คัน หรือกว่า
๕ แสนคันรถต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น
๑ ล้านคันรถต่อปี  ในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า
ปัจจุบนั พบว่ามีพลาสติกชิน้ เล็กชิน้ น้อยลอย
อยู่ในมหาสมุทรมากกว่า ๕.๒๕ ล้านล้านชิ้น รวม
น�ำ้ หนักราว ๒๖๙,๐๐๐ ตัน ไม่รวมไมโครพลาสติก
อีก ๔ พันล้านชิน้   ต่อหนึง่ ตารางกิโลเมตร ทีท่ บั ถม
อยูก่ น้ ทะเล พลาสติกชิน้ เล็กๆ และไมโครพลาสติก
มันดูดซับสารพิษต่างๆ เมื่อถูกสิ่งมีชีวิตกินเข้าไป  
ก็จะถูกส่งต่อ ผ่านห่วงโซ่อาหารมายังมนุษย์
มีการประมาณว่าทุกปี เต่าทะเล นกทะเล
วาฬ โลมา นับแสนตัว ต้องตายเพราะการกิน
พลาสติกเข้าไป เฉพาะในประเทศไทย พบสัตว์
ทะเลหายาก เช่น เต่าทะเล วาฬ โลมา ตายจาก
การกินขยะพลาสติก  และเศษเครือ่ งมือท�ำประมง
เฉลี่ย ๓๐๐ กว่าตัวต่อปี โดยตัวที่ตายจากการกิน
คิดเป็น ๖๐% ถูกพันตามล�ำตัวและขาอีก ๔๐%
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ประเทศไทยมี ค ่ า ประเมิ น ปริ ม าณขยะ
พลาสติกทีล่ งสูท่ ะเลอยูท่   ี่ ๑๕๐,๐๐๐ - ๔๑๐,๐๐๐
ตันต่อปี หรือเฉลี่ย ๒๘๐,๐๐๐ ตัน สูงเป็นอันดับ
ห้าของโลก หากประเมินคร่าวๆ ว่าขยะแห้ง
๑ กิโลกรัม มีประมาณ ๑๐๐ ชิ้น หมายความว่า
เราทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเล ปีละกว่า ๒๘,๐๐๐
ล้านชิ้น
ปจุฉา : ฟังแล้วโยมจะเป็นลมเจ้าค่ะ พอมีทาง
เยียวยาแก้ไขวิกฤตินี้บ้างไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : หากต้องการให้ประเทศไทยหลุดจาก
๑๐ อั น ดั บ แรกของประเทศที่ มี ข ยะพลาสติ ก
ลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งค�ำนวนว่า เราต้องลดขยะให้ได้
ปีละ ๑๑,๐๐๐ ล้านชิน้ หรือประมาณ ๓๐ ล้านชิน้
ต่ อ วั น หากค� ำ นวณประชากรชายฝั ่ ง ทั้ ง หมด
๒๓ จังหวัด ประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ คน เราจะท�ำ
ได้ส�ำเร็จ หากทุกคนลดการทิ้งขยะพลาสติกให้ได้
ทุกวันวันละ ๑.๕ ชิ้น
ปุจฉา : โยมคิดว่า การรู้จักน�ำสิ่งที่จะทิ้งมาใช้
ประโยชน์ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเราสอนคนให้
รู้จักประหยัด หรือมีความสันโดษ พิจารณาก่อน
ทีจ่ ะบริโภคหรือได้มา ไม่ใช่อะไรก็จะเอา แล้วก็ไม่
ได้นึกว่าต่อไปจะรักษาอย่างไร ดีกว่าไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ถูกแล้ว คือเป็นการแก้ต้นทางเลย ก่อน
จะใช้ ทางพระพุทธศาสนามีหลักการว่า ปะฏิสงั ขา
โยนิโส จีวะรัง ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์หลัก
ของการใช้ขา้ วของ อย่างเช่น เสือ้ ผ้า วัตถุประสงค์
หลักคือ ปกปิดไม่ให้เกิดความละอาย วัตถุประสงค์
รอง คือป้องกันอากาศร้อนอากาศหนาว ป้องกัน
เหลือบยุง ลม แดด ถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้ ที่จะ
ใช้เกินก็คงไม่มีแล้ว
ณ ปัจจุบันใช้เกินมาก ซื้อมาหามาจนล้น
จนไม่มีที่จะเก็บแล้ว แต่ถ้าพิจารณา ปะฏิสังขา
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โยนิโส จีวะรัง ก่อนว่า วัตถุประสงค์หลักและ
วัตถุประสงค์รองของการใช้สอยปัจจัย ๔ คือ
อะไร เช่น ขวดน�้ำ  เราใช้กันทุกวัน ใช้กันแล้วก็
โยนทิง้ โครมๆ ในวัดนี้ อาตมาก็พยายามหาขวดน�ำ้
ให้ทุกคนแบบดีพิเศษเลย วัดมีเครื่องกรองน�้ำให้
ขวดน�้ำแบบใช้ครั้งเดียวนี่ ให้แต่เฉพาะกิจตอน
มีงานเท่านัน้ ถ้าตามปกติ  ให้ใช้ขวดน�ำ้ ทีเ่ ติมน�ำ้ ได้
นี่คือการแก้ไขปัญหาในประเด็นหนึ่ง
ประเด็นต่อมา ของเหล่านี้ใช้เวลานานมาก
กว่ามันจะย่อยสลาย อย่างเช่น ขวดน�ำ 
้ กว่าจะย่อย
สลายก็ ๔๐๐ - ๕๐๐ ปี ถ้าไม่คิดจะเอามาท�ำจีวร  
ตอนนี้อาตมาก็ลองต่อเรือลงดักขยะหน้าวัด   
เวลาแค่   ๑ ชั่วโมงก็เก็บขยะหน้าวัดได้ถึง ๒ ตัน
ขยะที่ไหลลงแม่น�้ำเจ้าพระยา ที่จะลงอ่าวไทย
เก็บอยู่หน้าวัด ไม่ได้ไปไกลหรอก แค่ ๑ ชั่วโมง
เก็บขยะได้ตั้ง ๒ ตัน แล้วยังมีขยะที่ไม่ได้เก็บอีก
เยอะแยะเลย มันก็ลอยไปติดอยู่ปากอ่าว
สมัยก่อนทะเลไทยมีขยะแค่สองแสนตัน แต่
ตอนนี้ทะเลไทย อ่าวไทยมีขยะมากเป็นอันดับ ๖
ของโลก ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว มหาศาลเลย ตอนนี้
ในอ่าวไทยนี่ ไปตามเก็บขยะ อยู่หลายจังหวัด
ในอ่าว ในทะเลนี่ เก็บไม่ไหวหรอก แต่ถ้าดักขยะ
ของทุกแม่น�้ำไว้ ไม่ให้มันไหลลงทะเล มันจะช่วย
ลดปริมาณลงไปจากเดิมได้เยอะ แม่นำ�้ มันไม่กว้าง
แต่ถ้าลงไปเก็บในทะเล มันกว้างมหาศาล ไม่รู้
มันไปลอยอยู่ตรงไหน แต่ถ้าช่วยกันดักในแม่น�้ำ 
อย่างเช่น ตรงวัดจากแดงจุดหนึ่ง วัดโน้นจุดหนึ่ง
ดักมันทุกจุดเลย ตลอดเส้นทาง มันก็ไหลลงทะเล
น้อยเท่าที่จะน้อยได้ เรื่องนี้สามารถท�ำได้ ตอนนี้
อาตมาก็ก�ำลังท�ำโครงการนี้อยู่ ตอนนี้มีเรือเล็กๆ
ส�ำหรับเก็บขยะ ๓ - ๔ ล�ำ  และถ้าท�ำแพ ต่อแพ
ส�ำเร็จแล้ว เก็บขยะขึน้ แพได้ ก็จดั การคัดแยกได้เลย
น�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่นนทบุรีจนถึง
สมุทรปราการใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ แต่ถ้าเลย

นนทบุ รี ขึ้ น ไป ยั ง ใช้ อุ ป โภคบริ โ ภคได้ แม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาโซนที่ส ะอาดมาก ก็คือตรงบริเวณ
อ่างทอง อันนี้เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ  
เก็บตัวอย่างน�้ำมาวิเคราะห์  ตรวจดูสารตกค้างที่
อยูใ่ นแม่นำ�้ ทัง้ หมด สรุปว่าแม่นำ�้ เจ้าพระยาตัง้ แต่
นนทบุรจี นถึงอ่าวไทย  ใช้อปุ โภคบริโภคไม่ได้เลย
นอกจากความกร่อย ความเค็มแล้ว ยังมีสารเคมี
และขยะตกค้างเกินปริมาณมาตรฐาน
ถ้าทุกคนช่วยกัน แม่นำ�้ เจ้าพระยาจะสะอาด
ขึ้นมาทันที นี่คือสิ่งที่สามารถช่วยกันได้ ถ้าไม่
ช่วยกัน เวลาฝนตกหนัก ต่างจังหวัดจะเกิดอะไรขึน้
พายุลูกเห็บตกราวกับหิมะลง บ้านเรือนพังพินาศ
เพราะอะไร ? เพราะอากาศร้อนจัด สาเหตุคือ
๑. ชอบตัดไม้ท�ำลายป่า ๒. ไม่รักษาศีล อันนี้
คือเหตุปจั จัยทีท่ ำ� ให้มนั เกิดขึน้ ฉะนัน้ สิง่ แวดล้อม
เหล่านี้ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ วัดด้วย ญาติโยม
ด้วย ทางการด้วย เรียกว่า ๓ ทหาร
ปุจฉา : วัดมีส่วนมากเลยในการปลูกฝังจิตส�ำนึก
ต่างๆ และเป็นแบบอย่างในการน�ำกลับมาใช้ใหม่
บางทีเขาไม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไร วัดก็ทำ� เป็นตัวอย่าง
โยมนึกดูทพี่ ระอาจารย์บอกว่า ในแม่นำ�้ เจ้าพระยา
มีขยะเก็บได้ ๒ ตันนี้ โยมว่าเราต้องเปลี่ยนนิสัย
ทีอ่ ยากได้อะไรต้องเอาให้ได้ แล้วใช้แล้วก็ทงิ้ นูน่ นี่
ก็ทิ้ง สังคมก็แย่ไปเรื่อยๆ นะเจ้าคะ
วิสชั นา :  ใช่ ต้อง ปะฏิสงั ขา โย  อาตมาก็พยายาม
อยู ่ แต่ ว ่ า ยั ง ไปไม่ ถึ ง ไหน ถ้ า ทุ ก ส่ ว นช่ ว ยกั น
กฎหมายเข้ามาช่วย สังคมก็ชว่ ย วัดก็จะช่วยเต็มที่
อาตมาก็ช่วยเต็มที่แล้ว ยังไปไม่ถึงไหนเลย พรุ่งนี้
จะมีการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่วัดจากแดง  
มีมูลนิธิชัยพัฒนาและองค์กรเอกชน ๓๖ องค์กร
ใหญ่ๆ มาประชุม เรื่องสิ่งแวดล้อมที่วัดจากแดง
ปุจฉา : น่าสนใจมาก ประชุมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าคะ
วิสัชนา : ประชุมเกี่ยวกับว่าในคุ้งบางกระเจ้า
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มีเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่ต้องดูแล เรื่องพื้นที่
สีเขียว เรื่องป่าไม้ เรื่องขยะ เรื่องอาชีพ เรื่องอะไร
ต่างๆ อาตมาก็จะเป็นหัวหน้าทีมเรื่องขยะ ดูแล
เรื่องขยะในคุ้งบางกะเจ้านี้
ปุจฉา : พูดถึงวัดเราบ้าง ตอนนี้เรามีโครงการ
เกี่ยวกั บ สิ่ งแวดล้ อมที่ร ่ว มกับหน่ว ยงานต่างๆ  
พระอาจารย์พอจะเล่าให้ฟงั ได้ไหมว่า วัดจากแดง
ไปร่วมงานกับองค์กรใด อย่างไรบ้าง
วิสชั นา : เจริญพร ตอนนีก้ ร็ ว่ มกับมูลนิธชิ ยั พัฒนา
ปตท แล้วก็อีก ๓๖ องค์กร พรุ่งนี้ก็จะมาประชุม
กันทั้งหมด ทั้งซีพี เซ็นทรัล บางจาก มีสถานทูต
องค์กรใหญ่ๆ  และนอกจากนี้ อาตมาก็อบรมเด็ก
นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนในโซนบางกระเจ้าทัง้ หมด
ตอนนี้เด็กเทคนิคสมุทรปราการมาอบรมที่วัด
ชุดละ ๒๐๐ คน อบรมไปแล้ว ๒ รุ่น ตอนนี้ก�ำลัง
อบรมรุ่นที่ ๓ ใช้เวลา ๕ วันที่วัดจากแดง มาอยู่ที่
วัด ช่วยคัดแยกขยะ ช่วยท�ำนู่นท�ำนี่ ช่วยท�ำ ๕ ส
ช่วยท�ำกิจกรรมทุกอย่างที่มีอยู่ภายในวัด
ปุจฉา : ๕ ส๕ คืออะไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์
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วิสัชนา : ๕ ส คือ สะสาง (ท�ำให้เป็นระเบียบ)
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย      
ปุจฉา : ๕ ส เราเอาต้นแบบมาจากไหนเจ้าคะ
วิสัชนา : ระบบ ๕ ส จริงๆ แล้ว คนไทยไปเอา
มาจากญีป่ นุ่ เห็นญีป่ นุ่ ท�ำแล้วเป็นประโยชน์ ก็เอา
มาจัดระบบ ๕ ส ภายในประเทศไทย เราก็เอา
มาใช้ที่วัด แต่ในพระไตรปิฎก มีเรื่องเกี่ยวกับการ
ท�ำความสะอาดอยู่โดยตรง ในอังคุตตรนิกาย
ปัญจกนิบาต บอกไว้ว่า ถ้าเก็บกวาด ท�ำความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ได้จาก
การท�ำความสะอาด คือ ๑. มนุษย์รักใคร่ ใครเห็น
ใครก็ รั ก ๒. เทวดารั ก ใคร่ ๓. มี ค วามสุ ข ใจ
๔. ได้ท�ำตามค�ำสั่งสอน ๕. วิมานบนสวรรค์เกิด
รอ ในพระไตรปิฎก จึงมีอานิสงส์ ๕ ประการ
ส�ำหรับคนที่ท�ำ ๕ ส  คือ ท�ำความสะอาด  
และยังมี ขันธกวัตร มหาวัตร เสขิยวัตร จะมี
เสนาสนวัตร ข้อวัตรที่เกี่ยวกับเสนาสนะ ถ้าไม่
ปัดกวาดเป็นอาบัติทุกกฏ วัจจกุฏิวัตร ถ้าวัด
ห้องน�้ำไม่สะอาดก็อาบัติทุกกฏ เจติยังคณวัตร
ถ้าเจดีย์ไม่ท�ำความสะอาดเท่ากับอาบัติทุกกฏ
นัน่ คือ ข้อวัตรต่างๆ ทีถ่ า้ เรารูแ้ ล้ว เราไม่ทำ� เพิกเฉย
ขี้เกียจ ขี้เกียจท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ขี้เกียจ
ท�ำความสะอาดวัด ก็เป็นอาบัติทุกกฏ ทุกวันนั่น
แหละ นั่นคือในวินัยปิฎก ถ้าเราท�ำความสะอาด
จะท�ำไหวไม่ไหวก็ต้องท�ำ  ท�ำไปๆ ก็ไม่ต้องอาบัติ
แล้ว และที่ส�ำคัญคือ ท�ำแล้วก็เป็นแบบอย่าง
วัดก็สะอาดขึ้น สุดท้าย วัดนั้นก็เป็นต้นแบบได้
ปุจฉา : มีค�ำกล่าวว่า “เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึง
ดวงดาว” พระอาจารย์โปรดขยายความว่า ค�ำนี้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเจ้าคะ

๕ “๕ส” คือ แนวทางปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานให้ดีขึ้น  โดยการปฏิบัติตามหลัก ๕ ข้อ ได้แก่ (๑) สะสาง การแยกของ
ไม่จ�ำเป็นและก�ำจัดออกไป (๒) สะดวก จัดวางสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อหยิบใช้สะดวก และลดเวลาในการค้นหา (๓) สะอาด รักษา
ความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณ์ และ สถานที่ท�ำงาน (๔) สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา โดยรักษา ๓ ส แรก ให้คงสภาพ หรือ
ท�ำให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (๕) สร้างนิสัย ฝึกให้เป็นนิสัยการรักษาและปฏิบัติ ๔ ส แรก ให้ติดเป็นนิสัย

วิสัชนา : ถ้าเราทิ้งขยะ ๑ ชิ้น เทวดาก็จะโกรธ
มนุษย์ ตัดไม้ท�ำลายป่าก็ดี ทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทาง
ก็ดี เทวดาไม่พอใจ เมื่อเทวดาไม่พอใจ ก็ท�ำให้
ฝนแล้ง ท�ำให้อากาศเปลี่ยนแปลง อันนี้คือสิ่งที่
เกิดขึ้นโดยตรง
ถ้าเราเก็บกวาดท�ำความสะอาดอย่างดี แล้ว
ก็ปลูกต้นไม้ ไม่ตัดไม้ท�ำลายป่า แล้วก็รักษาศีล
สิ่งเหล่านี้เทวดาชอบใจ เมื่อเทวดาชอบใจแล้ว
สิ่ ง แรกเลยคื อ เทวดาไม่ ก ลั่ น แกล้ ง นอกจาก
ไม่กลั่นแกล้งแล้ว เทวดาก็จะมาส่งเสริมคนที่
ปลูกต้นไม้ให้ได้รับประโยชน์ ให้ได้มนุษยสมบัติ
หรืออะไรต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เทวดา
เหล่านั้นก็มาช่วย มนุษย์ท�ำกรรมแต่กระเทือนไป
ถึงเทวโลก เทวดามองเห็นมนุษย์ เอาอีกแล้ว ทิ้ง
ขยะอีกแล้ว เอาอีกแล้ว ตัดไม้ท�ำลายป่าอีกแล้ว
เทวดาก็ไม่พอใจ ในวัตตสูตร ซึ่งพระสูตรเกี่ยวกับ
เรื่องฝนแล้ง เล่าว่า การที่เทวดาไม่พอใจ เป็น
หนึ่งในเหตุที่ท�ำให้ฝนแล้ง ก็เพราะมนุษย์ทิ้งขยะ
ไม่ถูกที่ ตัดไม้ท�ำลายป่า

ปุจฉา : เกิดมาจากที่เราท�ำทั้งนั้นเลยนะเจ้าคะ
ท� ำ ร่ ว มกั น มา แล้ ว พวกเราก็ ต ้ อ งมารั บ กรรม
ร่วมกัน ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร ใช่
ปุจฉา : พระอาจารย์มีโครงการของวัดจากแดงที่
อยากจะท�ำ  ทตี่ งั้ ใจเอาไว้ แต่ยงั ท�ำไม่ได้  มไี หมเจ้าคะ
วิสัชนา : มี คือเรื่องของขยะนี่ ยังอยู่แค่ในวัด  
ยังไม่ออกไปนอกวัดเท่าที่ควร ตอนนี้มีญาติโยม
เข้ามาร่วม เช่น ช่วยเก็บขวดพลาสติกมาส่ง ช่วย
เก็บโน่นเก็บนี่มาส่ง มาช่วยแยกขยะที่วัด แต่ใน
บ้าน ในชุมชนจริงๆ ยังไม่ได้ร่วมมือเท่าที่ควร
ก็กำ� ลังจะประชุมหาแนวทางพรุง่ นี้ แล้วจากนัน้ ก็
จะลงมือเข้าไปทุกครัวเรือน ไปทุกบ้าน ท�ำอย่างไร
จะให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจริงจังในชีวติ
ประจ�ำวันได้  ไม่อยูแ่ ค่ในวัด  อันนีก้ ก็ ำ� ลังจะท�ำอยู่
แล้วก็มกี ารวางแผน  ไปดูงานว่าทีไ่ หน  ทที่ ำ� ส�ำเร็จแล้ว
ก็เอาแผนนั้น รูปแบบนั้นมาลง ก็จะเริ่มประชุมกัน
ตอนนีอ้ ากาศวิปริต หลายคนบอกร้อนมากๆ
เลย หลายคนพอมาถึ ง วั ด จากแดงก็ บ อกว่ า
ท�ำไมไม่ร้อนเหมือนที่อื่น ลมเย็นสบาย ก็เพราะ
๑. ที่วัดเก็บขยะ ๒. ที่วัดปลูกต้นไม้ ๓. ท�ำความ
สะอาดภายในวัด และวัดอยู่ติดริมแม่น้�ำด้วย
ปลู ก ต้ น ไม้ ด ้ ว ย ข้ า งบนมี ต ้ น ไม้ ข้ า งล่ า งโล่ ง
โปร่ง ขยะเก็บเรียบร้อย ลมก็เย็น ที่วัดจึงเย็น
สบาย ขณะที่ข้างนอก เขาบ่นกันว่าร้อนตับแตก
ปุจฉา : พระอาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหน
คือมีพระสงฆ์ไม่กี่รูป ที่เอาจริงเอาจัง แบบที่
พระอาจารย์ท�ำอยู่ จึงอยากทราบที่มา ที่ท�ำให้
ท่านมาท�ำเรื่องนี้จริงจังเจ้าค่ะ
วิสัชนา : เจริญพร ตั้งแต่เป็นเด็กก็ได้ท�ำความ
สะอาดบ้ า น รดน�้ ำ ต้ น ไม้ ทุ ก วั น พอบวชเป็ น
สามเณร งานประจ�ำที่ดูแลให้วัด เรื่องแรกเลย
ก็คือเรื่องความสะอาดของห้องน�้ำ  พอไปอยู่วัด                 

๔๕

ท่ามะโอ ล�ำปาง ก็ท�ำความสะอาดห้องน�้ำของวัด
ทั้งหมด รับภาระไปเลย
ช่ ว งอยู ่ ที่ วั ด ท่ า มะโอ ก็ ไ ด้ ฟ ั ง หลวงพ่ อ
วัดท่ามะโอเล่าให้ฟังว่า มีพระเถระรูปหนึ่ง คือ
พระอาจารย์แลดี สยาดอ ท่านเก่งปริยัติมาก
ปฏิบัติก็เก่งมาก เทศน์ก็เก่งมาก กลางวันท่าน
สอนหนังสือ ตกเย็นท�ำวัตร ตั้งแต่ ๑ ทุ่มถึง ๔
ทุ ่ ม แล้ ว เขี ย นหนั ง สื อ จาก ๔ ทุ ่ ม ถึ ง เที่ ย งคื น
แต่ท่านขัดห้องน�้ำทุกวันเลย จนกระทั่งลูกศิษย์
สงสัย ใครมาขัดห้องน�้ำ  ท�ำไมมันสะอาดกว่าเดิม
พอไปแอบดู เห็นเป็นอาจารย์ ลูกศิษย์ก็เลยไป
กราบเรียน ขอร้อง พระอาจารย์ อย่าได้ไปล้าง
ห้องน�้ำเลย ลูกศิษย์จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆ
แต่พระอาจารย์แลดี สยาดอ  ท่านก็บอกว่า “ใน
สังสารวัฏอันยาวนาน ผมเป็นทาสของกิเลสตัณหา
มาหลายภพชาติแล้ว ชาตินี้ขอเป็นทาสรับใช้
พระสงฆ์สกั ชาติเถอะ”  ท่านได้กล่าวอย่างนี  ้ เรือ่ ง
ปริยัติไม่มีใครจะเทียบท่านได้ ปฏิบัติก็ปฏิบัติ
อุกฤษฏ์อยู่ในป่าองค์เดียว มีพระไปเจอไปถาม
ปัญหากรรมฐานท่าน สุดท้าย จากการไปถาม
ปัญหาก็พัฒนาเป็นการไปขออยู่ปฏิบัติด้วย จน
มาเป็นส�ำนักปฏิบัติ และต่อมาก็เป็นส�ำนักเรียน
ไปด้วย ก็เลยเป็นทั้งส�ำนักปฏิบัติและส�ำนักเรียน
มาจนกระทัง่ ปัจจุบนั ก็ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว นีเ้ ป็น
เรื่องของท่านอาจารย์แลดี สยาดอ
ปุจฉา : พระอาจารย์ได้ฟัง ได้ปฏิบัติ ก็เหมือน
ได้หล่อหลอมความรับผิดชอบมาแต่เด็กนะคะ
วิสัชนา : เจริญพร ตอนเด็กๆ อาตมาก็มีอัธยาศัย
มาทางนี้อยู่พอประมาณ พอได้ฟังอย่างนี้ ก็เลย
อยากจะท�ำต่อเนื่อง อยากจะท�ำให้เกิดขึ้นจริงๆ  
แล้วก็ได้ไปดูงานที่มูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน เมื่อสิบกว่า
ปีก่อน ก็ได้แนวคิดมาส่วนหนึ่ง
ปุจฉา :  ที่นั่นก็เป็นต้นแบบเลยนะเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร ก็ได้ไปดูที่ไต้หวันมา ที่นั่น
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เขาท�ำกันจริงๆ สมัยก่อน อาตมาเป็นสามเณร
พระลูกวัด ก็ท�ำแค่เฉพาะศาลาวัด เฉพาะกุฏิ
ห้องน�้ำของวัด ไม่ได้มีอะไรมาก ก็ท�ำตามๆ ไป
แค่นั้นแหละ ไม่มีนโยบายออกไปถึงข้างนอก
ตอนหลัง พอมาอยู่วัดจากแดง ใจอยากจะท�ำ
มานานแล้ว สอนนักเรียนก็สอน ก็อยากจะท�ำด้วย
พอสบโอกาสก็เลยท�ำ เจริญพร
ปุจฉา : สาธุเจ้าค่ะ ฟังแล้วคล้ายๆ  ครูบาอาจารย์
ทีท่ า่ นเคยเป็นต้นแบบเป็นแบบพิมพ์มาเลยเจ้าค่ะ
วิสัชนา : อาตมาได้ไปดูงานที่ไต้หวัน ที่ลังกา ที่
พม่า ไปดูมาทุกทีแ่ ล้ว จะมาประชุมลงมือกันวันที่
๒๗ นี้ ถ้าโยมสะดวก ก็เชิญมาประชุมด้วย มีเรื่อง  
๑. การศึกษาของเด็ก ๒. การศึกษาของโยม ๓.
การศึกษาของพระ  เราจะเอาพระไตรปิฎกซึง่ เป็น
พุทธพจน์ไปไว้ตรงไหน ทีจ่ ะให้เข้าถึงประชาชนได้
ซึ่งตรงนี้ อาตมาดูงานมาแล้ว ก็พร้อมในเรื่องของ
ปริยัติ ก็คิดว่าน่าจะลงมือได้สักที ได้เท่าไรก็ลุย
ไปเลย ไม่ต้องพร้อมทุกอย่างหรอก ได้เท่าไร
เท่านั้น ลงมือท�ำเลย เจริญพร
ปุจฉา : ก่อนที่จะจบการสนทนา โยมเห็นพระ
อาจารย์บอกว่า เมื่อเราเก็บของที่ทิ้งแล้วมา เรา
ต้องพิจารณาว่า จะเอาไปท�ำอะไรได้บ้าง โยมก็
นึกถึงหมอชีวกทีไ่ ปเรียนกับอาจารย์ทศิ าปาโมกข์  
แล้วครูบอกว่า ให้หาดูซิ ต้นไม้อะไรที่ไม่เป็นยา
หมอชีวกไปหาจนทั่ว มันก็ไม่มีต้นไม้อะไรเลยที่
ไม่เป็นยา คือทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งหมด ถ้าเรา
รูจ้ กั มอง โยมได้ขอ้ คิดว่า การทีเ่ รารูจ้ กั มองสิง่ ทีด่ ๆี
ในสิ่งต่างๆ แล้วสามารถน�ำมาประยุกต์ หรือ
ท�ำประโยชน์ให้กับชีวิตเราได้ ไม่ให้เสียไปโดย
เปล่าประโยชน์ เราก็เป็นคนโชคดี ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :  ใช่ เจริญพร
ปุจฉา : พระอาจารย์จะฝากข้อคิดเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้กับญาติโยมอย่างไรบ้างเจ้าคะ
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วิสชั นา : ขอฝากญาติโยมให้รว่ มไม้รว่ มมือช่วยกัน
คือ ๑. งดใช้วตั ถุเกินความจ�ำเป็น ๒. ใช้ดว้ ยปัญญา
ค�ำว่าใช้ด้วยปัญญาก็คือ ปฏิสังขา โยฯ พิจารณา
ก่อนใช้ วัตถุประสงค์หลักคืออะไร วัตถุประสงค์
รองคืออะไร ถ้าท�ำได้อย่างนี้ พอใช้เสร็จแล้วเหลือ
เศษที่เราคิดว่าเป็นขยะ ก็คัดแยกทั้งหมด แยกไว้
เป็นพวกๆ กระดาษอยู่กับกระดาษด้วยกัน กิ่งไม้
อยูก่ บั กิง่ ไม้ ใบไม้อยูก่ บั ใบไม้ เปลือกทุเรียนอยูก่ บั
เปลือกทุเรียนด้วยกัน ให้แยกเอาไว้ทงั้ หมด เอามา
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ทั้งหมด มีมูลค่ากิโลกรัมละ
๑๐ บาท เจริญพร
ปุจฉา : ก็ตอ้ งช่วยกันนะคะ จะได้ชว่ ยแก้ไขปัญหา
ที่ก�ำลังวิกฤตกันทุกวันนี้ แล้วในทางธรรมนั้น
เอามาเชื่อมโยงได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : พอดีอาตมาท�ำเรื่องนี้เป็นขยะ ๓ กอง
หรือ ๓ ขั้น ขยะกองแรก เอามนุษย์สมบัต  ิ ขยะ
กองที่สอง เอาสวรรค์สมบัต  ิ ขยะกองที่สาม เอา
นิพพานสมบัติ
ทีบ่ อกว่า ขยะกองเดียวนี้ ถ้าเป็นขยะไปแล้ว
จะท�ำอย่างไรดี ถ้าคนไม่มปี ญ
ั ญา พอเห็นขยะก็จะ
โมโหแล้ว ใครเอามาทิ้ง แต่คนมีปัญญา จะเห็นว่า
ขยะกองนี้ รีไซเคิลเอามาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดเลย
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ อาตมาได้ ไ ปร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด โรงงาน
คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์แห่งใหม่ที่
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ คือโรงงานของบริษัท
โฟคัส เวก ที่ อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้เห็นการบริหารจัดการขยะชั้นน�ำ  โดยรถเข็น
ขยะทั้งคัน ถอยเข้าไปในโรงงาน เทขยะทิ้งลง
ไปทั้งหมด ในโรงงานมีเครื่องดูดขยะที่เททิ้งลง
ไป โดยแยกพวกเศษอาหารออกไปทางช่องหนึ่ง
พลาสติกออกช่องหนึง่ ขวดออกช่องหนึง่ โฟมออก
ช่องหนึง่ เศษรองเท้าออกช่องหนึง่ พลาสติกก็ออก
ต่างหาก พวกกรวดพวกหินก็ตกข้างล่าง เสร็จแล้ว

พวกเศษอาหารก็น�ำไปท�ำปุ๋ยทั้งหมดเลย ขวดก็
เอาไปขาย ส่วนพวกวัสดุแห้งไปท�ำเชื้อเพลิง ขยะ
ทั้งคันรถ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ไม่ต้อง
ทิ้งอะไรไปเลย โรงงานวงษ์พาณิชย์ที่เพิ่งเปิดนี้
จัดเป็น มนุษย์สมบัติ
ส่ ว น สวรรค์ ส มบั ติ ในอั ง คุ ต ตรนิ ก าย
บอกอานิสงส์ของการเก็บกวาดข้อสุดท้ายไว้ว่า
มีวิมานบนสวรรค์เกิดรอ
ส่วน นิพพานสมบัติ ก็คือ ขยะในชีวิตเรา
มี ๒ อย่าง เป็นขยะเปียกกับขยะแห้ง หรือขยะมี
พิษกับขยะไม่มีพิษ เรามีขยะเปียกอยู่ ๓๒ ชิ้น คือ
อาการ ๓๒  และมีขยะแห้ง ๑๐ ชิ้น เช่น ขี้โมโห
ขีง้ ก ขีน้ อ้ ยใจ ขีห้ ลงขีล้ มื ขีเ้ หนียว ขีอ้ จิ ฉา ขีส้ งสัย
ขี้เกียจ กิเลสอกุศลต่างๆ ขยะ ๑๐ กองที่อยู่ใน
สมอง ถ้าช่วยกันเคลียร์ออกได้วนั ไหน วันนัน้ ก็จะ
ได้นิพพานสมบัติ
ปุจฉา :  พระอาจารย์มองทะลุเลย มีการพัฒนา
ไปถึงความสิน้ ทุกข์ นิพพาน วันนีไ้ ด้ขอ้ คิดมากมาย
กราบสาธุขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ
วิสัชนา :  เจริญพร

จะเสพจนหมดจักจั่น

ปั ญญาปริทัศน์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

หรือจะสร้างสรรค์แบบมฆมาณพ
วันนี้มาพบกับพระและโยม ในยามย่างเข้า
คิมหันต์ คือฤดูร้อน เป็นสัญญาณว่าสงกรานต์
ใกล้เข้ามา อุโบสถนี้ ที่พระสวดปาติโมกข์จบลง
ไปนั้น เป็นอุโบสถสุดท้ายของเหมันตฤดู คือวันนี้
สิน้ ฤดูหนาว ทีจ่ ริงเหมันต์นนั้ เป็นชือ่ ฤดูของชมพูทวีป เราก็เรียกของเราตามไปด้วย เอาฤดูหนาว
เป็นเหมันต์ ที่จริงนั้น เหมันต์แปลว่าฤดูที่หิมะตก   
เหมันต์ก็มาจากหิมะนั่นเอง แต่เมืองไทยของเรา
ไม่มีหิมะตก ก็พลอยเรียกว่าเหมันต์ไปด้วย
สามฤดู รู้กันดี แต่จะมีวสันต์ได้ ต้องรู้จักฤดู
ให้ครบทั้ง ๖
เหมันต์คือฤดูหนาวนั้น มาสิ้นสุดในวันเพ็ญ
เดือน ๔ หรือวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๔ ได้แก่วันนี้
เดือน ๔ นี้ ภาษาพระเรียกว่า ผัคคุณมาส พรุ่งนี้
วันต่อไปเป็นแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๔ ขึ้นฤดูใหม่ เป็น
คิมหันต์ คือฤดูร้อน ที่ว่านี้คือ เราจัดตามบาลี
แบบที่นิยมกัน ซึ่งมี ๓ ฤดู วันนี้ก็ควรจะพูดกันใน

เรื่องฤดูกาลนั้นด้วย มาท�ำความเข้าใจ อย่างน้อย
ก็ทบทวน เพราะบางที เราก็พูดกันไปโดยไม่ได้
เข้าใจจริง  
เราบอกว่าวันนี้เป็นวันเดือนเต็ม คือวันที่
พระจั น ทร์ เ ต็ ม ดวง ค� ำ ไทยว่ า เดื อ น แปลว่ า  
พระจันทร์ เช่นบางทีเราพูดว่า “คืนนี้เดือนมืด”
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แล้วพระจันทร์นนั้ เราก็เอามาใช้นบั เวลา ก็เรียกว่า
เดือนอีก เดือน คือ พระจันทร์ สว่างขึ้นๆ จน
เต็มดวง แล้วแรมเลือนลงไปๆ จนมืดหมดดวง
ทีหนึ่ง ก็นับว่าเดือนหนึ่ง เป็นเดือน ๑ เดือน ๒
เดือนอ้าย เดือนยี่ เดือนโน้นเดือนนี้ เรียกเป็น
ค�ำบาลีว่า มาสนั้นมาสนี้ นี่ก็หมายความว่า ที่เรา
นับเดือน เป็นเท่านั้นวัน เท่านี้วัน เดือนที่เท่านั้น
เดือนที่เท่านี้ เป็นเดือนที่ ๓ เดือนที่ ๔ อะไรนี่
ก็นับตามพระจันทร์นั่นเอง นี่คือ เดือนนั้นมาจาก
ชื่อของพระจันทร์
ส่วนพระอาทิตย์นนั้ ชือ่ ว่า ตะวัน ฉะนัน้   ตะวัน
ก็บอกกลางวัน เราก็เห็นตะวันในเวลากลางวัน
แล้วก็มานับเดือนโดยแบ่งจากจ�ำนวนวันในรอบปี
ให้เดือนหนึ่งๆ ได้จ�ำนวนวันใกล้ๆ พอๆ กันกับ
เดือนของพระจันทร์ที่ว่านั้น ได้ ๑๒ เดือน เป็น
เดือนละ ๓๐ วัน ๓๑ วัน ๒๙ - ๒๘ วัน อะไรก็
ว่าไป ก็ท�ำความเข้าใจกันไว้ บางทีคนไม่ได้นึก
หรอกว่า เดือน คือพระจันทร์ กับเดือน ที่เรานับ
เป็นเดือน ๓ เดือน ๔ นี้ เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะ
เขานับโดยเอาพระจันทร์นี้ เป็นตัวก�ำหนด ก็จึง
เรียกว่าเดือน
ทีนี้ ฤดูนี่ เอาเดือนเต็มเป็นที่สิ้นสุด แล้วต่อไป
ก็ตงั้ ต้นใหม่ เพราะฉะนัน้ แรม ๑ ค�ำ 
่ จึงตัง้ ต้นใหม่

คื อ พระจั น ทร์ เริ่ ม ต้ น ใหม่ อย่ า งฝรั่ ง ก็ เรี ย กว่ า
new moon แต่คนไทยเรา เรียกขึ้น ๑๕ ค�่ำ 
ว่ากลางเดือน อะไรอย่างนี้ บางทีก็สับสนบ้าง
แต่เอาง่ายๆ ว่า  กำ� หนดฤดูน  ี้ ถอื พระจันทร์เต็มดวง
เป็นสิ้นสุดฤดู
วันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง หรือเดือน
เต็มดวงของเดือน ๔ คือผัคคุณมาส  กเ็ ป็นอันสิน้ สุด
ฤดูเหมันต์ คือสิ้นสุดฤดูหนาว พรุ่งนี้แรม ๑ ค�่ำ  
เปลีย่ นฤดูแล้ว กลายเป็นคิมหันต์คอื ฤดูรอ้ น นีค่ อื
ฤดูสิ้นสุดตอนเดือนเต็ม พอเดือนเปลี่ยนเป็นข้าง
แรม พรุง่ นีแ้ รม ๑ ค�ำ 
่ ก็เริม่ ฤดูคมิ หันต์  คอื คิมหันตฤดู เริ่มตั้งแต่ แรม ๑ ค�่ำ  เดือน ๔ หรือผัคคุณมาสนี้ไป ๔ เดือน ก็ไปลงท้ายฤดูด้วยขึ้น ๑๕ ค�่ำ  
คือเดือนเต็มดวงของเดือนอะไร นับจากเดือน ๔
แรม ๑ ค�่ำ ก็ไปถึงเดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ พระจันทร์
คือเดือนเต็มดวง ก็เป็นอันสิ้นสุดฤดูคิมหันต์ คือ
สิ้นสุดฤดูร้อน พอรุ่งขึ้นวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ ก็
เข้าฤดูฝน พระก็เข้าพรรษา เป็นสัญญาณบอกว่า
ฤดูฝนเริ่มต้น เรียกว่า วัสสานฤดู
จ�ำกันไว้ให้แม่น วัสสานะ คือฤดูฝน บางคน
เข้าใจผิด ไปเรียกฤดูฝนเป็นวสันตฤดู นี้คือผิด
พลาด ฤดูฝนคือวัสสานฤดู เรียกสัน้ ๆ ว่าวัสสา ก็คอื
พรรษา อย่างพระนีจ้ ำ� พรรษา ก็คอื จ�ำฤดูฝน  แต่ชอื่
ฤดูแท้ว่า วัสสานะ แล้วบางทีก็เรียกว่า ปาวุสฤดู
ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของฤดูฝน เอาละ อย่าไปยุ่งเลย
จ�ำยาก จะวุ่นวาย
เอาแค่ว่า วัสสานะ คือฤดูฝน เริ่มแรม ๑ ค�่ำ 
เดือน ๘  คือ อาสาฬหมาส แล้วนับไปอีก ๔ เดือน
จบที่เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ หรือวันเพ็ญเดือน ๑๒  
เป็นวันสุดท้ายของฤดูฝน ได้แก่วันลอยกระทง  
นีค่ อื วันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นวันสิน้ สุดฤดูฝน แล้วต่อ
จากนั้น รุ่งขึ้น แรม ๑ ค�่ำ  เดือน ๑๒ กัตติกมาส
ก็จะเป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาว คือเข้าเหมันตฤดู

๔๕

แล้วก็นับไปอีก ๔ เดือน อย่างที่ว่าแล้ว ก็มา
บรรจบถึ ง ตอนนี้ คื อ สิ้ น ฤดู ห นาว ในวั น เพ็ ญ
เดือน ๔ ผัคคุณมาส  ก็จบ ครบรอบปี ก็เป็นอันว่า
ปีหนึ่งมี ๓ ฤดู ดังที่ว่ามานี้
การนั บ ฤดู แ บบวั ส สานะ เหมั น ต์ และ
คิมหันต์นี้ เราเอามาจากชมพูทวีป ทีนี้อินเดียนั้น
ต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเขา ก็ใกล้เคียงเมือง
ไทย แต่ไม่เท่ากันจริง เพราะฉะนั้น ฤดูกาลก็ไม่
ตรงกันแท้ อินเดียเขาเป็นประเทศใหญ่  ใหญ่กว่า
ประเทศไทย ๖ เท่า แล้วจีนกับอเมริกายังใหญ่
กว่าอินเดียอีก ๓ เท่า หมายความว่า จีนใหญ่กว่า
อินเดีย ๓ เท่า อเมริกาก็เช่นเดียวกัน ใหญ่กว่า
อินเดีย ๓ เท่า ไทยจึงเล็กกว่าจีน ๑๘ เท่า  แล้วก็
เล็กกว่าอเมริกา ๑๘ เท่า  นีค่ อื ไทยเล็กกว่าอินเดีย
๖ เท่า
ทีนี้ ใต้สุดของอินเดียนั้น ก็ใกล้เคียงกับใต้
สุดของประเทศไทย แต่ไม่ตรงกันจริง ใต้สุดของ
อินเดีย อยูแ่ ถวๆ จังหวัดพังงา กระบี่ อะไรแถวนัน้
แต่เหนือสุดของเขาล่ะ เพราะอินเดียเป็นประเทศ
ใหญ่ เหนือสุดของเขาจึงเลยขึน้ ไปมาก อย่างเมือง
กุสินารา ที่อยู่ในแดนพุทธภูมิ อยู่ในสังเวชนียสถาน ๔ เป็นสถานที่ปรินิพพาน แล้วก็ที่ประสูติ
คือลุมพินวี นั นัน้ อยูใ่ กล้กนั ทีนี้ ๒ เมืองนัน้ เข้าเขต
ที่เรียกว่าเหนือมากแล้ว เลยจากเราไปเยอะ ของ
เรานี้ จังหวัดเหนือสุดอยู่แถวๆ เชียงรายนี้
เราลองเที ย บอิ น เดี ย กั บ ไทย โดยวั ด ด้ ว ย
อเมริกา ของไทยเรา เหนือสุดแถวเชียงราย ก็อยู่
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ใต้ไมอามี่ ในรัฐฟลอริดา ใต้ลงมาตั้งราว ๖๐๐
กิโลเมตร แต่ของอินเดีย กุสินารา แล้วก็ลุมพินี
ซึ่งเข้าไปอยู่ในเขตเนปาล ที่ประสูติพระพุทธเจ้า
ที่นับว่าเหนือสุดในดินแดนพุทธภูมิ จึงจะอยู่ใน
ระดับของไมอามี่ รัฐฟลอริดา
ทีนี้ขึ้นไปอีก ให้เหนือสุดของอินเดียจริงๆ  
คือแถบแคว้นแคชเมียร์ หรือภาษาเก่าเรียกว่า
กัศมีระ แคว้นกัศมีระ มีเมืองหลวงชื่อว่าศรีนคร
เมืองศรีนครนี้ ใกล้เหนือสุดของอินเดีย เทียบแล้ว
ก็ยังอยู่แค่แถวๆ เมืองวอชิงตัน ดีซี เท่านั้นเอง  
หมายความว่า เหนือสุดของอินเดียนี้ อยูแ่ ค่ระดับ
เดียวกับเมืองวอชิงตัน ดีซ  ี เมืองหลวงของอเมริกา  
ซึง่ ยังต�ำ่ กว่าเมืองนิวยอร์กเลย นีเ่ ป็นความสูงต�ำ่ ใน
เรื่องทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งเกี่ยวกับฤดูกาลด้วย เพราะ
เป็นเรื่องของเขต ตามเส้นรุ้งเส้นแวง อะไรพวกนี้
ทีน้ี เมืองไทยเรานับฤดูตามอินเดีย อินเดียนัน้
ถึงฤดูหนาว ส่วนข้างบนของเขา อย่างที่ว่าชัมมู
และแคชเมียร์ อยู่เหนือกว่าเราเยอะแยะ เมือง
หลวงที่ชื่อว่าศรีนคร อยู่เหนือเชียงรายขึ้นไปราว
๑,๕๐๐ กม. แล้วแถมอยู่บนภูเขาหิมาลัยด้วย ก็
หนาวมาก ส่วนข้างล่าง ทางใต้สุดของเขา ลงมา
อยู่ในระดับของจังหวัดพังงา กระบี่ อากาศแถบ
เหนือ กับแถบใต้ของเขา จึงต่างกันมาก อินเดีย
จึงมีวิธีแบ่งฤดูเป็น ๒ แบบ
แบบที่พูดเมื่อกี้นี้ เรียกว่า ๓ ฤดู มีฤดูละ ๔
เดือน ทีนี้ แบ่งอีกแบบหนึ่ง เป็น ๖ ฤดู ที่แบ่งเป็น
๖ ฤดูนี้ ก็ซอยจาก ๓ ฤดูนั่นเอง ที่แบ่งแบบ ๓ มี
ฤดูละ ๔ เดือน เมื่อแบ่งแบบ ๖ ฤดู ก็เป็นฤดูละ
๒ เดือน
ถ้าตั้งต้นกันที่วันนี้ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า นี่
เป็นวันสุดท้ายของเหมันตฤดู คือสิ้นสุดฤดูหนาว
พรุ่งนี้ย่างขึ้นคิมหันตฤดู ฤดูร้อน เมื่อแบ่งแบบ ๓
ฤดู ก็เป็น ๔ เดือน คิมหันตฤดูเริ่มพรุ่งนี้ แรม ๑
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ค�่ำเดือน ๔ นับไปครบ ๔ เดือน สิ้นฤดู ถึงขึ้น ๑๕
ค�่ำ เดือน ๘ ที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วว่าจะเข้าสู่วัสสานะ
เป็นฤดูฝน
แต่ทีนี้ ถ้าแบ่งแบบ ๖ ฤดู ก็แบ่งคิมหันตฤดู
เป็น ๒ ฤดูย่อย นี่คือโดยเฉพาะในอินเดียแถบ
เหนือ ซึง่ มีอากาศเย็นมาก ก็มฤี ดูทเี่ รียกว่าใบไม้ผลิ
แทรกเข้ามา พอสิ้นฤดูหนาวคือเหมันต์ แทนที่จะ
ขึน้ คิมหันต์คอื ฤดูรอ้ น ก็ขนึ้ วสันต์ เป็นฤดูใบไม้ผลิ
นี่แหละ พรุ่งนี้วสันต์จะมา ตรงนี้แหละที่สับสน
คนไทยไม่มี และไม่รู้จักวสันต์ ก็เรียกผิด เอา
วสันตฤดู เป็นฤดูฝนไป
วสันตฤดู แปลว่า ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มแรม ๑ ค�่ำ
เดือน ๔ คือพรุง่ นี้ แล้วเฉพาะปีนี้ พรุง่ นีต้ รงกับวันที่
๒๑ มีนาคม ทีนี้ ตามฤดูของฝรั่งตะวันตก ที่นับ
ตามระบบสุริยคติ เอาวันที่ ๒๑ มีนาคม เป็น
วันเริ่มต้น ฤดูใบไม้ผลิ หรือ spring ปีนี้ก็พอดี
ตรงกันเลย วสันตฤดูก็เริ่มต้นพรุ่งนี้ แรม ๑ ค�่ำ 
เดือน ๔ และของฝรั่งก็เริ่มต้นพรุ่งนี้ วันที่ ๒๑
มีนาคม จึงขอให้เข้าใจว่า ที่ว่าเริ่มต้นคิมหันตฤดู
พรุง่ นีน้ นั้ เมือ่ แบ่งละเอียดลงไป กลายเป็นเริม่ ต้น
วสันตฤดู คือเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ หรือ spring
ฤดูใบไม้ผลินี้ เป็นฤดูที่ว่า สิ้นหนาวแล้ว  
ต้นไม้ที่เหี่ยวแห้ง ร่วงโรย มีหิมะจับ ออกใบ

ออกดอกอะไรไม่ได้ ล�ำต้นด�ำ  เหลือแต่กิ่ง ตอนนี้
ก็จะผลิดอกออกใบ บนพื้นดินก็มีผืนหญ้าขึ้นมา
เขียวขจี มีดอกไม้สีเหลือง สีอะไร แซมขึ้นมา  
เป็นฤดูที่สวยสดงดงาม พระกาฬุทายีที่อาราธนา
พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดาและ
พระประยูรญาติทเี่ มืองกบิลพัสดุ์ ก็นมิ นต์ตอนเข้า
วสันตฤดูนแี้ หละ เพราะว่ากบิลพัสดุน์ นั้ อยูอ่ นิ เดีย
แถบเหนือ ก็มีอากาศที่หนาวเย็น พอสิ้นเหมันต์
หิมะเลิกตก ก็จะเข้าวสันตฤดู
เป็นอันว่า พรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นวสันตฤดู คือ
ฤดูใบไม้ผลิ แปลว่า ฤดูของคนเล่นกีฬา หรือฤดู
ของการสนุกสนานบันเทิง ชื่อว่าวสันตฤดูนี้ บอก
ความหมาย  ให้นกึ ถึงยามทีผ่ คู้ นก�ำลังสดชืน่ รืน่ เริง
โดนหิมะโดนลมเยือกหนาวมาแทบแย่หลายเดือน
ตอนนี้สบายแล้ว เล่นกันให้สนุกสนาน เบิกบาน
กายใจ
เอาละ เข้าใจแล้วนะ เป็นอันว่าพรุ่งนี้จะเริ่ม
ฤดูแยกย่อยทีเ่ รียกว่าวสันตฤดู แปลว่าฤดูใบไม้ผลิ
ทีค่ นไทยมากมายไม่รจู้ กั แล้วก็แปลวสันตฤดูเป็น
ฤดูฝนไป แม้แต่ในพระไตรปิฎก แปลภาษาไทย
ก็บังเอิญไปเจอแห่งหนึ่งแปลวสันตฤดูเป็นฤดูฝนไป
และบางแห่งก็เขียนบาลีผิด เขียน วสนฺต เป็น
วสฺสนฺต นีค่ อื สับสนกับวัสสานะ และวัสสะ ทีแ่ ปลว่า
ฤดูฝน  นีแ่ หละเพราะเมืองเราไม่ม  ี เมือ่ เอามาพูดกัน
ก็จึงยุ่งอย่างนี้
เอาละนะโยมต้องแม่นเรือ่ งนี้ เป็นอันว่าพรุง่ นี้
เริม่ วสันตฤดู เป็น Spring ฤดูใบไม้ผลิ ตรงกันพอดี
ทัง้ ของเรา จันทรคติ และของฝรัง่ วันที่ ๒๑ มีนาคม
เมือ่ วสันต์มาแล้ว นับไปอีก ๒ เดือน วสันตฤดูกจ็ ะ
สิน้ สุด ในวันเพ็ญเดือน ๖ คือวิสาขบูชา นีค่ อื ลงใน
วันวิสาขบูชาพอดีเลย หมดฤดูใบไม้ผลิ สิน้ วสันตฤดูในวันวิสาขบูชา ต่อจากนั้นก็เรียกได้เต็มตัวว่า
คิมหันตฤดู หรือคิมหันต์
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ทีจ่ ริง ภาษาพระไม่นยิ มเรียกว่าคิมหันต์ ท่าน
เรียกว่าคิมหะบ้าง คิมหานะบ้าง  แต่ในภาษาไทย
จะเรียกคิมหันต์ ก็ไม่ว่า เป็นการเรียกตามนิยม
เข้าชุดกับเหมันต์
     เป็นอันว่าเข้าใจแล้ว ก็ยังมีอีก ๒ ฤดูย่อย คือ
แบ่งฤดูฝนออกไป ให้มีฤดูท้ายฝน และแบ่งฤดู
หนาวออกไป ให้มีฤดูท้ายหนาว คือ  ฤดูฝนหรือ
วัสสานะนั้น พอเข้าพรรษาแล้ว ผ่านไป ๒ เดือน
ถึงแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๐ ก็จะเปลี่ยนเป็นฤดูสารท
เรียกว่า สรทฤดู ผู้ใช้ภาษาบาลี มักจะแปลว่า
ฤดูท้ายฝน เป็นฤดูฝนเม็ดโต ก็คือฤดูใบไม้ร่วง ที่
ตรงกันข้ามกับวสันต์ ที่ใบไม้ผลินั่นเอง
      แล้วต่อไป พอสรทฤดู หรือฤดูสารทสิ้นสุด
จบแล้วก็เข้าฤดูหนาว เป็นเหมันต์ ที่ว่าเริ่มใน
วันแรม ๑ ค�่ำ  เดือน ๑๒ แล้วถ้าแบ่งละเอียด
พอผ่านไปได้ ๒ เดือน ก็ขึ้นฤดูย่อย ที่เรียกว่า
สิสิรฤดู แปลกันว่าฤดูยะเยือก ก็คือท้ายหนาว
เป็นช่วงต่อ พอสิ้นสิสิรฤดู ฤดูยะเยือกแล้ว ก็มา
เข้าวสันต์ เป็นฤดูใบไม้ผลิ ที่ว่าจะเริ่มพรุ่งนี้ ก็เลย
เล่าให้ฟังไว้เป็นความรู้ จะได้เข้าใจเรื่องฤดูกาล
ที่เราต้องผ่านกันทุกปี
จากธรรมชาติ คนออกมาสานสังคม แล้วพา
กันมา จนได้พบกระแสนิยมของความเจริญ
ในปัจจุบัน
เรือ่ งฤดูกาลทีบ่ อกเมือ่ กีว้ า่ เวลานีเ้ ข้าคิมหันต์
ถึงฤดูร้อนแล้ว เป็นสัญญาณว่าสงกรานต์จะมา
แต่ที่มาที่วัดวันนี้ อาตมาไม่ได้นึกถึงสงกรานต์

19

แต่นึกถึงจักจั่นว่า เอ๊ะ เราจะได้ยินเสียงจักจั่น
ไหมนี่ สมัยก่อน เมื่ออยู่ที่วัดนี้ พอเข้าฤดูร้อน ก็มี
เสียงจักจั่นสนั่นวัด แล้วที่นี่ก็ใกล้พุทธมณฑลด้วย  
บริเวณพุทธมณฑลก็คือป่า เป็นสวนใหญ่ เพราะ
ฉะนั้นจึงมีเสียงจักจั่นเซ็งแซ่ไปหมด ตั้งแต่ในวัดนี้
ไปจนถึงพุทธมณฑล พอตื่นเช้าขึ้นมา ก็ร้องกัน
สนัน่ หวัน่ ไหว เรือ่ ยไปจนกระทัง่ โพล้เพล้ ถึงเวลาค�ำ่
เรียกว่า ร้องกันเพรียกไปเลย
ที นี้ ก็ เ ป็ น ที่ สั ง เกตว่ า ตอนนี้ เสี ย งจั ก จั่ น
ไม่ค่อยมี พอเข้าฤดูร้อนแล้ว ได้ฝากท่านพระครู
วินัยธรช่วยถามทางพังงาซิ ภาคใต้เป็นอย่างไร
เสียงจักจั่นยังมีไหม พระที่นั่นบอกว่า แทบไม่มี
เสียงจักจั่นแล้ว ถามไปทางเชียงใหม่ ยังไม่ชัดว่า
มีแค่ไหน  แล้วก็ให้ถามไปทางสุพรรณบุรีด้วย แต่
ทีว่ ดั นีไ้ ด้มาด้วยตนเอง ยังมีให้ได้ยนิ บ้าง แต่วา่ น้อย
ไม่เหมือนสมัยก่อน
ในสมัยก่อนนัน้ อย่างทีบ่ อกเมือ่ กี้ เสียงจักจัน่
สนั่นเลย ทุกวันตอนเย็นๆ  เดินกันไปกับหลวงลุง  
(หลวงลุงทีท่ า่ นมรณภาพไปแล้วเมือ่ อายุ ๑๐๐ ปี)  
ราว ๕ โมงเย็น ออกเดินกันไปตามลานวัด  ยังจ�ำได้
ว่า  บางปีจักจั่นเริ่มร้องไว ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
คือวันวาเลนไทน์ แสดงว่าฤดูรอ้ นมาเร็ว ถึงวันนัน้
ก็ได้ยินเสียงจักจั่นสนั่นหวั่นไหวแล้ว
แล้วก็นึกถึงเวลาไปต่างจังหวัด เดี๋ยวนี้ เสียง
จักจั่นน้อยลงไปทุกที  ที่พักในช่วงเวลานี้  อยู่ใกล้
แก่งกระจาน อยู่บนเนินเขา ได้สังเกตมาหลายปี
แล้ว พอเข้าฤดูร้อน ได้ยินเสียงจักจั่นร้องเบาๆ
แก๊กเดียว ก็เงียบหาย เป็นอย่างนี้ติดต่อกันมา
หลายปีมาแล้ว ยังแปลกใจว่า ถึงปีนี้ที่นั่นรู้สึกว่า
ได้ยินเสียงจักจั่นกลุ่มใหญ่หน่อย แล้วก็ร้องบ่อย
ขึน้ และเป็นช่วงยาวขึน้ ตัง้ แต่ตนื่ เช้าไปจนกระทัง่
ย�่ำค�่ำ  แต่รวมแล้ว เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ก็น้อย
อย่างยิ่ง
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นี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่น่าเอาใจใส่ เรา
ไม่ควรนึกถึงแค่สงกรานต์ เมื่อนึกถึงฤดูร้อน ต้อง
นึกถึงจักจัน่ ด้วย เพราะจักจัน่ นีเ้ ป็นตัวเชือ่ มโยงไป
สู่ธรรมชาติ งานสงกรานต์เป็นเรื่องของมนุษย์ ที่
เราจัดขึน้ มาเป็นวัฒนธรรมประเพณี  แต่สงกรานต์
นี้จะจัดได้อย่างไร มันก็อิงอาศัยธรรมชาตินั่น
แหละ แล้วจักจั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ
มนุษย์เรานี้อย่าลืมสิ่งแวดล้อม อย่าหลงลืม
อย่าละเลยธรรมชาติ ความจริงหรือธรรมดานี้
เหมื อ นกั บ เตื อ นเราอยู ่ เรื่ อ ยว่ า เรานี้ อ ยู ่ กั บ
ธรรมชาตินะ ธรรมชาตินี้แหละ เป็นเนื้อตัวของ
ชีวิตของเรา และเป็นเนื้อตัวของโลกด้วย สิ่งที่
แวดล้อมครอบคลุมเราทั้งหมดนี้ ก็คือธรรมชาติ
ทัง้ นัน้ มนุษย์เราเกิดจากธรรมชาติ แล้วหันออกมา
จากธรรมชาตินั้น มองดูกันในสังคมของมนุษย์นี้
เราก็ได้สรรค์สร้างวัฒนธรรมประเพณี เช่น มีงาน
บุญอะไรต่างๆ อย่างสงกรานต์นี้ขึ้นมา
ที่ จ ริ ง วั ฒ นธรรมประเพณี นั้ น ก็ อิ ง อาศั ย
ธรรมชาตินั่นเอง อย่างสงกรานต์นี้ก็ชัดเลย เรา
ก�ำหนดขึ้นตามฤดูกาล สงกรานต์คืออะไร ก็คือ
เวลาที่ดวงอาทิตย์หรือดวงตะวันนี้ย้ายราศี จาก
ราศีมีน (มีนาคม) ไปสู่ราศีเมษ (เมษายน) ซึ่ง
เป็นการย้ายครัง้ ใหญ่ในรอบ ๑๒ เดือน ครบรอบปี
จึงเรียกว่า มหาสงกรานต์ คือสงกรานต์ในวันที่
๑๓ เมษายนนี  ้ เป็นการย้ายครัง้ ใหญ่ของปี  เรียกว่า
มหาสงกรานต์ เดี๋ยวนี้ เราเรียกกันสั้นๆ แค่ว่า
สงกรานต์
ความจริ ง สงกรานต์นั้น มีปีละ ๑๒ ครั้ง
พระอาทิ ต ย์ ย ้ า ยราศี ใ นแต่ ล ะเดื อ น เรี ย กว่ า
สงกรานต์ท้ังนั้น คือเป็นธรรมดาว่า ในทุกเดือน  
ดวงตะวันจะย้ายราศี   เริ่มแต่ต้นปี ย้ายจากราศี
มังกรไปราศีกมุ ภ์ แล้วย้ายจากราศีกมุ ภ์ไปราศีมนี
จากราศีมีนไปราศีเมษ จากราศีเมษไปราศีพฤษภ

เรื่อยไปอย่างนี้  ทีนี้เราก็ตัดตอนเอาว่า ครั้งที่ย้าย
จากราศีมีน มาสู่ราศีเมษนี้ ครบ ๑๒ เดือน เต็ม
รอบ ถือเป็นการย้ายครั้งใหญ่ครั้งส�ำคัญ ก็เรียก
เป็น มหาสงกรานต์  แล้วก็จดั งานสนุกสนานอะไร
ต่างๆ ขึน้ มา เพราะฉะนัน้ การจัดฤดูกาล และงาน
รื่นเริงสนุกสนาน จนเป็นประเพณีขึ้นมานี้ มันก็
อาศัยธรรมชาตินนั่ แหละ เป็นฐาน คือเป็นไปตาม
การหมุนเวียนของฤดูกาล  
      ดวงตะวันคือดวงอาทิตย์ของเรานี้ เป็นประธาน
ของสุรยิ จักรวาล ซึง่ โคจรเคลือ่ นทีไ่ ป และเราก็ได้
เห็นเป็นว่าเขาย้ายราศี การย้ายราศีอย่างน้อยก็
บอกให้เรารู้ว่า ดวงตะวันหรือดวงอาทิตย์นี้ ที่ว่า
ใหญ่กว่าโลกนีส้ กั ล้านสามแสนเท่านัน้ ก็คอื เล็กนิด
เดียว ได้แค่ย้ายราศีไปในกลุ่มดาวฤกษ์ทั้งหลาย  
กลุ่มดาวแต่ละกลุ่มนี้ใหญ่นักหนา แค่แต่ละดวง
ส่วนมากก็เป็นดาวฤกษ์มหึมาใหญ่กว่าพระอาทิตย์
แล้วก็ท�ำให้นึกไปถึงสากลจักรวาลทั้งหมด  
จากดวงตะวัน ก็นึกไปถึงกลุ่มดาวที่เรียก
ว่านักษัตร นึกไปถึงแกแลกซี่ นึกไปถึง สากล
จักรวาล อย่างทีว่ า่ ทัง้ หมดนัน้ ก็เป็นเพียงส่วนของ
ธรรมชาติที่ประกอบกันขึ้นมา ตั้งแต่ตัวเราที่เป็น
แค่เหมือน เศษฝุน่ ผงธุลี แล้วทีม่ กี ารจัดงานท�ำบุญ
เป็นประเพณีอย่างเช่นสงกรานต์น  ี้ ก็องิ อาศัยกาล
เวลาทีเ่ ป็นเรือ่ งของธรรมชาตินเี่ อง  แล้วทีเ่ ป็นเนือ้
เป็นตัวเป็นชีวิตของเรา ก็คือธรรมชาตินั่นแหละ  
เสร็จแล้วพอมาเป็นคน ก็มีการแสดงออกในการ
อยู่ร่วมกัน เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณี อย่างเช่น
สงกรานต์ที่ว่านี้
ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้น เมื่อถึงกาล
เวลายามสงกรานต์นี้ ธรรมชาติแห้งแล้งนัก จึงเป็น
เวลาที่เราไปหาน�้ำเอามาอาบมารดมาสาดให้กัน
เอามาเผื่อแผ่แจกแบ่งปันกัน เป็นการแสดงความ
รักใคร่ปรารถนาดี เป็นความมีน�้ำใจที่ต้องการ
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ให้คนอื่นมีความสุข ความร่มเย็น และเป็นความ
สัมพันธ์ทดี่ งี าม ด้วยการแสดงความเคารพ ความมี
ไมตรี อะไรต่างๆ ทัง้ หมดนีก้ ส็ บื สายมาเป็นเนือ้ ใน
ของวัฒนธรรมประเพณีของสังคม ซึ่งก่อตัวตั้งรูป
ขึ้นมาบนฐานของธรรมชาติอย่างที่ว่าแล้วนั้น  
เป็นอันว่า ธรรมชาติเป็นทั้งเนื้อตัวของคน
และโอบอุ้มหุ้มห่อมวลหมู่ผู้คน แล้วก็เป็นฐานที่
ก่อตัวขึ้นมาของวัฒนธรรมประเพณี  ซึ่งเป็นเรื่อง
ของสังคมที่จะประสานรวมหมู่ผู้คนนั้นให้อยู่กัน
ได้ดี มีแนวทางของความเจริญงอกงาม เช่นรู้จัก
มีไมตรีที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข ที่จะผูกพัน
มีน�้ำใจต่อกัน สืบทอดคุณค่าทางจิตใจไว้ เป็น
แก่นสารของสังคม
นีค่ อื จากธรรมชาติมาเป็นเรือ่ งของวัฒนธรรม
ประเพณี ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ห ลั ง ที่ พั ฒ นามาเป็ น เนื้ อ
เป็นตัวของสังคม แล้วก็เคลือ่ นขบวนกันมา จนได้
พบกับกระแสนิยมของความเจริญในเวลาปัจจุบนั   
คือสภาพขณะนี้
ทีนี้ ถ้าเป็นสังคมที่ดี มีความชาญฉลาด ก็จะ
ต้องสืบทอดต่อประสานเผชิญกันรับมือได้หมด  
ให้ทุกส่วนทุกด้าน มาหนุนมาเสริมกันให้ดีงาม
งอกงามยิ่งขึ้นต่อไป แต่เวลานี้ที่น่าสงสัยก็คือว่า
เมื่อมาถึงสงกรานต์นี้  เราพบ
เราผ่านมันไปอย่างไร  
ว่ า ถึ ง กระแสนิ ย มของ
ความเจริญในปัจจุบันนี้ เรา
เข้ามาสู่ยุคสมัยของค่านิยม
บริโภค เขาเรียกว่าเป็น ยุค
บริโภคนิยม มุ่งจะเอาแต่เสพ
บริโภค เป็นกระแสวัตถุนิยม
ในยุคของการเสพบริโภค มอง
หมายแค่จะได้สนุกสนาน เมือ่
ถึงสงกรานต์ ก็มุ่งเอาแต่ส่วน
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ของความสนุกสนานเท่านั้น ส่วนอื่นไม่เอา เขา
พากันเมินเสีย หรือไม่ก็ทิ้งไป ดังได้เห็นกันว่า
วัฒนธรรมประเพณีในการแสดงไมตรีทางสังคม
แห่งการอยู่ร่วมกัน และการมีความเคารพรัก
นับถืออะไรนี้ ชักจะค่อยๆ หายไป คนมุ่งเอาแต่
ส่วนที่ถูกใจตัว ที่เป็นกระแสนิยมของความเจริญ
ปัจจุบัน คือการสนุกสนาน มุ่งที่การเสพบริโภค
ท่าเดียว อย่างนีก้ ค็ อื เป็นการแปลกแยกจากตัวเอง
ไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่มองเห็นความหมาย ของการที่
ได้มีวันสงกรานต์นั้น ที่สืบทอดมาจนถึงตน
พอมนุษย์ห่างเหินธรรมชาติ แปลกแยกจาก
ตัวเอง  สังคมก็ผนั แปรวิปริตด้วย  แล้วคนก็โยงตัว
ไม่ถงึ ธรรมชาติ ดังอาการอย่างตืน้ ๆ หยาบๆ เสียง
จักจัน่ ก็ถกู ลืมไป นึกไปไม่ถงึ ถ้ามองเห็นสงกรานต์
จริง ก็ต้องนึกได้ถึงเสียงจักจั่นใช่ไหม มันเป็นส่วน
เด่นของธรรมชาติที่เป็นเครื่องหมายแสดงสภาพ
ของคิมหันต์คือฤดูร้อน แล้วมันก็โยงสงกรานต์
ไปถึงสภาพของความแห้งแล้งขาดแคลนน�้ำ ที่ท�ำ
ให้เราควรมีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน โดยไปหาไป
ตักน�้ำเอามาให้กัน มาอาบมารดกัน แล้วก็มาแบ่ง
มาสาดกันให้ชุ่นชื่นเปียกปอนกันไป นี่คือ สภาพ
ที่แท้จริงของฤดูกาล อันโยงไปหาธรรมชาติ ใน
เนื้อตัวของชีวิต แล้วโยงไปถึง
วัฒนธรรมประเพณีของสังคม
พร้อมทัง้ คุณค่าต่างๆ ทีพ่ ว่ งมา
เป็นเนื้อในอันได้สืบสานกัน
มาทั้งหมด
แต่ทีนี้ เมื่อคนมุ่งหมาย
เอาแต่กระแความเจริญปัจจุบนั
ที่เป็นบริโภคนิยม มุ่งจะเสพ
มุ่งจะบ�ำรุงบ�ำเรอ คนก็จะเอา
อย่างเดียว ส่วนไหนสนุกสนาน
ได้เล่นได้เมา ก็เอา ส่วนไหน
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ไม่สนุก ไม่ได้เล่นไม่ได้เมา ก็ไม่เอา สงกรานต์ใน
ความหมายของจิตใจและปัญญา ก็หมด ก็หด
ก็หายไป ต่อไป ถ้าเมือ่ ไรสงกรานต์ไม่มสี ว่ นของการ
ได้สนุกสนาน ทีจ่ ะสนองการเสพบริโภค สงกรานต์
เองก็จะต้องหายต้องสูญสิ้นไป เวลานีท้ ี่สงกรานต์
อยู่ได้เพราะอะไร ก็เพราะกระแสความนิยมของ
ความเจริญยุคปัจจุบันเท่านั้น คือมันถูกเอามาใช้
สนองความนิยมเสพบริโภคได้สมใจ มันจึงยังมีชอื่
อยู่ได้ ไม่อย่างนั้นมันก็หมด หรือใกล้จะสูญสิ้น
ไปแล้ว
ธรรมชาติ แวดล้ อ มโอบอุ ้ ม มนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม
ของเขาไว้ คนไม่ควรเป็นได้แค่กวาง ที่กินใบไม้
จนหมดร่มเงาที่ก�ำบังตัว
อย่างที่ว่าแล้ว สงกรานต์ซ่ึงเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีที่ส�ำคัญนั้นอิงอาศัยธรรมชาติ แล้วที่คู่
กันกับสงกรานต์คืออะไร เราพูดว่า ลอยกระทงสงกรานต์ ใช่ ไ หม งานเด่ น เป็ น ใหญ่ คู ่ กั น มา  
สงกรานต์อยูต่ อนแล้งน�ำ 
้ ยามร้อนทีส่ ดุ   แล้วลอย
กระทงก็คอื ตอนทีฝ่ นลงมาเต็มที่ ดินอิม่ น�ำ้ ไปหมด
แล้ว แม่น�้ำล�ำคลองเต็มล้นไหลไปทั่ว อย่างที่พูด
กันติดปากว่า เดือน ๑๒ น�้ำนองตลิ่ง
ตอนฤดูรอ้ นแห้งแล้ง เรามีสงกรานต์  ก็ผกู พัน
เนื่องกันกับธรรมชาติ จึงจัดงานเป็นประเพณีวัน
ส�ำคัญขึ้นมาสนุกสนาน เพื่อแสดงน�้ำใจไมตรีเอื้อ
อารีเผือ่ แผ่  เอาน�ำ้ ไปอาบไปรดให้กนั   ไปให้ความสุข
ความร่มเย็น สดชื่นชุ่มชื้นแก่กัน พอถึงเดือน ๑๒
กลางเดือน ฤดูฝนเพิ่งสิ้นสุดลง น�้ำนองตลิ่งเต็ม
ปริม่ ไหลนองไปทัว่   เราก็ไปแสดงความชืน่ ชมต่อน�ำ้
อุ ท กธารา ไปแสดงความซาบซึ้ ง บู ช าคุ ณ แม่
พระคงคา ที่มาให้ความสุขความอุดมสมบูรณ์
แก่เรา ตอนนีเ้ ราไม่ตอ้ งหาน�ำ้ ไปเผือ่ แผ่กนั เพราะ
ธรรมชาติเอามาให้พรั่งพร้อมบริบูรณ์แล้ว เราก็
พากันไปชืน่ ชมไปบูชาล�ำน�ำ้ ไหลสายธารา มีจติ ใจ

ที่รู้จักคุณค่า เห็นความส�ำคัญ เป็นภาวะจิตดีงาม
ที่ควรเข้าให้ถึง
เวลานี้ คนเข้าไม่ถึงคุณค่าและความหมาย
เหล่านี้ เชื่อมไม่ติด คิดถึงแต่ตัว เอาแต่ใจตน ติดจม
อยู่ในกระแสบริโภคนิยมของยุคสมัยอย่างเดียว
เอาแค่สนุกสนานบันเทิง แถมเบียดเบียนกันอีกด้วย
ภาวะจิตปัญญาที่เข้าถึงคุณค่าความดีงามแล้ว
แสดงออกไปทางพฤติกรรม ประสานกับความ
หมายทางวั ฒ นธรรมประเพณี และเชื่ อ มโยง
ไปถึงธรรมชาติที่แวดล้อมรองรับโอบอุ้มคลุมแผ่
ทั่วถึงกันนั้น หายไป ไม่มีแล้ว เรื่องนี้ จะต้องให้
คนเข้าใจ ต้องเชื่อมโยงประสานให้ได้
สงกรานต์สนองค่านิยมเสพบริโภคตามนิยม
ของกระแสความเจริญแห่งยุคสมัยนี้ ก็เอาละ
ยอมให้ แต่อย่าไปตกเป็นทาสของมัน อย่าให้ถึง
ขั้นเหลิงหลงเตลิดไป ต้องเชื่อมโยงให้ถึงกันกับ
ความหมายในวัฒนธรรมประเพณี ผ่านคุณค่า
ทางสังคม เข้าไปให้ถึงความดีงามในจิตใจ ภายใต้
ความสว่างของปัญญา ที่มองเห็นโยงไปถึงสาระ
ในธรรมชาติ โดยตระหนักรู้ว่า บรรดาการจัดแต่ง
แสดงอาการต่างๆ นานาทั้งหลายเหล่านี้ ที่มี
ที่ อ อกโรงกั น อยู ่ ไ ด้ นั้ น ก็ เ พราะว่ า ธรรมชาติ
ยังเป็นอยู่ ยังพอเป็นไปได้ใกล้ปกติของมัน แต่ถ้า
ธรรมชาติผันแปร วิปริต แปรปรวนไปๆ ในไม่ช้า
สงกรานต์กจ็ ะต้องหมดความหมาย เป็นงานอะไร
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ไม่ได้ เรื่องลอยกระทง เดือน ๑๒ หรืองานอะไรๆ
ก็จะเพี้ยนจะหมดไป
รวมแล้ว เราจะต้องค�ำนึงถึงธรรมชาติ แล้ว
ก็ช่วยกันรักษาไว้ สมัยก่อนโน้น คนเราเรียกพวก
ธรรมชาติเหล่านี้ เป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อใช่ไหม เป็นแม่
พระคงคา เป็นแม่พระธรณี เป็นพระพาย เป็นพระ
อัคนี พระอะไรๆ  ล้วนแต่เป็นพระใหญ่ๆ เป็นเจ้า
ใหญ่ๆ ทัง้ นัน้ ก็คอื เห็นความส�ำคัญ ให้ความเคารพ
นับถือ ไม่ละเมิด ไม่ลบหลู่ ปฏิบตั ติ อ่ มันด้วยความ
เอาใจใส่ระมัดระวัง ความหมาย คุณค่า และท่าที
ความสัมพันธ์เหล่านี้ เราจะต้องเชื่อมประสาน
ให้ได้ มิฉะนั้น เราจะแปลกแยกจากตัวเอง จะมี
สังคมที่คนแปลกแยกกัน แล้วมนุษย์ก็แปลกแยก
กับธรรมชาติ แปลกแยกกับทุกๆ อย่าง ในระบบ
ขององค์รวม นี่ก็คือความเสื่อม ที่คนพาตัวเอง
มาถึง แล้วสังคมและตัวคนนั่นเอง ที่จะได้รับผล
กรรมของตน
เวลานี้ คนที่ว่าเจริญเลิศล�้ำ  คิดกันแต่ในแง่
ที่ว่า เออนี่ สงกรานต์นี้ จะจัดงานอย่างไร ให้ได้
เงินมากๆ ให้คนมาเที่ยว เอาเงินมาเยอะๆ แล้วก็
บริโภคเสพกันใหญ่ อะไรอย่างนี้ คิดนึกมองกันอยู่
แค่นี้ ความเจริญมั่นคงจะยั่งยืนไปได้ไหวหรือ  
จึงได้พูดถึงจักจั่นว่า เออ ตอนนี้ฤดูร้อนมา
แล้ว  ท�ำไมเสียงจักจั่นไม่มี  ถ้าเทศกาลสงกรานต์
เป็นปกติดี จักจัน่ ก็ตอ้ งร้องกันสนัน่ หวัน่ ไหวเต็มที่
ใช่ไหม แล้วท�ำไม ชาวบ้านพูดถึงสงกรานต์ จะหา
ความสนุกสนาน อย่างนั้นอย่างนี้ นึกถึงตัวเอง
แล้ว ท�ำไมไม่นึกถึงจักจั่นบ้าง
ถ้าจะให้ครบกันดี คิมหันต์มา ก็ต้องมีเสียง
จักจัน่ อยูใ่ นบรรยากาศด้วย อย่านึกถึงสงกรานต์
แค่ว่าคนได้เล่นน�้ำสนุกสนานกัน ต่อไป  ถ้าเมื่อไร
สงกรานต์มา  เสียงจักจัน่ ก็มดี ว้ ย มันก็จะท�ำให้เรา
มีสงกรานต์กันไปได้อีกนานๆ แต่ถ้าเสียงจักจั่น

23

หมดไป ก็น่าหวั่นใจว่า สงกรานต์จะไม่ยั่งยืน
แล้วก็อาจจะถึงคราวต้องหมดสิ้นไป
บรรยากาศที่มีเสียงจักจั่นนั้น เหมือนจะตรง
ข้ามกันกับเวลานี้ ที่เรามีแต่ ฝุ่นควัน มองไปทาง
ไหนก็ได้เห็นได้เจอท้องฟ้าอากาศที่เต็มไปด้วย
หมอกควัน เมือ่ เสียงจักจัน่ ยังสนัน่ ป่า ฟ้าก็ยงั แจ่ม
อากาศก็สดใส ต้นไม้ก็เขียวขจี ตอนนี้คงถึงเวลา
จะต้องถามกันว่า เราจะเอาเสียงจักจั่นไว้ หรือ
จะยอมยกท้องฟ้าให้แก่หมอกควัน จะเอาอย่าง
ไหน คงต้องแลกกันแล้วนะ
ตอนนี้ญาติโยมอาจจะต้องบอกว่า “เอาฝุ่น
ควันของท่านคืนไป ให้พวกฉันได้เสียงจักจั่นกลับ
มา” ถ้าเรียกเสียงจักจั่นกลับมาได้ ฝุ่นควันก็จะ
น้อยลงด้วย จริงหรือไม่ เมื่อฝุ่นควันขี้เถ้าไฟมัน
มากมายอย่างนี้ จักจั่นก็อยู่ไม่ได้ ไม่มีที่ไม่มีเสียง
จะร้อง ใช่ไหม เพราะฉะนั้น ถ้าเราเอาเสียงจักจั่น
ไว้ได้ ก็ยงั มีหวังว่าธรรมชาติจะยังดี ให้เรามีทอ้ งฟ้า
มีอากาศที่แจ่มใสได้ เวลานี้นึกกันอย่างเดียว กลัว
กันแต่เรือ่ งฝุน่ เรือ่ งควัน  ไม่นกึ ถึงเสียงจักจัน่ บ้างเลย
เอาละนะ ตกลงว่าน่าจะรักษาธรรมชาติ  
ชวนกันช่วยกันดูแลให้ทั้งระบบนั้นเกื้อกูลหนุนกัน
ประสาน บรรจบ มองให้ครบ มองให้ทั่ว อย่าให้
เป็นอย่างเวลานี้ ที่มีแต่จะสูญเสียไปๆ ไม่รู้จัก
สลด ทั้งในแง่ความรู้ ความรู้สึก ความนึกคิด  
ชีวิต วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ไม่มี
ระบบที่จะโยงประสานกันเลย องค์รวมแหลก
สลาย จนกระทั่งมนุษย์จะแปลกแยกกับตัวเอง
อย่างที่ว่าไปแล้ว เป็นเรื่องที่ต้องฝากกันไว้  
อาตมาเองนี่ในระยะหลายวันมาแล้ว นึกถึง
เรื่องเสียงจักจั่นนี่แหละว่า เอ...ที่เมืองไหนมัน
ยังดัง ยังอยู่ดีบ้างนะ ถามไปทางไหน โดยมาก
ก็ไม่ค่อยมีแล้ว มักจะหมด หรือแทบจะหมด
นี่เป็นสัญญาณอันตรายนะ ลองไปนึกดู
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สมัยก่อนนั้น อย่างที่บอกเมื่อกี้   ที่วัดญาณเวศกวันนี้ พอเช้าตืน่ ขึน้ มา ถึงหน้าร้อน เสียงจักจัน่
ดังขึ้นมาแล้วตั้งแต่เช้ามืดเลย ดังเซ็งแซ่ไปหมด  
แล้วก็ร้องเป็นระลอกๆ ไป จนกระทั่งค�่ำ  บางที
ก็มีบางตัวขนาดใหญ่ๆ บินมาเกาะที่มุ้งลวด ทีนี้
เวลาลงจากกุฏิ เดินไปตามทางข้างริมคลอง ที่มี
ต้นประดู่เป็นแถว ในฤดูร้อน หน้าจักจั่น เข้าใกล้
สงกรานต์นี้ เดินไปๆ ก็จะเห็นที่โคนต้นประดู่  
มีเจ้าจักจั่นนี้ ขึ้นมาจากรูในดิน แล้วก็ไต่จากโคน
ขึน้ ตามล�ำต้นมาได้สกั เมตร - ๒ เมตร ก็ไปต่อไม่ได้
เพราะว่าเมื่อขึ้นมาจากดินนั้น ตัวมันอยู่ข้างใน
เปลื อ กมั น ยั ง อ่ อ น แต่ พ อขึ้ น มาได้ เ ดี๋ ย วหนึ่ ง  
เปลือกข้างนอกก็จะแข็ง พอเปลือกมันแข็ง ก้าว
ขาไม่ ไ ด้ เจ้ า จั ก จั่ นก็ขึ้นต่อไปไม่ได้ ต้องหยุด
จับนิ่ง เกาะอยู่ตรงนั้นแหละ ต้องรอให้เจ้าตัวจริง
ข้างในนั้นแข็งแรงพอก่อน แล้วจึงจะบินออกมา
จากเปลือกแข็งข้างนอกนั้นได้ ระหว่างนี้ ถ้าใคร
จะมาจับจักจั่น ก็ง่ายสบายเลย เพราะว่าจักจั่น
ไม่มีทางหนี แกขึ้นมาแล้ว ตัวแข็งอยู่ ก�ำลังรอ
ให้ตัวข้างในแข็งแรง จับนิ่งอยู่ตรงนั้น คนก็หยิบ
เอาไปลงหม้อแกงได้สบายเลย
สมัยก่อนนั้น อาตมาลงมาเดินดูตามโคนต้น
ประดู่นี้ เจ้าจักจั่นขึ้นมา ตัวนั้นขึ้นมาแค่นี้แข็ง
ตัวนี้ขึ้นมาสูงอีกหน่อยแข็ง เกาะกันอยู่ตามข้าง
ต้ น ประดู ่ นี้ แล้ ว เดี๋ ย วพอตั ว
ข้างในแข็งแรง เขาก็บินปร๋อ
ขึ้นไปบนต้น แล้วก็ไปรวมกับ
พวกทีจ่ ะร้องต่อไป ก็เป็นอย่างนี้
นี่ คื อ ชี วิ ต ที่ วั ด นี้ ใ นสมั ย แรกๆ
ที่รอบวัดยังเป็นทุ่งนา
ทีนี้ สมัยก่อนนัน้ ตอนเย็นๆ
ต่ อ จากวั ด นี้ ไ ปทางด้ า นพุ ท ธ
มณฑล มีต้นไม้มากมาย จักจั่น

ร้ อ งกั น สนั่ น หวั่ น ไหว ที นี้ ค นที่ ม าจากชนบท
ต่างจังหวัดไกลๆ มาท�ำงานในเมืองในกรุง หลายคน
หรือคนมากมายกินจักจั่นเป็น ปรากฏว่า พอถึง
ตอนเย็นๆ นี้ คนที่มาจากต่างจังหวัดที่มาท�ำงาน
แถวนี้ ก็ถอื เครือ่ งมือเครือ่ งไม้มาส�ำหรับจับจักจัน่   
พากันไปจับจักจั่นแถวพุทธมณฑลเอาไปกิน นี่ก็
คงเป็นเหตุหนึ่งที่ท�ำให้จักจั่นค่อยๆ หมดไป
นี่แหละ รวมแล้ว คนเรานี้เอาแต่ตัวทั้งนั้น
ไม่ นึ ก ถึ ง เลยที่ จ ะเกื้ อ กู ล จั ก จั่ น ไว้ บ ้ า ง และ
ไม่นึกถึงกาลเวลาระยะยาว เราท�ำอย่างไรจะ
อยู ่ กั น ดี กั บ ธรรมชาติ ที่ โ อบอุ ้ ม หุ ้ ม ห่ อ ชี วิ ต นี้
ซึง่ เป็นทีพ่ งึ่ พาอาศัย และให้ความร่มเย็นเป็นสุข
แก่เรา เป็นเนือ้ ตัวของชีวติ และโลกนี้ แล้วก็เป็น
ที่ตั้งเป็นฐานรองรับให้แก่สังคมของเรา เป็น
บรรยากาศที่ก่อร่างสร้างวัฒนธรรมประเพณี
ของสังคมของเรา แล้วบนฐานอันนั้น คนเรานี้
จึงก้าวเดินกันมาจนได้พบกับกระแสความเจริญ
ที่นิยมในปัจจุบัน
ในทางที่ดีที่งาม เป็นความชอบธรรมถูกต้อง
เมื่อเรามีความเจริญอย่างปัจจุบันนี้ ก็อย่าไปลืม
พืน้ ฐานเดิมของตัวเราเอง ทีว่ า่ เป็นธรรมชาติ  แล้ว
ก็โยงมากับเรื่องของสังคม ที่ได้สร้างได้พัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ สืบๆ กันมา  เราจะต้อง
มีความสามารถที่จะประสานทั้งระบบให้เป็นอัน
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หนึ่งอันเดียวกัน ให้มันหนุนกันให้ได้ แล้วก็รู้จัก
ปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวไปดีด้วยกัน ถ้าท�ำไม่ได้
สังคมนี้เองก็จะหมดไป และคนก็อาจจะหมดด้วย
ความเจริญสมัยใหม่ ที่เราไม่เท่าทัน และ
โยงประสานเข้ากับระบบให้เป็นองค์รวมที่ดีไม่ได้
ก็กลายเป็นว่า มันจะท�ำให้เรานี้ ๑) ท�ำลายสังคม
ของตัวเอง ๒) ท�ำลายพื้นฐานชีวิตของตัวเอง ให้
ทั้ ง สั ง คมที่ ร วมตั ว ของคน และทั้ ง ธรรมชาติ ที่
หล่อเลี้ยงตัวคน ก็หมดไปด้วยกัน ฉะนั้น ย่างเข้า
คิมหันต์นี้ ไม่มีเสียงจักจั่น คงเป็นสัญญาณไม่ดี
ทีเ่ ตือนให้ตนื่ ตัวตระหนักรู้ แล้วก็พยายามแก้ไข
จะต้องช่วยกันท�ำให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปด้วยดี

คนที่เจริญจริง มีความเจริญที่แท้ ต้องเก่ง
จริงด้วย อย่างน้อยมีปัญญาพอจะรู้ว่า อะไรดี
ที่จะต้องรู้จักหรือรู้เข้าใจ และอะไรดีจะต้องรักษาไว้
แล้วรู้วิธีการที่จะท�ำให้เจริญมั่นคงได้ บอกตัวเอง
ว่ า เจริ ญ เก่ ง นั ก หนา แต่ ถ ้ า แค่ นี้ ยั ง ท�ำไม่ ไ ด้
แล้วจะไปอยู่อย่างไรรอด
คนว่าตัวนี้เก่ง เจริญนักหนา แต่ธรรมชาติ
แค่นี้ ที่เป็นเพียงพื้นฐานชีวิต ก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจ
รักษาไม่ได้ แถมท�ำลายตัวเองอีก วัฒนธรรม
ประเพณีมีคุณค่าส�ำคัญอย่างไร สังคมจะอยู่กัน
อย่างไรดี แค่นี้ก็ไม่ได้ใส่ใจ แล้วก็แปลกแยกออก
ไป ท�ำลายมันแม้โดยไม่รตู้ วั นัน่ ก็คอื ท�ำลายตัวเอง
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ในทีส่ ดุ ก็กดั กร่อนตัวเองไปๆ จนหมด ความเจริญ
ใหม่มา แทนที่จะท�ำให้เจริญจริงยิ่งขึ้นไป   กลับ
กลายเป็นตัวท�ำลายที่เอามาท�ำกับตัวเอง
เพราะฉะนัน้ เมือ่ พูดถึงความเจริญ อย่าพูด
แต่ความเจริญอย่างเดียว ต้องพูดถึงความเสือ่ ม
ด้วย ต้องถามด้วยว่า นี่เป็นความเจริญแบบ
นักท�ำลายหรือเปล่า นักท�ำลายเจริญก็แสดง
ว่าท�ำลายเก่ง และความเจริญก็จะหมดไปได้เร็ว
ใช่ไหม เราต้องเจริญในทางที่สร้างสรรค์สิ  
ถ้าจะเจริญในทางสร้างสรรค์ก็ต้องมีฉันทะ
แต่ถา้ อยูด่ ว้ ยตัณหา ก็ยอ่ มต้องเจริญในทางท�ำลาย
เป็นธรรมดา อย่างที่เคยได้บอกกันมา
ท�ำบุญพื้นฐาน
คือท�ำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์
ตรงนี้ พอพูดถึงฉันทะ ก็อดไม่ได้ เลยต้อง
พูดเรื่องต่อไปนี้อีกหน่อยหนึ่ง เรื่องมันพันกันไป
หมด คือจะให้คนเอาฉันทะมาไล่ตณ
ั หา แล้วก็โยง
ไปทีเ่ รือ่ งการท�ำบุญของคน เดีย๋ วนีต้ อ้ งยอมรับว่า
คนปัจจุบันนี้เพี้ยน แทบไม่รู้จักแล้วค�ำว่า “บุญ”
ขออภัยนะ พูดกันส่งๆ พูดกันเรื่อยเปื่อย ที่จริง
เวลานี้แทบไม่รู้จักหรอกค�ำว่าบุญนี้ คนไทยสมัย
ก่อนยังรู้จักค�ำว่าบุญมากกว่า
ขอเล่าให้ฟังหน่อย พูดถึงเรื่องบุญนี้ ก็ให้
นึกถึง มฆมาณพ ทีโ่ บราณเล่ากันบ่อยๆ มฆมาณพ
เป็นอย่างไร จะเล่าย่อๆ
นายมฆะนี้ อยู่ที่หมู่บ้านมจลคาม เป็นชาว
บ้านแค่นั้นแหละ เมื่อเป็นชาวบ้าน ก็ต้องท�ำงาน
ต้องท�ำมาหากิน  คนในหมูบ่ า้ นนัน้ ก็มาท�ำงานกัน
ที่ลานบ้าน หนุ่มน้อยมฆมาณพนี้ก็มาท�ำงานกับ
เขาด้วย
ทีนี้ ในทีท่ ตี่ วั เองท�ำงานนัน้ หนุม่ มฆะอยากให้
ทีท่ ำ� งานนัน้ เป็นทีท่ ดี่ ี พูดสัน้ ๆ ว่ามีฉนั ทะ ก็เห็นว่า
ควรจะท�ำทีท่ ำ� งานให้เป็นทีส่ ดชืน่ น่ารืน่ รมย์ เรียก
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ว่าเป็นรมณีย  ์ คือเป็นทีส่ ะอาดเรียบร้อย ไม่มขี ยะ
ไม่มีของรกรุงรัง แล้วก็เรียบรื่น มีบรรยากาศดี
ดังนั้น หนุ่มน้อยมฆมาณพนี้ ก็ปัดกวาดช�ำระ
สะสางในเขตในบริเวณที่ท�ำงานของตัว อะไรที่
ขรุขระก็ท�ำให้เรียบ อย่างที่ว่าท�ำให้เป็นรมณีย์
ที่น่าสดชื่นรื่นรมย์ แล้วก็ท�ำงานของตัวไป  
ทีนี้คนอื่นมาเห็น คิดว่า เออ ดีนี่ นายคนนี้
ท�ำไว้เข้าที พอได้โอกาส นายคนนั้นก็กันมฆมาณพออกไป แล้วเข้ามาใช้ที่นั้นท�ำงานของตัว
มฆมาณพนี้ก็ใจดี ไม่ว่าอะไร เขาแย่งที่เราไปแล้ว  
เราก็ไปท�ำที่อื่น แล้วแกก็ไปท�ำที่ใหม่ ไปช�ำระปัด
กวาด  ท�ำให้เรียบราบสะอาดดี  เป็นรมณีย์สดชื่น
น่ารื่นรมย์ ท�ำงานต่อไป
แต่แล้วอีกคนหนึง่ มาเห็นว่าทีน่ ที่ ำ� ไว้ดี ก็แย่ง
ไปอีก มฆะไม่ทะเลาะกับใคร ก็ท�ำที่ใหม่ไปเรื่อยๆ
เขายังถูกคนอื่นแย่งเอาที่นั้นๆ ไปอีก เขาไม่โกรธ
ก็ย้ายไปท�ำที่อื่นขยายไปเรื่อยๆ พร้อมกับคิดว่า
คนเหล่านี้ได้รับความสุขก็ดีแล้ว เขามีความสุข
ด้วยการกระท�ำของเรา การกระท�ำของเรานั้นก็
ต้องเป็นกรรมที่เป็น “บุญ” ซึ่งจะให้ความสุขแก่
เราด้วย  
ต่ อ มา มฆะ ซึ่ ง มี
ฉันทะอยู่กับตัว ก็คิดว่า
ทั้งหมู่บ้านของเรานี้ มัน
ควรจะเรียบร้อยสะอาด  
เป็นรมณีย์ ที่น่าสดชื่น
รื่นรมย์ เขาก็ฉวยมีดพร้า
จอบเสียมเป็นเครื่องมือ
ไป แล้วก็ออกเที่ยวถาก
เที่ยวถางขุดแต่งบริเวณ
ลานหมู ่ บ ้ า น แล้ ว ก็ ท� ำ
ถนนหนทางที่สัญจร ให้
สะอาดเรียบร้อยดี ที่เคย

ขรุขระ รกรุงรัง ไปได้ยาก ก็ท�ำให้คนเดินทางกัน
ง่าย  ท�ำไปๆ หลายคนก็ชักชอบใจ  แต่มฆะไม่ได้
ขอร้องใคร ก็ท�ำด้วยฉันทะของตัวไป เย็นค�่ำแล้ว
กลับบ้านไปพัก พอตื่นเช้า ก็ออกไปท�ำต่อ
วันหนึ่ง บางคนที่ชอบใจ เห็นประโยชน์ ก็มา
ถามว่าท�ำอะไร  มฆะก็บอกว่า “ท�ำบุญ” ท�ำให้คน
ทั้งหลายมีความสุข “ช�ำระทางสวรรค์” คนนั้น
ก็ขอร่วมท�ำบุญด้วย ก็เริ่มเป็นคณะท�ำบุญขึ้นมา
นี่แหละคนไทยไม่รู้จักท�ำบุญแบบนี้ นี่คือ
ท�ำบุญในความหมายเดิมแท้ขนั้ พืน้ ฐาน หนุม่ มฆะ
ท�ำบุญโดยไปเทีย่ วท�ำบริเวณสถานทีต่ า่ งๆ ให้ ดีงาม
เรียบร้อย ให้เป็นรมณีย์สดชื่นน่ารื่นรมย์ สะอาด
เรียบร้อย น่าเดิน น่าไปมาสะดวก น่าอยู่อาศัย
น่าใช้ท�ำงาน ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลาย
เมือ่ กีน้ วี้ า่ มีคนหนึง่ เข้ามาขอร่วมท�ำบุญนีก้ บั
นายมฆะ แล้วไม่แค่นน้ั ต่อมาก็มคี นอืน่ ๆ มาอาสา
ขอร่วมท�ำบุญด้วย มฆะก็ได้พวกอีก จาก ๒ คน
เป็น ๓ เป็น ๔ คน จนเป็นกลุ่มใหญ่ถึง ๓๓ คน
เรียกว่าเป็น คณะนักท�ำบุญ หรือ คณะบุญกร
บุญกรคณะนี้ ท�ำบุญอะไรบ้าง ? ก็เริ่มตั้งแต่
ปัดกวาดช�ำระสถานที่ให้
สะอาด ก�ำจัดขยะมูลฝอย  
ท� ำ บริ เ วณที่ ข รุ ข ระให้
ราบเรียบ เป็นต้น เรียกว่า
ท� ำ ให้ เ ป็ น รมณี ย ์ แล้ ว
ก็ ไ ปท� ำ ทางสั ญ จรให้
เรียบร้อยคล่องสะดวกดี
แล้ ว ก็ ขุ ด บ่ อ ขุ ด สระน�้ ำ 
ให้คนมีน�้ำดื่มน�้ำกิน ซึ่ง
เป็นสิ่งส�ำคัญของชีวิต  
เสร็จแล้วก็คิดว่าในที่มี
ธารน�้ำ มีคลอง คนจะไป
ได้อย่างไร ก็ไปช่วยกัน
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สร้างสระพาน ทีนเี้ มือ่ ทางดี
มี ค นเดิ น ทางมาก ก็ ต ้ อ ง
สร้างศาลาพักร้อน ให้คน
เดินทางได้สะดวก ได้พัก
ร้อน พักเหนื่อย ผู้หญิงก็
มาช่วยกัน ปลูกสวนดอกไม้  
จนถึงกับสร้างสระโบกขรณี
ท�ำให้เป็นรมณีย์ ที่สดชื่น
รืน่ รมย์ยงิ่ ขึน้ อย่างทีม่ คี าถา
ในพระไตรปิฎก ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
“ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน
(รวมทั้งจัดเรือข้ามฟาก) จัดบริการน�้ำดื่ม และ
บึงบ่อ สระน�้ำ ให้ที่พักอาศัย บุญของชนเหล่านั้น
ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา,
ชนเหล่านั้น ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล
เป็นผู้เดินทางสวรรค์”
(สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖)
เอาละ ใครท�ำอย่างนี้ ไม่ว่าจะปลูกป่า ท�ำ
สวน ขุดบ่อน�้ำ  สร้างสะพาน  สร้างศาลา ให้ที่อยู่
ที่อาศัย เพื่อประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย เหล่านี้
แหละ เป็นบุญขั้นพื้นฐาน
ในเรื่องที่เล่ามานี้ มฆมาณพกับพวกที่เป็น
คณะบุญกรนั้น ได้จัดสรรและสร้างสรรค์ท�ำให้
หมู่บ้านของตัวเอง  เป็นชุมชนที่อยู่กันดี  เป็นถิ่น
รมณีย์ ตั้งแต่สะอาดเรียบร้อย สดชื่นน่ารื่นรมย์
เป็นต้นไป ถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่ ก็เริ่มด้วยการ
ท�ำ  infrastructure ของหมู่บ้าน ของชุมชนนั้น
ให้พร้อมให้ดี นี่เป็นบุญพื้นฐาน เพราะฉะนั้น  
พระจะต้องสอนชาวบ้านให้ทำ� บุญพืน้ ฐานนี้ ให้ทำ�
ชุมชนของเรา ให้ท�ำหมู่บ้านของเรานี้  ให้อยู่กันดี
เริ่มตั้งแต่มี infrastructure ที่เป็นรมณีย์อย่างนี้
อย่างที่รู้เห็นกันอยู่เป็นธรรมดาว่า ในเมือง
ไทยนี้ ต�ำบล จนถึงหมู่บ้านทั้งหลาย มีวัดของถิ่น
ของหมู่บ้าน ซึ่งบรรพชนสร้างไว้ และชาวบ้านก็
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ถือว่าวัดนั้นเป็นวัดของตัว
เมือ่ มีวดั ของถิน่ ของหมูบ่ า้ น
ทัง้ พระทีอ่ ยูว่ ดั และชาวบ้าน
ทีอ่ ยูเ่ รือน ก็ควรรูเ้ ข้าใจและ
ท�ำหน้าทีข่ องตนๆ ในเรือ่ งนี้
ก็มพี ระคาถาอนุโมทนาการ
สร้างวัดการถวายกุฏิ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว พระคาถานัน้ บอกความสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับญาติโยมไว้เสร็จ ทั้งหน้าที่ของโยม
และหน้าที่ของพระ แต่บางทีพระก็ลืม โยมก็ไม่รู้  
พระคาถาบอกว่าชาวบ้านญาติโยมสร้างวัด
ที่เป็นรมณีย์ถวาย จะได้เป็นที่อยู่อาศัยปลอดภัย
จากร้อนหนาวแดดฝนสัตว์ร้ายภัยอันตรายต่างๆ
เป็นต้น มีที่หลีกเร้น จะได้ศึกษา ได้เจริญฌาน
และวิปสั สนา ให้พระทีม่ คี วามรูม้ าอยู่ (เรียกว่าเป็น
พหูสูต) แล้วจัดถวายปัจจัย ๔ ให้พระสงฆ์เป็นอยู่
ได้ แล้วพระก็จะได้แสดงธรรม สพฺพทุกฺขาปนูทนํ
ที่จะบรรเทาปัดเป่าสรรพทุกข์
นี่คือพระต้องเอาใจใส่แลดูชาวบ้านว่าเป็น
อยูอ่ ย่างไร มีสขุ มีทกุ ข์มศี ลี มีธรรมมีจติ ใจมีปญ
ั ญา
อย่างไร และให้ธรรม แสดงธรรม ให้เขารู้จัก
แก้ปัญหา บรรเทา ระงับทุกข์ ก้าวไปได้ทุกระดับ
ตั้งแต่ทุกข์ในขั้นความเป็นอยู่ทั่วไป ที่เรียกว่า
ทิฏฐธรรม คือขั้นตาเห็น จนถึงทุกข์ทางจิตใจทาง
ปัญญาที่เลยตาเห็น ไม่ใช่แค่อยู่กันไปๆ
พระควรสอนให้ชัดให้ครบ หรือให้ก้าวหน้า
ต่อไป ตั้งแต่ท�ำบุญ ก็ไม่ใช่แค่จัดอาหารเอาไปวัด
ถวายพระ ถ้าท�ำแค่นี้ ก็เรียกว่าถวายทาน ได้
อย่ า งเดี ย ว แต่ บุ ญ มี ตั้ ง ๑๐ อย่ า ง ไม่ ใช่ แ ค่
ถวายทานเท่านั้น บุญอย่างที่พวกมฆมาณพท�ำนี้
ท�ำไมเวลานี้แทบไม่รู้จักกันเลย
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เรื่องมฆมาณพนี้ สมัยก่อนจัดกันเป็นงาน
เทศน์ส�ำคัญ แล้วอย่างไร ไปๆ มาๆ ถึงเวลานี้หาย
ไป คนไทยเวลานี้แทบไม่มีใครรู้จัก ต้องฟื้นขึ้นมา
คนจะอยู่กันดี จะพัฒนาจิตใจจะพัฒนาปัญญา ก็
ต้องให้เขามีความเป็นอยู่ที่เหมาะที่ดี สร้างสรรค์
จัดสรรชุมชนหมู่บ้าน ให้เป็นสภาพที่เกื้อหนุน
ชีวิต ตั้งแต่วัตถุและสิ่งแวดล้อม เริ่มด้วยพวก
infrastructure นี้แหละ เป็นบุญพื้นฐาน อย่างที่
พวกมฆมาณพท�ำบุญกันนั้น
นักท�ำบุญอย่างพวกมฆมาณพนี้ เรียกตาม
ค�ำบาลี ท่านใช้หลายศัพท์ เราเลือกได้ มีทงั้ บุญการี
ค�ำนี้เป็นไทยไม่ค่อยเพราะ บุญการก ก็ได้ แต่ก็
ฟังไม่คอ่ ยดี บุญการ ก็ฟงั ในภาษาไทยไม่คอ่ ยรูส้ กึ
ว่าเป็นบุคคล แล้วเอาอะไรดี ก็มีอีกค�ำหนึ่งคือ
“บุญกร” แปลว่านักท�ำบุญเหมือนกัน ค�ำนี้คิดว่า
เหมาะ ที่นี่ก็จึงใช้ค�ำนี้
ทวนย�้ ำ อี ก ที ว ่ า บุ ญ กร คื อ นั ก ท� ำ บุ ญ
ก็ปดั กวาดจัดสถานทีท่ ำ� บ้านท�ำหมูบ่ า้ นให้สะอาด
เรียบร้อย ให้เป็นที่เป็นอยู่ท�ำงานท�ำการพบปะ
สัง สรรค์ กัน ได้ ด้ วยดี ไปท�ำถนนหนทาง ดูแ ล
ให้คนสัญจรกันได้คล่องสบาย ปลอดภัย ขุดบ่อ
ขุดสระน�ำ 
้ สร้างสะพาน ปลูกสวน ปลูกป่า เป็นต้น
ให้เป็นรมณีย์ เอาใจใส่ดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ท�ำ
หมู่บ้านชุมชนให้อยู่กันดี มีความพร้อมเพรียง
สามัคคี นี่แหละคือบุญขั้นพื้นฐาน บุญนี้เป็นค�ำ
เดิมที่คลุมความหมายของค�ำว่าคุณภาพชีวิต ใน
ขั้นพื้นฐาน มันเป็นคุณภาพชีวิตเบื้องต้น แล้วก็
เป็นคุณภาพของคนลึกเข้าไป เรื่องนี้ต้องเข้าใจให้
ดี  ถ้าท�ำบุญพืน้ ฐานให้คนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ แล้ว  
เขาก็จะเจริญงอกงามในการท�ำบุญที่สูงยิ่งขึ้นไป
ได้ง่าย จนครบหมดทั้ง ๑๐ อย่าง
เวลานี้ บางทีไปสอนเน้นกันที่ศีล ๕ อยู่ ยัง
ไม่บอกให้ท�ำอะไร เริ่มต้นก็ให้รักษาศีล ๕ เน้นๆ

กันอยู่นั่นแหละ คิดให้ดี ศีล ๕ นั้นเป็นเรื่องของ
การงดการละการเว้นเท่านั้น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลัก
ทรัพย์ มีแต่ไม่ท�ำๆ ทั้งนั้น แล้วคุณท�ำอะไรล่ะ
เริ่มต้นก็ไม่ ได้แต่หยุด ได้แต่ยั้ง ได้แต่ละโน่น
เว้นนี่ ยังไม่มอี ะไรจะท�ำ ก็นงั่ อยูเ่ ฉยๆ หยุดๆ เดีย๋ ว
ก็นั่งงอก่องอขิง ไม่ท�ำอะไร ก็ได้แค่รักษาศีล ๕
คนโบราณเขาไม่เอาอย่างนี้ เขาเอาเรื่องที่ท�ำ
มาเริม่ ต้น อย่างทีไ่ ด้เล่าเรือ่ งมาแล้วนัน่ แหละ เริม่ ต้น
มฆมาณพมีงานที่จะท�ำแล้ว ในการท�ำงานนั้น
เขาก็รักษาศีลก�ำกับตัวพร้อมไปเลย แล้วเขา
ไปแนะน�ำสั่งสอนชาวบ้าน ให้รู้จักท�ำการท�ำงาน
ด�ำเนินชีวติ เป็นอยูก่ นั ให้ดนี นั้ ก็เอาศีล ๕ มาก�ำกับ
ว่า เมือ่ คุณท�ำนัน่ ท�ำนีอ่ ยูก่ นั อย่างนี  ้ ก็อย่าให้มกี าร
เบียดเบียนกันนะ  อย่าไปท�ำร้ายใคร ไม่ให้ละเมิด
ต่อชีวติ ต่อทรัพย์สนิ คูค่ รอง ไม่พดู เท็จ ไม่กนิ เหล้า
ไม่ติดยา ศีล ๕ ก็ก�ำกับตัวไปในการด�ำเนินชีวิต
หรือในการเป็นอยู่ของเขา
ศีล ๕ นั้นส�ำคัญมาก เป็นฐานที่ประกัน
สังคม แต่มันเป็นตัวก�ำกับ คือคนเขามีเรื่องต้อง
ท�ำอยู่แล้ว ก็ท�ำอย่างมีศีล ๕ ไม่ใช่ขึ้นต้นด้วย
ไม่ๆ ที่เป็นฝ่ายลบ ก็เลยไม่มีอะไรจะท�ำ แล้วก็
ไม่ต้องท�ำอะไร ก็ได้แต่นั่งนิ่ง นั่งเฉย อยู่แค่นั้น
แล้วก็บอกว่ามีศีล ๕ ที่ถูกคือ ต้องบอกเรื่อง
ที่ จ ะท� ำ  ให้ เขามี เรื่ อ งที่ จ ะท� ำ  แล้ ว ก็ ก� ำ กั บ ว่ า
คุณจะท�ำความดี จะท�ำงานท�ำการอะไร ก็ท�ำไป
แต่ในการท�ำในการเป็นอยูข่ องคุณนัน้ ต้องมีศลี ๕
อย่าให้มีการเบียดเบียนกัน ให้มีเรื่องที่จะท�ำไว้
ก่อน แล้วพอจะท�ำ ก็สมาทานศีล ๕ ก�ำกับไปด้วย
อย่างนี้ก็เดินหน้ากันไปได้
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อย่างในประเพณีที่สืบมาเดิมนั้น ถือการ
เทศน์เป็นงานส�ำคัญ เพราะถึงตอนที่พระสงฆ์จะ
ท�ำหน้าที่ของท่านที่จริงแท้ คือ การให้ธรรม จะ
ท�ำบุญเลี้ยงพระเช้า - เพลอะไร ก็ไปลงท้ายที่บ่าย
มีพระเทศน์ให้คนฟังธรรม แล้วถึงตอนที่พระจะ
เทศน์นั้น ก็มีการสมาทานศีล ๕ ก่อน นี่คือเป็น
บทน�ำ เป็นบุพภาค ให้ตงั้ ตัวไว้พร้อมทีจ่ ะรับ แต่สงิ่
ทีม่ งุ่ หมายจะได้จะเอา อยูท่ จี่ ะฟังเทศน์ให้ได้ธรรม  
ในท้ายยุคที่มีเทศน์เป็นงานใหญ่นั้น ชาวบ้านรอ
ฟังเทศน์โดยหวังจะได้สนุก เทศน์ดีคือเทศน์ตลก
พระนักเทศน์ทเี่ ก่ง มีชอื่ เสียงลือลัน่ ทัว่ ไป คือเทศน์
ได้ตลกคนฮาจนตกขอบศาลา นักเทศน์ดังผ่านไป
คนไทยก็ยังเด่นกันอยู่ที่เสียงเฮฮา
เอาละนะ วันนีก้ เ็ ลยมาย�ำ้ เรือ่ งนีผ้ นวกเข้ากับ
เรื่องสงกรานต์  เป็นอันว่ามาช�ำระสะสางกันใหม่
ให้การสอนธรรมปฏิบัติธรรม เป็นระบบ มีล�ำดับ
ที่ชัดเจน ให้เข้าที่เข้าทางกันหน่อย แล้วก็อย่าลืม
ประสานให้เข้าระบบที่ครบเป็นองค์รวมของโลก
ของชีวติ ทัง้ หมด  ไม่มองข้ามฐานเดิม คือธรรมชาติ
ทีเ่ ป็นแกน เป็นเนือ้ เป็นตัวของเรา เป็นโลกของเรา
แล้ ว บนพื้ น ฐานของธรรมชาติ ก็ จึ ง มี ม นุ ษ ย์
ที่ออกมาเป็นสังคม โดยมาอยู่ร่วมกัน ท�ำให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมประเพณี อะไรต่างๆ ซึ่งสืบสาย
กันมา ท�ำให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้ว
จึงมาพบกับกระแสนิยมของความเจริญในยุคสมัย
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ว่ามันจะมาจากไหน ก็จะต้องให้
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มันบรรจบประสานให้ได้กับพื้นฐาน ๒ อย่างที่ว่า
แล้วนัน้ ถ้าบรรจบประสานให้เข้ากันดี  ให้เอื้อกัน
ได้  มันก็จะไปได้ดี  ถ้าประสานไม่ได้ คนก็แปลก
แยกกับตัวเอง แปลกแยกจากสิ่งแวดล้อม จาก
ธรรมชาติ จากสังคม  ก็คือแปลกแยกกับตัวเองนี้
แหละ อย่างนี้ในที่สุดก็ไปไม่รอด ก็ท�ำลายตัวเอง
ส�ำหรับเวลานี้ ที่มาถึงสงกรานต์ครั้งใหม่ ก็
ให้นึกว่า เราก�ำลังท�ำลายตัวเองหรือเปล่า มองให้
ทั่วให้ชัด อย่ามองแคบๆ แค่ความเจริญตามนิยม
ของยุคสมัย ทีเ่ น้นวัตถุ ให้หาเงินหาทอง จะจัดงาน
สงกรานต์ จะจัดงานอะไร ก็นึกถึงแค่ว่าจะจัดจะ
หาอย่างไรให้สนุกที่สุด ให้ได้เงินมากที่สุด  คิดอยู่
แค่นั้น มองไปไม่ถึงองค์ประกอบอื่น ที่ต้องได้
รับผลกระทบโยงถึงกัน พร้อมไปด้วยกัน
เรื่องกระแสนิยมความเจริญของยุคสมัยที่ว่า
นี้ ถ้าปฏิบตั จิ ดั การอะไรๆ ไปโดยไม่รเู้ ท่าทันสภาพ
ของมัน ก็จะท�ำให้เกิดความแปลกแยก และสภาพ
กะพร่องกะแพร่ง ขาดๆ เกินๆ เสียระบบที่นั่นที่นี่
อย่างในเรือ่ งทีเ่ รียกกันว่าการปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ ควร
จะพูดไว้สักหน่อย
ขอเล่าเรื่องย้อนอดีตนิดหน่อย ในเมืองไทย
ที่เข้าสู่สมัยใหม่ ตื่นความเจริญแบบสมัยใหม่ของ
อารยประเทศในแดนตะวันตกนั้น ท�ำให้คนไทย
แปลกแยกกับตัวเอง เอาแค่เมือ่ ใกล้ๆ พ.ศ. ๒๕๐๐
เวลานัน้ คนไทยหันหลังให้ และดูถกู ความเป็นไทย
แล้วก็หนั หลังให้ ดูถกู วัฒนธรรมไทยและพระพุทธ
ศาสนา เวลานั้น ค�ำว่า สมาธิ สมถะ วิปัสสนา
อย่าพูด เขาจะยิ้มเยาะ ดูถูกว่าคร�่ำครึ งมงาย
ต่อมาไม่นาน ที่เมืองฝรั่งเอง โดยเฉพาะใน
อเมริกา เกิดกระแสสวนทางวัฒนธรรม โดยคน
หนุม่ สาว คนรุน่ ใหม่ทนี่ นั่ หันไปต่อต้านความเจริญ
แบบวัตถุนิยมและสถาบันแบบแผนในสังคมของ
เขาเอง และหันมาหาศาสนาตะวันออก เกิดเป็น
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กระแสนิยมสมาธิ สมาทานโยคะ เป็นต้น ตั้งแต่
คนรุ่นบี๊ต ยุคฮิปปี้ มาจนถึงนิวเอจ (New Age)
พาให้คนไทยสมัยใหม่หนั กลับมาชืน่ ชมชอบสมาธิ
เป็นต้นตามไปด้วย กระแสนิยมสมัยใหม่นี้ มีส่วน
อยู่ไม่น้อยที่ท�ำให้คนไทยในเมืองที่มีความเจริญ
คนร�่ำรวย คนชั้นกลางผู้มีอันจะกิน นิยมสมาธิ
สืบกันมาถึงเวลานี้ แล้วก็ท�ำให้พระให้วัดจัดตั้ง
ส�ำนักปฏิบัติใหม่ๆ ที่มาถึงเวลานี้เรียกว่า ส�ำนัก
ปฏิบัติธรรม (ก่อนเข้าสมัยใหม่นี้ เรียกตรงตาม
เรื่องว่า ส�ำนักกรรมฐานบ้าง ส�ำนักวิปัสสนาบ้าง)
ขึน้ มารับสนองความต้องการของคนมัง่ มี คนเมือง
ชาวกรุงเหล่านี้ ซึ่งบางทีก็มาหาสมาธิ ในเชิงหา
ความสุขสงบ หลบทุกข์ หรือพักใจ อะไรอย่างนี้
ส�ำนักปฏิบัติธรรมนั้น เกิดมีผุดกันขึ้นมามากมาย
ทั้งใกล้เมือง และบ้านนอก
กระแสนิยมการปฏิบัติธรรมแบบสมัยใหม่
นี้ มีความดีอยู่มาก แต่กระแสใหม่สายนอกที่เข้า
มานั้น ไม่ได้ประสานกลมกลืนหรือบูรณาการเข้า
ในระบบการนับถือปฏิบัติพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทยที่สืบกันมา แต่กลายเป็นส่วนที่เด่นน�ำ
แบบส่ ว นต่ า ง ขณะที่ ใ นสายประเพณี ที่ สื บ มา
พูดตามค�ำของคนไทย ที่บ่นกันมานานแล้วว่า
พระพุทธศาสนาเสื่อม ที่ว่านี้เมื่อดูที่ส่วนใหญ่ก็
คือพระพุทธศาสนาพืน้ บ้าน ทีเ่ ห็นทัว่ ไปในชนบท
แทบจะเหลือแต่ประเพณีและพิธกี รรม แม้แต่สรุ า

และการพนันก็เข้าไปได้งา่ ยๆ ถึงในงานในลานวัด
เมือ่ มีการจัดตัง้ ส�ำนักกรรมฐาน ส�ำนักวิปสั สนา ใน
ชือ่ ใหม่วา่ ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรม คนพืน้ ถิน่ ชาวบ้านซึง่
มีความรู้เข้าใจหลักธรรมเลือนรางลงไปแล้ว ก็มี
ความรู้สึกแปลกแยกกับการปฏิบัติธรรม
ในพื้นถิ่นชนบททั่วไปของไทยนี้ ตั้งแต่นาน
มากว่าศตวรรษแล้ว เมือ่ สังคมไทยหันไปหาความ
เจริญแบบสมัยใหม่ คนไทยหลงใหลความเจริญ
แบบตะวันตก ตื่นวิทยาศาสตร์ มองเห็นเมืองไทย
ล้าหลัง อะไรที่เป็นของฝรั่งจึงเป็นสากล คนไทย
หันหลังให้วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา
หันหน้าไปรอรับและเลียนแบบตะวันตก คนเมือง
คนกรุงหันหน้าไปเมืองนอก คนบ้านนอกหันหน้า
ไปเมืองกรุง มุ่งไปหาสวรรค์ในเมืองที่แพรวพราว
ด้วยแสงสี ชาวบ้านเปลี่ยนวิถีชีวิต แข่งกันหาเงิน
ให้ ลู ก หลานไต่ บั น ไดการศึ ก ษาสมั ย ใหม่ ไป
เล่าเรียนและหางาน ท�ำให้มีความก้าวหน้าใน
เมืองในกรุง ในแนวทางนี้ ชาวชนบทก็ห่างเหิน
วัดออกไป และไม่น้อยก็ถึงกับหันหลังให้วัด
ฝ่ายวัดก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ในสังคม
สมัยใหม่นี้ เงินตราคือความอยู่รอด และคือความ
เป็นใหญ่เป็นโตเจริญก้าวหน้า วัดมากมายก็น่า
เห็นใจ แต่สังคมก็ไม่รู้ ผู้คนก็ไม่เข้าใจ วัดหลงลืม
หน้าที่แท้จริงของตัว พระต้องหันไปหาทางมี
รายได้ จัดงาน จัดพิธี และก่อสร้างรูปธรรมใหญ่
โต ไปๆ มาๆ พระและวัดก็ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลศีล
ดูแลธรรมของชาวบ้าน ไม่ใส่ใจในหน้าที่ให้ธรรม
ชาวบ้านก็ไปตามกระแสนิยมความเจริญของยุค
สมัย และถูกบีบรัดด้วยระบบสังคมสมัยใหม่ วัด
กับบ้านห่างเหินกันไป เนื้อหาสารธรรมที่จะเข้า
ให้ถึง ซึ่งยังพยายามก้าวกันอยู่ ก็เลิกรา แม้แต่
ประเพณีบวชเรียน อันเป็นส่วนแก่นส่วนแกนของ
พระพุทธศาสนาแบบของไทย ส�ำหรับสร้างบัณฑิต
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ผู้น�ำท้องถิ่นอย่างมฆมาณพ ก็เลอะเลือนจนแทบ
จะสูญหายไปจากแผ่นดินไทย แล้วก็อยู่กันแค่
ประเพณีพธิ กี รรมอย่างทีว่ า่ มา เกิดเป็นสภาพของ
พระพุทธศาสนาของคนไทยที่อวดได้แต่รูปแบบ
แทบจะเหลือแต่เปลือก
เมื่อกระแสใหม่เข้ามาในถิ่น มีส�ำนักปฏิบัติ
ธรรม เขาพูดกันว่าคนมาปฏิบัติธรรมที่นั่น ชาว
บ้านหมดภูมิพื้นฐานทางธรรมไปแล้ว ยากที่จะรู้
เข้าใจว่า ทีจ่ ริงนัน้ การปฏิบตั ธิ รรม ก็คอื ค�ำสามัญ
ธรรมดาๆ นี่เอง ปฏิบัติธรรม ก็คือเอาธรรมมา
ปฏิบัติ คือเอาธรรมมาใช้มาท�ำตามในการเป็น
อยู่ด�ำเนินชีวิต ท�ำกิจการงาน ท�ำมาหากิน ตั้งแต่
ในบ้าน พ่อแม่จะเลีย้ งดูลกู ให้ดอี ย่างไร ลูกทีด่ เี ป็น
อย่างไร สามีกับภรรยาอยู่กันอย่างไรดี คุณครูดี
ท�ำหน้ า ที่ อย่ า งไร นักเรียนท�ำอย่างไร จะเก่ง
จะดี เพื่อนบ้านที่ดี ข้าราชการที่ดี พลเมืองดี
เป็นอย่างไร ฯลฯ ในแต่ละคน ลึกเข้าไป ให้มี
จิตใจที่ดี มีความเพียร มีสติ มีสมาธิ จะพัฒนา
ปัญญา ใช้ปญ
ั ญาแก้ปญ
ั หาและคิดการสร้างสรรค์
อย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น
ทีนี้ ที่เขาตั้งชื่อเป็น “ส�ำนักปฏิบัติธรรม”
นั้น เป็นการพูดจ�ำเพาะความหมายแบบรู้นัยกัน
คือต้องการบอกว่าเป็นส�ำนักที่ให้คนมาฝึกปฏิบัติ
ธรรมในระดับจิตใจและระดับปัญญา หรือในขั้น
สมาธิและในขั้นวิปัสสนา ซึ่งเป็นขั้นที่ควรมีที่มี
เวลามีกระบวนวิธีปฏิบัติจริงจัง ก็จึงตั้งเป็นส�ำนัก
ขึ้นมา และชื่อนั้นถ้าจะพูดจะเขียนเต็มๆ ก็จะยืด
ยาวเกินสะดวก ก็ให้เรียกสั้นๆ สักหน่อย อย่างรู้
กัน เหมือนมีวงเล็บต่อท้ายว่า “ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรม
(ขั้นสมถภาวนา และ วิปัสสนาภาวนา)” ไม่ใช่ว่า
ปฏิบัติธรรมคือต้องไปท�ำอะไรๆ อย่างในส�ำนัก
นั้น นี่คือความรู้ความหมายที่จะต้องให้ชาวบ้าน
รู้เข้าใจด้วย
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แต่ทนี ี้ เพราะความแปลกแยกจากกัน ไม่รไู้ ม่
เข้าใจกันให้ชดั พอมีสำ� นักปฏิบตั ธิ รรมขึน้ มาในถิน่
หรือใกล้ถนิ่ ชาวบ้านไม่รไู้ ม่เข้าใจอยูแ่ ล้วว่าปฏิบตั ิ
ธรรมคืออะไร ครั้นได้ยินได้เห็นความเป็นไปใน
ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ก็นกึ ว่า อ๋อ  ปฏิบตั ธิ รรมคือ
อย่างนัน้ ต้องไปเข้าพักในทีอ่ ย่างนัน้ แต่งตัวอย่าง
นั้น กินนอนเป็นอยู่เดินยืนนั่ง ท�ำอะไรๆ อย่างนั้น
เราอยู่บ้านนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติธรรม เรา
ไม่ต้องปฏิบัติธรรม แล้วชาวบ้านก็อยู่กับพุทธ
ศาสนาไปตามประเพณีพิธีกรรมต่อไป อย่างนี้
ไม่ช้า พระพุทธศาสนาก็หมดฐาน  

ที่อยู่ในชนบทห่างไกล บางทีตั้งส�ำนักแล้ว
พระมุ่งเอาใจใส่ต้อนรับคนชั้นกลาง คนมั่งมีจาก
ในเมืองในกรุง แม้จะดีในด้านหนึง่ ดังทีว่ า่ แต่กลาย
เป็น พระพุทธศาสนาแบบแยกส่วน เกิดความ
แปลกแยกอย่างที่ว่าแล้ว กลายเป็นว่า วัดทิ้งคน
พื้นถิ่น ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาแปลกแยกออกไป
จากพระพุทธศาสนา ทั้งที่ว่า แท้จริงนั้น พื้นฐาน
ที่แท้จริงก็คือชุมชนทุกแห่งโดยเฉพาะในชนบท  
นั่นคือฐานแท้ที่พระจะต้องให้เขาเจริญงอกงาม
ปฏิบัติธรรมให้ได้ในชีวิตประจ�ำวัน นี่คือ พระลืม
มฆมาณพ ลืมชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในชนบท  
ซึ่งควรถือว่าเป็นเจ้าของวัดตัวจริงที่ต้องเอาใจใส่
(ส�ำหรับส�ำนักปฏิบัติธรรมบางแห่ง ที่เอาใจใส่
ชุมชนท้องถิ่นด้วย โดยมีการจัดกิจกรรมจัดการ
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สอนธรรมในระดับทิฏฐธัมม์ แก่เด็กนักเรียนและ
แก่ชาวชุมชน ก็ควรอนุโมทนา)
เป็นอันว่า คนพืน้ บ้านชาวไร่ชาวนาคนในป่าเขา
ในดงพงไพรนี้ พระอย่าลืม วัดอย่าทิ้งเขา บัดนี้
ถึงเวลาจะต้องกลับไปเอาใจใส่ ต้องส่งข่าวบอกให้
มฆมาณพกลับมาใหม่ มิฉะนัน้ ก็มแี ต่จะหมดจะพัง
ดูกนั เถิด ชาวบ้านเดีย๋ วนีเ้ ป็นอย่างไร เมือ่ กีน้ ี้
เล่าให้โยมที่มาพบฟังทีหนึ่งแล้ว  ในถิ่นบ้านนอก
ตามหมู่บ้าน บางทีมีภูเขาอยู่หลังหมู่บ้าน เวลา
นึกถึงภูเขา ชาวบ้านนึกอย่างไร ตามที่ได้เห็นมา
นานนักและหลายถิ่นแล้ว คนถิ่นชาวบ้านนั้น เขา
มองขึ้นไปบนภูเขา โดยคิดว่ามีอะไรจะให้เราเอา
มากินมาเสพได้บ้าง มีไหมกระต่ายป่า ไก่ป่า ที่จะ
ไปยิงเอามาต้มมาแกงกิน มีไหมต้นไม้นั่นต้นไม้นี่
ที่จะไปตัดเอามาท�ำฟืน คิดแต่จะไปหาไปเอามา
ให้ตัวได้เสพได้กิน มองแต่ในแง่ที่จะเอา แล้วก็ไป
ท�ำร้ายไปท�ำลาย ไม่มองในทางที่จะสร้างสรรค์
อย่างนี้พูดให้ส้ันว่า มองแบบตัณหา เขาไม่มอง
อย่างมฆมาณพ  ซงึ่ มองในแง่ทจี่ ะท�ำ จะสร้างสรรค์
พูดสั้นๆ ว่า มองแบบฉันทะ
มฆมาณพนัน้ มองอะไรๆ ด้วยฉันทะ ไม่วา่ จะ
เห็นจะพบอะไร ก็อยากท�ำให้มันดี ให้มันงาม ให้
มันหมดจดสดใสเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ไปพบที่ไหน
สกปรกรกรุงรัง ก็จะต้องท�ำให้สะอาดเรียบร้อย
น่าดู อย่างที่ว่าให้เป็นรมณีย์ ที่ไหนขรุขระ เป็น
หลุมเป็นบ่อ ก็อยากท�ำให้มันราบ ให้มันเรียบ
ให้มันน่าอยู่ดูดี เป็นรมณีย์
คนมี ฉั น ทะนั้ น พอมองขึ้ น ไปบนเขาหลั ง
หมูบ่ า้ น ก็คดิ ว่า เออ... เขาลูกนีอ้ ยูห่ ลังหมูบ่ า้ นเรา
เป็นจุดสังเกต เป็นภาพ หรือเป็นที่แสดงลักษณะ
ของถิ่นด้วย ท�ำอย่างไรจะให้บนเขานี้มีต้นไม้ขึ้น
กันเขียวขจี ให้เขานี้มีป่างาม ให้ถิ่นนี้ชุ่มชื้น มองดู
อุดมสมบูรณ์ แล้วต่อไปในระยะยาว มันจะได้เป็น

แหล่งอาหารของพวกเราด้วย เราจะท�ำให้มนั เป็น
รมณีย์ เป็นทีร่ นื่ รมย์ แล้วเราจะไปจัดบริเวณสร้าง
ที่พบปะสังสรรค์ ที่ท�ำกิจกรรมดีๆ ของเด็กของ
ผู้ใหญ่ ท�ำเขาลูกนี้ให้เป็นศักดิ์ศรี เป็นที่น่าอวด
แก่คนที่มาในถิ่นของเรา คนต่างถิ่นมาที่หมู่บ้าน
นี้ พอมองไปทางหลังหมู่บ้าน แลเห็นภูเขาก็จะ
ได้ชนื่ ชม มองเห็นหมูไ่ ม้เขียวขจี งดงามน่ารืน่ รมย์
เป็นที่ต้อนรับให้เขาสดชื่นมีความสุข ชุมชนของ
เราก็ มี เ กี ย รติ มี คุ ณ ค่ า มี ศั ก ดิ์ ศ รี มี ที่ น ่ า ภู มิ ใจ
นี่คือเข้าหลักรมณีย์ อย่างที่ว่าแล้วข้างต้น  
ถ้าชาวบ้านมองเขาหลังบ้านด้วยฉันทะ ก็จะ
คิดอย่างที่ว่านี้ คือมองดูด้วยใจที่อยากท�ำให้มันดี
อยากให้มนั หมดจดสดใส  ท�ำอย่างไรจะให้มนั งาม
สะพรัง่ อุดมสมบูรณ์ แล้วต่อไปไม่ชา้ เลย สภาพถิน่
สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนหมด เขานั้นที่เคยแล้ง มีแต่
ต้นไม้แห้งๆ ก็จะกลายเป็นที่สดชื่น มีต้นไม้เขียว
ขจี มีดอกมีผล แล้วใต้ร่มไม้ก็มีสัตว์มาพักอาศัย
เป็นที่เหมาะส�ำหรับให้คนไปจัดกิจกรรมดีๆ ไป
พักผ่อนหย่อนใจก็ได้
นี่แหละ ถ้ารู้จักฉันทะที่พระย�้ำสอนไว้ ก็เลิก
พูดถึงตัณหาได้ มาฝึกกันตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดง
ชักชวนชี้แนะน�ำทางให้เขาคิดในแบบที่เรียกว่า
คิดสร้างสรรค์ เรียกให้สนั้ ก็คอื ฉันทะ พอฉันทะมา
ตั ณ หาหาย ปั ญ หาหมด ที นี้ ก็ ไ ด้ ค วามละ ก็
ก้าวหน้าพากันไปในการสร้างสรรค์และมีความสุข
ฉะนั้น ที่พูดมานี้ โยงกันหมด มาลงที่ “ฉันทะ”
ฉันทะเป็นจุดเริ่ม เป็นต้นทาง เป็นตัวน�ำหน้าให้
ก้าวไปในความงอกงาม ในความเจริญพัฒนา
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เวลานี้ คนไทยทัว่ ๆ ไป ท�ำท่าว่า ไม่วา่ จะมอง
อะไร ก็มองด้วยตัณหากันไปหมด คิดแต่จะเสพ ไม่
คิดจะสร้าง จะเอาท่าเดียว มองไปบนภูเขา ก็จะ
เอาโน่นจะเอานี้ มันมีอะไรให้เราเอา เพราะฉะนัน้
ต่อไปนี้ ต้องเปลี่ยนใจ ใส่แนวคิดกันใหม่ ให้
ชาวบ้านมองขึ้นไปบนภูเขา พร้อมด้วยความนึก
ความคิดว่า ท�ำอย่างไร จะให้มนั ดีมนั งาม อย่างนัน้
อย่างนี้ ให้มันสะอาดร่มรื่น มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์
อะไรต่างๆ อย่างนี้ ให้ฉันทะเด่นขึ้นมา  
ต่อไปนี้ ต้องปลุกต้องปลูกฉันทะให้ได้ แล้วก็
สร้างนักท�ำบุญ เป็นบุญกรแบบมฆมาณพขึน้ มา
พระต้องสอนธรรมะให้ประสานบรรจบครบตลอด
ทุกระดับให้เป็นองค์รวมทีส่ มบูรณ์  ไม่ให้กะพร่อง
กะแพร่ง ให้ได้อัตถะ คือจุดหมายหรือประโยชน์
ครบตลอดทั้ง ๓ ระดับ จะเน้นสัมปราย์ (เรื่อง
จิตใจที่เลยตาเห็น) ไปถึงปรมัตถ์ (เรื่องปัญญา
สูงสุด) ก็ไม่ว่า แต่ต้องไม่ทิ้งพื้นฐานคือทิฏฐธัมม์
(เรื่องกินอยู่ เงินทอง สังคม ที่ตาเห็น) ต้องให้ถึง
ชาวบ้านทีส่ มัยก่อนเขาเรียกว่ารากหญ้า แต่สมัยนี้
จะเรี ย กอะไรก็ แ ล้ ว แต่ คื อ คนพื้ น บ้ า นชาวไร่
ชาวนาป่าเขาชาวชนบท ทัว่ ทัง้ หมด จะต้องให้เข้า
มาในการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ท�ำบุญพื้นฐาน ด้วย
การท�ำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์ ให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่จะอยู่กันดี พร้อมที่จะเจริญงอกงามในการ
ปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไป

33

พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องคฤหั ส ถ์
ชาวบ้านไว้ใน สิงคาลกสูตร ว่าด้วยเรือ่ งทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ตาเห็น) ก่อน ชีวิตของชาวบ้าน
นั้นเป็นเรื่องของประโยชน์ตาเห็น เรื่องเงินทอง
ทรัพย์สิน สุขภาพ อาชีพการงาน ยศ เกียรติ
ไมตรี อยู่ร่วมกันดีในสังคม อะไรต่างๆ เหล่านี้
พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องนี้แล้ว จึงมาสัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์ภายหน้า เรื่องทางจิตใจลึกล�้ำ
เลยตาเห็น) และปรมัตถะ (ประโยชน์อย่างยิ่ง)
เอาทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ขั้นตาเห็นเป็นฐาน
เมื่อเขาพร้อม เขามีคุณภาพชีวิตดี ก็เน้นเข้าไป
ในจิตใจ ให้มีความเจริญงอกงามทางจิตใจ ให้
ก้าวหน้าในสมาธิ แล้วขึน้ ให้ถงึ ปัญญา ก็จะได้ครบ
จบสมบู ร ณ์ ที นี้ ต อนนี้ แ ทนที่ จ ะเอาอย่ า งนั้ น
พระท�ำท่าไปมุง่ ตอบสนองความต้องการทางจิตใจ
เหมือนมองคนไทยอยู่ในกระแสที่สืบมาจากฮิปปี้
ก็จะกระพร่องกระแพร่งอย่างที่ว่า
เอาละ วันนี้ว่าไปว่ามาเลยพูดเสียยืดยาว
นี่แหละ อยากจะเน้นเรื่องฉันทะ เรื่องธรรมะของ
ชาวบ้าน เรื่องท�ำบุญพื้นฐาน ท�ำหมู่บ้านของเรา
ให้ดี ขั้นนี้ให้ได้เถิด สังคมไทยนี่ ต้องปรับทิศทาง
กันใหม่ จะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้ว ถ้าขืนปล่อย
ให้อยู่เรื่อยเฉื่อยกันไป กระแสตัณหาจะพาพินาศ  
ต้องสร้างกระแสฉันทะขึ้นมา พาเข้าในทางให้ได้
แล้วการสร้างสรรค์ก็จะเริ่มต้นขึ้นมาได้ แล้วการ
ท�ำบุญที่ถูกต้องก็จะมา การท�ำบุญที่ถูกต้อง ก็คือ
เบื้องต้นของการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรม
ที่ครบองค์รวมก็จะได้ผลสมบูรณ์
     วันนี้คิดว่าคุยกันเท่านี้ก่อน ก็ขออนุโมทนา
ที่มา : ธรรมกถาหลังฟังปาติโมกข์
ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระธรรมเทศนา

สงฆ์ไทย กับ การเมือง
พระอาจารย์ชยสาโร

วั น ก่ อ น ผู ้ ป กครองคนหนึ่ ง ของโรงเรี ย น
อนุบาลทอสี  ถามอาตมาว่า  มคี วามคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง อาตมาบอก
ว่าถ้าใครปองร้ายพุทธศาสนา ต้องการจะท�ำร้าย
ศาสนา ก็คงเป็นสิ่งที่ดี แต่จะมีข้อเสียหายมาก
ความเห็นของอาตมา เกิดจากการพิจารณาหลัก
พระวินัย ซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลก ไม่ยุ่ง
อยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่
ในโลก ถ้าหากว่า พระเข้าข้างพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง พระก็ไม่สามารถท�ำหน้าที่
เป็นกลาง เป็นทีป่ รึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคมได้

นอกจากนั้นแล้ว ถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้ง แล้ว
จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่า แล้วพระ
ท่านจะสามัคคีกนั อย่างไร พระพุทธองค์ทรงถือว่า
ความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย
สิ่งไหนที่ท�ำให้พระสงฆ์แตกแยก ก็เป็นอันตราย
ต่อพระศาสนา ความคิดเห็นในเรื่องการบ้าน
การเมือง ก็ท�ำให้เกิดการแตกแยกได้ในที่สุด
ถ้าหากว่า  ในแต่ละวัด  มที อี่ าจจะมีพระบางรูป
ชอบพรรค A บางรูปชอบพรรค B อะไรเป็นต้น
อย่างนัน้ ก็จะท�ำให้เกิดความวุน่ วายในวัด แล้วใน
วัดก็ต้องยอมรับว่า ในปัจจุบัน มีคอรัปชั่นเข้ามา
ในสถาบันสงฆ์ไม่น้อย นั่นอาจจะกลายเป็นว่า
นักการเมืองมาแจกเงิน หรือว่าถวายปัจจัยแก่
เจ้าอาวาส หรือกับวัด โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้อง
สนับสนุนพรรคนั้น ในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไป
ที่จริงแล้ว ในประเทศไทย การที่พระสงฆ์
ไม่ยุ่งอยู่กับการเมือง เป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดี
ดีกว่าประเทศรอบๆ ที่นับถือพุทธศาสนาฝ่าย
เถรวาทเหมือนกัน อย่างเช่น ศรีลังกา พม่า เขมร
ลาว เวียดนามใต้ สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ ก็เพราะ
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เมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศ
ศรีลังกา พม่า มาเลเซีย ตกเป็นเมืองขึ้นของ
อังกฤษ ส่วนลาว เขมร พม่า เป็นของฝรั่งเศส ใน
ประเทศที่ทางตะวันตก อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น
ปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับสถาบันสงฆ์จะขาดไป แล้วก็ท�ำให้
เกิดปัญหามากมายในสงฆ์ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะไล่ฝรัง่
ออกไป ก็เป็นธรรมดาว่า ชาวบ้านจะขอให้พระ
เป็นที่พึ่ง เป็นผู้น�ำ  เพราะในสมัยนั้นผู้ที่มีปัญญา
มีความรู้ความสามารถ ส่วนมากจะอยู่ในสถาบัน
สงฆ์ ในประเทศศรีลังกา ประเทศพม่า จึงเห็นได้
ชัดว่าพระมีบทบาททางการเมือง แม้เมื่อศรีลังกา
ยกตัวอย่างพระพุทธศาสนา ยังถือว่าหน้าที่
ประกาศเอกราชแล้ว พระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์ มี
การยุ่งกับการเมืองตลอดมา ในศรีลังกายังมีพระ ของรัฐบาลสมัยก่อน คือหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ ทุกวันนี้หน้าที่นี้เป็นของรัฐบาล คือ การ
เป็น ส.ส.ด้วยซ�้ำ
ให้ทุกคนในประเทศ อยู่ด้วยการไม่ต้องเดือดร้อน
เรื่องปัจจัย ๔ ปัจจัย ๔ คือพื้นฐานต�่ำสุดของการ
อยู่อย่างสงบสุขในสังคม และการเจริญในธรรม
ปัจจัย ๔ ก็คือ ทุกคนต้องมีอาหารพอกิน เสื้อผ้า
พอใช้ ต้องมีที่อยู่อาศัย แล้วก็ต้องมียารักษาโรค
ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อ
ไม่ให้ใครขาดปัจจัย ๔ แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็น
ถ้าหากว่า พระเราไม่ควรจะยุ่งกับการบ้าน หน้าที่ของรัฐบาล นี้ก็เป็นหลัก ที่เรียกว่าฝาก
การเมื อ ง เวลาสั ง คมปั ่ น ป่ ว น สั ง คมมี ป ั ญ หา ไว้กับทุกคนที่ท�ำงานทางโลก ก็คือหลักการทาง
แล้วมีคนมาขอค�ำแนะน�ำ  พระผู้เป็นผู้น�ำสังคม พระพุทธศาสนา เพราะว่าพุทธศาสนาสอนไว้ว่า
ทางด้านศาสนา ควรจะตอบอย่างไร ควรจะเงียบ การเกิดเป็นมนุษย์กม็ โี อกาส เรามีโอกาสพัฒนาตน
ไม่พูดเลยหรือ ในความเห็นของอาตมา พระเรา แต่มีเงื่อนไขว่า ถ้าขาดปัจจัย ๔ เราก็ไม่สามารถ
มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งพู ด ในหลั ก กว้ า งๆ หรื อ ว่ า ที่จะพัฒนาตนได้ คือพระพุทธเจ้าไม่เคยละเลย
ให้รู้ถึงคุณค่าทางพุทธ หรือสิ่งที่พระพุทธศาสนา ในเรื่องของวัตถุ ถ้าไม่มีอาหารพอกิน ไม่มีที่อยู่
เห็นสมควร เห็นส�ำคัญ เห็นว่าควรจะรักษาไว้ อาศัย เป็นหนี้เป็นสิน ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มี
และควรจะพัฒนาให้มีขึ้น โดยไม่ต้องกล่าวถึง โอกาสรักษาโรคได้ ทีนเี้ ราจะพูดถึงเรือ่ งการพัฒนา
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่ควรจะ ทางศีล ทางสมาธิ ทางปัญญา อะไร คนก็ฟังไม่ได้
เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้
กล่าวถึงตัวบุคคล แต่กล่าวถึงหลักการ
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อย่างเรื่องศีลธรรมในสังคม ความซื่อสัตย์
สุจริต การปราบคอรัปชั่น การสนับสนุนศีลธรรม
ในสังคม นี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้
ความส�ำคัญ ดังนั้น พระเราก็สามารถพูดได้ใน
หลักการ ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง พยายาม
ลดความโลภหรือการให้เงิน เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ในสังคม เรื่องเศรษฐกิจเราก็ต้องให้ความส�ำคัญ
แน่นอน คนต้องมีงานท�ำ  แต่ว่าในหลายกรณีมี
การสร้างโรงงาน
ยกตัวอย่างทีม่ กี ารลดหย่อนภาษีของนักลงทุน
ต่างชาติให้เขามาสร้างโรงงานในประเทศไทย ต้อง
ดูให้ดีว่า ชาวบ้านเขามีงานท�ำมากขึ้น แต่บางที
เงื่อนไขนั้นก็มีการผ่อนคลาย ในเรื่องมาตรการ
ความปลอดภัยในโรงงาน ท�ำให้คนงานท�ำงาน
ในที่อันตราย มีอุบัติเหตุบ่อย หรือว่าบางทีก็เรื่อง
มาตรการเกี่ยวกับสภาพอากาศในที่ท�ำงาน ความ
ปลอดภัยอย่างอื่น หรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
เพราะฉะนั้น อย่าดูแค่ตัวเลขในระยะสั้น
ดูว่า เออ ได้ก�ำไร เจริญ เศรษฐกิจเจริญ แต่ถ้าดู
ในระยะยาว ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน
ดู ทั้ ง สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพใจ ดู ผ ลกระทบต่ อ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถ้าเราคิดเป็นตัวเลข ก็อาจ
จะท�ำให้กำ� ไรมหาศาลลดน้อยลงไปมาก แล้วก�ำไร
ส่วนมากก็ไม่ได้อยู่เมืองไทย ไปอยู่ต่างประเทศ
แต่นั่นสิ่งที่ส�ำคัญก็คือ เราต้องการให้ความส�ำคัญ

กับคน ให้ความส�ำคัญกับคนทุกคน ให้ถือว่าคน
ต้องมาก่อนสิ่งของ ความอยู่ดีในระยะยาว น่าจะ
ส�ำคัญกว่าการได้ก�ำไรในระยะสั้น อย่างนี้เป็นต้น
ดังนัน้ เราก็ให้คนเป็นศูนย์กลาง เป็นเพือ่ นกัน
ทุกคน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทุกคน เกลียดทุกข์
รักสุขด้วยกัน และอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงหลัก
พุทธ ตอนนี้ เรามีแขกมาในเมืองไทยจ�ำนวนมาก
อาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยว
แต่หมายถึง ชาวลาว ชาวพม่า ชาวเขมร ที่มา
ท�ำงานอยู่ในเมืองไทย ชาวพุทธเราต้องมองว่า
หนึ่ง เพราะพวกเขาเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นมนุษย์ดว้ ยกันแล้ว สอง พวกเขาเป็นผูท้ นี่ บั ถือ
ศาสนาเดียวกันกับเรา ก็ยิ่งควรจะให้เกียรติเขา
เป็นเพื่อน ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
ในเมื อ งไทยนี้ อาตมาได้ ฟ ั ง หลายเรื่ อ งที่
คนไทยเอารั ด เอาเปรี ย บคนต่ า งชาติ ที่ เข้ า มา
ท�ำงาน ดังนั้น อย่าถือว่าเขาเป็นมนุษย์ช้ันที่สอง
เขาก็เป็นเพือ่ นเหมือนกัน เหมือนคนไทยสมัยก่อน
หรือว่าสมัยนีก้ ต็ าม ทีไ่ ปหางานท�ำในตะวันออกกลาง
และก็หวังว่า  ไปต่างประเทศ  ไปหางานทีไ่ หน  คนทีน่ นั้
เขาก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบเรา เหมือนตอนนี้
เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้น ก็มีคนที่จนกว่าเรา
เข้ามาท�ำงาน เราก็ต้องเมตตาเขา ให้ความเป็น
ธรรมกับเขา
อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ เพราะเป็นสิง่ ทีอ่ ยาก
เผยแผ่มาก อย่าเอารัดเอาเปรียบต่อคนที่ไม่มี
อ�ำนาจ คนมีอำ� นาจ ต้องมีความรับผิดชอบ ความ
รับผิดชอบของผู้มีอ�ำนาจคือไม่เอารัดเอาเปรียบ
คนที่ไม่มีอ�ำนาจ หรือมีอ�ำนาจน้อยกว่า
นี่เป็นข้อคิดข้อพิจารณาบ้างเล็กน้อย ที่ขอ
ฝากไว้ วันนี้คงพอสมควรแก่เวลา
ที่มา :   พระธรรมเทศนา วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ธรรมกถา
พระไพศาล วิสาโล

มนุษย์ กับ สิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ที่ต้องไปกันด้วยดี
ความสัมพันธ์ระหว่างการช่วยเหลือตน หรือ
ว่าการท�ำประโยชน์ตน กับการค�ำนึงถึงประโยชน์
ของผู้อื่นนั้น ที่จริงก็เป็นหัวใจส�ำคัญของวินัยสงฆ์
พระวินยั คือข้อประพฤติปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ พระ
สงฆ์จะมีหลักอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า จะต้องนึกถึง
ส่วนรวมอยู่เสมอ ส่วนรวมที่ว่านี้ ได้แก่ หมู่สงฆ์
และรวมไปถึงญาติโยม อันนี้เป็นวินัย ที่ก�ำกับ
การประพฤติปฏิบัติของพระ พระเรานี้ แม้จะมา
บวชเพื่อการพ้นทุกข์ส่วนบุคคล แต่พระวินัย ก็
ก�ำกับว่าพระจะต้องให้ความส�ำคัญกับประโยชน์
ของส่วนรวมด้วย ถ้าหากว่าสงฆ์มีกิจ แม้พระจะ
ไปบ�ำเพ็ญฌาน บ�ำเพ็ญสมาธิภาวนา ก็ไม่ควรจะ
ละเลยกิจของสงฆ์เหล่านั้น
ในสมัยพุทธกาล มีพระอรหันต์ พระอนาคามี
ที่ท่านจะเข้านิโรธสมาบัติ ซึ่งนิโรธสมาบัตินี้ก็เข้า
หลายวัน ก่อนจะเข้านิโรธสมาบัติ ท่านจะก�ำหนด

ไว้เลยว่า ถ้าหากว่ามีกิจของสงฆ์ที่จะพึงท�ำ  ท่าน
จะออกจากสมาบัติ จะออกมาทันทีโดยไม่รอใคร
มาเรียก อันนีเ้ ป็นส�ำนึกของพระทีถ่ กู ปลูกฝัง ด้วย
สิง่ ทีเ่ รียกว่าพระวินยั ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องสงฆ์เลยว่า
แม้จะไปบ�ำเพ็ญฌาน บ�ำเพ็ญสมาธิ แต่จะละเลย
กิจของส่วนรวมไม่ได้
กิจของส่วนรวม ก็มี ๒ อย่าง คือ กิจธุระของ
เพือ่ นร่วมคณะ เพือ่ นร่วมสงฆ์ พระพุทธเจ้าท่าน
เคยต�ำหนิ พระทีไ่ ม่สนใจ ไม่ชว่ ยเหลือกิจส่วนรวม
เพื่อนในหมู่สงฆ์ก�ำลังท�ำจีวร ร่วมกันเย็บจีวร แต่
มีพระบางรูป ท่านไปบ�ำเพ็ญฌาน บ�ำเพ็ญสมาธิ
ท่านรูแ้ ล้วแต่ไม่มาร่วม ไม่มาช่วย เช่นนีก้ ถ็ กู ต�ำหนิ
เหล่านี้เป็นวัฒนธรรมของหมู่สงฆ์ ซึ่งที่ถูกต้องคือ
ต้องใส่ใจส่วนรวม แม้ว่าการมาเป็นพระ หน้าที่
ส�ำคัญ คือการฝึกจิต พัฒนาตนให้มีความเจริญ
งอกงามในส่วนบุคคลก็ตาม
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นอกจากกิจของหมูค่ ณะแล้ว ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้
คือ กิจการของสงฆ์ ที่เรียกว่า สังฆกรรม ซึ่งถือ
เป็นกิจที่พระทุกรูปต้องเข้าร่วม โดยเฉพาะอย่าง
เช่น การลงโบสถ์ การสวด การทานปาติโมกข์
ที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่า พระสงฆ์ ซึ่งถือว่า
เป็นตัวแทนของบุคคลในอุดมคติในพุทธศาสนา
คุณธรรมของท่าน ต้องให้ความส�ำคัญทัง้ ประโยชน์
ตนและประโยชน์ทา่ น ในด้านหนึง่ ท่านก็ทำ� ความ
เพียร เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อให้ความทุกข์หมดไป
เพื่อให้เกิดปัญญาเจริญงอกงาม แต่อีกด้านหนึ่ง
ท่านก็มภี าระหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ที่จะละเลย หรือมองข้ามไม่ได้
ที่ อ าตมาพู ด เช่ น นี้ ก็ เ พราะมี ชาวพุ ท ธ
จ�ำนวนมาก สนใจแต่ประโยชน์สว่ นตน แต่ละเลย
ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ส่วนรวมที่ว่านี้
ก็อาจจะได้แก่ การท�ำกิจของส่วนรวม ของชุมชน
ไปจนถึงส่วนรวมที่เป็นระดับสังคม ประเทศชาติ
มีหลายคน เวลาท�ำบุญ ก็จะนึกถึงแต่ประโยชน์
ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภ ความมั่งมี หรืออาจ
จะหมายถึง ความสุข ความสงบในจิตใจ ก็แล้วแต่
แต่มักจะไม่ค�ำนึงถึงส่วนรวม
เมื่อสองเดือนก่อน อาตมาได้ไปประเทศ
อินเดีย ได้ไปสักการะสังเวชนียสถาน สถานที่

แห่งหนึ่งที่ไป คือ เขาคิชฌกูฏ ซึ่งมีที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าอยูบ่ นยอดเขา และมีถำ�้ ของพระโมคคัลลานะ พระสารีบตุ ร ไปแต่เช้า อาจจะเป็นคณะ
แรกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นที่พบก็คือ มีขยะอยู่เต็มไปหมด
ไม่ใช่ระหว่างทางเท่านัน้ แม้กระทัง่ ในถ�ำ้ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ แม้กระทั่งลานที่อยู่ใกล้ๆ
มูลคันธกุฎี ทีพ่ ระพุทธเจ้าเคยเสด็จประทับ ก็มขี ยะ
จะว่าเป็นขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวก็คง
ไม่ใช่ จริงอยู่ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะ แต่ขยะที่เห็น
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ขวดน�้ำ  ขวดพลาสติก หรือห่อ
ขนม  แต่ยงั มีหอ่ เทียน  หอ่ ธูป  ซงึ่ เหล่านีไ้ ม่ได้มาจาก
นักท่องเทีย่ ว แต่ตอ้ งมาจากชาวพุทธทีไ่ ปสักการะ
ท�ำไมชาวพุทธไปสักการะบูชาพระพุทธเจ้า แต่ไม่
รู้สึกตะขิดตะขวงใจ ที่ทิ้งขยะไว้ตรงที่นั้น แปลว่า
อะไร แปลว่าเขาไปสักการะเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว
คือเพือ่ ใจสบาย หรือเพือ่ ให้มโี ชคมีลาภ แต่ไม่สนใจ
ส่วนรวม ว่าสถานที่จะสกปรกเพราะการกระท�ำ
ของเขาหรือไม่ ไปท�ำบุญแล้วสบายใจ แต่สถานที่
ตรงนั้นจะสกปรกมัวหมองอย่างไร ฉันไม่สนใจ
   แปลว่าอะไร แปลว่า เขาสนใจแต่ประโยชน์
ส่ ว นตน ไม่ ส นใจประโยชน์ ส ่ ว นรวม ทั้ ง ๆ ที่
ประโยชน์ส่วนรวมนั้น ก็เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธ
เราไปสักการะ แน่นอนว่า ในบ้าน ในห้องพระ

๔๕

ที่บ้าน เขาจะไม่ทิ้งขยะแบบนั้น เขาไม่ท�ำแน่ รวม
ทั้งกล่องธูป กล่องเทียน แต่ท�ำไมเขาท�ำตรงนั้น ก็
เพราะมันเป็นที่สาธารณะ และเนื่องจากเขาไม่มี
ส�ำนึกเรื่องประโยชน์ส่วนรวม ก็จะไม่สนใจว่า
ที่สาธารณะนั้นจะสกปรกหรือไม่
และไม่ใช่ที่นั่นที่เดียว ไม่ใช่ที่อินเดียที่เดียว
ที่ลังกา เมืองไทย พม่า สถานที่ที่มีคนไปสักการะ
บูชาทางพุทธศาสนา มีขยะทั้งนั้น ทุกคนไปเพื่อ
จะท�ำบุญ แล้วพอใจที่ได้ท�ำบุญ แต่ไม่สนใจว่า
สถานที่ที่ตนไปนั้นจะสกปรกหรือไม่ ที่จริงคนที่
ไปท�ำบุญนั้น นอกจากไม่ทิ้งขยะแล้ว ควรจะเก็บ
ขยะด้วย ถ้ามีส�ำนึกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมแล้ว เมื่อไปท�ำบุญ ใจสบาย
รู้สึกมั่นใจในโชคลาภที่จะมี หรือเกิดความปีติ
อิ่มเอมแล้ว ก็ต้องสนใจ ใส่ใจ ไม่ท�ำให้ หรือปล่อย
ให้สถานที่นั้นสกปรก เห็นขยะก็ช่วยเก็บ ไม่ใช่แค่
เดินผ่าน ด้วยความสบายใจว่า ฉันได้มาท�ำบุญ
ได้มากราบพระพุทธเจ้าแล้ว
เหล่านีเ้ ป็นตัวอย่างว่า เวลานีช้ าวพุทธ (ไม่ใช่
เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียว ทีอ่ นื่ ด้วย) เรานึกถึงแต่
ประโยชน์ส่วนตน แต่มองข้ามประโยชน์ส่วนรวม
เราไม่มีความใส่ใจในสถานที่ที่เป็นสาธารณะ ใน
หลายส�ำนัก หลายวัด จะมีคนจ�ำนวนหนึง่ ทีส่ นใจ
แต่การปฏิบตั ธิ รรม เจริญสมาธิภาวนา แต่งานของ
ส่วนรวมจะไม่แตะ ไม่ช่วย จะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่า
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จะเป็นงานครัว งานท�ำความสะอาด เพราะเขา
อาจจะคิดว่า ถ้าไปช่วยท�ำงานเหล่านั้นแล้ว ใจจะ
ฟุง้ ซ่าน จะท�ำให้ใจไม่สงบ แต่สงิ่ เหล่านีส้ ะท้อนให้
เห็นว่า ชาวพุทธจ�ำนวนมากละเลยประโยชน์สว่ น
รวม สนใจแต่ประโยชน์ส่วนตน  สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ความเห็นแก่ตัว ทั้งที่การท�ำประโยชน์ส่วนรวมก็
เป็นการขัดเกลาจิตใจให้มคี วามเห็นแก่ตวั น้อยลง
นี้ คื อ ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชาวพุ ท ธ
จ�ำนวนมาก คือไม่สนใจว่าสิ่งที่ตัวเองท�ำ  แม้จะ
เป็นการท�ำบุญ ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ
ส่วนรวม ต่อสถานที่ที่ตนได้พักอาศัย โดยเฉพาะ
เรื่ อ งขยะนี้ เห็ น ได้ ชั ด มาก มาท� ำ บุ ญ มารั บ
ความสงบเย็นในจิตใจ แต่ก็ทิ้งขยะไว้จ�ำนวนมาก
เพราะไม่ มี ค วามส� ำ นึ ก ว่ า สถานที่ ส าธารณะ
แม้กระทั่งวัด ก็เป็นสถานที่ที่ตัวเองควรจะใส่ใจ
กลับไม่สนใจว่าส่วนรวมมีปัญหาอย่างไร ไม่ว่า
ส่วนรวมนั้นจะหมายถึงวัด หรือจะหมายถึงสังคม
ประเทศชาติ เราจึ ง เห็ น คนที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมกั น
เยอะแยะ แต่วา่ ไม่สนใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ไม่สนใจ
ปัญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ หรือแม้กระทัง่ ไม่สนใจว่า
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับพระศาสนา ฉะนั้นจึง
ไม่เกิดความสนใจ ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะ
ไปช่วยเหลือ ไม่รับผิดชอบส่วนรวม
เดีย๋ วนีอ้ ย่าว่าแต่สว่ นรวมทีเ่ ป็นประเทศชาติ
หรือส่วนรวมทีเ่ ป็นหมูบ่ า้ นเลย แม้สว่ นรวมทีเ่ รียก
ว่าครอบครัว ก็ไม่ค่อยสนใจ มีนักปฏิบัติธรรม
จ�ำนวนมาก ที่ชอบไปท�ำบุญก็ดี ไปปฏิบัติธรรม
ก็ดี แต่พอกลับมาถึงบ้าน กลับไม่สนใจที่จะช่วย
งานบ้าน พ่อแม่ป่วย พ่อแม่แก่ ต้องท�ำงานบ้าน
แต่ลกู ไปท�ำบุญกลับมา ลูกไปปฏิบตั ธิ รรมกลับมา
ไม่สนใจจะช่วยงาน ไม่สนใจจะช่วยเหลือพ่อแม่
ไม่สนใจสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของครอบครัว
ของบ้าน
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อาตมาคงไม่ ท ราบนะ ถ้ า ไม่ มี ค นมาฟ้ อ ง
แต่มีคนมาฟ้อง อาตมาจึงคิดว่า มีอย่างนี้ด้วย
หรือนี่ ไปท�ำบุญ ไปปฏิบัติธรรม ไปได้ทั่ว แต่ว่า
พ่อแม่เป็นอย่างไร ท่านจะท�ำงานบ้านหนักแค่ไหน
ไม่สนใจ ไม่เข้ามาช่วย หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ป่วย
ก็ไม่เข้ามาดูแล แต่ถ้าไปปฏิบัติธรรมที่ไหน ไปได้
หรือไปท�ำบุญที่ไหน ไปได้ แต่ถ้าให้มาดูแลพ่อแม่
ไม่เอา บอกว่า ขอท�ำบุญอุทิศให้แม่ ส่งบุญมาให้
แม่แล้วกัน เอาบุญมาฝากนะแม่ แต่จะให้ช่วยแม่
ท�ำงานนี่ ไม่ท�ำ 
เหล่านี้แสดงว่า มันต้องมีความผิดพลาด
อะไรบางอย่างเกีย่ วกับความเข้าใจและการปฏิบตั ิ
ของชาวพุ ท ธ โดยเฉพาะเรื่ อ งของการไม่ ใ ห้
ความส�ำคัญกับประโยชน์ท่าน ซึ่งเรื่องประโยชน์
ท่านนี้ ไม่ต้องพูดถึงในระดับพระศาสนา หรือ
ประเทศชาติ แม้ในเรือ่ งครอบครัว ซึง่ ใกล้ชดิ ทีส่ ดุ
ตอนนีก้ ไ็ ม่สนใจแล้ว ชาวพุทธเรานี้ ถ้าปฏิบตั ถิ กู
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับพระศาสนา เราต้อง
ไม่นงิ่ ดูดาย ปัญหาอะไรเกิดขึน้ กับสังคม เราต้อง
กระตือรือร้นที่จะช่วย เพราะถือว่านั่นก็เป็น
การปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง
ทีจ่ ริงประโยชน์ตนนีก้ ย็ งั มีคู่ ได้แก่ ประโยชน์
ขั้นต้น กับ ประโยชน์ขั้นสูง ประโยชน์ขั้นต้น
ภาษาบาลีเรียกว่า “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” ประโยชน์
ขัน้ สูง เรียกว่า “สัมปรายิกตั ถะ” ซึง่ ทีจ่ ริง รวมถึง
ประโยชน์สูงสุดด้วย คือ“ปรมัตถะ”

ทั้งประโยชน์ขั้นต้นและประโยชน์ข้ันสูงนี้
เป็ น สิ่ ง ที่ เ กื้ อ กู ล กั น จะสนใจแต่ อั น หนึ่ ง อั น ใด
ไม่ได้ ประโยชน์ขั้นต้นก็ได้แก่ การมีสุขภาพดี
การมีสถานภาพ มีเงิน มีงาน มีครอบครัวที่ผาสุก
มีมิตรที่ดี อันนี้เป็นประโยชน์ทางโลกที่เห็นได้ชัด
ประโยชน์ขั้นสูง หมายถึง ประโยชน์ หรือ
ความสุขในจิตใจ เช่น ความอบอุ่นใจที่มีหลัก
ยึดเหนี่ยว เพราะมีศรัทธาที่ดีงาม มีความอิ่มใจ
เพราะว่าได้มีความเอื้อเฟื้อ การเสียสละ มีความ
ภาคภูมิใจ เพราะประกอบชีวิตในสิ่งที่เป็นสุจริต
ไม่เบียดเบียนใคร มีปัญญา มีความแกล้วกล้า
มีความมั่นใจ เหล่านี้คือประโยชน์ขั้นสูง เป็นเรื่อง
ประโยชน์ทางจิตใจ ความอบอุ่นใจ ความอิ่มใจ
ความภาคภูมิใจ และความมั่นอกมั่นใจ ซึ่งมันมี
ประโยชน์ขั้นสูงสุด ที่เรียกว่า ปรมัตถะ ที่รวมอยู่
ในประโยชน์ขนั้ สูง หรือ สัมปรายิกตั ถะ ได้แก่ การ
ที่มีจิตใจไม่หวั่นไหวเมื่อมีอะไรมากระทบ ความ
พลัดพราก สูญเสีย การต่อว่าด่าทอ เกิดขึ้นกับ
ตัวเองก็ไม่หวัน่ ไหว ยังมีใจเกษมสานต์ มีจติ ผ่องใส
ใจไม่ทุกข์ เป็นอิสระ ซึ่งที่จริงก็คือนิพพานนั่นเอง
คนเรา แม้จะมุ่งประโยชน์ส่วนตน ก็ควร
ให้ได้ทั้งสองอย่าง คือ ประโยชน์ขั้นต้น และ
ประโยชน์ขั้นสูง หรือประโยชน์ขั้นสูงสุด เพราะ
ประโยชน์ขั้นต้นนั้น เช่น การมีสุขภาพดี การ
มีเงิน มีงาน มีสถานภาพ ก็มีส่วนช่วยท�ำให้เข้าถึง
ประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปได้
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ในสมัยพุทธกาล มีฆราวาสบางท่านหิวโซ
แต่ เ ดิ น ทางมาฟั ง ธรรมพระพุ ท ธเจ้ า แทนที่
พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรม ก็ให้อาหารกินก่อน
พอเขาได้ทานอาหารแล้ว พระพุทธเจ้าแสดงธรรม
เขาก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน แน่นอนว่า
หลายคนหรือส่วนใหญ่คงท�ำไม่ได้แบบนั้น แต่ว่า
ถ้าเรามีสุขภาพดี ไม่อดไม่อยาก ไม่หิวโหย เรามี
ชีวิตการงานที่ราบรื่น มันก็ท�ำให้การปฏิบัติธรรม
ให้ เ กิ ด ความเจริ ญ งอกงามในจิ ต ใจ ที่ เรี ย กว่ า
ประโยชน์ขั้นสูงนี้  มันเป็นไปได้
ขณะเดียวกัน เมื่อเราเข้าถึงประโยชน์ขั้นสูง
โดยเฉพาะ การที่เรามีอริยทรัพย์ มีจิตผ่องใส
ใจเบิกบาน เป็นอิสระ ไม่ยดึ ติดในสิง่ เสพวัตถุ ก็จะ
ช่วยให้การแสวงหาประโยชน์ขั้นต้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ใช่เอาแต่
แสวงหาทรั พ ย์ จ นไม่ รู ้ จั ก หยุ ด จนเกิ น ความ
พอดี หรือว่าเสพเพื่อแสวงหาความเอร็ดอร่อย
จนกระทั่งเกิดโรค เกิดภัย แก่ร่างกาย เป็นการ
แสวงหาประโยชน์สว่ นตนแบบไม่ลมุ่ หลง ไม่เพลิน
ในความสุข และไม่ทุกข์เมื่อสูญเสีย
อย่ า งไรก็ ตาม ก็มีแ นวโน้มที่ชาวพุทธเรา
จะละเลยประโยชน์ขั้นสูง ประโยชน์ขั้นสูงสุด
จะสนใจแต่ ป ระโยชน์ ขั้ น ต้ น และประโยชน์
ขั้นต้นนี้ ก็จะถูกลดทอนเหลือเพียงความมั่งมี
ความร�ำ่ รวย หรือเงินทอง เดีย๋ วนี้ พอบอกว่า อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ก็จะไม่สนใจ แต่พอบอกว่า
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นี่จะหูผึ่งเลย อายุ วรรณะ
สุขะ พละ นี่เป็นประโยชน์ขั้นต้น แต่เดี๋ยวนี้
ประโยชน์ ขั้ น ต้ น ที่ ค นสนใจคื อ ความมั่ ง มี
ความร�่ำรวย แล้วก็ไม่สนใจประโยชน์ขั้นสูง
มีเรื่องเล่าว่าเมื่อสมัยหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
มีชีวิตอยู่นั้น มีพระรูปหนึ่งท่านจะมาลาสึก เมื่อ
ครบก�ำหนดสึก ท่านก็มาหาหลวงปู่ เพื่อขอให้
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หลวงปู่พรมน�้ำมนต์และให้พร ระหว่างที่หลวงปู่
พรมน�้ำมนต์นั้น พระรูปนี้ก็ก้มกราบ และนึก
อธิษฐานในใจ ขอความมั่งมีมหาศาล ขอลาภ
ขอผลพูนทวี มีกินมีใช้ไม่หมด จะได้แบ่งไปท�ำบุญ
เยอะๆ ท่านแค่นึกในใจ  
      เมือ่ เงยหน้าขึน้ มา ก็สบตาหลวงปู่ หลวงปูจ่ อ้ ง
หน้าเลยนะ และบอกว่า “ไอ้ทที่ า่ นคิดนัน้ มันต�ำ่ นะ
คิดให้สงู ไว้ไม่ดหี รือ แล้วเรือ่ งทีท่ า่ นคิดจะตามมา”
ทีท่ า่ นคิดน่ะมันต�ำ 
่ คืออะไร ก็คอื มันเป็นประโยชน์
ขั้นต้น คิดให้สูงไว้ไม่ดีหรือ ก็คือ คิดถึงเรื่องความ
สุข ความเย็น ความสงบในจิตใจ หรือการมีธรรมะ
ในใจ พูดอีกอย่างคือคิดถึงการมีอริยทรัพย์ดีกว่า
เวลาไปท�ำบุญ ไปขอพรพระ สิ่งที่ชาวพุทธ
จ�ำนวนมาก อยากจะได้ฟังคือ รวย รวย รวย แต่
ไม่ได้คดิ เลยว่า คนทีร่ วยแต่ฆา่ ตัวตายก็มาก แม้แต่
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ก็ไม่ได้เป็นหลักประกัน
แห่งความสุข คนที่ฆ่าตัวตายจ�ำนวนมาก ก็มีที่
ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ปว่ ยอะไร บางทีเขาก็ยงั มีกำ� ลังวังชา
ที่ดี แต่เพราะว่าประโยชน์ขั้นต้นนั้น ไม่เพียงพอ
ที่จะท�ำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง มันเป็นแค่
พื้นฐาน ความสุขอย่างแท้จริงอยู่ที่ใจ ซึ่งจะเกิด
ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราสร้างสมคุณธรรม บ�ำเพ็ญคุณ
งามความดี มีศรัทธา มีศีล มีจาคะ คือความเสีย
สละ มีปัญญา มีสติสัมปชัญญะ ความรู้ตัว ตรงนี้
คือประโยชน์ขั้นต้น ที่จะน�ำไปสู่ประโยชน์ขั้น
สูงสุด คือความเป็นอิสระ คือ ไม่หวั่นไหวเมื่อเจอ
ความสู ญ เสี ย ไม่ ใช่ ว ่ า ดี ใจเมื่ อ ได้ ล าภ ได้ ย ศ
ได้สุข ได้สรรเสริญ แต่พอเสื่อมลาภ เสื่อมยศ  
หรือว่าเจอค�ำนินทา เจอทุกข์ จิตใจก็หม่นหมอง
คับแค้น โศกเศร้า ร�่ำไรร�ำพัน ซึ่งก็เป็นเยอะ
กับคนที่ประสบความส�ำเร็จที่มีประโยชน์ขั้นต้น
มีเงินทองมากมาย

ชาวพุทธเรานีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะละเลยประโยชน์
ขั้นสูงไป และพอเราไปสนใจแต่ประโยชน์ขั้นต้น
การที่จะจมอยู่ในความทุกข์ หรือการที่จะหลงไป
ในทางที่ผิด ทางอบาย ก็เกิดขึ้นง่าย ฉะนั้น ถ้าเรา
เห็นความส�ำคัญของประโยชน์ตนอย่างแท้จริง
เราจะไม่คิดแต่จะเอา แต่เรายังฝึกจิตให้มุ่งที่จะ
ละด้วย
พูดมา ๓ คู่แล้ว คือ ท�ำจิต และ ท�ำกิจ
แล้วก็ ประโยชน์ตน กับ ประโยชน์ท่าน โดยที่
ประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่าน ก็ต้องมี ๒ ส่วน
คือ ประโยชน์ขั้นต้น แล้วก็ ประโยชน์ขั้นสูง เมื่อ
เราจะท�ำประโยชน์ให้เกิดขึน้ กับผูอ้ นื่ หรือส่วนรวม  
ก็อย่านึกถึงแต่เรื่องมีทรัพย์ หรือการมีสุขภาพดี
การมีเงิน มีงาน ต้องนึกถึงประโยชน์ขั้นสูงด้วย
คือการท�ำให้พบความสงบในจิตใจ มีความอบอุ่น
ใจ เพราะว่าเกิดศรัทธาที่ดีงาม มีความภูมิใจ
เพราะว่าได้รู้จักการเสียสละ ท�ำชีวิตให้มีคุณค่า
มีความอิ่มใจที่ได้ท�ำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างเวลาเลี้ยงลูกนี่ ก็เป็นการท�ำเพื่อประโยชน์
ท่าน จะเป็นการเลี้ยงลูก การดูแลศิษย์ หรือการ
ท�ำอะไรเพื่อส่วนรวม ก็ต้องมีการให้ความส�ำคัญ
กับประโยชน์ขั้นสูงแบบนี้ด้วย จึงจะเกิดความสุข
อย่างแท้จริง
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าในระดับจริยธรรม
ยังมีอกี คูห่ นึง่ ก็คอื การให้ความส�ำคัญทัง้ กับบุคคล

และสิ่งแวดล้อม ในการที่เราจะท�ำประโยชน์
ตนให้เกิดขึ้น ในการที่จะท�ำให้ชีวิตจิตใจเจริญ
งอกงามนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือสิ่ง
แวดล้อม แม้แต่คนที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรม ตั้งใจ
มาท� ำ ความเพี ย ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ขั้ น สู ง
หรือประโยชน์ขั้นสูงสุด คือ พระนิพพานนั้น สิ่ง
แวดล้อมเป็นเรื่องจ�ำเป็น พระพุทธเจ้าจึงให้ความ
ส�ำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า สัปปายะ ผู้ที่จะมาปฏิบัติ
ธรรม ต้องค�ำนึงถึงค�ำว่าสัปปายะ ซึ่งมีอยู่ ๗ ข้อ
ค�ำว่าสัปปายะ ในภาษาไทย แปลว่า สบาย แต่ใน
ความหมายจริงๆ แปลว่า เกื้อกูล  
สัปปายะ คือ สิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ ใน
๗ ข้อนี้ มี ๔ ข้อ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เช่น อาวาส (สถานที่) รวมทั้งโคจร (ที่บิณฑบาต)
ก็คือ ญาติโยม หมู่บ้าน ซึ่งก็ควรจะไม่ยากไร้ และ
ไม่ไกลเกินการเดินบิณฑบาต สิ่งแวดล้อมบุคคล
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บุคคลสัปปายะ คือมีกลั ยาณมิตรทีเ่ กือ้ กูล รวมทัง้
อุตสุ ปั ปายะ (อากาศทีด่ )ี ทัง้ ๔ ประการนีเ้ ป็นเรือ่ ง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ราจะมองข้ามไม่ได้ เราจะไปปฏิบตั ิ
ธรรมทีไ่ หน ก็ตอ้ งค�ำนึงถึงสัปปายะทัง้ ๗ ประการ
ซึ่ง ๔ ข้อนี้ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จออกบรรพชานั้น
เมื่อครั้งยังเป็นนักบวช ที่ยังไม่พบหนทางการ
ตรัสรู้ พระองค์ได้ไปเห็นสถานที่หนึ่ง ริมแม่น�้ำ
เนรัญชรา และพระองค์เห็นว่าถิ่นนั้น ซึ่งพระองค์
ทรงเรียกว่าถิ่นรมณีย์ ท่านได้กล่าวไว้เป็นภาษาที่
งดงามว่า “มีไพรสณฑ์ร่มรื่นน่าชื่นบาน มีแม่น�้ำ
ไหลผ่าน น�ำ้ ไหลเย็นชืน่ ใจ ชายฝัง่ ท่าน�ำ้ ก็ราบเรียบ
อีกทั้งโคจรคาม คือที่บิณฑบาต หรือที่แสวงหา
อาหาร ก็มีโดยรอบ”
ทรงพิจารณาว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นที่เหมาะ
ส�ำหรับการท�ำความเพียร แล้วจึงตัดสินพระทัย
ว่า พระองค์จะประทับตรงนี้ เพื่อท�ำความเพียร
พระพุทธองค์ แม้จะทรงบ�ำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐
มาจนครบถ้วน แต่การตรัสรู้ของพระองค์ส�ำเร็จ
ขึน้ ได้ ก็โดยอาศัยสิง่ แวดล้อมด้วย พระองค์เจาะจง
เลือกสถานที่นั้น เพราะเป็นถิ่นรมณีย์ คือเป็นที่
สงบ สงัด เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล แล้วพระองค์
ประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ในคืนที่พระองค์เสด็จตรัสรู้
พระสัมมาสัมโพธิญาณ การตรัสรู้ของพระองค์
ส่ ว นหนึ่ ง ก็ อ าศั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ช ่ ว ยเกื้ อ กู ล
สิ่งแวดล้อมนั้นคือถิ่นรมณีย์
นีก่ ช็ ใี้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อม ที่
เกือ้ กูลต่อความเจริญงอกงามในทางจิตใจจนท�ำให้
เกิดปัญญา คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่พระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
อนาคต ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ทุกพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นไม้
แต่เป็นต้นไม้คนละต้น พระกกุสนั ธะตรัสรูใ้ ต้ตน้ ซึก
พระโกนาคมนะตรัสรู้ใต้ต้นมะเดื่อ พระกัสสปะ
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ตรัสรู้ใต้ต้นไทร หรือต้นนิโครธ พระพุทธเจ้า
องค์ปัจจุบันก็ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ พระศรีอริยเมตไตรยตรัสรู้ใต้ต้นกากะทิง ใครเห็นต้นกากะทิง
ก็อย่าตัดนะ เพราะว่าอีก ๒๕๐๐ ปีข้างหน้า
พระศรี อ ริ ย เมตไตรยจะเสด็ จ มาตรั ส รู ้ ท� ำ ไม
ถึงตรัสรู้ใต้ต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อม ที่ท�ำให้สงบสงัด เกิดความร่มเย็น

ค�ำว่าสิง่ แวดล้อมนี้ ไม่ได้หมายถึงสิง่ แวดล้อม
ที่เป็นธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึง สิ่งแวดล้อมทางสังคม ด้วย
ซึ่งเกื้อกูลต่อความเจริญงอกงามของตัวบุคคล
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ส�ำคัญ ส�ำหรับพระ
เกิดขึ้นได้เพราะพระวินัย สิ่งแวดล้อมของพระ
คือ สงฆ์ ซึ่งก็คือหมู่พระ สงฆ์จะเป็นสิ่งแวดล้อม
ที่ เ หมาะกั บ ความเจริ ญ งอกงามของพระภิ ก ษุ
แต่ละคน แต่ละรูปได้ ก็เพราะเป็นสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งอยู่บนฐานของวินัย
อย่างที่อาตมาได้พูดตั้งแต่ต้นแล้วว่า พุทธ
ศาสนาประกอบด้วย ๒ ส่วน ซึ่งก็คือ ธรรมะ และ
วินัย ธรรมะ เป็นเรื่องการปฏิบัติภายในซึ่งแสดง
ออกมาเป็นภายนอก แต่ขณะเดียวกัน ธรรมะจะ
เจริญงอกงามได้ตอ้ งอาศัยสิง่ แวดล้อม ถ้าเป็นพระ
ก็คือสงฆ์ และสิ่งแวดล้อม หรือสงฆ์นี้ จะเกื้อกูล
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ต่อความเจริญงอกงามของพระภิกษุได้ ก็ต่อเมื่อ
สงฆ์ หรือสังฆะนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระวินัย
พระวินยั นี้ บางคนก็จะนึกถึงข้อปฏิบตั สิ ว่ นตัว
แต่ทจี่ ริงแล้วคือ ระเบียบแบบแผนแห่งความเป็นอยู่
ระเบียบแบบแผนความประพฤติของบุคคล ของ
หมู่คณะ และก�ำกับกิจการของหมู่สงฆ์ มันคือ
ตัวระบบ วินัย ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติส่วนบุคคล
แต่เป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดระบบทางสังคม ที่ช่วย
เกื้อกูลต่อความเจริญงอกงามของตัวบุคคล

เปรียบเหมือนกับว่า ถ้าสงฆ์เปรียบเสมือน
บ้าน หรือตึก วินัยก็คือโครง ถ้าโครงดี บ้านหรือ
อาคารนั้นก็ดี ถ้าอยู่ในบ้านหรืออาคารที่ดี ก็เกิด
ความเจริญก้าวหน้า พุทธศาสนาให้ความส�ำคัญ
ของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่
เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ เพื่อ
ความเจริ ญ งอกงามส่ ว น
บุ ค คล อั น นี้ ป รากฏชั ด ใน
แนวคิดเกี่ยวกับพระวินัย
ฉะนั้น ถ้าเราศึกษาธรรมะ
และวินัยควบคู่กัน จะพบว่า
พระพุทธเจ้าให้ความส�ำคัญ
มากในการสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่เกื้อกูล ทั้ง สิ่งแวดล้อม

ที่เป็นรมณีย์ คือมีธรรมชาติที่สงบ สงัด และ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น หมู ่ ค ณะ หรื อ สงฆ์ ที่ ก� ำ กั บ
ด้วยพระวินัย สงฆ์นี้เป็นเสมือนกับตัวแทนของ
สังคมอุดมคติที่จะเกื้อกูลต่อความเจริญงอกงาม
ส่วนบุคคล ซึง่ ในเวลาเดียวกัน ก็สะท้อนให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการเชื่อมโยง ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูล กัน ทีนี้ พอเราไม่ส นใจ
เรื่องวินัย เราก็จะไม่เห็นความส�ำคัญของการมี
สิง่ แวดล้อมทางสังคม ทีเ่ กือ้ กูลต่อการปฏิบตั ธิ รรม
สุดท้ายเราก็เลยเห็นแต่วา่ การปฏิบตั ขิ องชาวพุทธ
เป็นเรื่องของตัวบุคคล
การที่เราได้เข้าใจพระวินัยที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงบัญญัติขึ้นนั้น นอกจากจะท�ำให้เราเห็นว่า
สิง่ แวดล้อมทางสังคม มีผลต่อความเจริญงอกงาม
ต่อตัวบุคคลแล้ว ก็ยังชี้ให้เห็นว่าบุคคลก็ต้องท�ำ
หน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี อันนี้ชัดเจนมาก
พระท่านมีหน้าทีท่ ี่ต้องรักษาพระวินยั เอาไว้ ไม่ใช่
เพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น แต่เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เพราะถ้าไม่รักษาพระวินัย ก็เหมือน
บ้านที่ไม่มีโครงที่ดี ซึ่งก็จะพังได้ และทุกคนก็จะ
เดือดร้อน
อันนี้คือประโยชน์ส่วนรวมที่จะเสียไป แล้ว
มันก็แน่ชัดอยู่แล้วว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามพระวินัย
ความเจริญงอกงามของพระ
ภิกษุแต่ละรูป ก็เป็นไปไม่ได้
เพราะวินัยเป็นเครื่องฝึกตน
แต่จะมองว่าพระวินัยเป็น
เครือ่ งฝึกตนอย่างเดียวไม่พอ
ต้ อ งมองว่ า พระวิ นั ย เป็ น
เครื่ อ งสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด
สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ ท่าน

เรียกวินัยว่า เป็น “ระบบชีวิต ระเบียบสังคม”
ชีวิตจะเจริญงอกงามได้ ต้องมีระบบที่ดี และ
มี ร ะเบี ย บสั ง คมที่ เ กื้ อ กู ล ด้ ว ย อั น นี้ ก็ โ ยงมาสู ่
ประเด็นทีว่ า่ คนเรานีจ้ ะท�ำดีได้ จะเจริญงอกงาม
ส่วนบุคคล ต้องอาศัยสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ซึง่ เป็นสิง่ ที่
ชาวพุทธเรามองข้ามไป เรามักจะคิดว่าคนเราจะ
ดีได้ มักต้องอาศัยความเพียรพยายามส่วนบุคคล
อาศัยกรรมดีทที่ ำ� ไว้ ไม่วา่ ในชาตินหี้ รือชาติทแี่ ล้ว
แต่มองข้ามส่วนรวม มองข้ามสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้า
พระพุทธเจ้ามองข้ามสิ่งแวดล้อม ท่านก็จะไม่
สถาปนาสงฆ์ที่ถูกก�ำกับด้วยวินัย เพื่อให้เป็น
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กือ้ กูลต่อความเจริญงอกงามของ
ภิกษุแต่ละองค์
เราจะพบว่าในธรรมะของพระพุทธเจ้า จะให้
ความส�ำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไว้มาก ไม่ใช่
สิ่งแวดล้อมที่เป็นเพียงธรรมชาติที่สงบ สงัด แต่
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล เช่น มีการจัดระบบ
เศรษฐกิจที่ดี มีระเบียบแบบแผนที่เกื้อกูล ซึ่ง
จะช่วยให้คนมีความเจริญงอกงาม อย่างน้อยก็มี
ศีลธรรม
ในพระสูตรหนึ่งชื่อว่า กูฏทันตสูตร ซึ่งเป็น
เรือ่ งทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสถึงพระราชาพระองค์หนึง่
(ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องในต�ำนาน) คือพระเจ้ามหาวิชิตราช พระองค์ต้องการจะท�ำมหายัญ เป็นการ
บูชายัญครั้งใหญ่ มีการฆ่าสัตว์ จึงได้ปรึกษากับ
พราหมณ์ปุโรหิต ท่านพราหมณ์ปุโรหิตก็บอกว่า
จะท�ำมหายัญในเวลานีย้ งั ไม่เหมาะ เพราะว่าบ้าน

เมืองเต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย ปล้นบ้าน ปล้นผู้คน
ปล้นนคร จะต้องจัดการกับปัญหานี้ก่อน
พูดถึงปัญหานี้ พระราชาท่านก็ทรงคิดถึงแต่วา่
จะต้องใช้อาญา ต้องจับ ต้องทรมาน ต้องจองจ�ำ 
หรือต้องประหารชีวิต พราหมณ์ปุโรหิตก็บอกว่า
ท�ำเช่นนั้นไม่ได้ จะยิ่งมีโจรผู้ร้ายมากขึ้น
ท่านจึงเสนอว่าวิธที จี่ ะท�ำให้โจรผูร้ า้ ยน้อยลง
ก็คือ ๑. แจกพันธุ์พืช และอาหารให้กับชาวนา
ชาวไร่ ที่ ท� ำ การกสิ ก รรม ๒. แจกทุ น พ่ อ ค้ า
ทีท่ ำ� การค้าให้ทวั่ ถึง ๓. แจกเงินเดือน และเบีย้ หวัด
ให้แก่ขุนนางและเหล่าเจ้าหน้าที่ พระราชาก็เชื่อ
และท�ำตาม ปรากฏว่าโจรผู้ร้ายก็หายไป ผู้คน
อยู่อย่างมีความสุข ไม่ต้องปิดบ้าน แม้แต่เด็ก
ก็ยงั มีความสุข ฟ้อนร�ำอยูบ่ นอกแม่ คือ บ้านเมือง
สงบสุข
มันน่าคิดตรงที่ว่า พราหมณ์ปุโรหิตไม่ได้
แนะน�ำว่าให้เทศน์เยอะๆ หรือให้สอนธรรมเยอะๆ
แต่วา่ ให้กระจายโภคทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็นพืชพันธุ์
อาหาร เงินทุน เบี้ยหวัด ให้อย่างทั่วถึง พูดง่ายๆ
คือ ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจดี เมื่อระบบเศรษฐกิจดี
ศีลธรรมก็จะดี โดยแสดงออกในรูปของโจรผู้ร้าย
ที่ ล ดน้ อ ยลง นี่ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง ของการจั ด สรร
สิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลช่วยให้ผู้คนมีศีลธรรม
บางทีเวลาเราพูดถึงการท�ำให้ผคู้ นมีศลี ธรรม
มีความประพฤติที่ดีงาม เรามักจะนึกถึงเรื่องนี้
ถ้าไม่ใช้กฎหมาย อ�ำนาจ หรืออาญา ก็จะใช้ศีล
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ธรรม การเทศน์ การสอน แต่บางที เราลืมเรื่อง
การท�ำสิ่งแวดล้อมให้ดี
ในประเทศอังกฤษเคยมีการทดลอง ย่าน
คนจนที่มีอาชญากรรม ซึ่งมีอยู่ ๒ ย่านใกล้ๆ กัน
ห่างกันประมาณกิโล สองกิโล เขาก็เลือกย่านหนึง่
ท�ำกิจกรรมโดยที่ไม่บอกผู้คน ไม่ประกาศอะไร
ล่วงหน้า กิจกรรมนั้นก็ไม่มีอะไรมาก ๑. ท�ำความ
สะอาด เก็บกวาดขยะทุกชิ้น ลบรอยขีดเขียนบน
ก�ำแพง รวมทั้งปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอก ซ่อมไฟ
ริมถนน ป้ายที่แตกเพราะคนขว้างปากัน ก็ซ่อม
ให้เรียบร้อย รวมทั้งสัญญาณไฟจราจร
         ภายใน ๑ ปี ปรากฏว่าอาชญากรรมในย่าน
นัน้ ลดลง ๕๐% ส่วนย่านทีเ่ ขาเอามาเปรียบเทียบ
กันนั้น ยังเหมือนเดิม แต่ย่านที่มีการท�ำความ
สะอาด เก็บกวาดขยะ อาชญากรรมลดลงไปเลย
๕๐% ทั้งที่ยังไม่ได้ท�ำอะไรเลย ไม่มีการเทศน์
ไม่มีการสอนอะไร ไม่มีการจ้างต�ำรวจ มาคอย
ลาดตระเวนมากๆ เพียงแค่ท�ำสิ่งแวดล้อมให้ดี
ปรากฏว่า ขโมยขโจรลดลง การลักเล็กขโมย
น้อยลดลง ชี้ให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนส�ำคัญ
ในการที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญงอกงาม
อย่ า งน้ อ ยก็ ใ นระดั บ ศี ล ในทางตรงข้ า ม ถ้ า
สิ่งแวดล้อมไม่ดี ก็ท�ำให้ศีลธรรมตกต�่ำได้

ในพระสู ต รที่ พู ด ถึ ง ปั จ จยาการทางสั ง คม
ท่านก็เล่าตอนหนึ่งว่า เมื่อมีความยากจนแพร่
ระบาด ก็จะเกิดอทินนาทาน คือการลักขโมย และ
เมือ่ เกิดอทินนาทานมากขึน้ ก็จะเกิดปาณาติบาต
มากขึ้น ศีลข้อ ๒ ศีลข้อ ๑ ก็เสียไป สุดท้าย มุสาวาท และ ศีลกาเม ก็จะแพร่ระบาด ผู้คนก็จะเกิด
ความละโมบโลภมาก คือทันทีที่มีความยากจน
เกิดขึ้น สุดท้ายศีลธรรมของผู้คนก็เสื่อมโทรม
เหล่านี  ้ มนั เชือ่ มให้เห็นถึงความส�ำคัญของคุณธรรม
ส่วนบุคคล กับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่า
จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ
มี ก ารวิ จั ย ของศาสตราจารย์ ค นหนึ่ ง ชื่ อ
Donald ได้ท�ำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสภาพทางสังคม
สิง่ แวดล้อมของประเทศทีร่ ำ�่ รวย ประเทศทีร่ ำ�่ รวย
ในโลกนีม้ อี ยู  ่ ๒  ประเภท  คอื   ๑. มีความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคม เศรษฐกิจสูง เช่น อเมริกา โปรตุเกส
รวมทัง้ สิงคโปร์ดว้ ย ๒. ประเทศทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคมน้อย อย่าง สแกนดิเนเวีย ญี่ปุ่น ใน
อเมริกาเอง ก็มีรัฐที่เหลื่อมล�้ำมาก กับเหลื่อมล�้ำ
น้ อ ย เขาพบว่ า ในสั ง คมที่ มี ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ
ทางเศรษฐกิจน้อย ไม่ว่าในรัฐในอเมริกา หรือ
ระหว่างประเทศที่ร�่ำรวย จะมีปัญหาทางสังคม
น้อย ปัญหาสุขภาพก็น้อย ระดับความไว้วางใจ
จะสู ง กว่ า สั ง คมที่ มี ค วาม
เหลื่ อ มล�้ ำ สู ง อาชญากรรม
ในสั ง คมที่ มี ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ
น้ อ ย ก็ จ ะน้ อ ยกว่ า สั ง คม
ที่มีความเหลื่อมล�้ำสูง จ�ำนวน
คนติ ด คุ ก ในสั ง คมที่ มี ค วาม
เหลื่อมล�้ำน้อย ก็จะน้อยกว่า
สั ง คมที่ มี ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ สู ง
ไม่วา่ ระหว่างรัฐในอเมริกา หรือ
ว่าระหว่างประเทศที่ร�่ำรวย

หนังสือของเขาที่ชื่อว่า The Spirit Level
ชี้ให้เห็นเป็นฉากๆ ว่า ความเหลื่อมล�้ำนั้น มีผล
อย่างมากต่อปัญหาสังคม และพฤติกรรมของผูค้ น
ทั้งในเชิงศีลธรรม ในเชิงสิ่งแวดล้อม และในเชิง
การมีส่วนร่วมในสังคม นี่ก็แสดงให้เห็นว่า สภาพ
สังคมมีผลต่อพฤติกรรม หรือคุณภาพจิตของ
ผู้คน ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นเรื่องราวของ
ศีลธรรมได้ เพราะฉะนัน้ ถ้าหากว่าเราต้องการให้
คนมีความเจริญงอกงามส่วนบุคคล เราจะมองข้าม
สิ่งแวดล้อมไม่ได้ แต่ตรงนี้คือสิ่งที่อาตมาพูดว่า
ชาวพุทธจ�ำนวนมาก มองไม่เห็นความส�ำคัญ หรือ
ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของบุคคล
กับสิง่ แวดล้อม เรามักจะพูดว่า ถ้าท�ำให้คนดีแล้ว
สังคมก็จะดีไปด้วย แต่เราไม่ได้มองว่า ถ้าสังคม
ไม่ดี การจะท�ำให้คนดีมีเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
ก็เป็นเรือ่ งยาก ฉะนัน้ ถ้าเราเข้าใจถึงความส�ำคัญ
หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคมแล้ว เรา
ก็จะไม่นงิ่ ดูดายทีจ่ ะท�ำให้สงั คม หรือสิง่ แวดล้อมดี
ขึ้น ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมธรรมได้เหมือนกัน
อันนีก้ จ็ ะมาโยงไปถึงคูส่ ดุ ท้าย ทีอ่ าตมาอยาก
จะน�ำมากล่าวได้พูดไปแล้วว่า ท�ำกิจกับท�ำจิต
มันต้องไปด้วยกัน ประโยชน์สว่ นตนกับประโยชน์
ท่านก็ต้องไปด้วยกัน แล้วประโยชน์ตน หรือ
ประโยชน์ท่านไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ขั้นต้นหรือ
ประโยชน์ขนั้ สูง ก็เกือ้ กูลกัน บุคคลกับสิง่ แวดล้อม
สัมพันธ์กัน  

แบบนี้ ท่ า นก็ ไ ม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ ม าพู ด เชิ ด ชู
คุณงามความดีของท่าน ดังที่ลูกศิษย์ทั้งหลาย
แต่ละท่านคงทราบดี
แต่ว่าเราชาวพุทธ ก็ต้องยอมรับว่า การบูชา
บุคคลควรบูชานัน้ เป็นมงคลอันสูงสุด และโอกาสนี้
ก็เป็นโอกาสหนึ่ง ที่เราสมควรที่จะบูชาบุคคล
ที่ควรบูชา อย่างท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ ไม่จำ� เป็นต้องเป็นวันนี้ หรือว่าวันไหน
แต่ควรจะบ�ำเพ็ญทุกวัน และไม่ใช่เพื่อเชิดชูท่าน
เป็นส่วนตัว เพราะท่านก็ไม่ประสงค์อย่างนั้น
ดังนัน้ ถ้าเราจะบูชาคุณท่าน ก็บชู าด้วยการ
ปฏิบตั ิ ซึง่ ก็ท�ำไปควบคูก่ บั การศึกษาผลงานของ
ท่าน ถ้าเราอยากจะบูชาคุณท่าน ก็ให้เราศึกษา
ผลงานของท่านมากๆ เพือ่ เป็นสะพานไปสูธ่ รรมะ
ของพระพุทธองค์ อาตมาเชื่อมั่นว่าสะพานเส้นนี้
จะพาเราเข้าสู่ธรรมะของพระพุทธองค์ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ เพื่อให้
เราได้ประจักษ์แจ้ง จนสักวันหนึง่ เราก็จะสามารถ
อุทานขึ้นมาได้เหมือนกันว่า
อโห ธมฺมสุธมฺมตา “พระธรรมช่างเป็นธรรม
การบรรยายในวันนี้ ขอถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การบูชาคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ซึ่งท่าน ดีงามเลิศล�้ำแท้”
ก็มีอายุครบ ๘๐ ปีตั้งแต่เมื่อวาน ที่จริงแล้วท่าน
ที่มา : ตัดตอนจากพระธรรมเทศนา ในโครงการ “ธรรม
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านเน้นย�้ำเลยว่า อย่ามาให้ ตามอ�ำเภอใจ” เรื่อง “ปฏิบัติธรรมให้ครบคู่และรอบ
ความส�ำคัญกับตัวท่าน เพราะว่าส�ำหรับท่านแล้ว ด้าน” ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม
สิ่งส�ำคัญสูงสุดคือพระพุทธเจ้า และในโอกาส วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
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ส่องโลก-ส่องธรรม
วิเทศทัยย์

ฉือจี้

พระโพธิสัตว์เดินดิน
ผู้ติดตามอ่านคอลัมน์ของผู้เขียนมาตลอด
คงจะสงสัยว่าเปิดผิดหน้ากระมัง เพราะแต่ไหน
แต่ ไรมา ผู ้ เขี ย นเน้ น พรรณนาเรื่ อ งพระเถระ
ผู้ทรงคุณต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระ
เถราจารย์ผู้โด่งดังสมัยอดีต แต่เหตุไฉนคราวนี้
ชื่อเรื่องจึงแปลกหูแปลกตาพิกล ไม่คุ้นชินเหมือน
ภาษาบ้ า นเรา กระเดี ย ดไปทางหนั ง จี น ก� ำ ลั ง
ภายใน อีกทั้งชื่อเรื่องก็ออกจะเกินความเป็นจริง
น่าจะเป็นพระอรหันต์ของประเทศจีนเสียกระมัง
ช้าก่อน !!!
อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจเปิดไปคอลัมน์อื่น ชื่อเรื่อง
มิได้ผิดอันใดดอก เป็นนามของมหายานจริง เหตุ
เพราะผู้เขียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ

๑

ไต้หวัน พร้อมกับคณะพระสงฆ์และฆราวาสชาว
ไทยหลายชีวิต เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน
ที่ผ่านมา ได้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ของชาวพุทธ
ไต้หวัน ที่โดดเด่นจนซาบซึ้งตรึงใจ จึงเห็นว่า
หากเก็บไว้คนเดียวอาจจะมลายสูญหายไปตาม
กาลเวลา จึงน�ำเอาความทรงจ�ำเหล่านั้นมาร้อย
เรียงเป็นตัวหนังสือ เท่าที่ความสามารถจะท�ำได้
เพื่อให้ชาวพุทธไทยได้เห็นว่า ชาวพุทธไต้หวัน
เขามีพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาอย่างไร ?
เหมือนหรือต่างจากเมืองไทยเรา มากน้อยเพียงไร ?
และมีกระบวนการพัฒนาองค์กรชาวพุทธอย่างไร ?
จนสามารถมีสาขามากมายครึ่งค่อนโลก
      อันนี้พูดจริง มิได้โม้

๔๕

ทราบจากทั้ ง วิ ท ยากรชาวไทยและผู ้ ท รง
คุ ณ วุ ฒิ ช าวไต้ ห วั น ว่ า ตลอดระยะเวลาสิ บ ปี
ทีผ่ า่ นมา มีชาวไทยทัง้ ภาครัฐและเอกชน พร้อมทัง้
พระสงฆ์ เดินทางไปศึกษาดูงานทีไ่ ต้หวันเป็นจ�ำนวน
เกิน ๓๐,๐๐๐ คน แต่แปลกคือ กระบวนการของ
ชาวพุทธไต้หวันกลับไม่ปรากฏว่า เบ่งบานรุง่ เรือง
บนผืนแผ่นดินไทย จะมีกแ็ ต่การปรับรูปแบบใหม่
ให้เข้ากับคติความเชือ่ ของชาวพุทธไทย โดยเฉพาะ
มังสวิรัติและบุญนิยม สองอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่า
ส�ำนักไหน ตามหากันเอาเอง
บอกแต่เริ่มต้นว่า เรื่องราวต่อไปนี้ แม้จะ
เป็นพระพุทธศาสนาเฉกเช่นบ้านเรา แต่มีหลาย
บริบทที่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะคติความเชื่อ
ที่หยั่งรากฝังลึกแตกต่างกัน หรืออาจเป็นเพราะ
สังคมชาวไต้หวัน เคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฮอลันดา สเปน และญี่ปุ่น ตามล�ำดับ หรือว่าอาจ
เป็นเพราะภูมปิ ระเทศของไต้หวัน ต้องประสบกับ
ความโหดร้ายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นพายุหรือแผ่นดินไหว  เหล่านีท้ งั้ ปวง  หล่อหลอม
ให้ชาวไต้หวันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ด้วยเหตุนนั้ เราชาวพุทธไทย ครัน้ ต้องการรับรู้
เรื่องราวขององค์กรชาวพุทธในไต้หวัน จะต้อง
วางใจเป็นกลาง ไม่อคติ เอน
เอียง หรือน�ำเอาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยไปเปรียบ
เทียบกับไต้หวัน หากวางใจ
ได้แต่ต้น ก็ย่อมเป็นการง่าย
ต่อการรับรูโ้ ลกใหม่ นอกจาก
ท�ำให้เกิดปัญญาแล้ว ย่อม
เป็นการเปิดก�ำแพง ยอมรับ
ความแตกต่างของพระพุทธ
ศาสนา ลักษณะเช่นนีเ้ รียกว่า
“แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง”
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ดังบอกแต่ตน้ แล้วว่า “องค์กรชาวพุทธฉือจี้
เป็นมหายาน” จึงจ�ำเป็นต้องทราบความเป็นมา
ของไต้หวันเสียก่อน แล้วจึงมาอธิบายค�ำสอน
ของมหายานอย่างละเอียด มิเช่นนั้น พอลงลึก
ถึงเรือ่ งราวขององค์กรชาวพุทธฉือจี้ อาจจะท�ำให้
ผู้อ่านคล�ำทางไม่ถูก หากทราบแต่ต้นแล้วย่อม
เป็นการง่าย เปรียบเสมือนมีคนจูงมือเดินตาม
หุบเขาอันมืดมิด ออกสู่ที่โล่งแจ้ง
       พร้อมหรือยัง !!!
ประเทศไต้หวันนั้นมีภูมิประเทศเป็นเกาะ
มีปฏิสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่มาแต่อดีตกาล
มักเป็นสถานที่ซุ่มซ่อนตระเตรียมสรรพก�ำลัง
เพื่อเข้าแย่งชิงบ้านเมืองบนจีนแผ่นดินใหญ่ เดิม
ไต้หวันเรียกชื่อว่า ฟอร์โมซา เพราะเป็นแหล่ง
พักอาศัยของพ่อค้าฮอลันดา บางครั้งเรียกว่า
อาณาจักรตงหนิง เพราะเป็นสถานที่รวบรวม
ก�ำลังพล เพือ่ กอบกู้บา้ นเมืองของขุนนางราชวงศ์
หมิง สมัยต่อมา ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก และยึดครอง
เกาะไต้หวันหลายปี ก่อนที่จีนแผ่นดินใหญ่จะ
เข้าครอบครอง หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ครั้ น จี น เกิ ด สงครามกลางเมื อ ง ระหว่ า ง
พรรคก๊กมินตั๋ง โดยการน�ำของนายพลเจียงไคเช็ก
กั บ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น
โดยการน�ำของเหมาเจอตุง
ผลปรากฏว่า พรรคก๊กมินตัง๋
พ่ า ยแพ้ จึ ง อพยพผู ้ ค นมา
ตั้งหลักที่เกาะไต้หวัน แล้ว
ประกาศเป็นประเทศเอกราช
โดยองค์ ก รสหประชาชาติ
รั บ รอง เมื่ อ พ.ศ.๒๕๒๑
ว่ า กั น ว่ า ผู ้ ค นที่ อ พยพมา
คราวนั้นล้วนเป็นปัญญาชน
ราชวงศ์ชิง พร้อมทั้งพ่อค้า
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วาณิ ช จ� ำ นวนมาก และ
พระสงฆ์ นักปราชญ์ บาง
ส่วนก็ติดตามมาด้วย
ก่อนพระพุทธศาสนา
จะเข้ า มาเผยแผ่ บ นเกาะ
ไต้หวันนั้น ผู้คนส่วนใหญ่
ล้ ว นนั บ ถื อ คริ ส ต์ ศ าสนา
ตามฮอลั น ดาและสเปน
ผู ้ ตั้ ง รกรากมาก่ อ นหลาย
ศตวรรษ ถัดมาเป็นลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อ ซึ่ง
ติดตามมากับขุนนางราชวงศ์หมิง ส่วนพระพุทธ
ศาสนาเดิมนั้น เน้นเชื่อการอ้อนวอนขอพรพระ
โพธิสัตว์ โดยเฉพาะพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
หรือเจ้าแม่กวนอิมนัน้ เป็นทีน่ ยิ มมากกว่าองค์อนื่
เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้แหละ ที่ย้ายมาอยู่เมือง
ไทยอย่างถาวร
เชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมน่าจะชอบเมืองไทย
มากกว่าไต้หวัน เพราะมีแต่คนอ้อนวอนขอพร
ไม่เว้นวัน ต่างจากไต้หวัน มีแต่คนสวดสรรเสริญ
บูชาพระองค์ ในฐานะผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อผอง
สัตว์ เพื่อน�ำเอาหลักค�ำสอน มาเป็นแนวทางการ
ด�ำเนินชีวติ ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ ชาว
พุทธไทยเชือ่ ว่าเจ้าแม่กวนอิมมากด้วยพระเมตตา
พร้อมช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ขอพร ขณะที่ชาว
พุทธไต้หวันเชื่อว่า พระองค์มากด้วยพระกรุณา
เพราะเป็นแบบอย่างการด�ำเนินชีวิต
เมตตา คือต้องการให้มีสุข ส่วนกรุณา คือ
ต้องการให้พ้นจากทุกข์
หากมองให้ละเอียดจะเห็นว่า ความต้องการ
ความเมตตาของไทย มิ ใช่ เ ฉพาะเจ้ า แม่ ก วน
อิมเท่านั้น แต่พากันฝากความหวังไว้กับทุกสิ่ง
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นอิฐ หิน ปูน ทราย หรือแม้แต่
ต้นไม้ใบหญ้า แปลกกว่านั้น แม้แต่สัตว์ดิรัจฉาน

ซึ่งมีปัญญาด้อยกว่ามนุษย์
คนไทยก็ ยั ง ไปฝากความ
หวัง เสมือนหนึ่งผู้มีฤทธิ์ดล
บันดาล โดยเฉพาะช่วงต้น
เดือนและกลางเดือน คราว
ก่ อ นก็ เ ห็ น แห่ กั น ไปบู ช า
สุนัขพูดได้ จนเจ้าของต้อง
พึ่งสัตวแพทย์ เพราะสุนัข
มิได้พกั ผ่อน ล่าสุดเห็นบอก
ว่า นกขุนทองกลางไร่ข้าวโพดพูดได้ ก็ยกโขยง
ไปตบไม้ตบมือตะโกนเรียก จนนกขุนทองไม่เป็น
อันหลับอันนอน นี้ไม่รวมถึงการบูชาอุลตร้าแมน
ที่ก�ำลังฮิตกันตามสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ก
      ช่างเป็นสังคมไทยแลนด์ ๔.๐ แท้จริง
บัดนี้เราจะหันมาท�ำความเข้าใจกับความ
เชื่อตามสายมหายานกันบ้าง
พระพุ ท ธศาสนามหายานนั้ น เชื่ อ กั น ว่ า
พระพุทธเจ้ามี ๓ ระดับ กล่าวคือ ๑) พระอาทิพุทธะ ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก ก�ำเนิด
ขึน้ พร้อมกับโลก เป็นผูส้ ร้างสรรพสิง่ มีภาวะด�ำรง
อยูช่ วั่ นิรนั ดร์ และทรงประทับอยูบ่ นพรหมโลกชัน้
อกนิฏฐ์ ๒) พระธยานิพุทธะ มี ๕ พระองค์ กล่าว
คือ พระไวโรจนพุทธะ พระอักโษภยพุทธะ พระ
รัตนสัมภวพุทธะ พระอมิตาภพุทธะ และพระอ
โมฆสิทธิพุทธะ พระพุทธเจ้าเหล่านี้ เป็นผลมา
จากการสร้ า งของพระอาทิ พุ ท ธะ เนื่ อ งจาก
พระอาทิพทุ ธะไม่มตี วั ตน จึงสร้างพระธยานิพทุ ธะ
ท�ำหน้าที่แทน และ ๓) พระมานุษิพุทธะ ถือว่า
เป็นอวตารของพระธยานิพุทธะ เพื่อมาโปรด
สรรพสัตว์บนโลกมนุษย์ ดังเช่นพระศรีศากยมุนี
หรือพระโคดมพุทธเจ้าของชาวพุทธไทย
บรรดาพระพุ ท ธเจ้ า เหล่ า นั้ น ชาวพุ ท ธ
มหายานให้ความส�ำคัญพระธยานิพุทธะมากกว่า
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กล่าวกันว่า พระธยานิพุทธะนั้น มิได้ลงมือ
ท�ำงานด้วยตัวเอง ได้สง่ พระมานุษพิ ทุ ธะลงมาเกิด
บนโลกมนุษย์เพื่อโปรดสรรพสัตว์แทน และหาก
เห็นว่าภาระงานของพระมานุษิพุทธะมากเกินไป
พระธยานิพุทธะก็ส่งอวตารอีกร่างหนึ่ง มาช่วย
เหลือพระมานุษิพุทธะสั่งสอนเวไนยสัตว์ เรียกว่า
พระโพธิ สั ต ว์ ดั ง เช่ น พระไวโรจนพุ ท ธะส่ ง
พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ พระอักโษภยพุทธะส่ง
พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ พระรัตนสัมภวพุทธะส่ง
พระรั ต นปาณี โ พธิ สั ต ว์ พระอมิ ต าภพุ ท ธะส่ ง
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และพระอโมฆสิทธิพุทธะส่งพระวิศวปาณีโพธิสัตว์ลงมา
พระโพธิสัตว์เหล่านี้ เรียกแบบสมัยใหม่ว่า
nominee เพราะมิได้เป็นอิสระ ต้องท�ำงาน
ตามค�ำสั่งของพระธยานิพุทธะ ส่วนช่วงระยะ
ของวันเวลา ก็แล้วแต่การพิจารณาของพระธยานิพุทธะ หากเห็นว่าท�ำงานดีมีคุณภาพ ก็สามารถ
ด�ำรงฐานะได้นาน แต่หากเห็นว่าไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ ก็เรียกกลับดินแดนพุทธเกษตร เสวยสุข
เช่นเดิม แต่เท่าที่เห็น พระโพธิสัตว์เหล่านี้ ล้วน
ได้รับการเคารพกราบไหว้จากชาวพุทธมหายาน
นับถือในปัจจุบนั แต่ความส�ำคัญขึน้ อยูก่ บั คติของ
แต่ละประเทศ
เห็นแล้วหรือยังว่า
พระพุ ท ธเจ้ า และ
พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว ์ ข อ ง
มหายาน มีมากเพียงไร
บรรดาธยานิพทุ ธะ
ทั้งหลายเหล่านั้น พระ
อมิตาภพุทธะเป็นทีน่ ยิ ม
แพร่หลายมากกว่าใคร
ตรงนี้ไม่สามารถทราบ
ได้ว่าเพราะอะไร อาจ
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เป็นเพราะสรรพสัตว์เข้าถึงพระองค์ได้ง่าย กล่าว
กันว่า เพียงแต่สวดมนต์ว่า “อมิตาพุทธ” ด้วยจิต
อันเป็นสมาธิกส็ ามารถเข้าถึงพุทธเกษตร เสวยสุข
บนดินแดนสุขาวดี ได้ชั่วนิรันดร แปลกแต่จริง
ความเชื่ อ แบบนี้ ไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย มแพร่ ห ลายใน
ประเทศไทย ทั้งที่คนไทยชอบการดลบันดาล
เห็นผลในชั่วพริบตา หรือเจ้าแม่กวนอิมยกมือ
ห้ามไว้ !!!
ส�ำหรับพระโพธิสตั ว์คบู่ ารมีของพระอมิตาภพุทธะคือ พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์องค์นี้
ได้รับความนิยมแพร่หลายยิ่งกว่าพระอมิตาภพุทธะ แต่สันนิษฐานว่า ชาวพุทธจีนอาจมองว่า
หากขอพรพระอมิตาภพุทธะ อาจจะไม่ส�ำเร็จ
แท้จริง จึงหันมาขอพรพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
ซึ่งเป็นอวตารของพระองค์ดีกว่า อีกอย่างหนึ่ง
พระอวโลกิเตศวรยังอยู่ช่วยเหลือมนุษย์ ขณะที่
พระอมิตาภพุทธ ทรงประทับอยู่ที่พุทธเกษตร
นามว่า สุขาวดี
พระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งซึ่งชาวพุทธไต้หวัน
นิยมกราบไหว้บูชาคือ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นอวตารของพระอักโษภยพุทธะ ว่ากันว่า ได้รับมอบหมายจากพระศากยมุ นี พุ ท ธเจ้ า ให้ เ ป็ น
ผูแ้ สดงธรรมโปรดสรรพสัตว์จนกว่าพระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรูเ้ ป็น
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
บทบาทเด่นของท่าน คือ
ช่วยเหลือสัตว์นรกให้หาย
ความเร่าร้อน ใครอยาก
พบท่ า นก็ ท� ำ ชั่ ว มากๆ
เข้าไว้ รับรองว่าได้พบ
เห็นท่านแน่นอน
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คติ ธ รรมประจ� ำ ตั ว ท่ า น
คือ “หากในนรกไม่วา่ งจากสัตว์
ผู้เสวยทุกข์ทรมานแล้วไซร้ ตัว
เราจะไม่ขอส�ำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ”
เล่ากันว่าบรรดาสัตว์นรก
ผู้เสวยวิบากกรรมอันร้อนเร่า
ด้ ว ยเปลวเพลิ ง นั้ น เพี ย งแค่ มี โ อกาสได้ พ บ
พระกษิ ติ ค รรภ์ โ พธิ สั ต ว์ ก็ ส ามารถบรรเทา
ความทุ ก ข์ ร ้ อ นได้ ค ราวหนึ่ ง แม้ ห ากมี โ อกาส
ฟั ง ธรรมจากท่ า นและปฏิ บั ติ ต าม ย่ อ มได้ รั บ
อานิสงส์มากมายมหาศาล นับแต่หลุดพ้นจาก
โซ่ตรวนแห่งนรกภูมิ จนถึงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเลยทีเดียว
แปลกแต่จริง เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
คล้ายกับพระมาลัยเถระของไทยเรา ไม่ทราบว่า
ใครลอกเลียนแบบใคร แต่เชือ่ ได้วา่ ไทยเลียนแบบ
มาจากจีนเป็นแน่ เพราะพระมาลัยเถระของชาว
ไทย เพิง่ มาปรากฏเห็นสมัยอาณาจักรสุโขทัยนีเ้ อง
ไม่เชื่อลองไปอ่านเรื่องราวของพระมาลัยเถระดู
เรือ่ งราวของสัตว์นรก มีกลิน่ อายของจีนอยูไ่ ม่นอ้ ย
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ความเชื่อเรื่องพระ
อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิม คงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ แม้ความ
เมตตาของท่านจะแผ่ขยายไปทั่วอนันตจักรวาล
ก็จริ ง แต่ สัตว์ น รกผู้เ สวยผล
วิบากกรรม กลับไม่มีใครสนใจ
เหลี ย วแลพระกษิ ติ ค รรภ์
โพธิ สั ต ว์ จึ ง ท� ำ หน้ า ที่ นี้ แ ทน
เป็ น การประสานกั น ท� ำ งาน
อย่างลงตัว ทั้งโลกมนุษย์และ
นรกภูมิ

ส ม ดั ง ภ า ษิ ต จี น ว ่ า
“พระแม่กวนอิมโปรดคนเป็น
พระกษิติครรภ์โปรดคนตาย”
ทีเ่ กริน่ เรือ่ งพระพุทธเจ้า
และพระโพธิ สั ต ว์ ก็ เ พราะ
ต้ อ งการชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก ร
ชาวพุทธฉือจี้นั้นกราบไหว้บูชา
พระศรีศากยมุนี พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และ
พระกษิ ติ ค รรภ์ โ พธิ สั ต ว์ สอบถามได้ ค วามว่ า
เหตุที่กราบไหว้พระศรีศากยมุนี เพราะพระองค์
ทรงตรั ส รู ้ สั จ ธรรม แล้ ว น� ำ เอาธรรมโอสถมา
เผยแผ่แก่ปวงสัตว์ จนสามารถดับร้อนกลายเป็นเย็น
เหตุที่กราบไหว้พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เพราะ
ต้องการด�ำเนินตามปฏิปทาของท่าน ในการช่วย
เหลือสรรพสัตว์ให้หมดสิน้ ความทุกข์ยาก ส่วนเหตุ
ที่กราบไหว้พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ เพื่อต้องการ
เตือนใจตัวเองว่า ต้องท�ำงานให้หนักเพือ่ สรรพสัตว์
จะได้ไม่ตกนรก ซึ่งจะเป็นภาระของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
ช่างล�้ำหน้าเกินเถรวาทแบบไทยหลายขุม !!!
องค์กรชาวพุทธฉือจี้กราบไหว้พระพุทธเจ้า
และพระโพธิสตั ว์ มิได้ปรารถนาขอพรอันใด เพียง
ต้องการเป็นบุคลาธิษฐาน ขณะท�ำงานเหนื่อยล้า
ก็เกิดก�ำลังใจว่า สิง่ ทีต่ นท�ำเสมือนธุลนี อ้ ยนิด หาก
เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์
ขณะท� ำ งาน มี ค นสรรเสริ ญ
ก็ ไ ม่ ฟู ใจ ด้ ว ยเห็ น ว่ า ตนได้
ท�ำความดี เดินตามปฏิปทาของ
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์
แล้ว เมือ่ ความคิดเริม่ ต้นแบบนี้
ก็นอ้ มน�ำไปสูก่ ารท�ำงานเป็นจิต
อาสาอย่างไม่ลังเล
(โปรดติดตามตอนต่อไป)

เรื่องชุดพุ ทธบริษัท

“ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์”
ธรรมะที่เกื้อกูลทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อม

ตอน

พุทธสาวิกา

ด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ท�ำให้ ศาสนา ทั้งในด้านปริยัติธรรม และเรื่องราวใน
ได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย สมัยเมื่อเริ่มศึกษา พระพุทธประวัติ วัฒนธรรม สังคม ประเพณี
พระพุทธศาสนาใหม่ๆ หนังสือชุดหนึ่งที่ชอบอ่าน ที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา
คือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ ประมวลธรรม
ความที่อ่านมาก อ่านบ่อย และอ่านประจ�ำ 
และพจนานุกรมพุทธศาสน์
ท�ำให้หลักธรรมหมวดต่างๆ
ฉบั บ ประมวลศั พ ท์ ของ
ลอยเข้ามาในความคิดค�ำนึง
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธเสมอ เมื่อพบกับสถานการณ์
โฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ต่างๆ ทีค่ วรใช้ธรรมะหมวดใด
ส�ำหรับคนไม่มพี นื้ มาก่อน
ก็ จ ะพอนึ ก ได้ และน� ำ หลั ก
และตอนนั้ น ยั ง อยู ่ ใ นวั ย รุ ่ น
ธรรมนั้นมาใช้
อายุ ไ ม่ ถึ ง ยี่ สิ บ ปี การอ่ า น
ผู้เขียนพบว่า หากเรา
พจนานุ ก รมทั้ ง สองเล่ ม นี้
หมั่นจดจ�ำหลักธรรมต่างๆ ที่
มีประโยชน์มากมายเกินกว่า
พระพุทธองค์ทรงสอน สักวัน
จะบรรยายได้หมด ที่เด่นชัด
หนึ่ง เราจะได้ประโยชน์จาก
มากคือ ท�ำให้รู้จักพระพุทธการจดจ� ำ นั้ น อย่ า งแน่ น อน

ไม่ มี ข ้ อ สงสั ย เลย ในอนาคต จะค่ อ ยๆ พู ด
ถึ ง หลั ก ธรรมแต่ ล ะหมวดที่ ช อบ และตรงกั บ
สถานการณ์อันเหมาะสมที่จะพูดถึงได้ ก็จะได้
หยิบยกมาอภิปรายต่อไป
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ช าวโลกทั้ ง หลาย
ก�ำลังประสบ และพยายามที่จะแก้ไข แต่ก็ยัง
ไม่เห็นผลเป็นที่น่าพอใจ โลกยังร้อนขึ้น ขยะ
ยังมากขึ้น อากาศแปรปรวน น�้ำมีสารพิษปน
เปื้อน ฯลฯ
เราปฏิเสธไม่ได้ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะมนุษย์
หลงระเริง ไม่คิดระแวดระวังมาก่อน ปล่อยจน
เกิดปัญหา แล้วจึงมาคิดแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ช้าไปแล้ว ผลเสียได้เกิดขึ้นให้เห็น รับรู้ และ
ทนทุกข์
ถึ ง ตรงนี้ ก็ อ ยากจะพู ด ถึ ง หลั ก ธรรม
หมวดหนึ่ ง ที่ ชื่อว่า ทิฏ ฐธัมมิกัต ถประโยชน์
ประโยชน์ที่เราจะได้ในเบื้องต้น หากประพฤติ
ธรรมหมวดนี้ จนมีการเรียกขานหมวดธรรมนี้
ด้วยชื่อไทยๆ เรียบๆ ง่ายๆ ว่า หัวใจเศรษฐี
เราลองมาดูว่า หลักธรรมหมวดนี้มีอะไรบ้าง
ทิ ฏ ฐ ธั ม มิ กั ต ถ สั ง วั ต ต นิ ก ธ ร ร ม ๔
(ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หรือ
หลักธรรมอันอ�ำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น)

๑. อุฏฐานสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยความ
หมั่ น คื อ ขยั น หมั่ น เพี ย รในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
การงาน ประกอบอาชี พ อั น สุ จ ริ ต มี ค วาม
ช�ำนาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หา
อุบายวิธี สามารถจัดด�ำเนินการให้ได้ผลดี)
๒. อารักขสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการรักษา
คือรูจ้ กั คุม้ ครอง เก็บรักษาโภคทรัพย์ และผลงาน
อันตนได้ท�ำไว้ ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดย
ชอบธรรม ด้ ว ยก� ำ ลั ง งานของตน ไม่ ใ ห้ เ ป็ น
อันตรายหรือเสื่อมเสีย)
๓. กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเป็นมิตร คือ
รู ้ จั ก ก� ำ หนดบุ ค คลในถิ่ น ที่ อ าศั ย เลื อ กเสวนา
ส� ำ เหนี ย กศึ ก ษา เยี่ ย งอย่ า งท่ า นผู ้ ท รงคุ ณ
มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา)
๔. สมชี วิ ต า (มี ค วามเป็ น อยู ่ เ หมาะสม
คือ รู้จักก�ำหนดรายได้และรายจ่าย เลี้ยงชีวิต
แต่ พ อดี มิให้ฝืดเคือง หรือฟุ่มเฟือย ให้รายได้
เหนือรายจ่าย รู้จักประหยัดเก็บไว้)
ธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกติดปากอย่างไทยๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกั ต ถประโยชน์ (อั ต ถะ แปลว่ า ประโยชน์
จึงมีประโยชน์ซ�้ำซ้อนกันสองค�ำ 
			
(องฺ.อฏฺฐฺก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙)
หลั ก ธรรมหมวดนี้ จะได้ ชื่ อ ว่ า หั ว ใจ
เศรษฐี แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้ว สามารถน�ำมา
ใช้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่

๔๕

ข้อ ๑. อุฏฐานสัมปทา ความขยันหมั่นเพียร
หากมนุ ษ ย์ มี ค วามเพี ย รที่ จ ะสร้ า งงาน ไม่
เกียจคร้าน ก็เท่ากับ มีชีวิตที่มีคุณค่า สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมได้ ตนเองจึง
ไม่เป็นขยะสังคม เป็นคนมีประโยชน์ มีคุณค่า
ข้ อ ๒. อารั ก ขสั ม ปทา การรู ้ จั ก ถนอม
รักษา ทรัพย์ หรือสิ่งของที่มี ให้ใช้ประโยชน์
ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด หากมี สิ่ ง ใดเสี ย หาย ก็ เ พี ย ร
ซ่ อ มแซม ให้ น� ำ กลั บ มาใช้ ไ ด้ อี ก ไม่ ทิ้ ง ขว้ า ง
สิ่งของ โดยไม่พิจารณาเรื่องการน�ำกลับมาใช้ได้
อีก ที่เรียกว่า recycle นั่นเอง

ข้อ ๓. กัลยาณมิตตตา การมีกัลยาณมิตร
นับเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตข้อหนึ่ง ใน ๓๘ ข้อ
ในหลั ก ธรรมหมวด มงคลสู ต ร ซึ่ ง พระพุ ท ธองค์ทรงยกย่องว่า เป็นรุ่งอรุณของการศึกษา
กั ล ยาณมิ ต รเป็ น ทุ ก สิ่ ง ที่ ส ามารถสร้ า งความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของเรา
ข้อ ๔. สมชีวิตา การมีความเป็นอยู่อย่าง
พอเหมาะพอสม ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิม
เกินตัว  อันเป็นความหายนะ เพราะนอกจาก
จะท�ำร้ายตัวเองแล้ว อาจเป็นการท�ำลายสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มได้ โ ดยคาดไม่ ถึ ง การใช้ ส อย
สิ่งของอย่างมือเติบ ไม่มีความส�ำรวมระวัง เปิด
น�้ำที่ไหน ก็ปล่อยไหลนอง ไม่คิดเรื่องประหยัด
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เปิ ด ไฟทิ้ ง ขว้ า ง ทิ้ ง ขยะง่ า ยๆ ไม่ เ คยคิ ด เรื่ อ ง
การน�ำกลับมาใช้ จนมีขยะเกิน ล้นโลก อย่าง
ทุ ก วั น นี้ ให้ ต ้ อ งมาหาวิ ธี แ ก้ ไขด้ ว ยความยาก
ล�ำบาก หากระวังเสียตั้งแต่ต้น การแก้ไขก็จะ
ง่ายขึ้น
สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน เพราะเราอยู่ร่วมกันในโลก
สีฟ้าใบนี้ ซึ่งก�ำลังกลายเป็นสีกระด�ำกระด่าง
เพราะฝี มื อ มนุ ษ ย์ ป่ า ถู ก ตั ด ท� ำ ลายไปทุ ก วั น
น�้ำทะเลร้อน ปลาตาย ปะการังตาย ท้องฟ้า
มั ว หม่ น ด้ ว ยฝุ ่ น พิ ษ จากการเผาป่ า และไอเสี ย
รถยนต์ หากเราทุ ก คนไม่ มี จิ ต ส� ำ นึ ก เรื่ อ งการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความหายนะย่อมจะมาถึง
ในที่สุด
และวิธีการหนึ่งที่จะแบ่งเบาความรุนแรง
ที่ก�ำลังเป็นไปอยู่ ณ ขณะนี้ ก็คือการใช้ธรรมะ
และอบรมธรรมะให้กับอนุชนซึ่งจะเป็นอนาคต
ของชาติในวันข้างหน้า  โปรดอย่ารอให้สายเกินไป
ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับย้อนหลัง
ได้ทาง เว็บไซต์วดั จากแดง www.watchakdaeng.com
และเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
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

ธรรมะ ๓๓ ตอน ๔

ปั ญญาปริทัศน์
ธีรปัญโญ

มาฆบูชา

ธรรมะ ๓๓ ได้ น� ำ ท่ า นผู ้ อ ่ า นมาถึ ง ตอน
สุดท้ายแล้ว ใช้เวลาหนึ่งปีพอดี ตั้งแต่ที่เขียน
ตอนแรก ลงวารสารโพธิยาลัยในช่วงเวลามาฆบูชา
ปีที่แล้ว เพราะเหตุที่แต่ละเดือนที่ผ่านมา ก็มี
เรื่อง theme ของวารสาร ที่ต้องเขียนแทรก
เข้ามาหลายตอน จึงไม่สามารถลงธรรมะ ๓๓
ให้ต่อเนื่องเรียงกันตั้งแต่ตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๔ ได้
ขอแนะน�ำผู้สนใจให้กลับไปอ่านวารสารโพธิยาลัย
ฉบับที่ ๓๓, ๓๕, ๓๘ อีกที

มาทวนความจ� ำ กั น สั ก หน่ อ ย เพื่ อ ความ
ต่ อ เนื่ อ งของเนื้ อ หา ตอนที่ ๑ มฆมาณพ
วิ เ คราะห์ ท างเรื่ อ งนิ ท าน ต� ำ นาน ตอนที่ ๒
มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา วิ เ คราะห์ ผ ่ า นทางระบบ
ตัวเลข ตอนที่ ๓ มัคคภาวนา วิเคราะห์ผ่านทาง
พระอภิธรรม มาสู่ตอนที่ ๔ นี้เรื่อง มาฆบูชา
เรามาวิเคราะห์ล งลึก ผ่านทางรากศัพท์บาฬี
กันดูบ้าง

๔๕

ค�ำว่า มฆ นี้ มาจากไหน ?
มฆ ศัพท์นี้มีที่มาที่น่าสนใจมาก ลองมาหา
อ่านกันดู
๑) มฆ มาจาก มค มห หรือ มช
มาดูค�ำว่า มฆ กันก่อน ค�ำนี้ถ้ามองว่าเป็น
ศั พ ท์ ๆ เดี ย ว แล้ ว ไปเปิ ด พจนานุ ก รมบาลี ดู
ก็จะพบว่า มฆ ศัพท์ตรงๆ นี้ ไม่มีความหมาย
จึงต้องลองหาศัพท์ทใี่ กล้เคียงกันมาเพือ่ สันนิษฐาน
หาความเป็ น ไปได้ ของความหมายของศั พ ท์ นี้
มาดูกันทีละตัว
ม ก็คือ ม ตรงตัว
ส่วน ฆ  = ค + ห ตัวอย่างที่เห็นใช้ในบาลี
เช่น ฆร กับ คห แปลว่าเรือนทั้งคู่ ในภาษาไทย
ใช้ว่า ฆราวาส คฤหัสถ์
ตรงนี้ถ้าใช้อักษรโรมัน จะเห็นได้ชัดเลยว่า
ฆ (gh) = ค (g) + ห (h)
ดังนั้น มฆ ก็อาจจะมาจาก มค หรือ มห
ซึ่งทั้งสองศัพท์นี้มีความหมาย คือ
มค แปลว่า แสวงหา
มห แปลว่า เจริญ หรือ  บูชา
หรือเป็นไปได้ว่า ฆ ซึ่งมาจาก ก วรรค อาจ
จะเป็นเสียงที่ข้ามมาจาก จ วรรคที่อยู่ติดกัน
คือ ช
กขคฆง
จ ฉ ช ฌ ญฺ
ดังนั้น ศัพท์ที่เป็นไปได้อีกตัวคือ มช หรือ
มชฺช
มชฺช แปลว่า หมดจด ปัดกวาด
อรรถเหล่านี้ตรงกับบุญกรรมของมฆมาณพ
ที่ ช อบช� ำ ระปั ด กวาด ท� ำ ความสะอาดที่ ท าง
ครั้ น พอมี ค นอื่ น มาถื อ ครองก็ ดี ใจ ไปแสวงหา
ที่ทางอื่นที่จะช�ำระต่อไป จึงเป็นที่บูชาของสหาย
ทั้ ง ๓๓ คน ที่ ม าท� ำ งานสาธารณประโยชน์
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ร่วมกัน พอใครมาถามว่า ท�ำอะไร พวกเขาก็
ตอบว่า “ท�ำทางไปสวรรค์”
๒) มฆ มาจาก ม กับ ฆ รวมกัน
หรืออาจมองได้ว่า มฆ มีสองศัพท์ คือ ม
ศัพท์ มารวมกับ ฆ ศัพท์ แต่ละศัพท์จะมีความ
หมายอะไรได้บ้าง
ม
ม บริ ษั ท ความเจริ ญ นิ พ พาน อบาย
ความมืด
มา พระจันทร์ แม่ ความรัก สิริ
มาน พิจารณา
+ ฆ ฆร ความหวัง การหลั่งรด
		 + ค คมุ ไป ถึง รู้

58

๔๕

+ ห หน เบียดเบียน รวบรวม
เอาละ ได้ความหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ของ มฆ แล้ว ทีนี้มาดูในรายละเอียดกัน
ตามแบบ มาฆ มาจาก มฆา (ซึ่งแปลว่า
ดาวฤกษ์กลุม่ ที่ ๑๐ ใน ๒๗ กลุม่ มีหา้ ดวง เรียกว่า
ดาวงู ผู ้ ) บวกกั บ ณ ปั จ จั ย (ซึ่ ง แทนค� ำ ว่ า
ประกอบ) มาฆ จึงแปลง่ายๆ ว่าเดือนที่ประกอบ
ด้วยกลุ่มดาวมฆที่มีพระจันทร์เต็มดวง
มฆา นั้นก็ มาจาก มห นั่นเอง (อิตถีลิงค์
จึงลงท้ายด้วย อา) ตั้งวิเคราะห์ได้ว่า
มหิ ย เต การยตฺ ถิ เ กหี ติ มฆา “เรี ย ก มฆ
เพราะผู้ปรารถนาเหตุ บูชา”
ในแง่นี้ มาฆบูชา จึงเป็นการซ้อนค�ำ เพราะ
มห ก็หมายถึงบูชาอยู่แล้ว เดือนนี้ส�ำหรับอินเดีย
โบราณจึงน่าจะมีพิธีบูชาฉลองกันอยู่ก่อนแล้ว
เพราะชื่อก็ได้บอกไว้เองว่า เป็นเดือนแห่งการ
เฉลิมฉลองบูชา สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นการ

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนใน
ภารตประเทศในปลายฤดูหนาว อากาศก็ก�ำลังดี
ไม่ ร ้ อ น ไม่ ห นาว และไม่ เ ฉอะแฉะเพราะฝน
ท้องฟ้าใสกระจ่าง พระจันทร์วันเพ็ญในเดือนนี้
จึ ง นวลเด่ น สวยงามยิ่ ง นั ก เหมาะแก่ เ ทศกาล
การบู ช า (ประเทศจี น ก็ ยั ง ฉลองตรุ ษ จี น กั น
ในช่วงเดือนนี้)
มฆ กับ สํฆ
ถ้าคิดว่า มฆ มาจากสองศัพท์ คือ ม กับ ฆ,
ฆ มีอรรถ หน สํหเต ในการรวบรวม ซึ่งถ้าใช้ใน
อรรถนี้ ก็จะไปพ้องกับค�ำส�ำคัญในพุทธศาสนา
ของเรา ก็คือค�ำว่า สังฆะ
ในวันส�ำคัญ ๓ วัน ของคนไทยพุทธเรา คือ
วันวิสาขะ วันอาสาฬหะ และวันมาฆะ วันวิสาขะ
มีการตรัสรู้จึงจัดเป็นวันพระพุทธ วันอาสาฬหะ
ทรงแสดงพระธรรมจักร จึงจัดเป็นวันพระธรรม
ส่วนวันมาฆบูชามีการประชุมใหญ่ของพระสงฆ์
จึงจัดเป็นวันพระสงฆ์ (ดูการวิเคราะห์เรื่องนี้โดย
ละเอียดในไตรรัตนบูชา วารสารโพธิยาลัย เล่ม
๒๑) ให้สังเกตความเหมือนกันของ มฆ (ม+ฆ)
กับ สํฆ (สํ+ฆ) ท้ายค�ำทั้งสอง มี ฆ เหมือนกัน
ค�ำว่า สังฆะ นั้น ภาษาไทยใช้ว่าสงฆ์ หรือ
หมายถึงพระภิกษุสงฆ์ แต่แท้จริงค�ำเดิมว่า สังฆะ
ในภาษาบาฬีนั้นมีความหมายเพียงว่า หมวด หมู่
ประชุม กอง ตามการตั้งวิเคราะห์ว่า สํหญฺนฺ
เต นิพฺพิเสเสน ายนฺเต อวยวา ตสฺมินฺติ สงฺโฆ
(สํ + หนฺ คติยํ ในการไป + อ ปัจจัย แปลง หน
เป็น ฆ) “ที่รวบรวมอวัยวะทั้งหลายโดยไม่พิเศษ
กัน”
เมื่อมีการเกิดอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา       
พระพุทธองค์ก็ทรงน�ำค�ำว่า สังฆะ ค�ำเดียวกันนี้
แหละ แต่เอามาใช้ในความหมายพิเศษ โดยทาง
ธรรม จะใช้เป็นอริยสังฆะ ส่วนทางวินัย ใช้เป็น

ภิ ก ขุ สั ง ฆะ สามารถตั้ ง วิ เ คราะห์ (ตามปทรู ป
สิทธิ) ได้ว่า
สํ ห นติ สมคฺ คํ กมฺ มํ สมุ ป คจฺ ฉ ตี ติ สํ โ ฆ
(สํ ในอรรถ สงฺคต ร่วมกัน + หน คติยํ ในการ
ไป+ร) “ย่อมเข้าถึงซึ่งกรรม อันพร้อมเพรียงกัน
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สํฆ” -- อรรถนี้  ใช้ได้ทั้งพระ
สมมติสงฆ์และพระอริยสงฆ์
สมฺมเทว กิเลสทรเถ หนตีติ สํโฆ (สํ ในอรรถ
สมฺมา ด้วยดี + หน หึสายํ ในการเบียดเบียน + ร)
“ย่อมฆ่า ซึ่งกิเลสอันเร่าร้อน ด้วยดี นั่นเทียว
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สํฆ” -- อรรถนี้  ใช้ส�ำหรับ
พระอริยสงฆ์
ในอรรถกถาพระวินัย ท่านได้ให้ค�ำจ�ำกัด
ความ รวมไว้ว่า
ทิฏฺฐิฺสีลสงฺฆาเตน สํหโตติ สํโฆ (หน ที่มี
สํ บทหน้า ใช้ในอรรถ รวบรวม ในที่นี้ท่านให้ใช้
เป็ น กั ม มสาธนะ จึ ง ให้ แ ปลว่ า ) ‘ชื่ อ ว่ า สงฆ์
เพราะถูกรวบรวมมาร่วมกัน โดยมีทิฏฐิและศีล
เสมอกัน’ อรรถนี้ ก็จะใช้ได้ทั้งอริยสงฆ์ และ
สมมติสงฆ์
พูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า  
นัยพระวินัย : ภิกษุ (ทั้งที่ได้และยังไม่ได้
บรรลุโลกุตตรธรรม) รวมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป
วิเคราะห์วา่ สํหนติ สมคฺเคน กมฺมํ สมุปคจฺฉ
ตีติ (สํ + คมุ คติยํ ลง ร ปัจจัย ลบที่สุดธาตุ
แปลง ค เป็น ฆ) ‘ผู้เข้าถึงพร้อมซึ่ง(สังฆ)กรรม
โดยมีจุดหมายร่วมกัน’ เรียกว่าสงฆ์ องค์ธรรมคือ
มหากุศลจิต และ มหากิริยาจิต ที่มีอโทสเจตสิก
เป็นประธาน
นัยพระสูตร : ท่านผู้ได้บรรลุโลกุตตรธรรม
แม้องค์เดียว (ก็จัดเป็นอริยสงฆ์ได้)
วิเคราะห์ว่า สํ สุฏฺฐุ กิเลเส หนฺติ เตน เตน
มคฺคาสินา มาเรตีติ สํโฆ (สํ+ หน หึสายํ แปลง

หน เป็น ฆ) ‘ผู้ฆ่ากิเลสด้วยดี คือยังกิเลสให้ตาย
ด้วยดาบ คือมรรคนั้นๆ’ เรียกว่าสงฆ์ องค์ธรรม
คือ มัคคฐานบุคคล ๔ และผลฐานบุคคล ๔
ความต่างกัน ระหว่าง สังฆะ กับ สังคะ
สงฺโฆ : กลุ่มชนท�ำกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน  
ขอให้เทียบกับ
สงฺโค : การข้อง การเกี่ยวพัน การติดอยู่
เช่น สังสัคคะ - ความคลุกคลี ความระคน ความ
ขัดข้อง
ดังนั้น การมารวมกลุ่มแบบสังฆะ เพื่อท�ำ
กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ย่อมประเสริฐ
กว่าการมารวมกลุ่มกันแบบสังคะ แบบคลุกคลี
ระคน ขัดข้อง บ่อยครั้ง จึงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่จะมีการขัดแย้งกันอยู่เสมอๆ พระสงฆ์ในยุค
ปัจจุบัน ก็ควรจะระวังตัวเองไว้ด้วยว่า ได้รวม
ตัวกันแบบไหน ยังเป็นพระสงฆ์ รักษาพระธรรม
วินัย สามัคคีพร้อมเพรียงกันอยู่ หรือได้เสื่อม
กลายเป็น พระสงค์ ผู้ชอบคลุกคลีกันไปเสียแล้ว
ตรงนีม้ ขี อ้ สังเกตทางภาษาว่า ตามหลักไวยากรณ์
การเขียนและการออกเสียงที่ถูกต้องจะต่างกัน
หน่อยหนึ่ง สํโฆ แปลว่า กลุ่มพระสงฆ์ จะใช้
นิคคหิต ํ  ซึ่งจะออกเสียงขึ้นจมูก และก้องกว่า
สงฺโฆ ซึ่งแปลว่ากลุ่มชนทั่วไป
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อรรถอื่นๆ ของ มาฆ ที่เป็นได้
ถ้าค�ำว่า มาฆ นั้น มาจาก มาน + ฆ
มาน มาจาก วิมงั สา แปลว่า ไตร่ตรอง, ฆ มา
จาก หน แปลว่ารวบรวม สามารถจะตั้งวิเคราะห์
ได้ว่า
มาย วีมํสาย สํหนตีติ มโฆ ‘ผู้รวบรวมด้วย
ความไตร่ตรอง’ จึงเรียกมฆะ อรรถนี้จะหมายถึง
มฆมาณพก็ได้ เพราะรวบรวมเพื่อนๆ ได้ รวม
เป็น ๓๓ คน มาช่วยกันท�ำความดี ช�ำระทาง
ไปสู่สวรรค์ หรือ ท้าวสักกะที่มีอดีตชาติชื่อ มฆ
(จึงมีฉายาว่า มฆวา) ก็สามารถใช้อรรถนี้ได้ด้วย
น่าสนใจที่ว่าทั้ง สํฆ และ มฆ ต่างก็ใช้ ฆ
(ซึ่งมาจาก หน ที่แปลว่ารวบรวม) เหมือนกัน
สํ ฆ รวบรวมด้ ว ยศี ล และทิ ฏ ฐิ ส่ ว น มฆ
รวบรวมด้วยปัญญา (วีมังสา)
ดังนั้น มาฆบูชา จึงแปลอีกแบบได้ว่า ‘การ
บูชา ซึ่งการมาประชุมพร้อมกันด้วยปัญญา’
ซึ่งถ้าแปลแบบนี้ ก็จะได้เห็นภาพการมา
ประชุ ม กั น ของเหล่ า ปราชญ์ พระอริ ย สาวก

ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสมั ย ของพระพุ ท ธเจ้ า เป็ น การ
ประชุ ม ที่ ป ระเสริ ฐ ที่ สุ ด ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้
ในประวั ติ ศ าสตร์ ข องมวลมนุ ษ ยชาติ เพราะ
เป็นการเกิดขึ้น และส่งต่อๆ กัน ของแสงสว่าง
แห่งปัญญา กระจายไปทั่วดินแดนชมพูทวีป และ
ได้แผ่ออกไปทั่วโลก ตราบจนถึงทุกวันนี้
มาย วีมํสาย สํหนตีติ มโฆ
ผูร้ วบรวมด้วยการไตร่ตรอง (มาณโว สกฺโก)
องค์ธรรม คือปัญญา ที่รวบรวมสัมปยุตตธรรม (โพธิปักขิยธรรม) ที่ประกอบเข้าในปัญญา
มํ หรือ วีมํสา ในที่นี้ก็คือ ธัมมวิจยะ นั่นเอง
มํ สมฺปยุตฺตธมฺมสงฺขาตํ ปริสํ สํหนตีติ มโฆ
ผู้รวบรวมบริษัท กล่าวคือ สัมปยุตตธรรม
องค์ธรรม คือปัญญา ที่รวบรวมสัมปยุตตธรรม (โพธิปักขิยธรรม) ที่ประกอบเข้าในปัญญา
ม คือ บริษัท
มาฆ มฆาย ปุณฺณจนฺทยุตฺตาย ยุตฺโต มาโส
มาโฆ
เดือน อันประกอบด้วยจันทร์เพ็ญฤกษ์มฆะ
เรียก มาฆะ, (ลง ณ ปัจจัย จาก มฆ ก็กลายเป็น
มาฆ)
มหิยติ ปูชิยตีติ มาโฆ, เรียก มาฆะ เพราะ
ชนบูชา
มห ธาตุ ในอรรถบูชา ลง ณ ปัจจัย แปลง
ห เป็น ฆ
มา มาตา วิย ปรชนานํ หิตสุขํ ฆรติ อาสึ
สตีติ มาโฆ
ผู้หวังประโยชน์สุขแก่ชนเหล่าอื่น เหมือน
มารดา
มา คือมารดา + ฆร อาสิสเน, กฺวิ. ฆร ธาตุ
ในอรรถความหวัง
มา มาตา วิย ปรชเนสุ เมตฺตาวสฺสํ ฆรติ
ปคฺฆรตีติ มาโฆ

ผู้หลั่งฝน คือเมตตาในชนเหล่าอื่น เหมือน
มารดา
มา คือมารดา คือ+ ฆร เสเก, กฺวิ. ฆร ธาตุ
ในอรรถหลั่งรด
มาฆาย มคฺคปุพฺพภาคปฏิปทาย ปฏิปตฺติ
ปูชาติ มาฆปูชา
การปฏิบัติบูชา ด้วยปฏิปทาที่เป็นบูรพภาค
ของมรรค เรียก มาฆบูชา
สรุป ถ้าจะรวบรวมค�ำแปลที่เป็นไปได้ของ
มาฆบูชาให้ครอบคลุมทั้งหมด ก็จะได้ค�ำแปล
ประมาณว่า:
‘การมาประชุมกันของผูม้ ปี ญ
ั ญาพิจารณา
ไตร่ตรอง ในวันพระจันทร์เต็มดวงในฤดูหนาว
เสวยฤกษ์มฆะ เพื่อระลึกถึงความรักทะนุถนอม
ของแม่ผู้บริสุทธิ์ ที่หวังประโยชน์สุขต่อพุทธ
บริษัทสี่ และหลั่งฝนคือเมตตาในพุทธบริษัท
นั้น โดยการ (ปฏิบัติ) บูชา ด้วยปฏิปทาอัน
เป็นบูรพภาคของมรรค เจริญรอยตามแบบ
ของมฆมาณพ (ก่อนทีจ่ ะได้มาเป็นท้าวมฆวาน)
เพื่อท�ำจิตใจให้ผ่องใส สะอาดหมดจด เรียก
มาฆบูชา’
ความส�ำคัญของมาฆบูชา
มาฆมาส เป็นเดือนทีพ่ ระจันทร์จรมา ตรงกับ
ดาวฤกษ์ชื่อมฆะ หรือมาฆะ ซึ่งเห็นเป็นรูปคล้าย
งอนไถ เลยมักเรียกว่าดาวงอนไถ ปกติจะตกใน
วันเพ็ญเดือนกุมภาพันธ์ สื่อถึงอริยมรรค (อย่างที่
เคยตัง้ ข้อสันนิษฐานว่า มฆ กับ มคฺค ออกเสียงใกล้
เคียงกัน) เป็นเดือนที่มีการบูชา ชาวพุทธถือวัน
มาฆบูชาว่าเป็นวันพระสงฆ์ พระธรรมเสนาบดี
สารี บุ ต รบรรลุ อ รหั ต ตมรรคและอรหั ต ตผลใน
วันนี้ หลังจากได้แม่ทัพธรรมแล้ว พระพุทธองค์
ก็ทรงอาศัยการเกิดมีจาตุรงคสันนิบาต มีพระ
อรหันตขีณาสพ ๑,๒๕๐ รูปมาประชุมพร้อมกัน

ที่พระเวฬุวัน ประกาศต�ำราพิชัย (ธรรม) สงคราม
เสียเลย ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประกาศ
อุดมการณ์ - หลักการ - วิธีการ ในการเอาชนะ
มารและเสนามาร
และวั น เพ็ ญ เดื อ นมาฆะเดี ย วกั น นี้ ในอี ก
๔๔ ปี ต ่ อ มา พญามารก็ ม าทู ล อาราธนาให้
พระพุทธองค์ปรินิพพาน พระองค์ทรงพิจารณา
เห็นว่าพุทธบริษัททั้งสี่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ
ด�ำรงศาสนพรหมจรรย์ใ ห้ยืนยาวสืบไปได้เอง
แล้ว จึงทรงปลงพระชนมายุสังขาร ถือเป็นการ
ส่งต่อภาระพระศาสนาจากพระพุทธองค์ท่าน
มาสู่พวกเราชาวพุทธทุกๆ คน
ในอี ก หนึ่ ง ปี ถั ด มาก็ ยั ง เป็ น วั น ที่ เ สร็ จ สิ้ น
การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๑ และในอีก
๑๐๐ ปี ต่อมา ก็เป็นวันที่เสร็จสิ้นการสังคายนา
พระไตรปิ ฎ กครั้ ง ที่ ๒ อี ก ด้ ว ย นอกจากนั้ น
ในวันนี้เอง ก็ได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อการสังคายนา
ครั้ ง ที่ ๓ ที่ ท� ำ ให้ พ ระพุ ท ธศาสนาได้ เ ผยออก
จากชมพู ท วี ป แผ่ ไ ปทั่ ว โลกด้ ว ย พระศาสดา
ทรงฝากพระศาสนา คือพระธรรมวินัยนี้ ไว้กับ
ชาวพุทธทุกคนแล้ว
ตั ว มาฆบู ช าศั พ ท์ เ อง จะแปลให้ เ ป็ น การ
ระลึ ก ถึ ง มฆมาณพ ผู ้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งของบุ ค คล
ผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศล ก็ยังได้
ในวันมาฆบูชานี้ พระพุทธองค์ทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์ มี ๓ คาถาครึ่ง

คาถาแรก บอกอุดมการณ์ของชาวพุทธ คือ
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า
นิพพานเป็นธรรมอันเยี่ยมที่สุด แต่ถ้ายังไม่ถึง
นิพพานล่ะ ก็ให้มีขันติไปก่อน ขนฺติ ปรมํ  ตโป
ตีติกฺขา ขันติคือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่อง
เผากิเลสอย่างยิ่ง
คาถาที่ ๒ บอกวิธีการของชาวพุทธ ๓ ข้อ
คือ ไม่ท�ำบาป ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม และช�ำระจิต
ของตนให้ขาวรอบ
คาถาที่ ๓ บอกหลักการของชาวพุทธ ๖ ข้อ
คือ การไม่กล่าวร้ายใคร การไม่ท�ำร้ายใคร การ
มีความส�ำรวมในปาติโมกข์ทั้งหลาย การเป็นผู้รู้
ประมาณในอาหาร การรู้จักที่นั่งที่นอนอันสงัด
และการบ�ำเพ็ญเพียรในอธิจิต
จาตุรงคสันนิบาต : การประชุมประกอบ
ด้วยองค์สี่
องค์สี่นี้เป็นอะไรได้บ้าง ตามคัมภีร์ปปัญจสู ท นี (อรรถกถาของมั ช ฌิ ม นิ ก าย) ระบุ ว ่ า

การประชุมสาวกครั้งนั้น ประกอบด้วย “องค์
ประกอบอัศจรรย์ ๔ ประการ” คือ (๑) วันดัง
กล่าว ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ (๒) พระภิกษุ
ทั้ง ๑,๒๕๐ รูปนั้นได้มาประชุมกันโดยมิได้นัด
หมาย (๓) ต่างก็เป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญา
๖ (๔) พระพุ ท ธเจ้ า ทรงประทาน “เอหิ ภิ ก ขุ
อุปสัมปทา” ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น
ด้วยเหตุการณ์ประจวบกัน ๔ อย่าง จึง
มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จาตุรงคสันนิบาต (มา
จากศัพท์บาลี จาตุร+ องฺค+ สนฺนิปาต แปลว่า
การประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่
ประการ
เก้าเดือนที่ก้าวเดิน ด้วยองค์ ๔ หลายนัย
ที่จริงแล้ว เราสามารถหาองค์ประกอบสี่
โดยนั ย อื่ น ๆ ได้ อี ก ถ้ า เราพิ จ ารณาในช่ ว ง
๙ เดื อ นแรกหลั ง การตรั ส รู ้ (ตั้ ง แต่ เ ดื อ น ๖
วิสาขะ มาจนถึงเดือน ๓ มาฆะ) พระศาสนา
ก็ได้ก้าวเดินไปได้ไม่น้อยเลย นับเป็นครั้งแรกที่มี

๔๕

การรวมกันของวรรณะทั้งสี่ (เป็นครั้งแรกที่เปิด
โอกาสทางการศึกษาให้แก่วรรณะทั้งสี่เท่าเทียม
กัน ถ้าใครสามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้
ก็ บ วชเข้ า มา เป็ น หนึ่ ง ในสมาชิ ก ของสั ง ฆะได้
อย่างเท่าเทียมกัน)
มีการรวมกันของจักรสี่ ธรรมที่น�ำชีวิตไปสู่
ความรุ่งเรืองดุจล้อรถทั้งสี่ จัดเป็นพหุการธรรม
คือธรรมที่มีอุปการะมาก มี (๑) ปฏิรูปเทสวาสะ :
อยู่ในถิ่นที่ดี (๒) สัปปุริสูปัสสยะ : สมาคมสัตบุรุษ
(๓) อัตตสัมมาปณิธิ : ตั้งตนไว้ชอบ (๔) ปุพเพกตปุญญตา : ได้สั่งสมคุณงามความดีไว้
มีการรวมตัวของผู้มีภาวิตสี่ คือ กายภาวิต ศีลภาวิต - จิตภาวิต - ปัญญาภาวิต แปลว่า มีกาย ศีล - จิต - ปัญญา อันพัฒนาได้สมบูรณ์แล้ว
มี ก ารรวมตั ว ของสิ่ ง ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ความ
เลื่อมใสอันเลิศ ๔ อย่างคือ (๑) พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) อริยมรรคมีองค์ ๘
(๓) วิราคธรรม คือ นิพพาน และ (๔) สงฆ์สาวก
ของพระตถาคต
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มีการรวมตัวของปัญญาวุฒิธรรมสี่ ธรรม
เป็นเครื่องเจริญงอกงามของปัญญา (๑) สัปปุริสสังเสวะ เสวนาสัตบุรุษ (๒) สัทธัมมสวนะ
ฟังสัทธรรม (๓) โยนิโสมนสิการ ท�ำในใจโดย
แยบคาย (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม
ทีนี้มาดูค�ำว่า ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ กันบ้าง
ค�ำนี้มีความหมายอย่างไร ค�ำนี้มาจาก
ธัมมะ + อนุธัมมะ + ปฏิปันโน แปลให้ตรง
ตามศัพท์บาฬีได้ว่า “ปฏิบัติธรรมน้อย คล้อย
ตามธรรมใหญ่”
ธรรมน้อยคืออะไร ? และธรรมใหญ่คอื อะไร ?
นัยแรก
อนุธัมมะ - ธรรมน้อย คือ สติปัฏฐานที่เน้น
วิปัสสนา มี ๓๓ บรรพะ
ธัมมะ - ธรรมใหญ่ คือ โลกุตตรมรรค (๔)
สติปัฏฐาน ๓๓ บรรพะ มีอะไรบ้าง
มหาสติปัฏฐานสูตร มีทั้งหมด ๔๔ บรรพะ  
ในจ� ำ นวนบรรพะทั้ ง หมดนั้ น มี ๑๑ บรรพะ
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๔๕

ที่เป็นสมถะถึงขั้นอัปปนาได้คืออานาปานบรรพะ
(สมถะเจือด้วยวิปัสสนา) ปฏิกูลมนสิการบรรพะ
และนวสีวถิกาบรรพะ (แต่ตามมติพระมหาสิวะ
จัดนวสีวถิกาเป็นอาทีนวนุปัสสนา) ส่วนบรรพะ
ที่เน้นวิปัสสนา (คือถึงแค่อุปจาระ) ในหมวด
กายานุปัสสนา ๓ คืออิริยาบถบรรพะ สัมปชัญญบรรพะ ธาตุมนสิการบรรพะ หมวดเวทนานุปัสสนา ๙ บรรพะ หมวดจิตตานุปัสสนา ๑๖ บรรพะ
และหมวดธัมมานุปสั สนาอีก ๕ บรรพะ รวมทัง้ หมด
เป็น ๓๓ บรรพะ
พูดอีกอย่างได้ว่า กัมมัฏฐาน ๑๑ บรรพะ
(คื อ อานาปาน ปฏิ กู ล มนสิ ก าร นวสี ว ถิ ก า)
สามารถเจริญสมถะได้ถึงขั้นอัปปนา ส่วนกัมมัฏฐาน ๓๓ บรรพะ (คือที่เหลือ) ถึงแค่อุปจาระ
(ก็ ไ ปต่ อ ด้ ว ยวิ ป ั ส สนาได้ ) (เพราะอารมณ์
ของกัมมัฏฐาน ๑๑ นั้น เป็นบัญญัติ แต่อารมณ์
ของกัมมัฏฐาน ๓๓ นั้น เป็นปรมัตถ์)
นัยที่สอง
อนุธัมมะ - ธรรมน้อย คือ โลกียมรรค หรือ
บุรพภาคของมรรค (๓๓)
ธัมมะ - ธรรมใหญ่ คือ โลกุตตรมรรค (๔)
โลกียมรรค ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง คือ

ปุพพภาคปฏิปทา ๗ (เนกขัมมะ อัพยาปาทะ
อาโลกะ อวิ ก เขปะ ธั ม มววั ต ถานะ ญาณ
ปราโมทย์)
(ที่มา : ปฏิสัมภิทามรรค)

รวม สมาบัติ ๘ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔)
และ มหาวิปัสสนา ๑๘ * รวมทั้งหมดได้ ๓๓
* เรียกได้อกี ชือ่ ว่า อนุปสั สนา มีดงั นี้ อนิจจานุ ป ั ส สนา/ทุ ก ขานุ ป ั ส สนา/อนั ต ตานุ ป ั ส สนา/
นิ พ พิ ท านุ ป ั ส สนา/วิ ร าคานุ ป ั ส สนา/นิ โรธานุ ปัสสนา/ปฏินิสสัคคานุปัสสนา/ขยานุปัสสนา/
วยานุปัสสนา/วิปริณามานุปัสสนา/อนิมิตตานุปั ส สนา/อั ป ปณิ หิ ต านุ ป ั ส สนา/สุ ญ ญตานุ ปัสสนา/อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา/ยถาภูตญาณทัสสนะ/อาทีนวานุปัสสนา/ปฏิสังขานุปัสสนา/
วิวัฏฏานุปัสสนา
ส่วนโลกุตตรมรรค ก็คือ โสตาปัตติมรรค
สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค
รวมเป็น ๔ เมื่อรวมเข้าด้วยกันทั้งหมด ธัมมานุธัมมปฏิปันโน จึงได้ตัวเลข ๓๗ ซึ่งเป็นตัวเลข
ของโพธิปักขิยธรรมนั่นเอง
ดั ง นั้ น มาฆบู ช า ก็ คื อ การบู ช า มคฺ ค
ภาวนานุปุพพาปฏิปทา
ปฏิปทาค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติ
ไปจนจบเจริญมรรคได้ครบ หรือจากโลกียมรรค
เป็นโลกุตตรมรรคสมังคีได้นั่นเอง
มาดู ความหมายทางศัพท์ของ มัคคะ กันบ้าง
(ตามข้อสันนิษฐานที่ว่า มฆมาณพ ก็มาจาก
มคฺคมาณพ นั่นเอง)
มชฺ ช สุ ทฺ ธิ โ สธเน ความสะอาดหมดจด
การช�ำระ ลง ณ ปัจจัย แปลง ชฺช เป็น คฺค
วิเคราะห์ว่า ปถิเกหิ มชฺชิยเต นิตฺติณํ กรีย
เตติ มคฺโค ที่ที่พวกคนเดินทางช�ำระท�ำให้สะอาด
(เช่นกระท�ำการถอนหญ้า)

มคฺค คมเน การไป
วิเคราะห์ว่า อิจฺฉิตฏฺฐฺานํ
อุชกุ ํ มคฺคติอปุ คจฺฉติ เอเตนาติ
มคฺ โ ค ทางเป็ น เครื่ อ งไปสู ่ ที่
ต้องการได้โดยตรง
มํ สิวํ คจฺฉติ เอเตนาติ
มคฺโค อุบายเครื่องด�ำเนินไป
สู่พระนิพพาน
มคฺค อเนฺวสเน การแสวงหา
วิเคราะห์ว่า
นิพฺพานํ มคฺเคตีติ มคฺโค
อุบายแสวงหาพระนิพพาน
นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคียตีติ มคฺโค อุบายอัน
บุคคลผู้ต้องการนิพพานต้องแสวงหา
มรฺ ปาณจาเค การฆ่า และ คมุ คติยํ การไป
วิเคราะห์วา่ กิเลเส มาเรตีติ โม, คจฺฉตีติ โค,
โม จ โส โค จาติ มคฺโค อุบายที่ไปฆ่ากิเลส
สรุป  กเิ ลเส มาเรนฺโต นิพพฺ านํ คจฺฉตีติ มคฺโค
ม มาจาก มร แปลว่า ฆ่า (กิเลส) ส่วน ค มา
จาก คมุ แปลว่า ไป (นิพพาน) รวมเป็น มัคค
แปลว่า “ฆ่ากิเลสแล้วไปนิพพาน”
คู่ตรงข้ามของ มฆ (มคฺค) ก็คือ มาร
ถ้ า ใครมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งต� ำ นานเทพเจ้ า
สักหน่อย จะพบว่าเทพเจ้าเหล่านั้น มีพาหนะ
ประจ�ำตนด้วย ซึ่งจะต่างกันออกไป ยิ่งในสมัยที่
นิยมการปั้นรูปเทพเจ้านั้น ตัวองค์เทพเอง ก็มัก
จะมีรูปร่างคล้ายกันไปหมด เหตุหนึ่งที่มีพาหนะ
ก�ำกับจึงเพื่อให้ง่ายต่อการระบุว่า เทพเจ้านี้เป็น
เทพองค์ไหน เช่น พระพรหมขี่หงส์ พระนารายณ์
ขี่ ค รุ ฑ พระศิ ว ะขี่ วั ว พระพิ ฆ เนศขี่ ห นู พระ
อาทิ ต ย์ ขี่ ร าชสี ห ์ พระจั น ทร์ ขี่ ม ้ า พระพฤหั ส
ขี่กวาง พระพิรุณขี่นาค เป็นต้น

ในบรรดาพาหนะทั้งหมดนั้น สัตว์ที่ยิ่งใหญ่
และมีความส�ำคัญมากที่สุด (แม้พระราชาก็จะ
ทรงสัตว์นี้ในการรบด้วย) ก็คือ ช้าง ถ้าใครช่าง
สังเกตจะพบว่า เทพเจ้าทีข่ ชี่ า้ งมีอยูเ่ พียงสององค์
องค์แรกคือพระอินทร์หรือมฆวานขี่ช้างเอราวัณ
กับองค์ที่สองคือพญามารขี่ช้างคิริเมขละ ข้อ
แตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ ช้างเอราวัณนั้นมีสาม
เศี ย ร แต่ ช ้ า งคิ ริ เ มขละนั้ น มี เ พี ย งเศี ย รเดี ย ว
ตรงนี้ผู้เขียนสันนิษฐานว่า การขี่ช้างสามเศียร
สื่อถึงการอยู่บนทางสายกลาง ส่วนการขี่ช้าง
เศียรเดียว สื่อถึงทางของตนเอง หรือประกอบ
ด้วยมานะ คือความส�ำคัญตน
วิเคราะห์ศัพท์ เอราวัณ เคยได้กล่าวไว้แล้ว
ในธรรมะ ๓๓ ตอนแรก มาดูวิเคราะห์ คิริเมขละ
บ้าง อันนี้ก็ไม่มีแสดงไว้ที่ไหนเป็นการสันนิษฐาน
ของผู้เขียนเอง จากการอ่านพระสูตร ไว้มีเวลา
จะน�ำมาแสดงโดยละเอียดทีหลัง
ส�ำหรับผู้เขียนแล้ว ชื่อแต่ละชื่อต้องมีความ
หมาย ไม่ใช่ชื่อเฉยๆ คิริเมขลา ในความเห็นของ
ผู้เขียนเห็นว่า มาจาก คิริ + เม + ขลํ คิริ แปลว่า
ภูเขา (ภาษาไทยใช้ คีรี) เม แปลว่า ของฉัน
(ภาษาอังกฤษใช้ my) ขลํ แปลว่า ลานนวดข้าว
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๔๕

(หมายเอาสิ่ ง ที่ อ ยู ่ บ นลานนวดข้ า ว ซึ่ ง ก็ คื อ
ยวกลาปิ ฟ่อนข้าวเหนียว หรือขันธ์ห้าที่เป็นกองๆให้ดูรายละเอียดใน ยวกลาปิสูตร) สรุปค�ำแปลว่า
การเห็นกองขันธ์ห้าที่ใหญ่เท่าภูเขานี้ว่า “เป็น
ของเรา” นี้ แ หละ คื อ สิ่ ง ที่ พ ญามารขี่ อ ยู ่
อย่างแท้จริง คือแค่ขันธ์ห้า เท่าที่เกิดมาแล้ว
ยึดเอาเป็นของตน ก็ยังไม่พอ ยังแสวงหาอ�ำนาจ
ไปครอบครองขันธ์ห้าของชาวบ้าน รวมทั้งของ
โลกไปด้วย คือบทสรุปของความเป็นมาร คือ
ความเป็นใหญ่ทคี่ อยควบคุม พยายามครอบครอง
ทุกๆ อย่างในโลก อยากให้ทุกอย่างเป็นไปใน
อ� ำ นาจของตน สมกั บ ชื่ อ อี ก ชื่ อ ของมารคื อ
ปรนิมฺมิตวสวัตตี “ยังสิ่งที่คนอื่นเนรมิตให้เป็นไป
ในอ� ำ นาจของตน” พญามาร จึ ง ครองความ
เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นสูงสุด
มารแสวงหา “อ�ำนาจ” สิ่งที่มารกลัวที่สุด
คือกลัวคนอื่นจะมาแบ่งเอาอ�ำนาจไป
ส่วนมฆะแสวงหา “ญาณ” ที่มฆะดีใจที่สุด
คือ ดีใจที่คนอื่นจะมาแบ่งเอาญาณปัญญาไป
พูดอีกอย่างได้ว่า ถ้าแสวงหาความเป็นใหญ่
ก็เป็นพวกมาร ถ้าแสวงหาความเป็นญาณก็เป็น
พวกมฆะ

มาดูศัพท์และความหมายกัน
มาร
กุสลธมฺเม มาเรตีติ มาโร ผู้ยังกุศลธรรมให้
ตาย เรียกว่ามาร (มร ธาตุ ในความหมายว่า ตาย
ณ ปัจจัย, พฤทธิ์ อ เป็น อา)
สงฺกิเลสนิมิตฺตํ หุตฺวา คุณํ มาเรติ วิพาธตีติ
มาโร ผู้เป็นเครื่องหมายแห่งความเศร้าหมอง
ยังคุณความดีให้ตาย เรียกว่ามาร
สรุปว่า กิเลสกาม เป็นตัวมาร วัตถุกาม เป็น
บ่วงแห่งมาร
มาร ๕ คือ กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขาร
มาร มัจจุมาร เทวปุตตมาร
ไวพจน์ของมารก็มี ๕ คือ ปาปิมา (ผู้มีบาป)
นมุจิ (ไม่ปล่อย) กณฺห (ด�ำ  ฝ่ายเสื่อม) อนฺตก
(ผู้ท�ำที่สุด) ปมตฺตพนฺธุ (เผ่าพันธุ์ของผู้ประมาท)
จับคู่ได้ดังนี้
กิเลสมาร = ปาปิมา (ผู้มีบาป) บาปก็คือ
กิเลส เครื่องเศร้าหมองนั่นเอง      
ขันธมาร = นมุจิ (ไม่ปล่อย)  ไม่ปล่อยอะไร ?
ก็ไม่ยอมปล่อยอุปาทานขันธ์ทั้งห้านี่เอง ขันธ์ห้า
นี้ แท้จริงแล้ว เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น
เป็นตัวทุกข์นั่นเอง ใครไม่รู้ คนนั้นก็ยึดไว้

๔๕

อภิ สั ง ขารมาร = กณฺ ห (ด� ำ  ฝ่ า ยเสื่ อ ม)
อภิสังขารแปลว่าปรุง คือปรุงไปในทางที่เสื่อมลง
มัจจุมาร = อนฺตก (ผู้ท�ำที่สุด) ท�ำให้ตาย
ก็หมดโอกาสท�ำความดีอีกต่อไป
เทวปุตตมาร = ปมตฺตพนฺธุ (เผ่าพันธุ์ของ
ผู้ประมาท) เทพบุตรมารคือบุคคลผู้สืบเผ่าพันธ์ุ
แห่งความประมาท - ซึ่งจะตรงข้ามกับชาวพุทธ
ที่ท�ำตามปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้าที่ว่า จงยัง
กุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ถ้าเราท�ำตามได้ก็จะเป็น
บุคคลผู้สืบเผ่าพันธุ์แห่งความไม่ประมาท (อปฺปมตฺตพนฺธุ) หรือเป็นศากฺยบุตร เป็นเผ่าพันธุ์
ของพระพุทธเจ้านั่นเอง มฆมาณพก็เป็นต้นแบบ
หนึ่งของผู้แสดงความไม่ประมาทให้เห็น โดย
การบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างไม่ท้อถอย
ตรงนี้จะเห็นได้ชัดตามที่หลวงปู่ชาเคยสอน
ไว้ว่า การปล่อยวางนั้น เป็นการปล่อยวางใน
การกระท�ำ ไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างหน้าที่ แต่
ในขณะที่ท�ำหน้าที่น่ันแหละ ให้ปล่อยวางขันธ์ห้า
ที่หลงยึดไว้ว่าเป็นของตน
ถ้ า เติ ม ความรู ้ พื้ น ฐานทางบาฬี สั ก หน่ อ ย
ศัพท์ที่มี การิตปัจจัย อยู่ภายใน แปลว่า ยัง.....ให้
มร (มร ธาตุ ในความตาย) มาร ยัง….ให้ตาย
มฆ (มชฺช ธาตุ ในความสะอาด) มาฆ ยัง...
ให้สะอาดหมดจด
ช� ำ ระจิ ต ของตนให้ ส ะอาดหมดจด พระ
พุทธพจน์บาลี ว่า สจิตฺตปริโยทปนํ
อรรถกถาแก้ว่า ปญฺจหิ นีวรเณหิ
อตฺ ต โนจิ ตฺ ต สฺ ส โว ทาปนํ (ส
มาจาก สก แปลว่า ของตน จิตฺต
คื อ จิ ต ปริ คื อ รอบ โยทปนํ
มาจาก โวทาปนํ ) ฎี ก า แก้ ค� ำ
โวทาปนํ  ว่าคือ ปภสฺสรภาวกรณํ
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กระท�ำความเป็ น ปภั ส สร และ สพฺพโสปริโสธนํ
ช�ำระให้บริสุทธิ์โดยประการทั้งปวง
สีลสํวเรน สพฺพปาปํ ปหาย โลกียโลกุตตราหิ
สมถวิปสฺสนาหิ กุสลํ สมฺปาเทตฺวา อรหตฺต
ผเลน จิตฺตํ ปริโยทเปตพฺพํ ละบาปทั้งหมด ด้วย
ศีลสังวร ยังกุศลให้ถึงพร้อม ด้วยสมถวิปัสสนา
ที่เป็นโลกียะและโลกุตตระ ช�ำระจิตของตนให้
บริสุทธิ์ผ่องใส ด้วยอรหัตตผล
ดังนั้น คาถาโอวาทปาติโมกข์ ที่เราได้ยิน
บ่อยๆ จึงมีองค์ธรรมดังนี้
๑) ไม่ท�ำบาป = ศีลสังวร คือ การไม่ท�ำ
อกุศลจิต ๑๒ ดวง ให้เกิดขึ้น หรือ คือ วิรตีเจตสิก
ในจิต ๑๒ ดวง (มหากุศลจิต ๘ มรรคจิต ๔)
๒) ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม = สมถวิปัสสนา
ที่ เป็นโลกียะ และโลกุตตระ คือ กุศลทั้งหมด
๒๑ ดวง
๓) ท�ำจิตของตนให้ผ่องใส =
อรหัตตผล
รวม ๑) กับ ๒) จะได้โลกียะ
และโลกุ ต ตรมรรค อั น มี อ งค์
ธรรมทั้ ง หมด ๓๓ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่
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ผลวิบาก ๓) คือ อรหัตตผล ซึ่งเป็นจิตอันสูงสุด
ที่ท�ำให้ออกจากวัฏสงสารได้ นั่นเอง
สรุปว่า
มารบูชา บูชาความเศร้าหมอง
มาฆบูชา บูชาความสะอาดผ่องใส
มารก็คือ กามเทพ (เทพแห่งกามที่สูงสุด
ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุด)
มารบูชา ก็คือบูชากามตัณหา (มาพ้องกับ
วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ที่ผู้คนบูชากัน
ในปั จ จุ บั น ?) ถ้ า เป็ น ความรั ก แบบชายหญิ ง
ก็ ยั ง ประกอบไปด้ ว ยความเศร้ า หมอง กลาย
เป็นค่านิยมวิปริต ที่หนุ่มสาวมาเสียตัว ในวัน
วาเลนไทน์ อันถือกันว่าเป็นวันแห่งความรักนี้
มาฆบู ช า คื อ บู ช าความสะอาดบริ สุ ท ธิ์
ผ่องใส ถ้าจะเป็นความรักก็คือความรักที่บริสุทธิ์
ของแม่ที่มีต่อลูก หรือของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลก
เมื่อเราบูชาสิ่งใด ใจเราจะน้อมไปทางนั้น
มฆมาณพ มัคคภาวนา และมาฆบูชา
มฆ : มาณพ คือ บุคคล ในที่นี้คือ พระ
(อนุ) พุทธ
มคฺค : ภาวนา คือ การเจริญ ในที่นี้ คือ
พระธรรม

มาฆ : บูชา คือ การบูชาทั้งส่วนของ อามิสบูชา เน้นที่ทานของญาติโยม และ ปฏิบัติบูชา
เน้นที่ศีลของพระสงฆ์ ก็ครบพระพุทธ พระธรรม
และพระอริยสงฆ์ รวมได้ครบองค์พระรัตนตรัย
เป็นพระรัตนตรัยหลังจากที่พระบรมศาสดาของ
พวกเราปรินิพพาน ละสังขารไป พระองค์ได้ฝาก
ไว้เป็นบทเรียน เป็นเรื่องราวที่สืบต่อๆ กันมาของ
มฆมาณพ เป็นแผนที่ที่ส�ำคัญส�ำหรับแนวการ
ปฏิบัติทั้งหมด ฟังเอาสนุกก็ได้ ฟังเอาเพื่อท�ำบุญ
แล้ ว หวั ง ได้ ผ ลของบุ ญ โดยไปเกิ ด ในนั้ น ก็ ไ ด้
หรือฟังเพื่อภาวนาปฏิบัติก็ยิ่งดีเยี่ยม
บทสรุปของ มฆะ นี้ จึง เชื่อม สคฺค กับ มคฺค
ได้พอดี ตามปกตินั้น คนเราจะต้องการ สคฺค
สวรรค์ เพื่อเสพสุข แต่ มฆะ เปลี่ยนจากการ
หวั ง ผล คื อ การเสพสุ ข ในสวรรค์ ใ นอนาคต
มาเป็นการสร้างเหตุ ในปัจจุบัน คือสร้างมคฺค
ทาง และผลคือการพ้นทุกข์ (นิพพาน) โดยนัยนี้
สุ ข จึ ง เป็ น เพี ย งผลพลอยได้ ข องการพ้ น ทุ ก ข์
ไม่ใช่เป้าหมาย หลายคน อาจจะคิดว่า สวรรค์
น่าเบื่อ นรกน่าตื่นเต้น ส่วนใหญ่จึงมักสมัครใจ
ไปแออัดกันอยู่ในนรก มากกว่าที่จะฝึกฝืนความ
เคยชิ น ของกิ เ ลสตั ณ หา ให้ ม ามี โ อกาสสั ม ผั ส
ความสุขสงบ บนที่ว่างโล่งในสวรรค์กันเสียบ้าง
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ความเข้าใจเรื่องความหมายของธรรมะ ๓๓
หรือตัวเลขแห่งสวรรค์ ในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นมา
ในอดี ต นั้ น จะเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ เรา
จินตนาการไปถึงสวรรค์ในอนาคตได้
เพราะถึงที่สุดแล้ว ไม่ใช่ต้องรอในสวรรค์
หรอก ที่จะมีความสุข แต่ในความสุขต่างหาก
ที่มีสวรรค์
ก็ถือว่าผู้เขียนจบหน้าที่ที่ได้พาท่านผู้อ่าน
ผ่านจาก สวรรค์เทพ มาสู่ สวรรค์ท�ำ/ธรรม
แล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่องของมฆมาณพ
และการวิเคราะห์โดยละเอียดเหล่านี้ จะเป็น
แรงบันดาลใจให้ทุกท่าน ท�ำสวรรค์ ให้เกิดขึ้น
ที่นี่ เดี๋ยวนี้ได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเข้าเมรุเผา
แต่ให้ถึง เขาสุเมรุที่กลางใจของพวกเราทุกคน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ถ้าเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทา ท�ำการ
เจริญมัคคภาวนา ด้วยวิถีแห่งมฆะ เพื่อให้วัน
มาฆบูชา ได้เป็นวันแห่งความรักได้อย่างแท้จริง
และก็ ไ ม่ มี อ ะไร ที่ จ ะสื่ อ ถึ ง ความรั ก อั น
บริสุทธิ์ที่พระศาสดาได้ฝากไว้ให้เรา ได้ดีไปกว่า
สิ่ ง ที่ เ ป็ น พระธรรมวิ นั ย อั น เป็ น ค� ำ สั่ ง สอนที่
สมบูรณ์แบบที่สุด และสถาบันสงฆ์ที่ได้สืบต่อ
ลมหายใจของธรรมวิ นั ย นั้ น ไว้ ใ ห้ กั บ พวกเรา
ทุ ก คนจวบจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ สมดั ง ที่ ไ ด้ มี พ ระ
พุทธพจน์ว่า ข้อนี้เป็นอย่างนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ได้มีแล้วในอดีตกาล
แม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น ก็ทรงให้ภิกษุสงฆ์
ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้เพียงเท่านี้ เหมือนเรา
ให้ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ป ฏิ บั ติ ช อบในบั ด นี้ พระอรหั น ตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด จักมีในอนาคตกาล แม้
พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น ก็จักทรงให้ภิกษุสงฆ์
ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่ง ได้เพียงเท่านี้ เหมือน
เราให้ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ป ฏิ บั ติ ช อบในบั ด นี้ เนื่ อ งใน
วั น มาฆบู ช า หรื อ วั น พระสงฆ์ นี้ เราจึ ง ได้ ม า
ร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์กัน
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พระสงฆ์ เป็ น ตั ว แทนของพระศาสดาที่
สืบทอดพระด�ำรัสของพระพุทธองค์ให้กึกก้อง
กั ง วาลอยู ่ ใ นใจของชาวพุ ท ธเรื่ อ ยมา ใช้ เ ป็ น
หลักยึดถือในการด�ำรงชีวิต ท�ำชีวิตให้ประเสริฐ
ด้วยการเข้าถึงอริยสัจอันประเสริฐ เป็นพยาน
ความรักของพระพุทธองค์ ที่ได้เพียรสร้างบารมี
มาสี่ อ สงไขยแสนมหากั ป ให้ พ วกเราได้ เ ห็ น
หนทางแห่งการพ้นทุกข์  อนั เป็นอมตธรรมนิรนั ดร์
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ทีพ่ วกเราจะเข้าสูห่ นทาง
แห่งความไม่ประมาทนี้ ตามพระด�ำรัสสุดท้าย
ของพระพุทธองค์ ที่ทรงฝากเอาไว้แก่พวกเรา
ทุกคนว่า

“อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว
ภิกฺขเว
ขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
“ภิ ก ษุ เราขอเตื อ นเธอทั้ ง หลาย สั ง ขาร
ทั้ ง หลาย มี ค วามสิ้ น ไปเสื่ อ มไปเป็ น ธรรมดา
พวกเธอจงยั ง ประโยชน์ ใ ห้ ส� ำ เร็ จ ด้ ว ยความ
ไม่ประมาทเถิด”
ต่อจากนี้แล้วก็มิได้มีพระด�ำรัสอะไรอีกเลย
จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ที่น่าอัศจรรย์ก็คือ ลองนับพยางค์ในพระ
คาถาสุดท้ายดูซิว่า ได้เท่าไร ....... พระคาถานี้

70

๔๕

มี ๓๗ พยางค์พอดีใช่ไหม เอาละตอนนี้ลองมา
นับพยางค์ในค�ำแปลภาษาไทยดูบ้าง ..... นับได้
เท่าไร ก็ได้ ๓๗ พยางค์พอดีอีกเหมือนกันใช่ไหม
หมายความว่าอะไร หมายความว่าพระพุทธองค์
ทรงฝากพระธรรมรัตนะ คือธรรมะ ๓๗ (มีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นต้น) ไว้ให้เป็นมรดกแก่
พวกเราทุกคน ด้วยพระคาถาสุดท้ายนี้

ดังนั้น ธรรมะ ๓๓ ทั้ง ๔ ตอน ที่เริ่มด้วย
คาถา ๓๓ ค�ำ  ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสที่มาของ
พระอินทร์ เรื่องความไม่ประมาท ก็มาบรรจบลง
ที่ธรรมะ ๓๗ ปัจฉิมคาถา ๓๗ ค�ำ  ที่พระพุทธองค์ทรงฝากพวกเราชาวพุทธไว้ ก่อนดับขันธปรินิพพาน ทั้งสองคาถา ต่างก็รวมลงในความ
ไม่ ป ระมาทเหมื อ นกั น ทั้ ง หมด ด้ ว ยประการ
ฉะนี้แล

ทางเดิน ทางเดียว
ไม่ประมาท  มาร่วมสร้าง  ทางสายเอก  
มาฆะเลข  สามสิบสาม  งามผ่องใส
สร้างสวรรค์  ขึ้นบนดิน  บนถิ่นไท
บูชาใจ  ดาวดึงส์  ถึงด้วยธรรมฯ
(จบบริบูรณ์)

แจก
หนังสือ

เปลี่ยนทุกข์เป็นธรรม

หนั ง สื อ “เปลี่ ย นทุ ก ข์ เ ป็ น ธรรม” เป็ น ผลงานเรี ย บเรี ย ง
จากค�ำบรรยายหลังท�ำวัตรเช้าเย็น ที่วัดป่าสุคะโต ของพระอาจารย์
ไพศาล วิ ส าโล หนา ๑๑๒ หน้ า ประกอบภาพวาดสี่ สี ต ลอดเล่ ม
ซึง่ ชมรมกัลยาณธรรมได้จดั พิมพ์ถวายเป็นอาจริยบูชาในวาระ ๖๐ พรรษา
แห่งชาตกาลของท่านพระอาจารย์ ลักษณะเด่นในงานเขียนของท่าน
คือ ธรรมะที่ทันยุคสมัย ท�ำความเข้าใจได้ง่าย มีตัวอย่างชัดเจน ท�ำให้
คนรุ ่ น ใหม่ ไม่ ก ลั ว ธรรมะ วารสารโพธิ ย าลั ย ยิ น ดี ม อบให้ ทุ ก ท่ า น
ที่เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสารโพธิยาลัย ส่งมาเพื่อคณะผู้จัดท�ำ
ได้นำ� ความคิดเห็นนัน้ มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป ส่งความคิดเห็น
มาที่ ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ อีเมลล์ acharak7153@gmail.com หรือ
เขียนเป็นจดหมาย ส่งไปรษณียม์ าที่ ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย
ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า
(วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด กรุณาส่งด่วนก่อนหนังสือจะหมด
โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน ส�ำหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

โต้วาทะศาสนาระดับโลก
กู้พุทธลังกา

ทันโลก รู้ธรรม
ปฏิรูปเทสการก

คุณานันทะเถระ ผู้กอบกู้พระพุ ทธศาสนาในศรีลังกา

การถกแถลงแสดงเรื่ อ งราวเหตุ ผ ลให้ น ่ า
เชื่อถือว่า ค�ำสอนศาสนาใดถูกต้อง เป็นไปได้ดี
มีประโยชน์ แก่ตน แก่สังคม แก่โลก เป็นไปเพื่อ
ความสุขสงบสันติ เป็นไปเพื่อความรักใคร่สามัคคี
มีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่น�ำพาผู้คนสังคมไป
สู่ค วามเดื อดร้ อ นวุ่น วายสับสนเบียดเบียนกัน
เป็ น สิ่ ง ที่ ดี มี ป ระโยชน์ เพิ่ ม สติ ป ั ญ ญามนุ ษ ย์
ที่ชื่อว่ามีใจสูง มีคุณธรรม มนุษยธรรม เป็นสิ่งที่
สังคมศิวิไลซ์เจริญแล้ว มีการศึกษา มีวัฒนธรรม
อารยธรรม มีเหตุผล ยอมรับและใช้กันมานาน
แล้ว ขณะที่การใช้ก�ำลังเข่นฆ่าท�ำลายล้างกัน
ใช้โทสะ โมหะ เบียดเบียนข่มเหงรังแกผู้อื่น ก็มี

มานานแล้ ว ในโลกนี้ ซึ่ ง ศาสนาที่ ดี ทั้ ง หลายที่
เกิดมาภายหลัง ก็เพื่อระงับดับสิ่งเหล่านี้
ถ้ า การขั ด แย้ ง กั น ทางความคิ ด ความเชื่ อ
น� ำ ไปสู ่ ก ารศึ ก สงคราม สู ้ ร บฆ่ า ฟั น กั น ก็ ค ง
ไม่ดีแน่ แต่ถ้าน�ำไปสู่แค่วิวาทะด้วยเหตุผล ด้วย
หลักวิชา ที่น่าเชื่อถือดังกล่าวข้างบน ก็จะเป็น
สิ่งที่ดีงดงามกว่ามาก เพราะสามารถสงบระงับ
ความขั ด แย้ ง ที่ มี ที่ เ กิ ด อยู ่ จ ริ ง ได้ บนพื้ น ฐาน
ความเชื่อว่า มนุษย์มีสติปัญญา มีวิจารณญาณ
มีมนุษยธรรม ติดตัวกันมาทุกคน อาจมากบ้าง
น้อยบ้าง แต่ก็ยังพอพูดคุยกันได้ พระพุทธองค์
ทรงฝากพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท ๔
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พระผู ้ มี พ ระภาคได้ ต รั ส พระวาจานี้ ไว้ ว ่ า
“ดู ก ร มารผู ้ มี บ าป ภิ ก ษุ ผู ้ เ ป็ น สาวก ภิ ก ษุ ณี
ผู้เป็นสาวิกา อุบาสกผู้เป็นสาวก อุบาสิกาผู้เป็น
สาวิกาของเรา จักยังไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รับ
แนะน�ำ ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม
ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ
ไม่ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตน
แล้ว ยังบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย
จ� ำ แนก กระท� ำ ให้ ง ่ า ยไม่ ไ ด้ ยั ง แสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรัปวาทที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อย
โดยชอบธรรมไม่ ไ ด้ เพี ย งใด เราจั ก ยั ง ไม่
ปรินิพพานเพียงนั้น”
(มหาปรินิพพานสูตร ที. ม. ๑๐/๙๕;
ภูมิจาลสูตร องฺ.อฏฺฐฺก. ๒๓/๑๖๗)

ปรัปวาท ในทีน่ หี้ มายถึง วาทะหรือลัทธิตา่ งๆ
ของเจ้าลัทธิอื่น นอกพระพุทธศาสนา
 		
(ที.ม.ฏีกา ๓๗๔/๓๗๕, ขุ.ม.อ.๓๑/๒๓๗)
ยามใดที่มีปรัปวาทะ คือ การกล่าวจ้วงจาบ
หยาบคาย บิ ด เบื อ นหลั ก พระสั ท ธรรม ให้
พุ ท ธบริ ษั ท สามารถแก้ ไขปรั ป วาทะเหล่ า นั้ น
ให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อย เพื่อเป็นพุทธบูชา
เป็ น การรั บ สนองพระพุ ท ธปณิ ธ านขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตระหนักถึง
ความเป็นหน้าที่ที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมาย
ประวัติศาสตร์โลกจารึก
เกาะศรีลังกา ครั้งหนึ่ง พระพุทธศาสนา
ได้เจริญรุ่งเรือง ต่อเนื่องมา เป็นเวลายาวนาน
จนกระทั่งถึงยุคล่าอาณานิคม ประมาณปี พ.ศ.
๒๐๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๑ ศรีลังกาถูกชาติตะวันตก
หลายชาติ เช่น ฮอลันดา โปรตุเกส และอังกฤษ
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามารุกราน ช่วงชิงทรัพยากร

เป็นเวลารวมกัน ๔๐๐ กว่าปี นอกจากศรีลังกา
จะต้ อ งเสี ย เอกราชทางการเมื อ งการปกครอง
แล้ว ผู้ครอบครองใหม่ ก็ยังมุ่งจะทําลายล้าง
พระพุทธศาสนา ให้หมดไปจากผืนแผ่นดินของ
เกาะแห่งนี้
พระพุ ท ธศาสนาในศรี ลั ง กาจึ ง ตกอยู ่ ใ น
ยุคมืด ชาวพุทธถูกกดขี่ข่มเหง ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้ อ ม ราวกั บ ว่ า ถู ก ต้ อ นจนเกื อ บจะ
ตกทะเล ชาวพุ ท ธรู ้ สึ ก สิ้ น หวั ง ท้ อ แท้ ไ ปทุ ก
หย่อมหญ้า ตัวอย่างการกดขี่ข่มเหง เช่น รัฐบาล
สั่ ง ห้ า มชาวพุ ท ธประชุ ม กั น ประกอบพิ ธี ก รรม
ทางศาสนาโดยเด็ดขาด  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาถูกยกเลิก เช่น วันวิสาขบูชา ไม่ให้เป็น
วั น หยุ ด อี ก ต่ อ ไป แล้ ว ประกาศวั น หยุ ด จาก
ศาสนาของผู้ที่ครอบครองใหม่แทน และรัฐก็
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเฉลิ ม ฉลองของศาสนาอื่ น
กั น อย่ า งเต็ ม ที่ นอกจากนี้ ตํ า แหน่ ง ชั้ น สู ง
ในวงราชการ ก็ ถู ก สงวนไว้ ใ ห้ ศ าสนิ ก ของผู ้ ที่
เข้ามาครอบครองใหม่เท่านั้น สําหรับชาวพุทธ
หากใครไม่ ย อมเปลี่ ย นศาสนา ก็ จ ะได้ รั บ
ตํ า แหน่ ง ชั้ น ล่ า งๆ มี วั ด ร้ า งเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ดิ น และ
ทรัพย์สินของวัดร้างถูกยึดไปเป็นของรัฐ หรือ
ของศาสนาอื่ น ส่ ว นพระภิ ก ษุ จะถู ก วั ย รุ ่ น
ศาสนาอื่ น แสดงอาการดู ห มิ่ น ล้ อ เลี ย นในที่
สาธารณะ ศาสนิกอื่นเขียนหนังสือ บทความ
ลงตีพิมพ์โจมตีพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่
แต่ ก รุ ง ศรี ลั ง กายั ง ไม่ สิ้ น คนดี ในวั น ที่ ๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ คือเมื่อประมาณ ๑๘๐
ปีที่ผ่านมา เด็กชายคนหนึ่งได้ถือกําเนิดขึ้นใน
ครอบครัวของชาวสิงหล แต่เนื่องจากขณะนั้น
ศรี ลั ง กาอยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของอั ง กฤษ
เขาจึงได้ชื่อเป็นภาษาฝรั่งว่า ไมเคิล ต่อมาได้

๔๕

บวชเณรเมื่ออายุ ๑๒ ปี แล้วกลายเป็น พระภิกษุ
คุณานันทะ ผู้มีบุคลิกที่ไม่เหมือนกับชาวพุทธ
ทั่วไป ชาวพุทธทั่วไปนั้น เมื่อถูกรุกรานอย่าง
ไม่เป็นธรรมจากศาสนาอื่น ส่วนใหญ่มักจะอยู่
นิ่งเฉย พร้อมใจกันวางอุเบกขา ไม่กล้าเผชิญ
หน้าหรือโต้ตอบตรงๆ กับฝ่ายที่มารุกราน ได้แต่
แผ่เมตตาให้แก่ผู้มารุกรานเพียงอย่างเดียว โดย
ไม่ได้ปรับปรุงสิ่งใดๆ ให้ดีขึ้น และพากันดูดาย
ไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น ขจั ด ภั ย พาล
ของพระพุทธศาสนา
เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้น ศาสนาอื่น
ที่ เข้ า มาครอบครองศรี ลั ง กา ได้ ข ่ ม เหงพุ ท ธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่อง จนใครๆ ต่างสรุปว่า
อีกไม่นาน พระพุทธศาสนาคงจะต้องหมดไป
จากเกาะศรีลังกา แม้แต่นักเขียนชื่อดังสมัยนั้น
คือ เจมส์ เดอ อัลวิส ได้บันทึกไว้ไนปี พ.ศ.
๒๓๙๓ ว่า พระพุทธศาสนาจะต้องสูญสิ้นไป
จากศรีลังกา ก่อนสิ้นสุดศริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ นี้
อย่างแน่นอน (ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๔๓)
ครั้นเมื่อท่านคุณานันทะได้ประกาศตนว่า
จะกอบกู้และปกป้องพระพุทธศาสนา จากการ
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รุกรานของศาสนาอื่น โดยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ
จึงทําให้เกิดการประลองปัญญา โต้วาทะกันขึ้น
เป็นจํานวนถึง ๕ ครั้งในช่วงเวลา ๙ ปีดังนี้
ครั้งที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๘
ผลที่เกิดขึ้นคือ ชาวพุทธที่เคยท้อแท้หมดหวัง
ต่ า งเริ่ ม มี ค วามหวั ง ในการกอบกู ้ พ ระพุ ท ธศาสนาขึ้ น มาบ้ า ง และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในสิ่ ง ที่
ท่านคุณานันทะได้กระทําตลอดมา
ครั้ ง ที่ ๒ เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. ๒๔๐๘
ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้ฟังทั้ง ๒ ศาสนา มีจํานวน
เพิ่ ม ขึ้ น เกิ ด ความ ตื่ น ตั ว และสนใจเข้ า ฟั ง
การโต้วาทธรรมอย่างกว้างขวาง
ครั้งที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๙
ผลที่เกิดขึ้นคือ ศาสนาอื่นเข็ดขยาด ไม่กล้ามา
ตอแยท่านคุณานันทะ เป็นเวลานานถึง ๙ ปี
การย�่ำยีพระพุทธศาสนาในที่สาธารณะก็หมด
ไป แม้ว่าการโจมตีทั่วไปจะยังไม่หมดก็ตาม
ครั้งที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๑๔ ผล
ที่เกิดขึ้นคือ ผู้แทนศาสนาอื่นเข็ดหลาบในการ
โต้วาทธรรม กลับไปปรับปรุงกระบวนทัพใหม่
ครั้งที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๖ เป็น
การโต้ ว าทธรรมครั้ ง ที่ สํ า คั ญ และยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด
และมี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น ความตายของ
ศาสนาทั้งสองมากที่สุด เกิดจากการที่ศาสนา
อื่นได้กล่าวจ้วงจาบย�่ำยีพระพุทธศาสนา ท่าน
คุณานันทะจึงกล่าวเชิญมาโต้วาทธรรมกัน ณ
เมืองปานะตุระ โดยแบ่งเวลาสนทนาเป็น ๒ วัน
รวม ๔ รอบ ผลที่เกิดขึ้น คือ ฝ่ายศาสนาอื่น
พ่ายแพ้ราบคาบ ไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับท่าน
อีกต่อไป และยังมีผลต่อเนื่องที่ยิ่งใหญ่ คือ
๑. มี ก ารตี พิ ม พ์ แ ละแปลบทโต้ ว าทะเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยหนังสือพิมพ์รายวัน Times
of Ceylon และภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา
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๒. ชาวอเมริ กั น คนหนื่ ง ชื่ อ เฮนรี สติ ล
ออลคอตต์ (Henry Steel Olcott) ได้ไปอ่าน
พบเข้ า และต่ อ มาได้ มี บ ทบาทในการผลั ก ดั น
การแก้กฎหมายต่างๆ เช่น ให้อังกฤษยกเลิก
กฎหมายห้ามชาวพุทธประกอบพิธีกรรมในวัน
สํ า คั ญ ทางศาสนาของตน ดั ง นั้ น ชาวพุ ท ธจึ ง
กลั บ มาทํ า พิ ธี เ ฉลิ ม ฉลองวั น วิ ส าขบู ช าได้ เ ป็ น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ หลังจากว่างเว้นมา
ยาวนาน
๓. ศาสนิ ก อื่ น ที่ ม าร่ ว มฟั ง การโต้ ว าทะ
ในครั้งนั้นบางคนถึงกับเสื่อมศรัทธาจากศาสนา
ของตน แล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนาด้วย
ความสมัครใจ
๔. การข่มเหง เบียดเบียน ทําลายชาวพุทธ
ก็หมดไป
ตลอดชีวิตของพระคุณานันทเถระ เป็นไป
เพื่ อ ความอยู ่ เ ป็ น สุ ข ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั้ ง
ประเทศ ไม่ให้ตกอยู่ในอํานาจของความอยุติธรรมจากศาสนาอื่น จนถึงกับมีผู้เขียนพรรณนา
โวหารไว้ เป็นภาษาสิงหลว่า
“ท่ า นคุ ณ านั น ทะ ทํ า ให้ พ วกศาสนาอื่ น
หวาดผวา เหมื อ นนั ก ย่ อ งเบาเห็ น พระจั น ทร์
เต็มดวง ลอยเด่นขึ้นมา ฉะนั้น”
พระคุ ณ านั น ทเถระ ผู ้ เ ป็ น มหาปราชญ์
แม่ทัพ กองทัพธรรม ที่รบชนะศึกด้วยปัญญา
ชี วิ ต ของท่ า น เป็ น ชี วิ ต ของสมณะ ผู ้ อุ ทิ ศ ตน
เพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
กติกาการโต้วาทะ
ในการโต้ ว าทะครั้ ง ที่ ๕ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ครั้ ง
สํ า คั ญ ที่ สุ ด ก่ อ นที่ ทั้ ง สองฝ่ า ย จะเริ่ ม โต้
วาทะกัน มีความจําเป็นจะต้องร่างกติกาขึ้นมา
ก่อน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย เนื่องจาก

มี ศ าสนิ ก ของทั้ ง สองศาสนามาร่ ว มฟั ง กั น
อย่ า งท่ ว มท้ น ล้ น หลาม ซึ่ ง กติ ก าข้ อ หลั ก ๆ
มีดังนี้
๑. การโต้ ว าทะกั น ให้ ก ระทํ า ด้ ว ย
วาจาต่ อ หน้ า สาธารณชน ไม่ ใ ห้ เขี ย นแล้ ว
นํามาอ่าน
๒. ทั้งสองฝ่ายต้องส่งร่างเนื้อหาล่วงหน้า
พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง เพื่อแสดงจุดยืนที่
ชัดเจนในเนื้อหาสาระ และไม่มีการเบี่ยงเบน
จากหลักธรรมในศาสนาของตนในภายหลัง
๓. ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ที่ ม าของเนื้ อ หา
จะยกมาลอยๆ ไม่ได้
เมื่ อ รั บ ทราบกติ ก าแล้ ว ทั้ ง สองฝ่ า ยต้ อ ง
ลงนามรั บ รองกติ ก าร่ ว มกั น ก่ อ นวั น โต้ ว าทะ
ประมาณ ๑ เดือน กําหนดการโต้วาทะ คือ วันที่
๒๖ และ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๖ คือ
เมื่อประมาณ ๑๓๐ ปีที่แล้ว ช่วงเช้า ๘.๐๐ น.
ถึง ๑๐.๐๐ น. ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
ให้แต่ละฝ่าย พูดได้ครั้งละ ๑ ชั่วโมงต่อ ๑ รอบ
โดยพื้นฐานแล้ว ทั้งสองฝ่ายนอกจากจะมีความรู้
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ในศาสนาของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว ยังมีความรู้
ในคั ม ภี ร ์ ข องอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง พอสมควร ทํ า ให้
การโต้วาทะครั้งนี้ เผ็ดร้อนถึงพริกถึงขิงยิ่งนัก
ประเด็ น ที่ ทั้ ง สองฝ่ า ยนํ า มาหั ก ล้ า งกั น ใน
ครั้งนั้นนับว่า เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่แต่
เฉพาะสําหรับชาวพุทธเท่านั้น แต่เป็นความรู้
ที่สําคัญต่อมวลมนุษย์ทุกๆ คน ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะนับถือศาสนาใดก็ตาม
การจะปรั ป วาทะกั บ ผู ้ น� ำ ผู ้ ส อนศาสนา
อื่น ต้องมีความรู้ในศาสนาตนดีพอ และต้อง
มีความรู้ดีในศาสนาเขาที่เข้ามาขัดแย้งรุกราน
ด้วย ทั้งความรู้ทั่วไปอื่นอีกที่เกี่ยวข้อง เพราะ
ฝ่ายรุกเพื่อยึดครอง มักจะเตรียมศึกษาข้อมูล
มาดี เป็นมืออาชีพ และศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน
ของศาสนาเราแล้ว ทั้งต้องมีไหวพริบปฏิภาณ
การพูดจาที่ฉลาดทันคน ถ้าไม่อย่างนั้น แม้เรา
เป็นฝ่ายถูก แต่ถกเหตุผล ข้ออ้างอิง ตรรกะ แพ้
ก็เป็นได้ แต่ถ้ามาด้วยดี เป็นการแลกเปลี่ยน
ศึกษากัน ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไป แสดงจุดยืน
หลักการตนเอง แล้วต่างคนต่างท�ำตามความ
เชื่อของตนเองไปอย่างสันติ
ชาวพุทธอย่าเฉย บื้อ ทอดธุระ ไม่ใส่ใจเรื่อง
ส่วนรวมเรื่องศาสนา เราสามารถต�ำหนิความชั่ว
ความไม่ถูกต้องได้ โดยฝึกสติ มีเมตตาต่อคน
พร้อมกันในใจ คนไม่รู้ตัวจะได้รู้ตัว ไม่ท�ำผิด
ซ�้ำอีก ไม่ก่อบาปอกุศลต่อตนเอง ช่วยไม่ให้เขา
ท�ำชั่วบาป หรือเป็นตัวอย่างการท�ำชั่วบาป ไม่ดี
แก่ผู้อื่นต่อไป จะได้กลับมามีสัมมาทิฏฐิ เป็น
กุศลแก่ตัวเขาเอง ดังพุทธพจน์ว่า “นิคฺคณฺเห
นิ คฺ ค หารหํ ปคฺ ค ณฺ เ ห ปคฺ ค หารหํ ข่ ม คนที่
ควรข่ม ชมคนที่ควรชม ติคนที่ควรติ ยกย่อง
คนที่ ค วรยกย่ อ ง” แต่ ก็ ท� ำ ด้ ว ยศิ ล ปะ และดู
กาลเทศะให้ ดี ประมาณสั ป ปุ ริ ส ธรรมเต็ ม ที่
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เท่ า ที่ ต นสามารถ หาไม่ แ ล้ ว อาจเกิ ด ผลเสี ย
มากกว่ า การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ส ถานการณ์ พ ระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่ เ ป็ น เถรวาทด้ ว ยกั น เช่ น ศรี ลั ง กา
พม่า เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน พระพุทธศาสนาถูกท�ำร้ายอย่างไม่เป็น
ธรรม บางครั้งรุนแรงจนถึงกับสูญสิ้นพระพุทธศาสนาไปจากประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศ
ศรีลังกา เป็นต้น ต้องส่งทูตมาขอพระสงฆ์จาก
ประเทศไทยเพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ให้กลับคืนมาเป็นศาสนาหลักของประเทศ ด้วย
เลื อ ดเนื้ อ ชี วิ ต ความยากล� ำ บากนานั ป การ
กว่าจะได้พระพุทธศาสนากลับคืนมา และด้วย
ความเป็นประเทศเล็กๆ จึงโดนย�่ำยี เหยียบย�่ำ 
พระพุทธศาสนาอีกครั้งแล้วครั้งเล่า แม้จนใน
ปัจจุบันอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข่าว
ประเทศไทยเองก็ ถู ก ลอบท� ำ ร้ า ยจาก
ศาสนาอื่นไม่น้อยไปกว่ากัน ด้วยวิธีการต่างๆ
ทั้งแทรกซึม ลอบท�ำร้าย ครอบง�ำ โจมตี ทั้งบน
ดินและใต้ดิน แผ่อิทธิพลไปทั่ว ทั้งเศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม ปฏิบัติการต่อเนื่อง
ยาวนาน ระบาดไปทั่วประเทศ ที่ยังไม่เกิดเป็น
สงครามศาสนาให้เห็น อาจเป็นได้ว่ามันยังไป
ไม่ถึงจุดอิ่มตัว เหตุปัจจัยยังไม่พร้อม หากคนไทย
ไม่ตื่นตัว ไม่ระวัง เหตุการณ์ร้ายอย่างสงคราม
ศาสนาย่อมเกิดขึ้น ทวีความรุนแรงจนอาจท�ำให้
พระพุ ท ธศาสนาล่ ม สลาย เหมื อ นอย่ า งที่ เ คย
เกิดขึ้นมาแล้วในประเทศศรีลังกา อย่าลืมว่า
พระพุ ท ธเจ้ า ฝากพระพุ ท ธศาสนาไว้ กั บ พุ ท ธ
บริษัท ดังนั้น ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท เราจึง
ไม่อาจละเลยภัยของพระพุทธศาสนาในทุกรูป
แบบ นี่ คื อ หน้ า ที่ ข องเราทุ ก คนที่ ป ระกาศตน
เป็นพุทธบริษัท

มองเทศ-มองไทย
วิเทศทัยย์

พระมหินทเถระ

บูรพาจารย์ของพระธรรมทูต ๑
บรรดาพระธรรมทู ต ผู ้ เ ดิ น ทางไปเผยแผ่
พระธรรมค� ำ สอน ยั ง ดิ น แดนชาววิ เ ทศสมั ย
หลังพุทธกาล หากเอ่ยชื่อพระมหินทเถระแล้ว
บอกว่าไม่รู้จักคงต้องทบทวนตัวเองหลายรอบ
หรือไม่เช่นนั้น ต้องรีบหาคัมภีร์สมันตปาทิกา
มาอ่าน จะได้เห็นว่าประวัติและผลงานของพระ
เถระรู ป นี้ ไ ม่ ธ รรมดา ยิ่ ง อ่ า นเปรี ย บเที ย บกั บ
ต� ำ ราภาษาอั ง กฤษ ยิ่ ง เห็ น ความเป็ น เอกอุ
ด้ า นการเผยแผ่ พ ระศาสนาของท่ า น จะบอก
ว่ า ไม่ เ ป็ น สองรองใครก็ ค งจะน้ อ ยไป เพราะ
คุ ณู ป การที่ พ ระเถระฝากผลงานไว้ ยิ่ ง ใหญ่
มหาศาลยิ่งนัก ยากที่จะหาใครเปรียบ นับถึง
ปัจจุบันวันนี้ ประเทศไทยเองก็รับมรดกตกทอด
มาจากพระเถระรูปนี้

ฉะนัน้ แล้ว ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าน่าจะหยิบยกเอา
ประวัตแิ ละผลงานของท่านมาประกาศให้ชาวโลก
ได้รู้จัก เนื่องจากเรื่องราวทั้งหลายของพระเถระ
โลดแล่ น อยู ่ ใ นคั ม ภี ร ์ ภ าษาบาลี ส มั ย โบราณที่
เก่าแก่มาก ประมาณหลังพุทธปรินพิ พาน เวลาแปล
เป็ น ภาษาไทย ก็ ย ากต่ อ การเข้ า ใจ เพราะ
ล้วนเป็นส�ำนวนของพระเถระ ผูท้ รงภูมภิ าษาบาลี
ไม่ทราบว่าพระเถระเหล่านัน้ กลัวแปลผิดส�ำนวน
หรือว่าต้องการแปลแบบเอาภูมิความรู้ ชาวบ้าน
ผู ้ ส นใจ พอยกหนั ง สื อ ก็ ถ อดใจ ถื อ ว่ า ท� ำ ให้
เรื่องราวอันทรงคุณค่าหลายต่อหลายเรื่อง ถูก
คนสมัยใหม่เพิกเฉย อย่าว่าแต่ฆราวาสญาติโยม
เลย แม้แต่พระคุณเจ้า หากไม่ได้เรียนภาษาบาลี
ก็น้อยนักที่จะหยิบคัมภีร์เหล่านี้ขึ้นมาอ่าน
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ผู้เขียนเคยเป็นแบบนั้นมาแล้ว
บอกกันก่อนว่า story ของพระมหินทเถระ
เวอร์ ชั่ น นี้ แม้ ร ายละเอี ย ดในคั ม ภี ร ์ ส มั น ตปาสาทิกาจะมีมากกว่าใคร แต่ผู้เขียนได้เปรียบ
เทียบกับต�ำราภาษาอังกฤษอีกหลายเล่ม ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้เห็นความแตกต่างจากการรับรูข้ องเราชาวพุทธ
และแถมท้ายด้วยการวิเคราะห์ตามประสาคนบ้า
วิชาการ ส่วนใครไม่ชอบแนววิจารณ์ก็เลือกอ่าน
ข้อมูลดิบอย่างเดียวก็ได้ ส่วนการวิเคราะห์นั้น
เป็นการแสดงความเห็นต่างจากเนื้อหาในคัมภีร์
อายุพันกว่าปีเท่านั้น
ผิดถูก ผู้อ่านพิจารณาเอาเอง (เข้าใจตรง
กันนะ)
ประวั ติ ข องพระมหิ น ทเถระ เริ่ ม ต้ น จาก
เจ้าชายอโศก หรือพระเจ้าอโศกมหาราช ตาม
ความรับรู้ของพวกคนไทยเรานั้นแหละ กษัตริย์
พระองค์ นี้ เ ป็ น ชาวอิ น เดี ย โดยก� ำ เนิ ด และก็
สวรรคตทีอ่ นิ เดีย ไม่เคยเดินทางมาไทยแม้แต่ครัง้
เดียว ส่วนทีป่ รากฏชือ่ ว่าศรีธรรมาโศกราช เพราะ
กษั ต ริ ย ์ ไ ทยต้ อ งการประกาศเกี ย รติ คุ ณ และ
ประพฤติตามจริยาวัตรของพระองค์ จึงขนานนาม
ตนเองเช่นนั้น และวัดอโศการามที่ ต.ท้ายบ้าน
จ.สมุทรปราการ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอโศก
เช่นกัน เพียงแต่ทา่ นพ่อลี ธัมมธโร ท่านตัง้ ชือ่ เพือ่
เป็นการประกาศเกียรติคุณของพระองค์เท่านั้น
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อีกทั้งพระเจ้าอโศกก็ไม่เกี่ยวข้องกับส�ำนัก
สันติอโศกเช่นกัน
เจ้ า ชายอโศกนั้ น เป็ น พระราชโอรสของ
พระเจ้าพินทุสาร แห่งราชวงศ์เมารยะ พระองค์
ฉายแววนักปกครองมาแต่วัยหนุ่ม ได้รับมอบ
หมายจากพระราชบิดาให้ไปปราบปรามจลาจล
ที่แคว้นตักสิลา ทางตอนเหนือของอินเดีย ตั้งแต่
พระองค์ มี พ ระชนมายุ ยั ง ไม่ ถึ ง สองทศวรรษ
ด้ ว ยพระปรี ช าสามารถ บวกกั บ บุ ญ ญาธิ ก าร
จึงสามารถปราบกบฏได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
เล่าลือกันว่าวีรกรรมครานี้ เป็นที่อิจฉาริษยาของ
บรรดาพระประยูรญาติน้อยใหญ่ บางคนแสดง
ความเห็นว่าพระราชบิดาส่งพระองค์ไปปราบกบฏ
ครั้งนั้นเพราะต้องการผลักไสให้พระองค์พ้นทาง
บัล ลังก์แห่งราชวงศ์เมารยะ แต่กลายเป็นว่า
พระกฤษดาภิ นิ ห าร กลั บ ท� ำ ให้ พ ระองค์
เปล่งประกายโดดเด่นขึ้น
ครัน้ ปราบกบฏเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระราชบิดาส่งพระองค์ไปเป็นอุปราชแห่งแคว้นอวันตี
ซึ่ ง สมั ย นั้ น เรี ย กว่ า ปั จ จั น ตชนบท แปลภาษา
ชาวบ้านว่า บ้านนอกหลังเขา เหตุผลที่พระราชบิดาส่งไปนั้นไม่สามารถทราบได้ว่า เพราะเหตุใด
จะบอกว่า ต้องการผลักไสให้หา่ งพระเนตรพระกรรณ
ก็ใช่ที่ เพราะสมัยนั้นเมืองหลวงของแคว้นอวันตี
ชื่อว่าอุชเชนีนั้น เป็นศูนย์กลางการค้าขายส�ำคัญ
ของทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติ นอกจากนั้น
ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาทัง้ คดีโลกและคดีธรรม
มีส�ำนักศึกษาขึ้นชื่อทั้งของพราหมณ์และพุทธ
การส่งเจ้าชายอโศกมาดูแลแคว้นนี้ ก็ไม่ต่างกับ
การเปิดโอกาสให้พระองค์ เพาะบ่มความรู้ด้าน
การค้าและการศึกษา
ผู้เขียนคิดเอาเองว่า จาณักยะ จอมปราชญ์
สามแผ่นดิน น่าจะติดตามเจ้าชายอโศกมาจาก
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แคว้ น ตั ก สิ ล า แล้ ว สั่ ง สอนศาสตร์ แ ละศิ ล ป์
แก่ เ จ้ า ชายอโศกที่ แ คว้ น นี้ ก็ เ ป็ น ได้ เพราะ
ประวั ติ ศ าสตร์ บ อกไว้ ว ่ า ครั้ น เจ้ า ชายอโศก
ขึ้ น ครองราชย์ แ ล้ ว พระองค์ ไว้ ว างพระราช
หฤทัยจาณักยะผู้นี้มากกว่าใคร อันนี้คิดเอาเอง
คนเดียว ไม่กล้าฟันธง !!!
ว่ากันว่า สมัยเจ้าชายอโศกด�ำรงต�ำแหน่ง
อุปราชแคว้นอวันตีนั้น ก�ำลังเข้าสู่วัยหนุ่มย่าง
๒๐ พรรษา ด้วยลักษณะนิสัยของพระองค์นั้น
ชอบท่ อ งเที่ ย วผจญภั ย ไปตามคามนิ ค มเขต
ได้พบเห็นสนทนา และแลกเปลี่ยนความรู้กับ
นักปราชญ์ราชบัณฑิตและเจ้าลัทธิมากมาย ท�ำให้
ทราบถึ ง เบื้ อ งหน้ า เบื้ อ งหลั ง ของแคว้ น อวั น ตี
อย่างละเอียด ไม่ต้องรอใครมารายงานเอาหน้า
ครั้งหนึ่งได้เดินทางผ่านไปทางเมืองเวทิสา หรือ
เมื อ งสาญจิ ใ นปั จ จุ บั น ได้ พ บรั ก กั บ หญิ ง งาม
นางหนึ่งชื่อว่าเวทิสาเทวี เป็นบุตรีของพ่อค้า
คหบดีท่านหนึ่ง นัยว่าตระกูลของพ่อค้าท่านนี้
เป็นเชื้อสายศากยะ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
จริงเท็จอย่างไรไม่รู้ เพราะสมัยก่อน ไม่มี
การตรวจดีเอ็นเอ
นั ก วิ ช าการฝรั่ ง บอกว่ า หลั ก ฐานตรงนี้
เป็ น การแต่ ง เสริ ม ภายหลั ง ในคั ม ภี ร ์ ข องชาว
ศรีลงั กา เพือ่ เชือ่ มโยงกับการบวชและการเผยแผ่
พระศาสนาของพระมหินทเถระ ผูเ้ ขียนเห็นว่าน่า
จะมีความเป็นไปได้ว่า ตระกูลนี้สืบสายมาจาก
ศากยะจริง เพราะตอนปลายพระชนม์ชีพของ

พระพุทธเจ้า ตระกูลศากยะถูกท�ำลายล้างอย่าง
เหีย้ มโหด แต่ละตระกูลต่างแตกกระสานซ่านเซ็น
หนีเอาตัวรอดไปคนละทิศละทาง ระยะเวลาสอง
ศตวรรษหลังพุทธปรินิพพาน หากจะมีตระกูล
ศากยะอพยพหลบหนีราชภัย มาอยู่แคว้นอวันตี
ก็มใิ ช่เป็นเรือ่ งแปลก เพราะหลักฐานบอกว่าสมัยนัน้
พระพุทธศาสนาได้หยัง่ รากฝังลึก บนแคว้นแห่งนี้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลักฐานยืนยันคือ นางเวทิสาเทวีเป็นอุปฏั ฐายิกา
พระสงฆ์ แห่งเวทิสาคิรีวิหาร เสมอนางวิสาขา
กระจ่างชัดแล้วนะ
ครั้นสมรสกันไม่นาน พระนางเวทิสาเทวี
มีประสูติกาลพระโอรส นามว่ามหินทะ และ
พระธิ ด าอี ก พระองค์ ห นึ่ ง นามว่ า สั ง ฆมิ ต ตา
ผู้เขียนเห็นว่า ชื่อพระโอรสนั้น พระเจ้าอโศก
น่าจะเป็นคนตั้ง เพราะความหมายบ่งถึงวีรบุรุษ
ผู ้ ยิ่ ง ใหญ่ เ สมอพระอิ น ทร์ ส่ ว นพระนามของ
พระธิดานั้น พระนางเวทิสาเทวีน่าจะเป็นคนตั้ง
เอง เพราะความหมายของชื่อบ่งว่าเป็นผู้คุ้นเคย
กับพระสงฆ์
ในฐานะที่พระนางเวทิสาเทวีศรัทธามั่นคง
ในบวรพระพุทธศาสนา ย่อมเป็นธรรมดาที่จะ
ทรงชักน�ำพระโอรสพระธิดาเข้าวัดฟังธรรมสร้าง
ความคุ้นเคยกับพระสงฆ์ เพื่อเป็นปัจจัยหนุนส่ง
ให้มีจิตศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา เชื่อว่า
เจ้ า ชายอโศก น่ า จะเข้ า วั ด ฟั ง ธรรมสมั ย เป็ น
อุ ป ราชแคว้ น อวั น ตี นี้ แ หละ แม้ จ ะไม่ ศ รั ท ธา
มั่นคงจนถวายชีวิตแก่พระศาสนา แต่น่าจะเป็น
ปัจจัยเบื้องต้น น�ำพาให้พระองค์หันมาสนับสนุน
พระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวภายหลัง
กลุ่มพระสงฆ์ประจ�ำแคว้นอวันตี เป็นศิษย์
สื บ สายต่ อ จากพระมหากั จ จายนเถระ และ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ ซึ่งพระเถระสองรูปนี้

มีชีวิตสมัยพุทธกาล ถ้ามองด้านเอตทัคคะของ
พระเถระสองรูป น่าจะเห็นจารีตประเพณีของ
พระสงฆ์แห่งแคว้นอวันตีได้ พระมหากัจจายนเถระนัน้ ได้รบั การยกย่องว่าเลิศด้านอธิบายความ
ย่อให้พิสดาร ส่วนพระโสณกุฏิกัณณเถระ ได้รับ
เอตทัคคะว่าเลิศด้านมีวาจาไพเราะ เช่นนั้นแล้ว
พระสงฆ์แห่งแคว้นอวันตี น่าจะโดดเด่นด้าน
การเทศนาธรรม
ครั้ น เจ้ า ชายอโศกย่ า งเข้ า ๔๓ พรรษา
พระราชบิดาสวรรคตสู่สวรรคาลัย พระองค์จึง
ยกทัพเข้ายึดครองเมืองหลวงปาฏลีบตุ ร (ปัจจุบนั
เรียกว่าปัฏนะ) คราวนั้นได้สังหารพระประยูรญาติเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยความโหดร้าย อาณาประชาราษฎร์จงึ ขนานนามพระองค์วา่ จัณฑาโศก
หรือพระเจ้าอโศกผู้โหดร้ายทารุณ ตรงนี้เท็จจริง
อย่างไรไม่ทราบได้ จะบอกว่าเป็นการเขียนเพื่อ
ประณามพระองค์ให้เสียหาย ก็ไม่เต็มร้อย มองอีกที
ธรรมเนียมการขึน้ ครองราชย์สมัยนัน้ ต้องประหาร
พระประยูรญาติ ก็ยากเกินเดา ความน่าจะเป็นไป
ได้คือ การจะขึ้นสู่อ�ำนาจเช่นนั้น ย่อมก�ำจัดคู่แข่ง
เป็นปกติวิสัย เมืองไทยปัจจุบันวันนี้ก็เห็นกันอยู่
กว่าจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ใช้วิธีสอยคู่แข่ง
ด้วยวิธีการพิสดารพันลึก จนเสียหลัก หัวคะม�ำ
กันหลายคน
ครั้นพระองค์ขึ้นครองราชย์เหนือบัลลังก์
เมารยะแล้ว โปรดให้เชิญพระมหินทกุมารและ
พระสังฆมิตตากุมารี ไปพ�ำนักอยู่ที่เมืองหลวง
ปาฏลีบุตรด้วย แต่พระนางเวทิสาเทวีเลือกที่จะ
ปฏิเสธ ต�ำราน้อยใหญ่ให้เหตุการณ์ปฏิเสธคราวนี้
ว่า เพราะพระนางก�ำเนิดในวรรณะไม่เหมาะสม จึง
ไม่สามารถขึน้ เป็นพระอัครมเหสีได้ ต�ำแหน่งจึงตก
แก่พระนางสันธมิตตา ผู้เขียนเห็นว่าหากพระเจ้า
อโศกจะสถาปนาพระนางเป็ น พระอั ค รมเหสี

น่าจะไม่มีใครคัดค้าน เพราะตอนนั้นไม่มีใครกล้า
ทัดทานพระองค์  ยกเว้นจาณักยะเสนาบดีคพู่ ระทัย
การปฏิ เ สธของพระนางวิ ทิ ส าเทวี ค รานี้
เห็นจะทราบความเป็นไปของชีวิตชาววัง ที่อยู่
กันด้วยบรรยากาศแห่งการแก่งแย่งชิงดีกัน ใน
ฐานะพระนางเป็ น ชาวพุ ท ธ น่ า จะทราบล่ ว ง
หน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น จึงส่งพระราชโอรส
และพระราชธิดาไปแทนตัว ขณะเดียวกันก็ท�ำ
หน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระสงฆ์เช่นเดิม นับแต่นั้น
ไม่มีหลักฐานใดกล่าวถึงพระนางอีกเลย จนถึงใน
ตอนปลายพระชนม์ชีพ จึงพาดพิงถึงอีกครั้ง
นัยว่าช่วงแรกการครองราชย์นนั้ พระเจ้าอโศก
ก�ำลังบ้าอ�ำนาจ น่าจะได้รับคติความเชื่อมาจาก
จาณักยะ เสนาบดีคู่พระทัย โดยเฉพาะความคิด
เรื่องพระเจ้าจักรพรรดินั้น ถือว่าก�ำลังร้อนแรง
บนแผ่นดินอินเดียอนุทวีปสมัยนั้น พระองค์จึง
ยาตราทัพเข้าตีอาณาจักรน้อยใหญ่ตลอดสี่ทิศ
จนสามารถยึ ด ครองแผ่ น ดิ น อิ น เดี ย อนุ ท วี ป
ได้เกือบทั้งหมด เหลือเพียงดินแดนแถบชายทะเล
ตะวันตก และอาณาจักรกาลิงคะเท่านัน้ ว่ากันว่า
สงครามกับแคว้นกาลิงคะ ท�ำให้พระองค์สลด
พระทั ย ยิ่ ง นั ก เพราะทหารหาญทั้ ง สองฝ่ า ย
บาดเจ็บล้มตายเป็นเรือนแสน ผู้คนทั้งสองแคว้น
ก่นด่าพระองค์ว่า เป็นผู้กระหายสงครามจนเกิด
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ประโยคหลังนีผ้ เู้ ขียนแต่งเอง สมัยนัน้ ใครด่า
ออกเสียง เป็นต้องหัวหลุดออกจากบ่า

80

๔๕

ตอนนี้เอง พระองค์ต้องการหาธรรมโอสถ
เพื่ อ ปลอบประโลมพระทั ย ที่ รุ ่ ม ร้ อ นภายใน
เป็นเหตุให้พระองค์ได้สนทนากับพระเณรแล้ว
ศรัทธา หันมาสนับสนุนพระพุทธศาสนา หาก
วิเคราะห์ความจริง พระเจ้าอโศกน่าจะมีโอกาส
เข้ า ไปสนทนากั บ เจ้ า ส� ำ นั ก ทุ ก ลั ท ธิ นิ ก ายแล้ ว
แต่ ค งไม่ ป ลงพระทั ย อาจเป็ น เพราะค� ำ สอน
ของเจ้ า ลั ท ธิ นั้ น ไม่ ต รงกั บ จริ ต แต่ ค รั้ น ได้ ฟ ั ง
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเปรียบ
เสมือนน�้ำทิพย์ชโลมใจ สามารถดับความร้อน
รุ่มในพระทัยได้ จึงเป็นเหตุให้พระองค์หันมา
สนับสนุนพระพุทธศาสนา
ว่ า กั น ว่ า พระองค์ ท รงศรั ท ธาพระพุ ท ธศาสนายิ่งนัก นอกจากถวายปัจจัยสี่แด่พระสงฆ์
เป็นจ�ำนวนมากทุกเดือนแล้ว ยังโปรดให้สร้าง
อารามวิหารทั่วอาณาจักร จ�ำนวนถึง ๘๔,๐๐๐
แห่ง เฉพาะแคว้นพิหารใกล้เมืองหลวงปาฏลีบุ ต รมากกว่ า ใคร จนเรี ย กรั ฐ พิ ห าร มาจนถึ ง
ปัจจุบัน สรุปแบบง่ายคือ พระสงฆ์รูปใดแนะน�ำ
สร้างอะไร พระองค์เป็นไม่ขัด เพราะทรงเชื่อว่า
เป็นศาสนทายาท
คราวหนึ่ งพระองค์ได้มีโอกาสสนทนากับ
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ผู้เป็นพระนักปราชญ์
เอกอุสมัยนั้น ครั้นสอบถามคุณสมบัติการเป็น
ศาสนทายาทที่ถูกต้องแท้จริงในพระพุทธศาสนา
เมื่อพระเถระชี้แจงแถลงไขว่าศาสนทายาทนั้น
แล้วคือการออกบวชและศึกษาพระธรรมวินัย
ของพระพุทธเจ้า เท่านั้นแหละ พระเจ้าอโศก
แทบหมดแรง เพราะที่ทรงท�ำมาถือว่าสูญเปล่า
นักปราชญ์ท่านแสดงความเห็นว่า เหตุที่
พระเถระกราบทู ล พระองค์ เช่ น นั้ น หมายตา
ไปที่พระราชโอรสนามว่ามหินทกุมาร ซึ่งเป็นผู้
มีอุปนิสัยพร้อมอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา

ว่ากันว่าครั้นพระราชบิดาสอบถามความสมัครใจ
มหิ น ทกุ ม ารก็ ตั ด สิ น ใจ โดยไม่ ลั ง เลว่ า ยิ น ดี
บวชในพระพุทธศาสนา ตามเจตนาประสงค์ของ
พระราชบิดา
ตรงนี้ อ ยากบอกว่ า ด้ ว ยการฟู ม ฟั ก ของ
พระราชมารดาเวทิ ส าเทวี ด้ ว ยการชั ก จู ง ให้
พระราชโอรส ได้รู้จักคุ้นเคยกับพระสงฆ์มาแต่วัย
เยาว์ จึงเป็นปัจจัยหนุนส่ง ให้พระองค์ปรารถนา
จะอุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ใ นพระพุ ท ธศาสนา โดยไม่เกิดอาการลังเล
แต่กย็ งั มีบางคนแทรกขึน้ มาว่า การบวชของ
มหินทกุมารครั้งนั้นเป็นเรื่องการเมือง เหตุเพราะ
พระราชมารดาของพระองค์เป็นเพียงพระมเหสี
นอกบัลลังก์ ย่อมเป็นเรือ่ งยากทีพ่ ระองค์จะมีสทิ ธิ์
ขึน้ ครองราชย์ได้ หากอยูใ่ นเพศฆราวาสก็เสีย่ งต่อ
การเข้าร่วมชิงชัยราชบัลลังก์กับพระประยูรญาติ
น้อยใหญ่ การปลีกตัวออกบวช น่าจะเป็นหนทาง
ที่ดีสุด
      อย่างไรก็ตาม มหินทกุมารเลือกการผนวช
โดยอยูภ่ ายใต้การดูแลของพระโมคคัลลีบตุ รติสสะ
ซึง่ สมัยนัน้ ถือว่าเป็นพระนักปราชญ์เบอร์หนึง่ ของ
ดินแดนพระเจ้าอโศกเลยทีเดียว
การบวชคราวนี้ เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ
พระธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ใ นพระพุทธศาสนา ซึ่ง
จะได้กล่าวต่อไป
(โปรดติดตามตอนต่อไป)

มาฆบูชา มฆมาณพ เคารพสิ่งแวดล้อม
“สิ่งแวดล้อม” ถ้าเป็นภาษาวิชาการบาลี เราเรียก พหิทธา ธัมมา หมายถึง จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ที่อยู่ภายนอกสันดานของตัวเรา ถ้าเป็นภาษาชาวบ้าน ก็รวมทั้งดินฟ้าอากาศ ที่อยู่อาศัย อาหาร มิตรสหาย
ที่เราจะพึ่งพาอาศัย เรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่โลกและสังคม และเพื่อน�ำตัวเราให้พ้น
จากความทุกข์
“เคารพ” มาจากบาลี คารว แปลว่า การยกไว้เป็นของสูง มีที่มาจาก ธาตุ ครุ ที่แปลว่าหนัก ซึ่งเป็น
ธาตุเดียวกันกับค�ำว่าครู ซึ่งเป็นผู้ที่บุคคลพึงท�ำให้หนัก (คือยกไว้เบื้องสูง)
ท่าทีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันน่าเป็นห่วง เพราะคนส่วนใหญ่ มีทัศนคติที่จะตักตวงผลประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อม เอามาสนองตัณหา ความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุด จนเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
เกิดมลพิษ ทั้งบนแผ่นดิน ในมหาสมุทร และกระจายไปในอากาศที่เราหายใจ ดังที่ได้ยินข่าวกันอยู่ทุกวัน
มฆมาณพ เป็นตัวอย่างของผู้ที่เคารพสิ่งแวดล้อม คือให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่
นายบ้านชักชวนให้ลูกบ้านมัวเมากัน เพื่อตนเองจะได้เก็บเงินเข้ากระเป๋า แต่มฆมาณพกลับหยิบไม้กวาด
มาปัดกวาดสถานที่ ท�ำให้น่าใช้สอย เขาจึงเป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เกิดรมณียสถาน เอื้อต่อ
การเจริญกุศล เป็นต้นแบบของความไม่ประมาท ท�ำคนเดียวไม่พอ ยังเที่ยวชักชวนเพื่อนๆ ให้ร่วมงานกัน
เกิดเป็นทีม ๓๓ คน ช่วยกันพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จนได้ไปเกิดในสวรรค์ เป็นที่มาของชื่อสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ (ที่แปลว่า ๓๓) สืบมาจนถึงทุกวันนี้
เนือ่ งในโอกาสวันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือนกุมภาพันธ์นี้ พวกเราจึงควรน�ำเอามฆมาณพมาเป็นต้นแบบ
มาช่วยกันขวนขวาย ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก ให้รมณีย์งดงาม
สวรรค์สามารถสร้างได้ในปัจจุบัน ถ้าพวกเรามีฉันทะในการเจริญกุศลธรรมร่วมกัน
ธีรปัญโญ

v วิสัชนาธรรม :
ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม
v ปัญญาปริทัศน์ :
จะเสพจนหมดจักจั่น
หรือจะสร้างสรรค์แบบมฆมาณพ
v พระธรรมเทศนา :
สงฆ์ไทยกับการเมือง
v ธรรมกถา :
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
v ส่องโลก - ส่องธรรม :
ฉือจี้ พระโพธิสัตว์เดินดิน (๑)

v เรื่องชุดพุทธบริษัท :  
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ :
ธรรมที่เกื้อกูลทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อม
v ปัญญาปริทัศน์ :
ธรรม ๓๓ ตอน ๔ มาฆบูชา
v ทันโลก - รู้ธรรม :
โต้วาทะศาสนาระดับโลก  กู้พุทธลังกา
v มองเทศ – มองไทย :
พระมหินทเถระ (๑)

