ฉบับที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วารสารโพธิยาลัย เดินทางมาได้ระยะเวลา
หนึ่งแล้ว เริ่มมีแฟนประจ�าถามหา และรออ่าน
เล่มใหม่ ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะนี้ จะว่าไป ก็เป็น
ก�าลังใจให้กบั เรา คณะผูจ้ ดั ท�าวารสาร ทีต่ งั้ ใจท�างาน
เพื่อประโยชน์สุขของผู้อ่านอย่างแท้จริง ไม่มีผล
ประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ทัง้ สิน้ เป็นธรรมทานบริสทุ ธิ์
ที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่า ชนะทานทั้งปวง
หากผูอ้ า่ นท่านใดเห็นคุณค่าในการเผยแผ่ธรรม
ของเรา อยากมีส่วนร่วมในธรรมทานนี้ ไม่ว่าจะ
ทางใด สามารถติดต่อได้ที่วัดจากแดง ซ.เพชรหึงษ์
๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ผู้อ่านที่ติดตามวารสารโพธิยาลัยมาโดยตลอด
อาจจะสังเกตพบว่า มักจะมีบทความเกี่ยวกับพระพุทธรูป ส�าคัญมาตีพิมพ์ไว้เสมอ เพราะพระพุทธรูป
คือรูปเคารพ แทนองค์พระศาสดา ในฐานะพุทธศาสนิกชน การเคารพบูชาพระพุทธรูป เปรียบเหมือน
การเคารพบูชาพระพุทธองค์ และพระพุทธรูปทั้ง
หลายจะถูกสร้างด้วยศรัทธาอย่างสูงสุด ในสมัย
โบราณปฏิมากรผู้ปัน แกะ หล่อ พระพุทธรูปจะ
ต้ อ งถื อ ศี ล แปด และแต่ ง ชุ ด ขาวในการท� า งาน
ฉบับนี้เราได้ตีพิมพ์เรื่อง ต�านานพระแก้วมรกต
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย โดยน�ามาจาก
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ section ส�ามะโน ประจ�า
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วารสารโพธิยาลัย
ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ มา ณ โอกาสนี้

ความเข้าใจสิ่งต่างๆ หากไม่มีภาษา หรือพูดคนละ
ภาษา จะเข้าใจกันยากมาก หรือไม่เข้าใจเลย
ในฐานะคนไทย ควรให้ความใส่ใจกับการเรียน
ภาษาไทยของเรา จนกระทั่งสามารถใช้ประโยชน์
จากภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญช�านาญการ คน
ไทยในยุคนี้ ท�าภาษาไทยวิบัติ มีการสร้างค�าใหม่ๆ
เกิดขึน้ ทุกวัน จนกระทัง่ บางทีฟงั ดูแล้วแปลกประหลาด
งงงวย เหลือเชื่อ ตัวอย่างเช่น ค�าว่า นาง ซึ่ง
แปลว่า ผู้หญิง คู่กับค�าว่า นาย ซึ่งแปลว่า ผู้ชาย
แต่สมัยนี้ใช้กันเปรอะ เลอะเทอะไปหมด จะพูดถึง
ใครก็เรียก เธอ และแม้แต่เป็น เขา หรือ เด็กหญิง
เด็กชายว่า นาง พูดกันเกร่อทางสื่อทุกประเภท
นับตั้งแต่โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือ ท�าไม กบว.
จึงไม่ท้วงติงเรื่องนี้บ้างเลย ปล่อยให้พูดกันอย่าง
แพร่หลายไปทุกสื่อเช่นนี้
ทัง้ นี้ ยังไม่นบั ศัพท์ใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างมากมาย
ที่อาจยอมรับได้ว่าเป็นศัพท์เกิดใหม่ เช่น ฟน ชิลล์
เกรียน ฯลฯ ซึ่งเรื่องศัพท์เกิดใหม่นี้ ก็จะพยายาม
ใจกว้างยอมรับว่า เป็นศัพท์เกิดใหม่ แต่การใช้ค�า
ที่ไม่ตรงความหมายในที่ๆ ไม่สมควรใช้นี่สิ ทน
ไม่ได้จริงๆ

ด้วยเหตุนี้วารสารโพธิยาลัย จึงมีความตั้งใจจะ
สรรหาบทความทางภาษาที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่มี
หลักการที่น่าเชื่อถือรองรับ เพื่อจรรโลงภาษาไทย
ของเราให้มีความมั่นคงสืบต่อไป ไม่ใช่ผิดเพี้ยน
เนื้อหาในวารสารฯ ฉบับนี้ มีหลายบทความที่ ไปเรื่อยๆ จนอาจไม่เหลือเค้าเดิมไว้ให้อนุชนคน
เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษา ซึ่งมีความส�าคัญมาก แต่ รุ่นหลังได้ศึกษา
ผูค้ นส่วนมากมักจะมองไม่เห็นความส�าคัญเท่าทีค่ วร
วิ ธี ก ารที่ จ ะเข้ า ใจภาษาไทยอี ก วิ ธี ห นึ่ ง คื อ
โดยลืมไปว่า ภาษาคือเครื่องมือเข้าถึงความรู้ต่างๆ การเรียนภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต เพิม่ เติม เพราะ

ภาษาไทยได้อาศัยค�าศัพท์มาจาก
ภาษาทั้งสองเป็นจ�านวนมาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเป็นพุทธศาสนิกชน การเรียนภาษาบาลี
เป็นเรื่องที่สมควร จะเรียนเป็น
อย่างยิ่ง ดังบทความเรื่อง พุทธบริษัท กับการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ที่มีใจความในตอน
ท้าย ชักชวนให้มาเรียนภาษาบาลี
เพือ่ การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
เพราะไม่มีทางใดที่จะเข้าถึงพระไตรปฎกได้ดเี ท่ากับอ่านด้วยภาษา
เดิม คือ ภาษาที่พระพุทธองค์ทรง
ก�าหนดไว้ว่า ให้เก็บรักษาค�าสอน
ในพระศาสนาของพระองค์ไว้ หาก
เราเชื่อในพระปัญญาคุณ เราควร
ให้ความส�าคัญกับสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงก�าหนดไว้ และนับว่า เรามีโชค
ดีที่สุดแล้ว ที่ยังคงมีการเรียนการ
สอนภาษาบาลีในประเทศไทย ไม่
ต้องขวนขวายไปหาเรียนในต่าง
ประเทศ
ฉบับหน้า จะเป็นฉบับพิเศษ
เพราะเป็นฉบับประจ�าเดือนธันวาคม
อันเป็นเดือนทีม่ วี นั เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล
อดุลยเดช และในวันที่ ๑๖ ธันวาคม
จะเป็นวันถวายพระเพลิงพระศพ
สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ เราได้เตรียมบท
ความส� า หรั บ การนี้ ไว้ เ ป็ น พิ เ ศษ
ส�าหรับผู้อ่านแล้ว
คณะผู้จัดท�า

๖
ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต

๑. ธรรมะพระอาจารย :
๓
ปุจฉา-วิสัชนา ปญหาเรื่องทาน (๔)
บรรณาธิการอ�านวยการ
(พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
๒. ต�านานพระแก้วมรกต
๑๒
บรรณาธิการบทความ
(โพสตทูเดย)
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
๓. ภาษาน่ารู้ : ‘ธาตุ’ แบบไทยๆ ๑๗
panitaang@gmail.com
(ธีรปญโญ)
บรรณาธิการฝายศิลป
๔. ภาษาน่ารู้ : ‘ธาตุ’ แบบไทยๆ (ตอนจบ)๒๐
พัสริน ไชยโคตร
(ธีรปญโญ)
เอมมิกา แก้วสรดี
๕. ภาษาคน-ภาษาธรรม ในชาดก ๒๔
ยลระดา พรมเมือง
(ปฺุวํโส)
กองบรรณาธิการ
๖. มุมมอง :
๓๒
คณะสงฆ์วัดจากแดง
พุทธบริษัทกับการสืบต่ออายุพระศาสนา
ส�านักงาน : วัดจากแดง
(พุทธสาวิกา)
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
๗. กวีนิพนธ :
๓๕
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
ความรู้ ความรัก และความฝน
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
(กระแสขันธ ปปญจา)
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒ ๘. ต�านานคาถา
๓๗
พระอรหันต ๘ ทิศ (๒)
ภาพปก
(วิเทศทัยย)
สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน
ประเทศเนปาล
๙. หนังสือน่าอ่าน :
๔๑
พระพุทธองคทรงสอนอะไร
ออกแบบปก :
(พนิตา อังจันทรเพ็ญ)
เอนก เอื้อการุณวงศ์
๑๐. เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชน :
๔๔
อุปถัมภอุปกรณ
โอกาสเกิดได้ยาก ๔ ประการ
คอมพิวเตอร์โดย
(ปาแอน)
คุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้า ๑๑. ใต้ฟาวัดจากแดง
๔๖
แบรนด์ ‘สุวิมล’
(กองบรรณาธิการ)
ด�าเนินการจัดพิมพโดย
สาละพิมพการ
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
๐๘๖-๕๗๑๑๖๘๕

ธรรมะพระอาจารย์

ปุจฉา-วิสัชนา :
ปัญหาเรื่อง ทาน

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ทาน ๗ อย่าง มีอะไรบ้าง
ทาน ๗ อย่าง ได้แก่
๑. ทานที่ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์
ทีม่ พี ระพุทธเจ้ายังมีพระชนมาชีพอยูเ่ ป็นประมุข
ก็คือทานที่ถวายแก่สงฆ์ ๒ ฝ่าย คือ ถวาย
แก่ภิกษุสงฆ์ด้วย ถวายแก่ภิกษุณีสงฆ์ด้วย
และมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนัง่ เป็นผูร้ บั
ทานให้ด้วย ทานอย่างนี้มีผลสูงสุด
๒. ถวายแก่สงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย คือภิกษุสงฆ์
และภิกษุณีสงฆ์ ในเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้ว
๓. ทานที่ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว
๔. ทานที่ถวายแก่ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว
๕. ทานที่ถวายแก่บุคคลที่ฝ่ายภิกษุสงฆ์
หรือฝ่ายภิกษุณีสงฆ์บอกให้ถวาย ก็คือ ถวาย
แก่ บุ ค คลที่ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ก็ ดี ภิ ก ษุ ณี ส งฆ์ ก็ ดี
มอบหมาย แนะน�ำให้ บอกว่า จงถวายแก่
ท่านผู้นี้
๖. ทานที่ถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง ที่
ภิกษุสงฆ์แนะน�ำบอกให้ทราบ ก็คือ ถวายแก่
พระรูปใดรูปหนึ่งที่พระสงฆ์แนะน�ำให้ บอก
ว่า จงถวายแก่พระรูปนี้
๗. ทานที่ถวายแก่ภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง
ทีภ่ กิ ษุณสี งฆ์เป็นผูม้ อบหมายให้ เป็นผูบ้ อกให้

ท�ำทานบังสุกลุ จ�ำเป็นต้องมีเครือ่ งอัฐบริขาร
หรือไม่
อัฐบริขารจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้ อัฐบริขาร
คือของใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพระ ๘ อย่าง ได้แก่
จีวร ส�ำหรับห่ม สังฆาฏิ ส�ำหรับห่มซ้อน
กันหนาว สบง ส�ำหรับนุง่ ประคตเอว ส�ำหรับ
รัดเอว รัดสบง มีดโกน ส�ำหรับโกนผมและ
หนวด บาตร ส�ำหรับใส่อาหาร เข็ม ส�ำหรับ
เย็บผ้า และธมกรก กระบอกส�ำหรับกรองน�้ำ
ถ้าเราถวายอัฐบริขารดังกล่าวแล้ว อานิสงส์
มิใช่จะส่งผลเฉพาะในชาตินี้เท่านั้น แต่จะส่ง
ผลในชาติต่อๆ ไปจนถึงพระนิพพาน เมื่อ
ถวายแล้วให้ตงั้ ความปรารถนาว่า นิพพ
ฺ านสฺส
ปจฺจโย โหตุ ขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน
ก็คอื เราถวายเพราะหวังผลให้ตวั เราด้วย ไม่ใช่
หวังผลให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างเดียว
แต่ถ้าเราไม่อาจถวายอัฐบริขารได้ครบ
ทั้งหมด ก็ไม่เป็นไร ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวก
แค่ไหนและเราต้องการจะถวายอะไร ก็คือ
เราอาจจะถวายผ้าไตรจีวรหนึ่งไตรก็ได้ อาจ
จะถวายบริขารอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บาตร
ใบหนึ่ง หรือจีวรผืนหนึ่ง หรือสบงผืนหนึ่ง
หรือผ้าอาบน�้ำฝนผืนหนึ่ง อย่างนี้ก็ได้
ให้ ท านไปแล้ ว แต่ ม าคิ ด เสี ย ดายที ห ลั ง
จะได้บุญหรือไม่
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๖

บุญนั้นได้อยู่แล้ว บุญในขณะที่ให้นั้นเรา
ได้แล้ว ในขณะก่อนจะให้กเ็ รียกว่าปุพพเจตนา
เราก็มี ในขณะให้ มุญจนเจตนาก็มี แต่หลัง
จากให้แล้ว เราขาดอปรเจตนา ก็คือบุญหลัง
จากให้แล้ว เราไม่ได้เพิ่ม ก็หมายความว่า
ก่อนจะให้เราก็มีความตั้งใจ ในขณะให้ก็ให้
ด้วยความเต็มอกเต็มใจ แต่หลังจากให้แล้ว
กลับมานึกเสียดาย ก็คือเราขาดอปรเจตนา
เพราะฉะนัน้ ก่อนจะให้ทานต้องฟังเทศน์
ก่อนว่า ต้องเตรียมใจของเราให้ถึงพร้อมด้วย
เจตนาทั้ง ๓ เพราะบางครั้งเราเห็นเขาให้ได้
เราก็อยากจะให้บา้ ง แต่วตั ถุสงิ่ ของทีเ่ ราให้นนั้
มันอาจจะมากเกินก�าลังของเรา เมื่อให้แล้ว
เราก็กลายเป็นหนีเ้ ป็นสิน หรือให้แล้วเบียดเบียน
ตัวเรา เราก็มานึกเสียดายทีหลัง จึงท�าให้
อปรเจตนาของเราเสีย เพราะฉะนั้น เราจะ
ให้อย่างไร ก็ตอ้ งใช้ปญ
ั ญาพิจารณาว่าเบียดเบียน
ตัวเราไหม และอปรเจตนาของเราจะเสียไป
ไหม เช่น ในขณะที่เราเลื่อมใส เราให้เท่าไร
ก็ให้ได้ แต่พอเราเห็นพระที่เราเคยถวายวัตถุ
สิ่งของ ท่านเกิดมีข่าวที่ไม่ดี ไม่น่าเลื่อมใส
เราก็เกิดนึกเสียดายสิ่งของขึ้นมาทันที เมื่อ
เป็นเช่นนี้ เราก็ต้องฝกท�าใจว่า อย่านึกถึงตัว
บุคคล เพราะจะท�าให้อปรเจตนาของเราเสีย
แต่ให้นึกถึงทานของเราเท่านั้น
ถามว่า อปรเจตนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะเสียดาย
ของจะมีผลอย่างไร
ตอบว่า จะท�าให้บุญของเราด้อยลง เช่น
เราอาจจะได้อานิสงส์ของบุญทีเ่ ราท�าแล้ว คือ
ท�าให้เกิดเป็นคนร�่ารวย แต่ด้วยการที่ขาด
อปรเจตนานั่นแหละ จะรวยขนาดไหนก็ตาม
ก็ ไ ม่ มี ก ระจิ ต กระใจจะใช้ ส อยทรั พ ย์ ส มบั ติ
เมื่อคิดใช้ทรัพย์สมบัติก็ไม่มีความสุขใจแม้แต่

นิดหนึ่ง คือไม่คิดอยากจะใช้สอยเลย นี้เป็น
ผลที่เราขาดอปรเจตนานั่นเอง
บางครั้ง ชาวบ้านซื้ออาหารมาจากบางร้าน
แล้วใส่บาตรพระ แต่เมื่อพระฉันอาหาร
นั้นแล้ว เกิดอาพาธท้องเสีย เพราะอาหาร
นั้น ลักษณะอย่างนี้ ผู้ถวายจะได้บุญหรือ
ไม่ครับ
ในขณะที่เราใส่บาตรพระ เราได้บุญแล้ว
เพราะจิตใจของเราก็เป็นบุญ เจตนาของเราก็
เป็นบุญ ไม่เกีย่ วว่าอาหารสะอาดหรือไม่สะอาด
แต่เราอาจขาดความพิถพี ถิ นั ในการเลือกอาหาร
จึงไม่ทราบว่าอาหารนั้นไม่ค่อยสะอาด
เพราะฉะนั้น ในการให้ทานเราต้องให้
อย่างพิถีพิถันที่เรียกว่า สักกัจจทาน การให้
ทานอย่างเคารพด้วย ก็คือจะให้สิ่งของใดก็
ควรดูของอย่างพิถีพิถันว่าของนั้นดีหรือไม่ดี
เสียหรือไม่เสียแล้วจึงให้แต่ของดี ของประณีต
เป็นประโยชน์สมควรแก่ผู้รับ เพราะฉะนั้น
ถามว่า การให้ทานอย่างนี้ได้บุญไหม ตอบว่า
ได้บุญ แต่สักกัจจทานของเราอาจจะน้อยไป
เท่านั้นเอง
ในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่าง คือ พระมหากัสสปเถระท่านไปบิณฑบาต คนที่ใส่บาตร
เป็นโรคเรื้อน นิ้วมือเขาก็ก�าลังจะขาด พอใส่
บาตรลงไป นิ้วมือที่เป็นโรคอยู่ก็ขาดหลุดลง
ในบาตรของท่าน ถ้าในปัจจุบันพระคงไม่ฉัน
แต่ ใ นสมั ย พุ ท ธกาล พระมหากั ส สปเถระ
ท่านเป็นพระอรหันต์ ผูท้ รงธุดงค์อนั ยอดเยีย่ ม
เมื่อท่านรับข้าวนั้นแล้ว ท่านไม่คิดเลยว่า
สกปรกหรือไม่ พอไปถึงวัด ท่านก็เอานิ้วมือ
ที่ขาดหลุดลงในบาตรของท่านพร้อมกับน�้า

๖
เหลืองที่หยดลงออกไป แล้วท่านก็ฉันในส่วน
ที่เหลือ ถามว่า ท่านติดโรคไหม ไม่ติด เพราะ
ท่านดูว่า ส่วนตรงนี้มันหลุดลงมา ท่านก็
ท�าความสะอาด เอาออกเฉพาะบริเวณนั้น
เพราะฉะนัน้ พอพูดถึงตรงนีแ้ ล้ว เราผูใ้ ส่บาตร
ก็ไม่เป็นโรค แล้วเราก็ไม่ท�านิ้วมือให้หลุดลง
ไปในบาตรของท่าน แต่ว่าอาหารเราอาจจะ
ตรวจสอบไม่ดี หรือมองไม่ชัดเจนว่าสะอาด
หรือไม่สะอาด แต่จิตใจของเราเป็นบุญเป็น
กุศลแล้ว และเราท�าไปก็ได้บุญได้กุศล แต่ถ้า
เรามีโอกาสเราก็ตรวจสอบหรือหาอาหารที่
สะอาดไปถวายภายหลัง
ในกรณีที่เราไปบริจาคโลหิต ตอนแรกเรา
คิดวา ขอใหโลหิตของเราไดไปชวยผูปวย
โดยทั่วๆ ไป แตปรากฏวาโลหิตของเราได
ไปชวยชีวิตพระอรหันตหรือพระอริยบุคคล
ในกรณีนบี้ ญ
ุ ของเราจะเปลีย่ นไปตามสภาพ
ผูร บั ทีเ่ ปนคนธรรมดากับพระอริยบุคคลหรือ
ไมครับ
บุญของเราก็เปลีย่ นไปตามสภาพของผูร้ บั
ตามปกติเราก็นึกถึงโลหิตที่เราบริจาคแก่คน
ทั่วไปคือปุถุชน จะมีศีลก็ตาม ไม่มีศีลก็ตาม
เราก็ได้อานิสงส์แค่ตรงนี้ แต่ถา้ ผูร้ บั เป็นผูม้ ศี ลี
บริสุทธิ์ หรือเป็นพระอริยบุคคลมารับบริจาค
โลหิตของเราไป เราก็ได้บญ
ุ ได้อานิสงส์มากขึน้
ไปอีกเป็นทวีคูณ
เครื่ อ งเสี ย งกั บ ระฆั ง ถวายอย่ า งไหนได้
อานิสงสมากกว่ากัน
การถวายเครื่องเสียงและระฆัง จัดเป็น
สัทททานเหมือนกัน การถวายระฆัง ทุกครั้ง
ที่ระฆังถูกตีขึ้นมาเพื่อให้ท�าความดี ผู้ถวายก็
จะพลอยได้บุญได้อานิสงส์ไปด้วย ก็คือ ถ้าตี
เพื่อปลุกให้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติธรรม อานิสงส์
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แห่งการปฏิบัติธรรม เราก็พลอยได้ด้วย ถ้าตี
เพื่อให้ฉัน อานิสงส์ท่านฉันแล้วมีชีวิตยืนนาน
เราก็พลอยได้ด้วย ตีเพื่อให้เข้าเรียนธรรมะ
ในส่วนทีท่ า่ นได้เรียนธรรมะ เราก็พลอยได้ดว้ ย
ตี เ พื่ อ ให้ ส วดมนต์ ท� า วั ต ร อานิ ส งส์ ที่ ท ่ า น
สวดมนต์ท�าวัตร เราก็พลอยได้รับอานิสงส์
ส่วนนี้ด้วย
ส่วนการถวายเครื่องเสียง ทุกครั้งที่มี
การเปดธรรมะ มีการเทศน์ธรรมะ เราก็จะ
พลอยได้รับอานิสงส์ส่วนนี้ด้วย ถ้าท่านเอา
เครือ่ งเสียงทีเ่ ราถวายไปเปดธรรมะให้ญาติโยม
ฟัง หรือเอาไปเทศน์ธรรมะ ทุกครั้งที่มีการใช้
เครื่องเสียงเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะ เราก็ได้
อานิสงส์จากส่วนนี้
ฉะนั้น การจะตัดสินว่า การถวายระฆัง
กับเครื่องเสียง อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่า
กัน จึงไม่สามารถตัดสินได้ อย่างเช่น หากเรา
มองที่การใช้ประโยชน์ บางคนอาจจะบอกว่า
เครื่องเสียงมีความจ�าเป็นกว่า เพราะระฆัง
วั ด ละลู ก ก็ พ อแล้ ว เพราะบางวั ด มี ร ะฆั ง
หลายลูก แต่ไม่ได้ตี ก็ไม่มีประโยชน์ เราก็ไม่
ได้บุญเพิ่ม ส่วนเครื่องเสียง ถ้าท่านเอาไป
เปดธรรมะ เราก็ได้บุญได้อานิสงส์เพิ่ม แต่ถ้า
เครื่ อ งเสี ย งนั้ น ท่ า นเอาไปเป ด เพลง เราก็
พลอยไม่ได้บุญ ไม่ได้อานิสงส์ ฉะนั้น จะบอก
ว่า เครื่องเสียงได้อานิสงส์มากกว่า หรือระฆัง
ได้อานิสงส์มากกว่า ยากที่จะตัดสิน ขึ้นอยู่
กับว่าผู้ใช้ได้เอาไปใช้ในทางใด ท�าให้ผู้ถวาย
นั้นได้อานิสงส์ต่อเนื่องไหม เช่น เปดธรรมะ
ตลอด ผู้ถวายก็ได้อานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องของ
ธรรมะตลอด เป็นต้น
บางทานกังวลใจวา เราถวายทาน เปนตน
วา เครื่องเสียง พัดลม แกพระแลว ทาน
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ไมไดใชเอง แตเอาของนั้นไปถวายวัดอื่นที่
ขาดแคลน อยางนี้เราจะไดบุญไหม
เราถวายแก่พระ เราก็ได้บุญแล้ว เมื่อ
ท่านเอาไปถวายต่อ ท่านก็ได้บุญของท่าน
เพิ่มอีก แต่ถ้าเราท�าใจถูกคือเข้าใจว่า ท่านก็
เอาไปถวายในทีท่ ขี่ าดแคลน เราจะได้อานิสงส์
๒ ต่อ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็ได้อานิสงส์แค่
ครั้งแรก คือตอนที่ถวายกับท่านเท่านั้น แต่
หลังจากนั้น กุศลไม่เกิดขึ้นกับเราอีกแล้ว
ฉะนั้น ตัวอปรเจตนานั้นส�าคัญมาก เรา
ถวายแก่ท่านแล้ว ต้องถวายขาด ท่านเอาไป
ท�าบุญต่อก็ถือว่าท่านได้อานิสงส์เพิ่ม เราก็
พลอยได้อานิสงส์เพิม่ อย่าไปคิดว่า เราเลือ่ มใส
ท่านแล้วถวายท่าน ท่านเท่านัน้ ใช้จงึ จะได้บญ
ุ
ไม่ใช่อย่างนัน้ ฉะนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่า เราจะท�าใจ
ได้มากแค่ไหน บุญก็จะได้มากแค่นั้น
คนที่ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง จะต้องไป
กินของแห้ง จริงหรือไม่
ไม่จริงเลย แต่ความจริงก็คือ ข้าวสาร
อาหารแห้ง หรือของดิบต่างๆ ที่เราถวาย
ในช่วงหลังเพล เราไม่ได้ประเคน แต่ถวาย
ในลักษณะที่มอบให้กับกัปปยการก แล้วคน
ท� า อาหารแทนเราก็ คื อ โยมที่ ท� า หน้ า ที่ เ ป็ น
โรงครัวอยู่ที่วัดเป็นคนหุงต้มถวาย แต่ถ้า
เป็นอาหารแห้ง อาหารดิบต่างๆ เมือ่ เราท�าบุญ
ก็เอาของไปที่วัด กล่าวค�าถวายได้ แต่พระ
ไม่สามารถรับประเคนของดิบนั้นได้ จากนั้น
มอบให้โยมวัดหรือแม่ครัวเป็นผู้ท�าให้สมควร
แก่พระต่อไป เพราะฉะนั้น คนที่ถวายของ
แห้ง ก็ไม่ต้องไปกินของดิบ แต่ได้กินของสุข
นั่นแหละ
การถวายน�้าเป็นขวดๆ แก่พระบิณฑบาต
แล้วท่านถือล�าบาก จะเป็นบาปไหม

ผู้ถวายไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใด
เพราะเราถวายท่านเพือ่ ต้องการให้ทา่ นได้เอา
ไปดื่ม แต่ท�าให้พระหิ้วกลับวัดล�าบาก ฉะนั้น
เราควรดูว่า ถ้าน�้าขวดใหญ่ เมื่อเราถวายก็จะ
เต็มบาตรและหิ้วล�าบาก เราจะลดเป็นขวด
เล็กได้ไหม หรือถ้าเรามีโอกาส มีจิตศรัทธาก็
ควรเอาไปส่งไปถวายที่วัดเลย หรือบางคนก็
ท�าบุญเป็นค่าน�้า ค่าไฟ ในวัด อย่างนี้ก็มี
การถวายผลไม้แก่พระคุณเจ้า ควรปอก
เปลือกเอาเมล็ดออกก่อนหรือถวายทั้งลูก
จะปอกเปลือกหรือจะถวายเป็นลูกๆ ก็ได้
แต่ถ้าผลไม้นั้นมีเมล็ดต้องท�าให้สมควร เรียก
ว่าท�ากัปปยะ ก็คือถ้าผลไม้มีเมล็ด เช่น ส้ม
เงาะ ลิ้นจี่ ล�าไย เป็นต้น เราเอาเมล็ดออก
หมดแล้วก็ประเคน ท่านฉันได้เลย แต่ถ้า
ผลไม้มีเมล็ด เรายังไม่ได้น�าเมล็ดออก ถวาย
ทั้งลูก ท่านฉันไป เคี้ยวถูกเมล็ดแตก ท่านก็
เป็นอาบัติ
เพราะฉะนั้น มีวิธีการคือ พระที่เข้าใจ
วินยั ก็จะบอกญาติโยมว่า โยม ผลไม้นปี้ ระเคน
ทั้งลูกก็ได้ แต่ว่าท�าให้สมควร ให้ถูกกับวินัย
ของพระ เช่น พระบอกว่า โยม ช่วยท�า
กัปปยะให้หน่อย หรือ โยม ท�าให้สมควร
หน่อย โยมก็จะใช้มดี เล็กหรือเล็บไปขีดไปข่วน
ทีผ่ ลไม้ แล้วก็บอกว่า สมควรแล้วครับ สมควร
แล้วค่ะ หรือบอกเป็นภาษาบาลีว่า กปฺปย�
ภนฺเต ก็ได้ ในการท�ากัปปยะนี้ บางคนก็ไม่
เข้าใจว่า ท�าไมถวายผลไม้ทั้งลูกแล้วพระฉัน
เป็นอาบัติ เป็นอาบัตติ รงไหน ก็เป็นอาบัตติ รง
เมล็ดนั่นเอง
หรือผักที่ต่อยอด เช่น ผักบุ้ง ผักแว่น
ผักกระเฉด เป็นต้น ที่สามารถน�าไปปลูก
แล้วเกิดใหม่ได้ เวลาเราถวายเสร็จ ท่านก็

๖
จะบอกว่า โยมท�าให้สมควรหน่อย โยมเข้าใจ
ก็ ใช้ เ ล็ บ หรื อ มี ด ไปกรี ด โดยท� า ให้ ติ ด กั น
ทั้งหมด ไม่ใช่ดึงมายอดเดียว แล้วท�าแต่เพียง
ที่เดียว ใช้เล็บใช้มีดข่วนลงไป แล้วบอกว่า
สมควรแล้วครับ สมควรแล้วค่ะ แค่นี้ก็ถือว่า
ใช้ได้ นี้คือวิธีท�าให้สมควรกับวินัยของพระ
แต่ถ้าพระก็ไม่เข้าใจ โยมก็ไม่เข้าใจ ก็คือ
ถวายทั้งลูก พระท่านก็ปอกเองแล้วก็ไปโดน
เมล็ดเสียหาย ท่านก็เป็นอาบัติ โยมบางคนก็
คิดว่า ท�าให้พระอาบัตแิ ล้ว โยมจะได้บาปไหม
โยมจะได้บุญไหม โยมไม่บาป แต่ได้บุญตั้งแต่
ถวายแล้ว เพราะการที่พระฉันโดนเมล็ดมัน
เสียหาย ไม่เกี่ยวกับโยม ท่านไม่ท�าวินัยกรรม
ของท่านเอง คือท่านไม่รักษาวินัย เป็นเรื่อง
ของท่าน
เพราะฉะนั้น เมื่อเราถวายผลไม้ มีเมล็ด
ก็ถวายได้ ไม่มีเมล็ดก็ถวายได้ แต่ถ้าเอา
เมล็ดออกหมด ถือว่าถวายของที่ประณีตยิ่ง
แต่ถ้าไม่ได้เอาเมล็ดออก ไม่ได้ท�าให้เรียบร้อย
ของนั้นไม่ค่อยประณีตเท่าไร แค่นั้นเอง
เครื่องอัฐบริขาร และของใช้ที่จ�าเป็น เช่น
สบู่ ยาสีฟน ยาสามัญประจ�าบ้าน หนังสือ
ธรรมะ จะถวายขณะพระบิ ณ ฑบาตได้
หรือไม่
ของเหล่านั้น ถ้าต้องการจะถวาย ก็
ถวายได้ แต่พระจะหิ้วกลับวัดล�าบาก เพราะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบิ ณ ฑบาต ก็ เ พื่ อ รั บ
อาหารมาฉันเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น เราก็
ต้องดูว่า เวลานี้ท่านบิณฑบาตเพื่อต้องการ
อาหารไปฉัน ถ้าเราถวายของอื่นๆ ที่ไม่ใช่
อาหารขบฉัน เช่น ยากล่องใหญ่ เป็นต้น
บาตรของท่านก็จะเต็ม เป็นภาระส�าหรับท่าน
และท่ า นก็ จ ะไม่ ไ ด้ บิ ณ ฑบาตอาหารด้ ว ย
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ถามว่า เราจะได้บุญไหม ถวายเวลาไหนก็ได้
บุญอยู่แล้ว แต่เราต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งว่า
เวลานี้ ท ่ า นก� า ลั ง บิ ณ ฑบาตอาหาร ไม่ ใช่
บิณฑบาตยา แค่นนั้ เอง ถามว่า หนังสือธรรมะ
ถวายได้ไหม ถ้าเล่มไม่ใหญ่ พระหิ้วได้สะดวก
ก็ถวายได้
คนที่ ท านอาหารที่ เ หลื อ จากพระฉั น แล้ ว
จะต้องไปเกิดเป็นเปรต จริงหรือไม่
ไม่เป็นจริงเลย เพราะอาหารที่เหลือนั้น
พระสละแล้ว สละตอนไหน ก็ตอนที่ท่านฉัน
เสร็จแล้ว เอามือออกจากบาตรแล้ว ท่านก็
ไม่ยึดว่าเป็นของท่านอีกแล้ว ก็คือท่านทอด
อาลัยว่า อาหารที่เหลือนี้ ใครก็ตามจะเอาไป
บริโภค ไปทานได้หมด แต่บางวัด เพื่อให้โยม
เกิดความสบายใจจึงมีพิธีอุปโลกน์ คือ พอ
โยมถวายอาหารเสร็จก็มีพระภิกษุสงฆ์กล่าว
ค�าอุปโลกน์ว่า อาหารทั้งปวงที่ทายกทายิกา
น้อมน�ามาถวายนี้ ได้ตกถึงในท่ามกลางสงฆ์
ต่อไปข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจกอาหารที่ญาติโยม
น�ามาถวายในท่ามกลางสงฆ์ ก็คือ ส่วนที่หนึ่ง
ก็ตกถึงแก่พระเถระ ส่วนที่สองก็ตกถึงแก่
พระอนุเถระ และพระรองลงมาตามล�าดับ
ตลอดถึงสามเณร ส่วนที่เหลือจากนั้นก็ตก
ถึงแก่ญาติโยม และส่วนที่เหลือจากนั้นก็จะ
ตกถึงแก่สตั ว์เลีย้ งต่างๆ บางวัดก็อาจจะกล่าว
ค�าอุปโลกน์แบบนี้ ก็หมายความว่า พอพระ
รับอาหารส่วนของพระเสร็จ อาหารที่เหลือก็
เป็นของโยมทันที
อย่างเช่น ทีว่ ดั จากแดง พระภิกษุสามเณร
ฉันในบาตร พอท่านตักอาหารเสร็จ โยมมี
สิทธิ์ที่จะรับอาหารบนโต๊ะไปทานได้เลย ก็คือ
บอกให้ทราบกันทั่วไปว่า พอพระตักเสร็จคือ
รับส่วนของท่านไปฉันส�าหรับมือ้ นัน้ ท่านสละ
สิทธิ์แล้ว คือไม่มีอาลัย ไม่ต้องการอาหารนั้น
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๖

แล้ว แค่นแี้ หละ กรรมสิทธิข์ องท่านหลุดทันที
ที่เหลือนอกนั้นก็ถึงแก่โยม ญาติโยมก็ทานได้
ไม่มีโทษแต่อย่างใด
เมื่อเห็นว่ามีคนใส่บาตรเยอะแล้ว อาหารก็
เหลือทิ้ง เราควรจะใส่บาตรดีไหม
บางทีบ่ างแห่งโยมใส่บาตรมากจริงๆ พระ
รับมาแล้ว มื้อเช้าก็ฉันแล้ว มื้อเพลก็ฉันแล้ว
ก็ไม่หมด ท่านก็ให้ลูกศิษย์ ลูกศิษย์ก็ทานไม่
หมด และไม่มีคนไปรับ ไปขอ ท่านก็ทิ้ง แต่
มีเพียงบางที่บางแห่งเท่านั้น ไม่ใช่ทุกสถานที่
ฉะนัน้ ถ้าเราเห็นว่าตรงไหน มีคนใส่บาตร
มากแล้ว อาหารก็เหลือทิ้งเหลือขว้าง เราก็
เลือกท�าบุญอย่างอื่นแทนก็ได้ อย่างนี้เรียกว่า
วิเจยฺย ทาน� ก่อนที่จะให้ทานก็เลือกก่อนว่า
มีความจ�าเป็นไหม ขาดเหลือไหม ก็คือเราใช้
ปัญญาในการให้นั่นเอง หรือเราคิดว่า อาหาร
จะเหลือก็ไม่เป็นไร ท่านจะให้ใคร จะเอาไป
เลีย้ งสุนขั ในวัดหรือเอาไปท�าอะไรก็แล้วแต่ทา่ น
เพราะในขณะทีท่ า� บุญ เราได้บญ
ุ แล้ว แต่สว่ น
ทีเ่ หลือนัน้ ท่านจะจัดสรรอย่างไรก็แล้วแต่ทา่ น
ถ้าจัดสรรดีมันก็มีประโยชน์อีกมากมาย ก็ขึ้น
อยูก่ บั ว่าผูท้ รี่ บั ไปได้จดั สรรของทีร่ บั ได้มากน้อย
แค่ไหน เราก็คิดในลักษณะอย่างนี้ได้
แม่ชีบิณฑบาตได้หรือไม่
นักบวชทุกประเภทมีสทิ ธิบ์ ณ
ิ ฑบาตได้ แต่
ถามว่าจะมีคนใส่บาตรไหม ถ้ามีคนใส่กบ็ ณ
ิ ฑบาต
ได้ เพราะแม่ชีก็มีบาตรของแม่ชี บาตรของ
แม่ชีไม่จ�ากัดว่าเป็นสีอะไร แม่ชีก็ใช้บาตร
สแตนเลสสีขาว และไม่ต้องอธิษฐาน เหมือน
บาตรของพระ ก็คือเป็นภาชนะชนิดหนึ่งเท่า
นั่นเอง

แต่ถ้าเป็นบาตรของพระ ต้องเป็นสีด�า
ท�าไมต้องเป็นสีด�า เพราะเป็นบาตรเหล็ก
ถ้ารมสีด�าแล้วสนิมจะไม่ขึ้น และเก็บรักษาไว้
ได้นาน ถ้าเป็นบาตรสแตนเลสสีขาวๆ ส�าหรับ
ของพระก็ไม่เหมาะไม่ควร ต้องรมให้เป็นสีด�า
เหมือนปีกแมลงภู่ แล้วก็ท�าการอธิษฐานว่า
อิม� ปตฺต� อธิฏามิ
ฉะนั้น ถามว่า แม่ชีใช้บาตรสแตนเลส
สีขาวได้ไหม ได้ ออกบิณฑบาตได้ไหม ได้
เพราะในสมัยพุทธกาล ภิกษุณกี อ็ อกบิณฑบาต
แต่บาตรของภิกษุณีต้องอธิษฐาน ฉะนั้น ถ้า
มีคนใส่กม็ สี ทิ ธิท์ จี่ ะออกบิณฑบาต แต่ไม่ใช่ไป
รบกวนพระ เพราะอย่างไร ระหว่างพระกับ
แม่ชีออกบิณฑบาตคนก็จะมาใส่บาตรพระ
มากกว่าแม่ชี ฉะนัน้ เมือ่ แม่ชกี ร็ กั ษาศีลอุโบสถ
ถ้ามีใครต้องการจะท�าบุญ แม่ชีก็มีสิทธิ์ที่จะ
ออกบิณฑบาตได้
ในสมั ย พุ ท ธกาล บาตรของพระท� า ด้ ว ย
อะไรบ้าง
ในสมัยพุทธกาล บาตรมีอยู่ ๓ อย่าง
คื อ บาตรไม้ บาตรดิ น และบาตรเหล็ ก
แต่บาตรของพระทรงอนุญาตให้ใช้ ๒ อย่าง
ก็คือ บาตรดิน และบาตรเหล็ก ส่วนบาตร
อื่นๆ เช่น บาตรไม้ บาตรไม้แก่นจันทน์
บาตรทองเหลือง บาตรทองแดง บาตรดีบุก
พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต
สมัยก่อนบาตรที่นิยมใช้ก็คือ บาตรดิน
และบาตรเหล็ก ในเมืองไทย บาตรดินหา
ยากมาก แต่ถา้ ในประเทศพม่า เวลาเขานิมนต์
พระไปฉันที่บ้าน นิมนต์ไป ๕๐๐ รูป อาตมา
ก็คิดว่า บ้านโยมหลังเล็กๆ นิมนต์พระไป
๕๐๐ รูป พระจะฉันอย่างไร พอไปถึงที่บ้าน

๖
เขาก็ยกบาตรดินใบเล็กๆ มาถวายพระรูป
ละใบๆ ในบาตรนั้นมีข้าวและมีกับข้าวอยู่ ๔
อย่าง และมีของหวานอยู่ ๑-๒ อย่าง บาตร
ดินนัน้ เวลาเอามาใส่ขา้ วก็จะหอม แต่ใช้ไม่ทน
พอตกก็แตกเลย ในสมัยพุทธกาลจะมีบาตร
ดินเยอะ เพราะบาตรดินราคาถูก อย่างเช่นที่
พม่า ในช่วงอาตมาไป บาตรดินใบละ ๕๐ จ๊าด
ถ้าเป็นบาตรเหล็กใบละ ๔๐๐ – ๕๐๐ จ๊าด
ฉะนั้น พระพุทธองค์ก็อนุญาตบาตรดิน
และบาตรเหล็ก ๒ อย่าง และขนาดของบาตร
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ นั้นก็เป็น
เรื่องบาตรของพระ ซึ่งต้องได้ขนาดว่า ขนาด
เล็กจุข้าวสุกฉันได้กี่องค์ ขนาดกลางจุข้าวสุก
ฉันได้กี่องค์ ขนาดใหญ่จุข้าวสุกฉันได้กี่องค์
ถ้าบาตรเกินขอบเขตเกินปริมาณ ใหญ่เกิน
ขนาดก็อธิษฐานไม่ได้
ได้ยินว่า พระพุทธองคทรงสรรเสริญพระภิกษุทบี่ ณ
ิ ฑบาตเลีย้ งมารดาบิดาจริงไหมครับ
จริง เรื่องมีอยู่ว่า ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่ง ท่านเป็นบุตรเศรษฐี พอท่าน
ออกบวชแล้ว กิจการทางบ้านไม่มีคนดูแล
เหลือแต่มารดาบิดาที่แก่เฒ่า ๒ คน ถูกเขา
โกงไปหมด เรี ย กว่ า สิ้ น เนื้ อ ประดาตั ว เลย
ตกทุกข์ได้ยาก ขอทานเขากิน พอพระที่เป็น
บุ ต รไปเห็ น จึ ง ไปรั บ มารดาบิ ด ามาอยู ่ ที่ วั ด
แล้วท่านก็ออกไปบิณฑบาต พอได้อาหารมา
ก็ให้มารดาบิดาทานหมด พระภิกษุในวัดเห็น
ก็ตา� หนิตเิ ตียน และเอาเรือ่ งนีไ้ ปฟองพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็เรียกพระภิกษุรูป
นี้มาถามว่า เธอท�าอย่างนี้จริงไหม ท่านทูล
ตอบว่า ท�าจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบ
เรื่องทุกอย่างหมดแล้วก็ทรงสรรเสริญว่า ถ้า
พระภิกษุได้อาหารบิณฑบาตมาแล้ว ตัวเอง
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ยังไม่ได้ฉันเลย แต่เอาไปให้คนอื่นนอกจาก
มารดาบิดาก่อน ปรับอาบัติ แต่ถ้าให้มารดา
บิดาทาน ไม่เป็นอะไร ไม่ปรับอาบัติ พระพุทธ
องค์ก็ทรงสรรเสริญ
ฉะนั้ น แม้ จ ะเป็ น พระก็ ส ามารถที่ จ ะ
เลีย้ งดูมารดาบิดาทีต่ กทุกข์ได้ยากขาดทีพ่ งึ่ ได้
อย่างเช่นพระลูกชายเศรษฐีเป็นตัวอย่าง แต่
ถ้าเอาอาหารบิณฑบาตทีต่ นเองยังไม่ได้ฉนั เลย
แต่เอาไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่มารดาบิดาก่อน ก็
ปรับอาบัติ เป็นโลกวัชชะ-โทษทางโลกด้วย
เป็นปัณณัตติวัชชะ-โทษทางพระวินัยบัญญัติ
ด้วย
ถ้าเป็นบุคคลอื่นนอกจากมารดาบิดา เช่น
ปู ย่า ตา ยาย ที่แก่เฒ่า พระภิกษุสามารถ
บิณฑบาตเลี้ยงได้ไหมครับ
ถ้าไม่ใช่มารดาบิดาโดยตรง พระต้องฉัน
ก่อน ก็คือ เมื่อพระได้บิณฑบาตมาต้องแบ่ง
ส่วนส�าหรับพระฉันไว้ก่อน จากนั้น จึงเอา
ส่วนที่เหลือเลี้ยงบุคคลอื่น เช่น ปู่ ย่า เป็นต้น
ได้ บางครั้งทางพระวินัยก็จะเห็นมารดาบิดา
เป็นหลัก แต่ถ้าเป็นปู่เป็นตา เป็นพ่อของพ่อ
ก็สามารถอนุโลมได้ เพราะอยูใ่ นผูท้ คี่ วรเคารพ
ถ้าท่านอยู่ในฐานะที่ล�าบากเช่นเดียวกัน ก็
สามารถเลี้ยงดูได้
พระน� า บิ ณ ฑบาตไปถวายเพื่ อ นพระหรื อ
พระผู้ใหญ่ที่อาพาธได้หรือไม่
การท�าอย่างนี้ได้อานิสงส์มาก เพราะ
นอกจากตนเองได้ออกบิณฑบาตตามปกติแล้ว
ยั ง มี จิ ต อนุ เ คราะห์ ดู แ ลเพื่ อ นพระที่ อ าพาธ
ก็เหมือนกับได้อุปัฏฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บุญได้อานิสงส์มาก
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สมัยพุทธกาล ผู้บวชจะมีเครื่องอัฐบริขารที่
ส�าเร็จด้วยฤทธิ์เกิดขึ้น จริงหรือไม่
การได้บวชอย่างนี้จะมีเฉพาะพระภิกษุ
บางรูปทีเ่ คยท�าบุญอัฐบริขารแล้วก็ได้อธิษฐาน
เอาไว้ เช่น โยมได้ถวายกฐิน ในกฐินก็จะมี
บาตร มีจีวร เป็นต้น เรียกว่ามีอัฐบริขารของ
พระครบ เราท�าบุญเสร็จแล้วก็ปรารถนาว่า
ด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ถวายอัฐบริขารนี้
ในชาติสุดท้ ายที่ข้า พเจ้า จะได้บ วช ขอให้
อัฐบริขารจงส�าเร็จด้วยฤทธิ์ ก็คือไม่ต้องไป
ซื้อหา
ฉะนั้น พอถึงชาติสุดท้ายเมื่อทูลขอบวช
พระพุทธองค์จะตรัสว่า เอหิ ภิกฺขุ จงเป็น
ภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจง
ประพฤติพรหมจรรย์เถิด พอตรัสจบ อัฐบริขาร
ที่ส�าเร็จด้วยฤทธิ์ ด้วยบุญญฤทธิ์ แต่ไม่ใช่ของ
ทิพย์นะ เรียกว่าของที่ส�าเร็จได้ด้วยบุญฤทธิ์
ก็จะมาเองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้อง
ไปหา นีก้ เ็ ป็นเรือ่ งของผูท้ า� บุญแล้วก็ปรารถนา
ถ้าไม่ได้ปรารถนา เคยท�าบุญเกี่ยวกับเรื่อง
อัฐบริขารไว้บ้างไหม ถ้าท�าไว้ พระพุทธองค์
ก็จะตรัส แล้วอัฐบริขารส�าเร็จด้วยฤทธิจ์ ะเกิด
ขึ้นได้เช่นเดียวกัน
แต่ถ้าไม่ได้เคยถวายเครื่องอัฐบริขารเลย
อย่างเช่น พระพาหิยะ ฟังธรรมแล้วได้บรรลุ
เป็นพระอรหันต์แล้ว พระพุทธองค์กด็ อู ปุ นิสยั
ว่า ชาติปางก่อนเคยได้ถวายอัฐบริขารไหม
เมื่อทรงเห็นว่าไม่เคยได้ถวายเลย พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถตรัส เอหิ ภิกฺขุ ได้ แม้ท่าน
จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ตอ้ งให้ทา่ นไป
แสวงหาอัฐบริขารเอง จนในที่สุด ยักษิณีก็
แปลงร่างเป็นแม่วัวแล้วก็มาขวิดท่านเสียชีวิต
คือปรินิพพาน

เพราะฉะนั้น การถวายเครื่องอัฐบริขาร
ก็จะได้อฐั บริขารทีส่ า� เร็จด้วยฤทธิ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่บวช ฆฏิการพรหมเป็น
ผูน้ า� อัฐบริขารทีเ่ ป็นของทิพย์มาถวายพระองค์
ในกรณีทพี่ ระตองการความชวยเหลือในเรือ่ ง
ตางๆ เชน การเดินทางไปแสดงธรรม หนังสือ
เรียนพระปริยัติธรรม เปนตน แตทานไมมี
โยมอุ ป  ฏ ฐาก ไม มี โ ยมปวารณา ตาม
พระวินัย พระสามารถขอความชวยเหลือ
กับใครไดบางครับ
ตามพระวินัย พระสามารถขอกับโยมพ่อ
โยมแม่ได้ แต่ถ้าไม่มีโยมพ่อโยมแม่ ไม่มีคน
ปวารณา ก็คอื ไม่มสี ทิ ธิจ์ ะขอกับใคร นอกจาก
ท่านจะขอด้วยวิธีอย่างหนึ่ง ก็คือ ถ้าพระ
เห็นว่า โยมคนนี้เป็นคนมีศรัทธา แต่เขาไม่
เคยปวารณากับพระไว้เลยว่า ท่านต้องการ
อะไรให้ขอได้ ท่านก็อาจจะไปยืนอยู่หน้าบ้าน
พอไปยืนอยู่ โยมก็ถามว่า ท่านมาธุระอะไร
ต้องการอะไร ถ้าโยมเอ่ยค�าถามอย่างนีก้ แ็ สดง
ว่าโยมปวารณาไว้แล้วครึง่ หนึง่ พระขอได้ทนั ที
ส่ ว นโยมจะถวายหรื อ ไม่ ถ วายก็ เ ป็ น เรื่ อ ง
ของโยม แต่ถ้าโยมไม่ถาม ไม่ได้ใส่ใจ พระก็
ไม่มีสิทธิ์ขอ
แต่โดยทั่วไป ถ้าพระตั้งใจเรียนธรรมะ
จริ ง ๆ เรื่ อ งปั จ จั ย ๔ โดยมากก็ จ ะพอมี
เพราะคนไทยจะไม่ทอดทิง้ จะให้การสนับสนุน
อุปถัมภ์ท่านอยู่แล้ว แต่ถ้าไปเรียนทางอื่น
เช่น ไปเรียนวิชาการทีไ่ ม่ใช่ธรรมะแล้ว ญาติโยม
ก็จะไม่เลื่อมใส และพระจะไปขอ ก็ไม่เหมาะ
ไม่ควร
พระจะขอความช่วยเหลือต่างๆ เช่น หนังสือ
เรียน เป็นต้น กับเพื่อนพระด้วยกันได้ไหม
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ขอได้ ถ้าเป็นเพื่อนพระ เพื่อนสหธรรมิก เหลืองแจ๊ด ที่เราเห็นทั่วๆ ไป แต่ถ้าย้อมด้วย
ด้วยกัน หากท่านมีศรัทธาจะถวาย ก็มีสิทธิ์ เปลือกประดู่ ก็จะออกสีแดงๆ หน่อย
ขอได้ ไม่มขี อบเขต แต่ขอแล้ว ท่านจะมีถวาย
การที่ต้องย้อมด้วยน�้าฝาด เพื่อท�าลายสี
หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านเอง เพื่อไม่ให้สีจีวรนั้นฉูดฉาด สวยงาม เพื่อให้
ท� า ไมสี จี ว รของพระจึ ง มี ห ลากหลายไม่ เป็นสีที่ซีด สีที่เศร้าหมอง สีที่ใครเห็นก็ไม่
อยากได้ ท�าไมต้องท�าอย่างนี้ เพื่อให้เกิด
เหมือนกัน
ความปลอดภัยกับจีวรของพระ เพราะจีวรมี
เพราะมีสาเหตุ คือ จีวรของพระ เรียกว่า สี ที่ ช าวบ้ า นไม่ อ ยากได้ ขโมยก็ ไ ม่ รู ้ ว ่ า จะ
ผ้ากาสาวพัสตร์ กาสาวะ แปลว่า น�้าฝาด ขโมยไปท�าอะไร ในเมื่อเป็นสีนี้ เป็นสีของ
พัสตร์ แปลว่า ผ้า ผ้าที่ย้อมด้วยน�้าฝาด นักบวช เป็นสีของผู้ปฏิบัติธรรม
ฉะนัน้ จีวรของพระเราอาจจะเห็นเป็นสีเหลือง
ฉะนั้น สีจีวรของพระจึงมีหลากหลาย
หม่น สีออกแดงๆ หน่อย ก็เนื่องมาจากน�้า สีเหลืองหม่นก็มี สีกรักแดงก็มี สีกรักด�าๆ
ฝาดน�า้ ย้อมทีไ่ ด้จากเปลือกไม้บา้ ง แก่นไม้บา้ ง หน่อยก็มี ในเรื่องของสีจีวรนี้ ถ้าโยมสนใจ
ดอกไม้บ้าง
จะอ่านเองก็คอื คัมภีรม์ ลิ นิ ทปัญหา ตอนพระยา
ในสมัยพุทธกาล พระท่านจะน�าเปลือก มิลินท์ ถามเรื่องจีวรของพระว่า ท�าไมต้อง
ขนุน แก่นขนุน เปลือกประดู่ ดอกค�า เป็นต้น สีนั้นสีนี้ แล้วห่มผ้าจีวรท�าไมต้องท�าอย่างนี้
มาต้ ม แล้ ว เอามาย้ อ มจี ว ร ถ้ า ย้ อ มด้ ว ย และการห่ ม ผ้ า จี ว รสี นี้ การท� า อย่ า งนี้ มี
แก่นขนุน ก็จะออกสีเหลืองหม่นๆ แต่ไม่ใช่ ประโยชน์อย่างไร มีอานิสงส์อย่างไร

ตํานาน
พระแก้ว

มรกต

โพสต์ทูเดย์

ำนานพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม มีบันทึก
ความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพบว่า
เป็นพระแก้วมรกต เมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๗ หรือ
เมื่อ ๖๑๑ ปีมาแล้ว
ล่าสุด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙ ได้มี
บันทึกย�้าประวัติอีกครั้ง แต่เป็นการเล่าเรื่อง
โดยใช้ภาพเขียนฝีมือสล่า (ช่างล้านนา) ที่
ผนังด้านในโดยรอบหอพระหยก วัดพระแก้ว
จ.เชียงราย ซึ่งมิได้เล่าเฉพาะต�านานพระแก้ว
มรกต หากแต่เล่าเหตุการณ์สร้างหอพระหยก
และการสร้างพระหยกเชียงรายด้วย ในจ�านวน
๙ ภาพ ภาพแต่ละภาพบรรยายโดยพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์) เจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย คือภาพ
๑-๔ เล่าประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ จนถึง
พิธพี ทุ ธาภิเษก และการสร้างพระหยกเชียงราย
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระแก้วมรกตองค์เดิม ที่
ประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หาก
แต่เรียกชือ่ ต่างกันออกไป ไม่ให้ซา�้ กับพระพุทธปฏิมากรของแผ่นดิน
ภาพที่ ๕-๙ เล่าความเป็นมาของพระแก้วมรกต ตามความในต�านาน รัตนพิมพวงศ์
ซึง่ พระภิกษุพรหมราชปัญญา แห่งเมืองเชียงใหม่

พระหยกเชียงราย
ประดิษฐานที่วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

แต่งเป็นภาษาบาลีไว้ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๖๐๒๐๗๑ (ค.ศ. ๑๕๑๗-๑๕๒๘) มีผู้แปลเป็น
ไทยแล้ว ๓ ครั้ง คือ
ต�านานมีว่า พระแก้วมรกตนั้น พระนาค
เสนเถระแห่งเมืองปาฏลีบุตร (เมืองปัตนะ
รัฐพิหาร อินเดีย) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๕๐๐
โดยพระอินทร์นา� แก้วอมรโกฏิมาถวาย ต่อมา
เมืองปาฏลีบตุ รถูกพวกนอกศาสนารุกราน จึง
มีผู้อัญเชิญไปไว้ในเกาะสีหล (ศรีลังกา) เมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ (ค.ศ. ๔๕๗) พระเจ้าอโนรธามังฉ่อ หรืออนุรุทธะแห่งเมือง
มลาบุรนคร (พุกามหรือพม่าสมัยโบราณ) ได้
ส่งสมณทูตไปขอพระแก้วมรกตและพระไตรปฎกจากเกาะสีหล แต่ส�าเภาที่อัญเชิญไปถูก
พายุรา้ ยพัดพาเอาส�าเภาไปตามกระแสน�า้ นาน

๖
นับเป็นเดือน และมาเกยตื้นฝังเขตเมืองมหา
นิชินทนคร (กัมพูชา) และถูกเจ้าเมืองยึดไว้
ไม่ยอมคืน
ต่อมาพระเจ้าอาทิตยราชแห่งเมืองอโยชฌา
(อยุธยา) ยกกองทัพไปตีได้เมืองมหานิชินทนคร จึงได้อญ
ั เชิญพระแก้วมรกตมาไว้ทเี่ มือง
อโยชฌาและเมืองวชิรปราการ (ก�าแพงเพชร)
ตามล�าดับ
ประมาณ พ.ศ. ๑๙๒๙ (ค.ศ. ๑๓๘๖)
พระเจ้ามหาพรหม หรือพระมหาธรรมราชา
แห่งเมืองชิรายปุระ (เชียงราย) ได้ไปขอพระแก้วมรกตมาบรรจุไว้ในเจดีย์ วัดญรุกขวนาราม (วัดป่าไม้เยี้ยะ หรือวัดพระแก้วปัจจุบัน)
เพราะเกรงจะตกไปอยู่ในมือของอริราชศัตรู
หรือคนนอกศาสนา และเมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๗
พระเจดีย์วัดญรุกขวนาราม ได้ถูกอสนีบาต
(ฟาผ่า) จึงได้คน้ พบพระแก้วมรกตอีกครัง้ หนึง่
ชาวเมืองชิรายปุระในสมัยนัน้ จึงเกิดปีตปิ ราโมทย์
พร้อมใจกันบ�าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา และ
สมโภชพระแก้วมรกตขึ้น
ผู้เขียนภาพที่ ๕-๙ คือ ปรีชาราชวงศ์
และณรงค์เดช สุดใจ
ส่ ว นหลั ก ฐานที่ เ ป็ น โบราณสถานที่ พ บ
พระแก้วมรกต มีข้อมูลในหนังสือเรื่องการ
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานภาคเหนือ ของกรม
ศิลปากร จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า ๑๐๙
ประกาศให้วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็น
โบราณสถานล�าดับที่ ๑ ของ จ.เชียงราย ว่า
สิ่งส�าคัญที่ขึ้นทะเบียน ได้แก่ เจดีย ซึ่ง
เคยบรรจุประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งไม่
สามารถระบุอายุสมัย และประวัตกิ ารก่อสร้าง
ได้ ส่วนความส�าคัญนั้นระบุว่ามีประวัติความ
เป็นมาเกี่ยวพันกับพระแก้วมรกต ซึ่งตาม
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ต�านานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๙ (รัตนพิมพวงศ์ ว่า พ.ศ. ๑๙๗๗) สมัยเจ้าสามฝัง
แกนผูค้ รองเมืองนครเชียงใหม่ ปรากฏว่าเจดีย์
วัดพระแก้วเมืองเชียงราย ต้องอสนีบาต (ฟาผ่า)
พังลง มีผู้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ลงรัก
ป ด ทองตกลงมาจากเจดี ย ์ จึ ง อั ญ เชิ ญ ไปไว้
ที่วิหารหลวง
ต่อมารักทีท่ าไว้ทปี่ ลายพระนาสิกได้กระเทาะออก จึงเห็นเป็นแก้ว เจ้าอาวาสจึงขัดสี
เอารักและทองที่ปดออกจนหมด ปรากฏว่า
เป็นพระแก้วมรกตทั้งองค์ พระเจ้าสามฝัง
แกนทราบข่าวจึงอัญเชิญไปเชียงใหม่ แต่
ขบวนช้างทีน่ า� พระแก้วไม่ยอมไปทางเชียงใหม่
กลับตื่นวิ่งไปนครล�าปาง หมื่นโลกนาถจึงขอ
เอาไว้ประดิษฐานที่นครล�าปางนานถึง ๓๒ ปี
ก่อนที่อัญเชิญไปเชียงใหม่
ปัจจุบันพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ใน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

ได้ประกาศขึ้นทะเบียน ซึ่งประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษาเล่ ม ที่ ๕๒ ตอน ๗๕
ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๒๔๗๘
(กรมศิลปากรประกาศขึน้ ทะเบียนโบราณ
สถาน จ.เชี ย งราย ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ
ดังกล่าวทั้งหมด ๓๔ รายการด้วยกัน อยู่ที่
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๖

อ.เมือง ๕ รายการ อ.เชียงแสน ๒๖ รายการ
กิ่ง อ.เวียงชัย ๑ รายการ อ.เทิง ๑ รายการ
และ อ.เวียงป่าเปา ๑ รายการ)
นอกจากนั้น พระธรรมราชานุวัตร เจ้า
อาวาสวัดพระแก้ว เจ้าคณะภาค ๖ เล่าประวัติ
ความเป็นมาของพระแก้วมรกต และวัดพระแก้ว จ.เชียงราย ในหนังสือขนาดเล็กชื่อ
วั ด พระแก้ ว หนา ๓๖ หน้ า เพื่ อ เป็ น
หลักฐานอ้างอิงสิ่งส�าคัญในวัด
พระเจดีย วัดพระแก้ว เชียงราย
พระธรรมราชานุวัตร เขียนถึงพระเจดีย์
องค์ ป ั จ จุ บั น ที่ เ คยบรรจุ พ ระแก้ ว มรกตว่ า
เป็นพระเจดีย์ที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้น
มาใหม่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม ฐาน
แปดเหลี่ยมยกเก็จ (ตั้งแต่ฐานล่างสุดจนถึง
ฐานบัวถลาบนสุดทีร่ องรับองค์ระฆัง) ประกอบ
ด้วยชุดฐานปัทม์แปดเหลี่ยมยกเก็จประดับ
ลวดบัว เส้นบน ๒ เส้น เส้นล่าง ๒ เส้น
วางอยู่บนชุดฐานบัวถลาแปดเหลี่ยมยกเก็จ
๒ ชั้น (แต่ละชั้นประกอบด้วยฐานเขียงชั้น
บัวคว�่า และหน้ากระดานท้องไม้) และฐาน
เขียงแปดเหลี่ยมยกเก็จ ๓ ชั้น ลดหลั่นกัน
เหนือฐานปัทม์ขนึ้ ไปเป็นขุดฐานเขียงแปดเหลีย่ ม
ยกเก็จ ๓ ชั้น ลดหลั่นกัน แล้วต่อด้วยชุด
บัวถลาแปดเหลี่ยมยกเก็จ ๕ ชั้น ลดหลั่นกัน
(แต่ละชั้นประดับลวดบัวขนาดใหญ่หนึ่งเส้น
ท้องไม้ที่หน้ากระดาน) ถัดขึ้นมาเป็นชุดกลีบ
บัวคว�่าบัวหงายรองรับองค์ระฆังขนาดใหญ่
ประดับเส้นลวดบัวแบบเหลีย่ มรัดรอบบริเวณ
องค์ ร ะฆั ง เหนื อ ขึ้ น ไปเป็ น บั ล ลั ง ก์ ท รงสู ง
ปล้องไฉนขนาดใหญ่ ๙ ชั้น รองรับปลียอด
และฉัตร ๙ ชั้น เหนือสุดประดับลูกแก้ว

พระเจดีย์ที่บูรณะใหม่แทนของเก่าที่เคยประดิษฐาน
พระแก้วมรกตจาก พ.ศ. ๑๙๒๙-๑๙๗๗

พระเจดียอ์ งค์เดิมน่าจะสร้างมาตัง้ แต่แรก
สร้างวัด ต่อมาได้ถูกอสนีบาต ท�าให้พังทลาย
ลงเมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๗ จึงได้ค้นพบพระแก้ว
มรกต กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานที่ส�าคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๘ ต่อมาได้ช�ารุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพ
ตามกาลเวลา พระครูธรรมวงศ์วิวัฒน์ เจ้า
อาวาสวัดพระแก้วในขณะนั้น (ต่อมาได้เลื่อน
สมณศักดิ์เป็นพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์) ได้บูรณะ
ซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ แล้วเสร็จ ๖
เม.ย. ๒๔๙๗
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๓ พระเจดีย์อยู่ใน
สภาพทรุ ด โทรมลงอี ก พระราชรั ต นากร
(สมณศักดิ์ของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันในขณะ
นั้น) จึงบูรณปฏิสังขรณ์ โดยกะเทาะปูนเก่า
ออกและฉาบปูนใหม่ หุ้มทองเหลืองประดับ

๖
ด้วยทองจังโก้และลงรักปดทองพระเจดีย์ทั้ง
องค์ พร้อมกับได้ท�ายอดฉัตรใหม่ ๙ ชั้น ท�า
ด้วยเงินแท้บริสุทธิ์ ลงรักปดทอง และด�าเนิน
การปรับปรุงลานพระเจดียแ์ ละปริมณฑลให้มี
ภูมิทัศน์สวยงาม
การบูรณะพระเจดีย์ครั้งนี้ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เนื่องในมหามงคลเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๓๓
โดยเริ่มด�าเนินการบูรณะใน พ.ศ. ๒๕๓๕
แล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๘ และสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ เป็นประธาน
ยกยอดฉัตรพระเจดีย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.
๒๕๔๑
จะเห็นได้ว่า เจดีย์วัดพระแก้วได้รับการ
บูรณะซ่อมแซมหลายครัง้ หากไม่ทราบประวัติ
หรือไม่พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ก็จะเห็น
ว่าเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่มีร่องรอยของ
เก่า ทั้งๆ ที่เป็นเจดีย์ประวัติศาสตร์แห่งการ
ค้นพบพระแก้วมรกต
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เมตร ภายในหอพระหยกมีพระพุทธรตนากร
นวุติวัสสานุสรณ์มงคล นามสามัญว่า พระหยกเชียงราย ประดิษฐานในบุษบกท�าด้วย
ไม้แกะสลักปดทอง สูง ๕.๖๐ เมตร เรือน
ยอดบุษบกท�าด้วยไม้สักสลักลวดลาย ลงรัก
ปดทองประดับกระจก มีฉัตร ๗ ชั้น ท�าด้วย
เงินแท้ลงรักปดทอง เรียกว่า ฉัตรเงินฉัตรทอง
มีส่วนสูง ๔๐ เซนติเมตร

หอพระหยกเชียงราย
พระธรรมราชานุวัตร เล่าถึงเหตุผลใน
การสร้างหอพระหยกว่าวัดในเขตภาคเหนือ
สมัยโบราณนอกจากจะมีอุโบสถ วิหาร ศาลา
กุฏิ หอฉัน หอธรรม หอกลอง ฯลฯ แล้ว
ยังมีหอพระ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส�าคัญของวัดอีกด้วย หอพระหยกเชียงราย
นี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ส�าคัญเช่นกัน
หอพระหยกเชียงรายเป็นอาคารไม้ ทรง
ล้านนาโบราณ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒

หอพระหยกเชียงราย

องค์พระพุทธรูปท�าด้วยหยกจากประเทศ
แคนาดา ซึ่งมิสเตอร์ฮูเวิร์ด โล น�ามาถวาย
มีขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗.๙ เซนติเมตร สูง
๖๕.๙ เซนติเมตร ทรงเครื่องแบบเชียงแสน
(พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดปัจจุบัน
ได้สร้างถวาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑) สร้างโดย
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๖
คณะสงฆ์และชาว จ.เชียงราย ทั้งนี้ได้รับ
ความอุปถัมภ์จาก พล.อ.ชาติชาย และ
ท่านผูห้ ญิงบุญเรือน ชุณหะวัน เพือ่ น้อมเกล้าฯ
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา
และเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า วัดพระแก้วแห่งนี้
ค้นพบพระแก้วมรกต โดย กนก วิศวะกุล
เป็ น ผู ้ ป ั  น หุ ่ น ต้ น แบบพระหยกเชี ย งราย
และแกะสลั ก โดยนายช่ า งแกะสลั ก จาก
โรงงานวาลินนานกู เมืองปักกิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มด�าเนินการ
เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๓๔
ในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๓๔ ได้ประกอบ
พิธีวางศิลาฤกษ์หอพระหยก และในวันที่
๒๐ ก.ค. ๒๕๔๐ อาราธนาพระหยก
เชียงรายขึ้นประดิษฐานบนบุษบกภายใน
หอพระหยก และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟากัลยาณิวฒ
ั นากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ เสด็จฯ ไปเปดหอพระหยกในวัน
ที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๑
ผนังด้านในโดยรอบหอพระหยก ตบแต่ง
ด้วยแผ่นหยก มีภาพเขียน เป็นภาพเหตุการณ์
สร้างหอพระหยก การสร้างพระหยกเชียงราย
และประวัตคิ วามเป็นมาของพระแก้วมรกต
จ�านวน ๙ ภาพ แต่ละภาพมีข้อความ
บรรยาย โดยพระธรรมราชานุวัตร เจ้า
อาวาสรูปปัจจุบัน
เมือ่ มีเวลาไปแอ่วเมืองเหนืออย่าลืมแวะ
วัดทีเ่ ป็นประวัตศิ าสตร์ยาวนานแห่งนี้ เพราะ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บูชามากมาย

ภาษาน่ารู้ :

“ธาตุ” แบบไทยๆ
ธีรปัญโญ

“ภาษาไทยก็มีธาตุเหมือนกัน” อาจารย์
รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม ครูภาษาบาลีของ
ผู้เขียน ท่านเกริ่นเอาไว้ ในช่วงที่เราก�ำลังถก
กันเกี่ยวกับเรื่องธาตุในภาษาบาลี ท่านคงจะ
เห็นหน้าอันงงงวยของผูเ้ ขียนจึงได้ยกตัวอย่าง
ค�ำในภาษาไทยบางค�ำ มาสนับสนุนประโยค
ข้างต้น
ตัวอย่าง ธาตุของค�ำในภาษาไทย
ข หมายถึง ใหญ่ เช่น ขอน เขื่อง เข้ (จระเข้)
อักโข
ค หมายถึง เคลื่อน เช่น คลา คลาด เคลื่อน
คล้อย คล่อง แคล่ว
ล หมายถึง ละ วาง เช่น ละ ลบ ล้าง เลิก
โล๊ะ สละ

ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจมาก เพราะเคยคิด
แต่ว่าภาษาไทยของเรานั้น ถ้าไม่ใช่ค�ำที่ยืมมา
จากค�ำบาลีสันสกฤต ก็จะไม่มี ธาตุ จึงไม่เคย
คิ ด จะค้ น หาธาตุ และวิ เ คราะห์ ศั พ ท์ ใ ห้
เหนื่อยเปล่า แต่พอได้ยินเรื่องนี้และได้เห็น
ตัวอย่างจากอาจารย์ หลังจากนั้น พอมีเวลา
ว่าง ก็ลองรวบรวมศัพท์วิเคราะห์เท่าที่คิดได้
จึงได้ค้นพบว่า เป็นการท�ำให้ความเข้าใจใน
ภาษาไทยมีมิติที่ลุ่มลึกและสนุกขึ้น ผู้เขียน
พยายามคะยั้ น คะยอให้ อาจารย์ รุ ่ ง อรุ ณ
รวบรวมค�ำไทยที่น่าสนใจเหล่านี้ออกมา ท่าน
ก็ได้แต่ยิ้มๆ แต่ไม่ยอมเขียน วันหนึ่งท่านก็
เปรยขึ้นมาว่า “วิถีครูนั้น จะไม่บอกทั้งหมด
แต่จะท�ำไว้เป็นตัวอย่างให้เดินตาม” จึงคิด
เอาเองว่า การเขียนเรื่องอะไรที่ยังไม่ชัดเจน

อาจจะไม่เหมาะกับนักวิชาการทางภาษาระดับ
ท่าน แต่ความทีผ่ เู้ ขียนเองเป็นนักเรียนใหม่ใน
วงการบาลีไวยากรณ์นี้ จึงมีอิสระมากกว่าที่
จะเขียน จึงขออนุญาตท่านรวบรวมเขียนขึ้น
เอง โดยใช้ตัวอย่างที่อาจารย์รุ่งอรุณได้ค้นไว้
เป็นแนวทาง ถือว่าเป็นการเล่าให้ฟังกันแบบ
กันเอง เพื่อแบ่งปันความน่าสนใจของภาษา
และเพื่อปลุกให้เกิดความใส่ใจและสนใจที่จะ
ค้นหาความลุ่มลึกของมันไปด้วยกัน ถือคติ
ว่าถ้ามีถูกบ้างผิดบ้าง ผู้รู้ก็ได้โปรดเมตตา
ช่วยแนะน�ำกลับมาด้วยเพื่อให้เกิดกระบวน
การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ดีกว่าไม่ได้เขียน
แล้วเก็บความสนุกเอาไว้คนเดียว
“วิถีครูนั้น จะไม่บอกทั้งหมด แต่จะท�ำไว้เป็น
ตัวอย่างให้เดินตาม”

เริ่มต้น ขอให้สังเกตวิธีการทางภาษา
ของภาษาบาลีหลายๆ อย่างนั้น ได้ถูกน�ำมา
ใช้ในภาษาไทยด้วย ตัวอย่างเช่น วัณณโลปนัย
(วิธีลบอักษร) เช่นเช่น เมหนสฺส ขสฺส มาลา
เมขลา ค�ำนี้ มาจาก เมหน + ข + มาลา
(ลบ หน เหลือ เม, คง ข ไว้, ลบ มา เหลือ
แต่ ลา) แปลว่า สายสะอิ้ง หรือ สายรัดเอว
หรือค�ำว่า ภควา มีบทวิเคราะห์วา่ ภเวสุ คมนํ
วนฺโตติ ภควา แปลว่า ผู้คาย การไป ในภพ
ทัง้ หลาย น�ำตัวอักษร ภ ค ว ของบทวิเคราะห์
มารวมกันลบอักษรที่เหลือออก ได้เป็นภควา
ในภาษาไทยก็มีการรวมค�ำในลักษณะนี้
ตัวอย่างเช่น ค�ำว่า ซิ่ง แม้จะกร่อนมาจาก
ภาษาอังกฤษ แต่ก็เข้ากันได้กับธาตุแบบไทย
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จึงวิเคราะห์ได้ว่า มาจากแ ซ งด้วยการวิ่ ง ภาษาไทยก็มีศัพทวิเคราะห
เป็นต้น
เริ่มจากค�าที่น่าจะมีรากที่มาจากภาษา
บาลี เช่น
ซิ่ง มาจาก แ ซ งด้วยการวิง่
ปาช้า อาจเป็นการออกเสียงแบบไทยๆ
ซึง่ เป็นการผสมค�าโดยการน�าเอาพยัญชนะ ที่เพี้ยนมาจาก ปาฌาปน ซึ่งแปลว่า ป่าที่ให้
ของค�าหน้า มาบวกกับ สระและตัวสะกด เผา (ศพ) (แม้ป่าช้าผีดิบก็มีการขุดขึ้นมา
ของค�าหลัง เกิดเป็นค�าที่มีความหมายใหม่ เป็นระยะๆ เพื่อท�าพิธีเผา หรือทางชนบท
หรืออาจจะไม่มคี วามหมายใหม่แต่พดู ได้ความ ถ้ า มี ก ารตายโดยฉั บ พลั น โดยผิ ด ธรรมชาติ
หมายเท่าเดิมด้วยค�าที่สั้นลง ตัวอย่างเช่น ก็จะฝังไว้ก่อน ๒-๓ ปี แล้วจึงค่อยขุดขึ้นมา
อนึ่ ง น่ า จะลดรู ป มาจากค� า ว่ า อี ก อย่ า ง ท�าพิธเี ผาในภายหลังเมือ่ ญาติเดินทางมาพร้อม
หนึ่ง บ้าง สั้นๆ ของค�าว่า บอกหลายอย่าง กันแล้ว)
หรือ ค�าว่า อย่างไร ในประโยค เป็นอย่างไร?
พ่อครัวหัวปาก ปาก ในที่นี้น่าจะมา
กร่อนเสียงกลายเป็น เป็นยังไง? เพื่อความ จากค�าบาลีว่า ปาก (อ่านว่า ปา-กะ) ที่แปล
กลมกลืนกันของเสียง ค�านี้ ถ้าท�าอันตโลปะ ว่าหุง ต้ม หัวป่าก์ จึงหมายถึงผู้เป็นหัวหน้า
(ลบบทหลังคือ ไร) ก็จะกลายเป็น เป็นหยัง? ในการหุงหาอาหาร ซึ่งก็คือพ่อครัวนั่นเอง
ถ้าท�าปุพพะโลปะ (ลบบทหน้าคือ อย่าง) ก็ ค�านีแ้ สดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการรักษา
จะกลายเป็น เป็นไง? หรือ ค�าว่า มหาลัย
ตัวการันต์ (ไม้ทัณฑฆาต) เอาไว้ แม้ว่าเสียง
ก็มาจากหลักการท�ามัชเฌโลปะ (ลบเสียงกลาง
จะเพี้ยนไป จาก ปาก์ กลายเป็น ป่าก์ แต่
คือ วิทยา) ของค�าว่า มหาวิทยาลัย นั่นเอง
เราก็ยังพอคาดเดาความหมายได้เพราะมีการ
ท�ารัสสะสระโดยท�าให้เสียงยาว (อา) เป็น
คงรูปศัพท์ไว้ให้รู้ได้นั่นเอง
เสียงสั้น (อะ) เช่น ชีผ้าขาว เป็น ชีปะขาว
โลห เป็นภาษาบาลีแปลว่าโลหะ เหล็ก
หรือ แปลงสระ เช่น แต่ก่อน เป็น ตะก่อน
หรือ แปลงอักษร เช่น เจ้าพระคุณ เป็น มาเป็ น โลห แล้ ว ก็ เ พิ่ ม เสี ย งวรรณยุ ก ต์
ตามลิ้นคนไทยกลายมาเป็น โล่ ตัวอย่างอื่นๆ
เจ้าประคุณ เป็นต้น
ค�าที่ไม่มีความหมาย (ปทปูรณะ) ลงมา เช่น ฆาต มาเป็น ฆ่า, สิเนห มาเป็น เสน่ห
มาสูค่ า� ทีม่ าจากรากของค�าไทยเอง เช่น
เพื่อให้ออกเสียงง่ายเฉยๆ เช่น บานไม่รู้โรย
ค�าว่า รู้ นั้นใส่เข้ามาโดยไม่ได้เพิ่มความหมาย ขอบคุณ ค�านี้ผู้เขียนเคยสงสัยมานานแล้วว่า
ใด ภาษาบาลีเรียก ปทปูรณ หรือ ตัพภาวะ ท�าไมใช้คา� ว่า ขอบคุณ คุณทีไ่ ปอยูข่ อบๆ หรือ
หรือ ค�าว่า เสีย ซึ่งมีได้หลายความหมาย อย่างไร แต่พอได้หลักการกลมกลืนเสียงนี้ก็
อาจจะแปลว่า ตาย (พ่อเขาเสีย) หรือ ช�ารุด ชัดเลยว่า ขอบคุณ น่ามาจาก ค�าว่า ขอ +
(นาฬกาเสีย) หรือ แปลว่า จ่าย (เสียเงิน) มอบคุณ โดยน�า ข ของค�าว่า ขอ มารวม
แต่บางกรณีอาจจะไม่มีความหมายเลย ใส่ กับ ออบ ของค�าว่า มอบ ได้ค�าใหม่เป็น
ลงมาเพียงเพื่อทอดเสียงไม่ให้ห้วนจนเกินไป ค�าว่า ขอบ โดยนัยเดียวกัน ขอบใจ มาจาก
ขอ มอบใจ หรือ ถ้าจะเขียนเต็มประโยคว่า
(จงไปเสีย)
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ขอ ตอบว่าเป็นพระคุณ หรือ ขอตอบว่า ได้เอง และสิ่งที่เก่งที่สุดก็คือพระนิพพาน
ชอบใจ/ชื่นใจ แต่คนไทยชอบพูดอะไรสั้นๆ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นเอง อสังขตะ ไม่ต้อง
สุดท้ายก็กลมกลืนเสียงกันลงมาเป็น ขอบคุณ อาศัยเหตุปัจจัย
และ ขอบใจ ในที่สุด สั้นแต่อมความหมาย
เก่ง มาจาก ค�าว่า กระท�า เ อง
เดิมไว้ได้ทั้งหมด
ขอบคุณ มาจาก ค�าว่า ขอ มอบคุณ
ขอบใจ มาจาก ขอ มอบใจ

สื่อ มาจาก เสียงที่ถือตามกัน ลายสือ
มาจาก มีสิ้นด้วยหรือ เทียบกับ ค�าว่า อกฺขร
ในภาษาบาลีที่แปลว่า ไม่สิ้นไป (อักษร ไม่
สิ้ น ไปเพราะใช้ สื บ ต่ อ กั น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น )
สื่อ = เสียงที่ถอื ตามกัน

หรือเป็นค�าที่เรารู้จักกันดี ใช้กันมานานแต่ไม่
ทราบที่มา เช่น ค�าว่า เก่ง ค�านี้น่าสนใจมาก
เพราะแปลยาก ผู ้ เขี ย นอยู ่ กั บ พระฝรั่ ง มา
หลายปีพยายามแปลค�านีเ้ ป็นภาษาอังกฤษได้
ไม่เคยถูกใจ สุดท้ายเลย ต้องทับศัพท์ ใช้
เป็น ฮี อีส เวรี่เก่ง (เขาเก่งจังเลย) ไม่ต้อง
แปล ให้เข้าใจเอง พจนานุกรมให้ความหมาย
ไว้ว่า กล้า เข้มแข็ง ไม่แพ้ไคร เชี่ยวชาญ
แต่คิดดูแล้วเป็นไปได้ไหมที่ค�าว่า เก่ง จะมา
จากค�าว่า กระท�า เ อง ค�าว่า ท�าได้เอง นี้น่า
จะเหมาะที่สุด เพราะเรามักจะชมเด็กที่ท�า
อะไรได้ด้วยตัวเองว่าเก่ง แล้วก็ท�าหน้าท�าตา
ชื่นชม ปรบมือให้ เด็กก็จะจ�าและดีใจที่มี
คนชม แล้วก็เลย พยายาม “เก่ง” อยู่เสมอ
เมื่อ “เก่ง” ถูกน�ามาใช้ในกรณีอย่างอื่นด้วย
เลยกลายเป็นการแข่งขันประชันกัน พยายาม
ท�าตัวให้ เก่งกว่าคนอื่นๆ จนลืมความหมาย
เดิม ถ้าเก่งหมายถึงการกระท�าได้เอง คนที่
เก่งทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านตรัสรู้

ง่าย อาจมาจาก ค�าว่า หงาย ซึ่งค�าว่า
หงายนั้น บาลีว่า อุตฺตาน� ในพระสูตรเวลา
คนฟั ง ธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า แล้ ว เข้ า ใจจะ
บอกว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้า เหมือนเปด
ของที่ปด หงายของที่คว�่า จุดตะเกียงตาม
ประทีปไว้ในที่มืดให้คนที่มีจักษุได้เห็น (ถ้า
ง่าย มาจาก หงาย ถ้าอย่างนั้น ยาก ก็อาจ
มาจาก อยาก เช่นในประโยคว่า เพราะรัก
อยากจะได้มาก มันจึงได้ยากนัก ก็น่าคิด
เหมือนกันนะ มีค�ากล่าวของเซ็นว่า “มรรคา
ไปสู่ความหลุดพ้นนั้นเป็นของไม่ยาก ส�าหรับ
คนที่ไม่อยาก” ขอฝากไว้ให้คิดด้วยว่ามัน
จริงไหม)
แม่ มาจาก “มองลูกด้วยความรัก แ ท้”
ไม่มีรักไหนแท้เท่ารักของแม่อีกแล้ว
แม่ มาจาก “มองลูกด้วยความรักแแท้”

หรือ แม่ อาจมาจาก “รู้ว่าลูกท�าได้
ลไ หยุดขวนขวายให้ลูกได้ท�า” อันนี้อาจ
แลไม่
จะยาวหน่อยแต่ก็เป็นการจ�ากัดความหมายที่
น่ารักไปอีกแบบ ท�าให้ระลึกได้ถึงหน้าที่ของ
แม่ที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของลูกๆ ทุกคน
แม่ “รู้ว่าลูกท�าได้ แลล ไม่หยุด
ขวนขวายให้ลูกได้ท�า”

ตอนนี้ขอจบด้วยค�าว่าแม่ ในตอนต่อไป
เราจะมาว่ากันต่อในค�าว่าพ่อ

ภาษาน่ารู้ :

“ธาตุ” แบบไทยๆ
ช่วงที่ผู้เขียนเรียนต่ออยู่ที่ต่างประเทศจะ
มีอาการเห่อภาษาอังกฤษมาก แม้จะพูดกับ
คนไทยด้วยกันก็ชอบพูดไทยค�าฝรัง่ ค�าโดยทีไ่ ม่
ได้ตั้งใจ อาจจะคิดว่ามันเท่ห์ดี จนกระทั่งได้
มาพบพระอาจารย์ชยสาโร พระฝรั่งลูกศิษย์
หลวงพ่อชา เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติใน
ตอนนั้น ท่านได้กรุณารับนิมนต์จากคณะ
นักเรียนไทยในอเมริกา เพื่อไปสอนกรรมฐาน
ที่ บ อสตั้ น พอท่ า นได้ ยิ น ผู ้ เขี ย นพู ด แบบนี้
ท่านก็แย้งขึน้ มาเบาๆ ว่าค�าฝรัง่ ค�านีใ้ ช้คา� ไทย
ค�านี้แทนก็ได้ และจริงๆ ควรจะใช้ค�าไทย
แทนเพราะได้ความหมายที่ลุ่มลึกกว่า พระอาจารย์เองท่านช�านาญทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อั ง กฤษ เวลาท่ า นเทศน์ ท ่ า นกลั บ นิ ย มใช้
ภาษาไทยมากกว่า ท่านบอกว่าภาษาไทย
ใกล้กับภาษาธรรมะมากกว่า ตอนนั้นผู้เขียน
ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไร แต่ต่อมาเมื่อได้บวช
เรียนได้เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีและยิง่ ได้มา
เรียนภาษาบาลีด้วยแล้ว ก็ท�าให้ได้เข้าใจที่มา
ของค�าในภาษาไทยหลายๆ ค�า และเริ่มที่
จะเข้าใจสิ่งที่พระอาจารย์พูดมากขึ้น ตอนที่
แล้ ว ได้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ ง “ภาษาไทยก็ มี ธ าตุ
เหมือนกัน” และได้ยกตัวอย่างมาให้ศกึ ษากัน

(ตอนจบ)
ธีรปัญโญ

จ�านวนหนึ่งแล้ว ในตอนนี้ขอต่อให้จบ โดย
เริ่มจากค�าว่าพ่อ
พ่อ ผูก้ อ่ เกิด
พ่อ ผูร้ อ (ลูก ด้วยความหวังเสมอ)

พ่อ ผู้กอ่ เกิดหรือ ผูร้ อ (ลูก ด้วยความ

หวังเสมอ) ถ้าให้ค�าจ�ากัดความอย่างนี้ก็ท�าให้
นึกถึงพ่อที่เดินไปเดินมาอย่างกระวนกระวาย
อยู่หน้าห้องคลอดเพื่อรอชื่นชมลูกอยู่ ด้ วย
ความหวัง และพ่อก็ยังคอยเป็นก�าลังใจให้
ลูกเสมอ ยามที่ลูกต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
ในชีวิต
มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ค�าว่า บา ใน ครูบา
อาจารย์ อาจจะเป็นค�าไทยแท้จริงๆ ก่อนที่
เราจะรับเอาอิทธิพลทางภาษามาจากทางบาลี
สันสกฤต เพราะค�าว่า บา อาจจะมาจาก
บอก + ว่า บอก (ความรู้) และ ว่า (กล่าว
สั่งสอน) อันเป็นอรรถของการบอก (ธรรมะ)
และว่ากล่าว (วินัย) ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งชี้ให้
เห็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่ดีในสมัยก่อน
ที่ไม่ใช่เพียงแต่สั่งสอนให้ข้อมูล แต่จะต้องว่า
กล่าวตักเตือนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง

๖
ไปพร้อมๆ กันด้วย พอได้เค้าว่าค�าว่า บา
มาจาก บอก กับ ว่า ก็ส่องถึงค�าอีกค�าหนึ่ง
ที่พูดกันติดปาก คือค�าว่า ไปวัดไปวา ซึ่ง
เคยคิดกันว่าค�าว่า ไปวา คงเป็นค�าสร้อยเฉยๆ
ไม่มีความหมาย แต่ลองคิดดูกันเล่นๆ ว่า
ไปวัดไปวา อาจจะมาจาก ไปวัดไปว่า
ก็ได้ คือแต่ก่อนไม่ได้ไปวัดเพื่อไปถวายทาน
เฉยๆ แต่ต้องไปรับการว่ากล่าวสั่งสอนจาก
หลวงพ่อทีว่ ดั เพือ่ ขัดเกลากิเลสกันเป็นประจ�า
อีกด้วย เรียกไปเรียกมาจึงเหลือเพียง “ไป
วัดไปวา” บางท่านอาจจะแย้งว่า ต้องใช้ว่า
“ไปถูกว่า” น่าจะตรงกว่า แต่ภาษาไทยก็มี
การใช้ในลักษณะนี้เช่น “ผู้ว่าง่าย” ก็ไม่ได้
หมายความว่ า เป็ น ผู ้ ที่ ไ ปเที่ ย วว่ า ใครเขา
แต่หมายความว่าเป็นผูท้ รี่ บั ค�าว่ากล่าวตักเตือน
ได้โดยง่าย เป็นต้น
ครูบาอาจารย์ :
บา มาจาก บอก + ว่า
บอก (ความรู้) และ ว่า (กล่าวสั่งสอน)

ไปวัดไปวา อาจจะมาจาก ไปวัดไปว่า

ส่ ว นค� า ว่ า ลู ก ศิ ษ ย ลู ก หา นั้ น คื อ หา
ความรู้ หาครู หรือ เป็นผู้ที่ครูต้องเรียกหา
ที่เรียกว่า เมือง เพราะ มีความรุ่งเเรือง
หรือเรียกว่า เมือง เพราะ มีความสิ้นเเปลือง
อันนีก้ ข็ นึ้ กับมุมมองของแต่ละคนแต่ผเู้ ขียนคิด
ว่าถูกทัง้ คูเ่ จริญไปทางกามวัตถุกเ็ ป็นอย่างนีแ้ หละ
เมือง = มีความรุ่งเเรือง
เมือง = มีความสิ้นเเปลือง

เรียกว่า เจ้า เพราะ แแจ่มกว่าใครเขาและ
เา
เรียกว่า ดาว เพราะ เด่ด่นกว่าใครเขา
เา
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แ มกว่าใคร เเขาา
เจ้า = แจ่
ดาว = เเด่นกว่าใครเขา
เา

ส่วนค�าว่า ชี มาจาก ชอบดี ค�าว่า ชี
ในที่นี้ ไม่ได้ใช้ในความหมายว่า แม่ชี ที่นิยม
กันในปัจจุบันเท่านั้น แต่เข้าใจว่าแต่ก่อน
นิยมใช้ ค�าว่า ชี นี้ในความหมายของ พระ
เช่น ค�าว่าชีต้น หมายถึงพระ หรือค�าว่า ชี
ใน ฤษีชไี พร ก็เป็นค�ากลางๆ หมายถึงนักบวช
ส่วนที่มาของค�านี้ที่เคยสันนิษฐานกันว่าอาจ
จะกร่อนมาจากค�าบาลีว่า ปพฺพชิต หรือ
จะกร่อนมาจากค�าว่า ลัชชี (ผู้ละอายใน
การท�าบาป) ก็น่าฟัง แต่เป็นไปได้ไหมว่า
จะมีรากศัพท์มาจากค�าไทยโดยตรง ๒ ค�า
คื อ ชอบกั บ ดี คื อ เรี ย กว่ า ชี เพราะ
ช อบ ดี (คื อ ว่ า ท่ า นชอบความดี จึ ง เรี ย ก
ท่านว่าชี)
ชี = ชอบดี
ชี = ปฏิบัตชิ อบ
และ ปฏิบัติดี

หรือ เพราะ ชอบ และ เพราะ ดี จึง
เรียกว่า ชี (คือว่าท่านมีการปฏิบัติดี และ
ปฏิบตั ชิ อบนัน่ เอง) ปฏิบตั ดิ คี งเข้าใจได้ไม่ยาก
ส่วนปฏิบัติชอบนั้นเป็นส่วนของอริยมรรคมี
องค์ ๘ คือ เห็นชอบ คิดชอบ วาจาชอบ
การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ สติชอบ และตั้งมั่นชอบ เห็นไหมว่าค�าๆ นี้มี
ความหมายได้ลึกแค่ไหนถ้าเราตั้งวิเคราะห์
เป็น อีกสองค�าที่ขอตั้งข้อสันนิษฐานไว้ คือ
ค�าว่า อดทน เป็นไปได้ไหมว่า ที่มาของ
สองค�านี้มาจากภาษาบาลี หมายถึงกิจกรรม
ที่ ค นสมั ย ก่ อ นท� า กั น เป็ น ประจ� า ในวั น พระ
และ วันอุโบสถ คือ อด มาจากอุโบสถ
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๖

และ ทน มาจาก ทมน (การฝก) สมัยนี้มี
แต่คนบ่นว่าไม่ค่อยมีความอดทนกัน เราควร
จะฟน ฟูคา่ นิยมรักษาศีลอุโบสถ และการฝกหัด
ขัดเกลากันให้มากขึ้นจะดีไหม? ค�าว่าทมน
นั้น มาเพี้ยนเป็นค�าไทยว่าทรมานจึงท�าให้
ความหมายผิดกันไปไกล
เรา = รูแ้ บบเหมา
เ า คือ รู้รวบเหมาเอา
ว่าขันธ์ ๕ นี้เป็นเรา คือตัวมานะ (เทียบกัน
กับ การรู้แบบแยกส่วนเอาว่าขันธ์ใดขันธ์
หนึ่งเป็นเรา ซึ่งเป็นตัวทิฐิ) ถ้าเราวิเคราะห์
อย่างนี้ เวลาเราเรียกตัวเองว่า “เรา” จะได้
สอบสวนทวนตัวเองดูว่า เราก�าลังรู้ อะไร
แบบเหมารวมว่าเป็น “เรา” อยู่ อาจจะ
เป็นรูป หรือ นาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
เหมาเอารูปนามนี้ทั้งหมดว่าเป็นเรา ซึ่งอาจ
จะช่วยในการพิจารณาแยกความเป็นอัตตา
ให้น้อยลงได้บ้าง หรือ วิเคราะห์ว่า เรา =
เเข้า ไปรู้ การที่เราคิดว่า มี “เรา” ทีเ่ ข้า ไป
รู้แทนที่จะเป็นการสักแต่ว่ารู้เฉยๆ กลับไป
สร้างตัว “เรา” ที่เข้าไปรู้ขึ้นมา ก็น่าสนใจ

ค�าว่า ตาย ทั้งๆ ที่เป็นค�าไทยแต่เคย
เห็นนักภาษาท่านตัง้ วิเคราะห์ไว้เป็นภาษาบาลี
ว่า ตโย ภเว อายติ คจฺฉตีติ ตาย ที่ชื่อ
ว่า ตาย เพราะ ไปสู่ภพทั้งสาม (ต มาจาก
ติ แปลว่า ๓ + อิ แปลว่า ไป แปลง อิ
เป็น อาย รวมกันได้ค�าว่า ตาย) ซึ่งก็เข้าทีดี
เพราะเดีย๋ วนีห้ ลายคนคิดว่าตายแล้วจบกันไม่มี
อะไรอีก แต่ถา้ เข้าใจตามความหมายของศัพท์
ในวิเคราะห์แบบนีแ้ ล้วก็จะเห็นได้วา่ การตาย
เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ภพภูมิสาม ภูมิ
ใดภูมิหนึ่งในอบายภูมิ มนุสสภูมิ และเทวภูมิ
เท่านั้น มิใช่เป็นการสูญสลายหายไปอย่างที่
บางคนคิด (รูปภูมิและอรูปภูมิก็นับรวมอยู่ใน
เรา = รูแ้ บบเหมา
เ า
เทวภูมิ) สัตว์โลกทั้งหลายจึงต้องตายเหมือน
กันหมด มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
เรา = เเข้า ไปรู้
เท่านั้นที่ไม่ตายเพราะท่านคายการไปในภพ
ค�าไทยว่า ขวัญ อาจจะมาจาก ขันธ์ + ไหนๆ ได้แล้ว หรือถ้าตั้งวิเคราะห์แบบไทยๆ
อัญญะะ (รู้) คือมีขวัญดีก็เท่ากับว่ารู้จักขันธ์ดี โดยเอาสระ ไ- ของไป มารวมกับ ต ของ
ต่อ แล้วลากเสียงให้ยาวขึ้น ก็ได้ค�าว่าตาย
นั่นเอง
เหมือนกัน
สิ่ง = ทรงความจริง
ตาย = ไไปต่อ (ในภพทั้งสาม)
สิ่ง คือ อะไรที่ ทรงความจริง เอาไว้
ไป = จุติ (จวนะ เคลื่อน)
(ถ้าวิเคราะห์อย่างนีจ้ ะเทียบได้กบั ความหมาย
ต่อ = ปฏิสนธิ (ปฏิ+สนธิ เชื่อม)
ของค�าว่า ธาตุ ในภาษาบาลีทมี่ าจาก ธา ธาตุ
ในความทรงไว้) เวลาเราเรียก “สิ่ง” นั้น
การทีม่ กี ารตัง้ วิเคราะห์กา� หนดความหมาย
“สิ่ง” นี้ นั้น เราก�าลังหมายถึงว่า มันได้ทรง ของค�า ท�าให้ความหมายของค�าคงไว้ไม่เพี้ยน
หรือสูญสลายไป เพราะเมื่อบริบททางสังคม
ความจริงอะไรบางอย่างเอาไว้?

๖
เปลีย่ นไป ค�าก็สอ่ื ความหมายทีผ่ ดิ ออกไปด้วย
เช่น ค�าว่า “คนนี้เป็นคอม” ในยุคหนึ่ง
หมายความว่า คนนี้เป็นคอมมิวนิสต์ แต่ใน
อีกยุดหนึ่งประโยคเดียวกันค�าว่า “คนนี้เป็น
คอม” หมายถึงว่า คนนี้เป็นคอมพิวเตอร์
หรือค�าว่า “วิญญาณ” ที่มีความหมายว่า
การรู้ชัด รู้แจ้ง แต่ปัจจุบัน ค�าว่า วิญญาณ
คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าหมายถึง จิตทีล่ อ่ ง
ลอยออกจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่ง คล้ายๆ
กับผี เช่น วิญญาณอาฆาต หรือใช้ในการ
น�ามาเรียกผู้ที่ท�าตนสมกับภาวะของตนเช่น
คนนี้มีวิญญาณของความเป็นครูดังนี้เป็นต้น
แต่ที่เราทราบได้โดยไม่ต้องเถียงกันว่าความ
หมายเดิมเป็นอย่างไรแน่ เพราะได้มีการให้
ค�าจ�ากัดความเอาไว้ (เรียกในภาษาบาลีว่า
วจนัตถะ คือการตั้งวิเคราะหค�า) ซึ่งท�าให้
จ�าได้ง่ายเพราะเห็นเค้าโครงที่มาของค�า เช่น
อารมฺมณ� วิชานาตีติ วิญญาณ� วิ บท
หน้า + ญา ธาตุ ในความหมายว่ารู้ + ยุ
ปัจจัยปดท้าย(ที่เปลี่ยนรูปมาเป็น ณ) ได้
ค�าส�าเร็จเป็นวิญญาณ ค�านีจ้ งึ แปลว่า ธรรมชาติ
ที่รู้แจ้งอารมณ์ หรือคือจิต นั่นเอง แม้ว่าใน
ภาษาไทยเราก็ มี พ จนานุ ก รมที่ ใ ห้ ค� า จ� า กั ด
ความของศัพท์เอาไว้ แต่ความที่ไม่มีการแยก
วิเคราะห์ศัพท์แบบบาลี ท�าให้จ�ายาก ผู้เขียน
ก�าลังพยายามเสนอว่าค�าไทยหลายๆ ค�า ก็
สามารถที่จะมีวิเคราะห์ค�าได้เช่นกัน และคง
น่าสนใจไม่น้อยที่จะช่วยกันค้นหาความเป็น
ไปได้เหล่านี้ ดังตัวอย่างที่ได้ยกมาแสดงเป็น
นิทัสสนาในเบื้องต้น
ผู้เขียนจึงหวังว่าบทความนี้จะท�าให้เกิด
มุมมองใหม่ๆ ต่อค�าเก่าๆ หลายๆ ค�าที่เรา
เคยใช้กันจนชินจนลืมไปว่าค�าเหล่านั้นอาจ
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หมายถึงสิ่งใดได้บ้าง (และเราอยากจะให้มัน
หมายถึงสิ่งใดบ้าง) ผู้เขียนเชื่อว่าในภาษาไทย
ของเรานี้ ยังมีค�าอีกมากมายที่มีความหมาย
อันสุขุมลุ่มลึกที่บรรพบุรุษเราได้รักษาและ
สืบทอดไว้ให้เป็นมรดกที่คนไทยทุกคนควร
ภูมิใจ ภาษาไทยของเราเป็นภาษาหนึ่งที่ไม่
เป็นรองใครในโลก เป็นอู่แห่งอารยธรรมอัน
น�ามาซึ่งความร�่ารวยด้วยอรรถแห่งธรรมะ
ส�าหรับผูท้ ใี่ ฝ่ศกึ ษาและขวนขวายอยูเ่ สมอเพือ่
ที่จะท�าความเข้าใจความลึกซึ้งอันนี้
สุ ด ท้ า ยก็ ข อจบด้ ว ย ความหมายของ
ค�าว่าคน เราอาจตั้งวิเคราะห์ความหมายของ
ค�าว่า คน ว่า สุขทุกข์คลุกเคล้าให้เราได้ฝก ฝน
แล้วท่านผู้อ่านล่ะ อยากจะให้ความหมาย
ของค�าว่า “คน” ว่าอย่างไรดี?

ค้น พบ “ทุกสิ่งเป็นทุกข์”

คืน กลับเป็นสุขอย่างยิ่ง
คอย ไย สิ่งใดไม่จริง
คาย ทิ้ง กลับอิ่ม นิพพาน ฯ
หรือ จริงๆ บางที คนเรา มันก็ แค่
แ นนั้ .
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๖

ภาษาคน ภาษาธรรม
ในการตรัสธรรมะของพระพุทธองค์บาง
ครั้งก็ตรัสเป็นภาษาคนหรือปุคคลาธิษฐาน
เน้นเรือ่ งราวทางโลกหรือทางวัตถุเป็นรูปธรรม
เห็นชัด บางครั้งก็ตรัสเป็นภาษาธรรมหรือ
ธรรมาธิษฐาน ที่เป็นนามธรรมเหนือขึ้นจาก
โลกหรือวัตถุ บางครัง้ ท่านก็อปุ มาเปรียบเทียบ
ภาษาทั้ง ๒ ให้ฟังเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
บางครัง้ เราก็ตอ้ งคิดตีความเอาเอง ยกตัวอย่าง
เช่น “พุทธ” ในภาษาคน หมายถึง พระพุทธเจ้า
บุคคลในประวัติศาสตร์ผู้ซึ่งได้เผยแพร่พุทธศาสนาเมื่อ ๒๕๐๐ ปีก่อน และได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ส่วนความหมายระดับ
ภาษาธรรม หมายถึง หลักธรรม ตามนัยยะ
เดียวกับที่ปรากฏในพุทธวจนะว่า “ผู้ใดเห็น
ธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ผู้ใดเห็นตถาคต ผู้นั้น
เห็นธรรม ผู้ที่ไม่เห็นธรรมะนั้น แม้จะจับจีวร
ของตถาคตอยู่ ก็ไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตเลย”
หรือเช่น การเปรียบเทียบบุคคลในโลกกับ
ดอกบัว ๔ เหล่า เป็นต้น
เมื่อพูดถึงคน เราแบ่งตามภาษาธรรมได้
ดังนี้
๑. มนุสสมนุสโส คนผู้มีใจสูง คือ สูง
ด้ ว ยมนุ ษ ยธรรม มี ศี ล ๕ รู ้ ว ่ า อะไรเป็ น
บุญบาป รู้อะไรควรไม่ควร
๒. มนุสสนิรยโก คนนรก คือ คนที่มี
ทุกข์ร้อนรุ่ม ถูกเผารนอยู่เสมอด้วยไฟโทสะ
ทุกข์กระวนกระวาย เพราะถูกไฟกิเลสและ
บาปทุจริตแผดเผา

นชาดก

ปฺุวํโส

๓. มนุสสเปโต คนที่มีจิตใจเหมือนเปรต
คือ โลภอยากได้ หิวกระหาย ทะเยอทะยาน
ดิ้นรน ต้องการอยู่เสมอ ไม่รู้อิ่มไม่รู้พอ
๔. มนุสสอสุรกาโย คนที่มีความขี้ขลาด
ขี้กลัว กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว กลัวอย่างไม่มี
เหตุผล ไม่กล้าหาญในจริยธรรม คุณความดี
๕. มนุสสติรจั ฉาโน คนทีม่ จี ติ ใจต�า่ เหมือน
สัตว์เดียรัจฉาน เต็มไปด้วยโมหะโง่เขลามัวเมา
งมงาย ไม่มีปัญญารู้อะไรดีอะไรชั่ว ไม่รู้บุญ
บาป เอาแต่กิน นอน สืบพันธ์ุ เท่านั้น
๖. มนุสสเทโว คนที่มีจิตใจสูงเหมือน
เทวดา คือ มีศีล มีหิริโอตตัปปะ ละอายเกรง
กลัวบาปอันเป็นเทวธรรม มีความประพฤติ
สะอาด รื่นเริงบันเทิงอยู่
๗. มนุสสพรหมา คนทีม่ พี รหมวิหารธรรม
เป็นเครื่องอยู่เสมอ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา
๘. มนุสสอริโย คนผู้ประเสริฐเป็นพระอริยะแล้ว คือผู้ปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ จน
บรรลุธรรม มีโสดาบันเป็นต้น
จะเห็นว่าภาษาคนก็เรียกว่าคนเหมือน
กันหมด แต่ภาษาชาวบ้านก็พอรู้ความหมาย
ในเชิงเปรียบเทียบธรรมะอยู่ จึงด่าว่า ไอ้เปรต
บ้าง ไอ้สัตว์บ้าง ไอ้สัตว์นรกบ้าง หรือชมว่า
คนนี้ใจงามดังเทพ เป็นต้น

๖

เตลปตตชาดก ว่าด้วย การรักษาจิต
ครั้ ง หนึ่ ง พระบรมศาสดา ทรงปรารภ
ชนบทกัลยาณีสูตร ตรัสพระธรรมเทศนานี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเสมือนว่า
หมู่มหาชน ได้ยินว่า นางงามในชนบทผู้งาม
เยี่ยม ถึงพร้อมด้วยความงามและปราศจาก
โทษแห่งสรีระ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างยอดเยีย่ ม
ในการฟอนอย่างอ่อนช้อย ในการขับกล่อม
ได้อย่างไพเราะ หมู่มหาชนย่อมประชุมกัน
อย่างแออัดที่นั้น ครั้นเมื่อนางงามฟอนร�า
อยู่ท่ามกลางมหาชน ฝูงชนต่างเปล่งเสียง
เชียร์ว่า สวยงามแท้หนอ ทั้งเสียงดีดนิ้วและ
โบกผ้าอย่างสนั่นหวั่นไหว
พระราชาทรงทราบพฤติกรรมนั้น รับสั่ง
ให้เรียกนักโทษคนหนึ่งออกมาจากเรือนจ�า
ถอดขื่อคาออกเสีย ประทานโถน�้ามัน มีน�้ามัน
เต็มเปียมเสมอขอบไว้ในมือของเขา ให้ถือไว้
มั่นด้วยมือทั้งสอง ทรงสั่งบังคับบุรุษ ผู้ถือ
ดาบคนหนึ่งว่า จงพานักโทษผู้นี้ไปสู่สถาน
มหรสพของนางงามในชนบท จ้องเดินตาม
ไปข้างหลัง และถ้าบุรุษผู้นี้ถึงความประมาท
เทหยดน�้ามันแม้หยดเดียวลงในที่ใดแล จง
ตัดศีรษะเขาเสียในที่นั้นทีเดียว บุรุษนั้นเงื้อ
ดาบตะคอกเขาพาไป ณ ทีน่ นั้ เขาอันมรณภัย
คุกคามแล้ว ไม่ใส่ใจถึงนางด้วยสามารถแห่ง
ความประมาทเลย ไม่ลมื ตาดูนางชนบทกัลยาณี
นั้น แม้ครั้งเดียว เพราะต้องการจะอยู่รอด
แล้วทรงอุปมาสอนภิกษุว่า ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย โถนํ้ามันเต็มเปยมเสมอขอบ เป็น
ชื่อของสติอันเปนไปในกายแล.
พวกเธอพึงศึกษาในข้อนี้อย่างนี้ว่า สติ
ไปแล้วในกาย จักเป็นข้อที่พวกเราทั้งหลาย
จักต้องท�าให้มี ให้เป็นจงได้ เริ่มแล้วด้วยดีให้
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จงได้ ก็ในเรื่องนี้ กรรมพึงเห็นดุจพระราชา
กิเลสดุจดาบ มารดุจคนเงื้อดาบ พระโยคาวจรผูเ พงเจริญกายคตาสติดจุ คนถือโถนํา้ มัน.
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน�าพระสูตรนี้มา
ทรงแสดงว่า อันภิกษุผูมุงเจริญกายคตาสติ
ต้องไม่ปล่อยสติ เป็นผู้ไม่ประมาท เจริญ
กายคตาสติ เหมือนคนถือโถนํ้ามันนั้น ด้วย
ประการฉะนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ครั้นฟังพระสูตรนี้ และ
อรรถาธิบายแล้ว พากันกราบทูลอย่างนี้ว่า
การทีบ่ รุ ษุ นัน้ ไม่มองดูนางชนบทกัลยาณีผงู้ าม
หยดย้อย ประคองโถน�้ามันเดินไป กระท�า
แล้ว เป็นการกระท�าได้ยาก
พระศาสดาตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
การทีบ่ รุ ษุ นัน้ กระท�าแล้ว มิใช่เป็นการทีก่ ระท�า
ได้ยาก นั่นเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่ายโดยแท้ เพราะ
เหตุไร? เพราะเหตุมีคนเงื้อดาบคอยขู่ตะคอก
สะกดไป แต่การทีบ่ ณ
ั ฑิตทัง้ หลายในครัง้ ก่อน
ไม่ปล่อยสติ ไม่ท�าลายอินทรีย์ ไม่มองดูแม้
ซึ่งรูปทิพย์ที่จ�าแลงไว้เสียเลย เดินไปจนได้
ครองราชสมบั ติ นั่ น ต่ า งหาก ที่ ก ระท� า ได้
โดยยาก.
ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอาราธนาให้เล่า
อดีตนิทานแล้ว ดังนี้
(การอานชาดกเปนภาษาคน ไดความ
เพลิดเพลิน ไดธรรมะขอคิดระดับหนึ่ง แตถา
มองใหลึกลงไปอีกชั้นถึงขั้นภาษาธรรม ก็จะ
ไดประโยชนมากขึ้น ผูอานลองหัดวิเคราะห
ปริศนาธรรมจากภาษาคนดู แลวคอยดูเฉลย
ตอนทายวา คิดตรงกันมั้ย)
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวย
ราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์
บังเกิดเป็นพระโอรสองค์เล็กทีส่ ดุ ของพระโอรส
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๖

๑๐๐ องค์ แห่งพระราชานั้น ทรงบรรลุความ
เป็ น ผู ้ รู ้ เ ดี ย งสาโดยล� า ดั บ และในครั้ ง นั้ น
พระปั จ เจกพุ ท ธเจ้ า หลายพระองค์ ฉั น ใน
พระราชวัง พระโพธิสัตว์ทรงกระท�าหน้าที่
ไวยาวัจกรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น.
วันหนึ่ง ทรงพระด�าริว่า พี่ชายของเรา
มีมาก เราจักได้ราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ใน
พระนครนี้ หรือไม่หนอ ครั้นแล้วพระองค์ได้
มีปริวิตกว่า ต้องถามพระปัจเจกพุทธเจ้าดู
จึ ง จะรู ้ แ น่ ในวั น ที่ ๒ เมื่ อ พระปั จ เจกพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายมากั น แล้ ว ท่ า นถื อ เอา
ธรรมกรกมากรองน�้าส�าหรับดื่ม ล้างเท้า ทา
น�้ามัน ในเวลาที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น
ฉันของเคี้ยวในระหว่าง จึงบังคมแล้วประทับ
นัง่ ณ ส่วนข้างหนึง่ มีพระด�ารัสถามความนัน้
ทีนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นได้
บอกกะท่านว่า ดูก่อนกุมาร พระองค์จักไม่ได้
ราชสมบัติในพระนครนี้ แต่จากพระนครนี้ไป
ในที่สุด ๑๒๐ โยชน์ ในคันธารรัฐ มีพระนคร
ชื่อว่า ตักกสิลา เธออาจจะไปในพระนครนั้น
จักต้องได้ราชสมบัติ ในวันที่ ๗ นับจากวันนี้
แต่ในระหว่างทาง ในดงดิบใหญ่มีอันตรายอยู่
เมื่อจะอ้อมดงนั้นไป จะเป็นทางไกลถึง ๑๒๐
โยชน์ เมื่ อ ไปตรงก็ เ ป็ น ทาง ๕๐ โยชน์
ข้อส�าคัญทางนั้นชื่อว่า อมนุสสกันดาร ใน
ย่านนัน้ ฝูงยักษิณพี ากันเนรมิตบ้านและศาลา
ไว้ในระหว่างทาง ตกแต่งที่นอนอันมีค่า บน
เพดานแพรวพราวไปด้วยดาวทอง แวดวงม่าน
อั น ย้ อ มด้ ว ยสี ต ่ า งๆ ตกแต่ ง อั ต ภาพด้ ว ย
อลังการอันเป็นทิพย์ พากันนัง่ ในศาลาทัง้ หลาย
หน่วงเหนีย่ วเหล่าบุรษุ ผูเ้ ดินทางไปด้วยถ้อยค�า
อ่อนหวาน พากันเชื้อเชิญว่า ท่านทั้งหลาย
ปรากฏดุจดังคนเหน็ดเหนื่อย เชิญมานั่งบน
ศาลานี้ ดื่มเครื่องดื่มแล้วค่อยไปเถิด แล้วให้

ที่นั่งแก่ผู้ที่มา พากันเล้าโลม ด้วยท่าทีอัน
เย้ายวนของตน ท�าให้ตกอยู่ในอ�านาจกิเลส
จนได้ เมื่อได้ท�าอัชฌาจารร่วมกับตนแล้ว ก็
พากันเคี้ยวกินพวกนั้นเสียในที่นั้นเอง ท�าให้
ถึงสิ้นชีวิต ทั้งๆ ที่โลหิตยังหลั่งไหลอยู่ พวก
นางยักษิณีจะคอยจับสัตว์ผู้มีรูปเป็นอารมณ์
ด้วยรูปนั่นแหละ ผู้มีเสียงเป็นอารมณ์ด้วย
เสียงขับร้องบรรเลงอันหวานเจือ้ ยแจ้ว ผูม้ กี ลิน่
เป็นอารมณ์ด้วยกลิ่นทิพย์ ผู้มีรสเป็นอารมณ์
ด้วยโภชนะอันมีรสเลิศต่างๆ ดุจรสทิพย์ ผู้มี
โผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ด้วยที่นอนดุจที่นอน
ทิพย์ เป็นเครื่องลาดมีสีแดงทั้งสองข้าง ถ้า
พระองค์จักไม่ท�าลายอินทรีย์ทั้ง ๕ แลดู
พวกมันเลย คุมสติมั่นคงไว้เดินไป จักได้
ราชสมบัติในพระนครนั้นในวันที่ ๗ แน่
พระโพธิสัตว์ตรัสว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า
ผู้เจริญ เรื่องนั้นจงยกไว้ ข้าพเจ้ารับโอวาท
ของพระคุณเจ้าทั้งหลายแล้ว จักแลดูพวกมัน
ท�าไม? ดังนี้แล้ว ขอให้พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทั้งหลายท�าพระปริต รับทรายเสกด้วยพระปริต และด้ายเสกด้วยพระปริต บังคมลา
พระปั จ เจกพุ ท ธเจ้ า และพระราชมารดา
พระราชบิดา เสด็จไปสู่พระราชวัง ตรัสกะ
คนของพระองค์ว่า เราจักไปครองราชสมบัติ
ในพระนครตักกสิลา พวกเจ้าจงอยู่กันที่นี่เถิด
ครั้งนั้น คนทั้ง ๕ กราบทูลพระโพธิสัตว์ว่า
แม้พวกข้าพระองค์ก็จักตามเสด็จไป ตรัสว่า
พวกเจ้าไม่อาจตามเราไปได้ดอก ได้ยินว่า ใน
ระหว่างทาง พวกยักษิณคี อยเล้าโลมพวกมนุษย์
ผูม้ รี ปู เป็นต้น เป็นอารมณ์ดว้ ยกามารมณ์มรี ปู
เป็นต้นหลายอย่างต่างกระบวนแล้วจับกินเป็น
อาหาร อันตรายมีอยู่อย่างใหญ่หลวง เรา
เตรียมตัวไว้แล้วจึงไปได้ พระราชบุรษุ กราบทูล
ว่า ข้าแต่สมมติเทพ เมื่อพวกข้าพระบาทนั้น

๖
ตามเสด็จไปกับพระองค์ จักแลดูรูปเป็นต้นที่
น่ารักเพื่อตนท�าไม แม้พวกข้าพระบาท ก็จัก
ไปในที่นั้นได้เหมือนกัน พระโพธิสัตว์ตรัสว่า
ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด
แล้วพาพวกคนทั้ง ๕ เหล่านั้นเสด็จไป
ฝูงยักษิณีพากันเนรมิตบ้านเป็นต้น นั่ง
คอยอยู่แล้ว ในคนเหล่านั้น คนที่ชอบรูปแล
ดูยักษิณีเหล่านั้นแล้ว มีจิตผูกพันในรูปารมณ์
ชักจะล้าหลังลงหน่อยหนึ่ง พระโพธิสัตว์ก็
ตรัสว่า ท่านผู้เจริญ ท�าไมจึงเดินล้าหลังลง
ไปเล่า? กราบทูลว่า ข้าแต่สมมติเทพ เท้า
ของข้าพระบาทเจ็บ ขอนัง่ พักในศาลาสักหน่อย
แล้วจักตามมา พระเจ้าข้า ตรัสว่า ท่านผู้
เจริญ นั่นมันฝูงยักษิณี เจ้าอย่าไปปรารถนา
มันเลย กราบทูลว่า ข้าแต่สมมติเทพ จะ
เป็นอย่างไรก็เป็นเถิด ข้าพระบาททนไม่ไหว
ตรัสว่า ถ้าเช่นนั้น เจ้าจักรู้เอง ทรงพาอีก ๔
คนเดินทางต่อไป คนที่ชอบดูรูปได้ไปส�านัก
ของพวกมัน เมื่อได้ท�าอัชฌาจารกับตนแล้ว
พวกมันก็ท�าให้เขาสิ้นชีวิตในที่นั้นเอง แล้วไป
ดักข้างหน้า เนรมิตศาลาหลังอื่นไว้ นั่งถือ
ดนตรีต่างๆ ขับร้องอยู่ ในคนเหล่านั้น คนที่
ชอบเสียงก็ชักล้าหลัง พวกมันก็พากันกินคน
นั้นเสีย แล้วพากันไปดักข้างหน้า จัดโภชนะ
ดุจของทิพย์ มีรสเลิศนานาชนิดไว้เต็มภาชนะ
นั่งเปดร้านขายข้าวแกง ถึงตรงนั้น คนที่
ชอบรสก็ชกั ล้าลง พวกมันพากันกินคนนัน้ เสีย
แล้วไปดักข้างหน้า ตกแต่งที่นอนดุจที่นอน
ทิพย์ นั่งคอยแล้ว ถึงตรงนั้น คนที่ชอบ
โผฏฐัพพะ ก็ชักล้าลง พวกมันก็พากันกิน
เขาเสียอีก
เหลือแต่พระโพธิสตั ว์พระองค์เดียวเท่านัน้
ครั้งนั้น นางยักษิณีตนหนึ่งคิดว่า มนุษย์คนนี้
มีมนต์ขลังนัก เราจักกินให้ได้แล้วถึงจะกลับ
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แล้วเดินตามหลังพระโพธิสัตว์ไปเรื่อยๆ ถึง
ปากดงฟากโน้น พวกที่ท�างานในป่าเป็นต้น
ก็ถามนางยักษิณีว่า ชายคนที่เดินไปข้างหน้า
นางนี้เป็นอะไรกัน? ตอบว่า เป็นสามีหนุ่ม
ของดิฉัน เจ้าค่ะ พวกคนเหล่านั้นจึงกล่าวว่า
พ่อมหาจ�าเริญ กุมาริกานี้อ่อนแอถึงอย่างนี้
น่าถนอมเหมือนพวงดอกไม้ ผิวก็งามเหมือน
ทอง ทอดทิ้งตระกูลของตนออกมา เพราะ
รักคิดถึงพ่อมหาจ�าเริญ จึงยอมติดตามมา
พ่อมหาจ�าเริญ เหตุไร จึงปล่อยให้นางล�าบาก
ไม่จูงนางไปเล่า?
พระโพธิ สั ต ว์ ต รั ส ว่ า พ่ อ คุ ณ ทั้ ง หลาย
นั่นไม่ใช่เมียของเราดอก นั่นมันยักษิณี คน
ของเรา ๕ คน ถูกมันกินไปหมดแล้ว ยักษิณี
กล่าวว่า พ่อเจ้าประคุณทั้งหลาย ธรรมดา
ผู้ชายในยามโกรธ ก็กระท�าเมียของตนให้
เป็นนางยักษ์ก็ได้ ให้เป็นนางเปรตก็ได้ นาง
ยักษิณีเดินตามมา แสดงเพศของหญิงมีครรภ์
แล้วท�าให้เป็นหญิงคลอดแล้วครัง้ หนึง่ อุม้ บุตร
ใส่สะเอวเดินตามพระโพธิสัตว์ไป คนที่เห็น
แล้วๆ ก็พากันถามตามนัยก่อนทั้งนั้น แม้
พระโพธิสัตว์ก็ตรัสอย่างนั้นตลอดทาง จนถึง
พระนครตักกสิลา มันท�าให้ลกู หายไป ติดตาม
ไปแต่คนเดียว พระโพธิสัตว์เสด็จถึงพระนคร
แล้ว ประทับนั่ง ณ ศาลาหลังหนึ่ง แม้ว่า
นางยักษิณีนั้นเล่า ไม่อาจเข้าไปได้ด้วยเดช
ของพระโพธิสัตว์ ก็เนรมิตรูปเป็นนางฟา ยืน
อยู่ที่ประตูศาลา
สมัยนั้น พระราชาก�าลังเสด็จออกจาก
พระนครตักกสิลาไปสู่พระอุทยาน ทรงมีจิต
ปฏิพัทธ์ ตรัสใช้ราชบุรุษว่า ไปถามซิ นางคน
นี้มีสามีแล้วหรือยังไม่มี? พวกราชบุรุษเข้าไป
หานางยักษิณี ถามว่า เธอมีสามีแล้วหรือ?
นางตอบว่า เจ้าค่ะ ผู้ที่นั่งอยู่บนศาลาคนนี้
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เป็นสามีของดิฉัน พระโพธิสัตว์ตรัสว่า นั่น
ไม่ใช่เมียของข้าพเจ้าดอก มันเป็นนางยักษิณี
คนของข้าพเจ้า ๕ คน ถูกมันกินเสียแล้ว
ฝ่ายนางยักษิณกี ก็ ล่าวว่า ท่านเจ้าค่ะ ธรรมดา
ผู้ชายในยามโกรธ ก็จะพูดเอาตามที่ใจตน
ปรารถนา ราชบุรุษนั้นก็กราบทูลค�าของคน
ทัง้ สองแด่พระราชา พระราชารับสัง่ ว่า ธรรมดา
ภัณฑะไม่มเี จ้าของย่อมตกเป็นของหลวง แล้ว
ตรัสเรียกยักษิณีมาให้นั่งเหนือพระคชาธาร
ร่วมกับพระองค์ทรงกระท�าประทักษิณพระนคร
แล้วเสด็จขึ้นสู่ปราสาท ทรงสถาปนามันไว้ใน
ต�าแหน่งอัครมเหสี เสด็จสรงสนานแต่งพระองค์
เรียบร้อย เสวยพระกระยาหารในเวลาเย็นแล้ว
ก็เสด็จขึ้นพระแท่นที่สิริไสยาสน์
นางยักษิณนี นั้ เล่า กินอาหารทีค่ วรแก่ตน
แล้ว ตกแต่งประดับประดาตน นอนร่วมกับ
พระราชา เหนือพระแท่นที่บรรทมอันมีสิริ
เวลาทีพ่ ระราชาทรงเปีย มไปด้วยความสุขด้วย
อ�านาจความรื่นรมย์ ทรงบรรทมแล้ว ก็พลิก
ไปทางหนึ่ง ท�าเป็นร้องไห้ ครั้นพระราชาตรัส
ถามมันว่า ดูกอ่ นนางผูเ้ จริญ เจ้าร้องไห้ทา� ไม?
นางจึงทูลว่า ทูลกระหม่อมเพคะ กระหม่อม
ฉันเป็นผู้ที่พระองค์ทรงพบที่หนทางแล้วทรง
พามา อนึ่งเล่า ในพระราชวังของพระองค์ ก็
มีหญิงอยู่เป็นอันมาก กระหม่อมฉัน เมื่ออยู่
ในกลุ่มหญิงที่ร่วมบ�าเรอพระบาท เมื่อเกิด
พูดกันขึ้นว่า ใครรู้จักมารดา บิดา โคตร
หรือชาติของเธอเล่า เธอนะ พระราชาพบใน
ระหว่างทาง แล้วทรงน�ามา ดังนี้ จะเหมือน
ถูกจับศีรษะบีบ ต้องเก้อเขินเป็นแน่ ถ้าพระองค์
พระราชทานความเป็นใหญ่ และการบังคับ
ในแว่นแคว้นทั้งสิ้น แก่หม่อมฉัน ใครๆ ก็จัก
ไม่อาจก�าเริบจิตกล่าวแก่หม่อมฉันได้เลย
ทรงรับสั่งว่า นางผู้เจริญ ชาวแว่นแคว้น
ทัง้ สิน้ มิได้เป็นสมบัตบิ างส่วนของฉัน ฉันไม่ได้

เป็นเจ้าของของพวกนัน้ แต่ชนเหล่าใดละเมิด
พระราชก�าหนดกฎหมาย กระท�าสิ่งที่ไม่ควร
ท�า เราเป็นเจ้าของคนพวกนั้นเท่านั้น ด้วย
เหตุนี้ เราจึงไม่อาจให้ความเป็นใหญ่ และ
การบังคับในแว่นแคว้นทั้งสิ้นแก่เธอได้
นางกราบทูลว่า ทูลกระหม่อม เพคะ ถ้า
พระองค์ไม่สามารถจะพระราชทานการบังคับ
ในแว่นแคว้น หรือในพระนคร ก็ขอได้โปรด
พระราชทานอ�านาจ เหนือปวงชนผู้รับใช้
ข้างใน ภายในพระราชวัง เพื่อให้เป็นไปใน
อ�านาจของหม่อมฉันเถิด พระเจ้าข้า
พระราชาทรงติดพระทัยโผฏฐัพพะดุจทิพย์
เสียแล้ว ไม่สามารถจะละเลยถ้อยค�าของ
นางได้ ตรัสว่า ตกลงนางผู้เจริญ เราขอมอบ
อ�านาจในหมู่ชนผู้รับใช้ภายในแก่เธอ เธอจง
ควบคุมคนเหล่านัน้ ให้เป็นไปในอ�านาจของตน
เถิด นางยักษิณีรับค�าว่า ดีแล้ว พระเจ้าข้า
พอพระราชาบรรทมหลับสนิท ก็ไปเมืองยักษ์
ชวนพวกยักษ์มา ยังพระราชาของตนให้ถึง
ชีพิตักษัย เคี้ยวกินหนังเนื้อและเลือดจนหมด
เหลือไว้แต่เพียงกระดูก พวกยักษ์ที่เหลือก็พา
กันเคี้ยวกินคนและสัตว์ ตั้งต้นแต่ไก่และสุนัข
ภายในวังตัง้ แต่ประตูใหญ่จนหมด เหลือไว้แต่
กระดูก
รุง่ เช้าพวกคนทัง้ หลายเห็นประตูวงั ยังปด
ไว้ตามเดิม ก็พากันพังบานประตูด้วยขวาน
แล้วชวนกันเข้าไปภายใน เห็นพระราชวังทุก
แห่งหน เกลื่อนกล่นไปด้วยกระดูก จึงพูด
กันว่า บุรุษคนนั้นพูดไว้เป็นความจริงหนอว่า
นางนี้มิใช่เมียของเรา มันเป็นยักษิณี แต่พระราชาไม่ทรงทราบอะไร ทรงพามันมาแต่งตั้ง
ให้เป็นมเหสีของพระองค์ พอค�า่ มันก็ชวนพวก
ยักษ์มากินคนเสียหมดแล้วไปเสีย เป็นแน่
ในวันนั้น แม้พระโพธิสัตว์ก็ทรงใส่ทราย
เสกพระปริ ต ที่ ศี ร ษะ วงด้ า ยเสกพระปริ ต
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ทรงถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในศาลานั้น
จนรุ่งอรุณ พวกมนุษย์พากันท�าความสะอาด
พระราชนิเวศน์ทั้งสิ้น ฉาบสีเหลือง ประพรม
ข้างบนด้วยของหอม โปรยดอกไม้ ห้อยพวง
ดอกไม้ อบควัน ผูกพวงดอกไม้ใหม่ แล้ว
ปรึกษากันว่า เมื่อวานนี้ บุรุษนั้นไม่ได้กระท�า
แม้เพียงแต่จะท�าลายอินทรีย์ มองดูยักษิณี
อันจ�าแลงรูปดุจรูปทิพย์เดินมาข้างหลังเลย
เขาเป็นสัตว์ประเสริฐยิง่ ล้นหนักแน่น สมบูรณ์
ด้วยญาณ เมือ่ บุรษุ เช่นนัน้ ปกครองแว่นแคว้น
รัฐสีมามณฑลจักมีแต่สขุ สันต์ พวกเราจงท�าให้
เขาเป็นพระราชาเถิด
ครัง้ นัน้ พวกอ�ามาตย์และชาวเมืองทุกคน
ร่วมกันเป็นเอกฉันท์ เข้าไปเฝาพระโพธิสัตว์
กราบทูลว่า ข้าแต่สมมติเทพ เชิญพระองค์
ทรงครองราชสมบัตินี้เถิด พระเจ้าข้า เชิญ
เสด็จเข้าสู่พระนครแล้ว เชิญขึ้นประทับเหนือ
กองแก้ว อภิเษก กระท�าให้เป็นพระราชาแห่ง
ตักกสิลานคร. ท้าวเธอทรงเว้นการลุอคติ ๔
มิให้ราชธรรม ๑๐ ก�าเริบ ครองราชสมบัติ
โดยธรรม ทรงบ�าเพ็ญบุญมีการให้ทานเป็นต้น
แล้วเสด็จไปตามยถากรรม
พระศาสดาทรงเล่ า เรื่ อ งในอดี ต นี้ แ ล้ ว
ตรัสพระคาถานี้ความว่า
“ผูปรารถนาทิศที่ยังไมเคยไป พึงรักษา
จิตของตนไวดวยสติ เหมือนคนประคองไป
ซึ่งโถนํ้ามัน อันเต็มเปยมเสมอขอบ มิไดมี
สวนพรองเลย” ดังนี้ เพราะเหตุวา “การฝก
จิตที่ขมไดยาก ที่เปนธรรมชาติเบา มักตก
ไปในอารมณที่นาปรารถนานี้ ยังประโยชน
ใหสําเร็จ จิตที่ฝกแลว เปนเหตุนําความสุข
มาให” เพราะฉะนัน้ “ทานผูม ปี ญ
 ญาพึงรักษา
จิตที่เห็นไดยากแท ละเอียดลออ มักตกไป
ในอารมณที่นาปรารถนา จิตที่คุมครองไวได
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แลว นําความสุขมาให” ดวยวา “ชนเหลาใด
จักสํารวมจิตนี้ ซึ่งไปไดไกล (ทูรงฺคมํ) เที่ยว
ไปโดดเดี่ยว (เอกจรํ) ไมมีรูปราง (อสรีรํ)
อาศัยถํ้า คือรางกาย (คุหาสยํ) ไวได ชน
เหลานั้น จักพนจากบวงแหงมารได” สวน
คนนอกนี้ คือ “ผูที่มีจิตไมมั่นคง ไมทราบ
พระสัทธรรม มีความเลื่อมใสรวนเร ยอมมี
ปญญาบริบรู ณไมได” สวนผูท คี่ นุ เคยกับพระกรรมฐานมานาน “มีจิตอันราคะไมรั่วรดแลว
มีใจอันโทสะตามกําจัดไมได ละบุญและบาป
เสียไดแลว เปนผูตื่นอยู ยอมไมมีภัยเลย”
เพราะฉะนั้น ผูมีปญญายอมกระทําจิตอัน
ดิ้นรน กวัดแกวง รักษาไดยาก หามไดยาก
ให ต รง เหมื อ นช า งศร ดั ด ลู ก ศร ฉะนั้ น
เมื่อพระโยคาวจรกระทําจิตใหตรงอยูอยางนี้
ชื่อวา ตามรักษาจิตของตน
อรรถกถาอธิบายว่า “ทิศทีไ่ มเคยไป” คือ
พระนิ พ พาน เพราะว่ า พระนิ พ พานนั้ น
ย่อมปรากฏด้วยลักษณะเป็นต้นว่า ความ
สิ้นไป ความคลายก�าหนัด เหตุนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่า ทิศ ส่วนที่ตรัสว่า
ชื่อว่า ทิศที่ไม่เคยไป เพราะพาลปุถุชนไรๆ
ในสงสารอันหาเบือ้ งต้นและเบือ้ งปลายไม่พบ
นี้ ไม่เคยไปกันเลยแม้แต่ความฝัน อันพระโยคาวจรผู้ปรารถนาทิศนั้น พึงกระท�าความ
เพียรในกายคตาสติ พระบรมศาสดาทรงถือ
เอายอดแห่งเทศนาด้วยพระนิพพาน ด้วย
ประการฉะนี้ แล้วทรงประชุมชาดกว่า ราช
บริ ษั ท ในครั้ ง นั้ น ได้ ม าเป็ น พุ ท ธบริ ษั ท ใน
ครั้งนี้ ส่วนพระราชกุมารผู้ครองราชสมบัติใน
ครั้งนั้น ได้มาเป็น เราตถาคต ฉะนี้แล
(เตลปตตชาดก พระไตรปฎก เลม ๒๗,
อรรถกถาแปลฉบับ มมร.ขุททกนิกาย ชาดก
เลม ๕๖ ขอ ๙๖)
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๖

อธิบายปริศนาธรรม...
ก่อนอื่นมาท�าความรู้จักกับธรรมะหมวด
ส�าคัญ คือ อปณณกปฏิปทา ๓ (ข้อปฏิบัติ
ที่ไม่ผิด, ปฏิปทาที่เป็นส่วนแก่นสารเนื้อแท้
ซึ่งน�าสู่ความเจริญงอกงามในธรรม เป็นแนว
ทางให้ปลอดพ้นทุกข์แน่นอนไม่ผิดพลาด)
๑. อินทรียสังวร การส�ารวมอินทรีย์ ๖
เมือ่ กระทบผัสสะรับรูอ้ ารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้
กายใจ มีสติระวังไม่ให้บาปอกุศลครอบง�าใจ
หรือเกิดความยินดียินร้าย
๒. โภชเนมัตตัญุตา การรู้ประมาณ
ในการบริโภค พิจารณาอาหารเพียงสักว่า
ธาตุ เพือ่ เลีย้ งกายให้อยูไ่ ด้เพือ่ การปฏิบตั ธิ รรม
รูว้ า่ อาหารอะไรควรไม่ควรกิน ไม่ใช่เพือ่ อร่อย
สนุกสนานมัวเมาหรืออิ่มเกินไป
๓. ชาคริยานุโยค มีความเพียรเป็นเครือ่ ง
ตื่นอยู่เสมอ ขยันไม่เกียจคร้าน มีสติตื่นตัวไม่
ซึมเซาง่วงเหงาหาวนอน พร้อมช�าระจิตจาก
นิวรณ์
¡ ยักษ์ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
หรื อ กามคุ ณ ๕ ที่ น ่ า ปรารถนา น่ า ใคร่
น่ายินดี น่าพอใจ คืออัสสาทะรสอร่อยเสน่ห์
ของกามคุณ
¡ พระโพธิสัตว์ คือ บุคคลผู้แสวงหา
โพธิญาณ
¡ พระปัจเจกพุทธเจ้า คือ พระศาสดา
ผู้ชี้แนะหนทางอริยสัจจ์
¡ พระราชโอรส ๑๐๐ องค์ มีพระโพธิสัตว์แค่ ๑ เดียวที่สนใจถามพระปัจเจกพุทธเจ้า คือ ในหมู่คนร้อยมีแค่หนึ่งน้อยนัก
จักแสวงหาโพธิญาณ นอกนั้นล้วนปรารถนา
ความส�าเร็จทางโลก เป็นกษัตริย์ (สมมุติเทพ)
ผูเ้ ป็นใหญ่มคี วามสุขรืน่ เริงบันเทิงอยูใ่ นกามคุณ
ดุจสวรรค์

สวดพระปริต คือ เทศนาธรรม มีศีล
สมาธิปญ
ั ญา อันมีสติสมั ปชัญญะเป็นประธาน
เป็นธรรมมีอปุ การะมาก และมีความไม่ประมาท
อันเป็นยอดแห่งธรรมเป็นมูลบาทฐาน
¡ หนทางไปสู่เมืองตักกสิลา คือ มรรค
มีองค์ ๘
¡ เส้นทางลัดตรงได้รัชสมบัติใน ๗ วัน
คือ ปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ย่อมได้บรรลุธรรม
อย่างเร็วสุด ๗ วัน
¡ ทิศที่ไม่เคยไป คือ โลกุตตรทิศ
¡ ความตัง
้ ใจแน่วแน่ทจี่ ะเดินทางไปเป็น
กษัตริย์ คือ อธิษฐานบารมี หรือปณิธานที่
เด็ดเดีย่ วมัน่ คงทีจ่ ะท�าความมุง่ หมายให้สา� เร็จ
¡ บ้านเนรมิตหลังที่ ๑ คือ รูปารมณ์
ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ายินดี น่าพอใจ
¡ บ้านเนรมิตหลังที่ ๒ คือ สัททารมณ์
ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ายินดี น่าพอใจ
¡ บ้านเนรมิตหลังที่ ๓ คือ คันธารมณ์
ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ายินดี น่าพอใจ
¡ บ้านเนรมิตหลังที่ ๔ คือ รสารมณ์
ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ายินดี น่าพอใจ
¡ บ้ า นเนรมิ ต หลั ง ที่ ๕ คื อ โผฏฐัพพารมณ์ ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ายินดี
น่าพอใจ
¡ ความตื่ น ตั ว ระมั ด ระวั ง ไม่ เ หลี ย วแล
ยักษ์ ไม่หลงเสน่ห์ ไม่ร่วมเสพกามคุณ ไม่
กินอาหารอร่อยๆ ที่ยักษ์เสนอ ไม่ร่วมหลับ
นอน คื อ สติ สั ม ปชั ญ ญะในการสั ง วรศี ล
ส�ารวมอินทรีย์ โภชเนมัตตัญญตา ชาคริยานุโยค (อปัณณกปฏิปทา ๓)
¡ ชาวบ้านถามและคิดว่า ท�าไมพระโพธิ สั ต ว์ จึ ง ปล่ อ ยให้ กุ ม าริ ก าผู ้ อ ่ อ นแอน่ า
ถนอมน่ารักต้องล�าบาก ไม่จูงนางไป คือ
จิตฝ่ายอกุศลทั้งหลายโดยเฉพาะ กามสัญญา
¡

๖
กามวิตก กามุปาทาน กามาสวะ ทีพ่ ยายาม
ชักจูงเกลี้ยกล่อมจิตดีที่มุ่งมั่น ให้พอใจยินดี
เห็นคุณของกาม ให้หลงเสน่ห์มารยาของ
วัตถุกาม แต่ไม่สามารถเปลีย่ นใจ ท�าให้ใจอ่อน
กับการยั่วยวนชวนเชิญหลอกล่อ เพราะจิต
ฝ่ายกุศลรู้ทันและเห็นโทษภัยในกาม (กามาทีนวะ)
¡ ทรายเสกพระปริ ต คื อ วิ ป ั ส สนา
เพราะซัดท�าร้ายยักษ์ได้
¡ ด้ายเสกพระปริต คือ สมถะ เพราะ
ล้อมปองกันยักษ์ได้
¡ ขรรค์ คือ มรรคปัญญาญาณ เพราะ
แทงยักษ์ให้ทะลุได้ ฟันให้ขาดได้
¡ ยืนถือขรรค์ตน
ื่ ระวังทัง้ คืน คือ ชาคริยานุโยค การท�าความเพียร
¡ ยั ก ษ์ ทู ล ขอให้ ก ษั ต ริ ย ์ พ ระราชทาน
ความเป็นใหญ่ และการบังคับในแว่นแคว้น
ทั้งสิ้น แต่กษัตริย์ตรัสว่า ชาวแว่นแคว้นมิได้
เป็นสมบัตขิ องเราทัง้ หมด ชนใดละเมิดกฎหมาย
ท�าสิ่งที่ไม่สมควร เราเป็นเจ้าของคนพวกนั้น
เท่านั้น จึงมอบอ�านาจเหนือชนผู้รับใช้ภายใน
ราชวังได้เท่านั้น กษัตริย์ คือ จิตที่มีโมหะ
ย่อมเป็นใหญ่เหนือจิตบริวารทีท่ า� ผิดบาปอกุศล
ทุจริตทัง้ หลาย เช่น โลภะ มานะ โทษะ ริษยา
ความตระหนี่ ความไม่มีหิริโอตตัปปะ แต่ไม่
สามารถเป็นเจ้าของชนผู้สุจริต เช่น หิริโอตตัปปะ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
ได้ กามคุณ ๕ จึงมีอ�านาจเหนือกุศลสุจริต
ธรรมเหล่านี้ไม่ได้ แต่มีอ�านาจเหนือคนรับใช้
ในวัง คือ จิตบริวารฝ่ายอกุศลทุจริตได้
¡ ยักษ์กน
ิ กษัตริยช์ าววังสัตว์เลีย้ งจนตาย
หมด คือ กิเลสครอบง�าผูย้ นิ ดียอมอยูใ่ ต้อาณัติ
ทั้งคนและสัตว์ หรือจิตที่ยินดีทั้งหลายให้ตก
อยู่ในวัฏสงสาร
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ยักษ์ คือ กามคุณ ๕ โดยเฉพาะที่
เกิดจากเพศตรงข้ามอันเป็นสุดยอดแห่งกามคุณ
ท�าให้ตายหรือจมในกาลเวลาแห่งวัฏสงสาร
ยืดยาวนาน
¡ อ�ามาตย์และชาวเมืองทุกคนร่วมกัน
เป็นเอกฉันท์เข้าเฝาพระโพธิสัตว์ ทูลเชิญ
และอภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ คือ จิตดีทั้งหลาย
มีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์ ๘ รวมกัน
เป็นมัคคสมังคี ท�าให้จิตผู้แสวงหาโพธิญาณ
เข้าถึงผลญาณวิมุตติ
¡ ได้เป็นกษัตริย์ (วิสุทธิเทพ) มีอิสระ
เหนือชนทั้งหลาย คือ นิพพานมีอิสระเหนือ
กิเลสหรือจิตทั้งหลาย
¡

(ในวลาหกัสสชาดก พระไตรปฎก เล่ม ๒๗,
อรรถกถาแปลฉบับ มมร. ขุททกนิกาย ชาดก
เล่ม ๕๗ ข้อ ๒๔๑-๒๔๒ ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับยักษ์
และพระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบเป็นกามคุณ ๕
ชัดเจนว่า “ภิกษุ ธรรมดาหญิงเหลานี้ เลาโลม
ชายดวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ดวยมารยาหญิง กระทําใหอยูในอํานาจของตน
เขาเรียกวา นางยักษิณี เพราะเลาโลมชายดวย
กรีดกราย ครั้นรูวาชายนั้นตกอยูในอํานาจ แลว
ก็จะใหถึงความพินาศแหงศีล และความพินาศ
แหงขนบประเพณี จริงอยู แมแตกอน พวกนาง
ยักษิณเี ขาไปหาพวกผูช ายหมูห นึง่ ดวยมารยาหญิง
แลวเลาโลมพวกพอคา ทําใหอยูในอํานาจตน
ครั้นเห็นชายอื่นอีก ก็ฆาพวกพอคาเหลานั้นหมด
ใหถึงแกความตาย เคี้ยวกินหมุบๆ ทั้งมีเลือดไหล
ออกจากดานคางทั้งสองขาง” ผู้ใดสนใจจะอ่าน
เพื่อลองตีความเป็นภาษาธรรมก็หาอ่านได้)
ภาษาคน
ชวยชักนํา
ภาษาธรรม
ลางอวิช-

สื่อสาระ
ตรึกลึกซึ้ง
นําปญญา
ชาพาจิต

สัจธรรม
ถึงฐานจิต
พาพินิจ
ถึงนิพพาน

มุมมอง :

พุทธบริษัท

กับการสืบต่ออายุพระศาสนา

พุทธสาวิกา

วารสารโพธิยาลัย ฉบับเดือนตุลาคม ได้
ตีพมิ พ์บทความเรือ่ ง พุทธบริษทั กับการปกปอง
พระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ห นึ่ ง ของ
พุทธบริษัท ผู้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
เป็นหน้าที่ติดตามมาด้วยโดยปริยาย นั่นคือ
การปกปองพระพุทธศาสนาให้ดา� รงคงอยูต่ าม
ค�าสอนของพระศาสดา มิให้ผิดเพี้ยน คลาด
เคลื่อน เปลี่ยนแปล หรือบิดเบือนไปจาก
ค�าสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า
นัน่ คือแนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาท
แม้จะมีหลักการชัดเจนเช่นนี้ กาลเวลาที่ผ่าน
ไปถึงสองพันห้าร้อยกว่าปี ก็ท�าให้พระพุทธศาสนาเถรวาทในแต่ละประเทศ มีความแตก
ต่างกันอยู่บ้างในรายละเอียดปลีกย่อย แต่
พระไตรปฎกบาลี คือ คัมภีร์หลักของชาว
พุทธเถรวาท ไม่ว่าจะอยู่ ณ ดินแดนใด ก็ยัง
เหมือนกัน
พวกที่รู้สึกคับข้องใจอยากเปลี่ยนแปลง
ค�าสอนดั้งเดิม จึงแตกออกไป มีค�าสอนตาม
แนวทางที่ตนเลื่อมใส กลายเป็นพระพุทธศาสนามหายาน หรืออาจริยวาท ซึ่งจะเชื่อ

ตามค�าสอนของอาจารย์เจ้าส�านักทีเ่ ข้าไปศึกษา
เล่าเรียน กลายเป็นนิกายต่างๆ มากมาย
เช่น วัชรยาน ตันตระยาน สุขาวดี เซ็น
หรือ ธยาน บางนิกายชื่อเดียวกันนั่นแหละ
แต่แบ่งย่อยลงไปอีก ตัวอย่างเช่น นิกายเซ็น
มี ๒ สาย คือ โซโตเซ็น และ รินไซเซ็น ซึ่ง
มีความแตกต่างกันในหลักปฏิบตั บิ างประการ
พระพุทธศาสนาเถรวาทก็คล้ายกัน แม้
จะยึดมั่นพระไตรปฎกเดียวกัน แต่ก็มีความ
แตกต่างกันบ้างในแต่ละประเทศ และใน
ประเทศเดียวกันก็มีหลายนิกาย เช่น ใน
ศรีลงั กา มี ๓ นิกาย คือ สยามนิกาย (สืบทอด
มาจากพระอุบาลี ที่เดินทางไปสืบต่อพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวศรีลงั กาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา) รามัญ
นิกาย (สืบทอดมาจากพระมอญ ในพม่า)
และอมรปุระนิกาย (สืบทอดจากเมืองอมรปุร
ในพม่า)
ตั ว อย่ า งเช่ น ประเทศศรี ลั ง กา (เดิ ม
ชื่อ ลังกา) นับแต่พระเจ้าเทวานัมปยะติสสะ
ได้รับพระพุทธศาสนาที่พระมหินทเถระและ
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พระสังฆมิตตาเถรี พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระพระเจ้าอโศกมหาราช น�ามา
เผยแผ่จากพุทธคยา โดยพระมหินทเถระมา
ก่อน เพื่อน�าค�าสอนมาเผยแผ่ ต่อมาพระสังฆมิตตาเถรีได้น�าหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์
ที่พุทธคยา จากต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าประทับ
นัง่ ในคืนตรัสรู้ มาก�านัลแก่ลงั กา ได้นา� ลงปลูก
ไว้ที่เมืองอนุราธปุระ และมีชีวิตสืบต่อมาจน
ทุกวันนี้ อายุกว่าสองพันสามร้อยปี
ลังกาเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเคย
รุ่งเรืองอย่างมาก ปรากฏหลักฐานให้เห็น
เป็นที่ประจักษ์มากมายทั่วประเทศ มีความ
ยิ่งใหญ่อลังการน่าตื่นตาตื่นใจ แต่ถึงจะยิ่ง
ใหญ่อลังการปานใด ก็ถูกคุกคามท�าลายล้าง
ตลอดมา บางครัง้ พระพุทธศาสนาสูญสิน้ หมด
ประเทศ ต้องมาขอพระสงฆ์จากประเทศไทย
ไปต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ ดังในรัชสมัย
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา
ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระอุบาลี และคณะเดิน
ทางไปลังกา เพื่อให้การบวชแก่กุลบุตรชาว
ลังกาจนเกิดมีสยามนิกายตั้งแต่บัดนั้น และมี
พระสั ง ฆราชองค์ ส� า คั ญ คื อ พระสั ง ฆราช
สรณังกร ผูส้ ร้างความเจริญรุง่ เรืองให้กบั พระพุทธศาสนาในลังกาสืบต่อมา จนถึงปัจจุบนั นี้
กรณีของศรีลังกา มีความน่าสนใจอย่าง
ยิ่ง เพราะพระพุทธศาสนาถูกรุกรานอยู่เสมอ
ซ�้าแล้วซ�้าเล่า จนบางยุคหายไปหมดเลยไม่มี
เหลือพระแม้แต่รูปเดียว พอฟนตัวขึ้นมาได้
พระราชาต้องส่งราชทูตมาขอพระจากพม่าบ้าง
ไทยบ้าง เพื่อไปต่ออายุพระพุทธศาสนาใน
ประเทศศรีลังกา ให้กลับฟนคืนชีพมาอีกครั้ง
จากการถูกท�าร้ายท�าลายซ�า้ ซากดังกล่าว ชาว
พุทธจึงถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องปกปอง
และสื บ ต่ อ อายุ พ ระพุ ท ธศาสนาด้ ว ยความ
เข้มแข็ง
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ในวิกฤตมีวรี บุรษุ เสมอ ช่วงทีค่ ริสตศาสนา
เข้ามามีอิทธิพลในประเทศศรีลังกา มีการให้
ทุนการศึกษาส�าหรับเด็ก หากพ่อแม่เปลี่ยน
ศาสนาเป็นคริสต์ ลูกๆ จะได้เรียนหนังสือดีๆ
ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะท�าให้ชีวิตเป็นอยู่
ดีขึ้น เช่น รักษาพยาบาลฟรี เป็นต้น
ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ได้มีการโต้วาทีครั้ง
ส�าคัญระหว่างพระสงฆ์ชาวศรีลังกากับบาท
หลวงคริสต์ ปรากฏว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีชัย
และมีการแปลการโต้วาทีครั้งนั้นตีพิมพ์ออก
มาเป็นหนังสือ
พันเอก เฮนรี สติลล์ อัลคอตต์ ชาว
อเมริกัน ผู้ก่อตั้งสมาคม (Theosophical
Society) ร่วมกับมาดามบลาวาสกี้ โดยมีจุด
มุ่งหมายในการแสวงหาความรู้ทางปรัชญา
ศาสนา เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงชีวิตให้ดียิ่ง
ขึ้น พันเอกอัลคอตต์ได้มีโอกาสอ่านหนังสือ
เล่มนั้น และเห็นคุณค่าว่าเป็นหนังสือดี อีก
ทัง้ ยังมีความเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาเกิดขึน้
อย่างแรงกล้า เขาเดินทางเข้ามาในประเทศ
ศรีลังกา ต่อมาได้ริเริ่มท�าโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามวัดวาอารามต่างๆ ส่ง
เสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับพระพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมดให้ กั บ เยาวชนตั้ ง แต่
เกรด ๑ จนถึงเกรด ๑๒ ตั้งแต่ง่ายไปจนจบ
พระอภิธรรมปฎก เพราะฉะนั้น เด็กที่จบ
จากโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทกุ คน
จะมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นอย่างดี
แทบจะเรียกว่า เท่าเทียมกับพระในระดับ
หนึ่งทีเดียว
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เกิดขึ้นใน
ศรีลังกาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ด�าเนินกิจการ
ตามวัดต่างๆ สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน หากไป
ศรีลังกาในวันอาทิตย์จะไม่เห็นเด็กชาวพุทธ
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เดินตามศูนย์การค้าเลย พวกเขาอยู่ที่วัด ใส่
ชุดขาว เรียนวิชาพระพุทธศาสนากันด้วย
ความเคยชิน ประหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ที่ต้องท�าเช่นนั้น
ตัวอย่างที่ยกมานี้ น่าจะเป็นการสืบต่อ
อายุของพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุด เพราะเด็ก
วันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า คืออนาคตของ
มวลมนุษยชาติ หากเขามีความรู้ทางพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เขาก็ จ ะสามารถ
สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปถึงลูก หลาน
เหลน โหลน ไม่มีสิ้นสุด
นอกจากการปกปองพระพุทธศาสนาแล้ว
พุทธศาสนิกชนก็ควรที่จะมีจิตส�านึกในเรื่อง
การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยควบคูก่ นั ไป
และการสืบต่อทีด่ ที สี่ ดุ คือ การศึกษาเล่าเรียน
พระพุทธศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
เพราะหากมีความรู้มั่นคงดีแล้ว ก็จะไม่
ถูกชักจูงไปในค�าสอนทีผ่ ดิ พวกสัทธรรมปฏิรปู
ได้โดยง่าย ก่อนที่พระบรมศาสดาจะเสด็จ
ดั บ ขั น ธ์ พระองค์ ไ ด้ ท รงพิ จ ารณาเห็ น ว่ า
พุทธบริษัทบางส่วน มีความรู้ในหลักธรรม
เพียงพอแก่การแก้ปรัปวาทะ คือ ค�ากล่าว
โทษ ค�าคัดด้าน ค�าโต้แย้ง หลักค�าสอน
ของพระพุ ท ธเจ้ า ได้ แ ล้ ว ซึ่ ง ก็ ท� า ให้ พ ระบรมศาสดาทรงสบายพระทัย ไม่ต้องห่วง
กังวลอีกต่อไป
กล่าวได้ว่า การเล่าเรียนศึกษาพระธรรม
วินัย คือ การสืบต่ออายุพระศาสนาได้ดีที่สุด

พระพุทธศาสนาย่อมอยูไ่ ม่ได้หากไร้การศึกษา
ต้องไม่ลืมว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
แห่งปัญญา การเข้าถึงต้องการการเรียนรูแ้ ละ
การปฏิบัติ ที่ว่า ปริยัติ ปฏิบัติ จึงจะปฏิเวธ
คือได้รับผลจากการเรียนรู้และปฏิบัตินั้น
การเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาส�าหรับ
พุทธศาสนิกชนเป็นเรื่องจ�าเป็น แต่ส่วนใหญ่
มักไม่ตระหนักในความจริงข้อนี้ จึงอาจตก
เป็นเหยื่อของลัทธิที่แอบแฝงปลอมปนเข้ามา
เพื่ อ หาผลประโยชน์ มี ค� า สอนที่ ผิ ด เพี้ ย น
ประการต่างๆ วิธีที่จะไม่โดนหลอกให้หลงผิด
คือเราต้องมีความรู้ด้วยตัวเอง ใครสอนผิดก็
จะรู้ได้ด้วยตัวเอง
ดังนั้น ควรหันมาให้ความส�าคัญในเรื่อง
การศึกษาให้มาก ที่วัดจากแดง มีการเรียน
การสอนพระปริยตั ทิ เี่ ข้มแข็ง และหลากหลาย
หากสนใจจะเริ่มต้นลองสอบถามที่วัด หรือ
เข้าเว็ปไซต์ www.bodhiyalai.com ก็จะ
พบขุมทรัพย์ทางธรรมทีบ่ รรจุไว้อย่างมากมาย
ให้ผู้ที่สนใจศึกษาไว้เป็นสังเขป หากต้องการ
รู้มากขึ้น ก็สอบถามได้ที่วัด
หากได้ลงนั่งเรียนไปสักระยะหนึ่ง จะพบ
ความสุขอันไพศาล ที่ไม่อาจมีสุขใดมาเปรียบ
นัน่ คือสุขทีเ่ ข้าถึง ได้รบั รูใ้ นหลักธรรมอันงดงาม
งามในเบื้อต้น งามในท่ามกลาง และงามใน
เบือ้ งปลาย เป็นความงามทีจ่ ะยังชีวติ ให้งดงาม
ตามไป ด้วยความสะอาด สว่าง สงบ ซึ่งก็
คือเปาหมายของพระพุทธศาสนานั่นเอง

กวีนิพนธ์ :

ความรู้ ความรัก
และความฝัน

กระแสขันธ์ ปปัญจา

เรื่องรูๆ
รู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้
รู้เรื่องรู้ราว รู้ข่าว รู้ดี
รู้ตื้นรู้ลึก รู้ส�านึก รู้ตลอด
รู้ตัวรู้ตู รู้อยู่แก่ใจ
รู้รักรู้คึก รู้สึกรู้สา
รู้มีรู้ให้ รู้แบ่งรู้ปัน
รู้เจ็บ รู้จัก รู้จ�า รู้คิด
รู้สุขรู้ทุกข์ รู้แปรเปลี่ยนไป

รู้เบาะรู้แส รู้แน่ รู้หนี
รู้คู่ รู้คี่ รู้งี้รู้ไว
รู้แล้วรู้รอด รู้ปอดรู้ไส้
รู้วาง รู้ไว้ รู้ใครรู้มัน
รู้คุณรู้ค่า รู้เธอรู้ฉัน
รู้ร่วมรู้ฝัน รู้กลั้น รู้ไป
รู้ถูกรู้ผิด รู้ฤทธิ์เธอไหม
รู้แจ้งรู้ใจ รู้ไหน? รู้จริง ฯ

รูไปหมด หรือ รู “หมดไป”
รู้อะไร ไม่เท่ากู รู้ไปหมด
รู้ “หมดไป” อาจดีกว่า น่าท้าทาย

ไม่ละลด เรื่องรอบกู รู้หลากหลาย
สิ่งทั้งหลาย มันไม่แน่ แม้แต่กู ฯ
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รักขันธนานๆ
โอ้รักฉัน จะสุดลง ที่ตรงไหน
รักเข้าแล้ว เก็บมาคิด จิตวกวน
มีห้าขันธ์ ฉันก็ทุกข์ อยู่พอแล้ว
อยู่คนเดียว ไม่สนุก แต่สุขใจ

เตลิดไป เที่ยวรักใคร ทุกแห่งหน
ขออยู่ทน ทุกข์คนเดียว ไม่เกี่ยวใคร
อยากนางแก้ว เดี๋ยวได้แบก กันทั้งไห
ค่อยวางไป ทีละขันธ์ หมดกันเอย ฯ

รู รัก หักสังสาร
สิ่งที่รู้ ดูจะน้อยกว่า สิ่งที่รัก
ที่น้อยนัก คือสิ่งที่เราเห็น
สิ่งที่อยาก คาดว่ามากกว่า สิ่งที่เป็น
เลิกอยากเป็น จะค่อยๆ เห็น ในสิ่งที่มี ฯ
มีเพียงรัก เท่านั้น นิรันดร
เมื่อรู้ว่า ทุกสิ่งรัก จักต้องตาย

แต่รู้ถอน ความรัก ขึ้นมาได้
ใจก็คลาย หน่ายรัก จักนิพพาน ฯ

รางวัลแด คนสรางฝน
นรกคือ ฝันร้าย
มนุษย์คือ ฝันถี่
อริยสงฆ์ท่าน ฝันพอ
ท่านรู้ ตื่น เบิกบาน

เทพนั้นคล้าย กับฝันดี
พรหมฤษีคือ ฝันนาน
ไม่ฝันต่อ ไม่ฝันหวาน
ฝันสังสาร ท่านผ่านเลย ฯ

๖
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ตํานาน

คาถา
พระอรหันต์ ๘ ทิศ (๒)
วิเทศทัยย์
ตอนที่แล้วได้เกริ่นให้ทราบถึงแนวความ
คิดเรือ่ งเทพนพเคราะห์วา่ ถือก�าเนิดเกิดขึน้ มา
จากจักรวาลวิทยา ตามความคิดอ่านของคน
สมัยโบราณนานเน คราวนี้เรามาวิเคราะห์ให้
ละเอียดลึกซึง้ ถึงความเป็นมาของเทพนพเคราะห์
เหล่านั้น
เบื้องต้นขอบอกว่าคติความเชื่อเรื่องเทพ
นพเคราะห์ ก็ไม่ต่างจากนิยายเทพปกรณัม
ของชาติเหล่าอืน่ เลย มีหลายเวอร์ชนั่ คล้ายกัน
บ้างเหมือนกันบ้าง เพราะแต่ละยุคต่างเสก
สร้างเทพเหล่านี้ให้มีลักษณาการแตกต่างกัน
ออกไปตามความคิดเห็นแห่งตน
เทพนพเคราะห์หรือนวครหะ (NavaGraha) ประกอบด้ ว ย ๑. พระอาทิ ต ย์
๒. พระจันทร์ ๓. พระอังคาร ๔. พระพุธ
๕. พระเสาร์ ๖. พระพฤหัสบดี ๗. พระราหู
๘. พระศุกร์ และ ๙. พระเกตุ
หากไล่ตามความเป็นอาวุโสแล้ว พระอาทิตย์
พระจันทร์ พระพฤหัสบดี และพระศุกร์นั้น
เก่าแก่กว่าเพือ่ น เพราะถือก�าเนิดเกิดขึน้ ตัง้ แต่
พวกอารยันยังเป็นเผ่าเร่รอ่ นอยูแ่ ถบเอเชียกลาง
ชือ่ ของเทพนพเคราะห์เหล่านีม้ ปี รากฏให้เห็น
ออกบ่อยในคัมภีรพ์ ระเวท ซึง่ ถือว่าเป็นคัมภีร์
เก่าสุดของพวกพราหมณ์

บรรดาเหล่าเทพนพเคราะห์รุ่นอาวุโสนั้น
พระอาทิตย์ดูเหมือนจะโดดเด่นกว่าเทพองค์
อื่น อาจเป็นเพราะทางกายภาพพระอาทิตย์
มีคุณูปการแก่มวลมนุษย์ค่อนข้างชัดเจน โดย
เฉพาะการให้แสงสว่าง ท�าให้พชื พันธุธ์ ญ
ั ญาหาร
เจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์ จึงได้รับการบูชา
สรรเสริญมากกว่าใคร พระอาทิตย์นนั้ เป็นเทพ
เก่าแก่รน่ ุ เดียวกับ พระอัคนี พระโสม (พระจันทร์)
พระอินทร์ และพระวายุ ขณะที่เทพองค์อื่น
ค่อยๆ หมดความส�าคัญขาดคนเชื่อถือลงไป
ตามกาลเวลา แต่พระอาทิตย์กลับยืนยงเรื่อย
มาไม่เสื่อมหาย แสดงให้เห็นว่ามีดีพอตัว
ต่อมาคือพระจันทร์เดิมมีชื่อว่าโสม เป็น
ผู้ปรุงสุราถวายพระอินทร์และเหล่าเทพยดา
บนสรวงสวรรค์ อันว่าโสมนัน้ คือเหล้าน�า้ สีขาว
ท�าจากต้นโสมผสมกับนมสด กินพอเป็นยา
ท�าให้ฮึกเหิมไม่เกรงกลัวใคร จึงเรียกว่า สูระ
แปลว่ า ผู ้ ก ล้ า ส่ ว นพวกไม่ ไ ด้ กิ น น�้ า โสม
เรียกว่า อสูร แปลว่า ไม่กล้า ว่ากันว่าพอ
น�้าโสมเข้าปากแล้วเป็นต้องทะเลาะเบาะแว้ง
กันทุกที หนักเข้าเป็นไม่สนใจว่าหน้าอินทร์
หรือหน้าพรหมกันทีเดียว วีรกรรมความห่าม
ของเทวดาที่น�้าโสมเข้าปากมีให้เห็นออกบ่อย
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ไม่รู้ว่าพระโสมอวตารมาเกิดที่เมืองไทย
หรือเปล่า เพราะกริยาอาการของผู้ดื่มโสม
ยี่ห้อไทยก็ไม่ต่างจากน�้าโสมของอินเดียเลย
และเห็นจะสร้างความเสียหายมากมายเหลือ
คณานับ
ถั ด มาเป็ น พระพฤหั ส บดี แ ละพระศุ ก ร์
เทพสององค์นี้มีดีเหมือนกัน กล่าวคือเป็นผู้
ทรงความรู้แตกฉานในสรรพวิชาบรรดามีใน
สามโลก แต่มอี ปุ นิสยั แตกต่างกันเหมือนสีขาว
ตัดสีด�า
พระพฤหัสบดีนั้นเลิศในสรรพวิชาด้าน
เป็นคุณ เพราะแนะน�าแต่การเสริมสร้างความ
ดีเพื่อเพิ่มพูนบารมี ด้วยเหตุนั้นจึงมีลูกศิษย์
เป็นเหล่าเทพยดาตัง้ แต่พระอินทร์จนถึงเทวดา
ผู้น้อย ขณะที่พระศุกร์เชี่ยวชาญด้านมนตร์
คาถาไสยเวท จึงแวดล้อมด้วยพวกทานพ
แทตย์และอสูร แม้แต่ทศกัณฐ์ก็เป็นศิษย์เอก
ของพระศุกร์
เล่ากันว่าพระพฤหัสบดีและพระศุกร์นั้น
ออกแรงประลองก�าลังกันหลายครัง้ แต่ละครัง้
แทบท�าให้สรวงสวรรค์ถล่มทลาย เพราะแต่ละ
ฝ่ายมีศษิ ย์ผทู้ รงฤทธานุภาพแวดล้อมเป็นจ�านวน
มาก ร้อนถึงเทพเจ้าผู้ใหญ่ระดับบิ๊กแห่งสาม
โลก เช่น พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม
ต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาทุกครั้งไป
ส่วนพระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ เห็นเป็นเทพนพเคราะห์
อีกรุ่นหนึ่งภายหลัง สันนิษฐานเอาว่าน่าจะ
เป็นเทพของคนพื้นเมืองชาวดราวิเดียน สมัย
แรกอาจถูกต่อต้านบังคับ แต่ต่อมาได้ก่อเกิด
พัฒนาการกลายเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดย
เฉพาะพระพุธและพระเสาร์นน้ั น่าโดดเด่นกว่า
องค์อนื่ เพราะพระพุธได้รบั การยกย่องว่าเลิศ

ด้านการค้าพาณิชย์ ส่วนพระเสาร์เลิศด้าน
กสิกรรม หากมองด้วยสายตาเป็นธรรม พวก
อารยันไม่มคี วามช�านาญสองด้านนีเ้ ลย เพราะ
เดิมเป็นชนเผ่าเร่รอ่ น ท�าสงครามขยายดินแดน
เรื่อยไป จึงเชื่อว่าเทพเหล่านี้เป็นเทพของ
พวกดราวิเดียนมาแต่เดิม
ส�าหรับพระราหูและพระเกตุนนั้ เรือ่ งราว
ยังคลุมเครือ จึงคิดเดาเอาว่าเดิมน่าจะเป็น
เทพองค์เดียวกัน อาจจะเป็นการเคารพกราบ
ไหว้ร่วมกันระหว่างพวกอารยันกับพวกดราวิเดียน แต่พอนานเข้าต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็น
เทพของพวกตน จึงต้องมีการแบ่งเป็นสองภาค
พระราหูเป็นผู้ร้ายกลายเป็นของพวกดราวิเดียนไป ส่วนพระเกตุอยูฝ่ า่ ยดีกลายเป็นของ
พวกอารยันไป ผิดถูกอย่างไรพิจารณาเอาเอง
สุดท้ายพระอังคาร ยังไม่สามารถสรุปได้
ว่าเป็นใครมาจากไหน บ้างก็ว่าเป็นเทพแห่ง
สงคราม แต่กลับไม่ปรากฏชือ่ ในคัมภีรพ์ ระเวท
ยุคเก่า เห็นจะเป็นเทพองค์ใหม่ เพื่อเชิดชู
วีรกรรมของวีรกษัตริย์พระองค์ใดองค์หนึ่งใน
ยุคหลังก็เป็นได้
เรื่ อ งราวของเทพนพเคราะห์ ใ นนิ ย าย
ปกรณัมนัน้ มีลกั ษณะพฤติกรรมเหมือนมนุษย์
ทุกอย่างไม่ผิดเพี้ยน มีรักโลภโกรธหลง ชิงรัก
หักสวาทเหมือนมนุษย์เดินดิน จึงชวนให้คิด
เห็นไปว่า ผู้ที่สร้างเทพนพเคราะห์คงมิใช่ใคร
อื่ น นอกจากมนุ ษ ย์ นี้ เ อง หรื อ ว่ า นี่ คื อ การ
พยายามสร้างสังคมในอุดมคติยุคแรกเริ่มของ
มนุษย์ พูดง่ายๆ คือสร้างโลกยูโทเปียไว้ให้
เห็นว่า ยังมีอีกโลกหนึ่งซึ่งแตกต่างจากโลก
มนุษย์
แต่ไม่รเู้ ป็นอย่างไร เริม่ ต้นเป็นล�าไม้ไผ่พอ
เหลาลงไปเป็นก้านไม้ขีด

๖
สิ่งหนึ่งซึ่งเหล่าเทพนพเคราะห์แตกต่าง
จากมนุษย์เดินดินคือ มีชีวิตเป็นอมตะ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดูพระราหู
เป็นตัวอย่าง ถูกจักรพระนารายณ์ขาดเสีย
ครึ่งตัว ยังมีชีวิตอยู่ได้ นี้ลองเป็นคนแบบเรา
ท่านเป็นได้กลับบ้านเก่าไปขายถ่านนานแล้ว
จะมีกแ็ ต่กระสือทีค่ ล้ายคลึงกับพระราหูหน่อย
แต่รายนี้เล่นถอดเครื่องในติดตัวไปด้วย
ไม่รวู้ า่ เทพนพเคราะห์ได้รวมตัวกันแท็กทีม
ตั้งแต่สมัยไหน อาจจะเป็นพัฒนาการเสีย
มากกว่า เริม่ ต้นจากจับองค์โน้นประจ�าทิศนัน้
และคงจะสับเปลี่ยนกันหลายครั้งจนกว่าจะ
ลงตัว เพราะเรื่องเล่าในต�านานปุราณะของ
อินเดีย ก็โยงหน้าโยงหลังจนดูสับสน สุดท้าย
มาสมบูรณ์ลงตัวดังที่เรารู้กันในปัจจุบัน
สมัยต่อมา เรื่องราวของเทพนพเคราะห์
น่าจะมีอทิ ธิพลมากขึน้ พราหมณ์ผมู้ กี ารศึกษา
จึงแต่งคัมภีรข์ นึ้ มาเรียกว่า โหราศาสตร์ทกั ษา
โดยชีบ้ อกว่าเทพนพเคราะห์เหล่านี้ มีอทิ ธิพล
ต่อความเป็นไปในดวงชะตาของสรรพสิ่งโดย
เฉพาะมนุษย์ สามารถบันดาลให้คุณให้โทษ
แก่สรรพสิ่ง
คัมภีรโหราศาสตรทักษามี ๒ ระบบ
หนึ่งนั้นเรียกว่า อัษโตตรีทศา ก�าหนด
ดาวเคราะห์ ๘ ดวง ท�าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกัน
แต่ละดวงมีก�าลังของปีที่ส่งอิทธิพลต่อชะตา
แตกต่างกัน แต่ละดวงมีก�าลังมากน้อยแตก
ต่างกันไป โดยนับรวมกันแล้วครบ ๑๐๘
ทุกครั้งไป
อีกหนึง่ นัน้ เรียกว่า วิมโษตตรีทศา ก�าหนด
ดาวเคราะห์ ๙ ดวง ด้วยการเพิ่มพระเกตุ
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ขึน้ มาอีกหนึง่ ดวง ก�าลังของแต่ละดวงแตกต่าง
กันออกไป โดยนับรวมกันแล้วได้ ๑๒๐ ปี ที่
แปลกกว่าคัมภีรแ์ รกคือ ก�าหนดให้ดาวเคราะห์
ทั้ง ๙ หมุนเวียนไปตามจักรราศีทั้ง ๙ โดย
แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ด้วยความละเอียดของ
เนื้อหาคัมภีร์ วิมโษตตรีทศา จึงเป็นที่นิยม
มากกว่าคัมภีร์แรก
คติความเชื่อเทพนพเคราะห์ตามต�าราทั้ง
สองเมื่อเข้าสู่ประเทศแถบสุวรรณภูมิ เป็นที่
ตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เพราะคนบริเวณนี้ยังเป็น
บ้านป่าเมืองเถื่อน ยังไม่มีพัฒนาการไปถึงจุด
สูงสุดเหมือนอินเดียสมัยนั้น จึงกอดรัดเข้า
เต็มที่ บางแห่งพัฒนาเข้ากับความเชื่อของตน
บางแห่งถอดมาทัง้ ดุน้ แต่พอสืบสาวเทียบเคียง
กันก็ไม่ต่างกันมากนัก อารยธรรมอินเดียที่
ถาโถมเข้าสู่ประเทศแถบสุวรรณภูมิยุคนั้น
แตกต่างจากอารยธรรมอเมริกันที่ครอบง�า
ในสังคมปัจจุบันมากนัก กล่าวคืออารยธรรม
อินเดียมีลักษณะสร้างเสริมเติมเต็มด้านจิตใจ
และสามารถต่อยอดกลายเป็นภูมิปัญญาของ
แต่ละชนชาติได้ แปลความแบบง่ายๆ คือ
เป็นการให้เปล่าไม่มลี ขิ สิทธิป์ ด กัน้ ผูร้ บั สามารถ
น�าไปต่อยอดกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติตน
ได้เลย ไม่มีฟองร้องเอาผิดทางกฎหมายแต่
อย่างใด
ขณะทีอ่ ารยธรรมอเมริกนั เป็นการให้แบบ
ยัดเยียด กล่าวคือผู้รับท�าหน้าที่เสพเพียง
อย่างเดียว หน้าที่ปอนคือผู้ให้ ยิ่งเสพยิ่ง
เพลิดเพลินเพราะผู้ปอนคิดหาวิธีการพิสดาร
พันลึกไปเรื่อย เรียกว่าเป็นการครอบง�าทาง
ความคิด เมื่อเสพจนติดจึงไม่สามารถสร้าง
ภูมิปัญญาให้แก่ตน ดูสังคมไทยปัจจุบันก็เห็น
ภาพชัดแล้ว
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เมื่อเสพอารยธรรมอเมริกัน พวกปัญญา
ชนคนรุ่นใหม่จึงมองว่า อารยธรรมอินเดีย
ล้าสมัย เชื่อถือไม่ได้เพราะไม่มีเหตุผล ไม่เป็น
วิทยาศาสตร์เหมือนเทคโนโลยี ทีส่ ามารถตอบ
สนองความต้องการของมนุษย์ได้ทุกสิ่งอย่าง

เมื่ออารยธรรมอเมริกันเข้ามา อิทธิพล
ความเชื่อเรื่องเทพนพเคราะห์แบบอินเดียก็
หดหายไป เพราะเทคโนโลยีแบบใหม่ สามารถ
ตอบค�าถามทุกสิงอย่าง เรื่องราวของเทพ
เหล่านี้ จึงค่อยหดหายไปกลายเป็นต�าราโบราณ
คอยให้คนสนใจเข้าไปศึกษาสืบค้น

หนังสือน่าอ่าน :

พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร
อ่านง่าย เข้มข้น สวยงาม
ให้ข้อมูลที่ตรงตามพระไตรปิฎก

พนิตา อังจันทรเพ็ญ

หนังสือ พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร (What
the Buddha Taught) เขียนโดยพระมหา
เถรระชาวศรีลังกา คือ ศ. ดร. พระวัลโปละ
ศรี ราหุละ (Professor Dr. Walpola Sri
Rahula) แห่งประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่ง ทั้งในประเทศ
และในต่างประเทศ และหนังสือที่ท�ำให้ท่าน
มีชอื่ เสียงโด่งดังไปทัว่ โลกได้แก่ พระพุทธองค์
ทรงสอนอะไร เล่มนี้เอง ค�ำยกย่องนั้นคือ
เป็นหนังสือแนะน�ำพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุด
เล่ ม หนึ่ ง ที่ ส ามารถท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นรู ้ จั ก พระ-

พุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงไป
ตรงมา
ที่จริง หนังสือแนะน�ำพระพุทธศาสนา
(เถรวาท) ที่ดี มีคุณภาพสูง ยังมีอีกมาก
แต่ไม่เป็นที่รู้จักอย่างหนังสือเล่มนี้ เพราะ
ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง
ผู ้ แ ปลหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น ภาษาไทยคื อ
ดร.สุนทร พลามินทร์ ซึ่งในวัยเด็กบรรพชา
เป็นสามเณรและได้ถูกส่งไปเรียนหนังสือที่
ประเทศศรีลังกา เป็นเวลา ๖ ปี ท�ำให้มี
ความรู ้ ภ าษาสิ ง หล และวั ฒ นธรรมของ
ชาวสิงหลเป็นอย่างดี และต่อมาได้ไปศึกษา
ต่อจนจบการศึกษาปริญญาเอกที่ Benares
Hindu University ที่ กรุงพาราณสี ประเทศ
อินเดีย หลังจากกลับมาท�ำงานสอนในมหาวิทยาลัยสงฆ์พักหนึ่ง ก็ได้ไปท�ำงานเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
หลายปี จนกระทั่งลาสิกขา อาจารย์แปล
หนังสือเล่มนี้จากภาษาอังกฤษ และมีงาน
แปลเล่มอื่นที่แปลตรงจากภาษาสิงหล เช่น
อริยสัจ ๔ ของ พระเรนุกาเน จันทวิมล
มหาเถระ เป็นต้น
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คราวนี้จะพูดถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
เริ่มจากบทแรก ชื่อว่า พระพุทธองค์ เป็น
การแนะน�าพระพุทธเจ้าที่สั้นแต่ได้ใจความ
อันกระแทกใจว่า พระพุทธองค์ เป็นมนุษย์
คนหนึ่ง ที่ไม่เคยอ้างตัวว่าเป็นอย่างอื่น ที่
ไม่ใช่มนุษย์ และมนุษย์นี้เองสามารถพัฒนา
ตัวเอง ให้เป็น “พุทธะ” ได้ และท่านผู้ค้น
พบความเป็น “พุทธะ” ก็ได้บอกวิธีที่จะเป็น
พุทธะได้อย่างไร นีค่ อื ทีม่ าของพระพุทธศาสนา
จากนั้นท่านก็เริ่มบรรยายถึงเจตคติของ
ชาวพุทธ พูดถึงอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นค�าสอน
ส�าคัญในพระพุทธศาสนา โดยแยกบรรยาย
แต่ละหัวข้อ ตั้งแต่ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ
มรรค จากนั้นพูดถึงหลักไตรลักษณ์ ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่ไม่มีในศาสนาอื่นใด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ศาสนาที่นับถือพระเจ้า และเชื่อ
ในอัตตา อาตมัน ส่วนพุทธศาสนาถือว่า
ไม่ มี อั ต ตา มี แ ต่ อ นั ต ตา และอนั ต ตาคื อ
อะไร หลังจากบรรยายเกี่ยวกับหลักธรรม
ส�าคัญแล้ว ท่านก็ได้คัดสรรข้อความที่เป็น
พุทธพจน์ ในพระไตรปฎกมา โดยยกพระสูตร
ต่างๆ ที่น่าสนใจ และปดท้ายด้วยค�าสอน
จากพระธรรมบท ท้ายเล่มมีบรรณานุกรม
และดัชนีทที่ า� ให้หนังสือนีเ้ หมาะแก่การศึกษา
เพราะสามารถสืบค้นต่อไปยังที่มาในพระไตรปฎก
ไม่เพียงแต่จะพูดถึงข้อความในพระไตรปฎก
เท่านั้น แต่ท่านยังได้โยงให้เห็นถึงค�าสอนใน
พระพุทธศาสนานั้นว่าสัมพันธ์กับโลกทุกวันนี้
อย่างไร อีกหัวข้อหนึ่งด้วย
แม้หนังสือเล่มนี้จะไม่หนามากนัก เมื่อ
แปลเป็ นภาษาไทยแล้ ว จะหนาประมาณ
๒๔๐ หน้า แต่ก็เพียงพอที่จะท�าให้ผู้ที่ไม่มี

ความรู ้ ใ นทางพระพุ ท ธศาสนาหรื อ มี บ ้ า ง
งู ๆ ปลาๆ เกิ ด ความชั ด เจนขึ้ น มาได้ เ ป็ น
อย่างดี เพียงพอที่จะให้เกิดความสนใจใน
การศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตข้างหน้า
มี ม หาวิ ท ยาลั ย บางแห่ ง ใช้ ห นั ง สื อ นี้
เป็ น หนั ง สื อ อ่ า นประกอบในการเรี ย นวิ ช า
พระพุทธศาสนา
สุดท้ายนี้ ก็อยากจะแนะน�าประวัติผู้แต่ง
ไว้พอเป็นสังเขป
ศาสตราจารย์ ดร. วัลโปละ ศรี ราหุละ
หรือ ที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า พระดร. ราหุล
เกิดในปี ๑๙๐๗ ที่ประเทศศรีลังกา จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยซีลอน
ต่ อ จากนั้ น ไปศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาโทที่ เ มื อ ง
กัลกัตตา ประเทศอินเดีย จบปริญญาโท
แล้ว กลับมาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยซีลอน ประเทศศรีลังกา ใน
ระหว่างนั้นท่านได้ร่วมงานกับ ศ.ดร. มาลาลาเซเกร่า นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงสูงสุดคน
หนึ่งของประเทศศรีลังกา ผู้มีผลงานโดดเด่น
คือ Dictionary of Pali Proper Names
ท�างานค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของประเทศศรีลังกา
ต่อมาท่านได้เดินทางไปท�างานวิจัยเกี่ยว
กับพระพุทธศาสนามหายาน ทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส
พร้อมกับสอนพระพุทธศาสนาทีม่ หาวิทยาลัย
ซอร์บอนน์ ในการท�างานวิจัยท่านได้ร่วมงาน
กับนักปราชญ์ทางศาสนาของประเทศฝรัง่ เศส
หลายท่าน เช่น Proffessor Dr. Paul
Demieville ซึ่ ง ต่ อ มาเป็ น ผู ้ เขี ย นค� า นิ ย ม
ให้กับหนังสือ What the Buddha Taught
เล่มนี้

๖
ต่ อ มาจากค� า แนะน� า ของ Mrs I.B.
Horner จากสมาคมบาลีปกรณ์ ประเทศ
อั ง กฤษ ท่ า นได้ รั บ เชิ ญ ไปสอนวิ ช าพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยชั้นน�าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น Swarthmor College,
University of Pensylvania และมหาวิทยาลัย
UCLA
ในบั้ น ปลายชี วิ ต ท่ า นกลั บ มาสอนใน
ประเทศศรีลังกา จนสิ้นอายุขัย โดยถึงแก่
มรณภาพในปี ๑๙๙๗ มีผลงานหนังสือใน
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ History of Buddhism,
What the BUddha Taught, The
Herritage of the Bhikku และ Zen
and the Taming of the Bull
หมายเหตุท้ายเรื่อง หนังสือ What the
Buddha Taught ซึง่ เป็นต้นฉบับดัง้ เดิม บัดนี้
มีจ�าหน่ายในประเทศไทยแล้ว ที่ร้านหนังสือ
มหามงกุฏฯ ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหาร
ถนนพระสุเมรุ บางล�าพู จัดพิมพ์โดยมูลนิธิ
หอไตร ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ถื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้
ในประเทศไทย โดยได้รับหนังสืออนุญาต
เป็นทางการจากท่านผู้เขียน ราคาเล่มละ
๒๐๐ บาท เท่านั้น ถูกกว่าฉบับที่ตีพิมพ์
โดยส�านักพิมพ์ตา่ งประเทศ ทีจ่ ะราคาประมาณ
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เล่มละ ๕๐๐ บาท นับเป็นโชคดีของคนไทย
ที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ที่เป็นต้นฉบับเดิมที่
ท่ า นผู ้ เขี ย น เขี ย นเองด้ ว ยภาษาที่ ไ พเราะ
สวยงาม ค�าแต่ละค�ามีพลัง เป็นตัวอย่างงาน
เขียนที่ดี น่าศึกษา (ส�าหรับภาษาไทย ไม่มี
จ�าหน่าย และหมดแล้ว)

What the Buddha Taught
ฉบับพิมพ์ขายในต่างประเทศ

เรื่องเล่าสําหรับเยาวชน :

โอกาสเกิดได้ยาก ๔ ประการ
เรื่องพญานาคเอรกปัตต์
ปาแอน

ขณะประทับอยู่ ณ กรุงพาราณสี พระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของ
พญานาคเอรกปัตต์
ครั้งหนึ่ง มีพญานาคตนหนึ่ง ชื่อ เอรกปัตต์ ในอดีตชาติ เคยบวชเป็นพระภิกษุ ใน
พระศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะ ในระหว่าง
ที่ ค รองเพศสมณะอยู ่ น้ั น ได้ ก ระท� า อาบั ติ
บางอย่าง เมื่อยังไม่ได้ปลงอาบัติให้เรียบร้อย
ได้หมดอายุขัยสิ้นชีพไปเสียก่อน และได้ไป
เกิดใหม่เป็นพญานาคเอรกปัตต์ตนนี้เอง มี
ชีวิตอยู่เฝารอการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า
พญานาคเอรักปัตต์มธี ดิ าสาวสวยตนหนึง่
จึงคิดจะใช้เธอเป็นเครือ่ งมือตามหาพระพุทธเจ้า
โดยประกาศว่า หากใครสามารถตอบค�าถาม
ธิดาของตนได้ ก็จะยกนางให้ไปเป็นภรรยา
จากนัน้ ก็ให้นางแต่งตัวอย่างสวยงาม แล้วฟอน
ร�าด้วยลีลาอันอ่อนช้อย ในที่สาธารณะ ชาย
ใดได้เห็นธิดาพญานาคนางนี้ ก็ให้หลงไหล
พากันมาสมัครตอบค�าถาม แต่ทว่า ไม่มีชาย
ใดสามารถตอบค�าถามของนางได้เลย จนเวลา
ผ่านไปพุทธันดรหนึ่ง
จนกระทั่ง พระโคดมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ
ขึ้นในโลก วันหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ตรวจดูเวไนยสัตว์ดว้ ยพระญาณ เห็นชายหนุม่

คนหนึ่งชื่อ อุตตร ทรงรู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้จะได้
บรรลุโสดาปัตติผลจากการตอบค�าถามของธิดา
พญานาคเอรกปัตต์ ดังนั้น ระหว่างที่อุตตร
มานพก�าลังเดินทางจะไปตอบค�าถามของธิดา
พญานาค พระพุทธองค์เสด็จมาหยุดเขาไว้
และแนะน�าข้อธรรมทีจ่ ะไปตอบธิดาพญานาค
เขาฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบัน
มีความเลื่อมใสในธรรม จนกระทั่งไม่มีความ
ปรารถนาในตัวธิดาพญานาคอีก
อย่างไรก็ตาม เขาตัดสินใจไปตอบค�าถาม
ธิดาพญานาคต่อไป เพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน
ที่จะได้มาฟังการตอบค�าถามนั้น ค�าถามทั้ง
๔ คือ
๑. ผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่า พระราชา
๒. อย่างไรเล่า ชื่อว่าพระราชามีธุลีบน
พระเศียร
๓. อย่างไร ชื่อว่าปราศจากธุลี
๔. อย่างไร เรียกว่า คนพาล
ค�าตอบ คือ
๑. ผูท้ สี่ ามารถควบคุมอายตนะทัง้ ๖ ได้
ชื่อว่า พระราชา
๒. ผูท้ ถี่ กู กิเลสครอบง�า ชือ่ ว่า พระราชา
ผู้มีธุลีบนพระเศียร

๖
๓. ความเป็ น อิ ส ระจากกิ เ ลส ชื่ อ ว่ า
ปราศจากธุลี
๔. ผู้แสวงหากาม เรียกว่า คนพาล
หลังจากตอบค�าถามทัง้ สีข่ อ้ ได้ถกู ต้องแล้ว
ธิดาพญานาคเอรกปัตต์ ได้รา่ ยร�าและร้องเพลง
ถามค�าถามใหม่เกีย่ วกับห้วงน�า้ แห่งตัณหา เรือ่ ง
การเกิดใหม่ เรื่องค�าสอนที่ผิด เรื่องอวิชชา
และท�าอย่างไรจะพ้นจากอวิชชา อุตตรมานพ
สามารถตอบค�าถามได้ทงั้ หมดจากการทีไ่ ด้ฟงั
ธรรมจากพระพุทธเจ้ามาก่อนหน้านั้น
เมื่อเอรกปัตต์พญานาคได้ฟังค�าตอบของ
อุตตรมานพ ก็รู้ได้ทันทีว่า บัดนี้ พระพุทธเจ้า
อุบัติขึ้นในโลกแล้ว ตนจึงขอให้อุตตรมานพ
พาไปเข้าเฝา พญานาค เมื่อได้พบกับพระศาสดาแล้ว ก็ดีใจมาก ได้ทูลเรื่องอาบัติของตน
เมื่อครั้งเป็นพระภิกษุในพระศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะว่า ครั้งนั้น ตนได้ท�าหญ้าให้
ขาดออกจากกั น ขณะเดิ น ทางโดยทางเรื อ
และได้มรณภาพลงเสียก่อนจะได้ปลงอาบัติ
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พระพุทธเจ้าทรงสดับค�าบอกเล่าของเอรกปัตต์
พญานาคแล้ว ตรัสถึงความยาก ๔ อย่างคือ
การที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ๑ การด�ารง
ชีวติ ของสัตว์ทงั้ หลาย ๑ การได้ฟงั พระสัทธรรม
๑ และ การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่อง
ยากที่สุด
หมายเหตุท้ายเรื่อง มีคนเป็นจ�านวนมากใน
โลกที่ไม่รู้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดได้ยาก
และเป็นโชคดีอย่างหนึง่ เพราะโลกมนุษย์แห่ง
นี้เป็นที่เรียนรู้ธรรมะ และปฏิบัติธรรมะได้
ตรงที่สุด สามารถฝกฝนขัดเกลาตนเองจนถึง
พระนิพพานได้ และมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็น
พระพุทธเจ้าได้ เมื่อไม่รู้ ก็ไม่สามารถเข้าถึง
สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์สามารถบรรลุได้ ปล่อยให้
โอกาสดีที่พึงได้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย
เก็บความจาก The Treasury of Truth
(Dhammapada) ของ Ven. Weeragoda
Sarada Mahathero (เรื่องมาในพุทธวรรค
ธรรมบท)

ใต้ฟา
วัดจากแดง
กองบรรณาธิการ

ใต้ฟาวัดจากแดงประจ�าเดือนพ.ย.นี้

เริ่มต้นด้วยงานกฐินประจ�าปี ซึ่งก�าหนดจัด
ขึ้นในวันอาทิตยที่ ๑ พ.ย. แล้วก็พอดีไป
ตรงกับหลายๆ วัดที่อยู่ในเขตบางกระเจ้า
ท�าให้ในวันงาน น�้าประปาไม่ไหลไปค่อนวัน
เป็นบทเรียนส�าหรับงานต่อไป ต้องส�ารองน�้า
ไว้ใช้จะได้ไม่เกิดปัญหานี้อีก
ส�าหรับกฐินปีนกี้ อ่ นงานก็มขี า่ วว่า วัดจากแดง
ทอดกฐินช่วงเช้าส�าหรับคนไทย และช่วงบ่าย
ส�าหรับชาวเมียนมาร์ ก็เลยท�าให้มีผู้เข้าใจผิด
ว่า ท�าไมจึงมีการถวายผ้ากฐิน ๒ ครั้ง ใน
เรื่ อ งนี้ พ ระอาจารย์ ม หาประนอมได้ ก ล่ า ว
ชี้แจงไว้ในงานว่า กฐินปีนี้ มีคุณวิมลวรรณ
ศฤงคาริ น ทร์ ได้ จ องไว้ ก ่ อ นเป็ น ท่ า นแรก
แล้วก็เปดโอกาสให้ทา่ นอืน่ เป็นเจ้าภาพร่วมได้
ถือว่าเป็นกฐินสามัคคี มิได้จ�ากัดไว้ที่เจ้าภาพ

รายเดียว มีเจ้าภาพเพิ่มอีก
๖ สาย คื อ ๑. พลโท
นรวีร-์ คุณเสริมสุข ปัทมสถาน
๒. คุณไพจิต กลิ่นสุคนธาภรณ์ ๓. คุณรุจ-คุณบุปผา มาตุกุล ๔. คุณ
ปรเมศ วิสุทธิกุลพาณิชย์ ๕. ผู้ใหญ่เอกพล
อ่ อ นสวั ส ดิ์ ๖. คุ ณ จิ น ตพั ฒ น์ สิ ท ธิ เ ดชทรงพล ส่วนคณะชาวเมียนมาร์ก็ได้จัดขบวน
มาทอดกฐิน น�าผ้ากฐินมาร่วมด้วยในตอนบ่าย
แต่การกรานกฐิน ซึ่งเป็นสังฆกรรมที่ต้องท�า
ในพระอุโบสถ ในเขตสีมาจะมีในตอนเย็น
โดยที่คณะสงฆ์จะคัดเลือกผ้าจากกองกฐิน
สามัคคีทั้งหมด โดยน�าผ้าไตรมาเพียง ๑ ชุด
เพื่ อ มอบให้ พ ระรู ป ใดรู ป หนึ่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า
เหมาะสม ซึง่ ในปีนี้ พระอาจารย์มหาประนอม
ได้เสนอมอบให้พระมหาจันทา ขนฺติโก ซึ่ง
ถือเป็นพระอาวุโสมีพรรษามากที่สุดในพระ
ที่ก�าลังศึกษาพระบาลีอยู่ เป็นผู้กรานกฐิน
เสร็ จ งานกฐิ น แล้ ว ๒-๔ พ.ย. พระ
วั ด จากแดง ๒๕ รู ป โดยมี พ ระธนั ญ ชั ย
เตชปัญโญ ประสานงานกับทางคณะแพทย์

๖
แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช ได้
จัดการอบรมความรูพ้ นื้ ฐานการแพทย์แผนไทย
ขึน้ เป็นเวลา ๓ วัน ท�าให้พระได้รบั ประโยชน์
อย่างมากในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นความรู้ใกล้
ตัวด้วย เช่น สรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ
การนวดผ่อนคลาย และการบริหารร่างกาย
ด้วยท่าฤาษีดัดตน อีกทั้งที่พัก สถานที่จัด
อบรม รวมทั้งผู้บรรยาย คณะแพทย์และ
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ถวายความรูแ้ ละการอุปฏั ฐากดูแล
อย่างดียิ่ง สร้างความประทับใจแก่พระภิกษุ
ที่เข้าอบรมอย่างไม่รู้ลืม
ต่อมาวันอาทิตยที่ ๘ พ.ย. มีงานกฐินที่
วัดมะเกลือ ใกล้บ้านพระอ.ประนอมและ
พระอ.ต่วน มีพระและโยมเดินทางไปกันมาก
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เมือ่ เสร็จงานช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายก็มขี า่ วจาก
วัดจากแดงว่า หลวงพ่อสมชาย ปาสาทิโก
ได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้ว เป็นเรือ่ งทีน่ า�
มาซึง่ มรณัสสติสา� หรับพวกเราชาววัดทุกๆ คน
อย่างยิง่ หลังจากนัน้ ตลอดสัปดาห์จงึ ได้มกี าร
จัดงานบ�าเพ็ญกุศลศพ ที่ศาลานาม หลวงพ่อ
สมชายเป็นพระที่อยู่วัดจากแดงมานานกว่า
๙ ปี มีเพื่อนพระที่จบไปแล้ว ๒ รุ่นด้วยกัน
ช่วงที่จัดงานบ�าเพ็ญกุศลนี้ แม้ว่าจะเป็นช่วง
ปดเรียน ส่วนมากพระจะกลับไปเยีย่ มภูมลิ า� เนา
เดิม หรือไปงานกฐินของวัดต้นสังกัด แม้
กระนั้น เมื่อท่านทราบข่าว ก็ได้มาร่วมงาน
ศพมากพอสมควร งานฌาปนกิจจัดขึน้ เมือ่ วัน
เสารที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นไปด้วย
ความเรียบร้อยดี

48

๖

วันศุกรที่ ๒๐ พ.ย. มีงานทอดกฐินที่
วั ด ป่ า ธารน�้ า ทิ พ ย์ ต.หนองน�้ า ใส อ.สี คิ้ ว
จ.นครราชสีมา ปีนี้มีคุณแม่เสงี่ยม ศรีอนันต์
เป็นประธาน มีพระอาจารย์บญ
ุ ญะ ปุญญว�โส
เป็นประธานสงฆ์ และพระมหาวิสุทธิ ฐานากโร อยู่จ�าพรรษาด้วย วัดป่าธารน�้าทิพย์ก็
เป็นวัดสาขาแห่งหนึ่งของวัดจากแดง มีพื้นที่
ประมาณ ๒๐ ไร่ มีนา�้ ซับเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
ใสสะอาดให้ บ ริ ก ารประชาชนฟรี เป็ น ที่

สงบเงียบ มีธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ พรรษาที่
ผ่านมามีพระอยู่จ�าทั้งสิ้น ๒ รูป
วันเสารที่ ๒๖ ธันวาคม ส่งท้ายปีนี้
วัดจากแดงจะได้จัดให้มีการแสดงธรรมชุด
มงคลสูตรเป็นครั้งแรก โดยพระในวัดและ
ศิษย์เก่าบางรูปได้ร่วมกันแสดง มงคลชีวิต
๓๘ ประการ ทั้งสิ้น ๓๘ กัณฑ์ จบภายใน
วันเดียว ท่านใดสนใจอยากร่วมเป็นเจ้าภาพ
การแสดงธรรมครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณยศรินทร์ โชติเสน โทร. ๐๒-๔๔๘-๒๔๓๕

